
 

  

 

 

 

 

 

 

 

गैंडाकोट नगरपालिका 

 

स्थानीय राजपत्र 

गैंडाकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकालित 

खण्ड : ५   संख्या : २   लिलत : २०७९/०३/१७ 

 

भाग-१ 

नेपािको संलिधान बिोलिि गैंडाकोट नगर सभािे बनाएको ति उल्िेख भए बिोलििको ऐन 

सिवसाधारणको िानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 
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गैंडाकोट नगरपालिकाको 

आलथिक ऐन , २०७९     

 

गैडाकोट नगरपालिकाको अर्व सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायावन्ियन गनव बनेको ऐन     

प्रस्तावनााःगैडाकोट नगरपालिकाको आलर्वक िर्व २०७९/०८० को अर्व सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायावन्ियन गनवको लनलित्त स्र्ानीय कर तर्ा िलु्क संकिन गन,े 

छुट लिन ेतर्ा आय संकिनको प्रिासलनक व्यिस्र्ा गनव िाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलिधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि गैडाकोट नगरपालिकाको नगर सभाि ेयो ऐन  बनाएको छ ।  

१)सलंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाि “ आलर्वक ऐन, २०७९ ” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७९ साि श्रािण १ गतेिेलख गैंडाकोट नगरपालिका के्षत्रिा िाग ूहुनेछ । 

२) सम्पलत कराः (१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्र्ाको स्िालित्ििा रहकेो घर¸िग्गा र त्यस्तो िग्गािा िनेको भौलतक संरचनािा सम्पलत कर िगाई 

असिु उपर गररने छ। 

२)उपिफा १ बिोलिि िगाईन ेसम्पलत्त करको िर अनुसलूि (१)मा उल्िेख भए बिोलिि हुनेछ । 

३) भुलमकर(मािपोत):गैडाकोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र अनुसलूि (२) बिोलिि भलुिकर (िािपोत) िगाइन ेर असिु उपर गररने छ ।  

४) घर जग्गा वहाि कराः  नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्र्ािे भिन, घर, पसि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा िा पोखरी परैू िा आंलिक तिरि े

िहाििा लिएकोिा अनुसलूि (३) बिोलिि घर िग्गा िहाि कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।  

५) व्यवसाय कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिािा पूूँिीगत िगानी र आलर्वक कारोिारका आधारिा अनुसलूि (४) बिोलिि व्यिसाय कर 

िगाइन ेर असिू उपर गररनेछ । 

६) जलडबुलट¸कवालड र लजवजन्तु कराः१) नगरपालिका के्षत्र लभत्र कुनै व्यलि िा संस्र्ािे ऊन ¸खोटो¸िलडिटुी¸िनकस¸किालड िाि र प्रचलित काननुिे लनरे्ध 

गरेको लिििन्त ुिाहकेका अन्य ितृ िा िाररएका लिििन्तुको हाड¸लसङ¸प्िाख¸छािा िस्ता िस्तुको व्यिसालयक कारोिार (लिि िा लििक िा िेनिेन) गरे 

िापत अनुसलुि (५)  बिोलिि  िलडबुलट¸किालड र लिििन्त ुकर िगाइन ेर असिु उपर गररने छ । 

२) उपिफा (१) ििोलििका िस्तुको व्यिसालयक कारोबार गने व्यलि िा संस्र्ािाई नगरपालिकािे व्यिसाय इिाित लिूँिा कर बुझाउने सतव र 

लिलध सिेत तोलक इिाित लिईन ेछ। 

७) सवारी साधन कराः १) नगरपालिकािा िताव लभएका टाूँगा¸ररक्सा¸अटो ररक्सा र ई ररक्सा िा अनुसिुी (६) बिोलिि  सिारी साधन कर िगाई असिु उपर 

गररने छ । प्रिेि काननुिे अन्यर्ा व्यिस्र्ा गरेको अिस्र्ािा सोलह अनसुार हुनेछ । 

८) लवज्ञापन कराः नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने लिज्ञापन तर्ा प्रचार प्रसारका िालग राख्न लिन ेसाइनबोडव¸स्टि िगायतिा अनुसलूि (७) बिोलिि लिज्ञापन कर 

िगाइन ेर असिू उपर गररनेछ । 

९) मनोरञ्जन करः नगरपालिका के्षत्र लभत्र संचालित लसनेिा हि¸ साूँस्कृलतक प्रििवन हि¸ लर्यटर संलगत¸ िनोरञ्िन प्रििवन स्र्ि ¸िािु̧  सकव स¸ चटक िस्ता 

िनोरञ्िन व्यिसायिा प्रिेि काननु तोके बिोलिि िनोरञ्िन कर असिु उपर गररने छ। 

१०) वहाि लवटौरी शुल्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्रआफूिे लनिावण रेखिेख िा संचािन गरेका हाट बिार िा पसि िा सरकारी िग्गािा िनेका संरचनाको उपयोग 

िापत अनुसलूि (८)  िा भएको व्यिस्र्ा अनसुार बहाि लबटौरी िलु्क िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ । 

११) सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनिावण,संचािन िा व्यिस्र्ापन गरेका अनूसलूि(९)िा उलल्िलखत स्र्ानीय पिूावधार र उपिब्ध गराइएको सेिािा 

सेिाग्राहीबाट सोही अनसुलूचिा व्यिस्र्ा भए अनसुार िलु्क िगाइन ेर असिू उपर गररनेछ । 

१२) पालकि ङ शुल्काः१)नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र तोकेको पालकव ङ्ग स्र्ििा सिारी साधनिाई पालकव ङ्ग सलुिधा उपिब्ध गराएिापत अनुसिूी(१०)  

उल्िेख भए बिोलििको िरिा पालकव ङ्ग िलु्क िगाई असिू उपर गररनेछ । 

२) नगरपालिकािे उपिफा (१)बिोलिि तोकेको स्र्ान िाहके अन्य स्र्ानिा सिारी पालकव ङ्ग गनव रोक िगाउन सलकने छ । तर राििागव तर्ा 

सहायक राििागवको सडक अलधकार के्षत्रलभत्र यस िफा बिोलिि सिारी पालकव ङ्ग गराइन ेर िलु्क िगाइने छैन । 

३)नगरपालिकािे सिारी पालकव ङ्ग के्षत्र लनधावरण गिाव सिारी आिागिनिा बाधा नपगु्ने गरर ट्रालफक प्रहरी कायावियसूँगको सिन्ियिा गनेछ। 

१३) सामुदालयक वनबाट आम्दानी प्राप्त गननाःगैडाकोट नगरपालिका लभत्रका साििुालयक िनि ेिनपैिािरको लिलिगरे िापत प्राप्त हुने रकिको १० प्रलतित 

रकि नगरपालिकाको संलचत कोर्िा िम्िा हुने  गरर प्राप्त गररने छ । 

१४) दण्ड जररवानााः (१)  नगरपालिकािे लनधावरण गरेको कर िलु्क तर्ा िहििु तोलकएको सियिा भतु्तालन नगरेिा सम्बलन्धत काननुिा िर तोलकएकोिा सोलह 

बिोलिि र नतोलकएकोिा गैडाकोट नगरकायावपालिका बाट लनधावररत िरिा िररिाना सलहत िक्यौता असिु उपर गररनेछ । 

 (२) उपिफा (१) िा उल्िेलखत व्यिस्र्ा िाहके प्रचलित काननु पािना नगरेको कसरुिा नगरपालिकाको तफव बाट िगाउन ेअन्य िण्ड िररिाना 

रकि सम्िलन्धत काननुिा तोलकए बिोलिि हुनेछ। 

१५) कर छुटाः यस ऐन बिोलिि कर लतने िालयत्ि भएका व्यलि िा संस्र्ाहरुिाई यस ऐनिा उल्िेख भए भन्िा िाहके अन्य कुनै लकलसिको कर छुट लिईन ेछैन ।  

१६) कर तथा शुल्क सकंिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः यो ऐनिा भएको व्यिस्र्ा अनसुार कर तर्ा िलु्क संकिन सम्बलन्ध कायवलिलध नगरकायवपालिकािे तोके 

अनसुार हुनेछ। 
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      अनसुचूी – १ 

      (िफा २ सूँग सम्िलन्धत) 

सम्पलत करको िर 

क) सम्पलत्त करको िलू्याङ्कन िर 

लस.नं मूल्यांकन रकम रु वालषिक  सम्पलि कर रु 

१ रु १ िाख िेलख रु १० िाखसम्ि पचास रुपैया िेलख िईुसय रुपैयासम्ि 

२ रु १० िाख १ िेलख रु २० िाखसम्ि िईुसय पचास रुपैया िेलख चारसय रुपैयासम्ि 

३ रु २० िाख १ िेलख रु ३० िाखसम्ि पाूँचसय रुपैया िेलख एकहिार रुपैयासम्ि 

४ रु ३० िाख १ िेलख रु ५० िाखसम्ि एकहिार िईुसय रुपैया िेलख तीनहिार रुपैयासम्ि 

५ रु ५० िाख १ िेलख रु १ करोडसम्ि तीनहिार पाचसय रुपैया िेलख िि हिार रुपैयासम्ि 

६ रु १ करोड १ िेलख रु २ करोडसम्ि बाहहिार रुपैया िेलख बीस हिार रुपैयासम्ि 

७ रु २ करोड१िेलख रु ५ करोड पच्चीस हिार रुपैया िेलख सालि हिार रुपैया सम्ि 

८ रु ५ करोड१िेलख िालर् िलतसुकै भएपलन रु २(िईु) प्रलत हिारका िरिे 

 

(ख) भौलतक संरचनाको प्रकार, हसकट्टीको िर, िर्व र िालर्वक करको िररेटः 

संरचनाको लकलसि प्रलतिर्व/हस कट्टी िर ह्रासकट्टी िर्व करको िर 

प्रलतिगवफूट रु 

१ RCC फे्रि स्टक्चर २.००% ४५ िर्व  ६३५।– 

२ िाटोको िोडाई RCC छाना िा लसिेन्टको िोडाई र 

िस्ताको छाना 

३.०० %   ३० िर्व ५७५।– 

३ िाटोको िोडाई िस्ता/टायिको छाना ३.६०%  २५ िर्व ५२५।– 

४ ढुंगा िा इटाको पखाविबाट बनकेो घर  ४.५०% २० िर्व ४५०।– 

५ अस्र्ायी कच्ची घर   ६.००% १५ िर्व  ३७५।– 

 

