
 
आर्थिक ऐन, २०७४ 

गल्कोट नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः गल्कोट नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७४/७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि गल्कोट नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७४ साि श्रावण १ गतिेेलि गल्कोट नगरपालिका क्षते्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पर्त कराः गल्कोट नगरपालिकाका के्षत्रलभत्र अनसूुलि (१) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

३. भूर्म कर (मािपोत): गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (२) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 

उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोिरी परैू आंलशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनुसूलि (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि 

गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गल्कोट नगरपालिका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 

आधारिा अनसूुलि (४) बिोलिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 

वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनरे्ध गररएको िीविन्त ुवाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, 

लसङ, प्वाूँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसालर्क कारोवार गरेवापत अनुसूलि (५) बिोलििको कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ  

७. सवारी साधन कराः गल्कोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूलि (६) बिोलिि सवारी साधन 

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह 

बिोलिि हुनेछ । 

८. र्वज्ञापन कराः गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइन ेर असूि 

उपर गररनेछ । । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ   

९. मनोरन्जन कराः गल्कोट नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनुसूलि (८) बिोलिि व्र्वसार् कर 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह 

बिोलिि हुनेछ । 



१०. बहाि र्बटौरी शुल्काः गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुलि (९) िा 

उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसूलििा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः गल्कोट नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापत अनुसूलि 

(१०) बिोलिि पालकि ङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुराः गल्कोट नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूलि (११) िा उलल्िलित 

स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा व्र्वस्था भए अनुसार शुल्क िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटन शुल्काः गल्कोट नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनुसूिी (१२) िा उलल्िलित िरिा 

पर्िटन शलु्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट लिईने छैन  

१५. कर तथा शुल्क संकिन सम्बर्न्ध कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बलन्ध कार्िलवलध गल्कोट नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनुसुची १ 

सम्पर्ि कर 

१. घर–िग्गा करः– 

घरजग्गाको मूल्र् करको दर 

पलहिो रू. १० िािसम्ििा  रू. १०००।– एकिुष्ठ  

त्र्सपलछको रू. १० िािसम्ििा  रू. २०००– एकिुष्ठ 

त्र्सपलछको रू. ३० िािसम्ििा  ०.२५ प्रलतशत 

त्र्सपलछको रू. ५० िािसम्ििा  ०.५० प्रलतशत 

त्र्सपलछको रू. १ करोिसम्ििा  १.५० प्रलतशत 

त्र्सपलछको बाूँकी रकििा  १.७५ प्रलतशत 

 

२. घरिग्गाको िूल्र्ाङ्कन गने तररका 

(१) घरिग्गािा कर िाग्ने के्षत्रहरूको िालग घरको बनोटको वगीकरण र िूल्र्ाङ्कन िहेार् विोलिि हुनेछः– 

(क) घरको बनोटको वगीकरणः 

(१) लभत्र काूँिो बालहर ईटिा िाटोको िोिाई भएका सबै लकलसिका घर र काठैकाठबाट बनेका घर । 

(२) लभत्र बालहर पाको ईट वा ढुंगािा िाटोको िोिाई भएका सब ैलकलसिका घर । 

(३) लभत्रबालहर पाको ईटिा लसिेण्ट वा वज्रको िोिाई भएका सब ैलकलसिका घर । 

(४) आर.लस.लस. फे्रि स्रक्िरबाट बनेका घर । 

(ि) घरको िूल्र्ाङ्कन 

र्स.न. घरको बनोट औषत िागत दर 

प्रर्त बगि फुट 

प्रर्त बषि टुटफुट कट्टी 

दर प्रर्तशत 

कट्टी गने जम्मा 

बषि 

१ क(१)  बिोलििको घर रु. ४५०।- ३.०० २५ 

२ क(२)  बिोलििको घर रु. ५२५।- २.०० ३० 

३ क(३)  बिोलििको घर रु. ५७५।- १.०० ७० 



४ क(४)  बिोलििको घर रु. ६३५।- ०.७५ १०० 

 (ग) कािो ईट वा िाटोको गारो वा वाूँस वा काठको टाटी भै फुस, छ्वािी, िर, पराि र साधारण टीनको छाना भएको घरको िलू्र्ाङ्कन गररने छैन । 

(घ) लसनेिाहिहरूको भवनको अलघल्िो भाग (िुख्र् अलिटोररर्ि) को िूल्र्ाङ्कन गिाि िालथ उल्िेलित िरिा २५ प्रलतशत छुट लिई िूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

