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आलथदक ऐन, २०७९ 
प्रस्तावना: प्रतापपिु गाँउपालिकाको आलथदक वषद २०७९/८०  को अथद सबितधी 
प्रस्ताविाई कायादतवयन गनदको लनलमत्त स्थानीय कि तथा शलु्क संकिन गने, छुट ठदने 
तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनद वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संववधानको 
धािा २२८ को उपधािा (२) िमोम्िम प्रतापपिु गाँउसभािे यो ऐन िनाईएको छ । 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािबभ:- 

१. यस ऐनको नाम प्रतापपिु गाँउपालिकाको आलथदक ऐन, २०७९ िहेकोछ। 

२. यो ऐन२०७९साि श्रावण १ गते देम्ख प्रतापपिु गाउँपालिका िेत्रमा िागू  
हनुेछ । 

२. सबपलत कि :- 

१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यम्क्त वा संस्थाको स्वालम्वमा िहेको भ-ूउपयोग वगीकिण 
अनसुाि घि ि घि िग्गामा सबपत्ती कि िगाइने छ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम सबपम्त्त कि िगाउदा घि ि सो घििे चचेको िग्गामा सबपत्ती कि 
िगाई िाँकी िग्गा ि घि नभएको अतय िग्गामा भमुीकि (मािपोत) िगाइनछे । 

स्पष्टीकिण : उपदफा २ प्रयोिनको िागी घििे चचेको िग्गा भन्नािे घििे ओगटेको िग्गाको 
िेत्रफि ि अलधकतम सो िेत्रफि ििाििको थप िग्गा सबम सबझन ुपददछ । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम िगाइने सबपम्त्त किको दि अनसूुची १ मा उल्िेख भएिमोम्िम  
हनुेछ । 

४. सबपम्त्त कि असिु गदाद प्रतापपिु गाँउपालिकािे ववलभन्न प्रकृलतका सेवाहरु प्रदान गिे िापत 
थप १० प्रलतशत िकम अतय दस्तिु लिईनेछ । 

३. भलूम कि(मािपोत):- 

१. प्रतापपिु गाँउपालिका िेत्रलभत्रको िग्गामा भ-ूउपयोग वगीकिण अनसुाि ्यस्तो िग्गाको 
उपयोगको आधािमा भलुमकि (मािपोत) िगाइने छ ति सबपम्त्तकि िगाइएको अवस्थामा 
भलूमकि(मािपोत) िगाईने छैन । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने भलुमकि (मािपोत) किको दि अनसूुची २ मा उल्िेख 
भएिमोम्िम  हनुछे। 

३. यस दफा िमोम्िम भलुमकि िगाउँदा िग्गाको उपयोग, िग्गाको उ्पादनशीि उपयोगको 
अवस्था, िग्गाको मलु्यांकन ि वलगदकिण समेतिाई ध्यानमा िाखी गाउँ कायदपालिकािे 
आवश्यक कायदववलध िनाई िाग ुगनद सक्नेछ । 

४. गाउँपालिका िेत्रलभत्रको गत ववगतको िाँकी िक्यौता अनसूुची ३ िमोम्िम मािपोत असूि 
उपि गरिनेछ। 

 



38 
 

४. घि िग्गा िहाि कि:- 

१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र िहेका घि, पसि, ग्यािेि, गोदाम, छहिा, सेड(छ्पि), कािखाना, िग्गा 
वा पोखिी पूिै वा आंम्शक तवििे िहािमा ठदएकोमा ्यस्तो िहाि िकममा िहाि कि 
िगाइन ेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने घि िग्गा वहाि किको दि अनसूुची ४ मा उल्िेख 
भएिमोम्िम हनुछे । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम िगाईने िहाि िकम लनधादिण गनदको िालग गाउँपालिकािे घि 
िग्गा िहेको स्थान तथा संिचनाको प्रकािको आधािमा तयूनतम िहाि मूल्य तोकी सोही 
आधािमा िहाि िकम लनधादिण गिी कि लिन सक्नेछ 

४. यस दफा िमोम्िमको कि उठाउनका िालग गाउँ कायदपालिकािे कायदववलध िनाई िाग ु
गनद सक्नेछ । 

५. व्यवसाय कि:- 

१.  गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापाि,  व्यवसाय वा सेवामा व्यवसाय कि िगाइने ि असूि उपि 
गरिनेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम ब्यापाि, व्यवसाय तथा सेवा संचािन गनद चाहने व्यम्क्त वा 
संस्थािाइद व्यवसाय दताद गिी व्यवसाय दताद प्रमाण पत्र प्रदान गरिनेछ ।दताद प्रमाण पत्र 
प्राप्त ब्यवसायीहरुिे वावषदक रुपमा ब्यवसाय कि चकु्ता गिी ब्यवसाय नववकिण गनुद  
पनेछ । 

३. उपदफा (२) िमोम्िम प्रदान गरिने व्यवसाय इिाित दस्तिुको दि ब्यापाि, ब्यवसाय तथा 
सेवा संचािन गनद िाग्ने िगानीको आधािमा अनसूुची ५ मा तोवकए िमोम्िम हनुछे । 

४. उपदफा (२) िमोम्िमको इिाित ववना गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैपलन ब्यापाि, ब्यवसाय 
तथा सेवा संचािन गनद पाईने छैन ।  

५. उपदफा (२) िमोम्िम लिइने व्यवसाय किको दि अनसूुची ६ मा तोवकए िमोम्िम  
हनुेछ । 

६. यस दफा िमोम्िमको कि उठाउनका िालग गाउँ कायदपालिकािे कायदववलध िनाई िाग ु
गनद सक्नेछ । 

६. िलडिटुी, कवाडी ि िीवितत ुकि: 
१. गाँउपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यम्क्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलडिटुी, वनकस, कवाडी माि ि 

प्रचलित कानूनिे लनषेध गरिएको िीवितत ुवाहेकका अतय मतृ वा मारिएका िीविततकुो 
हाड, लसङ, ्वाखँ, छािा िस्ता िस्तकुो व्यवसावयक कािोवाि गिे वापत अनसूची ७ 
िमोम्िमि लडिटुी, कवाडी तथा िीवितत ुकि िगाइन  ि असूि उपि गरिनेछ । 
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स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोिनको िालग कािोवाि भन्नािे ववके्रतािे िािी गिेको ववि वा 
वीिक वा िेनदेन भएको िलनने प्रमाणिाई सबझन ुपददछ ।गाउँपालिकािे कि िगाउँदा 
कािोवाि िकमको लनम्श्चत प्रलतशतका दििे िगाउनछे 

२. उपदफा (१) िमोम्िमका वस्तकुो ब्यवसावयक कािोवाि गने ब्यक्ती वा संस्थािाई 
गाउपालिकािे ब्यवसाय इिाित ठददा कि िझुाउने शतद ि ववलध समते तोकी  इिाित 
ठदनेछ। 

७. सवािी साधन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र सचँािन हनुे सवािी साधनिाई गाउँपालिकािे सवािी साधन दताद गिी 

कििगाउन सक्नेछ ि यस गा.पा.लभत्र ्यस्ता सवािी साधन प्रयोग गदाद िसेवा लिंदा ठदंदा 
दताद अलनवायद हनु े छ  िसो प्रयोिनको िालग आवश्यता अनसुाि कायदववलध समेत गाउँ 
कायदपालिकािे िनाई िागू गनद सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिकािे िगाउने भनी तोवकएका सवािी साधनहरुको दताद, 
नवीकिण ि सवािी साधन किको दि अनसूुची ८ िमोम्िम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापन,प्रचािप्रसाि आठदका िालग िाख्न ठदने साइनिोडद, 

ग्िोिोडद, स्टि आठदमा अनसूुची ९ िमोम्िम ववज्ञापन कि िगाइने ि असूि उपि 
गरिनेछ। 

२. उपदफा (१) िमोम्िमको कि उठाउनका िालग आवश्यक पने कायदववधी गाउँ 
कायदपालिकािे स्वीकृत गिी िाग ुगनद सक्नेछ। 

३. यस दफा िमोम्िम गाउँपालिकािे उठाएको ववज्ञापन कि िापतको िकम प्रचलित 
संघीय ि प्रदेश कानून िमोम्िम सबिम्तधत प्रदेशसंग िाँडफाँड गरिनेछ। 

४. लिज्ञापन कि ब्यिम्स्थत तथा लनयमन गनद लनबन िमोम्िमको नीलत अपनाइनेछ । 

क. कुनैपलन प्रकािका लिज्ञापन गदाद गाउँपालिकािाट पूवद स्वीकृलत लिएि मात्र 
गनुदपनेछ। 

ख. नेपाि सिकािको नीलत िमोम्िम सादवदिलनक स्थिमा ववज्ञापन गनदितदेि गिेका 
मादकपदाथद, सतुीितय पदाथद िस्ता वस्तहुरुको ववज्ञापन गनद पाईन छैन।  

ग.  नेपाि सिकािका तफद िाट हनुे िनचेतनामूिक सूचना तथा प्रचािप्रसाि सामग्रीहरुमा 
ववज्ञापन कि लिईन ेछैन | व्यापाि, व्यवसाय वा कायादिय िहेको स्थानको परिचय 
पाटीका हकमा िढीमा ५ वफट िबवाइ ि ३ वफट चौडादई भएको परिचय पाटीको 
कि लिईने छैन।तोवकएको साइि भतदा वढीको परिचय पाटी िाख्न पाइन छैन । 
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घ.  स्वीकृती नै नलिई िाम्खएका ववज्ञापन सामाग्री हटाउने सवकने छ ।यदी स्वीकृती 
ठदन उपयकु्त ठालनएमा िाग्ने किको शतप्रलतशत ििािि िरिवाना लिई गाउँ 
कायदपालिकािे स्वीकृती ठदन सवकनेछ ।  

ङ.  ववज्ञापन गने संस्था वा व्यम्क्तिे स्वीकृत समयावधी समाप्त भएपलछ ववज्ञापन गने 
संस्था वाव्यम्क्तिे लिज्ञापन सामाग्री स्वयम तरुुतत हटाउनपुनेछ।अतयथा गा.पा.िे 
हटादई िफत गनेछ ।  

 

९. मनोिञ्जन कि: 
१. गाउँपालिका िेत्रलभत्र संचालित लसनेमाहि, सांस्कृलतक प्रदशदनहि, लथयटि सङ्गीत, 

मनोञ्जन प्रदशदनस्थि, िादू, सकद स, चटक िस्ता मनोिञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदेश 
कानूनिे तोके िमोम्िम मनोिञ्जन कि िगाई असि ुउपि गरिनेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिको उठाएको मनोिञ्जन कि िापतको िकम प्रदेश 
कानून िमोम्िम सबिम्तधत प्रदेशसंग िाँडफाँड गरिनेछ । 

१०. िहाि लिटौिी शलु्क: 
१. गाउँपालिकािे आफुिे लनमादण, िेखदेख वा संचािन गिेका देहाय िमोम्िमका 

सबपम्त्तहरुमा गाँउपालिकािे तोके िमोम्िमको दिमा वहाि ववटौिी शलु्क िगाउन 
ि उठाउन सक्नेछ। 

क)  आफुिे लनमादण गिेका वा आफ्नो स्वालम्वमा िहेका भवन, िग्गा वा अतय  
सबपम्त्त |  

ख)  आफ्नो िेखदेखमा िहेको सावदिलनक स्थि, ऐिानी िग्गा वा िाटोको छेउको 
िग्गामा भएकाअस्थाई टहिा, छाप्रा वा पसि वा आवास, 

ग) गाउँपालिकािे तोकेको सावदिलनक स्थि, हाटििाि, मेिा, िात्रा आठदमा सँचालित 
पसि | 

२. उपदफा (१)को खण्ड (क) ि (ख) िमोम्िमको सबपम्त्तमा िहाि लिटौिी शलु्क 
उठाउनका िालग कायदपालिकािे तयूनतम दि लनधादिण गिी िोिपत्र वा दिभाउ पत्र 
वा डाँक वढावढ वा अमानतको माध्यमवाट िहािमा ठदन सक्नेछ। 

३. उपदफा (१) को खण्ड(ग) िमोम्िमको सबपम्त्तमा िहाि ववटौिी शलु्क उठाउनका 
िालग गाउँपालिकािे ्यस्तो स्थानमा खिीद लिक्री हनुे वस्त ु तथा सेवा एवं 
कािोवािको आधािमा तोकेको तयूनतम िहाि ववटौिी शलु्कको दिमा वोिपत्र वा 
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दिभाउ पत्र वा डाँक िढावढ वा अमानतको माध्यमवाट िहाि ववटौिीमा ठदन 
सवकनेछ । 

४. उपदफा (२) ि (३) िमोम्िम िहाि ववटौिीमा ठदंदा शतद सवहत सबझौता गिी ठदन ु
पनेछ । 

५. उपदफा (१) िमोम्िमको शलु्कमा साप्तावहक हाट ििािहरु तथा अि िाग्ने नयाँ 
ििािहरुको हकमा िैठकी किको दि अनसुचुी १० िमोम्िम हनुेछ । 

