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वडिगाि गाउपालिका करको दर, २०७५।७६ 
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वडिगाि गाउपालिकाको २०७५।७६ का िागग स्ववकृत दरहरु अनुसुगिमा समावशे गररएको छ ।  

 

अनसूुची -१ 

सम्पति कर(घर कर) 

क्र.सं. वििरण  करको दर 
रु.  

कैवियि 

१. छाप्रो,िुसको छाना भएको कच्चच घर प्रति बर्ष  ५०/-  

२. विन, स्लेि ढंुगा, ट्यालको छाना भएको कच्चच घर प्रति बर्ष २००/-  

३. RCC घर ५ कोठा सम्मको प्रति बर्ष ३००/-  

४. RCC घर १० कोठा सम्मको प्रति बर्ष ४००/-  

५. RCC घर १० कोठा भन्दा मातिको प्रति बर्ष ७००/-  

 

अनसूुची -२ 

भतूमकर(मालपोि): 

खबाांङ, राङददिााँि, राक्से, छमदङु्ग, जोगीबगर, ग्िालीचौर, खिुाषल, ररखेिारी, िारी, खहरे, िाल, ठुलाखेि, 
दांगचौर, खार, खौलार, ठुलाबेसी, च्चिचौर, तछसिााँि, ठुलाचौर, सानोचौर, माके, खाल, धाईरीिााँि, तभमगाड, 
िोपगाडे, ददचछे, तसमलचौर,दोबािा, ठाम्काडााँडा, डााँडागाउाँ, मैदले, गैराबारी, एकबाघे, बन्जारे, मजिुा, दतलांग 
खोला र यस के्षत्रको आसपासको खेि सािै मध्य पहाडी लोक मागषको दायााँबायााँमा पने जग्गाको तनम्न 
अनसुार मालपोि दर कायम गने | 

क्र.सं. वििरण  करको दर रु.  कैवियि 

१. न्यूनिम ५०/-  

२. ५ रोपनी सम्म प्रति रोपनी  ६०/-  

३. १० रोपनी सम्म प्रति रोपनी ७०/-  

४. १० रोपनी भन्दा माति प्रति रोपनी ८०/-  

 

माति उल्लेच्खि के्षत्र तभत्र नपने यस गाउाँपातलकाको तसमा तभत्रको सम्पूणष जग्गामा तनम्न अनसुार मालपोि 
दर कायम गने | 
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क्र.सं. वििरण  करको दर रु.  कैवियि 

१. न्यूनिम २०/-  

२. २० रोपनी सम्म प्रति रोपनी १०/-  

३. ४० रोपनी सम्म प्रति रोपनी १५/-  

४. ६० रोपनी सम्म प्रति रोपनी २०/-  

५. ६० रोपनी भन्दा माति प्रति रोपनी २५/-  

 

प्रत्येक बर्ष मालपोि नबझुाउने व्यच्िलाई प्रति बर्ष १०%का दरले मालपोि जरीिाना िप्दै लतगन ेछ | 

अनसूुची -३ 

घर जग्गा बहाल कर:- यस गाउाँपातलका के्षत्र तभत्र घर,जग्गा, िहरो, छाप्रो, पसल, ग्यारेज, गाडी, मेतसनरी 
औजार, डोजर, लगाएि तनमाषणका साधन लगाएि र अन्य साधनहरु भाडामा लगाएमा भाडा रकमको 
१०%बहाल कर लाग्ने छ | 

अनसूुची -४ 

ब्यिसाय कर:- 

यस गाउाँपातलका के्षत्र तभत्रको व्यिसायमा तनम्न अनसुार कर लाग्ने छ | 

क्र.स. वििरण  करको दर रु. कैवियि 

१ च्चया,नास्िा,सामान्य वकराना पसल, सामान्य कस्मेविक पसल  ५००/-  

२ रेस्िुरेन्ि, होिेल, बार   २०००/-  

३ खाध्यान्न पसल, वकराना पसल  २०००/-  

४ ियारी पोसाक ििा कााँचो कपडा पसल  २५००/-  

५ स्िेसनरी ििा खेलकुद सामग्री पसल  १०००/-  

६ मास ुपसल  १०००/-  

७ बाल काट्ने सैलनु  १०००/-  

८ ब्यिुी पालषर  २०००/-  

९ तनमाषण सामग्री पसल २५००/-  

१० भााँडा पसल  २५००/-  

११ मोिर साइकल िकष शप २०००/-  

१२ च्जप.बस, ट्रक, ट्रयाक्िर िकष सप ३०००/-  

१३ सामान्य और्तध पसल  १०००/-  
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१४ ल्याि, एक्सरे सवहिको और्तध ३०००/-  

