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अननभा गाउॉऩालरकाको आलथनक ऐन 

 

अननभा गाउॉऩालरकाको अथन सम्फन्धी प्रस्तावराई कामानन्वमन गनन फनकेो ऐन 207९ 
सबाफाट स्वीकृत लभलत 207९-03-17 

प्रस्तावना् अननभा गाउॉऩालरकाको आलथनक वषन 2079/080 को अथन सम्फन्धी प्रस्तावराई कामानन्वमन 
गननको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था 
गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोजजभ अननभा गाउॉऩालरकाको प्रथभ गाउॉ सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आलथनक ऐन, 207९ यहेको छ । 

  (2) मो ऐन 2०7९ सार श्रावण 1 गतेदेजि अननभा गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुछे । 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (1) फभोजजभ एवककृत/ सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय रगाइन े
य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बलूभ कय (भारऩोत): गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका जग्गाभा त्मस्तो जग्गाको उऩबोगका आधायभा अनसूुजच 
(2) फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । (एकीकृत सम्ऩत्ती कय रगाएको 
अवस्थाभा बलूभ कय नराग्ने) 

४. घय जग्गा वहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, 
टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी ऩूयै वा आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा त्मस्तो फहार यकभभा 
अनसूुजच (3) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथनक कायोवायका 
आधायभा अनसूुजच (4) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. जलडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जलडफटुी, 
वनकस, कवाडी भार य प्रचलरत कानूनरे लनषेध गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका 
जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसावमक कायोवाय गयेवाऩत अनसूुजच (5) 
फभोजजभको कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

७. सवायी साधन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दतान बएका सवायी साधनभा अनसूुजच (6) फभोजजभ सवायी 
साधन कय रगाइने छ य उि कय सम्फजन्धत प्रदेशरे असरु गयी अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७5 फभोजजभ स्थानीम तहको ववबाज्म कोष भापन त ् गाउॉऩालरकाको सॊजचत कोषभा फाॉडपाॉड 
गनुनऩनेछ। 



८. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजच (7) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ ।मसयी कय सॊकरन गदान अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७5 फभोजजभ 
सम्फजन्धत प्रदेशरे लनधानयण गयेको ववऻाऩन कय सभेत सॊकरन गयी प्रदेश ववबाज्म कोषभा याजश्व 
फाॉडपाॉड गनुनऩनेछ। 

 

९. भनोयञ्जन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयञ्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (8) फभोजजभ व्मवसाम 
कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।मसयी कय सॊकरन गदान अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७5 फभोजजभ सम्फजन्धत प्रदेशरे लनधानयण गयेको ववऻाऩन कय सभेत सॊकरन गयी प्रदेश ववबाज्म 
कोषभा याजश्व फाॉडपाॉड गनुनऩनेछ। 

१०. फहार लफटौयी शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभानण, येिदेि वा सॊचारन गयेका हाट फजाय, 
ऩसर वा सयकायी जग्गाभा अनसूुजच (9) भा उल्रेि बए अनसुाय फहार लफटौयी शलु्क रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

११. ऩावकन ङ शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकन ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत 
अनसूुजच (10) फभोजजभ ऩावकन ङ शलु्क रगाइन ेय असूर उऩय गरयनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य ् माफ्टीङ्ग शलु्क्  गाउॉऩालरकारेआफ्नो 
ऺेत्रलबत्र टे्रवकङ्ग, कामोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य ् माफ्टीङ्गसेवा वा व्मवसाम सॊचारन 
गयेवायत अनसूुजच (11) फभोजजभको शलु्क रगाइन ेय असूर उऩय गरयनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभानण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच 12 भा उजल्रजित 
स्थानीम ऩूवानधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा व्मवस्था बए अनसुाय 
शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩमनटन प्रवेश शलु्क् गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र लनभानण गयेका उद्यान, ऩाकन , जचलडमािाना, 
ऐलतहालसक तथा ऩयुाताजत्वक सम्ऩदा, सॊग्राहरम जस्ता सम्ऩदा उऩमोग गये वाऩत ऩमनटकहरुवाट अनसूुची 
१३ भा उजल्रजित दयभा ऩमनटन प्रवेश शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ । 

१५. कय छुटमस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय 
छुट ददईने छैन । 

१६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामनववलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन 
सम्फन्धी कामनववलध गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुेछ । 

