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आरुघाट गाउँपामिकाको आमथिक ऐन,२०७८ 

आरुघाट गाउँपालिका, गोरखा गण्डकी प्रदशे  

 

प्रस्तावना: आरुघाट गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथि सम्बलधि प्रस्ताविाई कार्ािधवर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर 

तथा शलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाधछनीर् भएकोिे, 

 नेपािको संलविानको िारा २२८ को उपिारा (१) बिोलिि आरुघाट गाउँपालिका को गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१.समिप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) र्स ऐनको नाि " आलथिक ऐन,२०७८"  रहकेो छ । 

     (२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गते दलेख आरुघाट क्षते्रिा िाग ुहुनेछ । 

२. सम्पमत कि : सम्पलत करसम्बधिी व्र्वस्था आबश्र्कता अनसुार गाउँ कार्िपालिकािे लनिािरण गरे बिोलिि हुनेछ । 

३. भुमि कि : गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र अनसुचूी (२) बिोलिि भलुि कर (िािपोत ) िगाईने र असिु उपर गररनछे ।  

४. घि बहाि कि: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैव्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोदाि, टहरा छप्पर, िग्गा वा परैु आंलशक 

तबरिे बहाििा लदइएकोिा अनसुचूी (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

५. ब्यबसाय कि: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, ब्र्बसार् वा सेवािा पुँिीगत िगानी र आलथिक कारोबारका आिारिा अनसुचूी (४) 

बिोलिि कर िगाइन ेर असिु उपर गररनछे । 

६. जमडबटुी, कबाडी ि मजवजन्तु कि:  गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र कुन ैव्र्लि वा संस्थािे ऊन, खोटो, िलडबटुी, वनकस, कबाडी िाि र 

प्रचलित काननुिे लनरे्ि गररएको िीविधतु बाहकेका अधर् ितृ वा िारीएका िीविधतुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा, िस्ता बस्तुको 

ब्र्बसार्ीक कारोबार गरेबापत अनसुचूी (५) बिोलििको कर िगाइने र असिु उपर गररनछे । 

७. सबािी साधन कि: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र दताि भएका सबारी सािनिा िगाइने सबारी सािन कर प्रदशे काननु बिोलिि हुनछे । 
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८. मबज्ञापन कि: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र हुने लबज्ञापनिा िगाइने  लबज्ञापन कर प्रदशे काननु बिोलिि हुनेछ । 

९. िनोिंजन कि: गाउँपालिका क्षते्रलभत्र हुने िनोरंिन ब्र्बसार्, सेवािा िगाइन ेब्र्बसार् कर प्रदशे काननु बिोलिि हुनछे । 

१०. बहाि मबटौिी कि : गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेखदखे वा संचािन गरेका हाट बिार वा पसििा िगाइने बहाि 

लबटौरी शलु्क प्रदशे काननु बिोलिि हुनेछ । 

११. पामकिं ग शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैसबारी सािनिाई पालकि ङ सलुबिा उपिब्ि गराए बापत िगाइने पालकिं ग शलु्क प्रदशे 

काननु बिोलिि हुनछे । 

१२. टे्रमकंग, कायामकंग, क्यानोइगं, बन्जी जमम्पगं, मजप फ्िायि ि र् यामफ्टङ शुल्क :टे्रलकंग, कार्ालकंग, क्र्ानोइगं, बधिी िलम्पगं, 

लिप फ्िार्र, र र् र्ालफ्टङ सेवा वा ब्र्बसार् संचािन गरे बापत िगाइने शलु्क प्रदशे काननु बिोलिि हुनछे । 

१३. सेवा शुल्क दस्तुि: गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन, वा व्र्वस्थापन गरेका अनसुचूी १२ िा उल्िेलखत स्थानीर् पबुाििार र उपिब्ि 

गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोलह अनसुचूीिा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिु उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन शुल्क: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुिा िगाइने पर्िटन शलु्क प्रदशे काननु बिोलिि हुनछे । 

