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तावनाः 
ामथान गाउँपािलकाको आ थक वष ०७८/०७९ को अथ स ब धी तावको काया वयन तथा थानीय कर, द तुर, सेवा शु क , द ड 

ज रवाना लगायतको आय संकलनका िनि त काननुी व था गन वा छनीय भएकाले नेपालको संिवधानको धारा २२६ को उपधारा (१) तथा 

थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोिजम् गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
१. सिं  नाम र ार भः यस ऐनको नाम" ामथान गाउँपािलका आ थक ऐन २०७८" रहकेो छ । यो ऐन २०७८साल ावण १ गते दिेख 

ामथान गाउँपािलका े िभ  लागू ने छ । 

२. स पि  करः- ामथान गाउँपािलका े िभ  रहकेा ज गा र घरज ता अचल स पि मा आ.व. ०७८/०७९का लािग अनुसूची – १ 

बमोिजम स पि  कर लगाइने छ । 

३. घर बहाल करः यस ामथान गाउँपािलकाले आ नो े िभ  कुनै ि , सं थाले घर, पसल, यारेज, गोदाम, हल, टहरा, ज गा, पोखरी 

पूरै वा आंिशक पमा बहालमा लगाउँदा अनुसूची (२) बमोिजम् बहाल कर लगाइनेछ । 

४. वसायकरः ामथान गाउँपािलका िभ  उ ोग, पार वसाय, िविभ  सेवा वा पेश संचालन गन ि , फम वा सं थालाई 

अनुसूची (३) बमोिजम् वसाय कर लगाइने छ । 

५. सवारी साधन करः ामथान गाउँपािलका िभ को ठेगाना भएका सवारी साधनमा अनुसूची (४) बमोिजम् सवारी साधन कर लगाइने 

छ। 

६. िव ापन करः ामथान गाउँपािलकािभ  ग रने िव ापनमा अनुसूची (५) बमोिजम् िव ापन कर लगाइने छ । 

७. हाटबजार पसल करः ामथान गाउँपािलकािभ  ला े हाट बजार,घ ती पसल, मेला तथा फुटपाथ पसलमा अनुसूची (६) हाटवजार कर 

लगाइने छ । 

८. मनोर न करः ामथान गाउँपािलका े िभ  शु क िलएर संचालन ग रने िसनेमा, िभिडयो, नाटक आ दमा अनुसूची (७) बमोिजम ्

मनोर न कर लगाइने छ । 
९. कर छुटः यस ऐन बमोिजम् कर ितन दािय व भएका कुनै पिन ि  वा सं थालाई कुनै पिन किसमको कर छुट दइने छैन । तर नेपाल 

सरकार, दशे सरकार, यस गाउँपािलका, सामुदाियक िव ालय सरकारी अ पतालमा कर छुट नेछ भने सेवा शु क छुट नेछैन । 

१०. िनवदेन तथा िसफा रस द तरुः गाउँकायपािलका र वडा वाट ग रने िविभ  कारका िसफा रसमा अनुसूची – ८ बमोिजम् द तुर ला े 

छ  
११. घर न सा पास द तरुः यस गाउँपािलका े िभ  िनमाण ने िविभ  कारका घरह को भवन संिहता अनुसार मापद ड पुरा ने 

ग रघर न सा पास गन र घर न सा पास वापत अनुसूची – ९ बमोिजमको द तुर ला े छ । 
 

 

 

 

 

 
अनसुचूी  -१ 

 

(आ थक ऐन २०७८ को दफा २ अनसुार ) 
स पितकरः 
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मालपोत शु कः 
 

.स.ं िववरण दर कै फयत 

१ १ धरु देिख ३ कठा स म यूनतम दर  ७० 
एक मु  

२ ४ कठा देिख  १ – १०- ०  िवगाह स म २० 
ित क ा 

३ १.५ िवगाह देिख मािथ ित क ा  २५ 
ित क ा 

४ िपच  सडकल ेछोएको ित क ा १०० 
ित क ा 

 
 

 

५ 

बजार उ मुख पल टङ गरेको घरेडी र िवराट 
चौक िघनाघाट सडकले छोएको ज गा ५० िमटर 
स म  १०० ित क ा र सोभ दा पछाडीको 
ज गा ित क ा ५० 

  
 

