
हरयहयऩयुगढीगाउॉऩालरकाको आलथिक ऐन २०७९ 
 

प्रस्तावना् हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि २०७९/०८० को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामािन्वमन गनिको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको 
प्रशासलनक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) 
फभोजजभ हरयहयऩयुगढी गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “आलथिक ऐन २०७९” यहेको छ ।(२) मो ऐन 
२०७९ सार श्रावण १ गतेदेजि हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुछे । 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (१) फभोजजभ  सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय रगाइने 
य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बलूभ कय (भारऩोत): गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (२) फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइन े
य असूर उऩय गरयनेछ ।  

४. घय वहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी आदद ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुजच 
(३) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथिक 
कायोवायका आधायभा अनसूुजच (४) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. जलडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, 
जलडफटुी, वनकस, कवाडी भार य प्रचलरत कानूनरे लनषधे गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म 
भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसावमक कायोवाय 
गयेवाऩत अनसूुजच (५) फभोजजभको कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

७. सवायी साधन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनसूुजच (६) फभोजजभ 
सवायी साधन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

८. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजच (७) फभोजजभ ववऻाऩन कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था 
बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

 



९. भनोयन्जन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (८) फभोजजभ 
भनोयन्जन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१०. फहार लफटौयी शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभािण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनसूुजच 
(९) भा उल्रेि बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुजचभा बएको व्मवस्था अनसुाय 
फहार लफटौयी शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

११. ऩावकि ङ शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकि ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए 
वाऩत अनसूुजच (१०) फभोजजभ ऩावकि ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य    माफ्टीङ्ग शलु्क् गाउॉऩालरकारे 
आफ्नो ऺेत्रलबत्र टे्रवकङ्ग, कामोवकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्गसेवा वा 
व्मवसाम सॊचारन गयेवाऩत अनसूुजच(११) फभोजजभको शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभािण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच १२ भा 
उजल्रजित स्थानीम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा 
व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩमिटन शलु्क् गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश गने ऩमिटकहरुवाट अनसूुची १३ भा 
उजल्रजित दयभा ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई 
सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१५. प्राकृलतक एवभ िानीजन्म फस्तकुो लफवि तथा लनकासी शलु्क्गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र 
यहेको प्राकृलतक एवभ िानीजन्म फस्तकुो लफवि तथा लनकासीभा अनसूुची १४ भा उजल्रजित 
दयभा लफवि तथा लनकासी शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत 
बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१६. कय छुट तथा जरयवाना: मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई 
कुनै ऩलन वकलसभको कय छुट ददईने छैन । लतनुि ऩने कय सभमभा नलतयेभा प्रत्मेक आलथिक 
फषिको कयको थऩ १० प्रलतशत कय जरयवाना लतनुि ऩने छ । 

१७. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामिववलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा 
शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामिववलध गाउॉऩालरकारे तोकेअनसुाय हनुेछ । 

 



दपा २ सॉग सम्फजन्धत  

   अनसुचुी १ 

आ.व. २०७९/८० को सम्ऩत्तीकयको रालग जग्गाको भलु्माङ्कन दय येट य सम्ऩत्तीकयको दययेट सचुी  

ि.स.  ऺेत्र  वगि  सडक  प्रलत कट्ठा रु  

वडा नॊ ०१  

१ आवास ऺेत्र   गजुॉ जचसाऩालन भागि गजुजि गढी भागि य 
अन्म भागिरे छोएको सडक दामाॉ फामाॉ 
जग्गाहरु  

३००,००० 

२ कृवष ऺेत्र   गजुजि जचसाऩानी भागि देजि फाग्भलत नदद 
सम्भका जग्गाहरु कुनै शािा फाटोहरुरे 
नछाएको जग्गाहरु  

२००००० 

३ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िोरा कुदेको फाटो वा 
फगय जग्गाहरु  

फाटोरे नछोएको अन्म जग्गाहरु  

१००,००० 

 
 

३०,००० 

वडा नॊ ०२ 

४ आवास ऺेत्र   भदन बण्डायी भागिरे छोएको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु यतनऩयु चैनऩयु  

२,०००,००० 

 अन्म शािा फाटोरे छोएको दामाॉफामाॉको 
जग्गाहरु झवुालड फन्चये थाभ डाॉडा  

१,०००,००० 

५ कृवष ऺेत्र   कुनै शािा फाटोहरुरे छोएको जग्गाहरु  ५००,००० 

 कुनै शािा फाटोहरुरे नछोएको 
जग्गाहरु  

३००,००० 

६ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िोरा कुदेको वा फगय 
जग्गाहरु  

१००,००० 

वडा नॊ ०३ 

७ आवस ऺते्र   भदन बण्डायी भागिरे छोएको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

२,०००,००० 

 अन्म शािा फाटोरे छोएको दामाॉफामाॉको 
जग्गाहरु  

१०००००० 

८ कृवष ऺेत्र   कुनै शािा फाटोहरुरे छोएको जग्गाहरु  ५००००० 

 कुनै शािा फाटोहरुरे नछोएको ३००००० 



जग्गाहरु  

 शािा फाटोहरु नछोएको लबत्री जग्गाहरु  ५०००० 

९ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िोरा कुदेको वा फगय 
जग्गाहरु  

१००००० 

वडा नॊ ०४ 

१० आवास ऺेत्र   भदन बण्डारय भागिरे छोएको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

२०००००० 

 अन्म शािा फाटोहरुरे  छोएको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

१०००००० 

११ कृवष ऺेत्र   कुनै ऩनी शािा फाटोहरुरे छोएको 
जग्गाहरु  

५००००० 

कनै ऩनी शािा फाटोहरुरे नछोएको 
जग्गाहरु  

३००००० 

१२ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िोरा कुदेको वा फगय 
जग्गाहरु  

१००००० 

वडा नॊ ०५  

१२ आवास ऺेत्र   भदन बण्डारय भागिरे छोएको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

२०००००० 

 अन्म शािा फाटोरे छोएको दामाॉफामाॉको 
जग्गाहरु  

१०००००० 

 लसन्धरुी बारभुाया फोटेनी कभैमा 
सडकरे छोएको दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