 

अनसूुची १: (गाऊॉ ऩालरका रगाउने सम्ऩत्ती कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने) 



अनसूुची २: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने बभूीकय (भारऩोत)का ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ३: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने घय जग्गा वहार कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ४: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने व्मवसाम कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ५: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने जलडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ६: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने सवायी साधन कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ७: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने ववऻाऩन कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ८: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने भनोयञ्जन कयका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ९: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने फहार लफटौयी शलु्कका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची १०: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने ऩावकन ङ्ग शलु्कका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची ११: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य  माफ्टीङ्ग  
शलु्कका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची १२: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने शलु्क तथा दस्तयुका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

अनसूुची १३: गाऊॉ ऩालरकारे रगाउने ऩमनटन प्रवेश शलु्कका ऺेत्र य दयहरु उल्रेि गने 

    आलथनक ऐन अन्तयगनत याजश्व दय येट  
        अन;ु"ची -1 
  दपा-2 अनसुाय  

  

लस.न. वववयण वावषनक कय/येट रु.  कैवपमत  

  
1 

टावटको फेया बएको पुसको छानो बएको  बईु तरे घय 
प्रलतघय  

10   

  2 टावटको फेया बएको पुसको छानो बएको दईु तरे घय  20   

  3 टावटको फेया बएको वटनको छानो बएको बईु तरे घय  20   

  



4 टावटको फेया बएको वटनको छानो बएको दईु तरे घय  30   

  5 ईटाको वारभा पुसको छानो बईु तरे घय 35   

  6 ईटाको वारभा वटनको छानो बईु तरे घय 40   

  7 ईटाको वारभा वटनको छानो दईु तरे घय 40   

  8 एक तल्रे ऩक्की भणु्डा घय  50   

  9 दईु तल्रे ऩक्की भणु्डा घय  100   

  10 तीन तल्रे ऩक्की भणु्डा घय  200   

  11 तीन तल्रा भाथीको ऩक्की घयको प्रलत तल्रा थऩ प्रलतघय 150   

  
 अनसूुची -2 

  दपा-3 अनसुाय  
  

लस.न. ऺेत्रपर 
दय प्रलत कठ्ठा रु. 

अव्वर दोमभ लसभ चाहाय 

1 1 कठ्ठा देिी 1 ववगाहा सम्भ  3 2 2 1 

2 1 ववगाहा देिी 1.5 ववगाहा सम्भ 4 3 2 1 

3 1.5 ववगाहा देिी 3 ववगाहा सम्भ  5 4 3 2 

4 3 ववगाहा बन्दा भालथ जलत बएऩलन  7 5 4 3 

5 उद्योग तथा सॊस्थाको नाभभा यहेको जग्गाको  25 20 15 10 

6 न्मूनतभ भारऩोत                                   रु 

7 जरयवाना एक वषनको बए 10 प्रलतशत त्मसऩलछ प्रत्मेक वषनको थऩ 5 प्रलतशतरे जोलडन े 

अनसूुची-३ 
  दपा ४ अनसुाय  

गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका घय बाडाभा १० प्रलतशतका दयरे घय फहार कय रगाइनेछ । 
अनसूुची-४ 

दपा ५ अनसुाय  
  

लस.न. वववयण कयको दय रु. कैवपमत 

  
1 दैलनक उऩबोगका िाध्म ऩदाथन फेच्ने ऩसरभा लनम्नअनसुायको कय लरन े 

  



क. 50 हजाय देिी 5 राि सम्भको ऩसरभा  300 प्रलतवषन 
  ि. 5 राि देिी 10राि सम्भको ऩसरभा  500 प्रलतवषन 
  ग. 10 राि बन्दा भाथी  जती बएऩलन प्रलत ऩसर 1000 प्रलतवषन 
  

2 

रगुा लसउने कऩार काटन,े तजस्वय जिच्ने य  प्रलत 
ऩसर  500 प्रलतवषन 

  

3 

रत्ता कऩडा ,औषधी ऩसर , पराभ , लसभेन्ट, वऩत्तरफाट तमाय हनुे बाडाकुडा य यॊग यौगन 
करात्भक भतुीको साभान , ववजरुीको साभान वववि गने ऩसरभा लनम्नअनसुायकव कय लरने 
। 

