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  जोशीऩपय गाउँऩानरकाको आनथिक ऐन २०७७ 

जोशीऩपय गाउँऩानरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावलाराई कामािन्वलामन गनि फनोको धवलाधोमक 

प्रस्तावलाना् जोशीऩपय गाउँऩानरकाको आनथिक वलार्ि 207७/07८ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावलाराई कामािन्वलामन गनिको नननभत्त 
स्थानीम कय तथा शपल्क संकरन गने, छपट ददनो तथा आम संकरनको प्रशासननक व्मवलास्था गनि वलााञ्छनीम बएकोरो,  

नोऩारको संधवलाधानको धाया 288 को उऩधाया (2) फभोऩजभ जोशीऩपय गाउँ  सबारो मो ऐन फनाएको छ ।  

१. संऩऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आनथिक ऐन, 207७” यहोको छ । 

  (2) मो ऐन 207७ सार श्रावलाण 1 गतोदोऩि जोशीऩपय गाउँऩानरका ऺोत्रभा रागू हपनोछ । 

२. सम्ऩनत कय् गाउँऩानरकाका ऺोत्रनबत्र अनपसूऩ  (1) फभोऩजभ एधककत त सम्ऩऩत्त कय/रयज्गा कय रगाइनो य असूर 
उऩय गरयनोछ । 

३. बनूभ कय (भारऩोत): गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र अनपसूऩ  (2) फभोऩजभ बनूभ कय (भारऩोत) रगाइनो य असूर उऩय 



गरयनोछ ।  

४. रय वलाहार कय्  गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र कप नै व्मऩि वलाा संस्थारो बवलान, रय, ऩसर, ्मायोज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, 
ज्गा वलाा ऩोियी ऩूयै आंऩशक तवलायरो वलाहारभा ददएकोभा अनपसूऩ  (3) फभोऩजभ रय ज्गा वलाहार कय रगाइनो य 
असूर गरयनोछ ।  

५. व्मवलासाम कय् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र व्माऩाय, व्मवलासाम वलाा सोवलााभा ऩूँजीगत रगानी य आनथिक कायोवलाायका आधायभा 
अनपसूऩ  (4) फभोऩजभ व्मवलासाम कय रगाइनो य असूर उऩय गरयनोछ । 

६. जनडफपटी, कवलााडी य जीवलाजन्तप कय् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र कप नै व्मऩि वलाा संस्थारो ऊन, िोटो, जनडफपटी, वलानकस, 
कवलााडी भार य प्र नरत कानूनरो ननर्ोध गरयएको जीवलाजन्तप वलााहोकका अन्म भतत वलाा भारयएका जीवलाजन्तपको हाड, नसङ, 
प्वलााँि, छारा जस्ता फस्तपको व्मवलासाधमक कायोवलााय गयोवलााऩत अनपसूऩ  (5) फभोऩजभको कय रगाइनो य असूर उऩय 
गरयनोछ । 

७. सवलाायी साधन कय् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र दताि बएका सवलाायी साधनभा अनपसूऩ  (6) फभोऩजभ सवलाायी साधन कय 
रगाइनो य असपर उऩय गरयनोछ ।तय, प्रदोश कानपन स्वलाीकत त बई सो कानपनभा अन्मथा व्मवलास्था बएको अवलास्थाभा 
सोधह फभोऩजभ हपनोछ । 

८. धवलाऻाऩन कय् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र हपनो धवलाऻाऩनभा अनपसूऩ  (7) फभोऩजभ धवलाऻाऩन कय रगाइनो य असूर उऩय 
गरयनोछ । ।तय, प्रदोश कानपन स्वलाीकत त बई सो कानपनभा अन्मथा व्मवलास्था बएको अवलास्थाभा सोधह फभोऩजभ हपनोछ । 

 

९. भनोयन्जन कय् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र हपनो भनोयन्जन व्मवलासाम सोवलााभा अनपसूऩ  (8) फभोऩजभ व्मवलासाम कय रगाइनो 
य असपर उऩय गरयनोछ । ।तय, प्रदोश कानपन स्वलाीकत त बई सो कानपनभा अन्मथा व्मवलास्था बएको अवलास्थाभा सोधह 
फभोऩजभ हपनोछ । 

१०. फहार नफटौयी शपल्क् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र आपप रो ननभािण, योिदोि वलाा सं ारन गयोका अनपसूऩ  (9) भा उल्रोि बए 
अनपसाय हाट फजाय वलाा ऩसरभा सोही अनपसूऩ भा बएको व्मस्था अनपसाय फहार नफटौयी शपल्क रगाइनो य असूर उऩय 
गरयनोछ । 

११. ऩाधकि ङ शपल्क् गाउँऩानरका ऺोत्रनबत्र कप नै सवलाायी साधनराई ऩाधकि ङ सपधवलाधा उऩरब्ध गयाए वलााऩत अनपसूऩ  (10) 
फभोऩजभ ऩाधकि ङ शपल्क रगाइनो य असूर उऩय गरयनोछ। 

१२. ट्रो धकङ्ग, कोमोधकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जऩम्ऩङ्ग, ऩजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग शपल्क्  गाउँऩानरकारो आफ्नो ऺोत्रनबत्र ट्रो धकङ्ग, 
कामोधकड, क्मानोइङ्ग, फन्जी जऩम्ऩङ्ग, ऩजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग सोवलाा वलाा व्मवलासाम सं ारन गयोवलाायत अनपसूऩ  (11) 
फभोऩजभको शपल्क रगाइनो य असूर उऩय गरयनोछ । 

१३. सोवलाा शपल्क, दस्तपय् गाउँऩानरकारो ननभािण, सं ारन वलाा व्मवलास्थाऩन गयोका अनूसूऩ  12 भा उऩल्रऩित स्थानीम 
ऩूवलाािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सोवलााभा सोवलााग्राहीफाट सोही अनपसूऩ भा व्मवलास्था बए अनपसाय शपल्क रगाइनो य असूर 
उऩय गरयनोछ । 

१४. ऩमिटन शपल्क् गाउँऩानरकारो आफ्नो ऺोत्रनबत्र प्रवलाोश गने ऩमिटकहरुवलााट अनपसू ी १३ भा उऩल्रऩित दयभा ऩमिटन 
शपल्क रगाईनो य असपर उऩय गरयनोछ ।तय, प्रदोश कानपन स्वलाीकत त बई सो कानपनभा अन्मथा व्मवलास्था बएको 
अवलास्थाभा सोधह फभोऩजभ हपनोछ । 



१५. कय छपट् मस ऐन फभोऩजभ कय नतने दाधमत्वला बएका व्मऩि वलाा संस्थाहरुराई कप नै ऩनन धकनसभको कय छपट ददईनो 
छैन ।  

१६. कय तथा शपल्क संकरन सम्फऩन्ध कामिधवलानध् मो ऐनभा बएको व्मवलास्था अनपसाय कय तथा शपल्क संकरन सम्फऩन्ध 
कामिधवलानध गाउँऩानरकारो तोको  अनपसाय हपनो छ । 

 

 

                                         अनपसू ी- १     

दपा २ सँग सम्फऩन्धत 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया  (२) फभोऩजभ 

 एकीकत त सम्ऩत्ती कयको दय  

नस.नं. 
एकीकत त सम्ऩत्ती कयको भूल्म 
रुऩैमाभा  ारप आनथिक वलार्िको दय प्रस्ताधवलात दय कैधपमत 