१२००००० 

१३ कृवष ऺेत्र   कुनै शािा फाटोहरुरे छोएको भयीन 
आसऩास फाटोरे नछोएको जग्गाहरु  

३००००० 

 अन्म कुनै शािा फाटोहरूरे नछोएको 
जग्गाहरु  

५०००० 

 सेऩाहा ऩेरङुगे ऩाङ्ग्ग्र ेसडक भागिरे 
छोएको दामाॉ फामाॉको जग्गाहरु  

५०००० 

१४ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िारा कुदेको वा फगय 
जग्गाहरु  

१००००० 

वडा नॊ ०६ 

१५ आवास ऺेत्र   ऩतािनी ऩथयाही भागि झनझन ेफाग्भती 
भागि क्वाटय फाहनु डाडाॉ  ऩान्तरे भागि 
य अन्म भागिरे छोएको सडक 

५००००० 



दामाॉफामाॉको जग्गाहरु  

१६ कृवष ऺेत्र   कुनै शािा फाटोहरुरे छोएको जग्गाहरु  २००००० 

 कुनै शािा फाटोहरुरे नछोएको 
जग्गाहरु  

१००००० 

१७ फगय ऺेत्र   िोरा उकासेको िारा कुदेको वा फगय 
जग्गाहरु  

५००००० 

१८ आवास ऺेत्र   हयीवन ऩथयाही भागिरे छोएको 1000000 

 

वडा नम्फय ७ 

 आवास ऺेत्र हरयवन ऩथयाई भागिरे छोएको सडकको 
दामाॉफामाॉको जग्गाहरु 

1000000 

रारफन्दी केवनचरुी बतुाहा भागि य अन्म भागिरे 
छोएको सडक दामाॉफामाॉको जग्गाहरु 

300000 

  
 कृवष ऺेत्र कुनै शािा फाटोहरुरे नछोएको जग्गाहरु १00000 

 फगय ऺेत्र िोरा उकासेको,  िोरा कुदेको वा फगय जग्गाहरु १00000 

 

वडा नम्फय ८ 

 आवास ऺेत्र हरयवन ऩथयाई भागि, क्वाटय, ऩान्तरे, क्वाटय 
भागिरे छोएको सडक दामाॉफामाॉको जग्गाहरु 

१०00000 

ऩतािनी ऩथयाई भागि, फाहनुडाॉडा ऩान्तरे भागि, 
धप्साय ऩान्तरे भागि य अन्म भागिहरुरे छोएको 
सडक दामाफामाॉको जग्गाहरु 

४00000 

 कृवष ऺेत्र कुनै शािा फाटोहरुरे छोएको जग्गाहरु २00000 

 कुनै शािा फाटोहरुरे नछोएको जग्गाहरु १50000 
५०000 

 फगय ऺेत्र िोरा उकासेको,  िोरा कुदेको वा फगय जग्गाहरु १00000 

 

 

 

 



                     



 

आलथिक फषि २०७९/८० को रागी सॊचयना भलु्माॊकन दय येटको सूची 

  लसन सभहु स्थान/ऺेत्र दय प्रलत फगि वपट 

१ सवै प्रकायका आयलसलस घय, ऩक्का जोडाई छत ढरान व्माऩारयक ऺते्र ७00 
२ सवै प्रकायका आयलसलस घय, ऩक्का जोडाई छत ढरान आवालसम ऺेत्र ५00 
३ सवै प्रकायका आयलसलस घय, ऩक्का जोडाई छत ढरान कृवष ऺेत्र  ३00  
४ सवै प्रकायका ऩक्की, इट्टा जोडाई, लसभेन्ट वा टामय  व्माऩारयक ऺते्र २00 
५ सवै प्रकायका ऩक्की, इट्टा जोडाई, लसभेन्ट वा टामय आवालसम ऺेत्र १50 
६ सवै प्रकायका ऩक्की, इट्टा जोडाई, लसभेन्ट वा टामय कृवष ऺेत्र  १00 
७ भाटोको जोडाइ सेन्टय फेयाको घय काठको घय वटनको 

छाना 
व्माऩारयक ऺते्र  १00  

८ भाटोको जोडाइ सेन्टय फेयाको घय काठको घय वटनको 
छाना 

आवलसम ऺेत्र  ८० 

९ भाटोको जोडाइ सेन्टय फेयाको घय काठको घय वटनको 
छाना 

कृवष ऺेत्र  ५० 

१० ढुङ्गा वा इटाको ऩिािर   ३० 
११ कजचच घय भाथीका प्रकयणभा नऩयेका पुसका घयहरु  एकभषु्ट रु 

२०,००0।- 
 

  

                   (सम्ऩजत्तका कयका रागी लनधाियण कय तारीका ) 

लस नॊ  रु देजि  रु सम्भ  कय लनधाियण  कैपीमत  

१ ०१ ४००००० ५०  

2 ४००००१ ५००००० ७५  

3 ५००००१ ६००००० १००  

4 ६००००१ ७००००० १२५  

5 ७००००१ ८००००० १५०  

6 ८००००१ ९००००० १७५  

7 ९००००१ १०००००० २००  

8 १००००००१ १२००००० २५०  

9 १२००००१ १४००००० ३००  

10 १४००००१ १६००००० ३५०  



11 १६००००१ १८००००० ४००  

12 १८००००१ २०००००० ५००  

13 २०००००१ २५००००० ८००  

14 २५००००१ ३०००००० ११००  

15 ३०००००१ ३५००००० १4००  

16 ३५००००१ ४०००००० 17००  

17 4000001 4500000 2100  

18 ४५००००१ ५०००००० २५००  

19 ५०००००१ ५५००००० ३०००  

20 ५५००००१ ६०००००० ३५००  

21 ६०००००१ ६५००००० ४०००  

22 ६५००००१ ७०००००० ४५००  

23 ७०००००१ ७५००००० ५०००  

24 ७५००००१ ८०००००० ५५००  

25 ८०००००१ ८५००००० ६५००  

26 ८५००००१ ९०००००० ७५००  

27 ९००००००१ ९५००००० ८०००  

28 ९५००००१ १००००००० ८५००  

29 १००००००१ ११०००००० ९५००  

30 ११०००००१ १२०००००० १०५००  

31 १२०००००१ १३०००००० ११५००  

32 १३०००००१ १४०००००० १२५००  

33 १४०००००१ १५०००००० १३५००  

34 १५०००००१ १६०००००० १४५००  

35 १६०००००१ १७०००००० १५५००  

36 १७०००००१ १८०००००० १६५००  

37 १८०००००१ १९०००००० १८०००  

38 १९०००००१ २००००००० १९०००  

39 २००००००१ २००००००० 
बन्दा भालथ  

२००००+प्रलत 
हजाय रु१  

 

