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माडी गाउँपािलकाको आिथक ऐन, २०७९  

 

तावनाः 

माडी गाउपँािलकाको आिथक वष २०७९/०८० को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम  

थानीय कर तथा शु क सकंलन गन,छुट िदने तथा आय संकलनको शासिनक यव था गन वा छनीय 

भएकोले,नेपालको सिंवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम माडी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१.सिं तनाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम "आिथक ऐन, २०७९ " रहेको छ । 

  (२) यो ऐन २०७७/०४/०१ गते दिेख माडी गाउपँािलका े मा लागु हने छ । 

२.स पती करः (१) गाउँपािलका  े िभ  अनसूुिच (१) बमोिजम थानीय सरकार स चालन ऐन,२०७४ को 

दफा ५५ बमोिजम घर र घरले चचको ज गामा अनुसूची १ बमोिजम स प ी कर लगाइन े

र असलु उपर ग रनेछ । 

प ीकरणः "घरले चचको ज गा" भ नाले घरको जिमन तलाले ओगटेको ज गाको बढीमा दो बर े फल 

बराबरको ज गा भ ने बु नु पदछ । 

यस ऐनमा जुनसुकै कुरा (२) लेिखएको भएतापिन दहेायको घर र घरज गामा स प ी कर ला ने छैनः 

नेपाल सरकार (क), दशे सरकार र थानीय तहको वािम वमा रहकेो घर ज गा सरकारी 

अ पतालको घर  

(ख)गुठीको वािम वमा रहेको घर र ज गा  

(ग)मुनाफाको उ े य नरानी स चालन ग रएको  

(घ) सरकारी िश ण सं था,कवला,मजार,िवमान थल, बोड र सरकारी सं थानको घर र घरज गा 

मुनाफाको उ े य नराखी स चालन भएका संघ  

(ङ), सं थाको घर र घरज गा 

(च) धािमक सं था (मि दर,गु बा,चच,मि जद आिद) को घर र घरज गा 

(छ) खानपेानी सङ्कलन पोखरी,उ ान,पाक ज ता सावजिनक उपयोगका थलह , 

३.मालपोतः (१) गाउपँािलका े िभ  अनसूुची (२) बमोिजम मालपोत लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 



          (२) ब यौता  करका हकमा जुन जनु आिथक वषको ब यौता बाकँ  हो सो वषमा मालपोत लाग ुभएको 

भए सोही वषको दरमा मालपोत र एक कृत स पि  कर लाग ु भएको भए सोही वषको ऐनमा 

उ लेख भए बमोिजम एक कृत स पि  कर असलु उपर ग रने छ । 

           (३) यस दफा बमोिजम लगाइने मालपोत कर कुनै याि को वािम वमा रहेको ज गाको सबै िक ाको 

एकै पटक एकमु  वा फरक फरक िक ाको अलग अलग पमा बुझाउन स नेछ। 

४.घर ज गा बहाल करः गाउँपािलका े िभ  कुन ै याि  वा सं थाले भवन, घर, यारेज, गोदान, टहरा, 

छ पर, ज गा वा पोखरी पूरै आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनुसूिच (३) बमोिजम घर ज गा वहाल कर 

लगाइने र असूल ग रनेछ । 

५. यवसाय करः गाउँपािलका े िभ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आिथक कारोवारका 

आधारमा अनुसूिच (४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

६.जडीबटुी,कवाडी र जीवज तु करः गाउपँािलका े िभ  कुन ै याि  वा सं थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, 

वनकस, कवाडी, माल र चिलत कानूनले िनषेध ग रएको जीवज तु वाहकेका अ य मतृ वा मा रएका 

जीवज तुको हाड, िसङ, वाखँ, छाला ज ता ब तुको यवसाियक कारोवार गरवेाफत अनसूुिच (५) 

बमोिजमको कर लगाइन ेर असूल उपर ग रनछे । 

७. सवारी साधन करः गाउँपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनसूुची (६) बमोिजम सवारी साधन 