(२) घरिग्गा कर िाग्ने क्षते्रहरूको िग्गाको िूल्र्ांकन गिाि सोको प्रर्ोिनको लनलित्त गलठत स्थानीर् सलिलतिे तोके बिोलिि हनुेछ । र्सरी नतोलकएको हििा रलिष्ट्रेशन 

प्रर्ोिनको िालग िािपोत कार्ाििर्िे तोकेको िरबिोलिि िग्गाको िूल्र्ांकन गररनेछ । 

 

अनुसुची २ 

भुर्म कर(मािपोत) 

१. िािपोतः  

िग्गाको लकलसि (अब्बि, िोर्ि, लसि र िहार) र उत्पािकत्व सिेत हेरी एकीकृत सम्पत्ती कर िाग ुनहुने सिर्सम्िको िागी 

लनम्नानुसारको िािपोत । 

अब्बिः प्रलत रोपनी रु. २५।– 

िोर्िः प्रलत रोपनी रु. २०।– 

लसिः प्रलत रोपनी रु. १५।– 

िाहरः प्रलत रोपनी रु. १०।– 

के्षत्रहरु हेरफेर गनुिपरेिा नगर कार्िपालिकािे लनधािरण गरे बिोलिि हुने । 

२. भूलि कर 

भूलिको उत्पािकत्व वा व्र्ापाररक आवासीर्, सािुिालर्क, गठुी, कृलर् वा वन आलि उपर्ोलगता सिेत हेरी प्रलत रोपनी रु. ५०० 

भूलिकर लिने । 

द्रष्टव्र्ः 

 (१) भूलिकर िगाइने िग्गािा िािपोत िगाइने छैन । 

(२) भूलिकर िाग्ने के्षत्र लनधािरण नगर कार्िपालिकािे गनेछ । 

 

  



अनुसुची ३ 

घरवहाि कर 

आफ्नो क्षते्रलभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, शेि, (छप्पर), कारिाना, िग्गा, वा पोिरी परैू वा आंलशक रूपिा 

बहाििा लिएकोिा सम्बलन्धत धनीबाट बहाि रकिको बढीिा लतन प्रलतशत । 

 

  



अनुसुची ४ 

व्र्वसार् कर 

र्स.नं र्ववरण आ.व २०७४/७५ 

को िार्ग करका 

दरहरु (रु.) 

१. ब्र्ापाररक बस्तु 

१.१ गहना पसि ५०००/- 

१.२ साईकि  १५००/- 

१.३ िोटरसाईकि ५०००/- 

१.४ ट्र्ाक्टर ५५००/- 

१.५ िारपाङग्रे हिुका सवारी ६०००/- 

१.६ बस तथा रक १००००/- 

१.७ हाििवेर्र १००००/- 

१.८ रूँगरोगन तथा लससा पसि ३०००/- 

१.९ परेोि पम्प १५०००/- 

१.१० कम्प्र्टुर, लविुिीका सािान, क्र्ािेरा, लटभी पसि २५००/- 

१.११ िैलनक उपभोग्र् सािानको थोक लवके्रता २०००/- 

१.१२ लकराना पसि १०००/- 

१.१३ फिफुि तथा तरकारी पसि ५००/- 

१.१४ सुती उन पसि १०००/- 

१.१५ फेन्सी पसि २५००/- 

२ र्नमािण व्र्वसार् 

२.१ लनिािण व्र्वसार् क बगि १७०००/- 

२.२ लनिािण व्र्वसार् ि बगि १६०००/- 



२.३ लनिािण व्र्वसार् ग बगि १५०००/- 

२.४ लनिािण व्र्वसार् घ बगि १४०००/- 

३ उत्पादनमुिक उद्योग 

३.१ िाउिाउ उद्योग २०००/- 

३.२ िैनबत्ती उद्योग १५००/- 

३.३ कापी उद्योग १०००/- 

४ उजािमुिक उद्योग 

४.१ हाईड्रो पावर प्रालि २५०००/- 

४.२ वार्/ुसौर्ि उिाि/ कोईिा उद्योग ५०००/- 

५ कृषी तथा बनजन्र् उद्योग 

५.१ कुटानी लपसानी सलहतको तिे पले्ने लिि १५००/- 

५.२ कुटानी लपसानी लिि १०००/- 

५.३ फलनििर उद्योग ५०००/- 

५.४ पशु िाना उद्योग १०००/- 

५.५ पोल्री फिि ३०००/- 

५.६ बूँगरु पािन ३०००/- 

५.७ भैसीपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.८ गाईपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.९ बाख्रापािन व्र्बसार् १०००/- 

