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अार थ्िक एने, २०७९

प्रस्ावनाः भरतपरु महानगरपालिकाको आल थ्िक वरथि २०७९/८० को अ थ्ि सम्बन्धी 
प्रसताविाई काराथिनवरन गनथि र स्ानधीर कर त्ा शलुक लन्ाथिरण गनने त्ा छुट लिने 
वरवस्ा गनथि वाञछनधीर भएकोिे नेपािको संलव्ानको ्ारा २२८ को उप्ारा (२) 
्बमोलिम भरतपरु महानगरपालिकाको नगर सभािे रो ऐन ्बनाई िाग ूगरेको छ ।

१.  सरंषिप्त नाम र प्रारम्ः
 १)  रस ऐनको नाम “आर थ्िक ऐन, २०७९” रहकेो छ।
 २)  रो ऐन २०७९ साि श्ावण १ गतेिलेि भरतपरु महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र 

िाग ूहुनेछ ।
२. सम्पर् कर:
 १)  महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलति वा संस्ाको सवालमतवमा रहकेो घर 

िगगा र  तरसतो  िगगामा ्बनेको भौलतक संरचना र संरचनािे चचनेको 
िगगामा समपलति कर िगाई असिू गररनेछ ।

 (२)  महानगरपालिकाको रािश्व ऐन, २०७६ को िफा १०(१३) ्बमोलिम 
समपलति कर निागने भनधी उलिेि भएको घर र िगगाको हकमा सोहधी 
्बमोलिम हुनेछ । 

 ३) उपिफा (१) ्बमोलिम िगाइने समपलति करको िर, िगगाको मलूराङ्कन, 
संरचनाको मलूराङ्कन र संरचनाको ह्ासकट्धी क्रमशः अनुसचूी-१ (क), 
(ख), (ग) र (घ) मा उलिेि  भए ्बमोलिम हुनेछ । 

३.  ्ूरमकर (माल्पो्): 
   महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र अनुसचूी-२ ्बमोलिम भलूमकर (मािपोत) 

िगाई असिू गररनेछ । िफा २ ्बमोलिम समपलति कर िगाएको िगगामा 
भलूमकर (मािपोत) िगाइने छैन । तर ्बकरौता मािपोत रकम असिूधी गनथि 
्बा्ा पननेछैन  ।

४.  घर जगगा बहाल करः 
 १) महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलति वा संस्ा वा लनकारिे घर, पसि, 

्पारर् ्एको रमर्ः २०७९ आषाढ १२ ग्े
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गरारेि, गोिाम,  टहरा, सेड (छपपर), कारिाना, िगगा वा पोिरधी परैू वा 
आलंशक रुपमा ्बहािमा लिएमा  ्बहाि िागेको रकममा घर िगगा 
्बहाि कर िगाइनेछ ।

 २) उपिफा (१) ्बमोलिम िगाइने घरिगगा वहाि करको िर त्ा घरिगगा 
वहािको नरनूतम मलूराङ्कन क्रमशः अनुसचूी-१ (क) र (ख) मा 
उलिेि भए ्बमोलिम हुनेछ ।

५. व्यवसा्य करः 
 १) महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र वरापार, वरवसार वा सेवामा पूँिधीगत िगानधी र 

आल थ्िक कारो्बारका आ्ारमा वरवसार कर िगाइ असिू गररनेछ ।
 २)  उपिफा (१) ्बमोलिम लिइने वरवसार करको िर अनुसचूी -४ मा तोलकए 

्बमोलिम हुनेछ।
६. जरिबुटी, कवािी र जीवजन्ु करः
 १)  महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र कुनै वरलति वा संस्ािे ऊन, िोटो, िलड्बटुधी, 

वनकस, कवाडधी माि र प्रचलित काननूिे लनरे्  गरेको िधीविनत ु
वाहकेका अनर मत ृवा माररएका िधीविनतकुो हाड, लसङ, पवाँि, छािा 
िसता वसतकुो वरवसालरक कारो्बार (ल्बि वा ल्बिक वा िेनिने) गरे 
वापत अनुसचूी-५ ्बमोलिम िलड्बटुधी, कवाडधी त्ा िधीविनत ुकर िगाइने 
र असिू उपर गररनेछ ।

 २)  उपिफा (१) ्बमोलिमका वसतकुो वरवसालरक कारो्बार गनने वरलति वा 
संस्ािाई महानगरपालिकािे वरवसार इिाित लििँा कर ्बझुाउने शतथि र 
लवल् समते तोकी इिाित लिनेछ ।

७. सवारी साधन करः
 १)  महानगरपालिका क्ेत्रलभत्रका सवारधी सा्नमा प्रिशे सरकारिे सवारधी 

सा्न कर िगाउने र उठाउनेछ । तर टाँगा, ररकसा र लवद्तुधीर ररकसा त्ा 
सकुटरमा महानगरपालिकािे सवारधी सा्न कर िगाई असिु गननेछ ।

 २)  उपिफा (१) ्बमोलिम महानगरपालिकािे िगाउने भनधी तोलकएका सवारधी  
सा्नहरुको िताथि, नवधीकरण र सवारधी सा्न करको िर अनुसचूी-६ 
्बमोलिम हुनेछ ।
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८. रवज्ा्पन कर:
  १)  महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र हुने लवज्ापन त्ा प्रचारप्रसारका िालग राखन 

लिने साइन्बोडथि, सटि िगारतमा अनुसचूी-७ ्बमोलिम लवज्ापन कर 
िगाई असिू गररनेछ ।

९. मनोरञजन करः 
 १)  महानगरपालिका क्ेत्रलभत्र संचालित लसनेमाहि, सांसकृलतक प्रिशथिनहि, 

ल्रटर, सङ्गधीत गहृ, मनोञिन स्ि, प्रिशथिन स्ि, िाि,ू सकथि स, चटक 
िसता मनोरञिन वरवसारमा प्रिशे काननूिे तोके ्बमोलिम मनोरञिन कर 
असिु गररनेछ। 

१०. बहाल रबटौरी शुलकः
 १)  महानगरपालिकािे आफुिे लनमाथिण, रेिििे वा संचािन गरेका िहेार 

्बमोलिमका समपलतिहरुमा अनुसचूी-८ ्बमोलिमको िरमा वहाि लवटौरधी 
शलुक  िगाउन र उठाउन सकनेछ:

 क)  आफुिे लनमाथिण गरेका वा आफनो सवालमतवमा रहकेा भवन, िगगा वा अनर 
समपलति, 

 ि)  आफनो रेिििेमा रहकेो सावथििलनक स्ि, ऐिानधी िगगा वा ्बाटोको 
छेउको िगगामा भएका अस्ाई टहरा, छाप्रा वा पसि वा आवास,

 ग)  महानगरपालिकािे तोकेको सावथििलनक स्ि, हाट्बिार, मिेा, िात्रा 
आलिमा रहकेा वरवसार, 

११.  ्पारकथि ङ्ग शुलकः 
 १)  महानगरपालिकािे आफनो क्ेत्रलभत्र तोकेको पालकथि ङ्ग स्िमा सवारधी 

सा्निाई पालकथि ङ्ग सलुव्ा उपिब् गराएवापत पालकथि ङ्ग गनने समरको 
आ्ारमा अनुसचूी-९ मा उलिेि भए्बमोलिमको िरमा पालकथि ङ्ग शलुक 
िगाई असिू गररनेछ ।

 २) महानगरपालिकािे उपिफा (१) ्बमोलिम तोकेको स्ान वाहके अनर 
स्ानमा सवारधी पालकथि ङ्ग गनथि रोक िगाउन सकनेछ । तर रािमागथि त्ा 
सहारक रािमागथिको सडक अल्कार क्ेत्रलभत्र रस िफा ्बमोलिम सवारधी  
पालकथि ङ्ग गराइने र शलुक िगाइने छैन ।
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 ३)  महानगरपालिकािे सवारधी पालकथि ङ्ग क्ेत्र लन्ाथिरण गिाथि सवारधी आवागमनमा 
्बा्ा नपगुने गरधी ट्ालफक प्रहरधी काराथििरसँगको समनवरमा गननेछ ।

१२.  सेवा, शुलक र दस्ुरः 
 १)  महानगरपालिकािे संलव्ानको अनसुचूधी-८ र अनसुचूधी-९ ्बमोलिमका 

क्ेत्र र लवररमा आफुिे परुर्ाथिएको सेवा वापत शलुक त्ा िसतरुको िर 
अनुसचूी-१० ्बमोलिम हुनेछ । 

 २)  महानगरपालिकािे सहकारधी संस्ा, एफ.एम. रेलडरो, “घ” ्बगथिको लनमाथिण  
वरवसार इिाित, लवद्ािर स्ापना, ट्रसुन त्ा कोलचङ्ग सेनटर, 
और्धी पसि, स्ानधीर वरापाररक फमथिको िताथि, अनमुलत, नवधीकरण त्ा 
लनरमन आलि सेवामा सेवा शलुक िसतरु तोकी िगाई उठाइनेछ ।

 ३)  उप िफा (२) ्बमोलिम बरापार, वरवसार त्ा सेवा संचािन गनथि चाहने 
वरलति वा इिाित (िताथि) िसतरु लिई िताथि गरधी इिाित प्रिान गररनेछ । 
इिाित प्राप्त सहकारधी संस्ा, एफ.एम. रेलडरो, “घ” ्बगथिको लनमाथिण 
वरवसार इिाित, लवद्ािर स्ापना, ट्रसुन त्ा कोलचङ्ग सेनटर, 
और्धी पसि, स्ानधीर  वरापाररक फमथिहरुिे वालरथिक रुपमा  सेवा शलुक, 
िसतरु चतुिा गरधी नवधीकरण गनुथिपननेछ ।

१३. रबक्री: 
 (१)  महानगरपालिकािे प्राकृलतक स्ोतमधरे आफनो क्ेत्रलभत्र वातावरणधीर 

प्रभाव  परधीक्ण्बाट तोलकएको पररमाणमा सिेट, ढुङ्गा, लगट्धी, ्बािवुा एवं 
माटोिनर  वसत ुएवं सावथििलनक त्ा ऐिानधी िगगामा रहकेा काठ, िाउरा, 
िरािरुधी, िहतिर, ्बहतिर आलिको ल्बक्री अनुसचूी-११ ्बमोलिम गननेछ ।  

१४. घरजगगा ररजष्टे्शन शुलक : 
 १)  घर िगगा रलिष्टे्शन शलुक प्रिशे काननूिे तोके ्बमोलिम िगाइने र 

उठाईनेछ । 
 २) घर िगगा रलिष्टे्शन शलुक उठाउन महानगरपालिकामा सा्न, स्ोत, 

प्रलवल्, िनशलति त्ा काराथििर वरवस्ापन नभएसमम नेपाि सरकारिे 
तोकेको काराथििर माफथि त उठाईनेछ । 
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१५. कर छुट :
 १)  ्बालरथिक रुपमा लतनुथिपनने समपलति त्ा भलूमकर (मािपोत) सोहधी आल थ्िक 

्बरथिको पौर मसानतलभत्र ्बझुाउने करिातािाई लनरमानसुार िागने करमा 
िश प्रलतशत छुट लिइनेछ ।  

 २) ्बालरथिक रुपमा लतनुथिपनने वरवसारकर सोहधी आल थ्िक ्बरथिको पौर मसानतलभत्र 
्बझुाउने करिातािाई लनरमानसुार िागने करमा िश प्रलतशत छुट लिइनेछ  
तर चाि ु आ.व.०७९/०८० मा नराँ िताथि हुने वरवसारको हकमा रो 
लनरम  िागहुुने छैन ।

 ३)  आल थ्िक वरथि २०७४/०७५ भनिा अगालड महानगरपालिकामा त्ा अनर 
लनकारमा िताथि भइ सञचािनमा रहकेा तर लनरलमत रुपमा वरवसारकर 
लतनथि छुटेका वरवसारको हकमा चा.ि ुआ.व.०७९/०८० मा वरवसारकर 
लतनथि आएमा आल थ्िक वरथि २०७४/७५ भनिा अगालडको करमा शत प्रलतशत 
छुट लिइनेछ । 

 $_ cf=j= )&$÷)&% eGbf cufdL btf{ eO{ gljs/0f gePsf / xfn 
klg rfn' cj:yfdf g/lx Joj;fo aGbsf] nflu ;DjlGwt j8faf6 
;Ssn ;h{ldg d'r'Nsf k|dfl0ft eO{ cfPdf rfn' cf=j  e G b f 
cufdLsf] ! jif{sf] dfq axfn s/ c;'n ul/ Joj;fo vf/]h ul/g] 
5 t/ rfn' cj:yfdf /x]sf] Joj;fosf] xsdf s'g} klg 5'6 jf 
;dfof]hg x'g] 5}g .     

१६. दणि जररवाना :
 (१)  समपलति कर त्ा भलूमकर (मािपोत) मा पलहिो वरथि १० प्रलतशत र िोस्ो 

वरथि्बाट २० प्रलतशत िररवाना सलहत ्बकरौता असिु गररनेछ ।
  (२)  महानगरपालिकािे लन्ाथिरण गरेका अनर कर, शलुक त्ा महसिुको 

हकमा महानगरपालिकाको रािश्व ऐन, २०७६ मा तोलकए ्बमोलिम िणड 
त्ा िररवाना गररनेछ ।  

 (३) अशिु गनुथिपनने रािसव असिु नगरधी नरनू रकममात्र असिु गरेको पाइएमा 
असिु हुन वाँकी रकमको िोब्बर रकम नरनू रकम असिु गनने कमथिचारधी वा 
आिशेलिने पिाल्कारधीिाई िररवाना गररनेछ ।
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१७. प्रचरल् कानुन बमोरजम हुने:
   रस ऐनमा उलिेि गररएका ल्बररमा रसै ्बमोलिम र उलिेि नगररएका 

ल्बररमा महानगरपालिकाको रािश्व ऐन, २०७७ त्ा प्रचलित काननुमा 
वरवस्ा भए ्बमोलिम हुनेछ ।

१८. का्यथिरवरध बनाउन सकनेः
 (१)  ऐनको उद्शेर काराथिनवरन गनथिको िालग महानगरपालिकािे आवशरक 

कारथिलवल् वा लनिनेलशका ्बनाई िाग ूगनथि सकनेछ ।  
१९. बाधा अि्काउ फुकाउः 
 (१) रस ऐनको काराथिनवरनको क्रममा कुनै ्बा्ा आईपरेमा भरतपरु 

महानगरपालिका नगर कारथिपालिकािाई ्बा्ा अड्काउ फुकाउने अल्कार 
रहनेछ ।
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अनुसचूी -१ (क)
 (ऐनको िफा २ को उपिफा (३) सँग सम्बलन्त) 

सम्परति कर

क्.
स.ं

                  सम्परति कर (रु मा) वारषथिक कर दर 
रकम (रु मा)

१ १०,००,००० मलूराङ्कनसमम २५०।-
२ १०,००,००१ - २०,००,००० मलूराङ्कनसमम ३५०।-
३ २०,००,००१ - २५,००,००० मलूराङ्कनसमम ६००।-
४ २५,००,००१ - ३०,००,००० मलूराङ्कनसमम ९००।-
५ ३०,००,००१ - ४०,००,००० मलूराङ्कनसमम १,४००।-
६ ४०,००,००१ - ५०,००,००० मलूराङ्कनसमम २,०००।-
७ ५०,००,००१ - ७०,००,००० मलूराङ्कनसमम ४,०००।-
८ ७०,००,००१ - ९०,००,००० मलूराङ्कनसमम ६,०००।-
९ ९०,००,००१ – १,१०,००,००० मलूराङ्कनसमम ८,०००।-

१० १,१०,००,००१ – १,३०,००,००० मलूराङ्कनसमम ११,०००।-
११ १,३०,००,००१ – १,६०,००,००० मलूराङ्कनसमम १४,०००।-
१२ १,६०,००,००१ – २,००,००,००० मलूराङ्कनसमम १७,०००।-
१३ २,००,००,००१ – २,५०,००,००० मलूराङ्कनसमम २२,०००।-
१४ २,५०,००,००१ – ३,००,००,००० मलूराङ्कनसमम ३०,०००।-
१५ ३,००,००,००१ – ३,५०,००,००० मलूराङ्कनसमम ३७,०००।-
१६ ३,५०,००,००१ – ४,००,००,००० मलूराङ्कनसमम ४५,०००।-
१७ ४,००,००,००१ – ५,००,००,००० मलूराङ्कनसमम ५४,०००।-
१८ ५,००,००,००१ – ६,००,००,००० मलूराङ्कनसमम ६४,०००।-
१९ ६,००,००,००१ माल्को मलुराकंन (प्रलतिािमा) ०.१ प्रलतशत 

 थप व्यवसथथाः
1.	 भलूमकर (मािपोत) लतनुथिपनने िगगा वा समपलति कर लतनुथिपनने िगगा/घर प्राप्तधी  

को वा समपलति कर लतनुथिपनने संरचना ्बनेको वा प्राप्त भएको एक वरथिलभत्र  आफनो 
समपलतिको लववरण महानगरपालिकािे उपिब् गराएको फाराममा लववरण भरधी 
महानगरपालिका वा सम्बलन्त वडा काराथििरमा पेश गनुथिपननेछ रलि नगरेमा 
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प्रलतवरथि रु ३० को िरिे लविम्ब शलुक िागनेछ ।
2.	 कुनै वरतिी वा संस्ाको नाममा िगगाको सवालमतव भई अकको वरलतििे िगगा 

लििमा लिई भौलतक संरचनाको लनमाथिण, लवकास र सम्बर्थिन गरधी भोग गरेको 
समपलतिको कर लतनुथिपनने िालरतव सम्बन्मा लनिहरु्बधीच भएको समझौतामा सपष्ट 
उलिेि गररएको हकमा सोलह ्बमोलिम हुनेछ ।रलि समझौतामा सपष्ट प्राव्ान 
उलिेि नगररएको भएमा समपलतिको भोग गनने वा लििमा लिने वरतिी वा 
संस्ािे कर िालििा गनुथि पननेछ ।

3.	 ्बुँिा नं (२) ्बमोलिमको लिि समझौता भगं भएमा वा काराथिनवरन नभई 
समझौताको र्ा थ्ि पररपािना नगररएको अवस्ामा समपलतिकर लतनने िालरतव 
सम्बलन्त िगगा ्लनको हुनेछ ।

4.	 प्रचलित नेपाि काननु र रािसव ऐन,२०७६ ्बमोलिम समपलतिकर छुटहुने वरतिी 
संघ संस्ा वा लनकारको िगगामा वरवसालरक प्ररोिनका िालग भवन लनमाथिण 
गरधी उपरोग गरेको भए उति भवन र सो िे चचनेको िगगामा समपलति भोग गनने 
वरतिी वा संस्ावाट समपलति कर िगाई अशिु उपर गररनेछ ।

5.	 समपलतिकर छुटहुने वरलति वा लनकारको िगगामा एउटा प्ररोिनको िालग 
्बनाएको भवन सो प्ररोिन पररवतथिन गरधी वरवसारधीक प्ररोिनमा प्ररोग गरेको 
पाइएमा लनरमानसुार कर लन्ाथिरण गरधी कर असिु गररनेछ ।

6.	 संघधीर सरकार, प्रिशे सरकार र स्ानधीर सरकार, कुटलनलतक लनरोग , 
गठुधी र िाभको उिशेर नरािधी सञचािनहुने संघसंस्ा आलिको हकमा 
महानगरपालिकाको रािसव ऐन, २०७६ ्बमोलिम र प्रचलित काननु ्बमोलिम 
समपलतिकर लिइने छैन तर िाभको उिशेर नरािधी सञचािनहुने संघ संस्ाहरुिाई 
भलूमकर(मािपोत), नकसापास िसतरु, सरसफाई शलुक िसता कर त्ा िसतरु 
भने छुट हुने छैन ।

7.	 एलककृत समपलतिकरको वकरौता असिु गिाथि एलककृत समपलतिकर लनिनेलशका 
्बमोलिम एक लवगाह ्बरावर ६ कठ्ा मोहडा र ्बाँकी िगगािाई लपछाड मालन 
सोलह ्बमोलिमको मलुराङकन िर अनसुार कर लन्ाथिरण गरर असिु गररनेछ । 

8.	 समपलतिकर र भलुमकर(मािपोत) कर िागहुुनभुनिा अगाडधी िगाइएका 
घरिगगाकर, एलककृत समपलतिकर िगारत अनर िारेि भएका कर त्ा 
शलुकको ्बकरौताको हकमा सालवककै लनरमानसुार कर िागनेछ ।
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अनुसचूी १ (ख) 
(ऐनको िफा २ को उपिफा (३) सँग सम्बलन्त)

जगगाको मूल्याङ्कन

क्.स.ं रववरण षेित्र
२०७९।८० को 
मूल्याङ्कन दर 

प्रर् कठ्ा  
विा नं १ 

रिमुरा शे्त्र

१
मिू सडक्बाट िबिधी ररसकोट िाने 
पधीच सडक-१२०७५

लठमरुा क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६३९

८००००० 

२
अनर शािा ्बाटोहरूको िगगा-
१२०७६

लठमरुा क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६३९

    
७००००० 

३ अनर ्बाटो नभएको िगगा-१२०७८
लठमरुा क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६३९

४००००० 

४
नारारणगढ मलुगिङ्ग रािमागथि िंगि 
लसमाना्बाट मिु सडक हुिँ ैलचतवन 
लमलक-१२०७४

लठमरुा क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६३९

१०००००० 

रामनगर शे्त्र

५

रामनगरको पलचिम िङ्गि लसमाना 
्बाट पानधी ट्राङ्की भइ सतनचिुधी 
सामिुारधीक वन काराथििर हुिँ ै
नारारणगढ मलुगिन रा-१२०८०

रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

  
१९४०४०० 

६
नारारणगढ मलुगिङ्ग रािमागथिसँग 
िोलडएको िगगाहरू-१२०७८

रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

३७००००० 

७
रािमागथि परुानो पानधी ट्राङ्की हिँ ै
ि्ेबघाट िाने ्बाटो-१२०७९

रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

  
१९४०४०० 

८ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२०८१
रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

  
१२९३६०० 
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९ अनर ्बाटो नभएको िगगा-१२०८२
रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

५०००००

 १० अनर पधीचमा पनने िगगाहरू-११९५८
रामनगर क्ेत्र उतिर 
भरतपरु-६४०

  
२०००००० 

 नारा्यणगढ शे्त्र

११
लिरािो मागथि (पोिरा ्बसपाकथि ्बाट 
भान ुमा.लव. गौरेश्वर मलनिर हुिँ ै
लििाचोक समम)-१२०८४

शहरधीकेनद्र नारारणगढ 
क्ेत्र-६४१

  
९०५५२०० 

१२
अनर ्बाटो भएको घडेरधी िगगा-
१२०८५

शहरधीकेनद्र नारारणगढ 
क्ेत्र-६४१

४९५८८००

१३
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके 
अनर पधीच ्बाटो-११९४०

शहरधीकेनद्र नारारणगढ 
क्ेत्र-६४१

  
७५४६००० 

१५
मलुगिङ्ग नारारणगढ रािमागथिमा 
पनने पोिरा ्बसपाकथि ्बाट लििाचोक 
समम-१२०८३

शहरधीकेनद्र नारारणगढ 
क्ेत्र-६४१

 १५०९२००० 

१६ ्बाटो नभएको िगगा-१२०८६
शहरधीकेनद्र नारारणगढ 
क्ेत्र-६४१

  
२१५६००० 

सारवक विा नं ३ हालको विा न १

१७ ्बाटो नभएका िगगा-११८५०
शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

२१५६००० 

१८

िारनसचोक ्बाट शलहिचोक 
पलुचोक हुिँ ैनारारणधी पिुसममका 
(शलहिप्) महनेद्र रािमागथिसँग 
िोलडएको िगगाहरू-१२०९९

शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

३००००००० 

१९
मलुगिङ्ग नारारणगढ रािमागथि 
लििाचोक िलेि पलुचोक सममका 
घडेरधी-१२०९८

शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

 १५०००००० 
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२०
शलहिचोक (महनेद्ररािमागथि) 
्बाट ्बािकुमारधी मा.लव. िाने 
चोकसमम-१२१००

शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

१५०००००० 

२१
्बािकुमारधी चोक िलेि (प्रगलत सडक) 
हुिँ ै क्ररोग चोक सममका पधीच 
सडक-१२१०१

शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

१४०१४०००

२२
गंगािवेधीमागथि शलहिमागथि क शकु्रमागथि 
(िनुहि िाइन) भकुृटधीमागथि कपतुिधी 
्बिार मागथि पतुिधी ्बिार मागथि क-११

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
– ६४४

 १४०१४०००

२३ अनर ्बाटो भएको घडेरधी-११८४९
शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

६४६८००० 

२४
महनेद्र रािमागथिमा पनने नहर िलेि पगुगधी 
िोिा  सममको िगगा-१२०९७

शहरधी केनद्र 
नारारणगढ-६४४

१५०००००० 

 विा नं. २

१

लििाचोक्बाट लमतेरधी चोक वडा 
अलपस चोक हुिँ ैतालिम केनद्र िाने 
्बाटो (ििमा मागथि क र रामशे्वर मागथि 
क)-११९६०

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
९०५५२०० 

२
्बाईपास सडकिे छोएको िगगा-
११९६१

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
८६२४००० 

३

लििाचोक्बाट लमतेरधीचोक वडा 
अलपस चोक हुिँ ैतालिमकेनद्र िाने 
्बाटो (ििमामागथि रामशे्वर क)-
१२०८८

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
९०५५२००

४

क्ररोग चोक्बाट (प्रगलत सडक) 
्बािकुमारधी कनरा मा.लव. चोक 
सममका पधीच सडकका घडेरधी-
१२०८९

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

१४०१४००० 
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५

मलुगिङ्ग नारारणगढ रािमागथि 
नारारणधी लिफट लसचाईको नहर्बाट 
पोिरा ्बसपाकथि  हुिँ ैक्ररोगचोक 
-१२०८७

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

१४०१४००० 

६
नमसते लमतेरधी भान ुआिशथिचोक हुिँ ै
पोिरा ्बसपाकथि  नहरचोक क्ेत्रपरु मागथि 
सममका पधीच सडक – १२०९०

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
९७०२००० 

७

वडा नं २ र १ लसमाना प्रगतधी सडक 
(्बािकुमारधी कनरा मा.लव.चोक) 
िलेि करामपाचौर किा मलनिर हुिँ ै
ििमामागथि समम ि -१२०९१

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
९०५५२०० 

८

रािमागथि नारारणधी लिफट लसचाई 
नहर्बाट लमलस एरररा नेपािचोक 
रामशे्वर मनिधीर चोक लतनकुने चोक हुिँ ै
्बाइपास सडक -१२०९२

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

९०५५२०० 

९

नमसते मागथि लमलस एररराको लभत्रधी 
पधीच सडक ्बरु्मागथि क लशवािर 
पथृवधीमागथि गणशे नगर मागथि आपँटारधी 
त्ा अनर पधीच सडक-१२०९४

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

४७४३२०० 

१०
अनर ्बाटो भएका िगगा घडेरधी-
१२०९५

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
४३१२००० 

११ ्बाटो नभएको िगगा-१२०९६
शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
१७२४८००

१२
मा्धी उलिेलित ्बाहकेका अनर 
लपच सडकसँग िोलडएका िगगाहरु- 
१२०६०

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

५००००००

१२
पोिरा ्बसपाकथि  ्बाट आिशथि चोक हुिँ ै
लतनकुने चोकसमम आिशथिमागथि घ र 
लवक्रम मागथि पधीच सडक सँग-१२०९३

शहरधी केनद्र नारारणगढ 
वडा २

  
७५४६००० 
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विा नं. ३

१
अनर ्बाटो भएका घडेरधी िगगा-
११८६०

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
३५००००० 

२ ्बाटो नभएका िगगा-११८६१ शहरधी केनद्र नारारणगढ १५००००० 

३

रािमागथि िोलिएका पधीच सडकहरू 
(आननिमागथि क लवशािमागथि क 
लवकासमागथि क कमिनगरमागथि 
लहमािरन ्ैबक चोक्बाट ने-११८५६

शहरधी केनद्र नारारणगढ ९५०००००

४

आननिमागथि ि श्धी पशपुलतमागथि 
शालनतमागथि मणडधी्बिार तेिमागथि 
जरोतधीमागथि घ ्ेबिचोक गणशेमागथि 
सनतोरमा-११८५७

शहरधी केनद्र नारारणगढ ६५००००० 

५
्ेबिचोक्बाट १ नं. पिुसमम पधीच 
सडकको घडेरधी-११८५८

शहरधी केनद्र नारारणगढ ८२००००० 

६
शलहिचोक्बाट ्ेबिचोकसमम (सँगम 
सडक) का पधीच सडकमा िोलडएका 
घडेरधी िगगा -११८५३

शहरधी केनद्र नारारणगढ १५००००००

७
्ेबिचोक्बाट ्बाहथिघरे ३ नं. पिु 
(नलवन मागथि) सममका पधीच सडकका 
िगगाहरू -११९६२

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
८०००००० 

८
िारनसचोक शलहिचोक पिुचोक 
हुिँ ैनारारणधी पिुसमम (शलहिप्)का 
रािमागथिसँग िोलडएको - ११८५१

शहरधी केनद्र नारारणगढ ३००००००० 

९
महनेद्र रािमागथि पनने नहरिलेि 
पुँगधीिोिासममको घडेरधी - ११८५२

शहरधी केनद्र नारारणगढ १५०००००० 

१०
पिुचोक्बाट साइरन कि्बसमम 
िोलडएका घडेरधी-११८५४

शहरधी केनद्र नारारणगढ १५०००००० 
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११
साईरन कि्ब्बाट भानमुागथि चोक (नर ू
सडक) सममका पधीच सडकसमम 
िोलडएका िगगा-११८५५

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
८६२४००० 

१२
माल् उललिलित सडक ्बाहके अनर 
पधीच सडक सँग िोलडएको िगगा-
११८५९

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
६५००००० 

विा नं. ४
२ अनर ्बाटो भएको िगगा - ११८६४ शहरधी केनद्र नारारणगढ २१००००० 
३  ्बाटो नभएका िगगा -११८६५ शहरधी केनद्र नारारणगढ ११०००००
४ लत्रचोक िलेि ्मथिचोक समम-११९७२ शहरधी केनद्र नारारणगढ ४४०४४०० 

५

लत्रभगवतधी मागथि (आममी बरारेकमागथि) 
मिनसमलृत शालनतमागथि श्धी 
गणशेमागथिका पधीच सडकसँग 
िोलडएको-११८६२

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
४००४००० 

६

लपपिचोक गणशेमागथि (लत्रचोकिलेि 
गणशे मलनिर चोक समम) रामपरु 
शास्तधीमागथि लत्रचोकिलेि लपपिचोक 
समम) गणशे मलनिर-११८६६

शहरधी केनद्र नारारणगढ
  
४००४००० 

७
माल् उललिलित ्बाहकेका अनर 
पधीच सडक-११८६७

शहरधी केनद्र नारारणगढ ३६०३६०० 

९ अनर ्बाटो नभएको िगगा-११८६९ शहरधी केनद्र नारारणगढ ११००००० 

१०
्मथिचोक्बाट लवशािचोक सममको 
घडेरधी-१२०५७

पलचिम भरतपरु
  
३५००००० 

११
१ नं पिु िकंुिोिा ्बाट ्ैबकुणठचोक 
हुिँ ै्मथिचोक (वैकुणठ िक्मधीमागथि) 
सममका पधीचसडक – ११९७३

