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गण्डकी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७६ 
 

गण्डकी गाउँपालिका अथि सम्बन्धि प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको लवधेर्क 
 

प्रस्तावना  :  गण्डकी गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७६ /०७७ को अथि सम्बन्धि 

प्रस्तावनािाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने , छुट 

लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक ब्यबस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोिे, 
नेपािको संलबधानको धारा २८८ को उपधारा (२ ) बिोलिि गण्डकी गाउँ सभा/ नगर 

सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) र्स ऐन को नाि "आलथिक ऐन , २०७६ " 

रहेको छ । (२ ) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिेन्धि गण्डकी 

गाउँपालिका के्षत्रिा िागु हुनेछ । 
२. सम्पलि कर  :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसूची (१ ) बिोलिि एलककृत 

सम्पलत्त कर /घरिग्गा कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
३. घर बहाि कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यन्धि वा संस्थािे भवन , 

घर , पसि , ग्यारेि , गोिाि , टहरा ,छप्पर, िग्गा वा पोिरी पुरै आंलशक 
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तबरिे बहाििा लिएकोिा अनुसूची (२ )  बिोलिि घर िग्गा बहाि कर 

िगाइने र असुि गररनेछ । 
४. ब्यबसार् कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्यापार, ब्यबसार् वा सेवािा 

पँुिीगत िगानी र आलथिक कारोबारका आधारिा अनुसूची (३ ) बिोलिि 

ब्यबसार् कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
५. जलिबुटी, कबािी र जीवजनु्त कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यन्धि 

वा संस्थािे उन, िोटो, िलिबुटी, वनकस, कबािी िाि र प्रचलित 

कानुनिे लनरे्ध गररएको िीविनु्त बाहेकक अन्य िृत वा िाररएका 

िीविनु्तको हाि, लसङ , प्ाँि, छािा िस्ता बसु्तको ब्यबसालर्क 

कारोबार गरेबापत अनुसूची (४ ) बिोलििको कर िगाइने र असुि उपर 

गररनेछ । 
६. सवारी साधन कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा 

अनुसूची (५ ) बिोलिि सवारी साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ 

। तर प्रिेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 
७. लबज्ञापन कर : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूची (६ ) 

बिोलिि लबज्ञापन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।  तर, प्रिेश 

कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्था भएको अवस्थािा 

सोलह बिोलिि हुनेछ । 
८. मनोरन्जन कर :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने िनोरन्िन ब्यबसार् सेवािा 

अनुसूची (७ ) बिोलिि ब्यबसार् कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्यथा ब्यबस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 
९. बहाि लबटौरी  शुल्क :  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि 

वा संचािन गरेका अनुसूची (८ ) िा उले्लि  भए अनुसार हाट बिार वा 

पसििा सोलह अनुसूचीिा भएको ब्यबस्था अनुसार बहाि लबटौरी शुल्क 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
१०. सेवा शुल्क, दसु्तर :  गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा ब्यबस्थापन 

गरेका अनुसूची (९ ) िा उले्लन्धित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको 

सेवािा सेवाग्राहीबाट सोलह अनुसूचीिा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क 

िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
११. कर िुट :  र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्यन्धि वा 

संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट लिईने छैन । र्स सम्वन्धि 

कुनै लनणिर् गनुिपरेिा गाउँ कार्िपालिकािे लनणिर् गनेछ । 
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कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धि कार्िलवलध : र्ो ऐनिा भएको ब्यबस्था अनुसार कर 

तथा शुल्क संकिन सम्बन्धि कार्िलवलध गाउँपालिका तोके अनुसार हुनेछ । 
 

अनुसूची १ - एलककृि सम्पलि करको दर  

 

१. एलककृत सम्पलत कर लनधािरणका िालग करिातािे तोलकएको ढाचािा 

आफ्नो सबै सम्पलतको लववरण िुिाउनु पनेछ । करिातािे लबवरण 

पेश गिाि आफ्नो  सबै सम्पलतको लबवरण निुिाइि पेश गरर कर लतरेको 

पछी िुकाएको  सम्पलत्त लववरण पुन पेश गरर कर लतनि  आएको त्यस्ता 

सम्पलत्तिाइि पुरानो लबबरणिा नै सिाबेश गरर सम्पलत्त िुल्याकन गरर 

कर लनधािरण गररने छ । र्सरी लनधािण हुने कर रकि बराबर िररवाना 

थप गरर कर असुि गररने छ । र्स सम्वन्धि कुनै लनणिर् गनुिपरेिा गाउँ 

कार्िपालिकािे लनणिर् गनेछ । 
नोट : एलककृत सम्पलत्त कर सम्वििा गाउ सभािे लनणिर् गरर िागु नगरेको अवलध 

