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ब ङ्टङ्झभका 

स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजङ्टिभा ङ्छदग्दर्िन, २०७४ अनङ्टसाय मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकारे 
आगाभी आङ्झथिक वर्ि २०७४/०७५ को वाङ्जर्िक फजेट तथा कामिक्रभ तजङ्टिभाको सम्फन्द्धभा नेऩारको 
सॊङ्जवधान य प्रचङ्झरत कानङ्टनको अङ्झधनभा यही गाउॉऩाङ्झरकाको कामिऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩङ्चयचारन गनि सक्ने याजश्वको 
स्रोत, दामया य दय सभेतको ङ्जवश्लरे्ण गयी आगाभी आङ्झथिक वर्िभा प्राप्त हङ्टन सक्ने याजर्वको अनङ्टभान गने 
प्रमोजनको राङ्झग गङ्छित मस याजश्च ऩयाभर्ि सङ्झभती मङ्जह ङ्झभङ्झत २०७४।०४।१८ गते ङ्झसयीजङ्घा 
गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्जहरो कामिऩाङ्झरकाको फैिक ङ्झनणिमानङ्टसाय मो सङ्झभतीको गिन बएको हो। 

 आगाभी आ.व. २०७४/०७५ को राङ्झग ऩेर् हङ्टन गईयहेको मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जर्िक 
फजेट तथा कामिक्रभ य आङ्झथिक ङ्जवधेमकभा सभावेर् गङ्चयनङ्टऩने याजश्व ऩयाभर्ि सम्फन्द्धी ङ्जवर्महरु सङ्टझाव 
ङ्छदने हेत ङ्टरे मो प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाङ्चयएको हो। मस प्रङ्झतवेदनरे ङ्झसङ्चयजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्छदगो आङ्झथिक 
ङ्जवकासका राङ्झग सहमोग ऩङ्ट-माउने छ बङे्ङ ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट। 

 मस प्रङ्झतवेदन तमाय गनि सहमोग गनङ्टिहङ्टने तथा अभङ्टल्म सल्राह सङ्टझाव य ङ्जवचाय प्रदान गनङ्टिहङ्टने 
श्रीभान अध्मऺज्मङ्ट, मस सङ्झभतीका सदस्महरु तथा अन्द्म सफै सयोकायवाराहरुराई ङ्जवर्र् धन्द्मवाद ङ्छदन 
चाहन्द्छङ्ट। 
  

 

           

 

ऻानभामा चौहान 
सॊमोजक 

याजश्व ऩयाभर्ि सङ्झभती 
ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरका 

  



ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको याजश्व ऩयाभर्ि सङ्झभती ङ्झभङ्झत २०७४।०५।११ को फैिकरे स्थानीम 
तहभा प्राप्त हङ्टन सक्ने कङ्ट र आमको प्रऺेऩण य सोको सन्द्तङ्टङ्झरत ङ्जववयणको खाका तम गनि ङ्जवङ्जवध सम्फङ्ञन्द्धत 
ङ्जवर्मभा व्माऩक छरपर ग-मो। उक्त छरपरराई वहृत, व्माऩक य अथिऩ ङ्टणि फनाउन साथै ङ्जवङ्झधवत 
प्रङ्जक्रमाराई अवरम्फन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ कानङ्टनङ्ट, ङ्झनमभ, ङ्छदग्दर्िन तथा प्रचङ्झरत भान्द्मताराई अवरम्वन गङ्चयमो। 
मस प्रङ्झतवेदन तमाय गङ्चय श्रोत ङ्झनधाियण तथा फजेट सीभा ङ्झनधाियण सङ्झभतीराई िोस सङ्टझाव, याम, सल्राह 
तथा ङ्जवचायहरु ऩेर् गनि साथै सभग्र आ.व. २०७४/०७५ को फजेट तजङ्टिभा गनि सहमोग ऩङ्ट-माउने हेत ङ्टरे 
भङ्टरत: स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजङ्टिभा सम्फङ्ञन्द्ध ङ्छदग्दर्िन, २०७४ द्वाया भागिङ्झनदेङ्ञर्त गङ्चयएका 
चयणहरु सायाॊर् अनङ्टर्यण गङ्चयमो। मस प्रङ्झतवेदन तमाय गदाि ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको याजश्व ऩयाभर्ि 
सङ्झभती ङ्झभङ्झत २०७४।०५।११ को फैिकरे ऩाङ्चयत गयी ङ्झसपाङ्चयस गयेको याजश्व सम्फन्द्धी नीङ्झत, याजश्व 
उठ्ने आधाय, कयका दयहरु एवॊ आ.व. २०७४/०७५ को राङ्झग आन्द्तङ्चयक याजश्वको अनङ्टभान सभेतको 
व्महोया ङ्जववयण मस प्रङ्झतवेदनरे सभेट्ने कोङ्ञर्स गयेको छ। 

 

याजश्व ऩयाभर्ि सङ्झभतीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय:   
 याजश्व सम्फन्द्धी नीङ्झत तथा कानङ्टन तजङ्टिभा, सॊर्ोधन, ऩङ्चयभाजिन य सोको ऩङ्चयचारनका सम्फन्द्धभा 

आवश्मक ऩयाभर्ि प्रदान गने। 

 याजश्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको ङ्जवश्लरे्ण गयी आगाभी आङ्झथिक वर्िभा प्राप्त हङ्टने सक्ने 
याजश्वको अनङ्टभान गने । 

 याजश्वका दय य ऺेत्र रगामतका आधायभा आन्द्तङ्चयक आमको ङ्जवश्लरे्ण य अनङ्टभान गने। 

 स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रवर्द्िन य योजगायी ङ्झसजिनाभा मोगदान ङ्छदने ङ्जकङ्झसभको कय नीङ्झत 
अवरम्फन गनि ऩयाभर्ि ङ्छदने। 

 कय याजश्व, गैयकय याजश्व, सेवा र्ङ्टल्क, दस्तङ्टय आङ्छदको दय ङ्झनधाियण गङ्चय ङ्झसपाङ्चयस गने। 

 याजश्व प्रर्ासन सङ्टधायका राङ्झग अन्द्म आवश्मक सङ्टझावहरु ऩेर् गने। 

 

नीतीहरु:  
 कयका दामयाहरु ङ्जवस्ताय गदै रैजाने तय जनताराई सहङ्टङ्झरमत हङ्टने गङ्चय कभ गदै रैजान                              

प्रगङ्झतर्ीर य न्द्मामऩङ्टणि कय प्रणारी फनाईने छ। 

 अनङ्टसङ्टची १ देङ्ञख १३ सम्भका ङ्जवर्महरु अन्द्तगितका याजश्वहरु अङ्झनवामि सॊकरन गङ्चय श्रोत 
ऩङ्चयचारनराई सभताभङ्टरक, प्रगङ्झतर्ीर य न्द्मामऩङ्टणि फनाईने छ। 

