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 सिसिङ्वा गाउँपासिकाको अथि िम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको सवधेयक 

 

प्रस्तावनािः सससिङ्वा गाउँपासलकाको आसथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको 

सनसित्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट सिन े तथा आय संकलनको प्रशाससनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय 

भएकोले,  

नेपालको संसवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोसिि सससिङ्वा गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. िंसक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यस ऐनको नाि "सससिङ्वा गाउँपासलकाको आसथिक ऐन, २०७९" रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन पाररत भएको सिन िसेि सससिङ्वा गाउँपासलका के्षत्रिा लाग ूहुनेछ । 

२. भुसि कर (िािपोत): गाउँपासलका क्षेत्र सभत्र रहकेा ब्यसिहरुले आफ्नो नाििा रहकेो िग्गा बापत अनुिुची (१) 

बिोसििको कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

३. घर वहाि करिः  गाउँपासलका क्षेत्र सभत्र कुनै व्यसि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 

िग्गा वा पोिरी परैू वा आंसशक तवरले वहालिा सिएकोिा अनुिूसच (२) बिोसिि घर िग्गा वहाल कर लगाइने 

र असलू गररनेछ ।  

४. सबत्तीय तथा पँूसजगत कारोबार गने पिि, ब्यबिायिा िाग्ने िस्तुर - गाउँपासलका क्षेत्रसभत्र व्यापार, 

व्यवसाय वा सेवािा पूँिीगत लगानी र आसथिक कारोवारका आधारिा अनुिूसच (३) बिोसिि व्यवसाय कर 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

५. सवज्ञापन करिः गाउँपासलका क्षेत्र सभत्र हुने सवज्ञापनिा अनुिूसच (४) बिोसिि सवज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर 

गररनेछ । 

६. िनोरन्जन करिः गाउँपासलका के्षत्रसभत्र हुने िनोरन्िन व्यवसाय सेवािा अनुिूसच (५) बिोसिि व्यवसाय कर 

लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।  

७. प्राकृसतक श्रोत िंकिन तथा सबसि शुल्किः  गाउँपासलका के्षत्र सभत्रको प्राकृसतक श्रोतको संकलन तथा सबसि 

बापत अनुिुची (६) बिोसििको शलु्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

८. बहाि सबटौरी शुल्किः गाउँपासलकाले आफ्नो के्षत्र सभत्र आफुले सनिािण, रेिििे वा संचालन गरेका हाट बिार, 

पसल वा सरकारी िग्गा िा अनुिुची (७) बिोसििको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

९.  िेवा शुल्क, िस्तुरिः गाउँपासलकाले उपलब्ध गराएको सबसभन्न सेवािा सेवाग्राहीबाट अनूिूसच (८) िा व्यवस्था 

भए अनसुार शुल्क लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

१०. घर धुरी करिः गाउँपासलकाले आफ्नो क्षेत्र सभत्रको घरधरुीको कर अनुिुची (९) बिोसिि लगाइने र असलु उपर 

गररनेछ । 

११. एम्बुिेन्ि िेवा शुल्किः गाउँपासलकाले आफ्नो एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गिाि अनुिुसच (१०) बिोसििको सेवा 

शलु्क लगाउने र असुल उपर गनेछ । 
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१२. ल्याब िेवा शुल्किः गाउँपासलकाले ल्याब सेवा सञ्चालन गिाि अनुिुसच (११) बिोसििको सेवा शुल्क लगाउने 

र असलु उपर गनेछ । 

१३. अन्य शुल्किः यस भन्िा िासथ बसगिकृत तथा उल्लेि गनि नसकेका कािहरु गाउँपासलकाले नेपालको संसवधान 

तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सिएको असधकार बिोसिि गनुि पिाि अनुिुसच (१२) विोसििको िस्तरु 

लगाउने र असुल उपर गनेछ । 

१४. कर छुटिः यस ऐन बिोसिि कर सतने िासयत्व भएका व्यसि वा संस्थालाई कुनै सकससिको कर छूट सिईने छैन । तर  

