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बकैया गाउँपार्िकाको आर्थिक ऐन २०७५ 

बकैया गाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावनााः बकैया गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन 
गनिको र्नर्ित्त स्थानीय कर,, दस्तरु तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको प्रशासर्नक 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  
नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि बकैया गाउँपार्िकाको तेश्रो गाउँ सभािे यो 
ऐन बनाएको छ ।  
१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाि “बकैया गाउँपार्िकाको आर्थिक ऐन, 207५” रहेको छ। 

 (2) यो ऐन 207५ साि श्रावण 1 गतेदेजि बकैया गाउँपार्िका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पर्त कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुजि (1) बिोजिि सम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

३. भरू्ि कर (िािपोत) M बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुजि (2) बिोजिि भरू्ि कर (िािपोत) 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर िग्गा वहाि कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, 
गोदाि, टहरा, छप्पर, कारिाना, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तवरिे वहाििा ददएकोिा अनसूुजि 
(3) बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आर्थिक 
कारोवारका आधारिा अनसूुजि (4) बिोजिि व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िर्िबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, िोटो, 
िर्िबटुी, वनकस, कवािी िाि र प्रिर्ित कानूनिे र्नर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्य ितृ वा 
िाररएका िीविन्तकुो हाि, र्सङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक उपयोग गरेवापत अनसूुजि 
(5) बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. ववज्ञापन कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे ववज्ञापनिा प्रदेश आर्थिक ऐनिा व्यवस्था भए बिोजिि 
अनसूुजि (६) िा उल्िेजित दरिा ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।संकर्ित करको 
िार्िस प्रर्तशत रकि प्रदेश सजन्ित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 
 

८. िनोरन्िन कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनु े िनोरन्िन व्यवसाय सेवािा प्रदेश आर्थिक ऐनिा 
व्यवस्था भए बिोजिि िनोरन्िन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। संकर्ित करको िार्िस 
प्रर्तशत रकि प्रदेश सजन्ित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

९. बहाि र्बटौरी शलु्काः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र आफुिे र्निािण, रेिदेि वा संिािन गरेका अनसूुजि 
(७) िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्यस्था अनसुार बहाि 
र्बटौरी शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१०. पावकि ङ शलु्काः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए 
वापत गाउँ कायिपार्िकािे तोके बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 



 

११. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग शलु्काः  बकैया गाउँपार्िकािे 
आफ्नो िेत्रर्भत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग सेवा वा 
व्यवसाय संिािन गरे वापत गाउँ कायिपार्िकािे तोके बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, दस्तरुाः बकैया गाउँपार्िकािे र्निािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूजि (८) िा 
उजल्िजित स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्यवस्था भए 
अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।अनसूुिीिा नतोकेका अन्य सेवा शलु्क तथा दस्तरुहरु 
कायिपार्िकािे तोके बिोजिि हनुछे । 

१३. पयिटन शलु्काः बकैया गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र प्रवेश गने पयिटकहरुवाट गाउँ कायिपार्िकािे 
तोके बिोजििको दरिा पयिटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई 
सो काननुिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ ।  

१४. प्राकृर्तक स्रोत कराः बकैया गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र उत्पादन र संकिन हनुे ढंुगा र्गट्टी स्िेट बािवुा 
िनुढँुगा िरीढंुगा अभ्रि र दहत्तर बहत्तरिा प्रदेश आर्थिक ऐनिा व्यवस्था भए बिोजिि प्राकृर्तक स्रोत 
(दहत्तर बहत्तर) कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। संकर्ित करको प्रदेशिे तोके बिोजििको 
रकि प्रदेश सजन्ित कोर्िा दाजििा गररनेछ । 

१५. कर छुटाः यस ऐन बिोजिि कर र्तने दावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई कुनै पर्न वकर्सिको 
कर छुट ददईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिववर्धाः यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कायिववर्ध बकैया गाउँपार्िकािे तोके अनसुार हनुेछ । 



 

अनसुिुी–१ 

(दफा २ संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेसम्पर्त करको दररेट 

