
 

 

 

 

साकेरा गाउॉऩालरकाको  

अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको 
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भानबेञ्ज्माङ, खोटाङ 

१ नॊ. प्रदेश, नऩेार  



 
 
 
 
 
 
 
 

साकेरा गाउॉऩालरकाको गाउॉसबाफाट लभलत 2077/03/१७ भा ऩारयत आलथथक ऐन, २०७७ लनमभानसुाय 
प्रभाणणत गदथछु । 

 
 

                                                    अजुथन कुभाय खड्का 
 लभलत्- 2077/३/१८                                 अध्मऺ                   



 

प्रस्तावना् साकेरा गाउॉऩालरकाको आलथथक वषथ 207७/07८ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामाथन्वमन गनथको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम 
सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोणजभ साकेरा गाउॉऩालरकाको गाउॉसबारे 
मो ऐन फनाएको छ। 

१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “साकेरा गाउॉऩालरकाको आलथथक ऐन, 207७” 
यहेको छ । 

  (2) मो ऐन तरुुन्त रागू हनुेछ । 

२. बलूभ कय (भारऩोत):गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुणच-१ फभोणजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइन े
य असूर उऩय गरयनेछ ।  

३. घय वहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मणि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै आॊणशक तवयरे फहारभा ददएकोभा अनसूुणच-१ 
फभोणजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

४. व्मवसाम कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक 
कायोवायका आधायभा अनसूुणच-१ फभोणजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

५. सवायी साधन कय/ ऩटके सवायी कय: गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दताथ बएका सवायी साधनभा 
अनसूुणच-१फभोणजभ सवायी साधन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु 
स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोणजभ हनुेछ । 

६. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनु े ववऻाऩनभा अनसूुणच-१ फभोणजभ ववऻाऩन कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोणजभ हनुेछ । 

७. भनोयन्जन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुणच -१ फभोणजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो 
काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोणजभ हनुेछ । 

८. फहार लफटौयी शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभाथण, येखदेख वा सॊचारन गयेका 
अनसूुणच -१ भा उल्रेख बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुणचभा बएको व्मस्था 
अनसुाय फहार लफटौयी शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

९. ऩावकथ ङ शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकथ ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए 
वाऩत अनसूुणच-१ फभोणजभ ऩावकथ ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 



 

१०. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरका/नगयऩालरकारे लनभाथण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका 
अनूसूणच-१ भा उणल्रणखत स्थानीम ऩूवाथधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही 
अनसूुणचभा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

११. एवककृत सम्ऩलत कय: एवककृत सम्ऩलत कय ववस्ततृ अध्ममन गयेऩश्चात ्अनसूुणच-१ फभोणजभ 
रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

१२. जीवजन्त ु कय: कानूनअनसुाय ओसायऩसाय गनथ छुट बएका जीवजन्तजुन्म ऩदाथथको 
ओसायऩसायभा अध्ममन ऩश्चात ्अनसुणुच-१ अनसुाय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

१३. कय छुट् मस ऐन फभोणजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मणि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन 
वकलसभको कय छुट ददईने छैन ।  

१४. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फणन्ध कामथववलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा 
शलु्क सॊकरन सम्फणन्ध कामथववलध गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

१५. प्रविमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्न े: प्रचलरत कय सम्फन्धी कानून तथा 
मस ऐनको कामाथन्वमनको िभभा सावथजलनक शाणन्त य व्मवस्थाभा गणम्बय खरर ऩगेुको वा 
सावथजलनक आवागभनभा अवयोध बएको ववऩद्को कायणरे उणल्रणखत कानूनरे प्रदान गयेको 
कुनै सवुवधा उऩबोग गनथ नऩाउॉने अवस्था लसजथना बएभा, कुनै जवटरता देणखएभा वा 
उणल्रणखत कानून तथा मस ऐनको कामाथन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनथ आएभा साकेरा 
गाउॉऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय अवलध थऩ गनथ, प्रविमा सयरीकयण गनथ वा 
कामाथन्वमनभा देणखएको फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