(क) सतन भन्िा बसि  व्यवसाय सञ्चालन गने व्यसि वा संस्थालाई अधीकति सतन वटा व्यवसाय िध्ये उच्चत्ति 

िरको शलु्क सलई बाँसक व्यवसायको कर सिनाहा गररनेछ । 

(ि) आगलागी, बािी पसहरो िस्ता प्राकृसतक प्रकोपद्वारा नागररकता, धसनपिुाि लगायतका असभलेि नष्ट भएिा 

ससफाररस शुल्किा सतप्रसतशत छुट प्रिान गररनेछ । 

(ग) छात्रबसृत्त, अपांग र आसथिक अवस्था कििोर वा सवपन्नताको ससफाररस/प्रिासणत, कोटि सफ सिनाहा 

ससफाररसिा सतप्रसतशत छुट प्रिान गररनेछ । 

(घ) गभिवती, ६० वर्ि िासथका नागररक, क बगिको अपांग, िसहला स्वास््य स्वयंसेसवका तथा सनिको पररवार, 

गाउँपासलकाको कििचारी तथा सनिको पररवारहरुलाई एम्बलेुन्स सेवािा ३०% छुट र ल्याव सेवािा २५% 

छुट प्रिान गररनेछ । 

१५. जररवाना तथा बक्यौतािः- (१) सवगत पसहलो एक आ.व. को हकिा २०% र त्यसभन्िा असघल्ला आ.व. हरुको 

हकिा ििशः १०% का िरले प्रत्येक आ.व. को िररवाना थप हुिँ ैिानेछ  र आ.व. २०७४।०७५ भन्िा अगाडीको 

िरको प्रिाण फेला परेिा सोही प्रिाण अनसुार नै र प्रिाण फेला नपरेिा आ.व. २०७४।०७५ कै िर कायि गररनेछ 

त र िररवाना १००% भन्िा बिी नहुने गरी असलु उपर गररनेछ ।  

(२) थसपएका शुल्कको िररवाना िनु आ.व. िसेि शलु्क थप गररएको हो सोसह आ.व. िसेि लाग ुहुनेछ । 
१६. सनयिाविी र कायिसवधी बनाउन िक्नेिः - यो ऐनको कायािन्वयनको लासग आवश्यकता अनसुार कायिपासलकाले 

सनयिावली र कायिसवसध सस्वकृत गरी लाग ुगनि सक्नेछ ।  

१७. िंशोधनिः यो ऐनको कुनै िफा वा उपिफा संशोधन गनुि परेिा गाउँसभाको तत्काल कायि रहेको सिस्य संख्याको 

िईु सतहाई बहुितले संशोधन गनि सक्नेछ ।  
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अनसुसुच - १ 

(िफा २ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिका के्षत्र सभत्र रहेका ब्यसिहरुिे आफ्नो जग्गाको सतरो सतनुि पने शुल्क 

ि.स. िग्गाको सकससि वडा नं. रािश्व िर (रोपनी) कैसफयत 

१ िेत / पािा 
वडा नं. १, कासलिोला  र वडा नं. २, सािवेा 

रु. ३  

२ अलैचीबारी रु. ५  

३ िेत / पािा 
वडा नं. ६, िेहले े र वडा नं. ७, सरुुिसिि 

रु. ३.५०  

४ अलैचीबारी रु. ६  

५ िेत / पािा 
वडा नं. ३, आङ्िोप  र वडा नं. ५, सलम्बसुिन 

रु. ४  

६ अलैचीबारी रु. ७  

७ िेत / पािा 
वडा नं. ४, साब्लािु 

रु. ४.५०  

८ अलैचीबारी रु. ८  

 

अनसुचुी – २ 

(िफा ३ संग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्रसभत्र वासषिक रुपिा िगाउने घर वहाि करको िर 

ि.सं. सववरण िररेट कैसफयत 

१ 

कुनै पसन सनिी व्यसिलाई घर कोठा बहालिा सिएिा घरधनीले 

गाउँपासलकालाई घर, पसल, ग्यारेि, िग्गा, गोिाि, टहरा 

भाडािा सिएिा 

भाडाको १०%   

२ 

कुनै पसन सावििसनक सँस्था/सरकारी कायािलय/ सनिी 

बैंक/सहकारी आसिलाई घर, कोठा बहालिा सिएिा  

सम्झौता भए बापतको 

१०%   
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अनसुचुी - ३ 

(िफा ४ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र िगाउने सबत्तीय तथा पँूसजगत कारोवार गने पिि व्यविायको 