करयोग्य सम्पजत्तको िूल्य बावर्िक दर (कोष्ठिा उदाहरण) 
पाँि िाि रुपैयाँसम्िको िूल्यांकनिा   एक िषु्ठ रु १००  (एक सय) 
पिास िाि रुपैयाँसम्ि प्रर्त िाि १० (रु दश) 
एकाउन्न िाि देजि एक करोि रुपैयाँसम्ि प्रर्त िाि २० (रु ववस) 
एक करोि एक िाि देजि दईु करोि रुपैयाँसम्ि प्रर्त िाि २५ (रु पजचिस) 
दईु करोि एक िाि रुपैयाँदेजि र्तन करोि रुपैयाँसम्ि प्रर्त िाि ३० (रु र्तस) 
र्तन करोि एक िाि रुपैयाँदेजि पाँि करोि रुपैयाँसम्ि प्रर्त िाि ४५ (रु पैंतार्िस) 
पाँि करोि भन्दा िार्थ प्रर्त िाि ५० (रु पिास) 
नोट : िलु्यांकन रकििाई रु िाििा िा पररणत गरी करको दर र्नधािरण हनुेछ ।  
 

 

अनसुिुी -२ 

(दफा ३ संग सम्बन्धीत) 
िािपोत दर 

   

नापीका बित साववक गा.वव.स. इकाई अब्बि दोयि र्सि िाहार 
हवटया, फापरवारी, जशिरपरु, िन्थिी, 
दिगन 

प्रर्त रोपनी ३० २४ १८ १२ 

प्रर्त कठ्ठा २० १६ १२ ८ 

 

द्रष्टव्य   
 (१)  िािपोत वा भरू्िकरको  कूि रकि वावर्िक पाँि रुपैयाँ भन्दा कि हनुे भएिा न्यूनति वावर्िक 
िािपोत वा भरू्िकर पाँि रुपैयाँ कायि  गररनेछ ।   
(२)  भरू्िकर िगाइने िग्गािा िािपोत िगाइने छैन ।   
(३) वविम्व शलु्क प्रर्तशत र्नम्न शतु्र अनसुार र्नकार्िनेछ। वविम्व शलु्क प्रर्तशत (वविम्व वर्ि×५)+ ५ 

(४) प्रत्येक वर्ि असार १५ गते सम्ि िािपोत वझुाई सक्नपुनेछ । असार १६ गते देिी िसान्त सम्ि ५ 
प्रर्तशत वविम्व शलु्क र्िई सोही िवहनाको िसान्तसम्ि िािपोत र्िइनेछ ।  
   



 

 

अनसुिुी –३ 

(दफा ४ संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेघर बहाि करको दररेट 

वववरण करको दर 
१. आफ्नो िेत्रर्भत्रको घर, पसि, ग्यारेि, गोदाि, टहरा, शेि छप्पर, कारिाना िग्गा, वा 
पोिरी परैु वा आंजशक रुपिा बहाििा ददएकोिा सम्बन्धीत धनीबाट बहाि रकिको दश 
प्रर्तशत 

बहाि 
रकिको 
१०% 

 

 

 

अनसुिुी–४ 

(दफा ५ संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेव्यवसाय करको दररेट 

र्स नं वववरण  दर 
१ िददरा पसि थोक ६००० 

िदु्रा ४००० 

२ िरुोट र्बिी सतुी िन्य थोक ६००० 

िदु्रा ४००० 

३ हल्का पेय पदाथि थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

४ सनुिाँदी पसि थोक ६००० 

िदु्रा पसि र ििित ४००० 

५ और्धी  पसि तथा जक्िर्नक िाक्टर भएको र थोक १८०० 

िदु्रा र िाक्टर नभएको १२०० 

६ िाछा िास ुर्बक्री पसि 
  ४०० 

७ आयवेुददक और्धी पसि 
  १२०० 

८ एग्रोभेट पसि थोक १८०० 

िदु्रा १२०० 

९ स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि थोक ३००० 

िदु्रा २००० 

१० छपाइ तथा प्रकाशन अफसेट प्रसे ४२०० 

साधारण प्रसे २८०० 

११ कस्िेवटक पसि 
  ६०० 

१२ िोटर पार्टसि थोक १८०० 

िदु्रा १२०० 



 

