
 

 

विरुिा गाईँपाविकाको  

अर्थथक ऐन, २०७६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

विरुिा गाईँपाविका 

स्याङ्जा वजल्िा 

गण्डकी प्रदेश । 

गाईँ सभाबाट स्िीकृत वमवतः २०७६।०३।१० 
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विरुिा गाईँपाविकाको अर्थथक विधेयक, २०७६ 

 

         विरुिा गाईँपाविकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक 

प्रस्तािनाः 

विरुिा गाईँपाविकाको अर्थथक िर्थ २०७६/७७ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायाथन्ियन 

गनथको वनवमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको 

प्रशासवनक व्यिस्था गनथ िाञ्छनीय भएकोिे,  

 

नेपािको संविधानको धारा २२८ को ईपधारा ( २) बमोवजम विरुिा गाईँ सभािे यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७६ साि श्रािण १ गतेदवेख विरुिा गाईँपाविका िेत्रमा िागू हुनेछ 

। 

२. यस गाईँपाविकामा ऄनुसूची १ मा ईल्िेख गररए बमोवजमका करहरू विआने छ । 

३. यस गाईँपाविकामा ऄनुसूची २ मा ईल्िेख गररए बमोवजमका दस्तुरहरू विआने छ ।  

४. यस गाईँपाविकाको अन्तररक अयको ऄनुमान ऄनुसूची ३ बमोवजम गररएको छ ।   

५. कर छुटःयस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरुिाइ कुनै पवन 

दकवसमको कर छुट ददइने छैन ।  

६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बवन्ध कायथविवधः यो ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनुसार कर 

तथा शुल्क संकिन सम्बवन्ध कायथविवध गाईँपाविका तोके ऄनुसार हुनेछ । 

 

