
efu–!

g]kfnsf] ;+ljwfg adf]lhd u}+8fsf]6 gu/ ;efn] agfPsf] tn pNn]v eP  

adf]lhdsf] P]g ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nfuL k|sfzg ul/Psf] 5 .

:yfgLo /fhkq
u}+8fsf]6 gu/kflnsfåf/f k|sflzt

v08 M $  ;+Vof M !    ldltM @)&*.#.!^

u}+8fsf]6 gu/kflnsf
u}+8fsf]6, gjnk/f;L
u08sL k|b]z, g]kfn





          

-1_

v08 M $  ;+Vof M !    ldltM @)&*.#.!^    efu !

  

गैंडाकोट नगरपालिकाको 
आलथिक ऐन     

 

गडैाकोट नगरपालिकाको ऄथव सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायावन्ियन गनव बनेको 
ऐन    
प्रस्तावनााःगडैाकोट नगरपालिकाको अलथवक िर्व २०७८/०७९ को ऄथव 

सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायावन्ियन गनवको लनलमत्त स्थानीय कर तथा िलु्क 
संकिन गने, छुट लदन े तथा अय संकिनको प्रिासलनक व्यिस्था गनव 
िाञ्छनीय भएकोिे,  
नेपािको संलिधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम गडैाकोट 
नगरपालिकाको नगर सभािे यो ऐन  बनाएको छ ।  
१) संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “ अलथवक ऐन, २०७८ ” 

रहकेो छ । 
 (२) यो ऐन २०७८ साि श्रािण १ गतेदलेख गैंडाकोट 

नगरपालिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 
२) सम्पलत कराः (१) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्थाको 

स्िालमत्िमा रहकेो घर¸जग्गा र त्यस्तो जग्गामा िनेको भौलतक संरचनामा 
सम्पलत कर िगाइ ऄसिु ईपर गररने छ। 

२)ईपदफा १ बमोलजम िगाइने सम्पलत्त करको दर अनुसूलच 
(१)मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 
३) भूलमकर (मािपोत): गडैाकोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूलच (२) 

बमोलजम भलूमकर (मािपोत) िगाआने र ऄसिु ईपर गररने छ ।  
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४) घर जग्गा वहाि कराः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्थािे 

भिन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी परैू िा 
अलंिक तिरिे िहािमा लदएकोमा अनुसूलच (३) बमोलजम घर जग्गा 

िहाि कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  
५) व्यवसाय कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा 
पूूँजीगत िगानी र अलथवक कारोिारका अधारमा अनुसूलच (४) बमोलजम 

व्यिसाय कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 
६) जलडबुलट¸ कवालड र जीवजन्तु कराः१) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै 

व्यलि िा संस्थािे उन¸ खोटो¸ जलडिटुी¸ िनकस¸ किालड माि र प्रचलित 
काननुिे लनर्धे गरेको लजिजन्तु िाहकेका ऄन्य मतृ िा माररएका 
लजिजन्तकुो हाड¸लसङ¸प्िाख¸छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसालयक कारोिार 
(लिि िा लिजक िा िेनदने) गरे िापत अनुसुलच (५) बमोलजम  

जलडबलुट¸किालड र लजिजन्तु कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररने छ । 
२) ईपदफा (१) िमोलजमका िस्तकुो व्यिसालयक कारोबार गने 

व्यलि िा संस्थािाइ नगरपालिकािे व्यिसाय आजाजत लदूँदा कर बझुाईने 
सतव र लिलध समते तोलक आजाजत लदइने छ। 
७) सवारी साधन कराः १) नगरपालिकामा दताव लभएका टाूँगा¸ररक्सा¸ऄटो 
ररक्सा र इ ररक्सा मा अनुसुची (६) बमोलजम  सिारी साधन कर िगाइ 

ऄसिु ईपर गररने छ । प्रदिे काननुिे ऄन्यथा व्यिस्था गरेको ऄिस्थामा 
सोलह ऄनसुार हुनेछ । 
८) लवज्ञापन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लिज्ञापन तथा प्रचार प्रसारका 
िालग राख्न लदने साआनबोडव¸स्टि िगायतमा अनुसूलच (७) बमोलजम 
लिज्ञापन कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 
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४) घर जग्गा वहाि कराः  नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि िा संस्थािे 

भिन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी परैू िा 
अलंिक तिरिे िहािमा लदएकोमा अनुसूलच (३) बमोलजम घर जग्गा 

िहाि कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ ।  
५) व्यवसाय कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा 
पूूँजीगत िगानी र अलथवक कारोिारका अधारमा अनुसूलच (४) बमोलजम 

व्यिसाय कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 
६) जलडबुलट¸ कवालड र जीवजन्तु कराः१) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै 

व्यलि िा संस्थािे उन¸ खोटो¸ जलडिटुी¸ िनकस¸ किालड माि र प्रचलित 
काननुिे लनर्धे गरेको लजिजन्तु िाहकेका ऄन्य मतृ िा माररएका 
लजिजन्तकुो हाड¸लसङ¸प्िाख¸छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसालयक कारोिार 
(लिि िा लिजक िा िेनदने) गरे िापत अनुसुलच (५) बमोलजम  

जलडबलुट¸किालड र लजिजन्तु कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररने छ । 
२) ईपदफा (१) िमोलजमका िस्तकुो व्यिसालयक कारोबार गने 

व्यलि िा संस्थािाइ नगरपालिकािे व्यिसाय आजाजत लदूँदा कर बझुाईने 
सतव र लिलध समते तोलक आजाजत लदइने छ। 
७) सवारी साधन कराः १) नगरपालिकामा दताव लभएका टाूँगा¸ररक्सा¸ऄटो 
ररक्सा र इ ररक्सा मा अनुसुची (६) बमोलजम  सिारी साधन कर िगाइ 

ऄसिु ईपर गररने छ । प्रदिे काननुिे ऄन्यथा व्यिस्था गरेको ऄिस्थामा 
सोलह ऄनसुार हुनेछ । 
८) लवज्ञापन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने लिज्ञापन तथा प्रचार प्रसारका 
िालग राख्न लदने साआनबोडव¸स्टि िगायतमा अनुसूलच (७) बमोलजम 
लिज्ञापन कर िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

  

९) मनोरञ्जन करः नगरपालिका क्षेत्र लभत्र संचालित लसनेमा हि¸ 

साूँस्कृलतक प्रदिवन हि¸ लथयटर संलगत¸ मनोरञ्जन प्रदिवन स्थि ¸जादु̧  
सकव स¸ चटक जस्ता मनोरञ्जन व्यिसायमा प्रदिे काननुिे तोकेबमोलजम 
मनोरञ्जन कर ऄसिु ईपर गररने छ । 
१०)  वहाि लवटौरी शुल्काः नगरपालिका के्षत्रलभत्रअफूिे लनमावण रेखदखे 
िा संचािन गरेका हाट बजार िा पसि िा सरकारी जग्गामा िनेका 
संरचनाको ईपयोग िापत अनुसूलच (८)  मा भएको व्यिस्था ऄनसुार बहाि 

लबटौरी िलु्क िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । 
११)  सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनमावण,संचािन िा व्यिस्थापन 
गरेका अनूसूलच(९)मा ईलल्िलखत स्थानीय पिूावधार र ईपिब्ध गराआएको 

सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही ऄनसुलूचमा व्यिस्था भए ऄनसुार िलु्क िगाआने 
र ऄसिू ईपर गररनेछ । 
१२)  पालकि ङ शुल्काः१)नगरपालिकािे अफ्नो क्षेत्रलभत्र तोकेको पालकव ङ्ग 

स्थिमा सिारी साधनिाइ पालकव ङ्ग सलुिधा ईपिब्ध गराएिापत 
अनुसूची(१०) ईल्िेख भए बमोलजमको दरमा पालकव ङ्ग िलु्क िगाइ 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 
२) नगरपालिकािे ईपदफा (१)बमोलजम तोकेको स्थान िाहके 

ऄन्य स्थानमा सिारी पालकव ङ्ग गनव रोक िगाईन सलकने छ, तर राजमागव 
तथा सहायक राजमागवको सडक ऄलधकार क्षेत्रलभत्र यस दफा बमोलजम 
सिारी पालकव ङ्ग गराआने र िलु्क िगाआने छैन । 

३)नगरपालिकािे सिारी पालकव ङ्ग क्षेत्र लनधावरण गदाव सिारी 
अिागमनमा बाधा नपगु्ने गरर ट्रालफक प्रहरी कायावियसूँगको समन्ियमा 
गनेछ । 
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१३) दण्ड जररवानााः (१)  नगरपालिकािे लनधावरण गरेको कर िलु्क तथा 

महििु तोलकएको समयमा भतु्तालन नगरेमा सम्बलन्धत काननुमा दर 
तोलकएकोमा सोलह बमोलजम र नतोलकएकोमा गडैाकोट नगरकायावपालिका 
बाट लनधावररत दरमा जररिाना सलहत िक्यौता ऄसिु ईपर गररनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत व्यिस्था िाहके प्रचलित 
काननु पािना नगरेको कसरुमा नगरपालिकाको तफव बाट िगाईने ऄन्य दण्ड 
जररिाना रकम सम्िलन्धत काननुमा तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
१४) कर छुटाः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्ि भएका व्यलि िा 

संस्थाहरुिाइ यस ऐनमा ईल्िेख भए भन्दा िाहके ऄन्य कुनै लकलसमको कर 
छुट लदइने छैन ।  
१५) कर तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः यो ऐनमा भएको 

व्यिस्था ऄनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बलन्ध कायवलिलध 
नगरकायवपालिकािे तोके ऄनसुार हुनेछ । 
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१३) दण्ड जररवानााः (१)  नगरपालिकािे लनधावरण गरेको कर िलु्क तथा 

महििु तोलकएको समयमा भतु्तालन नगरेमा सम्बलन्धत काननुमा दर 
तोलकएकोमा सोलह बमोलजम र नतोलकएकोमा गडैाकोट नगरकायावपालिका 
बाट लनधावररत दरमा जररिाना सलहत िक्यौता ऄसिु ईपर गररनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत व्यिस्था िाहके प्रचलित 
काननु पािना नगरेको कसरुमा नगरपालिकाको तफव बाट िगाईने ऄन्य दण्ड 
जररिाना रकम सम्िलन्धत काननुमा तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
१४) कर छुटाः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्ि भएका व्यलि िा 

संस्थाहरुिाइ यस ऐनमा ईल्िेख भए भन्दा िाहके ऄन्य कुनै लकलसमको कर 
छुट लदइने छैन ।  
१५) कर तथा शुल्क संकिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः यो ऐनमा भएको 

व्यिस्था ऄनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बलन्ध कायवलिलध 
नगरकायवपालिकािे तोके ऄनसुार हुनेछ । 

 
 
 
 
 

  

  

ऄनसुचूी – १ 

(दफा २ सूँग सम्िलन्धत) 
सम्पलत करको दर 

(1) सम्पलत्त करको मलू्याङ्कन दर 

लस.नं मूल्यांकन रकम रु वालषिक  सम्पलि कर रु 

१ रु १ िाख देलख रु १० िाखसम्म पचास रुपैया देलख दइुसय रुपैयासम्म 

२ रु १० िाख १ देलख रु २० िाखसम्म दइुसय पचास रुपैया देलख चारसय रुपैयासम्म 

३ रु २० िाख १ देलख रु ३० िाखसम्म पाूँचसय रुपैया देलख एकहजार रुपैयासम्म 

४ रु ३० िाख १ देलख रु ५० िाखसम्म एकहजार दइुसय रुपैया देलख तीनहजार 
रुपैयासम्म 

५ रु ५० िाख १ देलख रु १ करोडसम्म तीनहजार पाचसय रुपैया देलख दि हजार 
रुपैयासम्म 

६ रु १ करोड १ देलख रु २ करोडसम्म बाहहजार रुपैया देलख बीस हजार रुपैयासम्म 

७ रु २ करोड१देलख रु ५ करोड पच्चीस हजार रुपैया देलख सालि हजार रुपैया 
सम्म 

८ रु ५ करोड१देलख मालथ जलतसकैु भएपलन रु २(दइु) प्रलत हजारका दरिे 

 

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

संरचनाको लकलसम प्रलतिर्व/हस 
कट्टी दर 

ह्रासकट्टी 
िर्व 

करको दर 
प्रलतिगवफूट रु 

१ RCC फे्रम स्टक्चर २.००% ४५ िर्व ६३५।– 
२ माटोको जोडाइ RCC छाना िा 
लसमेन्टको जोडाइ र जस्ताको छाना 

३.०० % ३० िर्व ५७५।– 

३ माटोको जोडाइ जस्ता/टायिको छाना ३.६०% २५ िर्व ५२५।– 
४ ढंुगा िा आटाको पखाविबाट बनेको घर ४.५०% २० िर्व ४५०।– 
५ ऄस्थायी कच्ची घर  ६.००% १५ िर्व ३७५।– 
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(ग) सम्पलत कर लतने करदातािे प्रत्येक अ. ि. को सरुु दलेख पौर् मसान्त 
सम्म कर लतनव अएमा सम्पलत करमा १० प्रलतित छुट लदइनेछ ।  