कर लगाइन ेर असुल उपर ग रनछे तर व था भएको दशे काननु वीकृत भई सो कानुनमा अ यथा भएको 

अव थामा सोही बमोिजम हनेछ । 

८.िव ापन करः गाउँपािलका े िभ  हन े िव ापनमा अनसुूची (७) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असूल 

उपर ग रनछे तर दशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह 

बमोिजम हनेछ । 

९. मनोर जन करः गाउँपािलका े िभ  हन ेमनोर जन यवसाय सेवामा अनसूुची (८) बमोिजम यवसाय कर 

लगाइने र असलु उपर ग रनेछ तर दशे कानुन वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको 

अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ । 

१०.बहाल िबटौरी शु कः गाउपँािलका े िभ  आफुले िनमाण, रखेदखे वा संचालन गरेका अनुसूची (९) मा 

उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा भएको यवसथा अनुसार बहाल िबटौरी 

शु क लगाइने र असूल उपर ग रनेछ । 

११.पािकङ शु कः गाउपँािलका े िभ  कुनै सवारी साधनलाई पािकङ  सिुवधा उपल ध गराए वापत 

अनसूुची (१०) बमोिजम पािकङ शु क लगाइन ेर असूल उपर ग रनछे । 

१२. ेिकङ्ग, कोयोिकड, यानोइङ्ग,  ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र रया टीङ्ग शु कः 
गाउँपािलकाले आ नो े िभ  ेिकङ्ग, कोयोिकड, यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र 



रया टीङ्गेवा वा यवसाय स चालन गर ेबापत अनुसूची (११) बमोिजमको शु क लगायन ेर असूल उपर 

ग रनछे । 

१३.सेवा शु क, द तुरः गाउपँािलकाले िनमाण, संचालन वा यव थापन गरेका  अनुसूची (१२) मा 

उि लिखत थानीय पूवाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट सोही अनुसूचीमा यव था भए 

अनसुार शु क लगाइने र असूल उपर ग रने छ । 

१४.पयटन वेश शु कः गाउपँािलकाले आ नो े िभ  वेश गन पयकटह बाट अनुसूची (१३)  उि लिखत 

दरमा पयटन शु क लगाईन े र असलु उपर ग रनछे तर दशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा 

यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका याि  वा सं थाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर 

छुट िदईने छैन । 

१६. लेट, ढंुगा, िग , बालुवा एवम् माटोज य ब तु िवि  शु कः गाउँपािलकाले पािलका े िभ को नदी 

(१), खोला वा कुनै सावजिनक ज गाबाट कानून बमोिजमको कायिविध अपनाइ लेट, ढंुङ्गा, िग ी, 

बालुवा एवम ्माटोज य ब तुको िव  बापत दशे सरकारले तोकेबमोिजमको शु क लगाइनछे । 

   (२) कुन ै याि ल े पािलकािभ को िनजी ज गाबाट कानून बमोिजम वातावरणीय अ ययन गराई अनमुित 

िलनपुनमा सो अनुमित समेत िलइ लेट, ढंुगा, िग ी, बालुवा एवम् माटोज य ब तु िव  गन चाहमेा 

उपदफा (१) बमोिजमको शु क ला नछे । 

१७.जरीवानाः(१) गाउँपािलका िभ  कुनै पिन याि ले गाउँपािलकाको कानून उ लंघन गरेको पाइएमा कानून 

बमोिजम ज रवाना तोक एकोमा सोही बमोिजम र कानूनमा ज रवाना नतोक एको हकमा गाउँ 

कायपािलकाले ज रवाना तोक  असूल उपर गन स नछे । 

   (२) उपदफा (१) बमोिजम गाउ ँकायापािलकाले ज रवाना तोिकएको कुरा थानीय राजप मा काशन गनु 

पनछ । यसरी सङ्कलन भएको करको िववरण कायापािलकाले हरेक वष गाउँसभामा पेश गन ुपनछ । 

१८.अनुय राज ः (१) गाउँपािलका वा मातहतका िविभ न िनकायह को कामको कृित अनसुार फरक 

िकिसमको सेवा तथा ब तुमा शु क तथा द तुर लगाउदँा गाउँपािलकाको कानून बमोिजम लगाइनछे । 