सम्मका िालग िािपोत र घरिग्गा सम्पलत्त कर असुिी गररनेछ । 

 

अनुसूलच २  - घर बहाि कर 

क्र  स. िुल्यांकन रकि ( रु िा) एलककृत स .क (रु िा )बालर्िक 

१ रु १  िेन्धि  ५ िाि  सम्म  १००  

२ ५ िाि १  िेन्धि १० िाि  सम्म २०० 

३ १० िाि १ िेन्धि १५ िाि सम्म ३००  

४ १५ िाि १ िेन्धि २० िाि सम्म ४०० 

५ २० िाि १ िेन्धि ३० िाि सम्म ५०० 

६ ३० िाि १ िेन्धि ४० िाि सम्म ७०० 

७ ४० िाि १ िेन्धि ५० िाि सम्म १००० 

८ ५०  िाि १ िेन्धि ८० िाि सम्म २००० 

९ ८०  िाि १ िेन्धि १ करोि  सम्म ३००० 

 

१० 

१ करोि १  िेन्धि १ करोि ५० िाि  सम्म ४००० 

११ १ करोि ५१ 

िाि १ 

िेन्धि २ करोि  सम्म ५००० 

१२ २ करोि १  िेन्धि ३ करोि  सम्म ८००० 

१३ ३ करोि १  िेन्धि ५ करोि  सम्म १२००० 

१४ ५ करोि १  िेन्धि िालथको 

िुल्यांकनिा  

सम्म प्रलत हिार २ का िरिे 
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 गाउँपालिका  के्षत्रलभत्र कुनै घर, पसि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, सेि 

कारिाना िग्गा आलि बहाििा लिएकोिा सम्वन्धित धलनबाट २ िुइि  

प्रलतशत बहाि कर लिने । 

अनुसुलच ३ – व्यवसार् कर  

 

लस नं लशर्िक शहरी के्षत्र 

१ होटि, िाि ,रेसु्टरेन्ट , बर, क्याफे, भोिनािर्,  लिस्ठान भण्डार   

२ 

क. िलिरा सिेत लबलक्र गने होटि िि  २००० 

ि . होटि िि सिेत  १५०० 

ग . िलिरा सिेत लबलक्र गने होटि  १२०० 

घ . ररसोटि   १००० 

ङ . होटि िात्र  १००० 

३ टेन्ट हाउस र क्याटररङ  १००० 

४ सुनचािी पसि  १००० 

५ टेिररङ  ब्यबसार्   

६ 

क . कपिा पसि सलहतको टेिररङ   १५०० 

ि . टेिररङ   ५०० 

७ 

सैिुन  १००० 

क . बु्यटीपाििर ( तालिि सिेत लिने ) १००० 

ि . बु्यटीपाििर पसि िात्र  ७०० 

८ 

कम्प्युटर लबलक्र  १५०० 

कम्प्युटर ििित  ७५० 

९ 

लट.भी ,लिि  लबलक्र  १५०० 

लट .भी ,लिि ििित  ५०० 

१० 

 

रेलिर्ो, िोबाइि ,टेलिफोन क्यलु्किेटर लबलक्र  ७५० 

रेलिर्ो, िोबाइि ,टेलिफोन क्यलु्किेटर  ििित  ५०० 

११ घिी अलिर्ो तथा लभलिर्ो क्यासेट लबलक्र तथा ििित  ५०० 

१२ िुत्ता तथा चप्पि लबलक्र  १००० 

१३ 

िािबसु्त तथा सेवाको थोक लबके्रता   

५ भन्दा बढी सािानहरुको िीिर  ५००० 

३ भन्दा बढी ५ वटा सम्म सािानहरुको िीिर ३५०० 

१  भन्दा बढी ३  वटा सम्म सािानहरुको िीिर २५०० 

एउटा िात्र सािानको िीिर  १५०० 

१४ 

और्धी पसि ( रे्िोपलथक , होिोपेलथक ,आरु्वेलिक ) चस्मा पसि   

थोक लबके्रता  २००० 

िुद्रा लबके्रता  १००० 
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साना िुद्रा लबके्रता  ७५० 

