
 

 

लिखु गाउँपालिकाको  

आलथिक बर्ि ०७९/८० मा िागु हुने  

आलथिक ऐन, २०७९ अनसुारका 

कर तथा शुल्कहरु 

 

 

 

 

 

 

 

लिखु गाउँपालिका 

गाउँ कार्िपालिकाको कार्ाििर् 

र्सम, ओखिढुुंगा लिल्िा 

प्रदेश नुं. १,  नेपाि 
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घरधुरी कर 

सम्पत्ति कर प्रत्येक आत्तथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमात्तसक त्तभत्र दहेाय बमोत्तिम संकलन गने र उल्लेत्तित 

समयावत्ति त्तभत्र करदाताले नबुझाएमा अनसुतू्ति-१५ बमोत्तिम िररवाना त्तलने । 

 

भुलमकर/मािपोत 

भतू्तमकर/मालपोत कर प्रत्येक आत्तथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमात्तसक त्तभत्र दहेाय बमोत्तिम संकलन गने र 

उल्लेत्तित समयावत्ति त्तभत्र करदाताले नबझुाएमा अनसुतू्ति-१५ बमोत्तिम िररवाना त्तलने । 

क्र.स. घरधुरी कर दर (रु) 

१ एक तले कच्िी प्रत्तत घर २२०.०० 

२ एक तले पक्की  प्रत्तत घर ५५०.०० 

३ दईु तले कच्िी प्रत्तत घर ३००.०० 

४ दईु तले पक्की प्रत्तत घर ११००.०० 

५ तीन तले भन्दा माथी कच्िी प्रत्तत घर ३५०.०० 

६ तीन तले भन्दा माथी पक्की प्रत्तत घर २५००.०० 

क्र.सुं. बारी/खेत दर (रु) 

बारी 

१ अब्बल १० रोपनी भन्दा कम ३५.०० 

२ अब्बल १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ४.०० 

३ दोयम १० रोपनी भन्दा कम ३०.०० 

४ दोयम १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ३.०० 

५ त्तसम १० रोपनी भन्दा कम २५.०० 

६ त्तसम १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप २ 

७ िहार १० रोपनी भन्दा कम २०.०० 

८ िहार १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप १.५ 

खेत 

१ अब्बल १० रोपनी भन्दा कम ६०.०० 

२ अब्बल १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ६.०० 

३ दोयम १० रोपनी भन्दा कम ५०.०० 

४ दोयम १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ५.०० 

५ त्तसम १० रोपनी भन्दा कम ४०.०० 

६ त्तसम १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ४ 

७ िहार १० रोपनी भन्दा कम ३०.०० 

८ िहार १० रोपनी भन्दा बढी प्रलतरोपनी थप ३.०० 
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घर बहाि कर 

गाउँपात्तलकाको के्षत्र त्तभत्र रहकेा स्थायी संरिनाहरु (घर, गोदाम, कम्पलेक्स आत्तद) भाडामा लगाउँदा प्राप्त आयमा 

१०% का दरले घरबहाल कर लाग्नेछ । 

 

बहाि लबटौरी शुल्क 

 

गाउँपात्तलका क्षेत्र त्तभत्र लाग्ने दैत्तनक तथा साप्तात्तहक हाटबिारमा प्रत्तत त्तदन दहेाय बमोत्तिमका दरले कर लाग्नेछः 

क्र.सुं. लििरण दर (रु) 

