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ग�डाकोट नगरपािलकाको आिथ�क ऐन 

                       गडैाकोट नगरपािलकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको ऐन 
��तावनाःगडैाकोट नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७६/०७७ को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन�को िनिम� 

�थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट िदने तथा आय संकलनको �शासिनक �यव�था गन� वा�छनीय भएकोले,  
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम गडैाकोट नगरपािलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
१)संि�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम “आिथ�क ऐन२०७६” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७६ साल �ावण १ गतेदिेख गडैाकोट नगरपािलका �े�मा लाग ूह�नेछ । 
२)स�पित करः (१) नगरपािलका �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाको �वािम�वमा रहकेो घर¸ज�गा र �य�तो ज�गामा वनेको 

भौितक संरचनामा स�पित कर लगाई असुल उपर ग�रने छ। 
२)उपदफा १ बमोिजम लगाईने स�पि� करको दर अनुसूिच (१)मा उ�लेख भए बमोिजम ह�नेछ । 

३)भुिमकर(मालपोत):गडैाकोट नगरपािलका �े�िभ� अनुसूिच (२) बमोिजम भिुमकर (मालपोत) लगाइने र असलु उपर 

ग�रने छ ।  
४)घर ज�गा वहाल करः  नगरपािलका �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, ज�गा 
वा पोखरी परैू वा आिंशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसूिच (३) बमोिजम घर ज�गा वहाल कर लगाइने र असूल उपर 

ग�रनेछ ।  
५)�यवसाय करः नगरपािलका �े�िभ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथ�क कारोवारका आधारमा 
अनुसूिच (४) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
६)जिडबुिट¸कवािड र िजवज�तु करः१) नगरपािलका �े� िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन ¸खोटो¸जिडवटुी¸वनकस¸कवािड 

माल र �चिलत काननुले िनषधे गरेको िजवज�त ुवाहकेका अ�य मतृ वा मा�रएका िजवज�तकुो हाड¸िसङ¸�वाख¸छाला ज�ता 
व�तकुो �यवसाियक कारोवार (िवल वा िवजक वा लेनदने) गरे वापत अनुसुिच (५) बमोिजम  जिडबिुट¸कवािड र िजवज�त ु

कर लगाइने र असलु उपर ग�रने छ । 
२)उपदफा (१) वमोिजमका व�तकुो �यवसाियक कारोबार गन� �यि� वा सं�थालाई नगरपािलकाले �यवसाय 

इजाजत िददँा कर बझुाउने सत� र िविध समते तोिक इजाजत िदईने छ। 
७)सवारी साधन करः १)नगरपािलकामा दता� िभएका टाँगा¸�र�सा¸अटो �र�सा र ई �र�सा मा अनुसुची (६) बमोिजम  सवारी 

साधन कर लगाई असलु उपर ग�रन ेछ । �दशे काननुले अ�यथा �यव�था गरेको अव�थामा सोिह अनसुार ह�नेछ । 
८)िव�ापन करः नगरपािलका �े�िभ� ह�ने िव�ापन तथा �चार �सारका लािग रा�न िदने साइनबोड�¸�टल लगायतमा 
अनुसूिच (७) बमोिजम िव�ापन कर लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
९)मनोर�जन करः नगरपािलका �े� िभ� संचािलत िसनेमा हल¸ साँ�कृितक �दश�न हल¸ िथयटर संिगत¸ मनोर�जन �दश�न 

�थल ¸जादु̧  सक� स¸ चटक ज�ता मनोर�जन �यवसायमा �दशे काननु तोके बमोिजम मनोर�जन कर असलु उपर ग�रने छ। 
१०) वहाल िवटौरी शु�कः नगरपािलका �े�िभ�आफूले िनमा�ण रेखदेख वा संचालन गरेका हाट बजार वा पसल वा सरकारी 
ज�गामा वनेका संरचनाको उपयोग वापत अनुसूिच (८)  मा भएको �यव�था अनसुार बहाल िबटौरी श�ुक लगाइने र असलु 

उपर ग�रनेछ । 
११) सेवा शु�क, द�तुरः नगरपािलकाले िनमा�ण,संचालन वा �यव�थापन गरेका अनूसूिच(९)मा उि�लिखत �थानीय पवूा�धार 

र उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाहीबाट सोही अनसुिूचमा �यव�था भए अनसुार श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 
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१२) पािक� ङ शु�कः१)नगरपािलकाले आ�नो �े�िभ� तोकेको पािक� ङ्ग �थलमा सवारी साधनलाई पािक� ङ्ग सिुवधा 
उपल�ध गराएवापत अनुसूची(१०)  उ�लेख भए बमोिजमको दरमा पािक� ङ्ग श�ुक लगाई असलू उपर ग�रनेछ । 

२) नगरपािलकाल ेउपदफा (१)बमोिजम तोकेको �थान वाहके अ�य �थानमा सवारी पािक� ङ्ग गन� रोक लगाउन 
सिकने छ । तर राजमाग� तथा सहायक राजमाग�को सडक अिधकार �े�िभ� यस दफा बमोिजम सवारी पािक� ङ्ग गराइन ेर श�ुक 
लगाइने छैन । 

३)नगरपािलकाले सवारी पािक� ङ्ग �े� िनधा�रण गदा� सवारी आवागमनमा बाधा नप�ुने ग�र �ािफक �हरी 
काया�लयसँगको सम�वयमा गन�छ। 
१३)सामुदाियक वनबाट आ�दानी �ा� गन�ःगडैाकोट नगरपािलका िभ�का सामदुाियक वनले वनपैदावरको िवि�गरे वापत 

�ा� ह�ने रकमको १० �ितशत रकम नगरपािलकाको संिचत कोषमा ज�मा ह�ने  ग�र �ा� ग�रने छ । 
१४)द�ड ज�रवानाः (१)  नगरपािलकाले िनधा�रण गरेको कर श�ुक तथा महशलु तोिकएको समयमा भ�ुािन नगरेमा 

स�बि�धत काननुमा दर तोिकएकोमा सोिह बमोिजम र नतोिकएकोमा गडैाकोट नगरकाया�पािलका बाट िनधा��रत दरमा ज�रवाना 
सिहत व�यौता असुल उपर ग�रनेछ । 

 (२)उपदफा (१)मा उ�लेिखत �यव�था  वाहके �चिलत काननु पालना नगरेको कसरुमा नगरपािलकाको तफ� बाट 
लगाउने अ�य द�ड ज�रवाना रकम स�वि�धत काननुमा तोिकए बमोिजम ह�नेछ। 
१५) कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर ितन� दािय�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई यस ऐनमा उ�लेख भए भ�दा वाहके अ�य कुनै 

िकिसमको कर छुट िदईने छैन ।  
१६) कर तथा शु�क संकलन स�बि�ध काय�िविधः यो ऐनमा भएको �यव�था अनुसार कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध 

काय�िविध नगरकाय�पािलकाले तोके अनसुार ह�नेछ। 
     अनुसूची – १ 

(दफा २ सँग स�वि�धत ) 
स�पित करको दर 

 
(क) स�पि� करको म�ूयाङ्कन दर 

 
िस.नं मू�यांकन रकम � वािष�क  स�पि� कर � 

१ � १ लाख दिेख � १० लाखस�म पचास �पैयादिेख दईुसय �पैयास�म 
२ � १० लाख १ दिेख � २० लाखस�म दईुसय पचास �पैयादिेख चारसय �पैयास�म 
३ � २० लाख १ दिेख � ३० लाखस�म पाचँसय �पैयादिेख एकहजार �पैयास�म 
४ � ३० लाख १ दिेख � ५० लाखस�म एकहजार दईुसय �पैयादिेख तीनहजार �पैयास�म 
५ � ५० लाख १ दिेख � १ करोडस�म तीनहजार पाचसय �पैयादिेख दश हजार �पैयास�म 
६ � १ करोड १ दिेख � २ करोडस�म बाहहजार �पैया¤ दिेख बीस हजार �पैयास�म 
७ � २ करोड१दिेख � ५ करोड प�चीस हजार �पैया दिेख सािठ हजार �पैया स�म 
८ � ५ करोड१दिेख मािथजितसकैु भएपिन � २(दईु) �ित हजारका दरल े
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(ख) भौितक संरचनाको �कार, हसक�ीको दर, वष� र वािष�क करको दररेटः 

