
I. अनसुचूी –२: आगामी आ.व. का लागग करका दरहरू 

 

आ.व. ०७९/८० मा छाकाा ताङसोङ गाउँपागलकामा लगाइन ेकरका दरहरू 

गस.नं. व्यवसायको नाम र ककगसम 

आ.व.०७९/८० को 

प्रस्तागवत दर रू. 

  कैकियत 

१ व्यापाररकवस्त ु     

  गिलरगसपसबै प्रकारका १५००   

  दैगनकउपभोग्य सामान ५००   

  दैगनकउपभोग्य सामानको थोक गवके्रता १५००   

  ककराना पसलखुद्रा ८००   

  िलिूल तथा तरकारी पसल ५००   

  सूगत,ऊनी,नाइनल कपिा पसल ५००   

  िेन्सी पसलसबै प्रकारका १५००   

२ गनमााणव्यवसाय     

  
गाउँपागलका क्षेत्रमा प्रधान कायाालय भएकागनमााण व्यवसायी 

  गनमााणव्यवसायी संघ     

  कवगा ९५००   

  खवगा ७५००   

  गवगा ६५००   

  घवगा ५५००   

३ उत्पादनमलूक उद्योग 

  मैनवत्ती उद्योग घरेल ु ५००   

४ कृगि तथावनजन्य उद्योग     

  िर्नाचरउद्योग २०००   

  वंगुर पालन १०००   

  भैंसी पालनव्यवसाय ५००   

  गाई पालनव्यवसाय ५००   



  वाख्रापालन व्यवसाय १५००   

५ पयाटनउद्योग     

  होटलमध्ययम १५००   

  होटल सानो १०००   

  अन्यस-साना गचयाखाजा तथा खाना पसल १०००   

  रेषु्टरेन्टएण्ि वार १५००   

  लज १५००   

  गजल/दोहोरी रेषु्टरेन्ट २५००   

६ सवेाउद्योग     

  अपसेटप्रेस २५००   

  लेटर प्रेस १३००   

  चलगचत्रगभगियो १०००   

७ सञ्चारसवेा     

  गनजी मोबाइल सेवा केन्द्र १५००   

  फ्याक्स िोटोकपी तथा गप्रगन्टङ् ५००   

  मोवाइल िोनगवक्री, ममात १५००   

८ स्वास््यसवेा     

  गैह्सरकारी अस्पताल ३५००   

  सामुदागयकअस्पताल ३०००   

  गनजीस्तरकाअस्पताल तथा ररसचा सेन्टर ३००   

  नर्साङ होम ३०००   

  ल्याव तथागक्लगनक २०००   

  होगमयोप्याथीतथा प्राकृगतक गचककत्सा गक्लगनक ५००   

  औिधी पसलथोक २५००   

  औिधी पसलखुद्रा १५००   

  औिधी पसलआयुवेद १०००   

  औिधी पसलपशुस्वास््य १०००   

  पशु पंक्षीदाना पसल ५००   

  जिी बुटीपसल ५००   

९ ममात सभंार केन्द्र     

  रेगियोरटभी ममात केन्द्र १४००   



  रेगियो तथाघिी ममात केन्द्र १२००   

  घिी ममातकेन्द्र १०००   

  प्रेसरकुकर, गहटर, टेगलिोन सेट, गसलाई मेशीन ममात ८००   

  