१ रु १ राि सम्भ 25।०० 25।००   

२ रु १ राि दोऩि २ राि सम्भ 40।०० 40।००   

३ रु २ राि दोऩि ३ राि सम्भ 55।०० 55।००   

४ रु ३ राि दोऩि ४ राि सम्भ 70।०० 70।००   

५ रु ४ राि दोऩि ५ राि सम्भ 85।०० 85।००   

६ रु ५ राि दोऩि ६ राि सम्भ 85।०० 85।००   

७ रु ६ राि दोऩि ७ राि सम्भ 85।०० 85।००   

८ रु ७ राि दोऩि ८ राि सम्भ 130।०० 130।००   

९ रु ८ राि दोऩि ९ राि सम्भ 145।०० 145।००   

१० रु ९ राि दोऩि १० राि सम्भ 160।०० 160।००   

११ रु १० राि दोऩि १२ राि सम्भ 200।०० 200।००   

१२ रु १२ राि दोऩि १४ राि सम्भ 240।०० 240।००   

१३ रु १४ राि दोऩि १६ राि सम्भ 280।०० 280।००   

१४ रु १६ राि दोऩि १८ राि सम्भ 320।०० 320।००   

१५ रु १८ राि दोऩि २० राि सम्भ 360।०० 360।००   

१६ रु २० राि दोऩि २२ राि सम्भ 420।०० 420।००   

१७ रु २२ राि दोऩि २४ राि सम्भ 480।०० 480।००   

१८ रु २४ राि दोऩि २६ राि सम्भ 540।०० 540।००   

१९ रु २६ राि दोऩि २८ राि सम्भ 600।०० 600।००   



२० रु २८ राि दोऩि ३० राि सम्भ 660।०० 660।००   

२१ रु ३० राि दोऩि ३३ राि सम्भ 740।०० 740।००   

२२ रु ३३ राि दोऩि ३६ राि सम्भ 820।०० 820।००   

२३ रु ३६ राि दोऩि ३९ राि सम्भ 900।०० 900।००   

२४ रु ३९ राि दोऩि ४२ राि सम्भ 980।०० 980।००   

२५ रु ४२ राि दोऩि ४५ राि सम्भ 1060।०० 1060।००   

२६ रु ४५ राि दोऩि ४८ राि सम्भ 1140।०० 1140।००   

२७ रु ४८ राि दोऩि ५० राि सम्भ 1220।०० 1220।००   

२८ रु ५० राि दोऩि ६० राि सम्भ 1500।०० 1500।००   

२९ रु ६० राि दोऩि ७० राि सम्भ 1750।०० 1750।००   

३० रु ७० राि दोऩि ८० राि सम्भ 2000।०० 2000।००   

३१ रु ८० राि दोऩि ९० राि सम्भ 2250।०० 2250।००   

३२ रु ९० राि दोऩि १ कयोड सम्भ 2500।०० 2500।००   

३३ 

रु १ कयोड दोऩि  १ कयोड २० 

राि सम्भ 3240।०० 3240।००   

३४ 

रु १ कयोड  २० राि दोऩि  १ 
कयोड ४० राि सम्भ 3780।०० 3780।००   

३५ 

रु १ कयोड  ४० राि दोऩि  १ 
कयोड ६० राि सम्भ 4320।०० 4320।००   

३६ 

रु १ कयोड  ६० राि दोऩि  १ 
कयोड ८० राि सम्भ 4860।०० 4860।००   

३७ 

रु १ कयोड  ८० राि दोऩि  २ 
कयोड सम्भ 5400।०० 5400।००   

३८ 

रु २ कयोड  दोऩि  २ कयोड ३० 
राि सम्भ 6900।०० 6900।००   

३९ 

रु  २ कयोड ३० राि दोऩि २ 

कयोड ६० राि सम्भ 7800।०० 7800।००   

४० 

रु  २ कयोड ६० राि दोऩि २ 

कयोड ९० राि सम्भ 8700।०० 8700।००   

४१ 

रु  २ कयोड ९० राि दोऩि ३ 

कयोड २० राि सम्भ 9600।०० 9600।००   

४२ 

रु  ३ कयोड २० राि दोऩि ३ 

कयोड ५० राि सम्भ 10500।०० 10500।००   



४३ 

रु  ३ कयोड ५० राि दोऩि ३ 

कयोड ८० राि सम्भ 11400।०० 11400।००   

४४ 

रु  ३ कयोड ८० राि दोऩि ४ 

कयोड १० राि सम्भ 12300।०० 12300।००   

४५ 

रु  ४ कयोड १० राि दोऩि ४ 

कयोड ४० राि सम्भ 13200।०० 13200।००   

४६ 

रु  ४ कयोड ४० राि दोऩि ४ 

कयोड ७० राि सम्भ 14100।०० 14100।००   

४७ 

रु  ४ कयोड ७० राि दोऩि ५ 

कयोड सम्भ 15000।०० 15000।००   

४८ रु ५ कयोड दोऩि भानथ  ०.२ प्रनतशत ०.२ प्रनतशत   

४९ भठ भऩन्दय य गपठीको हकभा    शत प्रनतशत कय छपट   

५० साभपदाधमक धवलाद्यारमको हकभा   शत प्रनतशत कय छपट   

     

     
2 बौनतक संय नाको वलानगिकयण 

क्र.स. रयको फनावलाट  ारप आनथिक 
वलार्िको दय (प्रनत 
वलागि धपट) 

प्रस्ताधवलात दय  

(प्रनत वलागि 
धपट) कैधपमत 

१ 

नबत्र का ँो फाधहय ऩाको ईटाभा भाटोका जोडाई बएको 
वलाा काठै काठ फाट फनोको य जस्ता ऩझगँधट, टामर , 

एसवलाोस्टसको छाना बएको रय 100।०० 100।००   

२ 

नबत्र फाधहय ऩाको ईटा वलाा ढपँङ्गाभा भाटोको जोडाई बई 
नबत्र फाधहय नसभोन्ट प्राष्टय गयी छाना ढरान 
(आय.नस.नस.वलाा आय.धवला.नस.) गरयएको वलाा जस्ता ऩझगँधट, 

टामर , एसवलाोस्टसको छाना बएको रय 600।०० 800।००   

३ 

नबत्र फाधहय ऩाको ईटा वलाा ढपँङ्गाभा नसभोन्ट प्राष्टय गयी 
छाना ढरान (आय.नस.नस.वलाा आय.धवला.नस.) गरयएको रय 700।०० 1000।००   

४ 

आय.नस.नस. फ्रो भ स्टक् यभा नरफ्ट एक्रोटय जडान बएको 
रय 1000।०० 2000।००   

     
साथै काँ ो इटा वलाा भाटोको गाह्रो वलाा फाँस वलाा काठको टाटी बै पप स,  छवलाारी,  िय, ऩयार,  य जस्ता वलाा टीनको छाना बएको तथा अस्थामी प्रकत नतको रयको 



भूल्मांकन गरयनो छैन ।  

नसनोभा हरको बवलानको अग्र बाग रगामत नभर वलाा कायिानाको कच् ा ऩदाथि याऩिनो रय, भजदपय आवलाास य सोडहरु तथा होटरको ग्राहक फस्नो िानो रय ज्गा, 
सवलाायी साधन ऩाधकि ङ्ग 

 स्थान य फगैँ ाको भूल्मांकन गदाि उल्रोऩित दयभा २५ प्रनतशत छपट ददईनोछ । 

     

     ३. टपटपप ट कधिदय तथा जम्भा कधि गने वलार्ि  
 

क्र.स. रयको फनावलाट 

प्रनतवलार्ि टपटपप ट 
कधिदय प्रनतशत कधि गने जम्भा वलार्ि कैधपमत 

१ 

नबत्र का ँो फाधहय ऩाको ईटाभा भाटोका जोडाई 
बएको वलाा काठै काठ फाट फनोको य जस्ता ऩझगँधट, 

टामर , एसवलाोस्टसको छाना बएको रय ३ २५   

२ 

नबत्र फाधहय ऩाको ईटा वलाा ढपँङ्गाभा भाटोको जोडाई 
बई नबत्र फाधहय नसभोन्ट प्राष्टय गयी छाना ढरान 
(आय.नस.नस.वलाा आय.धवला.नस.) गरयएको वलाा जस्ता 
ऩझगँधट, टामर , एसवलाोस्टसको छाना बएको रय २ ३०   

३ 

नबत्र फाधहय ऩाको ईटा वलाा ढपँङ्गाभा नसभोन्ट प्राष्टय 
गयी छाना ढरान (आय.नस.नस.वलाा आय.धवला.नस.) 
गरयएको रय १ ७०   

४ 

आय.नस.नस. फ्रो भ स्टक् यभा नरफ्ट एक्रोटय जडान 
बएको रय ०.७५ १००   

५ 

स्टीर फ्रो भ स्टक् य, फ्रधवलाङट्रस,पाइवलाय वलाा मस्तै 
संय ना ०.७५ १००   

  

 

अनपसप ी - २    

 

 

दपा ३ संग सम्फऩन्धत 

 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ 

 

 

बनूभकय (भारऩोत )कयको दय़ 

 बनूभकय (भारऩोत ) २०७६।०७७ सम्भको फाँकी यहोको बए २०७५।०७६ कै दयभा वलाक्मौता असपरी गने 

     



     अनपसप ी – ३ 

दपा ४ संग सम्फऩन्धत 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ 

रय ज्गा फहार कयको दय  

गाउँऩानरकाको ोऺत्रनबत्रको रय,ऩसर,गोदाभ,टहया,शोड,कायिाना, ज्गा वलाा ऩोियी ऩपयै वलाा आऩंशक रुऩभा फहार 
ददएकोभा सम्फऩन्धत रय ज्गा धनीफाट फहार यकभको १० प्रनतशत फहार कय नरइनो छ  

     

     

 

अनपसप ी – ४ 

दपा ५ संग सम्फऩन्धत 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ 

व्मवलासाम कयको दय  

     व्मवलासाम कयको दय 

क्र.स. याजस्वलाको ोऺत्र 

 ारप आनथिक वलार्िको 
दय प्रस्ताधवलात दय कैधपमत 

१ व्माऩारयक वलास्तप : १०००।०० १०००।००   

   पयोट थोक धवलाक्रो ता १०००।०० १०००।००   

  नोऩार टोफाको  पयोट १०००।०० १०००।००   

  सूमि टोफाका कम्ऩनीका  पयोटहरु १०००।०० १०००।००   

  जनकऩपय  पयोट कायिानाका  पयोटहरु १०००।०० १०००।००   

  

अन्म उच् स्तयीम स्वलादोशी, धवलादोशी  पयोट,  धवलाडी 
वलाा सूती १०००।०० १०००।००   

२ यक्सी होटर :       

  भददया नडरय ५०००।०० ५०००।००   

  धवलामयको भात्र नडरय ३०००।०० ३०००।००   

  

नडरयनसऩ नबई थोक तथा िपद्रा भददया 
धवलाक्रो ता ४५००।०० ४५००।००   

  कोल्ड स्टोय ३५००।०० ३५००।००   



३ ज्वलाोरयी :       

  ज्वलाोरयी, जवलााहयात थोक धवलाधक्र गने ५०००।०० ५०००।००   

  ज्वलाोरयी, जवलााहयात िपद्रा धवलाधक्र गने ३५००।०० ३५००।००   

  

सपन,  ादीका गहना फनाउनोका साथै ठपरा 
ऩसरराई २०००।०० २०००।००   

  

सपन,  ादीका गहना फनाउनोका साथै िरयद 
धवलाधक्र गने भध्मभ ऩसर १५००।०० १५००।००   

  सपन,  ादीका गहना फनाउनोका साना ऩसर १२००।०० १२००।००   

  जरऩ रगाईएका ठपरा ऩसर १६००।०० १६००।००   

  जरऩ रगाईएका साना ऩसर १२००।०० १२००।००   

४ 

नबनडमो, क्मासोट, योकडिय तथा प्रोमय आददका 
थोक तथा िपद्रा व्मवलासाम       

  क्मासोट योकडिय थोक ऩसर ८००।०० ८००।००   

  

क्मासोट योकडिय िपद्रा ऩसर नस. नड. नड.नब 
.नड . धवलाक्रो ता ७५०।०० ७५०।००   

  

 नस. नड. नड.नब .नड .  य क्मासोट बाडाभा 
भभित ददनोराई तथा डनफङ गने  ८५०।०० १०५०।००   

  नबनडमो क्मासोट बाडाभा ददनो य धवलाधक्र गने १०००।०० १६५०।००   

  साउन्ड नसस्टभ / नडजो बाडाभा ददनो  २०००।०० २०००।००   

  