साकेरा गाउॉऩालरका 
अनसूुणच –१  

आगाभी आलथथक वषथ २०७७/०७८ को रालग प्रस्ताववत कय तथा गैय कय याजश्व दय् 
क.सॊ. याजश्वको ऺेत्रहरु चार ुआ.व.को दय प्रस्ताववत दय ऩषु्ट्याईं कैवपमत 

क सेवा दस्तयु 
  

    

१ घयजग्गा नाभ सायी लसपारयस 
 

१००     

२ भोही रगत कट्टा लसपारयस 
  

    

 १० योऩनी सम्भको १०० १००     

 १० योऩनी बन्दा भालथको २०० २५०     

३ घय कामभ लसपारयस 
  

    

 ऩक्की घय (प्रलत वगथ वपट) ३ २     

 कच्ची घय (प्रलत वगथ वपट) २ १     

४ सयजलभन भचुलु्का लसपारयस १०० १००     

५ छात्रवलृत लसपारयस १०० १००/-     

६ ववऩन्न/असहाम ववद्याथी छात्रवलृत लसपारयस लनशलु्क लनशलु्क     

७ अऩाङ्गता बएको लसपारयस लनशलु्क 
 

    

८ अस्थाइ फसोफास लसपारयस १०० ०     

९ स्थामी फसोफास लसपारयस १०० ०     

१० नागरयकता लसपारयस 
  

 
 
 
 
 
 

 वॊशज १०० १०० 

 प्रलतलरवऩ १५० १५०/- 

 अॊलगकृत ५०० 1000/- 

११ ववद्यतु लभटय जडान लसपारयस १०० १००     

१२ धाया जडान लसपारयस १०० 150/-     

१३ जीववत यहेको लसपारयस १०० 200     

१४ दफैु नाभ गयेको व्मणि एकै हो बन्ने वा पयक 
जन्भलभलत सॊशोधन लसपारयस 

१०० १०० 
    

१५ व्मवसाम फन्द लसपारयस १०० 100/-     

१६ व्मवसाम सञ्चारन नबएको लसपारयस १०० 150/-     

१७ व्माऩाय व्मवसाम नबएको लसपारयस १०० १००     

१८ कोटथ पी लभनाहा लसपारयस लनशलु्क लनशलु्क     

१९ नाफारक ऩरयचमऩत्र लसपारयस ५० 80/-     

२० चौऩामा लनकासी सम्फन्धी लसपारयस ५० 100     

२१ व्मवसाम दताथ लसपारयस ५०० 200/-     

२२ उद्योग ठाउॉसायी लसपारयस ५०० 200/-     

२३ ववद्यारम ठाउॉसायी लसपारयस २०० 500/-     

२४ आन्तरयक फसाइसयाइ लसपारयस १०० 100/-     

२५ ववद्यारम सञ्चारन स्वीकृत कऺा वदृि/  लसपारयस ५०० 100/- 
    

२६ व्मणिगत वववयण लसपारयस १०० १००     

२७ जग्गा दताथ लसपारयस २०० २००     



 

२८ सॊयऺक लसपारयस व्मणिगत १०० १००     

२९ सॊयऺक लसपारयस सॊस्थागत २०० 200/-     

३० नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ लसपारयस १०० ०     

३१ कोठा खोल्न वा वन्द गने कामथ योहफयभा फस्ने  
लसपारयस 

१०० 100/- 
    

३२ स्वास््म उऩचायको लसपारयस अलत ववऩन्न लनशलु्क लनशलु्क     

३३ सॊस्था दताथ लसपारयस ५०० ५००     

 सॊस्था नवीकयण लसपारयस ० १००     

३४ जग्गा धनी ऩजुाथ हयाएको लसपारयस १०० १००     

३५ जीववत सॉगको नाता प्रभाणणत १०० १००     

३६ भतृकसॉगको नाता प्रभाणणत १०० १००     

३७ आलथथक अवस्था फलरमो वा सम्ऩन्नता प्रभाणणत ५०० 500     

३८ आलथथक अवस्था कभजोय वा ववऩन्नता प्रभाणणत ०.७५/१००० ५०     

३९ जग्गा भलु्माङ्कन लसपारयस वा प्रभाणणत प्रलत 
योऩनी 

१०० 5/- 
    

४० चायवकल्रा प्रभाणणत १०० १००     

४१ जन्भलभलत प्रभाणणत १०० १००     

४२ घय फाटो प्रभाणणत 
  

    

