
महाब ु गाउँपालिकाको आलथिक विधेयक 

 गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनि बनकेो विधेयक 

प्रस्तािनााः गाउँपालिकाको आलथिक िर्ि 207९/0८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कायािन्ियन गनिको लनलमत्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संविधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोजिम गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम  गाउँपालिकाको “आलथिक ऐन, 207९” रहेको छ । 

 (2) यो ऐन 207९ साि श्रािण 1 गतेिेजि गाउँपालिका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कराः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुची (1) बमोजिम घर कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
सम्पजत्त करको हकमा कायिविलध बनाई िाग ुगररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत): गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोजिम भलूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर िहाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे भिन, घर, पसि, विद्यािय, ग्यारेि, गोिाम, 
टहरा, छप्पर, िग्गा िा पोिरी पूरै िा आजंशक तिरिे िहािमा दिएकोमा अनसूुची (३) बमोजिम घर िग्गा 
िहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यिसाय कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोिारका 
आधारमा अनसूुची (४) बमोजिम व्यिसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, किािी र िीििन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, 
िनकस, किािी माि र प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीििन्त ुिाहेकका अन्य मतृ िा माररएका िीििन्तकुो 
हाि, लसङ, प्िाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्यिसावयक कारोिार गरेिापत अनसूुची (५) बमोजिमको कर िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ । 

७. सिारी साधन कराः गाउँपालिका िते्रलभत्र िताि भई संचािनमा हनुे अटो ररक्सा, ई ररक्सा िस्ता सिारी साधनमा 
अनसूुची (६) बमोजिम सिारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनछे ।  

८. विज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे विज्ञापनमा अनसूुची (७) बमोजिम विज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ  । सो को बाँिफाँि काननु बमोजिम गररनेछ । 

९. मनोरन्िन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्िन व्यिसाय सेिामा अनसूुची (८) बमोजिम मनोरञ्जन कर 
िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । सो को बाँिफाँि काननु बमोजिम गररनछे । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः (१) गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेििेि िा संचािन गरेका हाट बिार िा 
पसिमा अनसूुची (९) बमोजिम बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

(२) गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै पलन व्यजि आफैिे लनमािण गरेका काननु बमोजिम स्िालमत्ि प्राप्त नगरेका ऐिानी 
िा पलति िग्गामा बनकेो संरचनाको िालग अनसूुची (९) बमोजिम बहाि लबटौरी शलु्क िगाईनेछ र असिु उपर 
गररनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोजिम लनमािण भएको संरचनामा कुनै प्रकारको व्यापार व्यिसाय संचािन भएको रहेछ भन े
उपिफा (२) मा उल्िेि भएको बहाि लबटौरी शलु्कका अलतररि अनसूुची (४) मा उिल्ि भएको व्यिसाय 
करको िर बमोजिम थप बहाि लबटौरी शलु्क िगाईनछे र असिु उपर गररनेछ । 



११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सिारी साधनिाई पावकि ङ सवुिधा उपिब्ध गराए िापत अनसूुची 
(1०) बमोजिम पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. सेिा शलु्क, िस्तरुाः (१) गाउँपालिकािे लनमािण, संचािन िा व्यिस्थापन गरेका र उपिब्ध गराइएको सेिामा 
सेिाग्राहीबाट अनसूुची (११) मा व्यिस्था भए अनसुार सेिा शलु्क र िस्तरु िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

१३. पयिटन शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र तोवकएको स्थानमा प्रिेश गने पयिटकहरुिाट अनसूुची (१२)  
मा उजल्िजित िरमा पयिटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१४. टे्रवकङ्ग, कोयोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप फ्िायर शलु्काः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, 

कोयोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप फ्िायर सेिा िा व्यिसाय संचािन गरे िापत अनसूुची (1३) बमोजिमको 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१५. अन्य शलु्क तथा िररिाना:  (१) यस ऐन र प्रचलित काननु बमोजिमको कर समयमा नबझुाएमा िा 
गाउँपालिकाको लनयम पािना नगरेमा अनसूुची (१४) मा उल्िेि भए बमोजिम िररिाना असिु उपर गररनछे 
। साथै समयमै कर तथा रािश्व बझुाउने र अनसूुची (१४) मा उल्िेि भएबमोजिमको अिलधलभत्र कर बझुाउन े
फमि िा व्यजििाई सोही अनसूुचीमा उल्िेि भए बमोजिम छूट तथा उजचत परुस्कारको व्यिस्था गररनछे । 

 (२) यस गाउँपालिकाको मातहतमा रहेका साधन तथा श्रोतहरु भािामा (बहाि) िगाउन सवकने छ । सोको 
सञ्चािन र भािािर कायिविलधमा उल्िेि भए बमोजिम हनुेछ । 

१६. कर छुटाः यस ऐन बमोजिम कर लतने िावयत्ि भएका व्यजि िा संस्थाहरुिाई यस ऐनमा उल्िेि भएको बाहेक 
कुनै पलन वकलसमको कर छुट दिईने छैन । तर,  

लनम्न बमोजिमको व्यिसाय तथा लसफाररसमा भने छुट दिन बाधा पने छैन । 

(१)  अपाङ्ग तथा एकि मवहिािे कुनै उद्योग व्यिसाय संचािन गनि िागेमा िाग्ने िस्तरुमा ५०% छुट दिन े
। 

(२)  सामिुावयक विद्याियसंग सम्बजन्धत लसफाररसमा ६०% छुट दिने । 

(३)  नेपाि सरकारबाट अनिुानमा संञ्चालित स्िास््य उपचारसंग सम्बजन्धत लसफाररसमा िाग्न ेिस्तरुमा  परैु 
छुट दिने। 

(४)  अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागररकसंग सम्बजन्धत सामान्य लसफाररसमा िाग्न ेिस्तरुमा परैु छुट दिने । 