१५ सनुचााँदी पसल (सानो)  २०००/-  

१६ सनुचााँदी पसल (ठुलो) ३०००/-  

१७ मददरा ििा सिुीजन्य पसल  ४०००/-  

१८ सामानको िोक तबके्रिा (गल्ला ििा वकराना) ५०००/-  

१९ िेलररंग पसल १०००/-  

२० तनमाषण ब्यबसायी (ग र घ) ३०००/-  

२१ तनमाषण ब्यबसायी (ख) १००००/-  

२२ तनमाषण ब्यबसायी (क) २५०००/-  

२३ तग्रल उद्योग  ३०००/-  

२४ ितनषचर उद्योग ििा ब्यबसाय ३०००/-  

२५ खाद्य उद्योग (समोसा, पाउरोिी, चाउतमन, चाउचाउ) २०००/-  

२६ लघ ुजल तबद्यिु आयोजना प्रति वकलो िाि १५०/-  

२७ कुिानी वपसानी तमल  १०००/-  

२८ कुिानी वपसानी पेलानी तमल १५००/-  

२९ क्रसर उद्योग  २५०००/-  

३० अन्य उद्योग  १०००/-  

३१ ईिा ििा ब्लक ब्यबसाय ५०००/-  

३२ अन्य उद्योग ििा ब्यबसाय २०००/-  

३३ माछा माने अनमुति    १०००/-  

 

 

अनसूुची -५ 

दिा ६ संग सम्बच्न्धि 

क) जडीबिुी,कबाडी र जीिजन्ि ुकर: गाउाँपातलका के्षत्रतभत्र कुनै व्यच्ि िा संस्िाले ऊन, खोिो, 
जडीबिुी, िनकस, कबाडी माल र प्रचतलि काननुले तनर्धे गररएको च्जबजन्ि ुिाहेकका अन्य मतृ वा 
मारिएका जिबिन्तकुो हाड, सिङ, पवााँख, छाला िस्ता वस्तकुो ब्यबिीयक कािोबाि:- 

ख) बतडगाड गाउाँपातलका तभत्रका किाडी िस्िमुा न्यूनिम रु.१,५०,०००/-मा ठेक्का आव्हान गने | 
ग)  

क्र.स. वििरण  करको दर रु. कैवियि 

१ गाई, भैिी, िागो प्रतत गोटा ५००।– गा पा बाहहि लैिादा 



5  
 

२ भेडा, बाख्रा, वोका आहद प्रतत गोटा १०।–  

 

अनसूुची -६ 

सिारी साधन कर: 

बावर्षक सिारी कर  

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१ मोिर साइकल/स्कुिर  २००/-  

२ च्जप/कार/भ्यान/वपकअप ५००/-  

३ तमनी बस/तमनी ट्रक/ट्रयाक्िर ७५०/-  

४ बस/ट्रक/विपर/टे्रलर  १०००/-  

५ टायिवाला मेसिन (JCB) ५०००।–  

६ चनेवाला एक्िाभेटि PC २०० मुतनको ८०००।–  

७ चनेवाला एक्िाभेटि PC २०० माथिको १००००।–  

 

पिके सिारी: 

यस गाउाँपातलका के्षत्र तभत्र संचालनमा रहेका ग्रातमण सडकहरुमा गाडी संचालन गरे बापि तनम्न अनसुारको 
पिके कर लगाउने | 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१ च्जप/वपकअप २००/-  

२ ट्रयाक्िर ३००/-  

 

 

अनसूुची -७ 

तबज्ञापन कर: 

 होतडिॅङ बोडष ििा तभते्त लेखनको प्रति स्क्िर िुि रु.५००/- प्रति बर्षका दरले कर लगाउने | 

 

अनसूुची -८ 
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मनोरञ्जन कर : 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१ मेला संचालन प्रत्येक पिक  १०,०००/-  