(ग) सम्पलत कर लतने करिातािे प्रत्येक आ. ि. को सरुु िेलख पौर् िसान्त सम्ि कर लतनव आएिा सम्पलत करिा १० प्रलतित छुट लिईनेछ ।  

घ) हाईटेन्सन िाइन िलुनको िग्गा भलन सम्िलन्धत िडाबाट लसफाररस भइ आएिा सो िग्गाको सम्पलत कर सोलह िडाको सिै भन्िा कि िलु्याङ्कन लसलिङिा 

रालख िलु्य लनधावरण गरर सम्पलत कर असिु उपर गररने छ र हाईटेन्सन िाइन िलुनको िग्गाको के्षत्रफि सम्िलन्धत िडा सलिलतिे िा िडा अध्यक्षिे एलकन गरे 

बिोलिि हुनेछ । 

ङ) सम्पलत्त कर बुझाउने प्रयोिनको िालग भौलतक संरचनाको हकिा नगरपालिका बाट नक्सा पास सम्पन्न भएको आलर्वक िर्विाई कर चिुा भएको िालन 

आगािी आलर्वक िर्व  िेलख िात्र भौलतक संरचनाको कर असिूी गने तर सेिाग्रालहिाई सोलह आ.ब. िा घर कायि गनव आिश्यक भएिा कर असिुी गनव 

फरक पने छैन । 

च) सम्पलत करको अन्य प्रकृया कायवलिधीिा आधाररत हुनेछ । 

  अनसुलूच-२ 

              (िफा ३ सूँग सम्िलन्धत) 

                                                                                          भलुिकर (िािपोत) 

● तत्कालिन सम्पलत कर िागु भएको िर्व भन्िा अलघल्िो िर्व सम्िको िक्यौता रकि असिु उपर गने सन्िभविा भलुिकर(िािपोत) कर अििु उपर गररनेछ  

।  
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● गैंडाकोट नगरपालिकािे लििै आएको सम्पलत्त करिाई स्र्ालनय सरकार सचािन ऐन २०७४ ( पलहिो संिोधन) अनसुार सोलह ऐनको िफा ५५ को 

उपिफा ५ िा उल्िेलखत संघ सस्र्ाको घर र घरिग्गािा सम्पलत्त कर निाग्ने तर लत संघ सस्र्ाकै घरिाहकेको िग्गा र अन्य िग्गािा सोही ऐनको िफा ५६ 

ििोिीि भलूिकर (िािपोत) लिने व्यिस्र्ा भए ििोलिि आलर्वक िर्व २०७३/०७४ िेलख आ.ि. २०७५/७६ सम्ि त्यस्ता संघ सस्र्ाको घर र िग्गािा 

सम्पलत्त कर लििै आएकोिा सोही ििोलिि गने र आलर्वक िर्व २०७६/०७७ िेलख लत संघ सस्र्ाको िग्गािा भलूिकर (िािपोत) िगाउने ।  त्यस्ता संघ 

सस्र्ाको िग्गाको भलूिकर (िािपोत) लिने प्रयोिनका िालग कर लनधावरण गिाव सम्पलत्त करको िालग गररएको िलु्याङ्कन ििोलििनै िलु्याङ्कन गरर 

भलूिकर (िािपोत) लनधावरण गने र  त्यस्तो कर रकि नगिी  रलसििा  भलूिकर (िािपोत) लिर्वक कायि गरर असुि गररनेछ  । भलूिकर (िािपोत) को छूट 

सम्बलन्ध व्यिस्र्ा सम्पलत्त कर बिोलिि नै हुनेछ । 

 

 

अनसुलूच-३ 

           (िफा ४ सूँग सम्िलन्धत) 

        घर िग्गा बहािकरको िर 

क) नगरपालिका के्षत्रलभका घर, पसि, ग्यारेि, गोिाि टहरा, िेड, छप्पर, कारखाना¸ िग्गा िा पोखरी परैु िा आलिंक रुपिा बहाि/भाडािा व्यापाररक, 

व्यिसालयक र कायाविय प्रयोिनका िालग लिएकोिा बहाि रकिको ७ % बहाि कर सम्बलन्धत घर/िग्गा धलनबाट  असिु गररनेछ । 

ख) आिास प्रयोिनका िालग सम्बलन्धत घर धलन बाट बहाि रकिको ३ % कर असुि गररनेछ । 

ग) नगरपालिका के्षत्रलभत्र रहकेा िग्गा िा पोखरी परैु िा आंलिक भाडािा लिएकोिा कृलर् प्रयोिनका िालग सम्बलन्धत िग्गा धलन बाट बहाि रकिको ३ 

% कर असिु गररनेछ । 

घ) बहाि कर के्षत्र लनधावरण  

क्र.स.ं लववरण   न्युनतम बहाि रकम  

१. पिूव पलिि िोकिागवका िायाूँबायाूँ के्षत्रहरुिा (व्यापाररक, व्यिसालयक र कायाविय प्रयोिनका 

िालग)  

३०००/- 

२. लभलत्र सडकिे छोएका के्षत्रहरु (व्यापाररक, व्यिसालयक र कायाविय प्रयोिनका िालग) १५००/- 

 

नोट :-  

- िालर् उल्िेलखत के्षत्र अनुसारको बहाि िर भन्िा कि िलु्यांकन गनव पाइने छैन । 

- बैंक, लित्तीय संस्र्ा, सहकारी तर्ा अन्य संस्र्ा र घर तर्ा िग्गा धलनको हकिा िालर् उल्िेलखत बलगवकरण १ र  २ िा तोलकएको न्यनुति बहाि 

िर भन्िा िालर्को सम्झौता भएिा सम्झौता अनसुारको रकि िाई बहाि िालननेछ । 

अनसुलूच -४ 

           (िफा ५ सूँग सम्िलन्धत) 

                 व्यिसाय कर        

ङ) गैडाकोट नगरपालिकािाट आगालि आलर्वक िर्व २०७९/०८० कािालग िेहायििोलििका व्यिसाय करका िर लनधावरण गन े। 

च) व्यिसाय कर िालर्वकः– लिलभन्न लकलसिका ब्यिसाय करः (िताव तर्ा नलिकरणिा ) गिाव लिने िस्तुर रकिः– 

  

१  होटि तर्ा िि तफव   रकि रु. 

  Swimming पिु सलहतको होटि तर्ा िि ५,०००।– 

क श्रेणी Swimming  पिु     ३,०००।– 

ख श्रेणी Swimming   पिु २,०००।– 

  क श्रेणीिि  १,५००।– 

  ख श्रेणी िि १,०००।– 

२  होटि भोिनािय   

  क श्रेणी     १,०००।– 

ख श्रेणी ८००।– 

  होटि (िलिरा िन्य पेय पिार्व सलहत ) १५००/- 

३    रेषु्टरेन्ट एण्ड बार   

  क श्रेणी िि सिेतको २,५००।– 

ख श्रेणी २,००० ।– 

४  लििाई पसि    
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  क श्रेणी (लिष्ठान्न भण्डार)  १,५०० ।– 

ख श्रेणी १,०००।– 

५  लचया तर्ा कफी पसि   

  क श्रेणी ५००।– 

ख श्रेणी ४००।– 

६  च्याउ उत्पािन तर्ा लििी व्यिसाय   

  क श्रेणी ८००।– 

ख श्रेणी ४००।– 

७ क  माछा मास ुपसि    

  िाछा पसि   

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १¸०००। 

 ख  खसीको िासु पसि    

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १¸०००। 

 ग  राूँगाको िासु पसि   

  क श्रेणी १,५०० ।– 

  ख श्रेणी १¸०००। 

 घ  बुंगुरको िास ुपसि    

  क श्रेणी १,००० ।– 

  ख श्रेणी ८००।– 

 ङ  कुखरुा तर्ा अन्य िासु पसि  

  क श्रेणी १,५०० ।– 

  ख श्रेणी  १¸०००। 

८  छािा संकिन गने सूँग   

  एकै िर १,०००।– 

९  अण्डा पसि   

  क श्रेणी १,००० ।– 

  ख श्रेणी ७००।– 

१०  फिफुि पसि   

  क श्रेणी र्ोक लििेता १,००० ।– 

  ख श्रेणी खदु्रा लििेता ८००।– 

  ग श्रेणी खदु्रा लििेता(िेिा व्यिसायी) ५००।– 

११  सागसब्िी तर्ा तरकारी पसि   

  क श्रेणी र्ोक लििेता १¸०००। 

  ख श्रेणी खदु्रा लििेता ८००।– 

१२  सनु चाूँिी गर गहना पसि   

  क श्रेणी (व्यिसाय गने) ३,०००।– 

  ख श्रेणी आफै गहना बनाई व्यिसाय गन े २,००० ।– 

१३  धातुको काि गने पसि   

  ज्यासि िा आरन राखी काूँच, तािा, लपत्तिको भाूँडा बनाई व्यिसाय गनेिाई  १,०००।– 

१४ क  और्धी पसि   

  क श्रेणी र्ोक लििेता    ५,०००।– 

  ख श्रेणी और्धी खदु्रा पसि   १५०० ।– 

 ख  आयिूेलिक और्धी पसि   

  क श्रेणी आयूिेलिक और्धी र्ोक लििेता ३,००० ।– 

  ख श्रेणी आयिेूलिक और्धी खदु्रा लििेता १,०००।– 

 ग स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक - िताव प्रलत सेिा  १०,०००/- 

  स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक िालर्वक िलु्क  १,०००/- 
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१५  स्िास््य सेिा तर्ा लक्िलनक   