 



 

अनसुजुच २ 

भारऩोत तथा बलूभकय 

भारऩोत तथा 
बलुभकय 

१. भदन बण्डायी भागिरे 
छोएको जग्गा 

५ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १५ का दयरे  

५ कट्ठा देजि १२ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु २० का दयरे  

१२ कट्ठा देजि १ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ३० का दयरे  

१ लफघा देजि ३ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ५० का दयरे  

३ लफघा दजि ५लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ७० का दयरे  

५ लफघा देिी १० लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १०० का 
दयरे  

१० लफघा देिी भालथ सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १५० का 
दयरे  

२.अन्म सडकरे छोएको 
जग्गा  

५ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १० का दयरे  

५ कट्ठा देिी १२ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १२ का दयरे  

१२ कट्टा देिी १ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १५ का दयरे  

१ लफघा देजि ३ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ३० का दयरे  

३ लफघा देजि ५ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ५० का दयरे  

५ लफघा देिी १० लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ७० का दयरे  

 १० लफघा देिी भाथी सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १०० का 
दयरे  

३. सडकरे नछोएको 
िेतफायी ऩािा  

५ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ८ का दयरे  

५ कट्ठा देिी १२ कट्ठा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १०का दयरे  

१२ कट्टा देिी १ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १२ का दयरे  

१ लफघा देजि ३ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु १५ का दयरे  

३ लफघा देजि ५ लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ३० का दयरे  

५ लफघा देिी १० लफघा सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ५० का दयरे  

 १० लफघा देिी भाथी सम्भ  प्रलत कट्ठा रु ७० का दयरे  

 

                                     अनसुचुी ३  

                                     घयफहार कय   



  

 

 

लस नॊ  वववयण     यकभ रु 

१ घय जग्गा तथा अन्म फहार यकभको १०% 



 

अनसुचुी ४ 

व्मवसाम कय 

     ऩजुीगत रगानी य आथॉक कायोफायको आधायभा वावषिक व्मवसाम कयको दययेट्- 

व्मवसाम कय  

ऩूजीको आधायभा  

१. व्माऩायीक फस्तहुरु 

क.चयुोट तथा भददया जन्म ऩदाथि, हाडिवमय, टामल्स, भाविर तथा सेलनटयी य ज्वेरसिसॊग सम्फन्धीत 
फस्तकुो व्माऩाय व्मावसाम भदीया य (कोल्ड ड्ी ॊक सहीतको कीयाना ऩसर सभेत)  

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु. 
१ ३ राि सम्भ  १५०० 

२ ३ राि १ देजि ५ राि सम्भ  २००० 

३ ५ राि १देजि १५ राि सम्भ  २५०० 

४ १५ राि १ देजि ५० राि सम्भ  ३००० 

५ ५० राि १ देिी १ कयोड  सम्भ  ४५०० 

६ १ कयोड १ देिी ३ कयोड सम्भ  ६००० 

७ ३ कयोड  १ देजि ५ कयोड सम्भ  १०००० 

८ ५ कयोड १ देजि भाथी  १५००० 

 

ि) क्माभेया, टेलरलबजन, विज रगामतका ववधलुतम तथा ववधतुका साभाग्री (लसलडप्रेमय कम्प्मटुय भोफाइर 
रगामत साभाग्री सभेतका व्मवसामहरु) । 

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु 

१ ५ राि सम्भ  १००० 

२ ५ राि १ देजि २० राि सम्भ  २००० 

३ २० राि १ देजि १ कयोड सम्भ  ३००० 

४ १ कयोड १ देजि ३ कयोड ३ कयोड सम्भ  ४५०० 

५ ३ कयोड १ देिी ५ कयोड सम्भ  ६००० 

६ ५ कयोड १ देिी भालथ  १०००० 



 

ग. ट्रमाक्टय लफवि काय जजऩ अटोभोफाइर भोटयऩाटिस भोटयसाइकर लभर भेजशनयी आदी ।  

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ 

१ ५ राि सम्भ  २००० 

२ ५ राि १ देजि १० राि सम्भ  २७०० 

३ १० राि १देजि २० राि सम्भ  ३५०० 

४ २० राि १ देजि १ कयोड सम्भ  ४५०० 

५ १ कयोड १ देिी ५ कयोड सम्भ  8००० 

६ ५ कयोड १ देिी भालथ  १०००० 

 

घ. वकताफ काऩी तथा स्टेशनयी सॊग सम्फन्धीत व्मवसाम (औषधी ऩसर य सभेतको हकभा) 

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु 

1 १ राि  सम्भ  ५०० 

2 १ राि १ देजि ३ राि सम्भ  १००० 

3 ३ राि १ देजि ५ राि सम्भ  १५०० 

4 ५ राि १ देिी २० राि सम्भ  २५०० 

5 २० राि १ देिी २५राि सम्भ  ४००० 

6 २५ राि १ देजि भालथ  ५००० 

  

ङ. कृवषसॊग सम्फजन्धत व्मवसामको हकभा कृवष पभि गाइ फाख्रा आदद कृवष साभाग्री  औजाय भर ववउ दाना 
चोकय ऩशऩुॊऺी आहाया । 

 

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु 

१ १ राि  सम्भ  ५०० 

२ १ राि १ देजि ३ राि सम्भ  ७५० 

३ ३ राि १ देजि ५ राि सम्भ  १००० 

४ ५ राि १ देिी २० राि सम्भ  १५०० 

५ २० राि देजि भालथ  ३००० 

   

