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अनुसूची ५:सरसफाइ सेवा शुल्कको दररेट 
 

सेवाग्राहीहरूरे सयसपाइ सेवा लरए वाऩत ततननऩुनेु सेवाशनल्कको भाषषक दययेट तनम्नाननसाय हननेछ। 

क्र.सं. पोहय उत्ऩादकको प्रकाय पोहय संकरन गने ऩटक य  

सेवाशनल्कको दययेट 

हप्ताभा 
६ ददन 

हप्ताभा 
३ददन 

हप्ताभा 
२ 

हप्ताभा 
१ददन 

१   घयधनयी (प्रततचनल्हो) १०० ८० ५० ३० 

२   साभान्मपोहय उत्ऩादन गने ऩसरहरु   

(पेन्सी,कऩडा,हाडवुेमय,भेलशनयी,श्रङृ्गाय,जनत्ता— 

चप्ऩर,एग्रोबेट,घडी,येडडमोदट.लब., भोफाईर, औषधध,स्टेसनयी,ऩनस्तक, 

बांडा—फतनु,गल्रा ऩसर ,पोटो स्टन डडमो, एफं सोही प्रकृततका 
अन्म ऩसरहरु), षवद्मार/करेज, फैंक, सहकायी, 
सयकायी/गैयसयकायीसंघ संस्था तथा अन्म कामाुरमहरु 

१०० ८० ५० ३० 

३   ककयानाऩसर      

  ३.१ होरसेर ककयाना ऩसर २५० २०० १२०   

  ३.२ खनद्रा ककयाना ऩसर २०० १२० ८०   

४   भाछाभासन ऩसर      

  ४.१ भाछाभासन ऩसर ठन रो १,८०० १,१०० ७००   

  ४.२ भाछाभासन ऩसर भध्मभ १,१०० ७०० ४००   

  ४.३ भाछाभासन ऩसर सानो ३५० २०० १५०   

५   डडऩाटुभेण्टर स्टोय      

  ५.१ डडऩाटुभेण्टर स्टोय ठूरो ५,०००     

  ५.२ डडऩाटुभेण्टर स्टोय भध्मभ ६००     

  ५.३ डडऩाटुभेण्टर स्टोय सानो ४००     

६   तयकायी तथा परपन र खनद्रा ऩसर ६०० ४००    

७   सब्जीभण्डी तथा हाट फजाय (प्रतत ट्रमाक्टय) २,५००     

८   सैरनन, व्मनटीऩारयु ३५० २५० १२०   

९   होटर, येष्टन येण्ट      

  ९.१ स्तयीम होटर, ठूरा ३,२००     

  ९.२ स्तयीम होटर, भझौरा २,५००     

१०   साभान्म होटर तथा रज, छात्राफास      

  १०.१ १० कोठा सम्भ ४०० २५०    

  १०.२ १० देखख २० कोठा ५०० ३५०    

  १०.३ २० कोठा बन्दा भाथी ६०० ५००    

११   येष्टन येन्ट, फाय तथा धचमा नास्ता ऩसर      

  ११.१ १ देखख १० लसट सम्भ २५० २००    

  ११.२ ११ देखख २० लसट सम्भ ३५० २५०    

  ११.३ २० लसट बन्दा भाथी ५०० ३५०    
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१२   ऩाटीप्मारेस १,००० ६००    

१३   वकुसऩ      

  १३.१ हेषवगाडी १,८०० १,२००    

  १३.२ सानागाडी,  एलसड केलभकर १,००० ७००    

  १३.३ भोटयसाईकर, साईकर,टामय ६०० ३५०    

१४   घयेरनउद्मोगहरु      

  १४.१ पतनचुय, प्राष्ष्टक,पन ड प्माकेष्जङ, गाभेण्ट, जनत्ता,ब्माग, होष्जमायी, 
पे्रस, स्टेसनयी, धान/चाभर/तरे लभर,भेटर पेब्रिकेसन 

३५० २५०    

  १४.२ फेकयी १,८०० १,२००    

  १४.३ ह्माचयी १,२०० १,०००    

१५   लसनेभाहर      

    जरभा २,०००     

    केएरभर १,५००     

    इन्द्रदेव १,०००     

    अन्म ८००     

१६   हाटफजाय (प्रतत ट्रमाक्टय) २,५००     

१७   भैराभहोत्सव (प्रतत ट्रमाक्टय) ३,०००     

१८   चाडऩवु (प्रतत स्टर/ऩसर प्रततददन) १०० देखख २०० 

१९  १९.१ वडा नं. ४ को सब्जीभण्डीभा यहेका स्टरहरूको सेवाशनल्क  सब्जी भण्डीको सलभतत, उऩ-
भहानगयऩालरकाको य तनजी साझदेाय 

वीच बएको सहभतत अननसाय 

 १९.२ सब्जीभण्डीको स्टर फाहेक सोको वयऩय अन्म स्थानभा वा 
सडकभा फस्ने तयकायी व्मऩायी दैतनक सेवा शनल्क 

पोहोयको भात्रा हेयी २५ देखख ५० 

२० २०.१ पन टऩाथका परपूर, आइसकक्रभ, ऩानीऩनयी, चटऩटे, ठेराको ऩसर, 
उखन/जनस ऩसर आददको दैतनक सेवा शनल्क 

१००    

 २०.२ डोको य साइकरभा थाऩेका ऩसरहरूको दैतनक सेवा शनल्क ३०    

 २०.३ नाङरो, ढकी, डारो, ऩछ्मौया, ब्रत्रऩारको टनक्रा वा मस्तै अन्मभा 
थाऩेका ऩसरहरूको दैतनक सेवा शनल्क 

२०    

 २०.४ फाय अननसाय वा हाटफजायको रूऩभा पन टऩाथभा सञ्चालरत कऩडा, 
पेन्सी वा मस्तै अन्म ऩसरहरूको दैतनक सेवा शनल्क 

१००    

२१   अन्म (उऩ-भहानगयऩालरकारे तोके फभोष्जभ हनने)      

 

 