माछा मासु लबक्री सम्बन्धी 

१ िसी, बोका काटी त्तबत्ति गदाि प्रत्तत गोटा २०.०० 

२ सुंगरु बुंगरु काटी त्तबत्ति गदाि प्रत्तत गोटा २०.०० 

३ रांगा काटी त्तबत्ति गदाि प्रत्तत गोटा ५०.०० 

४ त्तिउँदो िसी, बोका, सुंगरु वा रांगा बेच्ने प्रत्तत गोटा २०.०० 

५ हाँस, परेवा वा कुिरुा वा अन्य पंक्षी बेच्ने प्रत्तत गोटा १०.०० 

६ माछा त्तबिी गने २०.०० 

कपडा, िुत्ता तथा अन्र् व्र्िसार् सम्बन्धी 

७ रेत्तडमेड सामान तथा थान कपडा त्तबत्ति गने १०.०० 

८ श्रंगार सामग्री त्तबिी गने १०.०० 

९ मरुली, वांसरुी, गलेुली, थैली तथा कीटनार्क और्िी बेच्ने १०.०० 

१० िेलौना बेच्ने १०.०० 

११ ििुा िप्पल त्तबत्ति गने १०.०० 

१२ ििुा िप्पल त्तसलाई गने  ५.०० 

१३ िेल तमासा दिेाउने १०.०० 

१४ प्रिार प्रसार गरर त्तबिी गने २०.०० 

१५ बाँस प्रत्तत ट्रयाक्टर ५०.०० 

१६ बाँस प्रत्तत ट्रक १००.०० 

१७ ित्तटया वा ठेलामा सामान त्तबत्ति गने १०.०० 

१८ फलामको औिार तथा सामान त्तबिी गने १०.०० 

१९ भाँडाकँुडा त्तबिी गने २०.०० 

२० फोटो फे्रत्तमङ्ग गरर त्तबिी गने १०.०० 

२१ ममित (कुकर, लाईट, छाता आत्तद) गने १०.०० 

तरकारी तथा फिफूि सम्बन्धी 

२२ फलफुल, साग सब्िी वा नास्ता त्तबिी गने (ठुलो) १०.०० 

२३ फलफूल, साग सब्िी ल्याई त्तबिी गने (सानो)  ५.०० 

खाद्यान्न सम्बन्धी 

२४ त्तकराना सामग्री १०.०० 
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२५ मकै पोली बेच्ने ५.०० 

परम्परागत सीप सँग सम्बलन्धत 

२६ माटाका भाँडा बेच्ने (ठुलो) १०.०० 

२७ माटाका भाँडा बेच्ने (सानो) ५.०० 

२८ कुिी कुत्तनया नाङ्लो बेच्ने ५.०० 

२९ ित्तडबटुी त्तबिी गने १०.०० 

मात्तथ उल्लेि नभएको दतै्तनक तथा साप्तात्तहक हाटबिारमा व्यवसाय गनेको हकमा गाउँ कायिपात्तलकाबाट त्तनर्िय 

गरर रु १० दते्ति रु ५०० सम्म तोक्न सत्तकने । 

सिारी साधन कर 

लिज्ञापन कर 

मनोरञ्िन कर  

 

▪ मनोरञ्िन कर ऐत्ततहात्तसक परुातात्तत्वक एवं िात्तमिकस्थलहरुको व्यवस्थापन गरी स्थानीय वासीहरुको 

सहकायिमा प्रवेश शुल्कको व्यवस्था गरी पयिटकहरु वाट प्रवेश शलु्कको ५% रकम गाउँपात्तलकाले 

मनोरञ्िन कर वापत त्तलन सक्नेछ । 

▪ साँस्कर त्ततक प्रदशिन हल,  नाि घर , दोहोरी संगीत तथा अन्य मनोरञ्िन सामाग्री प्रदशिनीमा प्रवेश शुल्कमा 

५% मनोरञ्िन कर लाग्ने छ । 

▪ िाद,ु सकि श, िटक र मेला आयोिना स्थलमा मनोरञ्िन कर वापत अनमुत्ततका लात्तग गररने त्तसफाररस 

दस्तरुका अत्ततररक्त प्रत्येक त्तदन रु ३००.०० त्तलईने छ । 

 

व्र्िसार् रलिस्ट्रेशन दस्ट्तुर  

 

क्र.स. सिारीको प्रकार दर (रु) 

१ बस ट्रक ट््रयाक्टर र हभेी गाडी २०००.०० 

२ भाडाका कार त्तिप १०००.०० 

३ त्तनिी कार, िीप, मयरुी ५००.०० 

४ स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी सािनमा २००.०० 

५ ठेलागाडा तथा ररक्सामा २००.०० 

क्र.स. लििरण दर (रु) 

१ 
साविित्तनक स्थानमा त्तवज्ञापन वा साईन बोडि रािे बापत 

वात्तर्िक कर 
१५००.०० 

क्र.स. लििरण दर (रु) 

नर्ाँ व्र्िसार् दताि 

१ १ लाि सम्मको १०००.०० 
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व्यवसाय सम्बत्तन्ि कर प्रत्येक आत्तथिक वर्ि शरुु भएको प्रथम तै्रमात्तसक त्तभत्र मात्तथ उल्लेि भए बमोत्तिम संकलन 

