
 

 

 

 

                    स्थानीय राजपत्र     

 

मालिकाजजुन गाईँपालिकाद्वारा प्रकालित 

 

खण्डः५                                          संखयाः३                  लमलतः २०७८।०३।१७ 

 

   भाग–१ 

 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिका 

 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाको अर्थथक ऐन, २०७८ 

प्रस्तावनाः मालिकाजजुन गाईँपालिकाको अर्थथक वर् ु२०७८/०७९ को ऄथु सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाुन्वयन 

गनुको लनलमत्त स्थानीय कर तथा िजल्क संकिन गने, छजट ददने तथा अय संकिनको प्रिासलनक व्यवस्था गन ु

वाञ्छनीय भएकोि,े  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को ईपधारा -२ बमोलजम मालिकाजजुन गाईँ सभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

गाईँसभाबाट स्वीकृत लमलत       २०७८।०३।१३ 



 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ मालिकाजजुन गाईँपालिका अर्थथक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेदलेख मालिकाजजुन गाईँपालिका िेत्रमा िागू हुनछे । 

२. सम्पलत करः गाईँपालिका िते्रलभत्र ऄनजसूलच (१) बमोलजम एदककृत सम्पलत्त कर/घरजग्गा कर िगाआन ेर 

ऄसूि ईपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत): गाईँपालिका िेत्रलभत्र ऄनजसूलच (२) बमोलजम भूलम कर (मािपोत) िगाआने र ऄसूि 

ईपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करः  गाईँपालिका िेत्रलभत्र कज नै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै अंलिक तवरिे वहािमा ददएकोमा ऄनजसूलच (३) बमोलजम घर जग्गा वहाि 

कर िगाआने र ऄसूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पँूजीगत िगानी र अर्थथक कारोवारका 

अधारमा ऄनजसूलच (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

६. जलडबजटी, कवाडी र जीवजन्तज करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कज नै व्यलि वा संस्थािे उन, खोटो, जलडबजटी, 

वनकस, कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनर्ेध गररएको जीवजन्तज वाहकेका ऄन्य मृत वा माररएका 

जीवजन्तजको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तजको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत ऄनजसूलच (५) 

बमोलजमको कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र दताु भएका सवारी साधनमा ऄनजसूलच (६) बमोलजम सवारी 

साधन कर िगाआने र ऄसजि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदिे कानजन स्वीकृत भइ सो कानजनमा ऄन्यथा व्यवस्था 

भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा ऄनजसूलच (७) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाआने र 

ऄसूि ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानजन स्वीकृत भइ सो कानजनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनजसूलच (८) बमोलजम व्यवसाय 

कर िगाआने र ऄसजि ईपर गररनेछ । तर, प्रदिे कानजन स्वीकृत भइ सो कानजनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी िजल्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफज ि ेलनमाणु, रेखदखे वा संचािन गरेका ऄनजसूलच (९) मा 

ईल्िेख भए ऄनजसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनजसलूचमा भएको व्यस्था ऄनजसार बहाि लबटौरी िजल्क 

िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

११. पार्ककङ िजल्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कज नै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सजलवधा ईपिब्ध गराए वापत 

ऄनजसूलच (१०) बमोलजम पार्ककङ िजल्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ। 



 

१२. टे्रदकङ्ग, कोयोदकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्  याफ्टीङ्ग िजल्कः  गाईँपालिका अफ्नो 

िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कायोदकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्  याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय 

संचािन गरेवारत ऄनजसूलच (११) बमोलजमको िजल्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

१३. सवेा िजल्क, दस्तजरः गाईँपालिकािे लनमाुण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनूसलूच -१२ मा ईलल्िलखत 

स्थानीय पूवाुधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनजसूलचमा व्यवस्था भए ऄनजसार 

िजल्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

१४. पयटुनिजल्कः गाईँपालिकाि ेअफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेि गने पयुटकहरुवाट ऄनजसूची १३ मा ईलल्िलखत दरमा 

पयुटन िजल्क िगाइन ेर ऄसजि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदिे कानजन स्वीकृत भइ सो कानजनमा ऄन्यथा व्यवस्था 

भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१५. कर छज टः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कज नै पलन दकलसमको कर छजट 