संरचनाको िकिसम �ितवष�/हस क�ी दर �ासक�ी वष� करको दर �ितवग�फूट � 

१ RCC �ेम �ट�चर १.३५% ६० वष�  ६३५।– 

२माटोको जोडाई RCC छाना वा िसम�ेटको जोडाई र 
ज�ताको छाना 

२ %   ४० वष� ५७५।– 

३ माटोको जोडाई ज�ता/टायलको छाना २.७%  ३० वष� ५२५।– 

४ ढंुगा वा इटाको पखा�लबाट बनकेो घर  ३.२% २५ वष� ४५०।– 

५ अ�थायी क�ची घर   ४% २० वष�  ३७५।– 

 

(ग) स�पित कर ितन� करदाताले ��येक आ. व. को स�ु दिेख पौष मसा�त स�म कर ितन� आएमा स�पित करमा  १० �ितशत छुट 
िदईनेछ।  
घ)हाईटे�सन लाइन मिुनको ज�गा भिन स�वि�धत वडाबाट िसफा�रस भइ आएमा सो ज�गाको स�पित कर सोिह वडाको सवै भ�दा कम म�ुयाङ्कन 
िसिलङमा रािख म�ुय िनधा�रण ग�र स�पित कर असलु उपर ग�रन ेछ र हाईटे�सन लाइन मिुनको ज�गाको �े�फल स�वि�धत वडा सिमितले वा 
वडा अ�य�ले एिकन गरे बमोिजम ह�नछे ।  
ङ) स�पित करको अ�य �कृया काय�िवधीमा आधा�रत ह�नेछ। 

 

  अनसुिूच२ 
       (दफा ३ सँग स�वि�धत) 
                                                    भिुमकर (मालपोत) 

 त�कािलन एिककृत स�पित कर लाग ुभएको वष� भ�दा अिघ�लो वष� स�मको व�यौता रकम असलु उपर गन� स�दभ�मा 
भिुमकर तथा मालपोत कर लगाईनेछ।  

 
अनसुिूच३ 

     (दफा ४ सँग स�वि�धत) 
        घर ज�गा बहालकरको दर 

 नगरपािलका �े�िभका घर, पसल, �यारेज, गोदाम टहरा, शेड, छ�पर, कारखाना¸ ज�गा वा पोखरी परैु वा आिशकं 
�पमा बहालमा िदएकोमा बहाल रकमको १० �ितशत बहाल कर असलु ग�रनेछ । 
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अनसुिूच ४ 
     (दफा ५ सँग स�वि�धत) 
           �यवसाय कर        
 

 गडैाकोट नगरपािलकावाट आगािम आिथ�क वष� २०७६/०७७ कालािग दहेायवमोिजमका �यवसाय करका दर िनधा�रण 
गन� । 

 �यवसाय कर वािष�कः– िविभ�न िकिसमका �यवसाय करः (दता� तथा निवकरणमा ) गदा� िलने द�तरु रकमः– 
  

१  होटल तथा लज तफ�   रकम �. 
  Swimming पलु सिहतको होटल तथा लज ५,०००।– 

क �ेणी Swimming  पलु     ३,०००।– 
ख �ेणी Swimming   पलु २,०००।– 

  क �ेणीलज  १,५००।– 
  ख �ेणी लज १,०००।– 

२  होटल भोजनालय  

  क �ेणी     १,०००।– 
ख �ेणी ८००।– 

३    रे��रे�ट ए�ड बार   

  क �ेणी लज समतेको २,५००।– 
ख �ेणी २,००० ।– 

४  िमठाई पसल    

  क �ेणी (िम�ा�न भ�डार)  १,५०० ।– 
ख �ेणी १,०००।– 

५  िचया तथा कफ� पसल   

  क �ेणी ५००।– 
ख �ेणी ४००।– 

६  �याउ उ�पादन तथा िव�� �यवसाय   

  क �ेणी ८००।– 
ख �ेणी ४००।– 

७ क  माछा मास ुपसल    

  माछा पसल   

  क �ेणी १,५००।– 
  ख �ेणी १¸०००। 
 ख  खसीको मास ुपसल    

  क �ेणी १,५००।– 
  ख �ेणी १¸०००। 
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 ग  राँगाको मास ुपसल   

  क �ेणी १,५०० ।– 
  ख �ेणी १¸०००। 
 घ  बुंगरुको मास ुपसल    

  क �ेणी १,००० ।– 
  ख �ेणी ८००।– 
 ङ  कुखरुा तथा अ�य मास ुपसल  

  क �ेणी १,५०० ।– 
  ख �ेणी  १¸०००। 

८  छाला संकलन गन� सँग   

  एकै दर १,०००।– 
९  अ�डा पसल   

  क �ेणी १,००० ।– 
  ख �ेणी ७००।– 

१०  फलफुल पसल   

  क �ेणी थोक िव�ेता १,००० ।– 
  ख �ेणी ख�ुा िव�ेता ८००।– 
  ग �ेणी ख�ुा िव�ेता(ठेला �यवसायी) ५००।– 

११  सागस�जी तथा तरकारी पसल   

  क �ेणी थोक िव�ेता १¸०००। 
  ख �ेणी ख�ुा िव�ेता ८००।– 

१२  सनु चाँदी गर गहना पसल   

  क �ेणी (�यवसाय गन�) ३,०००।– 
  ख �ेणी आफै गहना बनाई �यवसाय गन� २,००० ।– 

१३  धातकुो काम गन� पसल   

  �यासल वा आरन राखी काँच, तामा, िप�लको भाँडा बनाई �यवसाय 
गन�लाई  

१,०००।– 

१४ क  औषधी पसल   

  क �ेणी थोक िव�ेता    ३,०००।– 
  ख �ेणी औषधी ख�ुा पसल   १,५०० ।– 
 ख  आयवू�िदक औषधी पसल   

  क �ेणी आयवू�िदक औषधी थोक िव�ेता १,००० ।– 
  ख �ेणी आयवू�िदक औषधी ख�ुा िव�ेता ७००।– 

१५  �वा��य सेवा तथा ि�लिनक   

  मिेडकल कलेज  

  क �ेणी निस�ङ्ग होम अ�पताल ५,०००।– 
  ख �ेणी निस�ङ्ग होम अ�पताल ३,०००।– 
  ि�लिनकमा जाँच गन� क�सलटे�ट डा�टर २,००० ।– 
  अ��ा साउ�ड, ई�डो�कोपी, ई.सी.जी. समतेको ि�लिनक  २,००० ।– 
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  ए�स रे पसलबाट  १,००० ।– 
  च�मा पसल १,५०० ।– 
  दाँत बनाउने ि�लिनक २,०००।– 
  होिमयोपेथी पसल ५००।– 
  अ�यपू�चर उपचार के�� ५००।– 
  �याथोलोजी ि�लिनक १,०००।– 
  �ाकृितक िचिक�सालय १,००० ।– 

१६  ए�ोभटे र पशपुं�ी औषधी (िबउ िबजन समते)  

  उ�पादन तथा िडलर समते    ३,०००।– 
  क �ेणी ख�ुा पसल १,५००।– 
  ख �ेणी ख�ुा पसल १,०००।– 

१७  गोबर �याँस �यवसाय   

  क �ेणी २,५००।– 
  ख �ेणी १,५०० ।– 

१८  तमाख,ु भरुा�, पान सिहतको पसल   

  क �ेणी १,००० ।– 
  ख �ेणी ८००।– 

१९ क गारम�ेट उ�ोग तथा पसल     

  क �ेणी २,००० ।– 
  ख �ेणी १,५०० ।– 
 ख  सिट�ङ्ग, सिुटङ्ग पसल तथा िसलाई  

  क �ेणी २,०००।– 
  ख �ेणी १,००० ।– 
 ग  िसलाई तथा टेल�स �यवसाय मा�  

 क �ेणी १,००० ।– 
 ख �ेणी ७०० ।– 

२०  िसलाई मिेशन मम�त गन� पसल  ५००।– 
२१  �ाईि�लनस�  ६००।– 
२२  सैलनु   

  क �ेणी १,०००।– 
  ख �ेणी ५,००।– 

२३  अटो इ-मोटर पाट�स िब�� तथा मम�त  

 १ ईि�जन मम�त हबेी तफ�     

  क �ेणी ३,०००।– 
  ख �ेणी २,००० ।– 
 २ िजप तथा ट्या�टर मम�त  १,५०० ।– 
 ३ मोटर पाट�स तथा बडी िव�डस� सामान िब��  

