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गाउँकार्यपालिका वा वडाबाट उपिव्ध गराईने प्रमाणित / लिफाररि वापतको िेवा शलु्कको दरः 
क्र.िं. वववरि दर रु. कैवफर्त 

क) लिफाररि     

१ नाता प्रमाणित नेपािीमा २०० र अंग्रजी ५०० 
(लनवेदन िवित) 

  

२ ववदेश जाने लिफाररश नेपािीमा ५०० र  अंग्रजी ७००       

४ घरजग्गा नामिारी / िकवािा प्रमाणित ३००   

५ घर कार्म लिफाररि कच्ची घर ३००, पक्की ५००   

६ पेन्िन काडय वा िो िम्बन्धी अन्र् 
लिफाररि 

५००   

७ िकवािा िंरक्षि िम्बन्धी लिफाररि २००   

८ िंघ िंस्था दताय िम्बन्धी लिफाररि ५००   

९ लनजी ववद्यािर् दताय र स्तर बवृि 
(मन्टेश्वरी / आ.वव. / मा.वव.) 

५०० / १००० / १५००   

१० काठ दाउराको लिफाररि काठः १५०० / दाउराः १०००   

११ अंग्रजेी रुपान्तरि ५००   

१२ वंशजको नागररकता िम्बन्धी लिफाररि १००, प्रलतलिपीः १५०   

१३ अंलगकृत नागररकता िम्बन्धी लिफाररि ५००   

१४ नाम छूटको लिफाररि १००   

१५ चार वकल्िा प्रमाणित लिफाररि  ३००   

१६ िनाखतको लिफाररि ३००   

१७ जन्म मतृ्रू् िम्बन्धी लिफाररि १५०   

१८ स्थार्ी बिोबाि िम्बन्धी लिफाररि १५०   

१९ नाम, थर, जन्म लमलत िंशोधन लिफाररि ३००   

२० कन्ििुर प्रमाणित ४००   



 

२१ िजयलमन शूल्क ५००   

२२ अलमन शूल्क २००० प्रलत वकत्ता         

थप प्रलत वकत्ता १०००   

२३ ववदू्यत जडान िम्बन्धी लिफाररि     

२३.१ आर.िी.िी. पक्की घर ३००   

२३.२ अन्र् घर २००   

२४ टेलिफोन जडान िम्बन्धी लिफाररि ३००   

२५ लनजी धारा जडान िम्बन्धी लिफाररि ३००   

२६ चाररलिक लिफाररि  ५००   

२७ प्िवटङ िेवा शूल्कः२ रोपनीिम्म, िो 
भन्दा मालथ ५ रोपनीिम्म प्रलत १ रोपनी 
र िोभन्दा बढी प्रलत १ रोपनी 

२५०००, १०००० र ५,०००   

२८ घरेि ुउद्योग स्थापना लिफाररि  ३००   

२९ भवन लनमायिको िाधारि स्वीकृलत 
िम्बन्धी लिफाररि 

५००   

३० िंस्थागत (मठ, मणन्दर, आमा िमिु 
तथा अन्र् िंस्था नववकरि िगार्तका  
लिफाररि 

३००  

३१ ववववध लिफाररि  २००  

३२ कृवि तथा पश ुफमय दताय लिफररि शलु्क  ३००  

३३ छािवणृत्त िम्बन्धी लिफाररि लनशलु्क   

ख) अन्र् दस्तरु     

१ लनवेदन दस्तरु १०   

२ अनूिचुी १०   

३ लनवेदन दताय शलु्क १०   

४ भवन लनमायि दरखास्त फाराम १००   

५ पलत पत्नी िम्बन्ध ववच्छेद लनवेदन 
दस्तूर 

५००   

६ जन्म, मतृ, विाईिराई र िम्बन्ध 
ववच्छेद वविम्व दस्तूर 

५०   

७ परीक्षा िम्बन्धी दरखास्त फाराम शलु्क १००   

८ कोटेशन फाराम शलु्क आलथयक लनर्माविी अनूिार   

९ टेण्डर फाराम शलु्क आलथयक लनर्माविी अनूिार   



 

१० लनवेदन नक्कि प्रलत पाना  कार्ायिर्िे ७ आफैिे ५   

११ घरपािूवा कूकूर दताय र नवीकरि  ँ
दस्तूर 

१००   

१२ भरुवा बन्दूक नवीकरि दस्तूर णजल्िा भर १०० राज्र् २००   

१३ घर लनमायि नक्शाको नक्कि दस्तूर ३००   

१४ लमिापि दस्तूर प्रलत पक्ष लनशलु्क   

नोटः आलथयक ििार्ता, दीन दूःखी िरुको 
िकमा  गाउ पालिकाको अध्र्क्षको 
तोक आदेश अनूिार लनशलु्क िेवा 
प्रदान गनय िवकन्छ । 

लनशलु्क   

ग) िैलिर्त प्रमाणित (ऋि र वैदेणशक 
रोजगारका िालग) 

    

१. रु.१ देखी १०िाखिम्म १०००   

२. रु.१० िाख १ देखी २० िाखिम्म २०००   

३. रु.२० िाख १ देखी ३० िाखिम्म ३०००   

४. रु.३० िाख १ देखी ४० िाखिम्म ४०००   

५ रु.४० िाख १ देखी ५० िाखिम्म ५०००   

६ रु.५० िाख भन्दा बढी प्रत्रे्क १० 
िाखमा  

पचाििाख भन्दा बवढ ०.०७ 
प्रलतशतिे लिन े

  

घ) अध्र्र्नको िालग     

१ रु.२० िाख िम्मको रु.१०००।०० १०००   

२ रु.३० िाख िम्मको रु.१५००।०० १५००   

३ रु.५० िाख िम्मको रु.२५००।०० २५००   

४ रु.५० िाखभन्दा बढी प्रत्रे्क १० 
िाखमा 

पचाििाख भन्दा बवढ ०.०५ 
प्रलतशतिे लिन े

  

५ अंशवण्डा र दानबकिमा १५०   

ङ) गाउँपालिकािे तत्काि लधतो मलु्र्ांकन गरेको लिफाररि र एकीकृत 
िम्पणत्तकर तथा अन्र् ववववध करको पूनः नवीकरि गनुयपदाय जून प्रर्ोजनका 
िालग गररएको िो िोका िालग िाग्ने दस्तूरको १० प्रलतशत राजश्व लिइनेछ 
। 

  

  

 
 
 
 