११. पावकद ङ्ग शलु्क: 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोकेको पावकद ङ्गस्थिमा सवािी साधनिाई पावकद ङ्ग 

सवुवधा उपिब्ध गिाए वापत पावकद ङ्ग गने समयको आधािमा अनसूुची ११ मा 
उल्िेख भए िमोम्िमको दिमा पावकद ङ्ग शलु्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

२. गाउँपालिकािे उपदफा (१) िमोम्िम तोकेको स्थान वाहेक अतय स्थानमा सवािी 
पावकद ङ्ग गनद िोक िगाउन सक्नेछति िािमागद तथा सहायक िािमागदको सडक 
अलधकाि िेत्रलभत्र यस दफा िमोम्िम सवािी पावकद ङ्ग गिाइने ि शलु्क 
िगाइनेछैन। 

३. गाउँपालिकािे सवािी पावकद ङ्ग िेत्र लनधादिण गदाद सवािी आवागमनमा िाधा नपगु्न े
गरि व्यवस्थापन गनेछ। 

१२. सेवा शलु्क, दस्तिु: 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र सिािनमा िहेका स्थानीय पयदटन, मनोिञ्जनसेवा 

शलु्क िगाइने ि असूिउपि गरिनेछ। 

२. गाउँपालिकािे लनमादण वा संचािन तथा व्यवस्थापन गिेका स्थानीय पूवादधाि वा 
उपिब्ध गिाएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गिे िापत सबिम्तधत सेवा प्रदायक 
तथा  सेवाग्राहीिाई सेवा शलु्क, दस्तिु िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

क) खानेपानी, ववििुी, अलतलथ गहृ, धमदशािा, पसु्तकािय, सभागहृ ि ्यस्तै अतय सेवा 
सवुवधा | 

ख) फोहोिमैिा व्यिस्थापन, सिसफाई, ढि लनकास, सडक ित्ती िस्ता सेवा सवुवधा | 
ग) शौचािय, पाकद , स्नानगहृ, पौडी पोखिी, व्यायामशािा, गेष्टहाउस, पयदटकीय स्थि, 

छात्रावास, हाटििाि, पश ुिधशािा, शिदाहगहृ, धोवीघाट ि ्यस्तै अतय सवुवधा | 
घ) सडक, िस पाकद , ढि, पिु िस्ता सेवा | 
ङ) अचि सबपम्त्त वा अतय कुनै ववषयको मूल्याङ्कन सबितधी सेवा | 
च) गाउँपालिकािे प्रदान गने लसफारिश सबितधी कुनै सेवा | 



42 
 

छ) ऐलतहालसक स्थि, पिुाताम््वक स्थि एवं धालमदक मह्वका सबपदाको प्रवेश शलु्क । 

३. गाउँपालिकािे सहकािी संस्था, एफ.एम. िेलडयो, “घ” िगदको लनमादण व्यिसायी 
इिाित, ववद्यािय स्थापना, टु्यसन तथा कोम्चङ्ग सेतटि, घि नक्सा पास, औषधी 
पसि,स्थानीय व्यापारिक फमदको दताद, अनमुलत, नववकिण सेवामा सेवा शलु्क, दस्तिु 
िगाइनेछ। 

४. दफा (१), २) ि (३) िमोम्िम िगाइने सेवा शलु्क, दस्तिुको दि अनसूुची १२ मा 
उल्िेख भएिमोम्िम हनुेछ । 

५. गाउँपालिकािाट आव्हान गरिएका ठेक्का पट्टा तथा ववलभन्न प्रस्तावहरुमा प्रस्ताव पेश 
वा टेण्डि पेश गने अलभप्रायिे गाउँपालिकाको नाममा ववडवण्ड िािी गिी वा धिौटी 
िबमा गिी ठेक्का प्रवक्रयामा सामेि नहनुे व्यम्क्त वा फमदको धिौटी वफताद वा 
ववडवण्ड फुकुवाको लसफारिस  गदाद १(एक) प्रलतशतिे हनु आउने िकम सेवा 
शलु्क िापत लिईनेछ । 

६. गाँउपालिकामा ववलभन्न फमद, प्रलतम्ष्तठान, लमलडया, व्यवसायीहरूि सवािीसाधन 
िगायतिे ठदने सेवाको िागी  सूचीदताद  गनुद पने छ, सो सूची दताद वापत  
लिईनेदस्तिु अनसूुची १३ मा उल्िेख भए िमोम्िम हनुेछ । 

१३. ववक्री तथा लनकासी शलु्क : 
१. गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालम्वमा िहेको सबपम्त्त वा आफ्नो िेखदेखमा िहेको 

सावदिलनक स्थििाट उ्पादन हनुे ढंुगा, लगट्टी, िािवुा, माटो, काठ दाउिा, ििाििुी, 
स्िेट आठद प्राकृलतक एवं खानीितय वस्तहुरुको ववक्री गनद सक्नेछ। 

२. उपदफा (१) िमोम्िम गाउँपालिकािे गने ववक्री शलु्कको दि प्रदेश सिकाििे 
तोवकए िमोम्िम हनुेछ। 

३. कायदपालिकािे आफ्नो प्रयोगमा नआउने पिुाना ि काम निाग्ने वस्त,ु उपकिण तथा 
सामानहरु लििाम ववक्री गनद सक्नेछ।  

४. कायदपालिकािे नागरिकको सवुवधाको िालग ववलभन्न फािाम तथा पसु्तकहरु वा अतय 
सेवा ववक्री गनद सक्नेछ। 

५. उपदफा (१) िमोम्िमका वस्तहुरु ववक्री गदाद दि लनधादिण गिी िोिपत्र, दिभाउ 
पत्र वा डाँक िढावढ वा अमानतको माध्यमवाट गरिने छ । 

१४. घि िग्गा िम्ििशन शलु्क : 
१. घि िग्गा िम्ििेशन शलु्क प्रदेश कानूनिे तोकेको दि िमोम्िम िगाइने छ ।  
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२. उपदफा (१) िमोम्िमको िकम संघीय ि प्रदेश कानून िमोम्िम िाँडफाँड 
गरिनेछ। 

३. घििग्गा िम्ििेशन शलु्क उठाउन गाउँपालिकामा साधन, स्रोत, प्रववलध, िनशम्क्त 
तथा कायादिय व्यवस्थापन नभएसबम नेपाि सिकाििे तोकेको कायादिय माफद त 
उठाईनेछ। 

४. घि िग्गाको तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण गिी कुि मूल्यांकनको ०.०१ प्रलतशत 
कि लिइने छ सो घि िग्गाको तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण अनसूुची १४ मा 
उल्िेख भए िमोम्िम हनुेछ । 

१५. दण्ड िरिवाना : 
१. गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको कि, शलु्क, दस्तिु तथा महसिु तोवकएको समयमा 

भकु्तानी नगिेमा सबिम्तधत कानूनमा दि तोवकएकोमा सोही िमोम्िम ि नतोवकएको 
अवस्थामा प्र्येक आ.ि.मा उक्त कि, शलु्क,दस्तिु तथा महसिुको थप १० 
प्रलतशतिे हनु आउने िकमििीवाना सवहत असिु गरिनेछ । 

२. गाउँपालिकािे उपदफा (१) िाहेक प्रचलित कानून पािना नगिेको कसूिमा 
िगाउने अतय दण्ड िरिवाना िकम सबिम्तधत काननुमा तोवकए िमोम्िम हनुेछ । 

३. गाउँपालिका िेत्र लभत्र िहेका नठद/खोिामा िहेका नठदितय पदाथदहरुको अनलधकृत 
रुपमा उ्खनन ् गिेको पाईएमा अनूसूची १५ िमोम्िमको दण्ड िरिवाना अशिु 
उपि गरिनेछ ि यस उपदफा िमोम्िमको दण्ड िरिवानािाट सो अनलधकृत 
उ्खनन ् िोक्ने कायदमा सहयोग परु् याउने सबिम्तधत लनकाय/व्यम्क्त/समहुिाई सो 
िरिवानाको २५ प्रलतशतिे हनु आउने िकममा लनयमानसुाि िाग्न ेकि कट्टी गिी 
पिुस्काि/प्रो्साहन स्वरुप उपिब्ध गिाईने छ । 

१६. कि छुट 

१. ठेक्का िकम एकमषु्ठ वा िावषदक रुपमा लतनुदपने िािश्व सोही आलथदक िषदको असोि 
मसातत लभत्र ि मालसक रुपमा लतनुदपने िािश्वको हकमा मवहना समाप्त भएको सात 
ठदनलभत्र िझुाउने किदातािाई लनयमानसुाि िाग्ने िािश्वको पाँच प्रलतशत छुट 
ठदइनेछ । 

२. संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय सिकाि, कुटनीलतक लनयोग, गठुी ि िाभको 
उदे्दश्य निाखी सिािन हनुे संघसंस्थाको सबपम्त्त, वस्त ुतथा कािोवािमा यस ऐन 
िमोम्िमको  कि लिईने छैन।  
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 स्पष्टीकिण: िाभको उदे्दश्य निाखी सिािन हनुे संघसंस्था भन्नािे सामदुावयक 
अस्पताि तथा स्वास्थय केतर, ववश्वववद्यािय ि सोका आंलगक किेिहरु, सिकािी वा 
सामदुावयक ववद्याियहरु, सावदिलनक पसु्तकािय, वाचनािाय, वािगहृ, अनाथाश्रम, 

िदृ्धाआश्रम िस्ता सामाम्िक संघसंस्था सबझन ुपददछ। 

३. हाि सबम दताद नभएका ब्यवसायीहरु आ.ि.०७९/८० को पौष मसातत सबम दताद 
हनु आएमा दताद भएको लमलत देम्ख व्यवसाय कि गणना गरिनेछ  ि सो भतदा 
अम्घको सिै कि,िक्यौता एवं िरिवाना लमनाहा गरिनेछ ।यस प्रयोिनको िालग 
उल्िेम्खत लमलत लभत्र लनयमानसुाि दताद हनु नआउने व्यवसायीिाई सो समय पलछ 
व्यवसाय दताद गदाद व्यवसाय संचािन भएको समय देम्ख नै कि गणना ि सोही 
अनसुािको िरिवाना लिइनेछ। 

४. प्रतापपिु गाउँपालिकावाट मवहिा तथा अपांग (िातो परिचयपत्र प्राप्त) को नाममा 
िहेका िग्गाको िग्गा सबिम्तध सिै लसफारिसमा २५ प्रलतशत छुट ठदइनेछ। 

५. प्रतापपिु गाउँपालिकावाट देहाय िमोम्िमका म्शषदकमा पणुदरुपमा छुट ठदईनेछ । 

क्र.स. लसफारिस दस्तिु म्शषदक 

१ ववपन्न लसफारिस, औषधोपचाि लसफारिस 

२ उपभोक्ता सलमलत, धालमदक संघ संस्था, आमा समूह, िाि क्ििका लसफारिसहरु 

३ सामाम्िक सिुिाको सिै लसफारिस 

४ कृवष लिमा लसफारिस 

५ दघुदटना लिमा लसफारिस 

६ वक्रया खचदका िालग ििना दाउिा लसफारिस 

७ ववपद् तथा प्राकृलतक प्रकोप सबितधी सहायता लसफारिस 

८ सावदिलनक िाटो तथा सावदिलनक प्रकृलतका िग्गाहरुको िगत कट्टा सबिम्तध 
लसफारिसपा 

९ सावदिलनक लसमाना लभत्र पिेका संिचना तथा िग्गाको कि ि घिनक्सा संसोधन 
सबिम्तध कि 

१० सावदिलनक वहतका िालग गैि नाफा मिुक संघ संस्थाहरुको िालग लनमादण हनु े
भवनको घिनक्सा पास दस्तिु 

 

६. मालथ िनुसकैु व्यवस्था गरिएको भएता पलन आ.ि.०७८/७९ असाि मसातत सबम 
िझुाउन ु पने कि आ.ि.०७९/०८० को आम्श्वन मसातत सबम िझुाउन आएको 
खण्डमा सो िापतको िरिवाना लिइने छैन । 
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१७. पनुिाविोकन ि पनुिावेदन :  

१. गाउँपालिकािे गिेको कि, शलु्क, महसिु, दण्ड, िरिवाना सबितधी लनणदयमा म्चत्त 
निझेुमा किदातािे गाउँपालिकामा पालिका प्रमखुसमि पनुिाविोकनको िालग 
लनिेदन ठदन सक्नेछ । 

२. उपदफा (१) िमोम्िम पिेको लनिेदन उपि प्रशासकीय पनुिाविोकनको िालग 
कायदपालिकािे प्रमखुको अध्यितामा सबि म्तधत ववषय ववज्ञ समेत िहने गिी तीन 
सदस्यीय िािश्व पनुिाविोकन सलमलत गठन गरिनेछ।यस्तो सलमलतमा कि 
लनधादिणमा सबिग्न पदालधकािी वा कमदचािीको सहभालगता िहनेछैन । 