५.१० स-लिि ५०००/- 

५.११ िुस तथा अन्र् िुस/ परे् पिाथि ३०००/- 

६. खर्नज उद्योग १५०००/- 

७. पर्िटन उद्योग 

७.१ होटि उच्ि १००००/- 



७.२ होटि िध्र्र्ि ५०००/- 

७.३ होटि सानो २०००/- 

७.४ साना लिर्ा/िािा/िाना पसि १०००/- 

७.५ रेषु्टरेन्ट तथा बार ५०००/- 

७.६ िि भै लिष्टीिरी सािान बेच्न े १००००/- 

८. सेवा उद्योग 

८.१ अफसेट पे्रस ५०००/- 

८.२ िेटर पे्रस १०००/- 

८.३ ििलित्र लभलिर्ो २५००/- 

८.४ सावििलनक पररवहन सेवा नगरपालिकालभत्र प्रधान कार्ाििर् भएको ४०००/- 

८.५ सावििलनक पररवहन सेवा नगरपालिकालभत्र शािा कार्ाििर् भएको २०००/- 

८.६ फोटोग्राफी २०००/- 

८.७ प्रर्ोगशािा २५००/- 

९. र्नमािण उद्योग 

९.१ लसिेन्ट ब्िक उद्योग ५०००/- 

९.२ िेटि/लग्रि उद्योग ५०००/- 

९.३ ढुङगा उद्योग ५०००/- 

९.४ ईट्टा उद्योग २५००/- 

१०. सचँार सेवा 

१०.१ लनिी िोवाईि सेवा केन्द्र २०००/- 

१०.२ लनिी टेलिफोन तथा फ्र्ाक्स,फोटोकपी सेवा २०००/- 

१०.३ िोवाईि ििित केन्द्र २०००/- 

१०.४ कुररर्र सेवा २०००/- 

१०.५ साईवर सेवा २०००/- 



१०.६ स्क्रीन लप्रन्ट तथा प्रकासन २०००/- 

११. र्वर्िर् सेवा 

११.१ आथीक कारोवार गने लवलत्तर् कम्पनीको िुख्र् कार्ाििर् ५०००/- 

११.२ आथीक कारोवार गने लवलत्तर् कम्पनीको शािा कार्ाििर् ३०००/- 

११.३ लविा कम्पनी ३०००/- 

११.४ लविेशी िुद्रा सटही ३०००/- 

११.५ िनी रान्सफर ३०००/- 

११.६ लधतोपत्र कारोवार ३०००/- 

११.७ सहकारी बै ूँक ३०००/- 

११.८ लनिी क्षेत्रका वालणज्र् बैकहरु ५०००/- 

१२. स्वास््र् सेवा 

१२.१ गहै्र सरकारी अस्पताि २५०००/- 

१२.२ सािुिालर्क अस्पताि ५०००/- 

१२.३ लनिी अस्पताि ३५०००/- 

१२.४ नलसिङ होि २००००/- 

१२.५ ल्र्ाव तथा लक्िलनक १५०००/- 

१२.६ और्धी पसि ५०००/- 

१२.७ ििीबुटी पसि ३०००/- 

१२.८ पशु स्वास््र् और्धी पसि ३०००/- 

१३. र्वशेषज्ञ/परामशि तथा अन्र् व्र्वसार्र्क सेवा 

१३.१ लिलकत्सक १००००/- 

१३.२ िन्त लिलकत्सक ८०००/- 

१३.३ पशु लिलकत्सक ८०००/- 

१३.४ ईलञ्िलनर्र १००००/- 



१३.५ कानुन व्र्वसार्ी १००००/- 

१३.६ िेिापररक्षक क बगि ८०००/- 

१३.७ िेिापररक्षक ि बगि ७०००/- 

१३.८ िेिापररक्षक ग बगि ६०००/- 

१३.९ िेिापररक्षक घ बगि ५०००/- 

१३.१० लविा एिने्ट ५०००/- 

१३.११ सभेर्र ५०००/- 

१३.१२ अनुवािक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पलब्िक सेवा ५०००/- 