िताि तथा नसवकरि िस्तुर  

ि.सं. सववरण िताि िस्तरु 
नसवकरण 

िस्तरु 
कैसफयत 

१ साधारण प्रकृसतको होटल, सचया नास्ता पसल १००० ६००  
 

२ लसिङ, फुसडङ ससहतको होटल, गेष्ट हाउस, रेषु्टरेन्ट २००० ११०० 
 

३ तासलि हल, एट्याच टोइलेट बाथरुि, वाईफाई ससहतको होटल  २०००  ११०० 
 

४ फोटो स्टुसडयो (फोटो सिच्ने, धलुाउने, फोटोकपी, फ्याक्स) २००० ११००  

६ 

सवारी साधन सविेता/ििित/ग्यारेि, कपडा/ितु्ता/चप्पल पसल, 

नशिरी (फलफुल, कृसर्िन्य बोटसबरुवा उत्पािन, सबसिसबतरण), 

िेसडकल/एग्रोभेट 

१०००  ६०० 

 

७ 
िाद्य पिाथि (िाल, चािल, सचनी, तरकारी लगायत अन्य िसैनक 

उपभोग्य सािाग्रीहरु), ईन्धन व्यवसाय,  
१०००  ६०० 

 

८ हाडिवेयर, फसनिचर २०००  ११००  

९ सनुचाँसि पसल, बोसडिङ सवद्यालय, िसन एक्स्चेन्िर (IME) २०००  ११००  

१० सहकारी तथा लघसुवत्त (िताि) २५०० -  

११ बैंसकङ तथा सबत्तीय कारोवार (ईिाित/िताि) २५०० १६००  

१२ टेलर/सैलनु/सवउटी पालिर, फे्रश हाउस, स्टेशनरी १००० ६००  

१३ 

ईलेक्रोसनक्स पसल (िोवाइल, कम्प्यटुर, ल्यापटप, सविसुलका 

सािानहरु लगायत अन्य इलेक्रोसनक्स सािानहरु), साइवर, 

रेसकङ एिेसन्स 

१००० ६०० 

 

१४ घसुम्त पसल  ५०० ३५०  

१५  कस्िेसटक पसल  १००० ६००  

१६  ितु्ता, चप्पल, पाउरोसट, सबस्कुट तथा घरेल ुकपडा उद्योग  १००० ६००  

१७.  सडलर (िाद्यान्न तथा सकराना, ितु्ता चप्पल, रंग रोगन आसि)  १००० ६००  

१८ अन्य व्यवसाय  १००० ६००  
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अनसुचुी – ४ 

(िफा ५ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र िगाउने सवज्ञापन करको िररेटिः 

ि.सं. प्रकार िररेट वासर्िक रु. कैसफयत 

१ कुनै व्यवसाय, कम्पनी, होटल व्यवसायले होसडिङ वोडि, साइन बोडि, 

स्टल, फ्लेक्स सप्रन्ट, पिािल बार सभत्ता आसििा सवज्ञापन गरे बापत 

१०००  

 

 

अनसुचुी - ५ 

(िफा ६ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र जािु, चटक िेखाये बापत िगाउने िनोरञ्जन िस्तुर   

 

प्रिशे काननूले सनधािरण गरे बिोसिि संकलन हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचुी – ६ 

(िफा ७ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिका के्षत्र सभत्रको प्राकृसतक श्रोतको िंकिन तथा सविी बापतको शुल्क 

 प्रिशे काननुले सनधािरण गरे बिोसिि हुनेछ 
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अनसुचुी – ७ 

(िफा ८ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफुिे सनिािि, रेखिेख, वा िंचािन गरेका हाट वजार, पिि वा िरकारी जग्गािा 

िगाउने  वहाि सबटौरी शुल्किः 

 

ि.सं. सववरण शलु्क रु. कैसफयत 

१. 
गाउँपासलकाले सनिािण गरेको वा आफ्नो स्वासित्विा रहेका 

भवन, िग्गा वा अन्य सम्पसत  
१००० प्रसतसिन 

२. 