ददइने छैन ।  

१६. कर तथा िजल्क सकंिन सम्बलन्ध कायलुवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनजसार कर तथा िजल्क संकिन 

सम्बलन्ध कायुलवलध गाईँपालिकािे तोके ऄनजसार हुने छ । 

 

ऄनजसूलच - १ 

                                 मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेबार्थर्क सम्पलत कर 

लस.नं. करयोग्य सम्पलतको मजल्य 
अगामी अ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तालवत 

दररेट 
कैदफयत 

१ ५ िाख रुपैया सम्मको ५५   

२ ५ िाख दलेख ५० िाख सम्मको   ११०   

३ ५० िाख दलेख १ करोड सम्मको १६५   

        

    ऄनजसजची -२ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेबार्थर्क भजलम  कर 

लस.नं. जग्गाको प्रकार 
अगामी अ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तालवत              

दररेट 
कैदफयत 

१ ऄब्बि  १० प्रलत रोपनी 

२ दोयम ९ " " 

३ लसम ८ " " 

४ चाहार ७ " " 



 

        

    ऄनजसजची -३ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेबार्थर्क घर बहाि  कर 

लस.नं. घरको प्रकार 
अगामी अ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तालवत 

दररेट 
कैदफयत 

१ घर बहाि रकमको १० प्रलतित  - - 

        

     

ऄनजसजची -४ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेबार्थर्क व्यवसाय   कर 

लस.नं. व्यवसायको प्रकार 

अ.व . 

२०७८।०७९ का 

वास्तलवक करको 

दर 

अ.व . 

२०७९।०८० 

का वास्तलवक 

करको दर 

कैदफयत 

१ व्यापारीक वस्तज       

  चजरोट लबक्री गन ेथोक लवके्रता १५०० १६५०   

  चजरोट लबक्री गन ेखजद्रा लवके्रता ३०० ११००   

२ 
लभलडयो रेकडस ुप्िरे अददको थोक तथा खजद्रा 

व्यवसाय 
      

  सम्पजणु इिेक्ट्रोलनक पसि १००० ११००   

  साईन्ड लसस्टम भाँडामा ददने व्यवसालयहरु १००० ११००   

३ लनमाणु व्यवसायी       

  
हाडवुेयर लनमाुण सामाग्री तथा  रंगरोगन सामाग्री 

सलहत 
१५०० १७००   

  हाडवुेयर लनमाुण सामाग्री मात्र १००० ११००   

४ कम््यजटर र ऄन्य इिके्ट्रोलनक्स सामान       

  
कम्यजटर र सोका पाटु लबक्री गने, साईण्ड लसस्टम, 

प्रलििण तथा साइवर सचंािन गने 
१००० १७००   

  मोबाइि ग्यािरी, मोबाआि सेट लबक्री तथा ममुत १००० ११००   

  मोबाइि ममुत मात्र २०० ३००   

  दिज ,कजिर, राइसकजकर ,रेलडयो, घडी, लहटर ५०० ६००   



 