साउन्ड नसस्टभ / नडजो बाडाभा ददनो  दताि 
नबएको  ४०००।०० ४०००।००   

५ ननभािण साभाग्री       

  

यंगयोगन, धकरा काटी, सनभाइका, प्राइउड, 

सोनटयी साभान सयीमा, नसभोन्ट साथै परोयीङ 
पननिनसङ्ग, य अन्म ननभािण साभाग्री थोक तथा 
िपद्रा धवलाक्रो ता        

  ठपरा ऩसर 2000।०० २०००।००   

  भध्मभ ऩसर १५००।०० १५००।००   

  साना स्तयका ऩसर १०००।०० १०००।००   

  

उल्रोऩित फाहोकका िपद्रा भारसाभानका साथै 
कत धर् उऩकयण साभान धवलाधक्र ७००।०० ७००।००   



  नसभन्टको थोक कायोफाय गनेराई ४४००।०० ४४००।००   

  धकराकाटी, यङयोगनका साभान धवलाक्रताराई २०००।०० २०००।००   

  

सरयमा नसभोन्ट भात्र अरग अरग नफधक्र 
गनेराई २०००।०० २०००।००   

  परारयङ,पननिनसङ टामर भात्र धवलाधक्र गनिराई ८५०।०० ८५०।००   

  

ढपङ्गा, वलाारपवलाा आदद ननभािण साभाग्री नफधक्र 
गनेराई २०००।०० २०००।००   

६ कम्ऩमपटय य अन्म इरोऩक्ट्रननक्स साभान       

  कम्ऩमपटय य सोका ऩाटिस नफधक्र गने ऩसर २०००।०० २०००।००   

  

कम्मपटय, फ्रीज, धट.नब. भोफाइल्स, याइस कप कय 
आददको थोक तथा िपद्रा धवलाक्रो ता ३०००।०० ३०००।००   

  टी.बी. य सो का ऩाटिस धवलाक्रो ता  ११००।०० ११००।००   

  

भोफाइर ्मारोयी,  भोफाइल्स सोट धवलाधक्र तथा 
भभित २०००।०० २०००।००   

  भोफाइर भभित ५००।०० ५००।००   

  फ्रीज, कप रय, याइस कप कय भभित आदद ११००।०० ११००।००   

७ धवलाद्यपतीम साभान        

  

धवलाजपरीका साभानका साथैं धवलाजपरीफाट  ल्नो 
उऩकयण जस्तै : धहटय,कप रय,ऩंिा,आइयन 
आददराई १०००।०० १०००।००   

  धवलाजपरीका साभान भात्र धवलाधक्र गनेराई १०००।०० १०००।००   

  यो नडमो,रनड धवलाधक्र गने ऩसरराई 650।०० 650।००   

  रनड भात्र धवलाधक्र गने ऩसरराई ५००।०० ५००।००   

  

धवलाजपरीका ट्रान्सपभि, भोटय फनाउनो वलाा भभित 
गने १०००।०० १०००।००   

८ ऩोट्रोनरमभ ऩदाथिका थोक तथा िपद्रा व्माऩाय ३२००।०० ३२००।००   

  नोऩार आमर ननगभका नडरयहरु २०००।०० २०००।००   

  एक ऩम्ऩभात्र बएकाराई ७००।०० ७००।००   

  दपई ऩम्ऩ वलाा सो बन्दा भानथका राई २०००।०० २०००।००   

  ्मासका नडरय १०००।०० १०००।००   

  ड्रभभा ऩोट्रोनरमभ ऩदाथि धवलाक्रो ताफाट तोर ७००।०० ७००।००   



फोच्नोराई 

  भधितोर धवलाक्रो ता ७००।०० ७००।००   

९ 

दैननक उऩबोगका िाद्य ऩदाथि, सपनत कऩडा 
आददका थोक तथा िपद्रा व्माऩायभा धकयाना 
ऩसरका साथ साथै अन्म भारसाभान बएका 
ऩसरराई       

  ठपरा ऩसरराई १०००।०० १०००।००   

  साना ऩसरराई ५००।०० ५००।००   

  गपड(बोरी) उत्ऩादन गयी धवलाधक्र गनेराई १०००।०० १०००।००   

  गपड(बोरी) िपद्रा गयी धवलाधक्र गनेराई ५००।०० ५००।००   

  सपनत कऩडा ऩसर       

  सूती कऩडा थोक ऩसर १०००।०० १०००।००   

  सूती कऩडा िपद्रा ऩसर १०००।०० १०००।००   

१० सवलाायी साधन धवलाक्रो ताराई       

  फस, ट्रक धवलाक्रो ता १५०००।०० १५०००।००   

  ऩजऩ,भ्मान, काय धवलाक्रो ता १२०००।०० १२०००।००   

  

भोटय साईकर, स्कप टय धवलाक्रो ता, ऩोट्रोरफाट 
 ल्नो अटो रयक्सा ८०००।०० ८०००।००   

  ई रयक्सा ५०००।०० ५०००।००   

  

रयक्सा, साईकर नमाँ धपधटङ गयी फोच्नो 
ऩसर १०००।०० १०००।००   

  साईकर तथा सोका ऩाटिस धवलाधक्र गने़ १०००।०० १०००।००   

११ धवलाशोर्ऻ ऩयाभशि तथा अन्म व्मवलासाधमक सोवलाा       

  ऩ धकत्सक १५००।०० १५००।००   

  कधवलायाज, वैलाद्य ५००।०० ५००।००   

  इऩन्जननमय १५००।०० १५००।००   

  कानून व्मवलासाम १०००।०० १०००।००   

  रोिा ऩयीऺक १०००।०० १०००।००   

  दन्त ऩ धकत्सक १०००।०० १०००।००   

  नसकनभि  ६००।०० ६००।००   



  डकनभि ६००।०० ६००।००   

  अनपसन्धानकताि य ऩयाभशिदाता १०००।०० १०००।००   

  कम्प्मपटय एनानरष्ट य प्रोग्राभय १५००।०० १५००।००   

  धवलाभा एजोन्ट १०००।०० १०००।००   

  सबेमय १०००।०० १०००।००   

  अनपवलाादक १०००।०० १०००।००   

  ऩशप ऩ धकत्सक १०००।०० १०००।००   

  सोमय, दरार १०००।०० १०००।००   

  साभान ढपवलाानीकताि तथा कम्ऩनी याधिम २०००।०० २०००।००   

  साभान ढपवलाानीकताि तथा कम्ऩनी स्थानीम १५००।०० १५००।००   

  संस्थागत ऩोन्टय स्थानीम ५५००।०० ५५००।००   

  रय नक्साको नडजाईन गने कन्सन्टोन्सीराई १५००।०० १५००।००   

१२ ननभािण व्मवलासाम       

  

गाउँऩानरकाभा प्रधान कामािरम बएका 
हरुराई थऩ सोवलााशपल्क       

  क श्रोणीका ननभािण व्मवलासामीराई १००००।०० १००००।००   

  ि श्रोणीका ननभािण व्मवलासामीराई ७०००।०० ७०००।००   

  ग श्रोणीका ननभािण व्मवलासामीराई ५०००।०० ५०००।००   

  र श्रोणीका ननभािण व्मवलासामीराई ४०००।०० ४०००।००   

13 धवलात्तीम सोवलाा       

  कभनसिमर फैङ्क (को न्द्रीम) २००००।०० २००००।००   

  कभनसिमर (शािा) १५०००।०० १५०००।००   

  धवलाकास फैङ्क (को न्द्रीम) १५०००।०० १५०००।००   

  धवलाकास फैङ्क (शािा) १००००।०० १००००।००   

  धवलात्तीम संस्था (को न्द्रीम) १००००।०० १००००।००   

  धवलात्तीम संस्था (शािा) ८०००।०० ८०००।००   

  सहकायी तथा ररपधवलात्त (को न्द्रीम) ८०००।०० ८०००।००   

  सहकायी तथा ररपधवलात्त (शािा) ५०००।०० ५०००।००   

  वलाीभा कम्ऩनी ६०००।०० ६०००।००   



  धवलादोशी भपद्रा सटही २०००।०० २०००।००   

१४ उत्ऩादनभपरपक उद्योग       

  ऩ उया उद्योग 2200।०० 2200।००   

  ईटा टामर बिा एक ऩ म्नी बएका १०००।०० १०००।००   

  

ईटा टामर बिा दपई वलाा सो बन्दा फढी ऩ म्नी 
बएका १५०००।०० १५०००।००   

  ब पसी बिा  ५०००।०० ५०००।००   

  टामर, िऩयोर २०००।०० २०००।००   

  नसभोन्ट टामर फनाउनो २०००।०० २०००।००   

  

नसभोन्टका ब्रक फनाउनो २० ब्मारोटका 
रयगंराई २०००।०० २०००।००   

  नसभोन्टका यो नरङ्ग फनाउनो  २२००।०० २२००।००   

  पो न्सी ऩसर १०००।०० १०००।००   

   ऩीको यीङ्ग फनाउनो ११००।०० ११००।००   

  गायभोन्ट तमायी ऩोशाक भात्र २५००।०० २५००।००   

  प्राधष्टकका साभान उत्ऩादन गनेराई २५००।०० २५००।००   

  कंधक्रट ह्यपभऩाइऩ ठपरा उद्योगभा ६०००।०० ६०००।००   

  कंधक्रट ह्यपभऩाइऩ साना उद्योगभा ३०००।०० ३०००।००   

  गरै ा उद्योग १०००।०० १०००।००   

   प्ऩर उद्योग ३०००।०० ३०००।००   

  स्वलादोशी रयोरप कऩडा उद्योग २५००।०० २५००।००   

  

नडस्टरयी ब्रपअयी उत्ऩादन वलाा हल्का ऩोम 
उत्ऩादन गने ७०००।०० ७०००।००   

  नभननयर वलााटय उत्ऩादन ३०००।०० ३०००।००   

  

स्टीर भोटर साभानहरु उत्ऩादन गने 
उद्योगहरु       

  

स्टीर भोटर फाट कप रय, दयाज, फाकसका 
साथै आधपननक पननि य उद्योग ५५००।०० ५५००।००   

  