मालपोत तथा अ य करको िवल ब शु क: 
मालपोत तथा अ य कर द तरु असुलीमा ब यौता रहकेोमा आ.व. समा  भएको अक  आ.व. मा ला  ेकरमा 
२०% थप कर ला ेछ । दो ो वषमा ५०% र ते ो वष वा सो भ दा माथी येक ३ वषमा १००% थप कर ला छे । 
 

 

 

 
अनसुचूी -२ 

१ २० लाख स म  ित लाख २५  

२ २१ लाख दिेख ५० लाख स म  ित लाख ३०  

३ ५१ लाख दिेख १ करोड स म  ित लाख ३५  

४ १ करोड १ लाख दिेख १ करोड ५० लाख 
स म  

ित लाख ४०  

५ १ करोड ५१ लाख दिेख २ करोड स म  ित लाख ४५  

६ २ करोड दिेख मािथ  ित लाख ५०  
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(आ थक ऐन २०७८ को दफा ३ अनसुार ) 
घर बहाल करः  
 
यस ामथान गाउँपािलका े िभ  कुनै ि , सं थाले घर, पसल, यारेज, गोदाम, हल, टहरा, ज गा, पोखरी पूरै 

 वा आंिशक पमा बहालमा लगाउँदा यस अनुसूची बमोिजम् भडा लगाइएको रकमको १०% ले बहाल कर ल ेछ । 
अनसुचूी -३ 

(आ थक ऐन २०७७ को दफा ४ अनसुार ) 
     वसाय करः 

.स.ं िववरण दर 

१ काटावाला ३०००।०० 

२ खु ा कराना पसल काटाबाला १५००।०० 

३ कराना पसल (क) णेी को वा षक कर १०००।०० 

४ कराना पसल (ख) णेी को वा षक  कर ८००।०० 

५ कराना पसल (ग) ेणी को वा षक  कर ६००।०० 

६ लुगा िसउने, कपाल का ने कपडा धुने पसल १०००।०० 

७ त वीर िख न,े माटाका भाडा बे ने पसल ६००।०० 

८ फलाम, िसमे ट, ककट पाता, तामा,  बे ने पसल ३०००।०० 

९ ल ा कपडा पसल रेिडमडेसिहत २०००।०० 

१० कला मक मु तका सामान िबजुलीका माल सामान बे ने पसल १०००।०० 

११ मसल दको समान १०००।०० 

१२ जु ा बे ने पसल १०००।०० 

१३ आईस म बे न ेपसल  ५००।०० 

१४ फ नचर, फ निस ग, मेशीन पाट पुजा, तयारी पोशाक आ द बे न े १०००।०० 

१५ रेडीयो घडी, यामेरा, टेलीिभजन, ज, सवारी िवलािसताका सामान बे ने १०००।०० 

१६ थािनय इजाजत ा  भएको भ ीबाट उ पा दत सवै म दरा बे नेबाट २०००।०० 

१७ 
वदेशी वा िवदेशी िड ीलरी वा ुअरी उ पादीत बोतलब दी म दरा बे ने 

पसलवाट ३०००।०० 

१८ िचया, िमठाई ( क) णेी पसल १५००।०० 

१९ िचया, िमठाई ( ख) णेी पसल १०००।०० 
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२० िचया, िमठाई ( ग ) ेणी पसल ५००।०० 

