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लचसापानी, खोटाङ 

१ नं. प्रदेर्, नेपाि 



जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको ऄथशसम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाशन्वयन गनश बनेको लवधेयक 

प्रस्तावनाः जन्तेढुङ्गा गाईँपालिकाको अलथिक वषि २०७८/०७९ को ऄथि सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायािन्वयन गनिको 

लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 

भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ९ दफा 

५४ मा भएको व्यवस्था र १ नं. प्रदशे काननू बमोलजम जन्तेढुङ्गा गाईँपालिकाको गाईँ सभाबाट पाररत गरी अलथिक 

ऐन बनाइनेछ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “जन्तेढुङ्गा गाईँपालिकाको अलथिक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेदलेि जन्तेढुङ्गा गाईँपालिका क्षेत्र िोटाङमा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पलि (घर जग्गा) वहाि करः  गाईँपालिकाके्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी परैू अंलशक तवरिे वहािमा लदएकोमा ऄनसुचूी -१ बमोलजम घर जग्गा 

वहाि कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

३. व्यवसाय करः गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवाको दताि र नलवकरण गनि ऄनसुचूी -२  

बमोलजम कर िगाइ ऄसिू ईपर गररनेछ । एईटै पसि, फमि वा कम्पनीि े ऄनसुचूीमा ईलल्िलित लववरण 

ऄनसुार एक भन्दा बढी लकलसमका वस्त ुतथा सेवाको व्यवसाय गरेको भएमा ऄलधकतम दर भएको व्यवसायको 

व्यवसाय कर ऄसिु ईपर गररने छ ।  

४. जलिबुटी तथा कबािी करः गाईँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे जलडबुटीको व्यवसालयक कारोवार 

गरेवापत ्ऄनसुचूी -३ बमोलजमको जलडबटुी तथा कबाडी कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

५. लवज्ञापन करः गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र हनुे लवज्ञापनमा ऄनसुूची-४ बमोलजम लवज्ञापन कर िगाआने र ऄसिू ईपर 

गररनेछ तर प्रदशे काननू स्वीकृत भइ सोलह काननूमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको हकमा सोही बमोलजम हुनेछ। 

६. मनोरञ्जन करः १ नं. प्रदशे सरकारको अलथिक ऐन २०७८ मा भएको व्यवस्था बमोलजम हुनेछ । 

७. सेवा रु्ल्क र दस्तुरः गाईँपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनसुूची -५ मा ईलल्िलित 

स्थानीय पवूािधार र ईपिब्ध गराएको ऄन्य सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनसुचूीमा व्यवस्था भए बमोलजम कर, 

शलु्क वा दस्तरु िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे । 

८. पयशटन रु्ल्कः ईद्यम, पाकि , लचलडयािाना, ऐलतहालसक तथा परुातालववक सम्पदा, संग्रहािय जस्ता सम्पदाको 

ईपयोग वापत ऄनसूुची -६ र १ न. प्रदशे सरकारको अलथिक ऐन २०७८ मा व्यवस्था भए ऄनसुार शलु्क 

िगाआिने र ऄसिु ईपर गररनछे । 

९. भूलम कर (मािपोत): गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र रहकेा ब्यलिहरुिे अफ्नो नाममा रहकेो जग्गा बापत ऄनसुचूी -

७ बमोलजमको भूलम कर(मािपोत) िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१०. दहिर बहिर कर: ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, स्िेट, चनुढुङ्गा, िरी ढुङ्गा, ऄभ्रव र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृलतक 

स्रोतको करको दर र प्रकृया स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६२क वा १ नं. प्रदशे सरकारको 

अलथिक ऐन २०७८ बमोलजम हुनेछ । 
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११. जररवानाः गाईँपालिकाि े अफ्नो क्षेत्र लभत्र लनषधे गररएको साविजलनक क्षेत्र वा व्यापार व्यवसाय वा फोहोर 

मैिा व्यवस्थापन, लववाद, झैझगडा,  द्वन्द्व बापत तथा यस ऐन र ऄन्य प्रचलित काननू लवपररतका कायि गनेिाइ 

ऄनसुचूी -८ बमोलजमको जररवाना गरी ऄसिु ईपर गररनेछ । 

१२. सामुदालयक वनबाट अयः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६२क बमोलजम हुनेछ ।  

१३. घर जग्गा रलजष्ट्रेर्न रु्ल्क: १ नं. प्रदशे सरकारको अलथिक ऐन २०७८ बमोलजम हुनेछ । 

१४. सवारी साधन कर: १ नं. प्रदशे सरकारको अलथिक ऐन २०७८ बमोलजम हुनेछ र टाँगा, ररक्सा, ऄटोररक्सा र आ-

ररक्साको सवारी कर िगाइने र ऄसिू ईपर गररनछे । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयवव भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदआन े

छैन । तर तीन भन्दा बढी व्यवसाय गने व्यलि वा संस्थािाइ ऄलधकतम तीन वटा व्यवसायमध्ये ईच्चतम दरको 

कर लिइ बाँकी व्यवसायको कर लमनाहा गररनेछ । 

१६. कर तथा रु्ल्क संकिन सम्बन्धी कायशलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्थािाइ कायािन्वयन गनिका िालग यस 

