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गलु्मीदरबार गाउँपालिका 

 

 

खण्ड :६   संख्या : ३   असार ११ गते, शलिबार २०७९  

 

भाग : १ 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आलथिक ऐि, २०७9 

स्वीकृत लमलत : २०७९/०३/११ 

प्रमाणित लमलत : २०७९/०३/११ 

 
 

प्रस्ताविााः गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि  207९/0८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयि 
गििको लिलमत्त स्थािीय कर तथा शलु्क संकिि गिे, छुट ददिे तथा आय संकििको प्रशासलिक व्यवस्था गिि 
वाञ्छिीय भएकोिे,  

िेपािको संववधािको धारा 228 को उपधारा (9) बमोणिम गलु्मीदरबार गाउँ सभािे यो ऐि बिाएको छ ।  

1.संणिप्त िाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐिको िाम “आलथिक ऐि, 207९” रहेको छ । 

(2)यो ऐि 207९ साि साउि १ गते देणख गलु्मीदरबार गाउँपालिका िेत्रमा िागू हिुेछ । 

      स्थािीय रािपत्र 
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2.सम्पलत कराः गाउँ कायिपालिकािे तोकेको लमलत देणख गाउँपालिका िेत्रलभत्र अिसूुणि (१) बमोणिमको एवककृत 
सम्पणत्त कर िगाइि ेर असूि उपर गररिछे । 

3.िक्सा पास सम्बन्धी दस्तरुःाः  गाउँपालिका िेत्र लभत्र िाग्िे िक्सा पास सम्बन्धी दस्तरु अिसूुणि (२) बमोणिम 
हिुेछ । 

4.भलूम कर (मािपोत) तथा घर करःाः गाउँपालिका िेत्रलभत्र अिसूुणि (३) बमोणिम भलूम कर (मािपोत) तथा 
घर कर िगाइिे र असूि उपर गररिेछ ।एवककृत सम्पणत्त कर िागू भएपलछ भलुमकर तथा घरकर िगाईि े
छैि । 

5.घर वहाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुिै व्यणि वा संस्थािे भवि, घर, पसि, ग्यारेि, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोखरी पूरै वा आणंशक तवरिे वहािमा ददएकोमा अिसूुणि (४) बमोणिम घर िग्गा वहाि कर 
िगाइि ेर असूि गररिेछ ।  

6.व्यवसाय कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूिँीगत िगािी र आलथिक कारोवारका 
आधारमा अिसूुणि (५) बमोणिम व्यवसाय कर िगाइिे र असूि उपर गररिेछ । 

7.िलडबटुी, कवाडी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्र लभत्र उत्पाददत बस्त ुतथा सेवा र गाउँपालिका िेत्रलभत्र 
कुिै व्यणि वा संस्थािे ऊि, खोटो, िलडबटुी, विकस, कवाडी माि र प्रिलित कािूििे लिर्ेध गररएको 
िीविन्त ुवाहेकका अन्य मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाड, लसङ, प्वाखँ, छािा िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक 
कारोवार गरेवापत अिसूुणि (६) बमोणिमको कर िगाइि ेर असूि उपर गररिेछ । 

8.सवारी साधि कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधिमा अिसूुणि (७) बमोणिम सवारी साधि कर 
िगाइि े र असिु उपर गररिेछ ।तर, प्रदेश काििु स्वीकृत भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोणिम हिुछे । 

9.ववज्ञापि कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हिु ेववज्ञापिमा अिसूुणि (८) बमोणिम ववज्ञापि कर िगाइिे र असूि उपर 
गररिेछ ।तर, प्रदेश काििु स्वीकृत भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोणिम 
हिुेछ। 

10.मिोरन्िि कर तथा पयिटि शलु्कःाः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हिुे मिोरन्िि व्यवसाय सेवामा मिोरन्िि कर 
तथा टे्रवकङ्ग, कायोवकड, क्यािोइङ्ग, बन्िी िणम्पङ्ग, णिप फ्िायर र र् याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संिािि गरेवापत 
पयिटि शलु्क अिसूुणि (१०) बमोणिमको दरिे मिोरञ्जि कर तथा पयिटि शलु्क िगाइि े र असूि उपर 
गररिेछ ।तर, प्रदेश काििु स्वीकृत भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोणिम 
हिुेछ। 

11.बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लिमािि, रेखदेख वा संिािि गरेका अिसूुणि (१०) मा 
उल्िेख भए अिसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अिसूुणिमा भएको व्यवस्था अिसुार बहाि लबटौरी शलु्क 
िगाइि ेर असूि उपर गररिछे । 

12.पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिकाको शहरी िेत्रलभत्र कुिै पलि सवारी साधििाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अिसूुणि (११) बमोणिम पावकि ङ शलु्क िगाइि ेर असूि उपर गररिेछ। 

13.सेवा शलु्क, दस्तरुाः गाउँपालिकािे लिमािि, संिािि वा व्यवस्थापि गरेका अिूसूणि १२ मा उणल्िणखत स्थािीय 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अिसूुणिमा व्यवस्था भए अिसुार शलु्क िगाइिे र 
असूि उपर गररिेछ । 
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14.गाउँपालिका िेत्र लभत्र उत्पाददत बस्त ुतथा सेवामा िाग्ि ेशलु्कःाः गाउँपालिका िेत्र लभत्र उत्पाददत बस्त ुतथा 
सेवामा अिसूुणि (१३) बमोणिम शलु्क िगाउिे र असिुउपर गिेछ । तर, प्रदेश तथा संणघय काििु स्वीकृत 
भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोणिम हिुेछ । 

15.कर छुटाः यस ऐि बमोणिम कर लतिे दावयत्व भएका व्यणि वा संस्थाहरुिाई कुिै पलि वकलसमको कर छुट 
ददईिे छैि ।  

16.कर तथा शलु्क संकिि सम्बणन्ध कायिववलधाः यो ऐिमा भएको व्यवस्था अिसुार कर तथा शलु्क संकिि 
सम्बन्धी कायिववलध गाउँपालिकािे तोके अिसुार हिुेछ । 
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अिसूुणि–१ 

ऐिको दफा (२) संग सम्बन्धीत 

(सम्पणत्त कर) (रािस्व संकेत िं. ११३१३) 

१) एकीकृत सम्पणत्त मूल्याड्ढि स्थािीय तहको आलथिक ऐि 207९ बमोणिम सम्पणत्त करको दर दफा २ 
बमोणिम गलु्मीदरबार गाउँपालिका एवककृत सम्पणत्त कर व्यवस्थापि सम्बन्धी कायिववधी बमोणिम गिे । 

२) गलु्मीदरबार गाउँपालिकािेत्र लभत्र आफ्िो िाममा रहेको सवै िग्गा र सो िग्गामा बिेको भौलतक 
संरििाहरुको एकमषु्ठ सम्पणत्त मूल्याड्ढि गरी हिु आउि ेमूल्यका आधारमा कर लिधािरि गिे । 

३) एकीकृत सम्पणत्त कर बझुाउिे कुिै करदातािे आफ्िो िाममा रहेको सम्पणत्त िकुाई वा खणण्डकरि गरी वा 
भौलतक संरििा िदेखाई सम्पणत्त मःूल्याङ्कि गराई कर लतरेको प्रमाणित भएमा वास्तववक सम्पलतको 
मूल्याङ्किबाट तोवकए बमोणिम थप रकम िररवािा गरी असिु गिे । 

४) िग्गाको मलु्य तोवकए बमोणिम हिुेछ। 

५) आलथिक वर्ि २०७९/८० देणख लिम्िािसुार एवककृत सम्पणत्त करको दर िाग ुहिुेछ । 

करयोग्य सम्पणत्तको मूल्य बावर्िक दर (कोष्ठमा उदाहरि) 

पाँि िाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकिमा एक मषु्ठ रु ५० (पिास) 
पिास िाख रुपैयाँसम्म प्रलत िाख रु १० (रु दश) 
एकाउन्न िाख देणख एक करोड रुपैयाँसम्म प्रलत िाखरु २० (रु ववस) 

एक करोड एक िाख देणख दईु करोड रुपैयाँसम्म प्रलत िाख रु २५ (रु पणचिस) 

दईु करोड एक िाख रुपैयाँदेणख लति करोड रुपैयाँसम्म प्रलत िाख रु ३० (रु लतस) 
लति करोड एक िाख रुपैयाँदेणख पाँि करोड रुपैयाँसम्म प्रलत िाखरु ४५ (रु पैंतालिस) 

पाँि करोड भन्दा मालथ प्रलत िाख रु ५० (रु पिास) 

खेती योग्य िलमि बाँझो राखी खेती िगिे सम्पत्ती धलििाई मालथ उल्िेणखत भएको करको दर अिसुार िाग्ि े
करमा ५०% थप िररवािा िाग्िेछ  

अिसूुणि–२ 

ऐिको दफा (३) संग सम्बणन्धत 

(िक्सा पाससगँ सम्बणन्धत) (रािस्व णशर्िक िं. १४२४२) 
क्र.सं. वववरि दर रु. कैवफयत 

१ घर िक्शा   

१.१ िक्शा  प्रमाणित दस्तरु ६००   

१.२ िक्शा पास फाराम (वकताब) ५००   

१.३ िक्शा पास दस्तरु (प्रलत बगि वफट रु मा) ....   

१.३.१ मखु्य ब्यापारीक तथा शहरी िेत्र तफि  
 

  

१.३.१.१ अ) आर. सी.सी.फे्रम स्ट्रक्िर तफि  ....   