१३ प्िाइ तथा ग्िास  थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

१४ कपिा/फेन्सी/ितु्तािप्पि/ब्याग 

पसि 

थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

१५ धागो टाक पसि थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

१६ इिेक्ट्रोर्नक पसि (िोबाइि, घिी, 
क्याल्कुिेटर अर्ियो, र्भर्ियो, आदद) 

थोक ३००० 

िदु्रा २००० 

१७ हाििवेयर/ 

िेर्सनरी/स्यार्नटरी/िाबिि पसि 

थोक ३००० 

िदु्रा २००० 

१८ पेट्रोर्ियि पदाथि पेट्रोि पम्प ३००० 

पेट्रोि र्बक्री केन्द्र २००० 

ग्यास र्सर्िन्िर सब र्ििर २००० 

१९ जस्टि आििरु्नयि पसि थोक १२०० 

िदु्रा ८०० 

२० फर्नििर थोक १२०० 

िदु्रा ८०० 

२१ ढुङ्गा तथा र्गट्टी बािवुा र्बक्री 
ववतरण गने 

  २००० 

२२ कपिा र्सिाइ कटाइ िुिो ९०० 

सानो ६०० 

२३ स्नकुर    १२०० 

२४ पिु हाउस 
  १२०० 

२५ पश ुआहार र्बक्री केन्द्र 
  १२०० 

२६ वकराना पसि थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

२७ फिफूि/तरकारी पसि थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

२८ उपहार/ र्गफ्ट/ िेिौना पसि थोक ३०० 

िदु्रा २०० 

२९ भाँिा पसि (स्टीि, 

प्िाजस्टक,आल्िरु्नयि सबैथरी) 
थोक ६०० 

िदु्रा ४०० 

३० िाटाको भाँिा पसि थोक, िदु्रा ४०० 

३१ ववशेर्ज्ञ परािशि तथा अन्य जिवकत्सक १२०० 



 

व्यावसायी सेवा कन्सल्टेन्ट सेवा(इजन्िर्नयररङ्ग) १२०० 

काननु व्यावसायी ि फिि १२०० 

िेिापरीिण व्यावसायी १२०० 

दन्तजिवकत्सक १२०० 

अनसुन्धानकताि परािशिदाता १२०० 

पश ुजिवकत्सक िाक्टर १२०० 

रोिगार सेवा १२०० 
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३७ घरेि ुकुवटर उद्योग(अगरबत्ती, िैनबत्ती,टीकी, अिार तथा अन्य कुवटर) ४०० 

३८ कपिा तथा गािेन्ट उद्योग  
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४६ ववत्तीय वाजणज्य वैंक प्रर्त शािा/केजन्द्रय 
कायाििय 

६००० 

ववकास वैंक प्रर्त शािा/ केजन्द्रय 
कायाििय 

६००० 

फाइनान्स कम्पनी शािा/ केजन्द्रय 
४७कायाििय 
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सहकारी बैंक १२०० 
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प्राथर्िक ४०० 
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िन्टेश्वरी ४०० 

पूवि प्राथर्िक ४०० 

टु्यशन सेन्टर १२०० 

कम्प्यटुर / नतृ्यकिा र्सकाइ केन्द्र १२०० 

तािीि तथा अनसुन्धान केन्द्र १२०० 

४९ ििित सम्भार  टायर-टु्यव ििित, ररसोर्िङ्ग,हावा भने  १२०० 

इजन्िन ििित  १२०० 

िेजन्टङ्ग पेजन्टङ्ग १२०० 

वट.भी, विि, िोटर, पङ्खा, रेर्ियो, घिी 
िेनेरेटर, कम्प्यटुर, िोबाइि 

(इिेक्ट्रोर्नक) 

