
सूमोदम नगयऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको ववधेमक, २०७७ 

१. प्रस्तावना :  

सूमोदम नगयऩालरकाको आलथथक वषथ २०७७/७८ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन 
गनथ, छुट ददन तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजजभ 
सूमोदम नगयऩालरकाको नगय सबारे मो ऐन फनाएको   छ । 

१. २. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाको आलथथक ऐन, २०७७  यहेको छ । 

(२) मो ऐन २०७७ सार श्रावण १ गतेदेजि सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रभा राग ुहनुेछ । 

२. ३. सम्ऩजत्त कय : (१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रको घय य सो रे चचेको (जलरन्थ एरयमा) जग्गाको भूल्माॊवकत यकभभा अनसूुची -१ को 
दयभा सम्ऩजत्त कय रगाउनेछ । 

स्ऩष्टीकयण:- मस दपाको प्रमोजनका रालग "घयरे चचेको जग्गा" बन्नारे घयरे ओगटेको जग्गाको ऺेत्रपर य अलधकतभ सो जग्गा फयाफयको थऩ 
जग्गासम्भ फझु्नऩुछथ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको जग्गाको भूल्माॊकन गदाथ अनसूुची -२ भा उल्रेि बएको दय बन्दा कभ हनुे गयी भूल्माॊकन गरयने छैन । 

३. ४. बलूभ कय (भारऩोत): (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सम्ऩजत्त कय रागकेो घयजग्गा फाहेकको जग्गाभा अनसूुची -३ फभोजजभ बलूभकय (भारऩोत) 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।  

४. ५. घयवहार कय : नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन , ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छलऩय, कायिाना, जग्गा, ऩोियी 
य मस्तै ऩक्की वा कच्ची सॊयचना ऩूयै वा आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुची -४ फभोजजभ घयवहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ । 

५. ६. घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्क: (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको घय, जग्गा वा घयजग्गा यजजषे्डशन ऩारयत गयी स्वाभीत्व ऩरयवतथन बएका वित प्रदेश 
सयकायरे तोकेको अनसूुची -५ फभोजजभको दययेटभा घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्क असरु गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ नगयऩालरकाभा घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्क उठाउन आ वश्मक ऩने साधन , स्रोत, प्रववलध तथा जनशजिको व्मवस्थाऩन 
नबएसम्भ नेऩार सयकायफाट तोवकएको कामाथरमफाट घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्क असरु   गरयनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊकलरत यकभ प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गयी स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩालरकाको सजित कोषभा 
दाजिरा गरयनेछ । 

६. ७. सवायी साधन कय : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र दताथ हनुे य दताथ बई प्रमोगभा यहेका  टाॉगा, रयक्सा, अटोरयक्सा, ववद्यतुीम रयक्सा (ई-रयक्सा) 
य ऩावय विरयभा अनसूुची -६ फभोजजभ सवायी साधन कय रगाइने य असरु गरयनेछ ।  
(२) प्रदेश कानून फभोजजभ प्रदेश सयकायरे रगाएको सवायी साधन कय प्रदेश सयकायरे तोकेको कामाथरमभा नै फझुाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊकलरत यकभ प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गयी स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩालरकाको सजित कोषभा 
दाजिरा गरयनेछ । 

७. ८. भनोयञ्जन कय : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुची -७ फभोजजभ प्रदेश सयकायरे रगाएको दयभा भनोयञ्जन 
कय असरु उऩय गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ भनोयञ्जन कयफाट उठेको यकभ भनोयञ्जन स्थरको धनीरे कय उठेको भवहनाबन्दा ऩलछल्रो भवहनाको २५ गते लबत्र 
नगयऩालरकाभा जम्भा गनुथऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको यकभ नगयऩालरकाको ववबाज्म कोषभा जम्भा गयी प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गरयनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ फाॉडपाॉड बएको यकभ भध्मे प्रदेश कानून फभोजजभ स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩालरकारे सजित कोषभा 
दाजिरा गनुथ ऩनेछ । 

८. १०. ववऻाऩन कय : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र याजिने होलडिंग फोडथ साइन फोडथ ब्मानय िाई लबजन गरो फोडथ लडजजटर फोडथ स्टर धातकुो फे्रभ 
वा कुनै स्थानभा रगाउने रेख्न,े वा ववद्यतुीम तयॊग प्रमोग गरयएको ववऻाऩन / प्रचायको रालग याजिने वस्त ुवा साभग्रीभा गरयने ववऻाऩनभा ववऻाऩन 
कय रगाइने य असरु गरयनेछ । 

(२) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुची -८ फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभको यकभ नगयऩालरकाको ववबाज्म कोषभा जम्भा गयी प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गरयनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ फाॉडपाॉड बएको यकभ भध्मे प्रदेश कानून फभोजजभ स्थानीम तहरे प्राप्त गने यकभ नगयऩालरकारे सजित कोषभा 
दाजिरा गनुथ ऩनेछ । 

९. ११. व्मवसाम कय : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय , व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक कायोवायका आधायभा अनसूुची -९ 
फभोजजभ व्मवसाम दताथ य नवीकयणभा व्मवसाम कय रगाइने य असूर गरयनेछ । 

   २) ववगत वषथहरुभा दताथ बई नवीकयण गनथ फाॉकी व्मवसामहरुको अनसूुची -९(क) फभोजजभको दयभा जरयवाना यकभ सभेत असरु गरयने छ । 

१०. १२. सेवा शलु्क, दस्तयु : नगयऩालरकारे नेऩारको सॊववधानको अनसूुची -८ फभोजजभका ऺेत्र य ववषमभा आपूरे ऩु माथएको सेवाफाऩत अनसूुची -
१० भा उजल्रजित दयभा सेवाशलु्क तथा दस्तयु रगाई असरु गरयनेछ ।  

११. १३. ऩमथटन शलु्क : (१) आलथथक वषथ २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र यहेका उद्यान ऩाकथ  सॊग्रहारम तथा नेऩार सयकायरे 
प्रवेश शलु्क उठाउन ददएका प्राचीन स्भायक य ऩयुाताजत्वक सम्ऩदा रगामत अन्म ऩमथटकीम स्थर प्रवेश गयेफाऩत नगयऩालरकारे अनसूुची - ११ 
फभोजजभ ऩमथटन शलु्क रगाई असरु गनेछ । 

१२. (२) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩमथटन शलु्क सम्फन्धी कामथववलध प्रदेश कानून फभोजजभ हनुेछ । 



१३. (३) उऩदपा (१) फभोजजभ सङ्कलरत यकभ स्थानीम ववबाज्म कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

१४. (४) उऩदपा (३) फभोजजभ सॊकरन बएको यकभ प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गयी नगयऩालरकारे प्राप्त गने यकभ नगयऩालर काको 
सजित कोषभा जम्भा गरयनेछ । 

१५. १४. सवायी साधन ऩावकथ ङ शलु्क : नगयऩालरकारे आपूरे लनभाथण वा व्मवस्था गयेको सवायी साधन ऩावकथ ङ स्थरभा अनसूुची -१२ फभोजजभ 
सवायी साधन ऩावकथ ङ शलु्क  रगाई असरु गरयनेछ । 

१६. १५. फहार ववटौयी शलु्क : नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सावथजलनक, स्थानीम सयकायको नाभभा यहेको, ऐरानी जग्गा य त्मस्ता जग्गाभा यहेका ऩोियी, 
हाटफजाय, प्रदशथनस्थर य ती ठाउॉभा याख्न अस्थामी अनभुलत लरएका ऩसरभा अनसूुची -१३ फभोजजभ फहार ववटौयी शलु्क रगाई असरु गरयनेछ 
। 

१७. १६. अिेटोऩहायभा राग्ने कय : नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रचलरत कानूनरे लनषेध गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो 
हाड, लसङ, लवाॉि, छारा जस्ता वस्तकुो व्मावसावमक कायोवाय गयेफाऩत अनसूुची -१४ फभोजजभको कय रगाई असरु गरयनेछ ।  

१८. १७. ऩूवाथधाय उऩमोग सेवा शलु्क : नगय ऺेत्रलबत्रका नगयऩालरकारे लनभाथण गयेका तथा हस्तान्तयण बई नगयऩालरकाको स्वाभीत्वभा यहेका 
ऩूवाथधायहरुको उऩमोग गयेफाऩत अनसूुची -१५ फभोजजभको ऩूवाथधाय उऩमोग सेवा शलु्क असरु गरयनेछ । 

१९. १८. प्राकृलतक स्रोत सॊकरन तथा ववक्री शलु्क: (१) आलथथक वषथ २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩालरका लबत्र फभोजजभ ढुॊगा लगटी वारवुा भाटो 
दहत्तय फहत्तयको सॊकरन तथा वववक्रभा अनसूुची-१६ शलु्क रगाइने य असरु गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ नगयऩालरकारे ढुॊगा लगटी वारवुा भाटो य दहत्तय फहत्तयको सॊकरन गनुथ अजघ प्रचलरत सॊघीम कानून फभोजजभ 
आवश्मक ऩने स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन कामथमोजना प्रदेश सयकाय सभऺ प्रस्ततु गनुथ  ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जे सकैु कुया रेजिएको बएताऩलन मस बन्दा ऩवहरे वातावयणीम अध्ममन प्रलतवेदन स्वीकृत बइसकेको अवस्थाभा ढुॊगा 
लगटी वारवुा भाटो य दहत्तय फहततय सॊकरन गनथ वाधा ऩने छैन ।  

(४) उऩदपा(३) फभोजजभ प्राकृलतक स्रोत सॊकरन तथा ववक्री शलु्कको सॊकलरत यकभ नगयऩालरकाको ववबाज्म कोषभा जम्भा गरयनेछ ।  
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ सॊकलरत प्राकृलतक स्रोत तथा ववक्री शलु्क फाऩतको यकभ प्रदेश कानून फभोजजभ फाॉडपाॉड गयी नगयऩालरकारे प्राप्त 
गने यकभ नगयऩालरकाको सजित कोषभा दाजिरा गरयनेछ । 



२०. १९. वन ऩैदावाय शलु्क :  

२१. (१) आलथथक वषथ २०७७/७८ भा सूमोदम नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र नेऩार सयकायद्वाया साभदुावमक वनको रुऩभा हस्तान्तयण गरयएका यावष्डम 
वनभध्मे उऩबोिा सभूहरे कानून फभोजजभ कामथमोजना फनाई लनकालरएको सार य िमय फाहेकका काठ उऩबोिा सभूह फावहय व्माऩारयक 
प्रमोजनका रालग ववक्री गयेभा त्मसयी ववक्री  गयी प्राप्त गयेको यकभभा दश प्रलतशत यकभ वन ऩैदावाय शलु्क फाऩत स्थानीम सजित कोषभा 
दाजिरा गरयनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩबोिा सभूह फावहय व्माऩारयक प्रमोजनका रालग काठ ववक्री गयी उऩबोिा सभूहरे प्राप्त गयेको यकभ साभदुावमक 
वनको सॊयऺण, सम्वर्द्थन, वातावयण सॊयऺण य स्थानीम ववकाससॉग सम्फजन्धत कामथभा िचथ गनुथऩनेछ । 

(३) वन ऩैदावाय शलु्क सम्फन्धी कामथववलध प्रदेश कानूनरे लनधाथरयत गयेफभोजजभ हनुेछ । 

२२. २०. कृवषजन्म वस्तकुो व्मावसावमक कायोफायभा राग्ने व्मवसाम कय: 
२३.  (१) कृवषजन्म उत्ऩादनको नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे व्मावसावमक कायोफायभा अनसूुची–१७ फभोजजभ कय रगाई असरु गरयनेछ । 

२४. २१. दण्ड जरयवाना: (१) नगयऩालरका लबत्र कुनै व्मजि , सॊस्था वा लनकामरे स्थानीम कानूनको उल्रॊघन गयेको ऩाइएभा दण्ड जरयवाना गनथ 
सक्नेछ । 

२५. (२) मस ऐनको उल्रॊघन फाऩत दण्ड य जरयवानाको व्मवस्था मसै ऐनभा उल्रेि बएकोभा सोही फभोजजभ य उल्रेि नबएकोभा प्रचलरत 
कानून फभोजजभ हनुेछ ।  
२६. (३) उऩदपा (१) फभोजजभको दण्ड जरयवानाको दय प्रचलरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

२७. २२. दय घटाउन, फढाउन वा छुट ददन सवकन े: (१) मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको 
कय छुट ददइने छैन । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजिएको बए ताऩलन नगयऩालरकारे भनुापायवहत सावथजलनक तथा साभदुावमक सॊस्था , नेऩार सयकाय वा 
प्रदेश सयकाय वा नगयऩालरका वा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको स्वाभीत्व बएका सॊगदठत सॊस्थाराई मस ऐन फभोजजभ राग्ने दस्तयु, शलु्क 
य कयको दय घटाउन वा त्मस्तो दस्तयु, शलु्क य कय आॊजशक वा ऩूणथ रुऩभा छुट ददन सक्नेछ । 

(3) ठेक्का प्रवक्रमाफाट आन्तरयक आम सॊकरन गदाथ गयाउॉदा त्मस्तो ठेक्काको सम्ऩूणथ यकभ सम्झौताको फित ए कभषु्ट फझुाएभा १० प्रलतशत 
(दश प्रलतशत) छुट ददइनेछ । वकस्ताफन्दीभा छुटको सवुवधा ददइन ेछैन । 

(४) भवहराहरुराई स्वयोजगाय य आत्भसम्भालनत फनाउनका रालग भवहराहरुको नाभभा दताथ हनु आउने उद्योग व्मवसामभा ऩैँतीस प्रलतशत शलु्क 
छुट ददइनेछ ।  

(5) "ग" शे्रणी सम्भको ऩरयचम ऩत्र प्राप्त अऩाङ्गहरुद्वाया सॊचालरत उद्योग व्मवसामभा नगयऩालरकाभा लरइने कयभा ५० प्रलतशत सम्भ कय छुट 
गरयनेछ ।  

(6) नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका साभदुावमक ववद्यारमहरुभा अध्ममन गने "ग" शे्रणी सम्भको ऩरयचम ऩत्र प्राप्त सफै अऩाङ्ग ववद्याथीहरु य दलरत 
ववद्याथीहरु राई ववद्यारमभा कुनै प्रकायको शलु्क राग्ने तथा रगाईने छैन। 

२८. २३. ववश्वब्माऩी रुऩभा पैलरएको कोयोना ,कोलबड १९ का कायण कय छुट सम्फजन्ध ववशेष ब्मवस्था : (१)मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व 
बएका व्मजि वा व्मवसामराई आ. फ. २०७७/७८ को नगयऩालरकाराई फझुाउन ुऩने  कयभा आजश्वन भसान्त सम्भभा फझुाएभा १० प्रलतशत 
छुट ददइनेछ ।  

(२) मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मजि वा व्मवसामराई अनसुजुच १८ भा उल्रेि बए फभोजजभको छुट ददइन ेछ। 

२९. २४. आम ठेक्का वन्दोवस्त सम्फन्धी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे असरु गने कय तथा सेवा शु ल्क असरुीका रालग आम ठेक्का वन्दोवस्त गनथ 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आम ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग मस ऐनको अनसूुचीहरुभा उजल्रजित न्मूनतभ कफोर अॊकभा फढ्ने गयी 
ठेक्का वन्दोवस्तको प्रकृमा प्रायम्ब गनुथ ऩनेछ ।  
(३) आम ठेक्का वन्दोवस्त सम्फन्धी व्मवस्था सूमोदम नगयऩालरकाको सावथजलनक िरयद लनमभावरी,२०७५ फभोजजभ हनुेछ । 

(४) उऩदपा (१) भा जनु सकैु कुया रेजिएको बएताऩलन २०७७ श्रावणफाट ठेक्का प्रायम्ब हनुे गयी ठेक्का वन्दोवस्त प्रवक्रमा शरुु हनु नसकेभा 
ठेक्का सॊझौता हनुे भवहना देजि आलथथक वषथ अ न्त हनुे अवलधको रालग न्मूनतभ अॊकको भालसक दाभासाहीभा हनुे यकभराई न्मूनतभ अॊक भालन 
ठेक्का वन्दोवस्तको प्रकृमा प्रायम्ब गनथ वाधा ऩने छैन ।  

३०. २५. प्रवक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्ने : (१) प्रचलरत कयसम्फन्धी कानून तथा मस ऐनको कामाथन्वमनको क्रभभा  
सावथजलनक शाजन्त य व्मवस्थाभा गम्बीय िरर ऩगुकेो वा सावथजलनक आवागभनभा अवयोध बएको वा ववऩद्को कायणरे उजल्रजित कानूनरे 
प्रदान गयेको कुनै सवुवधा उऩबोग गनथ नऩाउने अवस्था लसजथना बएभा , कुनै जवटरता देजिएभा वा उल्रेजित कानून तथा मस ऐनको 
कामाथन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनथ गएभा कामथऩालरकारे आवश्मकता अनसुाय अवलध थऩ गनथ , प्रवक्रमा सयरीकयण गनथ वा कामाथन्वमनभा 
देजिएको फाधा अड्काउ पुकुवा गनथ सक्नेछ । 

(२) मस ऐनभा उल्रेि नबएका कुनै ऩलन ववषमका दययेटहरु तत्कार लनधाथयण गनुथऩने बएभा सोही ववषमसॉ ग लभल्दोजलु्दो अको ववषमको 
दययेटराई आधाय भानी दय कामभ गरयनेछ ।  

 

  