ऐन सँग नबालझने गरी कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कायिलवलध गाईँ कायिपालिकािे अवश्यक लनयम, 

लनदलेशका वा कायिलवलध बनाइ िाग ूगनि सक्ने छ । 

१७. ऄन्य व्यवस्था: यस गाईँपालिकाका लवषयगत शािा वडा तथा ऄन्य कायािियबाट सेवा प्रवाह गदाि 

सेवाग्राहीि ेबझुाईन ुपने कर, शलु्क, दस्तरु तथा जररवानािाइ सेवा सँग अवद्ध गरी ऄलनवायि ऄसूि ईपर गरी 

सेवा प्रवाह गनुिपनेछ । तर नागररकताको लसफाररस तथा व्यलिगत घटना दताि गदाि प्रलतवद्धता पत्र लिइ सेवा 

प्रवाह गनि बाधा पगेुको मालनने छैन । 

१८. यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोलजम र गाईँपालिकाको ऄन्य ऐनमा तोलकएको भएमा सोलह ऐन 

बमोलजम हुनेछ ।  

१९. ऐनको व्याख्या तथा खारेजी :  

(१)  यस ऐनमा ईल्िेि नभएका लवषयको हकमा गाईँ कायिपालिकाि ेकरको दर व्याख्या गनि सक्नेछ । 

(२) गाईँपालिकािे िाग ूगद ैअएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदेश काननू तथा ऄन्य ऐनसँग प्रलतकूि दलेिएमा 

प्रलतकूि भएको हदसम्म िारेज हुनेछ । 
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ऄनसुचूी - १ 

(दफा २ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र वालषशक रुपमा िगाउने सम्पलि (घरजग्गा) वहाि करको दर 

क्र.सं. लववरण दररेट कैलियत 

१.  

कुनै पलन लनजी व्यलििाइ घर कोठा बहािमा लदएमा, घरधनीिे 

गाईँपालिकािाइ घर, पसि, ग्यारेज, जग्गा, गोदाम, टहरा भाडामा 

लदएमा सम्झौता रकमको,कुनै पलन साविजलनक संस्था/सरकारी 

कायाििय/ लनजी बैंक/सहकारी अलदिाइ घर, कोठा बहािमा लदएमा 

सम्झौता रकमको 

 १०% 
 

२.  एम्बिेुन्स भाडा दर 

लचसापानी- वंलसिा रु ५००० 

डमिुि –लचसापानी रु ३५०० 

काहुिे-लचसानी रु ३५०० 

सवुकेरीिाइ लनःशलु्क 

ररफर लनःशलु्क 

लवपन्निाइ लनःशलु्क 

 

३.  

JCB ब्याकहो िोडर भाडादर 

क्र.स कामको प्रकार भाडा दर प्रलत घण्टा कैलफयत 

१. गाईँपालिकाको JCB को भाडादर ६०००|-  
 

 

ऄनसुचूी - २ 

(दफा ३ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे अफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने व्यवसाय दताश/नलवकरण करको दर 

