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"सिरीजङ्घाको गौरव, कन्चनजङ्घा" 

 

 

 

 

 

  

सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्िेजङु, प्रदेिनम्वर१, नेपाि, आषाढ ११ गते २०७८ िाि(िंख्र्ा०१ 

 

भाग १  

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेिनं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ िभा असिवेिनिे पाररत गरेको ति िेशखए बमोशजमको ऐन  

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ०१ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक ऐन, २०७८ 

प्रमाणीकरण समसतिः २०७८।०३।११ 

 

प्रस्तावनािः सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक वषय २०७८।०७९को अथय िम्बन्िी प्रस्ताविाई 
कार्ायन्वर्न गनयको सनसमत्त स्थानीर् कर तथा िलु्क िंकिन गने,छुट ददने तथा आर् िंकिनको 
प्रिािसनक व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

नेपािको िंवविानको िारा २२८ को उपिारा (२) बमोशजम सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको सनर्समत गाउाँ 
िभा असिवेिन (नवौं) को पवििो बैठकिे र्ो ऐन बनाएको गरेको छ। 

 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्ि ऐनको नाम"सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको आसथयक ऐन, २०७८" 
रिेको छ । 

 (२) र्ो ऐनसमसत २०७८ िाि श्रावण १ गतेदेखी सिरीजङ्घा गाउाँपासिका िेत्रभर िागू िनुेछ। 

२. िम्पसत करिः गाउाँपासिका िेत्रसभत्र अनिूुची १ बमोशजम िम्पशत्त कर िगाइने र अिूि उपर 
गररनेछ। 

३. भसूम कर (मािपोत): गाउाँपासिका िेत्रसभत्र अनिूुची २ बमोशजम भसूम कर (मािपोत) िगाइने र 
अिूि उपर गररनेछ। 

४. घर विाि कर तथा विाि ववटौरी िलु्किः  गाउाँपासिका िेत्रसभत्र कुनै व्र्शि वा िंस्थािे भवन, 

घर,पिि,ग्र्ारेज,गोदाम,टिरा,छप्पर,जग्गा वा पोखरी परैु वा आंशिक तवरिे विािमा ददएकोमा 
अनिूुची ३ बमोशजम घर जग्गा विाि कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ तथा गाउाँपासिका 
िेत्रसभत्र आफूिे सनमायण वा रेखदेख वा िञ्चािन गरेका अनिूुची ३ मा उल्िेख भए अनिुार िाट 
बजार वा पििमा िोिी अनिूुचीमा भएको व्र्वस्था अनिुार विाि ववटौरी िलु्क िगाइने र 
अििु उपर गररनेछ। 

५. व्र्विार् करिः गाउाँपासिका िेत्रसभत्र व्र्ापार,व्र्विार् वा िेवामा अनिूुची ४ बमोशजम व्र्विार् 
कर िगाइने र अिूि उपर गररनेछ। 

६. िवारी िािन करिःगाउाँपासिका िेत्रसभत्र दताय भएका िवारी िािनमा अनिूुची ५ बमोशजम िवारी 
िािन कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ। तर, प्रदेि कानून स्वीकृत भई िो कानूनमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

७. ववज्ञापन करिः गाउाँपासिका िेत्रसभत्र िनु ेववज्ञापनमा अनिूुची ६ बमोशजम ववज्ञापन कर िगाइने र 
अिूि उपर गररनेछ। तर, प्रदेि कानून स्वीकृत भई िो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 
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८. वविेषज्ञ परामिय तथा व्र्विावर्क िेवािः गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका वविेषज्ञ परामिय तथा 
व्र्विावर्क िेवामा अनिूुची ७ बमोशजम कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ। तर, प्रदेि कानून 
स्वीकृत भई िो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

९. मनोरञ्जन करिः गाउाँपासिका िेत्रसभत्र िनुे मनोरञ्जनव्र्विार् िेवामा अनिूुची ८ बमोशजम मनोरञ्जन 
कर िगाइने र अििु उपर गररनेछ। तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई िो काननुमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

१०. िेवा, िलु्क, दस्तरुिः गाउाँपासिकािे सनमायण, िञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनिूुची ९ मा 
उशल्िशखत स्थानीर् पूवायिार र उपिब्ि गराइएको र अन्र् िेवामा िेवाग्रािीबाट िोिी अनिूुचीमा 
व्र्वस्था भए अनिुार दताय,सिफाररि, िलु्क, दस्तरु िगाइने र अिूि उपर गररनेछ। 

