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गाउँपालिकाबाट लिईने व्यवसाय करको बार्षिक दर रुः 
क्र.सं. व्यवसायको र्ववरण  आ.ब. २०७५।७६ का िालग करको 

शे्रणी  

भ्याट/प्यान मा दर्ाि 
भएको दर (र.) 

भ्याट/प्यान मा दर्ाि 
नभएको दर (र.) 

१) पयिटन उद्योग     

१.१ होमस्टे ५०० ३०० 

१.२ होटि, िज एवं साधारण होटि १५०० ५०० 

१.३ रेषू्टरेन्ट (मुःम, र्ास, सेकूवा आदद) १,००० ३०० 

१.४ मददरा पसि १,००० १००० 

१.५ प्रलर् पयिटक स्वदेशी । र्वदेशी   २५।५० 

२) व्यापाररक वस्रू्     
२.१ खाद्यान्न, र्कराना लििर र खूद्रा १००० ५०० 
२.२ कपिा पसि (थोक एवं खूद्रा) १००० ५०० 
२.३ आयि पम्प ५००० ५००० 
२.४ र्वद्यरु् सामान र्था र्वद्यरु्ीय सामग्री 

र्ट.भी., घिी रेलियो लबक्री 
१००० ५०० 

२.५ हेभी इक्ववपमेन्ट बस, ट्रक, कार मोटर 
साईकि, टेम्पो, साईकि ममिर् 
कारखाना र्था टायर ममिर् केन्द्र 

१००० ५०० 

२.६ लनमािण सामाग्री २००० १५०० 
२.७ सूनचांदी पसि (ज्वेिेरी) २५०० २००० 
२.८ फेन्सी पसि १००० ५०० 
२.९ उनी धागो पसि ५०० ३०० 
२.१० जूत्ता चप्पि पसि ८०० ३०० 



 

२.११ सर्पङ सेन्टर २५०० २००० 
३) अन्य सेवा     
३.१(क) र्वर्वध शृ्रघार पसि (थोक/खदु्रा) ८०० ५०० 
३.१(ख) कुखरुा फमि दर्ाि शलु्क ३०० ५०० 
३.२ फनीचर पसि २००० १५०० 
३.३ भांिा र लगफ्ट पसि(थोक/खूद्रा) १००० ५०० 
३.४ केवूि, नेटवर्कि ङ  ५००० ५००० 
३.५ पूिवोिि (प्रलर् वोििर.) ५००० ५००० 
३.६ लभलियो गेम (प्रलर् क्स्क्रन र. २००) ३००० ३००० 
३.७ पूस्र्क र्था पलिका पसि ७०० ५०० 
३.८ नसिरी र फिफुिका र्वरवा लबक्री 

र्वर्रण 
४०० २०० 

३.९ सस्थागर् पेन्टर ५०० ५०० 
३.१० र्रकारी पसि ३०० १०० 
३.११ वीज भण्िार ५०० १०० 
३.१२ मासू पसि १००० ५०० 
३.१३ कपिा लसिाई ५०० २०० 
३.१४ हेयर कर्टङ ५०० २०० 
३.१५ आटि ५०० ५०० 
३.१६ फोटो स्टूलियो १००० ५०० 
३.१७ रंगरोगन पसि १५०० १००० 
३.१८ चश्मा पसि ५०० ३०० 
४) ममिर् संभार     
४.१ रेलियो र्ट.लभ घिी, प्रशेर कुकर, र्हटर 

टेिीफोन सेट पंखा र्था स्टोभ, र्वद्यरु् 
सामग्री ममिर् केन्द्र 

८०० २०० 

४.२ हेभी इक्ववपमेन्ट बस, ट्रक, कार मोटर 
साईकि, टेम्पो, साईकि ममिर् 
कारखाना र्था टायर ममिर् केन्द्र 

१००० ५०० 

५) सेवा उद्योग     
५.१ िाइलभङ इक्न्ष्टच्यूट ८०० १००० 
५.२ चिक्चि मक्न्दर १००० १००० 
५.३ ल्याब र्था फोटो ग्रार्फ १००० ५०० 



 

५.४ छापाखाना १००० १००० 
६) वन पैदावार र्था वनजन्य उद्योग     
 ६.१ वन पैदावारमा आधाररर् उद्योग 

व्यवसाय, फनीचर उद्योग आदी 
३००० ३००० 

७) उजािमिुक     
७.१ वायो ग्यास र्था सौयि प्रर्वलध र अन्य 

श्रोर्हर 
१००० ५०० 

८) उत्पादन मिुक उद्योग     
८.१ पाउरोटी भण्िार ८०० ५०० 
८.२ लमि ५०० ३०० 
८.३ आइसर्क्रम उद्योग र्था पसि ५०० ३०० 
९) र्वत्तीय सेवा     
९.१ वचर् र्था ऋणको कारोबार  गने 

सहकारी संस्था 
१५०० १५०० 

९.२ उत्पादन मिुम सहकारी संस्था ५०० ५०० 
९.३ रेलमटेन्स सेवा २००० २००० 
 ९.४ बैक  ५००० ५००० 
१०) स्वास््य सेवा     
१०.१ लनजी र्था गैरसरकारी अस्पर्ाि १५०० १००० 
१०.२ नलसिङ होम १५०० १००० 
१०.३ क्विलनक, ल्याव र्था फामेलस १५०० १००० 
१०.४ दांर् बनाउने पसि १००० १००० 
११) क्शक्षा सेवा     
११.१ लन.क्ज क्षेिका बोलििङ स्कुि वयाम्पस 