अनसूुची - १ 

(दपा (२) को उऩदपा (१) सॉग सम्वजन्धत) 
सम्ऩजत्त कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क्र.सॊ. अनसूुची २ फभोजजभको भूल्माॊवकत यकभ दय प्रलतराि रु. 
१ ५००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा एकभषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा एकभषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा १५ 

४ ३०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा २० 

५ ४०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा २५ 

६ ५०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ३० 

७ ६०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ३५ 

८ ७०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ४० 

९ ८०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ४५ 

१० ९०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ५० 

११ १००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ५५ 

१२ २००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ६० 

१३ ४००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ६५ 

१४ ४००००००० बन्दा भालथको भूल्माॊवकत यकभभा ७० 



अनसूुची - २ 

(दपा (२) को उऩदपा (२) सॉग सम्वजन्धत) 
सम्ऩजत्तको भूल्माङ्कन   (आ.व. २०७७/७८)  

(क) घयको भूल्माॊकन:- देहाम फभोजजभको न्मूनतभ भूल्माॊकन दयका आधायभा भूल्माॊवकत यकभ 
घयको वकलसभ दय/फगथवपट (रु.) कैवपमत 

फाॉसको फायफेय गयी भाटोको लरउन गयेको/नगयेको  य लराजस्टक/ िय/ककथ टऩाताको छानो बएको  300 
 इॉटा/ढुङ्गा-भाटोको जोडाई-फाॉस/काठ/लसभेन्टरे फायफेय गयी लराजस्टक/िय/ककथ ट ऩाताको छाना रगाएको 600 
 काठको घय ककथ टऩाताको छाना बएको  800 
 स्टीर फे्रभ स्टक्चय, जस्ताऩाताको छाना तथा वेया बएको 1000 
 ककथ टऩाताको छानो बएको इॉटा, ढुङ्गा लसभेन्टको जोडाई बएको 1500 
 आय लस.लस. लसभेन्ट लरास्टय बएको ककथ ट ऩाता वा ढरान छानो बएको  2000 
 कम्ऩाउण्ड वार 300 
 (ि) जग्गाको भूल्माॊकन:- घयरे चचेको जग्गाको अनसूुची-३ को प्रकयण(३) फभोजजभकोक दयरे भूल्माॊकन गदाथ हनुे भूल्माॊवकत यकभ 

द्रष्टव्म : व्माऩारयक ऺेत्रभा ऩने वकत्ता १ योऩनी बन्दा फढी वा आवाशीम ऺेत्रभा ऩने वकत्ता २ योऩनी बन्दा फढी ऺेत्रपरको 
बएभा उल्रेजित ऺेत्रपर बन्दा फढी जग्गाराई कृवष ऺेत्रको भानी भूल्माॊकन गरयनेछ । 

(ग) सम्ऩजत्तको भूल्माॊकन  = (क) + (ि) 

  



अनसूुची - ३ 

(दपा (३) सॉग सम्वजन्धत) 
बलूभकय (भारऩोत) यकभ (आ.व. २०७७/७८) 

(१) भारऩोतको दय : सम्ऩजत्त कय राग्ने जग्गा फाहेकको जग्गाको प्रकयण (३) भा उजल्रजित वगीकयण फभोजजभ प्रलत योऩनी 
भूल्माॊकन दयको आधायभा भूल्माॊवकत यकभभा  
क्र.सॊ. अनसूुची २ फभोजजभको भूल्माॊवकत यकभ दय प्रलतराि रु. 
१ ५००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा एकभषु्ट १०० 

२ १०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा एकभषु्ट १५० 

३ २०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा १५ 

४ ३०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा २० 

५ ४०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा २५ 

६ ५०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ३० 

७ ६०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ३५ 

८ ७०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ४० 

९ ८०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ४५ 

१० ९०००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ५० 

११ १००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ५५ 

१२ २००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ६० 

१३ ४००००००० सम्भको भूल्माॊवकत यकभभा ६५ 

१४ ४००००००० बन्दा भालथको भूल्माॊवकत यकभभा ७० 
द्रष्टव्म : उल्रेजित दय फभोजजभ हनु आउने भारऩोत (बलूभकय) यकभ जलतसकैु बए ताऩलन कृवष ऺेत्रभा एक कयदाता (सॊस्था, पभथ, 
उद्योग फाहेक) सॉग रु. १७,००० बन्दा फढी भारऩोत (बलूभकय) असरु गरयने छैन ।  

(२) फक्मौता भारऩोतभा राग्ने जरयवानाको दय : ववगत वषथहरुको भारऩोत फझुाउन फाॉकी फक्मौता भारऩोतभा राग्ने जरयवानाको दय  

 

(3) नगयकामथऩालरकाफाट लनधाथरयत भाऩदण्डभा उल्रेि बएको जग्गाको भूल्माॊकन यकभ 
वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 

भूल्म/योऩनी (रु) 
1 क) ऋवषभोड भाने बञ्ज्माङ 

सडक (फाह्रभासे सडक) अन्तगथत 

व्म
ाऩा

रयक
 क) गोिे फजाय ऺेत्रलबत्र कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु १० राि  

ि) गोिे फजाय ऺेत्रलबत्र कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉकी 
ऺेत्रपर 

3 राि 

 

आ
वा
स 

क) भॊगरफाये य साॉघफुेसी फजाय ऺेत्रलबत्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ८ राि  
ि)भॊगरफाये य साॉघफुेसी फजायऺेत्रलबत्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक 
ऺेत्रपर 

2 राि ऩचास हजाय  

  क) ऋवषभोड भाने बञ्ज्माङ सडक (फाह्रभासे सडक)रे छोएका वकत्ताहरु 
(व्माऩारयक य क को आवास ऺेत्र फाहेक) 

२ राि  

ि) ऋवषभोड भाने बञ्ज्माङ सडक (फाह्रभासे सडक)रे छोएका वकत्ताहरु 
(व्माऩारयक य क को आवास ऺेत्र फाहेक) फाॉवक ऺेत्रपर 

१ राि 

क्र स आ. फ. जरयवाना यकभ (भारऩोत यकभको) 
१ आ. फ. २०७२/७३ सार अगालड सफै आ. फ. को फक्मौता भारऩोतभा ३० प्रलतशतरे हनुे यकभ 

२ आ. फ. २०७३/७४ को फक्मौता भारऩोतभा २५  प्रलतशतरे हनुे यकभ 

३ आ. फ. २०७४/७५ को फक्मौता भारऩोतभा २०  प्रलतशतरे हनुे यकभ 

४ आ. फ. २०७5/७६ को फक्मौता भारऩोतभा १५  प्रलतशतरे हनुे यकभ 

५ आ. फ. २०७६/७७ को फक्मौता भारऩोतभा १०  प्रलतशतरे हनुे यकभ 



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

  

कृ
वष व्माऩारयक य आवास ऺेत्र फाहेकका सडकरे नछोएका सफै वकत्ताहरु  १ राि  

 ि) भाने बञ्ज्माङ, छघयेदेजि 
भानेडाॉडा हुॉदै ढोका िोरा सडक कृ

वष 

क) भाने बञ्ज्माङ, छघयेदेजि भानेडाॉडा हुॉदै ढोकािोरा सडक आसऩासका 
सफै वकत्ताहरु  

५० हजाय  

 ग) गोिे ओद्री िोरा भानेडाॉडा 
थमु्के सन्दकऩयु (ऩमथटन) सडक 

आवास  क) गोिे ओद्रीिोरा भानेडाॉडा थमु्के सन्दकऩयु (ऩमथटन) सडक आसऩास 
बष्भे–थमु्के ऺेत्र सडकको भिुदेजि ५०० लभटयसम्भ सडकको दामाॉफामाॉ 
१५ लभटयसम्भ आवास ऺेत्रका वकत्ताहरु 

३ राि  

 कृवष आवास ऺेत्र फाहेकका सफै वकत्ताहरु १ राि  
 घ) धाऩ–शलनश्चये सडक आवास  धाऩ फजाय ऺेत्रलबत्र धाऩ-शलनश्चये सडकरे छोएका वकत्ताहरु ५ राि  

धाऩ फजाय ऺेत्रलबत्र धाऩ-शलनश्चये सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर २ राि 
  कृवष धाऩ–शलनश्चये सडकको आवास ऺेत्र फाहेक आसऩासका फाॉकी सफै वकत्ताहरु २ राि  
 ङ)  स्भलृत पाटक लभरन चोक 

भानेडाॉडा सडक 
कृवष  स्भलृत पाटक लभरन चोक भानेडाॉडा सडक आसऩासका सफै वकताहरु १ राि ५० हजाय  

 च) भॊगरफाये सानो फावङ्गन थमु्के 
सडक 

कृवष क) भॊगरफाये सानो फावङ्गन थमु्के सडक आसऩासका सफै वकत्ताहरु १ राि  
 

 छ) अन्म ऺेत्र बए अन्म  50 हजाय  
२ क) वपक्कर ऩशऩुलतनय कारोऩते्र 

सडक 

व्म
ाऩा

रयक
 क)२नॊ.वडा लबत्र यहेको वपक्कर ऩशऩुलतनगय कारो ऩते्र सडकरे छोएका फजाय 

ऺेत्रलबत्रको वकत्ता हरु 
५२ राि 

 ि) २ नॊ. वडा लबत्र यहेको वपक्कर ऩशऩुलतनगय कारोऩते्र सडकरे छोएका 
फजाय ऺेत्रलबत्रको वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  आवास  ऩशऩुलतनगय फजाय ऺेत्र फाहेक २ नॊ. वडा लबत्र यहेको वपक्कर ऩशऩुलतनगय 
कारोऩते्र सडकरे छोएको वकत्ताहरु  

११ राि 

ऩशऩुलतनगय फजाय ऺेत्र फाहेक २ नॊ. वडा लबत्र यहेको वपक्कर ऩशऩुलतनगय 
कारोऩते्र सडकरे छोएको वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष वपक्कर ऩशऩुलतनय कारोऩते्र सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  4 राि  
 ि) लसभा सडक्- लनशाने वहरे 

अथे ऩयुानो फसऩाकथ  हदैु 
भानेबन्ञ्माङ्ग सडक 

आवास  क)   लसभा सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ४ राि 
ि)   लसभा सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर २ राि 

 कृवष क) लसभा सडकरे नछोएका वकत्ताहरु ८० हजाय  
 ग) ऩशऩुलतनगय रयङ्गयोड-देउयारी टोर 

फागववये हदैु भानेबन्ञ्माङ्ग छेडी इराका 
प्रहयी कामाथरम शान्ती टोर ऩयुानो 
चैकी सडक 

आवास  क) ऩशऩुलतनगय रयङ्गयोडरे छोएका सफै वकत्ताहरु ८ राि  
ि) ऩशऩुलतनगय रयङ्गयोडरे छोएका सफै वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर ३ राि 

 घ) समऩत्री टोर हुॉदै रालरिकथ  
ऩशऩुलतनगय देउयारी भहादेफ स्थान 
भॊगरवाये सडक 

कृवष क)समऩत्री टोर हुॉदै रालरिकथ  ऩशऩुलतनगय देउयारी भहादेव स्थान सडक 
आसऩासका वकत्ताहरु  

८० हजाय  

 ङ) ऩयुानो चौकी अथे-टाय 
दहारवायी सडक 

कृवष क) ऩयुानो चौकी अथेटाय दहारवायी सडक आसऩासका वकत्ताहरु ८० हजाय  

 अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
३ क) वपक्कर ऩशऩुलतनगय सडक व्माऩारयक क) लतनिटेु्टदेजि सयकायी जचज उद्योगसम्भ कारोऩते्र सडकरे छोएका 

वकत्ताहरु 
४० राि 

 ि) लतनिटेु्टदेजि सयकायी जचज उद्योगसम्भ कारोऩते्र सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१० राि 

 आवास   क) व्माऩारयक ऺेत्र वाहेकका लतनिटेु्टदेजि सयकायी जचज उद्योगसम्भ 
सडकको दामाॉफाॉमाॉ १०० लभटयसम्भका वकत्ताहरु 

३० राि  

ि) व्माऩारयक ऺेत्र वाहेकका लतनिटेु्टदेजि सयकायी जचज उद्योगसम्भ 
सडकको दामाॉफाॉमाॉ १०० लभटयसम्भका वकत्ताहरु को फाॉवक ऺेत्रपर 

५राि 



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

  कृवष क) वपक्कर ऩशऩुलतनगय सडकरे नछोएका वकत्ताहरु २ राि 
 ि) फयफोटे ऩान्दाभ जीर 

भेरफोटे गोिे सडक 
कृवष क) फयफोटे ऩान्दाभ जीर भेरफोटे गोिे सडकरे छोएका वकत्ताहरु ५ राि  

  ि) फयफोटे ऩान्दाभ जीर भेरफोटे गोिे सडकरे नछोएका सफै वकत्ताहरु २ राि 
 ग) रुङसङु चोक भेरफोटे गोिे 

सडक (अरवदेय) 
कृवष क) रुङसङु चोक भेरफोटे गोिे सडक (अरवदेय)सडकरे छोएका वकत्ताहरु ३ राि 

  ि) रुङसङु चोक भेरफोटे गोिे सडक (अरवदेय)सडकरे नछोएका सफै 
वकत्ताहरु 

१ राि  

 घ) फरु्द् ऩाकथ  कटे्टफङु याभऩथ 
सनु्दयऩानी भाझगाउॉ कटे्टफङु 
रारीिकथ  गपुातार सडक 

कृवष क) फरु्द् ऩाकथ  कटे्टफङु याभऩथ सनु्दयऩानी भाझगाउॉ कटे्टफङु  रारीिकथ  
गपुातार सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

२ राि  

  ि) फरु्द् ऩाकथ  कटे्टफङु याभऩथ सनु्दयऩानी भाझगाउॉ कटे्टफङु रारीिकथ  
गपुातार सडकरे नछोएका वकत्ताहरु 

१ राि  

 ङ) ऩानदरेु देजि जजर रुङसङु 
हुॉदै भॊगरफाये सडक 

कृवष क) सडकरे छोएका वकत्ता वकत्ताहरु  १ राि ५० हजाय  
  ि) सडकरे नछोएका वकत्ताहरु १ राि  
 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  5० हजाय  
४ क) लछवऩटाय अन्त ुकारोऩते्र 

सडक (लसवर्द्िोरा–अन्त ु
बञ्ज्माङसम्भ) 

व्माऩारयक क) अन्तबुञ्ज्माङदेजि लछरुवा बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ता ५० लभ. ५० राि  
ि)अन्तबुञ्ज्माङदेजि-लछरुवा-बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ता ५० लभ. 
फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  आवास  क) लछवऩटाय अन्त ुकारोऩते्र सडक (लसवर्द्िोरा–लछरुवासम्भ) व्माऩारयक ऺेत्र 
फाहेक सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

१५ राि 

ि) लछवऩटाय अन्त ुकारोऩते्र सडक (लसवर्द्िोरा–लछरुवासम्भ) व्माऩारयक ऺेत्र 
फाहेक सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष क) लछवऩटाय अन्त ुकारोऩते्र सडक (लसवर्द्िोरा–अन्त ुबञ्ज्माङसम्भ) सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु 

५ राि  

 ि) छववसे लछरुवा वडा 
कामाथरम लसवर्द्िोरा सल्रेयी 
श्रीफङु भेचीगाउॉ सडक 

आवास  क) छववसे लछरुवा वडा कामाथरम लसवर्द्िोरा सल्रेयी श्रीफङु भेचीगाउॉ सडकरे 
छोएका वकत्ताहरु (भेची फजाय आसऩास) 

१० राि  

ि) छववसे लछरुवा वडा कामाथरम लसवर्द्िोरा सल्रेयी श्रीफङु भेचीगाउॉ 
सडकरे छोएका वकत्ताहरु (भेची फजाय आसऩास) फाॉवक ऺेत्रपर 

२ राि  

  कृवष क) आवास ऺेत्र फाहेक छववसे लछरुवा वडा कामाथरम लसवर्द्िोरा सल्रेयी 
श्रीफङु भेचीगाउॉ सडक आसऩासका वकत्ताहरु 

२ राि 

 ग. अन्त ुचक्रऩथ (ठाकुय चोक 
गणेश वहभार दलरत फस्ती 
कयपोक अन्तऩुोियी िोरा 
गोदाभ सडक) 

आवास  अन्तऩुोियी आसऩासका वकत्ताहरु  ५ राि  
अन्तऩुोियी आसऩासका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर २ राि  

 कृवष क) अन्त ुचक्रऩथ (ठाकुय चोक गणेश वहभार दलरत फस्ती कयपोक 
अन्तऩुोियी िोरा गोदाभ सडक)रे छोएका वकत्ताहरु 

२ राि  

  कृवष क) अन्त ुचक्रऩथ (ठाकुय चोक गणेश वहभार दलरत फस्ती कयपोक 
अन्तऩुोियी िोरा गोदाभ सडक)रे नछोएका वकत्ताहरु 

१राि  
ऩचास हजाय 

 घ) भेचीिोरा लछरुवा जनक 
भावव काकी डाॉडा िलतवडा गाउॉ 
हुॉदै लछरुवा सडक 

आवास  क) भेचीिोरा लछरुवा जनक भावव काकी डाॉडा ि-लतवडा गाउॉ हुॉदै लछरुवा 
सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

२ राि  

 ि) भेचीिोरा लछरुवा जनक भावव काकी डाॉडा िलतवडा गाउॉ हुॉदै लछरुवा 
सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१ राि 

  कृवष क) आवास ऺेत्र फाहेक भेचीिोरा लछरुवा जनक भावव काकी डाॉडा 
िलतवडा गाउॉ हुॉदै लछरुवा सडकरे नछोएका वकत्ताहरु 

