ग कोट नगरपािलका

आिथक ऐन, २०७४

सभावाट वीकृ त िमितः — २०७४।०३।३१

ग कोट नगरपािलका

आिथक ऐन, २०७४
ग कोट नगरपािलकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको िवधेयक
तावनाः ग कोट नगरपािलकाको आिथक वष २०७४/७५ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम
थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छु ट िदने तथा आय संकलनको शासिनक यव था गन वा छनीय भएकोले,
नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम ग कोट नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संि
२.
३.
४.

५.
६.

७.

८.
९.

१०.

११.

नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “आिथक ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(2) यो ऐन २०७४ साल ावण १ गतेदिे ख ग कोट नगरपािलका े मा लागू हनेछ ।
स पित करः ग कोट नगरपािलकाका े िभ अनुसिू च (१) बमोिजम एिककृ त स पि कर/घरज गा कर लगाइने र
असूल उपर ग रनेछ ।
भूिम कर (मालपोत): ग कोट नगरपािलका े िभ अनुसिू च (२) बमोिजम भूिम कर (मालपोत) लगाइने र असूल
उपर ग रनेछ ।
घर वहाल करः ग कोट नगरपािलका े िभ कु नै यि वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारे ज, गोदाम, टहरा,
छ पर, ज गा वा पोखरी पूरै आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसिू च (३) बमोिजम घर ज गा वहाल कर
लगाइने र असूल ग रनेछ ।
यवसाय करः ग कोट नगरपािलका े िभ यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक कारोवारका
आधारमा अनुसिू च (४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ ।
जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः ग कोट नगरपािलका े िभ कु नै यि वा सं थाले ऊन, खोटो, जिडबुटी,
वनकस, कवाडी माल र चिलत कानूनले िनषेध ग रएको जीवज तु वाहेकका अ य मृत वा मा रएका जीवज तुको
हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता ब तुको यवसाियक कारोवार गरे वापत अनुसिू च (५) बमोिजमको कर लगाइने र
असूल उपर ग रनेछ ।
सवारी साधन करः ग कोट नगरपािलका े िभ दता भएका सवारी साधनमा अनुसिू च (६) बमोिजम सवारी
साधन कर लगाइने र असुल उपर ग रनेछ ।तर, देश कानुन वीकृ त भई सो कानुनमा अ यथा यव था भएको
अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ ।
िव ापन करः ग कोट नगरपािलका े िभ हने िव ापनमा अनुसिू च (७) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असूल
उपर ग रनेछ । ।तर, देश कानुन वीकृ त भई सो कानुनमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ
मनोर जन करः ग कोट नगरपािलका े िभ हने मनोर जन यवसाय सेवामा अनुसूिच (८) बमोिजम यवसाय कर
लगाइने र असुल उपर ग रनेछ । तर, देश कानुन वीकृ त भई सो कानुनमा अ यथा यव था भएको अव थामा
सोिह बमोिजम हनेछ ।
बहाल िबटौरी शु कः ग कोट नगरपािलका े िभ आफु ले िनमाण, रे खदेख वा संचालन गरे का अनुसिू च (९) मा
उ लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसिू चमा भएको यव था अनुसार बहाल िबटौरी शु क
लगाइने र असूल उपर ग रनेछ ।
पािकङ शु कः ग कोट नगरपािलका े िभ कु नै सवारी साधनलाई पािकङ सुिवधा उपल ध गराए वापत
अनुसिू च (१०) बमोिजम पािकङ शु क लगाइने र असूल उपर ग रनेछ।

१२. सेवा शु क, द तुरः ग कोट नगरपािलकाले िनमाण, संचालन वा यव थापन गरे का अनूसिू च (११) मा उि लिखत
थानीय पूवाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट सोही अनुसिू चमा यव था भए अनुसार शु क लगाइने
र असूल उपर ग रनेछ ।
१३. पयटन शु कः ग कोट नगरपािलकाले आ नो े िभ वेश गन पयटकह वाट अनुसचू ी (१२) मा उि लिखत
दरमा पयटन शु क लगाईने र असुल उपर ग रनेछ ।तर, देश कानुन वीकृ त भई सो कानुनमा अ यथा यव था
भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ ।
१४. कर छु टः यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका यि वा सं थाह लाई कु नै पिन िकिसमको कर छु ट िदईने छै न
१५. कर तथा शु क संकलन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनुसार कर तथा शु क संकलन
स बि ध कायिविध ग कोट नगरपािलका, नगर कायपािलकाले तोके अनुसार हने छ ।

