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सायल गाउँपाललकाको  अलथिक ऐन, २०७५ 

सायल गाउँपाललका ऄथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनाः सायल गाउँपाललका आलथिक वषि ०७५।७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय 

कर तथा शलु्क संकलन गन,े छुट लदने तथा आय संकलनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “सायल गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदलेि सायल गाउँपाललका क्षेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. एकीकृत सम्पलत करः  (१)गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनसुलूच ( १) बमोलजम एलककृत सम्पलत्त कर लगाइने र असलू 

उपर गररनेछ । तर आलथिक बषि २०७४।७५ मा घरकर लतनि बाँकी घरधनीहरुलाई सो आलथिक बषिको वक्यौता स्वरुप 

अनसुचूी (१)  बमोलजम घर कर समेत लगाईनेछ ।  

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लालग “एकीकृत सम्पलत्त कर” भन्नाल ेगाउँपाललकाको क्षेत्र लभत्र कुनै व्यलिको 

स्वालमत्वमा रहकेो सम्पणूि घर र जग्गाको एकीकृत रुपमा लहसाब गरी लगाईने सम्पलत्त करलाई जनाउँछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु करा लेलिएको भएतापलन आलथिक बषि २०७५।७६ मा घर कर लगाइनेछैन । 

३. भूलम कर (मालपोत) :गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र गत लवगत आलथिक बषिमा भलूमकर लतनिबाँकी जग्गाधनीहरुलाई 

अनसुलूच(२)बमोलजम लतनि बाँकी आलथिक बषिको भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाल करः   गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोिरी परैू आंलशक तवरले वहालमा लदएकोमा अनसुलूच( ३)बमोलजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र 

असलू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा मा पूँजीगत लगानी र आलथिक कारोवारका 

आधारमा अनसुलूच (४) बमोलजम व्यवसाय कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

६. जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले ऊन, िोटो, जलिबटुी, वनकस, 

कवािी माल र प्रचललत काननूले लनषे ध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाि, 



लसङ, प्वाँि, छाला जस्ता बस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापत अनसुलूच ( ५) बमोलजमको कर लगाइने र असलू 

उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसुलूच ( ६) बमोलजम सवारी साधन कर 

लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।  तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः  गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसुलूच ( ७) बमोलजम लवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर 

गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन करः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसुलूच (८) बमोलजम व्यवसाय कर लगाइने 

र असलु उपर गररनेछ ।  तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह 

बमोलजम हुनेछ । 

१०. बहाल लबटौरी शुल्कः गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र आफुले लनमािण, रेिदिे वा संचालन गरेका अनसुलूच ( ९) मा उल्लेि 

भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुलूचमा भएको व्यस्था अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र असलू 

उपर गररनेछ । 

११. सेवा शुल्क, दस्तुरः गाउँपाललकाले लनमािण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूलूच (१०) मा उलल्ललित स्थानीय 

पवूािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असलू 

उपर गररनेछ । 

१२. पयिटन शुल्कःगाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने लवदशेी पयिटकहरुवाट अनसुचूी (११) मा उल्लेलित दरमा 

पयिटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ । स्वदशेी पयिटकहरुलाइ कर छुट लदइनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भई 

सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१३. कर छुटःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदईने छैन । 

१४. कर तथा शुल्क सकंलन सम्बलन्ध कायिलवलधः  यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन 

सम्बलन्ध कायिलवलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हुनेछ । 

                                                                                                               अज्ञाले, 

                                                                                                                 सलुनल ठकुल्ला  

प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृत  



 

 

अनसुचूी १ 

(ननयम २ सँग सम्बन्धित) 