पलचिम भरतपरु
  
५०००००० 

१२
३ नं पिु िंकुिोिा ्बाट रामघाट 
चोकसमम -१२०५५

पलचिम भरतपरु ३६०३६०० 
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१३
रामघाट चोक्बाट लशवघाटसममको 
(रामघाटमागथि) पधीच सडकसँग 
िोलडएका िगगा-१२०५६

पलचिम भरतपरु
  
२४०२४०० 

१४
लवशाि चोक्बाट िगनना्चोक 
१५ नं वडा लसमाना सममका पधीच 
सडकसँग िोलडएका िगगा -१२०५८

पलचिम भरतपरु
  
३३००००० 

१५

्ैबकुणठ चोक्बाट ्ारापानधी चोकसमम 
(्ैबकुणठमागथि क) अरै्तचोक्बाट 
िंकुिोिा २ नं पिुसममका पधीच 
सडक-१२०५९

पलचिम भरतपरु ३६०३६०० 

१६
माल् उललिलित ्बाहकेका अनर 
पधीच सडकसँग िोलडएका िगगा 
-१२०६०

पलचिम भरतपरु २४०२४०० 

१७ अनर ्बाटो भएको िगगा -१२०६१ पलचिम भरतपरु
  
२००२०००

१८  ्बाटो नभएका िगगा -१२०६२ पलचिम भरतपरु १००१००० 

१९
्मथिचोक्बाट रज्परुधीचोक हुिँ ै
िागेश्वरचोक समम-११८७०

पलचिम भरतपरु ५००००००

२०
िागेश्वरचोक्बाट (रामपरुोड) 
कािधीिासको घरसमम -११८७१

पलचिम भरतपरु
  
२६०२६०० 

२१
कािधीिास भट्राइको घरचोक्बाट 
सलृष्टचोक सममको िगगा-११८७२

पलचिम भरतपरु
  
२६०२६०० 

२२
नव िगुाथि चोक ्बाट १५ नं वडा 
लसमाना सममको िगगा-११८७३

पलचिम भरतपरु
  
१७६०००० 

२३
्मथिचोक िलेि लवशािचोक सममको 
िगगा-११८७४

पलचिम भरतपरु ३५००००० 

२४
लवशािचोक ्बाट िगनना्चोक १५ नं 
वडा लसमाना सममको िगगा-११८७५

पलचिम भरतपरु
  
३३००००० 
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२५ अनर ्बाटोमा पनने िगगा-११८७८ पलचिम भरतपरु १५४०००० 

२६
डाइरधी चोक ्बाट परुानो वडा अलपस 
हुि ैरामपरु सडकसँग िोलडएको 
िगगाहरू-११८७६

पलचिम भरतपरु ३५००००० 

२७
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके 
अनर पधीच्बाटोका घडेरधी िगगा-
११८७७

पलचिम भरतपरु २४०२४०० 

विा नं. ५
१ अनर ्बाटो भएका िगगाहरू-१२०६५ पलचिम भरतपरु १८०१८००

२
रामपरु रोडवडा नं ४ लसमाना्बाट 
समिहभेन ्बोलडथिङ्ग हुिँ ै१५ नं वडा 
लसमाना सममका िगगा-१२०६३

पलचिम भरतपरु ३००३०००

३
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके अनर 
पधीच ्बाटोका िगगाहरू -१२०६४

पलचिम भरतपरु २३१००००

४ ्बाटो नभएका िगगा -१२०६६ पलचिम भरतपरु ८५००००

५
तोरधीिते चोक िलेि मलेडकि किेि 
हुिँ ैलसमाना सममको सडकहरूमा पनने 
िगगा-११९६८

पलचिम भरतपरु २७५००००

६
गधीतानगर सडक चोक िलेि तोरधीिते 
चोकसमम मलेडकि किेि हुिँ ै
फुि्बारधी िाने सडक-११९६९

पलचिम भरतपरु २४२,००,००

७
लवकासचोक ्बाट ट्ालफक चोक समम-
११९७०

पलचिम भरतपरु २२०००००

८
कािधीिास भट्राईचोक िलेि 
नविगुाथिचोक समम रामपरु सडकमा पनने 
िगगाहरू-१२०६७

पलचिम भरतपरु २६०२६००

९
नविगुाथिचोक िलेि िलक्ण नहर 
हिँ ैसवमधी चोक सममका िगगाहरू 
-१२०६८

पलचिम भरतपरु ३२०३२००
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१०
टाइगर चोकिलेि पे्रम्बसतधी सकूिचोक 
सममका िगगाहरू -१२०६९

पलचिम भरतपरु ४००४०००

११
पे्रम ्बसतधी सकुिचोक्बाट गधीतानगर 
गा.लव.स लसमाना सममका िगगाहरू 
-१२०७०

पलचिम भरतपरु ३४०३४००

१२
माल् उललिलित सडक्बाहके अनर 
पधीच्बाटोका िगगाहरू -१२०७१

पलचिम भरतपरु २३१००००

१३
रामपरु सडक(शनुिर चोक)वाट िलक्ण 
तफथि को लिंक सडकमा पनने िगगाहरु

पलचिम भरतपरु २८०००००

१४ ्बाटो नभउका िगगाहरू -१२०७३ पलचिम भरतपरु ८५००००
विा नं. ६

१

भरतपरु - माडधी हुिाकी ्बाटो िगेरधी 
नहर पिु िलेि ्बिार क्ेत्र हुिँ ैपिुथिर 
लसमाना समम पधीच ्बाटोका िगगाहरू 
-१२१२०

वडा नं. २१ २६०००००

२ अनर ्बाटो भएको िगगा -१२१२१ वडा नं. २१ १५०००००
३ अनर लभलत्र पधीच ्बाटोको -१२१२२ वडा नं. २१ २३०००००
४ ्बाटो नभएको िगगाहरू -१२१२३ वडा नं. २१ ८००८००

५
अनर पधीच ्बाटोका िगगाहरू 
-१२१२५

वडा नं. २२ २३०००००

६
अनर ्बाटो भएका िगगाहरू 
-१२१२६

वडा नं. २२ १५०००००

७ ्बाटो नभएका िगगा -१२१२७ वडा नं. २२ ८००८००

८

भरतपरु−माडधी हुिाकी ्बाटो 
इनद्रपरुधीचोक िलेि गधीतानगर 
्बिार छेउ पिु समम पधीच ्बाटोका 
िगगाहरू-१२१२४

वडा नं. २२ २६०००००
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विा नं. ७

१

कटहरचोक्बाट माछापचुछे चोक 
लिपेनद्रचोक (कटहरचोक मागथि) हुिैं 
्बरु्चोक (िारनसमागथि) सममका 
पधीचसँग िोलडएका-१ १८८१

शहरधी केनद्र भरतपरु ५००५०००

२
्बरु्चोक्बाट करानसर हलसपटिको 
अलनतम लसमानासममका पधीच ्बाटोका 
िगगा-११८८३

शहरधीकेनद्र भरतपरु ५६०५६००

३

करानसर हलसपटिको अलनतम 
लसमाना्बाट ७/५ लसमाना टाइगर  
चोकसममका पधीच सडकसँग 
िोलडएको िगगा-११८८४

शहरधीकेनद्र भरतपरु ४००४०००

४
माल् उललिलित सडकहरू 
्बाहकेअनर पधीच सडकसँग िोलडएका 
िगगा -११८८५

शहरधीकेनद्र भरतपरु ३५०००००

५ अनर ्बाटो भएका िगगा -११८८६ शहरधीकेनद्र भरतपरु २३०००००

६ ्बाटो नभएका िगगा -११८८७ शहरधीकेनद्र भरतपरु ११०००००

७
लपपिचोकिलेि करानसर २ नं गेट 
सममका पधीच सडकसँग िोलडएका 
िगगा -११८८०

शहरधीकेनद्र भरतपरु ४००४०००

८

वडा नं १० लसमाना लसिथिना चोक्बाट 
(करानसरमागथि) ्बरु्चोकसममका 
पधीच्बाटोसँग िोलडएका िगगा 
-११८८२

शहरधीकेनद्र भरतपरु ५२०५२००

९
गणशे मलनिरचोक िलेि लपपि 
चोकसमम (वडा नं. ६-७ लसमानाको) 
िगगाहरू -११९६३

शहरधीकेनद्र भरतपरु ५००५०००
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१०

्बरु्चोक्बाट करानसर हलसपटि १ 
नं गेट हुिँ ैलवरामधी कुरूवा घरसमम 
(करानसरमागथि) पधीच सडकसँग 
िोलडएको िगगा-११८९०

िलक्ण भरतपरु ५०९६०००

११

्बरु्चोक्बाट अननपणुथिचोक हुिँ ै
हले्पोष्ट चोकसमम (्बािकृष्णमागथि) 
अननपणूथि चोकसमम पधीचसडकसँग 
िोलडएको ि-११८९१

िलक्ण भरतपरु ३२०३२००

१२

करानसर हलसपटि १ नं गेटिलेि 
मनकामना टोि हुिै ँ्बािकृष्णमागथि 
अननपणूथिचोकसमम पधीचसडकसँग 
िोलडएको िगगा-११८९२

िलक्ण भरतपरु ३२०३२००

१३
वडा काराथििर टाइगरचोकिलेि 
पे्रमवसतधी सकुि चोकसममका 
पधीच्बाटोमा पने िगगा -११८८८

िलक्ण भरतपरु ४००४०००

१४

पे्रमवसतधी सकुिचोक िलेि 
लसतारामचोक समम (भरतपरु-माडधी 
हुिाकीमागथि) का पधीच सडकसँग 
िोलडएको िगगा – ११८८९

िलक्ण भरतपरु ४००४०००

१५
लसिथिनाचोक्बाट ्बरु्चोकसमम 
(करानसरमागथि) पधीचसडकसँग 
िोलडएको िगगा-११८९३

िलक्ण भरतपरु ५२०५२००

१६
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके 
अनर पधीच ्बाटोका िगगाहरू – 
११८९४

िलक्ण भरतपरु ३३११०००

१७ अनर ्बाटो भएका िगगा -११८९५ िलक्ण भरतपरु २२०००००

१८ ्बाटो नभएका िगगा -११८९६ िलक्ण भरतपरु १००१०००
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विा नं. ८

१

िर नेपाि चोक्बाट िािधीगुँरासचोक 
हुिँ ैवाइसल्बघा (मिनचोकसमम) 
समम िर नेपाि चोक्बाट पवूथि 
शरिपरु मा.लव. चोक ह -११८९८

िलक्ण भरतपरु ४००४०००

२
िर नेपाि चोक्बाट िलक्ण लहमािर 
लपड चोकसममका पधीच सडकसँग 
िोलडएका सडक-११८९७

िलक्ण भरतपरु ४३०४३००

३

लसताराम चोक्बाट गा.लव.स. 
लसमानासमम भरतपरु माडधी हुिाकी 
सडकका पधीच सडकसँग िोलडएको 
िगगा -११८९९

िलक्ण भरतपरु ३२०३२००

४
माल् उललिलित सडकहरू्बाहके 
अनर पधीच्बाटोका घडेरधी -११९००

िलक्ण भरतपरु २२५६१००

५ अनर ्बाटो भएका घडेरधी -११९०१ िलक्ण भरतपरु १८०१८००
६ ्बाटो नभएका िगगा-११९०२ िलक्ण भरतपरु १००१०००

विा नं. ९
१ ्बाटो नभएको िगगाहरू-११९१४ िलक्ण भरतपरु १००१०००

२

भरतपरु केलनिर्र ्बस टलमथिनिको 
पवूथि-पलचिमतफथि का ्बाटाहरू र 
टलमथिनिका अलनतम पिाथििसममका 
िगगाहरू-११९०७

िलक्ण भरतपरु ५५०५५००

३
भरतपरु केलनिर्र्बस टलमथिनिको पलचिमपरट्को 
अलनतम पिाथिि्बाट ९नं.वडा काराथििर 
चोकसममका िगगाहरू -११९०८

िलक्ण भरतपरु ४२५८१००

४
हालकम चोक्बाट लसिथिनाचोक 
(करानसरमागथि) समम पधीच सडकसँग 
िोलडएका िगगाहरू-११९०६

िलक्ण भरतपरु ५५०५५००
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५
केलनद्रर ्बस टलमथिनिको पवूमी तफथि को 
अलनतम पिाथिि्बाट लशवािर मलनिरसमम 
(लशवािरमागथि) पधीच सडक-११९०९

िलक्ण भरतपरु ४२५८१००

६
साझा १, २, ३ र ४ नं पधीच सडकमा 
पनने िगगा-११९११

िलक्ण भरतपरु ३६१९०००

७
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके 
अनर पधीच्बाटोको िगगाहरू-११९१२

िलक्ण भरतपरु २६१८०००

८

रािमागथि्बाट िोलिएका लसर्ा्थिमागथि 
गमु्बामागथि (लमिनचोक्बाट िलक्ण) 
वसनतचोक्बाट िलक्ण लसमनेट 
फेकट्धीसममका -११९१०

िलक्ण भरतपरु ४००४०००

९ अनर ्बाटो भएको िगगा .-११९१३ िलक्ण भरतपरु २३१००००

१०
हालकम चोक्बाट अगाडधी किभटथि 
चोक समम-११९६४

िलक्ण भरतपरु ५५०५५००

११
हालकम चोक्बाट अगाडधी किभटथि 
चोक्बाट िर नेपाि चोक समम-११९६५

िलक्ण भरतपरु ५५०५५००

१२
महनेद्र रािमागथि हालकमचोक्बाट 
केलनद्रर्बस टलमथिनि सममका घडेरधी-
११९०३

िलक्ण भरतपरु ९२४००००

१३
लमिन चोक्बाट नगरपालिका पवूथि 
लसमानासमम महनेद्र रािमागथिसँग 
िोलडएका िगगाहरू-११९०५

िलक्ण भरतपरु ६००००००

१४
केलनद्रर ्बस टलमथिनि्बाट लमिनचोक 
सममका घडेरधी -११९०४

िलक्ण भरतपरु ८००८०००

 विा नं. १०

१

महनेद्र रािमागथि भरतपरु ओरािोको 
नारारणधी लिफट लसंचाइको 
कलभटथििलेि लवरेनद्र करामपस चोक हुिैं 
चौलवस-११९१५

शहरधी केनद्र भरतपरु १०००००००
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२

महनेद्र रािमागथिको हालकमचोक्बाट 
लवद्तुचोक िरुसंचारचोक हुिँ ैभरतपरु 
हलसपटि चोकसममको पधीच सडकमा 
िोलडएका -११९२१

शहरधी केनद्र भरतपरु ६३१४०००

३

्बािमलनिर मागथि (महनेद्ररािमागथि 
इडेनगाडनेन ्बोलडथिङ्गिलेि लवद्तुचोक 
हुिँ ैवाइपास ्ानधी चोकसमम) का 
पधीच्बाटोका-११९२४

शहरधी केनद्र भरतपरु ६३१४०००

४
चौलवसकोठधी िलेि लसंचाइरोड 
चोकसमम रािमागथिका िगगा-११९१६

शहरधी केनद्र भरतपरु ९२४००००

५
ररिािचोक िलेि हालकमचोक हुिँ ै
भरतपरु केलनद्रर टलमथिनिचोक सममको 
रािमागथिको िगगा-११९१८

शहरधी केनद्र भरतपरु ९२४००००

६
वाइपास सडकको तालिमकेनद्र िलेि 
भरतपरु ्बस टलमथिनिचोक सममको 
सडकसँग िोलडएको िगगा-११९१९

शहरधी केनद्र भरतपरु ७००७०००

७
महनेद्र रािमागथिको लवरेनद्र करामपस 
चोकिलेि लिपेनद्रचोक हुिँ ैवाइपास 
सडकमा िोलडएको िगगा-११९२०

शहरधी केनद्र भरतपरु ६३१४०००

८
िरु संचारमागथि (महनेद्ररािमाथि िलेि 
वाइपास घरेि ुचोकसमम) का िगगा-
११९२२

शहरधी केनद्र भरतपरु ६३१४०००

९
हलसपटि मागथि (महनेद्ररािमागथि चौलवस 
कोठधी्बाट वाइपास मािपोत चोक समम) 
को पधीच्बाटोमा पनने िगगा -११९२३

शहरधी केनद्र भरतपरु ७३९२०००

१०

मलेडकि किेिमागथि (महनेद्र रािमागथि 
लरिमलराणड कटेििलेि लशिर 
चोकहुिँ ैमलेडकि किेि गेटसमम) 
का पधीच्बाटोमा पनने ि-११९२५

शहरधी केनद्र भरतपरु ६३१४०००
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११
माल् उललिलित ्बाहके अनर पधीच 
्बाटोमा पनने िगगा -११९२६

शहरधी केनद्र भरतपरु ५००५०००

१२ अनर ्बाटो भएको िगगा-११९२७ शहरधी केनद्र भरतपरु ३८५००००
१३ अनर ्बाटो नभएको िगगा-११९२८ शहरधी केनद्र भरतपरु १६१७०००

१४
हालकम चोक अगाडधी किभटथि चोक 
समम-११९६६

शहरधी केनद्र भरतपरु ५५०५५००

१५
लसंचाइ रोड चोक हुिँ ैररिािचोक 
सममका रािमागथिका िगगा-११९१७

शहरधी केनद्र भरतपरु ९२४००००

विा नं. ११

१
्बाइपास रािमागथिको गणशेस्ान 
िाने सडकिलेि लवशािचोकसममका 
्बाटोमा पनने िगगा-११९३०

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ५००५०००

२
वडा ११-१२ लसमाना पाररिात 
चोकिलेि िागलृतचोक हुिँ ैघोि्बिार 
चोक सममको िगगा-११९३१

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ५००००००

३
्बाइपास लिपजरोलत चोक्बाट 
पोिरधीचोक नराँ लकरण मा.लव. 
सममको िगगा-११९३२

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ३३८८०००

४
नराँ लकरण मा.लव. िलेि प्रगलतप् हुिँ ै
कमिािवेधी मलनिरसमम-११९३३

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २६१८०००

५
्बाइपास पनुम चोकिलेि पोिरधीचोक 
वडा ११-१२ लसमाना िागलृतचोक 
सममको िगगा-११९३४

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ५००००००

६
्बाइपास लवशािचोक िलेि कुमारधीचोक 
हुिँ ै११ न. वडा काराथििर सममको 
पधीच्बाटोमा पनने िगगा-११९३५

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ४४६६०००

७
११ नं. वडा काराथििर चोकिलेि 
प्रगलतचोक हुिँ ैगाइिकथि  िंगि 
लसमानासमम-११९३६

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २६१८०००
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८
वाइपास सलिेरधी चोक्बाट कोिटाँडधी 
चोक सममको पधीच्बाटोमा िोलडएको 
िगगा-११९३७

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २६१८०००

९
वाइपास ्बसेनधी ्बिारिलेि नहरसमम 
पधीच्बाटोमा पनने िगगा-११९३८

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २६१८०००

१०
लहमािधीमागथि/मतुिी, नगरमागथि/
लशिरमागथि/ वसनतपरु मागथिहरूको पधीच 
सडकसँग िोलडएको िगगा-११९३९

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ३००३०००

११
्बसेनधी कलभटथि िलेि नहर हुिैं 
िामाटोि िंगि लसमानासममको पधीच 
्बाटोमा िोलडएको िगगा-११९४१

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २६१८०००

१२
अनर पधीच सडकहरूसँग िोलडएको 
िगगा-११९४२

पवुमी भरतपरु क्ेत्र २२०००००

१३ अनर ्बाटो भएको िगगा-११९४३ पवुमी भरतपरु क्ेत्र १८४८०००
१४ अनर ्बाटो नभएको िगगा-११९४४ पवुमी भरतपरु क्ेत्र १२०००००

१५

वाइपास रािमागथिको लवशाि 
चोकिलेि वडा ११/१२ को लसमाना 
पाररिातचोक (कर काराथििरचोक) 
वाइपाससँग िोलडएको-११९२९

पवुमी भरतपरु क्ेत्र ७००७०००

विा नं. १२
१ अनर ्बाटो भएका िगगा-११८१० पवुमी भरतपरु २६१८०००

२
वाइपास रोड घरेिचुोकिलेि पररवार 
लनरोिनचोक सममको िगगा-११९४६

पवुमी भरतपरु ७७०७७००

३
पररवार लनरोिन चोकिलेि महनेद्र 
रािमागथिको लमिनचोकसमम 
िोलडएको िगगा-११९४७

पवुमी भरतपरु ८००८०००

५
महनेद्र रािमागथिको लमिन चोकिलेि 
िंगि लसमानासमम -११९४८

पवुमी भरतपरु ६००००००
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६
वाइपास पाररिात वडा ११-१२ 
लसमानािलेि िागलृतचोक हुिँ ै
घोि्बिार सममको िगगा.-११९४९

पवुमी भरतपरु ५००००००

७
वडा ११-१२ को लसमाना घोि्बिारिलेि 
िंगि लसमाना नौरङ्गेचोक सममको 
पधीचमा पनने िगगा-११९५०

पवुमी भरतपरु ४००००००

८
वाइपास सडकसँग िोलडएर गएका माल् 
उललिलित ्बाहकेका अनर पधीच ्बाटोसँग 
िोलडएका िगगा-११९५३

पवुमी भरतपरु ४००००००

९
वाइपास रोड पाररिात चोकिलेि 
घरेि ुकाराथििर चोकसममको वाइपास 
सडकमा पनने िगगा-११९४५

पवुमी भरतपरु ७७०७७००

१०
मािपोत चोकिलेि पाररिातमागथि 
(भकुृटधी लमनधीमागथि) सँग िोलडएको 
िगगा-११९५१

पवुमी भरतपरु ५००५००००

११
पोिरेिधी टोि ज्ानमागथि 
मनुािचोकसममको पधीच्बाटोसँग 
िोलडएको िगगा-११९५२

पवुमी भरतपरु ५५०५५००

१२
महनेद्र रािमागथिसँग िोलडएर गएका 
केरूङ्गा घोिभनिा पवुथि पनने पधीच 
्बाटो भएको िगगा-११९५४

पवुमी भरतपरु ३५०००००

१३
महनेद्ररािमागथि सँग िोलडएर गएका 
केरूङ्गा घोिभनिा पलचिमतफथि  पनने 
्बाटोसँग िोलडएका िगगा-११९५५

पवुमी भरतपरु ४००००००

१४ अनर पधीच्बाटोका िगगाहरू-११९५६ पवुमी भरतपरु ३००३०००
१५ अनर ्बाटो नभएका िगगा-११९५७ पवुमी भरतपरु १३०००००

१६
्बस टलमथिनि चोक िलेि महनेद्र रािमागथिको 
लमिनचोक समम-११९६७

पवुमी भरतपरु ८००००००
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विा नं. १३
१ ्बाटो नभएको िगगाहरू -१२११९ वडा नं. २० ४००४००
२ पधीच ्बाटोमा पनने िगगा -१२११७ वडा नं. २० १३०१३००
३ अनर ्बाटो भएको िगगा - १२११८ वडा नं. २० ७०००००

४

भरतपरु−माडधी हुिाकी ्बाटो पिुथिर 
चोक िलेि ्नौिधी चोक तफथि  लसमाना 
समम  पधीच त्ा ग्ाभिे ्बाटोका 
िगगाह -१२१४२

वडा नं. २८ २५३००००

५
ररङरोड लपच सडकका िगगाहरू 
-१२१४३

वडा नं. २८ १२७४०००

५ अनर पधीच ्बाटोका िगगाहरू -१२१४३ वडा नं. २८ १२०००००
६ अनर ्बाटो भएको िगगा -१२१४४ वडा नं. २८ ७०००००
७ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१४५ वडा नं. २८ ४००४००

विा नं. १४

१

महनेद्र चोक िलेि लशवनगर ्बिार 
क्ेत्र हुिँ ैवराहा वोट चोक हुिँ ै
पावथितधीपरु िाने नारारणधी न.पा. 
सलमाना समम-१२१३२

वडा नं. २४ १५०००००

२
अनर पधीच ्बाटोका 
िगगाहरू-१२१३३

वडा नं. २४ १२५००००

३
महनेद्र चोक िलेि चोक ्बिार  
गधीतानगर सडक िाने लसमाना 
्बाटो समम िगगा-१२१३४

वडा नं. २४ १५०००००

४
वराहा वोट चोक िलेि गधीतानगर 
्बिार सडक िाने लसमाना ्बाटो 
समम िगगा-१२१३५

वडा नं. २४ १५०००००

५
अनर ्बाटो भएका  
िगगाहरू-१२१३६

वडा नं. २४ १०५००००
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६ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१३७ वडा नं. २४ ५०००००

७
वराहा चोक िलेि पावथितधीपरु िाने 
पधीच ्बाटो-११८३७

वडा नं. २५ १५०००००

८
अनर ्बाटो भएको िगगाहरू प्रतधी 
कट्ा रू-११८३८

वडा नं. २५ १०५००००

९
्बाटो नभएको िगगाहरूप्रतधी कट्ा 
रू-११८३९

वडा नं. २५ ५०००००

१०
अनर पधीच ्बाटोको िगगाहरू प्रतधी 
कट्ा रू-११८३५

वडा नं. २५ ११५५०००

११
्बराहा चोक िलेि गधीतानगर ्बिार 
िाने सधीमाना ्बाटो समम िगगाको 
प्रतधी कट्ा रू-११८३६

वडा नं. २५ १५०००००

१२

भरतपरु माडधी हुिाकी ्बाटो पिुथिर 
चोक िलेि ्नौिधी चोक तफथि  
सधीमाना समम पधीच त्ा ग्ाभिे 
्बाटोका िगगाहरू-११८४४

वडा नं. २९ २५३००००

१३
अनर ्बाटो भएका िगगाहरू प्रतधी 
कट्ा रू-११८४६

वडा नं. २९ ६७५०००

१४
अनर पधीच ्बाटोका िगगाहरू प्रतधी 
कट्ा रू-११८४५

वडा नं. २९ १३५००००

१५
्बाटो नभएको िगगाहरू प्रतधी कट्ा 
रू-११८४७

वडा नं. २९ ४००४००

विा नं. १५

१ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२११६ वडानं. १९
    
३८५००० 

२
मगंिपरु− फुि्बारधीचोक− 
महनेद्रचोक हुिँ ैलसमाना समम पधीच 
्बाटोको िगगा-१२११२

वडानं. १९
  
३२०३२००
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३
कैिाशनगर हुिँ ैफुि्बारधीचोक 
सममको ्बाटोमा पनने िगगा-
१२१११

वडानं. १९
  
२००२००० 

४ अनर पधीच ्बाटोको िगगा-१२११३ वडानं. १९ २०००००० 

५
महनेद्र चोक िलेि चोक ्बिार 
गधीतानगर सडक िाने लसमाना 
्बाटो सममका िगगाको-१२११४

वडानं. १९
  
१६९४००० 

६ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२११५ वडानं. १९
    
६१६००० 

७ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१३१ वडा नं. २३ ३३०००० 

८
अनर पधीच ्बाटोका 
िगगाहरू-१२१२९

वडा नं. २३
    
१०७८०००

९ अनर ्बाटो भएको िगगा -१२१३० वडा नं. २३
    
८५२५००

१०
वराहा्बोट चोक िलेि पावथितधीपरु 
िाने पधीच्बाटो िगगा-१२१२८

वडा नं. २३
    
१०७८०००

११
भरतपरु मघेौिधी हुिाकी सडकमा 
पनने ्बाटोको िगगा रू.-११८२१

वडा नं. १५ १८०१८०० 

१२
िानकी चोक िलेि नमनूा चोक 
समम अनर ्बाटो भएको िगगा 
रू.-११८२५

वडा नं. १५ ६१६००० 

१३
अनर ्बाटो भएको िगगा  रू.-
११८२६

वडा नं. १५ ७५०००० 

१४
मगंिपरु चोक्बाट फुि्बारधी िाने 
्बाटो लसमाना समम-११८२२

वडा नं. १५
  
१६९४००० 

१५
अनर लभलत्र पधीच्बाटोको रू.-
११८२३

वडा नं. १५ १८०१८०० 
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१६
िगनना् चोकिलेि गागनेश्वर मलनिर 
हुिँ ैघमुतधीचोक्बाट शालनत चोक 
समम-११८२४

वडा नं. १५ १६९४००० 

१७
्बाटो नभएको िगगाहरू रू.-
११८२७

वडा नं. १५
    
५००००० 

विा नं. १६

१

िगनना् चोकिलेि गागनेश्वर मलनिर 
हुिँ ैघमुतधीचोक्बाट छहारधी चोक 
हुिँ ैलविर नगर लचत्रवन लसमाना 
समम ्बाटोका-१२१०७

वडानं. १८ २५०००००

२ पधीच ्बाटोको िगगा-१२१०६ वडानं. १८ २००००००

३
शालनत चोक्बाट िपटन डांडा 
लचत्रवन लसमानासमम ्बाटो िगगा-
१२१०८

वडानं. १८ १५०००००

४ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२१०९ वडानं. १८ ७५००००
५ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२११० वडानं. १८ ५०००००

६
िगननना् चोकिलेि गागनेश्वर 
मलनिर हुिँ ैघमुतधीचोक्बाट शालनत 
चोक समम-११८२८

वडानं. १६ २५०००००

७
अनर ्बाटो भएको िगगा रू.-
११८३३

वडानं. १६ ७५००००

८
्बाटो नभएको िगगाहरू रू.-
११८३४

वडानं. १६ ५०००००

९
लशवघाट्बाट फुलतथिचोक हुिँ ैकाकमी 
चोकसमम पधीच ्बाटोको रू.-
११८२९

वडानं. १६ २००००००

१०
अनर लभलत्र पधीच ्बाटोको रू.-
११८३०

वडानं. १६ १८०१८००
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११

लशवघाट ्बाट फुलतथिचोक हुिँ ैकाकमी 
चोक लविरनगर लचत्रवन न.पा. 
लसमाना समम ग्ाभिे  ्बाटोको 
रू.-११८३१

वडानं. १६ २००००००

१२
लशवघाट ्बाट लपपि्ारा ्पलिरा 
चोक ठूिो गढधी समम को रू.-
११८३२

वडानं. १६ १७५००००

विा नं. १७

१

लशवघाट ्बाट फुलतथिचोक हुिँ ैकाकमी 
चोक लविरनगर लचत्रवन न.पा. 
लसमाना समम ग्ाभिे  ्बाटोको-
१२१०२

वडानं. १७ १५४००००

२
अनर लभलत्र पधीच ्बाटोको िगगा-
१२१०३

वडानं. १७ १५०००००

३ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२१०४ वडानं. १७ ८०००००
४ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१०५ वडानं. १७ ५०००००