३. उपदफा (१) िमोम्िम पनुिािोकनको िालग प्राप्त भएको लनवेदन उपि पैलतस 
ठदनलभत्र छानववन तथा लनणदय गिी सबवम्तधत ब्यम्क्तिाई लनणदयको िानकािी ठदन ु
पनेछ । 

१८. ठेक्का आह्वान गनद सक्ने : 
(१) यस ऐन िमोम्िम संकिन गने सेवा शलु्क ि दस्तिु कायदपालिकािे आवश्यकता 

अनसुाि एक आलथदक वषदको िालग आय ठेक्का ितदोवस्त गिी संकिन गनदसक्नेछ 
।ति, आततरिक आय ववृद्ध हनुे देम्खएमा वा पटक पटक ठेक्का ितदोिस्त गदाद 
प्रशासलनक दावय्व िढनिाने अवस्थामा िढीमा छ वषदसबमको िालग एकैपटक 
ठेक्का ितदोिस्त गनद सवकनेछ । 

(२) यस दफा िमोम्िमको आय ठेक्का ठददा आततरिक िािस्व कायादियिाट ब्यम्क्त वा 
स्थायी िेखा नबिि वा मूल्य अलभिवृि कि दताद प्रमाण पत्र प्राप्त गिेका व्यम्क्त, 

फमद, संस्था ि कबपनीिे मात्र प्रलतस्पधाद गने गिी व्यिस्था गनद सवकने छ ति यस 
गाउँपालिका िेत्र लभत्रका पोखिीको ठेक्का प्रयोिनको िालग आततरिक िािस्व 
कायादियिाट कुनै पलन ब्यम्क्तिे स्थायी िेखा नबिि वा मूल्य अलभिवृि कि दताद 
प्रमाण पत्र प्राप्त नगिेको ब्यम्क्तिाई पलन ठेक्का ठदन यस दफा िमोम्िम िाधा 
पनेछैन । 

(३) गाउँपालिकािे कि संकिन गनद सामातयतया ठेक्का ितदोिस्त गरिने छैन । ति 
हाटििाि, पोखिी, पसि घि, िलडिटुी, कवाडी ि िीिितत ुकि तथा ववज्ञापन कि ि 
अतय कि संकिन गनद ठेक्का ितदोिस्त नै गनुद पने अवस्थामा गाउँपालिकावाट 
लनणदय गिाई ठेक्कामा कि संकिन गनद सवकनेछ | ति यस दफा िमोम्िम प्रतापपिु 
गाउापलिकावाट ठेक्का ितदोिस्त भई ठेक्का अवलध लभत्र नै  तोलडएको वा िद्द 
भएकोघि िहाि सबितधी ठेक्का िाँकी अवलधको िालग सो ठेक्का साववकको किोि 
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दिमा नघट्ने गिी माग गनद आएमा प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे लनणदय गिी ठदन 
सवकनेछ । 

(४) यस दफा िमोम्िम गरिने आय ठेक्का ितदोिस्तका िालग िोिपत्र, दिभाउपत्र तथा 
डाँक िढािढ सबितधी कायदववधी ि पट्टा किलुियत, धिौटी, वकस्ता ि ठेक्का तोड्न े
िस्ता कायदववलधहरु अको व्यिस्था नभएसबम स्थानीय लनकाय (आलथदक प्रशासन) 
लनयमाविी, २०६४ (संशोधन समेत) िाई आधाि मानी गरिनेछ । 

१९. सहयोग लिन सवकने : 
(१) संघीय तथा प्रदेश सिकािका कायादियहरुिाट गाउँपालिकािे िािस्व असिुी 

कायदमा आवश्यक सहयोग लिन सवकनेछ। 

(२) यस आलथदक ऐनको पािना, कि असिुी ि कि प्रशासनमा सघाउन ु सिै 
िनप्रलतलनलध तथा नागरिकको कतदब्यहनुेछ । 

(३) यस गाउँपालिकािाट ठदईने सिै वकलसमका सेवाहरु प्रदान गदाद यस आलथदक ऐनमा 
उल्िेख भएका किहरु भकु्तान नभए सबम सेवा प्रदान गरिने छैन | 

२०. प्रगलतशीि कि प्रणािी अविबिन गरिने : गाउँपालिकािे किको दि लनधादिणा गदाद 
गरिि,ववपन्न तथा असहाय वगदिाई  िोझ नपने गिी प्रगलतशीि कि प्रणािी 
अविबिन गनुदपनेछ। 

२१. कि संकिनको िालग सेवा िोक्न सक्ने: गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको कि 
तोवकएको समयमा दाम्खिा नगिेमा सवै सेवा प्रवाह िोक्का गिी कि संकिन गनद 
सवकनेछ । 

२२. गाउँपालिका स्तिीय कि चकु्ता प्रमाण पत्र िािी गने :- 

१. गाउँपालिकामा दताद भई व्यवसाय गने किदाताहरुिे गाउँपालिकाको िािश्व 
शाखािाट समेत कि चकु्ताको प्रमाणपत्र लिन ुपने व्यवस्था गरिने छ | 

२. गाउँपालिका िेत्रमा दताद भै ब्यवसाय गने संस्थािाई कि चकु्ताको प्रमाण पत्र पेश 
नगिेमा ्यस्तो संस्था सँग गाउँपालिककािे कुनै आलथदक कािोवाि गने छैन । 

२३. वकस्तामा कि लतनद सवकने: गाउँपालिकािाट लनधादिण भएको कि, किदाताको 
अनिुोधमा गाउँकायदपालिकािे उपयकु्त ठहिाएमा २ वा ३ वकस्तामा लतनुद पने गिी 
कायम गनद सवकने छ । 

२४. किदाताको पवहचान तथा दताद : 
१. व्यवसाय संचािन गनुदपूवद दताद गिेि मात्र व्यवसाय संचािन गनुद पनेछ | 
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२. िािश्व शाखा/उपशाखािे यस ऐन िमोम्िम कि लतनुद पने व्यम्क्त वा किदाताको 
पवहचान गनुद पनेछ| 

३. उपदफा (२) िमोम्िम किदाताको पवहचान गदाद व्यम्क्त वा किदाताको नाममा 
िहेको सबपम्त्त, लनििे गिेको कािोवाि ि िािश्व उपशाखामा कुनै स्रोतिाट प्राप्त 
सचुना ि सो उपशाखािे छानववन गदाद देम्खएका आधािमा किदाताको पवहचान 
गरिनेछ| 

४. िािश्व शाखा/उपशाखािेयस ऐन िमोम्िम कि लतनुदपने दावय्व भएका किदाताको 
ववविण खिुाई किदाता दताद गिी िाख्न ुपनेछ  | 

२५. किदाताको दावय्व: यस ऐन िमोम्िम कि लतनुद पने कतदव्य भएका किदाताको 
देहाय िमोम्िमको दावय्व हनुेछ | 

क. आफूिाई किदाताको रुपमा दताद गिाउने | 
ख. लनधादरित समयमा ववविण पेश गने | 
ग. लनधादरित समयमा कि िकम दाम्खिा गने | 
घ.यस ऐन िमोम्िम कुनै शलु्क, िरिवाना वा व्याि िझुाउनपुने भए समयमा िझुाउने | 
ङ. वहसाव वकताि ि अलभिेख दरुुस्त िाख्न े| 
च. कि अलधकृत वा तोवकएको कमदचािीिे मागेको सूचना तथयांक समयमा उपिब्ध 

गिाउन े| 
छ. िािश्व उपशाखािाई आवश्यक सहयोग गने | 

२६. किदाताको अलधकाि : 
१. किदातािाई देहाय िमोम्िमको अलधकाि हनुेछ | 
क. सबमानपूवदक व्यवहािको अलधकाि | 
ख. प्रचलित कानून िमोम्िम कि सबितधी सूचना प्राप्त गने अलधकाि | 
ग. कि सबितधी ववषयमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अलधकाि | 
घ. प्रलतििाको िालग कानून व्यवसायी वा िेखा पिीिक लनयकु्त गने अलधकाि | 
ङ.  कि सबितधी गो्य कुिाहरु यस ऐनमा उल्िेख भए िाहेक अनलतक्रबय हनु े 

अलधकाि | 
२. किदातािे उपदफा (१) िमोम्िमको अलधकािको दावी गनद आफ्नो दावय्व पिुा 

गिेको हनुपुनेछ। 
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२७. ववविण गनद आदेश दाम्खिा ठदन सक्ने : 
१. यस ऐन िमोम्िम कि िझुाउनपुने दावय्व भएको व्यम्क्तिे कि ववविण निझुाएमा 

वा ववविण दाम्खिा गदाद व्यहोिा फिक पािी दाम्खिा गिेको भनी शंका गनद सवकन े
आधाि ि कािण भएमा प्रमखु प्रशासवकय अलधकृतिे आधाि ि कािण खोिी कि 
ववविण दाम्खिा गनद आदेश ठदन सक्नेछ्र ्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सबिम्तधत 
व्यम्क्तिे सो आदेश प्राप्त भएको लमलतिे एक मवहना लभत्र िािश्व शाखा/उपशाखामा 
ववविण दाम्खिा गनुद पनेछ । 

२८. ववविण सच्याउन सवकने: यस  ऐन िमोम्िमको कि ववविण दाम्खिा भै सकेपलछ 
कुनै तथय सबितधी वा गम्णतीय भिू भएको भने्न िागेमा किदातािे पवहिा ववविण 
दाम्खिा भएको लमलतिे तीन (३) मवहना लभत्र (सोही आ.ि.समाप्त हनु ु
अगावै)यथाथद, तथय ि सही अंक सवहतको अको ववविण पेश गनद सक्नेछ  । 

२९. कि दाम्खिाको लनस्सा ठदन ुपने: किदातािे यस ऐन िमोम्िम िझुाउन ुपने कि वा 
गैिकि िािस्व वा अतय िकम िझुाए पलछ किदातािाई त्काि ्यसको लनस्सा 
ठदन ुपनेछ । 

३०. कि वफताद सबितधी व्यवस्था : 
१. किदातािे यस ऐनिमोम्िम कि िझुाउँदा लतनुद पने भतदा िढी कि दाम्खिा 

गिेकोमा सो कि िकम वफताद माग गनद सक्नेछ  । 

२. उपदफा (१) वफतादको िालग लनवेदन पिेकोमा व्यहोिा साँचो देम्खएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृतिे लनवेदन पिेको एक मवहना लभत्र ठहि भए िमोम्िमको िकम 
आगामी आ.ि.मा लमिानको िालग लनणदय गनुद पनेछ  । 

३१. उििुी निाग्न:े यस ऐन िमोम्िम पनुिाविोकन गनद सवकने ववषयमा ्यस्तो 
पनुिाविोकन नभई कुनै अदाितमा कुनै उििु िाग्ने छैन । 

३२. पनुिावेदन ठदन सक्ने: पनुिाविोकनको लनणदय भएकोमा सो लमलतिे ि पनुिाविोकन 
नहनुे ववषयमा कािण पिेको लमलतिे म्चत्त निझु्ने पििे ६०(साठी) ठदन लभत्र 
सबिम्तधत म्िल्िा अदाितमा पनुिावेदन ठदन सक्नेछ । 

३३. अलधकाि हनु:े यस ऐनको प्रयोिनको िालग गाउँ कायदपालिकाको अलधकाि प्राप्त 
अलधकृतिाई सबिम्तधत व्यम्क्तिाई म्झकाउने, ियान गिाउने, प्रमाण िझु्ने ि 
लिखतहरु पेश गनद िगाउने सबितधमा प्रचलित नेपाि कानूनमा भए िमोम्िमको 
अलधकाि हनुेछ। 
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३४. आदेश वा लनदेशन ठदन सक्ने: संघीय ि प्रदेश सिकाििे कि प्रशासनिाई 
प्रभावकािी िनाउन नेपािको संववधान ि संघीय तथा प्रदेश सिकािको कि सबितधी 
कानून ि यो ऐनको प्रावधानिाई कायदतवयन गनद गिाउन आवश्यक आदेश वा 
लनदेशन ठदन सक्नेछ | यस्तो आदेश वा लनदेशन पािना गनुद गाउँ कायदपालिकाको 
कतदव्य हनुेछ  । 

३५. पिुस्कृत गनद सक्ने :  

१. गाउँपालिकािे यथाथदपिक ि ववश्वसनीय रुपमा तथा कानूनिे तोकेको बयाद लभत्र 
कि ववविण िझुाउने, िागेको कि दाम्खिा गने ि कि अलधकृतिे अनिुोध गिेका 
सूचना उपिब्ध गिाउने तीन िना किदातािाई प्र्येक वषद पिुस्काि ठदने व्यवस्था 
गनद सक्ने छ  । 