 
   एकीकृत सम्ऩत्ति कय 

शि न शिर्षक एकाइ 
 आ=फ= 

२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  कयको 
b/  

कैफपमत  

१ एफककृत सम्ऩत्ति कय/घय जग्गा कय         

१.१ एकीकृत सम्ऩिी कय          

१.१.१ रु १ देखी रु १ राख सम्भ भूलमाांकन बएभा(फात्तर्षक) रु   ५०   

१.१.२ १ राख बन्दा भाथथ भूलमाकन बएभा (फात्तर्षक) प्रततशत   ०.०५   

१.२ कच्ची घय         

१.२.१ खयरे छाएको प्रतत घय २०     

१.२.२ टिनरे छाएको  प्रतत घय ३०     

१.३ ऩक्की घय (ढुङ्गारे छाएको)         

१.३.१ बईु तरे प्रतत घय ४०     

१.३.२ १ तरे घय प्रतत घय ६०     

१.३.३ २ तरे घय   ७५     

१.४ 

ऩक्की घय(रेन्टय बएको वा शसभेन्टको गायो बएको 
)         

१.४.१ बईु तरे प्रतत घय १००     

१.४.२ १ तरे घय प्रतत घय १५०     

१.४.३ २ तरे घय प्रतत घय २००     

       

 

 

 

 



 

अनसुचूी २ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धित) 

 

बतूभ कय 

शि न शिर्षक एकाइ 

 

आ=व=२०७४।७५ 
को  कयको 

शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  कयको 
b/  

कैफपमत  

२ भारऩोत कय         

२.१ न्मूततभ देत्तख ऩाॉच योऩनी सम्भ एकभषु्ट १०     

२.२ 
ऩाॉच योऩनी बन्दा भातथ प्रततयोऩनी (चाहायको 
हकभा ) 

योऩनी  २     

२.३ 

ऩाॉच योऩनी  बन्दा भातथ प्रततयोऩनी  (अब्फर दोमभ 
य तसभ हकभा ) 

योऩनी  ३     

२.४ टिरम्फ दस्तयु प्रततशत २५     

 
  

   

 

  

   अनसुचूी ३ 

(दफा ४ सँग सम्बन्धित) 

 

घय फहार  कय 

शि=न= शिर्षक एकाइ 

 

आ=फ=२०७४।७५ 
को  कयको 

शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  कयको 
b/  

कैफपमत  

३ फहार कय         

३.१ घय फहार कय प्रततशत २ २   

      

      

       



 
 

अनसुचूी ४ 

(दफा ५ सँग सम्बन्धित) 

 

व्मिसाम कयको दय 

शि  
न 

शिर्षक एकाइ 

 आ=फ= 
२०७४।७५ 

को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  
कयको b/  

कैफपमत  

४ ब्मिसाम कय         

४.१ ऩमयिन उद्योग         

४.१.१ होभस्िे फाटषयक ५०० ५००   

४.१.२ साधायण होिर य रज, येषु्टयेन्ि फाटषयक ५०० ५००   

४.१.३ प्रतत ऩमयिक स्िदेशी य टिदेशी फाटषयक १०० १००   

४.२ व्माऩारयक िस्तु         

४.२.१ खाद्यान्न टकनाया ऩसर (तिरय य खदु्रा)  फाटषयक ५०० ५००   

४.२.२ कऩिा ऩसर (थोक एिॊ खूद्रा) फाटषयक ५०० ५००   

४.२.३ ऩेट्रोर ऩम्ऩ फाटषयक १००० १०००   

४.२.४ 
टिद्यतु साभान तथा टिद्यतुीम साभग्री टि.बी., घिी येतिमो 
तफक्री 

फाटषयक ५०० ५००   

४.२.५ 
हेबी इत्तविऩभेन्ि फस, ट्रक, काय भोिय साईकर, िेम्ऩो, 
साईकर भभयत कायखाना तथा िामय भभयत केन्द्र 