१५. कि छुट : र्स ऐन बिोलिि कर लतन ेदालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट लदइन ेछैन । 

१६. कि तथा शुल्क सकंिन सम्बमन्ध कायिमवमध: र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बलधि कार्िलवलि 

गाउँपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

अनुसूची २ 

     दफा ३ संग सम्बमन्धत 

      भूमि कि (िािपोत) दस्तुि : 

वारीको  प्रकार  ०–५  रोपनी ६–१० रोपनी ११–२० रोपनी २१–३० रोपनी ३१ रोपनी भधदा िालथ  

अव्वि  १२ १४ १६ १८ २० 

दोर्ि  १० १२ १४ १६ १८ 

लसि  ८ १० १२ १४ १६ 

चाहार ६ ८ १० १२ १४ 

खतेको लकलसि  

अव्वि  १६ १८ २० २२ २४ 

दोर्ि  १४ १६ १८ २० २२ 

लसि  १२ १४ १६ १८ २० 

चाहार १० १२ १४ १६ १८ 

िररबाना  

१ वर्ि १० % 

२ वर्ि २०% 

३ वर्ि ३०% 

४ वर्ि ४० %.......... वर्िको दश प्रलतशतका दरिे िाग्ने छ । 
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िालथ िनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन धर्नूति शलु्क रु २० लिइनेछ । िालथको दररेट लकस्ता लकस्तािा नभई 

उच्चतिको आिारिा एकिषु्ठ लिइनेछ । उदाहरणको िालग राि भधने ब्र्लिको १५ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दािको 

बारी चाहार छ भने त्र्सिाई १६ रोपनी िालन १६×१०= १६ 

 

 

अनुसचूी ३ 

दफा ४ सगँ सम्बमन्धत  

      घि बहाि कि   

 

१. 

 

घर बहाि कर  

व्र्लिगत प्रर्ोिन  २ प्रलतशत  

संस्था वा ब्र्बसार्ीक प्रर्ोिन  १० प्रलतशत  
 

अनुसचूी ४ 

दफा ५ सगं सम्बमन्धत 

        ०७७/०७८ को िालग स्वीकृत गररएका ब्र्बसार् करको लकलसि, श्रेणी र दररेट लववरण 

  मस.नं  ब्यबसाय को नाि           शे्रणी      स्वीकृत दि 

१. िलदरा तथा चरुोट लडिर सिते थोक लबके्रता   ४०००/- 

 

 

 

२. 

अधर् लडिर सिते थोक लबके्रता  क) ठुिो   ४०००/- 

ख) िध्र्ि िगानीको आिारिा  ३०००/- 

ग) हल्का पेर् पदाथि  २०००/- 

 

३. 

लनिािण सािग्री लबके्रता  एक भधदा बढी लडिरलसप भएको  ५०००/- 

ठुिो स्तरको  ४०००/- 

 

 

४. 

कम्प्र्टुर, लट.भी, रेलडर्ो, घडी, िोबाइि 

होिसेि (िगानीको आिारिा ) २०००/- 

खदु्रा  १५००/- 

ििित  १०००/- 

५.  

पेट्रोलिर्ि पदाथि  

लडिेि , पेट्रोि पम्प  ५०००/- 

िट्टीतेि लडिर १०००/- 

ग्र्ास लडिर  ३०००/- 

खदु्रा ग्र्ास लबके्रता  १५००/- 

६. दलैनक उपभोग्र् खाद्य पदाथि  लडिर  १०००/- 

खदु्रा ५००/- 

७. खदु्रा पसि   ५००/- 

८. फेधसी पसि  ठुिो  २०००/- 

सानो  १५००/- 

कपडा पसि  ठुिो २०००/- 

िध्र्ि  १५००/- 

सानो  ७५०/- 

९. सबारी सािन लबके्रता  िोटर साईकि, लडिर तथा सोरुि  ४०००/- 

लिप, कार, ट्रर्ाक्टर, अधर् सोरुि   १००००/- 

साईकि  ५००/- 

१०. नलसिङ होि, सािदुालर्क अस्पताि   ४०००/- 

११. और्लि थोक लबके्रता र लक्िलनक   २५००/- 
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१२. लक्िलनक र और्लि पसि   ३०००/- 