 भारऩोत, घय धङ्टयी रगामतका कय र्ङ्टल्क तोङ्जकएको सभमभा नङ्झतने सेवाग्राहीराई अङ्झनवामि ङ्झतनि 
रगाई यङ्झसद प्रभाण ऩेर् गये ऩश्चात भात्र गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामािरमफाट सेवा सङ्टङ्जवधा प्रदान 
गङ्चयने छ। 



 जङ्टनसङ्टकै व्मवसाम अफ उप्रान्द्त दताि गयेऩश्चात भात्र सॊचारन गनङ्टि ऩने छ। मस अङ्ञघ ङ्झफना दताि 
सॊचाङ्झरत व्मवसामहरुरे सभेत अङ्झफरम्फ रुऩभा तोङ्जकएको ङ्झभती ङ्झबत्र दताि गङ्चयसक्नङ्ट ऩने छ। 

 फेग्रा फेग्रै प्रकृतीका व्मवसाम फेग्रा फेग्रै व्मवसाम दताि गङ्चय सॊचारन गङ्चयनङ्ट ऩछि। उदायहण: 
भङ्छदयाजन्द्म तथा सङ्टङ्झतिजन्द्म ऩदाथिहरुको ऩसर अन्द्म ऩसर बन्द्दा फेग्रै याखी सॊचारन गङ्चयनङ्ट ऩछि। 

 कयका आवश्मकता य भहत्व, कयको ङ्झनधाियण ऩश्चात कय ङ्झनधािङ्चयत सभमभै ङ्झतनि प्रोत्साहन गनि 
ङ्जवङ्जवध जनचेतना भङ्टरक, सहकामिभङ्टरक कामिक्रभ सॊचारन गङ्चयने छ। 

 ङ्जवत्तीम अनङ्टर्ासनराई कडाईका साथ ऩङ्चयऩारना गङ्चयने छ साथै ङ्जवत्तीम अनङ्टसन्द्धान कामिराई 
अॊङ्झगकाय गदै ङ्जवत्तीम जोङ्ञखभ न्द्मङ्टङ्झनकयण गने कामिराई ङ्जवर्ेर् प्राथङ्झभकताका साथ अगाडी फढाईने 
छ। 

 स्थामी तथा ङ्छदगो य आङ्झथिक रुऩरे सम्ऩङ्ङ स्थानीम तह ङ्झनभािण गनि एवॊ आगाभी आङ्झथिक वर्िभा 
थऩ कयका सॊबाङ्जवत स्रोतहरुको ऩङ्जहचान गने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयने छ।   

 कय सॊकरनका अङ्झबमानहरु सॊचारन गङ्चयनेछन बने ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरुसॉग साझेदायी गदै 
सङ्झभऺा तथा ऩङ्टनयावरोकन गदै थऩ सङ्टधाय गदै रङ्झगने छ। 

 

कय उठ्ने आधायहरु: 
 सेवा ङ्झरए ऩङ्झछ र्ङ्टल्क ङ्झतनङ्टि ऩछि बङे्ङ जनबावना जागतृ हङ्टनङ्ट। 

 याजश्व ङ्झतयी स्थानीम तह ङ्जवकास ङ्झनभािणभा मोगदान ऩङ्ट-माई साभाङ्ञजक प्रङ्झतष्ठा अङ्झबवङृ्छर्द् हङ्टनङ्ट। 

 सभमभै फढी कय ङ्झतयी सम्भाङ्झनत हङ्टने अवसय प्राप्त हङ्टनङ्ट। 

 अङ्झनवामि कय याज्मराई ङ्झतनङ्टि ऩने व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ सभमभै ङ्झतयी अनावश्मक जङ्चयवानाफाट 
जोङ्झगनङ्ट। 

 याङ्जष्डम तथा स्थानीम स्तङ्चयम कयका आवश्मकता तथा भहत्व सम्फन्द्धी ङ्जवर्महरु सङ्ट-सूङ्ञचत गदै 
साझेदायीभा आधाङ्चयत जनचेतना भङ्टरक कामिक्रभहरु सॊचारन गङ्चयनङ्ट। 

 याज्म प्रङ्झतको अऩनत्व बावना वङृ्छर्द् हङ्टनङ्ट। 

 आङ्झथिक तथा ङ्जवत्तीम ङ्ञजम्भेवायी तथा अनङ्टर्ासन फहन गने ऺभता वरृ्द्ी हङ्टॉदै जानङ्ट। 

 याज्मद्वाया अङ्ञततमाय गङ्चयएका कानङ्टन, ऐन, ङ्झनमभ, कामिङ्झफधी, ङ्झनदेङ्ञर्का अनङ्टर्यण गदै जानङ्ट। 

 कय ङ्झतनङ्टि सफैको दाङ्जमत्व हो बङे्ङ बावना हङ्टनङ्ट। 

 

ङ्झसपाङ्चयस बएका कयका दयहरु: 
 मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाभा चारङ्ट आ.व. २०७४/०७५ ङ्झबत्र रागङ्ट हङ्टने कयको ङ्झसपाङ्चयस दय, 
दस्तङ्टय, र्ङ्टल्क तथा कयहरु उल्रेङ्ञखत अनङ्टसङ्टङ्ञच १ देङ्ञख १३ सम्भ व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 
 
 
 



प्रऺेङ्जऩत कङ्ट र आन्द्तङ्चयक याजश्व अनङ्टभान: 
 मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकारे चारङ्ट आ.व. २०७४/०७५ को राङ्झग कङ्ट र रु. १६,२०,०००। –
(अऺयेऩी रु. सोह्र राख फीस हजाय भात्र) आन्द्तङ्चयक आम प्राप्त गनि सक्ने आॉकरन गङ्चयएको छ। 
ङ्ञर्र्िकगत आन्द्तङ्चयक याजश्वको ङ्जववयण अनङ्टसङ्टची १४ अनङ्टसाय यहने छ।   साथै उक्त ङ्ञर्र्िकगत आन्द्तङ्चयक 
याजश्वको ङ्जववयण अन्द्तगितका ङ्जवर्महरु तत्कार मस गाउॉऩारङ्झरकाभा व्मवस्था नबएऩङ्झन आगाभी ङ्छदनभा 
ङ्जवकङ्झसत हङ्टने सॊबावनाराई भध्मनजय गदै त्सस्ता ङ्जवर्महरुराई सभेत सम्फोधन गने गङ्चय मो प्रङ्झतवेदन 
तमाय ऩाङ्चयएको छ।स्भयण: यहोस प्रऺेङ्जऩत कङ्ट र आन्द्तङ्चयक आमभा त्मस्ता ङ्जवर्महरुको अनङ्टभाङ्झनत आम्दानी 
जोङ्झडएको छैन। 
 