क्र.सं. लववरण दताश/ऄनुमलत नवीकरण कैलियत 

१.  साधारण प्रकृलतको होटि, लचया नास्ता पसि ५०० २५०  

२.  िलजङ, फुलडङ सलहतको होटि, गेष्ट हाईस, रेषु्टरेन्ट २००० १०००  

३.  तालिम हि, एट्याच ट्वाआिटे बाथरुम, वाइफाइ सलहतको होटि ३००० १५००  

४.  फोटो स्टुलडयो (फोटो लिच्ने, धुिाईने, फोटोकपी, फ्याक्स) ५०० २५०  

५.  सवारी साधन लवके्रता/ममित/ग्यारेज २५०० १५००  

६.  कपडा/जतु्ता/चप्पि पसि,   २००० १०००  

७.  नसिरी (फिफूि, कृलषजन्य बोटलबरुवा ईवपादन लबक्रीलवतरण), ५०० २५०  



3 
 

८.  मेलडकि/एग्रोभेट (िदु्रा डाक्टर भएको) ७००० ३५००  

९.  मेलडकि/एग्रोभेट (िदु्रा) ५००० २५००  

१०.  मेलडकि/एग्रोभेट (थोक) १०००० ५०००  

११.  
िाद्य पदाथि (दाि, चामि, लचनी, तरकारी िगायत ऄन्य दलैनक 

ईपभोग्य सामग्रीहरु)/ सम्बन्धी पसि(थोक) 
२५०० १५००  

१२.  
िाद्य पदाथि (दाि, चामि, लचनी, तरकारी िगायत ऄन्य दलैनक 

ईपभोग्य सामग्रीहरु)/ सम्बन्धी पसि(िदु्रा) 
५०० २५०  

१३.  
ऄिैलँच/ऄदवुा/सतवुा/जटामलस/बनजन्य तथा जडीबटुी कारोबार 

गरे वापत थप व्यवसाय 
२५०० १५००  

१४.  हाडिवयेर व्यवसाय ३००० १५००  

१५.  भाँडाकँुडा पसि २००० १०००  

१६.  फलनिचर/ ‘स’ लमि व्यवसाय ३००० १५००  

१७.  आन्धन व्यवसाय ५००० २५००  

१८.  कस्मेलटक पसि, व्यटुी पाििर १००० ५००  

१९.  
ऄल्कोहिजन्य/धमु्रपानजन्य पदाथि लबक्रीलवतरण गने पसि 

(PAN/ VAT दतािवािा) (थोक) 
२५०० १५००  

२०.  
ऄल्कोहिजन्य/धमु्रपानजन्य पदाथि लबक्रीलवतरण गने पसि 

(PAN/ VAT दतािवािा) (िुद्रा) 
१५०० ७५०  

२१.  ऄल्कोहिजन्य/धमु्रपानजन्य पदाथि समते लबक्रीलवतरण गने होटि १००० ५०० 

लसं नं. 

१,२ मा 

थप हुने 

२२.  सनुचाँदी पसि ३००० १५००  

२३.  मनी एक्स्चेन्जर (IME िगायत) ३००० १५००  

२४.  कृलष सहकारी संस्था ५०० २५०  

२५.  लवद्यतु ्सहकारी ७००० ३५००  

२६.  ऄन्य सहकारी तथा िघलुवत्त ३००० १५००  

२७.  बैंलकङ तथा लबत्तीय कारोवारगने संस्था १०००० ५०००  

२८.  एफ. एम. रेलडयो १०००० ५०००  

२९.  लसनेमाघर १०००० ५०००  
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३०.  ट्राभल्स एण्ड टुसि, टे्रलकङ एजेन्सी ५००० २०००  

३१.  
कायालकङ, क्यानोलनङ, बञ्जी जम्प, लजप फ्िायर, यािलफ्टङ, 

पाराग्िाआलडङ 
१०००० ५०००  

३२.  केबिकार ५०००० १५०००  

३३.  फे्रस हाईस १००० ५००  

३४.  स्टेशनरी १००० ५००  

३५.  इिेक्ट्रोलनक्स पसि(मोवाआि, कम्प्यटुर, ल्यापटप, लवजिुीका 

सामानहरु िगायत ऄन्य आिके्ट्रोलनक्स सामानहरु) 
३००० १५००  

३६.  टेिर, सैिनु, साआवर ५०० २००  

३७.  ‘घ’ वगिको लनमािण व्यवसाय दताि/नलवकरण १०००० ५०००  

३८.  िघ ुघरेि ुर साना ईद्योग दताि १००० ५००  

३९.  बोलडिङ स्कुि अ.लव. ५००० २५००  

४०.  बोलडिङ स्कुि मा.लव. ७००० ३५००  

४१.  ढुवानी तथा ट्रान्सपोटि २५०० १५००  

४२.  ट्रयाक्टर व्यावसाय ५००० २५००  

४३.  तीन पांग्रे २००० १०००  

४४.  चार पांग्र े ५००० २५००  

४५.  ग्रीि व्यावसाय ३००० १५००  

४६.  कुटानी लपसानी(सानो) २५०० १५००  

४७.  कुटानी लपसानी(ठुिो) ५००० २५००  

४८.  ठुिो स्काभेटर ३०००० १५०००  

४९.  सानो स्काभेटर १५००० ७५००  

५०.  ऄन्य व्यवसाय लनःशलु्क लनःशलु्क  
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ऄनसुचूी - ३ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे अफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने जलिबुटी, जीवजन्तु तथा कबािी कर 

(क) कवािी 

क्र.सं. कवािी दररेट रु. (प्रलत केजी) कैलियत 

१.  कवाडी ०.५ 
 

(ख) जीवजन्तु/ सबै प्रकारको माछा कर 

क्र.सं. जीवजन्तु/ सबै प्रकारको माछा कर दताश 

 

नलवकरण कैलियत 

१.  माछा कर २५०० १२०० 
 

 

(ग) जलिबुलट कर 

क्र.सं. जलिबुटी कर बालषशक दर  कैलियत 

१.  लचरेआतो, सतवुा, ५०० 
 

    

 

(घ) हाटबजार कर 

क्र.सं. हाटबजार कर बालषशक दर  कैलियत 

१.  लचसापानी हाटबजार ४०००० 
 

    

 

ऄनसुचुी – ४ 

(दफा ५ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे अफ्नो िेत्र लभत्र िगाउने लवज्ञापन करको दररेटः 

s_ k|b]z sfg'gsf] clwgdf /lx b]xfo cg';f/ lj1fkg s/ lgDgfg';f/ tf]lsPsf] 5 M  

!_ ejgsf] 5t / sf}zLdf kl/ro kf6L jf lj1fkg ;fdu|L /fVg kfOg]5}g . 



6 
 

@_ ejgdf em\ofn 5f]k]/ kl/ro kf6L jf lj1fkg ;fdu|L /fVg kfOg]5}g .  

#_ af6f]sf] ;Ldfgfb]lv bz lkm6 leq tyf ;+lwof/sf] l;dfgfb]lv kfFr lkm6 leq / ;fj{hlgs  

 :yfg jf ;+:yfg jf sfof{no jf ;fj{hlgs ;]jf k|jfx ug]{ :yfgdf lj1fkg ;fdu|L /fVg  

 kfOg]5}g . 