१३. आखा लक्िलनक र चस्िा पसि   ३०००/- 

१४. लक्िलनक र ल्र्ाब   ३०००/- 

१५. और्लि पसि   १५००/- 

१६. डेधटि लक्िलनक   ३०००/- 

१७. लबशेर्ज्ञ परािशि सेवा  कधसल्टेधसी ३०००/- 

अधर्  १५००/- 

१८. लनिािण व्र्वसार्ी नर्ाँ दताि  घ वगि  १००००/- 

नलबकरण   ५०००/- 

इिाित पत्र नलवकरण थप दस्तुर (कालतिक-चैत)  ४०००/- 

नाि /ठाउँसारी दस्तुर   १००००/- 

 इिाित पत्र प्रलतलिलप, शेर्रहोल्डर थप/ घट दस्तरु  २०००/- 

१९. होटि  िि सलहत होटि  ३०००/- 

होटि िात्र  १५००/- 

सािाधर्  ५००/- 

२०. रेस्टुरेधट क वगि  १५००/- 

ख वगि  १०००/- 

ग वगि  ५००/- 

२१. 

 

 

 

 

उद्योग (आरान बाहके) रेलिंग तथा ब्िक उद्योग ३०००/- 

आल्िलुनर्ि तथा तािाका भाडा उद्योग    २०००/- 

बेकरी उद्योग  १५००/- 

क्रसर उद्योग  २००००/- 

आल्िलुनर्ि (इधटेररएर) ४०००/- 

२२. गोबर ग्र्ास कम्पलन   ५०००/- 

२३. सोिार लडिर   ३०००/- 

२४. फलनिचर तथा काठ लबलक्र लवतरण (स. लिि )   ३०००/- 

२५. फलनिचर सोरुि (पसि)  २०००/- 

२६. छपाई तथा प्रकाशन  अफसेट प्रेस  ३०००/- 

छपाई तथा प्रकाशन  १५००/- 

२७. कम्प्र्टुर इलधस्टच्र्टु  २०००/- 

२८. ड्राइलभंग इलधस्टच्र्टु  ३०००/- 

२९. फ्र्ाक्स, इधटरनेट, साइबर, कुररर्सि सेवा िात्र    १५००/- 

३०. लवत्तीर् कम्पलनहरु (नर्ाँ संचािन )   क वगि  १५०००/- 

ख वगि  १००००/- 

ग वगि  ५०००/- 

घ सहकारी बैंक  ५०००/- 

ङ सहकारी  ५०००/- 

च िलन ट्राधसफर ३०००/- 

३१. रेलिटाधस सेवा   १५००/- 

३२.  लबिा कम्पलन शाखा कार्ाििर् संचािन   ५०००/- 

३३. लनलि लवद्यािर्हरु पवूि प्रा.लब र लन.िा.लव सम्ि   ५०००/- 
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िा.लव  १००००/- 