कय, रू्ल्क तथा दस्तङ्टय सॊकरन सम्फङ्ञन्द्ध कामिङ्जवधी: 
 मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाभा चारङ्ट आ.व. २०७४/०७५ ङ्झबत्र रागङ्ट हङ्टने ङ्झसपाङ्चयस बएका दय, 
दस्तङ्टय, र्ङ्टल्क तथा कयहरु उल्रेङ्ञखत अनङ्टसङ्टङ्ञच १ देङ्ञख १३ सम्भ व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ उक्त दय, दस्तङ्टय, 
र्ङ्टल्क तथा कयहरु मस गाउॉऩाङ्झरका फङ्टझाउने प्रङ्जक्रमा, स्थान, सम्फङ्ञन्द्धत ऩऺ तथा सभमावङ्झध अनङ्टसङ्टङ्ञच १५ 
भा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

कय छङ्टट: 
 मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरका अन्द्तगित कय ङ्झतनङ्टि ऩने दाङ्जमत्व बएका व्मङ्ञक्त वा सॊघ/सॊस्थाहरुराई कङ्ट नै 
ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको कय छङ्टट ङ्छदईने छैन।  

 
 

  



अनङ्टसूची १ 
घय जग्गा (घय धङ्टयी) कयको दय (फाङ्जर्िक) 

क्र.स. ङ्झफवयण दय येट रु. कैङ्जपमत 

१ दङ्टई वा सो बन्द्दा फढी तरा बएको ऩक्की घय १०००.००  
२ एक तरे ऩक्की घय ६००.०० 

 

३ अधि ऩक्की घय ५००.०० 
 

४ जस्ताको छानो बएको घय २००.०० 
 

५ टाईरको छानो बएको घय १००.००  

६ खय वा ऩयारको छानो बएको घय ५०.०० 
 

 

 

 

अनङ्टसूची २ 
बभूी कय (भारऩोत) दय 

क्र.स. ङ्झफफयण खेत (प्रङ्झत योऩनी) फायी (प्रङ्झत योऩनी) कैङ्जपमत 

१ अब्फर -- --  

२ दोमभ -- --  

३ ङ्झसभ ३.०० २.०० 
 

४ चाहाय २.०० २.०० 
 

६ घडेयी प्रमोजनभा प्रमोग 
बईयहेको जग्गा 

प्रङ्झत आना रू. १५०।-  

 

नोट्- १. अङ्झतङ्चयक्त कय सम्फन्द्धभा  
 कूर जग्गा ५ योऩनी बन्द्दा कभ बएभा एक भङ्टष्ट ५ ङ्झतनङ्टि ऩनेछ । साथै रू. ५ बन्द्दा कभको 

यङ्झसद काङ्जटने छैन । 

  ५ योऩनी वा सो बन्द्दा फढी ३० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा अन्द्म थऩ कय राग्ने छैन । 

 ३० योऩनी बन्द्दा फङ्जढ ५० योऩनी सम्भ जग्गा  बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ 
२०% कय राग्नेछ । 

 ५० योऩनी बन्द्दा फढी ८० योऩनीसम्भ जग्गा बएभा थऩ ३०% अङ्झतङ्चयक्त कय राग्ने छ ।  
 ८० योऩनी बन्द्दा फढी १०० योऩनी सम्भ जग्गा बएभा थऩ ४०% अङ्झतङ्चयक्त कय राग्नेछ । 

 १०० योऩनी बन्द्दा फढी जग्गा बएभा भारऩोत राग्ने कयको अङ्झतङ्चयक्त थऩ ५०% कय राग्नेछ। 



नोट्- २ जयीवाना सम्फन्द्धभा 
हयेक आ.व. को भारऩोत सारवसारी रुऩभा आ.व.. नसङ्जकदै सम्फङ्ञन्द्धत कय फङ्टझाउनङ्ट ऩने छ अन्द्मथा 

ऩङ्जहरो फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको १०%।दोस्रो फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय 
यकभको २०%।तेस्रो फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको ३०%।चौथो फर्ि कय नफङ्टझाएको बए 
जम्भा कय यकभको ४ ०%।ऩाचौ फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको ५ ०%।छैिौँ फर्ि कय 
नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको ६ ०%।  सातौ फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको 
७०%।आिौ फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको ८ ०%।नवौं फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा 
कय यकभको ९ ०%।दर्ौँ फर्ि कय नफङ्टझाएको बए जम्भा कय यकभको १० ०% य सो बन्द्दा फढी 
जङ्झतसङ्टकै फर्िको फक्मौता बए जम्भा कयको १२५% जङ्चयवाना राग्ने छ ।  
 

 

 

अनङ्टसूची ३ 
घय फहार कय येट 

क्र.सॊ. ङ्जववयण दययेट कैङ्जपमत 

१ बवन  बाडाको १०% 
 

२ घय  बाडाको १०% 
 

३ ऩसर बाडाको १०% 
 

४ ग्मायेज बाडाको १०% 
 

५ जग्गा बाडाको १०% 
 

६ गोदाभ बाडाको १०% 
 

७ टहया बाडाको १०% 
 

८ ऩोखयी बाडाको १०% 
 

 

 

 

 

 

 



अनङ्टसूची ४ 
व्मवसाम कयको दय 

क्र.स. व्मवसामको प्रकाय प्रकाय दय 

१ भङ्छदया ऩसर ङ्जवतयक १०००.०० 

    थोक ००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

२ च ङ्टयोट ङ्झफङ्झड सङ्टतॉ जन्द्म ङ्जवतयक ००.०० 

    थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

३ हल्का ऩेम ऩदाथि ङ्जवतयक ००.०० 

    थोक ५००.०० 

    खङ्टरा ३००.०० 

४ सङ्टनचाॉङ्छद ऩसर थोक ५००.०० 

    खङ्टरा ऩसर य भभित ५००.०० 

५ और्धी ऩसर ङ्जवतयक ००.०० 

    थोक २००.०० 

    खङ्टरा १००.०० 

६ भाछा भासङ्ट ङ्जवक्री ऩसर   १५००.०० 

७ आमङ्टवेङ्छदक और्ङ्झध ऩसर   २००.०० 

८ एग्रोबेट थोक ५००.०० 

    खङ्टरा २००.०० 

९ स्टेस्टनयी तथा ऩङ्टस्तक ऩसर थोक १०००.०० 

    खङ्टरा २०.०० 

१० छऩाई तथा प्रकार्न थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ३००.०० 

   ११ ट्यङ्टसन, कोङ्ञचङ सेन्द्टय 

 
१०००.०० 

१२ कस्भेङ्जटक ऩसर   ५००.०० 

१३ भोटय ऩाटिस थोक ५००.०० 

    खङ्टरा २००.०० 
  



क्र.स. व्मवसामको प्रकाय प्रकाय दय 

   १४ भोटयसाईकर, गाङ्झड भभित सेन्द्टय 

 
२०००.०० 

१५ प्राई तथा ग्रास थोक ५००.०० 

    खङ्टरा २००.०० 

   १६ कऩडा/पेन्द्सी/जङ्टत्ता चप्ऩर/ब्माग ऩसर थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