   

 

  क �ेणी ३,०००।– 
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  ख �ेणी २,०००।– 
 ४ प�प से�सन तफ�       

  क �ेणी २,०००।– 
  ख �ेणी १¸५००।– 
 ५ बोडी िव�डस� से�सन तफ�      

  क �ेणी २,५००।– 
  ख �ेणी  २,०००।– 
 ६ लेथ से�सन तफ�       

  क �ेणी १,५००।– 
  ख �ेणी १,०००।– 
 ७ �या�ी से�सन मम�त तफ�     

  क �ेणी १,५००।– 
  ख �ेणी १,००० ।– 
 ८ डे�टीङ्ग, पे�टीङ्ग से�सन तफ�    

  क �ेणी १,५००।– 
  ख �ेणी १,००० ।– 
 ९ टायर मम�त से�सन तफ�    

  क �ेणी �रसोिलङ्ग गन� ३,०००।– 
  ख �ेणी �रसोिलङ्ग गन� २,०००।– 
  क �ेणी टायर मम�त गन�लाई १,०००।– 
  ख �ेणी टायर मम�त गन�लाई ८००।– 
 १० हडे मम�त से�सन तफ�   १,५००।– 
 ११ रेिडयटर तफ�   १,००० ।– 

 १२ पेि�टङ्ग से�सन तफ�   १,०००।– 
 १३ िसट मिेकङ्ग तफ�   १,००० ।– 

 १४ मोटर साइकल मम�त तथा पाट�स िव�   

  क �ेणी १,०००।– 
  ख �ेणी ८००।– 
 १५ गाडीको परुाना सामान िब�� गन� पसल   

  क हबेी सवारी तफ�  १,५००।– 
  ख ह�का सवारी तफ�  १,००० ।– 
 १६ �रक�डीसन मोटरसाईकल िव�� क�  २,०००।– 
 १७ गाडीको वाई�रङ्ग तथा लाईिटङ्ग स�व�धी मम�त र कारोवार  

  क �ेणी १,००० ।– 
  ख �ेणी ८००।– 
 १८ �रक�डीसन मोटर िव�� क� २,०००।– 
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२४  बोडी िव�डस�का (रे�जीनिवट, �याक आदी) पसल  १,५००।– 
२५  कवाडी खरीद तथा िव�� पसल  

  क �ेणी ठुला ठुला मेिसन तथा औजार खरीद तथा िव�� गन� ३,५००।– 
  ख �ेणी ठुला ठुला मेिसन तथा औजार िव�� गन� २,५००।– 
  ग �ेणी खाली बोटल र अ�य सामान ज�मा गरी िव�� गन� १,५००।– 
  घ �ेणी खाली बोटल र अ�य सामान ज�मा गरी िव�� गन� १,००० ।– 
  ङ �ेणी �लाि�क तथा अ�य सामान िव�� गन�  ६००।– 

२६  एज�ेसी तथा थोक िव�� पसल   

 १ क मोटर िडलर हबेी बस �क  ६,०००।– 
  ख ह�का कार जीप ज�ता साधन ४,०००।– 
 २ मोटर साईकल िडलर  २,५००।– 
 ३ ट्या�टर, टे�पो �ित िडलर  २,०००।– 
 ४ क टायर �ित िडलर    १,५००।– 
  ख टायर �ित सव िडलर  १,०००।– 
 ५ पि�पङ्ग सेट जनेेरेटर �ित िडलर  १,००० ।– 

 ६ म��तेल, पे�ोल िडजल प�प तफ�     

  क �ेणी राजमाग�  ३,५००।– 
  ख �ेणी अ�य माग�   ३,०००।– 
 ७ चरुोट िडलर   

  क �ेणी  २,०००।– 
  ख �ेणी  १,५००।– 
 ८ िबंडी िडलर  १,००० ।– 

 ९ �याँस उ�पादक उ�ोग  २०,०००।– 
  क �ेणी �याँस िसिल�डर िव�� िडपो   १,५००।– 
  ख �ेणी �याँस िसिल�डर िव�ेता   १,०००। 
 १० िवयर िडलर  ५,०००।– 

  ११ उ�च �तरीयमिदरा िडलर ५,०००।– 

  १२ िन�न �तरीय मिदरािडलर २,०००।– 

  १३ चाउ चाउ िचयाप�ी�ित िडलर २,०००।– 

  १४ क �ेणी शाखा समेत िट.िभ. तथा ि�ज समतेको �ित िडलर ३,०००।– 

  १५ ख �ेणी शाखा समते िट.िभ. तथा ि�ज समतेको �ित िडलर २,०००।– 

  १९  रेिडयोिडलर १,०००।– 

  २० कोक तथा पे�सी िडलर ३,०००।– 

  २१ �या�ी िडलर २,०००।– 

  २२ सावनु िडलर १,०००।– 

  २३  िविभ�नसामान स�लायर २,०००।– 
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  २४ छड, िसम�ेट कक� टपाता �ित ब�त ुिडलर  

    क �ेणी ३,०००।– 

     ख �ेणी २,५००।– 

  २५ आल ु�याजलसनु थोक पसल १,०००।– 

  २७ क��यटुर तथा फोटोकपीमिेशन सामान िव�� पसल  

    क �ेणी २,०००।– 

    ख �ेणी  १,५००।– 

  २८ माथी उ�लेख नभएकािडलर तथा एज�ेसीलाई २,०००।– 

    �या�ी तथा ईले��ीक�स साईकल िव�� क� १,०००।– 

    इ�भटरको पसल १,०००।– 
२७  ई–�र�सा साईकल र�टोभ पसल तफ�   

 क ई–�र�सा तफ�   

   �र�सा िव�� तथा पाट�स पजुा� २,०००।– 

 ख साईकल तफ�   

   क �ेणी साइकल िब�� तथा पाट�स पजुा� १,५००।– 

   ख �ेणी साइकल िव�� तथा पाट�स पजुा� १,०००।– 

 ग �टोभ पसल तफ�  ५००।– 
२८  िट.भी. डेक रेिडयो तथाघडी मम�त पसल  

   िट.भी. डेक रेिडयो तथा घडी िव�� मम�त पसल १,०००।– 

   िट.भी. डेक रेिडयो तथा घडी मम�त पसल ५००।– 
२९ क ईले��ोिन�ससामानह� िव�� पसल(मोवाइल िवि�)  

   क �ेणी मोवाइल िवि� समते  २,०००।– 

   ख �ेणी  १,५००।– 

 ख ईलेि��क�ससामानह� िव�� पसल(िवजुली पसल)  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी  १,०००।– 
३०  ईले��ोिन�स रईलेि��कल सामान मम�त पसल १,०००।– 

   ज�ुा तथा च�पल पसल  

   क �ेणी िव�� गन� पसल १,५००।– 

   ख �ेणी िव�� गन� पसल १,०००।– 
३१   उ�ोग कारखान तथािव�� क� समते  

  १ िवयर उ�ोग ३०,०००।– 

  २ मिदरा उ�ोग ३०,०००।– 

  ३ कोक तथा पे�सी उ�ोग १५,०००।– 

  ४ िसम�ेट कारखाना २५,०००।– 

  ५ पे�टस तथा मसी, गम, �ल ुउ�ोग  
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    क �ेणी  पे�टस ४,०००।– 