  िेलडकि किेि  

  क श्रेणी नलसवङ्ग होि अस्पताि ५,०००।– 

  ख श्रेणी नलसवङ्ग होि अस्पताि ३,०००।– 

  लक्िलनकिा िाूँच गन ेकन्सिटेन्ट प्रलत लचलकत्सक  २,००० ।– 

  अल्ट्रा साउण्ड, ईन्डोस्कोपी, ई.सी.िी. सिेतको लक्िलनक  २,००० ।– 

  एक्स रे पसिबाट  १,००० ।– 

  चस्िा पसि १,५०० ।– 

  िाूँत बनाउन ेलक्िलनक २,०००।– 

  होलियोपेर्ी पसि ५००।– 

  अक्यूपञ्चर उपचार केन्द्र ५००।– 

  प्यार्ोिोिी लक्िलनक १,५००।– 

  प्राकृलतक लचलकत्सािय १,००० ।– 

१६  एग्रोभेट र पिपंुक्षी और्धी (लबउ लबिन सिेत)  

  उत्पािन तर्ा लडिर सिेत    ३,०००।– 

  क श्रेणी खदु्रा पसि १,५००।– 

  ख श्रेणी खदु्रा पसि १,०००।– 

१७  गोबर ग्याूँस व्यिसाय   

  क श्रेणी २,५००।– 

  ख श्रेणी १,५०० ।– 

१८  तिाख,ु भरुाव, पान सलहतको पसि   

  क श्रेणी १,००० ।– 

  ख श्रेणी ८००।– 

१९ क गारिेन्ट उद्योग तर्ा पसि     

  क श्रेणी २,००० ।– 

  ख श्रेणी १,५०० ।– 

 ख  सलटवङ्ग, सलुटङ्ग पसि तर्ा लसिाई   

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १,००० ।– 

  सलटवङ्ग, सलुटङ्ग पसि, लसिाई तर्ा टे्रलनंग सेन्टर २,०००/- 

 ग  लसिाई तर्ा टेिवस व्यिसाय िात्र  

 क श्रेणी १,००० ।– 

 ख श्रेणी ७०० ।– 

२०  लसिाई िेलिन ििवत गने पसि  ५००।– 

२१  ड्राईलक्िनसव  ६००।– 

२२  सैिनु   

  क श्रेणी १,०००।– 

  ख श्रेणी ५,००।– 

२३  अटो इ-िोटर पाटवस लबिी तर्ा ििवत  

 १ ईलन्िन ििवत हबेी तफव     

  क श्रेणी ३,०००।– 

  ख श्रेणी २,००० ।– 

 २ लिप तर्ा ट्याक्टर ििवत  १,५०० ।– 

 ३ िोटर पाटवस तर्ा बडी लिल्डसव सािान लबिी     

  क श्रेणी ३,०००।– 

  ख श्रेणी २,०००।– 

 ४ पम्प सेक्सन तफव       

  क श्रेणी २,०००।– 

  ख श्रेणी १¸५००।– 

 ५ बोडी लिल्डसव सेक्सन तफव      
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  क श्रेणी २,५००।– 

  ख श्रेणी  २,०००।– 

 ६ िेर् सेक्सन तफव       

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १,०००।– 

 ७ व्याट्री सेक्सन ििवत तफव     

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १,००० ।– 

 ८ डेन्टीङ्ग, पेन्टीङ्ग सेक्सन तफव    

  क श्रेणी १,५००।– 

  ख श्रेणी १,००० ।– 

 ९ टायर ििवत सेक्सन तफव    

  क श्रेणी ररसोलिङ्ग गन े ३,०००।– 

  ख श्रेणी ररसोलिङ्ग गन े २,०००।– 

  क श्रेणी टायर ििवत गनेिाई १,०००।– 

  ख श्रेणी टायर ििवत गनेिाई ८००।– 

 १० हडे ििवत सेक्सन तफव   १,५००।– 

 ११ रेलडयटर तफव   १,००० ।– 

 १२ पेलन्टङ्ग सेक्सन तफव   १,०००।– 

 १३ लसट िेलकङ्ग तफव   १,००० ।– 

 १४ िोटर साइकि ििवत तर्ा पाटवस लिि   

  क श्रेणी १,०००।– 

  ख श्रेणी ८००।– 

 १५ गाडीको परुाना सािान लबिी गन ेपसि   

  क हबेी सिारी तफव  १,५००।– 

  ख हल्का सिारी तफव  १,००० ।– 

 १६ ररकण्डीसन िोटरसाईकि लििी कक्ष  २,०००।– 

 १७ गाडीको िाईररङ्ग तर्ा िाईलटङ्ग सम्िन्धी ििवत र कारोिार  

  क श्रेणी १,००० ।– 

  ख श्रेणी ८००।– 

 १८ ररकण्डीसन िोटर लििी कक्ष २,०००।– 

२४  बोडी लिल्डसवका (रेक्िीनलिट, म्याक आिी) पसि  १,५००।– 

२५  किाडी खरीि तर्ा लििी पसि  

  क श्रेणी िुिा िुिा िेलसन तर्ा औिार खरीि तर्ा लििी गने ३,५००।– 

  ख श्रेणी िुिा िुिा िेलसन तर्ा औिार लििी गने २,५००।– 

  ग श्रेणी खािी बोटि र अन्य सािान िम्िा गरी लििी गन े १,५००।– 

  घ श्रेणी खािी बोटि र अन्य सािान िम्िा गरी लििी गन े १,००० ।– 

  ङ श्रेणी प्िालिक तर्ा अन्य सािान लििी गन े ६००।– 

२६  एिेन्सी तर्ा र्ोक लििी पसि   

 १ क िोटर लडिर हबेी बस ट्रक  ६,०००।– 

  ख हल्का कार िीप िस्ता साधन ४,०००।– 

 २ िोटर साईकि लडिर  २,५००।– 

 ३ ट्याक्टर, टेम्पो प्रलत लडिर  २,०००।– 

 ४ क टायर प्रलत लडिर    १,५००।– 

  ख टायर प्रलत सि लडिर  १,०००।– 

 ५ पलम्पङ्ग सेट िेनेरेटर प्रलत लडिर  १,००० ।– 

 ६ िरट्टतेि, पेट्रोि लडिि पम्प तफव     

  क श्रेणी राििागव  ३,५००।– 
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  ख श्रेणी अन्य िागव   ३,०००।– 

 ७ चरुोट लडिर   

  क श्रेणी  २,०००।– 

  ख श्रेणी  १,५००।– 

 ८ लबंडी लडिर  १,००० ।– 

 ९ ग्याूँस उत्पािक उद्योग  २०,०००।– 

  क श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लििी लडपो   १,५००।– 

  ख श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लििेता   १,०००। 

 १० लियर लडिर  ५,०००।– 

  ११ उच्च स्तरीयिलिरा लडिर ५,०००।– 

  १२ लनम्न स्तरीय िलिरालडिर २,०००।– 

  १३ चाउ चाउ लचयापत्तीप्रलत लडिर २,०००।– 

  १४ क श्रेणी िाखा सिेत लट.लभ. तर्ा लफ्रि सिेतको प्रलत लडिर ३,०००।– 

  १५ ख श्रेणी िाखा सिेत लट.लभ. तर्ा लफ्रि सिेतको प्रलत लडिर २,०००।– 

  १९  रेलडयोलडिर १,०००।– 

  २० कोक तर्ा पेप्सी लडिर ३,०००।– 

  २१ ब्याट्री लडिर २,०००।– 

  २२ सािनु लडिर १,०००।– 

  २३  लिलभन्नसािान सप्िायर २,०००।– 

  २४ छड, लसिेन्ट ककव टपाता प्रलत बस्त ुलडिर  

    क श्रेणी ३,०००।– 

     ख श्रेणी २,५००।– 

  २५ आिु प्याििसनु र्ोक पसि १,०००।– 

  २७ कम्प्यटुर तर्ा फोटोकपीिेलिन सािान लििी पसि  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी  १,५००।– 

  २८ िार्ी उल्िेख नभएकालडिर तर्ा एिेन्सीिाई २,०००।– 

    व्याट्री तर्ा ईिेक्ट्रीकल्स साईकि लििी कक्ष १,०००।– 

    इन्भटरको पसि १,०००।– 

२७  ई–ररक्सा साईकि रस्टोभ पसि तफव   

 क ई–ररक्सा तफव   

   ररक्सा लििी तर्ा पाटवस पिुाव २,०००।– 

 ख साईकि तफव   

   क श्रेणी साइकि लबिी तर्ा पाटवस पिुाव १,५००।– 

   ख श्रेणी साइकि लििी तर्ा पाटवस पिुाव १,०००।– 

 ग स्टोभ पसि तफव  ५००।– 

२८  लट.भी. डेक रेलडयो तर्ाघडी ििवत पसि  

   लट.भी. डेक रेलडयो तर्ा घडी लििी ििवत पसि १,०००।– 

   लट.भी. डेक रेलडयो तर्ा घडी ििवत पसि ५००।– 

२९ क ईिेक्ट्रोलनक्ससािानहरु लििी पसि(मोवाइि लवलक्र)  

   क श्रेणी िोिाइि लिलि सिेत  २,०००।– 

   ख श्रेणी  १,५००।– 

 ख ईिेलक्ट्रकल्ससािानहरु लििी पसि(लवजुिी पसि)  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी  १,०००।– 

३०  ईिेक्ट्रोलनक्स रईिेलक्ट्रकि सािान ििवत पसि १,०००।– 

   ितु्ता तर्ा चप्पि पसि  

   क श्रेणी लििी गने पसि १,५००।– 
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   ख श्रेणी लििी गने पसि १,०००।– 

३१   उद्योग कारखान तर्ालििी कक्ष सिेत  

  १ लियर उद्योग ३०,०००।– 

  २ िलिरा उद्योग ३०,०००।– 

  ३ कोक तर्ा पेप्सी उद्योग १५,०००।– 

  ४ लसिेन्ट कारखाना २५,०००।– 

  ५ पेन्टस तर्ा िसी, गि, ग्ि ुउद्योग  

          क श्रेणी  पेन्टस ४,०००।– 

          ख श्रेणी  पेन्टस ३,०००।– 

    क श्रेणी िसी गि ग्ि ूिस्ता उद्योग  १,५००।– 

     ख श्रेणी  िसी, गि, ग्िू िस्ता उद्योग १,०००।– 

  ६ कपडा तर्ा टेक्सटाएिउद्योग २,०००।– 

  ७ िैिा उद्योग / लस्टि चािि उद्योग हरु  १०,०००।– 

  ८ िाना उद्योग तर्ा सोसूँग सम्िलन्धत लििी कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ३,०००।– 