उच्च िा.लब, क्र्ाम्पस  १५०००/- 

३४. क. प्रालबलिक लशक्षािर् / भार्ा प्रलशक्षण केधद्र ,ट्र्सुन 

सेधटर 

 २०००/- 

 ख. होस्टेि   १५००/- 

ग लफलिकि लफटनेस टे्रलनगं सेधटर   १५००/- 

३५. वकि सप  क बस ट्रक आलद िोटर पाट्िस लबलक्र 

ििित सिते   

३०००/- 

ख. िोटर साईकि, वकि सप  १५००/ 

ग. टार्र ििित तथा हावा भन े १०००/- 

घ. गाडी िनुे, लक्िलनगं सलभिस सेधटर  ५००/- 

३६. बैदलेशक रोिगार सेवा  ५०००/- 

३७. ब्र्टुी पाििर   १०००/- 

३८. फोटो स्टुलडर्ो  किर ल्र्ाब सलहत फोटो स्टुलडर्ो  ३०००/- 

फोटो स्टुलडर्ो  २०००/- 

३९. टेिररंङ कपडा सलहत टेिररंङ २०००/- 

टेिररङ १०००/- 

४०.  हरे्र कलटङ २ लसट भधदा िालथ  १५००/- 

२ लसट सम्ि  १०००/- 

४१. ितु्ता चप्पि पसि  होिसेि  ३०००/- 

खदु्रा २०००/- 

ितु्ता चप्पि कस्िेलटक  १५००/- 

सािाधर् कस्िेलटक  ५००/- 

४२. उत्पादनििुक उद्योग  इट्टा उद्योग (लचम्नी) १००००/- 

इट्टा उद्योग (भट्टी) ५०००/- 

४३. भाँडा पसि   ३०००/- 

४४. आट्िस ब्र्बसार्  लडलिटि फिेक्स लप्रधट  २०००/- 

पेंलटंङ सेवा  ५००/- 

४५. इिेलक्ट्रक पसि  होिसेि  ३०००/- 

खदु्रा  १५००/- 

४६. िागो टाँक पसि   ५००/- 

४७. िाटोको भाँडो बेच्न ेपसि   ५००/- 

४८. लससा, प्िाई, कापटे फे्रि आलद लबके्रता   २०००/- 

४९. खेिौना उपहार लगफ्ट लबके्रता   १५००/- 

५०. केबिु नेटवकि ,लडलिटि लट. भी , डीसहोि लबके्रता   २५००/- 

५१. िास ुपसि  कुखरुा  १०००/- 

खसी, बोका  १०००/- 

खसी, बोका र कुखरुा  १५००/- 

राँगा, बंगरु  १५००/- 

५२. िाछा पसि   १०००/- 

५३. दाना, अण्डा, तथा ह्याचरी पसि   २०००/- 
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५४. रासार्लनक िि तथा एग्रोभ्रेट   १५००/- 

५५. तरकारी तथा फिफुि पसि   १५००/- 

५६. लग्रि उद्योग  िेथ िलेशन सिेत  ३०००/- 

अधर्  २०००/- 

५७. स्टेसनरी  थोक लबके्रता  ३०००/- 

खदु्रा लबके्रता  १५००/- 

५८. आइसलक्रि तथा दगु्ि सम्बलधि पररकार  दगु्ि सम्बलधि पररकार  १०००/- 

आइसलक्रि, लिठाई पसि  ५००/- 

५९. उद्योग    

ज्र्ाकेट तथा झोिा   १५००/- 

िसिा उद्योग   १०००/- 

कुटानी लपसानी  सेिर , होल्डर १५००/- 

सानो  १५००/- 

६०. पिु हाउस  ३०००/- 

६१. सनु चाँदी ज्विेसि पसि   ३०००/- 

६२. कृलर् फििहरु (ब्र्बसालर्क दताि ) १. पोल्ट्री फिि   

क. १०१-५०० सम्ि कुखरा  ५००/- 

 

१०००/- 

ख) ५०१- १००० सम्ि कुखरुा  

ग) १००१ -५००० सम्ि कुखरुा  २०००/- 

घ) ५००१ दलेख िालथ कुखरुा  ३०००/- 

ङ) १०० सम्ि कुखरुा  ५००/- 

२. फिफुि तथा तरकारी खेलत  ५००/- 

३. गाई, बंगरु, बाख्रा पािन  १०००/- 

४. िाछा पािन  १०००/- 

५. क) नसिरी  १०००/- 
 

 

 

 

 

 