११. िाट बजार करिःगाउाँपासिका िेत्रसभत्र िनु ेिाट बजारमा अनिूुची १० बमोशजमको िाटवजार कर 
िगाइने र अििु उपर गररनेछ। तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई िो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

१२. दण्ड, जररवाना तथा िजार् र परुस्कारिःतोवकएका कर, दस्तरु, िेवा िलु्क तोवकएको िमर् 
िीमामा नबझुाएमा तथा अन्र् स्थानीर् तिका सनर्मिरु पािना नगरेमा अनिूुची ११ बमोशजम 
दण्ड जररवाना तथा िजार् िगाइने र अििु उपर गररनेछ। र, उपरोि बमोशजम दण्ड जररवाना 
तथा िजार् अििुीमा ििर्ोग गने िरोकारवािा पििाई गाउाँ िभा असिवेिनको सनणयर् बमोशजम 
परुस्कार िमेत प्रदान गनय िवकनेछ। तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई िो कानूनमा अन्र्था भएको 
अवस्थामा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

१३. कर छुटिः र्ि ऐन बमोशजम कर सतने दावर्त्व भएका व्र्शि वा िंस्थािरु.िाई कुनै पसन 
वकसिमको कर छुट ददईने छैन। तर, गाउाँ िभा असिवेिनको सनणयर्िे कर छुट ददने भनी 
उल्िेख गरेकोमा िोिी बमोशजम िनुेछ। 

१४. राजस्व िंकिन िम्बन्िी प्रमखु दावर्त्विःर्ोऐनमा भएको व्र्वस्था अनिुार गाउाँ कार्यपासिकाको 
कार्ायिर्बाट अििु गररने राजस्वका िकमा राजस्व िेने िाखा प्रमखु तथा िाखाका कमयचारी र 
वडा कार्ायिर्बाट अििु गररने राजस्वका िकमा िम्बशन्ित वडाका वडा अध्र्ि र वडा 
िशचवको राजस्व िंकिन िम्बन्िी प्रमखु दावर्त्व िनुेछ। 
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अनिूुची १ 

िम्पशत्त कर 

स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ५५ बमोशजम घर र िो घरिे चचेको जग्गामा िम्पशत्त कर िगाउन ुपने 
भएकोमा गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका फुिका घरको मलु्र् ह्राि कट्टी गनय तत्काि िम्भव िनुे नदेशखएकािे आगामी ददनमा 
उि ववषर्िाई िम्बोिन गने गरी िाििाई प्रत्रे्क घरमा देिार् बमोशजमको िम्पशत्त कर सिइनेछ। 

 

क्र.िं. 

 

घरको वनोट 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु.. 

 

कैवफर्त 

१ फुिको घर ५०।००  
२ जस्तापातािे छाएको घर १००।००  
३ पक्की घर एकतिे २००।००  
४ पक्की घर दइु तिा वा िो भन्दा मासथ ३००।००  

अनिूुची २ 
भसूम कर (मािपोत) 

 

क्र.िं. 

 

जग्गाको वगीकरण 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 

१ िडकिे छोएको अब्बि जग्गा प्रसत रोपनी २०।००  
२ गोरेटो बाटोिे छोएको अब्बि जग्गा प्रसत रोपनी १५।००  
३ िडक तथा गोरेटो बाटोिे नछोएको अब्बि 

जग्गा प्रसत रोपनी 
१०।००  

४ िडकिे छोएको दोर्म जग्गा प्रसत रोपनी १५।००  
५ गोरेटो बाटोिे छोएको दोर्म जग्गा प्रसत रोपनी १०।००  
६ िडक तथा गोरेटो बाटोिे नछोएको दोर्म 

जग्गा प्रसत रोपनी 
८।००  

७ िडकिे छोएको िीम जग्गा प्रसत रोपनी १०।००  
८ गोरेटो बाटोिे छोएको िीम जग्गा प्रसत रोपनी ७।००  
९ िडक तथा गोरेटो बाटोिे नछोएको िीम जग्गा 

