
  
 

 

 

 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्डः ३                     संखयाः ३                    लमलतः२०७७।०३।१२ 

भाग–१ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 

आलथिक ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनाः 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/०७८  को अथि सम्बन्जधी प्रस्ताविाई कायािन्जवयन गनिको लनलमत्त स्थानीय 
कर तथा िलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 228 को उपधारा (2) बमोशजम कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको छैठौं गाउँसभाबाट स्वीकृत 
गनिका िालग यो ववधेयकपेि गरेको छु । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः  १.यस ववधेयकको नाम आलथिक ववधेयक २०७७ रहेको छ । 

(२) यस ऐनमा भएका प्रावधानहरु स्थानीय सरकारको राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी सोही राजपत्रमा तोवकएको लमलत 
अथाित २०७७ श्रावण १ िेशख गाउँपालिका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. भलूम कर (मािपोत):  गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुशच (१)बमोशजम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

३. वहाि करः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यशि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोिाम, टहरा, जग्गा पूरै/ 
आंशिक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुशच (2) बमोशजम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  



४. व्यवसाय करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 
अनसूुशच (३) बमोशजम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

५. सवारी साधन करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुशच (४) बमोशजम सवारी साधन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेि काननु स्वीकृत भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

६. ववज्ञापन करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुशच (5) बमोशजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।तर, प्रिेि काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्जयथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

७. मनोरन्जजन करः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जजन व्यवसाय सेवामा अनसूुशच (६) बमोशजम मनोरञ्जन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तरप्रिेि काननु स्वीकृत भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

८. बहाि लबटौरी िलु्कः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेखिेख वा संचािन गरेका अनसूुशच (७) मा उल्िेख 
भए अनसुार हाट बजार वा पसिमा सोही अनसूुशचमा भएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी िलु्क िगाइ असूि उपर 
गररनेछ । 

९. पावकि ङ िलु्कः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुशच (८) 
बमोशजम पावकि ङ िलु्क िगाइनेछ । 

१०. सेवा िलु्क, िस्तरुः गाउँपालिकािे लनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूशच   मा उशल्िशखत स्थानीय 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुशचमा व्यवस्था भए अनसुार िलु्क िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

११. प्राकृलतक श्रोत उपयोग करः गाउँपालिकािे प्राकृलतक श्रोत उपयोग कर अनसूुची -१० मा उल्िेख भए बमोशजम 
उठाउने छ । तर प्रिेि काननु िाग ुभएमा सोवह वमोशजम हनुेछ । 

१२. कर छुटः  िफा २ भन्जिा बाहेक यस ऐन बमोशजम कर लतने िावयत्व भएका व्यशि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 
वकलसमको कर छुट दिईने छैन ।  

१३. कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्जध कायिववलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा िलु्क संकिन सम्बशन्जध 
थप कायिववलध गाउँपालिकाबाट तोवकए वमोशजम हनुेछ । 

१४. बचाउः यो ऐन िाग ुहनुभुन्जिा अगालड गाउँपालिकािे िगाएको, उठाएको राजस्व यसै ऐन बमोशजम िगाएको, 
उठाएको मालननेछ । 

अनसुचुी १ 

भलुमकर (मािपोत) 

  आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
१.  मािपोत वा भमुीकर  रु. १३।- प्रलत रोपनी (अब्बि) 

रु. १४।- प्रलत रोपनी (िोयम) 
रु. ११।- प्रलत रोपनी (लसम) 
रु. १०।- प्रलत रोपनी (चार) 
 

रु. १५।- प्रलत रोपनी (अब्बि) 
रु. १४।- प्रलत रोपनी (िोयम) 
रु. १३।- प्रलत रोपनी (लसम) 
रु. १२।- प्रलत रोपनी (चार) 
 



यस गाउँपालिकािे आ.व. २०७६/०७७ िेशख बाँकी बक्यौता मािपोत उठाउन मालथ उल्िेख भए अनसुारको मािपोत कर 
लिने र त्यस्तो करमा ववगतको वक्यौता रकमको २५ प्रलतित जररवाना िाग्नेछ  