५ ्बाटो नभएका िगगा-१२०४४
सालवक सारिानगर 
रामपरु गोव्ेनधी

७०००००

६ अनर ्बाटो भएका घडेरधी-१२०४५
सालवक सारिानगर 
रामपरु गोव्ेनधी

१२०००००

७
माल् उललिलित सडकहरू ्बाहके 
अनर पधीच्बाटोका घडेरधी-१२०४६

सालवक सारिानगर 
रामपरु गोव्ेनधी

१९८००००

८
रामपरु वाट शारिानगर टाउन िाने 
मखुर सडकको िगगाहरू-१२०४७

सालवक सारिानगर 
रामपरु गोव्ेनधी

२५३००००

९

िपटन डाँडा वेि घट्ा वेिवुा 
शरामिाि डाँडा लपच वाटोका 
घडेरधी

वडानं. १७-६२६ २००००००
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१०
शरामिाि डाँडावाट पलचिम 
िलित चोक समम घडेरधी लपच 
वाटोका घडेरधी

वडानं. १७-६२६ १८०००००

११
्ेबिघट्ा भवुनवसतधी लपच वाटोका 
िगगाहरु

वडानं. १७-६२६ २२०००००

१२
िपटन डाँडा रामपरु िाने लपच 
वाटोका घडेरधी

वडानं. १७-६२६ २१०००००

विा नं. १८

१ ्बाटो नभएको िगगा-१२०४८
गञुिनगर चनौिधी 
शशधीनगर भवुनवसतधी

४९५०००

२ अनर ्बाटो भएका िगगा-१२०४९
गञुिनगर चनौिधी 
शशधीनगर भवुनवसतधी

९९००००

३
माल् उललिलित सडकहरू्बाहके 
अनर पधीच सडकसँग िोलडएका िगगा-
१२०५०

गञुिनगर चनौिधी 
शशधीनगर भवुनवसतधी

१९८००००

४
रामपरु वाट शारिानगर टाउन िाने 
मखुर सडकको िगगाहरू-१२०५१

गञुिनगर चनौिधी 
शशधीनगर भवुनवसतधी

२५३००००

५
भरतपरु मघेौिधी हुिाकी सडकमा 
पनने िगगाहरू-१२०५२

गञुिनगर चनौिधी 
शशधीनगर भवुनवसतधी

२५३००००

विा नं. १९

१
अनर ्बाटो नभएका िगगा-
१२०५३

शारिानगर गञुिनगर 
लकरणगञि

३८५०००

२ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२०५४
शारिानगर गञुिनगर 
लकरणगञि

६१६०००

३
रामपरु वाट शारिानगर टाउन िाने 
मखुर सडकको िगगाहरू-१२१५५

शारिानगर गञुिनगर 
लकरणगञि

२२३३०००

४
माल् उललिलित ्बाहकेका अनर पधीच 
सडकसँग िोलडएका िगगा-१२१५४

शारिानगर गञुिनगर 
लकरणगञि

१८०१८००
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५
भरतपरु मघेौिधी हुिाकी सडकमा 
पनने िगगाहरू-१२१५६

शारिानगर गञुिनगर 
लकरणगञि

२५३००००

विा नं. २०

१ पधीच ्बाटोमा पनने िगगा-१२१५९
लभमनगर लसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१

१३०१३००

२ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२१५८
लभमनगर लसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१

६००६००

३ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१५७
लभमनगर लसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१

४००४००

४
भरतपरु मघेौिधी हुिाकी सडकमा 
पनने िगगाहरू-१२१६०

लभमनगर लसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१

२५३००००

विा नं. २१

१
सालवक वडा नं ८ र ९ को कृष्णचोक 
्बिार आसपासका िगगाहरु

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

८००८००

२

मखुर सडकसँग िोलडएको सालवक 
वडा नं ४ र ३ पावथितधीपरु ्बिार 
क्ेत्र वाहकेको पधीच ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-११९७७

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१४०१४००

३

मखुर सडकसँग िोलडएको 
सालवक वडा नं ४ र ३ पावथितधीपरु 
्बिार क्ेत्रको पधीच ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-११९७४

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

२४०२४००

४
मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं ३४ को ्बिार क्ेत्र 
वाहकेको िगगाहरू-११९७५

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१४०१४००

५
मखुर सडकको सालवक वडा नं 
५को पावथितधीपरु ्बिार क्ेत्रको पधीच 
्बाटोमा पनने िगगाहरू-११९७६

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१४०१४००
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६
मखुर सडकको सालवक वडा नं ६ 
शभुकामना चोक वरधीपरधीको पधीच 
्बाटोमा पनने िगगाहरू-११९७८

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

११०००००

७

मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा 
पनने ्बिार क्ेत्र लवशाि सालवक 
वडा नं ९ को आसपासको 
िगगाहरू-११९८१

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१०७८०००

८
मखुर सडकको सालवक वडा 
नं ४ र ७ को पधीच ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-११९७९

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

११०००००

९
सालवक वडा नं ७४ र ८को 
पहारधीिोटार ्बिार क्ेत्र आसपास 
पनने िगगाहरू-११९८०

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१०७८०००

१०
मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा 
पनने सालवक वडा नं १ को 
िगगाहरू-१२१४६

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

१०७८०००

११
मखुर सडकसँग िोलडएको सालवक 
वडा नं १ िलेि ९ समम पनने ग्ाभिे 
्बाटोमा पनने िगगाहरू-१२१४७

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

६१६०००

१२
सालवक वडा नं १ िलेि ९ 
सममका सहमतधीर ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-१२१५२

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

६१६०००

१३
मखुर सडक सँग िोलडएका 
िगगाहरु

सालवक पावथितधीपरु गा. 
लव. स.-६५८

११,००,०००

१४
िाहुरे चोकिलेि शकंर चोक 
सममको मिु ्बाटोको िगगा

सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६५८

२२५००००

१५
िाहुरे चोकिलेि कालनछ चोक 
सममको मिु ्बाटोको िगगा

सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६५९

१५२५०००
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१६
७ नं ्बिार ििेधी कृष्ण चोक 
सममको ्बाटोको िगगा

सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६६०

१५२५०००

१७
पवथित चोक िलेि लविर चोक हुिँ ै
७ नं ्बिार सममको ्बाटोको िगगा

सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६६१

१३५००००

१८
कानछधी चोक ििेधी शकंर  चोक हुिँ ै
कृष्ण चोक सममको ्बाटोको िगगा

सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६६२

१३५००००

१९ अनर लपच ्बाटोको िगगा
सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६६३

११२५०००

२० अनर ग्ाभिे त्ा कलचच ्बाटोको िगगा सालवक पावथितधीपरु गा लव स-६६४ ९५००००

२१ ्बाटो नभएको िगगा
सालवक पावथितधीपरु गा लव 
स-६६५

७०००००

विा नं. २२
१ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१४१ वडा नं. २६-६३५ ४००४००
२ अनर ्बाटो भएको िगगा-१२१४० वडा नं. २६-६३५ ६१६०००

३

भरतपरु −माडधी  हुिाकी ्बाटो 
्नौिधी चोक पलटहानधी  ्बिार हुिँ ै
मतुिरा पनत घर चोक समम पधीच 
्बाटोका िगगा-१२१३८

वडा नं. २६-६३५ २४०२४००

४
अनर पधीच ्बाटोका 
िगगाहरू-१२१३९

वडा नं. २६-६३५ १०७८०००

५
अनर पधीच ्बाटोका िगगाहरू प्रतधी 
कट्ा रू-११८४१

वडा नं. २७-६३६ १०७८०००

६

भरतपरु माडधी हुिाकी ्बाटो मतुिरा 
पनत घर चोक िलेि सधीमाना 
समम पधीच त्ा ग्ाभिे ्बाटोका 
िगगाहरू प्रतधी कट्ा रू-११८४०

वडा नं. २७-६३६ १४०१४००

७
अनर ्बाटो भएका िगगाहरू रू-
११८४२

वडा नं. २७-६३६ ६१६०००
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८
्बाटो नभएका िगगाहरू प्रतधी कट्ा 
रू-११८४३

वडा नं. २७-६३६ ४००४००

विा नं. २३

१
सालवक वडा नं १ िलेि ६ सममका ्बाटो 
नभएको ितेधीरोगर िगगाहरू-११९९०

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

११००००

२
मखुर सडक सँग िोलडएका सालवक 
वडा नं १ िलेि ९ सममका ग्ाभिे 
्बाटोमा पनने िगगाहरू-११९८६

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

१०७८०००

३
सालवक वडा नं १ िलेि ६ सममका 
पधीच ्बाटोमा पनने  घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-११९८८

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

११५५०००

४
मखुर सडकको पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं १ कसरा चोक 
आसपासकोिगगाहरू-११९८३

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

१३७५०००

५

मखुर सडकको पधीच ्बाटोमा 
पनने सालवक वडा नं १ र २ को 
भरतपरु वसपाकथि  आसपासका 
िगगाहरू-११९८४

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

१३७५०००

६
सालवक वडा नं १ िलेि ६ सममका 
ग्ाभिे ्बाटोमा पनने  ितेधीरोगर 
िगगाहरू-११९८७

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००

७

सालवक वडा नं ५ ग्ाभिे ्बाटोमा 
पनने ्बिार क्ेत्र लिि ्बहािरु 
श्ेष्ठको चोकको आसपासका 
िगगाहरू-११९९४

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००

८
सालवक वडा नं १ िलेि ६ सममका 
ग्ाभिे ्बाटोमा पनने  घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-११९८९

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००
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९
सालवक वडा नं ४ ग्ाभिे ्बाटोमा 
पनने  ्बिार क्ेत्र कृष्ण चोक 
्बिारका िगगाहरू-११९९३

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००

१०
सालवक वडा नं १ िलेि ६ 
सममका सहमतधीर ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-११९९१

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

३८५०००

११
सालवक वडा नं ६र ७ को कुमारधी 
र लसर्ा थ्ि चोक ्बिार क्ेत्रका 
िगगाहरू-११९९५

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००

१२
मखुर सडक सँग िोलडएका सालवक 
वडा नं १ िलेि ६ सममका पधीच 
्बाटोमा पनने िगगाहरू-११९८५

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

११५५०००

१३
सालवक वडा नं ३ ग्ाभिे 
्बाटोमा पनने  ७ नं ्बिार क्ेत्रका 
िगगाहरू-११९९२

सालवक िगतपरु  गा. लव. 
स.-६५९

८५२५००

विा नं. २४

१
सालवक वडा नं ८ र ९ लिपचोक 
्बिार क्ेत्रका िगगाहरू-११९९६

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१६५००००

२
सालवक वडा नं ७ र ९ ््ुबथि ्बिार 
क्ेत्रका िगगाहरू-११९९७

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१७५००००

३
सालवक वडा नं  ९ लकसानचोक 
क्ेत्रका िगगाहरू-११९९८

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१२५००००

४
मखुर सडक िोड्ने सालवक वडा नं 
१ िलेि ९ सममको ग्ाभिे ्बाटोमा 
पनने िगगाहरू-११९९९

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१०५००००

५
सालवक वडा नं ७, ८ र ९ को 
ग्ाभिे ्बाटोको ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०००

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१०५००००
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६
सालवक वडा नं ७, ८ र ९ 
को पधीच ्बाटोको घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२००१

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१२५००००

७
सालवक वडा नं ७, ८ र ९ को 
ग्ाभिे ्बाटोको घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२००२

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

१०५००००

८
सालवक वडा नं ७, ८ र ९ 
को ्बाटो नभएको ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२००३

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

३०००००

९
सालवक वडा नं ७, ८ र 
९ को सहमतधीर ्बाटोको  
िगगाहरू-१२००४

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

५२५०००

१०
सालवक वडा नं ६ र ७ को कुमारधी/
लसर्ा थ्ि चोकको ्बिार क्ेत्रको 
िगगाहरू-१२००५

सालवक िगतपरु गा. लव. 
स.-६६०

७७५०००

विा नं. २५

१
वाटा नभएको सालवक वडा 
नं १ िलेि ९को  ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०१३

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

५३९०००

२
ग्ाभिे्बाटोको सालवक वडा 
नं १ िलेि ९को  ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०१०

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००

३
ग्ाभिे ्बाटोको सालवक वडा 
नं १ िलेि ९को  घडरधीरोगर 
िगगाहरू-१२०११

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००

४
पधीच्बाटोको सालवक वडा 
नं १ िलेि ९को  घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२०१२

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

११०८८००
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५
सहमतधीर ्बाटोको सालवक वडा 
नं १ िलेि ९ को  ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०१४

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

५३९०००

६
मिु सडक पधीच ्बाटोको सालवक 
वडा नं २अमतृ चोक ्बिार क्ेत्रका 
िगगाहरू-१२०१५

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

११०८८००

७
सालवक वडा नं ३ लकसान चोक 
क्ेत्रका िगगाहरू-१२०१७

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

८०००००

८
मिु सडकपधीच ्बाटोको सालवक 
वडा नं ३ प्रभात उचच मा वधी ्बिार 
क्ेत्रका िगगाहरू-१२०१८

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

११०८८००

९
मिु सडक सालवक वडा नं ३ 
प्रभात उचच मा वधी ्बिार क्ेत्र 
्बाहकेका िगगाहरू-१२०१९

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००

१०
मखुर सडक सालवक वडा नं ७ छाता 
चोक ्बिार क्ेत्रका िगगाहरू-१२०२०

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००

११
मखुर सडक सालवक वडा नं ९ 
शोशधी ्बिार ग्ाभिे्बाटोका 
िगगाहरू-१२०२१

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००

१२
लवशाि चोक ्बिार क्ेत्रमा पनने 
मिु सडक पधीच ्बाटोको सालवक 
वडा नं १ को िगगाहरू-१२००६

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१६०१६००

१३
मिु सडक पधीच ्बाटोको सालवक 
वडा नं १ ्बिार क्ेत्र ्बाहकेको 
िगगाहरू-१२००८

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१४०१४००

१४
मखुर सडकसँग िोलडएका 
ग्ाभिे्बाटोको सालवक वडा नं १ 
िलेि ९को िगगाहरू-१२००९

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

१००१०००
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१५
मिु सडक पधीच ्बाटोको सालवक 
वडा नं २अमतृ चोक ्बिार 
क्ेत्र्बाहकेका िगगाहरू-१२०१६

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

११०८८००

१६
चतैनवसतधी ्बिार क्ेत्रमा पनने मिु 
सडक पधीच ्बाटोको सालवक वडा 
नं १ को िगगाहरू-१२००७

सालवक शकु्रनगर गा. लव. 
स.-६६१

  
१६०१६०० 

विा नं २६

१ ्बाटो नभएको िगगाहरू-१२१६१
लिवरनगर रातापरु 
कोइिाहा-६२२

२५३०००

२
अनर ्बाटो भएको िगगाहरु 
-१२१६२

लिवरनगर रातापरु 
कोइिाहा-६२२

६६००००

३
अनर लभत्रधी पधीच ्बाटोका िगगाहरु 
-१२१६३

लिवरनगर रातापरु 
कोइिाहा-६२२

१०७८०००

४
भरतपरु मघेौिधी हुिाकी सडकमा 
पनने िगगाहरू-१२१६४

लिवरनगर रातापरु 
कोइिाहा-६२२

१२३२०००

विा नं. २७

१
पधीच ्बाटोमा पनने घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२०२४

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१२३२०००

२
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं ८ पसाथिढाप ्बिार 
क्ेत्रका िगगाहरू-१२०२२

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१३२००००

३
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं ५ मघेौिधी तेिौिधी 
्बिार क्ेत्रका िगगाहरू-१२०२३

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१३२००००

४
गाभिे ्बाटोमा पनने घडेरधी रोगर 
िगगाहरू-१२०२५

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१०७८०००

५
गाभिे ्बाटोमा पनने ितेधी रोगर 
िगगाहरू-१२०२६

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

४६७५००
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६
सालवक वडा नं ५ िलेि ९ 
सममका ्बाटो नभएका ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०२७

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१९२५००

७
सालवक वडा नं ५ िलेि ९ 
सममका  सहमतधीर ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-१२०२८

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१९२५००

८

मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं ९ ्बरु्नगर 
्बिार ्बाहकेको ्बिार क्ेत्रका 
िगगाहरू-१२०२९

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

१०७८०००

९
मखुर सडक िोडने सालवक वडा 
नं ५-९ को गाभिे त्ा कचचधी 
्बाटोका िगगाहरू-१२०३०

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६२

४६७५००

विा नं. २८

१
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने पसाथि 
्बिार क्ेत्र सालवक वडा नं २ का 
िगगाहरू-१२०४०

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१३२००००

२

मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
परथिटकीर क्ेत्र सालवक वडा नं १ 
गोिाघाट कणथिधवि चोक क्ेत्रका 
िगगाहरू-१२०३१

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१६९४०००

३
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
मखुर ्बिार वाहकेको सालवक 
वडा नं १ का िगगाहरू-१२०३२

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१३२००००

४
मखुर ्बिार ्बाहकेको सालवक 
वडा नं १ गाभिे ्बाटोका 
िगगाहरू-१२०३३

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१०७८०००
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५
मखुर सडक िोड्ने सालवक वडा 
नं १-४ को स्ैब ्बाटोमा पनने 
िगगाहरू-१२०३४

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१०७८०००

६
स्ैब गाभिे ्बाटोमा पनने ितेधीरेगर 
िगगाहरू-१२०३५

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

४६७५००

७
पधीच ्बाटोमा पनने घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२०३६

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१०७८०००

८
ग्ाभिे ्बाटोमा पनने घडेरधीरोगर 
िगगाहरू-१२०३७

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

४६७५००

९
सालवक वडा नं १-४ को 
सहमतधीर ्बाटोमा पनने  स्ैब 
िगगाहरू-१२०३९

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

३०००००

१०

मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
्बिारक्ेत्र वाहके सालवक वडा नं 
२ िोगधी टोि लशसा वास र पसाथि 
्बिारका िगगाहरू -१२०४१

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१०७८०००

११
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने 
सालवक वडा नं ३ लितपरु ्बिारका 
िगगाहरू -१२०४२

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१०७८०००

१२
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा 
पनने सालवक वडा नं ४ भगंाहा 
साझापरुमा पनने िगगाहरू-१२०४३

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१२३२०००

१३
सालवक वडा नं १-४ को 
्बाटो नभएका ितेधीरोगर 
िगगाहरू-१२०३८

सालवक मघेौिधी गा. लव. 
स.-६६३

१९२५००

विा नं. २९

१
नारारणगढ मलुगिङ्ग रािमागथिसँग 
िोलडएको िगगाहरू-११८११

कलविास र िगुेडधी-६२३ ३००००००
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२
रािमागथि वाट िाँरा ्बाँरा भइ 
गएका ढिान त्ा अनर पधीचमा 
पनने िगगाहरू-११८१२

कलविास र िगुेडधी-६२३ १५५००००

३
नारारणगढ मलुगिङ्ग रािमागथि 
लसमाना्बाट िाराँ्बाँरा हुिँ ैगएको 
कचचधी सडक-११८१३

कलविास र िगुेडधी-६२३ ९२४०००

४
माल् उललिलित सडकहरू्बाहके 
अनर पधीच सडकसँग िोलडएका 
िगगा-११८१४

कलविास र िगुेडधी-६२३ १०७८०००

५ अनर ्बाटो भएको िगगा-११८१५ कलविास र िगुेडधी-६२३ ३०००००

६
सालवक वडा नं १ र २ को िगुेडधी 
र िासढुङ्गा आसपासको  ्बाटो 
भएको िगगा-११८१६

कलविास र िगुेडधी-६२३ ७०००००

७
चौकीडाँडा आसपासको ्बाटो 
भएको िगगाहरू-११८१८

कलविास र िगुेडधी-६२३ १०८००००

८
सालवक वडा नं १ र २ को िगुेडधी र 
िासढुङ्गा ्बाहकेका ्बाटो नभएका 
िगगा-११८१७

कलविास र िगुेडधी-६२३ ४०००००

९
सालवक वडा नं ८ र ९ को िामा 
गाउँ वाङेसाि ढोडेनधी आसपासका 
्बाटो भएको िगगा-११८१९

कलविास र िगुेडधी-६२३ ४५००००

१०
सालवक वडा नं ८ र ९ को िामा 
गाउँ वाङेसाि ढोडेनधी आसपासका 
्बाटो नभएको िगगा -११८२०

कलविास र िगुेडधी-६२३ १०७८००

११
भोिने, चौकी,िाहािानधी सडकको 
िारावाराँका िगगाहरु

२९ १०८००००

१२
िवेधीटार, कुशमटार, ढोडेनधी 
सडकको िारावाराको िगगाहरु

२९ ४५००००
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१३
िवेधीटार, भािाथिङ, िोिाघारधी 
सडकको िाराँवाराका िगगाहरु

२९ ४५००००

१४
पलचिमटार ,तानद्रङ, पातिेवास 
सडकको िारावाराका िगगाहरु

२९ ४५००००

१५
िासढुङ्गा ,सराउिधी सडकको 
िाराँवारँका िगगाहरु

२९ ४०००००

१६
१५ लकिो, फेवाटार सडकको 
िाराँवाराँ सडकहरु

२९ ४०००००

१७ वाटो नभएका िगगाहरु २९ १५००००





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!
अ

नुस
चू

ी १
 (ग

) 
ऐन

क
ो ि

फ
ा २

 क
ो उ

पि
फ

ा (
३)

 स
ँग 

सम
्बल

न्
त 

स
म्प

रति
 क

रक
ो ल

ारग
 स

रंच
ना

क
ो मू

ल्य
ाङ्

क
न 

दर

ju
L{s

/0f
 

आर
.रस.

रस. 
फ्म

 सट्क
चरम

ा रल
फट 

र एस
कले

टर ज
िान

 ्ए
को 

घर प्र
र् 

वगथिफु
ट

सटील
 फ्म

 सट्क
चर,

 फ्र
बिट्

स, 
फाइ

वर व
ा ्यस

त्ै स रं
चना

आर
.रस.

रस.,
 आ

र. रव
.रस.

र्पल
र रस

सटम
 

््ा
 लो

ि वे
ररङ्

ग घ
र प्रर

् व
गथिफु

ट
करि

्पाट
न, र

टनक
ो छा

ना ्
ई ्प

कक
ा 

गारो
 ्ए

को 
 घर 

प्रर्
 वग

थिफुट

रटन
को 

र टा
्यल

को 
छान

ा ्ई
 माट

ोको
 

जोि
ाई स

रह्
 बार

हर र
ट्पक

ार व
ा 

्पल
ासटर

 घर 
प्रर्

 वग
थिफुट

बलक
को ग

ारो,र
प्रका

ष्ट ्पो
ल, र

टनक
ो वा

 
टा्यल

को छ
ाना ्

्ा ख
ामा 

गाि
ी इटृ

ा 
माटो

को ज
ोिाई

 र क
ाितैक

ािब
ाट ब

नेका
 

घरह
रु प्रर

् वग
थिफुट

;+;
f]lw

t 
lgo

df
jn

L 
b/

नर
नूत

म
अल

्क
तम

नरनू
तम

अल
्क

तम
नर

नूत
म

अल
्क

तम
नर

नूत
म

अल
्क

तम
नर

नूत
म

अल
्क

तम
नर

नूत
म

१८
००

२२
००

१५
००

१८
००

८०
०

१७
५०

५२
५

७५
०

 
 

 
४५

०
k|o

f]u
 

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

व्या
्पार

रक
बस

ोबा
स

If]q
 

शह
रधीके

नद्र
 न

ारा
रण

गढ
२२

००
२०

००
१८

००
१७

००
१३

५०
१२

५०
११

००
८०

०
८०

०
६५

०
७०

०
५५

०
शह

रधीके
नद्र

 भ
रत

परु
२२

००
२०

००
१८

००
१७

००
१२

५०
११

००
१०

००
७५

०
७०

०
५५

०
५५

०
४०

०
पवु

मी भ
रत

परु
१९

५०
१८

५०
१७

००
१६

००
१०

५०
९५

०
८५

०
७०

०
७०

०
५५

०
४०

०
३०

०
पल

चिम
 भ

रत
परु

१९
००

१८
५०

१७
००

१६
००

१०
२५

८०
०

७०
०

५५
०

५५
०

४०
०

३५
०

३०
०

उति
र भ

रत
परु

१९
००

१८
५०

१७
००

१६
००

९५
०

८०
०

७०
०

५५
०

५५
०

४०
०

३५
०

३०
०

िलक्
ण 

भर
तप

रु
१९

००
१८

५०
१७

००
१६

००
९५

०
८०

०
७०

०
५५

०
५५

०
४०

०
३५

०
३०

०
सा

लव
क 

मगं
िप

रु
१८

५०
१८

००
१६

००
१५

००
९५

०
८०

०
७०

०
५५

०
५५

०
४०

०
३५

०
३०

०
सा

लव
क 

फुि
वा

रधी
१८

५०
१८

००
१६

००
१५

००
९५

०
८०

०
७०

०
५५

०
५५

०
४०

०
३५

०
३०

०
सा

लव
क 

गधी
ता

नग
र

१८
५०

१८
००

१६
००

१५
००

९५
०

८०
०

७०
०

५५
०

५५
०

४०
०

३५
०

३०
०

सा
लव

क 
लश

वन
गर

१८
५०

१८
००

१६
००

१५
००

९५
०

८०
०

७०
०

५५
०

५५
०

४०
०

३५
०

३०
०

सा
लव

क 
पल

टह
ान

धी
१८

५०
१८

००
१६

००
१५

००
९५

०
८०

०
७०

०
५५

०
५५

०
४०

०
३५

०
३०

०





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

अनुसचूी १ (घ)
(ऐनको िफा २ उपिफा (३) सँग सम्बलन्त)

सम्परति करको लारग सरंचनाको ह्ासकट्ी दर
संरचनाको 
लकलसम 

आर.लस.
लस. फे्म 

सट्कचरमा 
लिफट र 

एसकिेटर 
िडान 

भएको घर 
प्रलत वगथिफुट 

सटधीि फे्म 
सट्कचर 

फ्ल्बडट्स 
फाइ्बर वा 

रसतै संरचना 

आर.लस.लस. 
लपिर लव लस 
लपिर लससटम 

त्ा िोड 
वेररङ्ग घर प्रलत  

वगथिफुट

कलडपाटन 
लटनको छान 
भई पकका 

गारो भएको 
घर प्रलत 
वगथिफुट 

्बिकको गारो 
लप्रकाष्ट पोि लटनको 
वा टारिको छाना 

त्ा िामा गाडधी इटा 
माटोको िोडाई र 

काठैकाठ्बाट ्बनेका 
घरहरु प्रलत वगथिफुट 

संरचनाको 
आर ू

१-५ वरथि १० १० १० १५ १५

६-१० वरथि २० २० २० ३० ३०

११-१५ वरथि ३० ३० ३० ४५ ४५

१६-२० वरथि ४० ४० ४० ६० ६०

२१-२५ वरथि ५० ५० ५० ७५ ७५

२६-३० वरथि ६० ६० ६० ८० ८०

३१-३५ वरथि ७० ७० ७० ८० ८०

३६-४० वरथि ८० ८० ८० ८० ८०

४१-४५ वरथि ८० ८० ८० ८० ८०

४६-५० वरथि ८० ८० ८० ८० ८०

यस प्रकारबाट जादाँ बढीमा ८० प्रतिशिसमम मात्र ह्ास कट्ी हुनेछ । 
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अनुसचूी २ 
(ऐनको िफा ३ सँग सम्बलन्त)

्ुरमकर (माल्पो्) दर 

क्र.
सं. 