    ग श्रेणी २,०००।– 

  ९ पाउरोटी, िेकरी उद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १० ितु्ता तर्ा चप्पिउद्योग  

    क श्रेणी ३,०००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  ११ लबस्कुट उद्योग  

    क श्रेणी ३,५००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  १२ कन्फेक्सनरी चकिेटउद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १३ प्िालिक सािग्रीउत्पािन उद्योग लििी कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ४,०००।– 

    ग श्रेणी सािान्य झोिा तर्ा डोरी िन्य आिी १,०००।– 

  १४ प्िालिक भाडाबतवन लबलि पसि  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी १,५००।– 

    क श्रेणी ३,०००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  १६ अगरबत्ती तर्ा िैनबत्ती उद्योग २००।– 

  १७ सिाई उद्योग १,०००।– 

  १८ ह्याचरी तर्ा सो सूँग सम्िन्धीत उद्योग  

    क श्रेणी ३०,०००।– 

    ख श्रेणी  २५,०००।– 

    कुखरुापािन  तर्ा पोल्टीफिव (कुखरुाको संख्याको आधारिा)  

     क िि हिार भन्िा िालर्     ८¸०००। 

     ख िइु हिार एक िेलख िि हिार सम्ि      ४¸०००। 

     ग एक हिार एक  िेलख िइु हिार सम्ि                २¸०००। 

    घ एक हिार सम्ि                 १¸०००। 
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  १९ िसिा उद्योग  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी  ७००।– 

  २० ह्यूि पाईप, लिद्यतुपोि र लसिेन्ट सािाग्री उत्पािन  

    क श्रेणी ह्यिू पाईप, लिद्युत पोि र लसिेन्ट सािाग्री उत्पािन  ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ३,०००। 

     िोिाइक टायि तफव       ३¸०००।– 

  २१ क श्रेणी ररङ्ग तारिारपोि ब्िक उत्पािन गन े २¸०००।– 

     ख श्रेणी १¸०००।– 

  २२ ढुङ्गा उद्योग  

    खरी  ढुङ्गा उद्योग  १,५००।– 

    घरिा िगाउन ेढुङ्गा उद्योग  १,०००।– 

  २३ डेरी उद्योग  

    क श्रेणी २,५००।– 

    ख श्रेणी  १¸५००।– 

  २४ बरफ तर्ा आईसलििउद्योग  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ८००।– 

  २५ फलनवचर उद्योग (काष्ठतर्ा लस्टि) तर्ा लिलि कक्ष  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २६ स लिि उद्योग तर्ालिलि कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २७ फिािका िालल्ट तर्ाकाूँटी उद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २८ गिैंचा उद्योग  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २९ प्याकेलिङ्ग उद्योग  

    क िेलसनिाट प्याकेलिङ्ग गने २,०००।– 

    ख घरेि ुरुपिा प्याकेलिङ्ग गने १,०००।– 

  ३० िलडबुलट तर्ाआयिूेलिक उद्योग तर्ा लिलि कक्ष  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ७००।– 

  ३१ लिलनरििाटर उत्पािनगने उद्योग ३¸०००।– 

  ३२ आल्िलुनयि तर्ा य ुलप लभ लस झ्याि ढोका उद्योग ३¸०००।– 

  ३३ अलक्सिन ग्याूँस तर्ा प्िालिक पानी टंकी उद्योग ५,०००।– 

     सेफ्टीट्याङ्की सफाई                    २,०००। 

  ३४ साबुन उद्योग  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी २,५००।– 

  ३५ ककव ट पाता बनाउनेउद्योग  

    क श्रेणी १०,०००।– 

    ख श्रेणी ८,०००।– 

 ३६ लस्टिका रेलिङ्गसम्बन्धी उद्योग २,०००।– 

 ३७ केलिकििन्य कच्चा िािल्याई प्रिोधन गन ेउद्योग १,०००।– 
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 ३८ फिाि तर्ा लस्टिका पोितर्ा अन्य सािाग्री उत्पािन गने उद्योग  

   क श्रेणी ४,०००।– 

   ख श्रेणी २,५००।– 

 ३९ ग्यालिन तार िनाउनेउद्योग १५,०००।– 

 ४० क श्रेणीका िूिा िेलिनर उच्च प्रलिधी प्रयोग गने खाद्य उद्योग ३०,०००।– 

   ख श्रेणीका अन्य खाद्य उद्योग १५,०००।– 

 ४१ तेि उद्योग १५,०००।– 

  ४२ फोटो स्टुलडयो, किरल्याब, कम्प्यटूर इन्स्च्यटू िस्ता व्यिसाय  

 १ क श्रेणी किरल्याब १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 

 २ फोटो स्टुलडयो कश्रेणी ७००।– 

 ३ लभलडयो क्यािरा िस्ताव्यिसाय ७¸००।– 

 ४ फोटोकपी तर्ा लप्रन्टपसि ८००।– 

 ५ कम्प्यटूर इन्स्च्यटू  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

३२   कम्यलूनकेसन सेन्टर  

   STD, ISTD, FAX, INTERNET सिेत  १,०००।– 

   क श्रेणी इिेि इन्टरनेट साईबर १,०००।– 

   ख श्रेणी इिेि इन्टरनेट साईबर ७००।– 

३३   इन्टरनेट सेिा प्रिायकसंस्र्ा ५,०००।– 

३४   लसनेिा हि ५,०००।– 

३५   लफल्ि लडस्टीव्यटुसव १,०००।– 

३६   टेन्ट हाउस, लिििुी, लकचन आिी डेकोरेसन तर्ा व्याण्ड बािा पसि  

 १ क श्रेणी टेन्ट हाउस ५,०००।– 

   ख श्रेणी टेन्ट हाउस ३,०००।– 

 २ क श्रेणी लिििुीडेकोरेसन १,५००।– 

   ख श्रेणी लिििुी डेकोरेसन  १,०००।– 

 ३ क श्रेणी क्याटररङ्गसेिा १,५००।– 

   ख श्रेणी क्याटररङ्ग सेिा  १,०००।– 

 ४ व्याण्ड बािा १,०००।– 

 ५ नौिती िािा ५००।– 

३७   िेलसनरी सिान लिलिपसि  

   क श्रेणी ४,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

  ग श्रेणी २,०००।– 

३८   छापाखाना  

   क श्रेणी प्रेस लसलिन्डर अफसेट िेलसन सिेत भएको  ५,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

३९  क स्टेसनरी तर्ा पसु्तकपसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

 ख बाि िैलक्षक सािाग्री तर्ा खेिौना पसि  १,०००।– 

४०   फाईि तर्ा कलपिन्यउद्योग  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

४१   ट्रान्सपोटव ढुिानीसेिा  

   क श्रेणी २,५००।– 
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   ख श्रेणी २,०००।– 

४२   लनिावण व्यिसायी, आपतूी कताव, सेिा प्रिायक व्यिसाय  

   क श्रेणी ६,०००।– 

   ख श्रेणी ५,०००।– 

   ग श्रेणी  ५,०००।– 

   घ श्रेणी  ५,०००।– 

४३   फेलन्स पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

   ग श्रेणी घमु्ती पसि ५००।– 

४४   भाूँडा पसि  

   क श्रेणी र्ोक तर्ा खदु्रा  १,५००।– 

   ख श्रेणी र्ोक तर्ा खदु्रा  १,०००।– 

४५ क लकराना पसि  

     र्ोक तर्ा खदु्रा  

    क श्रेणी ३,०००। 

   ख श्रेणी २,०००।– 

  खदु्रा लबिेता  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

   ग श्रेणी   ८००।– 

 ख पुूँिा सािाग्री खररिलिलि पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

४६ क हाडविेयर तर्ा लनिावणसािाग्री पसि  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

 ख लगलट, िाििुा, ढंुङ्गा, ईटा, कोइिा लििी सप्िायसव  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

४७   िािवि पसि  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

४८   सेनेटरी लफलटङ्ग पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

४९   लससा,प्िाई उड,सनिाईकािन्य पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

५०   श्रृंगार, कस्िेलटक, खेिौना सिािट पसि  

   क श्रेणी र्ोक पसि  २,०००।– 

   ख श्रेणी र्ोक पसि  १,५००।– 

   क श्रेणी खदु्रा १,०००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा ८००।– 

५१   कपडा पसि  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

५२   लसरक डसना बनाउन ेतफव   
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   क श्रेणी िेलसन प्रयोग गरी बनाउन ेपसि २,०००।– 

   ख श्रेणी साधारण  १,०००।– 

५३   ज्याकेट, ब्याग, सईुटरउद्योग तर्ा पसि  

   क ज्याकेट, ब्याग, सुईटर उद्योग  २,०००।– 

   ख ज्याकेट, ब्याग, सुईटर पसि १,०००।– 

५४   सो रुि, डेकोरेिन, फलनवलसङ्ग सिान पसि  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

५५ १ ईटा भट्टा  

   क श्रेणी १०,०००।– 

   ख श्रेणी ७,०००।– 

 २ लिद्यतु तार उद्योग  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

५६ १ ि फिव खोिी व्यिसायगने  

   क बररष्ठ अलधबिािाई १,५००।– 

   ख अलधबिािाई १,०००।– 

 २ िेखापढी व्यिसाय १,०००।– 

 ३ िेखापरीक्षण व्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी १,००० 

  घ श्रेणी ५०० 

५७   क पेलन्टङ्ग आटव पसि   

   क श्रेणी ५००।– 

   ख श्रेणी ३००।– 

 ख संस्र्ागत पेलन्टङ्गव्यिसाय १,०००।– 

 ग हस्तकिा सािाग्री उत्पािक तर्ा लििी कक्ष  ५००।– 

५८ क कृलर् / पि ुपािन   

   क श्रेणी (कृलर् तर्ा पिपुािन  ििैु ) १,५००।– 

   ख श्रेणी ( एक िात्र ) १,०००।– 

  ग श्रेणी ८००।– 

  कृलर् बिार  २,०००।– 

५९   ररक्सा ग्यारेि  

   क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ७००।– 

६०   कोल्ड स्टोरेि  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

६१   डेरी पसि  

   िधु, िलह, घ्य,ू पलनर लिलि गन े १,०००।– 

६२   चरुा, धागो, टाूँक िन्यपसि र्ोक तर्ा खदु्रा  

   क श्रेणी र्ोक लििेता १,५००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा लििेता ५००।– 