 वाटो बएको १०० १००     

 वाटो नबएको १०० १००     

४३ वववाह प्रभाणणत १०० १००     

४४ घय ऩातार प्रभाणणत १०० 100     

४५ कागज/ भञ्जुरयनाभा प्रभाणणत १०० ०     

४६ हकवारा वा हकदाय प्रभाणणत १०० १००     

४७ घय सम्ऩन्न लसपारयस/ प्रभाणणत 
 

०     

 कच्ची १००० 100     

 ऩक्की ५०० 600     

४८ अवववावहत प्रभाणणत १०० १००     

४९ अऩतुारी लसपारयस १०० १००     

५० अन्म लसपारयस वा प्रभाणणत १०० १००     

५१ घय नक्साऩास दस्तयु 
 

०     

 ऩक्की घय ५०० 600/-     

 कच्ची घय १००० 100/-     

५२ नक्सा ऩास लनवेदन पायाभ दस्तयु ५० 100/-     

५३ सयसपाइ शलु्क 
  

    

 भालसक ५० 50/-     

 सयसपाइ काडथको १०० 100/-     

 सयसपाइ सम्फन्धी ऩवुाथधाय फनेऩलछ राग्नेछ । 
  

    

५४ घय खारी गयाउॉदा प्रलतददन  ५०० 500/-     



 

५५ हरबाडा प्रलतददन २०० ५००/-     

५६ कुसी बाडा प्रलतददन/ प्रलतगोटा ५ ५/-     

५७ टेन्डय पायभ वविी  5000/- लनमभानसुाय     

५८ ऩयीऺा दस्तयु  

 

रो.से.आ.को 
लनमभानसुाय 

    

ख दताथ शलु्क 
  

    

५९ जन्भ दताथ ३५ ददनलबत्र लनशलु्क अन्मथा 
जयीवाना 

१०० १०० 
    

६० भतृ्म ुदताथ ३५ ददनलबत्र लनशलु्क अन्मथा 
जयीवाना 

१०० १०० 
    

६१ फसाइसयाई दताथ १०० 0     

 जाने 
 

200     

 आउने 
 

100     

६२ सम्फन्धववच्छेद दताथ १०० १००     

६३ वववाह दताथ्३५ ददनलबत्र बए लनशलु्क अन्मथा 
जयीवाना १०० १०० 

    

६४ नमाॉ व्मवसाम दताथ 
  

    

 १ राख सम्भको २०० २००     

 १ राख देणख ५ राखसम्भो ३०० ३००     

 ५ राखदेणख २० राख सम्भको ५०० ५००     

 २० राखदेणख भालथ १००० १०००     

 उजयुी दताथ तथा भिुा दस्तयु २०० २००     

६५ व्मवसाम दताथ/नवीकयण 
  

    

 १ राख सम्भको १०० १००     

 १ राख देणख ५ राखसम्भो 200 200     

 ५ राखदेणख २० राख सम्भको 300 300     

 २० राखदेणख भालथ ५०० ५००     

६६ लनभाथण व्मवसामी इजाजतऩत्र दताथ/नवीकयण 
  

    

 दताथ शलु्क 
 

10000     

 नवीकयण शलु्क 
 

2000     

६७ नीणज णशऺा सेवा 
  

    

 भावव १००० १०००     

 आधायबतू १००० १०००     

 प्रालथलभक १००० १०००     

 छात्रावास १००० १०००     

 भन्टेश्वयी १००० १०००     

 ऩूवथ प्राथलभक ५०० ५००     

 युशन सेन्टय ५०० ५००     

ग कय 
  

    

६८ घय फहार कय १० प्रलतशत १० प्रलतशत     



 

६९ ववऻाऩन कय ५०० 500/-     

७० भारऩोत/बलूभकय 
 

०     

 खेतवायी 
  

    

 अव्वर प्रलत योऩनी  
 

८     

 दोमभ प्रलत योऩनी 
 

६     

 सीभ प्रलत योऩनी 
 

४     

 चाहाय प्रलत योऩनी 
 

३     

 वायी 
  

    