प्रसत रोपनी 
५।००  

१० िडकिे छोएको चिार वा खरबारी वा भीर वा 
बटु्यान जग्गा प्रसत रोपनी 

७।००  

११ गोरेटो बाटोिे छोएको चिार वा खरबारी वा 
भीर वा बटु्यान जग्गा प्रसत रोपनी 

५।००  

१२ िडक तथा गोरेटो बाटोिे नछोएको चिार वा 
खरबारी वा भीर वा बटु्यान जग्गा प्रसत रोपनी 

३।००  

१३ गाउाँपासिका िेत्रसभत्र िडक ववस्तारका िासग 
सनिलु्क जग्गा ददएका व्र्शििरुको जग्गा 
नेपाि िरकारको स्वासमत्वमा नआउञ्जेििम्म 
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िडकिे चचेको िेत्रसभत्रको जग्गामा भसूमकर 
(मािपोत) समनािा गररएको छ। 

नोटिः िनीपजुायमा अिैंचीबारी उल्िेख गरेको भए अब्बि जग्गा मानी िोिी बमोशजम कर िंकिन गररनेछ। 
अनिूुची ३ 

घर जग्गा बिाि कर  

 

क्र.िं. 

 

घर जग्गा बिाि कर 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 

१ कुनै व्र्शि वा िंस्थािे भवन घर पिि ग्र्ारेज 
गोदाम टिरा छप्पर  कारखाना जग्गा वा 
पोखरी परैु वा आंशिक तवरिे बिािमा 
ददएकोमा िम्झौता रकमको दि प्रसतित रकम 

िम्झौता रकमको दि 
प्रसतित रकम । 

 

२ गाउाँपासिकािे सनमायण गरेको टिराका िासग 
भाडा गाउाँ कार्यपासिकािे तोकी िोिी रकमको 
दि प्रसतित रकम बिाि कर सिइनेछ । 

िम्झौता रकमको दि 
प्रसतित रकम । 

 

अनिूुची ४ 
व्र्विार् कर  

 

क्र.िं. 

 

व्र्विार्को प्रकृसत 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 

१ मददरा पिि थोक १०००।००  
२ मददरा पिि खुद्रा ५००।००  
३ ितुीजन्र् पिि थोक १०००।००  
४ ितुीजन्र् पिि खदु्रा ५००।००  
५ िल्का पेर् पदाथय थोक ५००।००  
६ िल्का पेर् पदाथय खुद्रा ३००।००  
७ िनुचााँदी पिि ५००।००  
८ औषसि पिि ५००।००  
९ माछा माि ुववक्री पिि ५००।००  
१० एग्रोभेट ५००।००  
११ स्टेिनरी पिि ५००।००  
१२ कस्मेवटक पिि ५००।००  
१३ मोटर पाटयि पिि ५००।००  
१४ िवारीिािन ममयत िेण्टर १५००।००  
१५ कपडा, फेन्िी, जतु्ता चप्पि, व्र्ाग पिि ५००।००  
१६ इिेक्ट्रोसनक्ट्ि पिि ५००।००  
१७ िाडयवेर्र पिि ७००।००  
१८ फसनयचर पिि ६००।००  
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१९ टेसिरङ पिि ३००।००  
२० वकरानाजन्र् िामान मात्र ववक्री गने वकराना 

पिि  
३००।००  

२१ शचर्ानास्ता मात्रको पिि िामान्र् १००।००  
२२ िोटि खाने बस्ने िवुविा िवितको ७००।००  
२३ तरकारी पिि २००।००  
२४ भााँडा पिि ५००।००  
२५ खोटो व्र्विार्ी ५००।००  
२६ सनमायण व्र्विार्ी  २०००।००  
२७ डेरी उद्योग ५००।००  
२८ कुटानीवपिानी समि ५००।००  
२९ फोटो स्टुसडर्ो ५००।००  
३० वाशणज्र् तथा ववकाि बैंक िाखा कार्ायिर् ५०००।००  
३१ फाइनान्ि कम्पनी ३०००।००  
३२ मनी रान्िफर २०००।००  
३३ शक्ट्िसनक तथा ल्र्ाब २०००।००  
३४ सनजी शििण िंस्था २०००।००  
३५ चस्मा पिि ५००।००  
३६ िैिनु पिि ५००।००  
३७ गैर िरकारी िंस्था तथा ििकारी िंस्था १५००।००  
३८ र्ि वगीकरणमा नपरेका व्र्विार्को िकमा 

कार्यपासिकाको सनणयर् बमोशजम िनुे। 
न्र्नुतम रु  .२००।०० देखी 
असिकतम रु. ५०००।०० 

िम्म मात्र  

 

अनिूुची ५ 
िवारी िािन कर 

प्रदेि कानून बमोशजम िनुेछ। 

अनिूुची ६ 

ववज्ञापन कर 

प्रदेि कानून बमोशजम िनुेछ। 

अनिूुची ७ 

वविेषज्ञ परामिय तथा व्र्विावर्क िेवा 
 

क्र.िं. 