आफ्नो रेिििेिा रहकेो सावििसनक स्थल, ऐलानी िग्गा वा 

बाटोको छेउको िग्गािा भएका अस्थाई टहरा, छाप्रा वा पसल 

वा आवास 

५०० वासर्िक 

३ गाउँपासलकाले तोकेको सावििसनक स्थल, हाटविार, िेला िात्रािा थापेको पसल 

३.१ सकराना पसल २० प्रसत हसटया 

३.२ िास ुपसल ५० प्रसत हसटया 

३.३ कपडा पसल ५० प्रसत हसटया 

३.४ साग सब्िी, तरकारी पसल २० प्रसत हसटया 

३.५ अन्य पसल २० प्रसत हसटया 
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अनसुचुी - ८ 

(िफा ९ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे उपिब्ध गराएको िेवा बापत िाग्ने िेवा शुल्क िस्तुर  

 

ि.सं. ससफाररसको सववरण िस्तरु रु. कैसफयत 

१ व्यसिगत ससफाररस १००  

२ संघ संस्थाको ससफाररस १००  

३ नागररकता ससफाररस २००  

४ नागररकता प्रसतसलसप ५००  

५ नाता प्रिासणत (सिसवत सँगको/ितृक सँगको) ५००  

६ िसिरा उद्योग ससफाररस १०००  

७ घर िग्गा नािसारी ससफाररस २००  

८ िोही लगत कट्टा ससफाररस २००  

९ घरबाटो कायि ससफाररस २००  

१० छात्रवतृ्ती ससफाररस ० (सनशुल्क)  

११ अपाङ्ग ससफाररस ० (सनशुल्क)  

१२ स्थायी /अस्थायी बसोबास ससफाररस १००  

१३ बैबासहक अङ्सगकृत नागररकता ससफाररस २५००  

१४ आसथिक अवस्था बसलयो वा सम्पन्नता  वा चल अचल 

सम्पसतको ससफाररस 

१०० (तर १,००,००० भन्िा बिी भएिा 

िम्िा िुल्याङ्कनको ०.१% ले) 

१५ आसथिक अवस्था कििोर वा सवपन्नता प्रिासणत ० (सनशुल्क)  

१६ सवद्यतु/धारा िडान ससफाररस २००  

१७ सिसवत रहकेो ससफाररस ५००  

१८ िवैु नाि गरेको व्यसि एकै हो भन्ने ससफाररस १००  

१९ फरक िन्िसिसत संशोधन ससफाररस ५००  

२० व्यवसाय बन्ि/सन्चालनिा नरहकेो ससफाररस ५००  

२१ व्यापार व्यवसाय नभएको ससफाररस १००  

२२ कोटि सफ सिनाहा ससफाररस ० (सनशुल्क)  

२३ नावालक पररचय पत्र ससफाररस सनयिानसुार  

२४ चौपाय सम्वसन्ध ससफाररस (प्रसत गोटा) भेडा/बाख्रा २०  

२५ चौपाया गाई/भैसँस/ चौरी आसि ५०  

२६ व्यवसाय िताि ससफाररस ३००  
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२७ संघ संस्था िताि ससफाररस ५००  