 अब्फर (१० योऩनी बन्दा कभ) ३० ३०     

 अब्फर (१० योऩनी बन्दा फढी) ६० ६०     

 दोमभ (१० योऩनी बन्दा कभ) २५ २५     

 दोमभ (१० योऩनी बन्दा फढी) ५० ५०     

 सीभ (१० योऩनी बन्दा कभ) २० २०     

 सीभ (१० योऩनी बन्दा फढी) ४० ४०     

 चाहाय (१० योऩनी बन्दा कभ) १५ १५     

 चाहाय (१० योऩनी बन्दा फढी) ३० ३०     

 खेत 
  

    

 ५ योऩनी सम्भ प्रलत योऩनी 
  

    

 ५ योऩनी बन्दा वढी प्रलत योऩनी 
  

    

 अब्फर (१० योऩनी बन्दा कभ) ५० 60     

 अब्फर (१० योऩनी बन्दा फढी) १०० 110     

 दोमभ (१० योऩनी बन्दा कभ) ४० 50     

 दोमभ (१० योऩनी बन्दा फढी) ८० 90     

 सीभ (१० योऩनी बन्दा कभ) ३० 40     

 सीभ (१० योऩनी बन्दा फढी) ५० 60     

 चाहाय (१० योऩनी बन्दा कभ) २० 30     

 चाहाय (१० योऩनी बन्दा फढी) ४० 50     

 नोट: २ वषथबन्दा राभो सभम सम्भ कय 
नफझुाउनेराई जम्भा कय यकभभा २०% ५ 

वषथबन्दा फढी सभम नफझुाउनेराई ३०%  य ८ 
वषथबन्दा राभो सभम कय नफझुाउनेराई ४०% 
थऩ जरयवाना राग्नेछ । तय आ.व. 
२०७६/०७७ बन्दा अगालडको भारऩोत यकभ 
य जरयवाना सालफककै लनमभ य दययेट अनसुाय 
राग्नेछ । 

  

    

७१ भानेबञ्ज्माङ हाटफजाय कय (प्रलतहाट) 
  

    

 कऩडा ऩसर -थान य येलडभेड प्रलतहाट ५० ५०     

 वकयाना ऩसर ४० ४०     

 पेन्सी ऩसर १०० १००     

 जतु्ता ऩसर ५० ५०     

 पराभको घयेर ुऔजाय ऩसर १५ १५     



 
 बाॉडा ऩसर ५० ५०     

 साना होटर ५० ५०     

 भोवामर भभथत ऩसर २० २०     

 घलड भभथत ऩसर २० २०     

 जतु्ता चप्ऩर भभथत ऩसर २० २०     

 कऩडा भभथत ऩसर टेरसथ २० २०     

 चटऩटे ऩसर २० २०     

 भास ुऩसर 
  

    

 याॉगा १०० १००     

 सुॉगयु  ५० ५०     

 खशी २५ २५     

 कुखयुा  २० २०     

 भाछा/लसद्रा  १० १०     

 एग्रोबेट ऩसर  ५० ५०     

 सतुी ऩसर  ५० ५०     

 ऩाउयोटी ऩसर  २० २०     

 ऩश ुऩॊऺी ऩसर 
  

    

 कुखयुा प्रलत गोटा  ५ ५     

 सुॉगयु ऩाठा प्रलत गोटा १० १०     

 ऩयेवाको वच्चा जोडी ५ ५     

 हाॉस/कुखयुाको अण्डा ऩसर  ५ ५     

 कृवष जन्म ऩसर 
  

    

 भकै/कोदो/गहुॉ/चाभर प्रलत वोया १० १०     

 भास/बटभास/अन्म गेडागडुी प्रलत वोया ५ ५     

 आर ुप्रलत वोया १० १०     

 पुर कोवी तथा फन्दा प्रलत ऩसर ५ ५     

 यामो/चभसयु रगामत अन्म सागऩात  ५ ५     

 टभटय  ५ ५     

 प्माज  ५ ५     

 रसनु/छ्याऩी  ५ ५     

 अदवुा  ५ ५     

 खोसाथनी  ५ ५     

 वेसाय रगामत अन्म भसराजन्म १० १०     

 भरुा/गाजय  ५ ५     

 पसी/कयेरा/लतते कयेरा  ५ ५     

 वऩडार/ुसठुुनी/जयेरा/लससर/घय तरुर रगामत 
अन्म कन्दभूर  

५ ५ 
    

 केया/स्माउ/सनु्तरा/आॉऩ/कटहय/आल्चरगामत 
अन्म परपूर  

१० १० 
    

 डारो/नाङ्रो ऩसर ५० ५०     

 भाटोको बाॉडा ऩसर २० २०     



 