 

वववरण 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 

१ शचवकत्िक (स्वास््र् र पि)ु १०००।००  
२ कानून व्र्विार्ी असिविा १०००।००  
३ कानून व्र्विार्ी असभविा ७००।००  
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४ िेखापढी व्र्विार्ी ५००।००  
५ क वगयको िेखापरीिक  २०००।००  
६ ख वगयको िेखापरीिक  १५००।००  
७ ग वगयको िेखापरीिक  १०००।००  
८ घ वगयको िेखापरीिक  ५००।००  
९ क वगयको सनमायण व्र्विार्  ५०००।००  
१० ख वगयको सनमायण व्र्विार्  ४५००।००  
११ ग वगयको सनमायण व्र्विार्  ४०००।००  
१२ घ वगयको सनमायण व्र्विार्  ३५००।००  
१३ ववमा एजेण्ट ववदेिी ५०००।००  
१४ ववमा एजेण्ट स्वदेिी २५००।००  
१५ ववमा असभकताय स्थानीर् ५००।००  

अनिूुची ८ 
मनोरञ्जन कर 

प्रदेि कानून बमोशजम िनुेछ । 

 
 

अनिूुची ९ 

िेवा, िलु्क, दस्तरु 

 

क्र.िं. 

 

वववरण 
आसथयक वषय २०७८।७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 

१ िबै प्रकारका सनवेदन दस्तरु २०।००  
२ ३० रोपनीिम्मको घरजग्गा नामिारी सिफाररि 

दस्तरु 
५००।००  

३ ३० रोपनीदेखी मासथको घरजग्गा नामिारी 
सिफाररि दस्तरु  

१०००।००  

४ ३० रोपनीिम्मको मोिी िगत कट्टा सिफाररि 
दस्तरु 

५००।००  

५ ३० रोपनीदेखी मासथको मोिी िगत कट्टा 
सिफाररि दस्तरु 

१०००।००  

६ घर कार्म सिफाररि दस्तरु पक्की घर प्रसत व/वफ ०।५०  
७ घर कार्म सिफाररि दस्तरु कच्ची घर प्रसत 

व/वफ 
०।२५  

८ िजयसमन सिफाररि दस्तरु १०००।००  
९ छात्रवृशत्त सिफाररि दस्तरु २००।००  
१० िनाखत सिफाररि दस्तरु २००।००  
११ ववपन्न अििार् सिफाररि दस्तरु ०।००  
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१२ अपाङ्गता भएको सिफाररि दस्तरु ०।००  
१३ िातिसतर्ार भरुवा बन्दकु नवीकरण सिफाररि १५००।००  
१४ अस्थार्ी बिोबाि सिफाररि दस्तरु २००।००  
१५ स्थार्ी बिोबाि सिफाररि दस्तरु २५०।००  
१६ नागररकता सिफाररि दस्तरु (बंिज तथा 

अंगीकृत) 
२००।००  

१७ नाम थर जन्म समसत िंिोिन सिफाररि दस्तरु २५०।००  
१८ ववद्यतु जडान सिफाररि दस्तरु २५०।००  
१९ वकत्ताकाट सिफाररि दस्तरु ५००।००  
२० िारा जडान सिफाररि दस्तरु २००।००  
२१ जीववत रिेको सिफाररि २००।००  
२२ दवैु नाम गरेको व्र्शि एकै िो भन्ने वा फरक 