६३   अलडयो पसि  

   क श्रेणी ८००।– 

   ख श्रेणी ५००।– 

६४   लभलडयो लस.लड. पसि  
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   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 

६५   लडपाटविेन्टि स्टोसव, सलपङ्ग सेन्टर  

   क) संस्र्ागत  ५,०००।– 

   ख) व्यलिगत  ३,०००।– 

६६   प्रोलभिनि, िनरिस्टोसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

६७   बसको लटकट बुलकङ्गकाउन्टर ८००।– 

६८   सिारी चािक तालिि सेन्टर (ड्राईलभङ ईलस्टच्यटू)  

   क श्रेणी हिेी सिारी २,०००।– 

   ख श्रेणी हल्का सिारी १,०००।– 

६९ १ लनिी के्षत्रका अध्ययनसंस्र्ाहरु  

   संस्र्ागत/बोलडवङ स्कूि तफव   

   क) िन्टेश्वरी सम्ि ३,०००।– 

   ख )आधारभतु तह सम्िका १,५००।– 

   ग )िा.लि. सम्िका २,०००।– 

   घ) उच्च िा.लि. सम्िका २,५००।– 

 २ व्यािसाय तर्ा प्रालिलधक लिक्षािय ५,०००।– 

७०  १ िैंक तफव   

    िालणज्य बैंकका क श्रेणी न.पा लभत्र एक भन्िा बढी िाखा भएको          ३०,०००।– 

     िालणज्य बैंकका क श्रेणी न.पा लभत्र एक िात्र िाखा भएको          २०,०००।– 

    लिकास िैंक ख श्रेणी न.पा लभत्र एक भन्िा बढी िाखा भएको २०,०००।– 

    लिकास िैंक ख श्रेणी न.पा लभत्र एक िात्र िाखा भएको             १५,०००। 

  
फाईनान्स तर्ा इन्स्यरेुन्स र अन्य िैंलकङ कारोिार गन ेन.पन. लभत्र एक भन्िा बढी 

िाखा भएको संस्र्ा १०,०००।– 

 
  

 फाईनान्स तर्ा इन्स्यरेुन्स र अन्य िैंलकङ कारोिार गन ेन.पा. लभत्र  एक िात्र िाखा 

भएको संस्र्ा   ८,०००। 

   सहकारी िैक तर्ा िघलुित्त बैंक न.पा. लभत्र एक भन्िा बढी िाखा भएको संस्र्ा १०,०००।– 

   सहकारी िैक तर्ा िघलुित्त बैंक न.पा. लभत्र एक िात्र िाखा भएको संस्र्ा   ८,०००।– 

  सहकारी संस्र्ा   

   िलहिा सहकारी¸कृर्क सहकारी¸ िगु्ध सहकारर संस्र्ा  ५००।– 

    १०  िाख सम्ि िेयर पिुी भएका अन्य सहकारी संघ संस्र्ा  १,०००।– 

   १०  िाख  १ िेलख  ५० िाख सम्ि िेयर पुूँिी भएका अन्य सहकारी संघ संस्र्ा  ३,०००।– 

   ५०  िाख  भन्िा बढी िेयर पुूँिी भएका अन्य सहकारी संघ संस्र्ा  ५,०००।– 

 २ संघ संस्था तर्फ   

  टोलविकास संस्था / मविला समूि / सामुदाविक बाल समुि / क्लब  लनिलु्क  

७१   पिू हाउस पसि  

   क श्रेणी स्नोकर, पिू, रेिुरेन्ट सिेत भएको  १,५००।– 

   ख श्रेणी स्नोकर, पिु भएको  १,०००।– 

७२   पासवि, कुररयसव सेिा ५००।– 

७३   कुटानी, लपसानी, पेिानी व्यिसाय  

   कुटानी, लपसानी, पेिानी खररि लिलि सिेत  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

७४   लचउरा तर्ा भिुा लिि  

   क श्रेणी टाईलचन लचउरा लिि तर्ा भिुा लिि ७,०००।– 

   ख श्रेणी सािान्य लचउरा भिुा लिि २,००० ।– 
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७५   गल्िा तर्ा खाद्य खररितर्ा लिलि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी िहरी के्षत्र भन्िा बालहरका व्यिसाय (ग्रालमण िेत्र) ५००।– 

७६   डोको, नाम्िो, भकारीतर्ा िेतिन्य सािान पसि ५००।– 

७७   पिपंुलक्ष िानाकोकच्चा पिार्व सप्िायसव  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

७८   लिज्ञापन एिेलन्सव्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

७९   लिलिध पसि (िलगवकरणिा नपरेका पसि, व्यिसाय, उद्योग आलि )  

   उद्योग, ५¸०००।– 

   क श्रेणी व्यिसाय २,०००।– 

   ख श्रेणी व्यिसाय १,५००।– 

  ग श्रेणी व्यिसाय  १,०००/- 

८०   TV Channel, केििु, नेटिलकव ङ/ पत्रपलत्रका  व्यिसाय  

  केििु तर्ा  नेटिलकव ङ ( सेिा प्रिायक )   ५,०००।– 

   TV Channel व्यिसाय ( कायविि उत्पािक ) ३,०००।– 

    पत्रपलत्रका उत्पािक १,०००।– 

८१   एफ.एि. रेलडयो व्यिसाय  

   क श्रेणी २ हिार िाट क्षिता २,०००।– 

   ख श्रेणी १ हिार िाट क्षिता सम्ि १,५००।– 

   
एफ.एि. रेलडयो िताव (१००  िाट सम्ि) 

िताव  १०,०००। 

नलिकरण ३,०००। 

८२   फ्िेक्स िोडवलप्रन्टीङ्ग व्यिसाय  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 

८३   फिफुि, फुि तर्ा नसवरी व्यिसाय ५००।– 

८४ क अन्तरावलरट्रय गैर सरकारी संस्र्ा ५,०००।– 

 ख गैर सरकारी संस्र्ा  १,०००।– 

८५   सेक्यरुरलट तर्ा िेनपािर कम्पनी  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

८६   स्ििेि तर्ा लििेिीभार्ा प्रलिक्षण केन्द्र, लटयसून सेन्टर, पराििव सेिा¸सेिा व्यापार  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

८७   िैकल्पीक उिाव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

८८   होटि टे्रलनङ सेन्टर  

   क श्रेणी होटि सलहतको टे्रलनङ सेन्टर २,०००।– 

   ख श्रेणी होटि सलहतको टे्रलनङ सेन्टर १,५००।– 

८९   उपहार कायविि सञ्चािन गने िाट  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

९०   पेन्टसव तर्ा रंगरोगन लिलि पसि  

   क श्रेणी लडिर ५,०००।– 
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   ख श्रेणी खदु्रा १,५००।– 

९१   लगफ्ट तर्ा उपहार सािाग्री लिलि पसि  

   क श्रेणी ४,०००। 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

९२   कम्प्यटूर लिलि तर्ा पाटवस  पसि  

   क श्रेणी  २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी पाटवस  िात्र लिलि १,०००।– 

९३   िलन ट्रान्सफर काउन्टर  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ८००।– 

९४   सलिवकि सिान लिलिपसि तर्ा अस्पताििन्य सिानहरु  

   क श्रेणी होिसेि  ३,०००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा  १,५००।– 

९५   होटि, रेस्टुरेन्टसलहतका लफलिकि लफटनेस र सािान लिलि व्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी लफलिकि लफटनेस िात्र १,०००।– 

९६   िलिरा तर्ा सलुतविन्य व्यिसाय  

   क श्रेणी र्ोक लडिर तर्ा सप्िायसव ३,०००।– 

   ख श्रेणी र्ोक सब लडिर तर्ा सप्िायसव २,०००।– 

९७   धिवकांटा व्यिसाय १,०००।– 

९८   लफनेि, हालपवक िस्तासरसफाई सिाग्री उद्योग तर्ा पसि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 

९९   व्यटूी पािवर तर्ा करिेटीक पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

  ख श्रेणी १,०००/- 

  व्यटूी पािवर तर्ा करिेटीक पसि टे्रलनंग सेन्टर सलहत  ३,०००।– 

१००   ग्यालियन तारिाट िालिबनाउन ेउद्योग  

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

१०१   क्याटररङ्ग तर्ा पालटवप्यािेस  

   क श्रेणी होटि तर्ा रेिुरेन्ट सलहतको ५,०००।– 

   ख श्रेणी होटि तर्ा रेिुरेन्ट सलहतको ३,०००।– 

१०२   ट्रभि एन्ड टुसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

१०३   पत्र पलत्रका खररिलिलि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ५००।– 

१०४   व्यिसाय लकलसि संयिु भएका¸ कारोबारका प्रकृती संयिु भएका    

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

१०५   रेलफ्टङ्ग  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

१०६   सिारी साधन सञ्चािनिलु्क  
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   टेम्पो १,५००।– 

   िाईिो बस २,५००।– 

   लिलनबस ३,०००।– 

   िूिोबस ३,५००।– 

   िोटरसाईकि/स्कुटर ३००।– 

   कार,लिप, भ्यान १,०००।– 

   ट्रक/लट्रपर ३,०००।– 

१०७   और्धी उद्योग  

   क. श्रेणी १८,०००।– 

   ख. श्रेणी १५,०००।– 

१०८   िसर उद्योग  

   क. श्रेणी २५,०००।– 

   ख. श्रेणी २०,०००।– 

१०९   टेक्टर/िापानी टेक्टर  

   क. श्रेणी १,०००।– 

   ख. श्रेणी ८००।– 

११० १ िेसीलब¸ एक्साभेटर¸ डोिर ३,०००।– 

१११ १ िोटरबोट   

    

११२ १ ररक्सा १००।– 

११३ १ गोरु¸राूँगा¸गाडा¸टाूँगा १००।– 

११४ १ प्याराग्िालडङ्ग १,५००।– 

११५ १ इलन्िलनयररङ्ग कन्सल्टेन्सी (सिै लकलसिका ) १०,०००।– 

११६   लनिावणकताव िेकेिार ५,०००।– 

११७     खानेपालन उपभोिा सलिलत िताव      ५,०००। 

११८    ब्याक हु िोडर भाडा प्रलत घण्टा           २,०००। 

११९     िास ुप्रिोधन केन्द्र                        ५,०००। 

१२०     हाउलिङ्ग कम्पलन                        २०,०००। 

१२१     रोिर तर्ा  लिक्चर                         २,०००। 

१२२   नगरपालिकािा बस्तु तर्ा सेिा प्रिायक संस्र्ाको सचुी िताव ( िालर्वक िलु्क )  ५००/- 