१ राि  

 ङ)  श्रीफङु डाॉडागाउॉ थरुङुगाउॉ 
नेऩारगाउॉ हुॉदै टायी उलनउटाय 
गजयेुरगाउॉ सडक 

कृवष क) श्रीफङु डाॉडागाउॉ, थरुङुगाउॉ, नेऩारगाउॉ हुॉदै टायी उलनउटाय गजयेुरगाउॉ 
सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

२ राि  

 कृवष ि) श्रीफङु डाॉडागाउॉ थरुङुगाउॉ नेऩारगाउॉ हुॉदै टायी उलनउटाय गजयेुरगाउॉ 
सडकरे नछोएका वकत्ताहरु 

१ राि  



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

 वडाभा अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
५ क) लसभा सडक्-बन्ञमाङ्क 

शान्तीफजाय हुॉदै योङ्ग टोर 
आवास  क. वडा नॊ.४य ५को लसभाना बन्ञमाङ्गदेजि अनु्नडाडाॉ यातभाटे िेरभैदानसम्भको 

सडकरे छोएका वकत्ताहरु 
४० राि 

ि. वडा नॊ. ४ य ५ को लसभाना बन्ञमाङ्गदेजि अनु्नडाडाॉ यातभाटे 
िेरभैदानसम्भको सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष वडा नॊ.४ य ५ को लसभाना बन्ञमाङ्गदेजि अनु्नडाडाॉ यातभाटे िेर 
भैदानसम्भको सडकरे नछोएका वकत्ताहरु 

५ राि  

 ि) भहेन्द्रवशेी गोरेटाय 
शान्तीफजाय रम्फागौडाहदैु िोरा 
गोदाभ सडक 

आवास  भहेन्द्रवशेी गोरेडाडाॉ शान्ती फजाय, रम्फागौडा िोरा गोदाभ सडकको 
शान्तीफाजाय ऺेत्रलबत्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

१० राि  

भहेन्द्रवशेी गोरेडाडाॉ शान्ती फजाय, रम्फागौडा िोरा गोदाभ सडकको 
शान्तीफाजाय ऺेत्रलबत्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

२ राि 

  कृवष भहेन्द्रवशेी गोरेडाडाॉ शान्ती फजाय रम्फागौडा िोरा गोदाभ सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु  

२ राि  

 ग) भहेन्द्रवशेी फौर्द् आ.वव.यवव 
गोराइदेिी रम्फागौडा सडक 

कृवष भहेन्द्रवशेी फौर्द् आ.वव.यवव गोराईदेजि रम्फागौडा सडक आसऩासका सफै 
वकत्ताहरु  

५० हजाय  

 घ) बन्ञमाङ्ग शान्तीफजाय 
सभारफङु्ग भा.वव.उदम-चोक काकी 
गोराई शाजन्तधाया यवव गोराई 
देिी लसभा सडक 

आवास  सभारभ्मारी य गोरेडाॉडाका वकत्ताहरु  ८ राि 
  उदम चोकको वकत्ताहरु  ६ राि  
 कृवष बन्ञमाङ्ग शान्तीफजाय सभारफङु्ग भा.वव.उदमचोक काकी गोराई शाजन्तधाया 

यवव गोराईदेजि लसभा सडकसम्भका वकत्ताहरु  
१ राि  

 ङ) घरे चौतायी देिी फौर्द् 
आ.वव. हदैु लसभा सडक जोड्ने 
सडक 

कृवष घरे चौतायीदेजि फौर्द् आ.वव. हदैु लसभा सडक जोड्ने सडक आसऩासका 
सम्ऩणुथ वकत्ताहरु  

50 हजाय  

 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
६ क)  भेची याजभागथ कृवष क) भेची याजभागथ अन्तगथत कन्माभ अरवदेय सडक देजि अगालडको जग्गा 

(हकथ टे फजाय ऺेत्र साववक कन्माभ ३, ४, ५ य ७) 
50 राि  

  कृवष क फाहेकका जग्गाको वकत्ताहरु  २ राि  
 ि) सकेुऩोियी ग्मावा चोक 

राभऩॉधेयो भहेन्द्रफेसी सडक 
(अरवदेय) 

कृवष ऩिकन्मा आवव देजि राभऩॉधेयोसम्भ सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १०  राि  
 कृवष  ऩिकन्मा आवव देजि राभऩॉधेयोसम्भ सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ६ राि  

    ग) हहुुथये बञ्ज्माङ ग्मावा 
चोक सडक 

आवास क.   सकेुऩोियी देजि हहुुथये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक 
ऺेत्रपर 

1८ राि 

ि. सकेुऩोियी देजि हहुुथये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक 
ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष आवास ऺेत्र फाहेकका सफै वकत्ताहरु  ५ राि  
  घ) हकथ टेफाट याभजा-नकी 

भजन्दय तायगाउॉ लसवर्द्िोरा 
सडक 

कृवष हकथ टेफाट याभजानकी भजन्दय तायगाउॉ लसवर्द्िोरा सडक आसऩासका सफै 
वकत्ताहरु  

३ राि 

 ङ) वडा नॊ.८ भारभु लस-वर्द्गाउॉ 
डब्फ ुगाउॉ हुॉदै तायगाउॉ जाने 
रयङयोड सडक 

कृवष वडा नॊ.८ भारभु लसवर्द्गाउॉ डब्फ ुगाउॉ हुॉदै तायगाउॉ जाने रयङयोड सडक 
आसऩासका सफै वकत्ताहरु  

३ राि  

 हकथ टे यम्भभ्माङ जजभथरे 
फाहनुडालग सडक 

कृवष हकथ टे यम्भभ्माङ जजभथरे फाहनुडालग सडकरे छोएका वकत्ताहरु ८ राि 

 अन्म ऺेत्र अन्म लसवर्द्िोराको १०० लभटयसम्भको ऺेत्र २५ हजाय  
७ क)     भेची याजभागथ कृवष भेची याजभागथ अन्तगथत ऩारटाॊगेदेजि हकथ टेसम्भको कारोऩते्र सडकरे छोएका ५० राि 



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

वकत्ताहरु  
 ि)भेची याजभागथ ऩारटागे देजि 

घरे टोर यभाइरो टोर हुॉदै 
अम्वी टोर (अरवदय) सडक 

कृवष भेची याजभागथ एकता टोर देजि घरे धाया हुॉदै (अरवदय) सडक आसऩासका 
सफै वकत्ताहरु 

५ राि  

 ग) भेची याजभागथदेजि कन्माभ 
जचमा फ्माक्िी हुॉदै नवज्मलत 
आवव ववरयङ िोरासम्भको सडक 

कृवष कन्माभ जचमा फ्माक्िी हुॉदै नवज्मलत आवव ववरयङ िोरासम्भको सडक 
आसऩास सफै वकत्ताहरु  
 
 

३ राि  

 घ) कन्माभ भेची याजभागथ-वडा 
कामाथरम हुॉदै जभनुा डाॉडा-
अम्वी-ववरयङ िोरासम्भको 
सडक 

कृवष जभनुा डाॉडादेजि अम्वी ववरयङ िोरासम्भको सडक आसऩासका सफै 
वकत्ताहरु  

२ राि 

 ङ) प्रगलत सॊस्थादेजि लफरयङ िोरा 
जाने सडक 

कृवष प्रगलत सॊस्था-लफरयङ िोरा जाने फाटो फयवऩऩर टोर-याइटोर- यभाइरो टोरसम्भका 
सडक आसऩासका सफै वकत्ताहरु  

२ राि  

 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
८  क) वडा नॊ. ८ को लसभाना 

बीत्र ऩने भेची याजभागथ 
व्माऩारयक 
  

क. ऩारटाङ्गे लछऩीटाय भेची याजभागथरे छोएका वकत्ताहरु  ५० राि  
ि. ऩारटाङ्गे लछऩीटाय भेची याजभागथरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर १० राि 

 ि) लछऩीटाय अन्त ुसडक आवास  लछऩीटाय अन्त ुसडकरे छोएका वकत्ताहरु  १५ राि  
लछऩीटाय अन्त ुसडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर ५ राि  

  कृवष लछऩीटाय अन्त ुसडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ५ राि  
   

 ग) वडा नॊ. ८ अरवदेय सडक कृवष अरवदेय सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ५ राि 
  अरवदेय सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ३ राि 
 घ) ऩारटाङ्गे लसवर्द्िोरा सडक कृवष ऩारटाङ्गे लसवर्द्िोरा सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १० राि 
  ऩारटाङ्गे लसवर्द्िोरा सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ५ राि  
 ङ) लसगाॉने िोल्सी लसर्द्ेश्वयी 

भजन्दय सडक 
आवास  क. लसगाॉने िोल्सी लसर्द्ेश्वयी भजन्दय सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १२ राि 

ि. लसगाॉने िोल्सी लसर्द्ेश्वयी भजन्दय सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक 
ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष लसगाॉने िोल्सी लसर्द्ेश्वयी भजन्दय सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ५ राि 
 अन्म ऺेत्र बए अन्म  50 हजाय  
९ क) वपक्कर ऩशऩुलतनगय 

कारोऩते्र सडक (वडा नॊ.९ को 
लसभानालबत्र) 

व्माऩारयक क १० नॊ.वडाको लसभानादेजि भानेसम्भका वकत्ता (सडकको ऺेत्र फाहेक 
दामाॉफामाॉ २५ लभटय) 

४० राि 

 ि १० नॊ.वडाको लसभानादेजि भानेसम्भका वकत्ता (सडकको ऺेत्र फाहेक 
दामाॉफामाॉ २५ लभटय) फाॉवक ऺेत्रपर 

५ राि 

  आवास  भानेफाट ३ नॊ. वडाको लसभानासम्भ १०० लभटय सम्भ ८ राि  
  कृवष सडक आसऩास व्माऩारयक य आवास ऺेत्र फाहेकका वकत्ताहरु  २ राि  
 ि) गलुप्त नमाॉफजाय सडक आवास  क) गपु्ती नमाॉफजाय सडकरे छोएका वकत्ताहरु  5 राि  
 कृवष क) आवास ऺेत्र फाहेक गपु्ती नमाॉफजाय सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  २ राि  
 ग) भाने गोिे ऩान्दाभ सडक आवास  भाने गोिे ऩान्दाभ सडकरे छोएका वकत्ताहरु 5 राि  
 कृवष आवास ऺेत्र फाहेक भाने गोिे ऩान्दाभ सडकरे नछोएका वकत्ताहरु २ राि  
 घ) फयफोटे गैयीगाउॉ कजेनी 

सडक (अरवदेय) 
आवास  फयफोटे गैयीगाउॉ कजेनी सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ८ राि  

 कृवष आवास ऺेत्र फेहक अरवदेय सडकरे नछोएको वकत्ताहरु  ४ राि  
 ङ) फयफोटे सदुङु भाझगाउॉ 

कटे्टफङु श्रीअन्त ुसडक 
कृवष फयफोटे सदुङु भाझगाउॉ कटे्टफङु श्रीअन्त ुसडकरे छोएका वकत्ताहरु  ५ राि  

  फयफोटे सदुङु भाझगाउॉ कटे्टफङु श्रीअन्त ुसडकरे नछोएका वकत्ताहरु  २ राि  



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
१० क) भेची याजभागथ लछवऩटाय वडा 

नॊ. ८ देजि वडा नॊ१२ लसभाना 
सम्भको सडक 

व्माऩारयक 
  

क भेची याजभागथ वडा नॊ.१० को लसभानालबत्र (लछवऩटायदेजि गमु्फाऩथसम्भ) कारोऩते्ररे 
छोएका वकत्ताहरु  

९६ राि  

ि भेची याजभागथ वडा नॊ.१० को लसभानालबत्र (लछवऩटायदेजि गमु्फाऩथसम्भ) कारोऩते्ररे 
छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१५ राि 

  क दावा गोराई फयफोटे चक्रऩथ सडकरे छोएका वकत्ताहरु  30 राि  
ि दावा गोराई फयफोटे चक्रऩथ सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर १५ राि 
क लछवऩटाय ग्मायेज वऩएचलस हुॉदै वपक्कर ऩयुानो फजाय गमु्फा ऩथ (भालथल्रो 
सडक)रे छोएका वकत्ताहरु  

५५ राि  

  ि लछवऩटाय ग्मायेज वऩएचलस हुॉदै वपक्कर ऩयुानो फजाय गमु्फा ऩथ (भालथल्रो 
सडक)रे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१५ राि 

क नगयऩालरका ऩरयसय हुॉदै चक्रऩथ सडकरे छोएका वकत्ताहरु  30 राि  
  ि नगयऩालरका ऩरयसय हुॉदै चक्रऩथ सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉकी 

ऺेत्रपर 
१५राि  

  आवास  क.गमु्फाऩथफाट वडा नॊ.११को लसभानासम्भ कारोऩते्र सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु  

४० राि  

गमु्फाऩथफाट वडा नॊ.११को लसभानासम्भ कारोऩते्र सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१५ राि 

 ि) लछवऩटाय यलभते माङिोरा 
हुॉदै १२ नॊ. वडा जोड्ने सडक 

कृवष लछवऩटाय यलभते माङिोरा हुॉदै १२ नॊ. वडा जोड्ने सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु   

8 राि 

   साथै रयङ्गयोड लछवऩटाय भिु बई यलभते हदैु गमु्फाऩथ बई थाक्रे घाट जोड्ने 
फाटोको भिु सम्भका वकत्ताहरु 

8 राि 

  कृवष लछवऩटाय यलभते माङिोरा हुॉदै १२ नॊ. वडा जोड्ने सडकरे नछोएका 
वकत्ताहरु  

5 राि 

 ग) फाह्रभासे सडक गमु्वाऩथदेजि 
जोगभाई हाइड्रो जाने सडक 

कृवष फाह्रभासे सडक गमु्वाऩथदेजि जोगभाई हाइड्रो जाने सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु  

8 राि  

 कृवष फाह्रभासे सडक गमु्वाऩथदेजि जोगभाई हाइड्रो जाने सडकरे नछोएका 
वकत्ताहरु  

५ राि  

 घ) भेची याजभागथ डाक्टयिोरा 
भिुदेजि डाॉडागाउॉ स्वाभी गाउॉ 
जोड्ने सडक 

कृवष भेची याजभागथ डाक्टयिोरा भिुदेजि डाॉडागाउॉ स्वाभी गाउॉ जोड्ने सडकरे 
छोएका वकत्ताहरु  

3 राि 

 कृवष भेची याजभागथ डाक्टयिोरा भिुदेजि डाॉडागाउॉ स्वाभी गाउॉ जोड्ने सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु  

2 राि  

 ङ) भेची याजभागथ गमु्फाऩथ भिु बै 
चक्रऩथ याभेिोरा माङ हुॉदै थक्रे 
घाट ववरयङ िोरा वडा नॊ ७ जोड्ने 
सडक 

कृवष क भेची याजभागथ गमु्फाऩथ भिु बै चक्रऩथ याभेिोरा माङ हुॉदै थक्रे घाट ववरयङ 
िोरा वडा नॊ ७ जोड्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु   

३ राि  

  ि भेची याजभागथ गमु्फाऩथ भिु बै चक्रऩथ याभेिोरा माङ हुॉदै थक्रे घाट 
ववरयङ िोरा वडा नॊ ७ जोड्ने सडकरे नछोएका वकत्ताहरु   

१ राि  

 थऩ सडक ग. शवहद चोक  देजि यत्न चोक सॊगभ टोर जाने अर वदेय सडक २ राि 
 घ. लसभऩानी देजि प्रणाभी टोरको फाटो 2 राि 
 ङ. यलभते रयङ्गयोड हदैु ववरयङ्ग िोरा घाट जोड्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु 2 राि 
 च. याभेिोरा देजि जशव भजन्दय हदैु माङ्ग िोराफाट वडा न १२ जोड्ने 

सडकरे छोएका वकत्ताहरु 
2 राि 

    च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय 
११     क) भेची याजभागथ व्माऩारयक 

  
१२ नॊ. वडा कामाथरमदेजि सेन्टअगस्टेन वोलडथङ स्कूरसम्भ (तीनघये फजाय) भेची 
याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु 

६४ राि  

१२ नॊ. वडा कामाथरमदेजि सेन्टअगस्टेन वोलडथङ स्कूरसम्भ(तीनघये फजाय) भेची याजभागथ १५ राि 



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 
  आवास क. १० नॊ. वडाको लसभानादेजि १२ नॊ. वडा कामाथरम बवनसम्भ भेची 

याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु 
३० राि  

ि १० नॊ. वडाको लसभानादेजि १२ नॊ. वडा कामाथरम बवनसम्भ भेची 
याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर 

१५ राि 

  कृवष सेन्टअगस्टेन फोलडथङ स्कूरदेजि इनऩा लसभानासम्भको भेची याजभागथ 
कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु  

१५ राि 

  आवास  क.आइतफाये फजाय ऺेत्र सडकको दामाॉफामाॉ २०० लभटयसम्भको जग्गा २० राि 
ि.आइतफाये फजाय ऺेत्र सडकको दामाॉफामाॉ २०० लभटयसम्भको जग्गा फाॉवक 
ऺेत्रपर 

५ राि 

  कृवष भेची याजभागथरे कारोऩते्र नछोएका वकत्ताहरु  ५ राि  
 ि) फाह्रभासे सडक (All 

Weather Road) 
कृवष अरवदेय सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ५ राि  

 कृवष अरवदेय सडकरे नछोएका वकत्ताहरु   २ राि ५० हजाय  
 ग)  काराऩनी–भाघे हुॉदै लसस्ने 