१७ धागो टाॉक ऩसर थोक ३००.०० 

    खङ्टरा २००.०० 

१८ इरेक्रोङ्झनक्स ऩसर ( भोफाईर, घडी, क्माल्कङ्ट रेटय, 

अङ्झडमो, ङ्झबङ्झडमो आङ्छद) 
थोक ५००.०० 

 

खङ्टरा ३००.०० 

१९ हाडिवेमय, भेङ्ञर्नयी, स्मानीटयी, भाफिर ऩसर थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

२० ऩेरोङ्झरमभ ऩदाथि ऩेरोर ऩम्ऩ २०००.०० 

    ऩेरोर ङ्झफङ्जक्र केन्द्र १०००.०० 

    

ग्मास ङ्झसङ्झरन्द्डय सफ 

सेन्द्टय १०००.०० 

    भङ्जिटेर भात्र ङ्झफङ्जक्र ५००.०० 

२१ ङ्ञस्टर अरङ्टङ्झभङ्झनमभ ऩसर थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

२२ पङ्झनिचय थोक १०००.०० 

    खङ्टरा ५००.०० 

२३ ढङ्टङ्गा तथा ङ्झगिी फारङ्टवा ङ्झफक्री ङ्जवतयण गने   ५००.०० 

२४ कऩडा कटाई ङ्झसराई टेरङ्चयङ आधङ्टङ्झनक ५००.०० 

    हाते भेङ्झसन ३००.०० 

२५ स्नङ्टकय तथा ऩङ्टर हाउस   ००.०० 

२६ क्मायेभ फोडि    ३००.०० 

२७ ऩर्ङ्ट आहाय ङ्झफङ्जक्र केन्द्र   १०००.०० 

२८ ङ्जकयाना ऩसर   ५००.०० 

 

  



क्र.सॊ. व्मवसामको प्रकाय प्रकाय दय 

२९ ङ्ञचमा नास्ता ऩसर 
 

५००.०० 

३० होटर (खाने फस्ने सङ्टङ्जवधा बएको) 
 

१०००.०० 

३१ परपङ्ट र तयकायी ऩसर   ५००.०० 

३२ उऩहाय, ङ्झगफ्ट, खेरौना ऩसर   ३००.०० 

३३ बाॉडा ऩसर ( ङ्ञस्टर, प्राङ्जष्टक, आल्भङ्टङ्झनमभ सफैथयी)   १०००.०० 

३४ भाटाको बाॉडा ऩसर   ५००.०० 

   ३५ ङ्जवर्ेर्ऻ ऩयाभर्ि तथा अन्द्म व्मवसायी सेवा ङ्ञचङ्जकत्सक १०००.०० 

    

कन्द्सल्टेन्द्ट, भोफाईर 

ईङ्ञन्द्जङ्झनमङ्चयङ १०००.०० 

    

कानङ्टन व्मवसामी र 
पभि १०००.०० 

    रेखाऩङ्चयऺण व्मवसामी ५००.०० 

 
    दन्द्त ङ्ञचङ्जकत्सक ५००.०० 

    

अनङ्टसन्द्धानकताि 
ऩयाभर्िदाता ५००.०० 

    ऩर्ङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सक डाक्टय ५००.०० 

    योजगाय सेवा ३००.०० 

३६ ढङ्टवानी तथा  रान्द्सऩोटि   ५००.०० 

३७ ऩेन्द्टय, साईनफोडि रेख्न े   ५००.०० 

३८ खोटो व्मवसामी   ५००.०० 

३९ जग्गा व्मवसामी   ५००.०० 

४० ङ्झनभािण व्मवसामी   ५००.०० 

४१ मस वगॉकयणभा नऩयेका व्मवसामको हकभा   २००.०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



उद्योग व्मवसाम तपि  
 

क्र.
स. 

ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण ५ राख सम्भ १५ राख 
सम्भ 

१५ राख 
बन्द्दा फढी 

१ ङ्झग्रर उद्योग   २०००.०० ३०००.०० ५०००.०० 

२ जङ्टत्ता उद्योग   २००.०० ३००.०० ५००.०० 

३ घयेरङ्ट कङ्ट ङ्जटय उद्योग 
(अगयफत्ती, भैनफत्ती, ङ्जटङ्जकभ 
अचाय तथा अन्द्म कङ्ट ङ्जटय)   

२००.०० ३००.०० ५००.०० 

४ कऩडा तथा  गाभेन्द्ट ऩसर   ५००.०० ८००.०० १०००.०० 

५ ङ्झसयक डसना उद्योग ऩसर   १०००.०० १५००.०० २०००.०० 

६ कङ्ट टानी ङ्जऩसानी, ङ्झभर   ५००.०० ८००.०० १०००.०० 

७ भसरा ङ्झभर   २००.०० ३००.०० ५००.०० 

 मङ्छद भसरा ङ्झभर  यहेको 
ङ्झभर फाटै कङ्ट टानी ङ्जऩसानी 
ङ्झभर छ बने कङ्ट टानी 
ङ्जऩसानी ङ्झभरकै 

व्मवसाम कय राग्ने छ। 
  
  

   

८ डेयी उद्योग व्मवसाम   २०००.०० ३०००.०० ४५००.०० 

९ उऩबोग्म वस्तङ्ट उत्ऩादन 
उद्योग कङ्ट ङ्जकज, नङ्टडल्स 

१०००.०० १५००.०० ३०००.०० 

 

  

दारभोि, 

ऩाउयोङ्जट, चाउभीन 

५००.०० १५००.०० ३०००.०० 

 

  

ऩाऩड, ङ्ञचप्स, 

ङ्जपॊ गय 

५००.०० १५००.०० ३०००.०० 

१० वनजन्द्म उद्योग स ङ्झभर प्राईउड २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 
  काि ङ्झफक्री ङ्छदऩो १०००.०० २०००.०० ४०००.०० 

१३ क्रसय कॊ ङ्जक्रट इिा बि 
उद्योग   

२०००.०० ४०००.०० ६०००.०० 

१४ ढाका टोऩी  ऩङ्ञस्भना उद्योग   १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 



 

क्र.
स. 