२.  उपदफा (१) िमोम्िम ठदइने पिुस्काि सबितधी अतय व्यवस्था प्रतापपिु 

गाउँपालिकािे लनधादिण गिे िमोम्िम हनुेछ। 

३६. प्रचलित काननु िमोम्िम हनुे: यस ऐनमा उल्िेख गरिएका लिषयहरुमा यसै 
िमोम्िम ि उल्िेख नगरिएका लिषयमा प्रचलित काननुमा व्यवस्था भए िमोम्िम 
हनुेछ। 

३७. कायदववलध िनाउन सक्ने: ऐनको उदे्दश्य कायादतवयन गनदको िालग आवश्यक पिेको 
खण्डमा गाउँकायदपालिकािे आवश्यक कावयदववलध वा लनदेम्शका िनाई िागू गनद 
सक्नेछ। 

३८. िाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने: यस ऐनको कायादतवयनको म्शिम्शिामा कुन ै
िवटिता देम्खएमा िाधा अडकाउ फुकाउन सक्ने अलधकाि गाउँ कायदपालिकािाई 
हनुेछ ।

अनसूुची १
दफा १ सँग सबवम्तधत
सबपलत किको दि

कियोग्य 
सबपलतको मलु्य 

आ.व. 
२०७९/०८०

कैवफयत 

20
25
40
50



50 
 

70
90
125
140
160
175
200
225
250
275
300
350
450
525
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
150
1400
1450
1500
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1550
1600
1750
1850
1950
2000
2150
2250
2350
2450
2550
2650
2750
2850
2950
3000
3100
3500
4000
4500

प्रतापपिु गाउपालिका लभत्रका िग्गाहरुको मलु्यङ्कन म्िल्िा मािपोत कायादियको मलु्यङ्कन 
अनसुाि हनुेछ । 
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प्रतापपिु गाउपालिका  लभत्रका संिचनाको मलु्याङ्कन लनबन िमोम्िम गरिनेछ: 
संिचना मूल्याकंन दि लनधादिणको नमनुा 

ित्र
 

संिचना प्रलत वगद वफट रु. 

RCC फे्रम 
स्ट्रक्चि  

लसमेतटको 
िोडाइमा 

RCCवा RCC 
छाना  

कच्चा िोडाइमा 
RCC वा RCC 

छाना वा 
लसमेतटको 
िोडाइमा 

वटन,टायि वा 
म्झंगटाको छाना  

कच्चा 
िोडाइमा 
वटन टायि 
वा म्झंगटाको 

छाना 

 टहिा वा शेड 
(छाना मात्र 

भएको  
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क
  

व्यापारिक 
िेत्र  

2
0
0
0
 

1
6
0
0
 

1
5
0
0

 

1
2
0
0
 

1
2
0
0
 

1
0
0
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

5
0
0
 

30
0
 

ख
  

शहिी 
आवाशीय 
िेत्र  

1
8
0
0
 

1
4
0
0
 

1
2
5
0
 

1
0
0
0
 

9
0
0
 

8
0
0
 

7
0
0
 

6
0
0
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0
0
 

30
0
 

ग  
ग्रालमण 
आवाशीय 
िेत्र  

1
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0
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1
1
0
0
 

1
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घ  कृवष िेत्र  1
30
0
 

1
0
0
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0
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0
0
 

7
0
0
 

6
0
0
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0
0
 

30
0
 

ढंुगा वा इटाको पखादि प्रलत िलन.वफट रु. !%)).)) 

अस्थाई कच्ची घि एकमषु्ट रु. @%))).)) 
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प्रतापपिु गाउँपालिका लभत्र लनमादण भएका संिचनाको ह्रास कट्टी लनबन िमोम्िम गरिनेछ:

सबपलत कि ववविण तोवकएको बयाद लभत्र ववविण दाम्खिा नभएमा लिइने थप शलु्कको 
दि लनबन िमोम्िम गरिनेछ:
सबपम्त्तको मूल्यांकन िकम चािू आ.व.लभतै्र 

बयाद नाघेमा 
एक आ.व. बयाद 

नाघेमा 
बयाद नाघेको 

एक 
आ.व.पलछ 

तेस्रो 
आ.व.सबम 

बयाद नाघेको 
तेस्रो आ.व.पलछ 
पाचँौं आ.व.सबम

 

५० िाख सबम रु .५० रु .१५० रु.३०० रु .६०० 

५० िाखभतदा मालथ १ 
किोडसबम 

रु .१०० रु .२०० रु.४०० रु .८०० 

संिचनाको 
आय ु

संिचनाको वकलसम 

RCC 

फे्रमस्टक्चि 

लसमेण्ट 
िोडाइदमा 
इट्टा वा 

ढुङ्गाको गािी 
RCC छाना 

माटोको िोडाइदमा 
इट्टाको गािो RCC वा 
लसमेतट िोडाइदमा इट्टा 
वा ङ्गाको गािोिस्ता 

/टायिकोछाना 

माटोको िोडाइदमा 
इट्टा वा ढुङ्गाको 

गािो गािो 
िस्ता/टायिकोछा

ना 

सेड 
वा  

कच्ची 
घि 

१-20 िषद २.५ 
प्रलतशत 

२.५ 
प्रलतशत 

२.५ प्रलतशत २.५ प्रलतशत २.५ 
प्रलतशत 

20-40 
िषद 

३.५प्रलतशत ३.५ 
प्रलतशत 

३.५ प्रलतशत ३.५ प्रलतशत ३.५ 
प्रलतशत 

40 िषद 
भतदा मालथ 

४.००प्रलत
शत 

४.०० 
प्रलतशत 

४.०० प्रलतशत ४.०० प्रलतशत ४.०० 
प्रलतशत 
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१ किोड भतदा मालथ २ 
किोड सबम 

रु .२०० रु .४०० रु.८०० रु .१६०० 

२ किोड भतदा मालथ 
िलतसकैु  

रु .३०० रु ६०० रु.१२०० रु .२४०० 

   
अनसुचुी २

ऐनको दफा ३को उपदफा २ सँग सबिम्तधत)
भलुमकि मािपोत प्रयोिनको िालग िग्गाको मलु्याङ्कन म्िल्िा मािपोत कायादिय को दि 
अनसुाि हनुेछ।

 

अनसूुची -३ 

(ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ सँग सबिम्तधत) 
मािपोत किको दि 

अनसूुची ४
ऐनको दफा ४ को उपदफा २ सँग सबिम्तधत

घि िग्गा िहाि किको दि
घि िग्गा िहाि कि

 प्रतापिु गाउँपालिकािे लनधादिण गिेको तयूनतम अंकमा नघटाइद सबझौता गिी घि 
िहािमा िगाएकोमा वा स्व:घोषणा पत्रमा खिुाएमा सोही िमोम्िम मालसक घि भाडा 
कायम गरिनछे ।

लस.
नं. 

भलूमकि (मािपोत) (वक्यौता प्रयोिनाको 
िालग मात्र) 

इकाइद दि (प्रलत 
वषद) 

कैवफय
त 

१ 5 कठ् ठा सबम तयूनतम प्रलतकठ्ठा  रु= ३५   

२ 5 कठ्ठा देम्ख 30 कठ्ठा सबम प्रलत कठ्ठा प्रलतकठ्ठा  रु= १५   

 
30 (30 कठ्ठा भतदा मालथ 60 कठ्ठा सबम 
प्रलत कठ्ठा) प्रलतकठ्ठा  रु= १२ 

 

 60(साठी कठ्ठा भतदा मालथ प्रलत कठ्ठा) प्रलतकठ्ठा  रु= २०  

प्रतापपिु गाउपालिका िेत्र लभत्र कुन ैव्यम्क्तिे घि, पसि, ग्यािेि, गोदाम, टहिा, सेड 
(छ्पि), कािखाना, िग्गा वा पोखिी पूिै वा आंम्शक तिििे िहािमा ठदएकोमा िहाि कि 
िकममा १0 प्रलतशतका दििे िहािकि लिइनछे।िहािकि प्रयोिनको िालग िहाि किमा 
लनबन िमोम्िम लनधादिण गरिनेछ: 
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 घि वहाि कि प्रयोिनको िालग गाउँपालिकािे ग्रालमण िेत्रको िालग रु ५००।- प्रलत 
मवहना ि शहिी िेत्रको आवाशीय घिको िालग रु १०००।- तथा ब्यिसावयक 
प्रयोिनको िालग रु १५००।- प्रलत मवहनाप्रलत कोठा तयूनतम िहाि मलु्य कायम 
गरिएको छ।

 ग्रालमण िेत्र भन्नािे वडा िहेको स्थान ि वडा नं १२९ को शहिी िेत्रको आवाशीय 
िाहेककोिाइद िनाउँदछ।वपच िाटोिे छोएको वा हिुाकी िािमागदिे छोएको िेत्रिाइद 
ब्यिसावयक प्रयोिन कायम गरिनेछ ।

 सघ सस्था तथा सिकािी कायादियिे उपिोक्त िममे्िम िहाि भाडामा लिएको 
अवस्थामा घि धनीिाइद भाडा िहाि िकम भकु्तानी गदाद १० प्रलतशत कट्टी गिी 
भकु्तानी ठदन ुपने छ । उक्त कट्टा िकम स्थानीय सिकािको खातामा लनयलमत दाम्खिा 
गनुद पनेछ ।

अनसूुची -५
ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) सँग सबिम्तधत) 

व्यवसाय इिाित /दताद दस्तिुको दि 
क्र.स. कुि पूमँ्ि दताद दस्तिु 
१ रु १ देम्ख ५ िाख सबम   रु ५००। 

२ रु ५ िाख १देम्ख १० िाख सबम   रु १,०००। 

३ रु १० िाख १ देम्ख २० िाख सबम   रु १,५००। 

४ रु २० िाख १ देम्ख ५० िाख सबम   रु २,०००। 

५ रु ५० िाख १देम्ख १ किोड  सबम   रु ३,०००। 

६ रु १ किोड १ देम्ख  २ किोड  सबम   रु ५,०००। 

७ रु २ किोड १ देम्ख  ४ किोड  सबम   रु ८,०००। 

८ रु ४ किोड १ देम्ख  ६ किोड  सबम   रु १०,०००। 

९ रु ६ किोड भतदा मालथ   थप प्रलत किोड रु ५००। 

पनुश्च : कुि पुिँी नखिेुको सिै व्यवसायहरुको हकमा    रु.१०००। 
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अनसूुची -६
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (५) सँग सबिम्तधत) 

आ.व. 207९/0८० का िालग व्यवसाय किका दििेटहरुको ववविण 

क्र.सं. ववविण वावषदक दि कैवफयत 

1. व्यवसाय कि   
 मठदिा पसि   
 क) थोक ववतिक 5000  
 ख) खरुा ववके्रता 3000  

2. सलुतदितय   
 क) थोक ववतिक 2000  
 ख) खरुा ववके्रता 1000  

3. हल्का पेयपदाथद   
 क) थोक ववतिक 2000  
 ख) खरुा ववके्रता 1000  

4. सनुचाँदी पसि   
 क. फेतसी गहना िनाई ववक्री सोरुम (क) शे्रणी 5000  

5. औषधी पसि   
 क) उ्पादक 5000  
 ख) ववतिक थोक 2000  
 ग) खरुा पसि डाक्टि भएको 1500  
 घ) खरुा पसि डाक्टि नभएको 1000  

6. आयवेुद औषधी   
 क) उ्पादक 3000  
 ख) ववतिक/खरुा 1000  

7. एग्रोभेट पसि   
 क) थोक (कृवष लिउ वविन, औषधी तथा अतय 

सामग्री) 
2000  

 ख) खरुा (कृवष ितय ववउ वविन मात्र) 1000  
8. स्टेशनिी पसि   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1000  
 ग) मरुण सामग्री 1000  
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 घ) कापी उद्योग 1000  
9. कस्मेवटक पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

10. मोटिसाईकि पाटदस तथा िोडी ववल्डसद सामग्री 2000  
11. िवुिकेशन सेक्सन (मोलिि ग्रीस आठद) तफद    
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

12. ्िाइ तथा ग्िास हाउस   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1500  

13. ब्याग हाउस   
 क) थोक 1500  
 ख) खरुा 1000  

14. धागो, टाक, चडुी, शृ्रङ्गाि ि पिुा सामग्री पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

15. ईिेक्ट्रीक/ कब्यटुि पसि   
 क) थोक 2000  
 ख) खरुा 1500  
 ग) घडी िेलडयो / आलडयो लभलडयो आठद 1000  

16. ववद्यतु सामग्री पसि   
 क) थोक 1500  
 ख) खरुा 1000  

17. हाडदवेयि, मेम्शनिी, पेतटस, सेनेटिी, मािदि पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा छड, लसमतेट हाडदवेयि 2000  
 ग) अतय खरुा 500  

18. पेट्रोलियम पदाथद   
 क) 3 पबप वा मालथ 3000  
 ख) 2 पबप वा (लडिि समते) 2500  
 ग) 1 पबप 2000  
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 घ) पेट्रोलियम पदाथद सव- लडिि 1000  
 ङ) मट्टीतेि मात्र ववक्री 500  
 च) ग्यास लसलितडि लडिि 1000  