घ) हाइटेन्सन िाआन मलुनको जग्गा भलन सम्िलन्धत िडाबाट लसफाररस भआ 
अएमा सो जग्गाको सम्पलत कर सोलह िडाको सिै भन्दा कम 
मलु्याङ्कन लसलिङमा रालख मलु्य लनधावरण गरर सम्पलत कर ऄसिु ईपर 
गररने छ र हाइटेन्सन िाआन मलुनको जग्गाको क्षेत्रफि सम्िलन्धत िडा 
सलमलतिे िा िडा ऄध्यक्षिे एलकन गरे बमोलजम हुनेछ । 

ङ) सम्पलत करको ऄन्य प्रकृया कायवलिधीमा अधाररत हुनेछ । 
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(ग) सम्पलत कर लतने करदातािे प्रत्येक अ. ि. को सरुु दलेख पौर् मसान्त 
सम्म कर लतनव अएमा सम्पलत करमा १० प्रलतित छुट लदइनेछ ।  

घ) हाइटेन्सन िाआन मलुनको जग्गा भलन सम्िलन्धत िडाबाट लसफाररस भआ 
अएमा सो जग्गाको सम्पलत कर सोलह िडाको सिै भन्दा कम 
मलु्याङ्कन लसलिङमा रालख मलु्य लनधावरण गरर सम्पलत कर ऄसिु ईपर 
गररने छ र हाइटेन्सन िाआन मलुनको जग्गाको क्षेत्रफि सम्िलन्धत िडा 
सलमलतिे िा िडा ऄध्यक्षिे एलकन गरे बमोलजम हुनेछ । 

ङ) सम्पलत करको ऄन्य प्रकृया कायवलिधीमा अधाररत हुनेछ । 

 
  

  

ऄनसुलूच-२ 
(दफा ३ सूँग सम्िलन्धत) 

भलुमकर (मािपोत) 

● तत्कालिन सम्पलत कर िाग ुभएको िर्व भन्दा ऄलघल्िो िर्व सम्मको 
िक्यौता रकम ऄसिु ईपर गन ेसन्दभवमा भलुमकर(मािपोत) कर ऄििु 
ईपर गररनेछ  ।  

● गैंडाकोट नगरपालिकािे लिद ै अएको सम्पलत्त करिाइ स्थालनय 
सरकार सचािन ऐन २०७४ ( पलहिो संिोधन) ऄनसुार सोलह ऐनको 
दफा ५५ को ईपदफा ५ मा ईल्िेलखत संघ सस्थाको घर र घरजग्गामा 
सम्पलत्त कर निाग्ने तर लत सघं सस्थाकै घरिाहकेको जग्गा र ऄन्य 
जग्गामा सोही ऐनको दफा ५६ िमोजीम भलूमकर (मािपोत) लिन 
व्यिस्था भए िमोलजम अलथवक िर्व २०७३/०७४ दलेख अ.ि. 
२०७५/७६ सम्म त्यस्ता संघ सस्थाको घर र जग्गामा सम्पलत्त कर लिद ै
अएकोमा सोही िमोलजम गने र अलथवक िर्व २०७६/०७७ दलेख लत 
संघ सस्थाको जग्गामा भलूमकर (मािपोत) िगाईने ।  त्यस्ता संघ 
सस्थाको जग्गाको भलूमकर (मािपोत) लिने प्रयोजनका िालग कर 
लनधावरण गदाव सम्पलत्त करको िालग गररएको मलु्याङ्कन िमोलजमनै 
मलु्याङ्कन गरर भलूमकर (मािपोत) लनधावरण गने र  त्यस्तो कर रकम  
लिलिध नगलद रलसदमा  भलूमकर (मािपोत) लिर्वक कायम गरर ऄसिु 
गररनेछ  । भलूमकर (मािपोत) को छूट सम्बलन्ध व्यिस्था सम्पलत्त कर 
बमोलजम नै हुनेछ । 
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ऄनसुलूच-३ 
(दफा ४ सूँग सम्िलन्धत) 
घर जग्गा बहािकरको दर 

क) नगरपालिका क्षेत्रलभका घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम टहरा, िडे, 
छप्पर, कारखाना¸ जग्गा िा पोखरी परैु िा अलिकं रुपमा बहािमा 
लदएकोमा बहाि रकमको १० प्रलतित बहाि कर ऄसिु गररनेछ । 

ख) बैदलेिक प्रयोजनका िालग अम्दालन प्रमालणत गनव भलन  मात्र पेि 
भएका प्रमाणका अधारमा घर जग्गा बहाि करमा ५०% छुट 
लदआनेछ  । 

ग) प्रत्यक्ष रुपमा कृलर् ईपज ईत्पादन कायवका िालग प्रयोगमा अएको  
घर जग्गा बहाि करमा ५०% छुट लदआनेछ  । 

घ) मालथ ईल्िेलखत (ख) र (ग) बदुाबाट लदआएको छुट एकै व्यलिको 
पनव गएमा दोहोरो छुट पाईने छैन । 

 
ऄनसुलूच -४ 

(दफा ५ सूँग सम्िलन्धत) 
व्यिसाय कर 

ङ) गडैाकोट नगरपालिकािाट अगालम अलथवक िर्व २०७८/०७९ का 
िालग दहेायिमोलजमका व्यिसाय करका दर लनधावरण गने । 

च) व्यिसाय कर िालर्वकः– लिलभन्न लकलसमका ब्यिसाय करः (दताव 
तथा नलिकरणमा ) गदाव लिने दस्तरु रकमः– 
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ऄनसुलूच-३ 
(दफा ४ सूँग सम्िलन्धत) 
घर जग्गा बहािकरको दर 

क) नगरपालिका क्षेत्रलभका घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम टहरा, िडे, 
छप्पर, कारखाना¸ जग्गा िा पोखरी परैु िा अलिकं रुपमा बहािमा 
लदएकोमा बहाि रकमको १० प्रलतित बहाि कर ऄसिु गररनेछ । 

ख) बैदलेिक प्रयोजनका िालग अम्दालन प्रमालणत गनव भलन  मात्र पेि 
भएका प्रमाणका अधारमा घर जग्गा बहाि करमा ५०% छुट 
लदआनेछ  । 

ग) प्रत्यक्ष रुपमा कृलर् ईपज ईत्पादन कायवका िालग प्रयोगमा अएको  
घर जग्गा बहाि करमा ५०% छुट लदआनेछ  । 

घ) मालथ ईल्िेलखत (ख) र (ग) बदुाबाट लदआएको छुट एकै व्यलिको 
पनव गएमा दोहोरो छुट पाईने छैन । 

 
ऄनसुलूच -४ 

(दफा ५ सूँग सम्िलन्धत) 
व्यिसाय कर 

ङ) गडैाकोट नगरपालिकािाट अगालम अलथवक िर्व २०७८/०७९ का 
िालग दहेायिमोलजमका व्यिसाय करका दर लनधावरण गने । 

च) व्यिसाय कर िालर्वकः– लिलभन्न लकलसमका ब्यिसाय करः (दताव 
तथा नलिकरणमा ) गदाव लिने दस्तरु रकमः– 

  
 

  

१  होटि तथा िज तफव   रकम रु. 
  Swimming पिु सलहतको होटि तथा िज ५,०००।– 

क श्रेणी Swimming  पिु   ३,०००।– 
ख श्रेणी Swimming   पिु २,०००।– 

  क श्रेणीिज  १,५००।– 
  ख श्रेणी िज १,०००।– 

२  होटि भोजनािय   
  क श्रेणी     १,०००।– 

ख श्रेणी ८००।– 
  होटि (मलदरा जन्य पेय पदाथव सलहत ) १५००/- 

३    रे�ुरेन्ट एण्ड बार   
  क श्रेणी िज समेतको २,५००।– 

ख श्रेणी २,००० ।– 
४  लमिाइ पसि    

  क श्रेणी (लमष्टान्न भण्डार)  १,५०० ।– 
ख श्रेणी १,०००।– 

५  लचया तथा कफी पसि   
  क श्रेणी ५००।– 

ख श्रेणी ४००।– 
६  च्याई ईत्पादन तथा लिक्री व्यिसाय   

  क श्रेणी ८००।– 
ख श्रेणी ४००।– 

७ क  माछा मासु पसि    
  माछा पसि   
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १¸०००। 
 ख  खसीको मासु पसि    
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १¸०००। 
 ग  राूँगाको मासु पसि   
  क श्रेणी १,५०० ।– 
  ख श्रेणी १¸०००। 
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 घ  बुंगुरको मासु पसि    
  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ८००।– 
 ङ  कुखरुा तथा ऄन्य मासु पसि  
  क श्रेणी १,५०० ।– 
  ख श्रेणी  १¸०००। 

८  छािा संकिन गने सूँग   
  एकै दर १,०००।– 

९  ऄण्डा पसि   
  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ७००।– 

१०  फिफुि पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता १,००० ।– 
  ख श्रेणी खदु्रा लिके्रता ८००।– 
  ग श्रेणी खदु्रा लिके्रता(िेिा व्यिसायी) ५००।– 

११  सागसब्जी तथा तरकारी पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता १¸०००। 
  ख श्रेणी खदु्रा लिके्रता ८००।– 

१२  सनु चाूँदी गर गहना पसि   
  क श्रेणी (व्यिसाय गने) ३,०००।– 
  ख श्रेणी अफै गहना बनाइ व्यिसाय गन े २,००० ।– 

१३  धातुको काम गने पसि   
  ज्यासि िा अरन राखी काूँच, तामा, लपत्तिको भाूँडा 

बनाइ व्यिसाय गनेिाइ  
१,०००।– 

१४ क  और्धी पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता    ५,०००।– 
  ख श्रेणी और्धी खदु्रा पसि   १५०० ।– 
 ख  अयिूेलदक और्धी पसि   
  क श्रेणी अयूिेलदक और्धी थोक लिके्रता ३,००० ।– 
  ख श्रेणी अयिेूलदक और्धी खदु्रा लिके्रता १,०००।– 
 ग स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक - दताव प्रलत सेिा  १०,०००/- 
  स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक िालर्वक िलु्क  

 
१,०००/- 
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 घ  बुंगुरको मासु पसि    
  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ८००।– 
 ङ  कुखरुा तथा ऄन्य मासु पसि  
  क श्रेणी १,५०० ।– 
  ख श्रेणी  १¸०००। 

८  छािा संकिन गने सूँग   
  एकै दर १,०००।– 

९  ऄण्डा पसि   
  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ७००।– 

१०  फिफुि पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता १,००० ।– 
  ख श्रेणी खदु्रा लिके्रता ८००।– 
  ग श्रेणी खदु्रा लिके्रता(िेिा व्यिसायी) ५००।– 

११  सागसब्जी तथा तरकारी पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता १¸०००। 
  ख श्रेणी खदु्रा लिके्रता ८००।– 

१२  सनु चाूँदी गर गहना पसि   
  क श्रेणी (व्यिसाय गने) ३,०००।– 
  ख श्रेणी अफै गहना बनाइ व्यिसाय गन े २,००० ।– 

१३  धातुको काम गने पसि   
  ज्यासि िा अरन राखी काूँच, तामा, लपत्तिको भाूँडा 

बनाइ व्यिसाय गनेिाइ  
१,०००।– 

१४ क  और्धी पसि   
  क श्रेणी थोक लिके्रता    ५,०००।– 
  ख श्रेणी और्धी खदु्रा पसि   १५०० ।– 
 ख  अयिूेलदक और्धी पसि   
  क श्रेणी अयूिेलदक और्धी थोक लिके्रता ३,००० ।– 
  ख श्रेणी अयिेूलदक और्धी खदु्रा लिके्रता १,०००।– 
 ग स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक - दताव प्रलत सेिा  १०,०००/- 
  स्िास््य लक्िलनक पोिी लक्िलनक िालर्वक िलु्क  

 
१,०००/- 

  

१५  स्िास््य सेिा तथा लक्िलनक   
  मेलडकि किेज  
  क श्रेणी नलसवङ्ग होम ऄस्पताि ५,०००।– 
  ख श्रेणी नलसवङ्ग होम ऄस्पताि ३,०००।– 
  लक्िलनकमा जाूँच गन ेकन्सिटेन्ट प्रलत लचलकत्सक  २,००० ।– 
  ऄल्ट्रा साईण्ड, इन्डोस्कोपी, इ.सी.जी. समेतको 

लक्िलनक  
२,००० ।– 

  एक्स रे पसिबाट  १,००० ।– 
  चस्मा पसि १,५०० ।– 
  दाूँत बनाईन ेलक्िलनक २,०००।– 
  होलमयोपेथी पसि ५००।– 
  ऄक्यूपञ्चर ईपचार केन्द्र ५००।– 
  प्याथोिोजी लक्िलनक १,५००।– 
  प्राकृलतक लचलकत्सािय १,००० ।– 

१६  एग्रोभेट र पिपंुक्षी और्धी (लबई लबजन समेत)  
  ईत्पादन तथा लडिर समेत    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  तमाख,ु भरुाव, पान सलहतको पसि   
  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ८००।– 

१९ क गारमेन्ट ईद्योग तथा पसि    
  क श्रेणी २,००० ।– 
  ख श्रेणी १,५०० ।– 
 ख  सलटवङ्ग, सलुटङ्ग पसि तथा लसिाइ   
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,००० ।– 
  सलटवङ्ग, सलुटङ्ग पसि, लसिाइ तथा टे्रलनंग सेन्टर २,०००/- 
 ग  लसिाइ तथा टेिवस व्यिसाय मात्र  
 क श्रेणी १,००० ।– 
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 ख श्रेणी ७०० ।– 
२०  लसिाइ मेलिन ममवत गने पसि  ५००।– 
२१  ड्राइलक्िनसव  ६००।– 
२२  सैिनु   