स्टीर फाकस, ड्रभका साथै बाडा वलातिन 
फनाउनो  १०००।०० १०००।००   



  

ग्रीर, सटय , ट्रस, ट्याक्टयका ट्ररी फनाउनो 
ठपराराई / प्रा.नर. बएकाराई ४५००।०० ४५००।००   

  

ग्रीर, सटय , ट्रस, ट्याक्टयका ट्ररी फनाउनो 
भध्मभराई / प्रा.नर. बएकाराई २३००।०० २३००।००   

  

स्टीर भोटरफाट भोऩशनयी साभानका साथै 
धवलानबन्न औजाय उऩकयण उत्ऩादन गने 
इऩन्जननमरयङ्ग वलाकि शऩराई ४०००।०० ४०००।००   

  

ग्रीर, सटय , ट्रस, ट्याक्टयका ट्ररी फनाउनो 
सानाराई / प्रा.नर. बएकाराई १०००।०० १०००।००   

१५ उजािभपरपक उद्योग       

  उजाि भपरपक सफै उद्योग तथा व्मवलासामभा       

  गोफय ्मास २६००।०० २६००।००   

  सोराय ऩावलाय ३५००।०० ३५००।००   

१६ कत धर् तथा वलानजन्म उद्योग         

  

भपरत: कत धर् वलाा वलान ऩैदावलाायभा आधारयत 
उद्योग व्मवलासामभा       

  काठ ऩ यान सम्फन्धीत काभ गने स: नभरभा २०००।०० २०००।००   

  प्राइउडसम्फन्धी काभ गने स: नभरभा २५००।०० २५००।००   

  नससा, प्राइउड धवलाक्रो ता ८००।०० ८००।००   

  

ऩ यान भोऩशन यािी साधायण पननि य उत्ऩादन 
गने १५००।०० १५००।००   

  

ऩ यान भोऩशन यािी आधपननक पननि य 
उत्ऩादन गने २७५०।०० २७५०।००   

  

धान कप ट्नो, गहपँ धऩस्नो तोर ऩोल्नो उद्योग 
(नभर) हरुभा       

  ५ हर्ि ऩावलायदोऩि २० हर्ि ऩावलाय सम्भ १९००।०० १९००।००   

  २१ हर्ि ऩावलायदोऩि ३० हर्ि ऩावलाय सम्भ २५५०।०० २५५०।००   

  ३१ हर्ि ऩावलायदोऩि ५० हर्ि ऩावलाय सम्भ ३२००।०० ३२००।००   

  ५१ हर्ि ऩावलाय दोिी भानथ ३८००।०० ३८००।००   

  भैदा,सपजी धऩठो (नगड) नभरभा ६३५०।०० ६३५०।००   

  स्टीर पननि य धवलाक्रो ता १२००।०० १२००।००   



  धवलानबन्न धकनसभका पननि य धवलाधक्र गने       

१७ िननज उद्योग       

  

िननज उत्िनन वलाा प्रशोधन गने उद्योग 
व्मवलासामभा २२००।०० २२००।००   

18 

ऩमिटक,आवलाास, होटर योष्टपया, रयसोटि , ट्राबल्स 
एजोन्सी, ्राइडीङ्ग वलााटय र्र्मोऩफ्टंग आदद 
उद्योग व्मवलासाम       

  होटर थ्री स्टाय वलाा सो सयह १००००।०० १००००।००   

  होटर रज टप स्टाय वलाा सयह ५५००।०० ५५००।००   

  होटर रज वलाान स्टाय वलाा सो सयह २०००।०० २०००।००   

  होटर १ दोऩि २० फोड सम्भ ३३००।०० ३३००।००   

  होटर २१ फोड दोऩि ३० फोडसम्भ ६६००।०० ६६००।००   

  होटर ३१ फोड दोऩि ५० फोडसम्भ ११०००।०० ११०००।००   

  होटर ५१ फोड बन्दा भानथ १६५००।०० १६५००।००   

  

होटर, रज, व्मवलासाम बइ प्रा.नर. बएका 
होटोर हरुराई  ६६००।०० ६६००।००   

  

होटर,रज १५ फोड वलाा सो बन्दा 
भानथकाराई ३३००।०० ३३००।००   

  

होटर,रज ११ फोड दोऩि १४ फोड 
सम्भकाराई २२००।०० २२००।००   

  होटर,रज ५ दोऩि १० फोडसम्भकाराई १३००।०० १३००।००   

  

गोष्टहाउस , आवलाासका भात्र व्मवलास्था बई 
११ फोडसम्भको सपधवलाधा उऩमपिराई १३००।०० १३००।००   

  

गोष्टहाउस , आवलाासका भात्र व्मवलास्था बएका 
साधायण फोड  ११ बन्दा भानथ/ होभस्टो  १३००।०० १३००।००   

  

गोष्टहाउस , आवलाासका भात्र व्मवलास्था बएका 
साधायणराई फोड ५ दोऩि १० सम्भ  २०००।०० २०००।००   

  योष्टपयोन्टराई  भोनागतह भददयायधहत  ११००।०० ११००।००   

  

आधपननक सपधवलाधामपि योष्टपयोन्ट एन्ड फाय / 
डान्सफाय / दोहोयी २२००।०० २२००।००   

  योष्टपयोन्ट एन्ड फाय / डान्सफाय / दोहोयी १६५०।०० १६५०।००   



बएका भध्मभराई 

  

योष्टपयोन्ट एन्ड फाय / डान्सफाय / दोहोयी 
बएका सानाराई १३२०।०० १३२०।००   

  उच् स्तयीम िानाको व्मवलास्था बएको होटोर २०००।०० २०००।००   

  

होटोर योष्टपयोन्टभा ऩनन हारको व्मवलास्था बएभा 
थऩ वलााधर्िक रु ५५०।०० ५५०।००   

  स्वलाीनभङ्ग ऩपरको रानग वलााधर्िक रु ५५०।०० ५५०।००   

  होटोर साधायण  १३००।०० १३००।००   

  नभठाई तथा बोजनारम २०००।०० २०००।००   

  उच् स्तयीम नभठाई ऩसरभा १०००।०० १०००।००   

  

नभठाईका साथै बोजनका उच् स्तयीम 
व्मवलास्था बएकाभा २२००।०० २२००।००   

  

नभठाईका साथै बोजनका भध्मभस्तयीम 
व्मवलास्था बएकाभा १३००।०० १३००।००   

  साधायण ऩ मा नास्ता ऩसर ८००।०० ८००।००   

  ऩ मा ऩसर ५००।०० ५००।००   

१९ ट्राबल्स एजोन्सीहरु       

  याधिम  ११००।०० ११००।००   

  अन्तयाधिम २२००।०० २२००।००   

  र्र्मोऩफ्टंग व्मवलासाम ५००००।०० ५००००।००   

२० छऩाई तथा प्रकाशन       

  

एक भात्र टोडर भोनसन याऩि छऩाईका काभ 
गनेराई ६००।०० ६००।००   

  

एक दोऩि दपई टोडर भोनसन याऩि छऩाईका 
काभ गनेराई ११००।०० ११००।००   

  अपसोट प्रोस बएकाराई १५००।०० १५००।००   

  स्क्रीन धप्रन्ट गनेराई ६००।०० ६००।००   

२१  रऩ नत्र व्मवलासाम       

  

नसनाभा हर, नबनडमो हर, सांस्कत नतक प्रदिशन, 

नथमटय, संनगत तथा भनोयञ्जन स्थरको प्रवलाोश 
शपल्कभा भनोयञ्जन कय       



  योकनडिङ्ग स्टपनडमो (अनडमो /नबनडमो) १०००।०० १०००।००   

  जादप सकि स  टक आदद २००।०० २००।००   

२२ सावलािजननक ऩरयवलाहन       

  दपई फस सम्भ याऩि व्मवलासाम गने १२५०।०० १२५०।००   

  तीन वलास सम्भ याऩि व्मवलासाम गने १६५०।०० १६५०।००   

   ाय फस सम्भ याऩि व्मवलासाम गने २२००।०० २२००।००   

   ाय फस दोऩि भानथ याऩि यानत्र व्मवलासाम गने २७५०।०० २७५०।००   

  ट्रान्सऩोटि ढपवलाानी सोवलाा       

  एक ट्रक बएकाराई ५५०।०० ५५०।००   

  दपई ट्रक बएकाराई  १०५०।०० १०५०।००   

  तीन ट्रक बएकाराई १५५०।०० १५५०।००   

   ाय ट्रक बएकाराई २०५०।०० २०५०।००   

  ऩाँ  ट्रक वलाा सो बन्दा भानथ बएकाराई ३२००।०० ३२००।००   

  पोटोग्रापी ५००।०० ५००।००   

  हवलााई सोवलाा याधिम  ११००।०० ११००।००   

२३ ऩशऺा सोवलाा       

  ननऩजऺोत्रका आधायबतू धवलाद्यारमराई २०००।०० २०००।००   

  ननऩजऺोत्रका भाध्मानभक तहका धवलाद्यारमराई ३०००।०० ३०००।००   

  ननऩजऺोत्रका क्माम्ऩस ५०००।०० ५०००।००   

  तानरभ तथा अनपसन्धान को न्द्र       

  नसनबर इऩन्जननमय, ओबयनसमय ३०००।०० ३०००।००   

  

सफ ओबयनसमय, अनभन टोऩक्नकर तानरभ 
को न्द्र ३०००।०० ३०००।००   

  अननभ तानरभ को न्द्र ३०००।०० ३०००।००   

  नसएभ तानरभ को न्द्र ३०००।०० ३०००।००   

  आमपवेलाद, ए ए डब्रप तानरभ को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  गैह् सयकायी संस्था, एनऩजओराई  २०००।०० २०००।००   

  ड्राइनबङ्ग प्रऩशऺण को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  कप क, वलाोटय, ऩाकऩशऺा तानरभ को न्द्र ११००।०० ११००।००   