गने र उल्लेत्तित समयावत्ति त्तभत्र करदाताले नबझुाएमा अनुसूत्ति-१५  बमोत्तिम िररवाना त्तलने । 

 

 

रेलडर्ो/एफ.एम. सञ्चािन दस्ट्तुर  

कृलर् तथा पशुिन्र् िस्ट्तुको व्र्िसालर्क कारोबारमा िाग्ने कर  

 

२ १ लाि दते्ति ३ लािसम्म ३०००.०० 

३ ३ लािदते्ति ५ लाि सम्म ५०००.०० 

४ ५ लाि दते्ति १० लाि सम्म ९०००.०० 

५ १०  लािदते्ति २० लाि सम्म  १४०००.०० 

६ २० भन्दा माथी १ करोड सम्म  २५०००.०० 

७ १ करोड दते्ति ५ करोड सम्म  ३७०००.०० 

८ ५ करोड मात्तथ  ६००००.०० 

व्र्िसार् निीकरण 

९ सबै प्रकारका व्यवसाय नवीकरर् १५०.०० 

िालर्िक व्र्िसार् कर 

१० १ लाि सम्म ८००.०० 

११ १ लाि दते्ति ३ लािसम्म ११००.०० 

१२ ३ लािदते्ति ५ लाि सम्म १४००.०० 

१३ ५ लाि दते्ति १० लाि सम्म २२००.०० 

१४ १० लािदते्ति २० लाि सम्म  २५००.०० 

१५ २० भन्दा माथी १ करोड सम्म  ३५००.०० 

१६ १ करोड दते्ति ५ करोड सम्म  ६०००.०० 

१७ ५ करोड मात्तथ  १००००.०० 

क्र.स. लििरण दर (रु) 

१ रेत्तडयो/एफ.एम. अनमुत्तत दस्तरु १५०००.०० 

२ रेत्तडयो/एफ.एम. नवीकरर् दस्तरु ५०००.०० 

क्र.स. लििरण दर (रु) 

१ िोटो प्रत्तत के.िी. २% 

२ त्तटमरु प्रत्तत के.िी. ५% 

३ तेिपात प्रत्तत के.िी. ५% 

४ त्तिउरी प्रत्तत के.िी. ५% 

५ कुररलो प्रत्तत के.िी. ५% 

६ अलैिी (प्रत्तत के.िी.) ७ % 



6 
 

 

सरकारी सम्पलत्त बहाि  

 

सरकारी सम्पत्ति बहाल भाडा सम्बन्िमा दहेाय बमोत्तिम रहने । 

▪ स्थायी प्रकर त्ततका घर संरिना गाउँपात्तलकाले त्तनमािर् गरर मात्तसक रुपमा भाडामा लगाउँदा संरिना 

त्तनमािर्को लागत, व्यवसायको प्रकर त्तत, करदाताको क्षमता लगयातका पक्षहरु त्तवशे्लर्र् गरर गाउँ 

कायिपात्तलकाको त्तनर्िय बमोत्तिम मात्तसक भाडा दर तोक्ने र यसरी भाडा दर तोक्दा न्यनूतम मात्तसक रु 

५००.०० भन्दा कम हुने छैन । 

▪ हभेी ईक्वीपमेन्ट भाडामा त्तददंा प्रत्तत घण्टा वापतको दर कायिपात्तलकाले त्तनिािरर् गरे बमोत्तिम त्तलने। 

 

 

पालकि ङ शुल्क  

 

पर्िटन सेिा शुल्क  

 

त्तलि ुगाउँपात्तलकामा आउने स्वदशेी पयिटकलाई रु २० र त्तवदशेी पयिटकलाई रु ५०० प्रवेश शलु्क लगाउने । 

 

 

 