फाटषयक १००० १०००   

४.२.६ तनभायण साभाग्री फाटषयक १००० १०००   

४.२.७ सूनचाॊदी ऩसर (ज्िेरेयी) फाटषयक ५०० ५००   

४.३ अन्म सेिा         

४.३.१ टिटिध शृ्रघाय ऩसर (थोक खदु्रा) फाटषयक ५०० ५००   

४.३.२ पनीचय ऩसर फाटषयक ५०० ५००   

४.३.३ बाॊिा य तगफ्ि ऩसर(थोक खूद्रा) फाटषयक ५०० ५००   

४.३.४ केिूर, नेििटकय ङ  फाटषयक ५०० ५००   

४.३.५ तयकायी ऩसर,िीज बण्िाय फाटषयक ५०० ५००   

४.३.६ कऩिा तसराइ फाटषयक ५०० ५००   

४.३.७ ऩूस्तक तथा ऩतिका ऩसर फाटषयक ५०० ५००   

४.३.८ नसययी य परपुरका टिरुिा तफक्रीटितयण फाटषयक ५०० ५००   



४.३.९ चश्भा ऩसर फाटषयक ५०० ५००   

४.३.१० पोिो स्िूतिमो फाटषयक ५०० ५००   

४.३.११ भासू ऩसर फाटषयक ५०० ५००   

४.३.१२ हेमय कटिङ फाटषयक ५०० ५००   

४.३.१३ आिय फाटषयक ५०० ५००   

४.४ भभयत सॊबाय         

४.४.१ 

भोिय साईकर, िेम्ऩो, साईकर येतिमो टि.तब घिी, प्रशेय 
कुकय, टहिय, िेरीपोन सेि ऩॊखा तथा स्िोब, टिद्यतु 
साभग्री भभयत केन्द्र 

फाटषयक 

५०० ५००   

४.५ सेिा उद्योग         

४.५.१ िाइतबङ इत्तन्ष्टच्मूि फाटषयक 1000 1000   

४.५.२ चरत्तचि भत्तन्दय फाटषयक 2000 2000   

४.५.३ ल्माफ तथा पोिो ग्राटप फाटषयक 500 500   

४.५.४ छाऩाखाना फाटषयक 500 500   

४.६ कृटष तथा िनजन्म उद्योग         

४.६.१ 
कृटष िा िन ऩैदािायभा आधारयत उद्योग व्मिसाम, 

पनीचय उद्योग आदी 
फाटषयक 

500 500   

४.६.२ कृटष तथा जिीफिुी तनकासी  फाटषयक ५०० ५००   

४.७ उजायभरुक         

४.७.१ िामो ग्मास तथा सौमय प्रटितध य अन्म श्रोतहरु फाटषयक ५०० ५००   

४.८ उत्ऩादन भरुक उद्योग         

४.८.१ ऩाउयोिी बण्िाय फाटषयक ५०० ५००   

४.८.२ तभर फाटषयक ५०० ५००   

४.९ टििीम सेिा         

४.९.१ सहकायी सॊस्था (०-५ राख सम्भ ऩूजी बएको) फाटषयक ५०० ५००   

४.९.२ सहकायी सॊस्था ( २५ राख सम्भ ऩूजी बएको) फाटषयक १००० १०००   

४.९.३ फैक ग य घ िगय फाटषयक १००० १०००   

४.९.४ येतभिेन्स सेिा फाटषयक ५०० ५००   

४.१० स्िास््म सेिा         

४.१०.१ तनजी तथा गैयसयकायी अस्ऩतार फाटषयक ५००० ५०००   

४.१०.२ नतसयङ होभ फाटषयक १००० १०००   

४.१०.३ त्तवरतनक तथा ल्माि फाटषयक १००० १०००   

४.१०.४ िेन्िर ल्माफ िा त्तवरतनक  फाटषयक १००० १०००   

४.१०.५ नीत्तज भेतिकर फाटषयक ५०० ५००   



४.११ त्तशऺा सेिा         

४.११.१ तन.त्तज ऺेिका फोतियङ स्कुर  भाध्मातभक टिद्यारम फाटषयक १५०० १५००   

४.११.२ तन.त्तज ऺेिका फोतियङ स्कुर आधायबतू टिद्यारम फाटषयक १००० १०००   

४.११.३ िाईटऩङ, कम््मूिय तथा बाषा प्रत्तशऺण सॊस्था फाटषयक १००० १०००   

४.११.४ तसराईय, फूनाई, ऩेत्तन्िङ, कटिङ प्रत्तशऺण ॉ फाटषयक १००० १०००   

४.११.५ िेत्तवनकर इत्तन्ष्टच्मिु फाटषयक १००० १०००   

४.१२ 
तनभायण व्मिसामी गाउॉऩातरकाभा प्रधान कामायरम बएको 
तनभायण व्मिसामभा  

  