          ख �ेणी  पे�टस ३,०००।– 

    क �ेणी मसी गम �ल ूज�ता उ�ोग  १,५००।– 

     ख �ेणी  मसी, गम, �ल ूज�ता उ�ोग १,०००।– 

  ६ कपडा तथा टे�सटाएलउ�ोग २,०००।– 

  ७ मदैा उ�ोग १०,०००।– 

  ८ दाना उ�ोग तथा सोसँग स�वि�धत िव�� क�  

    क �ेणी ५,०००।– 

    ख �ेणी  ३,०००।– 

    ग �ेणी २,०००।– 

  ९ पाउरोटी, वकेरी उ�ोग  

    क �ेणी १,५००।– 

    ख �ेणी  १,०००।– 

  १० ज�ुा तथा च�पलउ�ोग  

    क �ेणी ३,०००।– 

    ख �ेणी  २,०००।– 

  ११ िब�कुट उ�ोग  

    क �ेणी ३,५००।– 

    ख �ेणी  २,०००।– 

  १२ क�फे�सनरी चकलेटउ�ोग  

    क �ेणी १,५००।– 

    ख �ेणी  १,०००।– 

  १३ �लाि�क साम�ीउ�पादन उ�ोग िव�� क�  

    क �ेणी ५,०००।– 

    ख �ेणी  ४,०००।– 

    ग �ेणी सामा�य झोला तथा डोरी ज�य आदी १,०००।– 

  १४ �लाि�क भाडाबत�न िबि� पसल  

    क �ेणी २,०००।– 

    ख �ेणी १,५००।– 

    क �ेणी ३,०००।– 

    ख �ेणी  २,०००।– 

  १६ अगरब�ी तथा मनैब�ी उ�ोग २००।– 

  १७ सलाई उ�ोग १,०००।– 

  १८ �ाचरी तथा सो सँग स�व�धीत उ�ोग  

    क �ेणी ३०,०००।– 

    ख �ेणी  २५,०००।– 
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    कुखरुापालन  तथा पो�टीफम� (कुखरुाको सं�याको आधारमा)  

     क दश हजार भ�दा मािथ     ८¸०००। 

     ख दइु हजार एक दिेख दश हजार स�म      ४¸०००। 

     ग एक हजार एक  दिेख दइु हजार स�म                २¸०००। 

    घ एक हजार स�म                 १¸०००। 

  १९ मसला उ�ोग  

    क �ेणी १,०००।– 

    ख �ेणी  ७००।– 

  २० �मू पाईप, िव�तुपोल र िसम�ेट सामा�ी उ�पादन  

    क �ेणी �मू पाईप, िव�तु पोल र िसमे�ट सामा�ी उ�पादन  ५,०००।– 

    ख �ेणी  ३,०००। 
     मोजाइक टायल तफ�       ३¸०००।– 

  २१ क �ेणी �रङ्ग तारवारपोल �लक उ�पादन गन� २¸०००।– 

     ख �ेणी १¸०००।– 

  २२ ढुङ्गा उ�ोग  

    खरी  ढुङ्गा उ�ोग  १,५००।– 

    घरमा लगाउने ढुङ्गा उ�ोग  १,०००।– 

  २३ डेरी उ�ोग  

    क �ेणी २,५००।– 

    ख �ेणी  १¸५००।– 

  २४ बरफ तथा आईसि�मउ�ोग  

    क �ेणी १,०००।– 

    ख �ेणी ८००।– 

  २५ फिन�चर उ�ोग (का�तथा ि�टल) तथा िवि� क�  

    क �ेणी ४,०००।– 

    ख �ेणी ३,०००।– 

  २६ स िमल उ�ोग तथािवि� क�  

    क �ेणी ५,०००।– 

    ख �ेणी ३,०००।– 

  २७ फलामका वाि�ट तथाकाँटी उ�ोग  

    क �ेणी १,५००।– 

    ख �ेणी १,०००।– 

  २८ गल�चा उ�ोग  

    क �ेणी २,०००।– 

    ख �ेणी १,०००।– 

  २९ �याकेिजङ्ग उ�ोग  
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    क मिेसनवाट �याकेिजङ्ग गन� २,०००।– 

    ख घरेल ु�पमा �याकेिजङ्ग गन� १,०००।– 

  ३० जिडबिुट तथाआयूव�िदक उ�ोग तथा िवि� क�  

    क �ेणी १,०००।– 

    ख �ेणी ७००।– 

  ३१ िमिनरलवाटर उ�पादनगन� उ�ोग ३¸०००।– 

  ३२ आ�मिुनयम तथा य ुिप िभ िस �याल ढोका उ�ोग ३¸०००।– 

  ३३ अि�सजन �याँस तथा �लाि�क पानी टंक� उ�ोग ५,०००।– 
     से�टीट्याङ्क� सफाई                    २,०००। 

  ३४ साबनु उ�ोग  

    क �ेणी ४,०००।– 

    ख �ेणी २,५००।– 

  ३५ कक� ट पाता बनाउनेउ�ोग  

    क �ेणी १०,०००।– 

    ख �ेणी ८,०००।– 
 ३६ ि�टलका रेिलङ्गस�ब�धी उ�ोग २,०००।– 

 ३७ केिमकलज�य क�चा माल�याई �शोधन गन� उ�ोग १,०००।– 

 

३८ 
फलाम तथा ि�टलका पोलतथा अ�य सामा�ी उ�पादन गन� 
उ�ोग  

   क �ेणी ४,०००।– 

   ख �ेणी २,५००।– 

 ३९ �यािवन तार वनाउनेउ�ोग १५,०००।– 

 ४० क �ेणीका ठूला मिेशनर उ�च �िवधी �योग गन� खा� उ�ोग ३०,०००।– 

   ख �ेणीका अ�य खा� उ�ोग १५,०००।– 

 ४१ तेल उ�ोग १५,०००।– 

 
 ४२ 

फोटो �टुिडयो, कलर�याब, क��यटूर इ���यटू ज�ता 
�यवसाय  

 १ क �ेणी कलर�याब १,०००।– 

   ख �ेणी ७००।– 

 २ फोटो �टुिडयो क�ेणी ७००।– 

 ३ िभिडयो �यामरा ज�ता�यवसाय ७¸००।– 

 ४ फोटोकपी तथा ि��टपसल ८००।– 

 ५ क��यटूर इ���यटू  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
३२   क�यिूनकेसन से�टर  
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   STD,ISTD,FAX,INTERNET समते  १,०००।– 

   क �ेणी इमले इ�टरनेट साईबर १,०००।– 

   ख �ेणी इमले इ�टरनटे साईबर ७००।– 
३३   इ�टरनेट सेवा �दायकसं�था ५,०००।– 
३४   िसनेमा हल ५,०००।– 
३५   िफ�म िड�टी�यटुस� १,०००।– 

३६ 
  

टे�ट हाउस, िवजलुी, िकचन आदी डेकोरेसन तथा �या�ड 
बाजा पसल  

 १ क �ेणी टे�ट हाउस ५,०००।– 

   ख �ेणी टे�ट हाउस ३,०००।– 

 २ क �ेणी िवजलुीडेकोरेसन १,५००।– 

   ख �ेणी िवजलुी डेकोरेसन  १,०००।– 

 ३ क �ेणी �याट�रङ्गसेवा १,५००।– 

   ख �ेणी �याट�रङ्ग सेवा  १,०००।– 

 ४ �या�ड बाजा १,०००।– 

 ५ नौमती वाजा ५००।– 
३७   मिेसनरी समान िवि�पसल  

   क �ेणी ४,०००।– 

   ख �ेणी ३,०००।– 

  ग �ेणी २,०००।– 
३८   छापाखाना  

   क �ेणी �ेस िसिल�डर अफसेट मिेसन समते भएको  ५,०००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
३९   �टेसनरी तथा प�ुतकपसल  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
४०   फाईल तथा किपज�यउ�ोग  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
४१   �ा�सपोट� ढुवानीसेवा  

   क �ेणी २,५००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
४२   िनमा�ण �यवसायी, आपतू� कता�, सेवा �दायक �यवसाय  

   क �ेणी ६,०००।– 

   ख �ेणी ५,०००।– 

   ग �ेणी  ४,०००।– 
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   घ �ेणी ३,०००।– 
४३   फेि�स पसल  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 

   ग �ेणी घ�ुती पसल ५००।– 
४४   भाँडा पसल  

   क �ेणी थोक तथा ख�ुा  १,५००।– 

   ख �ेणी थोक तथा ख�ुा  १,०००।– 
४५ क िकराना पसल  

     थोक तथा ख�ुा  

    क �ेणी ३,०००। 

   ख �ेणी २,०००।– 

  ख�ुा िब�ेता  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 

   ग �ेणी   ८००।– 

 ख पुँजा सामा�ी ख�रदिवि� पसल  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
४६ क हाड�वयेर तथा िनमा�णसामा�ी पसल  

   क �ेणी ५,०००।– 

   ख �ेणी ३,०००।– 

 ख िगिट, वालवुा, ढुंङ्गा, ईटा, कोइला िव�� स�लायस�  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
४७   माव�ल पसल  