१२०० 

िोटरसाइकि ििित १२०० 

बस,ट्याक्सी िगायतका सवारी साधन 
ििित  

१२०० 

अन्य ववववध ििित १२०० 

५० ड्राइ जक्िर्नक, व्यटुी पाििर तथा 
सैिनु 

  ६०० 



 

५१ फूि ववरुवा पसि 
  ४०० 

५२ गैर सरकारी संस्थाहरु राविय २८०० 

अन्तराविय ४२०० 

५३ यस वगीकरणिा नपरेका व्यवसायको हकिा १२०० 

 

 

अनसुिुी –५ 

(दफा ६ संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र उत्पादन भई र्नकासी हनु ेदेहायका िािवस्तिुा देहायको ििीबटुी, कवािी 

करको दर 
 

गाउंपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र उत्पादन भई र्नकार्स हनुे उन, िोटो, िर्िबटुी, वनकस, कवािी िाि, िीववत 
िन्त ुवाहेकका अन्य ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, र्संङ, प्वाँि, छािा िस्ता वस्तकुो व्यवसावयक 
कारोवार गरे वापत देहाय बिोजििको िर्िबटुी कवािी र िीविन्त ुकर िाग्नेछ ।  
क) कागतिन्य सािग्रीको प्रर्त वकिोग्राि रु पिास पैसा 
ि) फिाििन्य सािानका िार्ग प्रर्त वकिोग्राि रु एक 

ग) जस्टििन्य सािानका िार्ग प्रर्त वकिोग्राि रु एक 

घ) अन्यको हकिा प्रर्त वकिोग्राि रु एक 

 

अनसुिुी –६ 

(दफा – ७ संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र िगाउने ववज्ञापन करको दररेट 

र्स.नं. नाि ईकाई दर (रु) 
१ व्यावसावयक प्रयोिनका िार्ग राजिएको होर्िङ्ग बोिि (वावर्िक) प्रर्त वगि फुट १०

 

 

अनसुिुी –७ 

(दफा–9 संग सम्बन्धीत) 
गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेपाउन ेबहाि ववटौरी शलु्कको दररेट 

र्स.नं. वववरण करको दर रु. 
1 टहरा भीत्र रहेको पसििा प्रर्त पसि हाट (हाजत्तसिेु र िरेुिी हाटबिार 

स्थििा) 
५० 

2 टहरा वावहर रहेको पसििा प्रर्त पसि हाट (हाजत्तसिेु र िरेुिी हाटबिार 
स्थििा) 

२५ 

3 पक्की भवनिा भीत्र रहेको पसििा प्रर्त पसि हाट (िरेुिी हाटबिार 
स्थििा) 

१०० 

4 पक्की भवनिा भीत्र रहेको सटर भािा प्रर्त सटर (िरेुिी हाटबिार स्थििा) १८०० देिी 
३००० 

नोटाः स्थानीय स्तरिा आफ्नै उत्पादनबाट ववक्री गनि ल्याइएका हररया सागपात तथा तािा तरकारी ववक्री शलु्क र्िइने छैन।  



 

अनसुिुी –८ 

(दफा 12 संग सम्बन्धीत) 
क) गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेसेवा शलु्कको दररेट 

क्र.सं. वववरण करको दर 
१ कसैको रकि किि उिाई ददए वापत उिेको रकिको  १% 

२ वफल्ि सेवा शलु्क (िग्गा रेिाङ्कन, बन पैदावर ववक्री, िस्ता कायििा) (यसवाट प्राप्त 
रकिबाट रु २५० वफल्ििा िाने प्रर्तर्नधीिाई पारवाहन ििि ददइनेछ) 

५०० 

 

ि) गाउँपार्िकािे आफ्नो िते्रर्भत्र िगाउन ेदस्तरुको दर 
१. व्यजिगत घटना दताि शलु्क तथा िरीवाना 
क्र.सं. वववरण दर रु. िा 
1 घटना घटेको ३५ ददनसम्ि दताि गरेिा र्नाःशलु्क 

2 त्यसपछी घटना घटेको ७० ददनसम्ि दताि गरेिा (शलु्क) १० 

३ घटना घटेको ७१ ददन देिी िाथी ितीसकैु सियिा दताि गरेिा (िरीवाना) ५० 

 