 

द्रष्टव्यः मािपोत कूि रकम वावर्िक रु १२।- भन्जिा कम हनुे भएमा न्जयूनतम वावर्िक मािपोत रकम रु. २०।-लिने । 

 
  

 

 

 

अनसूुची २ 

बहाि कर 

क) गाउँपालिका िेत्रलभत्रको घर, पसि, गोिाम, टहरा, िेड, कारखाना, जग्गा पूरै वा आशिंक रुपमा वहाि दिएकोमा 
सम्बशन्जधत घर-जग्गा धनीवाट वहाि रकमको १०% प्रलतित  वहाि कर लिइनेछ ।  

ख) गाउपालिकािे आफुिे लनमािण रेखिेख वा संचािन गरेको हाट वजार साविजनीक स्थि, वाटो छेउ ऐिानी जग्गामा 
अस्थाई पसि राख्न दिए वापत वावर्िक प्रलत वगिलमटर रु ५।- का िरिे लिने ।  

अनसूुची ३ 

ब्यवसाय कर 

क) व्यापाररक वस्तःु 

लस.न
  

वववरण   आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 

1 ्वेिसि पसि  1,०00 1,500 
2 लनमािण सामाग्री ववके्रता 2,000 2,000 
3 ववधतु सामान, टेलिलभजन, क्यामरा रेलडयो, मोवाईि 

आिी  

 

1500 1500 

4 क) कपडा पसि वा फेन्जसी स्टोर र लसिाई 
कटाई सवहत  

ख) लसिाई कटाई पसि मात्र/ कपडा पसि वा 
फेन्जसी स्टोर मात्र 

1,500 

 
 

1,500 

 

1,000 

5 घशुम्त व्यवसाय िलु्क 500 500 
 

ख) िैलनक उपभोग्य खाद्य पिाथि, सतुी, आदिको खदु्रा व्यापार 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
१ वकराना पसि   



खाद्यान्न सामाग्री मात्र भएको  

खाद्यान्न र शचया खाजा समेत बेच्ने  

खाद्यान्न र शचया खाजा र घरेि ु मदिरा समेत 
बेच्ने  

 

1000 1000 

1200 

 

2000 

२ मलनहारा वा शृ्रगांर पसि 1000 1000 
3 पान तथा अन्जय 500 500 
4 गल्िा खररि लबक्री 1000 1000 
5 फिफूि, तरकारी पसि 500 500 
6 जतु्ता चप्पि 700 700 
7 भाँडा बतिन  पसि 500 500 
8 स्टेस्नरी पसु्तक पसि 500 500 
  चस्मा घर तथा घडी ववक्री पसि 500 500 
10 शचया, नास्ता, लमठाई पसि 1000 500 
11 होटि (खाना खवुाउने) 1000 1000 
12 होटि, रेषु्टरेन्जट एण्ड िज 5000 5000 
13 होटि एण्ड िज 1000 2000 
14 फलनिचर पसि 1000 1000 
15 मिखाद्य, वकटनािक और्धी ववक्री 500 500 
16 कोल्ड लिङ्कस पसि 500 1000 
17 मदिरा पसि  2000 
18 पानी परुी- चटपट पसि  500 

 

ग) वविेर्ज्ञ परामिि तथा अन्जय व्यवसावयक सेवाहरुः- 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 

1 शचवकत्सक  500 1000 

2 कववराज  500 500 

3 इिन्जजलनयरीङ्ग सेवा   800 800 

4 काननु व्यावसायी   500 500 

5 िेखा पररिक   500 500 

6 िन्जत शचवकत्सक  500 500 

7 अनसुन्जधानकताि तथा परामिििाता  500 500 

8 कम्प्यूटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर 500 500 

  बीमा एजेन्जट 500 500 

10 पि ुशचवकत्सक  500 1000 

11 िेयर ब्रोकर (ििाि)  1000 1000 

12 सामान ढुवानी तथा सप्िायसि कम्पनी 1000 1000 

 



(घ) व्यवसाय िताि तथा नववकरण िलु्क िेहाय बमोशजम कायम गररने छः 

लस.नं. व्यवसायको पूँजी िताि िलु्क नववकरण िलु्क कैवफयत 

घ वगिको लनमािण व्यवसायको हकमा 
मात्र िाग ुहनुे  

प्रा.फ. सा.फ. प्रा.फ. सा.फ. 