नोट् प्रत्मेक व्मवसामको रालग छुट्टाछुटै शलु्क राग्ने छ।  



 

च.  लससा िेलभङ काऩेट सजावटका साभान य जनयर गडु्सहरु आदी ।  

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु 

१ १ राि  सम्भ  ५०० 

२ १ राि १ देजि ५ राि सम्भ  १००० 

३ ५ राि १ देजि १० राि सम्भ  १५०० 

४ १० राि १ देिी २० राि सम्भ  २५०० 

५ २० राि देजि भालथ  ४००० 

 

छ. कऩडा,  येलडभेट, कऩडा,  पेन्सी  य कस्भेवटक व्मवसाम आदी ।  

लस नॊ वववयण ऩारयत कय यकभ रु 

१ ३राि सम्भ  १००० 

२ ३ राि १ देजि ५ राि सम्भ  १५०० 

३ ५ राि १ देजि १५ राि सम्भ  २५०० 

४ १५ राि १ देजि ३०राि सम्भ  ४००० 

५ ३० राि १ देिी १ कयोड सम्भ  ६००० 

६ १ कयोड १ देिी ५ कयोड सम्भ  ८००० 

७ ५ कयोड  १ देजि भालथ  १०००० 

 

ज. सवायी साधन सोरुभ तथा लफविकऺ आदी व्मावसाम  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत कय यकभ रु 

१ भोटय साइकर  १००० 

२ इ यीक्सा सपायी अटो टेम्ऩो  ५००० 

३ ऩावय वटरय ट्याक्टय शोरुभ  २०००० 

४ काय जजऩ  बेन  ३०००० 

   
    

२. ववशेश ऩयाभशि तथा व्मावसवमक सेवा  

क. जचवकत्सक, अहेव, कवीयाज, होभीमोऩेलथक, आमवेुदीक, ऩश ुडाक्टय, बेटेयीनयी, सजजिकर रगामत 
स्वास््मसॊग सम्फजन्धत व्मवसामहरु । 



लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ एभ लड  ३००० 

२ एभ वव वव एस  १००० 

३ ऩश ुसहामक  ५०० 

४ कववयाज होलभमोप्माथीक आमवेुददक डाक्टय  १००० 

५ सजॉकर साभान िदु्रा  १००० 

६ औषधीऩसर थोक  ३००० 

७ सजॉकर साभान थोक  ३००० 

८ लबलडमो एक्स ये  २००० 

९ कववयाज होलभमोप्मालथक आमवेुददक अहेफ  १००० 

१० शारयरयक व्मामभका साभाग्री वविी  १५०० 

11 रेिा ऩरयऺक सजुचकयण वाऩत 1000 
 

ि. टेलरचरजचत्र फतृ्तजचत्र लनभािण ऩयाभशि सेवा तथा ऩयाभशि दाता अनवुादक छाऩािाना प्रसे  

जस्िन वप्रन्टसि आदी ।  

 

लस नॊ वववयण ऩारयत यकभ रु . 
१ ३ राि सम्भ  १००० 

२ ३ राि १ देिी ५राि सम्भ  १५०० 

३ ५ राि १ देिी १५ राि सम्भ २००० 

४ १५ राि १ देिी २० राि सम्भ  २५०० 

५ २० राि १ देिी १ कयोड सम्भ  ३५०० 

६ १ कयोड १ देिी ५ कयोड सम्भ  ७००० 

७ ५ कयोड १ देिी भाथी  १०००० 

 

ग .केवरु नेटवकि  व्मवसाम   

वावषिक प्रलतग्राहक रु. १०।- का दयरे व्मवसाम शलु्क रगाइन ेछ।    

घ. काननुी व्मवसामी  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ वरयष्ठ अलधविा  २००० 

२ अलधविा  १५०० 



३ रेिाऩढी  १००० 

 

ङ. रेिाऩरयऺक  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ शे्रणी क  ३००० 

२ शे्रणी ि १५०० 

३ शे्रणी ग  ७०० 

४ शे्रणी घ ५०० 

 

च. अन्म सेवाहरु वा पभि  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ ववभा एजेण्ट ववदेशी ३००० 

२ ववभा एजेण्ट स्वदेशी  २००० 

३ ववऻाऩन एजेन्सी  २००० 

४ शेमय दरार ५००० 

५ अलबकताि  ५०० 

६ काननुी पभि  २००० 

  

छ. लनभािण कामिभा सॊरग्न श्रलभक व्मवसामी (बवन लनभािण,ववधतु जडान तथा भभित प्रम्फीगॊ, ऩेन्टय 
आदी) को ईजाजत शलु्क रु. २०००।- नववकयण शलु्क 10००।- राग्ने  

३) कुटानी ऩीसानी व्मवसामको हकभा  

सी नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ कुटानी तथा ऩीसानी भात्र  ५०० 

२ कुटानी तथा ऩेसानी ऩेरानी  १००० 

३ कुटानी तथा ऩीसानी ऩेरानी चीउया सभेत  १५०० 

४ कुटानी तथा ऩीसानी ऩेरानी,चीउया सभेत  २००० 

५ कुटानी तथा ऩीसानी ,ऩेरानी तथा फीवि सभेत  ३००० 

४) उत्ऩादक भरुक उधोग  



क) अधि प्रशोधीत भार वा िेय गइयहेको भा वा अन्म सभानको प्रमोग य भारसाभानप्रशोधन गरय 
उत्ऩादन गने व्मासाम जस्तो िेय गइयहेको प्रावष्टकफाट साभान नीभािण गने य पोहोयफाट लनभािण गने 
भर व्मवसामको हकभा व्मवसामको रगानी हेयी रु २०००।- देिी १००००।- सम्भ ।  

 

५) ऩमिटन सेवा व्मवसाम  

आवास रज होटर पास्टपुड येस्टुया रयसोटि ट्राबल्स एजेनसुी स्वभीङ ऩरु कन्िेन्स हर आदी । 

लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ १ राि सम्भ  ५०० 

२ १ राि देिी २राि सम्भ  ७५० 

३ २ राि १ देिी ५राि सम्भ  १००० 

४ ५ राि १ देिी २० राि सम्भ  २००० 

५ २० राि बन्दा भाथी  ३००० 

६ रयसोटिहरुको हकभा  ३००० 

 

६) सॊचाय सेवा ऩत्रऩलत्रका इन्टयनेट साइवय क्मापे अनराइन न्मजु कुयीमय सेवा तथा टेरीबीजन 
सभेत  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत यकभ रु . 
१ ३ राि सम्भ  १००० 

२ ३ राि १ देिी ५ राि सम्भ  १५०० 

३ ५ राि १ देिी १० राि सम्भ  २००० 

४ १० राि १ देिी ५० राि सम्भ  ५००० 

५ ५० राि १ देिी भाथी  १०००० 

६ भोफाईर टावय (वावषिक)  १०००० 

७) ववजत्तम सेवा  

लस नॊ  वववयण  ऩारयत कय यकभ रु. 