अनुसचूी ५ 

दफा ६ सगँ सम्बमन्धत 

जमडबुटी, कबाडी ि मजवजन्तु 

हाड प्रलत के.िी  रु . १   

 

 

 

 

लसङ प्रलत के.िी  रु.२ 

खरु प्रलत के.िी  रु.२  

छािा ठुिो प्रलत के.िी  रु. १ 

फिािको टुक्रा प्रलत के.िी  रु. २ 

पलत्रका प्रलत के.िी  रु. ५० पैसा  

कागि प्रलत के.िी  ५० पैसा  
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बोति लससाको  प्रलत के.िी  रु.१ कैमफयत : ठुिो परिणािको ठेक्का 

पट्टा गने हकको िामग यस िेट 

बिोमजि हुनेछ । 

बोति सानो लससाको प्रलत के.िी  रु.५० पैसा  

प्िालस्टक प्रलत के.िी  रु.१  

 

अनुसचूी १२ 

दफा १३ सगं सम्बमन्धत 

सेवा शुल्क दस्तुि 

लस  .न.  सेवा तथा करका लववरण स्वीकृत दररेट 

१ १.१ नागररकता लसफाररस   

  बंशि २००  

  अंलगकृत १००० 

  नागररकता प्रलतलिपी लसफाररस ३००  

  प्रचलित काननु अनसुार प्रर्ोलित अलिकार बिोलििको अधर् लसफाररस, प्रिालणत  गन े २०० 

  नाबािक पररचर् पत्र लसफाररस  २००  

 सािदुालर्क लबद्यािर् प्रिालणत लसफाररस  २०० 

 तिब प्रिालणत २०० 

 अधर् लसफाररस २०० 

२ २.१ पधिीकरण तथा घटनादताि   

  सािालिक सरुक्षा भत्ताको िालग लनबेदन र पररचर् पत्र  बनाउन े  लनशलु्क  

  
व्र्लिगत घटनादताि )िधि , ितृ्र् ू,बसाइसराइ लववाह दताि ( 

३५ लदन लभत्र लनशलु्क , 

३५ लदन पछी ५० िररवाना 

  २.२  व्र्लिगत घटना दताि प्रिालणत    

  िधिलिलत प्रिालणत गन ेअंगे्रिी / नपेािी २००  

  लववालहत वा अलववालहत प्रिालणत ५००  

  ितृ्र् ूभएको प्रिालणत लसफाररस )अंगे्रिी/नपेािी(  २००  

 कधसिुर प्रिलणत  १०० (प्रलत पाना) 

 प्रलतलिलप प्रिालणत २००  

 ३ 
नाता प्रिालणत 

धर्नुति २०० प्रलत थप व्र्लि रु 

१०० 

  संरक्षक प्रिालणत गनि  २०० 

  नाबािक लसफाररस  २००  

  िनिालत तथा दलित लसफाररस  २०० 

  िीलवतसंग नाता प्रिालणत २०० 

  िीलवत रहकेो लसफाररस गने  २०० 

  हकवािा वाहकदार प्रिालणत गन े ५००  

  नाि संशोिन लसफाररस २०० 

  तीनपसु्ते प्रिालणत  २०० 

  पािनपोर्णको िालग लसफाररस गने   २०० 

४ ४.१ चाररलत्रक लसफाररस  
 

  नेपािी २०० 

  अंगे्रिी ३०० 
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५ ब्र्लिगत लववरण प्रिालणत  २०० 