१  १ िाख सम्म 

 

 १००००१ िेशख  3 
िाख सम्म 

 3००००१ िेशख  5 
िाख सम्म 

 ५००००१ िेशख मालथ 

 घ वगिको लनमािण 
व्यवसाय  

१००० 

 

३००० 

 

5000 

 

७००० 

 
 
 
 

६०० 

 

१८०० 

 

३००० 

 

४२०० 

 
 
 
 

५०० 

 

१००० 

 

१२०० 

 

१५०० 

 
 
 

 

३०० 

 

६०० 

 

७२० 

 

९०० 

 
 
 
 

नववकरण १०००।- (आ.व. सवकएको 
३ मवहना लभत्र)  

नववकरण (आ.व. सवकएको ३ मवहना 
लभत्र नवीकरण गनुिपनेछ साथै   

आ.व. सवकएको ६ मवहना लभत्र 
नवीकरण गरेमा उल्िेशखत िलु्कमा 
२५% थप िलु्क िाग्नेछ र आ.व. 
सवकएको ६ मवहना पलछ नवीकरण 
गररने छैन ।  

 

(ङ) उत्पािनमूिक उद्योग 

लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 ईटा उद्योग 5000 5000 
2 स्टेिनरी उद्योग  2000 2000 
3 साबनु उद्योग  3000 3000 
4 ग्रीि उद्योग 3000 3000 
5 ववस्कुट उद्योग (साना घरेि ु) 1500 1500 
6 डेरी उद्योग 1000 1000 
7 प्िास्टीक उद्योग 1500 1500 
8 हस्तकिा उद्योग 1000 1000 
  साना हस्तकिा घरेि ुउद्योग 1000 1000 
10 भशुजया, थकु्पा 200 200 
11 अन्जय उद्योग 2000 2000 
12 कृवर् तथा पि ुफमि एकि उद्देश्य नववकरण 500 500 
13 कृवर् तथा पि ुफमि वह ुउद्देश्य नववकरण 1000 1000 
14 काठ शचने लमि, फलनिचर उद्योग 2000 2000 
15 जडी बटुी प्रसोधन केन्जद्र 1000 1000 
च) सेवा उद्योग  
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 छापाखाना, अपसेट प्रसे 2000 2000 
2 शित भण्डार  5000 1000 
3 वैन्जड वाजा सेवा  500 500 
4 सवारी साधन भाडामा दिने (वावर्िक)  5000 5000 
5 साविजनीक पररवहन व्यवसाय(ट्रान्जसपोटि)  1000 1000 



6 बैिेशिक रोजगारको िाखा कायाििय   5000 5000 
7 नीशज िेत्रको ववद्यािय  5000 
छ) सञ्चार सेवा   
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 कूररयर सेवा  700 700 
2 छपाई तथा प्रकािन  1000 1000 
3 एफ. एम. रेलडयो  1500 1500 
4 साइबर  500 500 
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 ने. स. को पूणि स्वालमत्वमा रहेको बाहेक आलथिक 

कारोवार गने वाशण्य वैंक   
15000 15000 

2 आलथिक कारोवार गने ववशत्तय कम्पनीको मखुय 
कायाििय (मलनट्रान्जसफर समेत)  