      

४.१२.४ घ िगय फाटषयक १५०० १५००   

४.१३ सॊचाय सेिा         

४.१३.१ तनजी ऺेिका कूरयमय, फ्मावस,इभेर, इन्ियनेि य िेतरपोन   ५०० ५००   

४.१४ टिशेषऻ भयाभशय तथा अन्म व्मिसाटमक सेिा         

४.१४.१ त्तचटकत्सक टिशेषऻ (स्िा.सहामक,कटियाज)   ५०० ५००   

४.१४.२ र पभय   ५०० ५००   

४.१४.३ कन्सल्िेन्सी पभय (इन्जीतनम य ओ.)   ५०० ५००   

४.१४.४ ज्मोततस   ५०० ५००   

४.१४.५ अतििय पभय क    १०००० १००००   

४.१४.६ अतििय पभय ख   ५००० ५०००   

४.१४.७ अतििय पभय ग   ३००० ३०००   

४.१४.८ अतििय पभय घ    १५०० १५००   

४.१५ अन्म व्मिसाम         

४.१५.१ 
किािी साभानको थोक तफके्रता, िेण्ि हाउस,राउण्री 
ऩसर,तभठाई ऩसर 

  
५०० ५००   

४.१५.२ भादर ऩसर   २०० २००   

४.१५.३ भािोको बाॊिा फनाउन े   १०० १००   

४.१६ साधायण उद्योग         

४.१६.१ कटिङ ढुॊगा उद्योग,इट्टा बट्टा,तग्रर उद्योग,ब्रक उद्योग   १००० १०००   

४.१७ काठ ढुिानी कय         

४.१७.१ सार िा सो सयहको काठ         

क ट्रक प्रतत ट्रक १००० १०००   

ख ट्याविय 
प्रतत 
ट्र्माविय ५०० ५००   

४.१७.१ कुकाठ िा सो सयहको काठ          

क ट्रक  प्रतत ट्रक ५०० ५००   



ख ट्याविय  
प्रतत 
ट्र्माविय ३०० ३००   

४.१८ भददया टिके्रता         

४.१८.१ नमाॉ दताय तसपारयस फाटषयक २०००० २००००   

४.१८.२ निीकयण तसपारयस फाटषयक १०००० १००००   

४.१८.३ भददयाको इजाजत नतरइ कायोफाय गनेराई जरयिाना प्रततऩिक २५००० २५०००   

४.१८.४ 
भददयाको इजाजत निीकयण नगयी कायोफाय गनेराई  

जरयिाना 
प्रततऩिक १५००० १५०००   

४.१८.५ 
धभुऩान तथा सतुीजन्म ऩदाथय टिक्रीको इजाजत 
तरएकोराई 

फाटषयक २००० २०००   

४.१८.६ 
धभुऩान तथा सतुीजन्म ऩदाथय टिक्रीको इजाजत 
नतरएकोराई जरयिाना 

प्रततऩिक २५०० २५००   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी ५ 

(दफा ६ सँग सम्बन्धित) 

 

 

शि 
न शिर्षक एकाइ 

 आ=फ= 
२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  
कयको b/  

कैफपमत  

५ जटटफटुट कफाडी य जजवजन्त ुकय         

५.१ ऊन   ५०० ५००   

५.२ खोिो,जटिििुी,िनकस,कफािीभार   १००० १०००   

      अनसुचूी ६ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

शि 
न शिर्षक एकाइ 

 आ=फ= 
२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  
कयको b/  

कैफपमत  

६ सफायी कय         

६.१ फाटषयक सिायी कय(गा ऩा तबिको दतायका रातग)         