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा र प्रथम तिा सम्म ५   

  ख) आर सी.सी. छािा  दोस्रो, तेस्रो र िौथो तिा सम्म ६   

  ग) आर सी.सी. छािा िौथो तिा भन्दा मालथ १०   

१.३.१.२ आ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  (लसमेन्ट िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको 
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क्र.सं. वववरि दर रु. कैवफयत 

गारो) 

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा ५   

  ख) आर सी.सी. छािा प्रथम तिा र दास्रो तिा ६   

  ग) िस्ता छािा अन्य िलमि तिा, प्रथम तिा र दोस्रो तिा सम्म ३   

  
घ) लसमेन्ट ब्िक ५ इन्िी गारो िस्ता छािा, अस्थायी टहरो 
गोदाम आदी २   

१.३.१.३ 
इ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  (माटोको िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको 
गारो)  

  

  
क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा भई प्रथम तिामा िस्ता छािा 
भएको २   

  ख) िस्ता छािा िलमि तिा र प्रथम तिासम्म २   

  ग) िस्ता छािा मात्र िगाएको अवस्थामा २   

१.३.२ ग्रालमि बिार तफि  
 

  

१.३.२.१ अ) आर. सी.सी.फे्रम स्ट्रक्िर तफि  
 

  

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा र प्रथम तिासम्म ३   

  ख) आर सी.सी. छािा दोस्रो, तेस्रो र िौथो तिासम्म ५   

  ग) आर सी.सी. छािा िौथो तिा भन्दा मालथ ५   

१.३.२.२ 
आ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  (लसमेन्ट िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको 
गारो)  

  

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा २   

  ख) आर सी.सी. छािा प्रथम तिा र दोस्रो तिा ४   

  ग) िस्ता छािा अन्य िलमि तिा, प्रथम तिा र दोस्रो तिा सम्म २   

  
घ) लसमेन्ट ब्िक ५ इन्ि गारो िस्ता छािा, अस्थायी टहरो 
गोदाम आदी २   

१.३.२.३ इ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  
 

  

  (माटोको िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको गारो) 
 

  

  
क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा भई प्रथम तिामा िस्ता छािा 
भएको २   

  ख) िस्ता छािा िलमि तिा र प्रथम तिा सम्म २   

  ग) िस्ता छािा मात्र िगाएको अवस्थामा २   

१.३.३ ग्रालमि आवालसय िते्र तफि  
 

  

१.३.३.१ अ) आर. सी.सी. फे्रम स्ट्रक्िर तफि  
 

  

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा र प्रथम तिा सम्म २   

  ख) आर सी.सी. छािा दोस्रो, तेस्रो र िौथो तिा सम्म ४   

  ग) आर सी.सी. छािा िौथो तिा भन्दा मालथ ५   

१.३.३.२ 
आ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  (लसमेन्ट िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको 
गारो )  

  

  क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा २   

  ख) आर सी.सी. छािा प्रथम तिा र दास्रो तिा ५   
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क्र.सं. वववरि दर रु. कैवफयत 

  ग) िस्ता छािा अन्य िलमि तिा, प्रथम तिा र दोस्रो तिासम्म २   

  
घ) लसमेन्ट ब्िक ५ इन्िी गारो िस्ता छािा, अस्थायी टहरो 
गोदाम आदी २   

१.३.३.३ 
इ) िोडबेररङ्ग स्ट्रक्िर तफि  (माटोको  िोडाईमा ईटा र ढुङ्गाको 
गारो)  

  

  
क) आर सी.सी. छािा िलमि तिा भई प्रथम तिामा िस्ता छािा 
भएको २   

  ख) िस्ता छािा िलमि तिा र प्रथम तिा सम्म २   

  ग) िस्ता छािा मात्र िगाएको अवस्थामा २   

१.३.४ कृवर् प्रयोिि तफि  
 

  

१.३.४.१ अ) पश ुतथा पंिीको खोर, गोठ लिमािि तफि  
 

  

  क) आर. सी. सी. स्ट्रक्िर िलमितिा १.५०   

  ख) आर. सी. सी. स्ट्रक्िर प्रथमतिा र सो भन्दा मालथ २.00   

  ग) िोडबेररङ्ग िस्ता छािा िलमि तिा १.00   

  घ) िोडबेररङ्ग िस्ता छािा प्रथम तिा र सो भन्दा मालथ १.५०   

  ङ) साधारि खरको छािा ०.५०   

१.३.५ सावििलि  संघसंस्था तफि  
 

  

  क) सरकारी  कायाििय र सरकारी स्तरका शैणिक संस्था २०० 
स्वीकृत लिि ु
पिे 

  (ब्यापारीक प्रयोिि बाहेक) 
 

  

  ख) सावििलिक मठमणन्दर, गमु्बा मणस्िद, ििि पाटी पौवा १०० 
स्वीकृत लिि ु
पिे 

१.३.६ कम्पाउण्ड, वाि तफि  (रलिङ्ग वफटमा) १   

१.३.७ िक्शापास तफि  सेवा शलु्क ५००   

१.४ िक्शा िक्कि दस्तरु (िक्शा र प्रमािपत्र समेत) ७००   

१.५ िक्शापास प्रमािपत्र मात्र िक्कि दस्तरु ५००   

१.६ िक्शा  तफि को घरिक्शा िामसारी दस्तरु 
 

  

१.६.१ क) अंशबण्डाबाट, पाररवाररक िामसारी ५००   

१.६.२ ख) अन्य राणििामाबाट िामसारी ५००   

१.७ िक्शापास िररवािा अध्यिबाट तोवकए बमोणिम हिुेछ । 
 

  

 

िोटाः— 

िक्सा पास प्रयोििका िालग वलगिकृत िेत्रहरुाः 
१. मखु्य व्यापाररक तथा शहरी िते्राः मखु्य रािमागििे छोएको बीरबास, गैडांकोट, घमु्ती बिार 

२. ग्रालमि बिार िते्राः खर्जयािङ, गण्डकी डोटा बिार, णििाउिे पोखरा, उपल्िो हवटया (६), गौरीपोखरा, उपल्िो 
हवटया देणख ठूिा िौर सम्म, फेदी, िेटा, थाक्सीपोखरा, टाप,ु िमु्पेक, णझरबास देणख काभ्रपेोखरी सम्म, िभुङु 
हवटयाको आसपास िेत्र, रुमःापोखरा,िाचिे डाँडा बाख्र,े भटे्टिौर पोखरी डाँडा,लमसकुा, णिमी 

३. ग्रालमि तथा आवासीय िते्राः मालथ बाहेकका सबै िेत्रहरु 
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अिसूुणि–३ 

ऐिको दफा (४) संग सम्बणन्धत 

भलूमकर (मािपोत) (रािस्व णशर्िक िं. ११३१४) 

क्र.सं. वववरि दर कैवफयत 

१ घर िग्गा सम्बन्धी कर     

१.१ 

  
  
  
  
  

मािपोत तथा भलुमकर (प्रलत रोपिी)     

न्यिुतम २  रोपिी सम्म एकमषु्ट रु. २०  

२ रोपिी देणख ५ रोपिी सम्म एकमषु्ट रु. ६०   

६ रोपिी देणख १० रोपिी सम्म एकमषु्ट रु१२०   

११ रोपिी देणख २० रोपिी सम्म प्रलत रोपिी थप रु. ८ का दरिे   

२१ रोपिी देणख ३० रोपिी सम्म प्रलत रोपिी थप रु. १० का दरिे   

३१ रोपिी देणख ४० रोपिी सम्म प्रलत रोपिी थप रु. १२ का दरिे   

४१ रोपिी देणख ५० रोपिी सम्म प्रलत रोपिी थप रु. १५ का दरिे  

५० रोपिी भन्दा मालथ िलत सकैु भएपलि प्रलत रोपिी थप रु. २० का दरिे  

वविम्व दस्तरु पवहिो िौमालसक २५%, दोस्रो िौमालसक ५०% र तेस्रो िौमालसक ७५% थप िाग्िछे। 
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घर कर तफि : 

क्र.सं. वववरि दर कैवफयत 

१ पक्की ढिाि घर  प्रलत तिा रु. २००. थप तिाको प्रलत तिा रु १०० 

२ 
ढंुगा इटाको िोडाइ पिास्टर सवहतको 
टीि र ढंुगा छािा  प्रलत तिा रु.80. थप तिाको प्रलत तिा रु ५० 

३ ढंुगा इटाको िोडाइ टीि र ढंुगा छािा  प्रलत तिा रु.६0. थप तिाको प्रलत तिा रु ३० 

४ माटो ढंुगा वटिको छािोको कचिी घर  रु.२० 
 

 

अिसूुणि–४ 

ऐिको दफा (५) संग सम्बणन्धत 

(घर बहाि कर) (रािस्व णशर्िक िं. ११३२१) 

क्र.सं. वववरि दर कैवफयत 

१ सबै प्रकारको िग्गा, भवि, सभाहि, टहरा, 
पोखरी आदद भाडामा दददा ँ १० प्रलतशत  

२ फोहरमैिा सेवा शलु्क मालसक २०० बिार िेत्रमा  

३ घर बहाि कर १० प्रलतशत घर भाडाको १०% 

 

अिसूुणि–६ 
ऐिको दफा (६) संग सम्बणन्धत 

(व्यवसाय कर) (रािस्व णशर्िक िं. ११६१३) 

लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

१ व्यापाररक दस्तरु       

१.१ मददरा पसि (दताि)/िवीकरि      

१.१.१ रक्सी, ववयरको लडणस्ट्रब्यूटसि १०००० ५०००   

१.१.२ रक्सी, ववयरको थोक पसि 6००० 3000   

१.१.३ रक्सी, ववयरकोरुखूद्रा लबक्री पसि 3000 1500   

१.२ सूती िन्य (धुु्रम्रपाि) पसि     

१.२.१ िरूोट, ववडी, सतुीिन्य पदाथिको लडिर पसि ७००० ३५००   

१.२.२ िरूोट, ववडी, सतुीिन्य पदाथिको थोक पसि ५,००० २५००   

१.२.३ िरूोट, ववडी, सतुीिन्य पदाथिकोरुखदु्रा पसि २५०० १२५०   

१.३ पेय पदाथिको लडिरहरुका       

१.३.१ पेय पदाथिको लडिरहरुका  २५०० १२५०   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