  कम्प्मपटय टाइधऩङ्ग तथा बार्ा प्रऩशऺण को न्द्र १५००।०० १५००।००   

  स्वलादोशी तथा धवलादोशी बार्ा प्रऩशऺण को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  कम्प्मपटय प्रऩशऺण को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  टाइधऩङ्ग प्रऩशऺण को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  संनगत करा प्रऩशऺण को न्द्र ५५०।०० ५५०।००   

  ट्यपसन सोन्टय ३०००।०० ३०००।००   

  फाध्मफाधन प्रऩशऺण को न्द्र ५५०।०० ५५०।००   

  नाट्यश्वयी करा को न्द्र ५५०।०० ५५०।००   

  स्वलाास््म प्रऩशऺण को न्द्र ११००।०० ११००।००   

  अन्तयाधिम गैह् सयकायी संस्था ३०००।०० ३०००।००   

२४ भभित तथा सम्बाय सोवलाा       

  

होनब इक्वलाीऩभोन्ट फस ट्रक काय 
भोटयसाइकर टोम्ऩो साइकर भभित कायिाना 2000।०० 2000।००   

  

होनब इक्वलाीऩभोन्ट फस ट्रक काय ऩजऩ 
भोनसनद्धाया भभित तथा सनबिनसङ्ग गने २०००।०० २०००।००   

  

ट्रक,ऩजऩ, काय, होनब इऩक्वलाऩभोन्ट भोऩशन 
नयाऩि भभित गने १५००।०० १५००।००   

  

भोटय साईकर भभितको साथै सोका ऩाटिस 
धवलाधक्र गने ऩसर १५००।०० १५००।००   

  ियाद भोऩशन याऩि काभ गनेराई  १६५०।०० १६५०।००   

  गाडीभा ऩम्ऩ भोऩशनद्धाया नडजर सनबिस गने १६५०।०० १६५०।००   

  भोऩशनद्धाया गाडी सनबिनसङ्ग गने ११००।०० ११००।००   

  फस, ट्रकका फडी फनाउनो ३३००।०० ३३००।००   

  भोटयसाईकर, टोम्ऩो आदी भभित गने ऩसर ९००।०० ९००।००   

  सवलाायी साधन डोऩन्टङ ऩोऩन्टङ गने १३५०।०० १३५०।००   

  

गाडीका टामय रयसोनरङ गयी यफय 
 डाउनोराई १६५०।०० १६५०।००   

  गाडीका टामय भभित गने, हावलाा बने ५००।०० ५००।००   

  ्मास वलाोल्डीङ गने ५००।०० ५००।००   

  इरोऩक्ट्रक भोऩशकफाट वलाोऩल्डङ गनेराई ५००।०० ५००।००   



  इरोऩक्ट्रक भोऩशन यािी ब्माट्री  ाजि गनेराई ५००।०० ५००।००   

  गाडी धपराई गनेराई ५००।०० ५००।००   

  रयकसा साइकर भभित गने ठपरा ऩसर ८००।०० ८००।००   

  रयक्सा साइकर भभित गने साना ऩसर ५००।०० ५००।००   

  

यो नडमो, टी बी, रडी, प्रोसय कप कय, धहटय, 

टोनरपोन सोट, धवलाद्यपत साभानग्र भभित को न्द्र ५००।०० ५००।००   

  

करय धट नब, साधा धट ब, यो नडमो आदद जस्ता 
धवलाद्यपत्तीम साभान भभित गने ऩसर ७००।०० ७००।००   

  

साधा धट बी, यो नडमो, रडी साभान भभित गने 
ऩसर ५००।०० ५००।००   

  यो नडमो य रनड भभित भात्र गने ऩसर ५००।०० ५००।००   

  रनड भात्र भभित गने ऩसर ५००।०० ५००।००   

  

प्रोसय कप कय, धहटय, आइयन, ्मास  परो, स्टोब 
भभित गने ऩसर ५००।०० ५००।००   

  

टोनरपोन फ्माक्स, पोटोकऩी, धफ्रज, ऩंिा, ऩानन 
तान्नो भोटोय आदद भभित  गने ऩसर ६५०।०० ६५०।००   

२५ अन्म भभित सोवलाा       

  कप नसि, सोपासोट भभित गने ऩसर ८५०।०० ८५०।००   

  कप नसि भात्र  भभित गने ऩसर ५००।०० ५००।००   

  ऩम्ऩ सोट भभित गने ऩसर ५५०।०० ५५०।००   

  नसराईभोनसन भभित गने ५५०।०० ५५०।००   

  ट्रान्सपभिय भभित गने  ११००।०० ११००।००   

२६ धवलाऻाऩन सोवलाा       

  धवलाऻाऩन सोवलाा सफै धकनसभका ५००।०० ५००।००   

  फैदोऩशक योजगाय सोवलाा ११००।०० ११००।००   

  स्वलादोशी योजगाय सोवलाा ५००।०० ५००।००   

  सोक्रो टोरयमर सोवलाा ११००।०० ११००।००   

  अन्म ऩयाभशि सोवलाा ११००।०० ११००।००   

  हाउऩजङ कम्ऩनी तथा रय ज्गा िरयद धवलाधक्र ५०००।०० ५०००।००   



२७ 

पोटोस्टपनडमो, नसराई कटाई, ऩोऩन्टङ, भासप 
ऩसर तथा अन्म व्मवलासाम       

  करय ल्माफ स्टपनडमो ११००।०० ११००।००   

  

पोटो ऩिच्नो य रयर संकरन गने नडऩजटर 
पोटो स्टपनडमो ५५०।०० ५५०।००   

  

पोटो ऩिच्नो य रयर संकरन गने साना 
ऩसरभा ५००।०० ५००।००   

  पोटो नभऩक्सङ गने य नस नड तमाय गने १६५०।०० १६५०।००   

  सपऩ कायकाभा कऩडा नसराई गने       

  १ भोऩशन दोऩि २ भोऩशन याऩि नसराई गने ४००।०० ४००।००   

  ३ भोऩशन दोऩि ५ भोऩशन याऩि नसराई गने ५००।०० ५००।००   

  ६ भोऩशन दोऩि भानथका  ७००।०० ७००।००   

  

१ भोऩशन दोऩि ३ भोऩशन सम्भ याऩि 
नसराईका साथै कडाई गने ७००।०० ७००।००   

  भोऩशन याऩि ड्राइ ऩक्रनसि गनेराई १३००।०० १३००।००   

  साधायण धोफी ऩसर ४००।०० ४००।००   

  

साइनफोडि / फ्ल्माक्स ब्मानय फनाउन ऩोऩन्टङ 
सोवलाा ५००।०० ५००।००   

  साइनफोडि ऩोन्ट गने ठपरा ऩसरराई ५००।०० ५००।००   

  साइनफोडि ऩोन्ट गने साना ऩसरराई ४००।०० ४००।००   

  भासप धवलाक्रो ता       

  ऩशप फधशारा २०००।०० २०००।००   

  िनस फोकाको भासप ऩसर ५००।०० ५००।००   

  फङ्गपय भासप ऩसर ५००।०० ५००।००   

  कप िपयाको भासप ऩसर ५००।०० ५००।००   

  भाछाको भासप ऩसर ५००।०० ५००।००   

  यांगाको भासप ऩसर ७००।०० ७००।००   

  कप िपयाको पप र (अन्डा) ५००।०० ५००।००   

  बाडाकप डा नफक्रो ता       

  बाडाकप डा नफक्रो ताका ठपरा ऩसर १०००।०० १०००।००   



  बाडाकप डा नफक्रो ताका साना ऩसर ७००।०० ७००।००   

  स्टीर फ्माऩक्ट्रको सोल्स नडऩो १२००।०० १२००।००   

  

प्राधष्टकका बाडा वलातिन थोक तथा िपद्रा 
नफक्रो ता १०००।०० १०००।००   

  िोरौना, उऩहाय धवलाक्रो ता १०००।०० १०००।००   

२८ अन्म व्मवलासाम       

  क्मानसनो ५५०००।०० ५५०००।००   

  टपय अऩयोटय ४४००।०० ४४००।००   

  भसाज ऩारिय ११००।०० ११००।००   

  को फपर नोटवलाधकि ङ /  च्मानर सञ्चारन ५५००।०० ५५००।००   

  टोनरपोन सोवलाा प्रदामक कम्ऩनी  ९०००।०० ९०००।००   

  इन्टयनोट सोवलाा प्रदामक कम्ऩनी ६०००।०० ६०००।००   

२९ 

भानथका वलागीकयणभा सभावलाोश नबएका सोवलाा, 
व्मवलासामका कायाफाय य स्तय हयी वलााधर्िक        

  शं्रगायका साथै अन्म साभानका ऩसर ५००।०० ५००।००   

  

शं्रगायका साथै अन्म साभानका थोक तथा 
िपद्रा (ठपरो) ७००।०० ७००।००   

  

शं्रगायका साथै अन्म साभानका थोक तथा 
िपद्रा (भध्मभ) ५००।०० ५००।००   

  ब्मपधटऩारिय, को श शं्रगाय ५००।०० ५००।००   

  हजाभ २ नसट दोऩि ५ नसट सपधवलाधामपि  ८००।०० ८००।००   

  

हजाभ ३ नसट दोऩि भानथ बएका 
साधायणराई ६५०।०० ६५०।००   

  हजाभ ३ नसट सम्भका साधायणाराई ५५०।०० ५५०।००   

  हजाभ १ नसट दोऩि २ नसट सम्भराई ५००।०० ५००।००   

३० 

स्वलादोशी तथा धवलादोशी ऩसर य गल्रा िरयद 
धवलाधक्र       

  

स्वलादशी तथा धवलादोऩश कोया ऩसर कऩडा ऩसर 
ठपरा १०००।०० १०००।००   

  

स्वलादशी तथा धवलादोऩश कोया ऩसर कऩडा ऩसर 
भध्मभस्तय ७००।०० ७००।००   



  

स्वलादशी तथा धवलादोऩश कोया ऩसर कऩडा ऩसर 
साना ५००।०० ५००।००   

  गल्रा िरयद धवलाधक्र गने ऩसर       

  

आफ्ना गोदाभ यािी गल्रा िरयद धवलाधक्र गने 
उच्  स्तयीमराई ४०००।०० ४०००।००   

  