२८ व्यवसाय नसवकरण ससफाररस २००  

२९ उद्योग/ सवद्यालय ठाउँसारी ससफाररस १०००  

३० सवद्यालय सन्चालन सस्वकृत/कक्षा वसृद्व ससफाररस १०००  

३१ िग्गा िताि ससफाररस १००  

३२ संरक्षक ससफाररस १००  

३३ नेपाल सरकारको नाििा बाटो कायि ससफाररस १००  

३४ सनशलु्क वा सशलु्क स्वास््य उपचार ससफाररस १००  

३५ घरबाटो/चारसकल्ला प्रिासणत २००  

३६ हकवाला वा हकिार प्रिासणत १००  

३७ असववासहत प्रिासणत ५००  

३८ िग्गा धसनपिुाि हराएको ससफाररस १००  

३९ पिुाििा घर कायि गने ससफाररस १००  

४० सिलापत्र कागि/उिरुी िताि ५००  

४१ रासररय पररचय पत्र र ब्यसिगत घटना िताि शुल्क (३५ सिन 

सभत्र) 
सनशलु्क 

रासररय पररचय पत्र तथा 

पसञ्िकरण 

सनयिावलीिा भएको 

व्यवस्था बिोसिि 

४२ रासररय पररचय पत्र र व्यसिगत घटना िताि सवलम्ब शुल्क  २०० 

४३ व्यसिगत घटना िताि प्रिाणपत्रको प्रसतसलसप िस्तरु ५०० 

४४ व्यसिगत घटना तथा नागररक असभलेि िताि सकताब हरेेको 

िस्तरु 
२०० 

४५ रासररय पररचय पत्रको प्रसतसलसप िस्तरु ५०० 

४६ हल भाडा / िेनेरटर भाडा २५० प्रसत घण्टा 

४७  साउण्ड ससस्टि भाडा ५०० प्रसत सिन 

४८ उद्योग िताि ससफाररस ५००  

४९ संस्थालाई अनभुव पत्र / कििचारीको अनभुव पत्र ५००  

५० वन िसडवटुी पिुी ससफाररस ५००  

५१ लकसड तथा गोसलया काठको कटान ससफाररस १५० प्रसत रुि 

५२ िग्गा नािसारी २००  

५३ बैंक सवसतय संस्था िताि २००  

५४ घरेल ुसाना उद्योग िताि ५००  

५५ िानेपानी िहुान िताि १०००  

५६ ईसन्डयन तथा यकेु पेन्सन ससफाररस ५००  
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५७ संवन्धसवच्छेि िताि ५००  

५८ पश ु– सवरािी पिुी २०  

५९ पश ु– कृत्रीि गभािधारण ५०  

६० पश ुवन्ध्याकरण (बोका, सुंगरु) ५०  

६१ पश ुवन्ध्याकरण (गोरु, रांगा) १००  

६२ घ बगि सनिािण व्यवसायी इिाित पत्र िस्तरु २५००  

६३ घ बगि सनिािण व्यवसायी नसवकरण िस्तरु १०००  

६४ घ बगि सनिािण व्यवसायी थप िस्तरु (सवलम्ब शुल्क बासर्िक) १०००  

६५ घ बगि सनिािण व्यवसायी इिाित पत्र प्रसतसलसप िस्तरु १०००  

६६ न्यासयक िस्तरु – कोटि फी, बक्सौनी, िशौंि, सवशौंि नक्कल 

िस्तरु, सिाव्हान एवं इतलायनाि िस्तरु, सिू, सलफा िस्तरु, 

सटकट िस्तरु, पनरावेिन एवं प्रसतउत्तर पत्र िस्तरु, 

वकालतसम्बन्धी इिाितपत्र िस्तरु र न्याय संवसन्ध अन्य िस्तरु 

५०० 

 

६७ फोहोरिैला व्यवस्थापन शुल्क 
१०० 

प्रसत घर प्रसत िसहना 

६८ कृसर्/पश ुसिहु, संस्था िताि शुल्क ५००  

६९ कृसर्/पश ुसिहु, सहकारी, संस्था नसवकरण शुल्क ५००  

७० प्रसतसलसप प्रिाणीत (प्रसत पेि) १०  

७१ अन्य शलु्क (योिना सम्झौता र सम्पन्नताको ससफाररस बाहके) ५००  

७२ सावििसनक शौचालयको प्रयोग   

७२.१ सिसा गरे बापत १०  

७२.२ सपसाव गरे बापत ५  

 

नोटः- सावििसनक शौचालयको प्रयोगबापतको कर संकलन, रेिििे र सरसफाई संबन्धिा गाउँपासलका आफैं ले 

कििचारी सनयिुी गरी संचालन गनि सक्ने वा ठेक्का िाफि त संचालन गनि सक्नेछ । 
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अनसुचुी – ९ 

