
क्र.सं. राजश्वका के्षत्र

०७५/०७६ को 

दर प्रस्तावित दर पुष्टाई कैवियत

१ ब्यिसाय  दताा/नविकरण कर

क होटल व्यिसाय कर

ख क िगाको लावग ६००० ६०००

ग ख िगाको लावग ४००० ४०००

घ ग िगाको लावग ३००० ३०००

घ बगाको लावग २००० २०००

ङ होम से्ट ० ५००

च होलसेल पसल १०००० २०००

छ वकनारा पसल २००० १०००

ज रेष्टुरेन्ट से्टशनरी र अन्य २००० १०००

झ वडवष्टलरी उद्योग ० १००००

ञ पानी उद्योग ० ५०००

ट ब्लक उद्योग ५०००

ठ ग्यारेज/िका शप ५०००

ड िवनाचर उद्योग १००००

ढ थे्रसर कुटानी वपसानी वमल ५००

ण व्यिसावयक पशु विक्रीमा कर १००/ िाख्रा २०/ िाख्रा

त १०००/ याक ५००/ याक

थ

अन्य पावलकाबाट व्यिसावयक 

प्रयोगको लावग ल्याउदा ७ वदन 

सम्मको लावग चररचरन िापत

प्रवत िाख्रा ५ / प्रवत 

याक २०

द कृवि जन्य िसु्त विक्रीमा ७०००/ ठुलो टरक ५०००/ ठुलो टरक

३५००/ सानो टरक २५००/ सानो टरक

३५००/ ट्याक्टर २०००/ ट्याक्टर

ध पटके पसलहरु ५०० ५००

फे्रस हाउस २०००

क्रसर उद्योग ५०००००

२ मनोरन्जन शुल्क

क

स्वदेशी छायाङ्कन डकुमेन्टर ी 

विवडयो ० ५०००

ख स्वदेशी चलवचत्र ७०००

ग विदेशी छायाङ्कन १००००

घ पाका  प्रिेश शुल्क ०

३ पावका ङ शुल्क

क िस/ ट्क/ डोजर  आदी १५० २००

ख कार/ वजप / भ्यान १५० १५०

ग मोटरसाईकल २० २०

४ मालपोत शुल्क ३ रोपनी सम्म ६०, ४ देखख २० सम्म थपको लावग २५ का दरले, २१ िन्दा
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५ दसु्तर

िारागुङ मुखिके्षत्र गाउँपावलका

गाउँ कायापावलका कायाालय

राजश्ि परामशा सवमवत

कागिेनी मुस्ताङ

आगामी आवथाक ििा २०७६/०७७ का लावग प्रस्तावित कर तथा गैह्रकर राजश्व दरहरु



क घर नक्सा पास 

ख आिावसय पक्की २/ स्का.िु. २/स्का.िु.

ग व्यिसावयक ३/ स्का.िु. ५/ स्का.िु

घ अविलेखखकरण २/ स्का.िु. २/स्का.िु.

६ जवडिुटी ब्यिसावयक उत्पादन

क यासाागुम्वा १००००/ के. वज.

ख अन्य जवडिुटी(वजमु्ब) ५०/ केवज

७ बैवँकङ व्यिसाय दताा/ नविकरण

क िगाको १००००/ िैकँ

ख िगाको ५०००/ बैकँ

शाखारवहत १०००/बैंक 

८ दसु्तर

क आय प्रमावणत

ख सम्पती मुल्याङकन

२० लाखसम्मको २०००

२० लाख मावथ २००० +प्रवत लाख १ सयका दरले बढ्दै जाने 

ग वनमााण सेिा कम्पनी नविकरण २०००

घ सहकारी दताा नविकरण १०००

ङ

सँघ सँस्था नविकरण वसिाररस 

दसु्तर ५००

९ वसिाररस दसु्तर

क िंशजको नागररकता वसिाररस १०० २००

ख अविकृत नागररकता वसिाररस २००

ऺ नागररकताको प्रवतवलवप वसिाररस २००

घ नागररकता संसोधन वसिाररस २००

ङ नाता प्रमावणत नेपाली ५००

च नाता प्रमावणत अँगे्रजी ५००

छ विद्युत जडान वसिाररस २००

ज

नाम संसोधन नाम छुट तथा दुई 

नाम एकै वसिाररस २००

झ जन्म वमवत प्रमावणत २००

ञ स्थायी/ अस्थायी िसोिास सम्वखि २००

ट

नाम थर जन्म वमवत संसोधन 

वसिाररस २००

ठ घर जग्गा नामसारी वसिाररस २००

ड िुकुिा वसिाररस २००

ढ

पेन्सन काडा  िा सो सम्विी 

वसिाररस २००

ण कर चुिाको वसिाररस २००

त दवलत आवदिासी वसिाररस वनिःशुल्क

थ

व्यखिगत घटना दताा ३५ वदन 

सम्म वनिःशुल्क

द व्यखिगत घटना दताा ३५ वदन पवछ १००

ध घर वनमााण सम्पन्न वसिाररस ५००

न घर नक्सा नामसारी ५००

प ब्यिसाय दताा लगतकट्टा ५००

ि कागजात प्रमावणत प्रवत पाना ५

१० घर बहाल कर १०.००%

११ अन्य कर प्रचवलत कानून तथा गाउँकायापावलकाको वनणाय अनुसार असुल उपर गररनेछ ॰
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