2000 2500 

3 ववमा कम्पलन   2000 2000 
4 सहकारी संस्थाहरु (वहदु्देश्य समेत)   1000 1000 
5 लबत्तीय कम्पनीका िाखाहरु  3000 2000 
६ ववकाि बैकका िाखाहरु  3000 
ज) स्वास््य सेवा  
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 गैर सरकारी अस्पताि तथा ररसचि सेन्जटर  7500 7500 
2 नलसिङ्ग होम  5000 5000 
3 पोलि शक्िलनक  3500 3500 
4 और्धी पसि   700 700 
5 क्िीलनक तथा ल्याव  1500 1500 
6 लनशज िेत्रको प्रववलधक शििािय  7500 7500 
झ) ममित संभार सेवा  
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 मोटरसाईकि, टेम्पो आिी   1000 1000 
2 हेभी ईशक्पमेन्जट वस, ट्रक, कार ट्रयाक्टर आिी  2500 2500 
3 रेडीयो,वट,भी,कम्यटुर तथा ववद्यलुतय सामान ममित 

केन्जद्र 
500 500 

4 भाँडा बतिन  सनुचािी फिामे वस्त ुममित   500 500 
ञ) अन्जय सेवा   
लस.नं. वववरण आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
1 व्यटुी पाििर, सैिनु 1000 1000 
2 िाई शक्िलनसि   1000 1000 
3 जतु्ता लसिाई ववक्री   200 200 
4 हाउशजग कम्पनी तथा घर जग्गा खरीि ववक्री 

(ररयि स्टेट)  
10000 10000 



5 स्विेिी रोजगार सेवा 2000 2000 
6 साइनवोडि वनाउने पेशन्जटङ सेवा   800 800 
7 पि ुवधिािा   1500 1500 
8 मास ुपसि 800 800 
  कवाडीखाना    800 800 
10 िाउड स्पीकर भाडामा दिने  800 800 
11 वेशल्डङ्ग सेवा  800 800 
12 शझगटी/टायि उद्योग   1500 1500 
13 स्वीटर उद्योग   800 800 
14 Handicraft पसि   1500 1500 
15 रेन्जटि तथा क्याटरीङ्ग सेवा   1500 1500 
16 वेकरी क्याफे पसि  1000 1000 
17 पाकि  वपकलनक स्पोटि (भाडामा प्रलत दिन)   500 500 
18 राईस लमि(कुटानी वपसानी)ं  750 750 
1  व्याग पसि 800 800 

 

अनसूुची ४ 

सवारी िताि तथा बावर्िक सवारी करप्रिेि काननुिे तोके वमोशजम िाग ुहनुेछ । 

अनसूुची ५ 

ववज्ञापन कर 

 

लबज्ञापन कर (होलडङ बोडि,  तिु, व्यानर, लभते्त िेखन आदि) 
 आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 
बजार िेत्रमा प्रलत बगिवफट रु ५०।- रु ५०।- 

अन्जय बजार िेत्रमा प्रलत बगिवफट  रु २५।- रु २५।- 

 

अनसूुची ६ 

मनोरञ्जन कर 

प्रिेि काननुिे तोके वमोशजम िाग ुहनुेछ । 

 

अनसूुची ७ 

बहाि ववटौरी कर 

िैलनक हाटबजार/साप्तावहक हाटबजारमा बहाि लबटौरी कर 



गाउँपालिका िेत्र लभत्र िाग्ने िैलनक हाटबजार/साप्ताहीक हाटबजारमा (अस्थायी हाट बजार र घशुम्त पसि) प्रलतदिन 
रु.२०। का िरिे कर लिन सवकनेछ ।  

अनसूुची ८ 

पावकि ङ िलु्क 

पावकि ङ्ग िलु्क (िैलनक) आ.व. २०७६/०७७ आ.व. २०७७/०७८ 

क) बस, लमनी बस, ट्रक, टयाक्टर  

ख)शजप  

रु.२० 
रु.१५ 

रु. ३०।- 
रु. २०।- 

ग) मोटर साईकि  रु.१० रु.१५।- 
द्रष्टव्यः- वविेिी नम्वरको सवारी साधनमा मालथ उल्िेशखत िलु्कमा िोब्बर िलु्क असिु गररनेछ । 

 
 

 

 