चस्मा पसि  ५०० 

१५ लनलि अस्पताि तथा नलसिङ  होि  ४००० 

१६ न्धिलनक तथा ल्याब  १५०० 

१७ िेन्टि अस्पताि  १५०० 

१८ िेन्टि न्धिलनक  १००० 

१९ पान पसि  ५०० 

२० ित्ता कपिा धुिाई तथा सरसफाई   

२१ 

िर ाई न्धिनसि   ५०० 

धोबी  ३०० 

२२ आटि ब्यबसार्   

२३ 

काििार रािी ब्यबसार् गने  ७५० 

आँफै गने  ५०० 

२४ इिेन्धरर क सािानहरुको लबलक्र  १००० 

२५ 

फोटो सु्टलिर्ो   

किर ल्याव फोटो सु्टलिर्ो  १५०० 

फोटो सु्टलिर्ो  १००० 

२६ धागो  ,टाक  , फस्नर  ५०० 

२७ भािा पसि  १५०० 

२८ लगफ्ट तथा कसे्मलटक पसि  १००० 

२९ प्लाइि लससा कापेट िेि आलि लबलक्र  १५०० 

३० पेटर ोि पम्प  ५००० 

३१ ग्यास लसलिन्डर लबके्रता  १००० 

३२ साइकि तथा ररक्सा ििित  ५०० 

३३ 

अटोिेकालनक्स तथा इन्धन्िलनर्ररङ ( बस ,टर ारर ,िोटरसाइकि 

,आलिको पाट्िस लबलक्र तथा ििित ) ४००० 

३४ िेथ सेक्शन तफि  २००० 

३५ िोटर बिी लबल्डसि  २००० 

३६ टारे्र ििित तथा हावा हाल्ने तथा लसट ििित  ५०० 

३७ िोटरसाइकि सोरूि  २००० 

३८ पशु / पन्छी आहार उद्योग लफि्स  १५०० 

३९ िेिा पररक्षक   

४० 

क र ि शे्रणीिाई   १००० 

ग र घ शे्रणीिाई  ५०० 

४१ बैंक, फाईनान्स , लवत्तीर् संस्थाहरु तथा सहकारी बैकं नाफािुिक   

 

क वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ५००० 

ि वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ४००० 
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ग  वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  ३००० 

घ  वगिको बैंक वा लवलतर् संस्था  २००० 

४२ पाउरोटी ,बरफ , लबसु्कट तथा िाििोठ उद्योग   १००० 

४३ लनलि लशक्षािर् संचािन तफि   

 

क्याम्पस ,िा .लब  १०००० 

आधारभूत र प्रा .लब  ३००० 

४४ ब्लक,ररङ , टार्ि र तरबार पोि उद्योग  १५०० 

४५ पोलिलथन पाइप तथा अन्य प्लान्धस्टकका सािानहरुको उद्योग  ३००० 

४६ िैनबत्ती तथा अगर बलत्त उद्योग  २०० 

४७ िसिा पसि  ५०० 

४८ परािशि सेवा   

 

इन्धन्िलनर्ररंङ्ग  २००० 

शैलक्षक  १५०० 

अन्य परािशि सेवा  १००० 

४९ लकराना पसि   

५० 

िलिरा सिेत लबलक्र गने थोक लबके्रता  २५०० 

िलिरा बाहेक अन्य बसु्त लबलक्र गने थोक लबके्रता  २००० 

िलिरा सिेत लबलक्र गने िुद्रा लबके्रता  १५०० 

५१ िुद्रा लबके्रता (साना ब्यबसार्) ५०० 

 

५२ िािि ििित तथा लबलक्र  २०० 

५३ लसरक िसना लबलक्र  १००० 

५४ लहि पाइप लबधु्यत  पोि उद्योग  १०००० 

५५ झोिा तर्ारी गने उद्योग  ५०० 

५६ कने्फक्सनरी उद्योग  १००० 

५७ िेरी उद्योग (िुग्ध तथा िुग्ध सम्बन्धि अन्य ब्यबसार् ) १००० 

५८ फलनिचर उद्योग फलनिचर सोरुि    २००० 

५९ फलनिचर उद्योग सोरुि   १५०० 

६० लग्रि सटर उद्योग  १५०० 

६१ लिि कुटानी लपसानी सेिर होिार तेि लचउरा आलि   

६२ कुटानी लपसानी  १५०० 

 ६३ कुटानी  १००० 

६४ 

कुिुरा पािन   

१००० िेन्धि िालथ  १००० 

१००० वटा सम्म  ५०० 

६५ िाछािासु  पसि   १००० 

६६ तरकरी, फिफुि तथा सग सब्जी पसि   ५०० 
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६७ अन्डा लबलक्र  १००० 