    (२) उपदफा (१) बमोिजमको राज को दर चिलत कानूनमा समेत उ लेख नभएकव अव थामा गाउ ँ 

कायापािलकाबाट य तो शु क तथा द तुर िनधारण गरी लाग ुग रनेछ । यसरी िनधारण भएको राज को 

दर थानीय राजप मा काशन ग रनेछ । 

१९.राज को दर घटाउन,बढाउन वा छुट िदन स नेः (१) यस ऐन वा अ य गाउँपािलकाको अ य चिलत 

कानूनमा जनुसुकै  कुरा लेिखएको भए पिन गाउँ कायापािलकाले आव यकता अनसुार यस ऐन र अ य 

कानून बमोिजम लगाइने कर, महशलु, शु क, द तुरको दरह मा आंिशक वा पूण पमा छुट िदन वा 

बढाउन स नछे ।  



     (२) उपदफा (१) बमोिजमको कर छुट वा बढाएको िववरण येक वष कायपािलकाले गाउँ सभामा पेश 

गनपुनछ । 

     (३) उपदफा (१) बमोिजम कर छुटको सिुवधाको दु पयोग गरी कुन ै हानी नो सानी भएमा यसरी छुट 

िदइएको वा हानी नो सानी भएको भएको रकम असलु उपर सोही बराबर रकम ज रवाना ग रनछे । 

२०. कर तथा शु क संकलन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनुसार कर तथा शु क 

संकलन स बि ध कायिविध गाउपँािलकाले तोके अनुसार हनेछ । 

 

अनसूुची १ 

आिथक ऐन २०७९  दफा सँग स बि धत (२) 

घर ज गा कर 

यस गाउपँािलका िभ  बनेको प क ,क ची,र झपुडी घरको दहेाय बमोिजम स पि  कर लगाईनेछ । 

१. घर ज गा कर र घरले चचको जिमनको कर िलईनेछ । 

क) बजार े  िभ  बनेका िसमे ट जिडत प क  घरको ित वग िफट  २।५० 

ख) बजार े  बािहर बनकेा िसमे ट जिडत प क  घरको ित वग िफट  १।– 

ग) बजार े  िभ  ढंुगा वा िटनको छानो भएको क ची घरको ित वग िफट  १।२५ 

घ) बजार े  बािहर ढंुगा वा िटनको छानो भएको क ची घरको ित घर  ५०।− 

 

 

 

अनुसुची २ 

आिथक ऐन २०७९  दफा सँग स ब धीत (३) 

भुिम कर (मालपोत) 
 
 

१. ज गाको ितरो 

क) बजार े मा ित वग िमटर े फल  १०।− 



ख) ामीण े मा ित रोपनी  १०।− 

२. मालपोत 

३. पाखो 

ज गाको िकिसम ज गाको ितरोपनी 
अ वल ५०।− 
दोयम ४५ ।− 
िसम २५ ।− 

चाहार २० ।− 
 

४. खेत 
ज गाको िकिसम ज गाको ितरोपनी 

अ वल ५० ।− 
दोयम ५५ ।− 
ध. िस. ३० ।− 
ध.चा. २५ ।− 

 

 

क) प क  सडकल ेछोएको ज गामा ७ ितशत थप 

ख) क ची सडकल ेछोएको ज गामा ५ ितशत थप 

 

 

अनसुुची−३ 

आिथक ऐन २०७९  दफा सँग स ब धीत (४) 

बहाल कर 
 

१. गाउपँािलका े  िभ को घर,पसल, यारेज,गोदाम,टहरा,छ पर,ज गा वा पोखरी पुरै वा आंिशक तवरल े

बहालमा िदएकोमा स ब धीत धिनबाट वहालको स झौता रकमको १० ितशत िलईन ेछ । 

२. आ नो े िभ  आफुले िनमाण गरेको वा स चालन गरेको हाटबजार वा ऐलानी ज गा वा बाटो छेउछाउमा 

अ थाई पसल था न िदएमा युनतम शु क  ५०० र १०० वग िफट भ दा े फल ओगटेमा थप ित वग 

िफट  ५।– 

 

 



 

अनसुचुी−४ 

आिथक ऐन २०७९  दफा (५) सगँ स ब धीत 

 
१. यवसाय कर : 

क.सं. यवसायको नाम यवसायको िकिसम कर शु क ित वष 
. 