कम्पप्यूटर, गवजुलीका सामान, क्यामेरा, रेगियो, टेगलगभजन, िर्नागसङ 

पसल 2400   

  िोटोकपी/कम्पप्यूटर गवक्री तथा ममात 2500   

  अन्यइलेगक्िक तथा इलेक्िोगनक्स ममात 1400   

  अन्य सवेा     

१० 

मागथको वगीकरणमा नपरेका गवगवध सवेा व्यवसाय तथा 

कारोबारहरू     

  कपिा जुत्ता पसल 1500   

  भािा पसलःउच्च 2500   

  भािा पसलःमध्यम 1500   

  भािा पसलःसाधारण 1000   

  चुरा पसलःटंकीमा राखेको 600   

  चुरा पसल 800   

  काठ तथा गस्टल िर्नाचर पसल 2000   

  मेशीनरी पाटापूजाा 2500   

  हजाम पसल 1000   

  स्यानीटरी सामानको पसल 1500   

  प्लागष्टकमेच कुसी तथा अन्य सामाग्रीको पसल 1000   

  ग्याँसगसगलण्िर गवके्रता 1000   

  कोल्िगिङ्कक्स पसल 1000   

  ऊन पसल 900   

  होजीयारीउद्योग उच्च 1400   

  होजीयारीउद्योग मध्यम 900   

  होजीयारीउद्योग साधारण 700   

  कस्मेटीकपसल उच्च 2500   

  कस्मेटीकपसल मध्यम 1500   

  कस्मेटीकपसल साधारण 1000   

  स्टेशनरीहोलसेल 3000   



  स्टेशनरीखुद्रा 1000   

  गचया पसल 650   

  गमठाई पसलःगमष्ठान्न भण्िार 1500   

  मःम /रेषु्टराँ 1100   

  भोजनालय 1500   

  

अन्य पसल तथा स-साना पाउरोटी दालमोट, मसला, मनैवत्ती जस्ता 

घरेलु उद्योग 1000   

  िाला, नाङ्कला पसल 800   

  दाना तथा आलु/ प्याज थोक गवक्री पसल 1500   

  सोलार पावर सप्लायसा 2000   

  खेलौना तथा उपहार सामग्री पसल 1000   

  मकदराजन्य पसल 2000   

  पेपर हणे्िीक्राफ्ट सम्पबन्धी पसल 800   

  जगिबुटीपसल 800   

  पाँच वा सो भन्दा बढी व्यवसाय रहकेो प्रा.गल. 5000   

  अन्यप्रकारका प्रा.गल. 3500   

  दईु देगख ४वटा व्यवसाय भएको प्रा.गल. 3500   

  फ्याक्स तथा गप्रन्टर सेवा 1500   

  प्लागस्टकमेच कुची पसल 1500   

  प्लागष्टकअन्य पसल 1000   

  चाउगमनउद्योग 800   

  अन्य पसल 800   

 

पुनश्चःउपरोक्तानुसारको व्यवस्था आ.व. ०७९/८०देगख लागू हुनेछ र उगल्लगखत गवगभन्न व्यवसायहरूको 

गाउँपागलकामा पगहलो पटक दताा गदाा प्रमाणपत्र दस्तरु वापत रू.१०००/- थप लाग्ने छ । 

१४ पटके बजार तथा हाट बजार करः     

गस.नं. व्यवसाय 

आ.व.०७९/८०का 

प्रस्तागवत दरहरू     

१ िेन्सीपसल/ प्रगत पसल 450     

२ ठेका भाँिाप्रगत पसल 300     

३ माटोकोभाँिा पसल/ प्रगत पसल 100     



४ प्रोगभजनलप्रगत पसल 250     

५ मादल प्रगतपसल 200     

६ औजार भाँिाप्रगत पसल 125     

७ सून चाँदीप्रगत पसल 500     

८ गचयानास्ता प्रगत पसल 150     

९ िालानाङ्कला प्रगत पसल 200     

१० चुरापोतेप्रगत पसल 200     

११ गजरा मसला प्रगत पसल 400     

१२ जगिबुटी प्रगत पसल 200     

१३ अन्य पसल हरेेर             100-300     

    

१६ मनोरञ्जन करः   

गस.नं. मनोरञ्जन साधन 

आ.व.०७९/८० को 

प्रस्तागवत दर   

    