जन्मसमसत िंिोिन सिफाररि 
२५०।००  

२३ व्र्विार् बन्द सिफाररि २००।००  
२४ बिाि करको िेखाजोखा सिफाररि २००।००  
२५ समिापत्र कागज गराउने सनवेदन दताय सिफाररि ३००।००  
२६ जग्गाको िक िम्बन्िी सिफाररि २५०।००  
२७ िनीपजुायमा िंिोिन सिफाररि ३००।००  
२८ िनीपजुाय िराएको सिफाररि ५००।००  
२९ व्र्विार् िञ्चािन नभएको सिफाररि ५००।००  
३० व्र्ापार व्र्विार् नै नभएको सिफाररि ५००।००  
३१ कोटय वफ समनािा सिफाररि ५००।००  
३२ नाबािक पररचर्पत्र सिफाररि १००।००  
३३ चौपार्ा िम्बन्िी सिफाररि ५००।००  
३४ व्र्विार् दताय सिफाररि ५००।००  
३५ उद्योग ठाउाँिारी सिफाररि १०००।००  
३६ आन्तररक बिााँइिराइ सिफाररि २००।००  
३७ व्र्शिगत वववरण सिफाररि २००।००  
३८ जग्गा दताय सिफाररि १०००।००  
३९ िंरिक सिफाररि व्र्शिगत २००।००  
४० िंरिक सिफाररि िंस्थागत ५००।००  
४१ नेपाि िरकारको नाममा बाटो कार्म सिफाररि २००।००  
४२ कोठा खोल्न रोिबरमा बस्ने सिफाररि ३००।००  
४३ स्वास््र् उपचार सिफाररि ०।००  
४४ िंस्था दताय सिफाररि १०००।००  
४५ मतृक तथा जीववतिाँगको नाता प्रमाशणत दस्तरु ३००।००  
४६ आसथयक अवस्था िम्पन्नता सिफाररि १०००।००  



खण्ड ३, िंख्र्ा ०१, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७८.०३.११ 

 

9 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्,तेल्िोक, ताप्िेजङुद्धारा प्रकाशित ।  

 

४७ आसथयक अवस्था ववपन्नता सिफाररि २००।००  
४८ जग्गा मलु्र्ाङ्कन सिफाररि (दि िाखिम्मको) ५००।००  
४९ जग्गा मलु्र्ाङ्कन सिफाररि (दि िाख मासथको) १०००।००  
५० पेन्िन नामिारी सिफाररि १०००।००  
५१ पेन्िनको पररवार वववरण नामिारी सिफाररि ३००।००  
५२ रिि पेन्िन जीववत सिफाररि २००।००  
५३ चारवकल्िा प्रमाशणत सिफाररि (१० रोपनीिम्म) ५००।००  
५४ चारवकल्िा प्रमाशणत सिफाररि  

(१० देखी १५ रोपनीिम्म) 
७५०।००  

५५ चारवकल्िा प्रमाशणत सिफाररि  
(१५ देखी २० रोपनीिम्म) 

१०००।००  

५६ चारवकल्िा प्रमाशणत सिफाररि 

(२०रोपनीभन्दा मासथ) 

१५००।००  

५७ जन्म तथा मतृ्र् ुप्रमाशणत सिफाररि २००।००  
५८ जन्म समसत प्रमाशणत सिफाररि २००।००  
५९ व्र्शिगत वववरण प्रमाशणत सिफाररि २००।००  
६० िंरिक प्रमाशणत  २००।००  
६१ वववाि प्रमाशणत ३००।००  
६२ घर पाताि प्रमाशणत २००।००  
६३ कागज वा मञ्जुरीनामा प्रमाशणत ३००।००  
६४ िकवािा प्रमाशणत ३००।००  
६५ िेनदेन तमिकु प्रमाशणत दस्तरु ५००।००  
६६ घर िम्पन्न सिफाररि प्रमाशणत ३००।००  
६७ अवववावित प्रमाशणत २००।००  
६८ अपतुािी सिफाररि २००।००  
६९ िमावेिी िमिुमा पने सिफाररि २००।००  
७० मासथ उशल्िशखत बािेकका अन्र् सिफाररि ३००।००  
७१ मासथ उशल्िशखत सिफाररििरु अंग्रजेी भाषामा 