अनसूुची ९ 

िस्तरु तथा सेवा िलु्क 

क) पंशजकरण   

लस.नं. वववरण ३५ दिन 
लभत्र 

३५ दिन भन्जिा मालथ कैवफयत 

   आ.व. 
२०७६/०७७ 

आ.व. 
२०७७/०७८ 

 

1 जन्जम िताि प्रमाशणत लनिलु्क रु.५०।- रु.५०।-  

2 वववाह िताि प्रमाशणत लनिलु्क रु.50।- रु.१००।-  

3 मतृ्य ुिताि प्रमाशणत लनिलु्क लनिलु्क रु.५०।- रु.५०।-  

4 बसाइसराई प्रमाशणत लनिलु्क रु.५०।- रु.५०।-  

5 सम्बन्जध लबच्छेि लसफाररस प्रमाशणत लनिलु्क रु.50।- 
 

रु.१००।- 
 

 

ख)गाउँपालिकािे ववलभन्न व्यवसायी, संघ संस्था वा व्यशि समेतिाई सेवा पयुािए वापत लनम्नानसुारको शिर्िकमा सेवा िलु्क 
लिनेछ  

क्र.सं.
  

सेवा सवुवधाको नाम  िाग्ने िस्तरु (रु.)  कैवफयत 

  आ.व. २०७६/०७७ आ.व. 
२०७७/०७८ 

 

1 घर जग्गानामसारी लसफाररस 1000 1000 सशजिलमनगने भए 
५००।- 



2 मोवह िगत कट्टा लसफाररस 3000 3000  

3 घर कायम लसफाररस 1000 1000  

4 छात्रवशृत्त लसफाररस 100 100  

5 ववपन्नववद्याथी छात्रवशृत्त 0 0  

6 अपाङ्गलसफाररस 0 0  

7 अस्थायी बसोबास लसफाररस 500 500  

8 स्थायीबसोबास लसफाररस 1000 1000  

  नागररकता लसफाररि/ 

नागररकता प्रलतलिपी लसफाररस 
100 100 

200 

 
 

10 अंगकृलत नागररकता लसफाररस 3000 3000  

11 आलथिक अवस्थाबलियो वा 
सम्पन्नता प्रमाशणत 

0.5% 0.5%  

12 आलथिक अवस्था कमजोर वा 
ववपन्न प्रमाशणत 

50 50  

13 ववद्यतु जडान लसफाररस 50 100  

14 धारा जडान लसफाररस 50 50  

15 शजववत रहेको लसफाररस 1000 1000  

16 िवैु नाम गरेको व्यशि एकै हो 
भन्ने लसफाररस/फरक जन्जमलमलत 
संिोधनलसफाररस  

500 500  

17 जग्गा  मलु्याङ्कन लसफाररस 
प्रमाशणत 

100 प्रलत रोपनी  100 प्रलत रोपनी   

18 व्यवसाय बन्जि लसफाररस
 स्थानीय 

स्थानीय ५०० 

अन्जय १००० 

स्थानीय ५०० 

अन्जय १००० 

 

1  व्यवसाय सञ्चािन नभएको 
लसफाररस स्थानीय 

स्थानीय ५०० 

अन्जय १००० 

स्थानीय ५०० 

अन्जय १००० 

 

20 व्यापार व्यवसाय नभएको 
लसफाररस  

स्थानीय ५००।- 
अन्जय १०००।-  

स्थानीय ५००।- 
अन्जय १०००।-  

 

21 कोटिवफ लमनाहा लसफाररस 100 100  

22 नाबालिक पररचयपत्र लसफाररस 100 100  

23 चौपाय सम्बशन्जध लसफाररस  भैंसी-500।  

खसीबोका -10०।-
  

प्रलत राँगा भैंसी-
१००।  

प्रलत खसीबोका -
५०।-  

 

24 व्यवसायिताि लसफाररस   साना तथा घरेि ु
५००।- 
मध्यम १००।- 
ठूिा २०००।-  

 