१३.१४ अनुसन्धानकताि ४०००/- 

१३.१५ सािान ढुवानीकताि कम्पनी ९०००/- 

१३.१६ सूँस्थागत पने्टर ५०००/- 

१४. र्शिा सेवा 

१४.१ नीलि क्षेत्रका क्र्ाम्पस र उिालव २५०००/- 

१४.२ नीलि क्षेत्रका िालव २००००/- 

१४.३ नीलि क्षेत्रका लनिालव १५०००/- 

१४.४ नीलि क्षेत्रका प्रालव १००००/- 

१४.५ नीलि के्षत्रका पवुि प्रालव ५०००/- 

१४.६ नीलि क्षेत्रका होस्टेिहरु १००००/- 

१४.७ तालिि तथा अनुसन्धान केन्द्र ८०००/- 

१४.८ प्रालवलधक लशक्षािर् १००००/- 

१४.९ कम्प्र्टुर प्रलशक्षण केन्द्र ५०००/- 

१४.१० ट्र्ुशन तथा कोलिङ सेन्टर १००००/- 

१४.११ भार्ा प्रलशक्षण केन्द्र १००००/- 



१५. ममित सभँार केन्र 

१५.१ बस/रक/कार/िीप ५०००/- 

१५.२ िोटरसाईकि ४०००/- 

१५.३ साईकि तथा अन्र् २०००/- 

१५.४ रेलिर्ो/लटभी/घिी/अन्र् लवदु्दलतर् सािान १०००/- 

१६. अन्र् सेवा 

१६.१ लवज्ञापन एिेन्सी १००००/- 

१६.२ बैिेलशक रोिगार सेवा १००००/- 

१६.३ स्विेशी रोिगार सेवा ५०००/- 

१६.४ ब्र्ुटी पाििर २०००/- 

१६.५ ड्राई लक्िनसि २०००/- 

१६.६ फोटो स्टुलिर्ो ३०००/- 

१६.७ साईनबोिि पलेन्टङ सेवा २०००/- 

१६.८ पशु वधशािा २०००/- 

१६.९ हाउलिङ कम्पनी तथा घरिग्गा िररिलवक्री २००००/- 

१७. माशु पसि 

१७.१ िाशु लिलश्रत कुिरुा र िाछा बाहेक २०००/- 

१७.२ िाशु कुिरुा १०००/- 

१७.३ िाशु िसी बोका २०००/- 

१७.४ िाशु राूँगा/बूँगरु १०००/- 

१७.५ िाछा १०००/- 

१८. मार्थको बगीकरणमा नपरेका र्वर्वध 

१८.१ लसिाई केन्द्र/लसिाई प्रलशक्षण केन्द्र   २०००/- 

१८.२ कवािी   ३०००/- 



१८.३ टेिसि   १५००/- 

१८.४ िुत्ता पसि   १५००/- 

१८.५ भाूँिा पसि   १५००/- 

१८.६ िुरा पसि टङ्कीिा रािकेो   १०००/- 

१८.७ काठ तथा स्टीि फलनििर पसि   ५०००/- 

१८.८ िस्िा पसि   २०००/- 

१८.९ िेलशनरी पाटिपिुाि पसि   ५०००/- 

१८.१० हिाि पसि   २०००/- 

१८.११ ड्राङलभङ ईलन्स्टच्र्ुट   ५०००/- 

१८.१२ पान पसि   ५००/- 

१८.१२ लिलिटि किर ल्र्ाव   २५००/- 

१८.१४ अलिर्ो/लभलिर्ो क्र्ासेट सने्टर   १०००/- 

१८.१५ िुग्ध सहकारी सूँघ   २५००/- 

१८.१६ िुग्ध िेरी   २०००/- 

१८.१७ स्र्ानीटरी सािानको पसि   २०००/- 

१८.१८ ग्र्ाूँसलसलिण्िर लवके्रता   ४०००/- 

१८.१९ कोल्ि लड्रङ्क्स पसि   १५००/- 

१८.२० कस्टिेलटक पसि   २०००/- 

१८.२१ स्टेशनरी होिसिे   २०००/- 

१८.२२ स्टेशनरी पसि   ५०००/- 

१८.२३ पत्रपलत्रका पसि   २०००/- 

१८.२४ लिष्ठान्न पसि   १०००/- 

१८.२५ िःिः रेषु्टराूँ   १५००/- 

१८.२६ भोिनािर्   २०००/- 



१८.२७ अन्र् साना पसिहरु   १५००/- 

१८.२८ कन्सल्टेन्सी एवूँ परािशि सेवा   ५०००/- 

१८.२९ कृर्ी/फिफुि/वन नसिरी व्र्वसार्   १५००/- 

१८.३० कृर्ी लबउ लविन भण्िार   १०००/- 

१८.३१ केवि िाईन प्रशारण   ५०००/- 

१८.३२ एफएि रेलिर्ो प्रशारण   ५०००/- 

१८.३३ एफएि रेलिर्ो सािुिालर्क   ३०००/- 

१८.३४ ट्र्ाङ्की पसि   ५००/- 

१८.३५ िलिरािन्र् पसि   ५०००/- 

१८.३६ केविु, नेटवलकि ङ   ५०००/- 

 