अनुसचु ी १
स पि कर
१. घर–ज गा करः–
घरज गाको मू य
पिहलो . १० लाखस ममा
यसपिछको . १० लाखस ममा
यसपिछको . ३० लाखस ममा
यसपिछको . ५० लाखस ममा
यसपिछको . १ करोडस ममा
यसपिछको बाँक रकममा

करको दर
. १०००।– एकमु
. २०००– एकमु
०.२५ ितशत
०.५० ितशत
१.५० ितशत
१.७५ ितशत

२. घरज गाको मू याङ् कन गन त रका
(१) घरज गामा कर ला ने े ह को लािग घरको बनोटको वग करण र मू याङ् कन देहाय वमोिजम हनेछः–
(क) घरको बनोटको वग करणः
(१) िभ काँचो बािहर ईटमा माटोको जोडाई भएका सबै िकिसमका घर र काठै काठबाट बनेका घर ।
(२) िभ बािहर पाको ईट वा ढुंगामा माटोको जोडाई भएका सबै िकिसमका घर ।
(३) िभ बािहर पाको ईटमा िसमे ट वा व को जोडाई भएका सबै िकिसमका घर ।
(४) आर.िस.िस. े म

चरबाट बनेका घर ।

(ख) घरको मू याङ् कन
िस.न.

घरको बनोट

१
२
३
४

क(१)
क(२)
क(३)
क(४)

बमोिजमको घर
बमोिजमको घर
बमोिजमको घर
बमोिजमको घर

औषत लागत दर ित बष टु टफु ट क ी क ी गन ज मा बष
ित बग फु ट
दर ितशत
. ४५०।३.००
२५
. ५२५।२.००
३०
. ५७५।१.००
७०
. ६३५।०.७५
१००

(ग) काचो ईट वा माटोको गारो वा वाँस वा काठको टाटी भै फु स, वाली, खर, पराल र साधारण टीनको छाना भएको घरको मू याङ् कन ग रने छै न ।
(घ) िसनेमाहलह को भवनको अिघ लो भाग (मु य अिडटो रयम) को मू याङ् कन गदा मािथ उ लेिखत दरमा २५ ितशत छु ट िदई मू याङ् कन
ग रनेछ ।
(२) घरज गा कर ला ने े ह को ज गाको मू यांकन गदा सोको योजनको िनिम गिठत थानीय सिमितले तोके बमोिजम हनेछ । यसरी नतोिकएको
हदमा रिज ेशन योजनको लािग मालपोत कायालयले तोके को दरबमोिजम ज गाको मू यांकन ग रनेछ ।

अनुसचु ी २
भुिम कर(मालपोत)
१. मालपोतः
ज गाको िकिसम (अ बल, दोयम, िसम र चहार) र उ पादक व समेत हेरी एक कृ त स प ी कर लागु नहने समयस मको
लागी िन नानुसारको मालपोत ।
अ बलः ित रोपनी . २५।–
दोयमः ित रोपनी . २०।–
िसमः ित रोपनी . १५।–
चाहरः ित रोपनी . १०।–
े ह हेरफे र गनुपरे मा नगर कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम हने ।
२. भूिम कर
भूिमको उ पादक व वा यापा रक आवासीय, सामुदाियक, गुठी, कृ िष वा वन आिद उपयोिगता समेत हेरी ित रोपनी .
५०० भूिमकर िलने ।
यः
(१) भूिमकर लगाइने ज गामा मालपोत लगाइने छै न ।
(२) भूिमकर ला ने े िनधारण नगर कायपािलकाले गनछ ।

अनुसचु ी ३
घरवहाल कर
आ नो े िभ को घर, पसल, यारे ज, गोदाम, टहरा, शेड, (छ पर), कारखाना, ज गा, वा पोखरी पूरै वा आंिशक पमा
बहालमा िदएकोमा स बि धत धनीबाट बहाल रकमको बढीमा ितन ितशत ।

अनुसचु ी ४
यवसाय कर
िस.नं

िववरण

आ.व २०७४/७५ को
लािग करका दरह
( .)