७२ फारवुा ढुॊङ्गा कय (तावा/साप्स ुखोरा) वावषथक 
(ठेक्का)/प्रलत खोरा 

ठेक्का प्रविमाफाट 
तम हनुे 

० 
    

घ व्मवसाम कय 
  

    

७३ भददया ऩसर 
  

    

 ववतयक ३००० ३०००     

 थोक २००० २०००     

 खदु्रा १००० १०००     

७४ चयुोट लफडी सतुी जन्म 
  

    

 ववतयक २००० २०००     

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा १००० 1000     

७५ हल्का ऩेम ऩदाथथ 
  

    

 ववतयक १५०० १५००     

 थोक १००० १०००     

 खदु्रा ५०० ५००     

७६ सनुचाॉदी ऩसर 
  

    

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा ऩसर य भभथत १००० १०००     

७७ औषधी ऩसर 
  

    

 थोक ३००० ३०००     

 खदु्रा डाक्टय बएको २००० २०००     

 खदु्रा डाक्टय नबएको १५०० १५००     

७८ भाछाभास ुलफिी ऩसर २००० २०००     

७९ आमवेुददक औषधी ऩसर ५०० ५००     

८० एग्रोबेट ऩसर 
 

०     

 थोक २००० २०००     

 खदु्रा ५०० ५००     

८१ स्टेशनयी तथा ऩसु्तक ऩसर 
  

    

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा १००० १०००     

८२ छऩाइ तथा प्रकाशन 
  

    

 अपसेट प्रसे २००० २०००     

 साधायण प्रसे १००० १०००     

८३ कस्भेवटक ऩसर ५०० ५००     

८४ भोटय ऩार्टसथ 
  

    

 थोक २००० २०००     

 खदु्रा १५०० १५००     

८५ प्राइ तथा ग्रास 
  

    

 थोक २५०० २५००     

 खदु्रा १५०० १५००     

८६ कऩडा/पेन्सी/जतु्ताचप्ऩर/ब्माग ऩसर 
  

    



 
 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा ५०० ५००     

८७ धागो टाक ऩसर 
  

    

 थोक ५०० ५००     

 खदु्रा २०० २००     

८८ इरेक्रोलनक ऩसर (भोफाइर, घडी, क्माल्कुरेटय 
अलडमो, लबलडमो, आदद)   

    

 ववतयक ३००० ३०००     

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा १००० १०००     

८९ हाडथवेमय/ भेलसनयी/स्मालनटयी/भाफथर ऩसर 
  

    

 थोक ५००० ५०००     

 खदु्रा ३००० ३०००     

९० ऩेरोलरमभ ऩदाथथ 
  

    

 ऩेरोर ऩम्ऩ ५००० ५०००     

 ऩेरोर  लडजेर वा भवट्टतेर लफिी केन्द्र १५०० ५००     

 ग्मास लसलरन्डय सफ लडरय ५०० ५००     

९१ णस्टर आरभलुनमभ ऩसर 
  

    

 थोक २००० २०००     

 खदु्रा १००० १०००     

९२ पलनथचय 
  

    

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा १००० १०००     

९३ ढुङ्गा तथा लगट्टी फारवुा लफिी ववतयण गने 
(लनजी खानीफाट) 

२००० २००० 
    

९४ कऩडा लसराइ कटाइ तथा टेररयङ २०० २००     

९५ स्नकुय तथा ऩरु हाउस २००० २०००     

९६ क्मायेभ फोडथ २०० २००     

९७ ऩश ुआहाय लफिी केन्द्र १००० १०००     

९८ वकयाना ऩसर 
  

    

 थोक १५०० १५००     

 खदु्रा ५०० ५००     

९९ परपूर/तयकायी ऩसर 
  

    

 थोक ८०० ८००     

 खदु्रा २०० २००     

१०० उऩहाय/ लगफ्ट/ खेरौना ऩसर 
  

    