,लवद्यजत सामग्री लबक्री पसि 

५ पेट्रोलियम पदाथकुा थोक तथा खजद्रा व्यापार       

  पेट्रोि पम्प ५००० ५५००   

  ड्रममा पेट्रोलियम पदाथु लबके्रता बाट तेि बेच्न े ५०० ६००   

६ 
दलैनक ईपभोगका खाद्य पदाथ ु, कपडा अददका 

थोक तथा खजद्रा व्यापार 
      

  दकराना पसि मात्र ३०० ६००   

  दकराना सलहत ऄन्य पेय पदाथु भएको खजद्रा पसि ५०० ८००   

  खाद्यान्न लबक्री पसि ५०० ६००   

  एकै पसि लभत्र एकभन्दा बढी व्यवसाय गन े ५०० ६००   

  खाना पसि ५०० ६००   

७ सवारी साधन ममतु तथा सम्भार गन े       

  
मोटरसाआकि ममुतका साथै सोका पाटुस लबक्री गन े

पसि 
१००० ११००   

  गाडीका टायर ममुत तथा हावा भन े ५०० ६००   

  मोटरसाइकि लबके्रता ५००० ६०००   

८ लविरे्ज्ञ परामि ुतथा ऄन्य व्यवसालयक सवेा       

  लचदकत्सक १००० ११००   

  कलवराज वैद्य  ५०० ६००   

  कानजन व्यवसालय ५०० ६००   

  िेखापरीिक घ वगु ५०० ६००   

  दन्त लचदकत्सक ५०० ६००   

  ऄनजसन्धान कताु र परामिुदाता( लडजाइनर) १००० ११००   

  कम््यजटर एनालिष्ट र प्रोगाम ५०० ६००   

  लबमा एजेन्ट ५०० ६००   

  सभेयर ४०० ५००   

  ऄनजवादक ४०० ५००   

  पिज लचदकत्सक १००० ११००   

  सामान ढजवानीकताु तथा कम्पलन स्थालनय ५०० ६००   

  संस्थागत पेन्टर स्थालनय २०० ३००   



 

  िेखापढी व्यवसाय २०० ३००   

९ लनमाणु व्यवसायी       

  ‘घ’ शे्रणीका लनमाुण व्यवसायी(दताु) १२००० १२०००   

  ‘घ’ शे्रणीका लनमाुण व्यवसायी(नलवकरण) २५०० ३०००   

  ‘घ’ शे्रणीका लनमाुण व्यवसायी(प्रलतलिपी) ५०० ६००   

  ‘घ’ शे्रणीका लनमाुण व्यवसायी (लविम्ब िजल्क) ५००० ५५००  

१० ईत्पादनमजिक ईद्योग       

  लचईरा ईद्योग ५०० ६००   

  लसमेन्ट ईद्योग १०००० ११०००   

  गिैचा ईद्योग १००० ११००   

  लग्रि ,सटर, ट्रस बनाईने अदद १००० ११००   

  पिजपंलिको अहारा ईत्पादन गने ५०० ६००   

११ ईजामुजिक ईद्योग       

  सोिार पावर लबक्री पसि १००० ११००   

१२ कृलर् तथा वन जन्य ईद्योग       

  काठ लचरान सम्बलन्ध काम गने साना लमि १००० ११००   

  काठ लचरान ईद्योग २००० २५००   

  लचरान मसेीन राखी फर्थनचर ईत्पादन गने पसि १००० ११००   

  फर्थनचर सोरुम १००० ११००   

  धान कज ट्ने ,गँहु लपस्ने, तोरी पेल्ने ईद्योग (लमि) ५०० ७००   

१३ खलनज ईद्योग       

  पत्थर ईत्खनन ईद्योग २००० २५००   

          

१४ 
पयटुक अवास, होटेि रेष्टजरेन्ट, ररसोटु, ट्राभल्स 

एजने्सी  
      

  हि सलहत व्यवलस्थत गेष्ट हाईस १००० १२००   

  साधारण होटेि ५०० ६००   

  लचया नास्ता पसि ५०० ६००   

१५ लमठाइ तथा भोजनािय       

  लमठाइका साथै भोजनका ईच्च स्तरीय व्यवस्था १००० ११००   



 