१. यापा रक ब तु
१.१
१.२
१.३
१.४
१.५
१.६
१.७
१.८
१.९
१.१०
१.११
१.१२
१.१३
१.१४
१.१५
२.१
२.२
२.३
२.४
३.१
३.२
३.३
४.१
४.२
५.१
५.२
५.३

गहना पसल
साईकल
मोटरसाईकल
ट् या टर
चारपाङ े हलुका सवारी
बस तथा क
हाडवेयर
रँ गरोगन तथा िससा पसल
पे ोल प प
क युटर, िवजुलीका सामान, यामेरा, िटभी पसल
दैिनक उपभो य सामानको थोक िव े ता
िकराना पसल
फलफु ल तथा तरकारी पसल
सुती उन पसल
फे सी पसल
२ िनमाण यवसाय
िनमाण यवसाय क बग
िनमाण यवसाय ख बग
िनमाण यवसाय ग बग
िनमाण यवसाय घ बग
३ उ पादनमुलक उ ोग
चाउचाउ उ ोग
मैनब ी उ ोग
कापी उ ोग
४ उजामुलक उ ोग
हाई ो पावर ािल
वायु/सौय उजा/ कोईला उ ोग
५ कृ षी तथा बनज य उ ोग
कु टानी िपसानी सिहतको तेल पे ने िमल
कु टानी िपसानी िमल
फिनचर उ ोग
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५.४
५.५
५.६
५.७
५.८
५.९
५.१०
५.११
७.१
७.२
७.३
७.४
७.५
७.६
८.१
८.२
८.३
८.४
८.५
८.६
८.७
९.१
९.२
९.३
९.४
१०.१
१०.२
१०.३
१०.४
१०.५
१०.६
११.१
११.२

पशु दाना उ ोग
पो ी फम
बँगरु पालन
भैसीपालन यबसाय
गाईपालन यबसाय
बा ापालन यबसाय
स-िमल
जुस तथा अ य जुस/ पेय पदाथ
६. खिनज उ ोग
७. पयटन उ ोग
होटल उ च
होटल म ययम
होटल सानो
साना िचया/खाजा/खाना पसल
रे रे ट तथा बार
लज भै िड ीलरी सामान बे ने
८. सेवा उ ोग
अफसेट ेस
लेटर ेस
चलिच िभिडयो
सावजिनक प रवहन सेवा नगरपािलकािभ धान कायालय भएको
सावजिनक प रवहन सेवा नगरपािलकािभ शाखा कायालय भएको
फोटो ाफ
योगशाला
९. िनमाण उ ोग
िसमे ट लक उ ोग
मेटल/ि ल उ ोग
ढुङगा उ ोग
ई ा उ ोग
१०. सँचार सेवा
िनजी मोवाईल सेवा के
िनजी टेिलफोन तथा या स,फोटोकपी सेवा
मोवाईल ममत के
कु रयर सेवा
साईवर सेवा
न ि ट तथा कासन
११. िवि य सेवा
आथ क कारोवार गन िवि य क पनीको मु य कायालय
आथ क कारोवार गन िवि य क पनीको शाखा कायालय
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११.३
११.४
११.५
११.६
११.७
११.८

िवमा क पनी
िवदेशी मु ा सटही
मनी ा सफर
िधतोप कारोवार
सहकारी बै ँक
िनजी े का वािण य बैकह

३०००/३०००/३०००/३०००/३०००/५०००/१२. वा य सेवा

१२.१
१२.२
१२.३
१२.४
१२.५
१२.६
१२.७
१२.८
१३.१
१३.२
१३.३
१३.४
१३.५
१३.६
१३.७
१३.८
१३.९
१३.१०
१३.११
१३.१२
१३.१३
१३.१४
१३.१५
१३.१६
१४.१
१४.२
१४.३
१४.४
१४.५
१४.६

गै सरकारी अ पताल
सामुदाियक अ पताल
िनजी अ पताल
निसङ होम
याव तथा ि लिनक
औषधी पसल
जडीबुटी पसल
पशु वा य औषधी पसल
१३. िवशेष /परामश तथा अ य यवसाियक सेवा
िचिक सक
द त िचिक सक
पशु िचिक सक
ईि जिनयर
कानुन यवसायी
लेखाप र क क बग
लेखाप र क ख बग
लेखाप र क ग बग
लेखाप र क घ बग
िवमा एजे ट
सभयर
अनुवादक
नोटर पि लक सेवा
अनुस धानकता
सामान ढुवानीकता क पनी
सँ थागत पे टर
१४. िश ा सेवा
नीिज े का या पस र उमािव
नीिज े का मािव
नीिज े का िनमािव
नीिज े का ािव
नीिज े का पुव ािव
नीिज े का हो टेलह
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१४.७
१४.८
१४.९
१४.१०
१४.११