सडक 
कृवष काराऩनी–भाघे हुॉदै लसस्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ३ राि  

 कृवष काराऩनी–भाघे हुॉदै लसस्ने सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  १ राि  
 घ) आइतफाये–सनु्तरे सडक कृवष  आइतफाये–सनु्तरे सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ३ राि  
   आइतफाये–सनु्तरे सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  १ राि  
 ङ) तीनघयेदेजि लसजथना टोर, 

साहाया टोर हुॉदै असरे िोरा 
जोड्ने सडक 

कृवष तीनघयेदेजि लसजथना टोर, साहाया टोर हुॉदै असरे िोरा जोड्ने सडकरे 
छोएका वकत्ताहरु (गोदक जोड्ने सडकबन्दा भालथ) 

३ राि 

  तीनघयेदेजि लसजथना टोर, साहाया टोर हुॉदै असरे िोरा जोड्ने सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु (गोदक जोड्ने सडकदेजि १०० लभ 

 १ राि ५१ हजाय  

 अन्म ऺेत्र बए अन्म  50 हजाय  
१२ क) भेची याजभागथ व्माऩारयक  क भेची याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु (भेयीगोल्डदेजि १२ 

नॊ. वडा कामाथरमसम्भ तीनघये फजाय ऺेत्र) 
६४ राि  

ि  भेची याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु (भेयीगोल्डदेजि १२ 
नॊ. वडा कामाथरमसम्भ तीनघये फजाय ऺेत्र) फाॉवक ऺेत्रपर 

१० राि 

  आवास  
आवास 

  

क भेची याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु (१२ नॊ.वडा 
कामाथरमदेजि काराऩनीसम्भ)  

30 राि 

ि भेची याजभागथ कारोऩते्र सडकरे छोएका वकत्ताहरु (१२ नॊ.वडा 
कामाथरमदेजि काराऩनीसम्भ) फाॉवक ऺेत्रपर 

10राि 

  क भेची याजभागथको व्माऩारयक ऺेत्र फाहेक सडकको दामाॉफामाॉ १०० 
लभटयसम्भको ऺेत्र 

१६ राि  

ि भेची याजभागथको व्माऩारयक ऺेत्र फाहेक सडकको दामाॉफामाॉ १०० 
लभटयसम्भको ऺेत्र फाॉवक ऺेत्रपर 

१० राि 

  कृवष भेची याजभागथको आसऩास व्माऩारयक य आवास ऺेत्र फाहेकका फाॉकी सफै 
ऺेत्र 

१० राि  

 ि) लतनघये जयेु बञ्ज्माङ हुॉदै योङ 
१ जोड्ने सडक 

आवास 
  

क लतनघये जयेु बञ्ज्माङ हुॉदै योङ १ जोड्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १० राि  
ि लतनघये जयेु बञ्ज्माङ हुॉदै योङ १ जोड्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक 
ऺेत्रपर 

3 राि 

  कृवष लतनघये जयेु बञ्ज्माङ हुॉदै योङ १ जोड्ने सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  १ राि  
 ग) शाजन्त गोराई हुॉदै लछवऩटाय 

जाने सडक 
आवास 

  
क शाजन्त गोराई हुॉदै लछवऩटाय जाने सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १० राि  
ि) शाजन्त गोराई हुॉदै लछवऩटाय जाने सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर ३ राि 

  कृवष शाजन्त गोराई हुॉदै लछवऩटाय जाने सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ३ राि 
 घ) फाह्रभासे सडक (All आवास फाह्रभासे सडक (All Weather Road सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १० राि  



वडा सडकको नाभ/स्थान ऺेत्र वगीकयण गरयएको जग्गाको वववयण वपल्डफाट फजुझएको चरन चल्तीको 
भूल्म/योऩनी (रु) 

Weather Road)   फाह्रभासे सडक(All Weather Road)सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर २ राि 
  कृवष फाह्रभासे All Weather Road) सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  २ राि 
 ङ) गमु्वाऩथ हुॉदै जयेु 

बञ्ज्माङसम्भको सडक 
आवास 

  
गमु्वाऩथ हुॉदै जयेु बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ताहरु  ८ राि 
गमु्वाऩथ हुॉदै जयेु बञ्ज्माङसम्भको सडकरे छोएका वकत्ताहरु फाॉवक ऺेत्रपर ३राि 

  कृवष गमु्वाऩथ हुॉदै जयेु बञ्ज्माङसम्भको सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  ३ राि 
 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५० हजाय  

१३ क) बारिुोऩदेजि ऩोियी हुॉदै 
उत्तये बञ्ज्माङसम्भको सडक 

आवास इनऩा-१०को लसभानादेजि कुरफहादयु याईको घयसम्भ सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु 

3 राि 

  कुरफहादयु याईको घयदेजि कायफायी डाॉडासम्भ सडकरे छोएका वकत्ताहरु  १० राि 
  कृवष बारिुोऩदेजि ऩोियी हुॉदै उत्तये बञ्ज्माङसम्भको सडकरे नछोएका वकत्ताहरु  १ राि ५० हजाय  
 ि) ऩोियीफाट डाक्टय गाउॉ, 

कोल्फोटे, वऩऩरडाॉडा हुॉदै योङ १ 
जोड्ने सडक (All Weather Road) 

कृवष ऩोियीफाट डाक्टय गाउॉ , कोल्फोटे, वऩऩरडाॉडा हुॉदै योङ १ जोड्ने सडक (All Weather 

Road) रे छोएका वकत्ताहरु   
 १ राि ५० हजाय  

  ऩोियीफाट डाक्टय गाउॉ , कोल्फोटे, वऩऩरडाॉडा हुॉदै योङ १ जोड्ने सडक (All Weather 

Road)रे नछोएका वकत्ताहरु  
८० हजाय  

 ग) बटुाने चोकफाट देवीस्थान गयुाॉसे 
िानी-बञ्ज्माङ-योङ-२, जोड्ने सडक 

कृवष बटुाने चोकफाट देवीस्थान गयुाॉसे िानी बञ्ज्माङ हुॉदै योङ २ जोड्ने सडक 
आसऩासको सफै वकत्ताहरु  

१ राि 

 घ) ऩोियीदेजि रक्ष्भी टोर, हुॉदै 
इनऩा १० याभचोक जोड्ने सडक 

कृवष ऩोियीदेजि रक्ष्भी टोर, हुॉदै इ.न.ऩा. १० याभचोक जोड्ने सडक 
आसऩासका सफै वकत्ताहरु  

 १ राि ५० हजाय  

 ङ) दधुकेन्द्र, लसरुऩािा, आरुफोटे हुॉदै 
िानीबञ्ज्माङ, टाङवटङ्गसम्भ जोड्ने 
सडक 

कृवष दधुकेन्द्र, लसरुऩािा, आरुफोटे हुॉदै िानीबञ्ज्माङ, टाङवटङ्गसम्भ जोड्ने सडक 
आसऩासका सफै वकत्ताहरु  

१ राि 

 च) ऩोियी बञ्ज्माङफाट तल्रो 
भालथल्रो िनु्द्रकेु हुॉदै सूनऩा १२ 
जोड्ने सडक 

कृवष ऩोियी बञ्ज्माङफाट तल्रो भालथल्रो िनु्द्रकेु हुॉदै सूनऩा १२ जोड्ने सडक 
आसऩासका सफै वकत्ताहरु  

१ राि  

 च) अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  
१४ क) बारिुोऩ फतासे फदुथ 

िदुनुावायी सडक 
आवास  बारिुोऩ फतासे फदुथ िदुनुाफायी सडकको दामाॉफामाॉ सडकरे छोएका १३ य १४ नॊ. 

वडाको लसभानाफाट १४ नॊ. वडा कामाथरमसम्भ ऩने जग्गाका वकत्ताहरु  
१० राि  

   वडा नॊ.१४ को कामाथरमफाट िदुनुावायी लसभानासम्भ सडकरे छोएका दामाॉवामाॉका 
जग्गाका वकत्ताहरु 

२ राि  

 ि) फतासे हेल्थऩोष्ट जजलभिाॉद बतेुनी 
गोदक सडक(All Weather Road 

कृवष फाह्रभासे सडकरे छोएका दामाॉ वामाॉका वकत्ताहरु  २ राि 
  फाह्रभासे सडकरे नछोएका जग्गाहरु  १ राि  
 ग) कटुसे फजाय याभडाॉडा 

चमु्फाङ्ग हुॉदै इ.न.ऩा.१० गोदक 
जोड्ने सडक 

कृवष कटुसे फजाय याभडाॉडा चमु्फाङ्ग हदैु इ.न.ऩा.१० गोदक जोड्ने सडकरे 
छोएका वकत्ताहरु 

२ राि 

  कटुसे फजाय याभडाॉडा चमु्फाङ्ग हुॉदै इ.न.ऩा.१० गोदक जोड्ने सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१ राि  

 घ) कटुवार बन्ञ्माङ्ग वदुथ वतासे 
लसम्रे कागनुेहदैु सहकारे गाउॉ 
सडक 

कृवष कटुवार बन्ञ्माङ्ग वदुथ वतासे लसम्रे कागनुेहुॉदै सहकारे गाउॉ सडकरे छोएका 
वकत्ताहरु 

2 राि  

  कटुवार बन्ञ्माङ्ग वदुथ वतासे लसम्रे कागनुेहदैु सहकारे गाउॉ सडकरे 
नछोएका वकत्ताहरु 

१ राि  

 ङ) वजे गोराई फीचगाउॉ १३ 
नॊ. वडा जोड्ने सडक 

कृवष वजे गोराई ववचगाउॉ १३ नॊ. वडा जोड्ने सडकरे छोएका वकत्ताहरु २ राि 
  वजे गोराई ववचगाउॉ १३ नॊ. वडा जोड्ने सडकरे नछोएका वकत्ताहरु १ राि  
 अन्म ऺेत्र बए अन्म  ५0 हजाय  

 



अनसूुची - ४ 

(दपा (४) सॉग सम्वजन्धत) 
घयवहार कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

(क) आवाशीम प्रमोजनका रालग घयवहार रगाएकोभा वहार यकभको ७ प्रलतशतरे हनु आउने यकभ 

(ि) अन्म प्रमोजनका रालग घयवहार रगाएकोभा वहार यकभको १० प्रलतशतरे हनु आउने यकभ 

 

अनसूुची - ५ 

(दपा (५) सॉग सम्वजन्धत) 
 प्रदेश सयकायरे रगाएको घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्कको दय (आ.व. २०७७/७८) 

प्रदेश सयकायको आलथथक ऐन, २०७७ को अनसूुची-१ भा उल्रेि बए अनसुाय 

 

अनसूुची - ६ 

(दपा (६) सॉग सम्फजन्धत) 
सवायी साधन कय (आ.व. २०७७/७८) 

(क) टाॉगा, रयक्सा, अटोरयक्सा, ववद्यतुीम रयक्सा (ई-रयक्सा)  

सवायी साधन दताथ – प्रलत सवायी साधन वावषथक रु. 5००० 

सवायी साधन दताथ नवीकयण – प्रलत सवायी साधन वावषथक रु. 3००० 
(ि) ववदेशी सवायी साधनहरु नेऩार प्रवेश गदाथ प्रवेश ववन्दभुा लरइने सवायी प्रवेश शलु्कको दय (प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक) 
क्र.सॊ. सवायी साधनको वववयण दय रु. कैवपमत 

१ हेबी इजक्वऩभेन्ट (डोजय, रोडय, एक्साबेटय) १६० 

 २ लनजी तथा बाडाका िक ट्याक्टय ८० 

 ३ लनजी तथा बाडाका फस, वऩकअऩ, लभलनफस, ट्याक्सी, भ्मान आदद ४८ 

 ४ लनजी तथा बाडाका काय, टेम्ऩो ३२ 

  

(ग) ववदेशी सवायी साधनहरु नेऩार प्रवेश गदाथ प्रवेश शलु्क सॊकरन गने  कय सॊकरन केन्द्रहरु य ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रमोजनका 
रालग वावषथक लनधाथरयत न्मूनतभ वावषथक ठेक्का अॊक य सॊकरन केन्द्रहरु : 

क्र.सॊ.  वववयण न्मूनतभ वावषथक कफोर यकभ कैवपमत 

१ ऩशऩुलतनगय 

रु. २०००००/- 
 

२ भानेबञ्ज्माङ 

३ छजब्फसे 

 

  



अनसूुची - ७ 

(दपा (७) सॉग सम्वजन्धत) 
प्रदेश सयकायफाट रगाइएको भनोयञ्जन कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

प्रदेश सयकायको आलथथक ऐन, २०७७ को अनसूुची-३ भा उल्रेि बए अनसुाय 

 

अनसूुची - ८ 

(दपा (८) सॉग सम्वजन्धत) 
ववऻाऩन कयको दय (आ.व. २०७७/७८) फावषथक रु 

 

क्र.सॊ. वववयण इकाई दय रु. कैवपमत 

१ 

 
 

६X६ पुट सम्भको होलडथङफोड सावथजलनक स्थर       

क. फजाय ऺेत्र (वपक्कर, लतनघये, हकथ टे, कन्माभ, ऩशऩुलतनगय, श्रीअन्त)ु वावषथक प्रलत वोडथ १०००   

ि. अन्म ऺेत्र वावषथक प्रलत वोडथ ८००   

२ ६X६ पुट बन्दा ठुरो होलडथङफोड सावथजलनक स्थर      

क. फजाय ऺेत्र (वपक्कर, लतनघये, हकथ टे, कन्माभ, ऩशऩुलतनगय, श्रीअन्त)ु वावषथक प्रलत वगथ वपट ५०   
ि. अन्म ऺेत्र वावषथक प्रलत वगथ वपट ४०   

३ ऩसरभा गटे फनाइ याजिने ववऻाऩन ऩटक ३००   

४ सोराय फजत्तको ऩोरभा २"x३" वपट (न ऩा रे लनधाथयण गयेको साइज) 
को वोडथभा याख्न ेववऻाऩन 

वावषथक प्रलत ऩोर १०००   

५ लडजजटर लडस्लरे वोडथ वावषथक प्रलत वगथ वपट     

६ ववऻाऩन प्रमोजनका रालग फनाइने स्वागत गटे प्रलत गोटा प्रत्मेक ऩटक ५००   

६ ऩोष्टय ऩोष्टय प्रलत गोटा प्रलत वगथ वपट ५   

७ लबते्त रेिन प्रलत गोटा प्रलत वगथ वपट २   

उल्रेजित फभोजजभको ववऻाऩन कय असरुी ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग वावषथक न्मूनतभ  कफोर अॊक रु. १०००००।- 
लनधाथयण गरयएको छ। 



अनसूुची - ९ 

(दपा (९) को उऩदपा (१) सॉग सम्वजन्धत) 
व्मवसाम कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

 व्मवसाम कय     

१  इरेक्िोलनक ऩसरभा  लबलडमो, क्मासेट  रयकडथय तथा लरेमय आददको व्माऩायभा     

क. ठूरा (दश राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) ४०००   

ि. भझौरा (१० राि सम्भ स्थीय सम्ऩलत बएको) २०००   

२ 

  
  

भददया तथा चयुोट लडरय 

 
  

क. भददयाको लडरय ५००० 

 ि. चयुोट लडरय २००० 

 ३ ज्वेरयी  ५०००   

४ 

  
  

लनभाथण साभग्री फेच्ने ऩसर ३५००   

सानो 3500 
 ठूरो 5000 
 ५  पलनथलसङको साभग्री काऩेट,ऩदाथ आदद वस्तकुो थोक तथा िदु्रा व्माऩायभा      

क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) २०००   

ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १५००   

ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) १०००   

६  दैलनक उऩबोगका िाद्य ऩदाथथ, कऩडा, व्माऩायभा      

क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) २०००   

ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १०००   

ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) ५००   

७ कृवष जन्म वस्तकुो थोक तथा िदु्रा व्माऩायभा      

क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) २०००   

ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १०००   

ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) ५००   

८ सवायी साधन ववके्रता     

क. भोटयसाइकर सोरुभ ५०००   

ि. गाडी सोरुभ १००००   

९ ववशेषऻ ऩयाभशथ तथा अन्म व्मवसावमक सेवा   
 क. जचवकत्सक १५००   

ि. कववयाज १५००   

ग. इजञ्जनीमय १५००   

घ. काननु व्मवसामी १५००   

ङ रेिाऩयीऺक १५००   

च. दन्तजचवकत्सक १५००   

छ. कम्लमटुय एनालरष्ट तथा प्रोग्राभय १५००   

ज.फीभा एजेन्ट १५००   

झ. सबेमय १५००   

ञ. अनवुादक १५००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

 ट. ऩशजुचवकत्सक १५००   

ठ.सेमय दरार १५००   

ड. घय नक्सा लनभाथण गने स.ई. य अ.स.ई. 1500 
 च. तालरभप्राप्त कारीगढ (लभस्त्री) ५०० 
 १० लनभाथण व्मवसामी     

क) नगयऩालरकाभा प्रधान कामाथरम बएको ३०००   

ि) नगयऩालरकाभा प्रधान कामाथरम नबएको ५०००   

११ उत्ऩादनभूरक उद्योग (कोया भार वा अधथप्रशोलधत भार वा िेय गइयहेको भार साभानहरुको 
वा अन्म भार साभान प्रमोग वा प्रशोधन गयी भारसाभान उत्ऩादन गने उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१२ उजाथभरुक उद्योग (जरस्रोत, वाम,ु सौमथशजि, कोइरा, प्राकृलतक तेर, ग्मास, वामोग्मास तथा अन्म 
स्रोतहरुफाट उजाथ ऩैदा गने उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१३ कृषी तथा फन्मजन्म उद्योग  (भूरत् कृषी वा फन ऩैदावयभा आधारयत (जचमा फाहेक) उद्योग 
व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१४ िलनज उद्योग  (िलनज  उत्िनन ्वा प्रशोधन गने उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१५ होटर व्मवसाम     