आफ्ना गोदाभ यािी गल्रा िरयद धवलाधक्र गने 
भध्मभ स्तयीमराई २०००।०० २०००।००   

   गल्रा िरयद धवलाधक्र गने साना ऩसरराई १०००।०० १०००।००   

३१ धवलानबन्न उद्योगहरु        

  

ऩाउयोटी, नफस्कप ट, को कका साथै अन्म 
उत्ऩादन उद्योगभा २०००।०० २०००।००   

  ऩाउयोटी उद्योग ठपरोभा १७००।०० १७००।००   

  ऩाउयोटी उद्योग सानोभा ६००।०० ६००।००   

  

टपी,  करोट आधपननक भोऩशनद्धाया उत्ऩादन 
गने उद्योग १२००।०० १२००।००   

  

टपी,  करोट स्थानीम प्रधवलानधद्धाया उत्ऩादन 
गने उद्योग ७००।०० ७००।००   

  

दारभोठका साथै अन्म धवलानबन्न नभधकन/ 
 ाउनभन उत्ऩादन गने उद्योग ६५०।०० ६५०।००   

  धवलानबन्न धकनसभका भसरा उद्योग ७००।०० ७००।००   

  भैनफत्ती उद्योग ५००।०० ५००।००   

  अगयफतत्ती उद्योग ५००।०० ५००।००   

  शं्रगायका धक्रभ ऩाउडय उद्योग ५००।०० ५००।००   

  फयप कप ल्पी उद्योग ५००।०० ५००।००   

  फयप भात्र उत्ऩादन गने उद्योग ५००।०० ५००।००   

  ढाकाटोऩी उद्योग  ६५०।०० ६५०।००   

  

होजीमायी स्वलाीटय फपनाई आधपननक भोऩशनद्धाया 
ठपरा ऩसर १३००।०० १३००।००   

  होजीमायी स्वलाीटय फपनाई २ भोऩशन दोऩि भानथ ६५०।०० ६५०।००   

  

होजीमायी स्वलाीटय फपनाई १ भोऩशन दोऩि २ 
भोऩशन सम्भ ५००।०० ५००।००   



  साफपन य ऩाउडय (सपि ) उद्योग २२००।०० २२००।००   

  साफपन भात्र उत्ऩादन गने ८००।०० ८००।००   

  रयोरप कऩडा उद्योग / प्माको ऩजङ ८००।०० ८००।००   

   क,डस्टय उत्ऩादन गने उद्योग ५५०।०० ५५०।००   

  नभश्री, गिा उत्ऩादन गने उद्योग ८००।०० ८००।००   

  ऩानऩयाग, गपटिा उत्ऩादन गने उद्योग ५५०।०० ५५०।००   

  

भकैका पूरा िाजा िाजा उत्ऩादन गने 
उद्योग ५५०।०० ५५०।००   

  डोयी पभि नभठाई सभोत बएकोराई  १३००।०० १३००।००   

  डोयी पभि भात्र बएकोराई ५००।०० ५००।००   

  ब्माग फनाउनो तथा भभित गनेराई ९००।०० ९००।००   

  नसराईकटाई, कढाईको तानरभ गयाउनोराई १०००।०० १०००।००   

  

नसराईकटाई तानरभ गयाउनो भध्मो १ भात्र 
तानरभ गयाउनो को न्द्र १०००।०० १०००।००   

  धट बी यो नडमो भभितको प्रऩशऺण गने, गयाउनो  १८००।०० १८००।००   

  

धवलानबन्न भारसाभानको थोक धवलाक्रो ता (अनधकत त 
धवलाक्रो ता) २०००।०० २०००।००   

  भोशनयी ऩाटिस धवलाक्रो ताहरु  १५००।०० १५००।००   

  

नडरय नबई गाडीका स्ऩोमय ऩाटिऩूजाि थोक 
तथा िपद्रा नफधक्र गने  ऩसरभा १६५०।०० १६५०।००   

  

नडरय नबई गाडीका स्ऩोमय ऩाटिऩूजाि थोक 
तथा िपद्रा नफधक्र गने साना ऩसरभा १३५०।०० १३५०।००   

  

गाडीका फडी सम्फऩन्ध साभान धवलाधक्र गने 
ऩसरराई ९००।०० ९००।००   

  नफस्कप टका थोक धवलाक्रो ता १०००।०० १०००।००   

   करोट, टपी, नभधकनका थोक धवलाक्रो ता १०००।०० १०००।००   

  वलानस्ऩनत ऩरउ ऩ नन का थोक धवलाक्रो ता ११००।०० ११००।००   

  हल्का ऩोम ऩदाथि ऩ सो थोक धवलाक्रो ता ९५०।०० ९५०।००   

  साल्ट ट्रो नडङ्ग नून, ऩ नी नडरय ११००।०० ११००।००   

  जपत्ता  प्ऩरका नडरय ११००।०० ११००।००   



  जपत्ता  प्ऩरका अन्मका नडरय १०००।०० १०००।००   

   ाउ ाउका थोक धवलाक्रो ता २०००।०० २०००।००   

  ब्माधट्रका थोक धवलाक्रो ता १६५०।०० १६५०।००   

  टपथऩोष्ट य ब्रसका थोक धवलाक्रो ता १६५०।०० १६५०।००   

  कागजका थोक धवलाक्रो ता ७५०।०० ७५०।००   

  उन, ऩ मा सराईका नडरय ७५०।०० ७५०।००   

  गाडीका टामयका थोक धवलाक्रो ता ३८५०।०० ३८५०।००   

  धऩठो, ऩैदा, सूजीको थोक धवलाक्रो ता १६५०।०० १६५०।००   

  जपट ब्माग (फोयी) का थोक धवलाक्रो ता ११००।०० ११००।००   

  

आफ्ना नभरफाट कप टानी, धऩसानी, ऩोरानी, गयी 
नडऩो याऩि तोर, धऩठो ,  ाभर धवलाधक्र गने ३८५०।०० ३८५०।००   

  

कप नै फ्माऩक्ट्ररो उत्ऩादन गयोका जपनसपकै 
भारसाभान आफ्ना सोल्स शािाफाट धवलाधक्र 
गने नडऩोभा २७५०।०० २७५०।००   

३२ स्वलाास््म सोवलाा       

  गैह् सयकायी अस्ऩतार 8000।०० 8000।००   

  ननसिङ होभ ८०००।०० ८०००।००   

  ऩोनरऩक्रननक ३०००।०० ३०००।००   

  ऩक्रननक २०००।०० २०००।००   

  ल्माफ १०००।०० १०००।००   

  और्नध थोक ऩसर १५००।०० १५००।००   

  और्नध िपद्रा ठपरा ऩसर ७००।०० ७००।००   

  और्नध िपद्रा साना ऩसर ६५०।०० ६५०।००   

  दन्त ऩक्रननक ५००।०० ५००।००   

  अल्ट्रा साउन्ड एक्सयो १०५०।०० १०५०।००   

  सादा एक्सयो  ६५०।०० ६५०।००   

३३ अन्म       

  तयकायी थोक परपप र ऩसर ५००।०० ५००।००   

  

िपद्रा तयकायी परपप र ऩसरका साथै 
अन्मराई ५००।०० ५००।००   



  िपद्रा परपप र ऩसर ५००।०० ५००।००   

  िपद्रा तयकायी भात्र धवलाधक्र गनेराई ५००।०० ५००।००   

  

स्माननटयी साभान धवलाधक्र तथा भभित गयी 
जडान गने ऩसरराई ६५०।०० ६५०।००   

  नर वलााइरयङ्ग गने नभस्त्री ६५०।०० ६५०।००   

  पोटोफ्रो भ गने ऩसर ६५०।०० ६५०।००   

  

रोन्टय ढराका रानग सटरयङ्गका साभान 
बाडाभा ददनो  ६५०।०० ६५०।००   

  धवलानबन्न भारसाभान संकरन गने कवलााडी ठपरा १३५०।०० १३५०।००   

  धवलानबन्न भारसाभान संकरन गने कवलााडी साना ९००।०० ९००।००   

  आयन व्मवलासाम ५००।०० ५००।००   

  

ऩाठ्यऩपस्तकका साथसाथै अन्म साभान 
ऩपस्तक य िोरकप द साभाग्री बएका ठपरा 
ऩसरराई १०००।०० १०००।००   

  

ऩाठ्यऩपस्तकका साथसाथै अन्म साभान 
ऩपस्तक य िोरकप द साभाग्री बएका भध्मभ 
ऩसरराई ८००।०० ८००।००   

  

ऩाठ्यऩपस्त काऩी करभ भात्र धवलाधक्र गने 
साधायण ऩसरराई ६००।०० ६००।००   

   स्भा धवलाधक्र गने तथा भभित गने ८००।०० ८००।००   

  कप िपया ऩारन व्मवलासाम       

  

हजाय बन्दा भानथ कप िपया ऩारन गने ऩोल्ट्री 
पभिराई ११००।०० ११००।००   

  हजाय सम्भ कप िपया ऩारन गने ऩोल्ट्र पभिराई ५५०।०० ५५०।००   

  ह्या यी ( ल्रा उत्ऩादन गनेराई) ३०००।०० ३०००।००   

  ऩशपऩंऺीको आहाय उत्ऩादन गनेराई  ११००।०० ११००।००   

  

कत धर्ि भर नफउ धकटनाशक और्नधका साथै 
बोटनयी और्नधको थोक धवलाक्रो ताराई १५००।०० १५००।००   

  

कत धर्ि भर नफउ धकटनाशक और्नधका साथै 
बोटनयी और्नधको िपद्रा धवलाक्रो ताराई १०००।०० १०००।००   



  

कत धर्ि साभाग्री वलाा संस्थान वलाा फाधहयफाट 
यासामननक भर नफउँको थोक धवलाक्रो ता १०००।०० १०००।००   