 ५.१  ग.ैस.स, लनिी तथा व्र्लिगत कार्ि अनभुव लसफाररस ५०० 

६ ६.१ लवद्यतु िडान लसफाररस  

  पलक्क  ५००  

  कच्ची  ३००  

  लवद्यतु ठाउँसारी  लसफाररस ३००  

७ खानपेानी िारा िडान लसफाररस   

  क लनलि ( व्र्लिगत ) ३०० 

  ख संस्थागत  ५०० 

८ ८. १  िग्गा तथा घरको नक्सा सम्बलधि चार लकल्िा प्रिालणत  
 

  १ लकत्ताको २०० 

  प्रलत लकत्ताको थप  १०० 

  ८.२  घर नक्सापास प्रलत बगि फुट पलक्क २ 

  ८. ३  नक्सा प्रिालणत १००० 

  ८.४ घर नक्सा पास संसोिन प्रलत बगि फूट  ५० पैसा  

  ८.५ नक्सा पास प्रिालणत प्रलतलिलप  २०० 

  ८.६ घर नक्सापास सििलिन  ५०० 

  ८.७ घर नक्सापास सम्पधन प्रिाण पत्र प्रलत तिा  २००० 

  ८.८ घर कार्ि लसफाररस   

  क कच्ची  ३००  

  ख पलक्क  ५००  

  ८.९ बाटो भएको प्रिालणत  ५००  

  ८.१० घर भएको प्रिालणत गन े ५००  

  ८.११ घर बाटो भएको प्रिालणत गने  ५०० 

 ८.१२ घर बाटो पाताि भएको प्रिालणत गन े ३००  

  ८.१३ पिुाििा घर कार्ि लसफाररस गन े ५००  

  ८.१४ िग्गा िलन पिुाि हराएको लसफाररस  ५००  

  ८.१५ िग्गा िलु्र्ांकन लसफाररस प्रिालणत गने  ५०० 

  ८.१६ िोही िगत कट्टाको लसफाररस  ५०० 

  ८.१७ िोही िागतको लसफाररस  ५०० 

  ८.१८ घर िग्गा करको िेखािोखा गरी लसफाररस गने ( कर लतरेको प्रिालणत ) २०० 

  ८.१९ िग्गा िलन हकदालब सम्बधििा लसफाररस  ५०० 

९ ९.१ अंशबंडा लसफाररस 
 

  ०-५   रोपनी सम्ि  ५००  

  ६-१०   रोपनी सम्ि  ६००  

  ११-१५   रोपनी सम्ि  ७००  

  १६ - िालथ  ८००  

  लकत्ताकाट गनि लसफाररस  ३०० थप प्रलत लकत्ता ५० 

  स्थिगत वडा सििलिन शलु्क ५०० 

१० पेधसन पट्टा लसफाररस 
 

  नेपािी  ५०० 
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  भारतीर् सेना  २००० 