क. ठूरा (िाना तथा रज सभेतको व्मवस्था बएको) ३५००   

ि. भझौरा (िाना भात्र व्मवस्था बएको) २०००   

ग. साना जचमा नास्ता हल्का ऩेम ऩदाथथ १०००   

घ. साना जचमा चभेना घमु्ती कटगया ५००   

१६ ऩमथटन उद्योग  (ऩमथटन, आवास, भोटेर, होटेर, येषु्टयाॉ, रयसोटथ, िाबल्स एजेन्सी, स्कीइङ, 

ग्राइजण्डङ, वाटय माथ, जफ्टङ, ऩोनी िेवकङ, ऩदमात्रा, हटएमय ब्मारलुनङ, लमाया सेलरङ, गल्पकोसथ, 
ऩोरो, अश्वयोहण, होभ-स्टे (घयफास) आदद उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

 ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१७ सेवा उद्योग (छाऩािाना, जजलनङ तथा फेलरङ व्मवसाम, चरजचत्र व्मवसाम, सावथजलनक ऩरयवहन 

व्मवसाम, पोटोग्रापी, प्रमोगशारा, हवाई सेवा, शीत बण्डाय आदद उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २०००   

१८ 

 
 

क. लभर कुटानी ऩेरानी वऩसानी प्रलत अश्वशजि 250 

 ि. लभस्चय भेलसन प्रलत अश्वशजि 250 
 ग. लभस्चय फाट चडाउने लरफ्ट प्रलत अश्वशजि 250 
 १९ लनभाथण उद्योग (सडक, ऩरु, योऩवे, टनेर, िलरफस, टनेर, फ्राइङ फजृ तथा औधोलगक,व्माऩारयक 

एवॊ आवास कम्लरेक्स आदद लनभाथण गयी सिारन गने उद्योग व्मवसामभा)     

क. ठूरा     (50 राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) 4000   

ि. भझौरा  (50 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) 3500   

ग. साना  (१-25 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) 2500   

२० सिाय सेवा     

क. लनजी ऺेत्रको हरुाक सेवा ५००   

ि. लनजी ऺेत्रको  टेलरपोन, फ्माक्स सेवा, पोटोकऩी, भोवाइर पोन, आइ.एस.्डी. एस.्टी.डी, 
इभेर, येलडमो ऩेजजङ अदद ५००   

ग. कुरयमय सेवा ५००   

घ. छऩाई तथा प्रकाशन 3000   

२१ लफत्तीम सेवा     

क. नेऩार सयकायको ऩूणथ स्वालभत्वभा यहेको फाहेकका आलथथक कायोफाय गने वाजणज्म फैँक     

वगथ क (१ कयोड बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) १५०००   

वगथ ि (1 कयोड सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) १००००   

वगथ ग (50 राि सम्भ ऩुॉजी बएको) ५०००   

ि. आलथथक कायोफाय गने ववत्तीम कम्ऩनीको भखु्म कामाथरम ५०००   

ग. ववत्तीम कम्ऩनी शािा कामाथरम ५०००   

घ. फीभा कम्ऩनी ५०००   

ङ ववदेशी भदु्रा सटही दय 2000   

च. लधतोऩत्र कायोफाय १०००   

छ. सहकायी फैँक तथा सॊस्था 1500   

२२ स्वास््म सेवा     

1 क. गैय सयकायी अस्ऩतार दताथ दस्तयुभा २५,००० 
 ि गैय सयकायी अस्ऩतार नववकयण दस्तयुभा 

 
१०००० 

  

2 

 
 
 
 

   क ) नलसथङ्ग होभ दताथ दस्तयु 

क.  

10000 

    ि) नलसथङ्ग होभ नववकयण दस्तयु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7000 
 
 
 
 
 
 

 3 क ) जक्रलनक ल्माऩ दताथ दस्तयु 5000 

 ि) जक्रलनक ल्माऩ नववकयण दस्तयु 3000 

 २३ जशऺा सेवा 
   क. लनजी ऺेत्रका स्कुर, क्माम्ऩस, ववश्वववद्यारम     

  ववश्वववद्यारम 10०००   

  क्माम्ऩस 5०००   

  स्कुर, 35००   

 ि. तालरभ तथा अध्ममन केन्द्र १०००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

 ग. तालरभ, कम्लमटुय तथा बाषा प्रजशऺण सॊस्था १०००   

२४ भभथत सॊबाय सेवा     

 क. हेबी इजक्वऩभेन्ट, फस, िक, काय १५००   

 ि. भोटयसाइकर, टेम्ऩो, साइकर भभथत कायिाना १५००   

 ग. येलडमो वट.बी., घडी, प्रशेय कुकय, वहटय, टेलरपोन सेट, ववद्यतु अन्म साभाग्री भभथत केन्द्र ५००   

२५ अन्म सेवा     

 क. ववऻाऩन सेवा १०००   

 ि. फैदेजशक योजगाय सेवा  10000   

 ग. स्वेदेशी योजगाय सेवा ५००   

 घ. सेके्रटरयमर सेवा १०००   

२६ हाउजजङ कम्ऩनी तथा घयजग्गा िरयद लफक्री –रयमर स्टेट) 10000   

२७ ब्मूटीऩारथय,केश शृ्रगाॊय,ड्राईजक्रनसथ, पोटो स्टूलडमो लसराई आदद ।     

 क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) १६००   

 ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १२००   

 ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) ८००   

२८ साईनफोडथ फनाउने ऩेजन्टङ्ग सेवा     

 क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) १५००   

 ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १०००   

 ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) ५००   

२९ ऩश ुफधशारा     

 क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) 2500   

 ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) १500   

 ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) 700   

३० भास ुलफके्रता / फे्रस हाउस  2000   

३१ पूर य लफरुवा लफके्रता 1000 

 ३२ ऩरु हाउस 2000   

३३ िोटो व्मवसामी  2000   

३४ लससा, लराइउड ववके्रता 2000   

३५ बाॉडाकुॉ डा  लफके्रता 
 

  

 क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) २५००   

 ि. भझौरा तथा साना 20००   

३६ जस्टर,काठ,पलनथचय लफके्रता 5000   

३७ िेरौना,उऩहाय (लगफ्ट) लफके्रता 2000   

३८ केवरु नेटववकथ ङ्ग (वावषथक व्मवसाम शलु्क) 

 
  

३९ घयनक्सा लनभाथणका रालग स्थाऩना बएका पभथ ७000 
 ४० ऩयाभशथ सेवा सम्फन्धी पभथ २५००   

४१ दूग्ध जचस्मान केन्द्र 

 
  

 साना (25 राि सम्भ ऩुॉजी बएको) 2000   

 ठूरा(25 राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३०००   

४२ जचमा लमाकेजजङ उद्योग 

 
  



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

 क  .ठूरा  (१0 राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) ४०००   

  ि  .भझौरा  (5-10 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) ३0००   

 ग  .साना  (१-5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५००   

४३ अन्म व्मवसाम 

 
  

 क. ठूरा (ऩाॉच राि बन्दा भालथ जस्थय सम्ऩलत बएको) ३०००   

 ि. भझौरा (१–५ राि स्थीय सम्ऩलत बएको) २५००   

 ग. साना (रु. १ राि सम्भ जस्थय सम्ऩलत बएको) २०००   

४४ ऩेिोर ऩम्ऩ 10०००  

४५ ग्मास लडरय २५००  

४६ जचमा उद्योग    

 क. साना उद्योग 5000  

 ि. भझौरा उद्योग 7000  

 ग. रघ ुउद्योग 10000  

 घ. ठूरा उद्योग 15000  

४७ दूग्धजन्म िाद्य ऩदाथथ उत्ऩादन गने उद्योग   

 क  .ठूरा  (१0 राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) 3000  

 ि  .भझौरा  (5-10 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) 2500  

 ग साना   (१-5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) 2000  

४८ क पुटसर दताथ 2000  

 ि) पुटसर नववकयण 1000  

४९ ब्रक तथा इट्टा उद्योग दताथभा  दताथ शलु्क नववकयण शलु्क 

  क. ठूरा    (१५ राि बन्दा भालथ जस्थय ऩुॉजी बएको) २५०० २००० 
 ि. भझौरा  (१0-१5 राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) २००० १५०० 
 ग. साना      (१-१० राि सम्भ जस्थय ऩुॉजी बएको) १५०० १००० 

५० कवाडी साभान    
 क. भाझदह/िक 1000  
 ि. वऩकऩ 500  
 ग. ट्याक्टय 700  

५१ सानोिारे काठ जचयान गने भेलसन (चेनसो) 1000  
५२ साइजक्रङ ब्मावसाम (१० वटा सम्भ ) दताथभा 5000  
५३ साइजक्रङ ब्मावसाम (१० वटा सम्भ ) नववकयणभा 3000  
५४ गालडभा घमु्ती ऩसर  भालसक  1000  
ि . ब्मावसामको नववकयणभा गत ववगत आ. फ. २०७३ बन्दा अगालडको रालग  य २०७३ सार ऩलछको रालग गरय तऩजशर 
फभोजजभको दययेटभा जरयवाना अशरु गरयने छ । 



अनसूुची - ९ (क) 
                                                                                  (दपा (९) को उऩदपा (२)  सॉग सम्वजन्धत) 
                           व्मवसाम कयको जरयवाना दय (आ.व. २०७७/७८) 

क. व्मवसाम कय लनधाथयण गदाथ भालथ उल्रेजित बए फाहेक प्रकृलतका व्मवसाम दताथ हनु आएभा लभल्दो प्रकृलत य स्तयको दयभा 

व्मवसाम कय असरु गरयनेछ । 

ि. जचमा उद्योगहरुको नववकयणभा नगयऩालरकारे तोकेको कय सङ्करन केन्द्रभा अजघल्रो आ.फ. को यकभ फझुाइ सोको यलसद 
तथा उद्योग वाजणज्म सघ फाट जारय हनुे उत्ऩलतको प्रभाणऩत्र ऩेश गयेऩलछ सम्फजन्धत वडा कामाथरमफाट स्वत: नववकयण 
हनुेछ । 

 

अनसूुची - १० 

(दपा (१०) सॉग सम्वजन्धत) 
सेवाशलु्क तथा दस्तयुको दय (आ.व. २०७७/७८) 

 

(क) भालसक पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क: नगयऩालरका लबत्रका देहामका ऺेत्रफाट उत्ऩादन हनुे पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन फाऩत 
देहामभा उल्रेजित दयभा भालसक पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क रगाई असरु गरयनेछ ।  

(ि)  सयसपाइ शलु्क फापतको यकभ चार ुआ. फ. २०७७/७८ को फावषथक यकभ श्रावण भसान्त सम्भभा एकभषु्ट फझुाएभा 
10 प्रलतशत छुट गरयनेछ ।  

 

भालसक पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्कको दय 
क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ घय १ तरे ४  कोठासम्भको प्रलत घय प्रलत घय रु ५०।- साथै ऩरयवायको सॊख्मा 
अनसुाय प्रलत ऩरयवाय थऩ रु ५०।- थऩ य ब्मफसाम य 
फास एकै स्थानभा बएभा जनु फढी  हनु्छ सोही अनसुाय 
लरने, दोहोयो शलु्क नलरने  

प्रमोग बएको 
तराको भात्र २ घय २ तरे ११/१२ कोठासम्भको 

३ घय ३ तरे १६/१७ कोठासम्भको 
४ घय ३ तरे २० कोठासम्भको 
५ घय ३ तरे बन्दा फढी तरा बएको घय  प्रलत तरा १००   

६ ऩसर १ कोठाको साना वकयाना ऩसर, प्रलत तरा ५०   

७ साना वकयाना ऩसर ५०   

८ वकयाना होरसेर, येडीभेड कऩडा ठुरो वकयाना कऩडा ऩसर  १००   

९ कस्भेवटक्स, दघु डेयी, साना जचमा ऩसर १००   

१० कस्भेवटक्स होरसेर ऩसर                     १००   

११ ब्मूवट ऩारथय  १००   

१२ लभठाई ऩसर २००   

१३ आईसक्रीभ ऩारथय  १००   

१४ ऩाउयोटी उद्योग  १५०   

१५ ऩाउयोटी ऩसर ५०   

१६ येषु्टयेण्ट  २००   

क्र.सॊ.. नववकयण गनथ फाॉकी आलथथक वषथ जरयवाना यकभ 
१   आ. फ. २०७२/७३ सार अगालड सफै आ. फ. को ३० प्रलतशत 

२ आ. फ. २०७३/७४ २५ प्रलतशत 

३ आ. फ. २०७४/७५ २० प्रलतशत 

४ आ. फ. २०७5/७६ १५ प्रलतशत 

५ आ. फ. २०७६/७७ १० प्रलतशत 



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१७ होटर िाना नास्ता ३००   

१८ पूटऩाथ घूम्ती ठेरा १००   

१९ पूटऩाथभा भकै, बक्का फेच्न े १००   

२० ऩान ऩसर १००   

२१ कोल्ड लड्रॊ क्स ऩसर १००   

२२ भददया होरसेर ऩसर १००   

२३ ऩेलसी, कोका कोरा लडरसथ   १५०   

२४ ग्मास लडरय १००   

२५ अस्ऩतार (सानो, भझौरा, ठूरो) अस्ऩतार जन्म पोहोयभैरा फाहेक १५०/२००/३००   

२६ जक्रलनक/ल्माव/लमाथोरोजी (अस्ऩतार जन्म पोहोयभैरा फाहेक) ५००   

२७ औषधी ऩसर  १००   

२८ आमवेुददक औषधी ऩसर १००   

२९ आमवेुददक औषधी ऩसर ल्माफ य डाक्टय २००   

३० ऩशजुन्म औषधी ऩसर  १००   

३१ कृवषजन्म औषधी ऩसर  १००   

३२ होलभओऩेलथक औषधी ऩसर               १००   

३३ होलभओऩेलथक औषधी ऩसर, ल्माफ य डाक्टय २००   

३४ भठ, भजन्दय, गमु्फा, भजस्जद, चचथ आदद १००   

३५ स्कूर/फोडसथ (ददवा/आवाशीम) 200/500   

३६ करेज ३००   

३७ चाईल्ड केमय स्कूर   १००   

३८ सैरनु  २५०   

३९ सयकायी सॊघ सॊस्था नापा भरुक कामाथरम भात्र २००   

४० फैंक ३००   

४१ पाइनान्स कम्ऩनी २००   

४२ ईन्सयेुन्स कम्ऩनी २००   

४३ फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था (सानो, ठूरो) २००   

४४ सॊघसॊस्था (एन.जज.ओ.) २००   

४५ सॊघसॊस्था (आई.एन.जज.ओ.) ५००   

४६ भोटय साईकर ग्मायेज सानो २००   

४७ भोटय साईकर ग्मायेज ठूरो      ३००   

४८ भोटय ग्मायेज ३००   

४९ साईकर-रयक्सा भभथत केन्द्र १००   

५० साईकर लफक्री केन्द्र १००   

५१ ऩेिोर ऩम्ऩ ३००   

५२ ऩाटी लमारेस ५००   

५३ फे्रस हाउस (भास ुऩसर) ३००   

५४ याॉगा (भास ुऩसर)   (सानो, ठूरो) ४००   

५५ फॊगूय (भास ुऩसर) (सानो, ठूरो) ४००   

५६ िसी (भास ुऩसर) (सानो,  ठूरो) ३००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