१ लनजज ऺेत्रफाट सॊचारीत वाजणज्म फैङ्क ववदेशी (कम्ऩनी वगि) 15000 

२ ववकास फैङ्कहरु (ि वगि ) 5000 

३ ववजत्तम कम्ऩलनको भखु्म कामिरम  7500 



४ ववभा कम्ऩनी  य भलन ट्रान्सपय  3000 

५ 
१ कयोड सम्भ कायोवाय (वासरात ) बएका सहकायी  

1000 

६ १ कयोड १ बन्दा भाथी ३ कयोड सम्भ बएका सहकायी 

 

2000 

७ ३ कयोड १ देजि ५ कयोड सम्भ बएका सहकायी 

 

3500 

८ ५ कयोड १ देजि बएका सहकायीहरु  5000 

९ ववजत्तम कम्ऩनीका शािा कामािरमहरु 5000 

१० रघवुवत्त कम्ऩनीको कामािरम तथा शािा कामािरमहरु 3000 

११ इन्बेष्टभेन्ट कम्ऩनीहरु 2000 

नोट् फचत तथा ऋणको कायोफाय नगयी ऩणुि तथा कृवषभा आधारयत सहकायीका हकभा फावषिक 
शलु्क लरईने छैन ।भालथ उल्रेजित सहकायीहरुको सम्फन्धभा कुनै लसपारयस गनुिऩने बएभा प्रलत 
लसपारयस रु १०००।- राग्ने छ। भवहराहरुद्धाया भात्र गठन बई सॊचालरत सहकायी सॊस्थाहरुको 
दताि य नववकयण शलु्कभा राग्ने दस्तयुको ५० प्रलतशत छुट ददइने छ। 

 

८. लनजज तथा साझेदायी स्तयभा सन्चालरत स्वास्थ सेवा प्रदामक जक्रलनक, अस्ऩातार,  औषधारमहरु, 
थेयावऩसेन्टय, रयसचि सेन्टय, ल्माव तथा येलडमोरोजी आदी।  

लस.नॊ. वववयण ऩारयत कय यकभ रु. 

१. ५ राि सम्भको रालग 1000। 

2. ५ राि १ देजि २० राि सम्भ 2500। 

3. २० राि १ देजि १ कयोड सम्भ 4000। 

4. १ कयोड १ देजि ५ कयोड सम्भ 6000। 

५. ५ कयोड देजि भालथ 7500। 



 

९ तालरभ तथा प्रजशऺण केन्द्रहरु  

लस न. वववयण ऩारयत कय यकभ रु. 

१ तालरभ तथा अनसुन्धान, कम्प्मटुय टाइवऩङ 
रगामत पोटो सभेत सॊचारन बइ काभ  
गनेहरुको हकभा, कम्प्मटुय प्रजशऺण, लनजी 
ऺेत्रफाट ददइने जशऺा सेवा तथा कोजचङ आदी। 

२०००। 

 

१०. भभित सेवा  

लस न. वववयण  ऩारयत कय यकभ रु. 

१ टेक्टय, फस, ट्रक, हेवी इक्मऩुभेन्ट, काय, जीऩ, लतन सवायी 
डेजन्टङ भोटय ऩाटिस, लभरभेजशनयी, एमयकुरय, रयसोलरङ 
भोटयसाइकर, हडुसीट भभित आदी ।  

२००० 

२ येलडमो, घडी, वटबी, इरोक्ट्रोनीक भभित, विज,वाटयऩम्ऩ, 
स्टेराइजय  

१५०० 

३ ग्माॊस चलु्हो सेल्स, डाइनाभाइट, गालडको ऩम्ऩ, ट्यवुटामय ऩॊचय 
ग्मास वजल्डङ, यीक्सा भभित गने, साइकर, रगुा लसउन अन्म 
पोटोकवऩ व्माग आदी भभित  

१००० 

 ११ अन्म सेवा  

लस न. वववयण  ऩारयत कय यकभ रु. 