२१ होटल सायी वा षक वसाय कर १५००।०० 

२२ ईटा, झगटी उ पादन गन भ ा  २०००००।०० 

२३ फया स,फोटोकपी,टेिलफोन सेवा  ५००।०० 

२४ टेशनरी,फे सी, लता कपडा पसल  १०००।०० 

२५ 
किवराज, िच क सक, द त िच क सक, इि जिनयर, क सनटे सी वसायी, 
लेखप र क १०००।०० 

२६ वसाियक, ामशाला, योितष, िश ण सं था, टाईप, क युटर, मिनचे जर २०००।०० 

२७ फ नचर  १५००।०० 

२८ पशुिच क सक सेवा, पे टर १०००।०० 

२९ बै क ग तथा िवि य सं था   

  क ेणी १५०००।०० 

  ख ेणी १००००।०० 

  ग ेणी ५०००।०० 

३० िवि य सं था मिहला ारा संचािलत १०००।०० 

३१ दु ध वसायी ठुलो १०००।०० 

३२ दु ध वसायी सानो ५००।०० 

३३ घरेलु तथा साना उ ोग  १०००।०० 

३४ ठुला उ ोग १००००।०० 

३५ वसायीक संचार, फोन, या स सेवा ६००।०० 

३६ िमल (सबै कारका ) १५००।०० 

३७ साईकल ममत तथा या ी चाज पसल  ५००।०० 

३८ मोटर साईकल ममत तथा पा स िव   १०००।०० 

३९ हाडवेयर समान तथा िवजुली समान  िव  गन  १५०० 

४० मोवाईल िव  तथा ममत गन पसल  १०००।०० 

४१ िभिडयो, यासेट,िस.िड.िव  तथा भाडामा लगाउने ५००।०० 
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४२ रेिडयो,घडी, यामेरा िव  तथा ममत पसल ५००।०० 

४३ औषधी पसल  ठुलोको २०००।०० 

४४ कृिष थोक भ डार  २०००।०० 

४५ औषधी पसल वा षक सानोको १००० 

४६ िमठाई तथा िचया ना ता पसल वा षक १०००।०० 

४७ कपाल का ने सलैुन पसल ७००।०० 

४८ लुगा िसउने टेल रग ठुलो पसलको १०००।०० 

४९ लुगा िसउने टेल रग सानो  पसलको                ५००।०० 

५० फोटो टुिडयो वा षक ५००।०० 

५१ सुन चाँदी को गर गहना वनाउने पसलको वा षक ठुलो ३०००।०० 

५२ सुन चाँदी को गर गहना वनाउने पसलको वा षक म यम २०००।०० 

५३ सुन चाँदी को गर गहना वनाउने पसलको वा षक सानो १५००।०० 

५४ पेटरोल प प वा षक ५०००।०० 

५५ पे ोल,मोिवल खु ा िव  १०००।०० 

५६ हाड तथा को ड ग िपये पदाथ िडलर २५००।०० 

५७ हाड तथा को ड ग िपये पदाथ खु ा पसल १०००।०० 

५८ पशुपं ी, उ पादन तथा िव  (क) णेीको वा षक २०००।०० 

५९ पशुपं ी, उ पादन तथा िव  (ख) णेीको वा षक १०००।०० 

६० पशुपं ी, उ पादन तथा िव  (ग) ेणीको वा षक ५००।०० 

६१ पशुपं ी, दाना उ पादन तथा िव  वा षक २५००।०० 

६२ तरकारी फलफुल पसलको वा षक ५००।०० 

६३ गृल उधोगको ( क ) को वा षक १०००।०० 

६४ गृल उधोगको ( ख ) को वा षक ५००।०० 

६५ िससापसल १०००।०० 

६६ युटी पालर ५००।०० 
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६७ िमलाप   द तुर ५००।०० 

६८ बंगुर  खसी े सहाउसको वा षक १७००।०० 

६९ हाँस, कुखुराको े सहाउस वा षक १२००।०० 

७० पुलखले वसायी वा षक वसाय कर २०००।०० 

७१ टे ट हाउस राखी वसाय गन वा षक वसाय कर २०००।०० 

७२ ासबै ड, िडजे साउ ड राखी वसाय गन  १५००।०० 

७३ ह टयाको टहरामा पसल थापी वसाय गन  टहरा भाडा  १०००।०० 

७४ बाजा  िव  तथा ममत गन  १०००।०० 

७५ कृिष खु ािब े ता, िबऊ,मल ५००।०० 

७६ स िमल२० लाख स म  १८" बे चो ५०००। 

७७ सो भ दा मािथ स िमल ३६" भ दा मािथ बे चो १००००। 

७८ पे ोल प प १०००० 

७९ ेसरबनाउने वक सप ३००० 

८० घ वगको इजाजत निवकरण ६०००।०० 

८१ घ वगको इजाजतदता २५०००।०० 

८२ Consultancy दता ५०००। 

८३ मोटरसाइकल सो मा ५००० 

८४ िडपाटमे  ोरमा  ५००० 

८५ अटो िव े ता  ३००० 

८६ िसनेमाहल ५००० 

८७ ल भाडा पसल  २००० 

८८ वन नशरी  १००० 

८९ कृषी फम  १००० 

९० ाँस िसिल र िव ी िडलर  १५०० 

९१ ाि कको भाडाँ पसल  १२०० 
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९२ कपडामा बु ा भन पसल  १००० 