भएका 

  लमष्ठान भण्डार पसि ५०० ६००   

  डरेी पसि ५०० ६००   

१६ छपाइ तथा प्रकािन       

  छापाखाना तथा स्टेिनरी ५०० ६००   

१७ 
लवलभन्न दकलसमका तालिम गोष्ठी सलेमनार तथा 

लववाहको िालग हि व्यवस्था गन े
      

  टेन्ट तथा साईन्ड लसस्टम भाँडामा ददने पसि १००० ११००   

१८ सचंार सवेा       

  फ्याक्स फोटोकपी सेन्टर तथा फोटो लखच्न े ५०० ६००   

  
इमेि इन्टरनेट सलहत साइवर क्याफेको व्यवस्था 

भएको 
५०० ६००   

  कज रीयर सेवा २०० ३००   

  एफ.एम. रेडीयो स्टेसनमा वार्थर्क ५०० ६००   

१९ लवलत्तय सवेा       

  
नेपाि सरकारका पजणु स्वालमत्वमा रहकेो बाहके क 

वगुका वालणज्य बैकंहरु 
१०००० १००००   

  लवलत्तय कम्पलनका कायाुिय ख वगु ८००० ८०००   

  लवलत्तय कम्पलनका कायाुिय ग वगु ७००० ७०००   

  लवलत्तय कम्पलनका कायाुिय घ वगु ६००० ६०००   

  ख वगुका लवकास बैकं ५००० ५०००   

  ग वगुका लवकास बैकं ५००० ५०००   

  घ वगुका लवकास बैकं ५००० ५०००   

  मलन ट्रान्सफरका िाखा कायाुिय २००० २०००   

  लबमा कम्पनी ५००० ५०००   

  सहकारी संस्था १००० १०००   

२० स्वास््य सवेा       

  गैर सरकारी ऄस्पताि( सम्पजणु सेवा प्रदान गने) ३००० ३५००   

  लक्िलनक तथा ल्याब ५०० ६००   

  दन्त लक्िलनक ५०० ६००   

  ऄल्ट्रासाईन्ड एक्सरे ५०० ६००   



 

  सादा एक्सरे २५० ३००   

२१ लििा सवेा       

क. लनलज िेत्रका स्कजि क्याम्पस लवश्वलवद्यािय       

  प्रा.लव. स्तरका लवद्यािय ५०० ६००   

  लन.मा.लव. स्तरका लवद्यािय ६०० ८००   

  मा.लव. स्तरका लवद्यािय ७०० ९००   

  ईच्च मा.लव. ९०० १०००   

२२ तालिम तथा ऄनजसन्धान केन्द्र       

  कम््यजटर प्रलििण केन्द्र ५०० ६००   

  ऄन्य सवेा       

  ब्यजरटपािुर ५०० ६००   

  श्रीङ्गार पसि ५०० ६००   

  सैिजन २०० ३००   

२३ फोटो स्टजडीयो       

  किरल्याव ५०० ६००   

  फोटो लभडीयो लमक्सीङ गने, लस.लड.तयार गन ु ५०० ६००   

२४ सजचीकार कपडा लसिाइ गन े       

  कपडा सोरुम सलहतको टेिररङ्ग पसि ५०० ६००   

  टेिररङग पसि ४०० ५००   

  अटु सेन्टर साधारण २०० ३००   

२५ मासज लबके्रता       

  कजखजराको मासज पसि ५०० ५५०   

  माछा पसि ३०० ४००   

  खसी बोकाको मासज तथा ऄन्य पसि ५०० ६००   

२६ खोका  डबेरी पसि       

  भाँडाकज डाँ लबके्रता पसि ५०० ६००   

  खेिौना ईपहार तथा लगफ्ट लबके्रता २०० २५०   

  एग्रोभेट सेन्टर ५०० ५५०   

  ग्यास लबके्रता १००० १५००   

  मोबाइि टावर िजल्क प्रलत टावर २००० २५००   



 

२७ लवलभन्न ईद्योग       

  िघज ईद्योग (मसिा, नमकीन, पाईरोटी अदी ) ३०० ४००   

  डरेी फमु लमठाइ समेत भएकोमा ५०० ६००   

  डरेी फमु मात्र भएको ३०० ४००   

  लसिाइ कटाँइ तालिम केन्द्र ३०० ४००   

  जजत्ता, चप्पि पसि ५०० ५५०   

२८ तरकारी फिफज ि खजद्रा पसि       

  तरकारी फिफज ि खजद्रा पसि २०० २५०   

२९ और्लध पसि       

  और्लध पसि तथा मेलडकि हि ६०० ७००   

  चस्मा लबदक्र पसि ३०० ४००   

३० पिज तथा कृलर् व्यवसाय गन ु       

  कृलर् तथा पिजपािन व्यवसाय व्यलिगत(दताु) ५०० ६००   

  कृलर् तथा पिजपािन व्यवसाय सहकारी (दताु) १००० ११००   

   कृलर् समजह तथा फमु नलवकरण  ३००  ४००   

 

साधारण होटेि, लचया नास्ता पसि,लमठाइ 

पसि,फेन्सी पसि,दकराना पसि,खाद्यान्न पसि 

हरु,पेय पदाथु,िघजईद्यम नलवकरण 

२०० ३००  

 मददरा व्यवसाय/फमु लसफाररस दस्तजर १०००० ११०००  

 

 

ऄनजसजची -५ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेजडीबजटी कवाडी र जीवजन्तज कर 