(५)  कर छुट सम्बन्धी अन्य व्यिस्था अनसूुची (१४) बमोजिम हनुेछ । 

१७. कर तथा  सेिा शलु्क िस्तरु संकिन सम्बन्धी कायिविलधाः (१)  यो ऐनमा भएको व्यिस्था बमोजिम कर 
तथा सेिा शलु्क िस्तरु संकिन सम्बन्धी कायिविलध बनाइि िाग ुगररनेछ । 

(२) भौलतक पिुािधार आलथिक तथा सामाजिक विकासका कायिक्रम संचािन गिाि कायिपालिकािे कायिविलध 
बनाई िाग ुगनि सक्नेछ। 

१८. विविध :(१) यस ऐनमा उल्िेि भएको भन्िा अन्य प्रकृलतको िस्तरु, िररिाना  ,शलु्क  लिनपुने भएमा 
महाब ुगाउँ कायिपालिकािे पररमाजिित गरी िस्तरु तोक्न तथा पररमाििन गनि सक्नेछ। 

  (२)  यो ऐन तथा यस ऐनमा उल्िेि भएका अनसूुचीमा उल्िेि भएको कर  ,िस्तरुमा अन्योि      
भए महाब ुगाउँ कायिपालिकािे रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रष्ट्याउन सक्नेछ। 

  



रािश्व प्रशासन सम्बन्धी नीलतहरु 

क्र. 
सं. 

वििरण 

१ 
रािश्व संकिन कायििाई थप प्रभािकारी बनाउन यसै आ.ब. २०७९।०८० लभत्र कर तथा 
रािश्व संकिन सम्बन्धी कायिविलध बनाई िाग ुगररनेछ । 

२ 
गाउँपालिका िेत्रमा िताि भई संचािन हनुे अटो ररक्सा/ई ररक्सा िस्ता सिारी साधनरुिाई 

व्यिस्थापन गनि सिारी साधन िताि तथा निीकरण कायिविलध लनमािण गरी िाग ुगररनेछ । 

३ 
समयमै कर िाजििा गने बालनको विकास गनि पत्र पलत्रका, एफ.एम. तथा सािििलनक सूचना माफि त 
कर बझुाउन सूचना िारी गने नीलत अििम्बन गररनेछ । 

४ 

आन्तररक रािश्व बदृिका िालग चाि ुआ.ब मै आन्तररक रािश्व कायाििय , घरेि ुतथा साना 
उद्योग, बाजणज्य कायाििय, यातायात ब्यिस्था कायाििय, उद्योग बाजणज्य संघ सँग समन्िय गरी कुनै 
पलन व्यिसाय िताि, निीकरण र िारेिी गिाि यस कायािियको लसफाररशमा मात्र गनुिपने नीलत 
अििम्िन गररनेछ । 

५ 

गाउँपालिका र लनिी िेत्र िगाएत अन्य िगालनकतािबाट संयिु रुपमा सञ्चालित कायिक्रमहरुमा 
सेिा दिए बापत कर उठाउिा लनिी, सािििलनक, साझेिारी (PPP) मोिेि माफि त अििम्बन गने 
नीलत लिइनेछ । 

 

 
अनसूुची -१  

 
िफा २ संग सम्बजन्धत  

 
सम्पत्ती कर (घर कर)  

क्र.सं. रािश्व सकेत घरको वकलसम रकम रु. 07८।07९ 
 

१ ११३१३ पक्की ढिान रु.३० प्रलत कोठा  

२ ११३१३ पक्की टीन प्थर रु.२० प्रलत कोठा  

३ ११३१३ कच्ची टीन प्थर रु.५० प्रलत घर  

४ ११३१३ कच्ची फुसको रु.२५ प्रलत घर  

  



क्र.सं. रािश्व सकेत  मलु्य रु िेजि मलु्याङ्कन (रु.) 
मािपोत िर (प्रलत 

रोपनी) रु. 

१ ११३१४ ० ५० हजार सम्म ८०० 

२ ११३१४ ५१ हिार िेजि @ nfv ;Dd  १००० 

३ ११३१४ १ िाि िेजि # nfv ;Dd  ११०० 

४ ११३१४ २ िाि िेजि $ nfv ;Dd  १२०० 

५ ११३१४ ४ िाि िेजि % nfv ;Dd  १४०० 

६ ११३१४ ६ िाि िेजि !) nfv ;Dd  १५०० 

७ ११३१४ १० िाि िेजि @) nfv ;Dd  १६०० 

८ ११३१४ १५ िाि िेजि #) nfv ;Dd  १८०० 

९ ११३१४ २० िाि िेजि $) nfv ;Dd  २००० 

१० ११३१४ ३० िाि िेजि %) nfv ;Dd  २१०० 

११ ११३१४ ५० िाि िेजि ^) nfv ;Dd  २२०० 

१२ ११३१४ ७० िाि िेजि &) nfv ;Dd  २४०० 

१३ ११३१४ ९० िाि िेजि *) nfv ;Dd  २५०० 

१४ ११३१४ १ करोि िेजि ()nfv ;Dd  २६०० 

१५ ११३१४ 
१ करोि ५० िाि 
िेजि 

! s/f]8 ;Dd  २७०० 

१६ ११३१४ ३ करोि िेजि ! s/f]8 %) nfv ;Dd  ३००० 

१७ ११३१४ ५ करोि भन्िा मालथ @ s/f]8 ;Dd  ४५०० 

१८ ११३१४ 
मुख्य तथा शाखा सडकमा परे्न ३० ममटर पछाडडको  जग्गाको मालपोत तथा भुमीकर  
प्रतत रोपर्नी  रु १२ को दरले लाग्र्नेछ । 

अनसूुची-३ 

िफा ४ संग सम्बजन्धत 

घर िग्गा बहाि कर 

क्र.सं. 
रािश्व 
सकेत  

वििरण 
रकम रु. 