कैिफयत 

१ मिदरा िवतरक ३०००।−  
थोक २००० ।−  
खु ा १००० ।−  

२ चुरोट, सिुत, िबडी र खैनी िवतरक ३००० ।−  
थोक २००० ।−  
खु ा १००० ।−  

३ पेय पदाथ िवतरक १५०० ।−  
थोक १००० ।−  
खु ा ५०० ।−  

४ सनु चाँदी िनमाण र ममत ३००० ।−  
५ औषिध पसल फामसी २००० ।−  

ि लिनक २००० ।−  
६ आयवुिदक औषिध पसल − ५०० ।−  
७ े श हाउस खु ा १००० ।−  
८ ए ोभेट पसल खु ा २०० ।−  
९ टेसनरी तथा पु तक पसल थोक १००० ।−  

खु ा ५०० ।−  
१० छपाई तथा काशन अ सटे ेस २००० ।−  

िडजाईन २००० ।−  
११ क मेटीक पसल थोक १००० ।−  

खु ा ५५० ।−  
१२ मोटर पाटस तथा वक शप थोक २००० ।−  

खु ा १००० ।−  
१३ यास स लायस थोक १००० ।−  

खु ा ५०० ।−  
१४ कपडा फे सी पसल याग थोक २००० ।−  

खु ा १५०० ।−  
१५ धागो तथा टाकँ िसलाई मेिसन 

पसल 
थोक २००० ।−  
खु ा १००० ।−  



१६ इले टोिनक तथा मोबाइल पसल िवतरक ३००० ।−  
थोक २००० ।−  
खु ा १००० ।−  

१७ इलेि टकल पसल खु ा १००० ।−  
१८ हाडवयेर पसल थोक २००० ।−  

खु ा १००० ।−  
१९ पेट िलयम पदाथ प प ५००० ।−  

िव  के  ३००० ।−  
यास िसिल डर ३००० ।−  
सब िडलर ३००० ।−  
म ीतेल २०० ।−  

२० ि टल आ मुिनयम पसल थोक १००० ।−  
खु ा ५०० ।−  

२१ फिनचर उ ोग सहकारी २००० ।−  
याि गत १००० ।−  

२२ ढंुङ्गा,िग ी,वालुवा याि गत १००० ।−  
सामुिहक ५०० ।−  

२३ कपडा िसलाई टेल रङ,आधिुनक ५०० ।−  
२४ नकुर पलु हाउस  ५०० ।−  
२५ पशु आहार िव  के   ५०० ।−  
२६ िकराना पसल थोक २००० ।−  

खु ा १००० ।−  
२७ फलफूल तथा तरकारी पसल थोक १००० ।−  

खु ा २०० ।−  
२८ उपहार खेलौना पसल थोक ५०० ।−  

खु ा २०० ।−  
२९ भाडा पसल थोक १००० ।−  

खु ा ५०० ।−  
३० माटोको भाडा पसल थोक २०० ।−  

खु ा १०० ।−  
३१ िवशेष  परामश तथा अ य 

यवसाय 
क स टे सी २५०० ।−  
काननु यवसाय १००० ।−  
लेखा प र ण यवसाय १००० ।−  
द त िचिक सक १००० ।−  
अनसु धानकता 
परामशदाता 

१००० ।−  

पशु िचिक सक १००० ।−  
३२ पे टर तथा साइन बोड लेखन  १५०० ।−  



३३ ज गा यवसाय  २००० ।−  
३४ चेन स मेिसन  ५०० ।−  
३५ मािथका वग करणमा नपरेको हकमा  ५०० ।−  
३६  काठ िनकासी  ित य ुिफट  १०।−   

