
 
 

 
प्रस्ताव गरयएका कयका दय तथा दामयाहरु  

 

अनसूुची १ 

 सम्ऩतत कय 
 

क्र.सॊ. कयको आधाय  दय  कैफपमत 

१ आय.तस.तस. ऩक्की घय १०००   

२ ढूॊगा/फिनको छाना बएको घय ३००   

३ साभान्म घय १००   

अनसूुची २  भारऩोत कय  
क्र.सॊ. कयको आधाय  दय  कैफपमत 

१ ३ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वातभत्व ५०   

२ ३ देखि ५ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वातभत्व १००   

३ ५ योऩनी बन्दा फढी जग्गाको स्वातभत्व  ५ योऩनी सम्भ १०० सो बन्दा भातथ प्रतत योऩनी रु १० 

 

अनसूुची ३ 

 घय जग्गा फहार कय  

गाउॉऩातरका ऺेत्रतबत्र कुनै ऩतन व्मखि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, िहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी 
ऩूयै वा आॊखिक तवयरे फहारभा ददएकोभा त्मस्तो फहार यकभभा १० प्रततितका दयरे घय जग्गा फहार कय 
रगाइनेछ ।  

 

अनसूुची ४  

व्मवसाम कय 

क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैफपमत 

१ १ देखि २ राि सम्भ रगानी बएका फकयाना ऩसर ६००।०० १००० दताा िलु्क 

२ 

२ बन्दा भाथी ५ राि सम्भ रगानी बएका फकयाना 
ऩसर 

१०००।०० १००० दताा िलु्क 

३ 
५ राि बन्दा भाथी रगानी बएका फकयाना ऩसर २५००।०० १००० दताा िलु्क 

४ ऩिऩुारन पायाभ/बेडीगोठ/ कृफि पायभ  
२०००।०० १००० दताा िलु्क 

५ अरैचीॊ साभूदाफमक 
५०००।०० १००० दताा िलु्क 

६ घमु्ती व्माऩायी 
२०० प्रतत ऩिक गा.ऩा तबत्र १ 

भफहनाका रातग     

 



 
 

७ अरैचीॊ व्मखिगत 
१०००।०० १००० दताा िलु्क 

८ 
अरैचीीँ िरयद फवक्री 

प्रतत के.खज. ५ व्माऩायी य प्रतत के.खज. ५ 

फकसान/सभदुाम 

९ व्मवसाम रयसोि २००००।०० १००० दताा िलु्क 

१० पतनाचय ५०००।०० १००० दताा िलु्क 

११ याइस तभर।कूिानी तभर १५००।०० १००० दताा िलु्क 

१२ सहकायी िदु नापाको ३ प्रततित 

१३ साभदुाफमक होभ स्िे सॊस्था दताा  १०,१०० ।०० 

१४ होभस्िे ५००।०० प्रतत घय नवीकयण   

 

(नोि: होभ स्िे सॊचारन सतभतत/ ऩमािन सतभततरे सॊस्था नवीकयण गदाा आफ्नो सॊस्थाभा आवद्ध प्रत्मेक घय धयुीको 
नफवकयण दस्तयु सभेत अतनवामा एकभसु्ठ दाखिरा गनुाऩने छ ।) 
 

होिर, येषु्टयेण्ि तथा रज  

क शे्रणीराई रु. ५०००/- 

ि शे्रणीराई रु. ३०००/- 

ग शे्रणीराई रु. २०००/- 

घ शे्रणीराई रु. १२००/- 

ङ शे्रणीराई रु. १०००/- 

वगीकयण 

क- उच्चकोिीको िाना य फस्ने प्रफन्ध तथा अन्म सफुवधा बएकोराई 
ि- रज य येषु्टण्ि दफैु बएको य उच्चकोिीको येषु्टयेण्िराई 
ग- रज य िाना िवुाउनेराई 
घ- िाना िवुाउने व्मवस्था बएको होिेरराई 
ङ- साभान्म येषु्टयेण्ि भात्र बएकोराई 

 

खचमा, कफप तथा साभान्म नास्ता ऩसर रु. १०००/- 

ऩरु हाउस तथा स्नकुय हाउस रु. २०००/- 

भास ुतथा भाछा ऩसर 

िसी रु. १०००/- 



 
 