श्ेणधी िर प्रलतकठ्ा (रु. मा) आ्ार (िगगाको मलूराङ्कन)

१. क श्णेधी १००० १ करोड भनिा माल् 

२. ि श्णेधी ७०० ७० िाि १ करोडसमम

३. ग श्णेधी ५०० ५० िलेि ७० िािसमम  

४. घ श्णेधी २५० ३० िलेि ५० िािसमम 

५. ङ श्णेधी १५० २० िलेि ३० िािसमम

६. च श्णेधी १०० १० िलेि २० िािसमम

७. छ श्णेधी ५० ३ िलेि १० िािसमम 

८. ि श्णेधी ३० ३ िाि भनिा कम 

पुनश्चः समपतति कर वा भूतमकर (मालपोि) वा दुबैमा नयूनिम रु. २५०/- कायम 
गररएको छ ।  साथै कर रकममा धेरै अनिर देतिएमा शे्णी तमलान गन्न सतकनेछ
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अनुसचूी -३ (क)
(ऐनको िफा ४ को उपिफा (२) सँग सम्बलन्त)

घरजगगा बहाल करको दर 
घर, पसि, गरारैि, गोिाम, सेड, छपपर, कारिाना, िगगा परैु वा 
आलशकं रुपमा ्बहाि वा भाडामा वरापाररक, वरवसालरक र 
काराथििर प्ररोिनमा लिइएकोमा सम्बलन्त घर त्ा िगगा ्नधी्बाट 
्बहाि रकमको  

७ प्रलतशत

सवारधी सा्न भाडामा लिइएकोमा सम्बलन्त स्बारधी्लन्बाट ्बहाि 
रकमको 

७ प्रलतशत

वरापार त्ा वरावसारधीक/औद्ोलगक प्ररोिनका िालग लिएको 
िगगा सम्बलन्त िगगा ्नधी्बाट ्बहाि रकमको  

५ प्रलतशत

आवास प्ररोिनका िालग सम्बलन्त घर ्नधी्बाट ्बहाि रकमको  २ प्रलतशत
महानगरपालिका क्ेत्र लभत्र रहकेा िगगा वा पोिरधी परैु वा आलशकं 
रुपमा भाडामा लिइएकोमा कृलर प्ररोिनका िालग सम्बलन्त िगगा 
्नधी्बाट ्बहाि रकमको  

१  प्रलतशत

पनुचिः  अनसुचूधी ३(क) मा उललिलित ्बहाि करको िर भनिा ्बलढ प्रलतशतका िरिे 
आफनो िालरतवको समपलतिको सवरं घोरणा गरर ्बहाि कर लतनथि चाहमेा अशिु गनथि 
्बा्ा पनने छैन ।
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अनुसचूी -३ (ख)
(ऐनको िफा ४ को उपिफा (२) सँग सम्बलन्त)
षेित्र अनुसारको न्ूयन्म बहाल मूल्याङ्कन

सटर भननािे ८ लफट िलेि १० लफटसममको सटर ्बझुनपुछथि

क्.स. रववरण

बहाल दर/
प्रर् मरहना/

प्रर् सटर/कोिा 
( व्या्पाररक 

प्र्योजन)

बहाल दर/प्रर् 
मरहना/प्रर् कोिा 

( आवारस्य 
प्र्योजन)

विा नं १

१
िारनसचोक िलेि पलुचोक सममको मखुर 
सडकको अगालडको सटर

२०,०००।-

१.१
िारनसचोक िलेि पलुचोक सममको मखुर 
सडकको सटरसँग िोलडएको लभलत्र सटरहरु र 
तिा माल्को कोठाहरू वा िोकान

७,०००।-

२
लमिनरोड (शलहिचोक ्बाट भकुृटधीप् चोक 
समम) मखुर सडकको सटर

२०,०००।-

२.१

लमिनरोड (शलहिचोक ्बाट भकुृटधीप् चोक 
समम) मखुर सडकको सटरसँग िोलडएको 
लभत्रधी सटरहरु (संगम माकने ट, लपरा माकने ट, 
रारमाझधी लभत्रको माकने ट त्ा तिा माल् 
भएका िोकानहरु)

७,०००।-
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३

हङकङ ्बिार, ईनद्रिवे मागथि, भकुृलटप्, 
पतुलि ्बिार, गंगोत्रधी मागथि, िनुहि रोड, 
लमना ्बिार (भकुृटधी प् चोक िलेि ्बमनेिधी 
होटि), प्रगलतप् (कनरा मा.लव. चोक िलेि 
परुानो िलुम्बनधी चोक समम)

१०,०००।-

३.१

हङकङ ्बिार, ईनद्रिवे मागथि, भकुृलटप्, 
पतुिधी ्बिार, गंगोत्रधी मागथि, िनुहि रोड, 
लमना ्बिार (भकुृटधी प् चोक िलेि ्बमनेिधी 
होटि), प्रगलतप् (कनरा मा.लव. चोक िलेि 
परुानो िलुम्बनधी चोक समम) िोलडएका लभलत्र 
सटरहरु, माल्का कोठा त्ा िोकानहरु

६,०००।-

४ ्बािकुमारधी करामपस रोड ८,०००।-

५
मनेरोड (पलुचोक्बाट रामचनद्र गलिधीसमम 
सालवक वडा नं १ र ३))

८,०००।-

६
प्रगलत प् (परुानो िलुम्बनधी ्ैबक्बाट क्ेत्रपरु 
िाने चोक समम)

७,०००।-

७ कोमि नारारण मागथि लभलत्र ्बाटो ७,०००।-

८ ल्बग ्बिार ६,०००।-

९ भगवतधी मागथि (पिु्बाट–िेलसस चोकतफथि ) ६,०००।-

१० हररहर मागथि िाइन ६,०००।-

११ मनेरोड (रामचनद्र चोक्बाट ्बसपाकथि ) ६,०००।-

१२
प्रगलतप् (क्ेत्रपरु िाने चोकिलेि क्ररोग 
समम)

५,०००।-
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१३ ्बािकुमारधी कनरा मा.लव. को लभलत्र सटरहरु ५,०००।-

१४ लिरािो रोड (लििाचोक , गौरेश्वर) ५,०००।-

१५
नारारणधी लकनार सडक (िेलसस ्बाट 
राइनोकि्ब)

५,०००।-

१६ रामनगर ्बिार ३,०००।-

आवासी्य प्र्योजन

१
सालवक ३ नं वडाको लभलत्र पलकक कोठाको 
भाडा

२,५००।-

२
सालवक १ र ३ नं वडाको साँ््बाट लििाचोक 
सममको लभलत्र पलकक कोठाको भाडा

२,०००।-

३
सालवक ३ नं वडाको लटनको छाना भएको 
टहरोमा रहकेो कोठाको भाडा

१,५००।-

४
लििाचोक िलेि ्बसपाकथि  सममको पलकक 
कोठाहरूको भाडा

१,५००।-

५
सालवक १ र ३ नं वडाको साँ््बाट 
लििाचोक सममको लटनको टहरोमा रहकेो 
कोठाको भाडा

१,२००।-

६
लििाचोक िलेि ्बसपाकथि  सममको लटनको 
छाना भएको टहरोमा रहकेो कोठाहरूको 
भाडा

१,०००।-

विा नं २

१
िलुम्बनधी ्बैंक चोक िलेि पतुिधी ्बिार िाने चोक 
समम

१०,०००।-





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

२
क्ेत्रपरुको आिशथि नमनूा टोििलेि नमसते 
चोक सममका सटरहरु

७,०००।-

३
क्ेत्रपरु िाने ििमा हि  चोक िलेि परुानो 
िलुम्बनधी ्बैंक समम

७,०००।-

४ क्ररोग चोकिलेि ्बसपाकथि  समम ६,०००।-

५
क्ररोग चोकिलेि क्ेत्रपरु िाने ििमा हि 
चोक समम

५,०००।-

६
अनर फिफूि त्ा तरकारधी ्बिार (नराँ 
मणडधी)

५,०००।-

७ आपँटारधी एरररा, गणशेनगर र अनर टोिहरु ३,०००।-

आवासी्य प्र्योजन

१
२ नं वडाको कमपाउनड सलहतको लभलत्र 
पककी कोठाको भाडा

३,०००।-

२ २ नं वडाको लभलत्र पककी कोठाको भाडा २,०००।-

३
२ नं वडाको लटनको छाना भएको टहरोमा 
रहकेो कोठाको भाडा

१,५००।-

४
२ नं वडामा रहकेो लटनको टहरोमा रहकेो 
कोठाको भाडा

१,२००।-

विा नं ३

१
क) भरतपरु ओरािो िलेि पलुचोक 
मोहोडाका सटरहरु  

२०,०००।-

२
क) शलहिचोक िलेि ्ेबिचोकसममका 
मोहोडाका सटरहरु

१०,०००।-
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ि) शलहिचोक िलेि ्ेबिचोकसममका 
मोहोडाका सटरसँग िोलडएका लभत्रधी एवं 
तिा माल्का सटरहरु

८,०००।-

३
क) िारनसचोक िलेि इनद्रमान घरचोक हुिँ ै
लवशािमागथि संगमरोड सममका मोहोडाका 
सटरहरु

८,०००।-

ि) िारनसचोक िलेि इनद्रमान घरचोक हुिँ ै
लवशािमागथि संगमरोड सममका मोहोडाका 
सटरसँग िोलडएका लभत्रधी एवं तिा माल्का 
सटरहरु

६,०००।-

४

क) कमिनगर चोक िलेि चौतारधी रोड 
चोक समम ने.का. पाटमी काराथििर, मरैािवेधी 
मागथि, चौतारधी मागथि िनािचोक सममको क्ेत्र 
वररपररका मोहोडाका सटरहरु  

८,०००।-

ि) कमिनगर चोक िलेि चौतारधी रोड 
चोक समम ने.का. पाटमी काराथििर, मरैािवेधी 
मागथि, चौतारधी मागथि िनािचोक सममको क्ेत्र 
वररपरर लभत्रधी सटरहरु 

७,०००।-

५
क) पलुचोक्बाट िनाि चोक सममका 
मोहोडाका सटरहरु  

८,०००।-

ि) पलुचोक्बाट िनाि चोक सममका लभत्रधी 
सटरहरु  

५,०००।-

६ इनद्रमान घरचोक िलेि १ नं. पिु समम   ६,०००।-

७ ्ेबिचोक िलेि १ नं. पिु समम ६,०००।-

८ ्ेबिचोक िलेि ३ नं. पिु समम ५,०००।-
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९
आननि मागथि, संगम मागथि, नररूोडका िाराँ 
्बाराँका लभत्रधी सडकहरु  र अनर लभत्रधी 
सडकहरु स्ैब 

५,०००।-

१०
रालष्ट्र मागथि, चौतारधी मागथि चोक्बाट पवथि पाटमी 
परािेस समम  

५,०००।-

११
आननि मागथि िदु्रा तरकारधी ्बिार प्रलत 
वरवसारधी 

१,५००।-

१२ कमिनगर िदु्रा तरकारधी ्बिार प्रलत वरवसारधी १,०००।-

आवारस्य प्र्योजन

भरतपरु ओरािो िलेि पलुचोक मोहोडाका 
सटरसँग िोलडएका लभत्रधी कोठा त्ा 
फलराटहरू

४,०००/८,०००।-

िारनसचोक िलेि इनद्रमान घरचोक हुिँ ै
लवशािमागथि संगमरोड सममका  कोठा त्ा 
फलराटहरू

३,०००/६,०००।-

िारनसचोक िलेि इनद्रमान घरचोक हुिँ ै
लवशािमागथि संगमरोड सममका लभत्रधी  कोठा 
त्ा फलराटहरू

२,५००/५,०००।-

शलहिचोक िलेि ्ेबिचोकसममका  कोठा 
त्ा फलराटहरू

२,५००/५,०००।-

कमिनगर चोक िलेि चौतारधी रोड चोक 
समम ने.का. पाटमी काराथििर, मरैािवेधी मागथि, 
चौतारधी मागथि िनािचोक सममको क्ेत्र 
वररपररका  कोठा त्ा फलराटहरू

२,५००/५,०००।-

पलुचोक्बाट िनाि चोक सममका  कोठा 
त्ा फलराटहरू

२,५००/५,०००।-
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इनद्रमान घरचोक िलेि १ नं. पिु सममका  
कोठा त्ा फलराटहरू    

२,५००/५,०००।-

्ेबिचोक िलेि १ नं. पिु सममका  कोठा त्ा फलराटहरू २,५००/५,०००।-

्ेबिचोक िलेि ३ नं. पिु सममका  कोठा त्ा फलराटहरू २,०००/४,०००।-

िनािचोक्बाट ्बाह्घरे चोक सममका  
कोठा त्ा फलराटहरू  

२,०००/४,०००।-

रालष्ट्र मागथि, चौतारधी मागथि चोक्बाट पवथि पाटमी 
परािेस समम  

२,०००/४,०००।-

आननि मागथि, संगम मागथि, नररूोडका िाराँ 
्बाराँका लभत्रधी सडकहरु  र अनर लभत्रधी 
सडकहरुका  कोठा त्ा फलराटहरू

१,२००/२,५००।-

विा नं ४

१ ्मथिचोकको मोहोडाका सटरहरु  ७,०००।-

्मथिचोकको अनर सटरहरु ५,०००।-

२ ्ैबकुणठ ्बिार र कटहर क्ेत्रको मोहोडाका सटरहरु  ६,०००।-

२.१ ्ैबकुणठ ्बिार क्ेत्रको अनर सटरहरु  ५,०००।-

३
लत्रचोक, लपपिचोक, पेनसन करामप चोक, 
वडा काराथििर मागथिको  सटरहरु  

५,०००।-

४
लवशाि चोक, अद्तै चोक, नविगुाथि चोक, 
संलव्ान चोकका मोहोडाका सटरहरु

५,०००।-

५
िगुाथि चोक, रामघाट चोक, गैंडा चोक, िक्मधी 
चोक, लशवघाट, ्ारापानधी चोक, सषृ्टधी चोक, 
आननिचोक, िगनना् चोकका सटरहरु

४,०००।-
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६ अनर लभत्रधी मागथिको सटर भाडा २,०००।-

आवारस्य

१ वैलिक नगरक्ेत्र र वडा काराथििरको पवुथितफथि  २,०००।-

२ वडा काराथििर मागथि पलचिम तफथि १,५००।-

विा नं ५

१ लवकासचोक ्बिार क्ेत्र ५,०००।-

२
शालनतचोक ्बिार क्ेत्र हुिँ ैलस एम लस होसटि 
सममको क्ेत्र

३,०००।-

अनर लभलत्र लपच ्बाटोको क्ेत्रका कोठाहरू २,५००।-

३ अनर लभत्रधी्बाटो २,०००।-

आवारस्य

१ लवकास चोक ्बिार क्ेत्र पककी घर २,०००।-

२ शालनतचोक ्बिार क्ेत्र १,८००।-

३
लवकास चोक ्बिार क्ेत्रमा लटनको छाना 
भएको घरको कोठा

१,५००।-

४ अनर क्ेत्रको पककी घरको कोठा १,५००।-

५
शालनतचोक ्बिार क्ेत्रमा लटनको छाना 
भएको घरको कोठा

१,२००।-

६
अनर क्ेत्रको लटनको टहरो भएको घरको 
कोठा

१,०००।-
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विा नं ६

१
भरतपरु-माडधी हुिाकी ्बाटो िगेरधी नहर पिु 
िलेि ्बिार क्ेत्र हुिँ ैपिुथिर लसमाना समम लपच 
्बाटोका क्ेत्र

६,०००।- १,२००/३,५००।-

२
भरतपरु-माडधी हुिाकी ्बाटो इनद्रपरुधीचोक 
िलेि गधीतानगर ्बिार छेउ पिु समम लपच 
्बाटो भएको क्ेत्रहरू

५,०००।- १,२००/३,५००।-

३ अनर लभलत्र लपच ्बाटोको क्ेत्रका कोठाहरू ४,०००।- ८००/२,५००।-

४ अनर ्बाटोमा भएको क्ेत्रका कोठाहरू ३,०००।- ६००/२,०००।-

विा नं ७

१ करानसर हलसपटि क्ेत्र मोहडाका सटरहरु ८,०००।- ३,०००।-

करानसर हलसपटि क्ेत्र मोहोडाका सटरसँग 
िोलडएकालभत्रधी कोठा/सटर 

५०००।-

२ ्बरु्चोक क्ेत्र मोहडाका सटरहरु ७,०००।- २,०००।-

्बरु्चोकक्ेत्र मोहोडाका सटरसँग िोलडएका 
लभत्रधी कोठा/सटर

४०००।-

३ कटहरचोक क्ेत्र मोहडाका सटरहरु ५,०००।- २,०००।-

कटहर चोक क्ेत्र मोहोडाका सटरसँग 
िोलडएका लभत्रधी कोठा/सटर

४०००।-

४ श्िृनाचोक क्ेत्र मोहडाका सटरहरु ५,०००।- २,०००।-

श्िृनाचोक क्ेत्र मोहोडाका सटरसँग 
िोलडएकालभत्रधी कोठा/सटर

३०००।-
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५ लवकासचोक क्ेत्र मोहडाको सटरहरु ५,०००।- २,०००।-

लवकासचोक क्ेत्र मोहोडाका सटरसँग 
िोलडएकालभत्रधी कोठा/सटर

३०००।-

६ लवशािचोक क्ेत्र ४,०००।- २,०००।-

७ अनर क्ेत्रको सटर ३,०००।- २,०००।-

विा नं ८

१

िर नेपाि चोक, मखिन चोक, अशोक 
चोक, िािधी गुँरास चोक, लपपि चोक, 
अननपणूथि चोक, नरौपाने चोक, चौंरािधी चोक, 
पाणडे घमुतधी, टाँलड चोक, हले्पोष्ट चोक

५,०००।-

२ अनर स्ैब स्ान ३,०००।-

आवालसर

१

िर नेपाि चोक, मखिन चोक, अशोक 
चोक, िािधी गुँरास चोक, लपपि चोक, 
अननपणूथि चोक, नरौपाने चोक, चौंरािधी चोक, 
पाणडे घमुतधी, टाँलड चोक, हले्पोष्ट चोकको 
पककी घरको कोठा

२,५००।-

२

िर नेपाि चोक, मखिन चोक, अशोक 
चोक, िािधी गुँरास चोक, लपपि चोक, 
अननपणूथि चोक, नरौपाने चोक, चौंरािधी चोक, 
पाणडे घमुतधी, टाँलड चोक, हले्पोष्ट चोकको 
लटनको छाना भएको घरको कोठा

१,५००।-

३ अनर स्ैब स्ानको पककी घरको कोठा २,०००।-
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४
अनर स्ैब स्ानको लटनको छाना भएको 
घरको कोठा

१,०००।-

विा नं ९

१
पवुथि पलचिम रािमागथि सडक मोहोडा भएको 
क्ेत्र (हालकमचोक क्ेत्र)

१०,०००।- ३,०००।-

२
हालकमचोक क्ेत्रिलेि पवूथि वसनतचोक क्ेत्र र 
्बसपाकथि  क्ेत्रको मोहोडाको सटर

७,०००।- ३,०००।-

३ पवुथि पलचिम रािमागथि सडकको अनर क्ेत्र ६,०००।- २,०००।-

४
हालकमचोक िलेि िलक्ण िरनेपाि चोक 
समम मिु ्बाटो र करानसर रोडको मोहोडाको 
सटर

६,०००।- २,०००।-

५ अनर स्ैब स्ान ३,०००।- १,५००।-

विा नं १०

१

पथृ्बधी टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१२,०००।-
७,०००।-
६,०००।-

२

परधीवेश टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

३

नमनुा टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-
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४

सवलसतक टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

५

सराउिधी्बिार टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

८,०००।–
६,०००।–
५,०००।-

६

रलुनक टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

७,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

७

शकंरप् एररपोटथि टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

८,०००।–
६,०००।-
५,०००।-

८

भरतपरु टोि (िरुसंचार मागथि)
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

८,०००।–
६,०००।-
५,०००।-

९

चौलवसकोठधी टोि (असपताि रोड)
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१५,०००।–
८,०००।-
६,०००।-

१०

शालनतइनद्रणधी टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

७,०००।–
५,०००।-
३,०००।-
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११

िन शधीति प् टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

५,०००।–
४,०००।-
३,०००।-

१२

सप्तगणडकी टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१०,०००।–
६,०००।-
३,०००।-

१३

लचत्रसेन टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

१४

प्रगलतप् टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

८,०००।–
६,०००।-
३,०००।-

१५

लवरेनद्र करामपस नमनुा टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१०,०००।–
६,०००।-
५,०००।-

१६

्बौलर्क कामना टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

१७

िोकान टोि (िोभान, कालिका, नमनुा)
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-
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१८

लवरेनद्र टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१२,०००।–
६,०००।-
५,०००।-

१९

ओम शानतधी टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

७,०००।–
६,०००।-
३,०००।-

२०

भरतपरु हाईट टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

१२,०००।–
८,०००।-
५,०००।-

२१

लहमािधी टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

२२

महाकािेश्वर टोि ल्बकास संस्ा
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
३,०००।-

२३

रमाईिो टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
४,०००।-

२४

ज्ान िशथिन टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
४,०००।-
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२५

नहर एरधीरा टोि (नहर चोक)
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
४,०००।-

२६

सैलनक नमनुा टोि
मखुर ्बाटो
सहारक मागथि
लभत्रधी मागथि

६,०००।–
५,०००।-
४,०००।-

आवालसर

१
१० नं वडाको कमपाउनड सलहतको लभलत्र 
पककी कोठाको भाडा

३,५००।-

२ १० नं वडाको लभलत्र पककी कोठाको भाडा २,५००।-

३
१० नं वडामा रहकेो कचचधी लटनको छाना 
रहकेो कोठाको भाडा

१,५००।-

विा नं ११

१
्बाइपास रोड (मािपोत चोक)
आनतररक रािश्व काराथििर अगालड

१०,०००।- ३,०००।-

२ लवशाि चोक ८,०००।- ३,०००।-

३ ्बसेनधी ्बिार चोक ७,०००।- २,५००।-

४ लभत्रधी सडकको वरापाररक क्ेत्रहरु ६,०००।- २,०००।-

५ अनर स्ैब क्ेत्र ४,०००।- १,५००।-
विा नं १२

१
वाईपास रोड र रािमागथि रोडको लसलडरो 
काराथििर ििेधी लमिनचोक सममको 
मोहोडाको सटरहरु

१०,०००।- ३,०००।-
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२ पवुथि पलचिम रािमागथि सडकको अनर क्ेत्र ६,०००।- ३,०००।-

३ लभत्रधी सडकको वरापाररक सटरहरू ५,०००।- ३,०००।-

४ अनर ्बाँकी स्ैब क्ेत्र ४,०००।- २,५००।-

विा नं १३

१ उजजवि चोकको मोहडाको सटर/कोठा ३,५००।- १,५००।-

१.१ उजजवि चोकको अनर सटर/कोठा २,५००।- १,५००।-

२
्बरणडाभार राप्तधी लकनार परथिटन क्ेत्रको मखुर 
सटर/कोठा

३,५००।- १,५००।-

२.१
्बरणडाभार राप्तधी लकनार परथिटन क्ेत्रको अनर 
सटर/कोठा

२,५००।- १,५००।-

३ अनर क्ेत्रहरूमा २०००।- १,५००।-

विा नं १४

१ लशवनगर ्बिार क्ेत्र ५,०००।- २,०००।-

२ लशवनगर ्बिार क्ेत्र वरपर ३,५००।- १,५००।-

३ पकौलड ्बिार ४,०००।- २,०००।-

४ पकौलड ्बिार वरपर ३,०००।- १,५००।-

५ अनर क्ेत्रहरुमा २,५००।- १,५००।-

विा नं १५

१
मगंिपरु ्बिारको मोहोडाको सटर ( भरतपरु 
मघेौिधी सडक िणड)

५,०००।- २,०००।-

१.१
मगंिपरु ्बिारको अनर स्ान ( भरतपरु 
मघेौिधी सडक िणड)

४,०००।- १,५००।-

२
फुि्बारधी, महनेद्रचोक माइिधी चोक, कानछधी 
चोक िगारतको स्ानको मोहोडाको सटर 
(मगंिपरु फूि्बारधी चोक हुिँ ैमहनेद्रचोकसमम)

३,०००।- १,८००।-
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२.१
फुि्बारधी, महनेद्रचोक माइिधी चोक, कानछधी 
चोक िगारतको स्ानको अनर सटर ( 
मगंिपरु फूि्बारधी चोक हुिँ ैमहनेद्रचोकसमम)

२५००।- १,५००।-

३ अनर स्ान २,०००।- १,०००।-
विा नं १६

१
फुलतथिचोकको मोहोडाको सटर (लशवघाट-
लविरनगर सडक) र वडा काराथििर असपास क्ेत्र

४,०००।- १,५००।-

१.१
फुलतथिचोकको अनर सटर (लशवघाट-
लविरनगर सडक)

२,५००।- १,०००।-

२
काकमीचोकको मोहोडाको सटर (लशवघाट-
लविरनगर सडक)

३,०००।- १,०००।-

३ लविरनगर (लशवघाट-लविरनगर सडक) २,५००।- १,०००।-

अनर क्ेत्र २,०००।-

विा नं १७

१
मखुर रामपरु ्बिारको मोहोडाको सटर 
(रामपरु-मघेौिधी सडक)

६,०००।- २,०००।-

१.१
मखुर रामपरु ्बिारको लभलत्र सटर (रामपरु-
मघेौिधी सडक)

४,०००।- १,५००।-

२
मखुर शारिानगर टाउन ्बिारको मोहोडाको 
सटर ( रामपरु-लसमरधीटाउन सडक)

५,०००।- २,०००।-

२.१
मखुर शारिानगर टाउन ्बिारको लभलत्र सटर 
( रामपरु-लसमरधीटाउन सडक)

४,०००।- १,५००।-

३ अनर क्ेत्र ३,०००।- १,०००।-
विा नं १८

१
चनौिधी ्बिार, लमिन चोक, चाँिनधी चोक 
्बिार एरररा तफथि को मोहोडाको सटर(मखुर 
सडक)

८,०००।- ३,०००।-
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२
चनौिधी ्बिार, लमिन चोक, चाँिनधी चोक ्बिार 
एरररा तफथि को मोहोडाको सटरसँग िोलडएको 
लभलत्र सटर र लभत्रधी ्बाटोमा भएको सटर

५,०००।- २,०००।-

३ ्बिार एरररा ्बाहके अनर क्ेत्र (मखुर ्बाटो) ३,०००।- १,५००।-

४ अनर  ्बाँकी क्ेत्र २०००।-

विा नं १९

१
रामपरु चनौिधी सडकको मोहोडाको सटर 
(रामपरु)

७,०००।- २,५००।-

१.१ रामपरु चनौिधी सडकको लभलत्र सटर (रामपरु) ४,०००।- १,५००।-

२
रामपरु लसमरधी टाउनको मोहोडाको सटर 
(टाउन)

५,०००।- २,०००।-

२.१ रामपरु लसमरधी टाउनको लभलत्र सटर (टाउन) ४,०००।- १,५००।-

३ अनर लभत्रधी सडक क्ेत्र ३,०००।- १,०००।-
विा नं २०

१ चनौिधी ्बिारको मोहोडाको सटर ८,०००।- २,०००।-

१.१ चनौिधी ्बिारको लभलत्र सटर ५,०००।- १,५००।-

२
शारिानगर, हले्पोष्ट चोक, नराँ्बिारको 

मोहोडाको सटर
५,०००।- १,५००।-

२.१
शारिानगर, हले्पोष्ट चोक, नराँ्बिारको 

अनर क्ेत्रको सटर
४,०००।- १,५००।-

३
भधीमनगरचोक, ्रमभकारधी चोकको 

मोहोडाको सटर
४,०००।- १,५००।-

२.१ भधीमनगरचोक, ्रमभकारधी चोकको लभलत्र सटर ३,०००।- १,५००।-

४ माडिधी चोक त्ा अनर क्ेत्र ३,०००।- १,५००।-
विा नं २१

१ पावथितधीपरु ्बिारको मोहोडाको सटर ५,०००।- २,०००।-
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१.१ पावथितधीपरु ्बिारको लभलत्र सटर ३,५००।- १,५००।-

२ कृष्णचोक ्बिारको मोहोडाको सटर ३,५००।- १,८००।-

२.१ कृष्णचोक ्बिारको लभलत्र सटर ३,०००।- १,५००।-

३ अनर स्ान २,०००।- १,५००।-
विा नं २२

१ पलटहानधी ्बिार क्ेत्र ५,०००।- २,०००।-

२ वनकट्ाचोक क्ेत्र ३५००।- १,५००।-

३ लवरेनद्रनगर टाउन क्ेत्र ३,०००।- २,०००।-

४ ्नौिधी चोक क्ेत्र २,०००।- १,५००।-
विा नं २३

१
कोर क्ेत्र (िगतपरु ्बिार क्ेत्रको मोहोडाको 
सटर)

५,०००।- २,०००।-

२ िगतपरु ्बिार क्ेत्रको लभलत्र सटर) ३५००।- १,८००।-

३ अनर लभत्रधी सडक क्ेत्र २,०००।- १,५००।-
विा नं २४

१ ्वुथि्बिार – आरतधी चोकको सटर ३,०००।- १,५००।-

२ लभत्रधी सडक २,०००।- १,०००।-
विा नं २५

१
अमतृचोक क्ेत्र,  शकु्रनगर क्ेत्र,  िनजरोतधी 
क्ेत्रको मोहोडाको सटर 

४,०००।- २,०००।-

१.१
अमतृचोक क्ेत्र,  शकु्रनगर क्ेत्र,  िनजरोतधी 
क्ेत्रको लभलत्र सटर

३,०००।- १,५००।-

२
अमतृनगर क्ेत्र, िेवरनगर क्ेत्र,  शोशधी क्ेत्र,  
िबका क्ेत्रको मोहोडाको सटर

४,०००।- १,५००।-

२.१
अमतृनगर क्ेत्र, िेवरनगर क्ेत्र,  शोशधी क्ेत्र,  
िबका क्ेत्रको लभलत्र सटर

२,०००।- १,५००।-
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विा नं २६

१
लमिन चोक र जरोलतनगरको मोहोडाको 
सटर ( भरतपरु-मघेौिधी सडक िणड)

५,०००।- २,०००।-

२
लमिन चोक, लिवरनगर, िद्रौिधी र 
जरोलतनगरको लभलत्र सटर 

३०००।- १,५००।-

३ अनर क्ेत्र २,०००।- १,०००।-
विा नं २७

१ पसाथिढाप ्बिारको मोहोडाको सटर ४,०००।- १,५००।-

१.१ पसाथिढाप ्बिारको लभलत्र सटर २,५००।- १,५००।-

२
तेिौिधी, मघेौिधी क्ेत्रको मखुर सडकको 
मोहोडाको सटर

३,०००।- १,५००।-

३ अनर क्ेत्र २,०००।- १,५००।-
विा नं २८

१ लितपरु ्बिारको मोहोडाको सटर ४,०००।- १,५००।-

२ लितपरु ्बिारको अनर सटर ३,०००।- १,५००।-

३ साझापरु चोकको सटर ३,०००।- १,५००।-

४ गोिाघाट २,०००।- १,५००।-
विा नं २९

१ िगुेडधी ्बिार मखूर ्बिार क्ेत्र ५,०००।- १,०००।-

१.१ िगुेडधी ्बिारको अनर क्ेत्र ३,०००।- १,०००।-

२ िासढुङ्गा ्बिारको मखुर क्ेत्र ५,०००।- १,०००।-

२.१ िासढुङ्गा ्बिारको अनर क्ेत्र ३,०००।- १,०००।-

३
नारारणगढ-मलुगिन सडक िणडमा पनने अनर 
क्ेत्र

३,०००।- १,०००।-

नोट- 
•	 मा्धी टे्बिमा उलिेि गररएको ्बहाि िर भनिा कम मलूराङ्कन गनथि पाइनेछैन ।
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•	 ्ैबक, लवतिधीर संस्ा, सहकारधी त्ा अनर संस्ा ्बहािमा रहकेो हकमा कुनै पलन 
स्ानको तोलकएको नरनूतम ्बहाि िर भनिा माल्को समझौता भएमा समझौता 
अनसुारको रकमिाई ्बहाि मालननेछ । 

•	 सा्ै, अनर घर त्ा िगगा ्नधीको हकमा पलन तोलकएको स्ानमा तोलकएको 
नरनूतम ्बहाि िर भनिा माल्को समझौता भएमा ्बहाि करिाई सवघोलरत मालन 
सोहधी अनसुारको ्बहाि कर असिु गररनेछ ।

•	 ्बहािमा िागेको समपलतिको लववरण काराथििर्बाट उपिव् गराएको फाराम 
अनसुार सतरतथर लववरण पेश गनुथिपननेछ। झटुो लववरण पेश गरधी कर िालििा गरेमा 
प्रचलित काननु ्बमोलिम िररवाना िगाइनेछ।

•	 ्बहाि कर मालसक, त्रैमालसक, अ्थि वालरथिक र ्बालरथिक रुपमा िालििा गनथि 
सलकनेछ।तर आवालसर त्ा कृलर प्ररोिनका िालग घर त्ा िगगा ्बहाि कर 
भतुिानधी गिाथि ्लन सँग समझौता गरेको लमलत ्बाट नरनूतम ६ मलहनाको एकमषु्ठ लतनुथि 
पननेछ ।

•	 करिातािे महानगरपालिका क्ेत्रलभत्रको आफनो ्बहाि आरमा ्पघट भएमा वा 
्बहािमा निागेको अ्बस्ामा ३५ लिन लभत्र वडाको लसफाररस सलहत काराथििरमा 
सोको लववरण एवं िानकारधी पेश गनुथि पननेछ ।
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अनुसचूी -४
(ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

व्यवसा्य कर
क्र.स. वववरण दर रेट २०७९/८० स्पष्ीकरण
१ होटल तथा लज तर्फ
१.१ तारे होटल  

पाँचतारे होटल १,५०,०००।-  
चारतारे होटल १,२५,०००।-  
तीनतारे होटल १,००,०००।-  
दईुतारे होटल ७५,०००।-  
एकतारे होटल ५०,०००।-  

१.२ ्प्य्फटकी्य सतरका होटल  
३० कोठा भ्दा मानि भएको ५००००।-
२० दनेि २९ कोठा भएको ३००००।-
१० दनेि १९ कोठा भएको २००००।-
१० कोठा भ्दा कम भएको १०,०००।-

१.३ ररसोट्फ होटल (लगानीको आधारमा)  
४० करोड भ्दा ्बढी लगानी १२५०००।-
३० दनेि ४० करोडसमम लगानी १०००००।-
२० दनेि ३० करोडसमम लगानी ७५०००।-
७ दनेि २० करोडसमम लगानी ५००००।-
५ दनेि ७ करोडसमम लगानी २५०००।-

१.४ होटल, लज, गेष् हाउस, रेष्टु रेनट/लज 
सवहतको होटल तथा रेष्टु रेनट बार (२० भनदा 
मावथ कोठा भएकोमा ्प्य्फटकी्यसतरका 
होटलको रु्पमा वलने)