१.३.२ पेय पदाथिहरुको खूद्रा पसि (क) 2000 1000   

१.४ सिु िादंी  पसि      

१.४.१ सूि िांदी पसि शे्रिी (क) १ करोड भन्दा बढी िगािी १५००० ७५००   

१.४.२ सूि िांदी पसि शे्रिी (ख) ५० िाख देणख १ करोड सम्म १२००० ६०००   

१.४.३ 
सूि िांदी पसि शे्रिी (ग) २० िाख देणख ५० िाख 
सम्म 

१०००० ५०००   

१.४.४ 
सूि िांदी पसि शे्रिी (घ) १० िाख देणख २० िाख 
सम्म 

८००० ४०००   

१.४.५ सूि िांदी पसि शे्रिी (ङ) १० िाख सम्म 6000 3000   

१.५ और्धी  व्यवसाय      

१.५.१ और्धी सूपर लडणस्ट्रव्यटुसि 20000 10000   

१.५.२ और्धी थोक तथा लडणस्ट्रव्यटुसि 15000 7500   

१.५.३ और्धी खूद्रा पसि (डक्टर भएको) 10000 5000   

१.५.4 और्धी खूद्रा पसि (आणंशक डक्टर भएको) 8000 4000  

१.५.५ और्धी खूद्रा पसि (डक्टर िभएको) 6000 3000   

१.५.६ और्धी पसि / क्िलिक 6000 3000  

१.६ आयूवेददक और्धी पसि      

१.६.१ हविि उत्पादि तथा आयूवेददक और्धी थोक पसि ३००० १५००   

१.६.२ हविि उत्पादि तथा आयूवेददक और्धी खूद्रा २००० १०००   

१.६.३ एग्रोभेट थोक पसि ५००० २५००   

१.६.४ एग्रोभेट खूद्रा पसि २००० १०००   

१.७ स्टेशिरी  तथा पसु्तक पसि      

१.७.१ स्टेशिरी  तथा पसु्तक लडणस्ट्रव्यटुसि 6000 3000   

१.७.२ स्टेशिरी  तथा पसु्तक थोक 5000 2500   

१.७.४ स्टेशिरी  तथा पसु्तक खूद्रा (क)  बिार िेत्र 3000 1500   

१.७.५ स्टेशिरी  तथा पसु्तक खूद्रा (ख) ग्रालमि बिार िेत्र 2500 1250   

१.७.६ मदु्रि सामाग्री खररद लबक्री  २००० १०००   

१.७.७ कापी उद्योग ५००० २५००  

१.८ लडपाटिमेन्टि पसि      

१.८.१ लडपाटिमेन्टि पसि सवपङ्ग सेन्टर शे्रिी (क) १०,००० ५०००   

१.८.२ लडपाटिमेन्टि पसि सवपङ्ग सेन्टर शे्रिी (ख) ५००० २५००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

१.९ कस्मेवटक पसि      

१.९.१ कस्मेवटक थोक पसि 6000 3000   

१.९.२ कस्मेवटक खदु्रा पसि शे्रिी (व्यटुीपाििर सवहत) 4000 2000   

१.९.३ कस्मेवटक खदु्रा पसि शे्रिी (क) 2500 1250   

१.९.४ कस्मेवटक खदु्रा पसि शे्रिी (ख) 1500 750   

१.१0 मोटर पाटि तथा बोडी ववल्डसि सामाि ववक्री (िारपाग्रें)      

१.१०.१ मोटर पाटि  सामाि ववक्री शै्रिी (क) (सोरुम सवहत) 12000 6000   

१.१०.२ मोटर पाटि सामाि ववक्री शे्रिी (ख) (सलभिस सवहत) 8000 4000   

१.१०.३ बोडी ववल्डसि सामाि ववक्री शे्रिी (क) 6000 3000   

१.१०.४ बोडी  ववल्डसि सामाि ववक्री शे्रिी (ख) 3000 1500   

१.११ िूलिकेसि सेक्सि तफि       

१.११.१ िूलिकेसि  लडणस्ट्रब्यटुसि 6000 3000   

१.११.२ िूलिकेसि थोक पसि ३००० १५००   

१.११.३ िूलिकेसिरुखूद्रा पसि २००० १०००   

१.१२ प्िाई तथा ग्िास हाउस      

१.१२.१ प्िाई तथा ग्िास हाउस थोक पसि 6000 3000   

१.१२.२ प्िाई तथा ग्िास हाउस खदु्रा पसि(क) 4000 2000   

१.१२.३ प्िाई तथा ग्िास हाउस खदु्रा पसि (ख) 3000 1500   

१.१३ कपडा तथा फेन्सी पसि      

१.१३.१ कपडा,फेन्सी तथा व्याग थोक पसि 6000 3000   

१.१३.२ 
कपडा, फेन्सी  तथा व्याग खूद्रा पसि शे्रिी (क)  मखु्य 

व्यापाररक िते्र लसिाई सवहत 
4000 2000   

१.१३.३ 
कपडा, फेन्सी तथा व्याग खूद्रा पसि शे्रिी (ख) ग्रालमि 
बिार िेत्र 

3000 1500   

१.१३.4 कपडा, फेन्सी तथा व्याग खूद्रा पसि शे्रिी (ग) ग्रालमि 
बिार िेत्र 1000 500  

१.१४ धागो टाकँ फस्िर थोक पसि      

१.१४.१ धागो, टाँक, फस्िर थोक पसि २००० १०००   

१.१४.२ धागो, टाँक, फस्िर खदु्रा पसि १००० ५००   

१.१५ इिेक्ट्रोलिक ववक्री पसि      

१.१५.१ मोवाइि कम्पिी सेल्फ उपशाखा, लडणस्ट्रव्यटुसि 6000 3000   

१.१५.२ इिेक्ट्रोलिक, इिेणक्ट्रकि थोक पसि (वफ्रि, वट.भी.) 5000 2500   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

१.१५.३ 
इिेक्ट्रोलिक खदुा पसि शे्रिी (क) मखु्य व्यापाररक िेत्र 
/ ममित 

4000 2000   

१.१५.४ 
इिेक्ट्रोलिक खदुा पसि शे्रिी (ख) ग्रालमि बिार िेत्र 
/ममित 

3000 1500   

१.१७ हाडवियर / मेणशिरी / पेन्ट/सेिटेरी तथा माबिि पसि      

१.१७.१ थोक पसि 15000 7500   

१.१७.२ खूद्रा पसि शे्रिी (क) (छड, लसमेन्ट सवहत) 6000 3000   

१.१७.३ खूद्रा पसि शे्रिी (ख) अन्य 4000 2000   

१.१८ पेट्रोलियम पदाथि      

१.१८.१ पेट्रोलियम पदाथि ३ पम्प वा सो भन्दा मालथ १०००० ५०००   

१.१८.२ पेट्रोलियम पदाथि २ वटा पम्प भएको ५००० २५००   

१.१८.३ पेट्रोलियम पदाथि १ मात्र पम्प भएको ३००० १५००   

१.१८.४ ग्यांस लसलिण्डर लडिर सव लडिर ३००० १५००   

१.१९ स्टीि, आल्मूलियमको पसि      

१.१९.१ स्टीि, आल्मूलियमको थोक पसि ५००० २५००   

१.१९.२ स्टीि, आल्मूलियमको खदु्रा पसि ३००० १५००   

१.२ फलििशसि पसि      

१.२०.१ फ्िोररङ तथा फलििशसि थोक पसि ५००० २५००   

१.२०.२ फ्िोररङ तथा फलििशसि खदु्रा पसि (क) ३००० १५००   

१.२०.३ फ्िोररङ तथा फलििशसि खदु्रा पसि (ख) २००० १०००   

१.२१ सवारी साधि एिेन्सी तथा थोक ववक्री पसि      

१.२१.१ बस, ट्रक, ट्रयाक्टर णिप, कारको लडिर १५००० ७५००   

१.२१.२ मोटरसाइकि लडिर १०,००० ५०००   

१.२१.३ 
मोटरसाइकि अन्य सवारी साधिको लडिर (स्वदेशी 
उत्पादि) ५००० २५००   

१.२१.४ इिेणक्ट्रक साइकि लडिर (क) 5000 2500   

१.२१.५ साइकि, मोटर साईकि ममित केन्द्र (ख) 3000 1500   

१.२१.६ रर–कणन्डसि हाउस ५००० २५००   

१.२२ थोक तथा एिेन्सी      

१.२२.१ टायर लडिर ५००० २५००   

१.२२.२ पणम्पङ्गसेट, िेिेरेटर लडिर ५००० २५००   

१.२२.३ ववववध ववर्यका सामाि सप्िायसि तथा एिेन्सीहरु ५००० २५००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

१.२३ दैलिक उपभोगका बस्त ू      

१.२३.१ खाद्याि सप्िायसि लडपो ५००० २५००   

१.२३.२ गल्िा थोक पसि लडपो ४००० २०००   

१.२३.३ खाद्याि,वकरािा थोक तथा खदु्रा पसि ३००० १५००   

१.२३.४ 
खाद्याि,वकरािा थोक तथा खदु्रा पसि, ित्ता कपडा, सबै 
सामाि एकै ठाउमा भएको (क) 

10000 5000   

१.२३.५ 
खाद्याि,वकरािा थोक तथा खदु्रा पसि, ित्ता कपडा, सबै 
सामाि एकै ठाउमा भएको (ख) 8000 4000   