९३ कु रयर सेवा  १५०० 

९४ क ा उ ोग २५०० 

९५ िफनेल हारिपक उ ादन तथा िव ी  २५०० 

९६ मो े री िव ालय संचालन  ५००० 

९७ केवल संचालन गन वसाय  ३००० 

९८ पे ङ तथा साइनवोड ले े  १००० 

९९ टाय  िव ी पसल  १५०० 

१०० चाउचाउ उ ोग  ३००० 

१०१ इले कल र इले ोिन  ममत  १५०० 

१०२ क ुटर इ िट ूट  २००० 

१०३ इ रनेट रसेलर  ७००० 

१०४ कवाडी सामान खाली वोरा ख रद िव ी  २५०० 

१०५ संगीत/ डा  तािलम के  / िजमखाना (िफटनेस से र)  १००० 

१०६ िदशा / िपसाब / रगत जाँच ( ाथोलोजी नीक तथा ए -रे)  ३००० 

१०७ लुि के  िड ुटस  २००० 

१०८ लुि के  खु ा िव ी  १००० 

१०९ पशु आहार दाना उ ोग  १०००० 

११० अ ा तथा च ा उ ादन ाचरी  ५००० 

१११ िव ु ट उ ोग  ३००० 

११२ कपी उ ोग  ३००० 

११३ ढु ा, िग ी, वालुवा ज ा गरी िव ी गन .  २०००० 
dfly h];'s} pNn]v ePtf klg Joj;fo ,pBf]u  / kmd{ btf{ tyf glj/0f ubf{ lgDgfg';f/ /fhZj nfUg]5 . 
 

११४ ५० हजार स मको पुजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ५०० 

११५ एक लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   १००० 
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११६ ितन लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ३००० 

११७ पाँच लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ५००० 

११८ दश लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   १०००० 

११९ िवस लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   १५००० 

१२० पचास  लाख स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   २५००० 

१२१ एक करोड  स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ३०००० 

१२२ पाँच  करोड  स म पुँजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ५०००० 

१२३ पाँच करोड  भ दा मािथ  पँुजी भएको वसाय  फम  उ ोग   ७०००० 
 

मालपोत तथा अ य करको िवल ब शु क: 
मालपोत तथा अ य कर द तरु असुलीमा ब यौता रहकेोमा आ.व. समा  भएको अक  आ.व. मा ला  ेकरमा २०% थप कर ला छे 
। दो ो वषमा ५०% र ते ो वष वा सो भ दा माथी येक ३ वषमा १००% थप कर ला छे । 

अनसुचूी  -४ 
(आ थक ऐन २०७८ को दफा ५ अनसुार ) 

सवारी साधन कर वा षकः 
 

 सं  िववरण दर 

१ क र टपर २००० 

२ टंया टर,  १००० 

३ कार यान जीप तथा साना सवारी साधन ५०० 

४ ठुलो हाइवार लहरी २००० 

५ िमिनबस , बस   १००० 

६ अटो, ई र सा २०० 

 

 

 

 

 
अनसुचूी  -५ 

 

(आ थक ऐन २०७८ को दफा ६ अनसुार) 

िव ापन करः 
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िस न  िववरण   दर   
१ हो डीङ बोड ित वगफुट  ३० 
२ बालि ट ितवगफुट  ३० 
३ रमाइलो मलेा  ५००० 
   

 

                                                                    अनसुचूी  -६ 
 

(आ थक ऐन २०७८ को दफा ७ अनसुार ) 

हाटबजार करः 

.स.ं िववरण दर 

१ 
संुगुरकांटी बे नेसंग ितगोटा 

३००।०० 

२ 
खसीकाटी बे नेसंग ितगोटा 

३००।०० 

३ 
कुखुराकाटी बे नेसंग 

१००।०० 

४ 
पोखरीको ठुलो माछा 

५०।०० 

५ 
लोकल माछा भुरा सानो तथा िस ा 

२०।०० 

६ 
टहरामा कपडा पसलबाट 

५०।०० 

७ 
करानापसल“क” ेणी 

२५।०० 

८ 
कराना पसल “ख “ ेणी 

१५।०० 

९ 
िचया पसलबाट 

२०।०० 

१० 
केशदा ी का ने हजाम 

२०।०० 

११ 
फे सी, मिनहारी पसल 

२०।०० 

१२ 
तरकारी“क” ेणी९ ठूलो० 

३०।०० 

१३ 
तरकारी “ख “ ेणी९ सानो० 

२०।०० 

१४ 
कचौरी,पकौडी तथा भ ा पसल 

१०।०० 

१५ 
सागस जी,दाल,चामल,िचउरा आ द ित ढाक  

५।०० 
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१६ 
खसी िव  गन ितगोटा िजउदो सैकडा 