  क श्रेणी १,०००।– 
  ख श्रेणी ५,००।– 

२३  ऄटो आ-मोटर पाटवस लबक्री तथा ममवत  
 १ इलन्जन ममवत हबेी तफव     
  क श्रेणी ३,०००।– 
  ख श्रेणी २,००० ।– 
 २ लजप तथा ट्याक्टर ममवत  १,५०० ।– 
 ३ मोटर पाटवस तथा बडी लिल्डसव सामान लबक्री  
  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     
  क श्रेणी २,५००।– 
  ख श्रेणी  २,०००।– 
 ६ िेथ सेक्सन तफव      
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,०००।– 
 ७ व्याट्री सेक्सन ममवत तफव     
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,००० ।– 
 ८ डेन्टीङ्ग, पेन्टीङ्ग सेक्सन तफव    
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,००० ।– 
 ९ टायर ममवत सेक्सन तफव    
  क श्रेणी ररसोलिङ्ग गन े ३,०००।– 
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 ख श्रेणी ७०० ।– 
२०  लसिाइ मेलिन ममवत गने पसि  ५००।– 
२१  ड्राइलक्िनसव  ६००।– 
२२  सैिनु   

  क श्रेणी १,०००।– 
  ख श्रेणी ५,००।– 

२३  ऄटो आ-मोटर पाटवस लबक्री तथा ममवत  
 १ इलन्जन ममवत हबेी तफव     
  क श्रेणी ३,०००।– 
  ख श्रेणी २,००० ।– 
 २ लजप तथा ट्याक्टर ममवत  १,५०० ।– 
 ३ मोटर पाटवस तथा बडी लिल्डसव सामान लबक्री  
  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     
  क श्रेणी २,५००।– 
  ख श्रेणी  २,०००।– 
 ६ िेथ सेक्सन तफव      
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,०००।– 
 ७ व्याट्री सेक्सन ममवत तफव     
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,००० ।– 
 ८ डेन्टीङ्ग, पेन्टीङ्ग सेक्सन तफव    
  क श्रेणी १,५००।– 
  ख श्रेणी १,००० ।– 
 ९ टायर ममवत सेक्सन तफव    
  क श्रेणी ररसोलिङ्ग गन े ३,०००।– 

  

  ख श्रेणी ररसोलिङ्ग गन े २,०००।– 
  क श्रेणी टायर ममवत गनेिाइ १,०००।– 
  ख श्रेणी टायर ममवत गनेिाइ ८००।– 
 १० हडे ममवत सेक्सन तफव   १,५००।– 
 ११ रेलडयटर तफव   १,००० ।– 
 १२ पेलन्टङ्ग सेक्सन तफव   १,०००।– 
 १३ लसट मेलकङ्ग तफव   १,००० ।– 
 १४ मोटर साआकि ममवत तथा पाटवस लिक्र   
  क श्रेणी १,०००।– 
  ख श्रेणी ८००।– 
 १५ गाडीको परुाना सामान लबक्री गने पसि   
  क हबेी सिारी तफव  १,५००।– 
  ख हल्का सिारी तफव  १,००० ।– 
 १६ ररकण्डीसन मोटरसाइकि लिक्री कक्ष  २,०००।– 
 १७ गाडीको िाइररङ्ग तथा िाइलटङ्ग सम्िन्धी ममवत 

र कारोिार 
 

  क श्रेणी १,००० ।– 
  ख श्रेणी ८००।– 
 १८ ररकण्डीसन मोटर लिक्री कक्ष २,०००।– 

२४  बोडी लिल्डसवका (रेक्जीनलिट, म्याक अदी) 
पसि  

१,५००।– 

२५  किाडी खरीद तथा लिक्री पसि  
  क श्रेणी िुिा िुिा मेलसन तथा औजार खरीद तथा 

लिक्री गने 
३,५००।– 

  ख श्रेणी िुिा िुिा मेलसन तथा औजार लिक्री गने २,५००।– 
  ग श्रेणी खािी बोटि र ऄन्य सामान जम्मा गरी लिक्री 

गन े
१,५००।– 

  घ श्रेणी खािी बोटि र ऄन्य सामान जम्मा गरी लिक्री 
गन े

१,००० ।– 

  ङ श्रेणी प्िाल�क तथा ऄन्य सामान लिक्री गन े ६००।– 
२६  एजेन्सी तथा थोक लिक्री पसि   

 १ क मोटर लडिर हबेी बस ट्रक  ६,०००।– 
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  ख हल्का कार जीप जस्ता साधन ४,०००।– 
 २ मोटर साइकि 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 जेनेरेटर प्रलत लडिर  १,००० ।– 
 ६ मरट्टतेि, पेट्रोि लडजि पम्प तफव     
  क श्रेणी राजमागव  ३,५००।– 
  ख श्रेणी ऄन्य मागव   ३,०००।– 
 ७ चरुोट लडिर   
  क श्रेणी  २,०००।– 
  ख श्रेणी  १,५००।– 
 ८ लबंडी लडिर  १,००० ।– 
 ९ ग्याूँस ईत्पादक ईद्योग  २०,०००।– 
  क श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लिक्री लडपो   १,५००।– 
  ख श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लिके्रता   १,०००। 
 १० लियर लडिर  ५,०००।– 

  ११ ईच्च स्तरीयमलदरा लडिर ५,०००।– 

  १२ लनम्न स्तरीय मलदरालडिर २,०००।– 

  १३ चाई चाई लचयापत्तीप्रलत लडिर २,०००।– 

  
१४ 

क श्रेणी िाखा समेत लट.लभ. तथा लफ्रज समेतको 
प्रलत लडिर 

३,०००।– 

  
१५ 

ख श्रेणी िाखा समेत लट.लभ. तथा लफ्रज समेतको 
प्रलत लडिर 

२,०००।– 

  १९  रेलडयोलडिर १,०००।– 

  २० कोक तथा पेप्सी लडिर ३,०००।– 

  २१ ब्याट्री लडिर २,०००।– 

  २२ सािनु लडिर १,०००।– 

  २३  लिलभन्नसामान सप्िायर २,०००।– 

  २४ छड, लसमेन्ट ककव टपाता प्रलत बस्त ुलडिर  

    क श्रेणी ३,०००।– 
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  ख हल्का कार जीप जस्ता साधन ४,०००।– 
 २ मोटर साइकि 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 जेनेरेटर प्रलत लडिर  १,००० ।– 
 ६ मरट्टतेि, पेट्रोि लडजि पम्प तफव     
  क श्रेणी राजमागव  ३,५००।– 
  ख श्रेणी ऄन्य मागव   ३,०००।– 
 ७ चरुोट लडिर   
  क श्रेणी  २,०००।– 
  ख श्रेणी  १,५००।– 
 ८ लबंडी लडिर  १,००० ।– 
 ९ ग्याूँस ईत्पादक ईद्योग  २०,०००।– 
  क श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लिक्री लडपो   १,५००।– 
  ख श्रेणी ग्याूँस लसलिण्डर लिके्रता   १,०००। 
 १० लियर लडिर  ५,०००।– 

  ११ ईच्च स्तरीयमलदरा लडिर ५,०००।– 

  १२ लनम्न स्तरीय मलदरालडिर २,०००।– 

  १३ चाई चाई लचयापत्तीप्रलत लडिर २,०००।– 

  
१४ 

क श्रेणी िाखा समेत लट.लभ. तथा लफ्रज समेतको 
प्रलत लडिर 

३,०००।– 

  
१५ 

ख श्रेणी िाखा समेत लट.लभ. तथा लफ्रज समेतको 
प्रलत लडिर 

२,०००।– 

  १९  रेलडयोलडिर १,०००।– 

  २० कोक तथा पेप्सी लडिर ३,०००।– 

  २१ ब्याट्री लडिर २,०००।– 

  २२ सािनु लडिर १,०००।– 

  २३  लिलभन्नसामान सप्िायर २,०००।– 

  २४ छड, लसमेन्ट ककव टपाता प्रलत बस्त ुलडिर  

    क श्रेणी ३,०००।– 

  

     ख श्रेणी २,५००।– 

  २५ अिु प्याजिसनु थोक पसि १,०००।– 

  
२७ 

कम्प्यटुर तथा फोटोकपीमेलिन सामान लिक्री 
पसि  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी  १,५००।– 

  २८ माथी ईल्िेख नभएकालडिर तथा एजेन्सीिाइ २,०००।– 

    व्याट्री तथा इिेक्ट्रीकल्स साइकि लिक्री कक्ष १,०००।– 

    आन्भटरको पसि १,०००।– 
२७  इ–ररक्सा साइकि रस्टोभ पसि तफव   

 क इ–ररक्सा तफव   

   ररक्सा लिक्री तथा पाटवस पजुाव २,०००।– 

 ख साइकि तफव   

   क श्रेणी साआकि लबक्री तथा पाटवस पजुाव १,५००।– 

   ख श्रेणी साआकि लिक्री तथा पाटवस पजुाव १,०००।– 

 ग स्टोभ पसि तफव  ५००।– 
२८  लट.भी. डेक रेलडयो तथाघडी ममवत पसि  

   लट.भी. डेक रेलडयो तथा घडी लिक्री ममवत पसि १,०००।– 

   लट.भी. डेक रेलडयो तथा घडी ममवत पसि ५००।– 

२९ क 
इिेक्ट्रोलनक्ससामानहरु लिक्री पसि(मोवाइि 
लवलि)  

   क श्रेणी मोिाआि लिलक्र समेत  २,०००।– 

   ख श्रेणी  १,५००।– 

 

ख 
इिेलक्ट्रकल्ससामानहरु लिक्री पसि(लवजुिी 
पसि) 

  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी  १,०००।– 
३०  इिेक्ट्रोलनक्स रइिेलक्ट्रकि सामान ममवत पसि १,०००।– 

   जतु्ता तथा चप्पि पसि  

   क श्रेणी लिक्री गने पसि १,५००।– 

   ख श्रेणी लिक्री गने पसि १,०००।– 
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३१   ईद्योग कारखान तथालिक्री कक्ष समेत  

  १ लियर ईद्योग ३०,०००।– 

  २ मलदरा ईद्योग ३०,०००।– 

  ३ कोक तथा पेप्सी ईद्योग १५,०००।– 

  ४ लसमेन्ट कारखाना २५,०००।– 

  ५ पेन्टस तथा मसी, गम, ग्ि ुईद्योग  

    क श्रेणी  पेन्टस ४,०००।– 

          ख श्रेणी  पेन्टस ३,०००।– 

    क श्रेणी मसी गम ग्ि ूजस्ता ईद्योग  १,५००।– 

     ख श्रेणी  मसी, गम, ग्िू जस्ता ईद्योग १,०००।– 

  ६ कपडा तथा टेक्सटाएिईद्योग २,०००।– 

  ७ मैदा ईद्योग / लस्टम चामि ईद्योग हरु  १०,०००।– 

  ८ दाना ईद्योग तथा सोसूँग सम्िलन्धत लिक्री कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ३,०००।– 

    ग श्रेणी २,०००।– 

  ९ पाईरोटी, िेकरी ईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १० जतु्ता तथा चप्पिईद्योग  

    क श्रेणी ३,०००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  ११ लबस्कुट ईद्योग  

    क श्रेणी ३,५००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  १२ कन्फेक्सनरी चकिेटईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १३ प्िाल�क सामग्रीईत्पादन ईद्योग लिक्री कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ४,०००।– 
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३१   ईद्योग कारखान तथालिक्री कक्ष समेत  

  १ लियर ईद्योग ३०,०००।– 

  २ मलदरा ईद्योग ३०,०००।– 

  ३ कोक तथा पेप्सी ईद्योग १५,०००।– 

  ४ लसमेन्ट कारखाना २५,०००।– 

  ५ पेन्टस तथा मसी, गम, ग्ि ुईद्योग  

    क श्रेणी  पेन्टस ४,०००।– 

          ख श्रेणी  पेन्टस ३,०००।– 

    क श्रेणी मसी गम ग्ि ूजस्ता ईद्योग  १,५००।– 

     ख श्रेणी  मसी, गम, ग्ि ूजस्ता ईद्योग १,०००।– 

  ६ कपडा तथा टेक्सटाएिईद्योग २,०००।– 

  ७ मैदा ईद्योग / लस्टम चामि ईद्योग हरु  १०,०००।– 

  ८ दाना ईद्योग तथा सोसूँग सम्िलन्धत लिक्री कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ३,०००।– 

    ग श्रेणी २,०००।– 

  ९ पाईरोटी, िेकरी ईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १० जतु्ता तथा चप्पिईद्योग  

    क श्रेणी ३,०००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  ११ लबस्कुट ईद्योग  

    क श्रेणी ३,५००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  १२ कन्फेक्सनरी चकिेटईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी  १,०००।– 

  १३ प्िाल�क सामग्रीईत्पादन ईद्योग लिक्री कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी  ४,०००।– 

  

    ग श्रेणी सामान्य झोिा तथा डोरी जन्य अदी १,०००।– 

  १४ प्िाल�क भाडाबतवन लबलक्र पसि  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी १,५००।– 