  

१५ दनेि २० कोठा समम १००००।-
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११ दनेि १५ कोठा समम ७०००।-
५ दनेि १० कोठा समम ५०००।-

१.४.१ लज मात्र सञचालन भएको
१५ दनेि २० कोठा समम ८०००।-
११ दनेि १५ कोठा समम ६०००।-
५ दनेि १० कोठा समम ५०००।-
५ भनदा कम  कोठा  भएको अस्पत्ाल 
आस्पासको के्त्रमा ववरावम कुरुवा को 
लावग प्र्योजनाथ्फ असथा्यी सरंचनामा 
वनेको लज 

             
२०००।-

१.५ भोजनाल्य/खाना मात्र
लाईन भोजनालय/पेय पदाि्थ सनहत ५,०००।-
५ टे्बलु मानि ३,०००।-
५ टे्बलु तल २,०००।-

१.६ रेष्टु रेणट/बार
१० टे्बलु भ्दा मानि १०,०००।-
५ दनेि १० टेवल समम ७,०००।-
५ टेवल भ्दा कम ५,०००।-

१.७ वमठाई ्पसल तथा वमष्ानन भण्ार
२५ टे्बलु भ्दा मानि २५,०००।-
२० दनेि २५ टे्बलु समम १५,०००।-
१५ दनेि २० टे्बल समम १०,०००।-
१० दनेि १५ टे्बलु समम ७,०००।-
५ दनेि १० टे्बलु समम ५,०००।-
५ टे्बलु भ्दा कम २,०००।-

१.८ वच्या/खाजा
५ टे्बलु भ्दा मानि २,०००।-
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३ टे्बलु भ्दा कम १,५००।-
चटपट िाजा १०००।-

१.९ क्यावनटन
५ टे्बलु भ्दा मानि ५,०००।-
३ टे्बलु भ्दा कम २,०००।-

१.१० होमसटे २,०००।-
१.११ क्यारे/वेकरी/कवर स्प

्बहुरानट्रिय चने(अ्तरा्थनट्रिय रुपमा शािा 
भएका)

७,०००।-

रानट्रिय चने (नेपाल नभत्र मात्र शािा भएको 
नहमालयन जाभा लगायत)

५,०००।-

अ्य साना कयाफे/्ेबकरी/कनफ सप २,०००।-
१.१२ होटल टे्वनङ सेनटर  ५,०००।-  
१.१३ टेनट हाउस, क्याटररङ्ग, ववजुली, वकचन 

लगा्यत ्ेकोरेशन तथा वेन्वाजा ्पसल
  

 टे्ट हाउस, कयाटररङ्ग, न्बजलुी, नकचन 
लगायत डेकोरेशन तिा वे्डवाजा पसल

१०,०००।-  

कयाटररङ टे्ट वे्ड्बाजा समते ५,०००।-
 कयाटररङ सेवा मात्र ३,०००।-  

साउणड सनभ्थस सेवा मात्र ३,०००।-
१.१४ ्पाटटी प्यालेस  
 १००० भ्दा वढी क्षमता भएको २५,०००।-  
 ५०० दनेि १००० क्षमता भएको २०,०००।-  
 ३०० दनेि ५०० समम क्षमता भएको १५,०००।-  

३०० भ्दा कम क्षमता भएको १०,०००।-
१.१५ रन (मनोरञजन) ्पाक्फ  
 सवीनमङ्ग पलु, रेसटुरे्ट सनहत फन पाक्थ  २५,०००।-
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 सवीनमङ्ग पलु सनहतको नचलडेन पाक्थ  १५,०००।-
नचलडेन पाक्थ  मात्र १०,०००।-
असिायी जाद,ु सक्थ स, चटक, आनदमा 
(प्रनतनदन)

२,०००।-

अस्थायी फन पथार्क , बथाल उद्थान, मलेथा 
महोत्सव, प्रदर्कनी 
आददमथा लथादि क्षमतथा, ्संचथालन हुने स्थान, 
्समयथावधी, प्ररृदत लिथायतरो आधथारमथा 
प्रमखुबथाट दनर्कयिरी रलुर तोदरनेछ । 

१.१६ जल्यात्रा व्यवसा्य प्रवत सखं्या
पानी जहाज (२०० भ्दा मानि क्षमता भएको)  २५,०००।-
्बोनटङ वयवसाय (२०० भ्दा कम क्षमताको 
जहाज, मनेसन जडान गररएका जेटसककी लगायत 
्बोट संचालन गनने) 

१५,०००।-

सामा्य डुङ्गा तिा र ्यान्टङ्ग वयवसाय ३,०००।-
१.१७ ्ुपल हाउस ्पसल   
 सनोकर, पलु, रेषु्रे्ट समते भएको ५,०००।-  
 सनोकर, पलु मात्र भएको ३,०००।-  
२ कृवि/्पशु्ंपक्ी समबनधी व्यवसा्य
२.१ साना कृवि तथा ्पशुजन्य व्यवसा्य ५००।- वावि्फक 

नवीकरण शुलक 
रु. ५००।- 

२.१.१ साना कृवि तथा ्पशुजन्य व्यवसा्य 
अनुसचूी ४ को बुदँा न.२.१ को व्याख्या 
भनदा माथीका ्पशु ्ंपक्ी रम्फ दता्फ (गाई, 
भैसी ,राँगा ,भे्ा ,बाख्ा बङगुर, माछा 
,हाँस, तथा मौरी ्पालन लगा्यतका  रम्फ) 
को हकमा

कृिक ्पवहचान 
तथा वगटीकरण 
का्य्फवववध, 
२०७५ को 
्पररचछेद २ 
बुदँा नं ४ को 
मा्पदण् अनुसार 
कृिकको 
ववग्फकरण 
गररएको
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उद्यमी कृिकः
(बावि्फक लगानी कवमतमा १ करो्, 
मावसक आमदानी कवमतमा २ लाख भई 
अत्याधुवनक प्रवववध, ्यावनत्रक उ्पकरणको 
प्र्योग गरी कवमतमा १५ जनालाई रोजगारी 
प्रदान गरेको र सत प्रवतशत ्पररवाररक 
खच्फमा ्योगदान रहेको कृिक)

५०००।- वावि्फक 
नवीकरण 
शुलक रु. 
४०००।

ठूला (व्यवसा्यीक) कृिकः
(बावि्फक लगानी कवमतमा ५० लाख, 
मावसक आमदानी कवमतमा १ लाख भई 
तावलम प्रप्त र उननत प्रवववध, ्यावनत्रक 
उ्पकरणको प्र्योग गरी कवमतमा ९ 
जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको र सत 
प्रवतशत ्पररवाररक खच्फमा ्योगदान रहेको 
कृिक)

४०००।- वावि्फक 
नवीकरण 
शुलक रु. 
३०००।

मध्यम (व्यवसा्यक उनमुख) कृिकः
(बावि्फक लगानी कवमतमा १० लाख, 
मावसक आमदानी कवमतमा २० हजार भई 
तावलम प्रप्त र वमवरित प्रवववध, ्यावनत्रक 
उ्पकरणको प्र्योग गरी कवमतमा ५ 
जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको र सत 
प्रवतशत ्पररवाररक खच्फमा ्योगदान रहेको 
कृिक)

३०००।- वावि्फक 
नवीकरण 
शुलक रु. 
२०००।

साना कृिक(वजववको्पाज्फन र वनमन खेती 
गनने)
(बावि्फक लगानी कवमतमा ५ लाख, 
मावसक आमदानी कवमतमा १० हजार भई 
सामान्य प्रवववध, सवरोजगार र ५० प्रवतशत 
्पररवाररक खच्फमा ्योगदान रहेको कृिक)

         ५००।- वावि्फक 
नवीकरण 
शुलक रु 

५००
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कृवि समुह दता्फ व्यवसाव्यक रम्फको रु्पमा २०००।- वावि्फक 
नवीकरण 
शुलक रु. 
१०००।-

२.२ ्पोलट्ी व्यवसा्य  
२.२.१ कुखुरा सपला्यस्फ १०,०००।-
२.२.२ अण्ा सपला्यस्फ १०,०००।-

दाना तथा अण्ा ववक्री खुद्ा ५०००।-
२.२.३ कुखुरा ्पालन व्यवसा्य  

३० हजार भ्दा मािी पालने   ३०,००० भनदा 
माथीको सखं्यालाई 
प्रवत कुखुरा रु ०.५० 

्ैपसाको दरले  थ्प 
गरर वलने

२० हजार एक दिेी ३०००० समम पालने  ३०,०००।-
१० हजार एक दनेि २० हजार समम पालने २०,०००।-
७ हजार एक दनेि १० हजारसमम पालने १००००।-
५ हजार एक दनेि ७ हजारसमम पालने ७५००।-
३ हजार एक दनेि ५ हजारसमम पालने ५०००।-
२ हजारदनेि ३ हजारसमम पालने ३,०००।-

२.२.४ ्पशु्ंपक्ी दानाको कचचा ्पदा्फथको 
सपला्यस्फ – क श्णेी

५०,०००।-

्पशु्ंपक्ी दानाको कचचा ्पदा्फथको 
सपला्यस्फ – ि श्णेी 

३०,०००।-

२.२.५ ह्ाचरी रम्फ र सो समबनधी वबक्री
३०००० भ्दामानि पयारे्टस संखया भएको प्रवत प्यारेनटस ०.७५ 

्ैपसाको दरले थ्प 
रकम वलने। 

२०००१दिेी ३०००० समम पयारे्टस संखया ३०,०००।-
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१०००१ दनेि २०००० समम पयारे्टस संखया २०,०००।-
१०००० समम पयारे्टस संखया १५,०००।-

२.२.६ दाना उद्योग तथा सोसगँ समबवनधत वबक्री 
कक्

  

 पयालेट दाना ५०,०००।-
 मासदाना २०,०००।-  
२.२.७ दाना तथा चलला वबक्री कक् तथा वबके्रता ५,०००।-  

्पशु ्पक्षींको दाना तथा चोकरको होलसेल 
्पसल/व्लर

१००००।-

्पशु ्पक्षींको दाना तथा चोकरको  सवव्लर ७०००।-
्पशु ्पक्षींको दाना तथा चोकरको  सपला्यस्फ ५०००।-

२.२.८ ्पशुमा कृवत्रम गभा्फधान सेवा प्रदा्यक 
व्यवसा्य दता्फ 

३,०००।-

कुकुर प्रजनन केनद् ४०००।-
२.२.९ ्पशु्ंपक्ीको सवास्थ्य उ्पचार सेवा प्रदा्यक 

भेटनरी वकलवनक (एग्ोभेट बाहेक)  
३,०००।-

२.२.९.१ ्पशु औिधी ्पसल थोक ६०००।-
२.२.९.१ ्पशु औिधी ्पसल थोक ३०००।-
२.२.१० जैववक मल उत्पादन गननेउद्योग  १०,०००।-
२.२.११ जैववक मल सपला्यस्फ गनने ्पसल  ५,०००।-
२.२.१२ हाट बजार व्यवसा्य दता्फ  ३,०००।-
२.२.१३ माछा मानने इजाजत ्पत्र (महानगर्पावलका 

के्त्र वभत्र)    
         ५००।-

२.२.१४ ्पशु ्पक्षीं तथा ्पशुजन्य सकंलन केनद्  ३,०००।-
२.२.१५ कवि्फजन्य उ्पजहरु (वावलनाली)     एवं 

औिधी उत्पादन गनने उद्योग  
   १५,०००।-

२.२.१६ कृवि्फजन्य उ्पजहरु (वावलनाली)     उत्पादन 
एवं ववक्री

           
५,०००।-
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२.३ माछा मास ुसमबनधी व्यवसा्य
२.३.१ माछा ्पसल   
 जीनवत माछा सनहत ३,०००।-  
 साना िदु्ा पसल २,०००।-  
२.३.२ खसीको मास ु्पसल  
 दनैनक ८ दनेि मानि संखयामा ्बधि गनने ५,०००।-
 दनैनक ६ दनेि ८ वटासमम ्बधि गनने ३,०००।-
 ५ वटा समम दनैनक ्बधि गनने २,०००।-  
२.३.३ राँगाको मास ु्पसल   
 दनैनक ३ दनेि मानिका संखयामा ्बधि गनने ५,०००।-  
 दनैनक २ वटा दनैनक ्बधि गनने ३,०००।-  

दनैनक १ वटा दनैनक ्बधि गनने २,०००।-
२.३.४ बंगुरको मास ु्पसल   
 दनैनक ३ दनेि मानिका संखयामा ्बधि गनने ३,५००।-  
 दनैनक २ दनेि ३ वटा समम ्बधि गनने २,५००।-  

दनैनक १ वटा दनेि २ वटा समम ्बधि गनने २,०००।-
नस्थरी वयवसाय ३०००।-
नस्थरी तिा गाडनेन नडजाइन गनने वयवसाय ३०००।-

२.३.५ कुखुरा/हास/लौकाट/टवक्फ  मास ु थोक 
वबके्रता

१०,०००।-

 दनैनक ४० दनेि मानिका संखयामा ्बधि गनने ५,०००।-
 दनैनक १५ दनेि ४० सममको संखयामा ्बधि गनने ३,०००।-
 दनैनक १५ सममको संखयामा ्बधि गनने १,५००।-
२.३.६ मास ुप्रशोधन उद्योग   
 Dry Meat (सकुुटी) ५,०००।-  
 ससेज ५,०००।-  
२.३.७ अवट्ट्ज मास ुवबक्री ्पसल ५,०००।-  
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२.४ छाला तथा ह््व् सकंलन गनने व्यवसा्य ५,०००।-  
२.५ कोल् सटोर तथा गोदाम घर  १०,०००।-  
२.६ एग्ोभेट र ्पशु्ंपक्ी औिधी उत्पादन उद्योग  १५,०००।-  
२.७ एग्ोभेट/ एग्ो कनसनसन्फ तथा ्पशु्ंपक्ी 

औिधी
२.७.१ एग्ोभटे/ एग्ो क्स्सन्थ तिा पशपुंक्षी औषधिी 

ह्लेसेल पसल/नडलर साना कृनष औजार समते
१०,०००।-  

एग्ोभटे/ एग्ो क्स्सन्थ तिा पशपुंक्षी औषधिी  
सव नडलर

७०००।-

२.७.२ एग्ोभटे/ एग्ो क्स्सन्थ तिा पशपुंक्षी औषधिी 
िदु्ा

५,०००।-  

२.७.३ एग्ोभटे/ एग्ो क्स्सन्थ तिा पशपुंक्षी औषधिी  
एव कृषी नवउनवजन समते 

३,०००।-  

२.७.८ उ्नत नवउनवजन उतपादन तिा नवक्की ३,०००।-
२.७.९ जैनवक मल उतपादन गनने उद्ोग १०,०००।-
२.७.१० जैनवक मल सपलायस्थ एवं नवनक् ५,०००।-
२.८ ्ेरी उद्योग तथा दुगध व्यवसा्य   
 पाउडर पला्ट सनहतको डेरी उद्ोग १५,०००।-  
 पाश्चराईज र पयाकेनजङ्ग गरी उतपादन तिा 

न्बक्की गनने
१०,०००।-  

 दधुि दनह घययू पननर न्बक्की गनने ३,०००।-  
 कृषक ्बाट दधुि िररद गरी न्बक्की गनने १,५००।-  
२.९ आइसवक्रम तथा कुवलर उद्योग ५,०००।-
२.१० बरर उद्योग  ५,०००।-  
२.११ रलरूल ्पसल   
 स्ोत ्बाट फलफयू ल िररद गरी िोक वयवसाय 

गनने म्डी नभत्रका वयवसायी
६,०००।-  

स्ोत ्बाट फलफयू ल िररद गरी िदु्ा वयवसाय गनने ४,०००।-  
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िोक वयवसायीवाट िररद गरर नवनक् गनने ३०००।-
 अ्य िदु्ा न्बके्ता २,०००।-  
२.१२ जुस ्पसल  

नवद्तुीय जसु मनेसन पयाकेनजङ जसु समते 
भएको

५,०००।-

नवद्तुीय जसु मनेसन सामान िररद गरर पेलने ३०००।-
हाते जसु मनेसन १५००।-

२.१३ सागसबजी तथा तरकारी ्पसल   
 स्ोत ्बाट तरकारी िररद गरी िोक वयवसाय 

गनने 
६,०००।-  

स्ोत ्बाट तरकारी िररद गरी िदु्ा वयवसाय 
गनने 

४,०००।-  

 िोक वयवसायी ्बाट िररद गरी न्बक्की गनने ३,०००।-  
  अ्य िदु्ान्बके्ता २०००।-  
३ दैवनक उ्पभोग्य वसतु समबनधी
३.१ स्ुपर माकने ट व््पाट्फमेनटल सटोस्फ, सव्पङ्ग 

सेनटर
  

 भाटभटेनी जसता सपुर माकने ट १,५०,०००।-  
 Escalator (भर ्याङ्ग वाला नल्ट) सनहतको 

सनपङ्ग कमपलेकस
१,२५,०००।-  

 नल्ट सनहतको सनपङ्ग मल ७५,०००।-  
 लोकमाग्थ र मखुय सडक आसपासका 

नडपाट्थमे् टल सटोस्थ/माट्थ
२०,०००।-  

मखुय ्बजार क्षेत्र ्बानहर हुलाककी सडक/नलंक 
सडकका नडपाट्थमे् टल सटोस्थ/माट्थ

१५,०००।-

 अ्य ग्ानमण क्षेत्रका नडपाट्थमे् टल सटोस्थ/माट्थ/
नवनवधि संयकु्त भरेाइटीका पसल

१०,०००।-  

३.२ प्रोवभजनल सटोस्फ   
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 मखुय ्बजार क्षेत्रका सटोस्थ १०,०००।-  
 मखुय ्बजार क्षेत्र ्बानहर हुलाककी सडकका सटोस्थ ७,०००।-  

अ्य क्षेत्रका सटोस्थ ५०००।-
३.३ भुजा ्पसल १,०००।-  
३.४ गलला तथा खाद्यनन खररद तथा वबक्री   
 स्ैब नकनसमका िोक तिा िदु्ा िाद््न सामान 

न्बक्की गनने
१०,०००।-  

 एक नकनसमका िोक तिा िदु्ा िाद््न 
सामान न्बक्की गनने

७,०००।-  

 िदु्ा िाधिा्न न्बके्ता ५,०००।-  
३.५ आलु, प्याज, लसनु थोक ्पसल ५,०००।-  
३.६ वकराना ्पसल   
 र ्याकमाल मगाउने होलसेल पसल भयाटमा 

समावेस भएको
१०,०००।-  

 नेपालनभत्रका होलसेल्बाट ्बजारमा 
होलसेलमा ्ेबचने भयाटमा समावेस भएको

७,०००।-

 लोककल ्बजार्बाट माल उठाउनेहोलसेलर /
सव-होलसेलर

५,०००।-  

 लोककल ्बजार्बाट माल उठाउने पयानमा दता्थ 
भएका नकराना

३,०००।-  

 लोककल ्बजार्बाट माल उठाई िदु्ा न्बक्की गनने २,०००।-  
 अ्य साना नकराना पसल १,०००।-  
३.७ कोल् सटोरेज १०,०००।-  
३.८ भाँ्ा ्पसल   
 होलसेल मात्र १५,०००।-  
 होलसेल तिा िदु्ा न्बक्की मखुय वजार क्षेत्र १०,०००।-  

होलसेल तिा िदु्ा न्बक्की मखुय वजार क्षेत्र 
वाहके

७,०००।-
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 िदु्ा मात्र न्बक्की ५,०००।-
नडनजटल ढक काँटा वयवसाय होलसेल ७५००।-
नडनजटल ढक काँटा वयवसाय िदु्ा ५०००।-

३.९ वरनेल, हाव्प्फक जसता सरसराई सामग्ी 
व्यवसा्य

  

 उद्ोग ५,०००।-  
 पसल ३,०००।-  

सेन्ट टंककी सफाइ (मनेसनको प्रयोग गनने) ५०००।-
सेन्ट टंककी सफाइ (मनेसनको प्रयोग नगनने) ३०००।-

४ सवास्थ्य सेवा समबनधी   
४.१ औिधी ्पसल  
 िोक न्बके्ता श्णेी (सपुरसटनकसट/

आयातकता्थ)
२५,०००।-  

 िोकन्बके्ता श्णेी (सटनकसट) १५,०००।-  
 औषधिी िदु्ा पसल क श्णेी (२० लाि भ्दा 

मानि कारो्बार हुने)
७,०००।-  

 औषधिी िदु्ा पसल ि  श्णेी (२० लाि 
सममको कारो्बार हुने) 
पनुश्चःअदिललो आ.व.रो रर चकु्थामथा ५००० 
दतरेरो भए ख श्रेी र तयो भनदथा बढी दतरेरो 
र श्रेीमथा रहने, औषधी वयवस्था दवभथािरो 
प्रमथारपत्रमथा श्रेी हनेने)

५,०००।-

४.२ जव्बुटी औिधी उद्योग तथा वबक्री कक्   
 मनेसनको प्रयोग गनने ५,०००।-  
 मनेसनको प्रयोग नगनने ३,०००।-  
४.३ आ्ूयवनेवदक औिधी तर्फ   
 आयवुनेनदक औषधिी उद्ोग (चणु्थ, रसायन 

आनद)
१५,०००।-  
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 आयवुनेनदक औषधिी उद्ोग (चणु्थ मात्र) १०,०००।-  
 आयवुनेनदक असपताल ७,५००।-  

आयवुनेनदक नकलननक २,५००।-  
 आययूवनेनदक औषधिी िोक न्बके्ता ५,०००।-  
 आययूवनेनदक औषधिी िदु्ा न्बके्ता १ दनेि १२ 

नं वडा समम
२,०००।-

 आययूवनेनदक औषधिी िदु्ा न्बके्ता १३ दनेि 
२९ नं वडा समम

१,०००।-

४.४ जव्बुवट तथा आ्ूयवनेवदक  औिधी उद्योग 
तथा वबक्री कक्

 ५,०००।-  

 जनड्बनुट तिा आययूवनेनदक औषधिी न्बक्की कक्ष ३,०००।-  
४.५ वैकवल्पक वचवकतसा   
 होनमयो प्राकृनतक असपताल ७,५००।-  
 होनमयोनकलननक ३,०००।-  
 यनुानी र अ्य (योग/पञचकम्थ/अकुपेञचर) 

नकलननक
३,०००।-  

 होनमयो औषधिी पसल १,०००।-  
 यनुानन औषधिी पसल १,०००।-  
४.६ मेव्कल कलेज   
 मनेडकल कलेज १,६५,०००।-
 प्रसतानवत मनेडकल कलेज १,००,०००।-  
४.७ अस्पताल   

२०१ दनेि ३०० ्बेड ४०,०००।-
१५१ दनेि २०० ्बेड ३५,०००।-
१०१ दनेि १५० ्बेड ३००००।-
७६ दनेि १०० ्बेड २५,०००।-
५१ दनेि ७५ ्ेबड समम २०,०००।-
२६ दनेि ५० ्ेबड समम १५,०००।-
१५ दनेि २४ ्ेबड समम १०,०००।-
आिँा असपत्ाल(१५ दनेि २४ ्ेबड समम) १००००।-
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४.८ प्रावववधक क्याम्पस/कलेज/टेवकनकल 
इवनसटच्ुयट
एरैतहरो हरेर नयथँा रथाय्कक्रम्सँिै ५००० 
्पद ै जथाने तयसतो ररम मथाद्ललो श्देररो 
ररमभनदथा ५००० रम्समम जथान दमलनेछ।

  

 कयामपस/कलेज/टेनकनकल इननसटचयटु/
प्रानवनधिक नशक्षालय
सनातकोत्र तह समम १,००,०००।-

 सनातक तहसमम ७५,०००।-
 प्रमाणपत्र तहसमम ५०,०००।-

प्रानवनधिक नशक्षालय एक मात्र संकायमा 
अधययन हुने

२००००।-

 टेनकनकल एस.एल.सी. २५,०००।-
४.९ वकलवनक तर्फ   
 पोनलनकलननक (्बहीरङ्ग, पयािोलोजी 

लगायत ५ वटा सेवा)
१०,०००।-  

 नकलननक (३ वटा सेवा) ५,०००।-  
 डाइगनोनसटक से्टर (५ वटा डाइगनोनसटक सेवाहरु) ५,०००।-  
 अ्य सवास्थय सम्ब्धिी ५,०००।-  
४.१० प्याथोलोजी तर्फ  (लाइसेनसमा उललेख 

भए बमोवजम रेिणी)
  

 क श्णेी ५,०००।-
 ि श्णेी ३,०००।-  
 ग श्णेी २,०००।-  
 घ श्णेी १,५००।-  
 ङ श्णेी १,०००।-  
४.११ इमेवजङ सेनटर   

नस.नट/एम.आर.आई समते १५,०००।-  
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 य.ुएस.नज./इ्डोसकोपी समते १०,०००।-  
 एकसरे सेवा मात्र ८,०००।-  
४.१२ चशमा ्पसल   
 आिँा असपताल नभत्रको चशमा पसल १०,०००।-  
 आिँाजाँच नकलननक सनहत चशमा पसल ७,०००।-  
 चशमा ्बनाउने सनहत चशमा पसल ५,०००।-  
 मानि उनललनित ्बाहकेका अ्य चशमा पसल ३,०००।-  
४.१३ सवज्फकल ्पसल   

नवदशे्बाट आयात गरी कारो्बार गनने १०,०००।-  
 भयाटमा दता्थ भएको ७,०००।-  
 सिाई लेिा नम्बर मात्र नलई संचानलत ५,०००।-  

्ेनटल वकलवनक तर्फ  
दाँत समववनध उ्पचार,मम्फत र वनमा्फण गनने 
कनसलटेनट ्ाकटर समेतको

१०,०००।-

दाँत समववनध उ्पचार,मम्फत र वनमा्फण गनने 
एम.वव.वव.एस वा सो सरहको ्ाकटर भएको

७०००।-

साधारण उ्पचार तिा परामश्थ मात्र गनने ५०००।-
४.१४ अन्य आ्ूयवनेवदक तथा औिधीजन्य तथा 

सामग्ी (्पतनजली लगा्यत) सपला्यस्फ
 

 नसधि ैआयात गरी न्बक्की गनने सपलायस्थ १०,०००।-  
 नेपाली सपलायस्थ्बाट िररद गरी न्बक्की गनने 

सपलायस्थ  
७,०००।-  

िदु्ा वयवसायी ५,०००।-
४.१५ सेवा सञचालन इजाजत दसतुर (अस्पत्ाल 

तर्फ ) 
१२,०००।-

बावि्फक नववकरण दसतुर ३,०००।-
सेवा सञचालन इजाजत दसतुर (्ा्यगनोवष्क 
तर्फ  व् र इ वग्फको ल्याव समेत) 

१०,०००।-





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

बावि्फक नववकरण दसतुर ३,०००।-
सेवा सञचालन इजाजत दसतुर (आयवुनेद 
तिा सवास्थय नकलननक तर्फ  ) 

६,०००।-

बावि्फक नववकरण दसतुर २,०००।-
सेवा सञचालन इजाजत दसतुर (आयवुनेद 
असपत्ाल तर्फ  ) 

१०,०००।-

बावि्फक नववकरण दसतुर ३,०००।-
४.१५ अवकसजन ग्यास तथा पलानट ५,०००।-  
५ वनजी के्त्रका अध्य्यन ससंथाहरु 

(कम्पनीमा दता्फ भएका)
  

५.१ मनटेश्वरी तथा वप्र-सकुल  शनैक्षक प्रशासन 
महाशािाको 

तोनकएको 
मापदणड परुा 

भएको नसफाररस 
संलगन गरी 
दता्थ गनने 

 म्टेश्वरी (फे््चाइज ) ७,०००।-  
 म्टेश्वरी (सिानीय) ५,०००।-  
५.२ ववद्याल्य, कलेज तथा क्याम्पस  

वयावसानयक तिा प्रानवनधिक नशक्षालय २०,०००।-
 कलेज तिा कयामपस १५,०००।-  
 माधयनमक नवद्ालय १०,०००।-
 आधिारभयूत नवद्ालय ७,०००।-  
५.३ होसटल (छात्रावास) ववद्याथटी राखनसकने 

क्मताको आधारमा 
  

 ५० जना भ्दा मानि १०,०००।-  
 २५ दनेि ५० जना समम ७,०००।-  
 २५ जना भ्दा कम ५,०००।-  
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५.४   सधुारकेनद् 
(व्यक्ी राखनसकने क्मताको आधारमा )
५० जना भ्दा मानि १०,०००।-  
२५ दनेि ५० जना समम ७,०००।-  
२५ जना भ्दा कम ५,०००।-  

५.५ सवदेशी तथा ववदेशी भािा प्रवशक्ण तथा 
्परामश्फ सेवा तर्फ

  

अनशु्धिानकता्थ/परामश्थदाता (क्सलट्या्सी) 
सललाहकार संसिा (नवदशेी) 

२००००।-

अनुश्धिानकता्थ/परामश्थदाता(क्सलट्या्सी) 
सललाहकार संसिा(सवदशेी) 

५०००।-

अनशु्धिानकता्थ  तिा परामश्थदाता सललाहकार 
वयक्तकी 

                 
३०००।-

 TOEFL, GRE, IELTS, EPS लगायत 
(प्रनशक्षण तिा परामश्थ सेवा समपक्थ  काया्थलय 
समते)

१०,०००।-  

TOEFL, GRE, IELTS, EPS लगायतको 
प्रनशक्षण मात्र

५,०००।-

 परामश्थ सेवा मात्र ५,०००।-
अ्तरानष्य गैर सरकारी संसिाको वयवसाय 
दता्थ/ननवकरण

२००००।-

सवदशेी गैर सरकारी संसिाको वयवसाय दता्थ/
ननवकरण 

२०००।-

५.६ ट््ुयशन, कोवचङ तथा त्यारी कक्ा 
सचंालन गनने व्यवसा्य

  

लोक सेवा, नशक्षक सेवा तिा अ्य तयारी कक्षा १०,०००।-
 नवद्ालय तिा कयामपसका नवषयको ट्यशुन 

तिा कोनचङ (नरिजकोस्थ समते)
७,०००।-  
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 नवद्ालय तिा कयामपसका नवषयको ट्यशुन 
तिा कोनचङ

५,०००।-  

५.७ सवारी चालक तावलम सेनटर (ड्ाइवभङ्ग 
इवनसटच्ूयट) 

 

होसटेल समते रहकेो सवारी चालक अनमुती 
पत्रको समपयूण्थ प्रनक्याहरु(नलनित, रिायल 
लगायतका) समप्न हुने

१५,०००।-

हवेी गाडीको तानलम नदने १०,०००।-
 चार पाङ्ग्े तिा मोटरसाइकलको तानलम नदने ७,०००।-  

मोटरसाइकलको मात्र तानलम नदने ५,०००।-
६ सटेसनरी, छा्पाखाना तथा कला समबनधी 

उद्योग तथा व्यवसा्य
६.१ छा्पाखाना   
 फो कलर (Four Color) मनेसन भएको १५,०००।-  
 नसंगल कलर तर रङ्नगन छापने मनेसन भएको ७,०००।-  
 Black-in-White तिा अ्य नप्रन्टङ ४,०००।-  
 ६.२ नटसट्थ, टोपी, बयाज तिा अ्य कपडामा नप्र्ट 