तािलम तथा अनुस धान के
ािविधक िश ालय
क युटर िश ण के
ट् यश
ु न तथा कोिचङ से टर
भाषा िश ण के

८०००/१००००/५०००/१००००/१००००/१५. ममत सँभार के

१५.१
१५.२
१५.३
१५.४

बस/ क/कार/जीप
मोटरसाईकल
साईकल तथा अ य
रे िडयो/िटभी/घडी/अ य िव ुितय सामान

५०००/४०००/२०००/१०००/१६. अ य सेवा

१६.१
१६.२
१६.३
१६.४
१६.५
१६.६
१६.७
१६.८
१६.९

िव ापन एजे सी
बैदिे शक रोजगार सेवा
वदेशी रोजगार सेवा
युटी पालर
ाई ि लनस
फोटो टु िडयो
साईनबोड पेि टङ सेवा
पशु वधशाला
हाउिजङ क पनी तथा घरज गा ख रदिव

१००००/१००००/५०००/२०००/२०००/३०००/२०००/२०००/२००००/१७. माशु पसल

१७.१
१७.२
१७.३
१७.४
१७.५
१८.१
१८.२
१८.३
१८.४
१८.५
१८.६
१८.७
१८.८
१८.९
१८.१०
१८.११
१८.१२

माशु िमि त कु खुरा र माछा बाहेक
माशु कु खुरा
माशु खसी बोका
माशु राँगा/बँगरु
माछा
१८. मािथको बग करणमा नपरे का िविवध
िसलाई के /िसलाई िश ण के
कवाडी
टेलस
जु ा पसल
भाँडा पसल
चुरा पसल टङ् क मा राखेको
काठ तथा टील फिनचर पसल
च मा पसल
मेिशनरी पाटपुजा पसल
हजाम पसल
ाङिभङ ईि ट युट
पान पसल

२०००/१०००/२०००/१०००/१०००/२०००/३०००/१५००/१५००/१५००/१०००/५०००/२०००/५०००/२०००/५०००/५००/-

१८.१२
१८.१४
१८.१५
१८.१६
१८.१७
१८.१८
१८.१९
१८.२०
१८.२१
१८.२२
१८.२३
१८.२४
१८.२५
१८.२६
१८.२७
१८.२८
१८.२९
१८.३०
१८.३१
१८.३२
१८.३३
१८.३४
१८.३५
१८.३६

िडिजटल कलर याव
अिडयो/िभिडयो यासेट से टर
दु ध सहकारी सँघ
दु ध डेरी
यानीटरी सामानको पसल
याँसिसिल डर िव े ता
को ड ि ङ् स पसल
क टमेिटक पसल
टेशनरी होलसेल
टेशनरी पसल
प पि का पसल
िम ा न पसल
मःमः रे राँ
भोजनालय
अ य साना पसलह
क स टे सी एवँ परामश सेवा
कृ षी/फलफु ल/वन नसरी यवसाय
कृ षी िबउ िवजन भ डार
के वल लाईन शारण
एफएम रे िडयो शारण
एफएम रे िडयो सामुदाियक
ट् याङ् क पसल
मिदराज य पसल
के वुल, नेटविकङ
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अ य यवसायः
(१) पाक, िपकिनक पट
(२) यािसनो
(३) टु र अपरे टर
(४) मसाज पालर

१५००/१००००/१५००/१५००/-

अ थायी हाट बजार वा घु ती पसलः अ थायी हाटबजारमा वा घु ती पसल राखी ग रने देहायको यवसायमा पटके
पमा देहाय बमोिजम यवसाय करः–
(१) घु ती (मोवाईल) पसल, खु चा समेतमा
(२) चौपाया ित गोटा
(३) हाँस कु खुरा आिद ित गोटा
(४) साग स जी र फलफु ल पसल
(५) अ य

. २०/. ५/. १/. १०/. ९/-

मािथको वग करणमा समावेश नभएका सेवा, यवसायको कारोवार र तर हेरी नगर कायपािलकाले िनधारण गरे बमोिजम
वािषक . ५०० देिख २००००।– पैयाँस म कर ।