$_ ;fj{hlgs pQ/bfloTj cGtu{t lgdf{0f ePsf h'g;'s} ;+/rgfdf lgdf{0fstf{sf] gfd afx]s 

/flvPsf h'g;'s} t:jL/ jf cIf/sf] s/ 5'6 x'g] 5}g . 

%_ ejg, hldg, Jofkfl/s jf Joj;flos s]Gb|, xf]6n jf /]i6'/]06 jf ljBfno jf l;g]df xn 

jf k]6«f]n kDk jf h'g;'s} ejgsf] leqL efudf lj1fkg s/ 5'6 x'g] 5}g . 

^_ ;'tL{hGo, dlb/f tyf g]kfn ;/sf/af6 k|ltalGwt tyf मेररङदेन ufpFkflnsfaf6 lgif]w  

 ul/Psf lj1fkg k|rf/ k|zf/ ug{ kfOg] 5}g .   

v_ lj1fkg s/sf] b/ M  

!_ km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ ju{ km'6 ?=!).–, 

@_ xf]l8{Ë af]8{, lgof]g ;fO{g o:t} lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ ju{ km'6 ?=#).–, 

#_ l8lh6n af]8{, Unf] ;fOg af]8{df ul/g] lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ ju{ km'6 ?= 

  @).–, 
$_ dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] efudf clwstd bz :Sjf/ km'6 ;Ddsf]  

 nflu k|lt lbg ?=%).–/ :yfoL ?kdf n]lvPsf] jf 5flkPsf] k|rf/ ;fdu|Lsf nflu k|lt  

 jif{ ju{ km'6 ?=@%.–, 

%_ v]ns'b d}bfg, d]nf, hfqf, kj{ / o:t} k|s[ltsf sfo{qmddf x'g] lj1fkg k|rf/  

 ;fdu|Lsf] clwstd !% lbg / @) :Sjf/ km'6sfnflu k|lt lbg ?=%).–, 

^_ ;jf/L ;fwgsf] 5t -clwstd # km'6 prfO ;Dd dfq _, b'O{ kfª\u|f ljrsf] efu, 

 k5f8Lsf] l;;f -l;;fsf] hDdf efu dWo]sf] clwstd %) k|ltzt ;Dd dfq _ d'Vo 

  em\ofnsf] dfly k§Lsf] e]G6Ln];gdf lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt :Sjf/ km'6 ?=%).– 

&_ cfsfzdf j]n'g, Hofs6df jf j]n'g af]s]/ ul/g] lj1fkg -k|ltlbg_ ?=@%.–,   

*_  cGosf] xsdf k|lt ju{ lkm6 k|lt jif{ ?=!)).– 
ऄनसुचूी -५ 

(दफा ७ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे उपिब्ध गराएको सेवाबाट लनम्नानुसारको सेवा रु्ल्क र दस्तुर िगाउने र ऄसुि उपर गनेछ 

। 

qm=;+= ljj/0f cf=j= @)&*÷)&( s}lkmot 

१.  lgj]bg b:t'/  १०।-  

२.  JolQmut 36gf btf{÷l;kmfl/; #% lbgleq lgz'Ns  

३.  JolQmut 36gf btf{ #% lbg kl5 २००।-  

४.  JolQmut 36gf btf{ #% lbg kl5 k|ltlnkL ५००।-  

५.  c:yfoL a;f]af; l;kmfl/; @)).–  

६.  :yfoL a;f]af; l;kmfl/; %)).–  

७.  Psf;uf]n kl/jf/ k|dfl0ft l;kmfl/; @)).–  



7 
 

८.  ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut _  %).–  

९.  ;+/Ifs l;kmfl/;-;+:yfut _  !)).–  

१०.  lhljt /x]sf] l;kmfl/;  !)).–  

११.  hGd ldlt ;+zf]wg l;kmfl/; !)).–  

१२.  JolQmut ljj/0f k|dfl0ftl;kmfl/;  !)).–  

१३.  hGd ldlt k|dfl0ft  २००।-  

१४.  ljjfx k|dfl0ft  २००।-  

१५.  cljjflxt k|dfl0ft  @)).–  

१६.  ;DaGw ljR5]b l;kmfl/; @)).–  

१७.  d[To" k|dfl0ft !)).–  

१८.  ;DaGw ePsf]÷gePsf] k|dfl0ft २००।-  

१९.  3/ kftfn k|dfl0ft  २००।-  

२०.  km/s km/s gfd, y/ lzkmfl/;÷k|dfl0ft  २००।-  

२१.  km/s km/s hGd ldlt k|dfl0ft ÷lzkmfl/;  २००।-  

२२.  rfnrng /fd|f], tLgk':t], ;DaGwL l;kmfl/; 

(g]kfnL)  
@)).–  

२३.  rfnrng /fd|f], tLgk':t], ;DaGwL l;kmfl/; 