 

ङ्जववयण 

 

ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 

 

५ राख सम्भ 

 

१५ राख 
सम्भ 

 

१५ राख 
बन्द्दा फढी 

१५ सङ्टङ्झति जन्द्म उद्योग   १०००.०० २०००.०० ४०००.०० 

१६ होटर रज येष्टङ्ट येन्द्ट होटर य रज २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 
  बोजनारम १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 
  ङ्झभिाई ऩसर ५००.०० १०००.०० २०००.०० 

 
  ऩाटॊ प्मारेस १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 
  येष्टङ्ट येन्द्ट फाय २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 

  

ङ्ञचमा य खाजा 
ऩसर 

५००.०० १०००.०० २०००.०० 

 

  

खाजा, नास्ता 
ऩसर  

(भङ्छदया सङ्जहत) 

२०००.०० ३०००.०० ५०००.०० 

१७ टेन्द्ट हाउस   २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 

सेवा उद्योग तपि  
 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय  कैङ्जपमत 

१ सञ्चाय एप एभ प्रसायण २०००.०० 
 

 
  केफङ्टर प्रसायण च्मानर २०००.०० 

 

 
  ऩत्र ऩङ्झत्रका प्रकार्न सेवा १०००.०० 

 

 
  पोटोकऩी, ऩी .ङ्झस.ओ.  साईफय तथा क्मापे २०००.०० 

 

 
  कङ्ट ङ्चयमय सेवा १०००.०० 

 

 
  करय ल्माफ पोटोस्टङ्टङ्झडमो २०००.०० 

 

२ ङ्जवत्तीम वाङ्ञणज्म फैक प्रङ्झत  र्ाखा/केङ्ञन्द्रम कामिरम २०००.०० 
 

 
  ङ्जवकास फैक प्रङ्झत र्ाखा/केङ्ञन्द्रम कामिरम २०००.०० 

 

 
  पाईनान्द्स कम्ऩनी र्ाखा/केङ्ञन्द्रम कामिरम २०००.०० 

 

 
 ङ्जवङ्ञत्तम/ऋण सहकायी सॊस्था २०००.०० 

 

 
  भनी रान्द्सपय १०००.०० 

 

 
  ङ्जवभा कम्ऩनी १०००.०० 

 

 
  रघङ्ट ङ्झफत्त १०००.०० 

 



क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय  कैङ्जपमत 

३ स्वास््म सेवा व्मवसाम ङ्झनजी अस्ऩतार तथा नङ्झसिङ्ग होभ २०००.०० 
 

 
  ङ्ञक्रङ्झनक तथा ल्माफ १०००.०० 

 

 
  चस्भा ऩसर १०००.०० 

 

४ ङ्ञर्ऺा सेवा ङ्झनजी क्माम्ऩस    

 
  भाव/उभाङ्जव    

 
  भाङ्जव (ङ्झनजी) १०००.०० 

 

 
  आधायब ङ्टत  (ङ्झनजी) १०००.०० 

 

 
  प्राङ्जवङ्झधक (ङ्झनजी) १०००.०० 

 

 
  छात्राफास (ङ्झनजी) ५००.०० 

 

 
  भन्द्टेसयी (ङ्झनजी) १०००.०० 

 

 
  ऩङ्टवि प्राथङ्झभक (ङ्झनजी) ५००.०० 

 

 
  ट्यङ्टर्न सेन्द्दय (ङ्झनजी) १०००.०० 

 

 
  कम्प्मङ्टटय/नतृ्म करा ङ्झसकाई सेन्द्टय ५००.०० 

 

 
  तारीभ तथा अनङ्टसन्द्धान केन्द्र १०००.०० 

 

५ भभित सम्बाय टामय ट्यङ्टव भभित, ङ्चयसोङ्झरङग, हावा बने १०००.०० 
 

 
  ईङ्ञन्द्जन भभित १०००.०० 

 

 
  डेङ्ञन्द्टङग, ऩेङ्ञन्द्टङ्ग १०००.०० 

 

 

  
  

ङ्जट.बी., ङ्जिज, भोटय, ऩङ्खा, येङ्झडमो, घङ्झड, 

जेनेयेटय, कम्प्मङ्टटय, भोफाईर (ईरेक्रोङ्झनक) 

१०००.०० 
 

 
  भोटयसाईकर भभित १०००.०० 

 

 
  फस, ट्याक्सी रगामतका सवयी साधन भभित २०००.०० 

 

 
  अन्द्म ङ्जवङ्जवध भभित १०००.०० 

 

६ ड्राई क्रङ्झनॊङ, ब्मङ्टङ्जट 
ऩारिय तथा सैरङ्टन   

१०००.०० 
 

७ पङ्ट र ङ्जवरुवा ऩसर   ५००.०० 
 

८ गैय सयकायी सॊस्था याङ्जष्डम १०००.०० 
 

 
  अन्द्तयाङ्जष्डम २०००.०० 

 

 

 

 

 

 



अनङ्टसूची ५ 

 

जङ्झडफङ्टटी, कवाङ्झड य जीवजन्द्तङ्ट कयको दय 
 

क्र.सॊ. ङ्जववयण दय (प्रङ्झत भन) रु.भा कैङ्जपमत 

१ ङ्ञचयाईतो   

२ अरैची   

३ अङ्झिसो   

४ अन्द्म प्रकृती हेयी 
ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ 

  

नोट; ङ्ञजल्रा सभन्द्वम सङ्झभती, ताप्रेजङ्टङद्वाया आगाभी ङ्ञजल्राको सम्ऩङ्टणि अरैचीको िेक्का आङ्झथिक वर्ि 
२०७४/०७५ को राङ्झग ङ्छदईसकेको। मर्द्ऩी आगाभी आङ्झथिक वर्िको याजश्व फाॉडपाड आम्दाभी तपि  मस 

ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाराई कङ्चयफ रु. ५ राख बन्द्दा फढी प्राप्त हङ्टने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान। प्रादेङ्ञर्क 
सयकायको ङ्झनणिमभा बय ऩने गयी ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 

अनङ्टसूची ६ 

  
सवायी साधन कय 

 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय  कैङ्जपमत 

१ सवायी साधन कय फस, रक, रयी य हेङ्झब गाङ्झड १०,०००.०० 
 

 
  बाडाका काय ङ्ञजऩ ५०००.०० 

 

 
  ङ्झनजी काय, जीऩ, भमङ्टयी ५०००.०० 

 

 

  

स्कङ्ट टय, भोटयसाईकर तथा अन्द्म सवायी 
साधन 

३०००.०० 
 

 
  िेर गाडा तथा ङ्चयक्सा ५००.०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सवायी साधनभा ऩटके कय 
 

क्र.सॊ. सडक दय कैङ्जपमत 

  ट्याक्सी फस ह्याबी िङ्टरा गाडी  

१ तेल्रोक – ङ्झफतािभोड  ३०.०० ५०.०० ८०.०० 
 

२ तेल्रोक – पावाखोरा २०.०० ३०.०० ५०.०० 
 

३ तेल्रोक – पङ्ट ङङ्झरङ २०.०० ३०.०० ५०.०० 
 

 

 

 

अनङ्टसूची ७ 

 

ङ्जवऻाऩन कय 
 

क्र.सॊ. प्रकाय दययेट वाङ्जर्िक  कैङ्जपमत 

१ ङ्झडङ्ञजटर ङ्झडस्प्रे 
  

२ ऩखािर फाय ङ्झबत्ता आङ्छदभा ऩोङ्झतएको प्रङ्झतवगि पङ्ट ट 
  

३ साविजङ्झनक स्थरभा   

४ ऩोर व्मानय   

५ गाडीभा गङ्चयने   

६ आकार्भा गङ्चयने   

७ खेरकङ्ट द भैदानभा    

८ साईनफोडि प्रङ्झत वगि पङ्ट ट   

नोट: ङ्जवऻाऩन कय सम्फन्द्धी दययेट ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 

 