अन्र् ब्र्वसार्ः 

(१) पाकि , लपकलनकस्पट  १५००/- 

(२) क्र्ालसनो  १००००/- 

(३) टुर अपरेटर  १५००/- 

(४) िसाि पाििर  १५००/- 

 

 

 

 

अस्थार्ी हाट बिार वा घुम्ती पसिः अस्थार्ी हाटबिारिा वा घुम्ती पसि रािी गररने िेहार्को व्र्वसार्िा पटके रूपिा 

िेहार् बिोलिि व्र्वसार् करः– 

(१) घमु्ती (िोवाईि) पसि, िनु्िा सिेतिा  रु. २०/- 

(२) िौपार्ा प्रलत गोटा  रु. ५/- 



(३) हाूँस कुिरुा आलि प्रलत गोटा  रु. १/- 

(४) साग सब्िी र फिफुि पसि  रु. १०/- 

(५) अन्र्  रु. ९/- 

 

िालथको वगीकरणिा सिावेश नभएका सेवा, व्र्वसार्को कारोवार र स्तर हेरी नगर कार्िपालिकािे लनधािरण गरे बिोलिि 

वालर्िक रू. ५०० िेलि २००००।– रुपरै्ाूँसम्ि कर । 

  



अनुसुची ५ 

जर्िबुटी, कवािी र जीवजन्तु कर 

१. िलिबुटी : बालर्िक रु. ४००००/-  

२. कवािी : बालर्िक रु. ३००००/- 

३. िीविन्त ुकर :  बालर्िक रु. ५००००/-  

  



अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर 

१. सवारी िताि तथा वालर्िक सवारी करः 

(क) बस, रक, िरी र अन्र् हेभी गािीिा  ५०००/- 

(ि) भािाका कार, िीपिा  ३०००/- 

(ग) भािाको टेम्पोिा  १०००/- 

(घ) भािाको लिनीवसिा  २०००/- 

(ङ) लनिी कार, टेम्पो, लिनीबसिा  १०००/- 

(ि) स्कुटर, िोटरसाईकि तथा अन्र् सवारी साधनिा  ८००/- 

(छ) ठेिागािा तथा ररक्सािा  ५००/- 

पुनश्चः कुनै एक नगरपालिकािे सवारी दर्ाा र्था वालषाक सवारी कर लिएपलि अको नगरपालिकािे 

त्यस्र्ो सवारी दर्ाा र्था वालषाक सवारी कर लिन नपाउने ब्यबस्था गने । 

 

२. पटके सवारी करः 

नगरपालिकािे आफैं िे बनाएको वा आफूिाई हस्तान्तरण भइआएको सिकिा िहेार्बिोलिि पटके सवारी कर 

िगाउन सक्नेछ । 

(क) लनिी तथा भािाका बस, रक र रैक्टरिा  १००/- 

(ि) लिनीबसिा  ७०/- 

(ग) लनिी तथा भािाका कार र टेम्पोिा  ५०/- 

(घ) अन्र् सवारी साधनिा  २५/- 

 

३. िताि तथा सञ्िािन ईिाित िस्तरुः 

नगरपालिका क्षते्रिा ठेिा, ररक्सा, टाूँगा, िताि गरी नम्बर लिए बापत नगरपालिकािे २५०/- सवारी िताि कर िगाउन े

  



अनुसुची ७ 

र्वज्ञापन कर 

१. गल्कोट नगर क्षेत्र लभत्र रालिने लवलभन्न व्र्ापाररक लवज्ञापन बोििहरुिा प्रलत वगि लफट रु १०० 

२. व्र्वसालर्क व्र्ानरहरुिा प्रलत हप्ता रु ५००  

३. व्र्वसालर्क प्रिारप्रसार ररक्सावाट िाईलकङिा रु ५००  

 

  



अनुसुची ८ 

मनोरञ्जन कर 

१. लसनेिाहि, लभलिर्ोहि, सांस्कृलतक प्रिशिनहि, लथर्टर सङगीत, िनोञ्िन प्रिशिन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, 

परुातालत्वक स्थि एवं धालििक िहत्वका सम्पिाको प्रवेश शलु्क िार प्रलतशत । 

तर, ऐततहातिक स्थल, परुातातविक स्थल र धातमिक महविका िम्पदामा प्रिेश गदाि नेपाली नागररकलाई यि प्रकरण 

बमोतिम शलु्क तलन पाइने छैन । 

२. िाि,ू सकि स, िटक आलििा प्रलत लिन िुईसर् रुपरै्ा । 

३. व्र्ावसालर्क लभलिर्ोिा प्रलत लभलिर्ो प्रलतवर्ि लतन सर् रुपरै्ाूँ । 

 

  