लस.नं. करको प्रकार अ.व.२०७८।०७९ को वास्तालवक दररेट कैदफयत 

१ खोटो संकिन २ प्रलत दकिो 

२ 

जलडबजटी संकिन(रटमजर, बोक्रा, लसल्पज, 

पखानवेद, काईिो, लचराआतो वा ऄन्य) ५०० प्रलत दिन्टि 

३ हाड लसङ ३०० प्रलत दिन्टि 

४ वनकस ४०० प्रलत दिन्टि 

५ ईन ५०० प्रलत दिन्टि 

६ छािा ५०० प्रलत दिन्टि 

७ प्वाँख ५०० प्रलत दिन्टि 



 

८ कवाडी माि (खािी बोति) २५० प्रलत दिन्टि 

९ दािलचनीको पात बोक्रा १ प्रलत दकिो 

१० सल्िाको लसम्टा ५० प्रलत दिन्टि 

११  बरामलत काठ गोलिया ३०० 

प्रलत १०० क्यजलवक 

दफट 

१३ ऄल्िो ५० प्रलत दिन्टि 

 

ऄनजसजची -६ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेसवारी साधन कर 

लस.नं. सवारी साधनको प्रकार 
अगामी अ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तालवत 

दररेट 
कैदफयत 

१ मोटरसाआकि दता ु १२००   

२ ऄन्य सवारी साधन दता ु २०००   

३ 

दताु नभएको ऄन्य सवारी साधनमा 

पट्के कर ५०   

        

    

    ऄनजसचूी ७ 

मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेलवज्ञापन कर 

 

अ.व. २०७८/०७९ सम्म प्रलतवगु दफट रु ५० 

१. ऄन्य बस्तजको लवज्ञापनमा प्रलतवगु दफट रु ५० 

२. सावुजलनक स्थानमा व्यानर टासेममा प्रलत लमटर ७ ददन सम्म रु ७ सो भन्दा वढी राख्न परेमा प्रलतददन 

रु २ 

३. १ लमटर र १ वगुलमटर दफट सम्मको वज्ञापन १ मलहना सम्मको प्रलतददन रु १ र सो भन्दा वढी राख्न 

परेमा प्रलत ददन रु २ 

४. अफ्नो व्यवसाय पररचयको िालग १५ स्िायर दफट सम्म १ थान बोड ुव्यावसायीि ेअफ्नो पसि वा 

व्यवसाय रहकेो लभत्ता पखाुि वा ऄगाडीको भागमा राख्न पाईने छनर १ भन्दा धेरै बोड ुराख्न परेमा 

मालथको दररेटमा सम्वलन्धत व्यवसायीिे लवज्ञापन कर बाफत बजझाईनज पने छ । 
  

 

ऄनजसजची -८ 

  मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेमनोरञ्जन  कर   

  



 

लस.नं. मनोरञ्जनको प्रकार 

चािज 

अ.व.२०७८।०७९ 

को ऄनजमालनत करको 

दर 

अगामी 

अ.व.२०७९।०८० 

को प्रस्तालवत करको 

दर कैदफयत 

  १ जादज, सकुस, चटक अददमा प्रलत ददन रु. २०० ३००   

            

            

  

       

       ऄनजसजची -९ 

   मालिकाजजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेबहाि लवटौरी िजल्क 

  

लस.नं. बहाि लवटौरीको प्रकार 

चािज 

अ.व.२०७८।०७९ 

को ऄनजमालनत करको 

दर 

अगामी 

अ.व.२०७९।०८० 

को प्रस्तालवत करको 

दर 

कैदफयत 

  
१ 

मेिा जात्रा पवुमा सावुजलनक स्थिमा पसि 

राख्ने दलैनक १०० का दरि े

दलैनक १००का 

दरिे   

  
  हाटबजार वा पसि लनमाुण मालसक ५०का दरि े

मालसक ७५ का 

दरिे   

            

  

       

       ऄनजसजची -१२ 

  मालिकाजनु गाईँपालिकाि ेिगाईन ेसवेा िजल्क दस्तजर 

  

लस.नं. सेवाको  प्रकार 

चािज 

अ.व.२०७८।०७९ 

को ऄनजमालनत करको 

दर 

अगामी 

अ.व.२०७९।०८० 

को प्रस्तालवत करको 

दर 

कैदफयत 

  