अनङ्टसूची ८ 

 

भनोयञ्जन कयको दय 
 

क्र.सॊ. ङ्जववयण दययेट कैङ्जपमत 

१ भेरा भहोत्सव २०००.०० 
 

नोट: अन्द्म भनोयञ्जनका दामया य कयको दय ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 



अनङ्टसूची ९ 

 

फहार ङ्झफटौयी र्ङ्टल्क दय 
 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण भाङ्झसक दययेट 

१ फहार ङ्झफटौयी कय टहयो छाप्रो भाङ्झसक १०००.०० 
  घङ्टम्ती भाङ्झसक ५००.०० 

  िेरा भाङ्झसक २००.०० 

अन्द्म फहार ङ्झफटौयी य र्ङ्टल्कको दय ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 

अनङ्टसूची १० 

 

ऩाङ्जकि ङ र्ङ्टल्क दय 
 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण प्रङ्झतङ्छदन 

१ ऩाङ्जकि ङ र्ङ्टल्क प्रङ्झतङ्छदन फस, रक, रयी, हेबी, गाडी, ट्याक्रय, जीऩ १०००.०० 

  भोटयसाईकर, िेरा, गाडा, अटो ङ्चयक्सा ५००.०० 

  अन्द्म साधन ३००.०० 

 

 

 

अनङ्टसूची ११ 

 

रेङ्जकङ, कामोङ्जकङ, क्मानोईङ, फङ्ञन्द्जजङ्ञम्ऩङ, ङ्ञजऩफ्ल्मामय य -माङ्ञफ्टङ र्ङ्टल्क दय 
 

क्र.सॊ. ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण वाङ्जर्िक दय येट 

 रेङ्जकङ, कामोङ्जकङ, क्मानोईङ, फङ्ञन्द्जजङ्ञम्ऩङ, 
ङ्ञजऩफ्ल्मामय य –माङ्ञफ्टङ 

 

रेङ्जकङ, कामोङ्जकङ, क्मानोईङ, फङ्ञन्द्जजङ्ञम्ऩङ, ङ्ञजऩफ्ल्मामय य -माङ्ञफ्टङ र्ङ्टल्क दय 
सम्फन्द्धी व्मवस्था ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 

 

 

 



अनङ्टसूची १२ 

सेवा र्ङ्टल्क सम्फन्द्धी दययेट 

 

ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 

क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
१ ङ्झनवेदन  १०.०० 

२ घयजग्गा नाभसायी ङ्झसपङ्चयस ५ योऩनी सम्भ १००.०० 

 
  ५ देङ्ञख १० योऩनी सम्भ १५०.०० 

 
  १० देङ्ञख २० योऩनी सम्भ २००.०० 

 
  २० देङ्ञख ३० योऩनी सम्भ २५०.०० 

 
  ३० देङ्ञख ४० योऩनी सम्भ ३००.०० 

 
  ४० देङ्ञख ५० योऩनी सम्भ ३५०.०० 

 
  ५० योऩनी बन्द्दा भाङ्झथ ५००.०० 

 उदायहण: ङ्छिक १० योऩनी छ बने 
दस्तङ्टय रु. १५०.०० राग्नेछ।   

 

३ भोङ्जह किा ङ्झसपाङ्चयस १ योऩनी सम्भको   

 
  १ योऩनी बन्द्दा भाङ्झथको  

४ घय कामभ ङ्झसपयीस ऩक्की घय (प्रङ्झत वगि  ङ्जपट) १०००.०० 

 
  कच्ची घय (प्रङ्झत वगि  ङ्जपट) ५००.०० 

५ सयजङ्झभन ङ्झसपाङ्चयस दस्तङ्टय   १०००.०० 

६ छात्रवतृी ङ्झसपाङ्चयस   १००.०० 

७ सनाखत ङ्झसपाङ्चयस  १००.०० 

८ ङ्जवऩङ्ङ /असहाम  ङ्जवद्याथॉ ङ्झसपाङ्चयस   १००.०० 

९ अऩाङगता बएको ङ्झसपाङ्चयस   १००.०० 

१० हात हङ्झतमाय नङ्जवकयण ङ्झसपाङ्चयस  २००.०० 

११ अस्थाई फसोफास ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

१२ स्थामी फसोफास ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

१३ नागङ्चयकता ङ्झसपाङ्चयस/प्रङ्झतङ्झरऩी वॊर्ज १००.०० 

 
  अॊङ्झगकृत २००.०० 

१४ नाभ, थय य जन्द्भ ङ्झभती सॊर्ोधन 
ङ्झसपाङ्चयस  

२००.०० 



ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
१५ ङ्जवद्यङ्टत जडान ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

१६ ङ्जकताकाट गनि ङ्झसपाङ्चयस  २००.०० 

१७ धाया जडान ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

१८ जीङ्जवत यहेको ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

१९ दङ्टवै नाभ गयेको व्मङ्ञक्त एकै हो बङे्ङ  

वा पयक जन्द्भङ्झभङ्झत सॊर्ोधन ङ्झसपाङ्चयस 

  २००.०० 

 
  २००.०० 

२० व्मवसाम फन्द्द ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

२१ फहार कयको रेखा जोखा ङ्झसपाङ्चयस  १००.०० 

२२ ङ्झभराऩत्रको कागज गयाउने ङ्झनवेदन 
दताि गने ङ्झसपाङ्चयस  

१००.०० 

२३ ऩङ्टजािभा घय कामभ गने ङ्झसपाङ्चयस  २००.०० 

२४ नाभसायी गने ङ्झसपाङ्चयस  ३००.०० 

२५ जग्गाको हक सम्फन्द्धी ङ्झसपाङ्चयस  २००.०० 

२६ धनी ऩङ्टजािभा घयजग्गा ङ्झसपाङ्चयस  २००.०० 

२७ जग्गा सम्फन्द्धी अन्द्म ङ्झसपाङ्चयस ऩङ्टजाि ङ्जववयण सॊर्ोधन २००.०० 

  ऩङ्टजाि हयाएको ५००.०० 

२८ व्मवसाम सॊचारन नबएको ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

२९ व्माऩाय व्मवसाम नबएको ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३० कोटि ङ्जप ङ्झभनाहा ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३१ नाफाराक ऩङ्चयचम ऩत्र ङ्झसपाङ्चयस   १००.०० 

३२ चौऩामा  सम्फन्द्धी ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३३ व्मवसाम दताि ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३४ उद्योग िाउॉसायी ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३५ ङ्जवद्यारम िाउॉसायी ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

३६ आन्द्तङ्चयक फसाईसयाप ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

३७ ङ्जवद्यारम सॊचारन स्वीकृती कऺा वरृ्द्ी 
ङ्झसपाङ्चयस   

१०००.०० 

३८ व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण ङ्झसपाङ्चयस /
नवीकयण ङ्झसपाङ्चयस   

२००.०० 



ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
३९ जग्गा दताि ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

४० सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस व्मङ्ञक्तगत   २००.०० 

४१ सॊयऺक ङ्झसपाङ्चयस सॊस्थागत   ५००.०० 

४२ नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ 
ङ्झसपाङ्चयस   

५००.०० 

४३ कोिा खोल्न योहवयभा फस्ने ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

४४ स्वास््म उऩचायको ङ्झसपाङ्चयस ङ्झन :र्ङ्टल्क उऩचाय  ००.०० 

 
  सर्ङ्टल्क उऩचाय २००.०० 

४५ सॊस्था दताि ङ्झसपाङ्चयस   १०००.०० 

४६ जग्गा धनीऩङ्टजाि हयाएको ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

४७ जीङ्जवत सॉगको नाता प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

४८ भतृक सॉगको नाता प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

४९ आङ्झथिक अवस्था सम्ऩङ्ङता वा फङ्झरमो 
प्रभाङ्ञणत   

१०००.०० 

५० आङ्झथिक अवस्था कभवोय वा ङ्जवऩङ्ङता 
प्रभाङ्ञणत   

२००.०० 

५१ जग्गा भङ्टल्माङकन ङ्झसपाङ्चयस   ५००.०० 

५२ ऩेन्द्सन सम्फन्द्धी ङ्झसपाङ्चयस ऩेन्द्सन नाभसायी २००.०० 

  ऩङ्चयवाय ङ्जववयण नाभसायी २००.०० 

  यहर ऩेन्द्सन जीङ्जवत ङ्झसपाङ्चयस २००.०० 

५३ चायङ्जकल्रा प्रभाङ्ञणत १० योऩनी सम्भ २००.०० 

 
  २० योऩनी सम्भ ३००.०० 

  ३० योऩनी सम्भ ४००.०० 

  ३० योऩनी बन्द्दा फढी ५००.०० 

५४ जन्द्भ/भतृ्मङ्ट प्रभाङ्ञणत  २००.०० 

५५ जन्द्भ ङ्झभङ्झत  प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

५६ व्मङ्ञक्तगत ङ्जववयण प्रभाङ्ञणत  २००.०० 

५७ सॊयऺक प्रभाङ्ञणत  २००.०० 

५८ ङ्जववाह  प्रभाङ्ञणत   २००.०० 



ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
५९ घय ऩातार  प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

६० कागज वा  भञ्जङ्टङ्चयनाभा प्रभाङ्ञणत   १००.०० 

६१ हकवारा वा  हकदाय प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

६२ घय सम्ऩङ्ङ  ङ्झसपाङ्चयस /प्रभाङ्ञणत    २००.०० 

६३ अङ्जववाङ्जहत प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

६४ अऩङ्टतारी  ङ्झसपाङ्चयस   २००.०० 

६५ आङ्छदवासी, जनजाती, दङ्झरत, 
अल्ऩसॊतमक, भङ्टङ्ञस्रभ, भधेसी, 
ङ्जऩछङ्झडएको वगि ङ्झसपाङ्चयस प्रभाङ्ञणत 

 १००.०० 

६६ अन्द्म ङ्झसपाङ्चयस वा प्रभाङ्ञणत   २००.०० 

६७ घय साने तथा नीजी वनको काि 
ङ्झसपाङ्चयस 

एक तरे घयको काि ३००.०० 

  दङ्टई वा सो बन्द्दा फढी तरे 
घयको काि 

५००.०० 

  गोङ्झरमा काि प्रङ्झत रक २०००.०० 

  गोङ्झरमा काि प्रङ्झत टमाक्टय १५००.०० 

  दाउया प्रङ्झत रक ५००.०० 

  दाउया प्रङ्झत ट्याक्टय ५००.०० 

  रुख प्रङ्झत गोटा ३००.०० 

६८ घय नक्सा दस्तङ्टय ऩङ्छक्क घय १०००.०० 

   कच्ची घय ५००.०० 

६९ नक्सा ऩास ङ्झनवेदन दस्तङ्टय   १००.०० 

७० दण्ड सजाम ऩङ्ञञ्जकयण ङ्जवरम्फ र्ङ्टल्क ५०.०० 

  ऩङ्ञञ्जकयण सेवा र्ङ्टल्क ५०.०० 

  ३५ ङ्छदन ङ्झबत्रको घट्ना 
दतािभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
र्ङ्टल्क राग्ने छैन। 

००.०० 

७१ सयसपाई र्ङ्टल्क भाङ्झसक  २०.०० 

   सयसपाई काडिको २००.०० 



ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
७२ सयसपाई सम्फन्द्धी ऩङ्टवािधाय ऩङ्झछ 

फङ्ङे छ। 

   

७३ घय खारी गयाउॉदा प्रङ्झतङ्छदन   ००.०० 

७४ भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झसपाङ्चयस वा 
प्रभाङ्ञणतको प्रङ्झतङ्झरऩी आवश्मक 
ऩयेभा। 

  ५००.०० 

७५ भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत ङ्झसपाङ्चयस तथा 
प्रभाङ्ञणत  कागजात अॊग्रजी बार्ाभा 
आवश्मक ऩयेभा । 

  ५००.०० 

७६ कङ्ट नै ङ्झनणिम वा पैसरा आङ्छदको 
नक्कर आवश्मक ऩयेभा प्रङ्झतऩाना 
दस्तङ्टय राग्नेछ। 

  ५०.०० 

 

 दताि र्ङ्टल्क   
 

१ जन्द्भ दताि   २००.०० 

२ भतृ्मङ्ट दताि   २००.०० 

३ फसाई सयाई दताि   २००.०० 

४ सम्फन्द्ध ङ्जवच्छेद दताि   २००.०० 

५ ङ्जववाह दताि   २००.०० 

६ नमाॉ व्मवसाम दताि १ राख सम्भको २००.०० 

 

  

१ राख देङ्ञख ५ राख 

सम्भको 
५००.०० 

 

  

५ राख देङ्ञख २० राख 

सम्भको 
१०००.०० 

 
  २० राखदेङ्ञख भाङ्झथ ५०००.०० 

७ उजङ्टयी दताि तथा भङ्टर्द्ा दस्तङ्टय   २००.०० 

 

 

 

 

 



ङ्झसपाङ्चयस य प्रभाङ्ञणत 
क्र.सॊ. ङ्जववयण ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण दय 
  ८ व्मवसाम नवीकयण १ राख सम्भको १००.०० 

 
  १ राख देङ्ञख ५ राख सम्भको २५०.०० 

 

  

५ राख देङ्ञख २० राख 

सम्भको 
५००.०० 

 
  २० राख देङ्ञख भाङ्झथ २५००.०० 

९ श्रोत ऩङ्चयचारन   
 गाउॉऩाङ्झरका हर प्रङ्झतङ्छदन बाडा १०००.०० 
 गाउॉऩाङ्झरका हर प्रङ्झतङ्छदन (ङ्झफजङ्टरी, 