याॉगा रु. १०००/- 

कुियुा रु. १०००/- 

िसी(फाख्रा सभेत), यागाॉ, कुियुा ततन भध्मे कुनै दइु प्रकायका भास ुऩाइने १२००/- 

िसी(फाख्रा सभेत), यागाॉ, कुियुा उल्रेखित सफै प्रकायका भास ुऩाइने १५००/- 

परपूर तथा तयकायी ऩसर  

तयकायी तथा परपूरको थोक फवके्रताराई रु. १०००/- 

तयकायी तथा परपूरको िदु्रा फवके्रताराई रु. ५००/- 

स्वास््म ऺते्र तपा  

औिधी ऩसर   

औिधी फवके्रताराई (क्रीतनक सफहत) रु. ३०००/- 

औिधी फवके्रताराई रु. २०००/- 

तनभााण व्मावसामी 

तनभााण व्मावसामीको वगा नफवकयण िलु्क 

घ वगाराई रु. ३०००/- 

फवत्तीम सेवा तपा   

क वगाका वाखणज्म फैंकराई रु. ५०००/- 

ि वगाका फवकास फैंकराई रु. ४०००/- 

ग वगाका फवत्तीम सॊस्थाराई रु. ३०००/- 

फीभा कम्ऩनी रु. ३०००/- 

सहकायी सॊस्थाहरु रु. ३०००/- 

भादक ऩदाथा तथा अन्म ऩेम ऩदाथाको िदु्रा फवक्री फवतयण 

क शे्रणीराई रु. ३०००/- 

ि शे्रणीराई रु. २०००/- 

फगीकयण  

शे्रणी : यक्सी,  फवमय, कोल्ड तिङ्कस,् तभनयर वाियको िदु्रा फवके्रता 

शे्रणी : कोल्ड तिङ्कस,् तभनयर वाियको िदु्रा फवके्रता 



 
 

गैय सयकायी सॊस्था 

अन्तयाफराम  रु. १५०००/- 

याफरम रु. १००००/- 

स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था  

१० राि भाथीको कामाक्रभ बएका रु. ५०००/- 

१० राि भनुीको कामाक्रभ बएका रु. ३०००/- 

१ राि सम्भको कामाक्रभ बएका  रु. ५००/- 

धातभाक साभाखजक उद्देश्मरे स्थाऩना बएका तय कायोफाय नबएका छुि 

कन्सल्िेन्सी सेवा 

कन्सल्िेन्सी, इखन्जतनमरयङ्ग तथा प्राफवतधक सेवा रु. १००००/- 

पतनाचय उद्योग 

खस्िर, काठ दवैु पतनाचय फवफक्र फवतयण गने रु. ३५००/- 

खस्िर पतनाचय िदु्रा फवफक्र गने रु. २०००/- 

काठको पतनाचय िदु्रा फवफक्र गने रु. १५००/- 

जडीफिुी  

जडीफिुी प्रसोधन व्मवसाम  रु. ३०००/- 

जडीफिुी फवक्री फवतयण रु. २०००/- 

 

अनसूुची ५  

जतडफिुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय  

जडीफिुी तनकासी कय प्रतत के जी रु. ५/- 

कवाडी तनकासी कय प्रतत के जी रु. ०.५० 

जीवजन्त ुतनकासी कय चाय िटेु्ट प्रतत गोिा रु. १००/- 
अनसूुची ६ 

सवायी साधन कय (स्थनीम ऩूवााधाय उऩमोग कय) 
क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैफपमत 

१ मात्र ुवाहक खजऩ, तनजी काय भ्मान १००।०० प्रतत फिऩ 

२ 
भारवाहाक, िक, िमाक्िय २००।०० 

प्रतत फिऩ 

३ 
वस १५०।०० 

प्रतत फिऩ 



 
 

अनसूुची ७  

फवऻाऩन कय 
 

होतडाङ्ग वोडा प्रतत स्क्वाएय फपि रु.२ /-  

ठूरो साइन फोडा फवद्यतुतम – प्रतत स्क्वाएय फपि रु. ५ /-  

खस्क्रन फोडा प्रतत स्क्वाएय फपि रु. ३ /-  

फपल्भी ब्मानय ऩोष्ट रु. ५ /-  

व्मवसाफमक व्मानय प्रतत स्क्वाएय फपि रु. ५ /-  

तबते्त रेिन प्रतत स्क्वाएय फपि रु. ५ /-  

भाकेफिङ्ग दैनीक रु. १ /-  

भादक ऩदाथा, चयुोि आदीको प्रचायभा दैतनक रु. २ /-  

फ्रेक्स फोडा प्रतत स्क्वाएय फपि रु. २ /-  

अनसूुची ८  

भनोयन्जन कय 
क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैफपमत 

१ गाउॉऩातरका स्तयीम साॊस्कृततक भहोत्सव ५०००।००   

२ घािु भहोत्सव बजुङु ५०००।००   

`अनसूुची ९  

 वहार फविौयी िलु्क 

गाउॉऩातरका ऺेत्र तबत्र गाउॉऩातरकारे तनभााण गयेका बवन वा सावाजतनक जग्गाभा घय वा सिय फनाइ आवास प्रमोजन 
तथा व्मवसाम प्रमोजनको रातग प्रमोग गयेभा तऩतसर फभोखजभ फाफिाक िलु्क राग्नेछ ।  