१.२३.६ खदु्रा वकरािा पसि 1000 500  

१.२४ फिफूि पसि      

१.२४.१ फिफूि थोक पसि ३००० १५००   

१.२४.२ फिफूि खदु्रा पसि तरकारी तथा अन्य सामाग्री पसि २००० १०००   

१.२५ सागसब्िी  पसि      

१.२५.१ सागसब्िी थोक पसि २००० १०००   

१.२६ लमष्ठाि/क्याटररङ्ग पसि      

१.२६.१ लमष्ठाि/क्याटररङ्ग पसि ५००० २५००   

१.२६.२ लमष्ठाि पसि शे्रिी (क) ३००० १५००   

१.२६.३ लमष्ठाि पसि शे्रिी (ख) २००० १०००   

१.२७ णियािास्ता पिु २००० १०००   

१.२७.१ णिया तथा िास्ता पसि (क) २००० १०००   

१.२७.२ णिया तथा िास्ता पसि (ख) १००० ५००   

१.२८ टेण्ट हाउस      

१.२८.१ ववििूी  डेकोरेशि/बैण्ड बािा सवहतको टेण्ट हाउस ५००० २५००   

१.२८.२ ववििूी  डेकोरेशि सवहतको टेण्ट हाउस ३००० १५००   

१.२८.३ टेण्ट हाउस २००० १०००   

२ लबशरे्ज्ञ परामशि तथा अन्य ब्यवसावयक सेवा      

२.१ णिवकत्सक      

२.१.१ लििी सेवा संिािि गिे कन्सल्टेण्ट डाक्टर ५००० २५००   

२.१.२ लििी सेवा संिािि गिे मेलडकि अवफसर ३००० १५००   

२.१.३ लििी और्धी पसिमा पटके ववशेर्ज्ञ सेवा बावर्िक ५००० -   

२.१.३ कलबराि (आयवेुददक) २००० १०००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

२.२ कन्सल्यान्ट  सेवा      

२.२.१ इणन्िलियररङ परामशि सेवा फमि ५००० २५००   

२.३ कािूि व्यवसायी      

२.३.१ ि फमि तथा कािूि परामशि सेवा ३००० १५००   

२.४ िेखा परीिि व्यवसाय      

२.४.१ िेखा परीिि (सी.ए.) 6000 3000   

२.४.२ िेखा परीिि (िे.प) 4000 2000   

२.५ दन्त णिवकत्सा सेवा      

२.५.१ डेन्टि सेवा ३००० १५००   

२.५.२ दन्त णिवकत्सा सेवा २००० १०००   

२.६ अिूसन्धािकताि  तथा सेवा परामशि दाता      

२.६.१ अिसुन्धािकताि ३००० १५००   

२.६.२ कम्प्यटुर एिालिस्ट तथा प्रोग्रामर २५०० १२५०   

२.६.३ ववमा एिेन्ट 3000 1500   

२.६.४ सभेयर २००० १०००   

२.७ िोटरी  पणव्िक अिूवादक िक्कि प्रमाणित ५००० २५००   

२.8 पश ुणिवकत्सक ३००० १५००   

२.9 शेयर दिाि १००० 500   

२.10 ढुवािी कम्पिी तथा ट्रान्सपोट ब्यवसाय २००० १०००   

२.11 संथागत पेन्टर (प्िणम्बङ, वायररङ, पेणन्टङ) २००० १०००   

३.१ लिमािि ब्यवसाय      

३.१.४ लिमािि व्यवसायी (घ)  ३5००० 175००   

३.१.५ ववदेशी लिमािि व्यवसायी एवं परामशि दाता ५०००० २५०००   

३.२ भवि लिमािि व्यवसाय      

३.२.१ लमक्िर तथा सटररङ्ग सामाि भएकोिाई १०००० ५०००   

३.२.२ सटररङ्ग सामाि भएको ५००० २५००   

३.२.३ भवि लिमािि व्यवसायी ३००० १५००   

४ उत्पादि मिुक उद्योग      

४.१  लडणस्ट्रिरी      

४.१.१ लडणस्ट्रिरी ( १ करोड भन्दा बढी पूिी भएको) १५०००० ७५०००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

४.१.२ लडणस्ट्रिरी (१ करोड भन्दा कम पूिी भएका) ७५००० ३७५००   

४.२ प्िावष्टक उद्योग      

४.२.१ प्िावष्टक उद्योग शे्रिी (क) (कचिा पदाथि प्रशोधि) १०००० ५०००   

४.२.२ प्िावष्टक उद्योग शे्रिी (ख) (प्याकेणिङ) ५००० २५००   

४.३  िप्पि उद्योग      

४.३.१ िप्पि उद्योग  ५००० २५००   

४.४ ग्रीि उद्योग      

४.४.१ स्टीि,आल्मलुियम ग्रीि उद्योग 12000 6000   

४.४.२ फिामको  ग्रीि उद्योग 6000 3000   

४.५ साबूि उद्योग      

१३.५.१ साबूि उद्योग ५००० २५००   

४.६ ितु्ता उद्योग      

४.६.१ ितु्ता  उधोग तथा ितु्ताको शोरुम १०००० ५०००   

४.६.२ ितु्ताको शोरुम तथा पसि ५००० २५००   

४.६.३ ितु्ता ममित गिे १००० ५००   

४.७ पशपुािि तथा पश ुआहार उद्योग      

४.७.१ पश ुआहार उद्योग १०००० ५०००   

४.७.२ सािा कुखरुा पािि उद्योग (५०० िल्िा सम्म) ५००० २५००   

४.७.३ मझौिा कुखरुा पािि उद्योग (५०१ देणख मालथ) ३००० १५००   

४.७.४ ठुिा ह्यािरी सवहत कुखरुा पािि उद्योग १५,००० ७५०००   

४.७.५ पश ुपंिी आहार लबक्री पसि २००० १०००   

४.७.६ पश ुपंछी पािि फमि ३००० १५००   

४.८ घरेि ुकुवटर उद्योग      

४.८.१ अगर बत्ती उद्योग १००० ५००   

४.८.२ मैि बत्ती उद्योग १००० ५००   

४.८.३ वटकी उद्योग १००० ५००   

४.८.४ अिार उद्योग १००० ५००   

४.८.५ अन्य कुवटर उद्योग १००० ५००   

४.९ कपडा तथा गामेन्ट उद्योग      

४.९.१ घरेि ुकपडा उद्योग ५००० २५००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

४.९.२ गारमेन्ट उद्योग २५०० १२५०   

४.९.३ र्जयाकेट तथा ब्याग उद्योग ३००० १५००   

४.९.४ होणियारी तथा धागो उद्योग २००० १०००   

४.९.५ लसरक डसिा उद्योग/पसि ५००० २५००   

४.९.६ गाउँगाउँमा लसरक डसिा ववक्री गिे/वावर्िक/पटके 6000    

४.९.७ िडीबटुी ववक्री गिे १००० ५००  

४.९.७ ढाका उद्योग  ३००० १५००   

४.९.८ परुािा कपडा प्रशोधि गरी कपास बिाउि े ३००० १५००   

४.१0 छाता,सिाई उद्योग      

४.१०.१ सिाई उद्योग शे्रिी (क) ५००० २५००   

४.१०.२ छाता उद्योग शे्रिी (क) ५००० २५००   

४.११ पेय पदाथि उत्पादि उद्योग      

४.११.१ लमिरि वाटर उद्योग ५००० २५००   

४.११.२ वपउिे पािी सप्िायसि ३००० १५००   

४.११.३ आइस बरफ उद्योग ५००० २५००   

४.११.४ आइसक्रीम उद्योग ५००० २५००   

४.११.५ सोडा उद्योग ५००० २५००   

४.१२ भाडँा उद्योग      

४.१२.१ काँस, तामा, वपत्ति, भाडा उद्योग ५००० २५००   

४.१२.२ आल्मूलियम भाडा उद्योग ५००० २५००   

४.१२.३ प्िास्टीक भाडा उद्योग ५००० २५००   

४.१२.४ धातकुा भाडा ममित तथा प्रशोधि र लबक्री (क) ३००० १५००   

४.१२.६ धातकुा  भाडा ममित तथा प्रशोधि र लबक्री (ख) २००० १०००   

४.१३ कुटािी, पेिािी लमि      

४.१३.१ फिावर लमि ५००० २५००   

४.१३.२ सेिर लमि (प्िान्ट सवहत) ५००० २५००   

४.१३.३ कुटािी, पेिािी लमि (हिर समेत) 3000 1500   

४.१३.४ कुटािी, वपसािी 2000 १0००   

४.१३.५ णिउरा लमि ३००० १५००   

४.१३.६ मसिा उद्योग ३००० १५००   
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लस.िं. वववरि दताि िववकरि कैवफयत 