२. र्सफाररस दस्तरु 
क्र.सं. वववरण दर रु. िा 
1 नाता प्रिाणीत दस्तरु (नपेािी) 100 

2 नाता प्रिाणीत दस्तरु (अंग्रिेी) 500 

3 िन्ि र्िर्त प्रिाणीत 100 

4 वववाह वा अवववावहत प्रिाणीत 100 

5 अंग्रिेी िाध्यििा र्सफाररस वा प्रिाणीत ५00 

6 घर पाताि प्रिाणीत (प्राकृर्तक प्रकोप भएिा सजििर्िनको आधारिा छुट ददन सवकने) 500 

7 अपांग र्सफाररस निाग्न े 0 

8 अवववावहत प्रिाणीत 100 

9 नावािक सम्बन्धी र्सफाररस 100 

10 िन्ि र्िर्त संशोधन र्सफाररस 100 

11 जिववतको नाता प्रिाणीत 100 

12 हकवािा वा हकदार प्रिाजणत 500 

13 संरिक प्रिाणीत गने (संस्थागत) 100 

14 संरिक प्रिाणीत गने (व्यजिगत) निाग्न े 0 

15 कागि÷िञ्जुरीनािा प्रिाणीत 200 

16 अिि सम्पत्ती िलु्याड्ढन र आयश्रोत प्रिाणीत वापत प्रर्त हिार िलु्याड्ढकन अंकको 1 

17 िग्गा िलु्यांकन र्सफाररस÷प्रिाणीत (ववद्याथी प्रयोिनका िागी ) एकिषु्ट 1000 

18 आर्थिक अवस्था बर्ियो वा सम्पन्नता प्रिाणीत 1000 

19 आर्थिक अवस्था कििोर वा ववपन्नता प्रिाणीत 500 

20 नागररकता र्सफाररस 100 



 

क्र.सं. वववरण दर रु. िा 
21 नागररकताको प्रर्तर्िवप र्सफारीस  100 

22 बहाि कर िेिािोिाको र्सफाररस 200 

23 िोही िगत कट्टाको र्सफाररस 1000 

24 घर िग्गाको िेिािोिा र्सफाररस 200 

25 व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चािन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको 
र्सफाररस 

200 

26 व्यवसाय दताि सििर्िन र्सफाररस 500 

27 र्ििापत्रको कागि गराउने र्नवेदन दताि गने र र्सफाररस 500 

28 र्नाःशलु्क वा स–शलु्क स्वास््य उपिार र्सफाररस 20 

29 पिुाििा घर कायि र्सफाररस 500 

30 फरक, फरक नाि, थर, िन्ि र्िर्त तथा प्रिाणीत दवैु नाि गरेको व्यजि एकै हो भने्न 
र्सफाररस 