२।०० 

१७ 
संुगुर िव  गन ितगोटा िजउदो सैकडा 

२।०० 

१८ 
राँगा िव  गन ितगोटा िजउदो सैकडा 

२।०० 

१९ 
परेवा,कुखुरा िव  गन ितगोटा िजउदो सैकडा 

२।०० 

२० 
जु ा, चपल तथा छाता ममत गन पसल 

२५।०० 

२१ 
कुचो÷झाडु,डोको आदी िव  गन पसल 

२५।०० 

२२ 
ह दी ( बसेार )आदी पसलपसल 

५।०० 

२३ 
चुर,पेपर,सु त आदी िव  गन पसल 

५।०० 

२४ 
चना,चटपटे,पानी पडुी आदी पसल 

३०।०० 

२५ 
सवत पानी,फलफूल जु◌ुस तरभुजा आदी िव  गन पसल 

३०।०० 

२६ 
चामल र भुस बोरामा िव  गन पसल 

३०।०० 

२७ 
माटोका भाडा तथा मू त िव  गन पसल 

३०।०० 

२८ 
वोट िव वा बे ने पसल 

१०।०० 

२९ 
िसयोधागो,ता चा,लाईटर आदी बे ने पसल 

५।०० 

३० 
जडीबुटी िव े ता सवारी साधन सिहत 

५०।०० 

३१ 
जडीबुटी िव े ता फुटपातमा 

२०।०० 

३२ 
पाउरोटी,डुनट आदी िव  गन पसल 

१०।०० 

३३ 
मौरी मह िव  गन संग 

१०।०० 

३४ 
ब ाको खेलौना समा◌ान िव  गन 

२०।०० 

३५ 
बाजा गाजा िव  गन 

२०।०० 

३६ 
जाद,ुचटक,सपखेला देखाउन े

२०।०० 
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३७ 
टाटु भन,मेहदी लगाउन े

१०।०० 

३८ 
गाई ब त ु९चौपाया० िनकासी कर ९ ित गोटा० 

५।०० 

३९ 
रेिडमेड तथा थान कपडा पसल 

४० 
 

अनसुचूी - ७ 
 

(आ थक ऐन २०७८ को दफा ८ अनसुार ) 
मनोर न करः 

 गाउँकायपािलकाको बैठकको िनणय अनुसार गाउँसभाको वकृती बमोिजक लागु  ने । 

 
अनसुचूी - ८ 

 

(आ थक ऐन २०७८ को दफा १० अनसुार ) 
िनवदेन तथा िसफा रस द तरुः 

.स.ं िववरण दर कै फयत 

१ िनवेदन द तुर १०।००   

२ सामा य िसफा रस द तुर २००।००   

३ नाग र ा िसफा रस द तुर २००।००   

४ नाता मािणत िसफा रस द तरु ३००।००   

५ 
चार क ला मािणत िसफा रस द तरु १ िवगाहा 
स मको ३००।००   

६ 
चार क ला मािणत िसफा रस द तरु सो भ दा 
वढीको ५००।००   

७ मोही लगत क ा िसफा रस द तुर ित कठाथ १००।००   

८ मोही नामसारी ९ ित कठा १००।००   

९ घरेलुरउ ोग दता िसफा रस  १०००।००   

१० ज म िमित मािणत िसफा रस द तरु २००।००   

११ 
ापार वसाय व द भएको वा संचालन नभएको 

िस. ५००।००   
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१२ िमलाप  प  ÷िवप  दवैु प वाट ५००।००   