अनवुाद गररएमा  
५००।००  

७२ कार्ायिर्िाँग िम्बशन्ित िरकारी 
कागजपत्रिरुको प्रसतसिपी दस्तरु प्रसत पाना 

१०।००  

७३ ३५ ददनसभत्र जन्म दताय गनय नआएमा जररवाना 
स्वरुप वविम्ब िलु्क 

२००।०० ३५ ददनसभत्र सनिःिलु्क । 

७४ ३५ ददनसभत्र मतृ्र् ु दताय नगराएमा जररवाना 
स्वरुप वविम्ब िलु्क 

२००।०० ३५ ददनसभत्र सनिःिलु्क । 

७५ बिााँइिराइ दताय िलु्क २००।००  
७६ िम्बन्ि ववच्छेद दताय िलु्क २००।००  
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७७ वववाि दताय िलु्क २००।००  
७८ गैरिरकारी िंस्था दताय िलु्क १५००।००  
७९ व्र्विार् दताय िलु्क ५००।००  
८० गाउाँपासिकाको िभाििको भाडा प्रसतददन १५००।००  
८१ वडा कार्ायिर्को िभाििको भाडा प्रसतददन १०००।००  
८२ सनजी जसमनमा िगाइएको रुख कटान सिफाररि 

दस्तरु (प्रसत गोटा) 
(वन तथा वातावरण िंरिण गने उद्देश्र्िे र्ो 
सिफाररि दस्तरु िगाइएको र र्ि कार्यमा 
िमदुार्को पररचािन गने व्र्वस्था गररएको छ) 

३००।०० िम्बशन्ित िेत्रसभत्रको टोि 
ववकाि िंस्थािाई िंकसित 
सिफाररि दस्तरुको ५० 
प्रसतित रकम बैंक खाता 
माफय त िोझै उपिब्ि 
गराइनेछ। 

८३ गाउाँपासिकािे सनमायण गरेका गाउाँपासिका 
िेत्रसभत्रका िडकमा गडु्ने सनजी तथा भाडाका 
िाना, मझौिा तथा ठूिा िवारीिािन 
(मोटरिाइकि बािेक)िाई पवुायिार उपर्ोग 
िलु्क  

िाना तथा मझौिा 
िवारीिािनिाई दैसनक रु. 

१५।०० तथा ठूिा 
िवारीिािनिाई दैसनक रु. 

३०।०० सिइनेछ। 

अग्रीमरुपमा वावषयक 
एकमषु्ट रकम बझुाएमा 
मझौिा िवारीिािनिाई 
रु.३५००।०० र ठूिा 
िवारीिािनिाई 
रु.७०००।०० राजस्व 
सिइनेछ। 

८४ िप्िार्र, कन्िल्टेन्िी तथा फमय र गैर िरकारी 
िंस्था िचुी दताय िलु्क 

५००।००  
 
 

८५ र्ि अनिूुचीमा नपरेकाको िकमा गाउाँ 
कार्यपासिकाको सनणयर्िे िलु्क दस्तरु तोक्ट्नेछ। 

  

अनिूुची १० 
िाटबजार कर 

िानािाना प्रकृसतका कृवष उपजिरु स्थानीर्स्तरमै ववक्री ववतरण गने उदे्धश्र्िे गाउाँपासिका िेत्रसभत्र एकाि स्थानमा कृवष 
िाटबजार िासगरिेकोमा कृवष उत्पादनिाई प्रवर्द्यन गनय तत्काििाई िाटबजार कर िंकिन नगररने र भववष्र्मा स्थार्ी 
तवरिे िाटबजार िाग्ने व्र्वस्था भएमा गाउाँ कार्यपासिकािे िाटबजार करको दर तोकी िोिी बमोशजम कर िंकिन 
गररनेछ। 

 
 
 
 
 

अनिूुची ११ 

दण्ड, जररवाना तथा िजार् 

 

क्र.िं. 

 

वववरण 
आसथयक वषय २०७८।०७९ 
का िासग पाररत दर रु . 

 

कैवफर्त 
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१ तोवकएका कर दस्तरु िेवा िलु्क तोवकएको 
िमर् िीमामा नबझुाएमा 

पवििो पटकका िासग 
बझुाउन ु पने रकमको ५० 
प्रसतित रकम र दोस्रो वा 
िोभन्दा बढी पटकका िासग 
१०० प्रसतित रकम 
जररवाना स्वरुप सिइनेछ। 

गाउाँपासिकािाई सतनुय वा 
बझुाउन ु पने कर, दस्तरु, 
िेवा, िलु्क िगार्तका 
बााँकी बक्ट्र्ौता रकम 
िंकिन गनय िम्बशन्ित 
वडािे टोि ववकाि 
िंस्थािरु .िाई  पररचािन 
गनय िक्ट्ने र टोि ववकाि 
िंस्थाको अगवुाइमा 
िंकिन िनुे बक्ट्र्ौता 
राजस्वको ५० प्रसतित 
रकम िोिी िंस्थािाई 
परुस्कार स्वरुप उपिब्ि 
गराउन िवकनेछ। 