१ 
गसनेमाहल,गभगियो हल, साँस्कृगतक प्रदशान स्थल, गथएटर संगीत 

तथामनोरञ्जन प्रदशान स्थलको प्रवेश शलु्कमा 10   

२ जाद,ु सका स, चटक आकदमा प्रगतकदन 500   

३ व्यवसागयक गभगियो कर 250   

      

१८ घरवहाल करः     
 

 

घरधनीले लगाउने बहाल रकमको१० प्रगतशतल ेहुन आउने रकम । 

१९. गवज्ञापन करः        

 

१. गाउँपागलकाक्षेत्रगभत्र रागखने गवगभन्न व्यापाररक गवज्ञापन बोिाहरूमा प्रगत स्वायर किटरू. ५० का दरल े

हुन आउने रकम कर लगाउन े। 

२. व्यवसागयक व्यानर प्रगत हप्ाः रू. ५० 

२०. मालपोत कर        

 

तीन रोपनीसम्पमको न्यूनतम रू. १००र त्यसपगछकोजग्गाको प्रगत रोपनी गनम्नानुसार थप दस्तरु लग्नछे । 

अब्बल दोयम र सीम जग्गा प्रगत रोपनी थप रू. २५ 

चाहार को प्रगत रोपनी थप रू ५ 

२१. पटके व्यवसाय करः          



 

गा.पा.क्षेत्रगभत्र गवक्री गवतरणको लागग ल्याउन ेर घुम्पती पसल राख्ने देहायका व्यवसायहरूका लागग 

गनम्नानुसारका दरल ेपटके व्यवसाय कर लगाउने 

१. भैंसी, राँगा,प्रगत गोट प्रगत पटक रू.  25   

२. खसी, बोका, प्रगत गोटा प्रगत पटक रू.  10   

३. हाँस कुखुराः चल्ला बाहकेप्रगत गोटा प्रगत पटक रू 5   

४. घुम्पती व्यवसायः िेन्सी   100   

५. घुम्पती व्यवसायः अन्य   100   

         
२२. एकीकृत सम्पपगत्त करः       

 एकीकृत सम्पपगत्त कर कानूनबनाएर प्रारम्पभ गररनेछ ।    
२३. नक्सापास दस्तरुः        

यस गा.पा.क्षेत्रगभत्र गनमााण हुन ेआधुगनक घरहरूको लागग गनम्नानुसारको नक्सापास दस्तुर लाग्नछे । 

१ नक्सापास गनवेदन िारामको रू.  200    

२ भुई ँतला र पगहलो तलामाप्रगत वगा किट 5    

३ दोश्रो तलामा प्रगत वगाकिट  7    

४ तेश्रोर सोभन्दा मागथ प्रगत वगा किट 8    
अस्थाई र छाप्रो गनमााण गदाा अस्थाई नक्सा पास 