४.१४ डेरी  उद्योग      

४.१४.१ डेरी  उद्योग तथा णिस्याि केन्द्र ३००० १५००   

४.१४.२ डेरी  वववक्र पसि १००० ५००   

४.१५ उपभोग्य वस्त ुउत्पादि उद्योग      

४.१५.१ कुवकि/पाउरोटी/िडुल्स उद्योग ३००० १५००   

४.१५.३ कन्फेक्सिरी उद्योग शे्रिी (क) ३००० १५००   

४.१५.५ ववस्कूट उद्योग ३००० १५००   

४.१५.६ दािमोट उद्योग ३००० १५००   

४.१६ ररकणण्डसि उद्योग      

४.१६.१ फिाम कृवर् औिार उद्योग (क) ३००० १५००   

४.१६.२ फिाम कृवर् औिार उद्योग (ख) २००० १०००   

४.१६.३ कागि, प्िावष्टक ररकणण्डसि उद्योग ३००० १५००   

५ उिाि मिुक उद्योग      

५.१ हाइड्रो पावर सम्बन्धी पाटि उत्पादि (क) १५००० ७५००   

५.२ वायो ग्यास उद्योग १०००० ५०००   

५.३ सौयिशणि उत्पादि उधोग ५००० २५००   

५.४ ममित संमार पाटि लबक्री २००० १०००   

६ कृवर् तथा बििन्य उद्योग      

६.१ प्िाइउड उद्योग १०००० ५०००   

६.२ सलमि (ट्रिी भएको) ५००० २५००   

६.३ सलमि (ट्रिी िभएको) ३००० १५००   

६.४ काठ लबक्री  लडपो १०००० ५०००   

६.५ काठको फलिििर उद्योग / शोरुम      

६.५.१ ५ िाखभन्दा बढी पूिँी भएको 12000 7500   

6.5.2 २ िाखभन्दा बढी पूिँी भएको 10000 5000  

६.5.3 2 िाखभन्दा कम पूिँी भएको 8000 4000   

६.६ काठको  फलिििर शोरुम, ३००० १५००   

६.७ बेतबांसको उद्योग / व्याम्बो शोरुम १००० ५००   

६.८ 
बि समूहबाट लििा/आपलुति सलमलत माफि त लबक्री हिुे 
काठमा प्रलत क्यवु वफट 

२०    

६.९ बि समूहबाट उपभोिािाई ववतरि हिुे काठमा प्रलत क्यवु १०    
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वफट 

६.१० सािको रुख िगायतको लबऊ संकिि   प्रलत के.िी. ५    

७ खलिि उद्योग      

७.१ कंवक्रट उद्योग  १०००० ५०००   

७.१.१ कंवक्रट व्िक ५००० २५००   

७.१.२ सेिेटरी उद्योग तथा व्यवसाय ३००० १५००   

७.२ क्रसर उद्योग      

७.२.१ क) १ करोडभन्दा बढी पूिी भएको १००००० ५००००   

७.२.२ ख) ५० िाखदेणख १ करोडसम्म पूिी भएको ५०,००० २५०००   

७.२.३ ग) ५० िाखभन्दा कम पूिी भएको २५००० १२५००   

७.३ ईट्टा उद्योग      

७.३.१ १ करोडभन्दा बढी पूिँी भएको ५०००० २५०००   

७.३.२ १ करोडभन्दा कम पूिँी भएको २५,००० १२५००   

७.३.३ ५० िाखभन्दा कम पूिँी भएका २०००० १००००   

७.३.४ भेिी/क्रसर उद्योग (१ करोड भन्दा बढी भएमा ५०,००० २५०००   

७.३.५ भेिी/क्रसर उद्योग (१ करोड भन्दा कम भएमा २५००० १२५००   

८ होटि िि एण्ड रेषु्टरेन्ट    

८.१ पाटी  प्यािेस 1000 5000   

८.२ होटि िि एण्ड रेषु्टरेन्ट 6000 3000   

८.३ होटि एण्ड िि 4000 2000   

८.४ दोहोरी सांझ 5000 २५००   

८.५ फास्टफुड तथा क्याफे 3000 1500   

८.६ होटि, भोििािय 3000 1500   

९ छापाखािा      

९.१ अफसेट प्रसे ५००० २५००   

९.२ णस्क्रि वप्रन्ट प्रसे ३००० १५००   

९.३ िेटर वप्रन्ट प्रसे २००० १०००   

१० संिार सेवा      

१०.१ टेलिफोि, मोवाईि सेवा प्रदायक कम्पिी १५००० ७५००   

१०.२ वट.लभ. चयािि प्रशारि सेवा २५००० १२५००   
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१०.३ केबिु चयािि प्रशारि सेवा ३००० १५००   

१०.४ एफ.एम./रेलडयो दताि/दताि लसफाररस प्रशारि सेवा 6000 3000   

१०.५ पत्रपलत्रका प्रकाशि सेवा २००० १०००   

११ कम्यलुिकेशि सेवा      

११.१ टुर एण्ड ट्राभल्स सेवा ५००० २५००   

११.२ फोटोकवप/पी.सी.ओ.साइवर क्याफे,फोटो स्टुलडयो सेवा ४००० २०००   

११.३ कुररयर सेवाको शाखा कायाििय २००० १०००   

१२ बाणिर्जय बैंक तथा ववणत्तय संस्था 
 

   

12.1 वाणिर्जय वैंक मखु्य कायाििय 35000 17500  

१२.2 वाणिर्जय वैंक प्रलत शाखा कायाििय 25,००० 12500   

१२.3 लबकास बैंक मखु्य कायाििय 55000 27500   

१२.4 ववकास वैंक प्रलत शाखा कायाििय 30000 15000   

१२.5 फाइिान्स कम्पिी मखु्य कायाििय 35000 17500   

१२.6 फाइिान्स कम्पिी प्रलत शाखा कायाििय 25000 12500   

१२.7 िघवुवत्त कम्पिीहरु (मखु्य कायाििय) 25000 12500   

१२.8 िघवुवत्त कम्पिीहरु (शाखा कायाििय) 20000 10000   

१२.9 ववमा कम्पिीहरु (मखु्य कायाििय) १५००० ७५००   

१२.10 ववमा कम्पिीहरु (शाखा कायाििय) १०००० ५०००   

१२.11 रेलमटान्स तथा मिी एक्सिेन्िर ५००० २५००   

१२.12 ववत्तीय सहकारी संस्था ५००० २५००   

१२.१3 बहउुद्देश्यीय सहकारी व्यवसाय  4000 2000   

१२.१4 एकि तथा बहदु्देश्य सहकारी संस्था दताि 10000 -   

12.15 कृवर् सहकारी दताि दताि ५००० -  

12.16 ववर्यगत सहकारी व्यवसाय २००० १०००  

१३ स्वास््य सेवा व्यवसाय      

१३.१ गैर सरकारी अस्पताि ३०,००० १५०००   

१३.२ िलसिङ्ग होम २०,००० १००००   

१३.३ एम.आर.आइ., लस.वट.स्क्याि, अल्ट्रा साउण्ड णक्िलिक १५००० ७५००   

१३.४ पोिी णक्िलिक ५००० २५००   

१३.५ प्याथोिोिी (ददशा,वपसाव,रगत,िांि) णक्िलिक 10000 5000   
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१३.६ अंक्यपुन्िर,वफणियो थेरापी, स्वास्थ णक्िलिक ५००० २५००   

१३.७ एक्सरे णक्िलिक ३००० १५००   

१३.८ िश्मा पसि शे्रिी (क) २००० १०००   

१४ 
णशिा सेवा (संस्थागत) लििी  णशिािय दताि, दताि लसफाररस 
समेत 

     

१४.१ क्याम्पस अिमुलत र स्वीकृलतको िालग लसफाररस २०,००० -   

१४.२ माध्यलमक ववद्यािय (१० + २ समेत) अिमुलत र स्वीकृलत १५००० -   

१४.३ 
आधारभतु ववद्यािय (किा ८ सम्म संिािि को िालग ) 
अिमुलत र स्वीकृलत 

१०,००० -   

१४.४ 
आधारभतु ववद्यािय (किा ५ सम्म संिािि को िालग) 
अिमुलत र स्वीकृलत 

७५०० -   

१४.५ मन्टेश्वरी तथा णशश ुस्याहार केन्द्र अिमुलत र स्वीकृलत २००० -   

१४.६ छात्र/छात्रावास अिमुलत र स्वीकृलत २००० -   

१५ लििी  णशिािय वावर्िक शलु्क      

१५.१ क्याम्पस १००००    

१५.२ मा.वव. (१०+२) ५०००    

१५.३ आधारभतू ८ किा सम्म २५००    

१५.४ आधारभतू ५ किा सम्म १५००    

१५.५ मन्टेश्वरी णशश ुस्याहfर केन्द्र १०००    

१५.६ छात्रा /छात्रावास ५००    

१५.क इणन्स्टचयूट, तालिम तथा अिूसन्धाि केन्द्र      

१५.१ पोलि टेणक्िकि इणन्स्टचयटु, प्रणशिि समेत 10००० 5000   

१५.२ िलसिङ्ग, लसए.मए.ए. र एि.ए. प्रणशिि समेत 10००० 5000   

१५.३ एिकेुशिि कन्सल्टेन्सी सेवा ३००० १५00   

१५.४ कम्प्यूटर/ईिेक्ट्रोलिक्स तालिम केन्द्र ३००० १५00   

१५.५ सवारी िािक तािीम केन्द्र ३००० १५00   

१५.६ भार्ा णशिा इणन्स्टचयटु,कोणिङ्ग सेन्टर २००० १०00   

१६ अन्तराविय गैर सरकारी संस्थाहरु      

१६.१ अन्तराविय संस्था (ब्यवसावयक कारोबार गिे)  ५००० २५००   

१६.२ राविय संस्था (ब्यवसावयक कारोबार गिे) ३००० १५००   

१७ ममित तथा संभार सेवा      

१७.१ बोडी ववल्डसि सेक्सि तफि       
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१७.2 ियां बोडी बिाउिे अटोमोबाइि सम्बणन्ध सम्पूिि कायि १०००० ५०००   

१७.2 अटो  दताि िववकरि 5000  2500   

१८ सेके्रटररयि सेवा     

१८.१ ड्राइणक्िलिक,सैििु तथा ब्यटुीपाििर      

१८.१.१ ब्यटुी पाििर सेवा ब्यवुटणशयि तालिम सवहतको 3000 1500   

१८.1.२ ब्यटुी पाििर सेवा 1500 750   

१८.1.३ सैिूि सेवा 1000 500   

१८.1.४ ड्राइणक्िलिक सेवा 1000 500   

१८.२ साईि वोडि आटि व्यवसाय      

१८.२.१ लडणिटि आटि ब्यवसाय 2000 1000   

१८.२.२ अन्य आटि ब्यवसाय 1000 500   

१८.३ पश ुबधशािा      

१८.३.१ पश ुबधशािा 2000 1000   

१८.३.२ पशकुो छािा संकिि तथा ववक्री केन्द्र 2000 1000   

१८.४ माछा, मास ुववक्री पसि      

१८.४.१ प्यावकङ माछा, मासू सप्िायसि 6000 3000   

१८.४.२ माछा,मासू मध्ये कणम्तमा ३ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको 5000 2500   