-०- 
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ऄनुसूची – १ 

अ.ि. ०७६/७७ मा विरुिा गाईँपाविकामा िगाआने करका दरहरू 

वस.न ं राजस्िको िेत्रहरु प्रस्तावित  

दर 

कैदियत 

१ व्यापाररक िस्त ु

  वडिरवसप सबै प्रकारका १५००   

  वडपाटथमेन्टि स्टोर १५०० 

  सिारी साधन विके्रता 

  साआकि १०००   

  मोटर साआकि ३०००   

  वनमाथण सामग्री, कम््यूटर, 

विदू्यत सामान, क्यामेरा,टेविवभजन, रेवडयो, 

कापेट,पेट्रोवियम पदाथथ 

१०००   

  पेट्रोि पम्प २५००   

  हाडथिोयर पसि सब ै २०००   

  िेन्सी, हाडथिेयर,भाडाितथन, जुत्ताच्पि 

समेतका वमवश्रत पसि 

३०००   

  दवैनक ईपभोग्य सामान १०००   

  दवैनक ईपभोग्य सामानको थोक विके्रता २०००   

  साना दकराना खुद्रा पसि  ८००   

  िििूि तथा तरकारी पसि ८००   

  िेन्सी पसि सबै प्रकारका २०००   

  वमनी िेन्सी पसि १०००   

  सून पसि ३,०००   

२ वनमाथण व्यिसाय 

  गाईँपाविका िेत्रमा प्रधान कायाथिय भएका 

वनमाथण व्यिसायी 
    

  वनमाथण व्यिसायी संघ     

  क िगथ ५२००  

  ख िगथ ४२००   

  ग िगथ ३२००   

  घ िगथ २२००   

३ ईत्पादनमूिक ईद्योग 

  साना घरेिु ईद्योगः मैनित्ती, िेसार, मसिा, 

दनुटपरी समेत  

५००   
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  कापी ईद्योग २०००   

४ कृवर् तथा िनजन्य ईद्योग 

  तोरी पेल्ने मीि १०००   

  कुटानी वपसानीः घरायसी २ िेज बाट 

सञ्चावित साना खाि े 

५००   

  कुटानी वपसानी सवहतको तेि पेल्ने वमि २०००   

  कुटानी वपसानी वमि १०००   

  िर्थनचर ईद्योग ३०००   

  पश ुदाना ईद्योग १५००   

  पोल्ट्री िमथ ईच्च १५००   

  पोल्ट्री िमथ सानो १५००   

  िंगुर पािन १५००   

  भैंसी पािन व्यिसाय १५००   

  गाइ पािन व्यिसाय १५००   

  िाख्रा पािन व्यिसाय १५००   

  माछापािन व्यिसाय १५००   

  स- मीि ३०००   

५ पयथटन ईद्योग 

  होटि मध्ययम १०००   

  होटि सानो १००० 

  ऄन्य स-साना वचया  खाजा तथा खाना पसि ८००   

  रेषु्टरेन्ट एण्ड िार १५००   

  िज  ३०००   

  गजि/ दोहोरी रेषु्टरेन्ट ३५००   

  मेिा/ महोत्सि आजाजत शुल्क १०००   

६ सेिा ईद्योग 

  ऄपसेट प्रेस २५००   

  िेटर प्रेस १३००   

  चिवचत्र वभवडयो  १०००   

  सािथजवनक पररिहन सेिा/ गाईँपाविका वभत्र 

प्रधान कायाथिय भएको 

५०००   

  सािथजवनक पररिहन सेिा/ गाईँपाविका वभत्र 

शाखा कायाथिय भएको 

३०००   

  िोटोग्रािी १०००   
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  प्रयोग शािा १२००   

७ वनमाथण ईद्योग 

  वसमेन्ट ब्िक ईद्योग १५००   

  मेटि/ ग्रीि ईद्योग ३०००   

  आट्टा ईद्योग/ वचम्नी भट्टा ३५००   

  आट्टा ईद्योग/ साधारण भट्टा ३०००   

  ऄन्य ईद्योग १३००   

८ सञ्चार सेिा 

  वनजी मोबाआि सेिा केन्द्र १०००   

  वनजी टेवििोन तथा फ्याक्स सेिा १०००   

  फ्याक्स िोटोकपी तथा वप्रवन्टङ् १०००   

  मोिाआि िोन विक्री, ममथत १५००   

  कुररयर सेिा ५००   

  साआिर सेिा १२००   

  छपाइ तथा प्रकाशन  १०००   

  िोन आनक्वाएरी ८००   

  मोबाआि टािर     

९ वित्तीय सेिा 

  अर्थथक कारोबार समेत गने वित्तीय कम्पनीको 

मुख्य कायाथिय 

१००००   

  वित्तीय कम्पनीको शाखा/ ईपशाखा कायाथिय ५०००   

  िावणज्य बैंक क िगथ शाखा ७५००   

  विमा कम्पनी ५५००   

  विदशेी मुद्रा सटही २०००   

  मनी ट्रान्सिर ३०००   

  वधतो पत्र कारोबार १५००   

  सहकारी संस्था ३ करोड बढी िार्थर्क 

कारोबार हुन े

४०००   

  सहकारी संस्था ऄन्य २५००   

  वनजी िेत्रका बावणज्य बैकहरू ५०००   

  वनजी िेत्र समेतको स्िावमत्िमा रहकेा बैंकका 

शाखा कायाथियहरू 

५०००   

  विमा कम्पनीका शाखा िा सम्पकथ  

कायाथियहरू 

२५००   

  सभेयर सेिा केन्द्र १३००   
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१० स्िास््य सेिा 