अनुसचु ी ५
जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु कर
१. जिडबुटी : बािषक . ४००००/२. कवाडी : बािषक . ३००००/३. जीवज तु कर : बािषक . ५००००/-

अनुसचु ी ६
सवारी साधन कर
१. सवारी दता तथा वािषक सवारी करः
(क) बस, क, लरी र अ य हेभी गाडीमा
(ख) भाडाका कार, जीपमा
(ग) भाडाको टे पोमा
(घ) भाडाको िमनीवसमा
(ङ) िनजी कार, टे पो, िमनीबसमा
(च) कु टर, मोटरसाईकल तथा अ य सवारी साधनमा
(छ) ठे लागाडा तथा र सामा

५०००/३०००/१०००/२०००/१०००/८००/५००/-

पुन ः कु नै एक नगरपािलकाले सवारी दता तथा वािषक सवारी कर िलएपिछ अक नगरपािलकाले य तो
सवारी दता तथा वािषक सवारी कर िलन नपाउने यब था गन ।
२. पटके सवारी करः
नगरपािलकाले आफले बनाएको वा आफू लाई ह ता तरण भइआएको सडकमा देहायबमोिजम पटके सवारी कर
लगाउन स नेछ ।
(क) िनजी तथा भाडाका बस, क र ै टरमा
(ख) िमनीबसमा
(ग) िनजी तथा भाडाका कार र टे पोमा
(घ) अ य सवारी साधनमा

१००/७०/५०/२५/-

३. दता तथा स चालन ईजाजत द तुरः
नगरपािलका े मा ठे ला, र सा, टाँगा, दता गरी न बर िदए बापत नगरपािलकाले २५०/- सवारी दता कर
लगाउने

अनुसचु ी ७
िव ापन कर
१. ग कोट नगर े िभ रािखने िविभ न यापा रक िव ापन बोडह मा ित वग िफट १००
२. यवसाियक यानरह मा ित ह ा ५००
३. यवसाियक चार सार र सावाट माईिकङमा ५००

अनुसचु ी ८
मनोर जन कर
१. िसनेमाहल, िभिडयोहल, सां कृ ितक दशनहल, िथयटर सङगीत, मनो जन दशन थल, ऐितहािसक
थल, पुराताि वक थल एवं धािमक मह वका स पदाको वेश शु क चार ितशत ।

तर, ऐितहािसक थल, पुराताि वक थल र धािमक मह वका स पदामा वेश गदा नेपाली नाग रकलाई यस
करण बमोिजम शु क िलन पाइने छै न ।
२. जादू, सकस, चटक आिदमा ित िदन दुईसय पैया ।
३. यावसाियक िभिडयोमा ित िभिडयो ितवष ितन सय पैयाँ ।

अनुसचु ी ९
वहाल िवटौरी शु क
आ नो े मा आफु ले िनमाण, रे खदेख वा स चालन गरे को हाट बजार र सावजिनक थल, ऐलानी ज गा वा बाटोको
छे उमा अ थायी पसल था न िदए बापत ित वगफु ट मािसक बहाल िवटौरी दश पैयाँ ।

अनुसचु ी १०
पािकङ शु क
१. नगरपािलकाले आफु ले यव था गरे का सवारी पाकमा पािकङ् ग ग रएका बस, िमनीबस, क ट् या टरमा
पािकङ् ग गन समयको आधारमा एक पटकमा चालीस पैयाँ ।
२. नगरपािलकाले आफु ले िनमाण गरी स चालन गरे को आधुिनक सुिवधा स प न बस पाकमा ितघ टा .
४० पै ँया ।
३. नगरपािलकाले आफु ले तोके को कार पािकङ् ग े मा पािकङ् ग गन कारमा पािकङ् ग गन समयको आधारमा
एक पटकमा बीस पैयाँ ।
४. मािथ उि लिखत सवारी साधन बाहेक अ य सवारी साधनह का लािग नगरपािलकाले यव था गरे का
े ह मा पािकङ् ग समयको आधारमा दश पैयाँ ।