  अधर् लबदशेी  ३००० 

  भारतीर् प्रहरी ( आर्स्रोतको आिारिा ) धर्नुति १००० नघट्न ेगरर  

११ आर्श्रोत प्रिालणत लसफाररस )हिारिा(  ११ 

  ०-१५   २००  

  १५ - ३०  ५००  

  ३० - ४०  १०००  

  ४० - ५०  १५००  

  ५० - िालथ  २५००  

  लवपधन लसफररस लनशलु्क 

  अचि सम्पती िलू्र्ांकन (property va।uation) ०.१% 

१२ १२.१ व्र्वसार् दताि तथा नलवकरण लसफाररस  ५०० 

  १२.२ व्र्वसार् दताि   

  साना ५००  

  िझौिा १०००  

  ठुिा  २०००  

  १२.३ लनिािण ब्र्वसार्ी नािसारी १०००  

  १२.४  साना ब्र्ापार नािसारी ५०० 

  १२.५ िझौिा ब्र्ापार नािसारी १०००  

  १२.६ ठूिा ब्र्ापार नािसारी १५००  

  १२.७ उद्योग नािसारी / ठाउँसारी  १०००  

  १२.८ ब्र्ापार बधद भएको वा हुदँ ैनभएको लसफाररस   ५०० 

१३ १३.१ संघ संस्था, सिहु दताि  
 

  टोि लवकास संस्था दताि २०० 

  बाि क्िब, र्वुा क्िव तथा सिहू दताि  २०० 

  पानीको ििु दताि  ५०० 

  सहकारी दताि )बचत तथा ऋण(  ५०००  

  कृलर् सहकारी १००० 

१४ १४.१ लवद्यािर् दताि लसफाररस २०० 

  १४.२ लवद्यािको खोल्न ेर अनिुलत लिन े
 

  संस्थागत ५००० 

  सािदुालर्क १००० 

  १४.३ लवद्यािर्को कक्षा थप गनि लसफाररस गने ५०० 

१५ NGO कार्िसञ्चािन अनिुलत अधर् लसफाररस   २००० 

  INGO कार्ि संचािन अनिुलत अधर् लसफाररस  ५००० 

  लििापत्र कागि गराउन ेलनवदेन दताि गनि लसफाररस गने  २०० 

  लनशलु्क उपचारको लसफाररस  लनशलु्क 

१६ कुकाठ तथा दाउराको कटान लसफाररस   २०० 

१७ सहकारी नलवकरण लसफाररस ( शलु्क ) १००० 

  एक करोड सम्िको पूँिी  १००० 

  एक  करोड दलेख पाँच करोड सम्िको पूँिी  २००० 
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  पाँच करोड दलेख िालथ ३००० 

 कृलर् सहकारी नलवकरण  ५००  

१८ र्ोिना भिुानी   

  १ िाख दलेख ५ िाख सम्ि  २००  

  ५ िाख भधदा िालथ  ३००  

१९ संस्था सचुीदताि  

 साना उद्योग तथा घरेिु ब्र्बसार्  ५०० 

 ठुिा उद्योग १००० 
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सामाजिक सरुक्षा भत्ता दर्ाि, नविकरण गने समय र्ालिका  

क्र
.स

 

िज
क्षर्

 ्स
मूह

 

 

 

उप समहु 

 

 

शर्िहरु लनिदेक संगै संग्िग्न गनुिपने कागिार्हरु 

 

 

साविकको फाराममा थप गनुि  
कागिार्हरु / वििरण 

लनिदेन 
संकिनको 

सीमा 

दर्ाि 
नविकरण 
समय सीमा 

MIS 

इन्ट्री 
गने 
सीमा 
 

भत्ता 
पाउन ेसरुु 

लमलर् 
गणना 

१. 

िेष्ठ
 न

ाग
ररक

 भ
त्ता
  

िेष्ठ नागररक 
७० बर्ि मालथ 

नेपािी नागररक , उमेर ७० बर्ि  मालथ  नेपािी नागररकर्ाको प्रमाणपत्र  । 
 

मा
पद

ण्ड
 प

रुा 
भए

पछ
ी ि

नुस
कुै 

मव
हन

ाम
ा 

श्रा
िण

 १
 ग

र् 
देजि

 भ
ाद्र 

 म
सा
न्ट्र्

 स
म्म

 

लनि
देन

 प्र
ाप्त
 भ

एक
ो म

वहन
ाम
ा 

लनि
देन

 प्र
ाप्त
 भ

ई 
प्रण

ाि
ीम
ा इ

न्ट्र
ी भ

एम
पछ

ी अ
क
ो म

वहन
ा दे

जि
 

िेष्ठ दलिर् 
नागररक ६० 
बर्ि मालथ 

नेपािी नागररक , उमेर ६० बर्ि  मालथ, 
राविय दलिर् आयोगमा दलिर् भनी सजुिकृर् 
भएको िालर् हनुपुने । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , दलिर् िालर् िलु्ने प्रमाण 
पत्र  । 

 

एकि मवहिा 
६० बर्ि मालथ 

नेपािी नागररक, उमेर ६० बर्ि पगेुको, 
पलर्को मतृ्य ुदर्ाि िा अवििावहर् प्रमाण िा 
अदािर्बाट भएको सम्िन्ट्ध-विच्छेद / 
न्ट्यावयक पथृकीकरण भएको प्रमाण । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , पलर् मतृ्य ुभएमा मतृ्य ु
दर्ाि प्रमाणपत्र िा अवििावहर् प्रमाणपत्र िा  सम्िन्ट्ध 
लबच्छेद/ न्ट्यावयक पथृकीकरण भएको  प्रमाण पत्र  । 