उ पादन मुलक उ ोग ।− 
३७  ि ल उ ोग  २००० ।−  
३८  जु ाउ ोग  ५०० ।−  
३९  कपडा तथा गाम ट उ ोग  ५०० ।−  
४० िसरक डसना उ ोग पसल  ५०० ।−  
४१ कुटानी िपसानी र पेलानी िमल  ५०० ।−  
४२ मसला उ ोग  ५५० ।−  
४३ डेरी उ ोग  ५०० ।−  

 
४४ 

उपभो य ब तु उ पादन उ ोग पाउरोटी २०० ।−  
चाउिमन १५०० ।− 

४५ सर कंि ट उ ोग  ५००० ।−  
४६ माबल  १०००० ।−  
४७ ढाकँाटोपी साडी झोला उ ोग सल  ५०० ।−  
४८ अ लो उ ोग  ५०० ।−  
४९ िटन दराज तथा बाकस उ ोग  २००० ।−  

 
५० 

होटेल तथा लज होटेल तथा लज १००० ।−  
भोजनालय ५०० ।−  
िमठाई पसल ५०० ।−  
पाट  यालेस २००० ।−  
रे टुरे ट २००० ।−  
िचया खाजा पसल २०० ।−  
खाना खाजाना ता १००० ।−  

 
५१ 

सचार रिेडयोFM २००० ।−  
Dish Home जडान तथा 
िव  

५०० ।−  

ले स ि टर फोटो 
टुिडयो 

५०० ।−  

 
५२ 

वा य िनजी अ पताल २००० ।−  
याव सिहत ि लिनक १००० ।−  

च मा पसल १०० ।−  
 

५३ 
ममत संभार बस, क, िजप, 

मोटरसाईकल लगाएतका 
सवारी साधन ममत 

१००० ।−  

िटिभ, यान, मोटर ज, 
जेनेटर, घडी, रेिडयो, 

५०० ।−  



मोबाइल, क यटुर 
५४ फलफूल िव वा फम कागती, िकबी, सु तला, 

अलैची, लगायत हलवुावेद 
अ य 

५०० ।−  

५५ क युटर इ सीट्यटु  ५०० ।−  
५६  बह उ े य हल भाडा ित काय म ितिदन १५०० ।−  

 

२. घर ज गा यवसायीले  पचास लाख स म वािषक .५०००, दिेख  एक करोड स म . १००००, तथा 

सो भ दा मािथको कारोवारमा  १५०००,कर ितन ुपन छ तर कृिषयो य भिुम िनयमानसुार वाहके पलिटन 

िक ाकाट गन पाईने छैन । 

िनमाण यवसाय 

िशषक िववरण पा रत रकम कैिफयत 
क वगको  १०,००० ।−  
ख वगको  ७,००० ।−  
ग वगको  ६,००० ।−  
घ वगको  ५,००० ।−  

१. ावण दिेख काितक मसा त स म िवना ज रवाना निवकरण ग रने छ । 

२. काितक दिेख चै  मसा त स म डबल ज रवाना सिहत निवकरण ग रन ेछ । 

खिनज उ ोग यवसाय 

िशषक िववरण रकम कैिफयत 
टायल उ ोग वािषक  १५,०००।−  

खोला बािहरको िग ी बालुवा वािषक  १५,०००।−  
टेल ढंुगा खानी वािषक   ५,०००।−  

 

३. गाउँपािलका भ दा बािहरबाट यवसायका लािग आउने घु ती यापारीह लाई अनमुित शु क वापत 

िन न बमोिजमको कर िलईने छ । 

 

 स ं िशषक िववरण मािसक रकम कैिफयत 
१ िसरक डसना िफटाइ  ५,०००।− एक मिहना भ दा बढी बसेमा ित मिहना थप  ५०० 
२  ेसर कुकुर यास ममत    २,००।− एक मिहना भ दा बढी बसेमा ित मिहना थप  ५० 