६८ छािा संकिन तथा लबलक्र  १५०० 

६९ इट्टा लबलक्र लिपो तथा संकिन केन्द्र  ३००० 

७० िोको नाम्लो भकारी , प्लान्धस्टक तथा बेतबास सािानहरु  १००० 

७१ हाििवेर्र पसि  २००० 

७२ लचम्नी उद्योग ( इट्टा भट्टा  ) ५००० 

७३ िेटिको भािा बनाउने ब्यबसार्  ५०० 

७४ पुस्तक ,से्टसनरी तथा िेिकुिक सािानहरुको लबलक्र  १००० 

७५ केवि प्रसारण  ३००० 

७६ फोटोकपी,फ्याक्स  ,िेलिनेशन ,बाइन्डीङ, कुररर्र  १००० 

७७ कमु्पटर,िर ाइभीङ , तथा अन्य इन्धिचु्यट  १००० 

७८ कपिा पसि / फेन्सी पसि  १००० 

७९ छापािाना तथा कलप लकताब उद्योग  २००० 

८० लििीटि छापािाना  १००० 

८१ साइबर , नेट , फोन सेवा ( कमु्यलनकेसन सेवा क शे्रणी ) १००० 

८२ 

लनिािण ब्यबसार्   

क शे्रणी  ५००० 

ि शे्रणी  ३००० 

ग शे्रणी  २००० 

घ शे्रणी  १००० 

८३ रासार्लनक िि लबउ लबिन , लकटनासक और्लध लबलक्र  १००० 

८४ लभलिर्ो लिन्धकं्सग  १००० 

८५ 

क िलिरा थोक लबलक्र  ३००० 

ि िलिरा िुद्रा लबलक्र  १५०० 

८६ टु्यसन सेन्टर  ७५० 

८७ बेररङ ररपेरीङ तथा लबलक्र  ७५० 

८८ िेलसनरी सािान लबलक्र (िोटर िेनेटर आलि क शे्रणी ) २००० 

८९ िेलसनरी सािान लबलक्र (िोटर िेनेटर आलि ि  शे्रणी ) १५०० 

९० पािा कृलर् िोटर ििित  ७५० 

९१ रेलिटेन्स सेवा  १००० 

९२ िोलबि, लग्रि लबलक्र   १००० 

९३ टुसि एण्ड टर ाभल्स  १००० 

९४ कुररएर तथा कागो सेवा  १००० 

९५ लगटी ,बािुवा , ढंुगा िगार्त लनिािण सप्पिाइ  ३००० 

९६ भेटेनरी सेवा  ७५० 

९७ लचर्ा पसि  ५०० 

९८ कार्ाििर् हि भािा  ३०० 
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९९ ििीबुटी बनिन्य उद्योग (िोटो िगार्त ) १५०० 

१०० लवलभन्न कल्याणकारी संघ संस्था िताि  १००० 

१०१ 

क बाख्रा फारि िताि शुल्क ५० वटा सम्म  ५०० 

ि  बाख्रा फारि िताि शुल्क ५० िेन्धि १००  सम्म  ७५० 

क बाख्रा फारि िताि शुल्क १०० वटा भन्दा िालथ  १००० 

 

नोट : िालथ उले्लन्धित छुट हुन गएिा ब्यबसार्हरुिाई ब्यबसार्को प्रकृलत हेरी 

उले्लन्धित लबर्र्संग िेि िाने लकलसिको िरिा रु .१०० िेन्धि  .५०० सम्म लिने । 

 

अनुसूची ४ - जलिबुटी कवािी िथा लजबजनु्त कर 

 

 १ कवािी ब्यबसार्   २००० 

२ िलिबुटी बनिन्य उद्योग ( िोटो िगार्त ) १५०० 

३ ब्यापारी िसु्तर (बोका  भैसी आलि ) २०० 

  

 

अनुसूची ५ - सवारी कर   

 