६.१.१ स्कूिय भोियसाइकर,रयवसा,िेम्ऩो, घोिा प्रतत सिायी १०० १००   

६.१.२ खच्चय  प्रतत सिायी   ५०   

६.२ ऩिके सिायी कय         

६.२.१ फस, ट्रक, ट्याविय,तभतनफस छ ऩाङ्ग्ग्र,ेरोिय, िोजय य एवसाबेिय  फाटषयक १००० १०००   

 ६.२.२ बािाको कायजीऩ तभतनफस ४ ऩाङ्ग्ग्र े फाटषयक ५०० ५००   

६.२.३ तनजी काय, भ्मान, त्तजऩ, टऩकअऩ फाटषयक ३०० ३००   

६.२.४ स्कूिय भोियसाइकर फाटषयक १०० १००   

       

 



 

अनसुचूी ७ 

(दफा ८  सँग सम्बन्धित) 
 

 

शि न शिर्षक एकाइ 
 आ=फ= 

२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 को  
कयको b/  

कैफपमत  

७ त्तवज्ञाऩन दय         

७.१ साइनिोिय, ग्रोिोिय, स्िर आददभा २५ िगयपूि बन्दा भातथ प्रतत थान १०० १००   

७.२ साइनिोिय, ग्रोिोिय, स्िर आददभा २५ िगयपूि सम्भ प्रतत थान ५० ५०   

 
  

   
 

  

   अनसुचूी ८ 

(दफा ९ सँग सम्बन्धित) 

 

शि न शिर्षक एकाइ 
 आ=फ= 

२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 को  
कयको b/  

कैफपमत  

८ भनोयञ्जन कय         

८.१ चर त्तचि हर फाटषयक १००० १०००   

८.२ नाचघय फाटषयक १००० १०००   

८.३ िान्सफाय फाटषयक १००० १०००   

 

  

   अनसुचूी ९ 

(दफा १० सँग सम्बन्धित) 

शि न शिर्षक एकाइ 
 आ=फ= 

२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 को  
कयको b/  

कैफपमत  

९ फहार बफटोरय सलुक         

९.१ हाि  फजाय   ५०० ५००   

      



 

अनसुचूी १० 

(दफा ११ सँग सम्बन्धित) 

 

  

शि न शिर्षक एकाइ 
 आ=फ= 

२०७४।७५ को  
कयको शे्रणी  

 आ=फ= 
२०७5।७6 

को  कयको 
b/  

कैफपमत  

१० स्थानीम ऩवूाषधाय य सेवा िलुक         

१०.१ तसपारयस         

१०.१.१ नाता प्रभात्तणत   १०० १००   

१०.१.२ नागरयकता तसपारयश          

क) िॊशज, जन्भको नागरयकता तसपारयश   ५० १००   

ख) िैिाटहक अॊतगकृत नागरयकता तसपारयश गने   १०० २००   

१०.१.३ प्रतततरटऩ नागरयकता तसपारयश    १०० १५०   

१०.१.४ याहदानी तसपारयश    २०० २००   

१०.१.५ फहार कयको रेखाजोखा तसपारयश गने    ५० १००   

१०.१.६ भोटह रगत कट्टाको तसपारयश गने    १०० १००   

१०.१.७ घयजग्गा कयको रेखाजोखा तसपारयश गने    १०० १००   

१०.१.८ जन्भ तभतत प्रभात्तणत गने    ५० १००   

१०.१.९ 
व्माऩाय व्मिसाम फन्द बएको सञ्चारन नबएको िा हुॉदै 
नबएको तसपारयश गने  

  १०० १००   

१०.१.१० 
तभराऩिको कागज गयाउने तनिदेन दताय गनय तसपारयश 
गने  

  १०० १००   

१०.१.११ टििाटहत िा अटििाटहत प्रभात्तणत गने   १०० १००   

१०.१.१२ अॊग्रजेी भाध्मभभा तसपारयश तथा प्रभात्तणत गने   १०० १५०   

१०.१.१३ घय ऩातार प्रभात्तणत गने   १०० १००   

१०.१.१४ व्मत्तिगत टिियण प्रभात्तणत गने   १०० १००   

१०.१.१५ ऩजुायभा घय कामभ गने तसपारयश गने   ५०० ५००   

१०.१.१६ 
पयक पयक नाभ थय जन्भतभतत तथा प्रभात्तणत दिैु 
नाभ गयेको व्मत्ति एकै हे बने्न तसपारयश गने  