● अपाङ्ग (क र ख िगवका िात्र) र िलहिा िाट संचालित व्यिसायको व्यिसाय करिा िात्र िाग्ने रकििा  ३०%  छुट लिइनेछ । 

● नगरपालिका के्षत्रलभत्र व्यिसाय संचािनको िाखा लिस्तारको िालग सम्बलन्धत िडािा व्यिसाय िताव गनुवपनेछ र यसरी िताव गिाव लिस्ताररत िाखाको 

िालग ५० % छुट लिइनेछ । 

 

 

अनसुलूच- ५ 

             (िफा ६ सूँग सम्िलन्धत)  

                     िलडबुटी¸किाडी र िीििन्त ुकरको िर 

ि.सं. लिर्य  इकाई  िररेट ( रु.)  कैलफयत  

 १. ऊन  प्रलत KG 3.00  

२. िलडबुटी  " ५.००  

३. किाडी तर्ा लियर बोति / कोक / पेप्सी र अन्य लससा  " ०.५०  

४. परुानो फिाि लस्टि तर्ा स्िाप  " ०.५०  
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५. ट्यबु टायर  " ०.५०  

६.  र्ोत्रो लटन " ०.५०  

७. परुानो ड्रि  " ०.५०  

८. परुानो कागि  " ०.५०  

९. िटु र पिालस्टक िन्य बस्त ु " ०.५०  

१०. धानको भसु र चोक्कर  प्रलत लक्िन्टि २.००   

११. ब्रान  " ५.००  

१२. अन्य किाडी सिान  प्रलत KG २.००  

१३. छािा  प्रलत लपस  ५.००  

१४. ििेको िोलबि  प्रलत लिटर  १.००  

१५. परुानो लपत्ति र तािा  प्रलत KG २.००  

१६. कि निाग्ने िेलसनरी औिार  प्रलत KG ०.५०  

१७. काि  प्रलत क्य.ू फीट  ५.००  

१८. िाउरा  प्रलत लक्िन्टि  ३.००  

१९. इट्टा  प्रलत हिार  २५.००  

२०. हाड, लसंग, प्िाख  प्रलत KG १.००  

२१. ढुटो, लपना, चनु्नी अडरी िािको झाप कलनका आलिको लबलि 

िलु्यिा  

- ०.५०%  

२२. फुटेको लससा  प्रलत KG ०.२५  

 

अनसुलूच- ६ 

          (िफा ७ सूँग सम्िलन्धत) 

           सिारी साधन करको िर 

क्र. स.ं सवारी साधन कर दर (रुपैंयामा) 

1.  ररक्सा तर्ा ईिेलक्ट्रक ररक्सा (िालर्वक कर)   १००/- 

2.  ईिेलक्ट्रक स्कुटर  १००/- 

3.  टाूँगा  १००/- 

4.  ररक्सा तर्ा ईिेलक्ट्रक ररक्सा िा स्कुटर नािसारी    ५०/- 

 

 अनसुूलच- ७ 

               (िफा ८ सूँग सम्िलन्धत) 

         लिज्ञापन करका िरहरु 

 

ि.सं लिज्ञापन सािालग्रको िालर्वक िस्तरु  रकि 

१ १२ स्क्िायर लफट सम्िको होलडवङ िोडव ८००।- 

१.१ सो भन्िा िालर् २०स्क्िायर लफट सम्िको होलडवङ िोडव १२००।- 

१.२ सो भन्िा िालर् र्प प्रलत स्क्िायर लफट सम्िको होलडवङ िोडव ४०।- 
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४ लभते्त िेखन प्रलत स्क्िायर लफट २०।- 

५ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट सम्ि पसि िालहरका  ८००।- 

६ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट भन्िा िालर् पसि िालहरका १२००।- 

७ पोि व्यानर सानो एक हप्ता सम्िको (एक हप्ता पलछ व्यानार लनकाल्न ुपने छ ।) ३००।- 

८ िािो व्यानर रोडिस गररएको  एक हप्ता सम्िको (एक हप्ता पलछ व्यानार लनकाल्न ुपने छ ।) ५००।- 

९ सािविलनक स्र्ानिा रालखएको प्रचारप्रसार सािालग्रिा िाग्न ेरकििा २० प्रलतित रकि र्प गरर रकि असुलि गनव 

पाइन ेछ । 

 

१० लनलि सम्पलत भिन ¸ टहरा¸ िग्गािा सिेत लिज्ञापन गरे िापत न.पा.िे कर लिन पाउन ेछ ।  

११ एि.ई.लड लभलडयो लडस्प्िे िोडव प्रलत स्क्िायर लफट िालर्वक  ८००।- 

१२ आफ्नो व्यिसाय पररचयको िालग १५ स्क्िायर लफट सम्ि १ र्ान बोडव व्यिसायीिे आफ्ना पसि िा व्यिसाय 

रहकेो लभत्ता पखावि िा अगालडको भागिा राख्न पाउनेछन ्र १ भन्िा धेरै बोडव राख्नपुरेिा िालर्को िररेटिा 

सम्िलन्धत व्यिसायीिे लिज्ञापन कर िापत बझुाउनपुनेछ ।  

 

● सलूतविन्य र िलिरािन्य िस्तुको लिज्ञापन प्रलतिगव लफट रु १००।– 

● अन्यको हकिा नगरकायवपालिकािे तोके बिोलिि हुनेछ ।  

 

अनसुलूच- ८ 

(िफा १० सूँग सम्िलन्धत) 

बहाि लिटौरी िलु्कका िरहरु 

 

क्र.सं. लववरण  इकाई  दर रु. 

1.  नगरपालिका आफुिे लनिावण गरेका िा आफ्नो स्िालित्ििा रहकेा भिन, 

टहरा, िग्गा िा अन्य सम्पलत्त 

प्रलत टहरा/कठ्ठा िालसक  ५०० 

2.  आफ्नो रेखिेखिा रहकेो सािविलनक स्र्ि, ऐिानी िग्गा िा राििागव लभत्रको 

िग्गािा बनेका अस्र्ाई टहरा, छाप्रा िा पसि िा आिास, 

प्रलत टहरा/िालसक  २०० 

3.  नगरपालिकािे तोकेको सािविलनक स्र्ििा संचालित हाटबिार, िेिा, 

िात्रा आलििा रहकेा व्यिसाय,  

प्रलत स्टि  १०० 

4.  नगरपालिका के्षत्र लभत्र पने राििागवसंग िोलडएका सािविलनक ऐिालन¸प्रलत 

िग्गािा संरचना िनाई उपयोग गरे िापत 

प्रलत िगव फुट िालर्वक रु १ 

5.  नगरपालिका के्षत्र लभत्र पने राििागवसंग िोलडएका सािविलनक ¸ऐिालन प्रलत 

िग्गा उपयोग गरे िापत  

प्रलत रोपलन िालर्वक रु २०० 

6.  नगरपालिका के्षत्र लभत्रका अन्य सािविलनक¸ ऐिालन प्रलत िग्गा उपयोग गरे 

िापत 

प्रलत रोपलन िालर्वक रु १०० 

 

नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका अन्य सािविलनक, ऐिानी प्रलत िग्गािा भौलतक संरचना बनाई उपयोग गरे बापत िहेाय बिोलििको 

क्षेत्रिा प्रलत िगव फूट ति उल्िेलखत िरको बहाि लिटौरी िलु्क लिने । 

अ. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पन ेलपच बाटो संग िोलडएका राििागव लभत्रका  िग्गािा बनकेा भौलतक संरचना उपयोग गरेबापत - 

५० पैसा लिन े। 

आ.   नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पने अन्य िग्गािा बनेका भौलतक संरचना उपयोग गरेबापत - २५  पैसा लिन े। 

इ. गैंडाकोट नगरपालिका िडा नं. ३ र सालबक रतनपरु गा. लि. स. का  िग्गािा बनेका भौलतक संरचना उपयोग गरेबापत - १०  

पैसा लिन े। 

ई. कच्ची संरचनाको हकिा िालर् उल्िेख भए बिोलिि र पलक्क संरचनाको हकिा लनलिवत संरचनाको क्षते्रफि नापिाच गरर 

िालर् उल्िेलखत िरको िोब्बर िलु्क लिने । 

 

नोट :- ऐिानी र सािविलनक िग्गािा बनेका र बनाइएका संरचनािा रहकेा व्यिसायिाई अनुसिूी ४ बिोलिि िताव गिाव बहाि लिटौरी िलु्क 

सिेत लिई व्यिसाय िताव तर्ा नलिकरण  गनुव पनेछ ।  
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अनसुलूच- ९ 

            (िफा ११ सूँग सम्िलन्धत) 

                सेिा िलु्क र िस्तुरका िरहरु 

क) सरसफाई िलु्क (िालर्वक ) 

१. गैडाकोट नगरपालिकाकािाई स्िच्छ सफा र हराभरा िहरउन्िखु बस्ती बनाउने उद्देश्यका सार् बालर्वक सरसफाई िलु्क उिाउनको िालग तपलिि बिोलििको 

िलु्क उिाउनेलनणवय गररयो । 

१   होटि तर्ा िि तफव  िलु्क रु. 

   पयवटकीय स्तरको होटि  ३,०००।– 

   रेिुरेन्ट एण्ड िार १,५००।– 

   होटि तर्ा भोिनािय १,०००।– 

२   िाछा/िासु पसि   

   क श्रेणी  २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

३   अस्पताि/िेलडकि   

   क श्रेणीको अस्पताि  ३,०००।– 

   ख श्रेणीको अस्पताि १,५०० ।– 

    िेलडकि/ल्याि  १,०००।– 

४   पाटी प्यािेस   
   क श्रेणी २,०००। 

    ख श्रेणी १,५००।– 

५   हयेर कलटङ्ग सेन्टर १,०००।– 

६   िकव सफ   

  हभेी तफव   २,०००।– 

    िाइट तफव  १,०००।– 

७ 
  

आिासीय घर 
३००।– (िडा नं. ३ र सालिक रतनपरु गा.लि.स. 