७ त्तिराईतो (प्रत्तत के.िी.) ७ % 

८ लौठ सल्लो (पात) प्रत्तत के.िी. ७ % 

९ पािान बेद (प्रत्तत के.िी.) २% 

१० ठूलो ओिती (प्रत्तत के.िी.)  २% 

११ पदम िाल (प्रत्तत के.िी.) २% 

१२ िटामत्तस (प्रत्तत के.िी.) २% 

१३ काउलो (प्रत्तत के.िी.) २% 

१४ लोक्ता (प्रत्तत के.िी.) २% 

१५ अल्लो (प्रत्तत के.िी.) २% 

पात्तकि ङ् शलु्क: प्रत्ततत्तदन 

बस , ट्रक, लरी, हभेी गाडी, ट्याक्टर, िीप १००.०० 

मोटरसाइकल, ठेला गाडा, अटो ररक्सा र अन्य सािन 

प्रत्तत घण्टा 
१०.०० 
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प्रशासलनक सेिा शुल्क, दस्ट्तुर  

क्र.सुं. रािश्व 

शीर्िक 

लििरण प्रस्ट्तालित दर (रु) 

१ १४२२१ न्यात्तयक सत्तमत्तत त्तनवेदन दस्तरु २५०.०० 

२ १४२२१ कोटि फी त्तमनाहा त्तसफारीस लनशुल्क 

३ १४२२४ परीक्षा शलु्क कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

४ १४२२९ त्तनवेदन दस्तरु ३०.०० 

५ १४२२९ नो अव्िेक्सन सत्तटित्तफकेट दस्तुर ५००.०० 

६ १४२४१ पात्तकि ङ्ग शुल्क (बस , ट्रक, लरी, हभेी गाडी, 

ट्याक्टर, िीप) 

१००.०० 

७ १४२४१ पात्तकि ङ्ग शुल्क (मोटरसाइकल, ठेला गाडा, अटो 

ररक्सा र अन्य सािन) 

१०.०० 

 १४२४२ नक्सा पास दस्तरु (प्रत्तत वगि त्तफट)  

८ १४२४२ क वगिका भवन आवासीय १५.०० 

९ १४२४२ क वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक २०.०० 

१० १४२४२ क वगिका भवन संस्थागत २०.०० 

११ १४२४२ ि वगिका भवन आवासीय ७.०० 

१२ १४२४२ ि वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ९.०० 

१३ १४२४२ ि वगिका भवन संस्थागत ८.०० 

१४ १४२४२ ग वगिका भवन आवासीय ६.०० 

१५ १४२४२ ग वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ८.०० 

१६ १४२४२ ग वगिका भवन संस्थागत ७.०० 

१७ १४२४२ घ वगिका भवन आवासीय बिार क्षेत्र ३.०० 

१८ १४२४२ घ वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक बिार क्षेत्र ४.०० 

१९ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थागत बिार के्षत्र ८.०० 

२० १४२४२ घ वगिका भवन आवासीय ग्रामीर् क्षेत्र २.०० 

२१ १४२४२ घ वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ग्रामीर् 

क्षेत्र 

३.०० 

२२ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थागत ग्रामीर् के्षत्र ६.०० 

 १४२४२ अत्तभलेत्तिकरर् नक्सा पास दस्तरु (प्रत्तत वगि त्तफट)  

२३ १४२४२ क वगिका भवन आवासीय ८.०० 

२४ १४२४२ क वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ८.०० 

२५ १४२४२ क वगिका भवन संस्थागत ७.०० 

२६ १४२४२ ि वगिका भवन आवासीय ८.०० 

२७ १४२४२ ि वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ८.०० 

२८ १४२४२ ि वगिका भवन संस्थागत ६.०० 
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२९ १४२४२ ग वगिका भवन आवासीय ६.०० 

३० १४२४२ ग वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ७.०० 

३१ १४२४२ ग वगिका भवन संस्थागत ५.०० 

३२ १४२४२ घ वगिका भवन आवासीय  ३.०० 

३३ १४२४२ घ वगिका भवन व्यापाररक तथा औद्योत्तगक ४.०० 

३४ १४२४२ घ वगिका भवन संस्थागत ५.०० 

 १४२४३ त्तसफाररस दस्तरु  

३५ १४२४३ घरिग्गा नामसारी त्तसफारीस (० दते्ति ९ रोपनी सम्म) २००.०० 

३६ १४२४३ घरिग्गा नामसारी त्तसफारीस (१० दते्ति १९ रोपनी 

सम्म) 

२५०.०० 

३७ १४२४३ घरिग्गा नामसारी त्तसफारीस (२० दते्ति ४९ 

रोपनीसम्म) 