19. म्स्टि आल्मलुनयम पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा 1000  

20. फलनदचसद पसि   
 क) थोक 3000  
 ख) खरुा / डेकोिेसन 1000  

21. सवािी साधन एितेसी तथा ववक्री पसि   
 क) िस, ट्रक, ट्याक्टि, िीप,काि भ्यान लडिि 5000  
 ख) मोटिसाईकि लडिि 3000  
 ग) साइकि पसि ५00  
 घ)रि-कम्तडसन हाउस/ ममदत समते  500  
 ङ) टायि शोरुम 1000  
 च) अटो रिक्सा 1000  
 ि) ववववध ववषयका सामान स्िायसद तथा एिेतसीहरु 1000  

22. दैलनक उपभोग्य वस्त ु   
 क) खाद्य स्िायसद 1000  
 ख) गल्िा थोक 1000  
 ग) खाद्यात न वकिाना थोक 1000  
 घ) खाद्यात न वकिाना खरुा 500  
 ङ) आि ु्याि िसनु थोक 1000  

23. फिफुि पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  

24. हरियो तिकािी पसि   
 क) थोक 500  
 ख) खरुा 300  

25. कपडा पसि   
 क) थोक 1000  
 ख) खरुा 500  
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 ग) फेतसी पसि 500  
26. ववशेषज्ञ पिामशद तथा अतय व्यवसावयक सेवा   
 कतसल्टेत सी सेवा   
 क) इम्तिलनयरिङ फमद पिामशद सेवा 1500  
 ख) ि फमद तथा काननु पिामशद सेवा 1000  
 िेखापिीिण व्यवसाय तफद    
 क) िेखा पिीिण (लस.ए.) 3000  
 ख) अतय 1000  

27. अनसुतधान तथा पिामशद सेवा   
 क) अनसुतधान फमद 1000  
 ख) ववमा कबपनी 1000  
 ग) शेयि एितेट फमद 1000  
 घ) ढुवानी तथा ट्रातसपोटद 1000  
 ङ) संस्थागत पेतटसद 1000  

28. लनमादण व्यवसाय   
 क) गा.पा.मा प्रधानकायादिय भएका लनमादण व्यवसायी २५000  
 ख) ववदेशी लनमादण व्यवसायी तथा पिामशददाता ५०000  

29. भवन लनमादण   
 क) लमस्चि ि सटरिङ सामान भएको 5000  
 ख) सटरिङ सामान भएको मात्र 2000  
 ग) भवन लनमादण व्यवसायी 5000  
 घ) वाटि लड्रलिङ 1000  

30. उ्पादनमिुक उद्योग   
 क) ्िावष्टक उद्योग (्िावष्टक झोिा उद्योग िाहेक) 5000  
 ख) च्पि उद्योग 5000  
 ग) म्स्टि आल्मलुनयम, ग्रीि तथा स्टीि सामग्री उद्योग 3000  
 घ) फिामको ग्रीि उद्योग 2000  
 ङ) सािनु उद्योग क वगद 5000  
 च) सािनु उद्योग ख वगद 2000  
 छ) ितु्ता उद्योग तथा सो रुम 2000  
 ि) ितु्ता सो रुम मात्र 1000  
 झ) ितु्ता ममदत 300  
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 ञ) पश ुआहाि उद्योग 2000  
 ट) पश ुआहाि ववक्री केतर 500  
 ठ) पश ुपंिी पािन उद्योग 1000  
 ड) घिेि ुकुवटि उद्योग 500  
 ढ) केलमकि उद्योगहरु १५००  
 ण)उखकु्रशि/ भेिी उद्योग  ४०००  
 त) सगुि लमि  ६०००  
 थ) लिििुी ताि कतडक्टि उद्योग  ७०००  
 द) शौयद उिाद उद्योग ६०००  
 ध) अगिित्ती, मैन ित्ती, वटकी, आचाि तथा अतय 

कुवटि 
400  

31. कपडा तथा गामेट उद्योग   
 क) कपडा उद्योग 5000  
 ख) ज्याकेट तथा ब्याग उद्योग 4000  
 ग) धागो उद्योग 2000  
 घ) गामेतट उद्योग 2500  
 ङ) लसिक डसना उ्पादक 2000  

32. पेय पदाथद उ्पादक उद्योग   
 क) लमनिि वाटि उद्योग 2500  
 ख) वपउन ेपानी स्िायसद 1000  
 ग) आईस ििफ उद्योग 2000  
 घ) आइसवक्रम उद्योग 2000  
 ङ) सोडा उद्योग 2000  

33. भाडा उद्योग   
 क) कास, तास, वपत्तिका भाडा उद्योग 1000  
 ख) आल्मलुनयम भाडा उद्योग 1000  
 ग) वटनको िाकस, िाल्टी उद्योग 1000  

34. कुटानी पेिानी   
 क) फ्िावि लमि 2000  
 ख) सेिि लमि 2000  
 ग) कुटानी पेिानी 1500  
 घ) म्चउिा लमि 1500  
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 ङ) मसिा उद्योग 1000  
 च) 1 वा 1 भतदा िढी संयकु्त उद्योग 2000  

35. डेिी उद्योग   
 क) डेिी उद्योग तथा ववक्री पसि 1000  
 ख) डेिी ववक्री पसि 500  

36. उपभोग्य वस्त ुउ्पादन उद्योग   
 क) कुवकि, पाउिोटी, नडुल्स उद्योग 1000  
 ख) कतफेक्सनिी उद्योग 1000  
 ग) ववस्कुट उद्योग 2000  
 घ) दािमोठ उद्योग 1000  

37. रिकम्तडसन उद्योग 1000  
38. कृवष तथा वनितय उद्योग   
 क) स-लमि ्िाइउड उद्योग 5000  
 ख) काठ ववक्रमी लडपो 3000  
 ग) काठको फलनदचि उद्योग ि सो रुम 3000  
 घ) काठको फलनदचि सो रुम 2000  
 ङ) िेत (िास) तथा व्याबिो सो रुम 1000  

39. कवक्रट उद्योग   
 क) कंवक्रट ब्िक उद्योग 2000  
 ख) सेनेटिी उद्योग 1000  

40. लडम्स्टििी उद्योग 10000  
41. इट्टा उद्योग अनमुलत 

नठदन े
 

42. पयदटन उद्योग   
 क) होटि, िि तथा िेषु्टिेण्ट (उच्च कोटी) 5000  
 ख) होटि तथा िि 3000  
 ग) होटि तथा िेषु्टिेण्ट 2000  
 घ) दोहिी साझ 1500  
 ङ) पाटी ्यािेस 3000  
 च) भोिनािय 1000  
 ि) लमष्ठात न क्याटरिङ्ग पसि समेत 1000  
 झ) लमष्ठात न पसि 500  
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 ञ) क्याटरिङ्ग 500  
 ट) म्चया कफी पसि 500  
 ठ) फास्ट फुि एण्ड क्याफे 500  

43. टत ट हाउस   
 क) ववििुी डेकोिेशन वतेड वािा सवहतको टेतट हाउस 3000  
 ख) ववद्यतु डेकोिेशन सवहतको टेतट हाउस 2000  
 ग) टेतट हाउस मात्र 2000  

44. सेवा उद्योग   
 क) अफसेट प्रसे 2000  
 ख) स्क्रीन वप्रतट प्रसे 1500  
 ग) िेिि वप्रतट प्रसे 1000  
 घ) वफल्म लडम्स्ट्रव्यटुसद 500  
 ङ) किि ब्याग सेवा 1000  
 च) लभलडयो लमम्क्सङ 1000  
 छ) फोटो स्टुलडयो 500  

45. संचाि   
 क) टेलिफोन, टंकि, फ्याक्स,मोिाइि सेवा प्रदायक 

कबपनी 
2000  

 ख) वट.भी. च्यानि प्रसािण 2000  
 ग) केवि च्यानि प्रसािण 1500  
 घ) एफ.एम. प्रसािण 1500  
 ङ) पत्र पलत्रका प्रकाशन सेवा 800  

46. कबयलुनकेशन सेवा   
 क) टुसद एण्ड ट्राभल्स सेवा 1000  
 ख) फोटोकपी, वप.वप.ओ., साइिि तथा क्याफे 500  
 ग) कुरियसद सेवा मखु्य कायादिय 500  
 घ) कुरियसद सेवा शाखा कायादिय 400  

 ङ) साइिि,क्याफे तथा ईतटिनेट सेवा 1500  

47. ववत्तीय सेवा (नेपाि सिकािको पणुदस्वालम्वमा िहेका 
िैंकहरु िाहेक) 

  

 क) वाम्णज्य िैंक लनिी स्ति मखु्य कायादिय 30000  

 ख) वाम्णज्य िैंक प्रलत शाखा कायादिय २५०००  
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 ग) ववकास िैंक मखु्य कायादिय २५०००  

 घ) ववकास िैंक प्रलत शाखा कायादिय २००००  

 ङ) फाइनतस कबपनी मखु्य कायादिय 10000  

 च) फाइनतस कबपनी प्रलत शाखा कायादिय 3000  

 छ) िघ ुववत्त कबपनी ३०००  

 ि) ववमा कबपनीहरु 5000  

 झ) ववत्तीय सहकािी संस्थाहरु २०00  

 ञ) मनी एक्सचेतिि 2000  

 ट) थप काउतटि ववम्त्तय संस्था 2000  

 ठ) अतय सहकािी 800  

 ड) गैि नाफामखुी क्ििहरु/टोि ववकास संस्था 300  

48. स्वास्थय सेवा व्यवसाय   

 क) गैि सिकािी अस्पताि तथा नलसदङ होम 2000  

 ख) एम.आि.आई. लसटी स्क्यान, अल्ट्रासाउण्ड, 
म्क्िलनक ि पोलि म्क्िलनक 

2000  

 ग) ्याथािोिी 500  

 घ) अक्यपंुचि 500  

 ङ) एक्सिे 500  

 च) चश्मा पसि/ डेतटि म्क्िलनक/ल्याि प्रयोगशािा 1000  

 छ) फामेसी औषधी पसि 1500  

 ि) ल्याि फामेसी 2500  

49. म्शिा सेवा दताद सेवा   

 क) लनिी क्याबप 5000  

 ख) लनिी मा.वव. ४०00  

 ग) लनिी आधािभतू ३०00  

 घ) पवुद प्रा.वव., छात्रावास, मतटेश् विी २०००  

 ङ) पोलि टेम्क्नकि इम्तस्टच्यटु प्रम्शिण समेत १०00  

 च) नलसदङ, लस.एम.ए.,एच.ए. प्रम्शिण समेत 1000  

 छ) एिकेुशनि कतसल्टेतसी सेवा 1000  

 ि) कब्यटुि इिेक्ट्रोलनक तालिम 1000  

 झ) ड्राइलभङ इम्तस्टच्यटु तालिम 500  

 ञ) भाषा, म्शिा, कोम्चङ सेतटि 700  
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50. ममदत सबभाि ( कािखाना)   

 क) नयाँ वाडी िनाउने क शे्रणी 3000  

 ख) वोडी ममदत ख शे्रणी 1500  

 ग) िेथ सेक्सन 1000  

 घ) टायि लडिि सो रुम 1500  

 ङ) टायि रिसोलिङ 1500  

 च) टायि पतचि ममदत 300  

 छ) इम्तिन ममदत 500  

 ि) डेम्तटङ, पेम्तटङ तथा िेम्ल्डङ 500  

 झ) पबप सेक्सन ममदत 500  

 ञ) व्याट्री इिक्ट्रीक सेक्सन ममदत 500  

 ट) वालसङ सेक्सन 1000  

 ठ) रिक्सा साइकि ववक्री 1000  

 ड) रिक्सा, साईकि ममदत तथा ववक्री सवहत 300  

 ढ) वट.भी., डेग, मोिाइि, वफ्रि ममदत, कब्यटुि 
ममदत 

५००  

 ण) िेलडयो, घडी, क्याल्कुिेटि ममदत 500  

 त) मोटिसाईकि ममदत 400  

 थ) कबपनी पट्टा, िेलडएटि, ग्रीस, हेड ममदत ५००  

51. हेभी इक्यपुमेण्ट   

 क) हेभी इक्यपुमेण्ट खरिद ववक्री 5000  

 ख) अतय कवाड खरिद ववक्री 1500  

52. दताद सबितधी दस्तिु   

 क) िगुा लसिाउने, कपाि काट्ने, फोटो स्टुलडयो 
पसि दताद 

500  

 ख) सनु चाँदी पसि दताद 2000  

 ग) हाडदवेयि पसि दताद 2000  

53. ड्राइ म्क्िलनङ, सैिनु तथा ब्यटुीपािदि   

 क) ब्यवुटपािदि सेवा, तालिम सवहतको (5 िना भतदा 
िढी कारिगि) 