(cFu|]hL) 
%)).–  

२४.  sfuh d~h'/Lgfdf k|dfl0ft  २००।-  

२५.  ;+/Ifs k|dfl0ft  २००।-  

२६.  वसाइसराई भैजाने १०००।-  

२७.  वसाइसराई आउने ननिःशलु्क  

२८.  j}b]lzs /f]huf/ k|dfl0ft vf8L d"n's / dn]l;of 

/ cGo 

@)).–  

२९.  j}b]lzs /f]huf/ k|dfl0ft cd]l/sf, Sofg8f, 

c:6«]lnof, hfkfg,sf]l/of, dsfp, xªsª, 

l;+ufk'/, Oh/fon, a'|gfO{ / o'/f]lkog d"n's 

@))).–  

३०.  j}b]lzs /f]huf/ k|dfl0ft 

O/fs,ckmuflg:tfg,l;+ufk'/, Oh/fon,n]agfg 

१५००।-  

३१.  j}b]lzs e'tk"j{ ;}lgs÷k|x/Lsf] xsdf gfd y/ 

Pp6}÷;+zf]wg k|dfl0ft ug]{ l;kmfl/; -la|l6z, 

l;Fufk'/_ 

१५००।-  
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३२.  j}b]lzs e'tk"j{ ;}lgssf] xsdf gfd y/ Pp6}÷ 

;+zf]wg k|dfl0ft ug]{ l;kmfl/; -ef/t_ 

१०००।-  

३३.  k]G;g k§f ;DalGw l;kmfl/;  

s_ g]kfndf ;]jf/t @)).–  

v_ ef/tdf ;]jf/t %)).–  

u_ cGo d'n'sdf ;]jf/t १०००।-  

३४.  gftf k|dfl0ft l;kmfl/; -g]kfnL_  %)).–  

३५.  ;h{ldg ug'{kg]{sf xsdf  %)).–  

३६.  gftf k|dfl0ft l;kmfl/; -c+u|]hL_  %)).–  

३७.  ljkGg ljBfyL{ 5fqa[lQ k|dfl0ft lzkmfl/;  lgz'Ns  

३८.  5fqa[lQ k|dfl0ft l;kmfl/;  @)).–  

5fqa[lQ k|dfl0ft l;kmfl/; -j}b]lzs_ %)).–  

३९.  ckf+u k|dfl0ft l;kmfl/; lgz'Ns  

४०.  h]i7 gful/s, Psn dlxnf l;kmfl/; lgz'Ns  

४१.  gfafns ;DaGwL l;kmfl/; -cd]l/sf, Sofg8f, 

ci6] «lnof hfkfg, sf]l/of, dsfp, l;+ufk'/, 

xªsª, a'|gfO{ / o"/f]lkog d'n's_ 

@))).–  

४२.  gfafns ;DaGwL l;kmfl/; -xªsª, dsfp, 

blIf0f sf]l/of, l;Fufk'/_ 

!%)).–  

४३.  gfafns ;DaGwL l;kmfl/; -vf8L d'n's / cGo_ %)).–  

४४.  gfafns ;DaGwL l;kmfl/; -g]kfn / ef/t_ @)).–  

४५.  cfGt/Ls a;fO{ ;/fO{ l;kmfl/;  @)).–  

४६.  lgMz'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/;  lgz'Ns  

४७.  ;z'Ns :jf:Yo pkrf/ l;kmfl/; @)).–  

४८.  cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ ljj/0f v'nfO{ 

k7fpg kg]{  

@)).–  

४९.  cGo sfof{nosf] dfu cg';f/ /f]xa/df a;L 

ljj/0f v'nfO{ k7fpg kg]{df  

%)).–  

५०.  df]lx hUuf jf cGo gfd;f/L l;kmfl/; @)).–  

५१.  df]xL nut s§f @)).–  

५२.  3/ sfod l;kmfl/; -Jofkfl/s k|of]hg_ !))).–  

५३.  3/ sfod l;kmfl/; -cGo_ !)).–  

५४.  hUuf btf{ l;kmfl/; -lgif]lwt afx]s k|lt /f]kgL_  !).– dlxnfsf] 

xsdf %) 
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k|ltzt 5'6 

५५.  lsQfsf6 l;kmfl/;-k|lt /f]kgL _  @)).–  

५६.  hUuf gfd;f/L÷lsga]r l;kmf/L; @)).– dlxnfsf] 