४००.०० 

३८ १४२४३ घरिग्गा नामसारी त्तसफारीस (५० रोपनीभन्दा मात्तथ) ८००.०० 

३९ १४२४३ मोही लगत कट्टा त्तसफारीस (१ रोपनी सम्म) १५०.०० 

४० १४२४३ मोही लगत कट्टा त्तसफारीस (१ रोपनी भन्दा मात्तथ) ३००.०० 

४१ १४२४३ सरित्तमन त्तसफारीस दस्तरु २५०.०० 

४२ १४२४३ छात्रवरत्तत त्तसफारीस १५०.०० 

४३ १४२४३ त्तवपन्न /असहाय त्तवद्याथी छात्रवरत्तत त्तसफारीस लनशुल्क 

४४ १४२४३ अपाङ्गता भएको त्तसफारीस लनशुल्क 

४५ १४२४३ अस्थाइ बसोबास त्तसफारीस १५०.०० 

४६ १४२४३ स्थायी बसोबास त्तसफारीस १५०.०० 

४७ १४२४३ नागररकता त्तसफारीस १५०.०० 

४८ १४२४३ त्तवद्यतु िडान त्तसफारीस १५०.०० 

४९ १४२४३ िारा िडान त्तसफारीस १५०.०० 

५० १४२४३ िीत्तवत रहकेो त्तसफारीस १५०.०० 

५१ १४२४३ दबैु नाम गरेको व्यत्तक्त एकै हो भन्ने वा फरक िन्म 

त्तमत्तत संशोिन त्तसफारीस 

१५०.०० 

५२ १४२४३ व्यवसाय बन्द त्तसफारीस १५०.०० 

५३ १४२४३ व्यवसाय सञ्िालन नभएको त्तसफारीस १५०.०० 

५४ १४२४३ व्यापार व्यवसाय नभएको त्तसफारीस १५०.०० 

५५ १४२४३ नाबालक पररियपत्र त्तसफारीस १५०.०० 

५६ १४२४३ िौपाया सम्बन्िी त्तसफारीस प्रत्तत गोटा ३०.०० 

५७ १४२४३ व्यवसाय दताि त्तसफारीस ५००.०० 

५८ १४२४३ व्यवसाय ठाउँसारी त्तसफारीस १०००.०० 
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५९ १४२४३ त्तवद्यालय ठाउँसारी त्तसफारीस १०००.०० 

६० १४२४३ आन्तररक बसाइसराइ त्तसफारीस १५०.०० 

६१ १४२४३ त्तवद्यालय सञ्िालन स्वीकर त कक्षा वरत्ति त्तसफाररस १५००.०० 

६२ १४२४३ व्यत्तक्तगत त्तववरर् त्तसफाररस १५०.०० 

६३ १४२४३ नवीकरर् त्तसफारीस १५०.०० 

६४ १४२४३ िग्गा दताि त्तसफारीस  १५०.०० 

६५ १४२४३ सकुुम्बात्तस त्तसफाररस  लनशुल्क 

६६ १४२४३ संरक्षक त्तसफारीस व्यत्तक्तगत १५०.०० 

६७ १४२४३ संरक्षक त्तसफारीस संस्थागत ५००.०० 

६८ १४२४३ नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम त्तसफारीस २५०.०० 

६९ १४२४३ कोठा िोल्न कायि रोहबरमा बस्ने त्तसफारीस १५०.०० 

७० १४२४३ त्तनशलु्क स्वास््य उपिारको त्तसफारीस लनशुल्क 

७१ १४२४३ सशलु्क स्वास््य उपिारको त्तसफारीस १५०.०० 

७२ १४२४३ संस्था दताि त्तसफारीस ५००.०० 

७३ १४२४३ िग्गा िनीपिुाि हराएको त्तसफारीस १५०.०० 

७४ १४२४३ अपतुाली त्तसफाररस १०००.०० 

 १४४२२ व्यत्तक्तगत घटना दताि दस्तरु (घटना घटेको ३५ त्तदन पत्तछ) 