  ि. 5 राि देिी 10 राि सम्भको ऩसरभा  500 प्रलतवषन 
  ग. 10 राि बन्दा भाथी  जती बएऩलन प्रलत ऩसर 1000 प्रलतवषन 
  

4 

भसरन्दको सभान ऩेट्रोर, भोववर, आमर, अइसविभ, 
जतुा पलननलसॉङ्गको सभान भेलसन, ऩाटन, ऩूजान, तैमारय 
ऩोशाक अदद भार सभान वेच्ने ऩसरभा लनम्न अनसुायको 
कय लरन े    

  क. 50 हजाय देिी 5 राि सम्भको ऩसरभा  300 प्रलतवषन 
  ि. 5राि देिी 10राि सम्भको ऩसरभा  500 प्रलतवषन 
  ग. 10राि बन्दा भाथी  जती बएऩलन प्रलत ऩसर 1000 प्रलतवषन 
  

5 

येलडमो ,घडी  क्माभेया टेलरलबजन ,विज, सवायी साधन 
वा ववरालसताको सभान वेच्न ेऩसरभा लनम्नअनसुायको कय 
लरने । 

   

  क. 50 हजाय देिी 5 राि सम्भको ऩसरभा  300 प्रलतवषन 
  ि. 5 राि देिी 10 राि सम्भको ऩसरभा  500 प्रलतवषन 
  ग. 10 राि बन्दा भाथी  जती बएऩलन प्रलत ऩसर 1000 प्रलतवषन 
  

6 

स्थालनम ईजाजत प्राप्त बएको बठ्ठीफाट उपाऩाददत सवै 
प्रकायका भददया फेच्ने ऩसर वा बठ्ठीभा लनम्नअनसुायको 
कय लरन े    

  क. सानो ऩसर 500 प्रलतवषन 
  

7 
लसभेन्ट टामर, लसभेन्ट ब्रक , ह्यभु ऩाईऩ , ऩोर 
जस्ता लसभेन्ट फाट तमाय हनुे सभानको प्रलत ऩसर 1500 प्रलतवषन 

  



8 स्वदेजश वा ववदेजश लडजस्िरयी वा ब्रअुरयफाट उत्ऩाददत 
वोतर फन्दी भददया ऩसर  1000 प्रलतवषन 

  

9 
क.जचमा लभठाई तथा बोजनारम ऩसर क वगन 3000 प्रलतवषन 

  ि.जचमा लभठाई तथा बोजनारम ऩसर ि वगन 1500 प्रलतवषन 
  

10 
नेऩार सयकायको स्वीकृती लरई स्थाऩना बएको भददया 
बठ्ठीभा  5000 प्रलतवषन 

  
11 छाऩािाना  1500 प्रलतवषन 

  
12 ईटा जझॊटी आदी उत्ऩादन गने उधोगभा प्रलत जचभनी 50000   

  
13 ठाडो बएको इिा लबन्टी उत्ऩदन वविी भा  5000   

  
14 ज्मासर िोरी व्माऩाय गने ऩसर 1000   

  
15 होटर गेस्ट हाउसभा 1000   

  

16 

कववयाज, जचवकत्सक, दण्त जचवकत्सक, इजन्जलनमय, 
काननु व्वावसामी रेिाऩयीऺक व्मावसावमक व्मावसारा 
ज्मोलतस जशऺण सस्था टाइऩ कम्प्मटुय भनी चेन्जय 
पलनचय ऩश ुजचवकत्सक  ऩेन्टयभा 1000   

  
17 

फैंवकङ्ग य ववलतम सॊस्थाभा लनम्न अनसुायको कय लरन े    

  क. एक कयोड बन्दा भनुीको ऩुॉजजभा 5000   

  ि. एक कयोड बन्दा भालथको ऩुॉजजभा  10000   

  १८ व्मावसावमक तालरभ केन्रभा  1000   

  १९ दधु व्मावसावमक जचज उधोगभा  500   

  २० घयेर ुतथा साना उधोगभा  1000   

  २१ भझौरा उधोगभा  5000   

  २२ ठूरो उधोगभा  25000   

  

२३ 
गाउॉऩालरका प्रधान कामानरम बएको लनभानण व्मावसामी 
राइ  5000   

  २४ व्मवसामीक सॊचाय पोन पैक्स सेवा पोटो वप्रन्ट 5000   

  २५ लभरको प्रलत अश्व शत्ती वाऩत  25   

  