    क श्रेणी ३,०००।– 

    ख श्रेणी  २,०००।– 

  १६ ऄगरबत्ती तथा मैनबत्ती ईद्योग २००।– 

  १७ सिाइ ईद्योग १,०००।– 

  १८ ह्याचरी तथा सो सूँग सम्िन्धीत ईद्योग  

    क श्रेणी ३०,०००।– 

    ख श्रेणी  २५,०००।– 

 
  

 कुखरुापािन  तथा पोल्टीफमव (कुखरुाको संख्याको 
अधारमा)  

     क दि हजार भन्दा मालथ     ८¸०००। 

     ख दआु हजार एक देलख दि हजार सम्म      ४¸०००। 
     ग एक हजार एक  देलख दआु हजार सम्म                २¸०००। 
    घ एक हजार सम्म                 १¸०००। 

  १९ मसिा ईद्योग  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी  ७००।– 

  २० ह्यूम पाइप, लिद्यतुपोि र लसमेन्ट सामाग्री ईत्पादन  

    

क श्रेणी ह्यमू पाइप, लिद्युत पोि र लसमेन्ट सामाग्री 
ईत्पादन  

५,०००।– 

    ख श्रेणी  ३,०००। 
     मोजाआक टायि तफव       ३¸०००।– 

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

     ख श्रेणी १¸०००।– 

  २२ ढुङ्गा ईद्योग  

    खरी  ढुङ्गा ईद्योग  १,५००।– 

    

घरमा िगाईन ेढुङ्गा ईद्योग  
 

१,०००।– 
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  २३ डेरी ईद्योग  

    क श्रेणी २,५००।– 

    ख श्रेणी  १¸५००।– 

  २४ बरफ तथा अइसलक्रमईद्योग  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ८००।– 

  २५ फलनवचर ईद्योग (काष्टतथा लस्टि) तथा लिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २६ स लमि ईद्योग तथालिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २७ फिामका िालल्ट तथाकाूँटी ईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २८ गिैंचा ईद्योग  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २९ प्याकेलजङ्ग ईद्योग  

    क मेलसनिाट प्याकेलजङ्ग गने २,०००।– 

    ख घरेि ुरुपमा प्याकेलजङ्ग गने १,०००।– 

  ३० जलडबुलट तथाअयिूेलदक ईद्योग तथा लिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ७००।– 

  ३१ लमलनरििाटर ईत्पादनगन ेईद्योग ३¸०००।– 

  ३२ अल्मलुनयम तथा य ुलप लभ लस झ्याि ढोका ईद्योग ३¸०००।– 

  ३३ ऄलक्सजन ग्याूँस तथा प्िाल�क पानी टंकी ईद्योग ५,०००।– 
     सेफ्टीट्याङ्की सफाइ                    २,०००। 

  ३४ साबुन ईद्योग  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी २,५००।– 
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  २३ डेरी ईद्योग  

    क श्रेणी २,५००।– 

    ख श्रेणी  १¸५००।– 

  २४ बरफ तथा अइसलक्रमईद्योग  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ८००।– 

  २५ फलनवचर ईद्योग (काष्टतथा लस्टि) तथा लिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २६ स लमि ईद्योग तथालिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी ५,०००।– 

    ख श्रेणी ३,०००।– 

  २७ फिामका िालल्ट तथाकाूँटी ईद्योग  

    क श्रेणी १,५००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २८ गिैंचा ईद्योग  

    क श्रेणी २,०००।– 

    ख श्रेणी १,०००।– 

  २९ प्याकेलजङ्ग ईद्योग  

    क मेलसनिाट प्याकेलजङ्ग गने २,०००।– 

    ख घरेि ुरुपमा प्याकेलजङ्ग गने १,०००।– 

  ३० जलडबुलट तथाअयिूेलदक ईद्योग तथा लिलक्र कक्ष  

    क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ७००।– 

  ३१ लमलनरििाटर ईत्पादनगन ेईद्योग ३¸०००।– 

  ३२ अल्मलुनयम तथा य ुलप लभ लस झ्याि ढोका ईद्योग ३¸०००।– 

  ३३ ऄलक्सजन ग्याूँस तथा प्िाल�क पानी टंकी ईद्योग ५,०००।– 
     सेफ्टीट्याङ्की सफाइ                    २,०००। 

  ३४ साबुन ईद्योग  

    क श्रेणी ४,०००।– 

    ख श्रेणी २,५००।– 

  

  ३५ ककव ट पाता बनाईनेईद्योग  

    क श्रेणी १०,०००।– 

    ख श्रेणी ८,०००।– 
 ३६ लस्टिका रेलिङ्गसम्बन्धी ईद्योग २,०००।– 

 
३७ 

केलमकिजन्य कच्चा मािल्याइ प्रिोधन गने 
ईद्योग 

१,०००।– 

 
३८ 

फिाम तथा लस्टिका पोितथा ऄन्य सामाग्री 
ईत्पादन गने ईद्योग  

   क श्रेणी ४,०००।– 

   ख श्रेणी २,५००।– 

 ३९ ग्यालिन तार िनाईनेईद्योग १५,०००।– 

 
४० 

क श्रेणीका िूिा मेलिनर ईच्च प्रलिधी प्रयोग गने 
खाद्य ईद्योग 

३०,०००।– 

   ख श्रेणीका ऄन्य खाद्य ईद्योग १५,०००।– 

 ४१ तेि ईद्योग १५,०००।– 

 
 ४२ 

फोटो स्टुलडयो, किरल्याब, कम्प्यटूर आन्स्च्यटू 
जस्ता व्यिसाय  

 १ क श्रेणी किरल्याब १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 

 २ फोटो स्टुलडयो कश्रेणी ७००।– 

 ३ लभलडयो क्यामरा जस्ताव्यिसाय ७¸००।– 

 ४ फोटोकपी तथा लप्रन्टपसि ८००।– 

 ५ कम्प्यटूर आन्स्च्यटू  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
३२   कम्यलूनकेसन सेन्टर  

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

   क श्रेणी आमेि आन्टरनेट साइबर १,०००।– 

   ख श्रेणी आमेि आन्टरनेट साइबर ७००।– 
३३   आन्टरनेट सेिा प्रदायकसंस्था ५,०००।– 
३४   लसनेमा हि ५,०००।– 
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३५   लफल्म लडस्टीव्यटुसव १,०००।– 

३६ 
  

टेन्ट हाईस, लिजिुी, लकचन अदी डेकोरेसन तथा 
व्याण्ड बाजा पसि  

 १ क श्रेणी टेन्ट हाईस ५,०००।– 

   ख श्रेणी टेन्ट हाईस ३,०००।– 

 २ क श्रेणी लिजिुीडेकोरेसन १,५००।– 

   ख श्रेणी लिजिुी डेकोरेसन  १,०००।– 

 ३ क श्रेणी क्याटररङ्गसेिा १,५००।– 

   ख श्रेणी क्याटररङ्ग सेिा  १,०००।– 

 ४ व्याण्ड बाजा १,०००।– 

 ५ नौमती िाजा ५००।– 
३७   मेलसनरी समान लिलक्रपसि  

   क श्रेणी ४,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

  ग श्रेणी २,०००।– 
३८   छापाखाना  

   

क श्रेणी प्रेस लसलिन्डर ऄफसेट मेलसन समेत 
भएको  ५,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
३९  क स्टेसनरी तथा पसु्तकपसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

 ख बाि िैलक्षक सामाग्री तथा खेिौना पसि  १,०००।– 
४०   फाइि तथा कलपजन्यईद्योग  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
४१   ट्रान्सपोटव ढुिानीसेिा  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

४२ 
  

लनमावण व्यिसायी, अपतूी कताव, सेिा प्रदायक 
व्यिसाय  
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३५   लफल्म लडस्टीव्यटुसव १,०००।– 

३६ 
  

टेन्ट हाईस, लिजिुी, लकचन अदी डेकोरेसन तथा 
व्याण्ड बाजा पसि  

 १ क श्रेणी टेन्ट हाईस ५,०००।– 

   ख श्रेणी टेन्ट हाईस ३,०००।– 

 २ क श्रेणी लिजिुीडेकोरेसन १,५००।– 

   ख श्रेणी लिजिुी डेकोरेसन  १,०००।– 

 ३ क श्रेणी क्याटररङ्गसेिा १,५००।– 

   ख श्रेणी क्याटररङ्ग सेिा  १,०००।– 

 ४ व्याण्ड बाजा १,०००।– 

 ५ नौमती िाजा ५००।– 
३७   मेलसनरी समान लिलक्रपसि  

   क श्रेणी ४,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

  ग श्रेणी २,०००।– 
३८   छापाखाना  

   

क श्रेणी प्रेस लसलिन्डर ऄफसेट मेलसन समेत 
भएको  ५,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
३९  क स्टेसनरी तथा पसु्तकपसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

 ख बाि िैलक्षक सामाग्री तथा खेिौना पसि  १,०००।– 
४०   फाइि तथा कलपजन्यईद्योग  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
४१   ट्रान्सपोटव ढुिानीसेिा  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 

४२ 
  

लनमावण व्यिसायी, अपतूी कताव, सेिा प्रदायक 
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 थोक तथा खदु्रा  १,५००।– 

   ख श्रेणी थोक तथा खदु्रा  १,०००।– 
४५ क लकराना पसि  

     थोक तथा खदु्रा  

    क श्रेणी ३,०००। 

   ख श्रेणी २,०००।– 

  खदु्रा लबके्रता  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

   ग श्रेणी   ८००।– 

 ख पुूँजा सामाग्री खररदलिलक्र पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
४६ क हाडविेयर तथा लनमावणसामाग्री पसि  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 

 
ख 

लगलट, िाििुा, ढंुङ्गा, इटा, कोआिा लिक्री 
सप्िायसव  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
४७   मािवि पसि  

   क श्रेणी ५,०००।– 
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   ख श्रेणी ३,०००।– 
४८   सेनेटरी लफलटङ्ग पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
४९   लससा,प्िाइ ईड,सनमाइकाजन्य पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
५०   श्रृंगार, कस्मेलटक, खेिौना सजािट पसि  

   क श्रेणी थोक पसि  २,०००।– 

   ख श्रेणी थोक 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 बनाईने तफव   

   क श्रेणी मेलसन प्रयोग गरी बनाईन ेपसि २,०००।– 

   ख श्रेणी साधारण  १,०००।– 
५३   ज्याकेट, ब्याग, सइुटरईद्योग तथा पसि  

   क ज्याकेट, ब्याग, सुइटर ईद्योग  २,०००।– 

   ख ज्याकेट, ब्याग, सुइटर पसि १,०००।– 
५४   सो रुम, डेकोरेिन, फलनवलसङ्ग समान पसि  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
५५ १ इटा भट्टा  

   क श्रेणी १०,०००।– 

   ख श्रेणी ७,०००।– 

 २ लिद्यतु तार ईद्योग  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 
५६ १ ि फमव खोिी व्यिसायगने  
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   ख श्रेणी ३,०००।– 
४८   सेनेटरी लफलटङ्ग पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
४९   लससा,प्िाइ ईड,सनमाइकाजन्य पसि  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
५०   श्रृंगार, कस्मेलटक, खेिौना सजािट पसि  

   क श्रेणी थोक पसि  २,०००।– 

   ख श्रेणी थोक 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 बनाईने तफव   

   क श्रेणी मेलसन प्रयोग गरी बनाईन ेपसि २,०००।– 

   ख श्रेणी साधारण  १,०००।– 
५३   ज्याकेट, ब्याग, सइुटरईद्योग तथा पसि  

   क ज्याकेट, ब्याग, सुइटर ईद्योग  २,०००।– 

   ख ज्याकेट, ब्याग, सुइटर पसि १,०००।– 
५४   सो रुम, डेकोरेिन, फलनवलसङ्ग समान पसि  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
५५ १ इटा भट्टा  

   क श्रेणी १०,०००।– 

   ख श्रेणी ७,०००।– 

 २ लिद्यतु तार ईद्योग  

   क श्रेणी ५,०००।– 

   ख श्रेणी ३,०००।– 
५६ १ ि फमव खोिी व्यिसायगने  

  

   क बररष्ट ऄलधबिािाइ १,५००।– 

   ख ऄलधबिािाइ 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 अटव पसि   

   क श्रेणी ५००।– 

   ख श्रेणी ३००।– 

 ख संस्थागत पेलन्टङ्गव्यिसाय १,०००।– 
 ग हस्तकिा सामाग्री ईत्पादक तथा लिक्री कक्ष  ५००।– 

५८ क कृलर् / पि ुपािन   

   क श्रेणी (कृलर् तथा पिपुािन  दिैु ) १,५००।– 

   ख श्रेणी ( एक मात्र ) १,०००।– 
  ग श्रेणी ८००।– 

  कृलर् बजार  २,०००।– 
५९   ररक्सा ग्यारेज  

   क श्रेणी १,०००।– 

    ख श्रेणी ७००।– 
६०   कोल्ड स्टोरेज  

   क श्रेणी २,५००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
६१   डेरी पसि  

   दधु, दलह, घ्य,ू पलनर लिलक्र गने  १,०००।– 
६२   चरुा, धागो, टाूँक जन्यपसि थोक तथा खदु्रा  

   क श्रेणी थोक लिके्रता १,५००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा लिके्रता ५००।– 
६३   ऄलडयो पसि  

   क श्रेणी ८००।– 
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   ख श्रेणी ५००।– 
६४   लभलडयो लस.लड. पसि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
६५   लडपाटवमेन्टिस्टोसव, सलपङ्ग सेन्टर  