क्र.सॊ. कयको आधाय  दय कैफपमत 

१ आवास प्रमोजन १०००।०० १ योऩनी उऩबोग 

२ आवास प्रमोजन ३५००।०० १ योऩनी बन्दा फढी 
३ व्मवसाम प्रमोजन ५०००।०० प्रतत घय फाफिाक 

अनसूुची १० 

ऩाफका ङ् िलु्क 

गाउॉऩातरका ऺेत्रभा गाउॉऩातरकारे ऩाफका ङ् स्थर तथा फस/जीऩ ऩाका  तनभााण/ व्मवस्थाऩन गयी सवायी साधन ऩाफका ङ्क 
िलु्क रगाउनेछ ।  

अनसूुची ११ 
िेफकङ्ग, कोमोफकङ, क्यानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य मााफ्िीङ् िलु्क  

गाउॉऩातरका ऺेत्रभा गाउॉऩातरकारे िेफकङ्ग, कोमोफकङ, क्यानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य मााफ्िीङ् तनभााण/ 
व्मवस्थाऩन गयी  िलु्क रगाउनेछ । 



 
 

अनसुखुच १२ 

तसपारयस दस्तयु 
क्र.सॊ. तसपारयसका प्रकाय दस्तयु कैफपमत 

१ नागरयकता तसपारयस ०।००   

२ नागरयकताको प्रतततरऩी तसपारयस ६००।००   

३ नाता प्रभाखणत नेऩारी ५००।००   

४ नाता प्रभाखणत अङ्ग्रजेी १०००।००   

५ तसपारयस अन्म अङ्ग्रजेी १०००।००   

६ ऩारयवारयक फववयण फिफिस सेना १५०००।००   

७ ऩारयवारयक फववयण बायततम सेना १०००।००   

८ ऩारयवारयक फववयण नेऩारी कभाचायी ५००।००   

९ जन्भ दताा 

घिना दताा ऐन २०३३ 
तथा सम्फखन्धत काननु 

फभोखजभ 

  

१० फववाह दताा   

११ भतृ्म ुदताा   

१२ वसाइ सयाइ   

१३ सम्वन्ध फवच्छेद   

१४ व्मखिगत घिना प्रभाणऩत्र प्रतततरऩी   

१५ जग्गा नाभसायी तसपारयस १०००।००   

१६ सम्ऩतत भूल्माङ्कन फवगोको ०.०५ प्रततित   

१७ चारयतत्रक प्रभाणऩत्र तसपारयस ५००।००   

१८ अऩाङ्ग।प्रकोऩ ऩीतडत।फवयाभी तसपारयस तन िलु्क   

१९ व्मवसाम दताा तसपारयस ५००।००   

२० अफववाफहत तसपारयस ५००।००   

२१ भातथ वाहेकका अन्म तसपारयसभा ५००।००   

अनसूुची १३ 

ऩमािन प्रवेि िलु्क  

क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैफपमत 

१ ऩमािन व्मवस्थाऩन सतभतत ( ऩमािक आगभन  सॊख्मा 
१०,००० फढी हनुे राई) 

५००० वाफिाक 

२ ऩमािन व्मवस्थाऩन सतभतत ( ऩमािक आगभन  सॊख्मा 
१०,००० बन्दा कभ  राई) 

१५०० 

 
वाफिाक 

३ गाउॉऩातरका तबत्रका साभदुाफमक होभ स्िे सॊचारन सतभतत  १००० वाफिाक 

अनसूुची १४ 

दह्त्त्तय फह्त्त्तय 

स्थानीम तहभा उऩरब्ध ढुॊगा, तगट्टी, फारवुा य अन्म नददजन्म फस्तहुरु फातावयणीम प्रबाव भलु्माॊकन गरय  उत्िनन गरय 
प्रदेि सयकायको तनमभानसुाय तोकेको दयभा तनकासी गने ।   


