
 
 

स्थानीय राजपत्र  

पपपरा गाउँपालिका द्वारा प्रकाशित  

 

 

खण्ड :५ संख्या :३ लिलत: २०७९/०४/०२   

 

भाग १ 

पपपरा गाउँपालिकाको  

आलथिक ऐन ,२०७९ 
 

 

 

 

 

िूल्य रु २०  
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प्रस्तावनााः  

पपपरा गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी लिलत 
२०७९/०३/०२ गतेिा बसेको राजश्व पराििि सलिलतको बैठकबाट लसफाररस 
भइ पेि भएका प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको लनलित्त स्थानीय कर तथा िलु्क 
लनधािरण र संकिन गने छुट दिने तथा आय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गनि 
बान्धानीय भएकोिे, नेपािको संपवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोशजि  
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आलथिक ऐन ,२०७९ 
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भएको कानूनी ब्यबस्था स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074 को िफा ५४ 
अनसुारको पवलतय अलधकार प्रयोग गरर  पपपरा  गाउँपालिकाको नवैं गाउँ सभािे 
यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः 

    क. यस ऐनको नाि "पपपरा  गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७९ रहेको छ। 

   ख. यो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गते िेशख पपपरा  गाउँपालिकाको िेत्रिा 
िाग ुहनुेछ। 

२. भिूीकराः आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र अनसूुची 
(१) बिोशजिको िरिा वापर्िक भलूिकर िगाईन ेर असिु गररनेछ । 

३. घर बहाि कर : आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कुनै 
व्यशि वा  संस्थािे भवन, घर,पसि, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, छप्पर, 
कारखाना, जग्गा वा पोखरी परैु वा आशंिक तवरिे बहाििा दिएकोिा 
त्यस्तो बहाि रकििा अनसूुची (२) बिोशजिको िरिा घर जग्गा वहाि 
कर िगाईने र असिु गररनछे ।  

४. बहाि लबटौरी िलु्काः आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा  गाउँपालिका िेत्रलभत्र 
आफूिे लनिािण, रेखिेख वा सञ्चािन गरेका हाट बजार वा पसि वा सरकारी 
जग्गािा बनेको संरचनाको उपयोग बापत गाउँ कायिपालिकािे अनसूुची 
(३) बिोशजि बहाि लबटौरी िलु्क िगाईने र असिु गररनेछ । 

५.व्यवसाय कर: आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा गाउँपालिका पपपराको िेत्र लभत्र 
गरेको व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पुशँजगत िगानी र आलथिक कारोवार 
सिेतको आधारिा अनसूुची (४) बिोशजिको िरिा बापर्िक व्यवसाय कर 
िगाईने र असिु गररनछे । 
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६. सेवा िलु्काः आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा गाउँपालिकािे लनिािण सञ्चािन 
वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय पूवािधार वा उपिब्ध गराएको सेवा उपयोग 
गरे वापत सम्बशन्धत सेवाग्राहीिाई अनसूुची (५) िा तोपकएको िरिा िलु्क 
िगाईने र असिु उपर गररनछे । 

७. कर छूट: यस ऐन बिोशजि कर लतने िापयत्व भएका व्यशि वा संस्थाहरुिाई 
कुनै पकलसिको कर छुट दिईने छैन। 

८. कर िलु्क संकिन सम्बन्धी कायिपवलधाः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर 
संकिन सम्बन्धी आवश्यक कायिपवलध पपपरा  गाउँपालिकािे तोके अनसुार 
हनुेछ । 

९. जररवानााः आ.व. २०७९/०८० िा पपपरा  गाउँपालिकािा कर िलु्क, िस्तरु 
बझुाउन ुपने िापयत्व भएका व्यशि, संस्था वा लनकायिे यस ऐन बिोशजि 
तोपकएको कर िलु्क र िस्तरु नबझुाएिा आ.ब. को कालतिक िेखी पौर् 
िसान्त सम्ि ५ % थप ,पौर् िेखी चैत्र िसान्त सम्ि ८% थप , आ.ब. 
को िसान्त सम्ि  १०% का िरिे जररवाना िगाई कर संकिन गररनेछ। 

१० .गाउँपालिका िते्र लभत्र रहेका इट्टा भट्टा ,स-लिि र साना उद्योगहरुको लबबरण 
सम्बशन्धत वडा कायािियबाट संकिन गरर तोपकए अनसुारको कर 
गाउँपालिकाबाट बरे्नी अििु गररने छ ।   