xsdf %) 
k|ltzt 5'6 

५७.  c+zj08f l;kmfl/; -k|lt /f]kgL _  @)).–  

५८.  hUufsf] xs ;DaGwdf l;kmfl/; @)).–  

५९.  3/ af6f] k|dfl0ft, -d'n ;8s cGtu{t _  @)).–  

६०.  rf/ lsNnf k|dfl0ft  %)).–  

६१.  xsbf/ ePsf] k|dfl0ft l;kmfl/; @)).–  

६२.  xsbf/ gePsf] k|dfl0ft l;kmfl/; @)).–  

६३.  hUuf /]vfª\sg ;DaGwL /f]xa/df a:g]  @)).–  

६४.  hUuf wgLk'hf{ x/fPsf] lzkmfl/;  @)).–  

६५.  k'hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/;  @)).–  

६६.  3/ gSzf   

s_ 3/ gSzf k|ltlnlk ! ;]6 !)).–  

v_ 3/gSzf cGo sfuhft k|lt kfg gSsn 

b:t'/ 

!%.–  

u_ ;DkGg k|df0fkq÷ k|ltlnlk -kmf]6f] 6fF;]sf]_ %)).–  

3_ 3/gSzf lgj]bg kmfon b:t'/ !)).–  

3/ gSzf kf; b:t'/   

s_ !))) ju{ lkm6 ;Dd /8 l;d]G6 hf]8fO{  

k|lt ju{ lkm6 

!.–  

v_ !%)) ju{ lkm6 ;Dd /8 l;d]G6 hf]8fO{ k|lt 

ju{ lkm6 

!=%.–  

u_ @%)) ju{ lkm6 ;Dd /8 l;d]G6 hf]8fO{ k|lt 

ju{ lkm6 

@.–  

3_ @%)! eGbf dfly /8 l;d]G6 hf]8fO{ k|lt 

ju{ lkm6 

@=%.–  

ª_ l;d]G6 hf]8fO{ sDkfp8 k|lt /lg+u lkm6 )=%.–  

r_ lun]jf hf]8fO{ k|lt ju{ lkm6 )=%.–  

5_ sf7} sf7sf] 3/ k|lt ju{ lkm6 )=%.–  

h_ l6gsf] 5fgf] l;d]G6 O{6f hf]8fO{ k|lt ju{ 

lkm6 

)=%.–  

em_ kmnfdsf] vDafeO{ l6gsf] 5fgf] -6«:6_ af6 !.–  
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ag]sf] k|lt ju{ lkm6 

`_ 3/ clen]lvs/0f k|lt ju{ lkm6 !.–  

६७.  ejg lgdf{0f :jLs[tL Joj;foLs k|of]hgsf] 

nflu k|lt ju{ km'6  

@.–  

६८.  ejg lgdf{0f :jLs[tL cfjfzLo k|of]hgsf] nflu 

k|lt ju{ km'6  

)=%.–  

६९.  ejgsf] lgdf{0f :jLs[tL dfkb08 leq /x]tf klg 

gS;f :jLs[lt glnO{ lgdf{0f e} ;s]sf] ejgsf] / 

hl/jfgf u/L gS;f :jLs[t ug'{ k/]df k|lt ju{ 

km'6  

!=%.–  

७०.  ejg gS;f gfd;f/L b:t'/ %)).–  

७१.  ejg lgdf{0f cg'dlt b:t'/  %)).–  

७२.  ejg lgdf{0f gS;f kf;  !))).–  

७३.  gS;f kf; lgj]bg kmf/d b:t'/ !)).–  

७४.  gS;f kf; gSsn b:t'/ !)).–  

७५.  lgdf{0f ;DkGg k|df0fkq -Joj;foLs_ %)).–  

७६.  lgdf{0f ;DkGg k|df0fkq -cfjf;Lo_ @)).–  

७७.  3/sf] :ynut ;h{ldg / cldg /]vfªsg %)).–  

७८.  3/sf] :ynut b:t'/ -k|fljlws n]cfp6_ sRrL !)).–  

७९.  3/sf] :ynut b:t'/ -k|fljlws n]cfp6_ kSsL %)).–  

८०.  3/ gfd;f/L -k|lt3/_ %)).–  

८१.  3/af6f] l;kmfl/; k|ltlnlk %).–  

८२.  3/sf] cj:yf k|dfl0ft k|lt ju{ lkm6 @.–  

८३.  cfly{s cj:yf ;DaGwL l;kmfl/z -alnof]_  !%)).–  

८४.  cfly{s cj:yf ;DaGwL l;kmfl/z -sdhf]/_ lgz'Ns  

८५.  jflif{s rn cfo k|dfl0ft l;kmfl/; -yk 

PsfO{df yk gx'g]_ 

  

! b]vL % nfv ?k}ofF ;Dd @)).–  

%nfv b]vL !) nfv ?k}ofF ;DDf %)).–  

!) b]vL @) nfv ?k}ofF ;Dd !%)).–  

@) b]vL %) nfv ?k}ofF ;Dd @))).–  

%) nfv b]vL ! s/f]8 ?k}ofF ;Dd #))).–  

! s/f]8 ?k}ofF eGbf dfyL %))).–  
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८६. वार्षिक अचऱ सम्पत्ति मूल्याङ्कन नसफारस गदाि घर जग्गा कर देहाय बमोत्तजम तोर्कएको 
छिः- 

क्र.स र्ववरण (प्रत्येक एकाईको एकमषु्ठ, थप नऱाग्न)े आ.व. २०७८|०७९ को 
क.  ! b]vL % nfv ?k}ofF ;Dd ५००।- 
ख.  %nfv b]vL !) nfv ?k}ofF ;DDf १०००।- 
ग.  !) b]vL @) nfv ?k}ofF ;Dd १५००।- 
घ.  @) b]vL ३० nfv ?k}ofF ;Dd २०००।- 
ङ.  ३० b]vL %) nfv ?k}ofF ;Dd २५००।- 
च.  %) nfv b]vL ! s/f]8 ?k}ofF ;Dd ३०००।- 
छ.  ! s/f]8 ?k}ofF eGbf dfyL ३५००।-  