२६ भालथको प्रकयणभा नऩयेका अन्म 25 देजि 250 
सम्भ तजववजभा 

  

  अनूसजुच ५ 
दपा ६ अनसुाय 

अननभा गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्रभा जलडफटुीका ऺेत्रभा कुनै वकलसभको कय लनधानयण गयेको छैन । 
 

अनूसजुच ६ 

दपा ७ अनसुाय 
 

१ फस ट्रक रहयी य अन्म ज्माभी गाडीको  500   

  
2 बाडाको काय जजऩभा  500   

  
3 बाडाको टेम्ऩ ु 200   

  ४ बाडाको लभनी वस  500   

  
5 लनजीकाय ट्याक्टय ट्याम्ऩ ुय लभनी वसभा 200   

  

६ 
ववदेशभा दतान बएका देहामका सवायी साधन 
गाउॉऩालरकाभा प्रवेश गदान लनम्न अनसुायका सवायी भा 
लनम्न फभोजजभको दैलनक कय लरन े    

  क. भोटय साइकर स्कुटय दैलनक  20   

  ि. भोटय काय जजऩ भ्मान 50   

  

ग. 
ट्रक रहयी वस कन्टेनय डोजय योरय आदद जस्ता ज्माभी 
सवायी साधन 100   

  ७ लनजी तथा बाडाको वस ट्रक य ट्रमाक्टय प्रलत ऩटक 15   

  ८ लनजी तथा बाडाका टेम्ऩभुा 5   

  ९ अन्म सवायी साधनभा 5   

   

 

 

 



अनूसजुच ७ 

दपा ८ अनसुाय 

1 

गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र ववऻाऩनको रालग यािेको होलडॊङ्ग 
वोडन प्रलत स्कामय वपट 15   

  
2 लबते रेिन प्रलत ववऺाऩन प्रलत स्कामय वपट 7   

  अनूसजुच ८ 

दपा 9 अनसुाय 

1 

लसनेभा हर लबलडमो हर साॉस्कृलतक प्रदनशन स्थर लथएटय 
सलगत तथा भनोयन्जन प्रदशनन स्थरको प्रवेश शलु्कभा 
उठेको यकभको  3 प्रलतशत   

  
2 जाद ुसयकस चटक आदीभा प्रलत ददन  250   

  अनूसजुच ९ 

दपा १0 अनसुाय 

लस न वववयण न्मनुतभ भालसक 
अलधकतभ भालसक 

 

1 

 गाऩाफाट लनभानण बएको ऩक्की सटय प्रलत कोठा भालसक 
3000 डाक फढाफढफाट  

 

2 कच्ची सटय कोठाहरु लनभानण बएको प्रलतकोठाभा  
भालसक  

500 डाक 
फढाफढफाट    

 

३ एरानी ऩती जग्गा जोत आवाद गरय बोग चरन गयेको 
जग्गाभा एक कठा सम्भ (फावषनक) 

अब्फर- १५०० 
दोमभ - १५०० 
लसभ- १५०० 
चाहाय- ८०० 

ठेक्का 
रगाउन े   

 अनसुचुी १० 
दपा ११ अनसुाय 

गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका सवायी साधनराइ ऩावकन ङ उऩरब्ध गयाए वाऩत कुनै वकलसभको कय लनधानयण गरयएको छैन । 
अनसुचुी ११ 

दपा १२ अनसुाय 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र टे्रवकङ,फन्जी जजम्ऩङ जजऩ फ्रामय य यमाजफ्टङ सेवा सञ्चारनभा नयहेकोरे कुनै वकलसभको कय 



लनधानयण गरयएको छैन । 
अनशुची-12 

दपा -13 अनसुाय 

लस.न. वववयण कयको दय  कैवपमत  
  

1 सयसपाई शलु्क  15   

  
2 ऩमनटवकम वनबोज ऺेत्रको प्रवेश शलु्क स्वदेशीराई  50   

  
3 ऩमनटवकम वनबोज ऺेत्रको प्रवेश शलु्क ववदेशीराई  100   

  
4 ऩाकन को उदघाटन प्रवेश शलु्क स्वदेशीराई 50   

  
5 ऩाकन को उदघाटन प्रवेश शलु्क ववदेशीराई 100   

  

6 

कसैको यकभ करभ उठाई ददएकोभा उठेको यकभको 5 
प्रलतशत     

  