२ अन्र् स्थानीर् तिका सनर्मिरु पािना नगरेमा रु. २०००।००  
३ गाउाँपासिकाको सनणयर् बमोशजम कार्ायन्वर्नमा 

गएका  ववकाि सनमायणका काममा वािा ववरोि 
गनेिाई 

पवििो पटकका िासग रु. 
१०००।०० र त्र्िपसछ 

पटकै वपच्छे रु .
१५००।०० का दरिे 
दण्ड जररवाना सिइनेछ। 

 

४ सनषेसित स्थानमा फोिोर वविजयन गनेिाई पवििो पटकिाईरु. 
५००।०० र त्र्िपसछ 
पटकै वपच्छेिाईरु. 

१०००।०० सिइनेछ। 

र्स्ता कार्यको अनगुमनका 
िासग िम्बशन्ित वडािे 
टोि ववकाि िंस्थािाई 
पररचािन गनय िक्ट्नेछ र 
सनषेसित स्थानमा फोिोर 
वविजयन गने व्र्शिबाट 
दण्ड जररवाना स्वरुप 
िंकिन राजस्व रकमको 
ित ् प्रसतित रकम टोि 
ववकाि िंस्थािाई परुस्कार 
स्वरुप उपिब्ि गराइनेछ। 

५ जथाभावी चौपार्ा छाड्ने व्र्शििाई प्रसत चौपार्ा रु  .१००।००  
सिइनेछ। 

र्स्ता कार्यको अनगुमनका 
िासग िम्बशन्ित वडािे 
टोि ववकाि िंस्थािाई 
पररचािन गनय िक्ट्नेछ र 
जथाभावी चौपार्ा छाड्ने    
व्र्शिबाट िंकिन गररने 
राजस्व रकमको ित ्
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प्रसतित रकम टोि ववकाि 
िंस्थािाई परुस्कार स्वरुप 
उपिब्ि गराइनेछ। 

६ अकायिाई अप्यारो पाने सनर्तिे रुख पखायि 
िगाउने र घर टिरा बनाउनेिाई 

गाउाँपासिकािे त्र्स्तो रुख 
पखायि र घरटिरा िटाउन 
िगाउनेछ र िटाउन 
नमान्नेिाईरु. १०००।०० 
जररवाना सिइ त्र्स्तो कार्य 
स्थानीर् प्रिािनको 
ििर्ोगमा िटाउनेछ र 
िटाउाँदा िाग्ने िम्पूणय खचय 
िोिी व्र्शिबाट अििुउपर 
गररनेछ। 

 

७ गाउाँपासिकामा दताय नगरी व्र्ापार व्र्विार् 
गने व्र्शििाई 

रु. १०००।०० िम्बशन्ित वडािे दताय 
नगरी िञ्चािन भएका 
व्र्ापार व्र्विार्को 
अनगुमन गनय िम्बशन्ित 
िेत्रका टोि ववकाि 
िंस्थािरुिाई पररचािन 
गनयिक्ट्ने र र्िरी दताय 
नगरी व्र्ापार व्र्विार् गने 
व्र्शििरुबाट जररवाना 
स्वरु.प िंकिन िनुे 
राजस्व रकमको ५० 
प्रसतित रकम टोि ववकाि 
िंस्थािरुिाई परुस्कार 
स्वरुप प्रदान गनय 
िवकनेछ। 

८ अनमुती वेगर गाउाँपासिकासभत्र नदीजन्र् 
िामाग्री (ढंुगा, सगटी बािवुा) उत्खनन गने 
व्र्शििाई 

पवििो पटकिाईरु. 
१५०००।०० जररवाना 
सिइनेछ । र उि कार्य 
दोिार्ायएमा पटकै वपच्छे 

दोब्बर जररवाना 
सिइनेछ।त्र्िमा प्रर्ोग िनुे 
िामानिरु जफत िम्म गनय 

िवकनेछ। 

र्स्ता कार्यको अनगुमनका 
िासग िम्बशन्ित वडािे 
टोि ववकाि िंस्थािाई 
पररचािन गनय िक्ट्नेछ र 
उि कार्यको अनगुमनमा 
ििर्ोग गरे वापत ् दण्ड 
जररवाना स्वरुप िंकिन 
राजस्व रकमको ७५ 
प्रसतित रकम टोि ववकाि 
िंस्थािाई परुस्कार स्वरुप 
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उपिब्ि गराइनेछ। 
९ पिििरुमा मलु्र्िचुी नराख्निेाई रु. १०००।०० र्स्ता कार्यको अनगुमनका 