पेश गनुा पनेछ। ५०० वगा किटसम्पमका छाप्रोको 

लागग गनमााण दस्तुर रू. १००० र ५०० वगा 

किटभन्दा वढी भएका छाप्रोको वढी हुन आउने 

प्रगत वगा किट रू. 2 का दरल ेगलने । कुनैककत्तामा 

एक भन्दा वढी छाप्रो बनाउने पने भएमा सबै 

छाप्रोको नक्सा पेश गरीसोही बमोगजम दस्तुर 

लाग्नेछ । 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



II. अनुसूची – ३ : ससफारिस दस्तुि 
गस.न.ं गसिाररसको गववरण 

आ.व.०७९/८० को प्रस्तागवत 

दर 

१ वंशजकोनागररकता गसिाररसः गनवेदन दस्तुर समेत २००  

२ जन्मकोआधारमा गररने नागररकता गसिाररस ५००  

३ अंगगकृतनागररकता गसिाररस ५००  

४ नागररकताकोप्रगतगलपी गसिाररस ३००  

५ नागररकताको संशोधन गसिाररस ३००  

६ नाता प्रमागणत नेपाली ३००  

७ नाता प्रमागणत अंगे्रजी ५००  

८ नाम संशोधन, नाम छुट तथा दईु नाम एकै गसिाररस ३००  

९ जन्मगमगतप्रमागणत नेपाली ३००  

१० स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्पबन्धी गसिाररस ५००  

११ नामथरजन्मगमगत संशोधन गसिाररस ५००  

१३ घरजग्गा नामसारी गसिाररस ५००  

१४ सम्पबन्ध गवच्छेद भएको गसिाररस ५००  

१५ िुकुवा गसिाररस ३००  

१६ अन्य गसिाररस ५००  

१७ हकवाला सरंक्षक गसिाररस ३००  

१८ अगववागहतप्रमागणकरण गसिाररस ५००  

१९ नक्कलप्रमागणत दस्तुरः मालपोत रसीद समेत १००  

२० व्यवसायदताा प्रमाणपत्रको नक्कल २००  

२१ व्यवसायदताा लगत कट्टाको गसिाररस २००  

२२ घरनक्सानामसारी ४००  

२३ घर गनमााणसम्पपन्न गसिाररसः आरगससी १०००  

२४ घर गनमााणसम्पपन्न गसिाररसः कच्ची ५००  

२५ गनजीक्षेत्रमा रुख कटान गसिाररस ३००  



२६ गमलापत्रदस्तुर ३००  

२७ नावालकपररचयपत्र गसिाररस ३००  

२८ व्यगक्तगतघटना दताा ३५ कदनसम्पम गनःशुल्क  

२९ व्यगक्तगतघटना दताा ३५ कदन पगछ ४००  

३० दगलत,जनजागत,आकदवासी गसिाररस ३००  

३१ कर गक्लयरगसिाररसः नेपाली ३००  

३२ पाररवाररकगववरण गसिाररस ३००  

३३ खानेपानीजिान सम्पबन्धी गसिाररस ३००  

३४ उद्योगदतााको लागग गसिाररस   
 

  क. साना ५००  

  ख. मझौला १०००  

  ग. ठूला १५००  

३५ गनजीगवद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थप अनमुगतको गसिाररस   
 

  क. वालगवकास केन्द्र सञ्चालन अनुमगत १०००  

  ख. आधारभूतगवद्यालय १२००  

  ग. मा.गव. १५००  

  घ. स्नातक/स्नातकोत्तर २०००  

३६ 

सामदुागयकगवद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थप सम्पबन्धी 

गसिाररस   
 

  क. वालगवकास केन्द्र सञ्चालन अनुमगत ५००  

  ख. आधारभूतगवद्यालय ७००  

  ग. मा.गव. १०००  

  घ. स्नातक/स्नातकोत्तर १२००  

३७ अंग्रेजीभािामा गररने प्रगत गसिाररस दस्तुर ५००  

३८ चारककल्लाप्रमागणत ३००  

३९ ग्रागमणक्षेत्रमा घरबाटो गसिाररस ३००  

४० शहरीक्षेत्रमा घरबाटो गसिाररस ५००  

४१ संस्थादताा गसिाररस ५००  

४२ घर ढलानगदाा वाटो प्रयोग सम्पबन्धी गसिाररस ३००  



४३ मागथउल्लेख भएका बाहके सबै प्रकारका गसिाररस ३००  

४४ नक्शाप्रमागणत १०००  

४५ भवनगनमााण अनुमगतपत्रको प्रगतगलपी ५००  

४६ व्यवसायदताा गसिाररस ५००  

४७ मुचुल्काप्रमागणत ३००  

४८ 

गाउँपागलका क्षेत्रगभत्रका िरक क्षमता भएका व्यगक्तहरूको पररचयपत्रसम्पबन्धी, आर्थाक अवस्था 

कमजोर भई गनःशुल्क उपचार सम्पबन्धीगसिाररस तथा प्राकृगतक प्रकोप सम्पबन्धी गसिाररसहरूमा 

गसिाररस दस्तुर छुट कदईनेछ। 

  
 

 

 

 