  गैह् सरकारी ऄस्पताि २५००   

  सामुदावयक ऄस्पताि ३०००   

  वनजीस्तरका ऄस्पताि तथा ररसचथ सेन्टर ३०००   

  नर्थसङ होम ३०००   

  ल्याि तथा वक्िवनक,रेवडयोग्रािी समेत २०००   

  होवमयो्याथी तथा प्राकृवतक वचदकत्सा 

वक्िवनक 

१०००   

  और्धी पसि थोक २५००   

  और्धी पसि खुद्रा १५००   

  और्धी पसि अयुिेद १२००   

  और्धी पसि पशुस्िास््य १२००   

  पश ुपंिी दाना पसि १३००   

  जडी बुटी पसि ५५०   

  विशेर्ज्ञ सेिा तथा ऄन्य व्यिसावयक सेिा 

  वचदकत्सक १५००   

  दन्त वचदकत्सक ररसचथ १५००   

  पश ुवचदकत्सक १०००   

  कविराज ७००   

  आवन्जवनयर १५००   

  कानून व्यिसायी १५००   

  िेखापररिक     

  क िगथ १५००   

  ख िगथ १२००   

  ग िगथ ९००   

  घ िगथ ७००   

  विमा एजेण्ट ५००   

  सभेयर  १०००   

  ऄनुिादक ७००   

  नोटरी पवलिक सेिा ७००   

  ऄनुसन्धानकताथ तथा परामशथ दाता/ भार्ा 

ऄनुिादक समेत 

१०००   

  कम््यूटर एनाविष्ट तथा प्रोग्रामर १०००   
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  शेयर दिाि १०००   

  सामान ढुिानी कताथ कम्पनी १६००   

  संस्थागत पेन्टर ५२००   

  वशिा सेिा 

  वनजी िेत्रका स्कूि, क्याम्पस, विश्वविद्यािय 

  वनजी िेत्रका क्याम्पस र ्िस टू २०००   

  वनजी िेत्रका मा.वि. स्कूि २०००   

  वनजी िेत्रका अधारभूत विद्यािय १०००   

  वनजी िेत्रका पूिथ प्राथवमक विद्यािय १०००   

  वनजी िेत्रका होस्टेिहरू १०००   

  तािीम तथा ऄनुसन्धान केन्द्र २०००   

  वनजी प्राविवधक वशिािय २०००   

  टाआवपङ, कम््यूटर तथा भार्ा प्रवशिण केन्द्र 

संस्था 

१०००   

  टाआवपङ १५००   

  कम््यूटर टाआवपङ १०००   

  ट्यूसन तथा कोवचङ सेन्टर २०००   

  भार्ा प्रवशिण केन्द्र २०००   

११ ममथत संभार केन्द्र 

  हभेी आक्यू्मेन्ट ममथत केन्द्र ३०००   

  बस,ट्रक,कार ३०००   

  मोटर साआकि १५००   

  साआकि तथा ऄन्य १०००   

  रेवडयो रटभी ममथत केन्द्र १५००   

  रेवडयो तथा घडी ममथत केन्द्र १२००   

  घडी ममथत केन्द्र १०००   

  प्रेसर कुकर, वहटर, टेवििोन सेट, वसिाइ 

मेशीन ममथत 

८००   

  कम््यूटर, विजुिीका सामान, क्यामेरा, 

रेवडयो, टेविवभजन, िर्थनवसङ पसि 

२४००   

  िोटोकपी/ कम््यूटर विक्री तथा ममथत २५००   

  ऄन्य आिेवक्ट्रक तथा आिेक्ट्रोवनक्स ममथत १४००   

  ऄन्य सेिा 

  विज्ञापन एजेन्सी १५००   
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  िैदवेशक रोजगार सेिा १५००   