      लस.न. वववयण कयको दय  कैवपमत  
  

1 वटकट वाऩत 10   

  
2 नागरयिा प्रभाणऩत्र लसपारयस /प्रलतलरऩी लसपारयस  50   

  
3 नाता प्रभाजणत दस्तयु 50   

  
4 सयजलभन दस्तयु  200   

  
5 जाग्गा नाभसायी दस्तयु 100   

  
6 भोही नाभसायी दस्तयु 100   

  
7 भोही छोडऩत्र लनमनु्तभ 5 कठ्ठा सम्भ  100   

  
8 भोही छोडऩत्र अलधकत्भ प्रलतकठ्ठा  20   

  
9 भोही रगत किा अन्म 5 कठ्ठा सम्भ   200   

  
10 भोही रगत किा अन्म 5 कठ्ठा भाथी  प्रलतकठ्ठा  20   

  
11 पोटोटाॉस लसपारयस 50   

  
1२.क घयफाटो लसपारयस ग्राईबेर फाटोरे छोएको  100   

  ि. वऩच फाटोरे छोएको 5 कठ्ठा सम्भ  200   

  ग. फाटो नछोएको जग्गाभा 5 कठ्ठा सम्भ  50   

  घ 5 कठ्ठा बन्दा भाथी प्रलतकठ्ठा   10   

  



१३ अचर सम्ऩती भलु्माङ्कण 10 राि सम्भको  0.03 प्रलतशत   

  १४ अचर सम्ऩती भलु्माङ्कण 10 राि भाथी  0.05 प्रलतशत   

  १५ काठ जचयानी सीपारयस रयक्सा ठेरागाडाफाट  25   

  १६ काठ जचयानी सीपारयस वैरगाडाफाट  50   

  १७ काठ जचयानी सीपारयस ट्रामकटयफाट  150   

  १८ काठ जचयानी सीपारयस ट्रकफाट  250   

  १९ ववद्यतु लसपारयस घयको रालग  50   

  २० ववद्यतु लसपारयस कृषीको रालग  50   

  २१ ववद्यतु लसपारयस उद्योगको रालग  100   

  २२ अन्म निरेुको लसपारयस दस्तयु  50   

  २३ प्रलतलरवऩ प्रभाजणत दस्तयु  25   

  २४ व्मजिगत घटना दतान शलु्क  200   

  २५ व्मजिगत घटना प्रभाजणत प्रलतलरऩी  500   

  २६ घय फहार कय 10 प्रलतशत   

  
27 सस्था नववकयण  1000   

   

अन्य लसफाररस 

२९ 

बहुउदेश्य सहकारी 

दतान 3000  

नलवकरण 2000  

३० 

लवषयगत सहकारी 
दतान 2000  

नलवकरण 1500  

३१ 

कृलष समूह दतान 

दतान 1000  

नलवकरण 500  



३२ 
अन्य लसफाररस दस्तुर 100  

३३ 
कृलष लमटर लसफाररस दस्तरु 100  

  

३४ 
लचम्नी ईटा भठ्ठा 50000  

३५ 
१ करोड िागत भन्दा मालथको उधोगको िालग 5000  

३६ ५० िाख भन्दा मालथ र १ करोड भन्दा मुनीको उधोगको 

िालग 
3500  

३७ 
५० िाख भन्दा मुनी सवै उधोगको िालग 2500  

३८ 
अन्य पयानवरणीय लसफाररसको िालग 1000  

३९ 
'' घ ''  वगनको लनमानण व्यवसालय जारी 10000  

४० 
'' घ ''  वगनको लनमानण व्यवसालय नलवकरण 7000  

४१ 
घर अभेलिखिकरण लकताब िररद 500  

४२ 
लनलि लिधािय कक्षा थपको दसु्तर 5000  

४३ 
नयााँ लनलि लिधािय दतााको शुल्क 10000  

४४ 
घरेिु तथा साना उधोगको लसफाररस दसु्तर 500  

४५.  
घर नक्सा  

३ रुऩैमा प्रलत 
स्क.वपट  

४६.  
घर अलभिेिीकरण दसु्तर  2 रुऩैमा प्रलत  



स्क.वपट 

४७.  पोिरी, कुिुरा,भैसी,गाइ, बाख्रा िगायतका चौपाया फमा दताा 

बालषाक दसु्तर  

10,000  

४८.  
लनलि खिलनक दताा शुल्क 10000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