800  

 ख) व्यटुी पािदि सेवा 500  

 ग) सैिनु सेवा 2 लसट सबमको 500  
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 घ) ड्राइ म्क्िलनङ्ग सेवा 500  

54. साईन वोडद आटद व्यवसाय   

 क) लडम्िटि आटद व्यवसाय 500  

 ख) अतय आटद व्यवसाय 500  

55. अविच फमद 2000  

56. माछा मास ुववक्री पसि   

 क) ्यावकङ माछा मास ुस्िायसद 500  

 ख) अण्डा ववक्रमी पसि 500  

57. फुि ववरुवा पसि   

 क) नसदिी  1000  

 ख) फुि ववक्री 500  

58. स्कुनि तथा पिु हाउस 1000  

59. भाडा पसि तथा वकचन सामग्री    

 क) थोक पसि 1500  

 ख) खरुा 1000  

 ग) सामातय भाडा पसि 800  

60. खेिौना, लगफ्ट हाउस तथा फोटो फे्रम पसि (शोरुम)   

 क) खेिौना तथा लगफ्ट पसि 1000  

 ख) खेिौना मात्र 500  

 ग) फोटो फे्रम 500  

61. लसिाई मेम्शन ममदत तथा लसिाई पसि   

 क) लसिाई स्पेम्स्िस्ट पसि 1500  

 ख) लसिाई पसि 500  

 ग) लसिाई मेम्शन ममदत 500  

 घ) ब्यटुी ल्याब्रोटिी 500  

62. पश/ुकृवष सेवा तफद को शलु्क   

 क) गाई भैंसी कुखिुा िाख्रा िंगिु फमद दताद 500  

 ख) गाई भैंसी कुखिा िाख्रा वंगिु फमद नवीिकण 500  

 ग) कृषक समूह दताद/यवुा क्िि / आमा समूह दताद 500  

 घ) कृषक समूह दताद/यवुा क्िि / आमा समूह दताद 500  

 ङ) गाई भैंसी कुखिा िाख्रा वंगिु समहु दताद 500  

 च) गाई भैंसी िंगिु उपचाि शलु्क (प्रलत पश)ु 10  
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 छ) ववमा तथा अतय लनकायमा पठाउने लसफारिस 100  

 ि) कृषक समूह दताद 500  

 झ) कृवष सहकािी संस्था दताद / नवीकिण 1000  

 ढ) पोल्ट्री फमद/ दाना पसि ५००  

63. घमु्बत व्यवसाय गने व्यवसायीको हकमा   

 क) फेतसी तथा कपडा पसि गिैंचा समेत 300  

 ख) वकिाना ववसाता तथा भाडा पसि 100  

 ग) अतय 100  

64. मालथ उल्िेख नभएका उद्योगहरुको हकमा   

 क) ठुिा उद्योग 5000  

 ख) मझौिा उद्योग 3000  

 ग) साना उद्योग 1000  

65. मालथ उल्िेख नभएका अतय पेशा व्यवसाय   

 क) लडस्टीब्यटुसद थोक पसि 3000  

 ख) खरुा पसि 1000  

66. मनोिञ् िन कि ( मिेा, प्रदशदन, व्यावसावयक वपङ 
आठदमा प्रवेश शलु्कमा प्रलत वटकट) 

10%  

67. सामदुावयक/धालमदक/संस्थागत ववद्यािय प्रलत किा 
अनमुलत 

  

 क) धामदक ववद्यािय नयाँ ि प्रलत किा 3000  

 ख) मा.वव. तह अनमुलत प्रलत किा 15000  

 ग) आधािभतू प्रलत किा 10000  

 घ) िािकिा नसदिी, के.िी., य.ुके.िी. 5000  

 ङ) नामसािी तथा नाम परिवतदन 10000  

 च) ठाउँ सािी लसफारिस 5000  

 छ) सामदुावयक/धालमदक नयाँ प्रलत किा अनमुलत 3000  

 ि) म्शिक लनयमु्क्त अलभिेखीकिण 

मा.वव तह 

अधािभतु तह 

िािववकास/कमदचािी 

 

१५०० 

१००० 

५०० 
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अनसूुची -७ 

(ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत) 

िलडिटुी¸ कवाडी¸ िीवितत ुकिको दि

क)  धातकुा टुक्राहरु ि पत्र ुभइद काम निाग्ने भएका धातकुा सामानहरुमा लनबन 
िमोम्िमको दि लसफारिस गने।

ख)  प्रचलित कानूनिे लनषलेधत गिे िाहेकका पंलछहरुको ्वाखँ तथा मिेका वा 
मारिएका पशकुो हाड लसंग खिु तथा छािामा लनबन िमोम्िम कि ।

ग) अतय कवाडी मािसामान 
लस.नं. िािश्वको िते्रहरु इकाइद दि कै 
१ खािी सीसी( ववयि) वोतिको साइि हेिी प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

२ खािी सीसी (मठदिािअतय) ५०० प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

लनिततिता िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कै 
१ फिाम प्रलतके.िी. रु. १।(एकरुपैयाँ)  
२ अतय धात ु(वपत्ति¸तामा आठद) प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  

३ थोलत्रएि काम निाग्ने मेलसनिी 
औिाि प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  

४ पोलिलथन पाइपका टुक्रा प्रलतके.िी. रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
५ लससा(लिड) को धिुो वा टुक्रा प्रलतके.िी. रु. ३।-(लतनरुपैयाँ)  
६ काँचको धिुो ि टुक्रा प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)  

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 
१ पंलछहरुका्वाँख प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
२ हाड प्रलतकेम्ि . रु. १।-(एकरुपैयाँ)  
३ लसंग प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
४ खिु प्रलतकेम्ि . रु. २।-(दईुरुपैयाँ)  
५ छािा ठूिो प्रलतकेम्ि . रु. ३०।-(लतसरुपैयाँ)  
६ छािा सानो प्रलतकेम्ि . रु. १५।-(पतररुपैयाँ)  
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लस.नं. िािश्वको िते्रहरु इकाइद दि कै 
एम.एि. भतदा मालथ 

३ खािी सीसी (मठदिािअतय) ५००एम.एि. 
भतदाति प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

४ 
्िावष्टक ि ििि (िोति, भाँडाकँुडा, 
पिुाना ितु्ता, टायि, चपि, ग्यािन ि 
िवकद न आठद) 

प्रलतके.िी रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

५ खािीिोिाः       

क ५० के.िी सबम खाध्यान्न अट्ने 
्िावष्टकका िोिा प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ख ५० के.िी. सबम खाध्यान्न अट्ने िटुका 
िोिा प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ग १०० के.िी. सबम खाद्यान्न अट्ने 
िटुका प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

६ तेिको वटनः       

क १० लिटि भतदा िढी अट्न ेठूिो प्रलतगोटा रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

ख १० लिटि भतदा कम अट्न ेसानो प्रलतगोटा रु. ०।५०(पचासपैसा)   

ग थोत्रोवटनिगायतकोकवाडीसामान प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

घ पिुानोड्रम गोटा रु. १०।-(दशरुपैयाँ)   

ङ पिुाना कागि(अखिाि, तयूिवप्रतट) प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

च पिुाना अतयकागि(काटुदनसमते) प्रलतके.िी. रु. १।-(एकरुपैयाँ)   

अनसूुची -८
(ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सबिम्तधत)

सवािी साधन किको दि

क्र.स सवािी साधन कि िावषदक सवािी कि s}lkmot 

१  लनिी तथा भाडामा चल्ने िस 2000 

३ काि म्िप 1000 
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४ टेबपो २00 

५ लमनी िस 1000 

६ कबपाइन १००० 

७ ई-िेक्सा (ववद्यतुीय रिक्सा) २०० 

८ टयाक्टि १२०० 

९ िे.सी.िी./िोडि 5000 

१० ट्रक ि वट्पि 3000 

रब्टष्यः एबििेुतस ि शववाहनमा उक्त कि निाग्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अनसूुची -९
(ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत)

ववज्ञापन किको दि
लस.
नं िािश्वकोिते्रहरु इकाइद वावषदक दि कैवफयत 

१ ववद्यतुीय/लडिीटि होलडदङिोडद प्रलतवगदवफट २५०।- िावषदक 
३ लडिीटि लडस््िे िोडद तथा लडिीटि स्क्रीन प्रलतवगदवफट २५०।- िावषदक 
४ पोिब्यानि/फ्िेक्सवोडद प्रलतगोटा २५०।- िावषदक 
५ होलडदगिोडद, पोििोडद, डी.पी.एस.िोडद, 

ग्िोसाईनिोडद प्रलतवगदवफट 75।- िावषदक 
६ लभते्त िेखन २ िगदवफट सबम  ५०।- िावषदक 
७ फ़्िेक्सवप्रतटब्यानि /कपडाब्यानि ६िगद 

वफटसबम प्रलतगोटा २००।- िावषदक 
८ िनुसकैु स्थानमा व्यवसाय िाखी गा.पा.िते्र लभत्र 

ब्यानि, कपडा वा अतय अस्थायी समान प्रयोग 
गरि लिज्ञापन गिेको हकमा २ लम.भतदा िढीको 
िालग प्रलतगोटा 

 १०००।- 
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अनसूुची -१० 
(ऐनको दफा १० को उपदफा (५) सँग सबिम्तधत)

आ.व. 207९/0८० का िालग िहाि लिटौिी कि दि िेटको ववविण ि ििािको 
िैठकी दििेट 

लस.नं. ववविण स्वीकृत 

दि िेट 

लस.नं. ववविण स्वीकृत 

दििेट 

1. भाडा पसि 30 2. वकिाना पसि 40 
3. धागो साँचो पसि 20 4. आि ु्याि पसिथोक 

आि ु्याि पसि खरुा 
प्रलत टािी 

300 

30 

5. माछा मास ुपसि 60 6. पान ववडी पसि 20 
7. शृ्रङ्गाि पसि 20 8. िेलडमेड कपडा पसि 

थान कपडा पसि 
40 

50 
9. हाँस कुखिुाको अण्डा पसि 20 10. औषधी पसि 50 
11. लमठाई मटि पसि 40 12. फिाम ेभाडा पसि 30 
13. िेलडयो, घडी पसि 20 14. पाउिोटी, ववस्कुट पसि 20 

15. झोिा पसि 20 16. ििफ व्यवसायी पसि 20 
17. चाउलमन पसि 40 18. ववरुवा ववक्री पसि 10 
19. अलमिो कागती पसि 10 20. ठेिा, रिक्सामा 

मािसमान ल्याई ववक्री 
गने पसि 

 

40 

21. सानो सकुुटी माछा पसि 30 22. काँचो तथा पोिेको मकै 
पसि 

10 

23. मािा, बे्रसिेट औठंी 
िगायत अतय समान ववक्री 
पसि 

 

10 
24. साईकि स्टेण्ड  

मोटिसाइकि 
5 

10 

25. घ्य ुपसि 20 26. सतुी पसि 40 
27. माटाका भाडा ववक्री पसि 15 28. फिफुि पसि 30 
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29. कपाि दाह्री िनाउन े 30 30. छुिा, कैं ची ममदत पसि 40 
31. चिुा पसि 20 32. िेिी पसि 20 
33. िाँगा, गोरु व्यवसाय प्रलत 

गोटा 
25 34. ितु्ता च्पि ममदत पसि 20 

35. उख ुिस पसि 30 36. गडु ि भेिी पसि 30 
37. भट्टी पसि 50 38. कृवष लिउलििन 30 
39. िंगिोगन पसि 20 40. च्पि ि ितु्ता पसि 40 
41. कृवष सिियतत्र पसि 20 42. चामि पसि 30 
43. म्चउिा पसि 20 44. खिुमा नमवकन िगायत 

अतय लमठाई 
20 

45. खिििुा तथा काँक्रा पसि 15 46. तिकािी पसि 30 
47. हाँस कुखिुा पिेवा प्रलत 

गोटा 
3 48. सनुचाँदी पसि 50 

49. टेबपो 
टे्रक्टि 

िीप/काि 

िस 

10 

20 

20 

50 

50. दनुा टपिी पसि 20 

1. उल्िेम्खत म्शषदकमा नपिेका पसििाई रु. 50 सबम िाग्ने । 

2. लनकासी रु.10 देम्ख रु.50  

अनसूुची -११

(ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) सँग सबिम्तधत) पावकद ङ्ग शलु्कको दि

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

क िस,ट्रक,ििी ठदन 3०।-   

ख लमलनिस, आठद ठदन 2०।-  

ग काि, िीप, ट्याक्टिआठद ठदन 15।-  

घ मोटिसाईकि, स्कुटि, ट्याबपो, ठेिागाढा, 
रिक्साआठद ठदन १०।- 

 

ङ साइकि ( हाटििािमामात्र ) ठदन ५।-  
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अनसूुची -१२
(ऐनको दफा १२ को उपदफा (१)¸(२)ि (३) सँग सबिम्तधत)