१८.४.३ माछा,मासू मध्ये कणम्तमा २ वटा सेवा एकै ठाउंमा भएको 3000 1500   

१८.४.४ कूिै एक प्रकारको मासू लबक्री पसि 2000 1000   

१८.४.५ तािा माछा, लसद्रा ववक्री पसि १००० 500   

१८.४.६ अण्डा ववक्री पसि 1000 500   

१८.५ फुि लबरुवा लबक्री पसि      

१८.५.१ िसिरी 2000 1000   

१८.५.२ फूि ववक्री  पसि 1000 500   

१८.६ स्िकुर/पिु हाउस      

१८.६.१ स्िूकर तथा पूि दूवै भएको 4000 2000   

१८.६.२ स्िूकर 3000 1500   

१८.६.३ पूि हाउस 2000 1000   

१८.७ हेलभ इक्यवुमेन्ट तथा कवाडि पसि      

१८.७.१ हेलभ इक्यवुमेन्ट खरीद/ववक्री 5000 2500   
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१८.७.२ अन्य कवाडी खररद ववक्री 2000 1000   

१८.८ खेिौिा ,लगफ्ट तथा फोटो फे्रम पसि      

१८.८.१ खेिौिा तथा लगफ्ट पसि 2000 1000   

१८.८.२ खेिौिा पसि 1000 500   

१८.८.३ फोटो फे्रम पसि 1000 500   

१८.९ लसिाई मेलसि ममित तथा लसिाई पसि      

१८.९.१ लसिाई पसि ५ बढी मेणशि 3000 1500   

१८.९.२ लसिाई पसि ३ देणख ५ सम्म मेणशि 2000 1000   

१८.९.३ लसिाई मेलसि ममित पसि वा ३ वटा मेणशि सम्म 1000 500   

१८.९.४ बवुटक ल्यािटोरी 1000 500   

१९ अन्य सेवा      

१९.१ वैदेणशक रोिगार सेवा परामशि दाता      

१९.१.१ वैदेणशक रोिगार सेवा परामशि दाता 5000 2500   

१९.१.२ वैदेणशक रोिगार  परामशि सेवा शाखा कायाििय 3000 1500   

१९.१.३ सेवा परामशि दाता 2000 1000   

१९.१.४ श्रलमक सेवा परामशि दाता 1000 500   

१९.१.५ सामाि सवहत श्रलमक सेवा परामशि दाता 2000 1000   

१९.२ संलगत तथा किा केन्द्र सेवा 2000 1000   

19.3 फोटो स्टुलडयो तथा लभलडयो ग्राफी 5000 2500  

१९.४ घणुम्त हाट विारमा ब्यावसाय गिे ब्यसायीको हरुमा      

१९.४.१ फेन्सी तथा कपडा पसि 2000 1000   

१९.४.2 अन्य प्रकृतीका खूद्रा 1000 500   

२० मालथ उल्िेख िभएका उद्योगहरुको हकमा      

२०.१.१ ठुिा उद्योग 10000 5000   

२०.१.२ मझौिा उद्योग 5000 2500   

२०.१.३ सािा उद्योग 3000 1500   

२१ मालथ उल्िेख िभएका अन्य पेशा ब्यवसाय      

२१.१ लडस्ट्रीब्यूटसि/थोक पसि 5000 2500   

२१.२ खूद्रा पसि 2000 1000   

२१.४ सेवा प्रदायक अन्य ब्यवसाय 1000 500   
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21.5 कृवर् फमि 500 250   

21.6 पश ुफमि 500 250   

21.7 कृवर् तथा पशपुन्छी फमि 1000 500  

२४ मरेको पशूको हाड, छािा संकिि केन्द्र/कायि 4००० 2000   

२५ कबाडी (काम ििाग्ि ेसामाग्री) संकिि केन्द्र 2000 1000   

पिुश्चाः  

१) यो कर दर रु. २५ िाख, रु.५० िाख र १ करोड भन्दा बढी व्यवसाय-कारोबार गिे व्यवसायी फमि-
उद्योगको हकमा क्रमशाः १०%, २०% र ३०% थप कर असिु गिेछ । 

२) मददरा-लडणस्टिरी उद्योगमा उत्पादि भएको सामािको उद्योगको ववक्री मलु्यमा २ % उत्पादि स्थिमा 
स्थािीय कर अलतररि असिु गररिेछ । 

३) पािी उत्पादि गिे उद्योगबाट उत्पादि हिुे पािीको बोतिमा प्रलत बोति रु. ०.५ अलतररि स्थािीय कर 
असिु गिेछ । 

४) साझेदारी तथा सामदुावयक वि समूहबाट लििाम प्रवक्रया/आपलुति सलमलत माफि तु् लबक्री हिु े उत्पाददत 
काठमा प्रलत क्यवु वफट  रु. २० को दरिे स्थािीय कर असिु गररिेछ साथै समूह सदस्यिाई ववतरि 
गररिे उत्पाददत काठमा प्रलत क्यवु वफट रु.५ स्थािीय कर असिु गररिेछ । 

५) पालिकामा दताि िभएका व्यबसायीहरुिे  टोि(टोिमा माि सामाि ववक्री गरेको पाईएमा) प्रलत पटक रु 
५००० िररवािा लिईिछे। 

६) िववकरि वविम्ब दस्तरु  "व्यवसाय दताि, िवीकरि तथा कर सम्बन्धी कायिववलध २०७७" को दफा ५ को 
उपदफा (४) बमोणिम िाग्िछे ।  
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अिसूुणि ६ 

ऐिको दफा (७) संग सम्बणन्धत  

 रािस्व णशर्िक ि. ११६९१ 

 

गाउँपालिका लभत्र उत्पाददत वस्त ुवा प्राकृलतक श्रोतको लिकासीमा िाग्िे दस्तरुाः 

क्र.सं. वस्त ुवा सेवा दर आ व २०७७/७८ कैवफयत 

1.  लगट्टी रु.८०० प्रलत ट्रीपर रु.८०० प्रलत ट्रीपर   

2.  लगट्टी रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर   

3.  ढंुगा रु.८०० प्रलत ट्रीपर रु.८०० प्रलत ट्रीपर   

4.  ढंुगा रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर   

5.  बािवुा रु.८०० प्रलत ट्रीपर रु.८०० प्रलत ट्रीपर   

6.  बािवुा रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर रु. ३०० प्रलत ट्रयाक्टर   

7.  ढंुगा खािी (ििु ढंुगा, अन्य) रु.६२५ प्रलत वटपर रु.६२५ प्रलत वटपर   

8.  ढंुगा खािी (ििु ढंुगा, अन्य) रु.२५० प्रलत याक्टर रु.२५० प्रलत याक्टर   

9.  स्िेट, माविि कचिा पदाथि रु.५०० प्रलत घि लमटर रु.५०० प्रलत घि लमटर   

10.  काठ रु.३००० प्रलत ट्रक रु.३००० प्रलत ट्रक   

11.  काठ रु. १५०० प्रलत ट्रयाक्टर रु. १५०० प्रलत ट्रयाक्टर   

12.  भटमास रु. १०० प्रलत क्वीन्टि रु. १०० प्रलत क्वीन्टि   

13.  वटमरु रु.५०० प्रलत क्वीन्टि रु.५०० प्रलत क्वीन्टि   

14.  सल्िाको खोटो रु. १ प्रलत वकिो रु. १ प्रलत वकिो   

15.  
कािूििे लिर्ेध िगरेका 
अन्य िडीबटुीतथा 
िीविन्तकुा अंगहरु 

रु. ५ प्रलत वकिो रु. ५ प्रलत वकिो   

16.  
गाउँपालिकामा उत्पाददत 
अन्य खाद्य वस्त ु

रु. १०० प्रलत क्वीन्टि रु. १०० प्रलत क्वीन्टि   

िोटाः ठेक्का पट्टाबाट हिु ेकाममा बाहेक मालथ उल्िेणखत ढंुगा, लगट्टी, बािवुा प्रयोग हिुे सावििलिक लिमाििका 
कायिहरुमा उि दस्तरु छुट हिुेछ ।प्रदेश तथा संणघय कािूि बिी कायिन्वयिमा आएपलछ यस अिसूुणि 
बमोणिमको दस्तरु समबन्धी प्रावधाि सोही बमोणिम हिुछे । 

अिसूुणि–७ 

ऐिको दफा (८) संग सम्बणन्धत (रािस्व णशर्िक िं. ११६९१) 
(सवारी साधि कर) 

लस.िं. सवारीको वववरि बावर्िक रु. पटके रु. िवीकरि 

१  सवारी साधि कर       
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१.१ ट्रक, िरी तथा अन्य हेभी गाडीमा 3000 50   

१.२ बस, लमिीबस, लमिीट्रक र ट्रयाक्टर 1500 40   

१.३ 
१५ लसट भन्दा कम भाडाका िीप, कार, भ्याि, 

मेटाडोर, टेम्पो 
500 30   

१.४ णिप, कार, लमलिबस (रातो िम्बर प्िेट) 500 30   

१.५ मोटरसाइकि, स्कूटर 100 0   

१.७ अटो रेक्सा दताि र िववकरि 5000 
 

 4000 

१.८ अन्य सवारी साधिहरु १००     

 उल्िेख दर प्रदेश काििु स्वीकृत भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोणिम 
हिुेछ। 