िाहके) 

८   िालर् तोलकएका िाहके सिै प्रकारका व्यिसायीहरु २५०।– 

९   स्िीलिङ पिु सलहतकोररसोटव २,५००।– 

    

ख) प्रालिलधक (नक्सा पास तफव ) 

ि.स लििरण रकि रु 

१ नक्सा िरखास्त फारि (लकताि) फाईि सलहत  ६००।–  

२ तिा र्प गिाव िाग्नेिस्तुर ५००।– 
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३ नक्सा संिोधन िलु्क प्रलत पटक रु १,०००।– 

४ नक्सा नामसारी शुल्क  
  

 
खररि लििी को िागी  

 नक्सापास िस्तुरको ५०% 

 
अंि िंण्डाकोिागी  नक्सापास िस्तुरको १० प्रलतित 

 
बकसपत्र  नक्सापास िस्तुरको २० प्रलतित 

५ कम्पाउण्ड पखावि प्रलत रलनङ्ग लफट रु५।– 

६ स्िीलिङ्ग पिु –प्रलतिगव लफट रु ५।– 

७ स्र्ायी स्िीकृती नलिई लनिावण कायव सरुु गरेिा नक्सापास िस्तुरको  १.५ गुणा िररिाना 

८ स्र्ायी स्िीकृती भन्िा घरको के्षत्रफि बढी बनाएिा र्प के्षत्रफिको प्रलतिगव फूट. १०।– 

९ आिासीय घरिा ट्रसिगाउन े खिुा भएिा रु. १।–प्रलत िगवफुट 

१० आिासीय घरिा ट्रसिगाउन े
कोिा लनकािेिा प्रलत ि.लफ. रु.६।– राििागव 

सूँग िोलडएको घरिा । रु. ५ अन्य के्षत्रिा । 

११ के्षत्रफि िंसोधन (प्रलतपटक) रु.१,०००।– 

१२ लकत्ता नं. िंसोधन (प्रलतपटक) भएको अिस्र्ािा  रु. १०००।– 

१३ नक्साको प्रलतलिपी िस्तुर रु. १०००।– 

१४ नक्सा सम्पन्न प्रिाणपत्र िस्तुर  रु. १०००।– 

 

नक्सापास िररेट ( आिासीय प्रयोिनका िालग ) 

के्षत्र िेसिेन्ट तिा (प्रलत ि.फु.) िलिन तिा प्रर्ि तिा िोस्रो िेलखपाूँचौ छैटौं भन्िािालर् 

क १०।– १०।– ११।– १२ ।– १३ ।– 

ख – ७।– ८।– – – 

ग ७।– ७।– ८।– ९।– १०।– 

घ – ७।– ८।– ९।– – 

 

 व्यापाररक प्रयोिनको िालग िार्ी उल्िेलखत िरिा प्रलत ि.लफ. रु. २।– का िरि ेर्प ।  

 १५ लफट भन्िा अग्िो घर, गोि र आिासीय प्रयोिन बाहकेको टहरा भएिा प्रलत िगव लफट रु ५ र्प । 

 उद्योग तर्ा किकारखानाका िालग िार्ी उल्िेलखत िरिा प्रलत ि.लफ. रु. ५।– का िरि ेर्प । 

 भिन तर्ा योिना िापिण्ड, २०७४ िा रही लनिावण भएका आिासीय भिनहरुको हकिा तेब्बर िस्तुर लिई सम्पन्नता प्रिाणपत्र िारर गने 

। 

 Rain Water Harvesting (आकास ेपानीको सिपुयोग) - १० प्रलतित रािश्व छुट लिन ेतर घर सम्पन्न भई प्रिाणपत्र प्राप्त गने 

अिस्र्ािा प्रालिलधक लनररक्षणबाट सो लिपररत भएको िलेखएिा छुट रािश्वको  िोब्बर िररिाना िाग्नेछ । 

िेत्रहरुाः 

क. पिूवपलिि राििागविा पने पक्की घरहरु 

ख. पिूव पलिि राििागविा पने कच्ची/टहराघरहरु 

ग. अन्य के्षत्रिा पने पक्की घरहरु 
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घ. अन्य के्षत्रिा पने कच्ची/टहरा घरहरु 

● धालिवक िि िलन्िरहरु भिन लनिावण गिाव नक्सा पासिाई लनिलु्क हुिै आएकोिा लनरन्तरता लिन े। 

● भकुम्प लपलडत रातो काडव प्राप्त व्यलििाई नक्सापास लनःिलु्क गने । 

● गैडाकोट नगरपालिका लभत्र लनिावण हुने कृलर् प्रयोिनका भिन /टहराहरुका िालग प्रलत िगव लफट रु.५ िात्र लिने । 

●  नक्सा निीकरण गने िलु्क तर्ा िस्तुर स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ए ]न २०७४ िा व्यिस्र्ा भए बिोलिि हुनेछ ।  

 

ग. लसफाररस गररएका िस्तुरहरुः 

ि.सं. लििरण िस्तुर रु. 

१ घरिाटो लसफाररस िस्तुर १,०००।– 

२ चारलकल्िा िस्तुर ५००।– 

३ नाता प्रिालणत ५००।– 

  
क. पेन्सनपट्टा लसफाररस ५००।– 

  
ख. िन्ि लिलत प्रिालणत २००।– 

४ सम्पलत िलु्याङ्कन (िैिेलिक प्रयोिन) का िालग (िलु्यांङ्कीत रकिको) ०.०७५% 

५ सम्पती िलु्याङ्कन (स्ििेिका िालग िलु्यांङ्कीत रकिको) ०.०५% 

६ आम्िानी श्रोतप्रिालणत (िलु्यांङ्कीत रकिको) ०.०७५% 

७ लिद्यतु तर्ा खानेपानीलसफाररस ३००।– 

८ 
लिफेि लिद्यतु लसफाररस ( िोहोरो नपन ेगरी ) १,०००।– 

९ लिद्यतु नािसारी ४००।– 

१० प्रिालणत लसफाररस हरु २००।– 

११ िन पैिािर/कािकोलसफाररस  ४००।– 

१२ करचिुा लसफाररस लनिलु्क  

१३ पिूाविा फोटोटाूँस/पिूाव हराएको लसफाररस ३००।– 

१४ िग्गा नािसारी लसफाररस ७५०।– 

१५ सरिलिन िचुलु्का ५००।– 

१६ कृलर् िािी क्षलत तर्ा  पि ुितृ्यु/बाूँझोपन  लसफाररस सलहतको िचुलु्का लनिलु्क  

१७ कन्सिुर(Consular) प्रिालणत सक्कि २५० ।– प्रती पेि 
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  १८ कन्सिुर(Consular) प्रिालणत  नक्कि 
 १०० ।– प्रती पेि 

१९ नािािक पररचयपत्र लसफाररस ३००।– 

२० व्यिसायको नाि, िेगना, पुूँिी, सञ्चािकपररितवन गिावको ३००।– 

   

२१ सहकारी संस्र्ा एकीकरण िा प्रिाणपत्र बनाउन ुपने गरर गररने कायवहरुिा  ५००/- 

२२ िनुाफा रलहत रालरट्रय तर्ा अन्तरालरट्रय  गैर सरकारी संस्र्ा सलुचकृत िलु्क ५००।– 

   

लििेर् प्रकारका किकारखाना तर्ा उद्योगका िालग नगरकायवपालिकािे लनणवय गरेअनसुार हुने । 

 घरेि ुतथा साना उद्योग तर्ि   

 चारलकल्िा खोिेर गररएको लसफाररस  
रु.५,००।– 

 

 सािान्य व्यिसायको र सािान्य लसफाररस  रु.२००।– 

 १५ अश्विलि सम्ि लिद्यतु क्षिता भएका       
१,५००। 

 

 २५ अश्विलि सम्ि लिद्यतु क्षिता भएका       २,५००। 

  ५० अश्विलि सम्ि लिद्यतु क्षिता भएका       ४,०००। 

  सो भन्िा िालर् अश्विलि लिद्यतु क्षिता भएका       ६,०००। 

 

स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ द्वारा िारी गररएको िडा कायावियबाट गररने प्रिालणत तर्ा लसफाररस गररने िस्तुर हरुको लििरणः 

ि.सं. लििरण िस्तुर 

१ बहािकरको िेखािोखालसफाररस ५००।– 

२ कोिा खोल्ने रोहिरिा बस्न ेलसफाररस ५००।– 

३ िोलह िागत कट्टाको लसफाररस ५००।– 

४ घरिग्गा करको िेखािोखागने लसफाररस ५००।– 

५ ब्यापार व्यिसाय िन्िभएको, संचािन नभएको िा हुूँिै नभएको लसफाररस ५००।– 

६ लििालहत प्रिालणत तर्ा अलििालहत प्रिालणत २००।– 

७ घर पाताि प्रिालणतगनै ५००।– 

८ व्यलिगत लििरण िा चाररलत्रक प्रिालणत   ५००।– 

९  पाररिाररक लििरण प्रिालणत  ५००। 

१० पिुाविा घरकायि गने लसफाररस ५००।– 

११ फरक फरक नाि र्र, िन्िलिलत, तर्ा प्रिालणत ििुै नाि गरेको व्यलि एकै हो ३००।– 

१२ नाि, र्र, िन्िलिलतसंिोधन लसफाररस ३००।– 

१३ िग्गा धनी पिूावप्रलतलिलप लसफाररस ३००।– 

१४ कागि र िन्िरुीनािा २००।– 

१५ संरक्षक प्रिालणतगने तर्ा संस्र्ागत र व्यलिगत संरक्षक लसफाररस ५००।– 
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१६ लिलितसूँगको /ितृकसूँगको नाता प्रिालणत ५००।– 