 

४. खोटो संकलनः खोटा संकलनमा ित केजी  ४ का दरल ेिलईने छ । 

५. दता हन ुपन 



क) गाउँपािलका े िभ  स चालन भएका सबै कारका यवसाय गाउँ कायपािलकाको कायलयमा 

तोिकएको अविध िभ  सूिचकृत हन ुपन छ । 

ख) मािथ उ लेिखत उपरो  िशषकमा नपरेका तथा दता हन ु पन यवासय उ ोग चिलत काननु 

बमोिजम दता भएको हन ुपनछ । 

ग) २०७७ साल भा  मिहना िभ  आ नो यापार यवसाय अिनवाय पमा दता ग रस नु पन छ । 

घ) कायलयबाट िनरी णमा जाँदा पसल यवसाय र उ ोग दता नगरी चलाएको पाईयमा आव यक 

कारवाही र ब द समेत गन सिकनेछ । 

 

 

 

 

अनसुुची ५ 

आिथक ऐन २०७९  दफा सँग स ब धीत(६) 

जिडबुटी कवाडी र जीवज तु कर, 
 

१. (क) िन न उ लेख भएका जिडबटुीह को मु य िनधारण ग रएको छ । 

 स ं िशषक िववरण  रकम कैिफयत 
१ अ लो ित केजी  १।५०  
२ हे प धागो ित केजी  १।००  
३ सोमै ित केजी  २।  
४ ितते ित केजी  १।५०  
५ काफल पाते  ित केजी  ४।  
६ काकरिसङ्गे ित 

केजी(गुडूची) 
 २।५०  

७ चु ठे ित केजी  १।५०  
८ िट मरु ित केजी  ६।  
९ िस प ु ित केजी  ०।५०  

१० दालिचनी पात  १।  
११ तार े ित केजी  ०।५०  
१२ घु ची याउ ित केजी  ६००।  
१३ ितगेडी ित केजी  ०।५०  
१४ कािल काठको दाना ित 

केजी 
 २।  

१५ सेतक ित केजी  ५।  
१६ काला दाना ित केजी  २।  
१७ िस नको जरा ित केजी  २।  



१८ रातो याउ ित केजी  २००।  
१९ बोझो ित केजी  २।  
२० काउलाको बो ा ित केजी  ०।५०  
२१ चु ाको बो ा ित केजी  ५०।  
२२ घोडाटा  े ित केजी  २।  
२३ मजीथो ित केजी  १।  
२४ िबषफेज ित केजी  ०।५०  
२५ दालचीिनको बो ा ित 

केजी 
 १।  

 

(ख) मािथ उ लेख नभएका अ य जिडबटुीह को िव  मु य अनसुारको कर लगाईन ेछ । 

२. चिलत काननुले िनषेध ग रएको जीवज तु बाहकेका अ य मतृ वा मा रएको जीवज तुको हाड, िसंग, वाख, 

उन, छाला ित केजी  ५।– 

३. कवाडीमा युनतम ित केजी (बोतल बाहेक) २५ पैसा र १०० केजीभए ित केजी  ५० पैसा ला ने छ  

 

 

अनसुूची -६ 

आिथक ऐन २०७९  दफा ६ सगँ स बि धत  
सवारी साधन कर 

 
 

१. वािषक सवारी कर  
गाउँपािलका े  िभ  ठेगाना रहकेा स पूण सवारी साधनह को दहेाय बमोिजमको वािषक सवारी कर बझुाउन ु
पनछ । 

 
.स.  िशिषक िववरण  पा रत वािषक रकम  कैिफयत  

१ ितन पां े (टे पो ) . ५००।-  
२ ठेला गाडा   .५०० ।-  

 
 

 
अनसुूची -७  

आिथक ऐन २०७९  दफा  सँग स बि धत (११) 



पािकङ शु क 
 

१. गाउँपािलका े  िभ  गाउँपािलकाले तोकेको पािकङ गदा ित सवारी साधन दहेायको दरले पािकङ शु क 
ला नेछ । 