 

 

 

 

 

 

 



 

खण्ड : ५           संख्या : १         लिलत : २०७९ /०४/०२ 

अनसूुची (१) 
(िफा २ संग सम्बशन्धत) 

भलूि कर )िािपोत(  

इकाई अबि िोयि लसि चहार 

प्रलत कट्ठा १ को रु १२  १० ८  ६  

नोट :िािपोत रकि रु १२ भन्िा कि हनुे भए रु १२ न्यनुति कायि गररनेछ । 

 

अनसूुची (२) 
(िफा ३ संग सम्बशन्धत) 

वहाि करको िर  

लस.नं  लबबरण  िर प्रलतित  

१  भवन, घर,पसि, ग्यारेज, गोिाि, टहरा, 
छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी 

भाडािा िगाए वापत वहाििा िाग्ने 
वहाि कर  

१० प्रलतित  

अनसूुची (३) 
(िफा ४ संग सम्बशन्धत) 

वहाि लबटौरी िलु्क  

लस .नं.  लबबरण बजार दिनको खदु्र बजार 

1.   शचया नास्ता पसि  ४०  ३०  

2.   िरुही शझल्िी पसि   २५  २०  
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3.   चगेरा लछपट्ट नंग्िो पसि  २५  २०  

4.   लिठाई पसि  ४०  १०  

5.    िलनहरा पसि  ४०  ५  

6.    जडीबटुी पसि   ३०  २० 

7.    िाटोको भाडाकुडा पसि  २०  १०  

8.   भाडा वतिन पसि   ४०  ३०  

9.   तरकारी पसि थोक   ५०  १०  

10.  तरकारी पसि खदु्र  २०  १०  

11.  िाछा पसि   ४०  १०  

12.  काटेको खसी १ को  ५०  २५  

13.  िसिा पसि  ४० १०  

14.  साबे डोरी पसि  ५ ५  

15.  फिफुि पसि  ४०  ५  

16.  सतवुा पसि  ५  ५  

17.  खैनी पसि  २०  १०  
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18.  कुखरुा पसि  १००  ४०  

19.  कपडा पसि  ५०  २५  

20.  चािि िाि )खाधन्य(पसि  २०  १५  

21.  जतु्ता चप्पि पसि  २०  १५  

22.  उलन कपडा पसि  १५  १०  

23.  चौलिन/ छोिा भटोरा पसि  २०  २०  

24.  िदिरा पसि  ५०  ३०  

25.  िाछा िास ुफराई पसि  ४०  २०  

26.  आिवुा िहसनु पसि  ३०  १५  

27.  अन्य खदु्र पसि  ३०  २०  
 

अनसूुची (४) 
(िफा ५ संग सम्बशन्धत) 

व्यवसाय कर 

१ संस्था सशुचकृत  ५००   

२  घ बगि लनिािण ब्यबसाय इजाजत पत्र जारी  

घ बगि लनिािण ब्यबसाय इजाजत पत्र नलबकरण  

१००००  

५००० 
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घ बगि इजाजत पत्र प्रलतलिपप  २५००  

३  बहउुिेश्य सहकारी  

िताि  

नलबकरण  

 

४०००  

३०००  

 

४  लबर्यगत सहकारी   

िताि  

नलबकरण 

 

३०००  

२०००  

 

५  कृपर् सिूह /क्िब तथा अन्य संस्था  

िताि  

नलबकरण   

 

५००  

३००  

 

६ ५० िाख भन्िा िलुनको अन्य उद्योग िताि 

५१ िाख िेशख१करोड भन्िा िलुनको उद्योग िताि  

१ करोड भन्िा िालथको उद्योग िताि  

३००० 

३५०० 

४०००  

 

७ शचम्नी इट्टा भट्टा   १००००   

८ आधारभतू तह लबद्यािय अनिुलत  ७०००   

९  िा  ..तह लब लबद्यािय अनिुलत  १००००  

१०  लबद्यािय किा थप अनिुलत  ५०००   
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११  शक्िलनक ,ल्याब तथा और्लध पसि  १०००   

 

अनसूुची (५) 
(िफा ६ संग सम्बशन्धत) 