  स्िदशेी रोजगार सेिा १५००   

  हाईवजङ कम्पनी तथा घर जग्गा खररद विक्री/ 

ररयिस्टेट 

४०००   

  व्यूटी पािथर, केश श्रृंगार १०००   

  ड्राइ वक्िनसथ ७००   

  िोटो स्टुवडयो १०००   

  साआन्बोडथ पेवन्टङ सेिा १२००   

  पश ुिधशािा ३०००   

  मास ुविके्रता 

  कुखुरा १०००   

  खशी/ बोका १०००   

  रांगा/ बुंगुर १०००   

  माछा १०००   

  टेिसथः कपडा सवहतको २०००   

  वसिाइ केन्द्रः २ भन्दा बढी मेशीन भएको १०००   

  वसिाइ प्रवशिण केन्द्र १०००   

  किाडी २०००   

१२ मावथको िगीकरणमा नपरेका विविध सेिा व्यिसाय तथा कारोबारहरू 

  कपडा जुत्ता पसि १५००   

  छािा जुत्ता पसि ईच्च २०००   

  छािा जुत्ता पसि साधारण १०००   

  छािा जुत्ता वनमाथण तथा ममथत केन्द्र १०००   

  भाडा पसिः ईच्च २५००   

  भाडा पसिः मध्यम १५००   

  भाडा पसिः साधारण १०००   

  चुरा पसिः टंकीमा राखेको ६००   

  चुरा पसि ८००   

  काठ तथा वस्टि िर्थनचर पसि २०००   

  चस्मा पसि १०००   

  मेशीनरी पाटथ पूजाथ २५००   

  हजाम पसि ५००   
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  ड्राआवभङ आवन्स्टच्यूट २५००   

  वडवजटि किर ल्याि ३५००   

  वडवजटि किर ल्याि मध्ययम २५००   

  फ्िेक्स वप्रन्टर सेिा १५००   

  किर ल्याब १०००   

  ऄवडयो तथा वभवडयो सेन्टर १०००   

  दगु्धडरेी/ सहकारी संघ १३००   

  दगु्धडरेी १०००   

  दगु्ध वचस्यान केन्द्र २५००   

  स्यानीटरी सामानको पसि १५००   

  ्िावष्टक मेच कुसी तथा ऄन्य सामाग्रीको पसि १०००   

  ग्याँस वसविण्डर विके्रता १०००   

  कोल्ड वड्रङ्क्स पसि १०००   

  उन पसि ९००   

  होजीयारी ईद्योग ईच्च १४००   

  होजीयारी ईद्योग मध्यम ९००   

  होजीयारी ईद्योग साधारण ७००   

  कस्मेटीक पसि ईच्च २५००   

  कस्मेटीक पसि मध्यम १५००   

  कस्मेटीक पसि साधारण १०००   

  स्टेशनरी होिसेि ३०००   

  स्टेशनरी खुद्रा १०००   

  पत्र/पवत्रका पसि ९००   

  वचया पसि ६५०   

  वमठाइ पसिः वमष्ठान्न भण्डार  १५००   

  मःम / रेषु्टरा ँ ११००   

  भोजनािय १५००   

  कन्सल्टेन्सी तथा परामशथ सेिा १४००   

  Manpower company शाखा कायाथिय २५००   

  कृवर् िििूि तथा िन नसथरी व्यिसाय १०००   

  केिि िाआन प्रसारण ३५००   

  एि.एम रेवडयो प्रसारण २५००   



9 

 

  आन्टरनेट सेिा प्रदायक १५००   

  केिि तथा आन्टरनेट सेिा प्रदायक ५०००   

  एि.एम रेवडयो सामुदावयक २५००   

  पुि हाईस/ आस्नुकर ९००   

  ट्रान्सपोटथ सेिा ११००   

  ठेका भाँडा ८००   

  माटाका भाँडा ८००   

  मादि ८००   

  डािा, नाङ्िा पसि ८००   

  दाना तथा अिु/ ्याज थोक विक्री पसि १५००   

  सोिार पािि स्िायसथ २०००   

  खेिौना तथा ईपहार सामग्री पसि १०००   

  चस्मा ममथत तथा विक्री केन्द्र १०००   

  मददराजन्य पसि २०००   

  पेपर हणे्डीक्राफ्ट सम्बन्धी पसि ८००   

  जवडबुटी पसि ८००   

  पाँच िा सोभन्दा बढी व्यिसाय रहकेो प्रा.वि. ५०००   

  ऄन्य प्रकारका प्रा.वि. ३५००   

  दइु दवेख ४ िटा व्यिसाय भएको प्रा.वि. ३५००   

  फ्याक्स तथा वप्रन्टर सेिा १५००   

  ्िावस्टक मेच कुची पसि १५००   

  ्िावष्टक ऄन्य पसि १०००   

  चाईवमन ईद्योग ५००   

  वमनरि िाटर ईद्योग २५००   

  वमनरि िाटर होिसेि पसि १५००   

  अल्मुवनयम ईद्योग २५००   

१३ पटके कर (व्यिसाय) 