 
.स  सवारी साधनको िकिसम  ितिदन दर   कैिफयत  

१. बस हभेी गाडी.लरी, क   . ५० ।-  
२ िमनी बस, या टर, िमनी क  . ४० ।-  
३ कार यान, िजप  .३० ।-  
४ मोटर साईकल र सा, कुटर  . १० ।-   

 
 
 

अनसुूची -८ 

आिथक ऐन २०७९  दफा १२सगँ स बि धत 
 

१. ेिकङ कोयोनीङ, ब जी जि पङ, िजप लायर र याि टङ :   
 

.स  िववरण  दर रटे . मा   कैिफयत  
१ ेिकङ माडी े  िभ कालाई  .२० ।-  
२ ेिकङ माडी े  बािहरकालाई .५० ।-  
३ ेिकङ साक रा कालाई .१०० ।-  
४ ेिकङ अ य रा कालाई .१५० ।-  
 
 

अनसुूची -९ 

आिथक ऐन २०७९  दफा (१३)सँग स बि धत 

सेवा शु क द तुर  

.स. िववरण िशषक  द तुर  कैिफयत  
१ वंशजको आधारमा नाग रक िसफा रस  १०० ।-  
२ वैवािहक अङ्गकृत नाग रकता िसफा रस  ५०० ।-  
३ नाग रकताको ितिलिप िसफा रस  २५० ।-  
४ नाग रकता संशोधन िसफा रस  २०० ।-  
५ नाता मािणत  १०० ।-  
६ थाई वा अ थाई वसोवास िसफा रस  १०० ।-  
७ नाम थर ज म िमित सशंोधन िसफा रस  ५०० ।-  
८ स ब ध िव छेद र बसाई सराई िसफा रस  १०० ।- ३५ िदन िभ  



िन:शु क  
९ नामसारी िसफा रस  ५०० ।-  
१० पे सन काड वा सो स बि ध िसफा रस नपेालको हकमा  २०० ।-  
११ पे सन काड वा सो स बि ध िसफा रस िवदसेको हकमा ५०० ।-  
१२ मोही लगत क ा िसफा रस  २०० ।-  
१३ छा वृि  िसफा रस  १०० ।-   
१४ हकवाला संर ण िसफा रस  २०० ।-  
१५ यवसाय दता माणप  द तुर  ५०० ।-  
१६ यवसाय माण प को न कल द तुर  ३०० ।-  
१७ यवसाय दताको लगत क ा िसफा रस    १०० ।-  
१८ यवसाियक दता िसफा रस  
१८.१ मिदरा तथा सुत  ज य यवसायको िसफा रस  १००० ।-  
१८.२ होटेल लाज रे टुरे ट  १५०० ।-  
१८.३ स-साना िचया खाजा ना ता  ५०० ।-  
१८.४ अ य यवसाय दता िसफा रस    
१८.५ खु ा यवसाय ५०० ।-  
१८.६ थोक यवसाय  १५०० ।-  
१८.७ िडलर यवसाय  ५००० ।-  
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नोट : फरक मता भएकाह ल ेप रचय प  स बि ध िसफा रस िवप नता भएको िसफा रस आिथक अव था 
क जोर भएकाह ले िनशु क उपचार स बि ध िसफा रस र ाकृितक कोप िसफा रस द तुर छुट िदईनेछ । 
मािथ उ लेिखत द तुरको समुदाियक संघ सं थाको हकमा ५० ितशत छुट िदईनेछ । मािथ उ लेिखत बाहके 
अ य कारका िसफा रसह मा कृित हरेी . १०० ।- दिेख ५००।- स म िलन सिकनेछ । 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

अनुसूची -१० 

आिथक ऐन २०७९  दफा (१३)सँग स बि धत 

पयटन शु क 
 

धािमक पयटक य े ह मा संचािलत संर ण सिमितह को भेिट रकम उठाए वापत वािषक . १०००।-  का 
दरले शु क बुझाउन ुपनछ ।  
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