क्र 

.स  

  लववरण  रकम रु  

क) बस, टर क, िहरी, टर ेरर, आलि हेबी सवारी बालर्िक  १००० 

ि ) भािािा कार ,लिप ,िाइक्रो बस बालर्िक  ५०० 

ग ) भािाको टेम्पोिा बालर्िक  ३०० 

घ ) लनलि कार ,टेम्पो लिलनबस बालर्िक  ३०० 

ङ)  भािाको लिलनबस बालर्िक  ५०० 

च ) ठेिागािा , ररक्सा बालर्िक  २५ 

ि ) िे.सी .लब बालर्िक  ५००० 

झ)  रे्क्सभेटर बालर्िक  १०००० 

ञ) रे्क्सभेटर २२० बालर्िक  १२००० 

 

अनुसूची ६ - लबज्ञापन कर  

  लबज्ञापन करको दर बालर्िक  

क्र. स  लववरण  रकि रु  

१  ग्लो साइनबोिि , लिपीर्स बोिि प्रलत ब. लफट  ५० 

२ वाि पेन्ट लबज्ञापन प्रलत ब.लफट  ५ 

३ ब्यानर (बढीिा एक िलहना सम्मको िालग ) प्रलत गोटा  ३०० 
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अनुसूची ७ - मनोरञ्जन कर  

क) लसनेिाहि ,लभलिर्ोहि , संसृ्कलतक प्रिशिनहि ,लथर्टर संगीत तथा 

िनोरन्िन प्रिशिन स्थिको प्रवेश शुल्क िा रु १ का िरिे िनोरन्िन कर 

िगाउने  

ि) िािु ,सारकस ,चटक आलििा प्रलतलिन रु ४०० ,िालसक १०००० िगाउने । 

 लसनेमाहि मनोरंजन कर   

 क ) िैलनक रुपिा संचािन हुने  ७००० 

 ि ) आंलशक रुपिा संचािन हुने  ५००० 

 

अनुसूची ८ - बहाि लबटौौरी कर  

 

क) गाउँपालिका के्षत्रिा आफुिे लनिािण,रेििेि र संचािन गरेका हाटबिार र 

साबििलनक स्थि ,ऐिानी िग्गा वा साबििलनक बाटोको छेउिा अस्थार्ी पसि 

थाप्न लिए बापत प्रलत ब.लफ रु २ िेन्धि २० सम्म िालसक बहाि लबटौौरी लिने  

 

अनुसूची ९ - पाँचौ गाउँसभाबाट पाररि सेवा शुल्क.कर िथा दसु्तरहरु दररेट   

  

लस .न  सेवा को लकलसम  सालवक

को दर  

दर रु. 

१ पक्का घरको सििलिन बापत   ५०० 

२ अन्य सबै प्रर्ोिनको सििलिन बापत   ३०० 

३ अचि सम्पलत िुल्यांकन  िुल्यांकन 

अंकको  

०.०५ 

प्रलतशत  

४ रकि किि उठाई लिएबापत सर्किा   २ 

५ हरेक लनबेिन िताि शुल्क प्रलतगोटा   १० 

६ लििापत्र शुल्क ( िुवै पक्ष संग आधा आधा )  ५०० 

७ घर नम्बरी पे्लट प्रलत गोटा   १०० 

८ टो .लब.स. िताि शुल्क /नलबकरण   १०० 

९ स्थिगत प्रालबलधक सेवा शुल्क   १००० 

१० नागररकता लसफाररस   २०० 

११ कृलर्/ पशु पन्छी ब्यबसार् ितािको सििलिन   २०० 

 

 कृलर् िथा ग्रालमण सिक ममिि संहार उपर्ोग शुल्क / स्थानीर् पुबािधार 

उपर्ोग कर 

लस .न  लववरण  रकि रु. 
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१ िोिर ,िोिर ,िेलसबी ठुिा उपकरण  २०० 

२ टर ीपर, िहरी, टर क, िगार्त ठुिा सबारी साधन १५० 

३ बस, लिलन बस, लिनी टर क, टर ारर   १०० 

४ िाइक्रो /कार /लिप (भािा िा ) ५० 

५ साना लनलि सवारी साधन ३० 

 

 

 

 पशु उपचार िर्ि  लनम्न शुल्क िागे्नि : 

क) कुिुरा प्रलत उपचार शुल्क रु .१  

ि)  कुकुर प्रलत उपचार शुल्क  रु .१०  

ग) भेिा बाख्रा प्रलत उपचार शुल्क रु .५  

घ) बंगुर प्रलत उपचार शुल्क रु .५   

ङ) गाई भैसी प्रलत उपचार शुल्क रु .२०  

 स्वास्थ्य चौकी प्रलि व्यन्धि दिाि शुल्क रु १०   

 