 थोक १००० १०००     

 खदु्रा ५०० ५००     

१०१ बाॉडा ऩसर (स्टीर, प्राणस्टक,आल्भलुनमभ 
सफैथयी)   

    



 
 थोक २००० २०००     

 खदु्रा १००० १०००     

१०२ भाटाको बाॉडा ऩसर २०० २००     

१०३ लसयक डसना  ऩसर ५०० ५००     

१०४ ववशेषऻ ऩयाभशथ तथा अन्म व्मावसामी सेवा 
  

    

 णचवकत्सक १००० १०००     

 कन्सल्टेन्ट सेवा (इणन्जलनमरयङ्ग) १००० १०००     

 काननु व्मावसामी र पभथ १००० १०००     

 रेखाऩयीऺण व्मावसामी १००० १०००     

 दन्तणचवकत्सक १००० १०००     

 अनसुन्धानकताथ ऩयाभशथदाता १००० १०००     

 ऩश ुणचवकत्सक डाक्टय १००० १०००     

१०५ योजगाय सेवा १००० १०००     

१०६ ढुवानी तथा रान्सऩोटथ  २००० २०००     

१०७ ऩेन्टय/ साइनफोडथ रेख्न े ५०० ५००     

१०८ खोटो व्मवसामी ५०० ५००     

१०९ जग्गा व्मवसामी १००० १०००     

११० होटर रज येषु्टयेन्ट 
  

    

 होटर य रज २००० २०००     

१११ बोजनारम १००० १०००     

११२ लभठाई ऩसर ५०० ५००     

११३ ऩाटी प्मारेस २५०० २५००     

११४ येषु्टयेन्ट-फाय २००० २०००     

११५ णचमा य खाजा ऩसर ५०० ५००     

११६ साना,खाजा-नास्ता ऩसर (भददयासवहत) २००० २००० 
    

११७ वैंक तथा ववणत्तम व्मवसाम 
  

    

 वाणणज्म वैंक प्रलत शाखा/केणन्द्रम कामाथरम ३००० ३०००     

 ववकास वैंक प्रलत शाखा/ केणन्द्रम कामाथरम ३००० ३०००     

 पाइनान्स कम्ऩनी शाखा कामाथरम २००० २०००     

 ववत्तीम/ ऋण सहकायी सॊस्था १००० १०००     

 भनी रान्सपय ५०० ५००     

 ववभा कम्ऩनी २००० २०००     

 रघ ुववत्त २००० २०००     

११८ स्वास््म सेवा व्मवसाम 
  

    

 लनजी अस्ऩतार तथा नलसथङ्ग होभ २५०० २५००     

 णक्रलनक तथा ल्माफ १५०० १५००     

११९ चस्भा ऩसर १५०० १५००     

१२० कम्प्मटुय/नतृ्मकरा लसकाइ केन्द्र ५०० ५००     

१२१ तालरभ तथा अनसुन्धान केन्द्र १००० १०००     



 

१२२ भभथत सम्बाय 
  

    

 ग्मायेज, अटो केमय, वकथ सऩ  १५०० १५००     

 वट.बी, विज, भोटय, ऩङ्खा, येलडमो, घडी जेनेयेटय, 

कम्प्मटुय, भोफाइर  
१००० १००० 

    

 अन्म ववववध भभथत १००० १०००     

१२३ ड्राइ णक्रलनक, व्मटुी ऩारथय तथा सैरनु ५०० ५००     

१२४ पूर ववरुवा नसथयी ५०० ५००     

१२५ मस वगीकयणभा नऩयेका व्मवसामको हकभा 
५०० ५०० 

    

 जम्भा 
  

    

ङ उत्ऩादनभूरक उद्योग 
  

    

१२६ ग्रीर उद्योग १००० 
 

    

१२७ जतु्ता उद्योग १००० 
 

    

१२८ घयेर ुकुवटय उद्योग (अगयफत्ती, भैनफत्ती,टीकी, 
अचाय तथा अन्म कुवटय) ५०० १०० 

    

१२९ कऩडा तथा गाभेन्ट उद्योग १००० 
 

    

 खाडी 
 

२००     

 अल्रो 
 

२००     

 ढाका 
 

२००     

१३० डेयी उद्योग/व्मवसाम ५०० 
 

    