07९।0८० 

1 ११३३२१ 
गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि िा संस्थािे भिन, घर, पसि, 

विद्यािय, ग्यारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा िा पोिरी पूरै िा 
आंजशक रुपमा बहाि दिएकोमा बहाि कर 

बहाि रकमको १० 
प्रलतशत 

 



अनसूुची ४ 

िफा ५ संग सम्बजन्धत 

व्यिसाय कर(२०७९।०८०) 

क्र.सं. रािश्व 

सकेत  
वििरण कर रकम 

१ १४६११ होटि/िि/रेषु्टरेन्ट/िािा/नास्ता पसि/लमठाई पसि िताि नविकरण 

१.१ १४६११ ५ कोठा िा ५ कोठा भन्िा कम भएको होटिको ५०० ३०० 

१.२ १४६११ ५ कोठा िेजि मालथ भएको होटिको १००० ५०० 

१.३ १४६११ २० कोठा भन्िा मालथ िलत कोठा भएपलन 7500 १००० 

१.४ १४६११ मदिरा भएको रेषु्टरेन्ट तथा िािा घर बावर्िक ६००० ३००० 

१.५ १४६११ मदिरा नभएको रेषु्टरेन्ट तथा िािा घर बावर्िक ५०० २०० 

१.६ १४६११ सामान्य िािा/नास्ता/जचया/कफी पसि ५०० २०० 

२ १४६११ उद्योग व्यिसाय     

२.१ १४६११ काठ जचने बेच्न ेसलमि/प्िाईउि उद्योग १५०० ८०० 

२.२ १४६११ 
आधलुनक सेिर राईस प्िान्ट रािी चामि, िाि, पीठो वपसानी 
र पेिानी समेत भएको िनुसकैु लमि  १००० ५०० 

३ १४६११ माछा मास ुतथा अण्िा लबके्रता     

३.१ १४६११ 
िसी/कुिरुा/बंगरु/सगुरु/राँगा/माछा आदिको लबके्रता अण्िा 
समेत ५०० ३०० 

४ १४६११ फिफुि तथा तरकारी पसि     

४.१ १४६११ फिफुि तथा तरकारीको थोक लबके्रता ५०० २०० 

४.२ १४६११ फिफुि तथा तरकारीको िदु्रा लबके्रता २५० १०० 

५ १४६११ सनु चािँी पसि     

५.१ १४६११ सनु चाँिी िगायत बहमुलु्य गहना लबके्रता २००० १००० 

५.२ १४६११ सनु चाँिीको गर गहना ममित पसि १००० ५०० 

६ १४६११ और्धी उपचार िन्य/पशपंुिी आहार पसि      

६.१ १४६११ और्धीको थोक लबके्रता ५००० २००० 

६.२ १४६११ और्धीको िदु्रा लबके्रता १००० ७०० 

६.३ १४६११ सामान्य िाँच िा ल्याब सवहतको और्धी पसि १००० ७०० 

६.४ १४६११ सामान्य िाँच सवहतको चस्मा पसि ५०० २०० 

६.५ १४६११ िेण्टि जक्िलनक ५०० २०० 

६.६ १४६११ सामान्य एग्रोभेट पसि ५०० २०० 

६.७ १४६११ पशपंुिीको िानाको िदु्रा लबके्रता ५०० २०० 



 

७ १४६११ ईजन्स्टच्यटु/प्रलतष्ठान/तालिम केन्द्र     

७.१ १४६११ फोटोकपी तथा ईमेि ईन्टरनेट पसि ५०० ३०० 

७.२ १४६११ लनिी िेत्रका क्याम्पस किेि १०००० ३००० 

७.३ १४६११ लनिी िेत्रका माध्यलमक विद्यािय (किा ९-१२) ८००० २५०० 

७.४ १४६११ लनिी िेत्रका आधारभतु विद्यािय (किा १-८) ६००० १५०० 

७.५ १४६११ लनिी िेत्रका आधारभतु विद्यािय (किा १-५) ५००० १२०० 

७.६ १४६११ लनिी िेत्रका अन्य मन्टेश्वरी तथा पिुि आधारभतु विद्यािय ३००० १००० 

७.७ १४६११ लसटीलभटी तथा विश्वविद्याियबाट स्िीकृत प्राविलधक जशिािय २५०० १००० 

७.८ १४६११ लसटीलभटी तथा विश्वविद्याियबाट स्िीकृत साधारण जशिािय २००० ८०० 

८ १४६११ मदिरािन्य तथा सतुीिन्य पसि     

८.१ १४६११ मदिरािन्य पिाथिको िदु्रा लबके्रता ८००० ४५०० 

८.२ १४६११ पान तथा सलुतििन्य पसि  १००० ५०० 

९ १४६११ लसिाई/टेिररङ्ग तथा कपिा धिुाई     

९.१ १४६११ ३ िटा सम्म लसिाई मेलसन भएको टेिररङ पसि 400 २०० 

९.२ १४६११ ५ िटा सम्म लसिाई मेलसन भएको टेिररङ पसि 800 ३०० 

९.३ १४६११ ८ िटा सम्म लसिाई मेलसन भएको टेिररङ पसि १००० ४०० 

९.४ १४६११ ८ भन्िा बढी लसिाई मेलसन भएको टेिररङ पसि १२०० ५०० 

९.५ १४६११ लसिाई प्रजशिण केन्द्र भएको अिस्थामा थप 500 २०० 

१० १४६११ सैिनु/ब्यटुीपाििर/कस्मेवटक पसि     

१०.१ १४६११ ३ िटा सम्म लसट भएको सैिनु/ब्यटुीपाििर/कस्मेवटक पसि ५०० २०० 

१०.२ १४६११ 
३ िटा भन्िा बढी लसट भएको सैिनु/ब्यटुीपाििर/कस्मेवटक 
पसि ७०० ३०० 

१०.३ १४६११ कस्मेवटक िदु्रा लबके्रता ६०० २५० 

११ १४६११ ईिेक्ट्रोलनक/हािििेयर/मोबाईि पसि/भािँा पसि     

११.१ १४६११ इिेक्ट्रोलनक िदु्रा पसि                                              ५०० २०० 

११.२ १४६११ 
इिेक्ट्रोलनक िदु्रा पसि/लबििुीको सामान िदु्रा 
पसि/मोबाईि िदु्रा/कम्प्यूटर िदु्रा लबके्रता                                                       १५०० ८०० 

११.३ १४६११ 
लबििुी पसिको थोक लबके्रता/कम्प्यूटर तथा पाटिस थोक 
लबके्रता २५०० १२०० 