८७.  axfn s/ n]vfhf]vf l;kmfl/; !)).–  

८८.  gful/stf l;kmfl/; -j+zh_ @)).–  

८९.  gful/stf k|ltlnkL l;kmfl/; %)).–  

९०.  j}jflxs c+lus[t gful/stf l;kmfl/; %)).–  

९१.  gful/stfdf ljj/0f ;+;f]wg l;kmfl/; %)).–  

९२.  ljB't h8fg l;kmfl/;  @)).–  

९३.  wf/f h8fg l;kmfl/;  @)).–  

९४.  6]lnkmf]g h8fg l;kmfl/; %)).–  

९५.  6]lnkmf]g h8fg l;kmfl/; (नक्सा पास नभएको) @)).–  

6]lnkmf]g gfd;f/L 7fpF;f/L @)).–  

९६.  pBf]u 7fpF;f/L l;kmfl/; %)).–  

९७.  pBf]u :yfkgf l;kmfl/; b:t'/ 

7"nf pBf]u !))).–  

demf}nf pBf]u !))).–  

;fgf pBf]u ननिःशलु्क  

९८.  Kofg btf{ l;kmfl/;  @)).–  

९९.  Eof6 btf{ l;kmfl/; %)).–  

१००.  Kofg AfGb  l;kmfl/; @)).–  

१०१.  Eof6 AfGb  l;kmfl/; %)).–  

१०२.  ;+:yf btf{ l;kmfl/; -gfkmfd"vL_ / gljs/0f  !))).–  

१०३.  ;+:yf btf{ l;kmfl/; -u}x|gfkmfd"vL_   @)).–  
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pkef]Stf ;ldlt btf{÷gjLs/0f %)).–  

;+:yf gljs/0f  l;kmfl/; -u}x|gfkmfd"vL_   @)).–  

INGO sf] xsdf %))).–  

१०४.  ph'/L tyf d'2f b:t'/  @)).–  

१०५.  ph'/L tyf d'2f b:t'/ -h]i7 gful/s, gfjfns, 

Psn dlxnf, blnt, nf]kf]Gd'v hflt, ckfËtf 

ePsf JolQm, ljkGg gful/s 

lgz'Ns  

१०६.  ldnfkq sfuh u/fpg]  @)).– k6s} lkR5] 

yk !)).–x'g] 

. 

१०७.  s'g} JolQm pk/ d'4f btf{ ug'{ k/]df btf{ z'Ns %).– ph'/L tyf 

d'4f u/L ? 

%%).– 

१०८.  GofoLs ;ldltaf6 cfb]z÷km};nf ePsf] 

sfuhftsf] k|dfl0ft k|ltlnlk 

@)).–  

१०९.  ufFpkflnsfsf] P]g, lgodfjnL, sfo{ljlw ;+u|x %)).–  

११०.  ufFpkflnsf kfZj{lrq -profile_ %)).–  

१११.  sfof{nosf] sfuhft ptf/ k|ltlnlk -k|ltkfgf_ #.–  

११२.  cbfnt z'Ns ldgfxf l;kmfl/; lgz'Ns  clVtof/jfnf

n] tf]Sg] 

११३.  df]jfOn 6fj/ 7'nf]  %))).–  

११४.  इन्टरनेट सेवा प्रदायक %))).–  

११५.  kfl/jfl/s nut sf8{ -;/;kmfO{ sf8{sf] b:t'/ 

gofF_ 

%).–  

kfl/jfl/s nut sf8{ -;/;kmfO{ sf8{sf] b:t'/ 

k|ltlnlk 

%).–  

kfl/jfl/s nut sf8{-;/;kmfO{ sf8{sf] b:t'/ 

gljs/0f_ 

%).–  

११६.  xftxltof/ gljs/0f÷ l;kmfl/; -k/Dk/fut_ %)).–  

११७.  xftxltof/ gljs/0f÷l;kmfl/; -cfw'lgs_ !))).–  

११८.  cGo k|dfl0ft÷l;kmfl/; -c+u|]hL_ dfyL pNn]v 

gePsf] 

%)).–  

११९.  cGo k|dfl0ft÷l;kmfl/; g]kfnL / cGo dfyL 

pNn]v gePsf] 

@)).–  

१२०.  kz' kmd{ btf{ gljs/0f  @%).–  

१२१.  IEE/EIA kl/If0f l;kmfl/; -s'n nfutsf]   
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c+ssf] ef]No'd x]/L_ 

s_ nfut ? ! nfv b]lv @) nfv ;Ddsf] %)).–  

v_ nfut ? @) nfv b]lv #) nfv ;Ddsf] !))).–  

u_ nfut ? #) nfv b]lv %) nfv ;Ddsf] #))).–  

3_ nfut ? %) nfv b]lv &) nfv ;Ddsf] %))).–  

ª_ nfut ?&) nfv b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] *))).–  

r_ nfut ? ! s/f]8 b]lv @ s/f]8  ;Ddsf] !)))).–  

5_ nfut ? @ s/f]8 b]lv dfly !%))).–  

१२२.  ufpFkflnsfsf] xn ef8f k|ltlbg !,))).–  

१२३.  j8f sfof{nosf] xn ef8f k|ltlbg !))).–  

१२४.  k|f]h]S6/ ef8f k|ltlbg !))).–  

;fp08 l;:6d -/fhlgtL bn ?=!))), ;+3 

;+:yf ?=%))_  

k|ltlbg  

१२५.  ;8s alQ jflif{s !)).–  

१२६.  kmf]x/ d}nf Joj:yfkg k|lt3/÷k|ltkl/jf/jflif{s  @)).– ;fwg k|fKt 

ePkl5 

१२७.  ;fj{hlgs zf}rfno bf]efg ahf/ / cGo If]q 

k|of]u z"Ns k|lt JolQm÷k|lt k6s 

% b]lv !)  