   क �ेणी ५,०००।– 

   ख �ेणी ३,०००।– 
४८   सेनेटरी िफिटङ्ग पसल  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
४९   िससा,�लाई उड,सनमाईकाज�य पसल  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
५०   �ृंगार, क�मिेटक, खलेौना सजावट पसल  

   क �ेणी थोक पसल  २,०००।– 
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   ख �ेणी थोक पसल  १,५००।– 

   क �ेणी ख�ुा १,०००।– 

   ख �ेणी ख�ुा ८००।– 
५१   कपडा पसल  

   क �ेणी २,५००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
५२   िसरक डसना बनाउने तफ�   

   क �ेणी मेिसन �योग गरी बनाउने पसल २,०००।– 

   ख �ेणी साधारण  १,०००।– 
५३   �याकेट, �याग, सईुटरउ�ोग तथा पसल  

   क �याकेट, �याग, सईुटर उ�ोग  २,०००।– 

   ख �याकेट, �याग, सईुटर पसल १,०००।– 
५४   सो �म, डेकोरेशन, फिन�िसङ्ग समान पसल  

   क �ेणी २,५००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
५५ १ ईटा भ�ा  

   क �ेणी १०,०००।– 

   ख �ेणी ७,०००।– 

 २ िव�तु तार उ�ोग  

   क �ेणी ५,०००।– 

   ख �ेणी ३,०००।– 
५६ १ ल फम� खोली �यवसायगन�  

   क ब�र� अिधब�ालाई १,५००।– 

   ख अिधब�ालाई १,०००।– 

 २ लेखापढी �यवसाय १,०००।– 

 ३ लेखापरी�ण �यवसाय  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

   ग �ेणी १,००० 

  घ �ेणी ५०० 
५७   क पेि�टङ्ग आट� पसल  

   क �ेणी ५००।– 

   ख �ेणी ३००।– 

 ख सं�थागत पेि�टङ्ग�यवसाय १,०००।– 
५८ क गाई, भसैी, वगंरु¸बा�ा मौरी, माछापालन लगायत  

   क �ेणी १,५००।– 
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   ख �ेणी १,०००।– 
   ग �ेणी ८००।– 

५९   �र�सा �यारेज  

   क �ेणी १,०००।– 

    ख �ेणी ७००।– 
६०   को�ड �टोरेज  

   क �ेणी २,५००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
६१   डेरी पसल  

   दधु, दिह, �य,ू पिनर िवि� गन�  १,०००।– 
६२   चरुा, धागो, टाँक ज�यपसल थोक तथा ख�ुा  

   क �ेणी थोक िव�ेता १,५००।– 

   ख �ेणी ख�ुा िव�ेता ५००।– 
६३   अिडयो पसल  

   क �ेणी ८००।– 

   ख �ेणी ५००।– 
६४   िभिडयो िस.िड. पसल  

   क �ेणी १,०००।– 

   ख �ेणी ७००।– 
६५   िडपाट�म�ेटल�टोस�, सिपङ्ग से�टर  

   क �ेणी ३,०००।– 

   ख �ेणी २,५००।– 
६६   �ोिभजनल, जनरल�टोस�  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
६७   बसको िटकट बिुकङ्गकाउ�टर ८००।– 
६८   सवारी चालक तािलमसे�टर (�ाईिभङ ईि�ट�यटू)  

   क �ेणी हवेी सवारी २,०००।– 

   ख �ेणी ह�का सवारी १,०००।– 
६९ १ िनजी �े�का अ�ययनसं�थाह�  

   सं�थागत/बोिड�ङ �कूल तफ�   

   क) म�टे�री स�म ३,०००।– 

   ख )आधारभतु तह स�मका १,५००।– 

   ग )मा.िव. स�मका २,०००।– 

   घ) उ�च मा.िव. स�मका २,५००।– 

 २ �यावसाय तथा�ािविधक िश�ालय ५,०००।– 
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७०   व�क तफ�   

 

 
  वािण�य ब�कका क �ेणी न।पा िभ� एक भ�दा बढी शाखा 
भएको          ३०,०००।– 

     वािण�य ब�कका क �ेणी न।पा िभ� एक मा� शाखा भएको         २०,०००।– 

  
  िवकास व�क ख �ेणी न।पा िभ� एक भ�दा बढी शाखा 
भएको २०,०००।– 

    िवकास व�क ख �ेणी न।पा िभ� एक मा� शाखा भएको            १५,०००। 

  
फाईना�स तथा इ��यरेु�स र अ�य व�िकङ कारोवार गन� न.पन. 
िभ� एक भ�दा बढी शाखा भएको सं�था १०,०००।– 

 
  

 फाईना�स तथा इ��यरेु�स र अ�य व�िकङ कारोवार गन� न.पा. 
िभ�  एक मा� शाखा भएको सं�था   ८,०००। 

   

सहकारी वकै तथा लघिुव� ब�क न.पन. िभ� एक भ�दा बढी 
शाखा भएको सं�था 

१०,०००।– 

   

सहकारी वकै तथा लघिुव� ब�क न.पा. िभ� एक मा� शाखा 
भएको सं�था   ८,०००।– 

    मिहला सहकारी¸कृषक सहकारी¸ द�ुध सहका�र सं�था  ५००।– 

    १०  लाख स�म शयेर पजुी भएका अ�य सहकारी संघ सं�था  १,०००।– 

 
 

 १०  लाख  १ दिेख  ५० लाख स�म शयेर पुँजी भएका अ�य 
सहकारी संघ सं�था  ३,०००।– 

 
 

 ५०  लाख  भ�दा बढी शयेर पुँजी भएका अ�य सहकारी संघ 
सं�था  ५,०००।– 

७१   पलू हाउस पसल  

   क �ेणी �नोकर, पलू, रे��रे�ट समते भएको  १,५००।– 

   ख �ेणी �नोकर, पलु भएको  १,०००।– 
७२   पास�ल, कु�रयस� सेवा ५००।– 
७३   कुटानी, िपसानी, पेलानी �यवसाय  

   कुटानी, िपसानी, पेलानी ख�रद िवि� समेत  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
७४   िचउरा तथा भजुा िमल  

   क �ेणी टाईिचन िचउरा िमल तथा भजुा िमल ७,०००।– 

   ख �ेणी सामा�य िचउरा भजुा िमल २,००० ।– 
७५   ग�ला तथा खा� ख�रदतथा िवि�  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

   ग �ेणी शहरी �े� भ�दा बािहरका �यवसाय (�ािमण �े�) ५००।– 
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७६   डोको, ना�लो, भकारीतथा वतेज�य सामान पसल ५००।– 
७७   पशपुंि� दानाकोक�चा पदाथ� स�लायस�  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 
७८   िव�ापन एजिे�स�यवसाय  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 

७९ 
  

िविवध पसल (विग�करणमानपरेका पसल, �यवसाय, उ�ोग 
आिद )  

   िविश� उ�ोग, ५¸०००।– 

   क �ेणी �यवसाय २,०००।– 

   ख �ेणी �यवसाय १,०००।– 
८०   केवलु �यवसाय  

   क �ेणी ५,०००।– 

   ख �ेणी ३,०००।– 
८१   एफ.एम. रेिडयो �यवसाय  

   क �ेणी २ हजार वाट �मता २,०००।– 

   ख �ेणी १ हजार वाट �मता स�म १,५००।– 

   
एफ.एम. रेिडयो दता� (१०० वाट स�म) 

दता�  
१०,०००।निवकरण३,०००। 

८२   �ले�स वोड�ि��टीङ्ग �यवसाय  

   क �ेणी १,०००।– 

   ख �ेणी ७००।– 
८३   फलफुल, फुल तथा नस�री�यवसाय ५००।– 
८४   अ�तरा�ि��य ग.ैस.स. ५,०००।– 
८५   से�य�ुरिट तथामनेपावर क�पनी  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

८६ 
  

�वदशे तथा िवदशेीभाषा �िश�ण के��, िटयसून से�टर, 
परामश� सेवा¸सेवा �यापार  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
८७   वकै�पीक उजा�  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
८८   होटल �ेिनङ से�टर  
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   क �ेणी होटल सिहतको �ेिनङ से�टर २,०००।– 

   ख �ेणी होटल सिहतको �ेिनङ से�टर १,५००।– 
८९   उपहार काय��मस�चालन गन�वाट  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
९०   पे�टस� तथा रंगरोगनिवि� पसल  