अनुसचु ी ११
सेवा शु क, द तुर
मु याङकन सेवा शु क
स प ी मु याँकन तथा आय ोत मािणतमा पिहलो पटक मु याँकन गदा मु याँकन शु क ला ने र सोही आ.वमा सोही
य वाट सोही िववरण बमोिजम उ लेिखत मु याँकन पुनः मािणतको िसफा रस माग भई आएमा पिहलो पटक
मु याँकन गदा शु मा लागेको सेवा शु कको २५% दो ो पटक ५०% ते ो पटक ७५% र सो भ दा बढी पटक भएमा
१००% सेवा शु क ला नेछ ।
स प ी मु याँकन ित हजार पै ँयाको
. २/१ करोड स म मािणत गदा
आय ोत मािणत ित हजार पै ँयाको
. २/१ करोड स म मािणत गदा
स प ी/आय ोत मािणत ित हजार पै ँयाको
. २/१ करोड भ दा मािथको लागी थप
िसफा रस द तुर
१
वँशजको नाग रकता िसफा रस
१००
२
ज मको आधारमा नाग रकता िसफा रस
१००
३
नेपाली पु षसँग िववाह गन िवदेशी मिहलाको
१०००
नाग रकता िसफा रस
४
नाग रकताको ितिलपी िसफा रस
३००
५
नाग रकताको सँसोधन िसफा रस
२००
६
नाता मािणत
२५०
७
िव धुत िसफा रस
२००
८
ी फे जको िव धुत िसफा रस
१०००
९
नाम सँसोधन/नाम छु ट/ दुई नाम िसफा रस
२५०
१०
ज मिमित मािणत
२५०
११
थायी वा अ थायी बसोबास स बि ध
२००
िसफा रस
१२
नामथर/ज मिमित सँसोधन िसफा रस
५००
१३
घरज गा नामसारी िसफा रस
५००
१४
स ब धिव छे द भएको िसफा रस
१०००
१५
फु कु वा िसफा रस
५००
१६
पे सन काड वा सो स बि ध अ य िसफा रस
५००
१७
हकवाला सँर ण िसफा रस
१५०
१८
न कल मािणत द तुर मालपोत रिसद समेत
१००
१९
यवसाय दता माणप को न कल ित
५००
२०
यवसाय दता लगत क ाको िसफा रस
१०००
२१
घरन सा नामसारी
७००
२२
घर िनमाण स प न िसफा रस RCC
२०००
२३
घर िनमाण स प न िसफा रस (क ची)
५००
२४
नीिज े को ख कटान िसफा रस
१५००

२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

िमलाप द तुर
१०००
नावालक िसफा रस
२५०
घटना दता िसफा रस
२५०
िविभ न दिलत,जनजाती तथा थर िसफा रस
२५०
कर चु ा िसफा रस
१०००
पा रवा रक िववरण
५००
खानेपानी स बि ध िसफा रस
२५०
उ धोय िसफा रस(साना)
१०००
उ धोय िसफा रस(मझौला)
१५००
उ धोय िसफा रस(ठु ला)
२०००
नीिज िवद् यालय सँचालन तथा क ा थप
अनुमतीको िसफा रस
आधारभुत
५०००
मािव
१००००
उमािव
१५०००
नातकतह
२००००
३६
वैदिे शक योजनका लािग अँ ेजीमा ग रने सबै
१०००
कारका िसफा रस नाता मािणत समेत
३७
चारिक ला मािणत
१०००
३८
सँ था दता िसफा रस
१०००
३९
घर ढलान/िनमाण गदा बाटो योग स बि ध
२०००
िसफा रस
४०
वडा मुचु का द तुर
२००
४१
मािथ उ लेिखत बाहेक सबै कारका िसफा रस
५००
४२
सामा य िसफा रस
१००
४३
समुह दता िसफा रस
५००
४४
समुह निवकरण िसफा रस
७००
४५
सँ था निवकरण िसफा रस
१०००
४६
यवसाय दता शु क
५००
नोटः नगर े िभ का अपाङ् गता भएकाह को प रचयप , आथ क अव था कमजोर भएको, िनःशु क उपचारको
िसफा रस तथा ाकृ ितक कोप स बि ध िसफा रसह मा द तुर छु ट िदन सिकने छ ।
य गत घटना दता
२३.१
ज म दता
२००
२३.२
मृ यु दता
२००
२३.३
िववाह दता
२००
२३.४
वसाईसराई आउनेको दता
२००
२३.५
वसाईसराई जानेको दता
२००
२३.६
स ब ध िब छे द
२००
२३.७
सबै घटना दताको ितिलिप
३००

अनुसचु ी १२
पयटन शु क
१. ग कोट नगरपािलका े मा वेश गरे वापत ितिदन ित यि

. १०/- (िवदेशीको हकमा मा )