गनने लगायतका वयवसाय
५,०००।-  

६.३ सटेशनरी तथा ्ुपसतक ्पसल   
 कयामपस तिा सकुलका पसुतकहरु न्बक्की 

होलसेल पसल/ नडलर 
१०,०००।-  

 कयामपस तिा सकुलका पसुतकहरु न्बक्की 
होलसेल तिा िदु्ा पसल

७,०००।-  

कयामपस तिा सकुलका पसुतकहरुको  िदु्ा पसल ५०००।
 कापी तिा सटेशनरी सामग्ी समते ३,०००।-  
६.४ शैवक्क सामग्ी केनद् ६,५००।-
६.५ राइल,का्पी लगा्यत सटेशनरी उद्योग १०,०००।-  
६.६ प्याकेवजगं उद्योग  ७,०००।-  
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६.७ काटु्फन उद्योग १०,०००।-  
६.८ एग टे् (Egg Tray) उद्योग ७,०००।-

कागजको क्प पलेट उत्पादन गनने उद्योग ५०००।-
६.९ रोटो सटुव््यो, कलरल्याब लगा्यत 

व्यवसा्य
  

 कलरलया्ब ७,०००।-  
 नभनडयो कयामरेा सनहतको फोटो सटुनडयो ५,०००।-  
 फोटो सटुनडयो ३,०००।-  
६.१० रोटोक्पी तथा सटेशनरी ५,०००।-
६.११ रोटोक्पी गनने ्पसल ३,०००।-  
६.१२ ्ेपवनटङ्ग आट्फ ्पसल ३,०००।-  
६.१३ फलेकस वप्रनट लगा्यत वप्रवनटङ व्यवसा्य ५,०००।-  
६.१४ कमप्ूयटर इवनसटच्ुयट (CTEVT बाट 

समबनधन प्राप्त)
तीन वा तीन भ्दा ्बढी काय्थक्म सञचालन गनने ७,०००।-  
तीन भ्दा कम काय्थक्म सञचालन गनने ५,०००।-

६.१५ मसी, गम गलू जसता उद्योग ५,०००।-  
६.१६ चक उद्योग २,०००।-  
७ उजा्फ तथा इनधन समबनधी व्यवसा्य   
७.१ लघु जलववदु्यत आ्योजना  ७,०००।-  
७.२ सोलार व्यवसा्य   
 पानी तताउने सोलार वयवसाय ५,०००।-  
 ्बत्ी ्बालने सोलार वयवसाय ३,०००।-  
७.३ गोवर ग्याँस /बा्यो व्यवसा्य  ३,०००।-  
७.४ मवटृतेल/्ेपट्ोल/व्जल ्पम्प तर्फ   

४ वटा समम नडसपे्सर भएकोलाई प्रती नडसपे्सर रु 
१००००।-
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४ भ्दा मािी नडसपे्सर हुनेलाई प्रनत नडसपे्सर(पंप 
मनेसन) िप रु 

५००० को दरले 
रकम िप गरर नलने

 मट्ीतेलको मात्र कारो्बार ५,०००।-  
७.५ ग्याँस उद्योग  

२ वा २ भ्दा ्बढी ्बलेुट भएको १५,०००।-
 एक वटा ्बलेुट भएको १०,०००।-  

्बलेुट भाडामा नलएर वयवसाय गनने ५,०००।-
फायर नसटक (आगो ननभाउने गयास) सपलायस्थ ५,०००।-

७.६ ग्यास वसवलण्र वबक्री व््पो तथा व्लर  
 १००० भ्दा ्बढी नसनल्डर संखया भएको 

मखुय नडलर
१५,०००।-  

५०१ दनेि १००० समम नसनल्डर संखया 
भएको नडलर

१०,०००।-

२०१ दनेि ५०० समम नसनल्डर संखया भएको 
स्ब-नडलर

७,०००।-

१०० दनेि २०० वटा समम नसनल्डर भएको 
नडपो

५,०००।-

७.७ कोइलाजन्य व्यवसा्य
१ करोड समम पजुी भएकोलाई १५,०००।-
५० लाि समम पजुी भएकोलाई १०,०००।-
२५ लाि समम पजुी भएकोलाई ५,०००।-

८ ववत्ी्य ससंथा तर्फ  
८.१ बावणज्य बैंक तर्फ  ३००००।–
८.२ ववकास बैंक तर्फ  २००००।-
८.३ राइनानस 

मखुय काया्थलय (Head Office) २०,०००।-
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 महानगरनभत्र शािा नवसतार भएको १५,०००।-  
 महानगरनभत्र शािा नवसतार नभएको १०,०००।-  

८.४ सहकारी ससंथा
८.४.१ मुख्य कारोबार वचत तथा ऋण गनने 

सहकारी ससंथाहरु (सम्पवत र दाव्यतवको 
आधारमा)

आनि्थक वष्थ 

२०७४/७५ 

दनेिको मात्र 

कर नलने

पचहत्र करोड भ्दा मािी ५००००।-
पचास करोडदनेि पचहत्र करोडसमम २००००।-
नतस करोडदनेि पचास करोडसमम १२०००।-
दश करोडदनेि नतस करोडसमम ८०००।-
एक करोडदनेि दश करोडसमम ५,०००।-
एक करोडसमम १,०००।-

८.४.२ सहकारी सेवा के्द् (मखुय काया्थलय महानगर 
भ्दा ्बानहर भएको )

१००००।-

८.४.३ सहकारी सेवा के्द् (मखुय काया्थलय महानगर 
नभत्र भएको )

५०००।-

८.४.४ ने्सकुन सेवा के्द् १५०००।-
८.४.५ नजलला सहकारी संघ १००००।-
८.४.६ नचतवन नजलला वचत तिा ऋण सहकारी संघ ५०००।-
८.४.७ गैर नवनत्य (मनहला, उतपादन, उपभोक्ता र 

श्ममा आधिारीत) नवषयगत सहकारी संसिा
३०००।-

८.४.८ सहकारी ्बैंक शािा काया्थलय २००००।-
८.४.९ ्बहुदशेयीय सहकारी संसिा ७५००।-
८.४.१० नवषयगत सहकारी संसिाको मखुय काया्थलय 

कुनै एक वडामा दता्थ गरी अ्य वडामा संकलन 
के्द् नवसतार गदा्थ प्रनत संकलन के्द्को

रु १,०००

८.४.११ वचत तिा ऋण शहकारी संसिाको मखुय 
काया्थलय कुनै एक वडामा दता्थ गरी अ्य वडामा 
संकलन के्द् नवसतार गदा्थ प्रनत संकलन के्द्को

 रु ३,०००

८.५ बीमा कम्पनी १०,०००।-
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८.५.१ बीमा एजेनट १०,००।-
८.५.२ रेवमट््यानस कम्पनी ५०,००।-
८.६ मवनट्ानसरर तथा मनीचेनजर एजेनसी ५,०००।-  
८.७ लघु ववत् कम्पवन मुख्य का्या्फल्य १०,०००।-

लघु ववत् कम्पवन शाखा का्या्फल्य ७,०००।-
वबवत््य कारोवार समबनधी ्परामश्फ तथा 
तालीम सञचालन गनने व्यवसा्य

५०००।-

शयेरवजार सम्ब्धिी कारोवार गनने वयवसाय ७०००।-
टुररजम एणड टुस्थ वयवसाय ५०००।-

९ उद्योग, कारखाना तथा सपला्यस्फ
९.१ पलावष्क बोत्ल बनाउने उद्योग ७,५००।-  
९.२ कोक तथा ्ेपपसी उद्योग १,५०,०००।-  

कोक तथा ्ेपपसी व्लर १५०००।-
९.३ वसमेनट कारखाना रेकट्ी ५०,०००।-  
९.४ ्ेपनटस ्उद्योग   
 रानट्रिय सतर (जनसमन लगायत) ५०,०००।-  
 सिानीय सतर (एभरेष् लगायत) ३०,०००।-   
९.५ जंक रु्(वचजवल, कुरकुरे,वचपस आदी) 

उद्योग
२०,०००।-  

 जंक रु्(वचजवल, कुरकुरे,वचपस आदी) 
सपला्यस्फ

१०,०००।-  

९.६ मैदा उद्योग १५,०००।-
९.७ वेवकङ्ग (्पाउरोटी,केक लगा्यतका 

उत्पादन गनने) उद्योग
 ५,०००।-  

 ९.८ वेकरी, ्पाउरोटी, केक लगा्यतका वबक्री 
गनने

३,०००।-  

९.९ दालमोठ उद्योग ५,०००।-  
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९.१० चाउवमन उद्योग
अटोमनेटक मनेसन प्रयोग गरी उतपादन गनने ५,०००।-
हाते मनेसन प्रयोग गरी उतपादन गनने ३,०००।-
चाउनमन सपलायस्थ २,०००।-
अचार उद्ोग २,०००।-

९.११ कनरेकसनरी चकलेट उद्योग  ७,०००।-  
 ९.१२ कनरेकसनरी चकलेट सपला्यस्फ ५,०००।-  
९.१३ साबुन/सर्फ उद्योग १०,०००।-  
९.१४ साबुन/सर्फ व्लर ७,०००।-  
९.१५ अगरबवत् तथा मैन बवत् उद्योग २,०००।-  
९.१६ सलाई उद्योग ५,०००।-  
९.१७ मसला उद्योग  ७,०००।-  
 मसला ज्य सामग्ी पयाकेनजङ गरी सपलायस्थ 

गनने
५,०००।-  

 मसला ज्य सामग्ी भाडामा नपसने १,०००।-  
९.१८ वच्या तथा स्ुपारी प्याकेवजङ्ग उद्योग   
 मनेशन्बाट पयाकेनजङ्ग गनने ५,०००।-  
 घरेल ुरुपमा पयाकेनजङ्ग गनने ३,०००।-  
९.१९ गलैचा उद्योग  ३,५००।-  
९.२० राइस वमल उद्योग   
 सटीम पला्ट भएको १०,०००।-  
 राइस नमल धिान िररद गरी चामल ्ेबचने ५,०००।-  
 राइस नमल (कुटानी नपसानी भाडा नलई गनने) २,०००।-  
९.२१ तेल वमल   
 रेिडमाक्थ  सनहतको पयाकेनजङ्ग १०,०००।-  
 लोकल तोरी िररद गरी तेल ्ेबचने ५,०००।-  

भाडा नलई वयवसाय गनने २,०००।-
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९.२२ वचउरा वमल तथा भुजा वमल ५,०००।-  
९.२३ ्पानी प्रशोधन तथा वमनरलवाटर उत्पादन 

गनने उद्योग
१०,०००।-  

जारको पानी उतपादन गनने उद्ोग ५,०००।-
पानी/नमनरलवाटर न्बक्की/जारको पानी न्बक्की 
गनने नडलर तिा सपलाय्थस

३,०००।-  

ईलेवकट्क तार उत्पादन गनने उद्योग १५,०००।-
१० अटोमोबाइल, मोटर ्पाट्फस तथा 

लुवरिकेनटस्
  

१०.१ अटो ई./मोटर ्पाट्फस वबक्री तथा मम्फत   
 गाडी तिा मोटर साइकलको पाट्स ्बनाउने 
उद्ोग

३०,०००।-

 गाडी तिा मोटर साइकलको पाट्स सपलायस्थ/ 
नडलर

१५,०००।-

 इन्जनको पाट्थस र इन्जन मम्थत १०,०००।-  
 मझौला पाट्थस र इन्जन मम्थत ८,०००।-  
 जीप चार चक् केको इन्जन मम्थत ५,०००।-  
१०.२ इवनजन मम्फत हेवभ तर्फ  
 हनेभ १० चक् का मानिको मम्थत ८,०००।-  
 मझौला ४ र ६ चक् काको इन्जन मम्थत ५,०००।-  
 चार चक् के मात्र मम्थत ३,०००।-  
१०.२ जी्प तथा टेकटर मम्फत   
 नडलर, जीप तिा टेकटर मम्थत ७,०००।-  

जीप तिा टेकटर मम्थत ५,०००।-
 नजप तिा टेकटर गयारेज ५,०००।-  
१०.३ मोटर ्पाट्फस तथा वोव् ववलड्स सामान वबक्री   
 पाट्थस तिा ्बोनड न्बक्की पसल ७,०००।-  
 िदु्ा पाट्थस र ्बोडी िदु्ा ५,०००।-  
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 ्बोडी तिा मोटर पाट्थस िदु्ा ३,०००।-  
१०.४ ्पम्प सेकसन तर्फ   

कमपनीको नडलर वक्थ सप ५,०००।-  
 सामा्य मम्थत वक्थ सप ३,०००।-  
१०.५ बो्ी ववल्स्फ सेकसन तर्फ  (वोव् ग्यारेज)   
 हभेी रिक १२ चक् का, १० चक् का १०,०००।-  
 ६ चक् का नमनन्बस, रिक सानो ७,०००।-  
 मझौला ४ चक् का ्बोडी मम्थत ५,०००।-  
१०.६ लेथ सेकसन तर्फ   
 ३ वटा भ्दा ्बढी लेि मनेसन ७,०००।-  
 २ वटा लेि वेनलडङ मनेसन ५,०००।-  
 १ वटा लेि मात्र ३,०००।-  
१०.७ व्याट्ी सेकसन मम्फत तर्फ   
 हभेी वयारिी मम्थत ५,०००।-  
 मझौला, मोटर साइकलको वयानरि मम्थत ३,०००।-  
१०.८ कमानी ्पट्ा मम्फत तर्फ   
 हभेी गानडको पट्ा मम्थत २,०००।-  
 मझौला गाडीको पट्ा मम्थत १,५००।-  
१०.९ ्ेवनटङ्ग ्ेपवनटङ्ग सेकसन तर्फ   
 हभेी गाडीको डेन्टङ्ग,पेन्टङ्ग ७,०००।-  
 मझौला गाडीको डेन्टङ्ग,पेन्टङ्ग ५,०००।-  
 ४ चकके सानो गाडीको डेन्टङ्ग, पेन्टङ्ग २,५००।-  
१०.१० टा्यर मम्फत सेकसन तर्फ   
 ट्याकटरको ठयूला टायर समते ररसोनलङ्ग गनने १०,०००।-  
 अ्य टायर ररसोनलङ्ग गनने ७,०००।-  
 टायर मम्थत गनने भलकनाइज सेवा समते ५,०००।-  
 गाडीको टायर समतेको मम्थत गनने  २,०००।-  
 मोटरसाइकल र साइकल टायर मम्थत १,०००।-  





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

१०.११ हे् मम्फत सेकसन तर्फ   
 ठयूला गाडीको मम्थत ५,०००।-  
 मझौला गाडी र मोटर साइकलको मम्थत ३,०००।-  
१०.१२ रेव््यटर सेकसन तर्फ   
 हभेी रिक लहरी जेनेरटरको ५,०००।-  
 मझौला गाडीको मात्र ३,०००।-  
१०.१३ वसट मेवकङ्ग तर्फ   
 हभेी रिक ्बसको मम्थत ५,०००।-  
 मझौला गाडीको मम्थत ३,०००।-  
१०.१४ गाव्को ्ुपराना सामान वबक्री गनने   
 िोक न्बक्की गनने ३,०००।-  
 िदु्ा न्बक्की गनने २,०००।-  
१०.१५ गा्ीको वा्यररङ्ग तथा लाइवटङ्ग 

समबनधी कारोबार
  

 नयाँ गाडीको फुल वाइररङ्ग ३,०००।-  
 परुाना गाडीको मम्थत मात्र २,०००।-  
१०.१६ बो्ी ववल्स्फ (रेवनजनववट, म्याक ्पसल) ५,०००।-  
१०.१६.१ ववदु्यती्य सवारी साधन चाजटीङ सेनटर ३,०००।-  
१०.१७ गा्ी ्ेकोरेशन – न्याँ गा्ीको र ्ुपरानो 

गा्ीको
३,०००।-  

१०.१८ गा्ी वावसङ्ग – गाव्लाई सवभ्फवसङ्ग 
गनने

३,०००।-  

१०.१९ मोटरसाइकल/सकुटर ्पाट्फस ्समबनधी   
 सोरुम सनहत १ करोड भ्दा मानि पयूँजी भएको १०,०००।-  

५० लाि दनेि १ करोड समम पयूँजी भएको ७,०००।-
 ५० लाि समम पयूँजी भएको ५,०००।-  
 मोटरसाइकल मम्थत मात्र  ३,०००।-  
१०.२० ररकवण्सन हाउस 
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ररकनणडसन गाडी तिा मोटरसाइकल न्बक्की गनने १०,०००।-  
 ररकनणडसन गाडी मात्र भएको ७,०००।-  
 ररकनणडसन मोटरसाइकल तिा सकुटीन्बक्की गनने ५,०००।-  
१०.२१ अटो मोबाइल व्लर   

हलका कार नजप जसता साधिन लगायत ३०,०००।-
मोटर साइकल नडलर २५,०००।-
मोटर साइकल सवनडलर १५,०००।-

 मोटर नडलर हनेभ ्बस तिा रिक, नरिपर लगायत ३०,०००।-  
 रियाकटर नडलर १५,०००।-  
 टेमपो, अटो तिा ई-ररकसा नडलर ५,०००।-  
  ठुला टायर समते नवनक् गनने होलसेल पसल/

नडलर 
१०,०००।-  

 टायर सपलायस्थ ७,५००।-
टायरको िदु्ा पसल/स्बनडलर ५,०००।-

 पमपीङ्गसेट, जेनरेटर नडलर ५,०००।-  
१०.२२ साइकल ्पसल 

होलसेल पसल ५,०००।-
िदु्ा पसल २५००।-
साइकल मम्फत १,००० ।-

१०.२३ स्ुंयक् व्लर तथा थोक सवारी वबक्री तर्फ ५०,०००।-  
१०.२४ ररकसा तथा अटो ग्यारेज ३,०००।-  
१०.२५ लुवरिकेनट व्वसट्ब्ूयटस्फ ५,०० ।-  
 हाइवे/पानक्थ ङ आसपासको क्षेत्र ५,०००।-  

अ्य क्षेत्र ३,०००।-
१०.२६ लनुरिके्टस (गानडमा प्रयोग हुने मोनवल, तेल 

लगायत) उद्ोग  
२०,०००।-

१०.२७ गाडी भाडामा लगाउने वयवसाय
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हवेी सवारी (्बस, नमनन्बस)        ५०००।-
हलका सवारी कार नजव, मयाजीक, टेकसी 
लगायत

३०००।-

ननमा्थणमा प्रयोग हुने हवेी साधिन( लोडर, ग्ेडर, 
डोजर आदी) 

 ७०००।-

ननमा्थणमा प्रयोग हुने नटपर ५०००।-
ननमा्थणमा प्रयोग हुने ट्याकटर ३०००।-
अटो ररकसा ठेला  लगायत १०००।-

११ मेवसनरी समान समबनधी व्यवसा्य
११.१ मेशीनरी समान वबक्री ्पसल   
  औद्ोनगक मशेीनरी समान समतेको २५,०००।-  
 अ्य मशेीनरी सामान मात्र १५,०००।-  
 मशेीनरी समान िदु्ा १०,०००।-  
११.२ कृिी मेशीनरी समान वबक्री ्पसल   

कृनष उपयोगका मनेशनरी सामाग्ी उतपादन गनने 
ठुला उद्ोग 

२५,०००।-

कृनष उपयोगका मनेशनरी सामाग्ी उतपादन गनने 
मझौला उद्ोग

१५,०००।-

कृनष उपयोगका मनेशनरी सामाग्ी उतपादन गनने 
साना उद्ोग

१०,०००।-

चलला काढ्ने मनेसन तिा उपकरण नवक्की १०,०००।-
 कृनष उपयोगका मनेशनरी थ्सेर ट्याकटर 

कम्बाइन, हारभसेटर, ररपर लगायत 
२०,०००।-  

 कृनष उपयोगमा आउने अ्य साना मनेसनरी 
पावर नटलर, नमनन नटलर, लगायत

१५,०००।-  

 कृषी औजार समान न्बक्कीगनने पसल १०,०००।-
कृषी औजार समान न्बक्कीगनने पसल (मखुय 
्बजार क्षेत्र ्बाहके)

७५००।-
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१२ ईलकट्ोवनकस, इलेवकट्कल समबनधी 
व्यवसा्यी

१२.१ ईलोकट्ोवनक सामान व्लर   
 ईलोकरिोननक सामानको नडलर ए.सी, फकीजर 

नटभी समते
२५,०००।-  

 ईलोकरिोननक सामानको नडलर ए.सी, फ्कीज 
समतेको  

१५,०००।-  

 ईलोकरिोननक सामानको कारोवार गनने अ्य 
िोक पसल 

१०,०००।-  

ईलोकरिोननक सामानको कारोवार गनने ्बजार 
क्षेत्रका िदु्ा पसल

७,०००।-

 ईलोकरिोननकस सामानको कारोवार गनने ग्ानमण 
क्षेत्रका िदु्ा पसल

५,०००।-  

१२.२ मोवाईल ्पसल   
मो्बाइल नडलर एवं लयापटप कमपयटुर समते 
होलसेल तिा िदु्ा न्बक्की गनने होलसेल 
मोवाइल पसल

१५,०००।-

 मो्बाइल, लयापटप तिा कमपयटुर समते 
होलसेल न्बक्की गनने

१०,०००।-  

 मो्बाइलको नडलर र न्बक्की समते गनने ७,०००।-  
मो्बाइल तिा  मोवाइलको पाट्स नवनक् ५,०००।-

 मो्बाइल मम्थत गनने ३,०००।-  
१२.३ ईलोकट्ोवनक सामान मम्फत   
 तीन भ्दा मानि ईलोकरिोननक (ए. नस., वानसङ 

मनेसन, रेनफ्जेरेटर लगायत) मम्थत
५,०००।-  

 ए. नस. तिा रेनफ्जेरेटर मात्र मम्थत ३,०००।-  
 नट. नभ., रेनडयो लगायत मम्थत २,०००।-  

नवद्तु नमटर ररनडङ गनने नडभाइस मम्थत गनने पसल ३,०००।-
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१२.४ घ्ी समबनधी व्यवसा्य 
घडी पसल तिा मम्थत ३,०००।-
घडी मम्थत मात्र १,०००।-

१२.५ कमप्ूयटर तथा रोटोक्पी समबनधी सामान 
वबक्री ्पसल

 १०,०००।-  

१२.६ इलोकट्ोवनकस सामानहरु वबक्री ्पसल ५,०००।-
१२.७ इलेवकट्कलस (त्यारी समान) वबक्री ्पसल ५,०००।-  
१२.८ पलमबररङ्ग सामान वबकी तथा मम्फत ३,०००।-  
१२.९ इलोकट्ोवनकस र इलेवकट्कल सामान 

मम्फत केनद्
  

 ्बजार क्षेत्र ५,०००।-  
 अ्य क्षेत्र ३,०००।-  
१२.१० ववदु्यत सामान (ववदु्यत तार, वसवच बो ््फ, 

्पावर सकेट लगा्यत) वबक्री गनने ्पसल
  

 िोक (झमुर सनहतको पसल) १५,०००।-  
िोक तिा होलसेल १०,०००।-

 िदु्ा ७,०००।-  
 िदु्ा (अ्य ग्ानमण क्षेत्र) ५,०००।-  
१२.११ ब्याट्ी तथा इलेवकट्कलस साइकल वबक्रीकक् ५,०००।-  

वयारिी तिा इनभटरको  संयकु्त नडलर र होलसेल 
नवक्की

१०,०००।-

१२.१२ वयारिी तिा इनभटरको पसल ५,०००।-  
१२.१३ ररकसा ्पसल २,०००।-  
१२.१४ व्यावट् व्लर   
 वयारिी नडलर ७,०००।-  
 वयारिीको स्ब नडलर ५,०००।-  
१२.१५ सटोभ तथा ग्यास चुलो ्पसल   
 सटोभ तिा गयास चलुहो न्बक्की तफ्थ ३,०००।-  
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 सटोभ तिा गयास चलुहो मम्थत तफ्थ १,०००।-  
१२.१६ ईलेकरिोननक उद्ोग, कारिाना तिा न्बक्कीकक्ष समते १०,०००।-  
१३ वनमा्फणको लावग समावग् समबनधी 

व्यवसा्य तथा उद्योग
१३.१ ्ेपनटस ्तथा रंगरोगन वबक्री ्पसल   
 कमपयटुराईजड प्रनवनधि प्रयोग गरी कारो्बार गनने 

नडलर समते भएको
१०,०००।-

 सव नडलर तिा िदु्ा ,तयारी पे्टस ्न्बक्की ७,०००।-
 ईनामले मात्र न्बक्की गनने ५,०००।-  

संसिागत पेणटर वयवसाय ४०००।-
१३.२ तार्पीन तेल

तार्पीन तेल उद्योग १०,०००।-  
 तारपीन तेल सपलायस्थ ७,०००।-  
 तारपीन तेल िदु्ा न्बके्ता ५,०००।-  
१३.३ पलावष्क सामग्ी व्यवसा्य

पलानष्क सामग्ी तिा भाडावत्थन उतपादन 
(पलानष्क ट्याङ्नक, कुनस्थ लगायत) उद्ोग

२०,०००।-  

नत्रपाल, ्बोरा, ढलान पलानष्क लगायत दईु वा 
दईु भ्दा वढी पलानष्क सामग्ी उतपादनउद्ोग

१०,०००।-

पलानष्क सामाग्ीको िोक नवक्की ७,०००।-
नत्रपाल मात्र उतपादन गनने ५,०००।-

 पलानष्क सामग्ी सपलायस्थ १०,०००।-  
 पलानष्कज्य भाँडावत्थन सामग्ी  वजार क्षेत्रका 

िदु्ा न्बके्ता
५,०००।-  

पलानष्कज्य भाँडावत्थन सामग्ी  वजार क्षेत्र 
्बानहरका िदु्ा न्बके्ता

३,०००।-

 कवाडी पलानसटकज्य पदाि्थ पेलेर कचचा 
पदाि्थ ननमाण्थ गनने उद्ोग

५,०००।-  
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 सामा्य झोला तिा डोरी उतपादन गनने उद्ोग ५,०००।-  
१३.४ ्पोलीवथन ्पाइ्प उद्योग  

नप.नभ.सी., नप.नप.आर., नस.नप.नभ.सी., 
एच.नड. पी. लगायतका अ्तरा्थनट्रिय गणुसतर 
नच्ह प्राप्त पाईप उतपादन

२०,०००।-

नप.नभ.सी., नप.नप.आर., नस.नप.नभ.सी., 
एच.नड. पी. लगायतका रानट्रिय वा अ्तरा्थनट्रिय 
गणुसतर नच्ह प्राप्त पाईप उतपादन

१५,०००।

 सिानीयएन.एस.कययू. पाइप (होज पाईप 
लगायतका उतपादन)

१०,०००।-  

१३.५ हू्म्पाइ्प, ववदु्यत्पोल र वसमेनट सामग्ी 
उत्पादन

  

क्सर उद्ोग ३५,००००।- महानगरपानलकाको 
िानी तिा नदीज्य 
पदाि्थ सङ्कलन, 
उपयोग र नवक्की 
नवतरण सम्बन्धि 

काय्थनवनधि, २०७५ 
अनसुार हुनेगरी गनने

आसफालट पला्ट २५,००००।-
 ह्यूमपाइप, नवद्तुपोल र नसमे् ट सामग्ीउतपादन २०,०००।-  

वलक, ररङ्ग, पोल लगायत नसमे् ट 
सामग्ीउतपादन तिा ननमा्थण सामग्ी सपलायस्थ

१०,०००।-

 वलक, ररङ्ग, पोल लगायत नसमे् ट 
सामग्ीउतपादन

५,०००।-  

नवद्तु तार पोल टा्सफरमर लगायतका 
सामाग्ीहरुको कारोवार गनने वयवसाय रु 

१००००।-

१३.६ ढुङ्गा, वगवट, बालुवा लगा्यत ् वम्पङ गरी 
वबक्री गनने 

७,०००।-

१३.७ वसमेनट ्पोल वाट गोठ वनमा्फण गनने 
व्यवसा्य

५,०००।-  
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१३.८ रेव्वमकस उद्योग
रेनडनमकस उद्ोग दईु वा दईु भ्दा ्बढी ढुवानी 
नमकचर भएको

२०,०००।-  

 रेनडनमकस उद्ोग दईु भ्दा कम ढुवानी नमकचर 
भएको

१५,०००।-  

१३.९ मोजाइक टा्यलस उद्योग ७,५००।-  
१३.१० रवन्फचर उद्योग (काष्), तथा वबक्री कक्   
 तेस्ो मलुकु्बाट आयात गनने २५,०००।-  

उद्ोग मात्र २५ लाि भ्दा ्बढी पयूँजी २०,०००।-
 उद्ोग तिा सोरुम द्ैुब भएको (१० दनेि २५ 

लाि सममको पयूँजी)
१५०००।-  

 उद्ोग मात्र (१० दनेि २५ लाि सममको पयूँजी) १०,०००।-  
उद्ोग मात्र ३ दनेि १० लाि समम पयूँजी ५,०००।-
सोरुम २५ लाि भ्दा मानि १५,०००।-
सोरुम १० दनेि २५ लाि समम पयूँजी ७,०००।-

 सोरुम १० लाि समम पयूँजी भएको ५,०००।-  
१३.११ सेर बनाउने उद्योग ७,५००।-
१३.१२ वसटल  रवन्फचर बनाउने उद्योग १०,०००।-

वकृ्षारोपण तिा वकृ्षा कटानी काठ नचरान/ नवककी 
गनने वयवसाय (नननज ्बन वनाइ काठ वेचने)

५०००।-

१३.१३ रवन्फवसङ्ग व्यवसा्य
सोरुम २५ लाि भ्दा मानि पयूँजी १५,०००।-
सोरुम १० दनेि २५ लाि सममको पयूँजी ७,०००।-
सोरुम १० लाि  भ्दा कम पयूँजी ५,०००।-

१३.१४ इनटेरर्यर ्ेकोरेशन व्यवसा्य
२५ लाि भ्दा मानि पयूँजी २५,०००।-
१० दनेि २५ लाि समम पयूँजी १५,०००।-
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१० लाि समम पयूँजी १०,०००।-
वजपसन तथा कारनेस होलसेल ्पसल १०,०००।-
वजपसन तथा कारनेस खुद्ा ्पसल ६,०००।-

१३.१५ काष् रवन्फचर मम्फत मात्र ३,५००।-
१३.१६ वसटल रवन्फचर मम्फत मात्र ३,५००।-
१३.१७ रेव्मेट बो ््फ,सनमाइका तथा पलावसटक 

लगा्यतको ढोका वनाउने उद्योग 
१५,०००।-  

 १३.१८ रेव्मेट बो ््फ तथा सनमाइका, पलावसटक 
लगा्यतका ढोका वबक्री ्पसल

१०,०००।-  

रेव्मेट ढोका मात्र वबक्री ्पसल ७,०००।-
१३.१९ सवमल उद्योग तथा वबक्रीकक्   
 रिली २०,०००।-  
 ्ेब्च १०,०००।-  
१३.२० रलामका वालटी, कांटी कवजा लगा्यत 

बनाउने उद्योग
 ७,०००।-  

१३.२१ कांटी तथा कवजा ्पसल
िोक पसल ५,०००।-  

 िदु्ा पसल ३,०००।-  
१३.२२ ढलान वमकसचरको सामग्ीउत्पादन २५,०००।-  
१३.२३ आलमुवन्यम, ्ुय.व्प.वभ.सी, सी.्पी.भी.सी. 