   क �ेणी िडलर ५,०००।– 

   ख �ेणी ख�ुा १,५००।– 
९१   िग�ट तथा उपहारसामा�ी िवि� पसल  

   क �ेणी ४,०००। 

   ख �ेणी ३,०००।– 
९२   क��यटूर िवि� तथापा�्स पसल  

   क �ेणी  २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

   ग �ेणी पाटस� मा� िवि� १,०००।– 
९३   मिन �ा�सफर काउ�टर  

   क �ेणी १,०००।– 

   ख �ेणी ८००।– 
९४   सिज�कल समान िवि�पसल तथा अ�पतालज�य समानह�  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

९५ 
  

होटल, रे�टुरे�टसिहतका िफिजकल िफटनेस र सामान िवि� 
�यवसाय  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,५००।– 

   ग �ेणी िफिजकल िफटनेस मा� १,०००।– 
९६   मिदरा तथा सिुत�ज�य�यवसाय  

   क �ेणी थोक िडलर तथा स�लायस� ३,०००।– 

   ख �ेणी थोक सब िडलर तथा स�लायस� २,०००।– 
९७   धम�कांटा �यवसाय १,०००।– 
९८   िफनेल, हािप�क ज�तासरसफाई समा�ी उ�ोग तथा पसल  

   क �ेणी १,०००।– 

   ख �ेणी ७००।– 
९९   �यटूी पाल�र तथाक�मटेीक पसल  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
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१००   �यािवयन तारवाट जािलबनाउने उ�ोग  

   क �ेणी ३,०००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
१०१   �याट�रङ्ग तथा पािट��यालेस  

   क �ेणी होटल तथा रे��रे�ट सिहतको ५,०००।– 

   ख �ेणी होटल तथा रे��रे�ट सिहतको ३,०००।– 
१०२   �भल ए�ड टुस�  

   क �ेणी १,५००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
१०३   प� पि�का ख�रदिवि�  

   क �ेणी १,०००।– 

   ख �ेणी ५००।– 
१०४   �यवसाय िकिसम संय�ुभएका¸सामा�य �यवसाय   

   क �ेणी ३,०००।– 

   ख �ेणी २,०००।– 
१०५   रेि�टङ्ग  

   क �ेणी २,०००।– 

   ख �ेणी १,०००।– 
१०६   सवारी साधन स�चालनश�ुक  

   टे�पो १,५००।– 

   माई�ो बस २,५००।– 

   िमिनबस ३,०००।– 

   ठूलोबस ३,५००।– 

   मोटरसाईकल/�कुटर ३००।– 

   कार,िजप, �यान १,०००।– 

   �क/ि�पर ३,०००।– 
१०७   औषधी उ�ोग  

   क. �ेणी १८,०००।– 

   ख. �ेणी १५,०००।– 
१०८   �सर उ�ोग  

   क. �ेणी २५,०००।– 

   ख. �ेणी २०,०००।– 
१०९   टे�टर/जापानी टे�टर  

   क. �ेणी १,०००।– 

   ख. �ेणी ८००।– 
११० १ जसेीिब¸ए�साभटेर¸डोजर ३,०००।– 
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१११ १ मोटरबोट १,५००।– 
११२ १ �र�सा १००।– 
११३ १ गो�¸राँगा¸गाडा¸टाँगा १००।– 
११४ १ �यारा�लािडङ्ग १,५००।– 
११५ १ इि�जिनय�रङ्गक�स�टे�सी (सव ैिकिसमका ) १०,०००।– 

११६   िनमा�णकता� ठेकेदार ५,०००।– 
११७     खानेपािन उपभो�ा सिमित दता�      ५,०००। 

११८     ज ेिस िव भाडामा �ित घ�टा           १,६००। 

११९     मास ु�शोधन के��                        ५,०००। 

१२०     हाउिजङ्ग क�पिन                        २०,०००। 

१२१     रोलर तथा  िम�चर                         २,०००। 

    

 अपाङ्ग (क र ख वग�का मा�) र मिहला वाट संचािलत �यवसायको �यवसाय करमा मा� ला�ने रकममा  २५%  छुट 

िदइनेछ । 

अनसुिूच ५ 

   (दफा ६ सँग स�वि�धत) 
     जिडबटुी¸कवाडी र जीवज�त ुकरको दर 

(क) िससा लगायत धातुका टु�ाह� र प� ुभई काम नला�ने भएका धातुका सामानह�को कारोबार 
�. स.ं कारोबारको अंक वािष�क कारोबारको आधारमा रकम �. 

१.  पचास लाख स�मको कारोबार  ५,०००/- 
२.  पचास लाख दिेख एक करोडको कारोबार ७,५००/- 
३.  एक करोड भ�दा मािथको कारोबार  १०,०००/- 

  
(ख)  �चिलत काननुले िनषेिधत गरेको आखटेोपहार बाहकेका पिं�ह�को �वाँख तथा मरेका वा मा�रएका पशकुो हाड, िसंग, खरु तथा 

छालाह�को कारोबार  
�. स.ं कारोबारको अंक, वािष�क कारोबारको आधारमा रकम �. 

१.  पचास लाख स�मको कारोबार  ४,०००/- 
२.  पचास लाख दिेख एक करोडको कारोबार स�मको  ६,०००/- 
३.  एक करोड भ�दा मािथको कारोबार  ७,५००/- 

 
(ग) अ�य कवाडी सामानह�को कारोबार  

 
�. स.ं कारोबारको अंक, वािष�क कारोबारको आधारमा रकम �. 

१.  पचास लाख स�मको कारोबार  ३,०००/- 
२.  पचास लाख दिेख एक करोडको कारोबार स�मको  ५,०००/- 
३.  एक करोड भ�दा मािथको कारोबार  ७,०००/ 
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अनसुिूच ६ 
    (दफा ७ सँग स�वि�धत) 
        सवारी साधन करको दर 

�. स.ं सवारी साधन कर दर (�प�यामा) 

१.  �र�सा तथा ईलेि��क �र�सा (वािष�क कर)   १००/- 
२.  ईलेि��क �कुटर  १००/- 
३.  टाँगा  १००/- 
४.  �र�सा तथा ईलेि��क �र�सा वा �कुटर नामसारी    ५०/- 

 

 अनसुिूच ७ 
      (दफा ८ सँग स�वि�धत) 

     िव�ापन करका दरह� 
 

�.सं होिड�ङ वोड� सिहतको िव�ापन सामाि�को वािष�क द�तुर (� �ित ��वायर िफटमा ) रकम 
१ १२ ��वायर िफट स�म ८००।- 
२ सो भ�दा मािथ २०��वायर िफट स�म १२००।- 
३ सो भ�दा मािथ थप �ित ��वायर िफट  ४०।- 
४ िभ�े लेखन �ित ��वायर िफट २०।- 
५ �ले�स वोड� �यापार �यवसाय १२ ��वायर िफट स�म पसल वािहरका  ८००।- 
६ �ले�स वोड� �यापार �यवसाय १२ ��वायर िफट भ�दा मािथ पसल वािहरका १२००।- 
७ पोल �यानर सानो एक ह�ा स�मको (एक ह�ा पिछ �यानार िनका�न ुपन� छ ।) ३००।- 
८ लामो �यानर रोड�स ग�रएको  एक ह�ा स�मको (एक ह�ा पिछ �यानार िनका�न ुपन� छ 

।) 
५००।- 

९ साव�जिनक �थानमा रािखएको �चार�सार सामाि�मा ला�न े रकममा २० �ितशत रकम 
थप ग�र रकम असिुल गन� पाइने छ । 

 

१० िनिज स�पित भवन ¸ टहरा¸ ज�गामा समते िव�ापन गरे वापत न.पा.ले कर िलन पाउने छ ।  
११ एल.ई.िड िभिडयो िड��ले वोड� �ित ��वायर िफट वािष�क  ८००।- 
१२ आ�नो �यवसाय प�रचयको लािग १५ ��वायर िफट स�म १ थान बोड� �यवसायीले 

आ�ना पसल वा �यवसाय रहकेो िभ�ा पखा�ल वा अगािडको भागमा रा�न पाउनेछन ्र १ 
भ�दा धेरै बोड� रा�नपुरेमा मािथको दररेटमा स�वि�धत �यवसायीले िव�ापन कर वापत 
बझुाउनपुन�छ ।  

 

 सिूत�ज�य र मिदराज�य व�तकुो िव�ापन �ितवग� िफट � १००।– 

 अ�यको हकमा नगरकाय�पािलकाले तोके बमोिजम ह�नेछ ।  
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अनसुिूच ८ 

(दफा १० सँग स�वि�धत) 
बहाल िवटौरी श�ुकका दरह� 

 
�.स.ं िववरण  इकाई  दर �. 