प्रोजेक्टय सङ्जहत) बाडा 
१५००.०० 

 वडाऩाङ्झरका हर प्रङ्झतङ्छदन बाडा ५००.०० 
 वडाऩाङ्झरका हर प्रङ्झतङ्छदन (ङ्झफजङ्टरी, 

प्रोजेक्टय सङ्जहत) 
बाडा १०००.०० 

 

 

 

 

 

अनङ्टसूची १३ 

 

ऩमिटन र्ङ्टल्क दय येट 

 

क्र.सॊ. ऩमिटक ङ्जकङ्झसभ दययेट डरयभा कैङ्जपमत 

१ साकि  ङ्झबत्रका   

२ एङ्झसमा ङ्झबत्रका   

३ अन्द्म भङ्टरङ्टकका   

ऩमिटन र्ङ्टल्क दय येट सम्फन्द्धी व्मवस्था ऩङ्झछ ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ। 

 

 

 

  



अनङ्टसूची १४ 

 

र्ीर्िकगत आन्द्तङ्चयक स्रोत ङ्जववयण 

 

क्र.सॊ. ङ्जववयण यकभ 

१ सम्ऩङ्ञत्त कय ५,००,०००.०० 

२ ब ङ्टङ्झभ कय (भारऩोत) ४,००,०००.०० 

३ घय फहार कय ५०,०००.०० 

४ व्मवसाम कय १,५०,०००.०० 

५ जङ्झडफङ्टङ्जट, कवाङ्झड य जीवजन्द्तङ्ट कय ००.०० 

६ सवायी साधन कय २०,०००.०० 

७ ङ्जवऻाऩन कय ००.०० 

८ भनोयञ्जन कय ००.०० 

९ फहार ङ्झफटौयी कय ००.०० 

१० ऩाङ्जकि ङ र्ङ्टल्क ००.०० 

११ रेङ्जकङ रगामतको र्ङ्टल्क ००.०० 

१२ सेवा र्ङ्टल्क (दस्तङ्टय) ५,००,०००.०० 

१३ ऩमिटन र्ङ्टल्क ००.०० 

                                                   जम्भा १६,२०,०००.०० 
 

 

  



अनङ्टसूची १५ 

 

कय, रू्ल्क तथा दस्तङ्टय सॊकरन सम्फङ्ञन्द्ध कामिङ्जवधी 
 

क्र.सॊ कयको ङ्जववयण कसरे ङ्झतने कहाॉ ङ्झतने कङ्झत ङ्झतने कङ्जहरे ङ्झतने 
१ सम्ऩङ्ञत्त कय घयधनी वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

२ ब ङ्टङ्झभ कय (भारऩोत) घयधनी वा 
सम्झौता 
अनङ्टसाय 

वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

३ घय फहार कय जग्गा धनी वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

४ व्मवसाम कय व्मवसामी वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

५ जङ्झडफङ्टङ्जट, कवाङ्झड य 
जीवजन्द्तङ्ट कय 

ङ्झनकासीकताि वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

६ सवायी साधन कय सवायी धनी वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय दताि नङ्जवकयण गदाि 
७ ङ्जवऻाऩन कय सम्फङ्ञन्द्धत गाउॉऩाङ्झरकको 

कामािरम 

ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

८ भनोयञ्जन कय सेवा प्रदामक वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

९ फहार ङ्झफटौयी कय सम्फङ्ञन्द्धत वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय सेवा प्राप्त गदाि 
१० ऩाङ्जकि ङ र्ङ्टल्क ऩाङ्जकि ङ गनेरे गाउॉऩाङ्झरकको 

कामािरम 

ङ्झनमभानङ्टसाय ऩाङ्जकि ङ हङ्टॉदा 

११ रेङ्जकङ रगामतको 
र्ङ्टल्क 

सेवा प्रदामक गाउॉऩाङ्झरकको 
कामािरम 

ङ्झनमभानङ्टसाय असोज भसान्द्त सम्भ 

१२ सेवा र्ङ्टल्क (दस्तङ्टय) सेवाग्राही वडा कामािरम ङ्झनमभानङ्टसाय सेवा ऩाउन ङ्जवङ्ञत्तकै 

१३ ऩमिटन र्ङ्टल्क ऩमिटक गाउॉऩाङ्झरकको 
कामािरम 

ङ्झनमभानङ्टसाय प्रवेर् गदाि 

 
  



याजश्व प्रर्ासनका राङ्झग केङ्जह सङ्टझावहरु: 
 मस ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको याजश्व वरृ्द्ीका राङ्झग थऩ कयका दामयाहरु अध्ममन गङ्चयनङ्टऩने। 

 "कय ङ्झतने कामि फाध्मात्भक होईन, कतिव्म य दाङ्जमत्व हो।" बङे्ङ बावना जागतृ गयाउनङ्ट ऩने। 

 कय सॊकरनको अवस्था हेयी याजश्व नीङ्झतराई सभमसाऩेऺ सॊर्ोधन तथा अद्यावङ्झधक गदै रैजानङ्ट 
ऩने। 

 ङ्झनधाियण गङ्चयएका कय र्ङ्टल्क तथा दस्तङ्टयहरु सॊकरनको राङ्झग वडास्तयफाटै वडासङ्झभती ङ्झनमभीत 
कामिक्रभा भापि त रागङ्ट गनङ्टि ऩने। 

 सूचना य सहङ्टङ्झरमतको भाध्मभफाट स्वमॊ कय प्रणारीराई प्रवर्द्िन गने नीङ्झत अङ्ञततमाय गनङ्टिऩने। 

 ङ्छद्वङ्जवधात्भक यहेका ङ्जवर्महरुभा आवश्मक छरपर गयी मथाङ्ञर्घ्र वैऻाङ्झनक ढॊगफाट सभाधान तथा 
सॊफोधन गङ्चयनङ्ट ऩने। 

 याङ्जष्डम तथा स्थानीम स्तङ्चयम कयका आवश्मकता तथा भहत्व सम्फन्द्धी सङ्ट-सूङ्ञचत गने साझेदायीभा 
आधाङ्चयत जनचेतना भङ्टरक कामिक्रभहरु सॊचारन गनङ्टिऩने। 

 आङ्झथिक तथा ङ्जवत्तीम ङ्ञजम्भेवायी तथा अनङ्टर्ासन फहन गने ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन गनङ्टिऩने। 

 कयका दामया पयाङ्जकरा गने तय सहङ्टङ्झरमतऩङ्टणि एवॊ रोकङ्जप्रम कय प्रणारी रागङ्ट गनि उदृत यहने। 

 ङ्झसयीजङ्घा गाउॉऩाङ्झरकाको आन्द्तङ्चयक आम्दानी वरृ्द्ीका राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयक, 
व्मवसामी, फङ्टङ्छर्द्जीङ्जव एवॊ अन्द्म सम्फङ्ञन्द्धत कयदाताहरुसॉग ङ्झनमभीत सभन्द्वम, सहकामि तथा याम 
सल्राह ङ्झनयन्द्तय ङ्झरईयाख्न।े 

 

 

धन्द्मवाद।।। 

 