लगा्यतको झ्याल ढोका उद्योग 
१५,०००।-  

 आलमनुनयम झयाल ढोका उद्ोग मात्र ७,०००।-  
आलमनुनयम झयाल ढोका मम्थत मात्र ५०००।-

१३.२४ रलामको झ्याल ढोका उद्योग तर्फ   
 फलामको झयाल ढोका उद्ोग गयालभानाइज 

समते गनने
४०,०००।-  

 फलामको झयाल ढोका उद्ोग गयालभानाइज 
सनु्बधिा नभएको

१५,०००।-  
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१३.२५ कक्फ ट्पाता उद्योग 
कक्थ टपाता ्बनाउने उद्ोग रानट्रिय सतरको ३०,०००।-  

 कक्थ टपाता ्बनाउने उद्ोग सिानीय १५,०००।-  
्ुँ्  तथा वाकसा बनाउनेउद्योग ३०००।-

१३.२६ वसटलका रेवलङ्ग समबनधी उद्योग ७,५००।-  
१३.२७ वसटलको ्पानी ट््याङ्की उद्योग २०,०००।-
१३.२८ केवमकल जन्य कचचामाल ल्याई प्रशोधन 

गनने उद्योग 
७,५००।-  

१३.२९ रलाम तथा वसटलका ्पोल तथा अन्य 
सामग्ीउत्पादन गनने

  

 गयालभानाइज प्रनवनधि भएको ५०,०००।-  
 गयालभानाइज प्रनवनधि नभएको २५,०००।-  
 फलामको मात्र पोल ननमा्थण १०,०००।-  
१३.३० वग्ल उद्योग तथा वसटल सामग्ीउत्पादन  १०,०००।-  
 नग्ल तिा नसटल सामग्ीसपलायस्थ ७,०००।-  
 नग्ल सटर, भर ्याङ्ग, गेट, रेनलङ्ग लगायत ५,०००।-  
१३.३१ ईटा उद्योग २०,०००।-  
१३.३२ ईटा व््पो ५,०००।-  
१३.३३ हलुका चाइवनज बलक वनमा्फण गनने उद्योग ५,०००।-  
१३.३४ रलामवाट वनमटीत घर वनमा्फण गनने 

इवनजवन्यररङ्ग व्यवसा्य तर्फ
  

 नसटल सरिकचर/नप्र्या्ब सनहत २०,०००।-  
 फलाम मात्र प्रयोग गनने १५,०००।-  
१३.३५ हा ््फवे्यर तथा वनमा्फण सामग्ी ्पसल   
 वानष्थक १० करोड भ्दा मानि कारो्बार गनने ५०,०००।-  
 वानष्थक ५ दनेि १० करोड समम कारो्बार गनने २५,०००।-  
 वानष्थक ३ दनेि ५ करोड समम कारो्बार गनने १५,०००।-  
 वानष्थक १ दनेि ३ करोड समम कारो्बार गनने १०,०००।-  





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

 वानष्थक ५० लाि दनेि १ करोड समम कारो्बार गनने ७,०००।-  
 वानष्थक ५० लाि समम कारो्बार गनने ५,०००।-  
१३.३६ माव्फल ्पसल   
 आयात गररएको नवदशेी माव्थल पसल २५,०००।-  
 सवदशेी माव्थल पसल १५,०००।-  
१३.३७ सेनेटरी ्पसल   
 रिाणडेड कमपनीको सामग्ीकारो्बार गनने १०,०००।-  
 रानट्रिय सतरको सामग्ीकारो्बार गनने ७,०००।-  
 सिानीय सतरको सामग्ीकारो्बार गनने ५,०००।-  
१३.३८ वससा, पलाइउ्, सनमाईका लगा्यत 

्पसल
  

 नससा, पलाइउड, सनमाईका, फरमाईका, 
नलनसटक, तयारी ढोका पलला लगायत 
होलसेल तिा िदु्ा न्बक्की 

२०,०००।-  

नससा, पलाइउड, सनमाईका, फरमाईका, 
नलनसटक लगायत न्बक्की 

१५,०००।-

 सनमाईका, फरमाईका मात्र ५,०००।-  
 पलाइउड मात्र ५,०००।-  

नससा मात्र ५,०००।-
१३.३९ हा ््फवे्यर, स्यानीटरी, माव्फल, ्ेपनटस 

लगा्यत वबक्री गनने होलसेल
५०,०००।-

१३.४० ्पोखे्ली ढुङ्गा उद्योग र वबक्री कक्   
 घरमा लगाउने ढुङ्गा उद्ोग ७,०००।-  
 घरमा लगाउने ढुङ्गा न्बके्ता ५,०००।-  
१३.४१ तारजाली समबनधी व्यवसा्य 
 गयानवयन तार (तटव्धिमा प्रयोग हुने) उद्ोग १०,०००।-  
 गयानवयन तार (तटव्धिमा प्रयोग हुने) सपलायस्थ ७,०००।-  

मनसनो जाली सपलायस्थ ५,०००।-
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१३.४२ ्बाँस तिा ्बाँसज्य सामग्ी पसल ३,०००।-  
१३.४३ ्ोको, नामलो, भकारी माटाका भाँ्ा, 

कुचो, खरेटो तथा वेत जन्य सामान 
लगा्यतका सामाग्ी
वेत समते ५,०००।-
वेत ्बाहके २,०००।-

१३.४.४ सामा्य आरन रानि फलामको काम गनने २,०००।-
१४ कम्ूयवनकेशन, वसनेमा समबनधी व्यवसा्य
१४.१ कम्ूयवनकेशन सेनटर   

एन सेल २५,०००।- Optical Power 
Transmission 

को प्रनत वडा 
रु१०००/- िप 

रकम नलने

एन टी सी  तिा एन सेल लगायतका टावर 
जडान गनने वयवसाय 

१००००।-

एन टी सी तिा एन सेल लगायतका टावर मम्थत 
गनने वयवसाय

५०००।-

 एस.नट.नड., आई.एस.नट.नड., ्याकस(इमले 
इ्टरनेट) समते

३,०००।-  

 एस.नट.नड., आई.एस.नट.नड., ्याकस 
इमलेइ्टरनेट साइवर

२,०००।-  

१४.२ वसनेमा हल   
 मनलटपलेकस नसक्न २५,०००।-  
 नसंगल नसक्न २०,०००।-  
१४.३ वरलम व्वट्ट्ब्ूयटस्फ १०,०००।-  
१४.३.१ वरलम वनमा्फण ५,०००।-
१४.३.२ ववववध मनोरञजन प्रदान गनने व्यवसा्य ५,०००।-
१४.३.२ मनोर्जनातमक नाइन डी तिा मभुी दिेाउने 

वयवसाय
              

५०००।-
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१४.३.३ कुनै पनन वयवसायको समपक्थ  काया्थलय ५०००।-
१४.४ ववज्ा्पन एजेनसी व्यवसा्य ५,०००।-  
१४.५ Direct to Home (नडस होम जसता) केवल 

वयवसाय

Optical Power 
Transmission 
को प्रनत सपोट्थ 

यान्त्रक उपकरण 
को रु१०००/- िप 

रकम नलने

 रानट्रिय सतरको २५,०००।-  

सिानीय सतरको १०,०००।-
१४.६ टेवलवभजन तर्फ Optical Power 

Transmission 
को प्रनत सपोट्थ 

यान्त्रक उपकरण 
को रु१०००/- िप 

रकम नलने

 रानट्रियसतरको २५,०००।-  

 क्षेत्रीयसतरको १०,०००।-  

 सिानीयसतरको ७,०००।-  

१४.७ इनटरनेट ज्ान व्यवसा्य Optical Power 
Transmission 
को प्रनत सपोट्थ 

यान्त्रक उपकरण 
को रु१०००/- िप 

रकम नलने

 रानट्रियसतरको (भाया नेट, वलड्थ नलङ्क 
लगायत)

२०,०००।-  

 फाई्बर लाईन केवल सिानीय सतरको १०,०००।-  

केवलमात्र सिानीय सतरको ७,०००।-
१४.८ केवल व्यवसा्य Optical Power 

Transmission 
को प्रनत सपोट्थ 

यान्त्रक उपकरण 
को रु१०००/- िप 

रकम नलने

 इ्टरनेट सनहतको २०,०००।-  
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 केवललाईनको नट.नभ. मात्र १०,०००।-  

१४.९ एर.एम.रेव््यो व्यवसा्य   

 २ हजार वाट क्षमता ५,०००।-  

 १ हजार वाट क्षमता समम ३,०००।-  

 १ सय वाट क्षमता समम २,०००।-  

१४.१० अव््यो ्पसल २,०००।-  
१४.११ वभव््यो तिा वस.व्.्पसल ३,०००।-  
१४.१२ ई.्ेपमेनट तथा आइ. टी. सोलुसन व्यवसा्य ५,०००।-  

ई.्ेपमेनट व्यवसा्य मात्र ३,०००।-
१४.१३ नेटववक्फ ङ्ग तथा वस.वस.वट.वभ. व्यवसा्य  

उपकरण सनहत सेवा ५,०००।-
सेवा मात्र ३,०००।-

१४.१४ अनलाइन व्यवसा्य ३,५००।-
अनलाइन ्पत्र्पवत्रकाको व्यवसा्य १,५००।-
्पत्र्पवत्रका रावट्ट््य सतरको ३,०००।-
्पत्र्पवत्रका रावट्ट््य सतरको साप्तावहक २,०००।-
्पत्र्पवत्रका रावट्ट््य सतरको  अध्फ साप्तावहक १,५००।-
्पत्र्पवत्रका सथावन्य सतरको  १,०००।-
सफटवे्यर ्ेभल्प गरी वेचने व्यवसा्य ७०००।-
ठेकदारी ठेकका्पटृा समबनधी व्यवसा्य 
क वग्थ ठेककापटृा सम्ब्धिी वयवसाय २५,०००।-
ि वग्थ ठेककापटृा सम्ब्धिी वयवसाय १५,०००।-
ग वग्थ ठेककापटृा सम्ब्धिी वयवसाय १०,०००।-
घ वग्थ वयवसाय दता्थ ५,०००।-

१४.१६ इवनजवन्यररङ्ग कनसलटेनसी वा घर नकसा 
व्यवसा्य
सरिकचरल, नजयो टेनकनकल, आनक्थ टेक 
लगायतका जनशनक्त इन्जननयर भएको फम्थ

१०,०००।-
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 इन्जननयर भएको फम्थ ८,०००।-  
 स्ब-इन्जननयर भएको फम्थ ५,०००।-  

सभनेयर फम्थ   ५०००।-
अनमन फम्थ   ३०००।-

१४.१७ हाउवजङ्ग, रर्यल सटेट   
 मापदणड अनसुार ५ न्बघा भ्दा मानि 

क्षेत्रफलमा संचानलत
२५,०००।-  

 मापदणड अनसुार ३ दनेि ५ न्बघा क्षेत्रफलमा 
संचानलत

१५,०००।-  

 मापदणड अनसुार १ दनेि ३ न्बघा क्षते्रफलमा संचानलत १०,०००।-  
१४.१८ व््प बोररङ वनमा्फण सेवा २,०००।-  

मेवसनवाट ्पानीको रिोत ्पवहचान गरी 
्पानी वनकालने व्यवसा्य

५०००।-

१४.१९ वनमा्फणकमटी व्यवसा्य (घर बनाउने वनमा्फण 
के्त्रमा रिवमक उ्पलवध गराउने व्यवसा्य)

२,०००।-  

१५ सनुचाँवद, गरगहना तथा धातु समबनधी 
व्यवसा्य

  

१५.१ सनुचांदी गरगहना ्पसल  महानगरपानलका र 
सनुचाँदी वयवसायी 
नवच भएको सहमती 

अनसुारको दर 
कायम गनने । 

 १ करोड भ्दा वढी पयूँजी भई आ्नै घरमा 
संचालन र वानष्थक कारो्बार ५ करोड भ्दा 
वढी भएको

२५,०००।-  

 १ करोड भ्दा वढी पयूँजी भई वानष्थक कारो्बार 
३ दनेि ५ करोड समम भएको

१५,०००।-  

 ५० लाि दनेि १ करोड सममको पयूँजी रही 
वानष्थक कारो्बार १ दनेि ३ करोड समम भएको

१०,०००।-  
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 २५ लाि दनेि ५० लाि सममको पयूँजी रही 
वानष्थक कारो्बार ५० लाि दनेि १ करोड 
समम भएको

५,०००।-  

१० लाि दनेि २५ लाि सममको पयूँजी रही 
वानष्थक कारो्बार २५ लाि दनेि ५० लाि 
समम भएको (कारिाना रािरे कालीगढको 
काम गनने समते)

३,०००।-

१५.२ सनु ररराईनरी व्यवसा्य ५,०००।-
१५.३ ्पतथर व्यवसा्य ३,०००।-

धिलुो संकलन तिा पयूरानो गर गहना सरसफाई 
गनने तिा जयासल टाइपको टुकटुके जयालामा 
काम गनने पसल

२,०००।-

१५.४ नककली र अन्य गहना ्पसल  
होलसेल १०,०००।-
िदु्ा (नकरली िरिहनथा र अनय रसमदेटर 
्समतेरो प्सरललथाई रसमदेटर अन्ुसथार नै 
वयव्सथाय रर दलने)

५,०००।-

१५.५ गरगहना राखने व्याग तथा वट्ा जन्य 
सामग्ीवबक्री

३,०००।-  

१५.६ गरगहना वनाउने औजारको ्पसल ३,०००।-  
सनुचाँदी कारिाना ३०००।-

१५.७ धातुको काम गनने ्पसल   
 .जयासलवा आरन रािी कास,तामा, नपत्लको 

भाडा ्बनाई वयवसाय गनने लाई
१०,०००।-  

 सामा्य आरन (धिार लगाउने समते) १,०००।-  
१६ गामनेनट, वसलाई, रेव्मे् क्प्ा, जुत्ा 

चप्पल लगा्यत व्यवसा्य
  

१६.१ गामनेनट उद्योग तथा ्पसल   
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 २० वटा भ्दा वढी नसलाई मनेसन भएको ७,०००।-  
 २० वटा भ्दा कम नसलाई मनेसन भएको ५,०००।-  
१६.२ सवट्फङ्ग सवुटङ्ग ्पसल तथा वसलाई   
 िान कपडा सनहत सटु नसलाई १०,०००।-  
 िान कपडा सनहत सटु ्बाहकेको नसलाई ७,०००।-  
 अ्य साधिारण कपडा नसलाई (दौरा सरुुवाल 

लगायत)
५,०००।-  

१६.३ वसलाइ कटाई तथा टे्वनङ्ग सेनटर ५,०००।-  
१६.४ वसलाई तथा टेलस्फ व्यवसा्य मात्र   
 ्बनुटक तिा िान भएको ५,०००।-  
 पसल ्बाट ठेकका नलएर नसलाउने ३,०००।-  
 ग्ाहकले लयाएको कपडा नसलाउने १,०००।-  
१६.५ वसलाई मेवशन मम्फत गनने ्पसल १,०००।-  

वसलाई मेवशन उत्पादन गनने उद्योग ५,०००।-
१६.६ ड्ाईवकलनस्फ तथा धोवी ्पसल   
 कपडा ड्ाईनकलनस्थ ५,०००।-  
 कपडा धिलुाई पसल २,०००।-  
१६.७ रेनसी ्पसल   
 आयात गरी आ्नै भवनमा संचालन गरेको 

होलसेल वयवसाय
५०,०००।-  

 आयात गरी होलसेल वयवसाय गनने २५,०००।-  
 होलसेल्बाट िररद गरी न्बक्की गनने मखुय वजार 

क्षेत्र राजमाग्थका न्बके्ता
१०,०००।-  

 मखुय ्बजार क्षेत्रका िदु्ा न्बके्ता ७,०००।-  
मखुय ्बजार क्षेत्र्बाट ्बानहरका  शािा सडकका 
िदु्ा न्बके्ता

५०००।-

 ग्ामीण क्षेत्रका िदु्ा वयवसाय ३,०००।-  
१६.८ क्प्ा ्पसल   
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 आयात गरी आ्नै भवनमा संचालन गरेको 
होलसेल वयवसाय

२५,०००।-  

 आयात गरी होलसेल वयवसाय गनने १५,०००।-  
 होलसेल्बाट िररद गरी न्बक्की गनने मखुय वजार 

क्षेत्र राजमाग्थका नवके्ता
१०,०००।-  

 मखुय ्बजार क्षेत्रका िदु्ा न्बके्ता ७,०००।-  
मखुय ्बजार क्षेत्र्बाट ्बानहरका  शािा सडकका 
िदु्ा न्बके्ता

५०००।-

 ग्ामीणभएका िदु्ा वयवसाय ३,०००।-  
१६.९ क्प्ा तथा टेकसटा्यल उद्योग १५,०००।-  
१६.१० तनना, ्पदा्फ तथा वसरकको खोल 

लगा्यतका कारोबार गनने मुख्य वजार 
के्त्रका ववके्रता

७,०००।-  

तनना, ्पदा्फ तथा वसरकको खोल 
लगा्यतका कारोबार गनने मुख्य वजार के्त्र 
वावहरका ववके्रता

५०००।-

परुाना कपडा पेलेर कपास वनाउने उद्ोग ५०००।-
१६.११ वसरक, ्सना वबक्रीकक्   
 मयाटरेस/डनलप न्बक्की गनने वयवसाय ७,०००।-  
 मनेशन प्रयोग गरर ्बनाउने पसल ५,०००।-  
 अ्य साधिारण ३,०००।-  

कपास वयवसाय  समपणु नकनसमका कपासको 
कारोवार गनने

५०००।-

कपास वयवसाय  कुनै एक रिाणडको मात्र 
कारोवार गनने  

३०००।-

१६.१२ धागो तथा टाँक ्पसल   
 होलसेल ५,०००।-  
 िदु्ा ३,०००।-  
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१६.१३ जुत्ा तथा चप्पल ्पसल   
 ्बानहरी उतपादन न्बक्की गनने पसल १०,०००।-  
 ्बानहरी तिा सिानीय उतपादन न्बक्की गनने पसल ७,०००।-  
 सिानीय वा रानट्रिय उतपादन न्बक्की गनने ५,०००।-  

अ्य साना जतु्ा/चपपल पसल ३,०००।-
१६.१४ जुत्ा तथा चप्पल उद्योग   
 अटोमानटक मसेीनको प्रयोग गनने १०,०००।-  
 हाते मसेीन वा हातको प्रयोग गनने ५,०००।-  
१६.१५ जुत्ा, ब्याग, ज्याकेट लगा्यत सामग्ी 

मम्फत गनने
१६.१५.१ जुत्ा, ब्याग, ज्याकेट लगा्यत सामग्ी 

मम्फत गनने
२,०००।-

१६.१५.२ जुत्ा, ब्याग, ज्याकेट लगा्यत सामग्ी 
मम्फत गनने (मुख्य बजार के्त्र बावहरको)

१,०००।-

१६.१६ ज्याकेट, व्याग, सइुटर उद्योग १०,०००।-  
१६.१७ छाला तिा नस्िेनटक वयाग एव जयाकेट 

वनाउने उद्ोग 
७५००।-

१६.१८ कपडाको वयाग /फाइवर झोला वनाउने उद्ोग ५०००।-
१६.१९ सवेटर उद्ोग ५०००।-
१६.२० ज्याकेट, व्याग, सइुटर ्पसल ५,०००।-  
१६.२१ होजी्यारी व्यवसा्य (उनका क्प्ा वुनने 

व्यवसा्य)
  

१६.२२ आफै वयवसाय संचालन गरेको ३,०००।-  
 भाडामा वु् ने वयवसाय १,५००।-  
१६.२३ बोरा उद्योग ७,०००।-  
१६.२४ बोरा वसलाउने ्पसल ३,५००।-  
१६.२५ बोरा वप्रनट गनने ्पसल ३,५००।-  
१७ सौनद्य्फ र वरटनेस समबनधी व्यवसा्य
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१७.१ सैलुन तथा व्ूयटी्पाल्फर   
 कसमनेटक तिा मसाज सेवा सनहत ३,०००।-  
 कसमनेटक तिा मसाज सेवा नभएको २,०००।-  
 सैलनु वा वययूनटपाल्थर सेवा मात्र २,०००।-  
१७.२ सैलुन तथा व्ूयवट्पाल्फर टेवनङ्ग सेनटर ५,०००।-  
१७.३ वजम व्यवसा्य तर्फ ७,०००।-  
१७.४ वरटनेस सामग्ी वबक्री व्यवसा्य होलसेल १०,०००।-  

वरटनेस सामग्ी वबक्री व्यवसा्य खुद्ा ६०००।-
प्रोवटन हाउस ३०००।-

१७.५ चुरा ्पसल
चरुा पसल होलसेल ७,०००।-  

 चरुा पसल िदु्ा ५,०००।-  
कसमेवटक उद्योग २५०००।-

१७.६ कसमेवटक ्पसल   
 होलसेल मात्र १५,०००।-  
 होलसेल तिा िदु्ा १०,०००।-  
 मखुय ्बजार क्षेत्रको िदु्ा मात्र ७,०००।-  

मखुय ्बजार क्षेत्र ्बानहरको िदु्ा मात्र ५०००।-
 अ्य ग्ानमण क्षेत्रको िदु्ा मात्र ३,०००।-  
१७.७ ववदेशी लगानीमा सञचालीत ववववध व्यवसा्य 

५० लाख समम लगानी भएकोलाई २००००।-
१ करो् समम लगानी भएकोलाई ३००००।-
५ करो् समम लगानी भएकोलाई ५००००।-
उ्पहार का्य्फक्रम सचंालन गननेबाट 
वकसतावनदी व्यवसा्य

१७.८ वगफट तथा रोटो फे्म ्पसल ्पसल ५,०००।-  
१७.९ खैलौना वगफट तथा गु्ी्या ्पसल   
 िलैौना, नग्टतिा गडुीयापसल ५,०००।-  
 गडुीयापसल ३,०००।-  
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१७.१० एकवारर्यम व्यवसा्य ३,०००।-
नक हाउस ताला चाँवी मम्थत तिा नवक्की  १०००।-

१८ अन्य सेवा
१८.१ कानुन तथा लेखा्पढी व्यवसा्य   
 वररष्ठ अनधिवक्ता रहकेो काननु वयवसाय ६,०००।-  
 अनधिवक्ता रहकेो काननु वयवसाय ३,०००।-  
 अनभवक्ता, लेिापढी तिा अनभकता्थ रहकेो 

काननु व लेिापढी वयवसाय 
१,५००।-  

लेिा परीक्षक/अनडटर फम्थ ५,०००।-
ईभेनट म्यानेजमेनट तथा ्परामस्फ सेवा ५,०००।-

१८.२ रुल तथा माला ्पसल २,०००।-
१८.३ ्ुपजा सामग्ी ्पसल  
 होलसेल मखुय वजार क्षेत्रको १०,०००।-

िदु्ा वजार क्षेत्रको ५,०००।-
 िदु्ा वजार क्षेत्र वानहरको २०००।-
१८.४ टेनट हाउस, क्याटररङ्ग,  वबजुली,  वकचन 

लगा्यत ्ेकोरेशन तथा वेन् बाजा ्पसल
  

 टे्ट हाउस, कयाटररङ्ग, न्बजलुी, नकचन 
लगायत डेकोरेशन तिा वे्डवाजापसल

१०,०००।-  

कयाटररङ टे्ट वे्ड्बाजा समते ५,०००।-
 कयाटररङ सेवा मात्र ३,०००।-  
 १८.५ ववजुली ्ेकोरेशन ३,०००।-  
१८.६ वेन्बाजा सेवा ७,०००।-  
१८.७ ्ंपञचेवाजा सेवा  

मगर ्बाजा ५,०००।-
नौमती ्बाजा ३,०००।-

१८.८ वाद्यवादन व्यवसा्य
वाद्वादन पसल ५,०००।-  
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 मादल न्बक्की तिा मम्थत पसल ३,०००।-  
१८.९ हसतकला उद्योग ५,०००।-  
१८.१० हसतकला तथा हेवण्ग्ार ्पसल २,०००।-  
१८.११ ्ानस तथा सगंीत कला सेनटर ३,०००।-
१८.१२ कलातमक काष्/धातु उद्योग १०,०००।-

कलातमक धातु उद्योग ७०००।-
कलातमक काष् उद्योग ५०००।-
खवनज ्पदाथ्फको उतखनन तथा प्रशोधन 
गनने उद्योग

५०००।-

१८.१३ धम्फकाँटा व्यवसा्य ५,०००।-  
१८.१४ ज्योवति व्यवसा्य २,०००।-  
१८.१५ मेन्पावर कम्पनी १०,०००।-  
 १८.१६ सेक्ूयररटी कम्पनी ५,०००।-  
१८.१७ जब वलङ्क (Job Link) व्यवसा्य ५,०००।-  
१८.१८ वनजी के्त्रका ववमान वटकट बुवकङ्ग 

काउणटर
५,०००।-  

१८.१९ बसको वटकट बुवकङ्ग काउणटर २,०००।-  
१८.२० ट्ानस्पोट्फ ढुवानी सेवा   
 दईु भ्दा वढीहभेी सवारी साधिन (नरिपर, 

जेनसनव, लोडरलगायत)
१०,०००।-  

 दईु भ्दा वढी नरिपर,रियाकटर सवारी साधिन ७,०००।-  
 रियाकटर्बाट ढुवानी गनने ५,०००।-  

नपकअप, नमनी रियाकटर लगायत सवारी साधिन ३,०००।-
१८.२१ कमपनीमा दता्थ भएका यातायत वयवसायी (प्रा.

लीको रुपमा सञचानलत)
५० वटा भ्दा ्बनढ गाडी १५,०००।-
२५ दनेि ५० वटा समम गाडी १०,०००।-
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२५ वटासमम गाडी ५,०००।-
५ वटासमम गाडी ३०००।-
३ वटासमम गाडी १५००।-

१८.२२ ्पास्फल कुरर्यर/कागगो सेवा   
 अ्तरदशेीय सेवा नदने कुररयर/कागगो वयवसाय ५,०००।-  
 सवदशे नभत्रमात्र सेवा नदने कुररयर वयवसाय २,०००।-  
१८.२३ इन्जननयररङ्ग सेवा तिा परामश्थ   
 आइ.टी. इन्जननयर तफ्थ ७,०००।-  
 इलोकरिोननकसइन्जननयर तफ्थ ७,०००।-  
 इलेनकटकलइन्जननयर तफ्थ ७,०००।-  
१८.२४ कुकुरको कारोबार तथा हेरचाह समबनधी 

व्यवसा्य
२,०००।-  

१८.२५ कवा्ी खररद सकंलन तथा वबक्री ्पसल   
 ठयूलाठयूला मशेीन तिा औजार िररद तिा 

न्बक्की गनने
१५,०००।-  

 साना मशेीन तिा औजार िररद तिा न्बक्की गनने १०,०००।-  
गाउँ वाट साइकलमा कवाडी िररद गरी नवक्की 
गनने

५०००।-

१८.२६ कवा्ी प्यावचङ गनने व्यवसा्य १०,०००।-
१८.२७ सेनपटक टैन्क सरसफाइ वयवसाय १०००।-
१८.२८ नफ्लया्स (घमुती वा नफलडमा गई फोटो निचने 

वयवसाय ) 
३०००।-

१९ मवदरा तथा सतूटीजन्य लगा्यतका व्यवसा्य
१९.१ वव्यर उद्योग १,००,०००।-  
१९.२ मवदरा उद्योग   
 ठयूला उद्ोग १,००,०००।-  
 मझौला उद्ोग ५०,०००।-  

साना उद्ोग ३०,०००।-
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१९.३ मवदराजन्य ्ेप्य ्पदाथ्फ   
 नवयर नडलर २०,०००।-  
 मनदरा नडलर (अ्तरानट्रिय उतपादन) ३०,०००।-  
 मनदरानडलर (रानट्रिय उतपादन) १५,०००।-  

मनदरा होलसेल वयवसाय १००००।-
मनदरा िदु्ा वयवसाय ५,०००।-

१९.४ सवुत्फजन्य व्यवसा्य   
 सपलायस्थ २०,०००।-  
 सव नडलर १५,०००।-  

होलसेल वयवसाय १००००।-
 िदु्ापसल ५,०००।-  

तमाि ुभरुा्थ पसल २,०००।-
१९.५ चुरोट वबक्री व्लर (वावि्फक कारोबारको 

आधारमा)
क श्णेी ६० करोड दनेि मानि २५,०००।-  

 ि श्णेी ४० दनेि ६० करोडसमम २०,०००।-  
ग श्णेी २० दनेि ४० करोडसमम १५,०००।-
घ श्णेी १५ दनेि २० करोडसमम १०,०००।-

१९.६ ्पान ्पसल  
 सटरमा संचालन ५,०००।-  
 घनुमतमा संचालन २,०००।-  
१९.७ कफकी प्रशोधिन सं्ब्धिी तानलम तिा परामश्थ से्टर ३०००।-

योग वयवसाय परामश्थ तिा तानलम समते १०००।-
१९.८ नारा्यणी नदी वकनारमा सञचावलत 

मोटरबोट कम्पनीहरुको वावि्फक व्यवसा्य 
कर

भरत्ुपर 
महानगर्पावलकाको 

नारा्यणी नदीमा 
जल ्याता्यात 

सञचालन 
का्य्फवववध, २०७७ 

मा तोवकए बमोवजम
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जेट वोट संखया १ १५०००/-
     जेट वोट संखया २ २५०००/-
जेट वोट संखया ३ ३५०००/-
जेट वोट संखया ४ ४००००/-
जेट वोट संखया ५ ५००००/-
जेट वोट संखया ६ भ्दा मािी वढीमा दश वटा 
समम 

७००००/-

नारा्यणी नदी वकनारमा सञचावलत 
व्यवसा्यहरुको दररेट

भरत्ुपर 
महानगर्पावलकाको 

नारा्यणी नदी 
वकनार व्यवसथा्पन 

तथा सञचालन 
का्य्फवववध,२०७७  मा 

तोवकए बमोवजम

असथा्यी व्यवसा्य दता्फ अनुमवत शुलक व्यवसा्यहरुलाइ्फ 
असथा्यीरु्पमा 
व्ाको वसरारीसको 
आधारमा 
महानगर्पावलकाबाट
अनुमवत प्रदान 
गररनेछ ।

फलफुल,चटपट,ठेलामा भएको फासटफुड 
वयवसायीहरूलाइ्थ वानष्थक शलुक

१५००।-

्बरफ तिा मकै वयवसायी लाई वाषषीक शलुक १०००/-
फोटोग्ाफरहरुको वाषषीक दता्थ शलुक ३०००/-
चरुापोते कसमटेीक वयवसाय शलुक १५००/-
गाडी तिा वस कयाफे ्बानष्थक शलुक ८०००/-
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्ूपवा्फधार उ्प्योग कर असथा्यी व्यवसा्य रकम रु प्रनत 
मनहना