११.४ १४६११ घिी रेलियो पसि तथा सामान्य इिेक्ट्रोलनक ममित                                        800 ३०० 

११.५ १४६११ ठुिा हािििेयर पसि 4500 २५०० 

 



११.६ १४६११ साना हािििेयर पसि २००० १००० 

११.७ १४६११ भाँिा ितिनको थोक विके्रता १५०० ८०० 

११.८ १४६११ भाँिाको िदु्रा लबके्रता 1000 ५०० 

११.९ १४६११  नोटाः मालथ उल्िेजित पसिमा ममित केन्द्र िोलिएको िाई थप २००   

१२ १४६११ लनमािण व्यिसायी/यातायात व्यिसायी/ढुिानी तथा ट्रान्सपोटि व्यिसायी     

१२.१ १४६११ ग बगिको प्रधान कायाििय भएको लनमािण व्यिसायी ३५००० १५००० 

१२.२ १४६११ घ बगिको प्रधान कायाििय भएको लनमािण व्यिसायी ३०००० १०००० 

१२.३ १४६११ ग बगिको स्थानीय कायाििय भएको लनमािण व्यिसायी ११००० ५००० 

१२.४ १४६११ घ बगिको स्थानीय कायाििय भएको लनमािण व्यिसायी ३०००   

१२.५ १४६११ प्रधान कायाििय भएको यातायात व्यिसायी ३००० १२०० 

१२.६ १४६११ शािा कायाििय भएको यातायात व्यिसायी २५०० १३०० 

१२.७ १४६११ साना िीप टेम्पो अटोको स्थानीय कायाििय भएको व्यिसायी २००० १००० 

१३ १४६११ सेिा तथा परामशि सम्बन्धी     

१३.१ १४६११ सामान्य िेिापढी व्यिसायी 800 ३०० 

१३.२ १४६११ क शे्रणीको िेिापरीिण व्यिसाय ५००० २५०० 

१३.३ १४६११ ि शे्रणीको िेिापरीिण व्यिसाय ३००० १५०० 

१३.४ १४६११ ग र घ शे्रणीको िेिापरीिण व्यिसाय २५०० १२०० 

१३.५ १४६११ कन्सल्टेन्सी/ईजन्िलनयर/प्राविलधक सेिा व्यिसाय १०००० ५५०० 

१३.६ १४६११ टेन्ट हाउस तथा साउण्ि लसस्टम र लििे भएको पसि 3500 १५०० 

१३.७ १४६११ माईक/लबििुी िेकोरेसन/बैण्ि बािा पसि 1800 ८०० 

१३.८ १४६११ सटररङ तथा फमाि १००० ५०० 

१४ १४६११ बैङ्क तथा वित्तीय संघ संस्था/गैरसरकारी संस्था     

१४.१ १४६११ बाजणज्य बैङ्क क िगि ५००० २५०० 

१४.२ १४६११ विकास बैङ्क ि िगि ३००० १५०० 

१४.३ १४६११ वित्त तथा फाईनान्स कम्पनी ग िगि ३००० १५०० 

१४.४ १४६११ िघवुित्त कम्पनी घ िगि २००० १००० 

१४.५ १४६११  गाउँपालिका कायि िेत्र भएको सहकारी संस्था १०००   

१४.६ १४६११ वििेशी मदु्रा सटही काउन्टर तथा मलनट्रान्सफर 800 ३०० 

१४.७ १४६११ अन्तराविय गैरसरकारी संस्था ३०००   

१४.८ १४६११ राविय गैरसरकारी संस्था २०००   

१४.९ १४६११ एफ.एम.रेलियो २५०० १५०० 

 



१५ १४६११ ितु्ता/चप्पि/कपिा तथा फेन्सी पसि     

१५.१ १४६११ 
ितु्ता तथा चप्पिको िदु्रा लबके्रता/फेन्सी िदु्रा लबके्रता/थान कपिा 
िदु्रा लबके्रता १००० ५०० 

१६ १४६११ 
सिारी साधन/सिारी साधनको पार्टसि/मेलसनरी सामान लबक्री तथा 

ममित     

१६.१० १४६११ हेभी गािी तथा मेलसनरी ममित                                   १५०० ७०० 

१६.२० १४६११ िाईट गािी तथा अन्य सिारी साधन सलभिलसङ तथा ममित                                      १००० ५०० 

१६.३० १४६११ मोटरसाइकि ममित पसि                                          ५०० ३०० 

१७ १४६११ 
पेट्रोलियम पिाथि/स्टेशनरी तथा पसु्तक/िाद्यान्न तथा अन्य पसि 

व्यिसाय     

१७.१ १४६११ कोल्ि लिङसको िदु्रा लबके्रता १००० ५०० 

१७.२ १४६११ पेट्रोि पम्प आलधकाररक विके्रता २५०० १५०० 

१७.३ १४६११ स्टेशनरी तथा पसु्तकको िदु्रा लबके्रता १००० ५०० 

१७.४ १४६११ 
स्टेशनरी तथा पसु्तकको िदु्रा लबके्रता/घ्यू तथा तेििन्य पिाथि 
सप्िायसि/अन्य िदु्रा वकराना पसि 

1500 ७०० 

१७.५ १४६११ िाद्यान्न पिाथि/अन्य वकराना पसि तथा िदु्रा वकराना पसि १००० ५०० 

१७.६ १४६११ घमु्ती पसि २५० १०० 

१८ १४६११ छापािाना/अफसेट/वप्रजन्टङ प्रसे/किर ल्याब/फोटो स्टुलियो     

१८.१ १४६११ फ्िेक्स मेलसन भएको फ्िेक्स प्रसे ९०० ४०० 

१८.२ १४६११ हस्त िेिन भएको व्यानर पसि ४०० २०० 

१८.३ १४६११ फोटो स्टुलियो १००० ५०० 

१९ १४६११ ररटोटलिङ व्यिसायी (सबै प्रकारको व्यिसायी/सेिा प्रिायक) 1000   

 

अनसूुची ५ 

िफा ६ संग सम्बजन्धत 

ििीबटुी, कबािी र िीबिन्त ुकर(२०७९।०८०) 

क्र.सं. रािश्व सकेत  वििरण रकम रु.  