१ वैदेजशक योजगायीभा ऩठाउन ेसॊस्था, हाउजजङ कम्ऩनी ६००० 

२ उद्योग, सॊघसॊस्था आदीभा स्वदेशको रागी जनशजि सप्रामिस  २००० 

३ करय ल्माफ  १००० 

४ घय जग्गा िरयद लफवि,रयमर स्टेट ८००० 

५ ववऻाऩन सेवा पोटो स्टुलडमो २००० 



६ ब्मवुटऩारिय, केश, शृ्रॊगाय साइनवोडि, ऩेन्टङ, सैरनु  १००० 

७ भास ु(िसी, कियुा, यागा, फॊगयु, आदी) िदु्रा लफिेता १००० 

८ भास ु(िसी, कियुा, यागा, फॊगयु, आदी) थोक लफिेता १५०० 

९  ऩॊचे फाजा  लनशलु्क  

१० ब्रास फैंडफाजा १५०० 

११  लसत बण्डाय ५००० 

१२ टेन्ट हाउस ३००० 

१३ क्माटयीङ २००० 

१४ सेरय लभर  (उत्ऩादन, प्रशोधन, प्माकेजजङ, तथा लफिी) १०००० 

१५ एग्रोबेट  १००० 

१६ कवालड ऩसर थोक ७००० 

१७ ढुवानी सेवा शािा  ५००० 

१८ ढुवानी सेवा शािा बएका कुयीमय  ३५०० 

१९ ढुवानी सेवा शािा नबएका कुयीमय २५०० 

२० चस्भा लफवि गने ऩसर  १५०० 

२१ सेटयीङ व्मावसाम २५०० 

२२ टेरयीङ व्मवसाम  १५०० 

२३ ऩेट्रोलरमभ ऩदाथि फेचन ेऩम्ऩ १०००० 

२४ ग्मास लफिी लडरय  २००० 

२५ िाद्यन्न सम्फजन्धत काॊटा १५०० 



२६ लडऩाटिभेन्टर स्टोय येषु्टया फेकयी सवहतको  १५००० 

२७ सवऩङ सेन्टय, लभलन भाकेटभा  ७००० 

२८ लडऩटिभेन्टर स्टोय  १०००० 

२९ हर बाडा (सानो) 20०० 

30 हर बाडा (ठुरो) 3000 

३1 ब्रक उद्योग २००० 

३2 लग्रर उद्योग २००० 

३3 पलनिचय उद्योग २००० 

34 घ वगि ईजाजत दताि तथा नववकयण 3000 

35 याॉगा वाख्रा वॊगयु पाभि ५ राि सम्भ  1000 

याॉगा वाख्रा वॊगयु पाभि 10 राि सम्भ  1500 

याॉगा वाख्रा वॊगयु पाभि ५0 राि सम्भ  3000 

याॉगा वाख्रा वॊगयु पाभि 1 कयोड सम्भ  5000 

याॉगा वाख्रा वॊगयु पाभि 1 कयोड बन्दा भालथ   8000 

 

१२. बाडा फतिन, जतु्ता चप्ऩर, हेल्थ केमय, कृलतभ गहना लफिेता  

लस न. वववयण ऩारयत यकभ रु. 

१ ५ राि सम्भका रालग  १००० 

२ ५ राि १ देिी १० राि सम्भ १५०० 

३ १० राि १ देिी ५० राि सम्भ  ३००० 

४ ५० राि १ देिी १ कयोड सम्भ ५००० 



५ १ कयोड देिी भाथी  ८००० 

ग) उल्रेि नबएका अन्म उद्योगहरु  

 

लस न. वववयण ऩारयत यकभ रु. 

१ ट्युवराइट, उद्योग, ब्माट्री उद्योग, प्राष्टकका 
साभानहरु उत्ऩादन गने उद्योगहरु, साफनु उत्ऩादन 
गने उद्योग आदी 

५००० 

२ लफमय फ्माजक्ट्र, भददया उत्ऩादन उद्योग, ल्माफ उद्योग २५००० 

३ सलुतिजन्म उद्योगहरु, ऩानभसरा, गटु्का आदी  १०००० 

 

१४. अन्म वलगिकयण निरेुका व्मवसाम 

लस न. वववयण ऩारयत यकभ रु. 

१ आर,ु प्माज, हयीमो तयकायी, परपुर थोक लफिी 
आदी ।  

१५०० 

२ िदु्रा तयकायी, परपुर, ऩानऩसर  १००० 

नोट  

  

१) भालथ उल्रेजित प्रकृलत, उऩबोिा जशषिकभा नऩयेका व्मावसाम य उद्योग दताि हनु आएभा व्मावसाम य 
उद्योगको वकलसभ हेयी भालथको कय दयभा नघटने गरय कय लरइ प्रभाणऩत्र ददइन ेछ। 

२) गाउॉऩालरकाभा दताि बइ सॊचारनभा आएका पभि, ऩसर,उद्योग आदीराइ फन्द गनुिऩदाि आवश्मकता 
अनसुाय लनरयऺण गरय ववगत फषिको राग्ने दस्तयु य जरयवाना सभेत असरु गरय व्मावसाम फन्द 
लसपारयस ददइनछे य सोको वववयण पाइरभा छुटै्ट िडा गयी अध्मावलधक गयी याजिन ेछ।  

३) ब्मवसावमक पभि नाभसायी गदाि लतन ऩसु्तेलबत्र रु ५०० य सो बन्दा फावहय नाभसायी गदाि याजस्व रु 
१००० लरई नाभसायी गरयन ेछ। 



४) गाउॉऩालरकाराई आवश्मक ऩयेभा (व्मावसामको वकलसभ लनधाियण गने सन्धबिभा) लनजको ब्मवसामको 
कायोफायको आन्तरयक याजस्व कामिरम कायोवाय प्रभाजणत वववयण भाग गनि सवकने छ साथै 
गाउॉऩालरकारे तोकेको कभिचायीफाट लनयीऺण गरय लनयीऺण प्रलतवेदनको आधायभा कय लनधाियण 
गरयनेछ । 

५) मस कामिरमराई फझुाउन ु लतनुि ऩने कय, शलु्क य बाडा आदद जस्ता याजश्व फझुाउन फावक यहेभा 
गाऩा फाट प्रदान गरयने लसपारयस रगामतका सवै वकलसभको सेवा प्रवाहफाट फॊजचत गरयनेछ। 

६) अन्म फाॉवक कयहरुका हकभा ऐन तथा लनमभावरीभा तोवकएको ऩरयलधलबत्र यवह गाॉउसबारे तोके 
फभोजजभ हनुेछ जनु साभान्मतमा कायोवायको स्तय हेरय जरयवाना तोवकने छ। 

७) दताि बएका व्मवसामहरु आ.व.सभाप्त बएको ३ भवहनासम्भ  नववकयण गयाईसक्न ुऩनेछ । अवलध 
सभाप्त बए ऩश्चात दोब्फय दस्तयु लरई नववकयण गरयनेछ  । 

 

 



 

अनसुचुी ५ 

जडीफटुी कवाडी य जीवजन्त ु

हरयहयऩयुगढी गाउॉऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुेछ। 

अनसुचुी ६ 

सवायी कय वावषिक सवायी कय तथा सवायी दताि शलु्क्- 

लस.न. सवायी साधनको नाभ अ.फावषिक सवायी 
कय तथा सवायी 
दताि शलु्क रु. 