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,५००।– 
६६   प्रोलभजनि, जनरिस्टोसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
६७   बसको लटकट बुलकङ्गकाईन्टर ८००।– 
६८   सिारी चािक तालिमसेन्टर (ड्राइलभङ इलस्टच्यटू)  

   क श्रेणी हिेी सिारी २,०००।– 

   ख श्रेणी हल्का सिारी १,०००।– 
६९ १ लनजी के्षत्रका ऄध्ययनसंस्थाहरु  

   संस्थागत/बोलडवङ स्कूि तफव   

   क) मन्टेश्वरी सम्म ३,०००।– 

   ख )अधारभतु तह सम्मका १,५००।– 

   ग )मा.लि. सम्मका २,०००।– 

   घ) ईच्च मा.लि. सम्मका २,५००।– 

 २ व्यािसाय तथा प्रालिलधक लिक्षािय ५,०००।– 
७०  १ िैंक तफव   

 
 

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

 
  

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

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

 
  

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

  फाइनान्स तथा आन्स्यरेुन्स र ऄन्य िैंलकङ कारोिार १०,०००।– 
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   ख श्रेणी ५००।– 
६४   लभलडयो लस.लड. पसि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
६५   लडपाटवमेन्टिस्टोसव, सलपङ्ग सेन्टर  

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,५००।– 
६६   प्रोलभजनि, जनरिस्टोसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
६७   बसको लटकट बुलकङ्गकाईन्टर ८००।– 
६८   सिारी चािक तालिमसेन्टर (ड्राइलभङ इलस्टच्यटू)  

   क श्रेणी हिेी सिारी २,०००।– 

   ख श्रेणी हल्का सिारी १,०००।– 
६९ १ लनजी के्षत्रका ऄध्ययनसंस्थाहरु  

   संस्थागत/बोलडवङ स्कूि तफव   

   क) मन्टेश्वरी सम्म ३,०००।– 

   ख )अधारभतु तह सम्मका १,५००।– 

   ग )मा.लि. सम्मका २,०००।– 

   घ) ईच्च मा.लि. सम्मका २,५००।– 

 २ व्यािसाय तथा प्रालिलधक लिक्षािय ५,०००।– 
७०  १ िैंक तफव   

 
 

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

 
  

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

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

 
  

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

  फाइनान्स तथा आन्स्यरेुन्स र ऄन्य िैंलकङ कारोिार १०,०००।– 

  

गने न.पन. लभत्र एक भन्दा बढी िाखा भएको 
संस्था 

 
  

 फाइनान्स तथा आन्स्यरेुन्स र ऄन्य िैंलकङ कारोिार 
गने न.पा. लभत्र  एक मात्र िाखा भएको संस्था   ८,०००। 

   

सहकारी िैक तथा िघलुित्त बैंक न.पा. लभत्र एक 
भन्दा बढी िाखा भएको संस्था 

१०,०००।– 

   

सहकारी िैक तथा िघलुित्त बैंक न.पा. लभत्र एक 
मात्र िाखा भएको संस्था   ८,०००।– 

  सहकारी संस्था   

 
  

मलहिा सहकारी¸कृर्क सहकारी¸ दगु्ध सहकारर 
संस्था  ५००।– 

 
  

 १०  िाख सम्म िेयर पजुी भएका ऄन्य सहकारी 
संघ संस्था  १,०००।– 

 
 

 १०  िाख  १ देलख  ५० िाख सम्म िेयर पुूँजी 
भएका ऄन्य सहकारी संघ संस्था  ३,०००।– 

 
 

 ५०  िाख  भन्दा बढी िेयर पुूँजी भएका ऄन्य 
सहकारी संघ संस्था  ५,०००।– 

 २ संघ संस्था तर्फ   

 
 

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

७१   पिू हाईस पसि  

   क श्रेणी स्नोकर, पिू, रे�ुरेन्ट समेत भएको  १,५००।– 

   ख श्रेणी स्नोकर, पिु भएको  १,०००।– 
७२   पासवि, कुररयसव सेिा ५००।– 
७३   कुटानी, लपसानी, पेिानी व्यिसाय  

   कुटानी, लपसानी, पेिानी खररद लिलक्र समेत  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
७४   लचईरा तथा भजुा लमि  

   क श्रेणी टाइलचन लचईरा लमि तथा भजुा लमि ७,०००।– 

   ख श्रेणी सामान्य लचईरा भजुा लमि २,००० ।– 
७५   गल्िा तथा खाद्य खररदतथा लिलक्र  
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   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   

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

७६   डोको, नाम्िो, भकारीतथा िेतजन्य सामान पसि ५००।– 
७७   पिपंुलक्ष दानाकोकच्चा पदाथव सप्िायसव  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
७८   लिज्ञापन एजेलन्सव्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

७९ 
  

लिलिध पसि (िलगवकरणमानपरेका पसि, 
व्यिसाय, ईद्योग अलद )  

   ईद्योग, ५¸०००।– 

   क श्रेणी व्यिसाय २,०००।– 

   ख श्रेणी व्यिसाय १,०००।– 

८० 
  

TV Channel, केििु, नेटिलकव ङ/ पत्रपलत्रका  
व्यिसाय  

  केििु तथा  नेटिलकव ङ ( सेिा प्रदायक )   ५,०००।– 

   TV Channel व्यिसाय ( कायवक्रम ईत्पादक ) ३,०००।– 

    पत्रपलत्रका ईत्पादक १,०००।– 
८१   एफ.एम. रेलडयो व्यिसाय  

   क श्रेणी २ हजार िाट क्षमता २,०००।– 

   ख श्रेणी १ हजार िाट क्षमता सम्म १,५००।– 

   

एफ.एम. रेलडयो दताव (१००  िाट सम्म) 

दताव  
१०,०००। 
नलिकरण 
३,०००। 

८२   फ्िेक्स िोडवलप्रन्टीङ्ग व्यिसाय  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
८३   फिफुि, फुि तथा नसवरी व्यिसाय ५००।– 
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   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   

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

७६   डोको, नाम्िो, भकारीतथा िेतजन्य सामान पसि ५००।– 
७७   पिपंुलक्ष दानाकोकच्चा पदाथव सप्िायसव  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 
७८   लिज्ञापन एजेलन्सव्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

७९ 
  

लिलिध पसि (िलगवकरणमानपरेका पसि, 
व्यिसाय, ईद्योग अलद )  

   ईद्योग, ५¸०००।– 

   क श्रेणी व्यिसाय २,०००।– 

   ख श्रेणी व्यिसाय १,०००।– 

८० 
  

TV Channel, केििु, नेटिलकव ङ/ पत्रपलत्रका  
व्यिसाय  

  केििु तथा  नेटिलकव ङ ( सेिा प्रदायक )   ५,०००।– 

   TV Channel व्यिसाय ( कायवक्रम ईत्पादक ) ३,०००।– 

    पत्रपलत्रका ईत्पादक १,०००।– 
८१   एफ.एम. रेलडयो व्यिसाय  

   क श्रेणी २ हजार िाट क्षमता २,०००।– 

   ख श्रेणी १ हजार िाट क्षमता सम्म १,५००।– 

   

एफ.एम. रेलडयो दताव (१००  िाट सम्म) 

दताव  
१०,०००। 
नलिकरण 
३,०००। 

८२   फ्िेक्स िोडवलप्रन्टीङ्ग व्यिसाय  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
८३   फिफुि, फुि तथा नसवरी व्यिसाय ५००।– 

  

८४ क ऄन्तरावलरट्रय गैर सरकारी संस्था ५,०००।– 
 ख गैर सरकारी संस्था  १,०००।– 

८५   सेक्यरुरलट तथा मेनपािर कम्पनी  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

८६ 
  

स्िदेि तथा लिदेिीभार्ा प्रलिक्षण केन्द्र, लटयसून 
सेन्टर, परामिव सेिा¸सेिा व्यापार  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
८७   िैकल्पीक ईजाव  

   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   ईपहार कायवक्रम सञ्चािन गने िाट  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
९०   पेन्टसव तथा रंगरोगन लिलक्र पसि  

   क श्रेणी लडिर ५,०००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा १,५००।– 
९१   लगफ्ट तथा ईपहार सामाग्री लिलक्र पसि  

   क श्रेणी ४,०००। 

   ख श्रेणी ३,०००।– 
९२   कम्प्यटूर लिलक्र तथा पाटवस  पसि  

   क श्रेणी  २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी पाटवस  मात्र लिलक्र १,०००।– 
९३   मलन ट्रान्सफर काईन्टर  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ८००।– 
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९४ 
  

सलजवकि समान लिलक्रपसि तथा ऄस्पतािजन्य 
समानहरु  

   क श्रेणी होिसेि  ३,०००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा  १,५००।– 

९५ 
  

होटि, रेस्टुरेन्टसलहतका लफलजकि लफटनेस र 
सामान लिलक्र व्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी लफलजकि लफटनेस मात्र १,०००।– 
९६   मलदरा तथा सलुतवजन्यव्यिसाय  

   क श्रेणी थोक लडिर तथा सप्िायसव ३,०००।– 

   ख श्रेणी थोक सब लडिर तथा सप्िायसव २,०००।– 
९७   धमवकांटा व्यिसाय १,०००।– 

९८ 
  

लफनेि, हालपवक जस्तासरसफाइ समाग्री ईद्योग 
तथा पसि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
९९   व्यटूी पािवर तथा करमेटीक पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

  ख श्रेणी १,०००/- 

  

व्यटूी पािवर तथा करमेटीक पसि टे्रलनंग सेन्टर 
सलहत  

३,०००।– 

१००   ग्यालियन तारिाट जालिबनाईन ेईद्योग  

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
१०१   क्याटररङ्ग तथा पालटवप्यािेस  

   क श्रेणी होटि तथा रे�ुरेन्ट सलहतको ५,०००।– 

   ख श्रेणी होटि तथा रे�ुरेन्ट सलहतको ३,०००।– 
१०२   ट्रभि एन्ड टुसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
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९४ 
  

सलजवकि समान लिलक्रपसि तथा ऄस्पतािजन्य 
समानहरु  

   क श्रेणी होिसेि  ३,०००।– 

   ख श्रेणी खदु्रा  १,५००।– 

९५ 
  

होटि, रेस्टुरेन्टसलहतका लफलजकि लफटनेस र 
सामान लिलक्र व्यिसाय  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,५००।– 

   ग श्रेणी लफलजकि लफटनेस मात्र १,०००।– 
९६   मलदरा तथा सलुतवजन्यव्यिसाय  

   क श्रेणी थोक लडिर तथा सप्िायसव ३,०००।– 

   ख श्रेणी थोक सब लडिर तथा सप्िायसव २,०००।– 
९७   धमवकांटा व्यिसाय १,०००।– 

९८ 
  

लफनेि, हालपवक जस्तासरसफाइ समाग्री ईद्योग 
तथा पसि  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ७००।– 
९९   व्यटूी पािवर तथा करमेटीक पसि  

   क श्रेणी २,०००।– 

  ख श्रेणी १,०००/- 

  

व्यटूी पािवर तथा करमेटीक पसि टे्रलनंग सेन्टर 
सलहत  

३,०००।– 

१००   ग्यालियन तारिाट जालिबनाईन ेईद्योग  

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
१०१   क्याटररङ्ग तथा पालटवप्यािेस  

   क श्रेणी होटि तथा रे�ुरेन्ट सलहतको ५,०००।– 

   ख श्रेणी होटि तथा रे�ुरेन्ट सलहतको ३,०००।– 
१०२   ट्रभि एन्ड टुसव  

   क श्रेणी १,५००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

  

१०३   पत्र पलत्रका खररदलिलक्र  

   क श्रेणी १,०००।– 

   ख श्रेणी ५००।– 
१०४   व्यिसाय लकलसम संयिुभएका¸सामान्य व्यिसाय   

   क श्रेणी ३,०००।– 

   ख श्रेणी २,०००।– 
१०५   रेलफ्टङ्ग  

   क श्रेणी २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 
१०६   सिारी साधन सञ्चािनिलु्क  

   टेम्पो १,५००।– 

   माइक्रो बस २,५००।– 

   लमलनबस ३,०००।– 

   िूिोबस ३,५००।– 

   मोटरसाइकि/स्कुटर ३००।– 

   कार,लजप, भ्यान १,०००।– 

   ट्रक/लट्रपर ३,०००।– 
१०७   और्धी ईद्योग  

   क. श्रेणी १८,०००।– 

   ख. श्रेणी १५,०००।– 
१०८   क्रसर ईद्योग  

   क. श्रेणी २५,०००।– 

   ख. श्रेणी २०,०००।– 
१०९   टेक्टर/जापानी टेक्टर  

   क. श्रेणी १,०००।– 

   ख. श्रेणी ८००।– 
११० १ जेसीलब¸एक्साभेटर¸डोजर ३,०००।– 
१११ १ मोटरबोट  १,५००।– 

    
११२ १ ररक्सा १००।– 
११३ १ गोरु¸राूँगा¸गाडा¸टाूँगा १००।– 
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११४ १ प्याराग्िालडङ्ग १,५००।– 
११५ १ आलन्जलनयररङ्ग कन्सल्टेन्सी (सिै लकलसमका ) १०,०००।– 
११६   लनमावणकताव िेकेदार ५,०००।– 
११७     खानेपालन ईपभोिा सलमलत दताव      ५,०००। 
११८    ब्याक हु िोडर भाडा प्रलत घण्टा           २,०००। 
११९     मास ुप्रिोधन केन्द्र                        ५,०००। 
१२०     हाईलजङ्ग कम्पलन                        २०,०००। 
१२१     रोिर तथा  लमक्चर                         २,०००। 
१२२     