मा.र्व. र आधारभरू् 
४००० ३००० । २००० 

११.२ टाईर्पङ, कम्प्यूटर र्था भाषा प्रक्शक्षण 
संस्था 

१००० १००० 

११.३ लसिाईि, बूनाई, पेक्न्टङ, कर्टङ प्रक्शक्षण ५०० ३०० 
११.४ टेक्वनकि इक्न्ष्टच्यटु १००० १००० 
११.५ गैर सरकारी संस्था संचािन १०००  १०००  
 

१२) 
लनमािण व्यवसायी गाँउपालिकामा प्रधान 
कायाििय भएको लनमािण व्यवसायमा 
क, ख, ग, घ 

६५००।००, ५५००।००, ४५००।००, 

३५००।०० 



 

१३) संचार सेवा     
 १३.१ लनजी क्षेिका कूररयर, फ्यावस, इमेि, 

इन्टरनेट र टेलिफोन 
५०० २०० 

१४) र्वशेषज्ञ मरामशि र्था अन्य 
व्यवसार्यक सेवा 

    

१४.१ क्चर्कत्सक र्वशेषज्ञ (स्वा.सहायक, 
कर्वराज) 

५०० ३०० 

१४.२ ि फमि   ३०० 
१४.३ कन्सल्टेन्सी फमि (इन्जीलनयर ओ.) ५००० ५००० 
१४.४ ज्योलर्स ५०० ५०० 
१४.५ अलिटर फमि (क ख ग घ) १५०० १००० 
१५) अन्य व्यवसाय     
१५.१ कवािी सामानको थोक लबके्रर्ा २००० १००० 
१५.२ टेण्ट हाउस १००० १००० 
१५.३ िगुा धनुे पसि ५०० २०० 
१५.४ मादि पसि ३०० १०० 
१५.५ माटोको भांिा बनाउने ३०० १०० 
१५.६ लमठाई पसि ८०० २०० 
१६) साना उद्योग     
१६.१ कर्टङ ढंुगा उद्योग १००० १००० 
१६.२ इट्टा भट्टा १००० ५००० 
१६.३ लग्रि उद्योग १५०० १००० 
१६.४ अन्य उद्योग कायिपालिकाको लनणियानसुार 
१६.५ क्रसर उद्योग १०००० १०००० 
१६.६ ब्िक उद्योग १५०० १००० 
१७) र्वज्ञापन दस्र्रु     
१७.१ प्रलर् वगि लम.   १०० 

 
 

गाउँपालिकािे लिने जलिबटुी कवािी र जीवजन्र्कुो व्यवसायीक कारोवार बापर् बार्षिक कर रुः 
क्र.सं. र्ववरण दर कैर्फयर् 

१. कवािी सामानको थोक र्वकेर्ा (बार्षिक) र १०००।–  

२ सल्िाको खोटो प्रलर् के.जी. र ३।–  



 

३. उन, जलिबटुी, बनकस, कवािी माि, हाि, 

लसङ, प्वाँख, छािा आदी ।  

गाउँ कायिपालिकाको 
लनणियानसुार 

 

 

गाउँपलिकािे लिने र्वज्ञापन करको दरुः 
क्र.सं. र्वज्ञापन दर दर (र.) कैर्फयर् 

१. साइनवोिि, ग्िोवोिि, स्टि आददमा २५ 
वगिफूट भन्दा मालथ 

८००   

२. साइनवोिि, ग्िोवोिि, स्टि आददमा २५ 
वगिफूट सम्म 

५००   

३. रू्ि व्यानर एक हप्ताको िालग  ५०   

४. रू्ि व्यानर एक हप्ता भन्दा बढी १००   

 

गाउँपलिकािे लिने मनोरञ्जन करको दरुः 
क्र.सं. र्ववरण दर कैर्फयर् 

१ लसनेमाहि, लभलियोहि, साँस्कृलर्क 
प्रदशिन हि, लथएटर, संगीर्, मनोरञ्जन 
प्रदशिनस्थि,ऐलर्हालसकस्थि, पूरार्ाक्त्वक 
स्थि एवं धालमिक महत्वका सम्पदाको 
प्रवेश शलु्क रकमको  

(र्र ऐलर्हालसक, परुार्ाक्त्वक र धालमिक 
महत्वका सम्पदामा प्रवेश गदाि नेपािी 
नागररकिाई प्रवेश शलु्क लिईने छैन) 

२%  

२ जाद,ु सकि स, चटक आददमा प्रलर् ददन ३००।–  

 

गाउँपालिकािे लिने वहाि र्वटौरी शलु्कको दरुः 
क्र.सं. साविजलनक जग्गामा बनेका घर, 

टहरा, घमु्र्ी, गोदाम वा अन्य कुनै 
संरचना 

दर (र.) कैर्फयर् 

१ साविजलनक स्थानमा वनेका घर 
सटरहरको  

टेण्िर प्रलर्स्पधािका आधारमा   

२ घमु्र्ी व्यवसायीहरिाई मालसक १००  

३ टहराहर मालसक १००  

४ गोदामहर मालसक १००  

५ अन्य संरचनाहर मालसक गाउँकायिपालिकािे र्ोके बमोक्जम  

 