अवििावहर् प्रमाणपत्र  नं. , िारी लमलर्, 
पलर्को मतृ्य ु दर्ाि नं./लमलर् ,अदािर्बाट 
िारी सम्िन्ट्ध लबच्छेद/ न्ट्यावयक 
पथृकीकरण भएको  प्रमाण पत्र दर्ाि नं , 
दर्ाि लमलर्  । 

२.  विध
िुा
 

विधिुा मवहिा, 
उमेर ६० िर्ि 
भन्ट्दा मलुन   

नेपािी नागररक, पलर् मतृ्य ुभएको मतृ्य ुदर्ाि 
प्रमाण पत्र, अको वििाह नगरेको िा 
अवििावहर् रहेको प्रमाणपत्र  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र, पलर् मतृ्य ुभएमा मतृ्य ु
दर्ाि प्रमाणपत्र िा अवििावहर् प्रमाणपत्र, नेपाि सरकारिे 
र्ोकेको न्ट्यून आय िा श्रम गनि नसक्ने भनी प्रमाजणर् 
गरेको प्रमाण पत्र  

पलर्को मतृ्य ुदर्ाि प्रमाणपत्र  नं. िारी लमलर् 
, अवििावहर् प्रमाणपत्रको नं. र िारी लमलर्  
िा  न्ट्यून आय िा श्रम गनि नसक्न ेभलन 
प्रमाजणर् गरेको प्रमाण पत्र नं ,िारी लमलर्  
। 

३. 

अप
ाङ्ग
र्ा
 भ

त्ता
 

पूणि अपाङ्ग 

 ( क िगि)  
नेपािी नागररक , प्रिलिर् कानून बमोजिम 
'क' िगि ( रार्ो काडि) को अपांगर्ा पररिय 
पत्रको प्राप्त गरेको हनुपुने  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , 'क' िगि अपांगर्ा पररिय 
पत्र, संरक्षकको नागररकर्ा  प्रलर्लिपी, सम्पकि  नं.  । 

१८िर्ि भन्ट्दा मलुनका हकमा िन्ट्मदर्ाि को 
प्रमाणपत्र, संरक्षकको नागररकर्ा पलर्िलिवप, 
सम्पकि  नं. । 

अलर् अशक्त 
अपाङ्ग 

 ( ि िगि )  

नेपािी नागररक, प्रिलिर् कानून बमोजिम 'ि' 
िगि (लनिो काडि) को अपांगर्ा पररिय पत्रको 
प्राप्त गरेको  हनुपुने  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , 'ि' िगि अपांगर्ा पररिय 
पत्र, संरक्षकको नागररकर्ा प्रलर्लिपी  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाणपत्र , 'क' िगि 
अपांगर्ा पररिय पत्र, संरक्षकको 
नागररकर्ा प्रलर्लिपी , सम्पकि  नं. । 

४. 

बा
िप

ोर्ण
 भ

त्ता
 दलिर् 

बािबालिका  
नेपािी नागररक, उमेर ५ बर्ि मलुनका , 
स्थानीय पजन्ट्िकालधकारी कायािियबाट िारी 
गरको िन्ट्म दर्ाि प्रमाण पत्र, नेपाि 
सरकारिे र्ोके बमोजिम राविय दलिर् 
आयोगमा सूिीकृर्  भएको िालर् हनुपुने । 

बािबालिकाको िन्ट्मदर्ािको प्रमाणपत्र, संरक्षकको 
नागररकर्ाको प्रमाणपत्र  । 
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  आज्ञािे, 

       एकदेि िनाि 

    प्रमिु प्रशासकीय अलधकृर् 

 