१ 

व्यलिगत घटना दता ु३५ ददन पलछ र 

(लविम्ब िजल्क) २०० २००   

  २ व्यलिगत घटना प्रलतलिलप ५०० ५००   

  ३ ऄगे्रजीमा गररने सब ैलसफाररस २०० ३००   

  ४ नागररकता लसफाररस १०० १५०   

  ५ नागररकता प्रलतलिलप लसफाररस १०० १५०   

  ६ मजचजल्का सलहतको नागररकता ३०० ३००   

  ७ ऄंलगकृत नागररकता २०० ३००   

  



 

८ नाता प्रमालणत स्वदिे प्रयोजन १०० २००   

  ९ नाता प्रमालणत लवदिे प्रयोजन ५०० ७००   

  १० नाता कायम लसफाररस १५० २००   

  ११ पाररवारीक लववरण लसफारीस २०० २००   

  १२ बसोबास प्रमालणत लसफारीस २०० ३००   

  १३ जन्म लमलत प्रमालणत लसफारीस १०० १५०   

  १४ बैवालहक सम्बन्ध प्रमालणत लसफारीस १०० १५०   

  १५ ऄलववालहत प्रमालणत लसफारीस १०० १५०   

  १६ नाबािक प्रमालणत लसफारीस १०० २००   

  १७ व्यलिगत प्रमालणत लसफारीस १०० २००   

  १८ सम्बन्ध लवच्छेद प्रमालणत लसफारीस १०० २००   

  
१९ 

खानेपानी टेलिफोन  जडान नामसारी ठाईँ 

सारी ३०० ३००   

  
२० 

लवद्यजत लमटर जडान लसफारीस घरायसी 

प्रयोजन ३०० ३००   

  
२१ लवद्यजत लमटर जडान लसफारीस ऄन्य प्रयोजन १५०० १५००   

  
२२ 

लवलभन्न संघ संस्था क्िब इन्टीच्यजट अदद दताु 

लसफारीस १००० १०००   

  २३ चौपाया लनकासी दस्तजर प्रलत गोटा लसफाररस ३०० ५००   

  २४ सस्था नलवकरण प्रलत िाख १०० १००   

  २५ नाम थर जन्म लमलत संिोधन लसफारीस १०० १००   

  २६ पेन्सन लसफारीस ३०० ३००   

  २७ लनजी बैंक स्थापना ऄनजमती लसफारीस ५००० ५०००   

  २८ पट्के लसफारीस ५० ७५   

  २९ ईजजरी लनवेदन दस्तजर १०० १००   

  ३० लमिा पत्र दस्तजर १०० १५०   

  ३१ टावर स्वीकृती लसफारीस २००० २०००   

  ३२ नागररकता बाहकेको मजचजल्का लसफारीस ३०० ३००   

  ३३ वन जन्य वस्तजको लसफारीस       

  ३४ रुख कटान लसफारीस २०० २००   

  ३५ व्यवसाय बन्द तथा नाम पररवतुन लसफारीस ५०० ५००   

  



 

३६ चार दकल्िा प्रमालणत ३०० ३००   

  ३७ टे्रस नक्सा लनमाुण तथा प्रमालणत प्रलत दकत्रा २०० २००   

  ३८ टे्रस नक्सा लनमाुण १०० १००   

  
३९ 

जग्गा नामसारी दकनबचे तथा मािपोत 

सम्बन्धी ऄन्य लसफारीस       

   ४० रालजनामा बकसपत्र लसफारीस ५०० ५००   

   ४१ ऄंिबण्डा लसफारीस २५० २५०   

   ४२ नाम सच्याइ सजुलमन लसफारीस १०० १५०   

   ४३ घर बाटो लसफारीस १०० १००   

   ४४ जग्गा धनी पूजा ुप्रलतलिलप लसफारीस २०० २००   

  

 ४५ 
जग्गा दताु वा नामसारी लसफारीस ५ रोपनी 

सम्म ५०० ५०० 

थप 

प्रलत 

रोपनी 

रु.२५  

   ४६ घर नक्सा नामसारी १००० १०००   

   ४७ घर जग्गा मजल्याङ्कन       
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