  िेन्सी पसि/ प्रवत पसि ४५०   

  ठेका भाँडा प्रवत पसि ३००   

  माटोको भाँडा पसि/ प्रवत पसि १००   

  प्रोवभजनि प्रवत पसि २५०   

  मादि प्रवत पसि २००   

  औजार भाँडा प्रवत पसि १२५   
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  सून चाँदी प्रवत पसि ५००   

  वचया नास्ता प्रवत पसि १५०   

  डािा नाङ्िा प्रवत पसि २००   

  चुरापोते प्रवत पसि २००   

  वजरामसिा प्रवत पसि ४००   

  जवडबुटी प्रवत  पसि २००   

  ऄन्य पसि हरेेर १००-३००   

१४ सिारी कर (सिारी साधनको दकवसम) 

  डोजर, एक्साभेटर,  ३०००   

  जेसीबी, व्याकहोडर २०००   

  

िस,ट्रक,िहरी तथा ऄन्य हभेी गाडी, ट्याक्टर 

१०००   

  भाडाका कार,जीप,भ्यान  ५००   

  भाडाका टेम्पो,पािर टेिर ३००   

  भाडाका वमनीबस/ वमनीट्रक ५००   

  वनजी कार तथा टेम्पो,वमनी बस,ट्रक ५००   

  स्कुटर,मोटरसाआकि तथा ऄन्य सिारी 

 साधन 

२००   

  ठेिा गाडा तथा ररक्सा ५०   

  

दताथ तथा सञ्चािन आजाजत दस्तुरः 

ठेिा,ररक्सा,टाँगा दताथ गरी नम्बर ददए बापत 

१००   

१५ मनोरञ्जन कर (मनोरञ्जन साधन ) 

  वसनेमा हि,वभवडयो हि, साँस्कृवतक प्रदशथन 

स्थि, वथएटर संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदशथन 

स्थिको प्रिेश शुल्कमा 

१०   

  जाद,ु सकथ स, चटक अददमा प्रवतददन ५००   

  व्यिसावयक वभवडयो कर २५०   

१६ घर बहाि कर  

बहाि रकमको १० प्रवतशतिे हुन 

अईने रकम ।  

  

१७ पटके व्यिसाय कर  

(विक्री वितरणको िावग ल्याईने र घुम्ती 

पसि) 

    

  भैंसी, राँगा,प्रवत गोट प्रवत पटक रू. २५   

  खसी, बोका, प्रवत गोटा प्रवत पटक रू. १०   

  हाँस कुखुराः चल्िा बाहके प्रवत गोटा  

प्रवत पटक रू 

५   

  घुम्ती व्यिसायः िेन्सी १००   
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  घुम्ती व्यिसायः ऄन्य १००   

१८ 

पशु वनकासी कर 

यस गा. पा. िाट वनयाथत हुने पशुहरुमा 

दहेायबमोवजम कर िागे्न छ ।(प्रवत 

गोटा) 

  

  भौवस रागा प्रवत गोटा रु. १००     

  पाडा/पाडी/बाच्छा/बाच्छीः रू. ५०     

  बंगुर/ सुंगुरः रू १००     

  बंगुर/सुंगुरको पाठापाठीः रू. ५०     

  खसी, बोका, प्रवत गोटा प्रवत पटक रू. ५०     

  कुखुरा हाँस परेिा रु ३      

१९ दहत्तर  बहत्तर मा  देहाय िमोवजमको शुल्क 

िगाइ ऄसुि ईपर गररनेछ । 

  

   

दर (प्रवत क्यूविक दिट) 

  

 

 रोडा,वगट्टी, गेग्रान पाँच रुपैया   

 वशर्थक पाँच रुपैया   

 वच्स  चार रुपैया   

 माटो  दइु रुपैया   

 बािुिा  चार रुपैया   

 चुन ढुङ्गा  सात रुपैया   

 नदी तथा खोिािे िगाएर ल्याएको काठ 

दाईरा  

प्रवत दकिो वतन रुपैया   

 

 

  