  १०० १५०   

१०.१.१७ नाभथय जन्भतभतत सॊशोधनको तसपारयश गने   १०० १५०   

१०.१.१८ जग्गाधनी ऩजुाय हयाएको तसपारयश गने   १०० २००   



१०.१.१९ कागज य भन्जयुीनाभा प्रभात्तणत गने   १०० १००   

१०.१.२० टकिाकाि गनय तसपारयश गने  प्रतत ऩिक ५० १००   

१०.१.२१ 
सॊयऺक प्रभात्तणत गने तथा सस्थागत व्मत्तिगत सॊयऺक 
तसपारयश गने (स्िदेशीको हकभा ) 

  १०० १००   

१०.१.२२ 
सॊयऺक प्रभात्तणत गने तथा सस्थागत व्मत्तिगत सॊयऺक 
तसपारयश गने (टिदेशीको हकभा ) 

  ५०० १०००   

१०.१.२३ हकिारा िा हकदाय प्रभात्तणत गने   १०० १००   

१०.१.२४ नाभसायी गनय तसपारयश गने   १०० २००   

१०.१.२५ जग्गा हक सम्फन्धभा तसपारयश गने   १०० २००   

१०.१.२६ भतृकसॉग नाता प्रभात्तणत तथा सजयभीन भचुलु्का गने   १०० १००   

१०.१.२७ उद्योग दताय तसपारयश          

क साना उद्योग   १०० २००   

ख भझौरा उद्योग   ५०० ५००   

ग ठुरा उद्योग   १००० १०००   

१०.१.२८ उद्योग ठाउॉसायी गनय तसपारयश गने   ५०० ५००   

१०.१.२९ जीटित यहेको तसपारयश गने   १०० १००   

१०.१.३० ऩूिय प्राथतभक टिद्यारम खोल्न तसपारयश य अनभुतत ददन े   ५०० ५००   

१०.१.३१ जग्गा भलु्माङ्कन तसपारयश भलु्माङकन गनय         

क रु ऩचास राख सम्भ   १००० १०००   

ख) रु ऩचासराख बन्दा भातथ प्रतत राख   ४० ४०   

१०.१.३२ टिद्यारमको कऺा थऩ गनय तसपारयश गने          

क साभदुाटमक िा सयकायी         

अ. क. िार टिकास केन्द्र सञ्चारन अनभुतत   १०० १००   

आ. ख. आधायबतू टिद्यारम   २०० २००   

इ ग. भाध्मातभक टिद्यारम   ३०० ३००   

ई घ. स्नातक/ स्नातकोिय    ५०० ५००   

ख तनत्तज । सॊस्थागत         

अ. क. िार टिकास केन्द्र सञ्चारन अनभुतत   ३०० ३००   

आ. ख. आधायबतू टिद्यारम   १००० ५००   

इ ग. भा.टि.   १५०० ७००   

ई घ. स्नातक/ स्नातकोिय    २००० १०००   

१०.१.३३ ऩारन ऩोषणका रातग तसपारयश गने   १०० १००   

१०.१.३४ आतथयक अिस्थाको तसपारयश गने         

क टिऩन्नताको तसपारयश   ५० १००   



ख) सम्ऩन्नताको तसपारयश   २०० २००   

१०.१.३५ टिद्यारम ठाउॉसायी गनय तसपारयश गने   ५०० ५००   

१०.१.३६ िेतरपोन, धाया तथा टिद्यतु जिानको तसपारयश गने         
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