1 ११६३२ 
ििीबटुी, किािी र िीििन्त ुकर साना व्यिसाय (बावर्िक तीन िाि 
सम्म कारोबार भएको) 

२०० 

2 ११६३२ 
ििीबटुी, किािी र िीििन्त ुकर ठुिो व्यिसाय (बावर्िक तीन िाि 
भन्िा बढी कारोबार भएको) 

२००० 

 
 
 



अनसूुची-6 

िफा ७ संग सम्बजन्धत 

सिारी साधन कर(२०७८।०७९) 

क्र.सं. रािश्व 
सकेत  

वििरण रकम रु.  

१ ११४५१ अटो ररक्सा ई ररक्सा िताि िस्तरु ५०० 

२ ११४५१ अटो ररक्सा ई ररक्सा निीकरण िस्तरु २५० 

अनसूुची-७ 

 
िफा ८ संग सम्बजन्धत 

 
विज्ञापन कर(२०७८।०७९) 

क्र.सं. रािश्व 
सकेत  

वििरण रकम रु.  

1 14611 होलिंग िोिि, फ्िेक्स िोिि प्रलत िगि वफट 85 

2 14611 ग्िो साइनिोिि, लनयोन साइनिोिि, विधतुीय िोििहरु प्रलत िगि वफट 150 

3 14611 लभते्त िेिन, सटर पेजन्टंग प्रलत िगि वफट 10 

4 14611 स्टि, गेट (चांिपिि, मेिा महोत्सि) िैलनक  350 

5 14611 िेिनु, व्यानर प्रलत हप्ता 300 

6 14611 ब्यबसायीक दृष्टीिे गािी बाट माईवकंग गिाि प्रलतदिन 200 

7 14611 ब्यबसायीक दृष्टीिे ररक्सा टांगा र टेम्पो बाट प्रलतिीन 100 

8 14611 मािक पिाथि एबं ध्रमु्रपानको लबज्ञापनमा  25% थप 

  
नोटाः लनिी िा सािििलनक स्थानमा होलििि. िोिि राख्िा यस कायािियको पूिि स्िीकृलत लिई राख्नपुनेछ । 

  

अनसूुची-७ 

 
िफा ८ संग सम्बजन्धत 

 
विज्ञापन कर(२०७८।०७९) 

क्र.सं. रािश्व सकेत  वििरण रकम रु.  

1 14611 होलिंग िोिि, फ्िेक्स िोिि प्रलत िगि वफट 85 

2 14611 
ग्िो साइनिोिि, लनयोन साइनिोिि, विधतुीय िोििहरु प्रलत िगि 
वफट 

150 

3 14611 लभते्त िेिन, सटर पेजन्टंग प्रलत िगि वफट 10 

4 14611 स्टि, गेट (चांिपिि, मेिा महोत्सि) िैलनक  350 

5 14611 िेिनु, व्यानर प्रलत हप्ता 300 



6 14611 ब्यबसायीक दृष्टीिे गािी बाट माईवकंग गिाि प्रलतदिन 200 

7 14611 ब्यबसायीक दृष्टीिे ररक्सा टांगा र टेम्पो बाट प्रलतिीन 100 

8 14611 मािक पिाथि एबं ध्रमु्रपानको लबज्ञापनमा  25% थप 

 
नोटाः लनिी िा सािििलनक स्थानमा होलििि. िोिि राख्िा यस कायािियको पूिि स्िीकृलत लिई राख्नपुनेछ  

 

अनसूुची-८ 

िफा ९ संग सम्बजन्धत 

मनोरञ्जन कर 

क्र.सं. 
रािश्व 
सकेत  

वििरण 
रकम रु. 

07९।0८० 

1 १४२९१ केििु नेटिकि  सलभिस १००० 

2 १४२९१ सकि स तथा िेि तमासा, रमाईिो मेिा/िात्रा ५०० 

2.1 १४२९१ िैलनक (रमाईिो मेिा तथा सकि स/तमासा/िात्रा) १००० 

अनसूुची-९ 

िफा १० संग सम्बजन्धत 

बहाि लबटौरी शलु्क(२०७८।०७९) 

क्र.सं. 
रािश्व 

सकेत  
वििरण रकम रु.  

१ ११३२२ 
गाउँपालिका िेत्रलभत्र लनमािण भएको काननु बमोजिम स्िालमत्ि प्राप्त 
नगरेको ऐिानी िा पलति िग्गामा लनमािण भएको संरचनाको प्रलत संरचना 

  

1.1 ११३२२ पक्की ढिान 500 

1.2 ११३२२ पक्की टीन/पत्थर 300 

1.3 ११३२२ कच्ची टीन/पत्थर/िर 150 

२ ११३२२ 
गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका काननु बमोजिम स्िालमत्ि प्राप्त नगरेको 
ऐिानी िा पलति िग्गामा प्रलत रोपनी बहाि विटौरी शलु्क बावर्िक 

50 

३ ११३२२ 
गाउँपालिका िेत्रलभत्र विलभन्न चािपििहरुमा पसि राख्न ेव्यािसायीिाई 
प्रलतदिन बहाि लबटौरी शलु्क  

100 

  



अनसूुची १० 

िफा ११ संग सम्बजन्धत 

पावकि ङ्ग शलु्क (२०७८।०७९) 

क्र.सं. 
रािश्व 
सकेत  

वििरण रकम रु.  

1 १४२४१ मोटरसाइकि 10 

2 १४२४१ साइकि 5 

3 १४२४१ आटो ररक्सा/ई ररक्सा 15 

4 १४२४१ जिप/कार/ट्रयाक्टर 20 

5 १४२४१ बस, ट्रक 30 

अनसूुची-११ 

िफा १२ संग सम्बजन्धत 

सेिा, शलु्क, िस्तरु (२०७८।०७९) 

क्र.सं. रािश्व सकेत  वििरण रकम रु. 