स्थालनम 
साविजालनक 

मातामातको प्रलत 
सडक रुट 

लनधाियण अनभुलत 
तथा नववकयण 

आ.ऩटके सवायी कय रु. 

हरयवन 
देजि 

क्मानेश्वय 

कभैमा देजि 
वडा 

नॊ.१,२,३,४,५ 

१)  टीऩय, ट्ररी, रयी हेबी 
गाडीभा 

- - 300। 500। 

२)  बाडाको फस, लभलनवस - 10,000। 100। 200। 

३)  बाडाको काय जजऩ - - 50। 50। 

४)  बाडाको टेम्ऩो - 5,000। 25। 50। 

५)  ट्रमाक्टय - - 50। 50। 

६)  भोटयसाईकर, स्कुटय - - - - 

७)  ऩावय वटरय - - - - 

८)  ठेरा/रयक्सा 500। - - - 

९)  अटो रयक्सा 2500। - - - 

१०)  वरेयो - - 50। 50। 

 



अनसुचुी ७ 

५. ववऻाऩन कय  

लस न. वववयण  यकभ रु. 

१ व्मवसावमक प्रामोजनको रालग साविजालनक स्थर,सडक छेउभा याजिएको होलडङवोडि लबते्तरेिनभा आदी । १५०० व्मवसावमक प्रामोजनको रालग साविजालनक स्थर,सडक छेउभा याजिएको 
होलडङवोडि लबते्तरेिनभा आदी । 

१५०० 

2 तरु व्मानय आदीभा एक ऩटकको रागी 300 

   

अनसुचुी ८ 

भनोयन्जन कय  

लस न. वववयण  यकभ रु. 

१ गाऩा ऺेत्र लबत्र सॊचालरत लसनेभा हरको प्रवेश शलु्कभा २ 
% साथै व्मवसवमक प्रमोजनको रालग गरयने ववलबन्न 
भनोयन्जनात्भक कामििभभा लफवि बएको वटकटको यकभको 

२% 

अनसुचुी ९ 

वहार ववटौयी कय 

लस न. गाऩा ऺेत्र लबत्रको ऐरानी जग्गा कुनै व्मजि वा सॊघ / 
सॊस्थाराइ अस्थाइ रुऩभा उऩरब्ध गयाउदा भालसक प्रलत 
कठ्ठा  

यकभ रु. 

१ भदन बण्डारय भागिभा ऩने जग्गा  १००० 

२ गा. ऩा. को प्रभिु सडक िण्डभा ऩने जग्गा  ५०० 

३ गा. ऩा. को सहामक सडक िण्डभा ऩने जग्गा  ३०० 

   

दैलनक गदु्री (फहार ववटौयी) कय्- 

लस. न. ववषम जशषिक  वववयण ऩारयत कयको दय 
यकभ रु. 



१ भाछा, भास ुलफवि 
सम्फजन्ध 

िसी, फोका कावट भास ुलफवि गने ऩसरभा 
प्रलत गोटा  

२५ 

सुॊगयु फॊगयु काटीभास ुलफवि गने ऩसरभा 
प्रलत गोटा  

२५ 

याॊगा काटीभास ुलफवि गने ऩसरभा प्रलत 
गोटा 

५० 

कुियुा काटीभास ुलफवि गने ऩसरभा २० 

भाछा लफवि गने ऩसरभा(५ के. जज. सम्भ) २५ 

भाछा लफवि गने ऩसरभा(५ के. जी 
देजिभालथ) 

३० 

२ कऩडा तथा जतु्ता 
चप्ऩर आदी सॊग 
सम्फजन्धत ऩसर  

येलडभेट साभान यािी  लफवि गने ऩसरभा  २० 

थान कऩडा वविी गने ऩसरभा १५ 

जतु्ता चप्ऩर लफिी ऩसरभा सानो १५ 

जतु्ता चप्ऩर लफिी ऩसरभा ठुरो २० 

जतु्ता चप्ऩर सीराइ गने भोची १० 

३ तयकायी तथा 
परपुर  

  जतु्ता चप्ऩर सीराइ गने भोजच  १५ 

परपुर,नास्ता ठेराभा याजि लफवि गने 
ऩसरभा  

१० 

साग सजब्ज डोको वा डाराभा यािी लफवि 
गने  

१० 

बायभा साग सजब्ज आदद लफवि गने १० 

लसजन अनसुायको सागसब्जी आर ुऩसर 
ठुरो  

१० 



लसजन अनसुायको सागसब्जी आर ुऩसर 
सानो 

१० 

परपुर सागसब्जी ऩसरभा अन्मभा १५ 

परपुर सागसब्जी प्रलत वमरगाडा  २० 

परपुर सागसजब्ज फोया िदु्रा ऩसर  १० 

ढावकभा ल्माइ फेचन ेदार, चाभर, 
ऩीठो,जचउया आदी ।  

१५ 

लफस्कुट, चकरेट,ऩाउयोवट साफनु लफिी 
गने ऩसरभा  

५ 

लभठाइ ऩसरभा  ५ 

चटऩटे तथा फयप  १० 

जचमा ऩसर १५ 

भाछा,भास,ुतयकायी ऩकाइ लफिी गने 
ऩसरभा  

१५ 

४ िाद्यन्न सॊग 
सम्फनलधत  

अदवुा,रसनु, िसुािनी, कुचो नाग्रो फेचनेसॊग १५ 

चाभर दार लफिी गने ऩसरभा २० 

फीउ लफजन लफिी गने ऩसरभा  २० 

चकवट आदद फेचने सॊग  १० 

भकै ऩोरी फेचने सॊग  १० 

जलडफवुट लफिी गने सॊग  १० 

वकयाना ऩसरभा १५ 

अन्म छुटऩटु ऩसरभा रु १ देिी रु १०  



सम्भ  

 अन्म व्मावसाम  

 
 