१. नगरपािलका आफुले िनमा�ण गरेका वा आ�नो �वािम�वमा 
रहकेा भवन, टहरा, ज�गा वा अ�य स�पि� 

�ित टहरा/क�ा मािसक  ५०० 

२. आ�नो रेखदखेमा रहकेो साव�जिनक �थल, ऐलानी ज�गा वा 
राजमाग� िभ�को ज�गामा बनेका अ�थाई टहरा, छा�ा वा 
पसल वा आवास, 

�ित टहरा/मािसक  २०० 

३. नगरपािलकाले तोकेको साव�जिनक �थलमा संचािलत 
हाटबजार, मेला, जा�ा आिदमा रहकेा �यवसाय,  

�ित �टल  १०० 

४. नगरपािलका �े� िभ� पन� राजमाग�संग जोिडएका 
साव�जिनक ऐलािन¸�ित ज�गामा संरचना वनाई उपयोग गरे 
वापत 

�ित वग� फुट वािष�क � १ 

५. नगरपािलका �े� िभ� पन� राजमाग�संग जोिडएका 
साव�जिनक ¸ऐलािन �ित ज�गा उपयोग गरे वापत  

�ित रोपिन वािष�क � २०० 

६. नगरपािलका ��े िभ�का अ�य साव�जिनक¸ ऐलािन �ित 
ज�गा उपयोग गरे वापत 

�ित रोपिन वािष�क � १०० 

 
अनसुिूच ९ 

  (दफा ११ सँग स�वि�धत) 
    सेवा श�ुक र द�तरुका दरह� 

क) सरसफाई श�ुक (वािष�क ) 

१. गडैाकोट नगरपािलकाकालाई �व�छ सफा र हराभरा शहरउ�मखु ब�ती बनाउने उ��ेयका साथ बािष�क सरसफाई श�ुक 
उठाउनको लािग तपिशल बमोिजमको श�ुक उठाउनेिनण�य ग�रयो । 

१   होटल तथा लज तफ�  श�ुक �. 

 
  पय�टक�य �तरको होटल  ३,०००।– 

 
  रे��रे�ट ए�ड वार १,५००।– 

 
  होटल तथा भोजनालय १,०००।– 

२   माछा/मास ुपसल   
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  क �ेणी  २,०००।– 

 
  ख �ेणी १,०००।– 

३   अ�पताल/मिेडकल   

 
  क �ेणीको अ�पताल  ३,०००।– 

 
  ख �ेणीको अ�पताल १,५०० ।– 

 
   मिेडकल/�याव  १,०००।– 

४   पाट� �यालेस   

   क �ेणी २,०००। 

 
   ख �ेणी १,५००।– 

५   हयेर किटङ्ग से�टर १,०००।– 

६   वक� सफ   

 
 

हभेी तफ�   २,०००।– 

 
   लाइट तफ�  १,०००।– 

७ 
  

आवासीय घर 
३००।– (वडा नं. ३ रसािवक रतनपरु 
गा.िव.स. वाहके) 

८ 
  

मािथ तोिकएका वाहकेसव ै�कारका 
�यवसायीह� 

२५०।– 

९   �वीिमङ पलु सिहतको�रसोट� २,५००।– 

ख) �ािविधक (न�सा पास तफ� ) 

�.स िववरण रकम � 

१ न�सा दरखा�त फारम (िकताव) ५००।– 

२ तला थप गदा� ला�नेद�तरु ५००।– 

३ न�सा संशोधन श�ुक �ित पटक � १,०००।– 

४ न�सा नामसारी श�ुक 
  

ख�रद िव�� को लागी   न�सापास द�तरुको ५०% 

अशं व�ंडाकोलागी  न�सापास द�तरुको १०�ितशत 
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५ क�पाउ�ड पखा�ल �ित रिनङ्ग िफट �५।– 

६ �वीिमङ्ग पलु –�ितवग� िफट � ५।– 

७ �थायी �वीकृती निलकनिनमा�ण काय� स�ु गरेमा न�सापास द�तरु बराबर ज�रवाना 

८ �थायी �वीकृती भ�दा घरको �े�फल बढी बनाएमा थप �े�फलको �ितवग� फूट. १०।– 

९ आवासीय घरमा �सलगाउने खलुा भएमा �. १।–�ित वग�फुट 

१० आवासीय घरमा �सलगाउने 
कोठा िनकालेमा �ित व.िफ. �.६।– 
राजमाग� सँग जोिडएको घरमा । �. 
५ अ�य �े�मा । 

११ िक�ा न.ं तथा�े�फल शसंोधन (�ितपटक) �.१,०००।– 

१२ न�साको �ितिलपी द�तरु    � ६००।– 

 

        न�सापास दररेट  

�े� वसेम�ेट तला (�ित व.फु.) जिमन तला �थम तला दो�ो दिेखपाँचौ छैट� भ�दामािथ 

क ८।– ८।– ९।– १० ।– ११ ।– 

ख – ५।– ६।– – – 

ग ५।– ५।– ६।– ७।– ८।– 

घ – ५।– ६।– ७।– – 

 १५ िफट भ�दा अ�लो टहरा भएमा �ित वग� िफट � ५ थप । 

 उ�ोग तथा कलकारखानाका लािग माथी उ�लेिखत दरमा �ित व.िफ. �. ५।– का दरले थप । 

 

�े�ह�ः 

क. पवू�पि�म राजमाग�मा पन� प�क� घरह� 

ख. पवू� पि�म राजमाग�मा पन� क�ची/टहराघरह� 

ग. अ�य �े�मा पन� प�क� घरह� 

घ. अ�य �े�मा पन� क�ची/टहरा घरह� 

 धािम�क मठ मि�दरह� भवन िनमा�ण गदा� न�सा पासलाई िनश�ुक ह�द ैआएकोमा िनर�तरता िदने । 

 भकु�प िपिडत रातो काड� �ा� �यि�लाई न�सापास िनःश�ुक गन� । 
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 गडैाकोट नगरपािलका िभ� िनमा�ण ह�ने कृिष �योजनका भवन /टहराह�का लािग �ित वग� िफट �.५ मा� िलने । 

  न�सा नवीकरण गन� श�ुक तथा द�तरु �थानीय सरकार स�चालन ए]न २०७४ मा �यव�था भए बमोिजम ह�नेछ ।  
 

ग. िसफा�रस ग�रएका द�तरुह�ः 

�.सं. िववरण द�तरु �. 

१ घरवाटो िसफा�रस द�तरु १,०००।– 

२ चारिक�ला द�तरु ५००।– 

३ नाता �मािणत ५००।– 

  क. पे�सनप�ा िसफा�रस ५००।– 

  ख. ज�म िमित �मािणत २००।– 

  ग. मनुाफा रिहत सं�था सिुचकृत श�ुक ५००।– 

४ 
स�पित म�ुयाङ्कन (वदैिेशक �योजन) का लािग (म�ुयांङ्क�त 
रकमको) 

०.०७५% 

५ स�पती म�ुयाङ्कन (�वदशेका लािग म�ुयांङ्क�त रकमको) ०.०५% 

६ आ�दानी �ोत�मािणत (म�ुयांङ्क�त रकमको) ०.०७५% 

७ िव�तु तथा खानेपानीिसफा�रस ३००।– 

८ ि�फेज िव�तु िसफा�रस १,०००।– 

९ िव�तु नामसारी ४००।– 

१० �मािणत िसफा�रस ह� २००।– 

११ वन पैदावर/काठकोिसफा�रस ४००।– 

१२ नाग�रकता िसफा�रस १००।– 

१३ करच�ुा िसफा�रस २००।– 

१४ पजूा�मा फोटोटाँस/पजूा� हराएको िसफा�रस ३००।– 

१५ ज�गा नामसारी िसफा�रस ७५०।– 

१६ सरजिमन मचुु�का ५००।– 

१७ क�सलुर(Consular) �मािणतस�कल २५० ।– �ती पेज 
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  १८ क�सलुर(Consular) �मािणत  न�कल  १०० ।– �ती पेज 