५७ भाछा ऩसर (सानो, भझौरा य ठूरो) ३००   

५८ लससा ऩसर (सानो, भझौरा य ठूरो) 4००   

५९ छाऩा िाना  2००   

६० ऩसु्तक ऩसर  १००   

६१ स्टेशनयी ऩसर  १००   

६२ हाडथवेमय ऩसर (सानो,  ठूरो) २००   

६३ बाॉडा ऩसर  १००   

६४ एप.एभ. येलडमो   १००   

६५ ऩत्र–ऩलत्रका ऩसर १००   

६६ टेलरलबजन १००   

६७ येलडमो, टेलरलबजन, भोवाईर, कम्लमूटय भभथत केन्द्र १००   

६८ येलडमो, टेलरलबजन, भोवाईर, कम्लमूटय लफक्री केन्द्र १००   

६९ घडी भभथत केन्द १००   

७० घडी ऩसर १००   

७१ साईफय ऩसर  १००   

७२ कम्मूलनकेशन १००   

७३ िाबर एजेन्सी १००   

७४ भोटयसाईकर सोरुभ २००   

७५ ट्याक्टय सोरुभ ३००   

७६ गाडी सोरुभ  ३००   

७७ सोराय ऩसर  १००   

७८ परपूर ऩसर  ३५०   

७९ भेनऩावय १००   

८० तयकायी ऩसर (सानो, भझौरा ठूरो)  ३००   

८१ आरू, लमाज होरसेर         २००   

८२ कऩडा ऩसर (सानो,  ठूरो) १००   

८३ येलडभेट कऩडा ऩसर (सानो, ठूरो) १००   

८४ टेरसथ  १००   

८५ भेलसनयी साभान लफक्री केन्द्र  १००   

८६ भोटसाईकर ऩाटथ ऩसर  १००   

८७ ववलबन्न भोटयहरु लफक्री गने ऩसर १००   

८८ गाडी को ऩाटथस ऩसर  १००   

८९ वट.लब., फ्रीज ऩसर  १००   

९० जूत्ता, चलऩर ऩसर  १००   

९१ फूवकङ्ग काउन्टय १००   

९२ लसनेभा हर ५००   

९३ आल्भूलनमभ ऩसर (होरसेर)   २००   

९४ आल्भूलनमभ पलनथचय केन्द्र २००   

९५ सूनचाॉदी  ऩसर १००   

९६ सूनचाॉदी  कायिान १००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

९७ पलनथचय उद्योग  ३००   

९८ पलनथचय ऩसर  १००   

९९ गरृ उद्योग  २००   

१०० ऩानी उद्योग २००   

१०१ धान लभर उद्योग  (सानो य ठूरो) ३००   

१०२ चाउचाउ, बजुजमा, दारभोठ उद्योग  २००   

१०३ छारा जन्म उद्योग  २००   

१०४ व्माग उद्योग  २००   

१०५ थोक्ऩा उद्योग  २००   

१०६ भैनवत्ती उद्योग  १००   

१०७ गरैंचा उद्योग  २००   

१०८ काऩी उद्योग  २००   

१०९ नसथयी  २००   

११० काठ लभर  ३००   

१११ धान लभर  ३००   

११२ तेर ऩेल्ने लभर  ३००   

११३ व्माग ऩसर १००   

११४ व्माग ऩसर (होरसेर) १००   

११५ काऩेट थोक लफके्रता ऩसर १००   

११६ भदु्रा सटही काउन्टय १००   

११७ लसऩ तथा तालरभ केन्द्र १००   

११८ सेलभनाय हर  २००   

११९ डान्स सेन्टय १००   

१२० सॊगीत साधना केन्द्र १००   

१२१ सेक्मूरयटी अवपस   १००   

१२२ कन्सल्टेन्सी  १००   

१२३ कम्लमूटय इवष्टच्मूट १००   

१२४ पोटो स्टूलडमो १००   

१२५ पोटो ल्माफ सेन्टय १००   

१२६ कवाडी ऩसर  ३००   

१२७ रयऩेमरयङ सेन्टय  १००   

१२८ ड्राईलबङ सेन्टय १००   

१२९ रेिाऩढी सेन्टय १००   

१३० कुियुाको चल्रा य अण्डा लडरसथ १००   

१३१ फ्रेक्स वप्रन्ट १००   

१३२ आटथ सेन्टय १००   

१३३ साप्तावहक हाट फजाय २०००   

१३४ साप्तावहक कृवष तथा ऩश ुहाट   ३५००   

१३५ ईटा लफक्री केन्द्र २००   

१३६ ढुङ्गा, लगट्टी लफक्री केन्द्र २००   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१३७ फस व्मवसामी सॊघ १००   

१३८ िक व्मवसामी सॊघ १००   

१३९ िमाक्टय व्मवसामी सॊघ १००   

१४० ढुवानी सेवा  १००   

१४१ कुरयमय सेवा १००   

१४२ क्रव  १००   

१४३ टेन्ट हाउस  २००   

१४४ बाॉडा ऩसर  १००   

१४५ क्माटरयङ  २००   

१४६ ऩरु हाउस  २००   

१४७ तमायी ऩोषाक (गाभेन्ट)  ३००   

१४८ सऩुयभाकेट  २५००   

१४९ लडऩाटथभेन्ट स्टोय  ४००   

१५० रन्ड्री (ड्राई जक्रनसथ)  १००   

१५१ काॉटा ऩसर  १००   

१५२ सलुतथ ऩसर  १००   

१५३ केवर नेटवकथ   १५०   

१५४ चस्भा ऩसर  १००   

१५५ नाभरो, डारो य जचत्राको ऩसर १००   

१५६ पलनथलसङ्ग तथा डेकोयेशन ऩसर  १००   

१५७ परपुर य उिकुो जसु ऩसर (ठेरा)  १००   

१५८ लभर कुटानी ऩेरानी य वऩसानी १००   

१५९ िाद्य साभग्री (वकयाना) ऩसर (साना, भझौरा, ठूरा) १००/२००/३००   

१६० दूध डेयी ऩसर १००   

१६१ दूध सङ्करन केन्द्र २००   

१६२ दूध जचस्मान केन्द्र २५०   

 

  



भालसक पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क रगाइने ऺेत्रहरु 
 कयपोक ववद्या भजन्दयको गटे देजि आइतफाये फजाय, लतनघये फजाय, लतनघये साप्तावहक हटीमा ऺेत्र हुॉदै ऩणु्म स्भारयका हाता 

ऺेत्र सम्भ 

 वपक्कर गमु्फाऩथ देजि ऩारटाॉगी सम्भ । 

 कन्माभ ऩमथटकीम ऺेत्र, ७ नॊ वडा कामाथरम बवन आसऩास तथा  हकथ टे फजाय आसऩासको ऺेत्र । 

 वपक्कर ऩयुानो फजाय- टेलरकभ को कामाथरम हदैु लछऩीटाय आसऩासको ऺेत्र । 

 वपक्कर चोक फाट फयफोटे हुॉदै भाने सम्भ को आसऩास को ऺेत्र । 

 तीनिटेु्टफाट वौर्द्धाभ ऩशऩुलतनगय फजाय हुॉदै पाटक सम्भको ऺेत्र 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क फाऩत वावषथक ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग एकभषु्ठ न्मूनतभ कफोर अॊक रु. १5 राि 
लनधाथयण गरयएको छ ।  

(ि) कन्माभ ऩमथटकीम ऺेत्रभा रगाइने सयसपाई सेवाशलु्कको दययेट : कन्माभ ऩमथटकीम ऺेत्रफाट उत्ऩादन हनुे पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩन फाऩत देहामभा उल्रेजित दयभा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क रगाई असरु गरयनेछ । 

क्रभ सॊख्मा वववयण (सवायी साधन) इकाई 
 दय रु. 

सखु्िा फनबोज ऩकाएय िाने फनबोज 

क) सवायी साधन लरई आउने व्मजिहरु प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक     

१ भोटयसाइकर लरई आउन े प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक १५ ५० 

२ भारुती बेन लरई आउन े प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक ५० १०० 

३ भाइक्रो फस लरई आउन े प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक १०० २०० 

४  रेण्डयोबय जीऩ लरई आउन े प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक १०० २०० 
५ लभलन फस लरई आउने प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक २०० ३०० 

६ फस लरई आउने प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक प्रलत सवायी साधन प्रलत ऩटक ३०० ४०० 

ि) सवायी साधन नलरई आउने व्मजिहरु       

१ ५ जना सम्भ 

प्रलत ददन प्रलत ऩटक 

५० १०० 

२ ५ देजि १० जना ५० १०० 

३ १० जना देजि भाथी १०० २०० 

ग) अन्म       

१ घोडा दैलनक प्रलतगोटा प्रलतददन ८० 

२ वपल्भ सवुटङ ठूरो ऩदाथ 
प्रलत ददन 

१५०० 

३ म्मूजजक लबलडमो १००० 

४ टेरी लसयीमर १००० 

घ) अस्थामी ऩसर थालन े

प्रलत ददन 

  

१ तयकायी ऩसर २० 

२ अन्म २० 

ङ) घमु्ती  (कटगया, िरी)   ३० 

च) शौचारम प्रमोग     

१ ददशा 
प्रलत ऩटक 

१० 

२ वऩसाफ ५ 

 

कन्माभ ऩमथटकीम ऺेत्र फाहेकका ऺेत्रको भालसक सयसपाई सेवा शलु्क य कन्माभ ऩमथटकीम ऺेत्रको सयसपाई सेवा शलु्क असरुी 
कामथ सावथजलनक लनजी साझेदायीफाट पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गने वा ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग एकभषु्ठ न्मूनतभ कफोर 
अॊक रु. 2१ राि लनधाथयण गरयएको छ ।  



(ग) स्थानीम सयकाय सिारन ऐन, २०७४ को दपा १२(ङ) फभोजजभ वडा कामाथरमहरुफाट हनुे लसपारयसभा राग्ने लसपारयस दस्तयु 
को दय: 

क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत ( * ) 
१ नागरयकता लसपारयस  १२ ङ (२), १२ ङ (३१) 

 
(क) वॊशज 300   

 
(ि) अॊगीकृत 500   

 
(ग) वैवावहक अॊगीकृत 500   

 
(घ) नागरयकता प्रलतलरवऩ लसपारयस 200   

२ फहार कयको रेिाजोिा लसपारयस 
 

१२ ङ (३) 

 
फहार कयको रेिाजोिा लसपारयस 500   

३ 
वन्द घय तथा कोठा िोल्ने योहफयभा फसे 
फभोजजभको लसपारयस तथा प्रभाजणत  

१२ ङ (४) 

 

वन्द घय तथा कोठा िोल्ने योहफयभा फसे 
फभोजजभको लसपारयस तथा प्रभाजणत 

500 
  

४ भोही रगत कट्टाको लसपारयस 
 

१२ ङ (५) 

 
भोही रगत कट्टा लसपारयस 500   

५ घयजग्गा कयको रेिाजोिा लसपारयस 
 

१२ ङ (६) 

 
घयजग्गा कयको रेिाजोिा लसपारयस 500   

६ जन्भ लभलत प्रभाजणत 
 

१२ ङ (७) 

 
(क) २०३७ सार अगाडीको 500   

 
(ि) २०३७ सार ऩछाडीको 300   

७ 
व्माऩाय व्मवसाम वन्द बएको, सिारन नबएको वा 
व्माऩाय व्मवसाम हुॉदै नबचएको लसपारयस गने  

१२ ङ (८) 

 

व्माऩाय व्मवसाम वन्द बएको, सिारन नबएको वा 
व्माऩाय व्मवसाम हुॉदै नबएको लसपारयस गने 

500 
  

८ वववाह प्रभाजणत  तथा अवववावहत प्रभाजणत गने 
 

१२ ङ (९) 

 

(क) २०३७ सार अगाडीको वववाह वा 
अवववावहत प्रभाजणत 

500 

  

 
(ि) २०३७ सार ऩछाडीको 500   

९ लन:शलु्क वा सशलु्क स्वास््म उऩचायको लसपारयस  १२ ङ (१०) 

 
लन:शलु्क वा सशलु्क स्वास््म उऩचायको लसपारयस लनशलु्क   

१० अग्रजेी बाषाभा  लसपारयस तथा प्रभाजणत  १२ ङ (११) 

 
अॊग्रजेीभा प्रभाजणत  ५००   

 
अॊग्रजेीभा लसपारयस ५००   

११ घय ऩातार प्रभाजणत गने  १२ ङ (१२) 

 
घय ऩातार प्रभाजणत गने लनशलु्क   

१२ व्मजिगत वववयण प्रभाजणत गने  १२ ङ (१३) 

 
भतृ्म ुदताथ प्रभाजणत ३००   

 
सम्फन्ध ववच्छेद प्रभाजणत ३००   

 
ऩरयवाय कामभ लसपारयस ३००   

 
अऩतुारी लसपारयस 1500   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत ( * ) 

 

क ऩजञ्जकालधकायी फाट हनुे कन्सरुय प्रभाणीकयण 
दस्तयु प्रलत ऩाना 

१००० 

  

१३ जग्गाधनी दताथ प्रभाण ऩजुाथ य घय कामभ गने लसपारयस  १२ ङ (१४) 

 
घय कामभ लसपारयस ७००   

 
जग्गा यजजषे्टशनका रालगघयफाटो प्रभाजणत ३००   

 
धनीऩजुाथभा घय कामभ लसपारयस दस्तयु    

 
क. ५ राि सम्भ ३००   

 
ि. १० राि सम्भ 4००   

 
ग. ५० राि सम्भ 7००   

 
घ. १ कयोड सम्भ 20००   

 
ङ. १ कयोड बन्दा भाथी 0.03   

१४ 
नाभ थय, जन्भ लभलत तथा वतन पयक ऩयेकोभा एकै 
हो बन्ने लसपारयस 

 १२ ङ (१५) 

 

नाभ थय, जन्भ लभलत तथा वतन पयक ऩयेकोभा 
एकै हो बने्न लसपारयस 

५०० 

  

१५ नाभ थय, जन्भ लभलत सॊसोधनको लसपारयस  १२ ङ (१६) 

 
नावारक लसपारयस भात्र याख्न े ३००   

१६ जग्गा धलन दताथ प्रभाणऩजुाथ हयाएको लसपारयस  १२ ङ (१७) 

 
जग्गा धलन दताथ प्रभाणऩजुाथ हयाएको लसपारयस ३००   

१७ वकत्ताकाट गने लसपारयस  १२ ङ (१८) 

 
वकत्ताकाट गने लसपारयस ३००   

१८ 
सॊयऺक प्रभाजणत गने तथा सॊस्थागत य व्मजिगत 
सॊयऺक लसपारयस 

 १२ ङ (१९) 

 

सॊयऺक प्रभाजणत गने तथा सॊस्थागत य व्मजिगत 
सॊयऺक लसपारयस 

 

  

 
ऩारनऩोषणका रालग सॊयऺक लसपारयस लनशलु्क   

 
जीववत यहेको लसपारयस  १२ ङ (२२) 

 
जीववत यहेको लसपारयस ३००   

१९ हकवारा वा हकदाय प्रभाजणत गने  १२ ङ(२३), १२ ङ(२५) 

 
हकवारा वा हकदाय प्रभाजणत गने ५००   

२० नाभासायी गनथ लसपारयस  १२ ङ (२४) 

 
घयजग्गा नाभसायी लसपारयस ३००   

२१ उद्योग ठाउॉसायी गनथ लसपारयस  १२ ङ (२६) 

 
उद्योग ठाउॉसायी गनथ लसपारयस १०००   

२२ आधायबतू ववद्यारम िोल्न लसपारयस  १२ ङ (२७) 

 
क. फारफालरका हेयचाह केन्द्र ३००0   

 
ि. लनजज ववद्यारम दताथ लसपारयस  आधायबतू 5000   

 
ग. लनजज ववद्यारम दताथ लसपारयस भा वव  7000   

२३ ववद्यारम कऺा थऩ गनथ लसपारयस  १२ ङ (२९) 

 
घ. प्रलत कऺा थऩ लसपायीस 2000   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत ( * ) 

 
घ. प्रलत कऺा थऩ लसपायीस (तह थऩ हनुे अवस्थाभा) ३०००   

२४ ववद्यारम ठाउॉसायी लसपारयस  १२ ङ (३३) 

 
लनजी ववद्यारम ठाउॉसायी लसपारयस १०००   

२५ सम्ऩजत्त/वावषथक आम लसपारयस  १२ ङ (२८) 

 
क. ५ राि सम्भ 300   

 
ि. १० राि सम्भ 500   

 
ग. ५० राि सम्भ 1000   

 
घ. १ कयोड सम्भ 1500   

 
ङ. १ कयोड बन्दा भाथी 0.02 %   

२६ 
अशि असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणका 
रालग लसपारयस 

लनशलु्क १२ ङ (३०) 

 

अशि असहाम तथा अनाथको ऩारन ऩोषणका 
रालग लसपारयस 

लनशलु्क 

  

२७ आलथथक अवस्था कभजोय वा सम्ऩन्न बएको लसपारयस  १२ ङ (३२) 

 

आलथथक अवस्था कभजोय बएको लसपारयस 
(स्वास््मोऩचाय प्रमोजन) 

लनशलु्क 

  

 

आलथथक अवस्था कभजोय बएको लसपारयस   (अन्म 

प्रमोजन) 
३०० 

  

 
आलथथक अवस्था सम्ऩन्न बएको लसपारयस 2000   

२८ धाया ववद्यतु जडान लसपारयस  १२ ङ (३४) 

 
धाया जडान सम्फजन्ध लसपारयस 100   

 
ववद्यतु जडान सम्फजन्ध लसपारयस    

 
 (क) साभान्म (घय तथा सावथजलनक प्रमोजन) 100   

 
 (ि) व्मवसामीक घयेर ुउद्योग 500   

 
 (ग) ठूरा उद्योग 1000   

 
टेलरपोन जडान सम्फजन्ध लसपारयस 500   

 

ववऩन्न दलरत य रोऩोन्भिु जातीको रालग धाया 
ववजरुी जडान लसपारयस 

लनशलु्क   

२९ अन्म लसपारयस  १२ ङ (३५) 

 

उऩबोिा सलभलतको िाता िोल्दाको प्रभाजणत 
लसपारयस दस्तयु 

लनशलु्क 

  

 

सॊघ सॊस्था, उऩबोिा सलभलतको िाताफन्द लसपारयस 
दस्तयु 

३०० 

  

 
गैसस दताथ लसपारयस  ३००   

 
चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको लसपारयस ३००   

 
नयफढी तथा छुट जग्गा दताथ लसपारयस 2000   

 
चायवकल्रा प्रभाजणत तथा लसपारयस प्रती वकत्ता    

 

 (क) भोटय फाटोरे छुन े(फाटोको रगत कट्टा 
सवहत लसपारयस रेख्न)े 

300 

  

 
 (ि) भोटय फाटोरे नछुन े 150   



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत ( * ) 

 
फाटो प्रभाजणत लसपारयस ५००   

 
उद्यभ व्मवसाम सिारन दताथ लसपायीस ५००   

 

उद्यभ व्मवसाम सिारन दताथ लसपायीस (भवहरा 
उद्यभीको रालग) 

३०० 

  

 
वैदेजशक योजगायको लसपारयस ३००   

 
स्वदेशी ऩेन्सन ऩट्टाको लसपारयस ३००   

 
ववदेशी ऩेन्सन ऩट्टाको लसपारयस ३००   

 
अॊजशमाय प्रभाजणत लसपारयस दस्तयु ३००   

 