अनुसुची ९ 

वहाि र्वटौरी शुल्क 

आफ्नो के्षत्रिा आफुिे लनिािण, रेििेि वा सञ्िािन गरेको हाट बिार र सावििलनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा बाटोको छेउिा 

अस्थार्ी पसि थाप्न लिए बापत प्रलत वगिफुट िालसक बहाि लवटौरी िश रुपरै्ाूँ ।  

  



अनुसुची १० 

पार्कि ङ शुल्क 

१. नगरपालिकािे आफुिे व्र्वस्था गरेका सवारी पाकि िा पालकि ङ्ग गररएका बस, लिनीबस, रक ट्र्ाक्टरिा 

पालकि ङ्ग गने सिर्को आधारिा एक पटकिा िािीस रुपरै्ाूँ । 

२. नगरपालिकािे आफुिे लनिािण गरी सञ्िािन गरेको आधुलनक सुलवधा सम्पन्न बस पाकि िा प्रलतघण्टा रु. ४० 

रुपै ूँर्ा 

३. नगरपालिकािे आफुिे तोकेको कार पालकि ङ्ग के्षत्रिा पालकि ङ्ग गने कारिा पालकि ङ्ग गने सिर्को आधारिा एक 

पटकिा बीस रुपरै्ाूँ । 

४. िालथ उलल्िलित सवारी साधन बाहेक अन्र् सवारी साधनहरूका िालग नगरपालिकािे व्र्वस्था गरेका 

के्षत्रहरूिा पालकि ङ्ग सिर्को आधारिा िश रुपरै्ाूँ । 

 

  



अनुसुची ११ 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

मुल्र्ाङकन सेवा शुल्क 

सम्पत्ती िुल्र्ाूँकन तथा आर्श्रोत प्रिालणतिा पलहिो पटक िुल्र्ाूँकन गिाि िुल्र्ाूँकन शलु्क िाग्ने र सोही आ.विा सोही 

ब्र्िीवाट सोही लववरण बिोलिि उल्िेलित िुल्र्ाूँकन पनुः प्रिालणतको लसफाररस िाग भई आएिा पलहिो पटक िुल्र्ाूँकन 

गिाि शुरुिा िागकेो सेवा शुल्कको २५% िोश्रो पटक ५०% तशे्रो पटक ७५% र सो भन्िा बढी पटक भएिा १००% सेवा 

शुल्क िाग्नेछ ।   

सम्पत्ती िुल्र्ाूँकन प्रलत हिार रुपै ूँर्ाको रु. २/- रु १ करोि सम्ि प्रिालणत गिाि 

आर्श्रोत प्रिालणत प्रलत हिार रुपै ूँर्ाको रु. २/- रु १ करोि सम्ि प्रिालणत गिाि 

सम्पत्ती/आर्श्रोत प्रिालणत प्रलत हिार रुपै ूँर्ाको रु. २/- रु १ करोि भन्िा िालथको िागी थप 