सेवा शलु्क¸ दस्तिुको दिशौचाियप्रयोग शलु्क

तयायीक दस्तिु

आ.व. 207९/0८० का िालग सेवा शलु्क तथा दस्तिुका दििेटको ववविण 

क्र.सं. कि,सेवा शलु्क दस्तिु आठदका म्शषदकहरु दि िेटहरु कै. 
1. क) वटकट दस्तिु 10  
 ख) प्रलतलिवप दस्तिु 100  
 ग) तमसकु प्रमाम्णत(तमसकु िकमको) १ प्रलतशत   

2. नक् कि उताि प्रमाम्णत (प्रलतलिपी प्रलत पाना) 10  

 

लस.नं. िािश्व कोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

१ गाउँ पालिकाका स्वालम्वमा िहेका 
शौचाियहरु प्रयोग गिेिापत 

 
  

 क) ठदशा  १०।-  

 ख) वपसाि  ५।-  

 ग) स्नान  ५०।-  

2 गाडी सिसफाई प्रलत गाडी  १५०|  

3 सबपम्त्त मूल्याङ्कन दस्तिु नेपािीमा  ०.०५प्रलतशत  

लस.नं. िािश्वकोिते्रहरु इकाइद दि कैवफयत 

१ कोटवफ  २००।-  

२ फैसिा नक्कि दस्तिु  २००।-  

३ पनुिावेदन एवं प्रलतउत्तिपत्र  २००।-  

४ वकाित सबवतधी इिाित पत्र सबितधी दस्तिु  ५००।-  

५ तयाय सबितधी अतय दस्तिु  २००।-  
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3. नाता प्रमाम्णत   
 क) नेपािीमा लसफारिस 200  
 ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 300  

4. िग्गा नामसािी लसफारिस घि गोठ समेत  ५००  
5. सिै प्रकािका सिदमीन दस्तिु 300  
6. छुट भएको िग्गा दताद लसफारिस   
 क) तयनुतम 400  
 ख) प्रलत कट् ठा 400  

7. नाम संशोधन लसफारिस 100  
8. घिवास भए नभएको ि सडकिे छोए नछोएको 

लसफारिस थप प्रलत वकत्ता 
200  

9. िकस पत्रमा (साकाि) लसफारिस 500  
10. क) अंशवण्डा लसफारिस 200  
 ख) सकुुबिासी िग्गा अंशवण्डा लसफारिस 500  

11. अपतुािी लसफारिस 2000  
12. अपतुािी िग्गा नामसािी लसफारिस 2000  
13. मािपोत प्रयोिन लसफारिस दस्तिु   
 क) घि/िग्गा तीनपसु्ते नाम कायम आठद   

लसफारिस दस्तिु 
 

300 
 

 ख) िक्यौता निहेको लसफारिस 100  
14. नागरिकता लसफारिस   
 क) नागरिकता लसफारिस १५०  

15. सडक अविोध हटाउँदा पक् की सडक 1000 

वगदवफट सबमको घि लनमादण गदाद 
(अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र हटाउने) 

 
 

1000 

 

 ख) 1001 देम्ख 2000 वगदवफट सबमको घि 
लनमादण गदाद ( अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र 
हटाउने ) 

 
 

2000 

 

 ग) 2001 देम्ख 3000 वगदवफट सबमको घि  
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लनमादण गदाद ( अनिोड गिेको 24 घण्टा लभत्र 
हटाउने ) 

3000 

16. सडक अविोध हटाउँदा कच्ची सडक   
 क) पक् की सडकमा िाग्ने दस्तिुको 25 प्रलतशत 

छुट 
  

 ख) घि लनमादण गदाद ववववध सिदलमन दस्तिु 300  
17. नक्सापास िाग ु हनुपुवुद लनमादण भएका घिहरुिाई 

व्यहोिा खिुाई लसफारिस गदाद 
पक् की घि 

500 

प्रलत तिा 

 

18. खानेपानी धािा, ववद्यतु िडान लसफारिस 100  
19. खानेपानी धािा िडान गदाद सडक ममदत दस्तिु रु. 

(लभत्री कािोपते्र सडकमा खत नपुने भएमा) 
 
 

4000 

 

20. घि िाटो प्रमाम्णत दस्तिु (प्रलत वकत्ता थप १००) ५००  
21. पम्ञ् िका िाग ु हनु भतदा पवुद व्यम्क्तगत घटनादताद 

(ितमदताद िाहेक) 
 

२५० 
 

22. ववववध प्रकािका लसफारिस   
 क) नेपािीमा लसफारिस 100  
 ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 300  
 ग) काउम्तसि प्रमाम्णकिण प्रलत पाना 100  
 घ) िग्गाधनी प्रमाण पिुादको प्रलतलिवप लसफारिस 100  
 ङ) प्राववलधक मलु्यांकन लसफारिस 500  
 च) घििग्गा नामसािी अंशवण्डा प्रयोिन 250  
 छ) व्यवसाय ितद लसफारिस 500  

22क क) ववदेश िानेको लिलभन्न प्रमाणपत्र प्रमाम्णत प्रलत 
पाना (अध्ययन गनद िाने ववद्याथीहरु िाहेक) 

ख) ववदेश िानेको लिलभन्न प्रमाणपत्र प्रमाम्णत 
अध्ययन गनद िाने ववद्याथीहरुिालग प्रलत पाना 

५०० 

 
 
 

२०० 

 

22ख १. फोटो प्रमाम्णत दस्तिु प्रलत फोटो  २००  
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२. लसफारिस प्रमाम्णत दस्तिु  

३. अनभुव प्रमाम्णत दस्तिु  

४. ितम प्रमाम्णत दस्तिु  

५. चािचिन प्रमाम्णत दस्तिु  

६. दलित तथा आठदवासी प्रमाम्णत दस्तिु 

५०० 

५०० 

५०० 

१००० 

२५० 
23. घि कायम लसफारिस 

1 तिा सबम 

1 तिा भतदा मालथ 

 

300 

500 

 

24. संस्थागत नवीकिण लसफारिस 

संस्था दताद लसफारिस 
1000 

1000 

 

25. कोठा खोिी गने लसफारिस 

िाटो कायम लसफारिस 
200 

300 
 

26. दस्तिु निाग्ने लसफारिसहरु 

क) मदु्दा चलििहेको आय स्रोत कम भएको लसफारिस 

ख) अपांग परिचयपत्र लसफारिस 

ग) घि भम््कएको लसफारिस 

घ) आलथदक अवस्था कमिोि लसफारिस 

ङ) छात्रवमृ्त्त लसफारिस 

  

27. व्यवसाय दताद लसफारिस 

क) तयनुतम  

ख) दश िाख सबमको 
ग) दश िाख भतदा मालथ 

 

२00 

३00 

500 

 

28. पेतसन लसफारिस 300  
29. पेतसन प्रयोिन व्यम्क्त प्रमाम्णत, ठेगाना संशोधन आठद 

लसफारिस 

क) स्वदेशी 
ख) ववदेशी 

 
 

३00 

५00 

 

30. पेतसन वािेसनामा लसफारिस 300  
31. िाहदानी लसफारिस (भाितको िालग) 100  
32. भाित िाहेक अतय (चारिलत्रक लसफारिस मिुकुको   
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िालग 300 
33. चारिलत्रक लसफारिस नेपािको िालग 100  
34. कि चकु्ता लसफारिस 

क) नेपािीमा लसफारिस 

ख) अंग्रिेीमा लसफारिस 

 

२०० 

300 

 

35. लधतो मलु्यांकन (प्रलत िाख) 
क) िैदेम्शक तथा नामसािी प्रयोिन 

 

100 
 

36. िावषदक आबदानीको ववविण आबदानीको प्रलत िाख 0.1%  
37. क) लसफारिस दस्तिु (म्शषदक नं. 1.3.2) 

 गाउँपालिकािे गने लसफारिसमा प्रलत लसफारिस 
लनबनानसुाि दस्तिु लिइनछे । 

1) स्वदेशको िालग गरिने समातय लसफारिसमा 
2) ववदेशको िालग गरिने लसफारिस 

3) घि नभएको िग्गा खरिद ववक्री, िकसपत्र, 
सट्टापट्टा आठद प्रयोिनको िालग मािपोत 
कायादियिाई गरिने लसफारिसमा 

क) घि नभएको िग्गा भएमा 
ख) कच्ची घि भएको िग्गा भएमा 
4) िग्गावािाको मृ् य ु पलछको नामसािी ि 

अंशवण्डाको प्रयोिनको िालग मािपोत 
कायादियिाई गरिने लसफारिसमा 

 
 
 
 

100 

300 

 
 
 

100 

200 

 
 
 

300 

 

38. गाउँब्िक िग्गाको लसफारिस गदाद प्रलत धिु 50  
39. काठको लसफारिस 

क) काठको लसफारिस दस्तिु (म्िल्िा िन,आपलुतद 
सलमलत) 

ख) काठको लसफारिस दस्तिु (आफ्नै िग्गामा िहेका 
कुकाठ कटान) 

 
 

300 

 

प्रलत िोट 
100 

 

40. क्िि तथा संघ संस्था दतादको िालग लसफारिस 500  
41. ितदकोठा घि पसि आठद खेल्न ुपदाद मचुलु्का वापत 300  
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42. व्यम्क्तगत घटना दताद  

1 वषद लभत्र 

 1 वषद देम्ख 5 वषद 
 5 वषद भतदा मालथ 

व्यम्क्तगत घटना दताद प्रलतलिवप  

35 
ठदनसबम 
लनशलु्क 

50 

100 

200 

१५० 

 

43. सबितध ववच्छेद लसफारिस दस्तिु 100  
44. कृवष ितय उद्योग लसफारिस 100  
45. िनितय उद्योग लसफारिस 2000  
46. धात ुितय उद्योग लसफारिस 2000  
47. व्यवसाय ठाउँ सािी लसफारिस 500  
48. केिि,टेलिलभिन,एफ.एम,आठद दताद लसफारिस 2000  
49. छािा ितय उद्योग लसफारिस 1000  
50. दैलनक उपभोग्य खाद्य पदाथद उ्पादन उद्योग  

लसफारिस ( भाडा पसि, फेतसी स्टेशनिी, ब्यटुी  

पािदि, म्चया पसि, होटि तथा िेषु्टिेतट) 

 
 

500 

 

51. ्िाईउड उद्योग लसफारिस 1000  
52. ईट्टा भट्टा उद्योग लसफारिस (नगरिने)   
53. ग्रीि उद्योग लसफारिस 500  
54. ब्िक उद्योग लसफारिस 500  
55. ठुिा उद्योग लसफारिस 2000  
56. मझौिा उद्योग लसफारिस 1000  
57. साना उद्योग लसफारिस 500  
58. लनिी ववद्यािय दताद लसफारिस/ संचािन अनमुलतका 

िालग लसफारिस 

क) आधािभतू तह 

ख) माध्यलमक तह 

 
 
 

1000 

1500 

 

59. ववत्तीय कािोिाि गने सहकािी संस्था खोल्ने लसफारिस 2000  
60. सटही काउतटि आठद खोल्न 2000  
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61. फाइनत स वैंक 2000  
62. सहकािी संस्था गैि ववत्तीय 1000  
63. मद्दा मालमिा लमिापत्र पि, ववपि 300  
64. व्यवसाय दताद प्रमाणपत्र प्रलतलिवप 200  
65. िेनदेनको तपसकु प्रमाम्णत तपसकुको िकमको 

आधािमा अतयशलु्क 

क) उख ुके्रसि 
ख) ठेिामा उख ुपेल्न े

ग) ग्यास लडिि 

 

500 

1000 

500 

1000 

 

66. क) घि नबिरिङ्ग सेवा शलु्क प्रलत घि नबिि ्िेट 200  
67. चौवकल्िा प्रमाम्णत 

1) िम्ििेसन प्रयोिन 

क) पक् की सडक 

ख) खेती योग्य 

ग) उद्योगको िग्गा प्रलत कट्ठा 
घ) कच्ची सडक 

2) चािवकल्िा लसफारिस ववक्री प्रयोिनको िालगः 
क) कच्ची िाटो भएको िग्गा 
1 कट्ठा सबम तयनुतम 

1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 
ख) पक् की िाटो भएको िग्गा 
1 कट्ठा सबम तयनुतम 

1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 
3) चौवकल्िा लसफारिस  

क) वैंक प्रयोिन 

ख) िैक प्रयोिन घि उल्िेख गदाद 
 ववक्री प्रयोिन  

1 कट्ठा सबम तयनुतम 

 
 
 

1500 

200 

150 

300 

 
 

300 

30 

50 

 

400 

50 

75 

 

300 

400 

 
 
 

200 

20 
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1 कट्ठा देम्ख 10 कट्ठा सबम प्रलत कट्ठा 
10 कट्ठा देम्ख मालथ प्रलत कट्ठा 

30 

68. िेदतादवािा िग्गाको हक हस्ताततिण गदाद वा छोड्दा 
गा.पा.को िोहविमा गने ि सो वापत िेनदेन गिेको 
िकमको 2 प्रलतशतका दििे िहाि कटौती कि 
िग्गा खरिदकतादिाट लिने यसका िालग लनबनानसुाि 
प्रलत कट्ठा तयनुतम मािपोत मलु्यांकन कायम गने ि 
तयनुतम िकम भतदा मालथ कािोिाि भएको अवस्थामा 
किोिाि िमोम्िमको आधािमा शलु्क  

लिने । 

  

 िरिवाना तथा छुट   
 क) वावषदक कि, दस्तिु तथा शलु्क िझुाउन लििबि 

भएमा पवहिो वषद 
 

10% 
 

 दोस्रो वषद लििबि 20%  
 दोस्रो पषद पलछ लििबि 25%  
 ग) िाटो काटेमा वा िाटो लमचेमा  

    पक् की िाटो 
कच्ची िाटो   

 

3000 

2000 

 

 घ) िाटोमा मािसमान िाखी एवम ्पश ुचौपाया िाँधी 
गिी आवतिावत अविोध गिेमा 

 

2000 
 

 ङ) िाटोमा िे.सी.िी. टेक्टि, ट्रक, सवािी साधन 
िाखी अटेिी गिी िाटो अविोध गिेमा 

 

5000 
 

 च) िाटोमा थ्रसेि िगाई गहुँ, धान कुटाई दाई गिी 
प्रदषुण गिी आवतिावत अविोध गिेमा 

 

1500 
 

  

पनुश् च िक्यौता असिु गदाद हािको दिमा नै वहसाि 
गिी असिु गने 

  

 क) पिुानो घि/िग्गा सपुि स्टक्चि लनमादण गदाद 
गा.पा.मा नक्सा पेश नगिी लनमादण कायद शरुु 
गिेमा एकमषु्ठ रु. 