िासग िम्बशन्ित वडािे 
टोि ववकाि िंस्थािाई 
पररचािन गनय िक्ट्नेछ र 
पिििरुमा मलु्र्िचुी 
नराख्नबेाट दण्ड जररवाना 
स्वरुप िंकिन राजस्व 
रकमको ित ् प्रसतित 
रकम टोि ववकाि 
िंस्थािाई परुस्कार स्वरुप 
उपिब्ि गराइनेछ। 

१० खेतीर्ोग्र् जसमन बााँझो राख्निेाई तोवकएको मािपोत करको 
थप १०० प्रसतित जररवाना 

सिइनेछ। 

खेतीर्ोग्र् जसमन िो िोइन 
भनी िम्बशन्ित वडाध्र्ििे 
ठिर गनेछ। र, खेतीर्ोग्र् 
जसमन बााँझो राख्न े
व्र्शििाई गररने 
जररवानाको ५० प्रसतित 
रकम िम्बशन्ित िेत्रका 
टोि ववकाि िंस्थािाई 
परुस्कार स्वरुप प्रदान गनय 
िवकनेछ। 

११ समसत गशुिएका (Date Expire) िामान ववक्री 
ववतरण गने िबै प्रकारका व्र्विार्ीिाई 

पवििो पटकका िासग रु. 
३०००।०० जररवाना 
सिइनेछ।र, त्र्स्तो कार्य 
नदोिोर्ायउन िचेत गराइने 

छ।उशल्िशखत कार्य 
दोिोर्ायएको पाइएमा प्रचसित 

कानून बमोशजमको 
कारवािीका िासग िम्बशन्ित 
सनकार्मा िेखी पठाइनेछ। 

िम्बशन्ित वडािे समसत 
गशुिएका िामान ववक्री 
ववतरण भए नभएको 
अनगुमन गनय िम्बशन्ित 
िेत्रका टोि ववकाि 
िंस्थािरु .िाई  पररचािन 
गनय िक्ट्ने र समसत गशुिएका 
िामान ववक्री ववतरण गने 
व्र्शिबाट जररवाना स्वरु.प 
िंकिन िनुे राजस्व 
रकमको ७५ प्रसतित 
रकम  टोि ववकाि 
िंस्थािरु .िाई  परुस्कार 
स्वरुप प्रदान गनय 
िवकनेछ। 

१२ गाउाँपासिका िेत्रसभत्रका नदी, खोिा, खोल्िी प्रचसित िंघीर् तथा र्ि कार्यको सनरन्तर 
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आददमा पाइने दिुयभ अििा र तीते िगार्तका 
माछा मानय रिार्सनक ववषादी वा करेण्ट वा 
मिाजाि प्रर्ोग गने व्र्शि तथा िमिुिाई 

प्रादेशिक कानूनमा 
उशल्िशखत िजार्का 

असतररि गाउाँपासिकािे दि 
िजार रुपैंर्ािम्म थप 

जररवाना सिन िक्ट्नेछ। 

अनगुमन गनयका िासग 
िम्बशन्ित वडािे टोि 
ववकाि िंस्थािाई 
पररचािन गनय िक्ट्नेछ।र, 
र्िरी दण्ड जररवाना गदाय 
िंकिन िनुे राजस्व 
रकमको ित ् प्रसतित 
रकम परुस्कार स्वरुप टोि 
ववकाि िंस्थािाई उपिब्ि 
गराइनेछ। 

१३ र्ि अनिूुचीमा उल्िेख गररएका ववषर्मा 
तोवकएको दण्ड जररवानाका असतररि अन्र् 
ववषर्मा दण्ड जररवाना िगाउन ु पने भएमा 
गाउाँ िभा असिवेिनबाट अनमुोदन गराउने गरी 
गाउाँ कार्यपासिकािे दण्ड जररवाना तोक्ट्न 
िक्ट्नेछ। 

  

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 

श्री िन्तोष शघसमरे 
प्रमखु प्रिािकीर् असिकृत 

  सिरीजङ्घा गाउाँपासिका, ताप्िेजङु। 