  बैसी ऩारन व्मवलासाम ५००।०० ५००।००   

  पप र य नफरुवलाा नसियीको धवलाक्रो ता  ५००।०० ५००।००   

  ऩपर हाउस  ११००।०० ११००।००   

  व्मवलासाधमक व्मामाभशाराराई ५५०।०० ५५०।००   

  िोका व्मवलासामराई ५००।०० ५००।००   

  भाछाऩारक  ५००।०० ५००।००   

  फंङ्गपय ऩारन  ५००।०० ५००।००   

  फाख्राऩारन ५००।०० ५००।००   

  भौयीऩारन ५००।०० ५००।००   

  गाई पभि ५००।०० ५००।००   

  सहकायी ५००।०० ५००।००   

          

     अनपसप ी -  ५ 

 दपा ६ सँग सम्फऩन्धत 

 नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 ऩशपजन्म उत्ऩादनको ननकासी कयको दय : 
 

     ऩशपजन्म उत्ऩादनको ननकासी कयको दय 

 

क 

 ऩशप  ौऩामा, ऩन्ऺीको प्वलााि,  हाड, नसङ्ग, िपय य छाराको प्रनत को  जी दय गाउँ कामिऩानरकारो तोको  
फभोऩजभ हपनोछ । 

     

   

 

अनपसप ी -  ६ 

 

दपा ७ सँग सम्फऩन्धत 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

सवलाायी साधनको कयको दय 

 

     



 

सवलाायी साधन कयको दय 

 १) आ.वला.२०७७/०७८ को रानग प्रस्ताधवलात सवलाायी दताि तथा वलााधर्िक सवलाायी कयको दय 

क) फस, ट्रक, रयी य अन्म होबी गाडी रु २०००।०० 

   ि) क्रो न स्काबोटय, डोजय, रोडय, रु २५००।०० 

   ग) बाडाको ननऩज काय, ऩजऩ रु ५००।०० 

   र)  बाडाको तथा ननऩज ट्याम्ऩो रु ३००।०० 

   ङ) बाडाको नभनन फस, ट्याक्टय रु १०००।०० 

   

 ) 
ननऩज, काय, ट्याम्ऩो, नभनन फस, ऩजऩ, इरोऩक्ट्रक रयक्सा रु 
३००।०० 

   छ) स्कप टय, भोटोयसाइकर तथा अन्म सवलाायी साधन रु १५०।०० 

   ज) ठो रा रयक्सा रु ४०।०० 

   झ) रयक्सा रु ४०।०० 

   

     

     

 

अनपसप ी -  ७ 

 

 

दपा ८ सँग सम्फऩन्धत 

 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

धवलाऻाऩन कयको दय 

 क) धवलाऻाऩन फोडि १० स्क्वलाामय धपट सम्भका रानग प्रनत स्क्वलाामय धपट रु २५।०० 

  ि)  धवलाऻाऩन फोडि २० स्क्वलाामय धपट सम्भका रानग प्रनत स्क्वलाामय धपट रु ३५।०० 

  ग) धवलाऻाऩन फोडि ३० स्क्वलाामय धपट सम्भका रानग प्रनत स्क्वलाामय धपट रु ४०।०० 

  र) धवलाऻाऩन फोडि ३१ स्क्वलाामय धपट सम्भका रानग प्रनत स्क्वलाामय धपट रु ५०।०० 

  ङ) नबत्तो रोिन प्रनत प्रनत स्क्वलाामय धपट रु २० 

    ) धवलाद्यपतीम वलाा टोनरपोनका ऩोरभा यािोको प्रनत फोडिभा रु ५५०।०० 

  छ) फ्ल्माक्स ब्मानयभा १० स्कावलामय धपट सम्भराई प्रनत स्कावलामय धपट रु ८० य सो बन्दा भाथीका 
ब्मानयराई प्रनतस्क्वलाामय धपट रु १२०।०० 

ज) अस्थाई रुऩभा ऩोरभा रगाईएका ब्मानय प्रनत ददन रु २०।०० 

   



झ) सडक वलाायऩाय गयी रगाईएका ब्मानय प्रनत ददन रु ४०।०० उि ब्मानयहरुको फधढभा १५ ददनका 
रानग भात्र रगाउन ऩाइनो छ । त्मसऩनछ सम्फऩन्धत ब्मऩि वलाा संस्थारो रैजानप ऩने छ । 

नोट) १ १०० स्क्वलाामय धपट बन्दा ठपरा साईजको धवलाऻाऩन फोडि याख्न ऩाईनो छैन । 

  २ नोऩार सयकाय वलाा जन ोतना भपरपक वलाा भाइधकङ्गभा धवलाऻाऩन कय रा्नो छैन । 

  

     

     

 

अनपसप ी -  ८ 

 

 

दपा ९ सँग सम्फऩन्धत 

 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

भनोयञ्जन कयको दय 

 

क) 
 नसनोभाहर, नबनडमोहर, सांस्कत नतक प्रदिशन हर, नथ्रमटय संनगत तथा भनोयञ्जन प्रदिशन स्थरको प्रवलाोश 
शपल्कभा २ प्रनतशत  

ि) जादप, सकि स,  टक, प्रनत ददन रु २००।०० दोऩि रु ५००।०० सम्भ । 

  

     

     

 

अनपसप ी -  ९ 

 

 

दपा १० सँग सम्फऩन्धत 

 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

फहार धवलाटौयी शपल्कको दय 

 १) गाउँऩानरकारो आपूरो ननभािण योिदोि वलाा सञ्चारन गयोको हाट फजाय सावलािजननक स्थर फाटो 
छोउ  ऐरानन ज्गाभा ऩसर याख्न भानसक प्रनत वलागि धपट रु २।०० 

२) अस्थामी हाटफजाय  

   अ) टोकयी ऩसर रु ५।०० 

   आ) साग सऩब्ज य परपप र ऩसर रु १०।०० 

   इ) ऩकौडा, सभौसा, जोयी ऩानन ऩपयी आदद जस्ता ऩसर रु २०।०० 

   ई) भाछा भासप ऩसर रु २५।०० 

   उ)  अन्म ऩसर रु १५।०० 

   ऊ) गाउँऩानरका नबत्रको सयकायी सावलािजननक ऐरानी प्रनत ज्गाको रगत संकरन गयी कयको दामयाभा 



सभावलाोश गनिको रागी उि ज्गाभा फजायको हकभा प्रनत वलागि धपट रु २ िोनतमो्म गाउँको जनभनको 
हकभा प्रनत कट्ठा रु १० फहार धवलाटौयी रागप गने  

ए)   ौऩामा प्रनत गोटा रु २५।०० 

   

 
  

   

     

 

अनपसू ी – १० 

 

दपा ११ सँग सम्फऩन्धत 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

ऩाधकि ङ्ग शपल्कको दय 

1 फसऩाकि भा सवलाायी साधन ऩाधकि ङ्ग शपल्क रु ३०।०० 

   

     

     

     

 

अनपसू ी – ११ 

 

दपा ११ सँग सम्फऩन्धत 

 

नोऩारको संधवलाधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोऩजभ  

 

ट्रो धकङ्ग, कोमोधकङ्ग,  क्मानोइङ्ग,  फन्जी जऩम्ऩङ्ग,  ऩजऩफ्रामय शपल्क, र्र्मोऩफ्टंग, शपल्कको दय : 

 

हार सम्बावलाना नदोऩिएको 

 

सोवलाा शपल्क, दस्तपयको दय : 
   

  धवलावलायण  ारप आनथिक वलार्िको दय प्रस्ताधवलात दय कैधपमत 

1)  नाता प्रभाऩणत        

अ) अ) अंग्रोजीभा २५०।०० २५०।००   

आ) नोऩारीभा १५०।०० १५०।००   

२) 

नागरयकता तथा 
नागरयकताको प्रनतनरधऩ 
नसपारयस १५०।०० १५०।००   

३) 
फहार कयको रोिाजोिा 
नसपारयस १५०।०० १५०।००   

४) भोही रगत किाको नसपारयस १५०।०० १५०।००   

५) 
नमा ँव्मवलासाम िोल्नो 
नसपारयस ५०००।०० ५०००।००   



6) 

रय ज्गा कयको रोिाजोिा 
नसपारयस) १५०।०० १५०।००   

७) जन्भ नभनत प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   

८) 
व्मवलासाम फन्द सञ्चारन 
नबएको वलाा व्मवलासाम नबएको १५०।०० १५०।००   

९) 
धवलावलााह प्रभाऩणत तथा 
अधवलावलााधहत प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   

10) अंग्रोजी भाध्मभको नसपारयस २५०।०० ५००।००   

11) रय ऩातार प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   

1२) व्मऩिगत धवलावलायण प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   

१३) ऩपजािभा रय कामभ       

क ) ऩक्की रय ३००।०० ३००।००   

ि )  कच् ी रय २००।०० २००।००   

१४) 

व्मऩिगत रटना दताि (३५ 
ददनसम्भ ननशपल्क ७० ददन 
नबत्र रु ८।०० य सो बन्दा 
ऩनछ न.ऩा.रो कामभ गयोको 
दय) ५०।०० ५०।००   

15) 

पयक पयक नाभ थय जन्भ 
नभनत प्रभाऩणत/नसपारयस १५०।०० १५०।००   

16) 

 नाभथय जन्भ नभनत संशोधन 
नसपारयस १५०।०० १५०।००   

17) ज्गा धनन ऩूजाि हयाएको १५०।०० १५०।००   

18) 

कागज य भन्जपयीनाभा 
प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   

19)  धकत्ताफाट गनि नसपारयस ५००।०० ५००।००   

20) 

संयऺक प्रभाऩणत गने तथा 
संस्थागत य व्मऩिगत 
संयऺक नसपारयस १५०।०० १५०।००   

२१) हकवलाारा य हकदाय प्रभाऩणत  १५०।०० ५००।००   

22) नाभसायी गने नसपारयस २५० दोऩि प्रनतकिा १० 

२५० दोऩि प्रनतकिा 
१०   



23) 

 ज्गाको हक सम्फन्धी 
नसपारयस १५०।०० १५०।००   

24) उद्योग ठाउँसायी ५००।०० ५००।००   

25) उद्योग भददयाको सऩजिनभन ५००।०० ५००।००   

26) साभान्म सऩजिनभन ५००।०० ५००।००   

27) जीधवलात यहोको नसपारयस १५०।०० १५०।००   

28) 