अनुसूची १० - लसर्ाररस दसु्तर     

 

लस .न  सेवाको लकलसम  सहरी के्षत्र   

१ घर बाटो साध लसिाना प्रिालणत    

 क पन्धक्क बाटो छोएको  ३००  

 ि  ग्राबेि बाटो  २५०  

 ग  कच्ची बाटो  २००  

 घ  गोरेटो बाटो  २००  

 ङ  बाटोिे नछोएको  २००  

२ घर लनिािण सम्पन्न प्रिाण पत्र (कच्ची ) २००  

३ घर कार्ि (पन्धक्क घर ) ५००  

४ घर कार्ि (कच्ची घर ) २००  

५ घर नक्सा नाि सारी पन्धक्क (एकाघर ) ५००  

६ घर नक्सा नाि सारी पन्धक्क ( एकाघर 

नभएिा ) 

१०००  

७ कच्ची घर ढंुगा िाटोको िोड़ाई िस्ता 

को छाना नक्सा नािसारी  

२००  

८ कच्ची घर फुसको छाना भएको वा 

सािान्यघर वा टहरा नक्सा नािसारी  

१००  

९ अस्थार्ी टहरा लनिािणको इिाित 

िसु्तर(ब्यबसालर्क ) 

३००  
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१० छुट िग्गा ितािको लसफाररस िसु्तर  ५०० एक रोपनी भन्दा िालथ प्र .रो 

थप रु १००  

११ लबि्रु्त ििानको लसफाररस िसु्तर  २००  

१२ लनलि धारा वा टेलिफोन ििान 

लसफाररस िसु्तर  

२००  

१३ बैिेलशक रोिगारीको िालग लसफाररस 

अंगे्रिी  

५००  

१४ पररवार ल्याएको िगेको लसफाररस  ३००  

१५ लबबाह िताि लसफाररस (लबिेशी संग ) २०००  

१६ नाता प्रिालणत िसु्तर  २००  

१७ बसोबास प्रिालणत ( बैिेलशक प्रर्ोिन ) १०००  

१८  बसोबास प्रिालणत ( स्वोिेशी प्रर्ोिन 

) 

२००  

१९ नाफािुिक संस्था िताि नलबकरण 

लसफाररस  

१०००  

२० सेवािुिक संस्था िताि स्वोिेशी 

प्रर्ोिन   

३००  

२१ िोही नािसारी लसफाररस   २००  

२२ सम्बि लबचे्यि्को लसफाररस                                                                                      ३००  

२३     ठुिा उद्योग स्थापनाको लसफाररस  ३०००  

२४ िझौिा उद्योग स्थापनाको लसफाररस  २०००  

२५ साना तथा घरेिु उद्योगको लसफाररस  ५००  

२६ रुि काट्ने लसफाररस प्रलत गोटा 

(स्वीकृत आबश्यक पनेिा ) 

१००  

२७ नेपािी पेन्सनपट्टा सम्बन्धि लसफाररस  २००  

२८ भारतीर् पेन्सनपट्टा सम्बन्धि लसफाररस  ५००  

२९ अन्य िुिुकको पेन्सनपट्टा लसफाररस १०००  

३० अपुतािी लसफाररस (नेपािको िालग ) १०००  

३१ अपुतािी लसफाररस (लविेशको िालग ) १५००  

३२ व्यन्धिगत घटना िताि( िन्म ,िृतु्य 

,लबबाह , सम्बि लबचे्यि , बसाई सराइ 

प्रिालणत सेवा शुल्क ३५ लिन िेन्धि ७० 

लिन सम्म ) ५० 

 

३३ व्यन्धिगत घटना िताि( िन्म ,िृतु्य 

,लबबाह , सम्बि लबचे्यि , बसाई सराइ 

प्रिालणत सेवा शुल्क ७०  लिन पलछ ) १०० 

 

३४ उले्लन्धित बाहेकक अन्य लबलबध 

प्रिालणत तथा लसफाररस  

२००  



12 
 

३५ अंगे्रिीिा लसफाररस  ५००  

३६ अलबबालहत प्रिाणीकरण , नाता 

प्रिालणत िसु्तर  

२००  

३७ छुवाछुत  प्रिालणत भएिा िररबाना  १०००  
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