कुियुा, हास लफवि गने ऩसर प्रलत ददन  ५ 

जतु्ता चप्ऩर लसराइ गनेभोची सॊग  ५ 

कऩार काटने सैरनुभा  २० 

भाटोको बाडा फेचने ऩसरभा ठुरो १० 

भाटोको बाडा फेचने ऩसरभा सानो १० 

कुचो, कुलनमा, िोलग डोकरो फेचनाङ २० 

िवटमाभा साभान यािी लफिी गने ऩसरभा 
प्रलत गोटा  

१५ 

परभका औजाय तथा सभान लफिी गने 
ऩसरभा 

५० 

बाडाकुडा ऩसरभा  ५० 

पोटो विलभङ तथा लफिी ऩसर  २० 

  अन्म - हरयहयऩयुगढी गाउॉकामिऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुेछ 
।  

नोट्- भालथ नऩयेका व्मवसामको हकभा गाउॉऩालरकारे लनणिम गयी १ देिी १० सम्भ कय लरन सक्नेछ ।  

अनसुचुी १० 

ऩावकि ङ शलु्क 

लस. न. सवायी साधनको नाभ शलु्क रु. 

१ फस,ट्रलर,ररय हेबी गालडभा  २५ 

२ बाडाको काय जजऩ  १५ 



३ बाडाको टेम्ऩो ५ 

४ लनजज लभलन फस २० 

५ लनजज टेम्ऩो १० 

६ भोटयसाइकर,स्कुटय  ५ ऩावकि ङ 

७ ठेरा, यीक्सा  - 

८ इजाजत शलु्क  - 

९ ट्रमाक्टय १५ 

१० ऩावय वटरय  ५ 

   

                              अनसुचुी ११ 

टे्रवकङ, कोमोलनङ,क्मानोइ फन्जी जम्ऩीङ, जजऩफ्रामय य यमाजफ्टङ शलु्क हरयहयऩयुगढी 
गाउॉऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुेछ। 

 

अनसुचुी  १२ 

सेवा,शलु्क,दस्तयु 

१. सेवा शलु्क्-  

लस. न. वववयण शलु्क रु. 

१ उजयुी दामय  १०० 

२ घय िारी गने ३०० 

३ साधलसभाना छुट्याउने ऩवहरो कीत्ताको रालग  ५००। त्मस ऩछी 
प्रतीवकत्ता थऩ २५। 

      २. आमश्रोत प्रभाजणत  

लस वववयण  यकभा रु. 



न. 

१ २ राि सम्भको रालग  २०० 

२ २ राि १ देजि १० राि सम्भ  ५०० 

३ १० राि १ देजि २० राि सम्भ  १५०० 

४ २० राि १ देजि ५० राि सम्भ  २५०० 

५ ५० राि १ देजि भालथ थऩ प्रलत राि रु १०० 

  ३. अचर सम्ऩजत्त भलु्माङ्कन  

                            प्रलत भवहना रु. १ 

   ४. दताि तथा नववकयण व्मजिगत घटना दताि दस्तयु।-  

लस न. वववयण  यकभ रु. 

१ ३५ ददन लबत्रका घटना दतािभा दस्तयु लन्शलु्क  

२ ७० ददन लबत्रका घटना दतािभा १० दस्तयु राग्ने  

३ त्मसऩलछको घटना दतािभा ५० दस्तयु राग्ने  

  

(क) लनजज फोलडङ स्कुर स्थाऩना य स्तय वृवद्ध  लसपारयस  

लस न. वववयण  यकभ रु. 

१ ऩवुि प्रा. वव.  १००० 

२ आधायबतु ववद्यारम  २००० 

३ भा. वव. ४००० 

५. लसपारयस तथा फक्सौनी दस्तयु  



लस. न. वववयण यकभ 

१ नागरयकता लसपारयस  लनशलु्क  

२ बायत जाने लसपारयस  ५०० 

३ अन्म भरुकु जान ेलसपारयस  १५०० 

४ नाभ सॊशोधन लसपारयस  १०० 

५ घय फाटो लसपायीस  १५० 

६ उद्योग दताि लसपारयस  १००० 

७ फसोफास प्रभाजणत  १५० 

८ जन्भलभलत प्रभाजणत लसपारयस  १५० 

९ अॊग्रजेी लसपारयस ददनऩुदाि आमश्रोत य अचर सम्ऩजत्त 
फाहेकभा  

५०० 

१० छुटजग्गा नाभसारय लसपारयस दस्तयु  ५०० 

११ सॊस्था दताि लसपारयस  ५०० 

१२ दलरत जनताको लसपारयस  १०० 

१३ चारयलत्रक लसपारयस  १५० 

१४ जग्गा धलनदताि प्रभाण ऩजुािको प्रलतलरऩी लसपारयस दस्तयु  १५० 

१५ 
चोहवद्ध प्रभाजणत (प्रलत वकता) 

१०० 

१६ अन्म लसपारयस ददनऩुयेभा १५० 

 

६. घय नक्साऩास दस्तयु  

                घय नक्साऩासस तथा अलबरेजिकयण दस्तयु्- 



घयको तल्रा  बइु तल्रा  ऩवहरो तल्रा  दोस्रो तल्रा  तेस्रो तल्रा 
आय लस लस वऩरय  

(sq ft) 

रु.२ रु.३ रु.४ रु.५ 

कजचच घय (sq ft ) रु.१ रु.१   

  

७. लनकासी  ऩैठारय  कय  

लस. न. लनकालस अन्म वस्त ु यकभ रु.व्माऩारयक प्रमोजन  

१ फॊगयु, सुॊगयु  २५ 

२ यागाॉ, बैलस  १०० 

३ िलस, फोका  २५ 

४ गाइ, गोरु  ७५ 

  

                               ८.अन्म सेवा, शलु्क, दस्तयु  

                     हरयहयऩयुगवढ गाॉउकामिऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुेछ।  

अनसुचुी १३ 

                                    ऩमिटन शलु्क  

                      हरयहयऩयुगढी गाॉउकामिऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुछे। 

अनसुचुी १४ 

           प्राकृलतक एवॊ िाजीजन्म वस्तकुो लफवि तथा लनकालस शलु्क  

           प्रदेश काननु तथा हरयहयऩयुगवढ गाॉउकामिऩालरकाको लनणिम अनसुाय हनुेछ। 