लतयोवायी लबत्रको रुि काट्ने लसपारयस दस्तयु प्रती 
लसपारयस 

३०० 
३३" बन्दा घटीको नऩाइन े

 
फसाइ सयी जाॉदा साभान रैजाने लसपारयस दस्तयु ३००   

 
व्मवसाम फन्दको लसपारयस ३००   

 
ि) अन्म लसपारयस    

 
     अ) व्मजिगत    

 
    आ) सॊस्थागत    

(*)  =  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको वडा कामाथरमको काभ कतथव्म अलधकाय उल्रेजित दपा नॊ. 
(घ) नगय कामथऩालरकाको कामाथरमफाट हनुे लसपारयसभा राग्ने लसपारयस दस्तयुको दय: 

क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ ऩेिोर ऩम्ऩ इजाजत ऩत्र लसपारयस दस्तयु 6000   

२ लतयोवायी लबत्रको ३३" बन्दा फढी व्मासको गोराइ बएको रुि काट्ने 
लसपारयस दस्तयु (प्रती रुि ) 

50 
 

३  प्रचलरत कानूनरे लनषेध गयेको फाहेक जलडवटुीहरु वनफाट सॊकरन गनथ 
चाहनेरे सम्फजन्धत लनकामफाट अनभुलत लरनका रालग  लसपारयस 

वन लनमभावरी, २०५१ को अनसूुची 
३ भा उल्रेजित दययेट फभोजजभ 

 ४ साभदुावमक वनफाट सभहु फावहय ववक्री हनुे काठको हकभा  
   

  क) सार जात 50 प्रलत क्मू वपट 

  ि) अन्म जातको हकभा  10 प्रलत वपट3 

  ग) दाउयाहरु (एक चट्टा=२० वपट x ५ वपट x ५ वपट) 500  प्रलत चट्टा 
(ङ) नाता प्रभाजणत वाऩत राग्ने दस्तयुको दय : 
क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ नाता प्रभाजणत   १२ ङ (१),(२१) य (२२) 

  नाता प्रभाजणत ३००   

  भतृकसॉगको नाता प्रभाजणत 300   

  नाता प्रभाजणत अभग्रजेीभा 500   

(च) न्मावमक दस्तयुको दय: 
क्र.सॊ. वववयण इकाई दय रु. कैवपमत 

१ लनवेदन दस्तयु 

क) वडास्तयीम भेरलभराऩ सलभलत 

ि) नगय भेरलभराऩ सलभलत 

प्रलत लनवेदन 

१०० 

२००   

२ प्रलतलरऩी दस्तयु प्रलत ऩाना १०   

३ लरपा दस्तयु प्रलत ऩाना ५   



४ वटकट दस्तयु फाऩतको यकभ प्रलत वटकट १०   

५ प्रलतउत्तय ऩत्र दस्तयु प्रलत ऩाना ५   

६ वकारतनाभा प्रलत ऩाना ५   

७ पैसरा प्रलतलरऩी प्रलत ऩाना १०   

भालथ उल्रेजित फाहेक न्मावमक सलभलतरे लनधाथयण गये फभोजजभको सेवाशलु्क तथा दस्तयु राग्नेछ। 

(छ) ऩयीऺा दस्तयुको दय : 
अ. कभथचारय  

क्र स वववयण दय कैवपमत 

१ ऩदऩलुतथका रालग ऩरयऺा दस्तयु तथा पायभ शलु्क   

 क. अलधकृत स्तय वा सो सयह रु. १०००।00  

 ि. सहामक स्तय ऩाॉचौ स्तय वा सो सयह रु. ७००।00  

 ग. सहामक स्तय चौथो  स्तय वा सो सयह रु. ५००।00  

 घ. शे्रजण वववहन रु. ३००।00  

 ङ. पायभ दस्तयु रु. ५०।00  

 

  



आ. जशऺक 

क्र स वववयण दय कैवपमत 

२ ऩदऩलुतथका रालग ऩयीऺा दस्तयु तथा पायभ शलु्क   

 क. अधायबतु तह प्रा वव तलृतम) शे्रणी  वा सो सयह रु. ५००।00  

 ि.  अधायबतु तह लन भा तलृतम) शे्रणी वा सो सयह रु. ७००।00  

 ग.  भाध्मलभक तह तलृतम शे्रजण  वा सो सयह रु. १०००।00  

 घ. भाध्मलभक तह ११-१२ कऺा वा सो सयह रु. १२००।00  

 ङ. पायभ दस्तयु    रु. ५०।00  

इ. ऩयीऺा दस्तयु तथा नलतजा ऩनुमोग 
क्र स वववयण दय कैवपमत 

१ सस्थागत ववद्यारमका रालग  ऩयीऺा दस्तयु प्रलत ववद्याथी रु. ४५०।00 कऺा ८ 

२ नलतजा ऩनुमोग शलु्कका रालग  ऩयीऺा दस्तयु प्रलत ववद्याथी  रु. ३००।00 कऺा ८ 

(ज) नक्साऩास, घय अलबरेिीकयण दस्तयु, येिाङ्कन (Layout)  स्थरगत सयजलभन भजलु्का, अलभन सेवा शलु्क तथा नक्सा नाभसायीभा 
राग्ने दस्तयुको दय: 

अ. घयजग्गा अलबरेजिकयण दस्तयु 

क्र.स घयको वकलसभ 

अलबरेजिकयण का रालग प्रलत वगथ वपट 
२०७२ सार अलध फनेका 

बवनको रालग दय  
२०७२ सार ऩलछ फनेको 

बवनको रालग दय  
१ फाॉसको फायफेय गयी भाटोको लरउन गयेको \ नगयेको य लराजस्टक/ िय/ 

ककथ टऩाताको छानो बएको  ०.२५ 0.25 

२ इॉटा/ढुङ्गा - भाटोको जोडाइ - फाॉस/काठ/ लसभेन्टरे फायफेय गयी 
लराजस्टक/िय/ककथ ट ऩाताको छाना रगाएको  

२ 
6 

३ काठको घय ककथ टऩाताको छाना बएको  ३ 9 

४ स्टीर फे्रभ स्टक्चय, जस्ताऩाताको छाना तथा वेया बएको ४.५ 12 

५ ककथ टऩाताको छानो बएको इॉटा, ढुङ्गा लसभेन्टको  जोडाई बएको 3.5 10 

६ आय लस.लस. लसभेन्ट लरास्टय बएको ककथ ट ऩाता वा ढरान छानो 
बएको 

4.5 
12 

 

  



आ. घयजग्गा नक्साऩास दस्तयु 

क्रस घयको वकलसभ 

नक्सा ऩासका रालग प्रलत वगथ वपट 

 

आ.व.07७/07८को दय कैवपमत  

१ फाॉसको फायफेय गयी भाटोको लरउन गयेको \ नगयेको य लराजस्टक/ िय/ 
ककथ टऩाताको छानो बएको  

०.3५ 

 २ इॉटा/ढुङ्गा - भाटोको जोडाइ - फाॉस/काठ/ लसभेन्टरे फायफेय गयी 
लराजस्टक/िय/ककथ ट ऩाताको छाना रगाएको  

3 

 ३ काठको घय ककथ टऩाताको छाना बएको  6 
 ४ स्टीर फे्रभ स्टक्चय, जस्ताऩाताको छाना तथा वेया बएको 6 
 ५ ककथ टऩाताको छानो बएको इॉटा, ढुङ्गा लसभेन्टको  जोडाई बएको 8 
 ६ आय लस.लस. लसभेन्ट लरास्टय बएको ककथ ट ऩाता वा ढरान छानो बएको  12 व्मवसावमक बवन   

७ आय लस.लस. लसभेन्ट लरास्टय बएको ककथ ट ऩाता वा ढरान छानो बएको 10 आवसीम बवन  

८ कम्ऩाउण्ड वार  २० प्रलत यलनङ्ग  वपट 
  फुॉदा नॊ. ३, ५ भा ३० % छुट (स्थानीम साभाग्रीको प्रमोग बएकोराई) 

     इ. (येिाङ्कन Layout स्थरगत सयजलभन भचुलु्का) 
क्र.स  वववयण  दय कैवपमत  

१ येिाङ्कन Layout  ३०० नक्सा ऩासभा 
२ स्थरगत सयजलभन भजलु्का  ५०० नक्सा ऩासभा 
३ येिाङ्कन Layout ३०० अलबरेजिकयणभा  

४ स्थरगत सयजलभन भचलु्का ५०० अलबरेजिकयणभा 
ई. नक्सा ऩास प्रभाणऩत्र जायी गदाथ राग्ने दस्तयु 
 १००० वगथवपट सम्भको घयको     –  रु. १०००/- 

 १००१ देजि २५०० वगथवपटसम्भको घयको  –  रु. २०००/- 

 २५०० वगथवपट बन्दा भालथको घयको     –  रु. ३०००/- 

 



उ. नक्सा नाभसायी दस्तयु    

क्र.स घयको वकलसभ दय रु. कैवपमत 

१ फाॉसको फायफेय गयी भाटोको लरउन गयेको \ नगयेको य लराजस्टक/ िय/ ककथ टऩाताको छानो 
बएको 

300  

२ इॉटा/ढुङ्गा - भाटोको जोडाइ - फाॉस/काठ/ लसभेन्टरे फायफेय गयी लराजस्टक/िय/ककथ ट 
ऩाताकोछाना रगाएको 

350  

३ काठकोघय ककथ टऩाताको छाना बएको 400  

४ स्टीरफे्रभ स्टक्चय, जस्ताऩाताको छाना तथा वेया बएको 1000  

५ ककथ टऩाताकोछानो बएको इॉटा, ढुङ्गा लसभेन्टकोजोडाईबएको 550  

६ आय.लस.लस. लसभेन्ट लरास्टय बएको ककथ ट ऩाता वा ढरान छानो बएको   

 २००० वगथवपट बन्दा कभ 600  

 २००० देजि ४००० वगथवपट सम्भ 1000  

 ४००० वगथवपट बन्दा फढी 2000  

१) नगयऩालरकाको स्वीकृलत नलरई लनभाथण बएका घय तथा सॊयचना भाऩदण्ड लबत्र  यहेको अवस्थाभा २०७7 भॊसीय भसान्त लबत्र 
अलबरेजिकयण गयाएभा उल्रेजित दयभा ५० प्रलतशत छुटगयी भालथ उल्रेजित दयभा अलबरेिीकयण दस्तयु लरई नक्सा ऩासको 
प्रवक्रमा अगालड फढाउन सवकनेछ । 

२) फुॉदा नम्फय (१)  फभोजजभ नक्साऩास गने प्रमोजनका रालग  आवेदन दस्तयु रू २५.०० य अन्मको हकभा रु.१०००.०० राग्ने 
छ । 

३) अलबरेिीकयण गने प्रमोजनका रालग आवेदन दस्तयु रू ५०.०० राग्न ेछ । 

ऊ. अलभन सेवा शलु्क 

व्माऩारयक तथा आवासीम ऺेत्रभा 
१ योऩनीसम्भ रु. २०००/- 
१ देजि ५ योऩनीसम्भ रु. २५००/- 
५ देजि २० योऩनीसम्भ रु. ३०००/- 
२० योऩनीदेजि भालथ जलतसकैु बएऩलन रु. ३५००/- 

कृवष तथा अन्म ऺेत्रभा 
१० योऩनीसम्भ रु २०००/- 
१० योऩनीदेजि २५ योऩनी सम्भ रु. २०००/- भा प्रलत योऩनी रु. १०० का दयरे थऩ शलु्क 

२५ योऩनीदेजि भालथ जलतसकैु बएऩलन रु. ३५००/- 
 

  



(झ) गैय सयकायी सॊस्था/सभूह/सहकायी सॊस्थाको दताथ तथा नवीकयण दस्तयुको दय: 
क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 

१ गैय सयकायी सॊस्थाको दताथ १५००   

२ गैय सयकायी सॊस्थाको नववकयण     

  क) आलथथक वषथको आजश्वन भसान्त सम्भका रालग १०००   

  ि) कालतथक भवहनादेजि सोवह आ.व.को अन्त्म सम्भ थऩ शलु्क 300   

  ग) आलथथक वषथ सभाप्त बएऩलछ प्रत्मेक आ.व.को थऩ शलु्क 500   

३ गैय सयकायी सॊस्थाको ववधान सॊसोधन लसपारयस शलु्क 1000   

४ सभूह दताथ इजाजत ऩत्र दस्तयु १००० 
 ५ सभूहको नवीकयण   

 क) आलथथक वषथको आजश्वन भसान्त सम्भका रालग ५००  

 ि) कालतथक भवहनादेजि सोवह आ.व.को पाल्गणु भसान्तसम्भ थऩ शलु्क नवीकयण शलु्कको २५%  

 ग) चैत्रदेजि सोवह आ.व. को अन्त्मसम्भ नवीकयण शलु्कको ५०%  

 घ) आलथथक वषथ सभाप्त बएऩलछ दईु वषथसम्भ प्रत्मेक आ.व.को थऩ शलु्क १००% जरयवाना  

६ सहकायी सॊस्थाको दताथ/नवीकयण   

 क) दताथ शलु्क २५००  

 ि) नवीकयण (वावषथक) १५००  

(ञ) "घ" वगथको लनभाथण व्मवसामी  इजाजत ऩत्रको दताथ तथा नवीकयण शलु्कको दय: 
क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 

 १ "घ" वगथ दताथको इजाजत ऩत्र दस्तयु २०००   

 २ "घ" वगथ नमाॉ दताथको इजाजत ऩत्र स्थानीम ववकास दस्तयु 4000  
  ३ "घ" वगथ इजाजत ऩत्रको प्रभाजणत प्रलतलरऩी दस्तयु १०००   

 ४ "घ" वगथ इजाजत ऩत्र चार ुआ.व. को आजश्वन भसान्तसम्भको नववकयण फाऩत १५००   

 ५ "घ वगथ इजाजत ऩत्रको कालतथक भवहनादेजि चैत्र भवहना सम्भको रालग  नवीकयण 
फाऩत थऩ दस्तयु 

२५०० 

  

 ६ "घ" वगथको लनभाथण व्मवसाम इजाजत ऩत्र     

  क)     नाभसायी फाऩत 2500   

  ि)     इजाजत ऩत्रको नाभ ऩरयवतथन फाऩत 1500   

  ग)     ठाउॉसायी फाऩत 2500   

(ट) एप.एभ. येलडमो सिारन दस्तयुको दय: 
क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 

१ एपएभ येलडमो सिारनका रालग वफ्रक्वेन्सी उऩरब्ध गयाउने लसपारयसभा लसपारयस दस्तयु  
 २ एपएभ येलडमो सिारनको इजाजतऩत्र दस्तयु  5000 
 ३ एपएभ येलडमो सिारनको इजाजतऩत्र नवीकयण दस्तयु 3000  

४ इजाजतऩत्रको प्रभाजणत प्रलतलरऩी दस्तयु 
ववद्यभान सॊघीम कानूनराई 
आधाय भानी नगयऩालरकाफाट 
दस्तयु लनधाथयण बए फभोजजभ 

५ येलडमो उऩकयण (एपएभ िान्सलभटय, एरवटएर लरॊक य लफलफलस रयलसबय) को राइसेन्स 
फाऩतको दस्तयु 

६ येलडमो उऩकयण (एपएभ िान्सलभटय, एरवटएर लरॊक य लफलफलस रयलसबय) को राइसेन्स 
नवीकयण फाऩतको दस्तयु 

(ठ) डङु्गा दताथ तथा नवीकयण दस्तयुको दय :        

क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 



 १ डङु्गा चराउन ेअनभुलत ऩत्र दताथ शलु्क (एक स्थानको)  1000   

 २ डङु्गा चराउन ेअनभुलत ऩत्र नवीकयण शलु्क वावषथक (आजश्वन सम्भ) 700   

 ३ डङु्गा चराउन ेअनभुलत ऩत्र नववकयण शलु्क (आजश्वन ऩलछ) 1000   

(ड) सूचीकृत दस्तयुको दय: 
क्र.
स 

वववयण दय रु. 
कैवपमत 

१ नगयऺेत्र लबत्र लनभाथण कामथका रालग सिारन गरयने फाहन तथा भेशीन औजायहरुको सूचीकृत 
दस्तयु (नगयऩालरकाभा दताथ बएका) 
 एक्साबेटय/रोडय 

 कम्प्रशेय/िक/विऩय 

 
 

१५०० 

१०००   

 २ नगयऺेत्र लबत्र लनभाथण कामथका रालग सिारन गरयने फाहन तथा भेशीन औजायहरुको सूचीकृत 
दस्तयु (नगयऩालरकाभा दताथ नबएका) 
 एक्साबेटय/रोडय 

 कम्प्रशेय/िक/विऩय 

 
 

३००० 

२००० 

 

३ दताथवारा रेिाऩयीऺक सूजचकृत हनुे प्रमोजनका रालग लनवेदन दताथ शलु्क ५००   

४ लनभाथण व्मवसाम सूचीकृत शलु्क  १००० 
 ५ अन्म व्मवसाम (फस्त ुवा साभान आऩूतीकताथ) सूचीकृत शलु्क  ५०० 
 ६ अन्म व्मवसाम (सेवा तथा ऩयाभशथ सम्फन्धी) सूचीकृत शलु्क ५०० 
 (ढ) अन्म सेवा शलु्कको दय: 