 

5000 
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 ख) घ वगदका घिववना इिाित लनमादण गिेमा 
िरिवाना रु. 

  

 ग) वटनको छानो इट्टा ढुङ्गा ब्िक पखादि भएको घि 
एकमषु्ठ रु. 

 

500 
 

 घ) टायि/खिको छाना माटो िाँस आठद एकमषु्ठ रु.  

200 
 

 ङ) नयाँ घि लनमादण गदाद स्वीकृत नक्सा ववपिीत  
साइड माम्िदन 3 वफट भतदा कम छोडी 
झ्याि,ढोका िाखेमा एकमषु्ठ रु.  

 

1000 
 

 च) नयाँ घि लनमादण गदाद म्स्वकृत मापदण्ड पािना 
नगिी साइड माम्िदन िाखेमा एकमषु्ठ रु. 

 

1000 
 

 छ)नक्सा पास नगिी लनमादण कायद गनेिाई (मापदण्ड 
िमोम्िम लनमादण गिेमा नक्सा पास गने सवकने ति 
मापदण्ड ववपिीत गिेमा नक्सापास नठदने) 

 

5000 
 

 ि) तोवकएको मापदण्ड िमोम्िमको सेटव्याकमा 
कबपाउण्ड वाि लनमादण गिेमा किलुियनामा गिी 
िरिवाना रु. 

 
 

3000 

 

 झ) भवन लनमादण इिाित लिई अतय मापदण्ड पािना 
गिी स्टक्चि लडिाइन ि भवन संवहता िमोम्िम 
लनमादण नगिेमा िरिवाना रु. (्यस्ता भवनिाई 
िरिवाना लिई ववद्यतु पानी लसफारिस गनद सवकने 
ति नक्सा पास नगरिने ।) 

 
 
 

3000 

 

 ञ) घिनक्सा पिामशददातािे घिनक्सा पास प्रवक्रयामा 
गा.पा.मा गित प्रलतवेदन पेश गिेमा वा 
घिधनीिाई गति सल्िाह ठदएमा पिापशददातािाई  
पवहिो पटक िरिवाना रु. 

 
 

500 

 

 ट) दोस्रो पटक भतदा िढी पलन सोही प्रकृलतको गित 
प्रलतवेदन पेश गिेमा रु. 

 

1000 
 

 ठ) दईु पटक भतदा िढी सोही प्रकृलतको गित 
प्रलतवेदन पेश गिेमा कािो सूचीमा िाखी उक्त 
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फमदिाट नक्सा दताद गनद प्रलतितध िगाउने । 
 ड) घि लनमादणकमीिे घिधनीिाई गित सल्िाह ठदई 

वा स्वीकृत नक्सा ि मापदण्ड ववपिीत लनमादण 
कायद गिेमा वा लनमादण कायदमा िापिवाही पवुदक 
गणुस्तिवहन कायद गिेमा लनमादणकमीिाई पवहिो 
पटक िरिवाना रु. 

 
 

300 

 

 ढ) दोस्रो पटक पलन सोही प्रकृलतको गिती गिेमा रु.  

500 
 

 ण) दईु पटक भतदा िढी सोही प्रकृलतको गिती 
गिेमा कािोसूचीमा िाखी उक्त लनमादणकमीको 
गा.पा. भएको व्यवसाय दताद खािेि गने 

  

 त) छुट 

   क) प्र्येक आ.व.शरुु भएपलछ सोही आ.व. को 
श्रावण मसातत लभत्र कि िझुएमा िाग्ने किमा छुट 

 
 

10% 

 

६९ आलथदक िैदेम्शक िोिगाि तथा ववदेश िाने िस्न े
प्रयोिनका िालग प्रमाणपत्रहरुको प्रमाम्णत गने 
(ववद्याथीिाहेक) प्रलत प्रमाणपत्र रु. 

   

५००  

७० अतय दस्तिु ( िास्ज्श्व दि नतोवकएका िनुसकैु 
लसफारिस दस्तिु/ कि) 

३००  

 

नक्शा पास दस्तिु 

हािको 
वडा 
नं. 

ववविण 

विाि िेत्र ि हिुाकी 
सडक मोहडा पने ि 
100 लमटि लभत्र 

लभत्री 
सडकमा कै

वफ
त 

 िलमनमलुन 
ि भईु 
तिा 
(प्रलत 

व.वफ.रु.) 

पवहिो 
तिा वा 
सो भतदा 
(प्रलत 

ि.वफ.रु.) 

िलमनमलुन 
ि भईु 

तिा (प्रलत 
व.वफ.रु.) 

पवहिो 
तिा वा 
सो भतदा 
(प्रलत 

ि.वफ.रु.) 

 

1-9 पक् की घि नक्शा पास दस्तिु 5 5 3 3  
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1-9 घि नक्शापास दस्तिु फािाम 
दस्तिु रु. 

५00  

1-9 नक्शा नामसािी दस्तिु प्रलत वगद 
वफट रु.(पक् की घिको िालग 

मात्र) 

1  

1-9 अस्थायी/कच्ची घिको घि 
लनमादण सेड लनमादण 

1 0.5  

1-9 अस्थायी/कच्ची घिको घि 
लनमादण इिाित दस्तिु प्रलत घि 

200 200  

1-9 कबपाउण्ड वाि िगाउँदा 
इिाित लिएि मातै्र लनमादण 
गनुदपने ि ईिाित दस्तिु प्रलत 

िलनङ्ग 

5  

1-9 नक्शा प्रमाम्णत दस्तिु ५००  

भवन संवहता पािना गिी भएको वा स्वीकृत मापदण्ड ववपिीत िनेका घिहरुको 
िालग इिाित/लनमादण सबपत न प्रमाण प्रदान गरिनेछैन 

नक्शा पास गिी सकेपलछ 2 वषद लभत्र लनमादण सबपत न गिी सक्न ुपने छ । 
यठद सोही अवलध लभत्र लनमादण सबपत न नभएमा नक्शाको बयाद थप गदाद रु. 1 
प्रलत वगदवफट दस्तिु लिई पनुः दईु वषदको िालग बयाद थप गरिनेछ । 

अलमनिे नापजाँच गदाा अलमन/ नापी इकाई दस्तरु (प्रलत ककत्ता) रु.१००० 

 

अनसूुची – १३ 

(ऐनको दफा १२ को उपदफा (६) सँग सबिम्तधत) 
आ.व.207९/0८० का िालग सूची दताद दस्तिुको ववविण 

1. संघ-संस्था लमलडया        रु. 500 

2. व्यापारिक प्रलतष्ठान, स्िायसद, पिामशददाता    रु. 1000 

3. लनमादण व्यवसायी       रु. 5000 

4. ट्रक्याक्टि        रु. 500 

5. वट्पि, ट्रकहरु        रु. 1000 

6. भािी उपकिण (िोडि, ब्याक िोडि, हेक्शावेटि)   रु. 1500 



83 
 

7. फामेसी तथा सिै वकलसमका औषधािय     रु. 500 

8. छापाखाना तथा स्टेशनिी      रु. 500 

नोटः नववकिण दस्तिु दताद सिह नै हनुेछ । 

 

अनसूुची – १४ 
(ऐनको दफा १४को उपदफा (४) सँग सबिम्तधत)

घि िग्गाको िम्िषे्टशन लिम्खत पारित तयनुतम मलु्यांकन लनधादिण 

लस.नं. 
वडा 
नं. 

ववविण 

स्वीकृत तयनुतम 
मलु्यांकन प्रलत 
कट्ठा मलु्य 

सबपलत मलु्यांकन 
वापतको  

१ 
1-9 हिुाकी सडकको िेत्र  १५००००० 

 
कुि मूल्यांकनको 
०.०१प्रलतशत 

२ 
1-9 हिुाकी सडक िाहेक 

ििाि िेत्र  
१०००००० 

३ 
1-9 हिुाकी सडक ि ििाि 

िेत्र िाहेक आवासयोग्य 
िग्गाहरु 

६००००० 

४ 

1-9 हिुाकी सडक, ििाि 
िेत्र ि आवासयोग्य 
िग्गाहरु िाहेक सडकिे 
छोएको खेतीयोग्य िेत्र 

४००००० 

५ 

1-9 हिुाकी सडक, ििाि 
िेत्र, आवासयोग्य 
िग्गाहरु ि सडकिे 
छोएको खेतीयोग्य िेत्र 
िाहेक सडकिे 
नछोएको खेतीयोग्य िेत्र 

२५०००० 
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अनसूुची -१५ 

(ऐनको दफा १५ को उपदफा (३) सँग सबिम्तधत) 
qm=;+= उ्खनतमा प्रयोग भएको 

साधनको ववविण 

िाग्ने 
िरिवाना प्रलत 
पटक रु. 

कैवफयत 

!= टे्रक्टि प्रलत ट्रािी 
रु.२५,००० 

एक आ.ि.माप्र्येकथप पटकको 
िरिवानाशलु्क अम्घल्िो पटकको 
िरिवानामा शूरु िकमथपगरि 
अशिुगरिनेछ । 

@= वट्र्पि रु.३५,०००। 

#= हाइवा रु.४०,०००। 

$= ब्याक–हो–िोडि रु.५०,०००। 

%= स्काभेटि रु.७५,०००। 

 
 

प्रतापपिु गाउँपालिका ववलनयोिन ऐन, 207९ 

प्रस्तावना: प्रतापपिु गाउँपालिकाको आलथदक वषद २०७९/८० को सेवा ि कायदहरुको िालग 
संम्चतकोषिाट केही िकम खचद गने अलधकाि ठदन ि सो िकम ववलनयोिन गनद वाञ् चनीय 
भएकोिे नेपािको संववधानको धािा 229 को उपधािा (2) िमोम्िम प्रतापपिु गाउँसभािे यो 
ऐन िनाएको छ। 

1. संम्ि् त नाम ि प्रािबभः  

 1) यस ऐनको नाम प्रतापपिु गाउँपालिका ववलनयोिन ऐन, 207९ िहेको छ। 

 2) यो ऐन तरुुतत प्रािबभ हनुेछ। 

2. आलथदक वषद २०७९/८० को लनलमत्त सम्ञ् चत कोष िाट िकम खचद गने अलधकािः 
1) आलथदक वषद २०७९/८० को लनलमत्त प्रतापपिु गाउँपालिका, वडा कायादिय, ववषयगत 
शाखािे गने सेवा ि कायदहरुका लनलमत्त अनसूुची (1) अनसुािको आबदानी ि अनसूुची –2, 

3, 4, 5, 6, 7 ि ८ मा उल्िेम्खत चाि ुखचद, पुिँीगत खचद ि ववम्त्तय व्यवस्थाको िकम 
समेत गिी िबमा िकम रु. ६८,१३,४१०००/-  मात्रमा निढाई लनठददष्ट गरिए िमोम्िम 
सम्ञ् चत कोषिाट आबदानी गनद ि खचद गनद सवकने छ । ति दफा 3 को उपदफा (1) मा 
उल्िेख भए िमोम्िम िाहेक केतर सिकाि ि आततरिक श्रोत्रिाट थप प्रा् त हनुे िकमिाई 
संम्चत कोषमा आबदानी गनद ि तोवकए िमोम्िम खचद गनद सवकन ेछ। 

 