    

    

● ऄपाङ्ग (क र ख िगवका मात्र) र मलहिा िाट संचालित व्यिसायको व्यिसाय करमा मात्र 
िाग्ने रकममा  ३०%  छुट लदआनेछ । 

● अ. ि. ०७७/०७८  र अ.ि. ०७८/०७९  मा लिदेिमा रोजगारी गुमी स्िेदेि फकी 
स्थानीय स्तरमानै कुनै ब्यबसाय गनव चाहमेा व्यिसाय दताव गदाव िाग्ने िलु्क रकममा ७५%  
छुट लदआनेछ । 

ऄनसुलूच- ५ 

(दफा ६ सूँग सम्िलन्धत) 
जलडबुटी¸ किाडी र जीिजन्तु करको दर 

क्र.सं. लिर्य  आकाइ  दररेट ( रु.)  कैलफयत  
१. उन  प्रलत KG 3.00  
२. जलडबुटी  " ५.००  
३. किाडी तथा लियर बोति / कोक / 

पेप्सी र ऄन्य लससा  
" ०.५०  

४. परुानो फिाम लस्टि तथा स्क्राप  " ०.५०  
५. ट्यबु टायर  " ०.५०  
६. थोत्रो लटन " ०.५०  
७. परुानो ड्रम  " ०.५०  
८. परुानो कागज  " ०.५०  
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११४ १ प्याराग्िालडङ्ग १,५००।– 
११५ १ आलन्जलनयररङ्ग कन्सल्टेन्सी (सिै लकलसमका ) १०,०००।– 
११६   लनमावणकताव िेकेदार ५,०००।– 
११७     खानेपालन ईपभोिा सलमलत दताव      ५,०००। 
११८    ब्याक हु िोडर भाडा प्रलत घण्टा           २,०००। 
११९     मास ुप्रिोधन केन्द्र                        ५,०००। 
१२०     हाईलजङ्ग कम्पलन                        २०,०००। 
१२१     रोिर तथा  लमक्चर                         २,०००। 
१२२     

    

    

● ऄपाङ्ग (क र ख िगवका मात्र) र मलहिा िाट संचालित व्यिसायको व्यिसाय करमा मात्र 
िाग्ने रकममा  ३०%  छुट लदआनेछ । 

● अ. ि. ०७७/०७८  र अ.ि. ०७८/०७९  मा लिदेिमा रोजगारी गुमी स्िेदेि फकी 
स्थानीय स्तरमानै कुनै ब्यबसाय गनव चाहमेा व्यिसाय दताव गदाव िाग्ने िलु्क रकममा ७५%  
छुट लदआनेछ । 

ऄनसुलूच- ५ 

(दफा ६ सूँग सम्िलन्धत) 
जलडबुटी¸ किाडी र जीिजन्तु करको दर 

क्र.सं. लिर्य  आकाइ  दररेट ( रु.)  कैलफयत  
१. उन  प्रलत KG 3.00  
२. जलडबुटी  " ५.००  
३. किाडी तथा लियर बोति / कोक / 

पेप्सी र ऄन्य लससा  
" ०.५०  

४. परुानो फिाम लस्टि तथा स्क्राप  " ०.५०  
५. ट्यबु टायर  " ०.५०  
६. थोत्रो लटन " ०.५०  
७. परुानो ड्रम  " ०.५०  
८. परुानो कागज  " ०.५०  

  

९. जटु र पिालस्टक जन्य बस्त ु " ०.५०  
१०. भसु र चोक्कर  प्रलत 

लक्िन्टि 
२.००  

११. ब्रान  " ५.००  
१२. ऄन्य किाडी समान  प्रलत KG २.००  
१३. छािा  प्रलत लपस  ५.००  
१४. जिेको मोलबि  प्रलत 

लिटर  
१.००  

१५. परुानो लपत्ति र तामा  प्रलत KG २.००  
१६. कम निाग्ने मेलसनरी औजार  प्रलत KG ०.५०  
१७. काि  प्रलत क्य.ू 

फीट  
५.००  

१८. दाईरा  प्रलत 
लक्िन्टि  

३.००  

१९. आट्टा  प्रलत हजार  २५.००  
२०. हाड, लसंग, प्िाख  प्रलत KG १.००  
२१. ढुटो, लपना, चनु्नी ऄडरी दािको झाप 

कलनका अलदको लबलक्र मलु्यमा  
- ०.५०%  

२२. फुटेको लससा  प्रलत KG ०.२५  
 

ऄनसुलूच- ६ 
(दफा ७ सूँग सम्िलन्धत) 
सिारी साधन करको दर 

ि. स.ं सवारी साधन कर दर (रुपैंयामा) 
1.  ररक्सा तथा इिेलक्ट्रक ररक्सा (िालर्वक कर)   १००/- 
2.  इिेलक्ट्रक स्कुटर  १००/- 
3.  टाूँगा  १००/- 
4.  ररक्सा तथा इिेलक्ट्रक ररक्सा िा स्कुटर नामसारी    ५०/- 
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ऄनसुलूच- ७ 
(दफा ८ सूँग सम्िलन्धत) 
लिज्ञापन करका दरहरु 

 
क्र.
सं 

होलडवङ िोडव सलहतको लिज्ञापन सामालग्रको िालर्वक दस्तरु (रु प्रलत स्क्िायर 
लफटमा) 

रकम 

१ १२ स्क्िायर लफट सम्म ८००।- 
१.
१ 

सो भन्दा मालथ २०स्क्िायर लफट सम्म १२००।- 

१.
२ 

सो भन्दा मालथ थप प्रलत स्क्िायर लफट  ४०।- 

४ लभते्त िेखन प्रलत स्क्िायर लफट २०।- 
५ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट सम्म पसि िालहरका  ८००।- 
६ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट भन्दा मालथ पसि िालहरका १२००।- 
७ पोि व्यानर सानो एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्यानार लनकाल्न ुपने छ ।) ३००।- 
८ िामो व्यानर रोडक्रस गररएको  एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्यानार 

लनकाल्न ुपने छ ।) 
५००।- 

९ सािवजलनक स्थानमा रालखएको प्रचारप्रसार सामालग्रमा िाग्न े रकममा २० 
प्रलतित रकम थप गरर रकम ऄसुलि गनव पाआन ेछ । 

 

१० लनलज सम्पलत भिन ¸ टहरा¸ जग्गामा समेत लिज्ञापन गरे िापत न.पा.िे कर 
लिन पाईन ेछ । 

 

११ एि.इ.लड लभलडयो लडस्प्िे िोडव प्रलत स्क्िायर लफट िालर्वक  ८००।- 
१२ अफ्नो व्यिसाय पररचयको िालग १५ स्क्िायर लफट सम्म १ थान बोडव 

व्यिसायीिे अफ्ना पसि िा व्यिसाय रहकेो लभत्ता पखावि िा ऄगालडको 
भागमा राख्न पाईनेछन ्र १ भन्दा धेरै बोडव राख्नपुरेमा मालथको दररेटमा 
सम्िलन्धत व्यिसायीिे लिज्ञापन कर िापत बझुाईनपुनेछ ।  

 

● सलूतवजन्य र मलदराजन्य िस्तुको लिज्ञापन प्रलतिगव लफट रु १००।– 

● ऄन्यको हकमा नगरकायवपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।  
 
 
 
 
 



          

-33_

v08 M $  ;+Vof M !    ldltM @)&*.#.!^    efu !

  

ऄनसुलूच- ७ 
(दफा ८ सूँग सम्िलन्धत) 
लिज्ञापन करका दरहरु 

 
क्र.
सं 

होलडवङ िोडव सलहतको लिज्ञापन सामालग्रको िालर्वक दस्तरु (रु प्रलत स्क्िायर 
लफटमा) 

रकम 

१ १२ स्क्िायर लफट सम्म ८००।- 
१.
१ 

सो भन्दा मालथ २०स्क्िायर लफट सम्म १२००।- 

१.
२ 

सो भन्दा मालथ थप प्रलत स्क्िायर लफट  ४०।- 

४ लभते्त िेखन प्रलत स्क्िायर लफट २०।- 
५ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट सम्म पसि िालहरका  ८००।- 
६ फ्िेक्स िोडव व्यापार व्यिसाय १२ स्क्िायर लफट भन्दा मालथ पसि िालहरका १२००।- 
७ पोि व्यानर सानो एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्यानार लनकाल्न ुपने छ ।) ३००।- 
८ िामो व्यानर रोडक्रस गररएको  एक हप्ता सम्मको (एक हप्ता पलछ व्यानार 

लनकाल्न ुपने छ ।) 
५००।- 

९ सािवजलनक स्थानमा रालखएको प्रचारप्रसार सामालग्रमा िाग्न े रकममा २० 
प्रलतित रकम थप गरर रकम ऄसुलि गनव पाआन ेछ । 

 

१० लनलज सम्पलत भिन ¸ टहरा¸ जग्गामा समेत लिज्ञापन गरे िापत न.पा.िे कर 
लिन पाईन ेछ । 

 

११ एि.इ.लड लभलडयो लडस्प्िे िोडव प्रलत स्क्िायर लफट िालर्वक  ८००।- 
१२ अफ्नो व्यिसाय पररचयको िालग १५ स्क्िायर लफट सम्म १ थान बोडव 

व्यिसायीिे अफ्ना पसि िा व्यिसाय रहकेो लभत्ता पखावि िा ऄगालडको 
भागमा राख्न पाईनेछन ्र १ भन्दा धेरै बोडव राख्नपुरेमा मालथको दररेटमा 
सम्िलन्धत व्यिसायीिे लिज्ञापन कर िापत बझुाईनपुनेछ ।  

 

● सलूतवजन्य र मलदराजन्य िस्तुको लिज्ञापन प्रलतिगव लफट रु १००।– 

● ऄन्यको हकमा नगरकायवपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।  
 
 
 
 
 

  

ऄनसुलूच- ८ 

(दफा १० सूँग सम्िलन्धत) 
बहाि लिटौरी िलु्कका दरहरु 

 
ि.स.ं लववरण इकाई दर रु. 
1.  नगरपालिका अफुिे लनमावण गरेका िा अफ्नो 

स्िालमत्िमा रहकेा भिन, टहरा, जग्गा िा ऄन्य 
सम्पलत्त 

प्रलत टहरा/कठ्ठा 
मालसक  

५०० 

2.  अफ्नो रेखदेखमा रहकेो सािवजलनक स्थि, ऐिानी 
जग्गा िा राजमागव लभत्रको जग्गामा बनेका ऄस्थाइ 
टहरा, छाप्रा िा पसि िा अिास, 

प्रलत टहरा/मालसक  २०० 

3.  नगरपालिकािे तोकेको सािवजलनक स्थिमा 
संचालित हाटबजार, मेिा, जात्रा अलदमा रहकेा 
व्यिसाय,  

प्रलत स्टि  १०० 

4.  नगरपालिका के्षत्र लभत्र पने राजमागवसंग 
जोलडएका सािवजलनक ऐिालन¸प्रलत जग्गामा 
संरचना िनाइ ईपयोग गरे िापत 

प्रलत िगव फुट 
िालर्वक 

 १ 

5.  नगरपालिका के्षत्र लभत्र पने राजमागवसंग 
जोलडएका सािवजलनक ¸ऐिालन प्रलत जग्गा 
ईपयोग गरे िापत  

प्रलत रोपलन िालर्वक  २०० 

6.  नगरपालिका के्षत्र लभत्रका ऄन्य सािवजलनक¸ 
ऐिालन प्रलत जग्गा ईपयोग गरे िापत 

प्रलत रोपलन िालर्वक  १०० 

 
नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका ऄन्य सािवजलनक, ऐिानी प्रलत जग्गामा भौलतक 
संरचना बनाइ ईपयोग गरे बापत दहेाय बमोलजमको क्षेत्रमा प्रलत िगव फूट ति 
ईल्िेलखत दरको बहाि लिटौरी िलु्क लिन े। 
ऄ. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पने लपच बाटो संग जोलडएका राजमागव लभत्रका  

जग्गामा बनेका भौलतक संरचना ईपयोग गरेबापत - ५० पैसा लिने । 



-34_

u}8fsf]6 gu/kflnsfsf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{ ag]sf] P]g   

  

अ.   नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पने ऄन्य जग्गामा बनेका भौलतक संरचना 
ईपयोग गरेबापत - २५  पैसा लिने । 

आ. गैंडाकोट नगरपालिका िडा नं. ३ र सालबक रतनपरु गा. लि. स. का  
जग्गामा बनेका भौलतक संरचना ईपयोग गरेबापत - १०  पैसा लिन े। 

इ. कच्ची संरचनाको हकमा मालथ ईल्िेख भए बमोलजम र पलक्क 
संरचनाको हकमा लनलमवत संरचनाको क्षते्रफि नापजाच गरर मालथ 
ईल्िेलखत दरको दोब्बर िलु्क लिने । 
 
नोट :- ऐिानी र सािवजलनक जग्गामा बनेका र बनाआएका संरचनामा रहेका 
व्यिसायिाइ अनुसचूी ४ बमोलजम दताव गदाव बहाि लिटौरी िलु्क समेत लिइ 
व्यिसाय दताव तथा नलिकरण  गनुव पनेछ ।  

 
ऄनसुलूच- ९ 

(दफा ११ सूँग सम्िलन्धत) 
सेिा िलु्क र दस्तुरका दरहरु 

क) सरसफाइ िलु्क (िालर्वक ) 

१. गैडाकोट नगरपालिकाकािाइ स्िच्छ सफा र हराभरा िहरईन्मखु बस्ती बनाईने ईद्देश्यका साथ 
बालर्वक सरसफाइ िलु्क ईिाईनको िालग तपलिि बमोलजमको िलु्क ईिाईनेलनणवय गररयो । 

१   होटि तथा िज तफव  िलु्क रु. 