साना तथा घरेि ु
५००।- 
मध्यम १०००।- 
ठूिा २०००।-  

 

 



25 उद्योग ठाउँसारी लसफाररस  गा.पा. लभत्र २५०० 

अन्जयत्रगए ५०००  
गा.पा. लभत्र २५०० 

अन्जयत्रगए ५०००  
 

26 ववद्यािय ठाउँसारी लसफाररस 5000 5000  
27 आन्जतररक बसाईसराई लसफाररस

  
गा.पा. लभत्र १००।- 
अन्जयत्र ५००।-  

गा.पा. लभत्र १००।- 
अन्जयत्र ५००।-  

 

28 ववद्यािय सञ्चािन स्वीकृलत किा 
बवृद्ध लसफाररस  

लनजी ५०००।- 
सामिुावयक ५००।-
  

लनजी ५०००।- 
सामिुावयक ५००।-
  

 

2  व्यशिगत वववरण/चाररलत्रक 
लसफाररस 

100 100  

30 जग्गािताि लसफाररस 1000 1000  
31 संरिक लसफाररस व्यशिगत 100 100  
32 संरिक लसफाररस संस्थागत 500 500  
33 नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायमलसफाररस 
100 100  

34 शजववत संगको नाता प्रमाशणत 500 500  
35 मतृक संगको नाता प्रमाशणत 500 500  
36 कोठा, गेट खोल्न कायि रोहबरमा 

बस्ने कायि 
100 100  

37 लनःिलु्क वा सःिलु्क 
स्वास््यउपचार लसफाररस 

50 50  

38 अन्जय कायािियको मागअनसुार 
वववरण खिुाई पठाउने कायिको 
लसफाररस 

100 200  

3  संघ संस्था नववकरण लसफाररस 200 200  
40 संघ संस्था नववकरण  1000 1000  
41 घरबाटो प्रमाशणत   1000।-(प्रलतरोपनी 

थप रु. १००।- 
1000।-
(प्रलतरोपनी थप रु. 
१००।- 

 

42 चार वकल्िा प्रमाशणत  1000 1000  
43 जन्जमलमलत प्रमाशणत 100 100  
44 वववाह प्रमाशणत/अवववावहत 

समेत  
500 500  

45 घर पाताि प्रमाशणत 1000  1000  सास ु भत्ता पाउने तथा 
बाि अनिुान पाउनेको 
हकमा निाग्ने  

46 कागज मञ्जुरीनामा प्रमाशणत 250 250  
47 हकवािावाहकिार प्रमाशणत 1000 1000  



48 जग्गा रेखाङ्कनको कायि सोकायिमा 
रहोबर 

500 500  

4  जग्गाधनीपजुाि हराएको लसफाररस 500 500  
50 पजुाि घर कायमगने लसफाररस 500 500  
51 अंग्रजेीलसफाररस तथा प्रमाशणत 500 500  
52 उजरुी िताि  50  
53 मेिलमिाप गरेबापत (िबैु 

पिबाट) 
 500/500  

5४ व्यवसाय नववकरण लसफाररस 200 200  
5५ उल्िेशखत बाहेक अन्जय स्थानीय 

आवश्यकताअनसुारका लसफाररस 
प्रमाशणतहरु 

200 200  

5६ रोहबरमा बसेर प्रमाशणत गने 500 500  
ग) अन्जय सेवाहरु 

क्र.सं.
  

सेवा सवुवधाको नाम  आ.व.२०७६/०७७ आ.व.२०७७/०७८ 

१ रकम असिु उपर गनुिपने भए, कपािी लिखत 
प्रमाशणत समेत  

रकम असिु  गनुिपने भए 
रकमको ०.५ प्रलतित 

रकम असिु  गनुिपने भए 
रकमको ०.५ प्रलतित 

२ बावर्िक आय प्रमाशणत गनुि परेमा ५ िाख सम्म 
१०००।-, १० िाख सम्म रु. १५००।- रु 
२० िाख सम्म २००० र सो भन्जिा मालथ 
३००० िाग्ने छ ।  