१८ हकिािा िा हकिारप्रिालणत गने ५००।– 

१९ िग्गाको हक सम्िन्धी लसफाररस ५००।– 

२० उद्योग िाउूँसारी लसफाररस १,५००।– 

२१ लिलितै रहकेो लसफाररस २००।– 

२२ लिद्यािय खोल्नलसफाररस / अनिुलत १,०००।– 

२३ लिद्याियको कक्षार्प/ िाउूँसारी गने ५००।– 

२४ पािनपोर्णका िालग २००।– 

२५ बैिालहक अंलगकृतनागररकता लसफाररस ५००।– 

२६ आलर्वक अिस्र्ा कििोर िा लिपन्न प्रिालणत, छात्रिलृत लसफाररस  १००।– 

२७ आलर्वक अिस्र्ा सिि र सम्पन्नता प्रिालणत ५००।– 

२८ 
अलिन खटाई िग्गानापिाूँच गने (३ लकत्ता सम्ि सो भन्िा बढी भए प्रलतलकत्ता 

५०० का िरि ेर्प हुने)   १,०००।– 

  िेनिेन कारोबार सालक्ष                              
 ििुुलक िेिालन आचार संलहता २०७४ 

अनसुार 

२९  घटना घटेको ३५ लिन  पलछ िताव गरेिा  
 

 क) व्यलिगत घटनाितावको लबिम्ि िलु्क २००/- 

 ख) व्यलिगत घटनाितावको प्रिाणपत्रको नक्कि िस्तुर ५००/- 

 ग) व्यलिगत घटना तर्ा नागररक अलभिेख िताव लकताब हरेेको िस्तुर २००/- 

 घ) सािालिक सरुक्षा भत्ता पररचयपत्रको नक्कि िस्तुर १००/- 

 
ङ) लिधिा िलहिािाई अको लििाह नभएको प्रिाणपत्र िगायत यस संग 

सम्बलन्धत  सम्पणुव लसफाररस लनिलु्क 

३०  सािालिक सरुक्षा संग सम्बलन्धत सम्पणूव  लसफाररस                                                                           लनिलु्क 

३१  टोिलिकास संस्र्ा ¸उपभोिा सलिलत बैंक खाता खोल्ने लसफाररस                          लनिलु्क 

३२  ३५ लिन लभत्र घटना िताव गरेिा   लनिलु्क 

३३ अपाङ्ग् ¸असाहय, िेष्ठ नागररक  पररचयपत्र लसफाररस लनःिलु्क 

३४ िताव/नक्कि प्रलत पेि (न्यायीक सलिलततफव )                                                
 लनःिलु्क 

३५ राज्यको लनलत अनरुुप िाध्यकारी रुपिा नाि पररिवतन गिाव लसफाररस   लनःिलु्क 

३६  नागररकताको िालग ( अनसुलुच फारि / वसर्ारिस )  लनःिलु्क 

३७  सम्पलत कर लििरण फारि                                                                  लनिलु्क 

३८ स्िास््य उपचार लसफाररस  लनिलु्क 

३९ 
नगिपावलकाबाट जारि भएका वसर्ारिसिरु तथा प्रमाणपत्र सोवि आर्थफक 

िर्फ वभत्र पुन: प्रमावणत गदाफ  लनिलु्क 
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४० स्िास््ि उपचाि वसर्ारिस वनशुल्क  लनिलु्क 

४१ भु-उपिोग ऐन अनुसाि जग्गाको बर्गफकिण वसर्ारिस  लनिलु्क 

४२ लकत्ता काट /लकत्ता एलककरण लसफाररस  रु.५००।– 

४३ िाटो प्रिालणत   रु.२००।– 

४४ सचूना टाूँस िानकारी लसफाररस  लनिलु्क  

 

लशिा तर्ि  

 सरुिा सहिलतको लसफाररस   

 सरुिा भई आउने       २,०००।–  

 सरुिा भई िाने २०००/- 

 ग्रेडलसट सच्चाउने   ३०० ।–  

 
साििुालयक लिद्याियको भौलतक सलुिधा तर्ा स्रोत साधन र्प र व्यिस्र्ापनको 

िालग सरकारी तर्ा गैर सरकारी लनकायिा लसफाररस  लनिलु्क  

 
साििुालयक लिद्याियको भौलतक सलुिधा तर्ा स्रोत साधन र्प र व्यिस्र्ापनको 

िालग अन्तरालरट्रय सरकारी तर्ा गैर सरकारी लनकायिा लसफाररस ५०००/- 

 
अन्य लिद्याियको भौलतक सलुिधा तर्ा स्रोत साधन र्प र व्यिस्र्ापनको िालग 

अन्तरालरट्रय सरकारी तर्ा गैर सरकारी लनकायिा लसफाररस ७०००/- 

 
अन्य लिद्याियको भौलतक सलुिधा तर्ा स्रोत साधन र्प र व्यिस्र्ापनको िालग 

सरकारी लनकायिा लसफाररस   १००० ।–  

 
अन्य लिद्याियको भौलतक सलुिधा तर्ा स्रोत साधन र्प र व्यिस्र्ापनको िालग 

गैर सरकारी लनकायिा लसफाररस   १,५०० ।– 

 
कन्सिुर प्रिालणत िैलक्षक प्रिाण पत्रको ( लििेििा अध्ययन गनवका िालग िैलक्षक 

प्रिाणपत्र प्रिालणत गनव ) २५० ।– ( प्रलत पेि ) 

 ग्रेड िलृद्ध पररक्षा िलु्क            ५०० ।– ( प्रलत लिर्य ) 

 पनुवयोगको िलु्क ३०० ।– ( प्रलत लिर्य ) 

 पनु: पररक्षण िलु्क  ५०० ।–( प्रलत लिर्य ) 

 लिक्षक लनयलुि सिर्वन १,००० ।– 

 लिक्षा िाखाबाट हुने अन्य लसफाररस २०० ।– 

 लिर्य लिज्ञको िालग आिेिन  ५००/- 

किा थप ¸लवषय थप तथा नयााँ दताि तर्ि  

 
लिि ुस्याहार केन्द्र / पिूव बािलिकास केन्द्रको िालग आिेिन िलु्क 

१०००/- (साििुालयक) 

२,०००/- (संस्र्ागत) 

 
प्रारलम्भक िाि लिक्षा / पिूव प्रार्ालिक लिद्याियको िालग आिेिन िलु्क                          

२,००० ।– (साििुालयक) 

३,०००/- (संस्र्ागत) 

 
लिि ुस्याहार केन्द्र / पिूव बािलिकास केन्द्रको िालग िताव िलु्क 

५,००० ।– (साििुालयक) 

७,०००/- (संस्र्ागत) 

 
प्रारलम्भक िाि लिक्षा / पिूव प्रार्ालिक लिद्याियको िालग िताव िलु्क                          

७,००० ।– (साििुालयक) 

१०,०००/- (संस्र्ागत) 

 
आधारभतु लिद्याियको िालग आिेिन िलु्क  

३,००० ।– (साििुालयक) 

५,०००/- (संस्र्ागत) 

 
आधारभतु लिद्याियको िालग िताव िलु्क    

१०,००० ।– (साििुालयक) 

१२,०००/- (संस्र्ागत) 

 
िाध्यलिक  लिद्याियको िालग आिेिन िलु्क 

५,००० ।– (साििुालयक) 

१०,०००/- (संस्र्ागत) 

 
िाध्यलिक  लिद्याियको िालग िताव िलु्क   

१५,००० ।– (साििुालयक) 

२०,०००/- (संस्र्ागत) 
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कक्षा/लिर्य  र्प आधारभतू तह आिेिन िलु्क   

२,००० ।– (साििुालयक) 

३,०००/- (संस्र्ागत) 

 
कक्षा/लिर्य  र्प आधारभतू तह िताव िुल्क  

५,००० ।– (साििुालयक) 

१०,०००/- (संस्र्ागत) 

 
कक्षा/लिर्य  र्प िाध्यलिक तह आिेिन िलु्क  

७,००० ।– (साििुालयक) 

१०,०००/- (संस्र्ागत) 

 
कक्षा/लिर्य  र्प िाध्यलिक तह िताव िलु्क 

८,००० ।– (साििुालयक) 

१२,०००/- (संस्र्ागत) 

● यसिा नपरेको अन्य लिर्यिा नगरकायवपालिकािे लनणवय गनव सक्न े

● संघ, प्रिेि र स्र्ानीय तहको साझा अलधकार सचूीका लिर्यहरुिा कर लिने सम्बन्धिा  संघ र प्रिेि सरकारको काननू अनुसार हुने छ । 

नोटः तर संघ, प्रिेि र स्र्ानीय काननुिे िाध्यकारी व्यिस्र्ा गरेको िा त्यस्तो कुनै लनणवय भएकोिा यस अनसुचुी बिोलिि उल्िेख भएका िलु्कहरु िाग्ने छैनन् । 

 

अनसुलूच -१० 

                     (िफा १२ सूँग सम्िलन्धत) 

       पालकव ङ िलु्क िर 

नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र िगाउन सक्ने पालकव ङ िलु्कको िर 

ि.स. सिारी साधनको नाि  िर प्रलत पटक  

१ िािो रुट¸िस लिलनिस  रु.५०।- 

२ िाइिो िस¸लिप  रु.४०।- 

३ सट रुट¸िस लिलनिस रु.४०।- 

४ सट रुट िाइिो िस¸ लिप  रु.२५।- 

५ लिलन रुट¸ िस¸लिलनिस िाइिो िस¸ लिप टेम्पो¸ म्यालिक रु.१५।- 

६ िोटरसाइकि / स्कुटर  रु.१०।- 

७ एम्बुिेन्स, सब-बहान, ििकि िगायत अत्यािश्यक सेिािा खलटने सिारी साधनहरु   लनिलु्क  

 

 िालर् लसफाररस गररएका कर / िस्तुर / िलु्क का बारेिा कुनै अन्योि भएिा सोको व्यिस्र्ा गरर स्पि पाने र यसिा उल्िेख हुन  छुट भएका लिर्यका 

सम्बन्धिा लनणवय गने अलधकार नगर कायवपालिकािाई लिने । 

 संलबधान बिोलिि साझा अलधकार सलुचिा परेका लिर्यहरुिा नेपाि सरकार र गण्डकी प्रिेि सरकारका तफव बाट िारर गररएको काननु प्रलतकुि नहुने गरर 

कायव संचािन गने । 

 

आज्ञािे,  

िलुिराि ररिाि  

प्रिखु प्रिासकीय अलधकृत  
 