क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 

१ नगय दययेटको प्रलतलरऩी उताय दस्तयु ८००   

२ नगय ऩाश्वथजचत्र प्रलत ऩसु्तक थान १०००   

३ लनजश्चत स्थानको कोष प्रभाजणत शलु्क २००   

४  सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ फभोजजभ नगय कामथऩालरकारे 
उऩरब्ध गयाउने सूचनाको हकभा दपा ८ फभोजजभ दस्तयु रागतको 
आधायभा 

  

  

  क) प्रलत ऩषृ्ठ 5   

  ि) प्रलत लसडी 100   

५ नगय कामथऩालरका वा नगय सबारे ऩारयत गयेको ऐन काननु, कामथववलध 

ववलनमभ प्रलतऩषृ्ठ 

5 

  

६ स्थरगत सजथलभन 500 प्रलतऩटक 

७ लनवेदन दताथ 10 वटकट 

८ अनसूुची - ७ प्रभाजणत दस्तयु 200   

९ अनसुन्धान कामथ     

 क. स्वदेशी अनसुन्धानकताथ (नगयऩालरका लबत्रका फालसन्दा) 500 नगयऩालरका लबत्रको ववद्याथी अन-ुसन्धानकताथ  
बए रु.२००० ददइन े  ि. स्वदेशी अनसुन्धानकताथ (नगयऩालरका फावहयका फालसन्दा) 1500 

  ग. ववदेशी अनसुन्धानकताथ (साकथ  भरुकुलबत्रका नागरयक) १००  डरय जॊगर लबत्र प्रवेश गनथ नऩाइन,े वन 
कभथचायीसॉग सभन्वम गनुथऩने   घ. ववदेशी अनसुन्धानकताथ (साकथ  भरुकुबन्दा फावहयका नागरयक) ३००  डरय  

१० कायोफायभा यकभ उठाइददएको सेवा शलु्क  
(कायोफाय यकभको आधायभा) 

कायोफाय यकभको 
१५% 

  

कायोफाय यकभको   



क्र.स वववयण दय रु. कैवपमत 

१२% 

११ लनवेदन दताथ गदाथ हरुाक वटकटको सट्टा लरइदै आएको रु १० नगदै 
लरइ आम्दानी  फाॉलधने छ  

१० प्रलत लसपारयस प्रलत ऩटक रु 

१२ ववगतदेजि सॊकरन गरयॉदै आएको दभकर सिारन सेवा शलु्क  ३०।- प्रलत वावषथक एक ऩटक सम्ऩजत्त कय ,  बभूीकय तथा 
व्मवसाम दताथ तथा नवीकयण शलु्क असरुी-का 
सभमभा असरु गरयने  

13 सक्सन सेवा शलु्क 
5000/- नगय ऺेत्रलबत्र प्रलत विऩ 
8000/- नगय ऺेत्रफावहय प्रलत विऩ 

  

अनसूुची - ११ 

(दपा (११) सॉग सम्वजन्धत) 
ऩमथटन शलु्कको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क. अन्त ुभ्मूटावयको प्रवेशभा राग्ने ऩमथटन शलु्कको दय 
क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ ऩाकथ , वऩकलनक स्ऩट ५००   

२ दृष्मावरोकन अन्त ुटावयको सेवा शलु्क ५०   

  क)  १२ कऺा सम्भका ववद्याथी तथा १८ वषथ भलुनका फारफालरका २०   

  ि) नेऩारी  नागरयक ५०   

  ग) अन्म भरुकुका नागरयक १००   

अन्त ुटावयफाट अवरोकन फाऩत लरइने सेवाशलु्क असरुी कामथको ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग न्मूनतभ कफोर अॊक रु. 
२५ राि ।  

ि. गपुाऩातार भ्मू टावयको प्रवेशभा राग्ने ऩमथटन शलु्कको दय 

गपुा ऩातार भ्मू टावयको दृष्मावरोकन फाऩत लरइने सेवाशलु्क असरुी कामथको ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग न्मूनतभ कफोर 
अॊक रु. शुल्क  १00000.00  एक राि । 

अनसूुची - १२ 

(दपा (१२) सॉग सम्वजन्धत) 
सवायी साधन ऩावकथ ङ शलु्कको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क्र.सॊ सवायी साधनको  वकलसभ दय रु. कैवपमत 

१ हेबी इजक्वऩभेण्ट (डोजय, रोडय, इस्काबेटय आदद) 40 
 प्रलत घण्टा रु. 
  
  
  
  

२ लनजी तथा बाडाका िक, ट्याक्टय 30 
३ लनजी तथा बाडाका फस, वऩक अऩ, लभनी फस, ट्याक्सी, भ्मान आदद) 25 
४ लनजी तथा बाडाका काय, ट्याम्ऩो 15 
५ भोटयसाइकर 10 

 नगयऩालरकारे ऩावकथ ङ स्थर लनधाथयण गयेऩलछ भात्र ऩावकथ ङ शलु्क सॊकरन गरयने छ । 

क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ ऩाकथ , वऩकलनक स्ऩट ५००   

२ दृष्मावरोकन  गपुाऩातार टावयको सेवा शलु्क ५०   

  क)  १२ कऺा सम्भका ववद्याथी तथा १८ वषथ भलुनका फारफालरका २०   

  ि) नेऩारी  नागरयक ५०   

  ग) अन्म भरुकुका नागरयक १००   



 नगयऩालरकारे ऩावकथ ङ स्थर लनधाथयण गयेऩलछ ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग न्मूनतभ अॊक नगय कामथऩालरकारे लनधाथयण 
गयेफभोजजभ हनुछे  । 

अनसूुची - १३ 

(दपा (१३) सॉग सम्वजन्धत) 
फहार ववटौयी शलु्कको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क. साप्तावहक हाटफजाय फाहेकका स्थानभा राग्ने फहार ववटौयी शलु्कको दय :  

क्र.सॊ. वववयण इकाइ दय रु. कैवपमत 

१  सावथजलनक स्थरभा लनभाथण गयेका टहयाहरु प्रलत वगथ वपट २५ भालसक 

२ 
सावथजलनक स्थरभा व्मजिरे लनभाथण गयेका घयहय 
कन्माभ ऺेत्र  

प्रलत वगथ वपट १० १ तराको (वावषथक) 

३ 
सावथजलनक स्थरभा व्मजिरे लनभाथण गयेका घयहरु 
कन्माभ ऺेत्र  

प्रलत वगथ वपट १५ २ तराको (वावषथक) 

४ 
सावथजलनक स्थरभा व्मजिरे लनभाथण गयेका घयहरु 
कन्माभ ऺेत्र फाहेक  

प्रलत वगथ वपट 5 १ तराको (वावषथक) 

५ 
सावथजलनक स्थरभा व्मजिरे लनभाथण गयेका घयहरु 
कन्माभ ऺेत्र फाहेक  

प्रलत वगथ वपट ७ २ तराको (वावषथक) 

ि. साप्तावहक हाटफजायभा राग्ने फहार ववटौयी शलु्कको दय: 
(साप्तावहक रुऩभा राग्ने हाटफजाय - शाजन्तफजाय, सभारफङु, ऩशऩुलतनगय, गोिे, कटुसे (रक्ष्भीऩयु), वपक्कर, लतनघये, हकथ टेको रालग 
भात्र) 

क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ कऩडा दोकान     

क) ठूरा दोकान ८०   

ि) भझौरा दोकान ६०   

ग) साना दोकान ४०   

२ भसरा वकयाना ऩसर     

क) ठूरा ८०   

ि) भझौरा ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्भेवटक ऩसर ५०   

४ सब्जी ऩसर     

क) ठूरा ६०   

ि) भझौरा ४०   

ग) साना ३०   

५ इरेक्िोलनक ऩसर      

क) ठूरा ६०   

ि) साना ३०   

६ चना चटऩटे ऩसर ४०   

७ जचमा ऩसर/नास्ता ऩसर     

क) ठूरा ६०   

ि) साना २०   

८ लराजस्टक साभग्री िेरौना ऩसर     



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

क) लराजस्टक साभग्री ५०   

९ वधशारा     

क) व्मवजस्थत वधशारा ३५०   

ि) अन्म वधशारा २००   

१० डोको, भान्द्रो, डोयी य नाम्रो  ऩसर     

क) ठूरो ४०   

ि) सानो ३०   

११ फयप, रयमर ऩसर     

क फयप तथा रयमर ५०   

१२ पराभको औजाय साभग्री ऩसर     

क पराभको साभग्री ३०   

१३ सूतीजन्म वस्त ुऩसर     

क सूतीजन्म फस्त ु ८०   

ि भचाथ ५०   

१४ गाडीभा साभान फेच्ने ऩसर     

क वकयाना साभान १००   

ि भाछा १५०   

ग अन्म १००   

१५ जतु्ता/ चलऩर अदद ऩसर     

क जतु्ता/ चलऩर ८०   

१६ जतु्ता/ चलऩर भभथत कामथ     

क जतु्ता/चलऩर भभथत (भोची) ३०   

१७ ऩान ऩसर दय     

क ऩान ऩसर ३०   

१८ छाता राइट कुकय चलु्हो आदद भभथत कामथ     

क छाता राइट कुकय चलु्हो आदद ३०   

१९ चटक  देिाउन े     

क) चटक दस्तयु ५०   

२० ग्रह औठी लफक्री  ऩसर     

क औठी ऩसर ५०   

२१ ऩूजा साभग्री ऩसर     

क) ऩूजा साभग्री ३०   

२२ भाटाका साभग्री ऩसर     

क) भाटाका साभग्री दस्तयु ६०   

२३ बाडाॉकुडाॉका साभग्री ऩसर     

क) बाडाॉकुडाॉका साभग्री  ६०   

२४ ऩश/ुऩॊछी/घोडा     

क) ऩश/ुऩॊछी/घोडा प्रलतगोटा २०/२५/१००   

ि) फॊगयु प्रतीगोटा  ४०   

२५ जलडफवुट ऩसर     



क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

क) जलडफवुट ऩसर ३०   

२६ परपुर ऩसर      

क) ठूरा १००   

ि) अन्म ३०   

२७ भालनसरे फोकेय डरुाएय फेच्ने वस्तहुरु प्रलतव्मजि  ३०   

२८ अन्म ३०   

साप्तावहक हाटफजायफाट वहार ववटौयी कय असरुीका रालग ठेक्का वन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग न्मूनतभ ठेक्का अॊक 

क्र.सॊ. साप्तावहक हाटफजायको नाभ, ठेगाना न्मूनतभ ठेक्का यकभ ०७६/७७  
 

१ शाजन्तफजाय, सभारफङु २०,०००।- 
 

२ ऩशऩुलतनगय हाटकय तथा सवारय साधनको प्रवशे शलु्क सभेत एकभषु्ठ  १,०८,०००।- 
 

३ गोिे २०,०००।- 
 

४ कटुसे, रक्ष्भीऩयु २०,०००।- 
 

५ वपक्कर ५,४०,०००।- 
 

६ लतनघये १,८०,०००।- 
 

७ हकथ टे १,२०,०००।- 
 



अनसूुची - १४ 

(दपा (१४) सॉग सम्वजन्धत) 
अिेटोऩहायभा राग्ने कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

लस.नॊ. साभानको नाभ इकाई दय रु. कैवपमत 

१ हाड प्रलत के.जी. १.२५   

२ लसङ प्रलत के.जी. २.२५   

३ ियु प्रलत के.जी. २.२५   

४ छारा ठूरो प्रलत गोटा ३५.००   

५ छारा सानो प्रलत गोटा २०.००   

६ ऩॊऺीहरुको लवाॉि प्रलत के.जी. ०.१५   

७ सुॉगयुको जगय उनभा सभावशे गरयएको प्रलत के.जी. ०.२५   

                                            
अनसूुची - १५ 

(दपा (१५) सॉग सम्वजन्धत) 
ऩूवाथधाय उऩमोग सेवाशलु्कको दय (आ.व. २०७७/७८) 

क. अन्त ुऩोियीभा डुॊगा समय गदाथ राग्ने ऩूवाथधाय उऩमोग शलु्कको दय : 
क्र.सॊ. वववयण दय रु. कैवपमत 

१ डुॊगा सेमय शलु्क ५०  प्रलत चक्र 

अन्त ुऩोियीभा डुॊगा समय गदाथ राग्ने ऩूवाथधाय शलु्कको असरुी कामथको ठेक्का फन्दोवस्त गने प्रमोजनका रालग न्मूनतभ कफोर अॊक 
रु. 1राि ऩचास हजाय।  

ि. सयकायी सम्ऩजत्तको फहारको दय (बाडा आदद) 
क्र.सॊ. वववयण इकाइ दय रु. कैवपमत 

१ ऩशऩुलतनगय फजायभा यहेको नगयऩालरकाको स्वाभीत्वभा 
यहेको सटयको घयबाडा 

वावषथक १०००००  

२ न.ऩा. कामाथरम हर भालथल्रो तरा प्रलतददन २५००   

३ न.ऩा. कामाथरम हर ब ुॉइतरा प्रलतददन १५००   

४ १ नॊ वडा कामाथरमको हर दैलनक ३००   

५ ३ नॊ वडा कामाथरमको हर दैलनक ५००   

६ ७ नॊ वडा कामाथरमको हर प्रलतददन १०००   

७ ७ नॊ वडा कामाथरमरे सॊघ सॊस्थाको कामाथरमको रालग 
कोठ बाडा रगाउॉदा 

प्रलत भवहना १०००/ 

२५०० 
प्रलत कोठा (सानो/ठूरो) 

८ ११ नॊ वडा कामाथरमको हर  दैलनक ५००   

९ १४ नॊ वडा कामाथरमको हर दैलनक ३००   

१० प्रशासलनक बवनको सबा हर प्रलतददन १००००  

११ साउण्ड लसस्टभ साधायण प्रलतददन ६०० हरबाडाको अलतरयि 

१२ जेनेयेटय शलु्क प्रलतददन 1000  

१3 प्रोजेक्टय प्रलतददन ६००   

१4 फरु्द्ऩाकथ को सटय फावषथक प्रलत सटय  नगयकामथऩालरकाको लनणथम 
फभोजजभ हनुे  १५ वपक्कर ऩानी वहवट सटय फावषथक प्रलत सटय  

  विऩय 
  
  

प्रलत घण्टा ५५० इन्धन य चारकको िाना 
िाजा िचथ फाहेक दैलनक ६००० 

भालसक १६५००० 



अनसूुची - १६ 

(दपा (१६) सॉग सम्वजन्धत) 
प्राकृलतक स्रोत सॊकरन तथा ववक्री शलु्क (आ.व. २०७७/७८) 

प्राकृलतक स्रोत तथा ववक्री शलु्कको दय प्रदेश सयकायको आलथथक ऐन, २०७७ को अनसूुची - ५ फभोजजभ हनुेछ । 

अनसूुची - १७ 

(दपा (१८) सॉग सम्वजन्धत) 
कृवषजन्म वस्तकुो व्मावसावमक कायोफायभा राग्ने व्मवसाम कयको दय (आ.व. २०७७/७८) 

१.  तमायी जचमाको व्मावसावमक कायोफायभा :- कायोफाय बएको ऩरयभाणभा प्रलत केजी रु. १.५० 

२.  अन्म कृवषजन्म उऩजको कायोफायभा:- तमायी जचमा फाहेकका कृवषजन्म वस्तकुो व्मावसावमक कायोफाय गने व्मजि, सभूह वा 
व्मवसामीसॉग नगयऩालरकारे असरु गने व्मवसाम कयको दय :  

क्र स वववयण यकभ कैवपमत 

१ जघउ रु. १/५० प्रलत केजी 
२ छुऩी रु. १/५० प्रलत केजी 
३ रलरऩऩ रु. १/५० प्रलत केजी 

४ जचज रु. १/५० प्रलत केजी 
५ िवुा रु. १/५० प्रलत केजी 
६ अदवुा रु. 10/00 प्रलत भन 

७ अरैजच रु. 5/00 प्रलत केजी 
८ कुचो रु. 30/00 प्रलत भन 
९ आर ु रु. 10/00 प्रलत भन 

१0 अन्म तयकारय रु. 500 ऩाचसम प्रलत भाझदह / िक 
11 अन्म तयकारय रु. 200 दइुसम प्रलत वऩकऩ 
12 अन्म तयकारय रु. 300 तीन सम प्रलत ट्याक्टय 

 

अनसूुची - १८ 

(दपा) (२१)  सॉग सम्वजन्धत) 
कयको दयभा छुट सम्फजन्ध ब्मावस्था  

क्र स  वववयण                 छुटको दय  
१ भारऩोत तथा 

बलुभकय अशलुरभा 
क. भॊलसय भसान्त सम्भभा फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा १०० प्रलतशत 

ि. भलसय भसान्त बन्दा ऩलछ फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा ५० प्रलतशत 

२ सघ सॊस्था तथा 
सहकायी नवीकयणभा 

क. भॊलसय भसान्त सम्भभा फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा १०० प्रलतशत 

ि. भॊलसय भसान्त बन्दा ऩलछ फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा ५० प्रलतशत 

३ घय फहार कयभा क. भॊलसय भसान्त सम्भभा फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा १०० प्रलतशत 

ि. भॊलसय भसान्त बन्दा ऩलछ फझुाएभा गत ववगत देजिको फक्मौताभा राग्ने जरयवानाभा ५० प्रलतशत 

४ ब्मावसाम 
नवीकयणभा 

क. रकडाउनको कायण आ फ २०७६/७7 लबत्र नववकयण हनु नसकेका मस नगयऩालरका अन्तगथत दताथ बएका व्मवसाम 
भॊलसय भसान्त सम्भभा नववकयण गयेभा जरयवाना नराग्ने  

 

आऻारे 

प्रकाशयाज ऩौडेर 

प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत 