100 

31 नाि थर वा िन्ि र्िर्त संशोधन र्सफाररस 100 

32 िग्गा धनी पिुाि हराएको र्सफाररस 200 

33 वकत्ताकाट र्सफाररस (प्रर्त कट्टा÷रोपनी) 50 

34 घर िग्गा नािसारी र्सफाररस 500 

35 िग्गा दताि नािसारी र्सफाररस (प्रर्त कट्टा÷रोपनी) 100 

36 िग्गा दताि र्सफाररस (प्रर्त कट्टा÷रोपनी) 100 

37 िग्गाको हक सम्बन्धिा र्सफाररस 500 

38 ितृकसँगको नाता प्रिाणीत तथा सििर्िन र्सफाररस 500 

39 उद्योग िाउँसारी र्सफाररस 500 

40 जिववत रहेको र्सफाररस 500 

41 ववद्यािय िाउँसारी गनि र्सफाररस (र्नजि) 1000 

42 पािन पोर्णको िार्ग र्सफाररस 100 

43 बैवावहक तथा अन्य अंर्गकृत नागररकता र्सफाररस  1000 

44 ववद्यतु ििान र्सफाररस कचिी घर 100 

45 धारा तथा ववद्यतु ििान र्सफाररस (नक्सा पास भएको पक्की घर) 200 

46 धारा तथा ववद्यतु ििान र्सफाररस (नक्सा पास नभएको पक्की घर) 300 

47 कोिा िोल्न रोहवरिा बस्ने 500 

48 स्थायी बसोबास र्सफाररस 100 

49 सरकारको नाििा बाटो कायि र्सफाररस 100 

50 संस्था दताि र्सफाररस (नाफािूिी) नववकरण 500 

51 संस्था दताि र्सफाररस (गैह्र नाफाििुी) एक पटक, नववकरण प्रर्त पटक 200 

52 घर बाटो प्रिाणीत ( प्रर्त कठ्ठा/रोपनी) 50 

53 छात्रवजृत्त र्सफाररस 50 



 

क्र.सं. वववरण दर रु. िा 
54 अस्थाई बसोबास र्सफाररस (स्वदेशी) 500 

55 अस्थाई बसोबास र्सफाररस (ववदेशी) 1000 

56 अदाित शलु्क र्िनाहा र्सफाररस 25 

57 आन्तरीक बसाईं सराईं र्सफाररस 100 

58 अन्य प्रिाणीत 100 

59 अन्य कायािियको िाग अनसुार वववरण ििुाई पिाउनपुने र रोहबरिा बस्नपुने पत्र 
तथा काि 

100 

60 अन्य कायािियको िाग अनसुार वववरण ििुाई पिाउन पने निाग्न े 0 

61 िाथी उल्िेजित ववर्य बाहेकका र्सफाररस 100 

62 िग्गा रेिांकन÷सम्बन्धी रोहबरिा बस्ने 500 

63 व्यवसाय दताि प्रिाणपत्र दस्तरु (प्रिाणपत्रको प्रर्तर्िपी सिेत) 200 

64 पानी घट्ट दताि दस्तरु 100 

65 पानी घट्ट नवीकरण दस्तरु (प्रर्त िवहना) 25 

66 पवुि प्राथर्िक ववद्यािय िोल्ने र्सफाररस÷अनिुर्त (र्निी) 5000 

67 र्ििापत्र दस्तरु 500 

68 र्निी ववद्यािय, िाध्यार्िक तह (९ देजि १२ किा) सम्ि) दताि तथा नववकरण 
शलु्क 

10000 

69 र्निी किेि, क्याम्पसहरु दताि तथा नववकरण शलु्क रु. 20000 

70 र्नजि ववद्यािय, ववद्यािय तह (१ देिी ८ किा) सम्ि दताि रु. 7000 

71 ववद्यािय किा ववृि र्सफाररस (र्नजि) 5000 

72 ववपन्न ववद्याथी छात्रवजृत्त र्सफाररस (निाग्ने) 0 

73 ववशेर् तयारी किाहरु (र्नजित सियका िागी ) संिािन गने संस्थाहरुको दताि रु. 2500 

74 NGO/INGO को हकिा दताि रु.  2000 

75 उद्योग व्यवसाय दताि, आयििुक तथा अन्य व्यवससाय दताि र्सफारीस 200 

76 िौपाया सम्बन्धी र्सफाररस (प्रर्त िौपाय) 50 

77 िार वकल्िा (िौहद्दी) प्रिाणीत ( प्रर्त कठ्ठा/रोपनी) 50 

78 तार्िि तथा अनसुन्धान केन्द्र, टाइवपङ, कम्प्यटुर, भार्ा, प्रजशिण िगायत यस्तै 
प्रकृर्तका संस्थाहरु दताि रु. 

2000 

79 तार्िि तथा अनसुन्धान केन्द्र, टाइवपङ, कम्प्यटुर, भार्ा, प्रजशिण िगायत यस्तै 
प्रकृर्तका संस्थाहरु नववकरण रु. 

500 

 

  द्रष्टव्य :अर्त ववपन्न र असहाय, आर्थिक तथा अन्य सहायता, दैवीप्रकोप, अशि, असहाय र ववकास 
र्निािणिा गरीने र्सफारीसिा दस्तरु र्िइने छैन । 