 सवारी धिीहरुिे सवारी कर बावर्िक रकम एकमूष्ठ बझुाउि िाहेमा प्रत्येक आ.व. को श्रावि १ देणख 
गा.पाकायािियमा आई बझुाउि सवकिछे । त्यसरी बावर्िक सवारीकर एकमूष्ठ बझुाएका सवारी साधििाई 
पटके सवारीकर लिईिे छैि तर बावर्िक सवारी कर भिुाि िगरेसम्म पटके सवारी कर लिईिेछ। 
वावर्िक कर बझुाउंदा परैु रकम भिुाि गिुि पिेछ । 

अिसूुणि–८ 

ऐिको दफा (१०) संग सम्बणन्धत 

(ववज्ञापि कर) (रािस्व णशर्िक िं. ११४७२) 

क्र.सं. वववरि दर पटके रु. बावर्िक रु. कैवफयत 

१ ववज्ञापि तफि      
  

१.१ 
होलडङ बोडि, लियोि साइि तथा अन्य ठुिा ववदू्यतीय 
बोडिहरु 

- 80 
 Per 
square 
feet 

१.२ ग्िो साइि बोडि,डी.पी.एस.बोडि आदद 
- 60 

 " " 

१.३ लभते्त िेखि 
10 50 

 " " 

१.४ तिु, व्यािर 
10 20 

" " 

पिुश्चाः मालथ उल्िेख दर प्रदेश काििु स्वीकृत भई सो काििुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही 
बमोणिम हिुेछ । 

िोटाः 
 कुिै पलि प्रकारका ववज्ञापि गदाि गाउँपालिकाबाट पूवि स्वीकृलत लिएर मात्र गिुिपिेछ । 

 िेपाि सरकारको िीलत बमोणिम सावििलिक स्थिमा ववज्ञापि गिि बन्देि गरेका (मादक पदाथि, सूलतििन्य) 
िस्ता बस्तहुरुको ववज्ञापि गिि पाइिे छैि । 

 यातायात सवारीका साधिहरुको ववक्री प्रयोििका िालग हिुे ववज्ञापिमा २० प्रलतशत थप गरी लिईि ेछ 
। 
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 होटि तथा व्यापार व्यवसायको प्रवदिि सम्बन्धी ववज्ञापिहरुमा मालथ उल्िेणखत दररेटमा कर लिईि ेछ 
। 

 ववलभन्न संघ संस्थाहरुबाट हिुे सेवामूिक प्रिार प्रसारका सामाग्रीहरुमा उल्िेणखत दरमा ५० प्रलतशत छुट 
ददईिे छ । 

 िेपाि सरकारका तफि बाट हिुे िििेतिा अलभबवृिमिुक सूििा प्रिार प्रसारका सामाग्रीहरुमा ववज्ञापि कर 
लिईिे छैि। 

 व्यापार व्यवसाय वा कायाििय रहेको स्थािको पररिय पाटीको हकमा ववज्ञापि कर लिईिेछ । 

 उल्िेणखत दररेट र आकार प्रकारका आधारमा ववज्ञापिका िालग स्वीकृत ददंदा न्यिुतम रु. ५०  मा 
िघटाई लिईिछे । 

 स्वीकृत िै िलिई राणखएका ववज्ञापि सामाग्री हटाउिे र स्वीकृती ददि उपयिु ठालिएमा िाग्ि ेकरको 
शत–प्रलतशत बराबर िररवािा लिई स्वीकृती ददि सवकिछे । 

 लििी स्वालमत्वको स्थािमा ववज्ञापि सामाग्री राख्दा सम्बणन्धत सरोकारवािाको सहमलत प्राप्त गिुि पिेछ । 
त्यस्तो ठाउँमा गररिे ववज्ञापि करमा ५० प्रलतशतसम्म छुट ददईिेछ । 

 स्वीकृत समयावलध लभतै्र अको थप समयावलधका िालग िववकरि गिि आउिेिाई िाग्ि े दस्तरुमा २५ 
प्रलतशतत छुट ददईिेछ । 

 पटके समयावलध भन्नािे बढीमा १ मवहिासम्मका िालग स्वीकृत प्राप्त समयावलध िाई मालििेछ । 

 ववज्ञापि गिेिे स्वीकृत समयावधी समाप्त हुँदा गररएको ववज्ञापि स्वयंिे हटाउि-ुमेटाउि ुपिेछ । 

 

अिसूुणि–९ 

ऐिको दफा (१०) संग सम्बणन्धत 

(मिोरञ्जि-पयिटि शलु्क) रािस्व णशर्िक िं. ११४७३ 

लस.िं. वववरि दर कैवफयत 

मिोरञ्जि 

१.१ लसिेमा हि 10,000 
 

१.२ वफल्म लडणस्ट्रव्यटुसि 5,000 
 

१.३ किरल्याव सेवा 2,000 
 

१.४ लभलडयो लमणक्सङ तथा फोटो स्टुलडयो 2500 
 

पयिटि 

२.१ टे्रवकङ्ग प्रलत व्यणि (ददि) ५०  

२.२ र् याणप्टङ्ग प्रलत व्यणि(पटक) ५०  

२.३ गाउँपालिकामा पयिटक प्रवेश 
 

 

 (प्रलतव्यणि प्रलत ददि) ५  

२.४ गाउँपालिकामा पयिटक प्रवेश 
 

 

 (प्रलतव्यणि प्रलत ददि) १०  

 

 

अिसूुणि–१० 
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ऐिको दफा (१३) संग सम्बणन्धत 

(बहाि लबटौिी शलु्क) (रािस्व णशर्िक िं. ११३२२) 
लस.िं. वववरि दर कैवफयत 

1 sk*f k;n 50  
2 km]G;L k;n 50  
3 eF*f k;n 50  
4 h"Qf, rKkn k;n 50  
5 ls/fgf k;n 50  
6 cfn' Kofh k;n 50  
7 ;fu ;AhL k;n ५0  
8 df;" k;n 50  
9 gf:tf k;n 50  
10 kmnkm"n k;n 50  
11 s:d]l^s k;n 50  
12 dd{t k;n 50  
13 abfd k;n 50  
14 df%f k;n 50  
15 hfn k;n -df%f dfg]{_ 50  
16 rgf r^k^ k;n 50  
17 v]nf}gf k;n 50  
18 lj?jf, aLpm ljhg k;n 50  
19 v;L, af]sf k;n -k|lt j^f_ 50  
20 kf*f k;n-k|lt j^f_ 100  
21 sjf*L k;n -k|lt af]/f_ 10  
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अिसूुणि–११ 

ऐिको दफा (१२) संग सम्बणन्धत 

(पावकि ङ्ग शलु्क) (रािस्व णशर्िक िं. १४२४१) 

लस.िं. वववरि दर कैवफयत  

१.१ df]^/ ;fO{sn, O{= /]S;f jf 3 kfª\u|] 

;jf/L 
5  

 

१.२ sf/, hLk, Eofg jf ;fgf] ;jf/L ;fwg 10  
 

१.३ &'nf ;jf/L ;fwg 20  
 

िोटाः एउटै फमिबाट दईु वा दईु भन्दा बढी बस्त ुवा सेवा ववक्री भएको अवस्थामा मालथ तोवकएको दरहरु 
मध्ये ििु वस्त ुवा सेवाको दर रेट बढी छ सोही शलु्क, दस्तरु लतिुिपिेछ । 

अिसूुणि–१२ 

ऐिको दफा (१३) संग सम्बणन्धत 

(ववववध सेवा शलु्क) 

लस.िं. वववरि दर िववकरि 

१ लिबेदि दस्तरु लि:शलु्क   

२ लसफाररस दस्तरु    

२.१ िागररकता लसफाररस  (फारम सवहत) रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ 200   

 

िागररकता प्रलतलिवप लसफाररस  (फारम सवहत)   रािस्व णशर्िक िं. 

१४२४३ 
२०० 

  

२.२ 
वैवावहक सम्बन्धबाट अंलगकृत िागररकता  लसफाररस रािस्व णशर्िक 
िं. १४२४३ 

५०० 
  

२.३ िाता प्रमाणित रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ ३००   

२.४ 
िाता प्रामाणित अग्रिेीमा (बैदेणशक प्रयोििको िालग) रािस्व णशर्िक 
िं. १४२४३ 

७०० 
  

२.५ पररवाररक पेन्सि िेपािी मा रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ ५०० प्रलत लसफाररस 

२.६ पररवाररक पेन्सि अग्रिेीमा रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ १२०० प्रलत लसफाररस 

२.७ िाबािक लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ २००   

२.८ 
वववावहत, अवववावहत वसोवास, िन्म, मतृ्य ुप्रमणित रािस्व णशर्िक िं. 
१४२४३ 

२०० 
  

२.९ 
वववावहत, अवववावहत, वसोवास, िन्म, मतृ्य ुप्रमणित अंग्रिेीमा रािस्व 
णशर्िक िं. १४२४३ 

५०० 
  

२.10 िाररलत्रक प्रमाणित रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ ३००   

२.11 व्यणि प्रमाणित रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ २००   
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लस.िं. वववरि दर िववकरि 

२.१2 िन्मलमलत, िामथर संसोधि लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ ५००   

२.१3 
दैववक प्रकोप, अपाङ्ग पररिय पत्र असहाय, िेष्ठ िागररक पररिय पत्र 
रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ 

लिशलु्क 
  

२.१4 छात्रवृणत्त  लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ लिशलु्क   

२.१५ 
लबधतु िडाि िामसारी, ठाँउसारी (घरयासी ) रािस्व णशर्िक िं. 
१४२४३ 

५०० 
  

२.१६ 
बक्सौिी / लमिापत्र  दस्तरु (दवैु पि सँग अिग अिग) रािस्व 
णशर्िक िं. १४२४३ 

१००० 
  

२.१७ (यात्रा लसफाररस – भारतको िालग ) रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ २००   