   पयवटकीय स्तरको होटि  ३,०००।– 

   रे�ुरेन्ट एण्ड िार १,५००।– 

   होटि तथा भोजनािय १,०००।– 

२   माछा/मासु पसि   
   क श्रेणी  २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

३   ऄस्पताि/मेलडकि   
   क श्रेणीको ऄस्पताि  ३,०००।– 
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अ.   नगरपालिका क्षेत्र लभत्र पने ऄन्य जग्गामा बनेका भौलतक संरचना 
ईपयोग गरेबापत - २५  पैसा लिने । 

आ. गैंडाकोट नगरपालिका िडा नं. ३ र सालबक रतनपरु गा. लि. स. का  
जग्गामा बनेका भौलतक संरचना ईपयोग गरेबापत - १०  पैसा लिन े। 

इ. कच्ची संरचनाको हकमा मालथ ईल्िेख भए बमोलजम र पलक्क 
संरचनाको हकमा लनलमवत संरचनाको क्षते्रफि नापजाच गरर मालथ 
ईल्िेलखत दरको दोब्बर िलु्क लिने । 
 
नोट :- ऐिानी र सािवजलनक जग्गामा बनेका र बनाआएका संरचनामा रहेका 
व्यिसायिाइ अनुसचूी ४ बमोलजम दताव गदाव बहाि लिटौरी िलु्क समेत लिइ 
व्यिसाय दताव तथा नलिकरण  गनुव पनेछ ।  

 
ऄनसुलूच- ९ 

(दफा ११ सूँग सम्िलन्धत) 
सेिा िलु्क र दस्तुरका दरहरु 

क) सरसफाइ िलु्क (िालर्वक ) 

१. गैडाकोट नगरपालिकाकािाइ स्िच्छ सफा र हराभरा िहरईन्मखु बस्ती बनाईने ईद्देश्यका साथ 
बालर्वक सरसफाइ िलु्क ईिाईनको िालग तपलिि बमोलजमको िलु्क ईिाईनेलनणवय गररयो । 

१   होटि तथा िज तफव  िलु्क रु. 

   पयवटकीय स्तरको होटि  ३,०००।– 

   रे�ुरेन्ट एण्ड िार १,५००।– 

   होटि तथा भोजनािय १,०००।– 

२   माछा/मासु पसि   
   क श्रेणी  २,०००।– 

   ख श्रेणी १,०००।– 

३   ऄस्पताि/मेलडकि   
   क श्रेणीको ऄस्पताि  ३,०००।– 

  

   ख श्रेणीको ऄस्पताि १,५०० ।– 

    मेलडकि/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।– 

    िाआट तफव  १,०००।– 

७   अिासीय घर 
३००।– (िडा नं. ३ र सालिक 
रतनपरु गा.लि.स. िाहके) 

८   
मालथ तोलकएका िाहके सिै प्रकारका 
व्यिसायीहरु 

२५०।– 

९   स्िीलमङ पिु सलहतकोररसोटव २,५००।– 

 

ख) प्रालिलधक (नक्सा पास तफव ) 

क्र.स लििरण रकम रु 
१ नक्सा दरखास्त फारम (लकताि) ५००।– 
२ तिा थप गदाव िाग्नेदस्तुर ५००।– 
३ नक्सा संिोधन िलु्क प्रलत पटक रु १,०००।– 
४ नक्सा नामसारी िलु्क    

 खररद लिक्री को िागी   नक्सापास दस्तुरको ५०% 

 
ऄंि िंण्डाकोिागी 

 नक्सापास दस्तुरको १० 
प्रलतित 

 
बकसपत्र  

नक्सापास दस्तुरको २० 
प्रलतित 

५ कम्पाईण्ड पखावि प्रलत रलनङ्ग लफट रु५।– 
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६ स्िीलमङ्ग पिु –प्रलतिगव लफट रु ५।– 

७ स्थायी स्िीकृती नलिकनलनमावण कायव सरुु गरेमा 
नक्सापास दस्तुर बराबर 
जररिाना 

८ 
स्थायी स्िीकृती भन्दा घरको के्षत्रफि बढी 
बनाएमा 

थप के्षत्रफिको प्रलतिगव फूट. 
१०।– 

९ अिासीय घरमा ट्रसिगाईन े
खिुा भएमा रु. १।–प्रलत 
िगवफुट 

१० अिासीय घरमा ट्रसिगाईन े
कोिा लनकािेमा प्रलत ि.लफ. 
रु.६।– राजमागव सूँग जोलडएको 
घरमा । रु. ५ ऄन्य के्षत्रमा । 

११ के्षत्रफि िंसोधन (प्रलतपटक) रु.१,०००।– 
१२ लकत्ता नं. िंसोधन (प्रलतपटक) भएको ऄिस्थामा  रु. ५००।– 
१३ नक्साको प्रलतलिपी दस्तुर रु. ५००।– 

 

नक्सापास दररेट  

के्षत्र 
िेसमेन्ट तिा 
(प्रलत ि.फु.) 

जलमन तिा प्रथम तिा दोस्रो देलखपाूँचौ 
छैटौं 
भन्दामालथ 

क ८।– ८।– ९।– १० ।– ११ ।– 

ख – ५।– ६।– – – 

ग ५।– ५।– ६।– ७।– ८।– 

घ – ५।– ६।– ७।– – 

छ) १५ लफट भन्दा ऄग्िो घर, गोि र अिासीय प्रयोजन बाहकेको टहरा भएमा प्रलत िगव लफट रु ५ 
थप । 

● ईद्योग तथा किकारखानाका िालग माथी ईल्िेलखत दरमा प्रलत ि.लफ. रु. ५।– का दरि ेथप । 
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६ स्िीलमङ्ग पिु –प्रलतिगव लफट रु ५।– 

७ स्थायी स्िीकृती नलिकनलनमावण कायव सरुु गरेमा 
नक्सापास दस्तुर बराबर 
जररिाना 

८ 
स्थायी स्िीकृती भन्दा घरको के्षत्रफि बढी 
बनाएमा 

थप के्षत्रफिको प्रलतिगव फूट. 
१०।– 

९ अिासीय घरमा ट्रसिगाईन े
खिुा भएमा रु. १।–प्रलत 
िगवफुट 

१० अिासीय घरमा ट्रसिगाईन े
कोिा लनकािेमा प्रलत ि.लफ. 
रु.६।– राजमागव सूँग जोलडएको 
घरमा । रु. ५ ऄन्य के्षत्रमा । 

११ के्षत्रफि िंसोधन (प्रलतपटक) रु.१,०००।– 
१२ लकत्ता नं. िंसोधन (प्रलतपटक) भएको ऄिस्थामा  रु. ५००।– 
१३ नक्साको प्रलतलिपी दस्तुर रु. ५००।– 

 

नक्सापास दररेट  

के्षत्र 
िेसमेन्ट तिा 
(प्रलत ि.फु.) 

जलमन तिा प्रथम तिा दोस्रो देलखपाूँचौ 
छैटौं 
भन्दामालथ 

क ८।– ८।– ९।– १० ।– ११ ।– 

ख – ५।– ६।– – – 

ग ५।– ५।– ६।– ७।– ८।– 

घ – ५।– ६।– ७।– – 

छ) १५ लफट भन्दा ऄग्िो घर, गोि र अिासीय प्रयोजन बाहकेको टहरा भएमा प्रलत िगव लफट रु ५ 
थप । 

● ईद्योग तथा किकारखानाका िालग माथी ईल्िेलखत दरमा प्रलत ि.लफ. रु. ५।– का दरि ेथप । 
 

 

  

िेत्रहरुाः 

क. पिूवपलिम राजमागवमा पने पक्की घरहरु 
ख. पिूव पलिम राजमागवमा पने कच्ची/टहराघरहरु 
ग. ऄन्य के्षत्रमा पने पक्की घरहरु 
घ. ऄन्य के्षत्रमा पने कच्ची/टहरा घरहरु 

● धालमवक मि मलन्दरहरु भिन लनमावण गदाव नक्सा पासिाइ लनिलु्क हुदै अएकोमा 
लनरन्तरता लदने । 

● भकुम्प लपलडत रातो काडव प्राप्त व्यलििाइ नक्सापास लनःिलु्क गने । 

● गैडाकोट नगरपालिका लभत्र लनमावण हुने कृलर् प्रयोजनका भिन /टहराहरुका िालग प्रलत िगव 
लफट रु.५ मात्र लिने । 

●  नक्सा निीकरण गने िलु्क तथा दस्तुर स्थानीय सरकार सञ्चािन ए ]न २०७४ मा 
व्यिस्था भए बमोलजम हुनेछ ।  

ग. लसफाररस गररएका दस्तुरहरुः 

क्र.सं. लििरण दस्तुर रु. 

१ घरिाटो लसफाररस दस्तुर १,०००।– 

२ चारलकल्िा दस्तुर ५००।– 

३ नाता प्रमालणत ५००।– 

  क. पेन्सनपट्टा लसफाररस ५००।– 

  ख. जन्म लमलत प्रमालणत २००।– 

४ 
सम्पलत मलु्याङ्कन (िैदेलिक प्रयोजन) का िालग (मलु्यांङ्कीत 
रकमको) 

०.०७५% 

५ सम्पती मलु्याङ्कन (स्िदेिका िालग मलु्यांङ्कीत रकमको) ०.०५% 

६ अम्दानी श्रोत प्रमालणत (मलु्यांङ्कीत रकमको) ०.०७५% 

७ लिद्यतु तथा खानेपानी लसफाररस ३००।– 

८ लिफेज लिद्यतु लसफाररस ( दोहोरो नपन ेगरी ) १,०००।– 

९ लिद्यतु नामसारी ४००।– 

१० प्रमालणत लसफाररस हरु २००।– 
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११ िन पैदािर/कािको लसफाररस  ४००।– 

१२ नागररकता लसफाररस १००।– 

१३ करचिुा लसफाररस लनिलु्क  

१४ पजूावमा फोटोटाूँस/पजूाव हराएको लसफाररस ३००।– 

१५ जग्गा नामसारी लसफाररस ७५०।– 

१६ सरजलमन मचुलु्का ५००।– 

 
कृलर् िािी क्षलत तथा  पि ुमतृ्यु/बाूँझोपन  लसफाररस सलहतको 
मचुलु्का 

लनिलु्क  

१७ कन्सिुर(Consular) प्रमालणत सक्कि २५० ।– प्रती पेज 

  १८ कन्सिुर(Consular) प्रमालणत  नक्कि  १०० ।– प्रती पेज 
१९ नािािक पररचयपत्र लसफाररस ३००।– 

२० व्यिसायको नाम, िेगना, पुूँजी, सञ्चािक पररितवन गदावको ३००।– 

२१ 
सहकारी संस्था एकीकरण िा प्रमाणपत्र बनाईन ुपने गरर गररने 
कायवहरुमा  

५००/- 

२२ 
मनुाफा रलहत रालरट्रय तथा ऄन्तरालरट्रय  गैर सरकारी संस्था 
सलुचकृत िलु्क 

५००।– 

   

लििेर् प्रकारका किकारखाना तथा ईद्योगका िालग नगरकायवपालिकािे लनणवय गरेऄनसुार हुने । 

 घरेि ुतथा साना ईद्योग तफव   

 चारलकल्िा खोिेर गररएको लसफाररस,लििेर्त ईद्योगको िागी  रु.१,०००।– 

 सामान्य व्यिसायको र सामान्य लसफाररस  रु.५००।– 

 १५ ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       १,५००। 

 २५ ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       २,५००। 

  ५० ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       ४,०००। 

  सो भन्दा मालथ ऄश्विलि लिद्यतु क्षमता भएका       ६,०००। 

 लकत्ता काट /लकत्ता एलककरण लसफाररस  रु.५००।– 

 िाटो प्रमालणत   रु.२००।– 



          

-39_

v08 M $  ;+Vof M !    ldltM @)&*.#.!^    efu !