1 १४२२९ गाउँपालिकाको मातहत रहेका हिको भािा   

1.1 १४२२९ व्यजििाई प्रलतदिन १००० 

1.2 १४२२९ संघसंस्थािाई प्रलतदिन १५०० 

२ १४२२१ न्यावयक सलमलत अन्तरगतको सेिा शलु्क   

2.1 १४२२१ लनिेिन पत्र शलु्क  १०० 

2.2 १४२२१ प्रलत उत्तर पत्र 100 

2.3 १४२२१ 
लमिा पत्र गराए िापत पि र विपि ििैुबाट लमिापत्र शलु्क 

(प्रत्येक पिबाट अिग अिग लिईने) २५० 

३ १४२२९ अन्य सेिा शलु्क एिं लसफाररस िस्तरुाः   

३.१ १४२२९ लधतो रोक्का लसफाररस िापत  ५०० 

३.२ १४२२९ घरबाटो प्रमाजणत (िररि विक्री प्रयोिन)                    ५०० 

३.३ १४२२९ घरबाटो प्रमाजणत अन्य प्रयोिन (अंशबण्िा िगायत) ५०० 

३.४ १४२२९ चिन चल्ती मूल्य लसफाररस (सििलमन िाहेक) ३०० 

३.५ १४२२९ नागररकता लसफाररस (िंशि) १०० 

३.६ १४२२९ नागररकता लसफाररस (अवङ्गकृत)  ५०० 

३.७ १४२२९ नागररकता लसफाररस प्रलतलिवप १०० 

३.८ १४२२९ नाता प्रमाजणत लसफाररस िस्तरु                 ५०० 



 

३.९ १४२२९ नाम थर संशोधन िस्तरु               २५० 

3.10 १४२४४ 
व्यजिगत घटना िताि िस्तरु३५ दिनलभत्र लन:शलु्क ३६ दिनपलछ वििम्ि 

शलु्क १०० 

3.11 १४२४४ व्यजिगत घटना िताि प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप ५०० 

3.12 १४२२९ स्थानीय बसोिास प्रमाजणत िस्तरु                   २०० 

3.13 १४२२९ चररत्र प्रमाजणत िस्तरु                                                 २५० 

3.14 १४२२९ विधतु, टेलिफोन ििान लसफाररस िस्तरु                                  ५०० 

3.15 १४२२९ विधतु, टेलिफोन ििान लसफाररस िस्तरु औद्योलगक प्रयोिन                              ७०० 

3.16 १४२२९ लतन पसु्ते, फोटो टाँस, िीणि शे्रष्ट्ता, ि.ध. प्रलतलिपी लसफाररस     २५० 

3.17 १४२४३ सििमीन मचुलु्का िस्तरु                                                            १५० 

3.18 १४२४३ चार वकल्िा प्रमाजणत िस्तरु                                             ३०० 

3.19 १४२४३ वपकलनक स्पोटि शलु्क २५० 

3.20 १४२४३ होमस्टे सञ्चािन गने घरिताि लसफाररस ५०० 

3.21 १४२४३ अवििावहत प्रमाजणत (सििलमन िाहेक)                                     २५० 

3.22 १४२४३ कागिात नक्कि प्रलतपाना / फोटो जिचेको प्रलतपाना                        १० 

3.30 १४२४३ साना घरेि ुउद्योग (िािमोट, िेसार, मसिा) िताि लसफाररस                                    ५०० 

3.31 १४२४३ अन्य उद्योग (मझौिा) िताि लसफाररस    १००० 

3.32 १४२४३ अन्य उद्योग (ठुिा) िताि लसफाररस    ५००० 

3.33 १४२४३ रुि कटान लसफाररस प्रलत रुि                                       १०० 

  १४२४३ 

नोटाः लस.नं. 3.32 मा उल्िेि भएको सेिा शलु्कको हकमा िलमन सतह िेजि ४ 
वफट ६ ईन्चमा मापन गिाि गोिाई ३६ ईन्च भन्िा कम भएमा आधा िस्तरु 
िाग्नेछ। 

  

3.34 १४२४३ व्यिसाय िताि प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप 100 

3.35 १४२४३ विविध लसफाररस िस्तरु मालथ उल्िेि नभएकाको हकमा                         ५०० 

3.36 १४२४३ कृर्क समूह िताि िस्तरु ५०० 

3.37 १४२४३ कृर्क समूह निीकरण िस्तरु २५० 

3.38 १४२४३ पश ुपछ  ंफमि लसफाररस/िताि िस्तरु/बीमा प्रयोिन लसफाररस ५०० 

3.39 १४२४३ पंिी लनयाित लसफाररस शलु्क प्रलत जिउ 15 

3.40 १४२४३ 
पश ुलनयाित लसफाररस शलु्क प्रलत िीउ साना चौपाया (भेिा बाख्रा 
बंगरु सुंगरु िगायत साना घरपाििुा पशहुरु पाठा-पाठ  बाहेक) 

५० 

3.41 १४२४३ 

पश ुलनयाित लसफाररस शलु्क प्रलत िीउ ठुिा चौपाया (गाई भैसी 
रांगा गोरु घोिा िच्चर िगायत ठुिा पशपंुिी बाच्छा-बाच्छ  
पािा-पािी बाहेक) 

100 



 

3.42 १४२४३ कृवर् ऋण लसफाररस  १५० 

3.43 १४२४३ संस्था िताि तथा निीकरण लसफाररश िस्तरु  १००० 

3.44 १४२४३ लनिी बन िताि तथा निीकरण िस्तरु  २००० 

4 14229 पशपंुिी उपचारको िालग नाम िताि शलु्क   

4.1 14229 
उपचारका िालग नाम िताि शलु्क (पंिी िातहरु कुिरुा हाँस 
िगायत) 