२ हाईतभजन हल  ५०००/-  

अनसूुची -९ 

िहाल ववटौरर कर : 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१    

२    

अनसूुची -१० 

पार्कि ङ शुल्क : 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१    

२    

अनसूुची -११ 

टे्रवकङ्ग, कोयोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जच्म्पङ्ग, च्जपफ्लायर र र् याफ्िीङ्ग शलु्क : 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१    

२    

 

अनसूुची -१२ 

सेिा शलु्क ििा दस्िरु: 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१ सम्पति मूल्यांकन, मूल्यांकन अंकको  ०.१ प्रततशत ले हनु 
आउने रकम  

 

२ तसिाररस(नागररकिा/गररि/तबपन्न लगाएि सामान्य प्रकारको) १००/-  

३ मालपोि तसिाररस  ५००/-  
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४ प्रमाच्णि नेपालको प्रयोजन  ३००/-  

५ प्रमाच्णि बैदेच्शक प्रयोजन  ५००/-  

६ काउच्न्सल प्रमाच्णकरण ५००/-  

७ गैर सरकारी संस्िा तसिाररस  २०००/-  

८ अन्िराषविय गैर सरकारी संस्िा तसिाररस  ५०००/-  

९ क्लब/आमा समूह/बाल समूह दिाष तसिाररस  ५००/-  

१० ब्यबसाय सम्बच्न्ध तसिाररस  ५००/-  

११ तबद्यिु जडानको लातग तसिाररस  ५००/-  

१२ घरको नक्सा पास (लोकमागष आसपास) १०/- िगष िुि  

१३ घरको नक्सा पास (लोकमागष बाहेक मातिल्लो भाग) ५/- िगष िुि   

१४ रोहिरमा बसी कागजाि गरेको न्यूनिम ५००/- देच्ख माति   

१५ परामशष सेिा दिाष तसिाररस  २०००/-  

१६ पश ुब्यबसाय िमष दिाष  ५००/-  

१७ पश ुब्यबसाय चररचरण प्रति गोिा १०/-  

१८ तमलापत्र  ५००/-  

१९ तलच्खि प्रतितलपी ५०/-  

२० िेतलिोन/नेििकष को िािर १५०००/-  

२१ बोतडांङ स्कुल अनमुति १००००/-  

२२ बोतडांङ स्कुल कक्षा  १००००/-  

२३ बोतडांङ स्कुल ठाउाँ सारी  ५०००/-  

२४ बोतडांङ स्कुल बावर्षक कर(आधारभिु िह)  ४०००/-  

२५ बोतडांङ स्कुल बावर्षक कर(माध्यतमक िह) १००००/-  

२६ लघ ुतबत्त कम्पतन बावर्षक कर  ५०००/-  

२७ सहकारी संस्िा,  गहै ििकािी िस्िा बावर्षक कर १०००/-  

२८ बैंक ििा विच्त्तय संस्िा बावर्षक कर (क बगष) २५०००/-  

२९ बैंक ििा विच्त्तय संस्िा बावर्षक कर (ख बगष) २००००/-  

३० बैंक ििा विच्त्तय संस्िा बावर्षक कर (ग बगष) १००००/-  

३१ बैंक ििा विच्त्तय संस्िा बावर्षक कर (घ बगष) ५०००/-  

३२ घर जग्गा कारोिार प्रति आना  १०००/-  

३३ विाईििाई िहयोग दस्तुि १०,०००।– (गा पा 
वाहहि) 

 

तगट्टी/बालिुा/ढंुगा खानी उद्योग: 
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क्र.स. वििरण  करको दर रु. कैवियि 

१ तगट्टी बालिुा ढंुगा प्रति टे्रक्िर २५०/-  

२ तगट्टी बालिुा ढंुगा प्रति ट्रक ७५०/-  

३ तगट्टी बालिुा ढंुगा प्रति विपर  १०००/-  

४ छाना छाउने स्लेि ढंुगा खरबर प्रति गोिा १/-  

५ छाना छाउने स्लेि ढंुगा नापो प्रति गोिा २/-  

६ िायल बनाउने ढंुगा कविंग गरेको प्रति गोिा १/-  

७ िायल बनाउने ढंुगा कविंग नगरेको प्रति गोिा ५/-  
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अनसूुची -१३ 

पयषिन प्रिेश  शलु्क : 

क्र.स. वििरण करको दर रु. कैवियि 

१    

२    

 