१२८.  kf}8L kf]v/L 8'Ëf ;d]t k|lt JolQm @).–  

१२९.  xf6ahf/,d]nf, v]ns'b ;~rfng cg'dlt %))  

१३०.  vfg]kfgL d'xfg btf{, gjLs/0f cg'dlt %))  

१३१.  झोिे/पोके व्यवसायी पटके कर (दताि नभएका व्यवसायी) 

प्रलत पोका (गाईँपालिका लभत्रका व्यवसायी) 

प्रलत पोका (गाईँपालिका बालहरका व्यवसायी) 

प्रलत लटप्पर/लपकऄप/ट्रयाक्टर (गाईँपालिका लभत्रका 

व्यवसायी) 

प्रलत लटप्पर/लपकऄप/ट्रयाक्टर (गाईँपालिका बालहरका 

व्यवसायी) 

प्रलत ट्रक (गाईँपालिका लभत्रका व्यवसायी) 

प्रलत ट्रक (गाईँपालिका बालहरका व्यवसायी) 

 

१०० 

२०० 

३०० 

५०० 

१००० 

२००० 

 

१३२.  कृषक समूह दताि १०००  

१३३.  कृषक समूह नलवकरण ७००  

१३४.  कृलष व्यावसाय दताि १०००  

१३५.  कृलष व्यावसाय नलवकरण ७००  
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 -?k}ofFdf_ 

  
 

 

 

 

ऄनसुचूी- ६ 

(दफा ८ सँग सम्बलन्धत) 

पयिटन शलु्क 

ईद्यम, पाकि , लचलडयािाना, ऐलतहालसक तथा परुातालववक सम्पदा, संग्राहिय जस्ता सम्पदाको ईपयोग वापत् 

प्रलतव्यलि रु. ५ र  १ न.ं प्रदशे सरकारको अलथिक ऐन २०७८ मा व्यवस्था भएऄनसुार शलु्क िगाइने र ऄसूि ईपर 

गररनेछ । 
ऄनसुचूी – ७ 

(दफा ९ सँग सम्बलन्धत) 

 जन्तेढुङ्गा गाईँपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा जग्गाहरुको भूलमकर (मािपोत) 

क्र.सं. प्रकार दर कैलफयत 

१.  ५ रोपनी सम्म १००  

२.  ५ दलेि ९.९९ रोपनी सम्म १५०  

३.  १० दलेि १९.९९ रोपनी सम्म २००  

४.  २० दलेि ४९.९९ रोपनी सम्म ३००  

५.  ५० रोपनी दलेि मालथ ५००  

ऄनसुचुी - ८ 

(दफा ११ सँग सम्बलन्धत) 

गाउँपालिकािे अफ्नो िेत्र लभत्र भएका झै-झगिा, सामालजक लववाद, द्वन्द्व बापत िगाउने जररवाना, 

रु्ल्क 

क्र.सं. प्रकार दर रेट रु. कैलियत 

१.  जानाजान साविजलनक सडकिाइ ऄसर पगु्ने 

गरी सडकमा पानी/कुिो िगाएमा 

पलहिो पटक – ३००० 

दोस्रो पटक - ५००० 

तेस्रो पटक – १०००० 

 

२.  नोट : यस िण्डसँग सम्बलन्धत ऄन्य जररवाना गाईँपालिकाको न्यालयक काननु बमोलजम हुनेछ ।  

१. लिनपुने कर शुल्क दस्तरु अलद नलिएमाः 
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अलथिक ऐन र ऄन्य प्रचलित ऐन काननू ऄनसुार लिन ु पन े रकम नलिएमा लतनुिपने रकम नलतरेमा 

सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थाबाट तोलकएको रकमको थप १०% हुने रकम बराबर ऄसिु ईपर गरर 

लवभागीय कारबाही समेत गररनेछ । 

२. व्यवसाय  नवीकरण  २०७८ साि प्रवयेक ऄसोज मसान्त लभत्र गररसक्नपुनेछ । पौष मसान्त सम्म 

नवीकरण नगनेिाआि  नवीकरण रकमको ५% जररवाना गररनेछ । चैत्र मसान्त सम्म नवीकरण नगनेिाआि 

नवीकरण रकमको १०% जररवान गररनेछ । ऄसार मसान्त सम्म नवीकरण नगनेिाआि नवीकरण रकमको 

१५% जररवाना गररनेछ । ईि ऄवलधमा पलन नवीकरण नगनेिाआि ऄसार मसान्त सम्मको नवीकरण 

रकम र जररवाना दवुै गरर कुि हुन अईने रकमको मालथ ईल्िेि भए बमोलजम जररवाना गररनेछ । 

 

 

 