७५ १४२४४ िन्म दताि १५०.०० 

७६ १४२४४ मरत्य दताि १५०.०० 

७७ १४२४४ बसाइसराइ िाने आउने दताि १५०.०० 

७८ १४२४४ सम्बन्ि त्तवच्छेद दताि १५०.०० 

७९ १४२४४ त्तववाह दताि १५०.०० 

८० १४२४५ नाता प्रमात्तर्त दस्तरु १५०.०० 

 १४२४९ अन्य दस्तरु  

८१ १४२४९ आत्तथिक अवस्था बत्तलयो वा सम्पन्नता प्रमात्तर्त २०००.०० 

८२ १४२४९ आत्तथिक अवस्था कमिोर वा त्तवपन्नता प्रमात्तर्त लनशुल्क 

८३ १४२४९ िग्गा मुल्याङ्कन प्रमात्तर्त न्र्ुनतम रु ५०० िा बलढमा 

०.०५% 

८४ १४२४९ िार त्तकल्ला प्रमात्तर्त १५०.०० 

८५ १४२४९ घटना दताि प्रमात्तर्त १५०.०० 

८६ १४२४९ घर बाटो प्रमात्तर्त बाटो भएको ७००.०० 

८७ १४२४९ घर बाटो प्रमात्तर्त बाटो नभएको १५०.०० 

८८ १४२४९ घर पाताल प्रमात्तर्त १५०.०० 
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८९ १४२४९ कागि/मञ्िरुीनामा प्रमात्तर्त १५०.०० 

९० १४२४९ हकवाला वा हकदार प्रमात्तर्त २५०.०० 

९१ १४२४९ अत्तववात्तहत प्रमात्तर्त १५०.०० 

९२ १४२४९ प्रत्ततत्तलपी दस्तरु १५०.०० 

९३ १४२४९ नक्सा पास त्तनवेदन फाराम दस्तरु ५००.०० 

९४ १४२४९ सरसफाई शुल्क मात्तसक ५०.०० 

९५ १४२४९ सरसफाइ काडिको दस्तरु १०००.०० 

९६ १४२४९ घर िाली गराउँदा प्रत्तत त्तदनको दस्तरु ५००.०० 

९७ १४२४९ अंग्रिी भार्ामा अनुवाद गररएको त्तसफाररस ७००.०० 

९८ १४२४९ संस्था दताि दस्तरु १५००.०० 

९९ १४२४९ संस्था नवीकरर् दस्तरु १०००.०० 

१०० १४२४९ सहकारी संस्था दताि दस्तरु १५००.०० 

१०१ १४२४९ सहकारी संस्था प्रत्ततवेदन त्तवल्मब दस्तरु (बित तथा 

ऋर् र बहुउद्दशे्य प्रकारका सहकारी) 

२०००.०० 

१०२ १४२४९ सहकारी संस्था प्रत्ततवेदन त्तवल्मब दस्तरु (अन्य 

प्रकारको सहकारी) 

१५००.०० 

१०३ १४२४९ अन्य त्तसफारीस वा प्रमात्तर्त १५०.०० 

१०४ १४२४९ मात्तथ उत्तल्लत्तित त्तसफारीस र प्रमात्तर्त बाहके कुनै 

त्तनर्िय वा फैसला आत्तदको नक्कल आवश्यक परेमा 

प्रत्तत पाना  

१०.०० 

सबै प्रकारका त्तसफाररसमा छुटै्ट त्तनवेदन दस्तरु लाग्ने छैन । 

 

दण्ड िररिाना तथा छुट  

 

त्तवशेर् काननूमा त्तवशेर् व्यवस्था भए भन्दा बाहके प्रत्येक आत्तथिक वर्िको वात्तर्िक तथा नत्तवकरर् शलु्क सोही 

आत्तथिक वर्िको असोि मसान्त त्तभत्र बझुाएमा सोही वर्िमा लाग्ने करमा १० प्रत्ततशतले छुटको व्यवस्था गररनेछ । 

तर प्रथम तै्रमात्तसक समाप्त भएपत्तछ कर वा शुल्क नबुझाउने व्यवसायी फमिले दोस्रो तै्रमासीकको लात्तग यथावत 

तेस्रो तै्रमात्तसकको लात्तग १०%, अत्तन्तम तै्रमात्तसकको लात्तग १५%,  र त्यसभन्दा पत्तछ वात्तर्िक २५% थप िररवाना 

गरर असलु उपर गररनेछ । नक्सा पास नगराई घर त्तनमािर् गरेको हकमा कायिपात्तलकाले त्तनिािरर् गरे बमोत्तिमको 

िररवाना लाग्नेछ ।तर यसरी िररवाना तोक्दा नक्सा पास दस्तरु भन्दा बढी हुने छैन । 

 