१३ 
िववाहा मािणत,अिववािहत मािणत िसफा रस 
द तुर ५००।००   

१४ वसोवास मािणत िसफा रस द तुर २००।००   

१५ ि गत मािणत िसफा रस द तुर (चालचलन) २००।००   

१६ पूजामा घर कायम िसफा रस द तुर ५००।००   

१७ 
नाम थर फरक परेको साथै एउटै ि  भएको 

मािणत िसफा रस २००।००   

१८ ज गा धनी पूजा हराएको िसफा रस द तरु २००।००   

१९ काजग र मंजुरी नामा मािणत द तरु ५००।००   

२० संर ण मािणत सं थागत िसफा रस द तुर  ५०   

२१ हकवाला वा हकदार मािणत िसफा रस द तुर ५००।००   

२२ 
ज गा नामसारी स व धी िसफा रस १० कठा 
स मको  २००।००   

२३ 
ज गा नामसारी स व धी िसफा रस (१० क ा भ दा 
मािथ) ५००।००   

२४ सजिमन मुचु का द तुर ५००।००   

२५ उ योग ठाउसारी िसफा रस द तुर १०००।००   

२६ पूव ाथिमक िवधालय खो न ेिसफा रस द तुर ५००।००   

२७ ज गा मू या कन िसफा रस यनूतम २००।००   

२८ ज गा मू या कन ५ लाख स मको ५००।००   

२९ 
ज गा मू या कन ५ लाख देिख माथी १० लाख 
स मको १०००।००   

३० 
ज गा मू या कन १० लाख देिख माथी २० लाख 
स मको २०००।००   

३१ 
ज गा मू या कन २० लाख देिख माथी ५० लाख 
स मको ५०००।००   

३२ ज गा मू या कन ५० लाख भ दा माथीको  ०.२५%   
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३३ 
िवदेश पढन जाने िवधाथ को हकमा स पूण 
िसफा रसको २५००।००   

३४ िनजी िवधालयको क ा वृि  गन िसफा रस द तरु ५०००।००   

३५ धारा तथा िवधतु जडान िसफा रस द तुर २००।००   

३६ घ ना दता िवल व शु क ५०।   

३७ सामुदाियक सं था  ५००।   

३८ यापा रक सं था क ेणी  १५००   

३९ यापा रक सं था ख ेणी १०००।   

४० िलखत माणीत १० ित पेज  

४१ िनिज ख कटान ग र िब  गन १०००।०० ित ाकटर 

४२ ठेला दता  २०० बा षक 

४३ यवसाियक फम सूिचकृत ५००००।-   

४४ सेवामूलक सं थाह   ५००।   

४५ कृिष तथा पशु सं थाह  निवकरण  ३००   

४६ अ य िसफा रस  ३००   

४७ अिमन फ ड खटाउंदाको  द तरु १०००   

४८ घरवाटो िसफा रस 

.स ं सडकको िववरण १ क ास मको ज गामा 
१ क ाभ दा बढी 

ज गामा 

क बाटो नभएको ज गा  २०० ित क ा  ५०। थप 

ख क ी सडक २०० ित क ा  ७५। थप 

ग ाभेल सडक ३०० ित क ा  १००। थप 

घ कालोप े ५०० ितधुर  २५। थप 

४९ वेवा रसे मािनस, कुनै दैवी घटना तथा ितको िववरण स ब धी सरजमीन िनःशु क गन । 
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अनुसचूी  -९ 
 

(आ थक ऐन २०७७ को दफा ११ अनसुार) 
घर न सा पास द तरुः 
 

१ ढलान सिहतको प  घरको ित ायर फुट ४।०० 

२ अध प  घरको ित ायर फुट ३।०० 

३ पुरानो प  तथा अध प  घरको ित वायर 
फुट 

२।०० 

ढु गा,िगटी,वालुवा, भरोट माटो िनकासी कर दशे नं १ को  आ थक ऐनमा उ लेख भएबमोिजम दररेट कायम नछे।  
सथै यसमा समावेश गन छुट भएका कर द तुर यस गाउँ कायपािलकाले  िनणय गरी गाउँसभाको वीकृती अनुसार नछे । 
 

नदीज य पदाथह को गरैकाननुी पमा ओसारपोसार र िव  िवतरण गन सवारी साधनह को ज रवाना  
( ित सवारी साधन) 
१। या टर  १०००० 

२। क        १५००० 

३। पर      २०००० 

४।जे.सी.िब   ३०००० 

५। काईभेटर  ३५००० 
 

 

आ ाल े 
गणशेवहादरु काक  

मखु शासक य अिधकृत 