  

११ िन पैदािर/कािको लसफाररस  ४००।– 

१२ नागररकता लसफाररस १००।– 

१३ करचिुा लसफाररस लनिलु्क  

१४ पजूावमा फोटोटाूँस/पजूाव हराएको लसफाररस ३००।– 

१५ जग्गा नामसारी लसफाररस ७५०।– 

१६ सरजलमन मचुलु्का ५००।– 

 
कृलर् िािी क्षलत तथा  पि ुमतृ्यु/बाूँझोपन  लसफाररस सलहतको 
मचुलु्का 

लनिलु्क  

१७ कन्सिुर(Consular) प्रमालणत सक्कि २५० ।– प्रती पेज 

  १८ कन्सिुर(Consular) प्रमालणत  नक्कि  १०० ।– प्रती पेज 
१९ नािािक पररचयपत्र लसफाररस ३००।– 

२० व्यिसायको नाम, िेगना, पुूँजी, सञ्चािक पररितवन गदावको ३००।– 

२१ 
सहकारी संस्था एकीकरण िा प्रमाणपत्र बनाईन ुपने गरर गररने 
कायवहरुमा  

५००/- 

२२ 
मनुाफा रलहत रालरट्रय तथा ऄन्तरालरट्रय  गैर सरकारी संस्था 
सलुचकृत िलु्क 

५००।– 

   

लििेर् प्रकारका किकारखाना तथा ईद्योगका िालग नगरकायवपालिकािे लनणवय गरेऄनसुार हुने । 

 घरेि ुतथा साना ईद्योग तफव   

 चारलकल्िा खोिेर गररएको लसफाररस,लििेर्त ईद्योगको िागी  रु.१,०००।– 

 सामान्य व्यिसायको र सामान्य लसफाररस  रु.५००।– 

 १५ ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       १,५००। 

 २५ ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       २,५००। 

  ५० ऄश्विलि सम्म लिद्यतु क्षमता भएका       ४,०००। 

  सो भन्दा मालथ ऄश्विलि लिद्यतु क्षमता भएका       ६,०००। 

 लकत्ता काट /लकत्ता एलककरण लसफाररस  रु.५००।– 

 िाटो प्रमालणत   रु.२००।– 

  

 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ द्वारा जारी गररएको िडा कायावियबाट गररने प्रमालणत तथा 
लसफाररस गररने दस्तुर हरुको लििरणः 

क्र.सं. लििरण दस्तुर 
१ बहािकरको िेखाजोखालसफाररस ५००।– 
२ कोिा खोल्ने रोहिरमा बस्न ेलसफाररस ५००।– 
३ मोलह िागत कट्टाको लसफाररस ५००।– 
४ घरजग्गा करको िेखाजोखागने लसफाररस ५००।– 

५ 
ब्यापार व्यिसाय िन्दभएको, संचािन नभएको िा हुूँदै 
नभएको लसफाररस 

५००।– 

६ लििालहत प्रमालणत तथा ऄलििालहत प्रमालणत २००।– 
७ घर पाताि प्रमालणतगनै ५००।– 
८ व्यलिगत लििरण िा चाररलत्रक प्रमालणत   ५००।– 

९  पाररिाररक लििरण प्रमालणत  ५००। 
१० पजुावमा घरकायम गनेलसफाररस ५००।– 

११ 
फरक फरक नाम थर, जन्मलमलत, तथा प्रमालणत दिुै नाम गरेको 
व्यलि एकै हो 

३००।– 

१२ नाम, थर, जन्मलमलतसंिोधन लसफाररस ३००।– 
१३ जग्गा धनी पजूावप्रलतलिलप लसफाररस ३००।– 
१४ कागज र मन्जरुीनामा २००।– 

१५ 
संरक्षक प्रमालणतगने तथा संस्थागत र व्यलिगत संरक्षक 
लसफाररस 

५००।– 

१६ लजलितसूँगको /मतृकसूँगको नाता प्रमालणत ५००।– 
१८ हकिािा िा हकदारप्रमालणत गने ५००।– 
१९ जग्गाको हक सम्िन्धी लसफाररस ५००।– 
२० ईद्योग िाईूँसारी लसफाररस १,५००।– 
२१ लजलितै रहकेो लसफाररस २००।– 
२२ लिद्यािय खोल्नलसफाररस / ऄनमुलत १,०००।– 
२३ लिद्याियको कक्षाथप/ िाईूँसारी गने ५००।– 
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२४ पािनपोर्णका िालग २००।– 
२५ बैिालहक ऄंलगकृतनागररकता लसफाररस ५००।– 

२६ 
अलथवक ऄिस्था कमजोर िा लिपन्न प्रमालणत, छात्रिलृत 
लसफाररस  

१००।– 

२७ अलथवक ऄिस्था सिि र सम्पन्नता प्रमालणत ५००।– 

२८ 
ऄलमन खटाइ जग्गानापजाूँच गने (३ लकत्ता सम्म सो भन्दा बढी 
भए प्रलतलकत्ता ५०० का दरि ेथप हुने)   १,०००।– 

  िेनदेन कारोबार सालक्ष                              
 मिुुलक देिालन 
अचार संलहता 
२०७४ ऄनसुार 

२९  व्यलिगत घटना दताव   

 
क) व्यलिगत घटनादतावको लबिम्ि िलु्क (३५ लदनपलछ दताव 

गरेमा) २००/- 
 ख) व्यलिगत घटनादतावको प्रमाणपत्रको नक्कि दस्तुर ५००/- 

 
ग) व्यलिगत घटना तथा नागररक ऄलभिेख दताव लकताब 

हरेेको दस्तुर २००/- 
 घ) सामालजक सरुक्षा भत्ता पररचयपत्रको नक्कि दस्तुर १००/- 

 
ङ) लिधिा मलहिािाइ ऄको लििाह नभएको प्रमाणपत्र 

िगायत यस संग सम्बलन्धत  सम्पणुव लसफाररस लनिलु्क 
३०  सामालजक सरुक्षा लसफाररस                                                                          लनिलु्क 

३१  टोिलिकास संस्था¸ ईपभोिा सलमलत बैंक खाता खोल्ने लसफाररस                          लनिलु्क 

३२  ३५ लदन लभत्र घटना दताव गरेमा   लनिलु्क 

३३ ऄपाङ्ग् ¸ऄसाहय, जेष्ट नागररक  पररचयपत्र लसफाररस लनःिलु्क 
३४ दताव/नक्कि प्रलत पेज (न्यायीक सलमलततफव )                                                 लनःिलु्क 

३५ 
राज्यको लनलत ऄनरुुप िाध्यकारी रुपमा नाम पररिवतन गदाव 
लसफाररस   लनःिलु्क 

३६  नागररकताको िालग ऄनसुलुच फारम   लनःिलु्क 

३७  सम्पलत कर लििरण फारम                                                                  लनिलु्क 

३८ स्िास््य ईपचार लसफाररस  लनिलु्क 

३९ नगरपावलकाबाट जारर भएका वसर्ाररसिरु तथा 
प्रमाणपत्र सोवि आर्थथक िर्फ वभत्र पुन: प्रमावणत गदाफ  लनिलु्क 
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२४ पािनपोर्णका िालग २००।– 
२५ बैिालहक ऄंलगकृतनागररकता लसफाररस ५००।– 

२६ 
अलथवक ऄिस्था कमजोर िा लिपन्न प्रमालणत, छात्रिलृत 
लसफाररस  

१००।– 

२७ अलथवक ऄिस्था सिि र सम्पन्नता प्रमालणत ५००।– 

२८ 
ऄलमन खटाइ जग्गानापजाूँच गने (३ लकत्ता सम्म सो भन्दा बढी 
भए प्रलतलकत्ता ५०० का दरि ेथप हुने)   १,०००।– 

  िेनदेन कारोबार सालक्ष                              
 मिुुलक देिालन 
अचार संलहता 
२०७४ ऄनसुार 

२९  व्यलिगत घटना दताव   

 
क) व्यलिगत घटनादतावको लबिम्ि िलु्क (३५ लदनपलछ दताव 

गरेमा) २००/- 
 ख) व्यलिगत घटनादतावको प्रमाणपत्रको नक्कि दस्तुर ५००/- 

 
ग) व्यलिगत घटना तथा नागररक ऄलभिेख दताव लकताब 

हरेेको दस्तुर २००/- 
 घ) सामालजक सरुक्षा भत्ता पररचयपत्रको नक्कि दस्तुर १००/- 

 
ङ) लिधिा मलहिािाइ ऄको लििाह नभएको प्रमाणपत्र 

िगायत यस संग सम्बलन्धत  सम्पणुव लसफाररस लनिलु्क 
३०  सामालजक सरुक्षा लसफाररस                                                                          लनिलु्क 

३१  टोिलिकास संस्था¸ ईपभोिा सलमलत बैंक खाता खोल्ने लसफाररस                          लनिलु्क 

३२  ३५ लदन लभत्र घटना दताव गरेमा   लनिलु्क 

३३ ऄपाङ्ग् ¸ऄसाहय, जेष्ट नागररक  पररचयपत्र लसफाररस लनःिलु्क 
३४ दताव/नक्कि प्रलत पेज (न्यायीक सलमलततफव )                                                 लनःिलु्क 

३५ 
राज्यको लनलत ऄनरुुप िाध्यकारी रुपमा नाम पररिवतन गदाव 
लसफाररस   लनःिलु्क 

३६  नागररकताको िालग ऄनसुलुच फारम   लनःिलु्क 

३७  सम्पलत कर लििरण फारम                                                                  लनिलु्क 

३८ स्िास््य ईपचार लसफाररस  लनिलु्क 

३९ नगरपावलकाबाट जारर भएका वसर्ाररसिरु तथा 
प्रमाणपत्र सोवि आर्थथक िर्फ वभत्र पुन: प्रमावणत गदाफ  लनिलु्क 

  

लशिा तर्ि  

 सरुिा सहमलतको लसफाररस   

 सरुिा भइ अईने       १,००० ।– 

 सरुिा भइ जाने ५०० ।– 

 ग्रेडलसट सच्चाईने   ३०० ।– 

 
भौलतक सलुिधा तथा स्रोत साधन थप र व्यिस्थापनको िालग 
सरकारर लनकाय लनिलु्क 

 
भौलतक सलुिधा तथा स्रोत साधन थप र व्यिस्थापनको िालग 
ऄन्य गैरसरकारर लनकाय ५०० ।– 

 
भौलतक सलुिधा तथा स्रोत साधन थप र व्यिस्थापनको िालग 
ऄन्य  लनकाय १,००० ।– 

 कन्सिुर प्रमालणत िैलक्षक प्रमाण पत्रको २५० ।– (प्रलत पेज) 

 
ग्रेड िलृद्द पररक्षा िलु्क            

३०० ।–  
(प्रलत लिर्य ) 

 पनुवयोगको िलु्क २०० ।– 

 
पनु: पररक्षण िलु्क  

५०० ।– 
(प्रलत लिर्य ) 

 लिक्षक लनयलुि समथवन १,००० ।– 

 लिक्षा िाखाबाट हुने ऄन्य लसफाररस २०० ।– 

किा थप ¸लवषय थप तथा नयााँ दताि ससं्थागत तर्ि  

 
प्रारलम्भक िाि लिक्षा / पिुव प्राथालमक लिद्याियको िालग 
अिेदन िलु्क                          

१,००० ।– 
 

 
प्रारलम्भक िाि लिक्षा / पिुव प्राथालमक लिद्याियको िालग दताव  
िलु्क                               ५,००० ।– 

 अधारभतु लिद्याियको िालग अिेदन िलु्क  २,००० ।– 

 अधारभतु लिद्याियको िालग दताव िलु्क    १०,००० ।– 

 माध्यलमक  लिद्याियको िालग अिेदन िलु्क ३,००० ।– 

 माध्यलमक  लिद्याियको िालग दताव िलु्क   १५,००० ।– 

● यसमा नपरेको ऄन्य लिर्यमा नगरकायवपालिकािे लनणवय गनव सक्न े

● संघ, प्रदेि र स्थानीय तहको साझा ऄलधकार सचूीका लिर्यहरुमा कर लिने सम्बन्धमा  संघ र 
प्रदेि सरकारको काननू ऄनसुार हुने छ । 
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नोटः तर संघ, प्रदेि र स्थानीय काननुिे िाध्यकारी व्यिस्था गरेको िा त्यस्तो कुनै लनणवय भएकोमा 
यस ऄनसुचुी बमोलजम ईल्िेख भएका िलु्कहरु िाग्ने छैनन् । 

 
ऄनसुलूच -१० 

(दफा १२ सूँग सम्िलन्धत) 
पालकव ङ िलु्क दर 

नगरपालिकािे अफ्नो के्षत्र लभत्र िगाईन सक्ने पालकव ङ िलु्कको दर 

क्र.स. सिारी साधनको नाम  दर प्रलत पटक  
१ िामो रुट¸िस लमलनिस  रु.५०।- 
२ माआक्रो िस¸लजप  रु.४०।- 
३ सट रुट¸िस लमलनिस रु.४०।- 
४ सट रुट माआक्रो िस¸ लजप  रु.२५।- 
५ लमलन रुट¸ िस¸लमलनिस माआक्रो िस¸ लजप टेम्पो¸ म्यालजक रु.१५।- 
६ मोटरसाआकि / स्कुटर  रु.१०।- 
७ एम्बुिेन्स, सब-बहान, दमकि िगायत ऄत्यािश्यक 

सेिामा खलटने सिारी साधनहरु   
लनिलु्क  

 मालथ लसफाररस गररएका कर / दस्तुर / िुल्क का बारेमा कुनै ऄन्योि भएमा सोको व्यिस्था गरर 
स्प� पाने र यसमा ईल्िेख हुन  छुट भएका लिर्यका सम्बन्धमा लनणवय गने ऄलधकार नगर 
कायवपालिकािाइ लदने । 

 संलबधान बमोलजम साझा ऄलधकार सुलचमा परेका लिर्यहरुमा नेपाि सरकार र गण्डकी प्रदेि 
सरकारका तफव बाट जारर गररएको काननु प्रलतकुि नहुने गरर कायव संचािन गने । 

 
अज्ञािे 

यामप्रसाद सिुेदी 
प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 