२० एदककृत सम्पवत कर   

 कर योग्य सम्पवतको मुल्य बार्थर्क कर  

 ५ िाख रुपैया सम्म एकमुष्ट १००  

 ६ िाख दवेख १५ िाख रुपैया सम्म प्रवत िाख २५  

 १६ िाख दवेख ३० िाख रुपैया सम्म प्रवत िाख ३५  

 ३१ िाख दवेख ५० िाख रुपैया सम्म प्रवत िाख ५०  

 ५१ िाख दवेख १ करोड रुपैया सम्म प्रवत िाख ६५  

 १ करोड १ िाख दवेख २ करोड सम्म प्रवत िाख ८०  

 २ करोड १ िाख दवेख ३ करोड सम्म प्रवत िाख १००  

 ३ करोड १ िाख दवेख ४ करोड सम्म प्रवत िाख १२५  

 ४ करोड १ िाख दवेख ५ करोड सम्म प्रवत िाख १५०  

  ५ करोड भन्दा मावथ प्रवत िाख २००  

२१ न्यावयक सवमवतमा ईजुरी वनिेदन दताथ रु १०० 
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ऄनुसूची- २ 

                                                         वसिाररस दस्तुरः 

२२ वसिाररस करका िेत्रहरु  प्रस्तावित दर कैदियत 

  िंशजको नागररकता वसिाररसः वनिेदन दस्तुर समेत २००   

  जन्मको अधारमा गररन ेनागररकता वसिाररस ५००   

  ऄंवगकृत नागररकता वसिाररस ५००   

  नागररकताको प्रवतविपी वसिाररस ३००   

  नागररकताको संशोधन वसिाररस ३००   

  नाता प्रमावणत नेपािी ३००   

  नाता प्रमावणत ऄंग्रेजी ५००   

  विदू्यत जडान वसिाररस ३००   

  विदू्यत जडान वििेज ५००   

  नाम संशोधन, नाम छुट तथा दइु नाम एकै वसिाररस ३००   

  जन्मवमवत प्रमावणत नेपािी  ३००   

  

स्थाइ िा ऄस्थाइ िसोिास सम्बन्धी वसिाररस 

२५०   

  नामथर जन्मवमवत संशोधन वसिाररस ३००   

  घरजग्गा नामसारी वसिाररस ५००   

  सम्बन्ध विच्छेद भएको वसिाररस ३००   

  िुकुिा वसिाररस ३००   

  पेन्सन गाडथ िा सो सम्बन्धी ऄन्य वसिाररस ४००   

  हकिािा संरिक वसिाररस ३००   

  ऄवििावहत प्रमावणकरण वसिाररस ३००   

  

नक्कि प्रमावणत दस्तुरः मािपोत रसीद समेत 

१००   

  व्यिसाय दताथ प्रमाणपत्रको नक्कि २००   

  व्यिसाय दताथ िगत कट्टाको वसिाररस २००   

  घरनक्सा नामसारी ४००   

  घर वनमाथण सम्पन्न वसिाररसः अरवससी १०००   

  घर वनमाथण सम्पन्न वसिाररसः कच्ची ५००   

  वनजी िेत्रमा रुख कटान वसिाररस ३००   

  वमिापत्र दस्तुर २५०   

  नािािक पररचयपत्र वसिाररस ३००   

  व्यविगत घटना दताथ ३५ ददनसम्म वनःशुल्क   

  व्यविगत घटना दताथ ३५ ददन पवछ  १००   

  दवित,जनजावत,अददिासी वसिाररस ३००   

  कर वक्ियर वसिाररसः नेपािी ३००   
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  पाररिाररक वििरण वसिाररस ३००   

  खानेपानी जडान सम्बन्धी वसिाररस ३००   

२३ ईद्योग दताथको िावग वसिाररस 

  क. साना ५००   

  ख. मझौिा १०००   

  ग. ठूिा १५००   

२४ वनजी विद्यािय सञ्चािन तथा किा थप ऄनुमवतको वसिाररस 

  