१९ नावालक प�रचयप�िसफा�रस ३००।– 

२० �यवसायको नाम, ठेगना, पुँजी, स�चालकप�रवत�न गदा�को ३००।– 

   

   

िवशेष �कारका कलकारखाना तथा उ�ोगका लािग नगरकाय�पािलकाले िनण�य गरेअनसुार ह�ने । 

 घरेल ुतथा साना उ�ोग तफ�   

 चारिक�ला खोलेर ग�रएको िसफा�रस,िवशेषत उ�ोगको लागी   
�.१,०००।– 

 

 सामा�य �यवसायको र सामा�य िसफा�रस   �.५००।– 

 १५ अ�शि� स�म िव�तु �मता भएका       
१,५००। 

 

 २५ अ�शि� स�म िव�तु �मता भएका       २,५००। 

  ५० अ�शि� स�म िव�तु �मता भएका       ४,०००। 

  सो भ�दा मािथ अ�शि� िव�तु �मता भएका       ६,०००। 

 िक�ा काट /िक�ा एिककरण िसफा�रस  �.५००।– 

 वाटो �मािणत   �.२००।– 

 

 

 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ �ारा जारी ग�रएको वडा काया�लयबाट ग�रने �मािणत तथा िसफा�रस ग�रने द�तरु ह�को 
िववरणः 

�.सं. िववरण द�तरु 

१ बहालकरको लेखाजोखािसफा�रस ५००।– 
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२ कोठा खो�ने रोहवरमाब�ने िसफा�रस ५००।– 

३ मोिह लागत क�ाकोिसफा�रस ५००।– 

४ घरज�गा करको लेखाजोखागन� िसफा�रस ५००।– 

५ 
�यापार �यवसाय व�दभएको, संचालन नभएको वा ह�दँ ै
नभएको िसफा�रस 

५००।– 

६ िववािहत �मािणत तथाअिववािहत �मािणत २००।– 

७ घर पाताल �मािणतगन� ५००।– 

८ �यि�गत िववरण वा चा�रि�क �मािणत  
 ५००।– 

९ 
 पा�रवा�रक िववरण �मािणत  ५००। 

१० पजुा�मा घरकायम गन�िसफा�रस ५००।– 

११ 
फरक फरक नाम थर, ज�मिमित, तथा �मािणत दवु ैनाम 
गरेको �यि� एकै हो 

३००।– 

१२ नाम, थर, ज�मिमितसंशोधन िसफा�रस ३००।– 

१३ ज�गा धनी पजूा��ितिलिप िसफा�रस ३००।– 

१४ कागज र म�जरुीनामा २००।– 

१५ 
संर�क �मािणतगन� तथा सं�थागत र �यि�गत संर�क 
िसफा�रस 

५००।– 

१६ िजिवतसँगको /मतृकसँगको नाता �मािणत ५००।– 

१८ हकवाला वा हकदार�मािणत गन� ५००।– 

१९ ज�गाको हक स�व�धीिसफा�रस ५००।– 

२० उ�ोग ठाउँसारीिसफा�रस १,५००।– 

२१ िजिवतै रहकेो िसफा�रस २००।– 

२२ िव�ालय खो�निसफा�रस / अनमुित १,०००।– 

२३ िव�ालयको क�ाथप/ ठाउँसारी गन� ५००।– 

२४ पालनपोषणका लािग २००।– 

२५ बैवािहक अिंगकृतनाग�रकता िसफा�रस ५००।– 
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२६ आिथ�क अव�था कमजोरवा िवप�न �मािणत १००।– 

२७ आिथ�क अव�था सवल रस�प�नता �मािणत ५००।– 

२८ 
अिमन खटाई ज�गानापजाँच गन� (३ िक�ा स�म सो भ�दा 
बढी भए �ितिक�ा ५०० का दरले थप ह�न)े   १,०००।– 

 
 लेनदने कारोबार साि�                               मलुिुक देवािन आचार संिहता २०७४ 

अनसुार 

२९  घटना घटेको ३५ िदन  पिछ दता� गरेमा  ५०।- 

३० 
 सामािजक सरु�ा िसफा�रस                                                                         िनश�ुक 

३१ 
 टोलिवकास सं�था ¸उपभो�ा सिमित ब�क खाता खो�ने 
िसफा�रस                          िनश�ुक 

३२ 
 ३५ िदन िभ� घटना दता� गरेमा   िनश�ुक 

३३ अपाङ्ग ्¸असाहय व�ृप�रचयप� िसफा�रस िनःश�ुक 

३४ दता�/न�कल �ित पेज (�यायीक सिमिततफ� )                                               
 िनःश�ुक 

३५ 
रा�यको िनित अन�ुप वा�यकारी �पमा नाम प�रव�तन गदा� 
िसफा�रस   िनःश�ुक 

३६ 
 नाग�रकताको लािग अनसुुिच फारम   िनःश�ुक 

३७  स�पित कर िववरण फारम                                                                 िनश�ुक 

 
िश�ा तफ�  

 स�वा सहमितको िसफा�रस  
 

 आउने       १,००० ।– 

 जान े ५०० ।– 

 �ेडिसट स�चाउने   ३०० ।– 

 
भौितक सिुवधा तथा �ोत साधन थप र �यव�थापनको लािग 
सरका�र िनकाय िनश�ुक 

 
भौितक सिुवधा तथा �ोत साधन थप र �यव�थापनको लािग 
अ�य गरैसरका�र िनकाय ५०० ।– 

 
भौितक सिुवधा तथा �ोत साधन थप र �यव�थापनको लािग 
अ�य  िनकाय १,००० ।– 

 क�सलुर �मािणत शिै�क �माण प�को ५०० ।– 
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 �ेड विृ� प�र�ा श�ुक            
३०० ।– 

 पनु�योगको श�ुक २०० ।– 

 िश�क िनयिु� समथ�न १,००० ।– 

 िश�ा शाखाबाट ह�ने अ�य िसफा�रस २०० ।– 

क�ा थप ¸िवषय थप तथा नयाँ दता� सं�थागत तफ�  

 
�ारि�भक वाल िश�ा / पवु� �ाथािमक िव�ालयको लािग 
आवदेन श�ुक                          

१,००० ।– 

 

 
�ारि�भक वाल िश�ा / पवु� �ाथािमक िव�ालयको लािग 
दता�  श�ुक                               

५,००० ।– 

 आधारभतु िव�ालयको लािग आवदेन श�ुक  
२,००० ।– 

 आधारभतु िव�ालयको लािग दता� श�ुक   
१०,००० ।– 

 मा�यिमक  िव�ालयको लािग आवदेन श�ुक ३,००० ।– 

 मा�यिमक  िव�ालयको लािग दता� श�ुक   
१५,००० ।– 

 यसमा नपरेको अ�य िवषयमा नगरकाय�पािलकाले िनण�य गन� स�न े

 संघ, �दशे र �थानीय तहको साझा अिधकार सचूीका िवषयह�मा कर िलने स�ब�धमा  संघ र �दशे सरकारको काननू 
अनसुार ह�ने छ । 

नोटः तर संघ, �दशे र �थानीय काननुले वा�यकारी �यव�था गरेको वा �य�तो कुन ै िनण�य भएकोमा यस अनसुचुी बमोिजम 
उ�लेख भएका श�ुकह� ला�ने छैनन ्। 

 

 

अनसुिूच -१० 
            (दफा १२ सँग स�वि�धत) 

    पािक� ङ श�ुक दर 
नगरपािलकाले आ�नो �े� िभ� लगाउन स�ने पािक� ङ श�ुकको दर 

�.स. सवारी साधनको नाम  दर �ित पटक  
१ लामो �ट¸वस िमिनवस  �.५०।- 
२ माइ�ो वस¸िजप  �.४०।- 
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३ सट �ट¸वस िमिनवस �.४०।- 
४ सट �ट माइ�ो वस¸ िजप  �.२५।- 
५ िमिन �ट¸ वस¸िमिनवस माइ�ो वस¸ िजप टे�पो¸ �यािजक �.१५।- 
६ मोटरसाइकल / �कुटर  �.१०।- 

 