२.१८ 
मिुा दताि दस्तरु (वफरादी प्रलत उत्तर) लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. 
१४२४३ 

500 
  

२.१९ लबववध लसफाररस दस्तरु रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ २००   

२.२० लबदेशमा खाता खोल्िे लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३ ५००   

२.२१ कमििारी भिािको ववज्ञापि दस्तरु रािस्व णशर्िक िं. ११६९१    

२.२१.१ रा.प. वा सो सरह (छैठौँ / सातौँ) १५००   

२.२१.२ रा.प.अिं. वा सो सरह (िौथौँ / पाँिौँ) १०००   

२.२१.3 शे्रिी वववहि 500  

2.2२ ठेगािा प्रमाणित 500  

2.2३ कर ििुा प्रमाणित 500  

2.2४ पेशा प्रमाणित 500  

2.2५ िार वकल्िा लसफारीस 500  

2.2६ घर बाटो लसफारीस 400  

2.2७ कागिपत्र वैदेणशक प्रयोििको िालग प्रमाणित 200  

2.2८ अन्य लसफारीस 200  

३ 
लबधतु िडाि िामसारी, ठाँउसारी, उद्योग) रािस्व णशर्िक िं. 
१४२४३    

३.१ १५ हर्िपावर िमताको थ्री फेस िाईि १०००   

३.२ १५ हर्िपावर भन्दा मालथको िमताको थ्री फेस िाईि २०००   

३.३ लबधतु िडाि िामसारी, ठाँउसारी , कृवर् प्रयोिि २०0   

४ 
दताि हिु बाकँी िग्गामा बसोबास भएको स्थािमा पािी लबिलुिको 
लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३    

४.१ आर.लस.लस. फे्रम स्टक्िर भवि २०००   

४.२ ईटा, ढुङ्गाको गारोमा लसमेन्ट िडाि भएको घर १५००   
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४.३ ईटा,  ढुङ्गाको गारोमा माटो िडाि भएको घर १०००   

५ वि समूह णिल्िा आपलुति घर लिमाििको िालग काठको लसफाररस ५००   

६ उद्योग दताि ठाँउसारी िामसारी लसफाररस    

६.१ क) १० हर्िपावर िमताको लसफाररस दस्तरु १०००   

६.२ ख)१० देणख २० हर्िपावर सम्म िमताको लसफाररस दस्तरु १५००   

६.३ ग) २० देणख ५० हर्िपावर सम्म िमताको लसफाररस दस्तरु ५०००   

६.४ घ) ५० हर्िपावर िमता भन्दा मालथको  लसफाररस दस्तरु १००००   

६.५ ङ) ठाउँ सारी िाम सारी लसफाररस १०००   

७ व्यावसाय दताि संिािि लसफाररस दस्तरु 200   

८ गा.पा.मा दताि भएकाहरुको ब्यासाय िाम पररवतिि लसफाररस दस्तरु ५००   

9 ब्यावसाय भएको, िभएको प्रमाणित ५००   

10 व्यावसाय ठाँउसारी, िामसारी लसफाररस दस्तरु ५००   

11 
गा.पा.को सभाहि भाडा दददा भाडा,साउन्ड लसस्टम र सरसफाई 
शलु्क प्रलत कायिक्रम प्रलत ददि 

५००० 
  

१२ ठेक्का अिभुव लसफाररस रािस्व णशर्िक िं. १४२४३    

१२.१ रु. १० िाख सम्मको ठेक्का अिभुव लसफाररस 5000   

१२.२ रु. १० िाख देणख ५० िाखसम्मको ठेक्का अिभुव लसफाररस 7500   

१२.३ रु. ५० िाख मालथको ठेक्का अिभुव लसफाररस 10000  

१२.४ भिुािी लबवरि प्रमाणित 250   

१३ 
ब्यणिगत घटिा दताि दस्तरु ३५ ददि पलछ रािस्व णशर्िक िं. 
१४२४४० 

२०० 
  

१३.1 व्यणिगत घटिा दताि प्रमािपत्र प्रलतलिवप 500  

१३.2 बसाइ सराइको हकमा    

१३.3 बसाइ सरी आउिे (३५ ददि लभत्र) लिाःशलु्क   

१३.4 बसाइ सरी िाि े २०००   

१४ संघ-सस्था दताि/िलबकरि दस्तरु    

१४.१ संघ-सस्था दताि दस्तरु १०००   

१४.२ संघ-सस्था िलबकरि दस्तरु ५००   

१५ णशिि संस्थाि  सामदुावयक तफि  रािस्व णशर्िक िं. ११४४३    

 क) सामदुावयक आधारभतु ववद्यािय अिमुलत र स्वीकृलत    

 किा १ देणख ५ सम्म  लिशलु्क   
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 ख) सामदुावयक आधारभतु ववद्यािय अिमुलत र स्वीकृलत    

 किा १ देणख ८ सम्म लिशलु्क   

 ग) सामदुावयक मा.लब. अिमुलत र स्वीकृलत (१०+२) समेत लिशलु्क   

 

घ) सामदुावयक पवुि प्रा.लब. अिमुलत र स्वीकृलत  दददा मन्टेस्वरी) 

सरकारी लिशलु्क 
  

 ङ) सामदुावयक क्याम्पस (थप/संकाय लसफाररस) ५०००   

 ि) सामदुावयक कोणिङ्ग सेन्टर अिमुलतर स्वीकृलत ५०००   

१६ प्राववलधक णशिा तफि  (संस्थागत तफाि) रािस्व णशर्िक िं. ११४४३    

१६.१ शे्रिी क) स्िातक तह सरह १००००   

१६.२ शे्रिी ख) प्रमाि पत्र तह सरह ५०००   

१६.३ शे्रिी ग) एस.एि.सी. तह सरह २५००   

१७ 
दरभाउ पत्र  वा बोिपत्र प्रलत फारम दस्तरु रािस्व णशर्िक िं. 
११६९१    

१७.१ २० िाख  देणख २ करोड सम्म ३०००   

१७.२ २ करोड देणख १० करोड सम्म ५०००   

१७.३ १० करोड देणख २५ करोड सम्म १०,०००   

१७.४ २५ करोड देणख मालथ २०,०००   

१७.५ णशिबन्दी दरभाउ पत्र / बोिपत्र 2000   

१८ डोिर सणुि     

१८.१ स्काभेटर दताि 20000 10000 

१८.2 िे.सी.भी दताि 10000 5000 

१९ िेखा पररिि फमि सूिी दताि 1500  

२० अन्य सणुि दताि शलु्क ५००  

 

 लसफाररस दस्तरु (रािस्व णशर्िक िं. १४२४३) 

क्र.सं. वववरि दर कैवफयत 

१ घर कायम लसफाररस दस्तरु ५००   

२ घर तथा िग्गा िामसारी (मािपोत) २0०   

३ िग्गा धलि दताि प्रमाि परु्िािमा फोटो टास गिे लसफारीस 2००   

४ िग्गा धलि दताि प्रमाि पिुाि प्रलतलिवप लसफारीस 2००   

५ 
घर तथा बाटो भए, िभएको(राणििामा) पास लसफाररस दस्तरु िार 
वकत्ता भन्दा बढी भएमा प्रलत वकत्तामा थप रु.१०० का दरिे ५००   
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िाग्िे छ। 

६ 
घर तथा बाटो भए, िभएको (अंशबण्डा र बकस) बकसमा यो 
रेट लति पसु्ते सम्म मात्र हिुेछ । 

५००   

७ सालबक पिुाि प्राप्त िग्गाको हकभोग लसफाररस 2००   

८ वफल्ड बकु  कायम भएको िग्गाको हकभोग लसफाररस १०००   

९ 
छुट वकत्ता िग्गा दताि लसफाररस (मािपोत मलु्याङ्कि बाट) हेिे 
कुि मलु्यङ्कि १% का दरिे 

१०००   

१० तोवकएका बाहेक िग्गा सम्बन्धी लसफाररस ३००   

११ िग्गाको मोही िगत कट्टा लसफाररस दस्तरु २०००   

१२ सििलमि मिुलु्का गिुिपदाि दस्तरु ५००   

१३ 
लिणि आवादी िग्गाको रुख काट्िे लसफाररस ५ वटा सम्म 
न्यिुतम रु.५०० र ५ वटा मालथ–प्रलत गोटा रु.१०० थप हिुे) 

५००   

१४ 
िारवकल्िा प्रमाणित दस्तरु(िार वकत्ता भन्दा बढी भएमा प्रलत 
वकत्तामा थप रु.१०० का दरिे िाग्िे छ । 

५००   

१५ आय स्रोत प्रमाणित     

१५.१ बावर्िक रु. १० िाख सम्मको प्रमाणित दस्तरु 1000   

१५.२ बावर्िक रु. २० िाख सम्मको प्रमाणित दस्तरु 2000   

१५.३ बावर्िक रु. ३० िाख सम्मको प्रमाणित दस्तरु 3000   

१५.४ बावर्िक रु. ३० िाख भन्दा मालथको प्रमाणित दस्तरु 5000   

१६ बाटो िगत कट्टा लसफाररस दस्तरु     

६.१ क) प्िवटङ्ग प्रलत रोपिी ५०००   

६.२ ख) अन्य सेवा ५००   

िोटःाः गाउँपालिकािे आफ्िो स्वालमत्वमा रहेको िग्गा, भवि, हेलभ ईणक्वईपमेन्ट, िगायत अिि सम्पणत्त गाउँ 
कायिपालिकािे तोकेको दररेट तथा समय अवलधको िालग कुिै ब्यणि वा संस्थािाई भाःडँामा ददि सक्िेछ । 