र्सफाररस दस्तुर 

१ वूँशिको नागररकता लसफाररस   १००  

२ िन्िको आधारिा नागररकता लसफाररस  १००  

३ नेपािी परुुर्सूँग लववाह गने लविेशी िलहिाको 

नागररकता लसफाररस 

 १०००  

४ नागररकताको प्रलतलिपी लसफाररस  ३००  

५ नागररकताको सूँसोधन लसफाररस  २००  

६ नाता प्रिालणत  २५०  

७ लवध्धुत लसफाररस  २००  

८ थ्री फेिको लवध्धुत लसफाररस  १०००  

९ नाि सूँसोधन/नाि छुट/ िुई नाि लसफाररस  २५०  

१० िन्िलिलत प्रिालणत  २५०  

११ स्थार्ी वा अस्थार्ी बसोबास सम्बलन्ध लसफाररस  २००  

१२ नािथर/िन्िलिलत सूँसोधन लसफाररस  ५००  

१३ घरिग्गा नािसारी लसफाररस  ५००  



१४ सम्बन्धलवच्छेि भएको लसफाररस  १०००  

१५ फुकुवा लसफाररस  ५००  

१६ पने्सन कािि वा सो सम्बलन्ध अन्र् लसफाररस  ५००  

१७ हकवािा सूँरक्षण लसफाररस  १५०  

१८ नक्कि प्रिालणत िस्तरु िािपोत रलसि सिेत  १००  

१९ व्र्वसार् िताि प्रिाणपत्रको नक्कि प्रलत  ५००  

२० व्र्वसार् िताि िगत कट्टाको लसफाररस  १०००  

२१ घरनक्सा नािसारी  ७००  

२२ घर लनिािण सम्पन्न लसफाररस RCC  २०००  

२३ घर लनिािण सम्पन्न लसफाररस (कच्िी)  ५००  

२४ नीलि क्षेत्रको रुि कटान लसफाररस  १५००  

२५ लििापत्र िस्तरु  १०००  

२६ नावािक लसफाररस  २५०  

२७ घटना िताि लसफाररस  २५०  

२८ लवलभन्न िलित,िनिाती तथा थर लसफाररस  २५०  

२९ कर िुिा लसफाररस  १०००  

३० पाररवाररक लववरण  ५००  

३१ िानेपानी सम्बलन्ध लसफाररस  २५०  

३२ उध्धोर् लसफाररस(साना)  १०००  

३३ उध्धोर् लसफाररस(िझौिा)  १५००  

३४ उध्धोर् लसफाररस(ठुिा)  २०००  

३५ नीलि लवि्ध्र्ािर् सूँिािन तथा कक्षा थप 

अनुितीको लसफाररस 

आधारभुत 

  

 

५००० 

 



िालव 

उिालव 

स्नातकतह 

१०००० 

१५००० 

२०००० 

३६ वैिेलशक प्रर्ोिनका िालग अूँग्रेिीिा गररने सब ै

प्रकारका लसफाररस नाता प्रिालणत सिेत 

 १०००  

३७ िारलकल्िा प्रिालणत  १०००  

३८ सूँस्था िताि लसफाररस  १०००  

३९ घर ढिान/लनिािण गिाि बाटो प्रर्ोग सम्बलन्ध 

लसफाररस 

 २०००  

४० विा िुिलु्का िस्तरु  २००  

४१ िालथ उल्िेलित बाहके सबै प्रकारका लसफाररस  ५००  

४२ सािान्र् लसफाररस  १००  

४३ सिुह िताि लसफाररस  ५००  

४४ सिुह नलवकरण लसफाररस  ७००  

४५ सूँस्था नलवकरण लसफाररस  १०००  

४६ व्र्वसार् िताि शुल्क  ५००  

नोटः नगरके्षत्र लभत्रका अपाङ्गता भएकाहरुको पररिर्पत्र, आथीक अवस्था कििोर भएको, लनःशुल्क उपिारको लसफाररस 

तथा प्राकृलतक प्रकोप सम्बलन्ध लसफाररसहरुिा िस्तरु छुट लिन सलकने छ । 

 व्र्क्तीगत घटना दताि 

२३.१ िन्ि िताि  २००  

२३.२ ितृ्र्ु िताि  २००  

२३.३ लववाह िताि  २००  

२३.४ वसाईसराई आउनकेो िताि  २००  

२३.५ वसाईसराई िानेको िताि  २००  

२३.६ सम्बन्ध लबच्छेि  २००  



२३.७ सबै घटना ितािको प्रलतलिलप  ३००  

अनुसुची १२ 

पर्िटन शुल्क 

१. गल्कोट नगरपालिका क्षते्रिा प्रवेश गरेवापत प्रलतलिन प्रलतव्र्लि रु. १०/- (लविेशीको हकिा िात्र) 
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आर्थिक (प्रथम ससँोधन) ऐन, २०७४ 

गल्कोट नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन, २०७४ िाई ससँोधन गनि वाञ्छर्नर् भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि गल्कोट नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१६. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक (प्रथि सूँसोधन) ऐन, २०७४” रहेको छ । 

 (2) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

१७. आर्थिक ऐन, २०७४ को अनुसुची ४ मा ससँोधनाः आर्थिक ऐन, २०७४ (र्स पर्छ मुि ऐन भर्नएको ) को बुदाँ 

नं. १४ मा ससँोधनाः  

१. तपर्सि बमोर्जमका बुदाँहरुमा करको दर तपर्सि बमोर्जम कार्म गररएको छ- 

बुदाँ नं. १४.१ र्नजी िेत्रका क्र्ाक्पस र उमार्व १५०००/- 

बुदाँ नं. १४.१ नीर्ज िेत्रका मार्व १००००/-   

बुदाँ नं. १४.१ र्नजी िेत्रका आर्व ८०००/-   

बुदाँ नं. १४.१ र्नजी िेत्रका प्रार्व ६०००/- 

बुदाँ नं. १४.१ र्नजी िेत्रका पुवि प्रार्व ३०००/- 

२. िुि ऐनको अनसुुिी ४ को बुूँिा न.ं १८ को उपबिुाूँ न.ं १८.३६ पलछ १८.३७ थप गरी लनम्नानुसार थप गन-े 