  

३ खानेपालनको पाईप जडानको िागी कािोपते्र 
सडक फुटाउन ुपरेमा  प्रलत बगि वफट 

100 100 

३ क. जानकारी नदिई फुटाएमा थप  150 150 

घ) मोठ कायम लसफाररस 

 आ.व.२०७६/०७७ आ.व.२०७७/०७८ 
कशच्च घर वटन/खर छानो   १००/५० १००/५० 

क. पदि घर  

1 ७०० बगिवफट सम्मको 500 500 

2 १४०० बगिवफट सम्मको 1000 1000 

3 सो भन्जिा मालथ बगिवफट सम्मको 1500 1500 

ङ)  सजिलमन लसफाररस (सशजिलमन मचुलु्का चावहने) 

 आ.व.२०७६/०७७ आ.व.२०७७/०७८ 
अ) जनुसकैु साधारण सजिलमन  रु २०० रु २०० 

आ) जग्गा नामसारीको सजिलमन गिाि  रु.५०० रु.५०० 

इ) छुट जग्गा ितािको सजिलमन गिाि  रु. १००० रु. १००० 



उ) बंगरु फमिः IEE अलनवायि गने, गाई भैंसी, कुखरुा, मास ुपसि, बधिािा फमिहरुमा संधीयारको सशजिलमन भए पगु्ने र 
यस कायिको िताि िलु्क रु. ५००।- 

 

च) नक्सापास िस्तरुः 

 आ.व.२०७६/०७७ आ.व.२०७७/०७८ 
घर नक्सा पास फारम वापत   रु २००।- रु २०० ।- 
घर नक्साको प्रलतलिवप  रु. ५००।- रु. ५००।- 
घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण पत्र  रु. ५००।- रु. ५००।- 
घर नक्साको सम्पन्न प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  रु. 5००।- रु. १०००।- 
वपिर लसस्टम प्रलत स्क्वायर वफट रु 3।- प्रलत स्क्वायर वफट रु ४।- 
वाि लसस्टम प्रलत स्क्वायर वफट रु 2।- प्रलत स्क्वायर वफट रु ३।- 
हाउशजङ्ग कम्प्िेक्स प्रलत स्क्वायर वफट रु 15।- प्रलत स्क्वायर वफट रु २०।- 
सामिुावयक भवन प्रलत स्क्वायर वफट रु ५।- प्रलत स्क्वायर वफट रु ५।- 
ववजनेि वाि सटर सवहत प्रलत स्क्वायर वफट रु 5।- प्रलत स्क्वायर वफट रु ६।- 
ढुङ्गा माटो जस्ता  प्रलत स्क्वायर वफट रु 1।- प्रलत स्क्वायर वफट रु २।- 
घर धरुी कायम िताि िलु्क   रु.५० प्रलत घर  
गाउँपालिका िेत्रलभत्र चौपाया जनावरहरु अलनयशन्जत्रत रुपमा छाडा छालडदिंिा व्यशिहरुको हानी नोक्सानी हनुे  गरेको 
हुँिा प्रत्येक वडामा कान्जजी हाउसको व्यवस्था गरर तोवकए अनसुारको सेवा िलु्क लिने । 
कािोपते्र बाटो अनमुलत लबना भत्काएमा बाटो बनाउन िगाउन ेर रु. ५०००।- जररवाना गने 
अनमुलत लिएर बाटो भत्काउन आएमा रु. ५०००।- धरौटी लिई भत्काउन दिने र बाटो बनाउन िगाउन े  

 

अनसूुची -१० 

प्राकृलतक श्रोत उपयोग करबागमलत प्रिेि सरकारबाट तोवकए वमोशजम हनुेछ । 

नोटः अन्जय छुट भएका करहरुिाई गाउँ कायिपालिकाको बैठकको लनणियिे समावेि गिै िग्नको िालग अलधकार प्रत्यायोजन 
गने । 

 

 

 

आज्ञािे, 

ववकाि िमाि ररजाि 

प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 