ननजी धवलाद्यारम िोल्न 
नसपारयस य अनपभनत       

अ) आधायबतू तहको धवलाद्यारम ३०००।०० ३०००।००   

आ)  भाध्मानभक तहको धवलाद्यारम ६०००।०० ६०००।००   

29) 

ननऩज धवलाद्यारम सं ारन थऩ 
कऺा नसपारयस       

अ) आधायबतू तहको धवलाद्यारम २०००।०० २०००।००   

आ)  भाध्मानभक तहको धवलाद्यारम ३०००।०० ३०००।००   

30) 

रय ज्गाको भूल्माकंन 
नसपारयस प्रभाऩणत 

भपल्म अंकको ०.०१५ 
प्रनतशत दोऩि ०.०३ 
प्रनतशत 

भपल्म अंकको ०.०१५ 
प्रनतशत दोऩि ०.०३ 
प्रनतशत   

31) ऩारन ऩोर्णको नसपारयस १५०।०० १५०।००   

32) 

आनथिक अवलास्था कभजोय वलाा 
धवलाऩन्नता प्रभाऩणत  ५०।०० ५०।००   

33) 

आनथिक अवलास्था फनरमो वलाा 
सम्ऩन्नता प्रभाऩणत ५००।०० ५००।००   

34) ननऩज धवलाद्यारम ठाउँ नसपारयस १०००।०० १०००।००   

35) 

 धाया जडान तथा धवलाद्यपत 

जडानको सीपारयस १५०।०० १५०।००   

36) संगोर प्रभाऩणत १५०।०० १५०।००   



३७ अ)  संस्था दतािको नसपारयस धवलाऩत्तम संस्था रु 
५०००।०० ,अन्म संस्था 
रु २५००।००, य कत धर्ि 
सभपह आदद रु ५००।०० 

धवलाऩत्तम संस्था रु 
५०००।०० ,अन्म 

संस्था रु २५००।००, 

य कत धर्ि सभपह आदद रु 
५००।००   

आ)  संस्था नधवलाकयणको नसपारयस २५०।०० कायोफायका 
आधायहरु ५ दोऩि १० 
राि सम्भ रु ५००।००, 

१० दोऩि २० राि सम्भ 
७५०।०० ,२० दोऩि ५० 
राि सम्भ १५००।०० 
,य सो बन्दा भानथ रु 
२५००।०० 

२५०।०० कायोफायका 
आधायहरु ५ दोऩि १० 
राि सम्भ रु 
५००।००, १० दोऩि 
२० राि सम्भ 
७५०।०० ,२० दोऩि 
५० राि सम्भ 
१५००।०० ,य सो 
बन्दा भानथ रु 
२५००।०० 

  

38) 

वलान ऩैदावलााय सम्फन्धी 
नसपारयस 250।०० 250।००   

39) 

 नोटवलाधकि ङ्गको टावलाय जडानको 
नसपारयस १०००।०० १०००।००   

४०क) 
तभसपकभा योहफयभा 
फसोफाऩत (प्रनतहजाय) ०।१० ०।१०   

ि) रोनदोन कागज प्रभाऩणत  ०।१० ०।१०   

41) 

ना.प्र.नं . य पोटो टाँस 
नसपारयस 150।०० 150।००   

42) उद्योग दताि नसपारयस दस्तपय  ५००।०० ५००।००   

43) साधायण नसपारयस दस्तपय १५०।०० १५०।००   

44)  रयत्र नसपारयस दस्तपय २५०।०० २५०।००   



45) 

 वैलादोऩशक नसपारयस दस्तपय 
बायतको रागी २००।०० २००।००   

46)  भोठ कामभ नसपारयस       

अ)  कच् ी रय १५०।०० १५०।००   

आ)  ऩदक्क रय ३५०।०० ३५०।००   

47) ४७ दा.िा .  नाभसायी/ 

श्रोस्ता कामािन्वलामन / तीन 
ऩपस्तो नसपारयस       

  

 दा.िा .  नाभसायी/ श्रोस्ता 
कामािन्वलामन नसपारयस १५०।०० १५०।००   

  

दा.िा .  नाभसायी/ श्रोस्ता 
कामािन्वलामन सऩजिभन १५०।०० १५०।००   

48) 

नभराऩत्र गयाउदा रा्नो 
दस्तपय       

49)  प्रनतनरधऩ दस्तपय १५०।०० १५०।००   

50) 

ओ.ऩज.टी सोवलाा शपल्क प्रनत 
धवलाद्याथी   १०००।००   

51) 

 यकभ असपर उऩय गनपि ऩने 
बए यकभको ०.५ प्रनतशत यकभको ०.५ प्रनतशत   

52) 

 इरोऩक्ट्रक अटो रयक्सा 
नसपारयस ५००।०० ५००।००   

53) 

ज्गा प्राननङ प्रधटङ 
नसपारयस  २५००।०० २५००।००   

54)  सम्फन्ध धवलाच्छोद २५०।०० २५०।००   

55) वलााधर्िक आम 
प्रभाऩणतय।अ र सम्ऩऩत्त 
भूल्माकंन सोवलाा शपल्क 

भपल्म अंकको ०.०१५ 
प्रनतशत दोऩि ०.०३ 
प्रनतशत 

भपल्म अंकको ०.०१५ 
प्रनतशत दोऩि ०.०३ 
प्रनतशत   

56)  ौहदी प्रभाऩणत       

अ) 
रडोयी (प्रनत धकत्ता थऩ रु 
५०) १५०।०० १५०।००   

आ) 
कत धर्ि ऺोत्र (प्रनत धकत्ता थऩ रु 
५०)       



57) रयफाटो प्रभाऩणत दस्तपय ३००।०० ३००।००   

अ)  प्रनतधकत्ता (थऩ प्रनत धकत्ता 
थऩ रु १५०) नोट 
अंशवलान्डा प्रमोजनका रानग 
उल्रोऩि दस्तपयभा २५ 
प्रनतशत कभ दस्तपय नरनो        

५८ ऩोन्सन नसपारयस       

अ) नोऩारीभा १५०।०० १५०।००   

आ) बायत २००।०० २००।००   

इ) अन्म भपरपक ३००।०० ३००।००   

58) स्थामी फसोफास नसपारयस १५०।०० १५०।००   

59) 

आन्तरयक फसाईसयाई 
नसपारयस १५०।०० १५०।००   

60) 

गाउँऩानरकाको अनभन द्धाया 
धपल्ड नक्साकंन दस्तपय १५००।०० १५००।००   

61) 

ऩशप उऩ ाय यऩजिशोसन 
दस्तपय  ५।०० ५।००   

62) 

ऩशपऩारन पाभि रागत 
इऩस्टभोट दस्तपय  ५००।०० ५००।००   

63) ऩशपऩारन पाभि दताि शपल्क १५००।०० १५००।००   

64) 

फ्रो स हाउस तथा डोयी ऩसर 
दताि शपल्क १०००।०० १०००।००   

65) भौजपदा सप ी दताि शपल्क    ५००।००   

६६) भल्टी नभनडमा प्रनतददन  ६००।०० १०००।००   

67) हर बाडा प्रनत ददन    १०००।००   

68) मसभा उल्रोि बएका फाहोक 
अन्म सफै प्रकायका नसपारयस 
दस्तपय       

क ) नोऩारी भाध्मभको नसपारयस    १५०।००   

69) अस्ऩतार जन स्वलाास््मराई 
हाननकायक नहपनो बनन 
प्रभाऩणत बएका भोडीकर   ३००।००   



जन्म पोहोय भात्र उठाउन 
सधकनो  

70) होटर       

क) ठपरा होटर   ३००।००   

ि) भझौरा होटर   २००।००   

ग) साना होटर योष्टपयोण्ट   १५०।००   

र) ऩ मा ऩसर   ५०।००   

३) 

भोनडकर ऩसर( 
जनस्वलाास््मराई हानीकायक 
नहपनो बनन प्रभाऩणत बएका 
भोडीकर जन्म पोहोय भात्र 

उठाउन सधकनो )   १५०।००   

४) 

ऩक्रननक सधहतको भोनडकर 
(जनस्वलाास््मराई हानीकायक 
नहपनो बनन प्रभाऩणत बएका 
भोडीकर जन्म पोहोय भात्र 
उठाउन सधकनो )   200।००   

5) सयकायी गैयसयकायी संस्था   १५०।००   

६) क्माम्ऩस   १५०।००   

७) 
उच्  भा. धवला./ भा. धवला./ नन. 
भा. धवला.   50।००   

८) प्रा. धवला.   ५०।००   

९) जपत्ता तमायी ऩसर   १००।००   

10) जपत्ता ऩसर / ऩोशाक सम्फन्धी   १००।००   

11) याईस नभर/ आयानभर   ३००।००   

12) साना उद्योग   २५०।००   

१३) सरयमा नसभोन्ट / हाडिवलाोमय   १५०।००   

१४) परपप र ऩसर   150।००   

15) 

थान कऩडा य यो नडभोट ऩसर 
(प्रनत सटय कवलार)   १५०।००   

16) धकयाना ऩसर (प्रनत सटय   150।00   



कवलार) 

17) तयकायी ऩसर   150।00   

18) पननि य ऩसर   150।00   

19) नससा ऩसर   150।00   

20) ईरोक्ट्रोननक ऩसर   150।00   

21) 

आवलाासीम रय ३ तरा बन्दा 
भानथ   150।00   

22) 

आवलाासीम रय ३ तरा बन्दा 
कभ   १००।००   

23) साना छाप्रो रय   ५०।००   

24) सटय कवलार रय   150।00   

25) कऩार काट्नो    150।00   

26) ब्मपधट ऩारिय   150।00   

27) साना उद्योग   150।00   

28) आवलाासीम फोनडिङ्ग स्कप र   150।00   

29) नभठाई ऩसर   150।00   

30) ऩोम ऩदाथि   १००।००   

31) फैधकंङ्क कामािरम   ३००।००   

32) गल्रा ऩसर   ३००।००   
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