लस.न. लववरण आ.व. २०७४/७५ को िालग करका 

िरहरु 

१८.३७ सहकारी िताि शलु्क २०००/- 

३. मुि ऐनको बुदाँ नं. २३.७ पछािी तपर्सि बमोर्जम थप गने- 

नक्सापाश र घर कार्िको शलु्क 

घर को  वगि क ि ग घ 

शलु्क प्रलत 

बगिलफट रू  २५/- रू १५/- रू १५/- 

रू 

१०/- रू १०/- रू ५/- रू ६/- रू ३/- 

विा                 



१ 

िलुििाभाटी 

बिार  अन्र् 

िलुििाभाटी 

बिार  अन्र् 

िलुििाभाटी 

बिार  अन्र् 

िलुििाभाटी 

बिार  अन्र् 

२ नारेठालट बिार अन्र् नारेठालट बिार अन्र् नारेठालट बिार अन्र् नारेठालट बिार अन्र् 

३ 

हटीर्ा बिार 

(िध्र्पहािी 

राििागि र लभलत्र 

बिार क्षते्र) अन्र् 

हटीर्ा बिार 

(िध्र्पहािी 

राििागि र लभलत्र 

बिार क्षते्र) अन्र् 

हटीर्ा बिार 

(िध्र्पहािी 

राििागि र लभलत्र 

बिार क्षते्र) अन्र् 

हटीर्ा बिार 

(िध्र्पहािी 

राििागि र लभलत्र 

बिार क्षते्र) अन्र् 

४   अन्र्   अन्र्   अन्र्   अन्र् 

५ हररिौर बिार  अन्र् हररिौर बिार  अन्र् हररिौर बिार  अन्र् हररिौर बिार  अन्र् 

६ ििवुा फाट अन्र् ििवुा फाट अन्र् ििवुा फाट अन्र् ििवुा फाट अन्र् 

७ आगिेत अन्र् आगिेत अन्र् आगिेत अन्र् आगिेत अन्र् 

८ किेबास बिार अन्र् किेबास बिार अन्र् किेबास बिार अन्र् किेबास बिार अन्र् 

९ 

ररश्िी 

(िध्र्पहािी 

बररपरर) अन्र् 

ररश्िी 

(िध्र्पहािी 

बररपरर) अन्र् 

ररश्िी 

(िध्र्पहािी 

बररपरर) अन्र् 

ररश्िी 

(िध्र्पहािी 

बररपरर) अन्र् 

१०   अन्र्   अन्र्   अन्र्   अन्र् 

११   अन्र्   अन्र्   अन्र्   अन्र् 

नोट: 

        नक्सापाश शलु्क लिन ेसनिभििा घर को वगि : 

१. क वगिका भवनः भन्नािे भवन ऐन २०५५ को िफा ८ )क (अनसुारको  अत्र्ाधुलनक प्रलवलध अपनाई लनिािण हुन ेवा भएका 

भवनहरुिाई िनाउूँिछ । 
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ljlgof]hg P]g, @)&$ 

पारित मिमतिः २०७४।०३।३१ 

uNsf]6 gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$÷@)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

 

k|:tfjgfM uNsf]6 gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&$.)&% sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu ;l~rt 

sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd uNsf]6 gu/ ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æuNsf]6 gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&$Æ /x]sf] 

5 . 

 -@_ of] P]g t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

 

@=cfly{s jif{ @)&$.)&% sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{s jif{ 

@)&$.)&% sf] lgldQ gu/sfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L 

hDdf /sd ? $(!^$^)))÷– -cIf]?kL pgfGkrf; nfv ;f]x| xhf/ 5ofln; xhf/ ?k}of 

dfq_ df ga9fO{ lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg] 5 .  

 

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&$.)&% sf] lgldQ uNsf]6 gu/kflnsf] gu/ sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g] 5 . 

-@_pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / 

s'g}df ck'u x'g] b]lvg cfPdf gu/sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf 

/sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) 

k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo 

Joj:yftkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGo 



rfn" vr{ zLif{s tkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL vr{ tkm{ lalgof]lht 

/sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg] 5 . 

-#_pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] !) k|ltzteGbf a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd 

;fg{ k/]df gu/ ;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

cg';"lr–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd 

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd 

 

                                    ?= xhf/df 
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qm=;+= cg'bfg 

;+Vof 

zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhut 

vr{ 

ljlQo 

Joj:yf 

hDdf 

1 2 3 4 5 6 7 

1  gu/sfo{kflnsf 125511 208399  333910 

2  j8f ;ldlt 0 0 0 0 

3  laifout zfvf    157736 

4  C0fsf] ;fjf Jofh e'QmfgL 0 0 0 0 

5  nufgL -z]o/÷C0f_ 0 0 0 0 