१३१ उऩबोग्म वस्त ुउत्ऩादन उद्योग 
  

    

 दारभोट ऩाउयोटी चाउभीन ५०० 
 

    

 आर ुणचप्स ५०० 
 

    

१३२ वनजन्म उद्योग 
  

    

१३३ प्राइउड उद्योग 
  

    

१३४ ऩणस्भना उद्योग ५०० 
 

    

१३५ सतुीजन्म उद्योग ३००० 
 

    

१३६ िसय, कन्िीट, इटा बट्टा उद्योग ५००० 
 

    

 जम्भा 
  

    

च सेवा भूरक उद्योग 
  

    

१३७ कुटानी  वऩसानी लभर १००० ५००     

१३८ भसरा लभर ५०० २००     

 नोट: मदद भसरा लभर यहेको लभरफाटै कुटानी 
ऩेरानी लभर ऩलन छ बन ेकुटानी ऩेरानी लभरकै 
व्मवसाम कय राग्ने छ । 

  

    

१३९ स- लभर ३००० 
 

    

१४० काठ लफिी लडऩो २००० 
 

    

१४१ टेन्ट हाउस २००० 
 

    

१४२ सञ्चाय 
  

    



 
 एप.एभ. प्रसायण २००० 

 
    

 केवरु च्मानर प्रसायण २००० 
 

    

 ऩत्रऩलत्रका प्रकाशन सेवा १००० 
 

    

 पोटोकऩी, करय ल्माफ/पोटोस्टुलडमो  ५०० ५००     

 कुरयमय सेवा १००० 
 

    

 जम्भा 
  

    

छ सवायी साधन कय 
  

    

१४३ फस रक रयी य हेबी गाडी  डोजय २५०० 
 

    

१४४ बाडाका काय णजऩ २००० २०००     

१४५ रमाक्टय १५०० १५००     

१४६ स्कुटय, भोटयसाइकर तथा अन्म सवायी साधनभा  
२०० २०० 

    

१४७ ठेरागाडा तथा रयक्साभा  २०० २००     

 द्रष्टव्म: एक गाउॉऩालरकारे सवायी दताथ तथा 
वावषथक सवायी कय लरएऩलछ अको गाउॉऩालरकारे 
त्मस्तो सवायी दताथ तथा वावषथक सवायी कय लरन 

ऩाउॉनेछैन । 

  

    

 जम्भा 
  

    

ज भनोयञ्जन कय 
  

    

१४८ लसनेभा हर तथा भनोयञ्जन प्रदशथन स्थरको प्रवेश 
शलु्कभा  ० ० 

    

१४९ जाद ुसकथ स चटक आददभा 
प्रलतददन  ३०० 

प्रलतददन  
३०० 

    

 जम्भा 
  

    

झ सेवा शलु्क 
  

    

१५० फहार लफटौयी कय 
  

    

१५१ टहयो छाप्रोको भालसक ५० ५०     

१५२ घमु्ती भालसक ५० ५०     

१५३ ठेरा भालसक ५० ५०     

१५४ ऩावकथ ङ्ग शलु्क: प्रलतददन 
  

    

१५५ फस, रक, रयी, हेबी गाडी, याक्टय, जीऩ २० २०     

१५६ भोटय साइकर, ठेरा गाडा, अटो रयक्सा य अन्म 

साधन प्रलतघण्टा १० १० 

    

१५७ व्माक हो रोडय शलु्क 
  

    

 व्माक हो रोडय चराउॉदाको सम्ऩूणथ खचथ 
सम्वणन्धत व्मणिरे व्महोदाथ 

१२०० १२०० 
    

 ऩालरको मोजना सञ्चारन गदाथ इन्धन फाहेक 
अऩयेटयको बत्ता सम्वणन्धत उ.स.रे व्महोदाथ २५०० २५०० 

    



 
 गाउॉऩालरका फाहेकका मोजना/ठेक्काको रालग 

अऩयेटयको खचथ प्रलतघण्टा २०० बत्ता सम्वणन्धत 
व्मणि/सॊस्थारे व्महोने गयी  
(इन्धन सम्फणन्धतरे व्महोदाथ १५००/-) 