१० 

4.2 14229 उपचारका िालग नाम िताि शलु्क (भेिा, बाख्रा, सुंगरु, बुगँरु िगायत) २५ 

4.3 14229 उपचारका िालग नाम िताि शलु्क (गाई, गोरु, राँगा, भैंसी िगायत) 50 

4.4 14229 उपचारका िालग नाम िताि शलु्क (कुकर, लबरािो िगायत) 20 

4.5 14229 उपचारका िालग नाम िताि शलु्क (घोिा िच्चर िगायत) 60 

5 14229 पशपुन्छ  विकास शािा तफि को प्रयोगशािा सेिा शलु्क   

5.1 14229 गोबर परीिण ५० 

5.2 14229 थनुेिो परीिण २५ 

6 14229 पशपुन्छ  विकास शािा तफि को पोष्टमाटिम सेिा शलु्क   

6.1 14229 पंिी िन्य तफि  प्रलत जिउ १०० 

6.2 14229 
पश ुतफि  प्रलत िीउ साना चौपाया (भेिा बाख्रा बंगरु सुंगरु िगायत 

साना घरपाििुा पशहुरु पाठा-पाठ  बाहेक) 
५०० 

6.3 14229 
पश ुतफि  प्रलत िीउ ठुिा चौपाया (गाई भैसी रांगा गोरु घोिा 
िच्चर िगायत ठुिा पशपंुिी बाच्छा-बाच्छ  पािा-पािी बाहेक) 

१००० 

7 14229 पशपुन्छ  विकास शािाको कृलतम गभािधान तथा बन्ध्याकरण सेिा शलु्क   

7.1 14229 कृलतम गभािधान शलु्क (गाई र भैसी मात्र) २५ 

7.2 14229 पश ुबन्ध्याकरण (बोका  ियायत सानो पश ुचौपाया तफि ) शलु्क १० 

7.3 14229 
पश ुबन्ध्याकरण (बहर राँगो ियायत ठूिो पश ुचौपाया तफि ) 
शलु्क 

५० 

7.4 14229 पश ुबन्ध्याकरण (सगुरु ियायत सानो पश ुचौपाया तफि ) शलु्क १०० 

8 113321 घर िग्गा मूल्याङ्कन (विद्याथी प्रयोिन)   

8.1 113321 पच्चीस िाि सम्म रु.                                                       ७५० 

8.2 113321 पचास िाि सम्म  रु.                                                       १००० 

8.3 113321 एक करोि सम्म रु.                                                        २५०० 

8.4 113321 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    ५००० 

9 113321 घर िग्गा मूल्याङ्कन (विद्याथी बाहेक अन्य प्रयोिन)   



9.1 113321 पच्चीस िाि सम्म रु.                                                       १००० 

 

9.2 113321 पचास िाि सम्म  रु.                                                       १५०० 

9.3 113321 एक करोि सम्म रु.                                                        ४००० 

9.4 113321 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    १०००० 

10 14245 आयस्रोत प्रमाजणत (विद्याथी प्रयोिन)   

10.1 14245 पाँच िाि सम्म रु.                                                       २५० 

10.2 14245 बीस िाि सम्म  रु.                                                       ७५० 

10.3 14245 पचास िाि सम्म रु.                                                        १५०० 

10.4 14245 एक करोि सम्म रु.                                                        ५००० 

10.5 14245 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    10000 

11 14245 आयस्रोत प्रमाजणत (विद्याथी बाहेक अन्य प्रयोिन)   

11.1 14245 पाँच िाि सम्म रु.                                                       ५०० 

11.2 14245 बीस िाि सम्म  रु.                                                       १५०० 

11.3 14245 पचास िाि सम्म रु.                                                        १०००० 

11.4 14245 एक करोि सम्म रु.                                                        १८००० 

11.5 14245 एक करोि भन्िा बढी रु.                                                    25000 

12 १४२४२ घर नक्सापास िस्तरु तथा अलभिेिीकरण शलु्क   

12.1 १४२४२ RCC पक्की भिन नक्सापास िस्तरु व्यापाररक प्रयोिन प्रलत िगि वफट 10 

12.2 १४२४२ RCC पक्की भिन नक्सापास िस्तरु अन्य प्रयोिन प्रलत िगि वफट 7 

12.3 १४२४२ 
ट्रस्ट मोिेि भिन नक्सापास िस्तरु व्यापाररक प्रयोिन प्रलत िगि 
वफट 

6 

12.4 १४२४२ ट्रस्ट मोिेि भिन नक्सापास िस्तरु अन्य प्रयोिन प्रलत िगि वफट 5 

12.5 १४२४२ घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक पक्की घर  800 

12.6 १४२४२ घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक अधिपक्की वटन पत्थर घर ५०० 

12.7 १४२४२ घर अलभिेिीकरण शलु्क बावर्िक कच्ची घर २५० 

3.23 १४२४२ नक्सा प्रलतलिवप प्रलत थान                          १०० 

3.24 १४२४२ नक्शा नामसारी िस्तरु                              ५०० 

3.25 १४२४२ नामसारी, ठाउँसारी (व्यापार, ब्यािसाय)                 २५० 

3.26 १४२४२ नक्शा पास वकताि िस्तरु                            १००० 

3.27 १४२४२ अलमन सेिा शलु्क प्रलत वकत्ता १ रोपनी सम्म                   १००० 

3.28 १४२४२ अलमन सेिा शलु्क २ िेजि १० रोपनी सम्म  २५०० 



3.29 १४२४२ अलमन सेिा शलु्क १० रोपनी भन्िा मालथ ३००० 

 

13 14246 विद्यािय स्िीकृत/किा थप स्िीकृत   

13.1 14246 पूिि प्राथलमक विद्यािय स्िीकृत दिए िापत 5000 

13.2 14246 एक िेजि पाँच किा सम्मको आधारभतु विद्यािय स्िीकृत 10000 

13.3 14246 एक िेजि आठ किा सम्मको आधारभतु विद्यािय स्िीकृत 15000 

13.4 14246 माध्यलमक विद्यािय स्िीकृत 20000 

13.5 14246 
एक िेजि पाँच किा सम्मको आधारभतु विद्यािय किा थप 
स्िीकृत  

1000 

13.6 14246 
एक िेजि आठ किा सम्मको आधारभतु विद्यािय किा थप 
स्िीकृत  

2000 

13.7 14246 किा थप स्िीकृत माध्यलमक विद्यािय 3000 

अनसूुची-12 

िफा १३ संग सम्बजन्धत 

पयिटन शलु्क  

क्र.सं. वििरण रकम रु. 07९।0८० 

1 पयिटन शलु्क ५०० 

अनसूुची १३ 

िफा १४ संग सम्बजन्धत 

टे्रवकङ्ग, कोयोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप फ्िायर शलु्क 

क्र.सं. वििरण रकम रु. 07९।0८० 

1 टे्रवकङ्ग, कोयोवकङ, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिप फ्िायर शलु्क ५०० 

अनसूुची १४ 

िफा १५ को उपिफा १ र िफा १६ को उपिफा ५ संग सम्बजन्धत 

िररिाना तथा छुट (आ ि २०७८।०७९) 

क्र.सं. वििरण रकम रु.  