(िफा १० सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र रहेको घरधुरीिा िगाउने घरधुरी करको िर 

ि.सं. प्रकार िर रु. कैसफयत 

१ सतनतले घर ५०  

२ िईुतले घर ३०  

३. एकतले घर २०  

४.  पसक्क घर रु.१०० (एक तलाको) थप प्रसत तला रु. ५० 
 

नोटः- धेरै घर भएिा सबैभन्िा ठुलो घरको गणना गररनेछ र फरक वडािा घर भएिा फरक िस्तरु लाग्नेछ । 

 

 
अनसुसुच - १० 

(िफा ११ सँग सम्बसन्धत ) 

गाउँपासिकािे िंचािन गरेको एम्बुिेन्ि िेवाको शुल्क  

ि.स  सडकको प्रकार िर रेट सक.सि. अनसुार कैसफयत 

 १ कसच्च सडक रु. ६०  

 २ पसक्क सडक रु. ४०  

 

तर नागररक स्तरबाट आएको सझुाबलाई िध्यनिर गि ैएम्बुलेन्स सेवा संचालन सनिसेशका बिोसिि कायिपासलकाले 

आबश्यकता अनसुार यो िररेटलाई संशोधन गनि सक्नेछ ।  
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अनसुसुच-११ 
(िफा १२ सँग सम्बसन्धत)  

गाउँपासिकािे िंचािन गरेको ल्याब िेवाको शुल्क 
S.N. Service Name Group Name Rate (Rs) 

1 Bilirubin t/d Biochemistry 200 

2 Blood sugar fasting  Biochemistry 50 

3 Blood sugar pp Biochemistry 50 

4 Blood sugar random Biochemistry 50 

5 Creatinine Biochemistry 200 

6 Urea Biochemistry 150 

7 DC Hematology 70 

8 TC Hematology 70 

9 Hemoglobin HB Hematology 60 

10 RBC count Hematology 50 

11 ASO titer Immunology 200 

12 Blood Grouping Immunology 70 

13 CRP  Immunology 150 

14 RA factor` Immunology 150 

15 UPT  Immunology 100 

16 Occult blood Parasitology  150 

17 Stool R/E Parasitology 50 

18 Urine R/E Parasitology 50 

19 HBs Ag Serology 200 

20 HIV Serology Free 

21 VDRL Serology 100 

22 Widal test Serology 150 

23 HCV Virology 200 

24 AFB test Microbiology Free 

25 ANC Profile Hematology & Immunology 500 

26 SGOT Biochemistry 150 

27 SGPT Biochemistry 150 

28 Triglyceride Biochemistry 100 

29 Total Cholesterol Biochemistry 100 

30 Uric Acid Biochemistry 100 

31 Typhoid IGg/IGm Immunology 150 

32 MP Serology Immunology Free 
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अनसुचुी - १२ 

(िफा १३ सँग सम्बसन्धत) 

गाउँपासिकािे िगाउने सवसवध िेवा शुल्क, िस्तुर 

ि.सं. प्रकार िर रेट ( रु.) कैसफयत 

१ पररक्षा शलु्क   

१.१ असधकृत स्तर  १५००  

१.२ सहायक स्तर पाँचौ ँ ८००  

१.३ सहायक स्तर चौथँो  ४००  

१.४ श्रेणी सबसहन ३००  

२ ठेक्का शलु्क  सनयिानसुार   

३. िेससन ससुचकरण िस्तरु  ५०००  

४. उपभोिा ससिसत िताि िस्तरु १०००  

५. िौििुा ससूच ससूचकरण िस्तरु १०००  

६. सवद्यालयको सशक्षक, कििचारीको व्यसिगत फाइल असभलेसिकरण  

६.१ िा.सब. (९-१२) स्तर १०००  

६.२ आ.सब. (१-८) स्तर ८००  

६.३ आ.सव. (१-३), तथा बासबके स्तर ५००  

७ बासबके िताि शलु्क २५००  

८ गोसलया सनकासस शुल्क १००० प्रसत ट्याक्टर 

  