3000/- ३००0/- 

    

१५८ फहार कय (हेवी इक्मूप्भेन्ट डोजय,ब्माक हो 
रोडय.आदद) 

खदु बाडाको १०% 
खदु बाडाको 

१०% 

    

१५९ भारऩोत कामाथरमफाट यणजषे्ट्रशन हनुे लरखतको 
थैरी याजश्व  

150000/- 
    

१६० सावथजलनक शौचारम प्रमोग 
  

    

 वऩसाव 
 

५     

 दीसा 
 

१०     

१६१ ऩशऩुॊऺी उऩचाय सेवा 
  

  

 गाई/बैंसी/ऩाडा/ऩाडी प्रलत गोटा 
 

15   

 याॉगा/वहय वन्ध्माकयण प्रलत गोटा 
 

50   

 वोका/सुॉगयुको ऩाठा/थभुा वन्ध्माकयण प्रलत गोटा 
 

20   

 सुॉगयु/वाख्रा/बेडा/ऩाठाऩाठी उऩचाय प्रलत गोटा 
 

20   

 कुखयुा प्रलतगोटा उऩचाय/प्रलतयोग 
 

10   

 गोवय ऩयीऺण प्रलत गोटा 
 

१०   

 कुकुय/ववयारो उऩचाय प्रलत गोटा/प्रलतयोग 
 

15   

 कुकुय/ववयारो वन्ध्माकयण प्रलत गोटा/प्रलतयोग 
 

20   

ञ लनकासी कय  
  

    

१६२ जलडवटु्टी, कृवष तथा वन ऩैदावय 
  

    

१ अरैंची प्रलत वकरो ग्राभ १० १०     

२ अदवुा प्रलत वकरो ग्राभ १ १     

३ णचयाइतो प्रलत वकरो ग्राभ ५ ५     

४ भणजटो प्रलत वकरो ग्राभ २ २     

५ लसन्कौरी प्रलत वकरो ग्राभ १ १     

६ अलिसो प्रलत वकरो ग्राभ 
 

०.५०     

१६३ ऩश ुऩॊछी 
  

    

१ गाई/गोरु प्रलत गोटा १०० १००     

२ खशी/वोका प्रलत गोटा २५ ५०     

नोट :- प्रस्ताववत आ.व. को दयभा कुनै यकभ याजस्व दयको रुऩभा प्रस्ताववत नबएकोभा चार ुआ.व.भा  

 उल्रेणखत दयअनसुाय नै याजस्व सॊकरन गनुथऩनेछ ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

भालथ उल्रेणखत याजस्वका ऺेत्र य दयका आधायभा आगाभी आलथथक वषथ २०७७/२०७८ भा साकेरा 
गाउॉऩालरकाफाट लनम्नानसुाय याजस्व सॊकेत य शीषथकफाट देहामफभोणजभ याजस्व सॊकरन गनथ सवकने अनभुान ऩेश 
गरयएको छ :- 

 

सॊकेत याजश्वको ऺेत्रहरु/शीषथकहरू 
आ.व. 2077/2078 को 

अनभुालनत प्रऺेऩण 
कैवपमत 

11314 बलूभकय/भारऩोत 200000/- 
  

11321 घयफहार कय 50000/-   

11322 फहार लफयौटी कय 50000/-   

11451 सवायी साधन कय 5000/-   

21133 व्मवसाम यणजषे्ट्रशन/नववकयण दस्तयु 30000/-   

14151 सयकायी सम्ऩणत्तको फहारफाट प्राप्त आम 500000/-   

14177 घयजग्गा यणजषे्ट्रशन दस्तयु 150000/- 
भारऩोतफाट फाॉडपाॉड 

बई प्राप्त हनुे 
14229 अन्म प्रशासलनक सेवा शलु्क 60000/-   

14241 ऩावकथ ङ शलु्क 10000/-   

14242 नक्साऩास दस्तयु 5000/-  

14243 लसपारयश दस्तयु 25000/-  

14244 व्मणिगत घटना दताथ दस्तयु 10000/-  

14245 नाता प्रभाणणत दस्तयु 10000/-  

14529 अन्म याजस्व 300000/-  

15111 फेरूज ु 10000/-  

जम्भा १४,१५,०००/-   

 
 