1.0 
भलुम तथा मािपोत, सम्पजत्त कर, घर कर र व्यिसावयक कर असिु गिाि तपलसि बमोजिम छुट तथा िररिाना 
दिन े 

  

1.1 आ.ि.को पवहिो चौमालसकमा बझुाउन आउने करिाताहरुिाई  १० प्रलतशत छुट दिइनेछ ।   

1.2 आ.ि.को िोश्रो चौमालसकमा बझुाउने आउनेिाई ५ प्रलतशत छुट दिनइनेछ ।   

1.3 आ.ि.को तेस्रो चौमालसकमा बझुाउन आउनेिाई कुनै छुट दिनइनेछैन ।   



1.4 
गत िर्िको कर लतनि बावक रहेका करिाताहरुिाई श्रािण मवहना िेजि कर लतनि आएमा १० प्रलतशतिे 
िररिाना िगाइनेछ । 

  

1.5 तेस्रो िर्ि कर लतनि आउनेिाई २० प्रलतशतिे थप िररिाना िगाइनेछ ।   

1.6 चौथो आ.ि. िेजि मालथ सम्मको नबझुाएकोिाई ३५ प्रलतशत थप िररिाना िगाइनेछ ।   

2.0 

एउटै पसि लभत्र लमल्िािलु्िा सामानहरु राजि व्यिसाय सञ्चािन गरररहेका व्यिसावयहरुको करको िर कायम 
गिाि पसिमा ठुिो पररमाणमा रहेको सामग्रीिाई आधार मालन एउटै करको िर कायम गररनेछ तर आलधकारीक 
लििर लिई व्यिसाय सञ्चािन गरेको हकमा भने लििरको आधारमा अिग अिग कर बझुाउन ुपनेछ । 

  

3.0 पश ुचौपाया छािा छोिेर िा लनमािण सामाग्री सिकमा रािेर सिक अिरोध गरेमा   

3.1 
सिक छेउमा लनमािण सामग्री रािेर िा सिकको नािीमा सामाग्री रािेर तथा पश ुचौपाय िाधी सिक अिरोध 
गरेमा पवहिो पटकिाई  

500 

3.2 
सिक छेउमा लनमािण सामग्री रािेर िा सिकको नािीमा सामाग्री रािेर तथा पश ुचौपाय िाधी सिक अिरोध 
गरेमा िोस्रो पटकिाई  

1000 

3.3 
सिक छेउमा लनमािण सामग्री रािेर िा सिकको नािीमा सामाग्री रािेर तथा पश ुचौपाय िाधी सिक अिरोध 
गरेमा तेस्रो पटक िा सो भन्िा बढी   

1500 

4.0 ईिाित विना कसैिे मदिरा िन्य पिाथि, सूलतििन्य मािसामान विवक्र वितरण गरेमा   

4.1 ईिाित विना कसैिे मदिरा िन्य पिाथि, सूलतििन्य मािसामान विवक्र वितरण गरको पाईएमा पवहिो पटकिाई  3000 

4.2 ईिाित विना कसैिे मदिरा िन्य पिाथि, सूलतििन्य मािसामान विवक्र वितरण गरको पाईएमा िोस्रो पटकिाई  5000 

4.3 
ईिाित विना कसैिे मदिरा िन्य पिाथि, सूलतििन्य मािसामान विवक्र वितरण गरको पाईएमा तेस्रो पटक िा 
सो भन्िा बढी 

10000 

5.0 
आफ्नो घर,पसि,उद्योग अगािीको सिक तथा आगन स्ियम ्सफा राख्नपुनेछ । तोवकएको मापिण्ि विपरीत 
फोहोर गरेको पाईएमा लनम्न बमोजिम िररिाना िगाईनेछ । 

  

5.1 प्रथम पटकिाई 250 

5.2 िोस्रो पटकिाई 500 

5.3 तेस्रो पटक िा सो भन्िा बढी 1000 

6.0 गाउँपालिकाको लनयम पािना नगरेमा िा गाउँपालिकाको लनिेशन अटेर गरेमा   

6.1 प्रथम पटकिाई 500 

6.2 िोस्रो पटकिाई 2500 

6.3 तेस्रो पटक िा सो भन्िा बढी 5000 

7.0 निीिन्य पिाथि उत्िनन तथा ओसार पसार सम्बन्धमा    

7.1 अनमुलत लबना निीिन्य पिाथि उत्िनन गने उद्देश्यिे घाटमा प्रिेश गरेमा प्रलत सिारी साधन 5000 

7.2 अनमुलत लबना घाटमा प्रिेश गरी निीिन्य पिाथि उत्िनन गरेमा प्रलत सिारी साधन 10000 

7.3 तोवकएको स्थानमा िाहेक अन्यत्रबाट निीिन्य पिाथि उत्िनन गरेमा (अनमुलत लिएको भए समेत) 10000 

नोट: क्र.सं. ३.१ िेजि ३.३, ४.१ िेजि ४.३, ५.१ िेजि ५.३, ६.१ िेजि ६.३ र ७.१ िेजि ७.३ मा व्यिस्था भएको िररिाना असिु 
गिाि िररिाना रकमको २५% रकम िररिाना असिु गिाि िवटने कमिचारी तथा सरुिा कमीिाई िामासाहीिे प्रोत्साहन स्िरुप              

दिईनेछ ।  

 