  क. िाि विकास केन्द्र सञ्चािन ऄनुमवत १०००   

  ख. अधारभूत विद्यािय १२००   

  ग. मा.वि. १५००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर  २०००   

२५ सामुदावयक विद्यािय सञ्चािन तथा किा थप सम्बन्धी वसिाररस   

  क. िाि विकास केन्द्र सञ्चािन ऄनुमवत ५००   

  ख. अधारभूत विद्यािय ७००   

  ग. मा.वि. १०००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोत्तर  १२००   

  ऄंग्रेजी भार्ामा गररन ेप्रवत वसिाररस दस्तुर ५००   

  चारदकल्िा प्रमावणत ३००   

  ग्रावमण िेत्रमा घरबाटो वसिाररस ३००   

  शहरी िेत्रमा घरबाटो वसिाररस ५००   

  संस्था दताथ वसिाररस ३००   

  घर ढिान गदाथ िाटो प्रयोग सम्बन्धी वसिाररस ३००   

  मावथ ईल्िेख भएका बाहके सबै प्रकारका वसिाररस ३००   

  नक्शा प्रमावणत १०००   

  भिन वनमाथण ऄनुमवतपत्रको प्रवतविपी ५००   

  व्यिसाय दताथ वसिाररस ५००   

  मुचुल्का प्रमावणत ३००   
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ऄनुसूची–३ 

अन्तररक अय ऄनुमान 

 

रु. हजारमा 

वस.न.ं राजस्िको िेत्रहरू 
गत अ.ि. को 

यथाथथ रकम 

चािू 

अ.ि. 

को 

िैशाख 

सम्मको 

यथाथथ 

चािु 

अ.ि.कोसंशोधन 

ऄनुमान 

अगमी 

अ.ि.को 

ऄनुमान 

कैदियत 

१ व्यिसाय दताथ 

विवभन्न सेिा 

शुल्क, 

मािपोत 

दस्तुर तथा 

वसिाररस, 

घटना दताथ 

समेत िापतको 

साविक गाईँ 

विकास 

सवमवतहरूबाट 

हस्तान्तरण 

भइ अएको 

एकमुष्ठ रकम 

रू. 

३६६५००० 

८३ 

१२० १२०   

२ व्यिसावयक कर ५० ७०   

३ वनमाथण व्यिसाय ०       

४ ईत्पादनमूिक ईद्योग ० ५ ५   

५ कृवर् तथा िनजन्य ईद्योग ० ४० ४५   

६ पयथटन ईद्योग १ २० २५   

७ सेिामूिक ईद्योग ०       

८ सञ्चार सेिा ० १५ २०   

९ वनमाथण ईद्योग ० ५ ५   

१० विवत्तय सेिा ० ५० ६०   

११ 

दवैनक ईपभोग्य सामान  

तथा व्यिसाय कर ० २०० २५०   

१२ 

विशेर्ज्ञ परामशथ तथा  

व्यिसावयक सेिा ० ५ ५   

१३ वशिा सेिा ० १० १०   

१४ ममथत संभार केन्द्र ०   ५   

१५ ऄन्य अय ०   ५   

१६ हाट बजार ० २ ५   

१७ सिारी कर ०       

१८ मनोरञ्जन कर ०   ५   

१९ सम्पवत्त मूल्याङ्कन     ५०   

२० वसिाररस दस्तुर १५० ४०० ५००   

२१ व्यविगत घटना दताथ १५० २०० १५०   

२२ विज्ञापन कर ० १० १०   

२३ मािपोत/ एकीकृत सम्पवत्त कर १२०० १५०० २०००   

२४ पटके व्यिसाय कर ०   ५   

२५ नक्सा पास/ ऄवभिेखीकरण ० ३०० २००   
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२६ बहाि कर ० १०० ११०   

२७ 

वज.स.स. श्रोत 

 ईपयोग बाँडिाँड ० १०० १००   

२८ मािपोत रवजष्ट्रशेन िाँडिाँड ०   १५०   

२९ नदीजन्य पदाथथ ठेक्का ० ३००     

३० पशुवनकासी कर ० २० २०   
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