                      सेवा िलु्क तथा िस्तरु 

क्र.स  लबवरण  िर रु.  कैपफयत 

१  लनबेिन िस्तरु  १०   

२  नाता प्रिाशणत  ५०   

३  घरबाटो प्रिाशणत प्रलतपकत्ता  १००   

४  नागररकता लसफाररस िस्तरु  १०    

५  अंलगकृत नागररकता लसफाररस िस्तरु २०    

६  नागररकता प्रलतलिपप लसफाररस िस्तरु २०   

७  राहिानी लसफाररस िस्तरु २०   

८  िधेिी प्रिाशणत लसफाररस िस्तरु  १०   

९  घरबाटो लसफाररस िस्तरु १००   

१०  सजिलिन िचुलु्का   ३००   
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११  चारपकल्िा प्रिाशणत प्रलत लसफाररस   २००  

१२  आम्िानी प्रिाशणत  

क ५ िाख सम्ि  

ख १० िाख सम्ि  

ग १० िाख भन्िा िालथ प्रलत िाख   

 

१००  

२०० 

   थप ५०   

 

१३  घर/पसि बन्ि कोठा खिुाउने िचुलु्का  ५००  

१४  लबद्यतु जडान लसफाररस  १००   

१५  घर कर  

कच्ची फुसको  घर  

कच्ची ख़पडाको घर  

पदि घर भइँु तल्िा   

पदि घर १-२ तल्िा  

पदि घर ३-४ तल्िा   

 
२५  

५०  

१५०  

२५० 

४००   

 

१६  धारा जडान लसफाररस  १००  

१७  िवैु नाि एउटै हो लसफाररस   ५०  

१८ घर पाताि लसफाररस  १००  

१९ संरिक प्रिाशणत तथा संस्थागत र 
व्यशिगत संरिक लसफाररस   

१००  

२०   शजपवत संगको नाता प्रिाशणत   २००   
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२१  ितृक संगको नाता प्रिाशणत     लनिलु्क   

२२ जन्ि लिलत लसफाररस  ५०  

२३ िािपजुाििा फोटो टाँस लसफाररस   १००  

२४  छुट जग्गा िताि लसफाररस  २००  

२५ घर जग्गा िकु्यांकन िस्तरु  िकु्यांकनको  

०.०५% 

 

२६ जग्गा िाशखिा/खारेजी  प्रलत पकत्ता ५०   

२७ बसोबास लसफाररस   ५०  

२८ लबपन्न तथा अपाङ्गता लसफाररस  लनिलु्क   

२९ निि उतार प्रलतलिपप लसफाररस  ५०   

३० रुख कटान लसफाररस  ५०   

३१ पयािवरणीय लसफाररस   १०००  

३२  उद्योग ठाउँसारी लसफाररस   ५००  

३३  उद्योग नािसारी लसफाररस   ५००  

३४  अन्य लसफाररस  १००   
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३५ कुनै लसफाररस अंग्रजेीिा गनुिपरे  िस्तरुको िोब्बर   

िदु्दा तफि  

१  न्यापयक सलिलत उजरुी िताि  ५०    

२  लििापत्र कागज गने  ५०   

३ पफराि िस्तरु  ५०   

४ प्रलतउत्तर िस्तरु  ५०   

५ निि िस्तरु प्रलत पाना नक्सा बाहेक  ५   

घर नक्सा पास तथा अलभिेखीकरण कर 

१  भइु तल्िा प्रलत बगि पफट  २    

२  पपहिो तल्िा  प्रलत बगि पफट ३    

३  िोस्रो तल्िा िेशख िालथ प्रलत तल्िा  प्रलत 
बगि पफट 

४    

४  पटनको छाना ,खरको छाना भएको घर 
बनाउन इजजात िस्तरु   

लनिलु्क   

५  नक्सा नािसारी िस्तरु प्रलत तल्िा  ५००   
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६  लनिािण सम्पन्न िस्तरु  ५००   

पंजीकरण तफि   

१  जन्ि ,ितृ्यु ,लबबाह,बसाईसराइ,सम्बन्ध 
लबच्छेि घटना िताि   

३५ दिन लभत्र 
लनिलु्क सो पछी 
२००  

 

२  घटना िताि  प्रलतलिपप  ५००   

स्वास््य तफि   

१  OPD पटकट िस्तरु  २०   

 

 

 

प्रिाणीकरण लिलत :२०७९/०३/२० गते  

राजपत्रिा प्रकाशित लिलत :२०७९/०४/०२ गते  

 

        आज्ञािे , 
       िम्भ ुठाकुर   

       प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  

 