सथान 
नारा्यणी 

नदी वकनार
फलफुल,चटपट,ठेलामा भएको फासटफुडलाई २०००।-
फोटोग्ाफर वयवसायीलाई      २०००।-
ठेलावाला आईसनक्म, मकै न्बक्की      १५००।-
मालापोते (कसमटेीक)      २०००।-
जसु      १५००।-
टुकटुके      ३०००।-
सानो भयान      ४०००।-
्बस कयाफे      ५०००।-

२० मािी उललेनित ्बाहकेका अ्य उद्ोग, 
वयापार र वयवसायमा पयूजीगत लगानीको 
आधिारमा तपनसलमा उललेनित दरमा कर 
लगाइनेछ ।  

  

क्र.स. लगानी तथा ्ुपजी बावि्फक कर 
रकम रु

१ रु १ दनेि ३ लाि समम १०००।-
२ रु ३ लाि १ दनेि रु ५ लाि समम २०००।-
३ रु ५ लाि १ दनेि रु १० लाि समम ४०००।-
४ रु १० लाि १ दनेि रु २० लाि समम ६०००।-
५ रु २० लाि १ दनेि रु ३० लाि समम ८०००।-
६ रु ३० लाि १ दनेि रु ६० लाि समम १००००।-
७ रु ६० लाि १ दनेि रु १ करोड समम १२०००।-
८ रु १ करोड १ दनेि १ करोड ५० लाि समम १५०००।-
९ रु १ करोड पचास लाि १ दनेि रु २ करोड 

समम
२००००।-
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१० रु २ करोड १ दनेि रु २ करोड ५० लाि समम २२०००।-
११ रु २ करोड ५० लाि १ दनेि रु ३ करोड समम २५०००।-
१२ रु ३ करोड १ दनेि रु ४ करोड समम ३००००।-
१३ रु ४ करोड १ दनेि रु ८ करोड  समम ३५०००।-
१४ रु ८ करोड १ दनेि रु १५ करोड समम ४००००।-
१५ रु १५ करोड १ दनेि २० करोड समम ४५०००।-
१६ रु २० करोड १ दनेि २५ करोड समम ५००००।-
१७ रु २५ करोड १ दनेि मािी स्ैबमा ६००००।-

थ्प व्यवसथाः
१. अनसुयूची -४ को ्बुँदा नं २.१ ्बमोनजमको कृनष तिा पशजु्य वयवसाय साना 

कृषक भ्नाले क्दमलु, चयाउ उतपादन, २,००० भ्दा कम कुिरुा पालन, माछा 
पोिरी, केरा उतपादन, फलफुल उतपादन, १ न्बगाहा भ्दा कम जगगामा गररने 
तरकारी िनेत, ५ कठ्ा भ्दा कम जगगामा गररने नस्थरी, पटु्प िनेत, ५ वटा भ्दा 
कम पशपुालन, २० वटा भ्दाकम ्बाख्ा पालन, ५० घार भ्दा कम माहुरी 
पालन, २० वटा भ्दा कम ्बङ्ुगरु, सङ्ुगरु पालन, लगायतका वयवसायलाई 
नलइनेछ । 

२. उद्ोग, नग्ल, फनन्थचर वयवसाय, वक्थ शप, कवाडी वयवसाय, पशपु्छी पालन 
आनद जसता मानव तिा वातावरणसँग प्रतयक्ष सरोकार राखने वयवसायहरुलाई 
सिलगत सज्थनमन मचुलुका गरी वयवसाय दता्थ गररनेछ ।

३. आनि्थक वष्थ ०७४/०७५ वाट वयवसाय कर असलु गदा्थ वयवसायकरको दर 
आनि्थक ऐन, २०७९ को अनसुयूनच ४ मा उललेि भएको दरमा नै असलु गररनेछ ।

४. भरतपरु महानगरपानलका क्षेत्रनभत्र कारोवार गनने नवनत्य संसिाहरु, सपुर 
माकने ट, वयवसायीक प्रनतष्ठानहरु, ्बीमा कमपननहरु ,सहकारी लगायत अ्य 
वयवसायहरुको हकमा नवनभ्न सिानमा शािा काया्थलयहरु भएमा प्रतयेक 
शािाकाया्थलयहरुलाई छुटै् वयवसाय मानन तोनकएको दरमा नै वयवसायकर नतनु्थ 
पननेछ ।

५. महानगरपानलका र मातहतका वडाहरुमा गररएको वयवसायदता्थ प्रमाणपत्र  फम्थ 
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दता्थ नभई महानगरको कर तिा अनभलेि प्रयोजनको लानग मात्र जारी गररने हुदँा 
प्रचनलत काननु ्बमोनजम रु ५,००,०००।– र सो भ्दा कम पजुीमात्र वयवसाय 
दता्थ प्रमाणपत्रमा िलुाई वयवसाय दता्थ गररनेछ ।

६. महानगरपानलका क्षेत्र नभत्र कुनै पनन वडामा वयवसाय दता्थ गरर सञचालनमा 
रहकेो तर अ्य वडाहरुमा गोदाम घर भएमा गोदाम घरको ्बहाल कर मात्र अशलु 
गररनेछ तर महानगरपानलका क्षेत्र भ्दा ्बानहर अ्य सिाननय तहमा वयवसाय दता्थ 
गरर यस महानगरपानलकामा गोदाम तिा समपक्थ  काया्थलय मात्र रािी कारोवार 
भएको हकमा वयवसायकर तिा घर ्बहालकर दवुै नलइनेछ ।

७. चाल ुआ.व को वयवसायकर असयूल गदा्थ गत आ.व सममको ्बहाल कर समते 
अननवाय्थ असलु गनु्थ पननेछ ।
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अनुसचूी ५ 
(ऐनको दरा ६ उ्पदरा (१) सगँ समबवनधत)

ज्ीबुटी, कवा्ी र जीवजनतु करको दर
१. नससा लगायत धिातकुा टुक्ाहरु र पत्र ुभई काम नलागने भएका धिातकुा सामानहरुको 

कारो्बार
क्र. स.ं कारोबारको अंक वावि्फक कारोबारको आधारमा रकम रु.

पचास लाि सममको कारो्बार ५,०००/-
पचास लाि दनेि एक करोडको कारो्बार ७,५००/-
एक करोड भ्दा मानिको कारो्बार १०,०००/-

 

२. प्रचनलत काननुले ननषनेधित गरेको आिटेोपहार ्बाहकेका पंनक्षहरुको पवाँि तिा 
मरेका वा माररएका पशकुो हाड, नसंग, िरु तिा छालाहरुको कारो्बार 

क्र. स.ं कारोबारको अंक, वावि्फक कारोबारको आधारमा रकम रु.
पचास लाि सममको कारो्बार ४,०००/-
पचास लाि दनेि एक करोडको कारो्बार सममको ६,०००/-
एक करोड भ्दा मानिको कारो्बार ७,५००/-

३. अ्य कवाडी सामानहरुको कारो्बार 
क्र. स.ं कारोबारको अंक, वावि्फक कारोबारको आधारमा रकम रु.

पचास लाि सममको कारो्बार ३,०००/-
पचास लाि दनेि एक करोडको कारो्बार सममको ५,०००/-
एक करोड भ्दा मानिको कारो्बार ७,०००/

४. अन्य कवा्ी सामानहरुको दर 

l;=g+= dfn j:t' OsfO{ दर रु.

-s_ vfnL ;L;L -ljo/_ jf]tn k|lt uf]6f !=))
-v_ vfnL ;L;L -lr;f] k]o_ jf]tn k|lt uf]6f !=))
-u_ vfnL ;L;L -dlb/f / cGo_ %)) 

Pd=Pn= eGbf dfly
k|lt uf]6f

)=%)

-3_ vfnL ;L;L -dlb/f / cGo_ %)) 
Pd=Pn= eGbf tn

k|lt uf]6f
)=@)
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-ª_ Knfli6s -af]tn, efF8fs'F8f,  
k'/fgf h'Qf, rKkn, Uofng / 
hls{g cflb_

k|lt s]=hL=
!=))

-ª_ vfnL af]/f M
-!_ %) s]=hL ;Dd vfBfGg 
c6\g] Knfli6ssf af]/f
-@_ %) s]=hL= ;Dd vfBfGg 
c6\g] h'6sf af]/f
-#_ !)) s]=hL= ;Dd vfBfGg 
c6\g] h'6sf af]/f

k|lt uf]6f
k|lt uf]6f
k|lt uf]6f

)=@%
)=@%
)=%)

-r_ t]nsf] l6g M
-!_ !) ln6/eGbf a9L c6\g] 7"nf]
-@_ !) ln6/eGbf sd c6\g] 
;fgf]

k|lt uf]6f
k|lt uf]6f

@=))
!=))

@= k|zf]wg u/L k'gM k|of]u x'g ;Sg] b]xfo adf]lhdsf sjf8L dfn;fdfgdf 
b]xfo adf]lhdsf z'Ns M

l;=g+= dfn j:t' OsfO{ दर रु.

-s_ ufd]{06sf] sk8fsf] 6'qmf k|lt s]=hL= @=))
-v_ hn]sf] df]ljn k|lt ln6/ !=))
-u_ h'6 / Knfli6ssf af]/f k|lt s]=hL= )=@)
-3_ sfk]{6sf 6'qmf k|lt s]=hL= @=))
-ª_ 6fo/6\o"a k|lt s]=hL= @=))
-r_ yf]qf] l6g k|lt s]=hL= )=%)
-5_ k'/fgf] 8«d k|lt s]=hL= )=%)
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-h_
k'/fgf sfuh
-!_ cvaf/ -Go"hlk|G6_
-@_ cGo sfuh -sf6'{g ;d]t_

k|lt s]=hL=
k|lt s]=hL=

)=%)
!=))

-em_

wft'sf 6'qmfx¿ / kq'eO{ sfd 
gnfUg] ePsf wft'dfgx¿
-!_ kmnfd
-@_ cGo wft' -lkQn, tfdf cflb_
-#_ yf]lqP/ sfd gnfUg] d]lzg/L 
cf}hf/

k|lt s]=hL=
k|lt s]=hL=
k|lt s]=hL=

#=))
#=))
@=))

-6_ kf]lnlyg kfOksf 6'qmfx¿ k|lt s]=hL= !=))
-7_ -ln8_ sf] w'nf] jf 6'qmf k|lt s]=hL= $=))
-8_ sfFrsf] w'nf] / 6'qmf k|lt s]=hL= !=))

अनुसचूी ६ 
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 (ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 
सवारी साधन कर 

क्र. स.ं सवारी साधन कर दर (रु्पैं्यामा)

ररकसा तिा ईलेनकरिक ररकसा (वानष्थक कर)  १००/-

ईलेनकरिक सकुटर १००/-

टाँगा १००/-

ररकसा तिा ईलेनकरिक ररकसा वा सकुटर नामसारी   ५०/-

पुनश्चः मथा्ी उदललदखत बथाहरेरो ्सवथारी ्सथाधन रर त्था दसतरुरो ्समबनधमथा प्रदरे 
रथाननुमथा वयवस्था भए बमोदजम हुनेछ ।

अनुसचूी ७
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(ऐनको दरा ८ को उ्पदरा (१) सगँ समबवनधत)
ववज्ा्पन कर 

क्र. स.ं ववज्ा्पनको वकवसम  इकाई दर रु 
पररचय पाटी वा साइन ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट १००/-
होनड्थङ्ग ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट १५०/-
वयानर (वढीमा २ हप्तासमम राखन पाइने) प्रनत नदन १००/-
रोडक्स गेट (वढीमा २ हप्तासमम राखन पाइने) 
रोडक्स वयानर तिा गेट ननरुतसानहत गररएको छ । 

प्रनत नदन २००/-

एल.इ.नड. नभनडयो ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ८००/-
एल.इ.नड. लाईट ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ३५०/-
एल.इ.नड. नसक्न ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ४००/-
थ्ी डी अक्षर भएको  ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ३५०/-
्लेकस (ननषनेधित क्षेत्र ्बाहके) प्रनत वग्थफुट १२०/-
पोल नडनजटल ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ५०/-
अ्य नडनजटल ्बोड्थ प्रनत वग्थफुट ५०/-
नभत् ेलेिन/सटर पे्ट (ननजी संरचनामा मात्र) प्रनत वग्थफुट २५/-
वासतनवक वसत ुप्रदश्थन (Real Objects 
Display) 

प्रनत वसत/ु
प्रनत नदन

प्रनत वसत ु
१००/- 
प्रनत नदन 
२००/- 

सवारी साधिनमा रािी गररने नवज्ापन (धवनी सनहत) प्रनत घणटा २००/-
सवारी साधिनमा रािी गररने नवज्ापन (धवनी ्बाहके) प्रनत घणटा १००/-
अनमुनत ननलई रानिएको नवज्ापन सामग्ीमा लागने रकममा २० 

प्रनतशत िप 
साव्थजननक सिानमा रानिएका सोलार वनत् 
जडान भएको यात्र ुप्रनतक्षालयको नवज्ापन 
सामग्ीमा 

 ्बानष्थक प्रनत वग्थफुट रु १००/-
 (साव्थजननक सिानमा 
रानिएको प्रचार प्रसार 
सामाग्ीमा लागने रकममा २० 
प्रनतशत िप गरर रकम असलु 
गन्थ पाइने छ ।)  
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रिानफक आइलयाणड/पोष् ननमा्थण भएका संखया 
अनसुार ्बानष्थक प्रनत 

रिानफक पोष्को रु 
१००००।-

रिानफक आइलयाणड/पोष् नचतवन मनेडकल 
कलेज अगाडीको िप ननमा्थण भएकोलाई  

्बानष्थक प्रनत रिानफक 
पोष्को रु १२५००।–मा 
प्रतयेक वष्थ ५ प्रनतशतले 
्बनृधि गरर अशलु गनने ।

अ्य उललेि नभएका हकमा प्रमिु्बाट ननण्थय गराई 
शलुक तोनकने 

पुनश्चः 
१. कुनै वयवसायीले आ्नो वयवसायको पररचय जनाउने गरी वयवसाय रहकेो घर वा 

सटरमा रानिएका अनधिकतम ३०  ्बग्थ नफटसममको पररचय पाटी वा साइन वोड्थ 
,होनड्थङवोड्थ, लाइट वोड्थ लगायतका नवज्ापन प्रचार सामाग्ीहरुमा नवज्ापन कर 
लागनेछैन तर यसतो पररचय पाटीमा नवज्ापन गनने उदशेयले अ्य उतपादनको प्रचार 
प्रसार सामाग्ी लेनिएमा नवज्ापन कर छुट पाइनेछैन । सािै आ्नो वयवसाय रहकेो 
सिल भ्दा अ्य सिानमा वसत ुतिा सेवाको नवज्ापन गनने उदशेयले रानिएका 
जनुसकैु प्रकृनत र साइजका होनड्थङवोड्थ, लाइट वोड्थ, नडनजटल नडसपलेवोड्थ 
लगायतका नवज्ापन प्रचार सामानग्हरु राखन ुपरेमा महानगरपानलका्बाट अनमुनत 
नलई तोनकए ्बमोनजम कर नतनु्थपननेछ ।ननजी समपनत् र संरचनामा समते यसै ्बमोनजम 
नवज्ापन कर लागनेछ।नवज्ापन कर सम्ब्धिी अ्य वयवसिा ननदनेनशका र नडनजटल 
नडसपले ्बोड्थ, होनडङ वोड्थ तिा नवद्तुीय प्रचार प्रसार सामग्ी ननयमनसम्ब्धिी 
मापदणड(संशोनधित समते) २०७७ मा उललेि भए ्बमोनजम हुनेछ । सािै, नवज्ापन 
कर सम्ब्धिी जररवानाको हकमा प्रदशे काननुमा वयवसिा भए ्बमोनजम हुनेछ ।

२. परुाना होनडङ्ग ्बोड्थहरुलाई लाईट ्बोड्थ तिा नडनजटल नडसपले्बोड्थमा पररमाज्थन 
गरी  महानगरपानलकाले तोकेको साइज र  सिानमा नवज्ापन प्रचार प्रसार सामाग्ी 
राखन ुपननेछ ।

३. सानवकका भरतपरु नगरपानलकाको वडाहरु १ दनेि १४ मा होनडङ्ग ्बोड्थ 
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पणु्थरुपमा ननषधेि गनने र हालका १५ दनेि २९ नं वडामा महानगरपानलका्बाट 
अनमुनत नलई नडनजटल नडसपले ्बोड्थ, होनडङ वोड्थ तिा नवद्तुीय प्रचार प्रसार 
सामग्ी ननयमनसम्ब्धिी मापदणड(संशोनधित समते) २०७७ ्बमोनजम तोनकएको 
साइज र सिानमा होडषीङ ्बोड्थहरु राखन पाइनेछ ।

४. यस महानगरपानलकाको अनमुनत न्बना अनानधिकृत रुपमा रानिएका नवज्ापन 
सामग्ी जफत गरी/गन्थ लगाइ जररवाना सनहत कानयूनी कारवाही चलाइनेछ ।सािै 
अनमुनत न्बना रानिएका नवज्ापन सामग्ी हटाउँदा लागने िच्थ समते सम्बन्धित 
पक्ष वाट असलु गररनेछ ।

५. नवज्ापनकर संकलनमा अवरोधि गनने नवज्ापनकता्थ, सँघ सँसिा, एजे्सीहरुको 
नवज्ापन सामाग्ी हटाउन तिा मटेाउन महानगरपानलका्बाट इजाजतप्राप्त कमपनन/
ठेकदारपक्षलाई समते अनधिकार प्रतयायोजन गन्थ सनकनेछ ।
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अनुसचूी -८
(ऐनको दरा १० को उ्पदरा (१) सगँ समबवनधत)

बहाल वबटौरी शुलक
क्र.स.ं वववरण इकाई दर रु.

महानगरपानलका आफुले ननमा्थण गरेका 
वा आ्नो सवानमतवमा रहकेा भवन, 
टहरा, जगगा वा अ्य समपनत्

प्रनत टहरा/कठ्ा 
मानसक 

५००।-

आ्नो रेिदिेमा रहकेो साव्थजननक 
सिल, ऐलानी जगगा वा ्बाटोको छेउको 
जगगामा ्बनेका असिाई टहरा, छाप्रा वा 
पसल वा आवास,

प्रनत टहरा/मानसक २००।-

महानगरपानलकाले तोकेको साव्थजननक 
सिलमा संचानलत हाट्बजार, मलेा, 
जात्रा आनदमा रहकेा वयवसाय, 

प्रनत सटल १००।-

पनुश्चः ऐलथानी र ्सथाव्कजदनर स्लमथा बनेरथा र बनथाइएरथा ्संरचनथामथा रहरेथा वयव्सथायलथाई 
अन्ुसचूी ४ बमोदजम दतथा्क िदथा्क बहथाल दबटौरी रलुर ्समते दलई वय्सथाय दतथा्क िनु्कपननेछ । 
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अनुसचूी -९
(ऐनको दरा ११ को उ्पदरा (१) सगँ समबवनधत)

्पावक्फ ङ्ग शुलक 
क्र.
स.ं

        वववरण ्पवहलो २ 
घणटाको लावग 

शुलक रु

४ घणटा 
सममको लावग 

शुलक रु

४ घणटा भनदा 
बढी वदनभरीको 

लावग रु
१ मोटरसाईकल, सकुटरज्य 

सवारीसाधिन 
२० ३० ५०

२ प्राईभटे कार, जीप, भयानजसता 
सवारी साधिन 

३० ५० १०० (रातभरीको 
लानग २००)

३. अनमुनत नलई संचालन भएका  
मलेा/महोतसवमा पानक्थ ङ्ग 
शलुक वापत 

५ प्रनतशत 

४. महानगरपानलकाले कुनै सिान 
वा क्षेत्र तोककी ठेकका्बाट वा 
ननजी क्षेत्रसँग सम्वउमा 
पानक्थ ङ्ग ववसिापन गरी सो 
वापतको शलुक असलु गन्थ 
सकनेछ । यसरी पानक्थ ङ्ग गदा्थ 
सम्बन्धित सवारी धिनी्बाट 
उनललनित ्बमोनजम भ्दा ्बढी 
शलुक नलन पाइनेछैन ।  

द्रब्टष्चः एम्ुलेन्स र शववाहनमा पार क्ि ङ्् शुल् लागने छैन ।
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अनुसचूी -१०
(ऐनको दरा १२  उ्पदरा (१) को समबवनधत)

सेवा, शुलक, दसतुर
क्र.स.ं नाम इकाई दर रु

१ वनवेदन दसतुर प्रवत्पटक २५।-
२ वसराररस प्रनतपटक 

२.१ व्यवक्गत वा ्पाररवाररक वसराररस  
नागररकता (ननवेदन र नसफाररस दसतरु) ननशलुक
रानट्रिय पररचय पत्र (ननवेदन र नसफाररस 
दसतरु)

ननशलुक

अपाङ्ग, असाहय, जयेष्ठ नागररक, 
छात्रवनृत,असाहय, वधृिा तिा नवद्ािषी 
नवद्ालय भना्थ दसतरु

ननशलुक

नाता प्रमानणत ७५।-
नाता कायम ४७५।-
पररवाररक नववरण ४७५।-
्बसो्बास प्रमानणत ४७५।-
ना्बालक नसफाररस ४७५।-
ज्मनमनत प्रमानणत ४७५।-
नववानहत/अनववानहत नसफाररस ४७५।-
वयनक्त प्रमानणत (जीनवत रहकेो समते) ४७५।-
सवास्थय उपचार नसफाररस ननःशलुक 
आयश्ोत िलुाई गररने छात्रवनृत् नसफाररस ४७५।-
उललेि नभएका स्ैब नसफाररस (वयनक्तगत वा 
पाररवाररक)

४७५।-

२.२ व्यवसाव्यक वसराररस 
वयवसाय दता्थ तिा संचालन नसफाररस ४७५।-
पशपुालन र कृनष वयवसाय तफ्थ को वयवसाय   ननःशलुक 
नयाँ वयवसाय दता्थ प्रमाण पत्र दसतरु ४७५।-
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वयवसाय दता्थ प्रमाण पत्र प्रनतनलपी दसतरु २००।-
महानगरपानलकामा पनछ समावेश भएका 
ततकानलन गानवस, गाउँपानलका तिा 
नगरपानलकामा दता्थ भई सञचालनमा 
रहकेा वयवसायको हकमा अनभलेिीकरण 
प्रायोजनको लानग परुानो वयवसाय प्रमाणपत्र 
निची नयाँ प्रमाणपत्र नददँा 

ननःशलुक 

महानगरमा दता्थ भएका वयवसाय ्ब्द नाम 
पररवत्थन र कारोवार िप 
(ऐन बमोदजम लथागने परैु वकयौतथा रर दलने 
तर चथाल ुआ. व. रो पषु म्सथानत दभत्र वनद 
िनने वयव्सथायरो हरमथा चथाल ुआ. व रो 
वयव्सथायरर नदलने )

४७५।-

महानगरमा दता्थ नभएका वयवसाय ्ब्द तिा 
नाम पररवत्थन  
(ऐन ्बमोनजम लागने कर परैु नलएर)

४७५।-

वयवसाय नामसारी वा ठाँउसारी ४७५।-
वयवसाय नभएको नसफाररस १,५७५।-
घरेल ुउद्ोग रहकेो नसफाररस सनज्थनमन 
सनहतको

१,९७५।-

कर चकु्ता प्रमाण पत्र ननःशलुक

२.३

घर र घर जगगा समबनधी (घरजगगा 
समबनधी वसराररस गदा्फ भुवमकर 
(माल्पोत) र सम्पवत् कर अवनवा्य्फ वतरेको 
हटुनु्पनने)
घरजगगा नामसारी (मालपोत प्रयोजन) १,५७५।-
मतृययू भएका वयनक्तको नाममा रहकेो समपनत् 
हकवालामा नामसारी (मतृययू दता्थ प्रमाणपत्र 
अननवाय्थ)

४७५।- 
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घर तिा ्बाटो भए नभएको (रानजनामा) 
रनजट्रेिशन पास प्रयोजनको लानग नसफाररस ) 
बथाटोरो नथाम अदनवथाय्क खलुथाउन ुपननेछ । 

१,९७५।-

घर तिा ्बाटो भए नभएको (अशं्बणडा, 
्बकस, सटृापटृा लगायत)
बथाटोरो नथाम अदनवथाय्क खलुथाउन ुपननेछ । 

१,९७५।-

नफलडमा वाटो भएको नकसामा नभएको 
िणडमा नफलड हरेर ्बाटो प्रमानणत गदा्थ 

४७५।-

घर जगगा मलुयाङ्कन रनजसरेिशन पास 
प्र्योजनको लावग मूल्याकंन दसतुर 
पचास लाि समम १,५७५।-
पचास लाि एक दनेि पचहत्र लाि समम १,९७५।-
पचहत्र लाि एक दनेि एक करोड समम २,४७५।-
एक करोड एक दनेि  पाँच करोड समम २,९७५।-
पाँच करोड भ्दा मािी ४,९७५।-

२.४ सघं ससंथाको वसराररस  
संसिा नवीकरण नसफाररस ९७५।-

२.५ नामसारी, ठाँउसारी तथा ज्ान वसराररस 
िानेपानी जडान ४७५।-
नवद्तु (घरायसी) ४७५।-
नवद्तु (वयापाररक प्रयोजन) ९७५।-

२.६
आवसी्य प्र्योजनको लावग काठको 
वसराररस

४७५।-

२.७
वबजुली लाईन थ्ीरेज/ट्ानसवमटर 
वसराररस 

१,९७५।-

सहकारी/कृषी संसिा तफ्थ ९७५।-
लघ ुघरेल ुतफ्थ  नसफाररस दसतरु १,४७५।-
साना उद्ोग तफ्थ  नसफाररस दसतरु २,९७५।-
ठुला उद्ोग तफ्थ  घरेल ुनसफाररस ४,९७५।-





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

३. दसतुर 

३.१
नाम ्पररवत्फन दसतुर 
रथाजयरो नीदत अनरुुप बथाधयरथारी रुपमथा नथाम 
पररवत्कन िदथा्क रलुर लथागनेछैन ।
एक पटक महानगरपानलका्बाट नलएका 
नसफाररस तिा प्रमाण पत्र प्रमानणत गदा्थ सोही 
आनि्थक वष्थनभत्र दसतरु

ननःशलुक

३.२ वनमा्फण (ठेकका्पट्ा) व्यवसा्यी दसतुर 

३.२.१ घ वग्फ (महानगरले नै वन्यमन गनने)
महानगरपानलकामा वयवसाय 
दता्थ भएको हुनपुनने तर इजाजत 

पत्र ननवकरण भए पनछ वयवसाय 
कर लागने छैन।

इजाजत पत्र दसतरु घ वग्थ २५०००।-
इजाजत नवीकरण दसतरु (श्ावण दनेि 
असोजसमम)

१०,०००।-

इजाजत नवीकरण गन्थ मयाद नभत्र नआएमा 
िप दसतरु रु २००० समते गरी (कानत्थक दनेि 
आषाढ समम)

१२,०००।-

इजाजत पत्र प्रनतनलनप १,०००।-
इजाजत पत्र नामसारी /ठाउँसारी ५,०००।-

३.२.२
वानष्थक सयूनचकृत दसतरु (अ्य ननकायले 
ननयमन गनने)
क वग्थ १०,०००।-
ि वग्थ ७,०००।-
ग वग्थ ५,०००।-

३.२.३ इवनजवन्यररङ्ग सचूीकृत तर्फ  
सयूचीकृत दसतरु 

(पनहलो वष्थ मात्र)
्बानष्थक 

ननवकरण
सरिकचरल, नजयो टेनकनकल, आनक्थ टेक 
लगायतका जनशनक्त इन्जननयर भएको फम्थ

७५००।- ३०००।-

इन्जननयर भएको फम्थ ६५००।- २०००।-
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सव इन्जननयर भएको फम्थ ५०००।- १,०००।-

३.२.४ टावर अनुमवत दसतुर 
्बानष्थक 

ननवकरण
टेनलफोन टावर अनमुती दसतरु ७०००।- ३५००।
मोवाइल टावर अनमुती दसतरु ५०००।- २०००।

३.२.५
जगगा ववकास अनुमवत(पलवटङ) दसतुर 

प्रवत ववघा 
३०,०००।-

नडप वोररङ इजाजत वयापाररक प्रयोजनका 
लानग

३५,०००।-

नडप वोररङ इजाजत अ्य प्रयोजनका लानग १५,०००।-

३.२.६
प्रचार प्रसार सटल साव्फजवनक सथलमा 
(४*५) वरट समम प्रवत वदन 

वयवसानयक प्रयोजन ३०००।-
सयूचनामयूलक सामाग्ी १०००।-

२०व.री. भनदा ठूलो भएमा प्रवत वग्फ वरट प्रवत वदन रु १००।–थ्प 
गरर अनुमवत वदन सवकनेछ। 

३.२.७
 महानगरपानलका क्षेत्र नभत्र मलेा¸महोतसव 
तिा प्रदशनी जसता काय्थक्म संचालन गदा्थ

मलेा¸महोतसव तिा 
प्रदशनी संचालन 
काय्थनवनधि¸२०७६ 
मा तोनकएको  कर 
तिा शलुक ्बझुाई 

महानगरपानलका ्बाट 
अननवाय्थ अनमुनत नलई 
सञचालन गनु्थ पननेछ । 

३.३. प्रमाण ्पत्र तथा राराम दसतुर 
नकसापास फाराम १,०००।-
नकसापास फाराम (अनभलेिीकरण गदा्थ मात्र) ५००।-
सवारी कर प्रमाण पत्र दसतरु १००।-
घर ्बहाल कर पनुसतका दसतरु ननशलुक

३.४.
वैदेवशक प्र्योजनको लावग मूल्याकंन 
दसतुर 
पनचचस लाि समम १,५००।-
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पनचचस लाि एक दनेि पचास लाि समम २,०००।-
पचास लाि एक दनेि पचहत्र लाि समम ३,०००।-
पचहत्र लाि एक दनेि एक करोड समम ४,०००।-
एक करोड एक दनेि एक करोड पचास लाि समम ५,०००।-
एक करोड पचास लाि एक दनेि दईु करोड समम ६,०००।-
दईु करोड एक दनेि दईु करोड पचास लाि समम ७,०००।-
दईु करोड पचास लाि एक दनेि तीन करोड समम ८,०००।-
तीन करोड एक दनेि चार करोड समम १०,०००।-
चार करोड एक दनेि पाँच करोड समम १२,०००।-
छ करोड भ्दा मानि रु. १२,००० पनछको 
रकममा प्रनत सय ०.०३ पैसाका दरले हुने 
रकम नहसा्ब गररनलने 
एक पटक मयूलयाङ्कन दसतरु नलई नदइएको 
नसफाररसमा सोही आनि्थक वष्थभरी नवीकरण 
गदा्थ 
पनुश्चः मलूयथाङ्रन ररममथा पररवत्कन िरेरो 
भएमथा उललेख भए बमोदजमरो दसतरु दलन 
बथाधथा पननेछैन ।
बैददेरर प्रयोजनरो लथादि एर आद ््कर 
वष्क भनदथा मथा्ी आमदथानीरो श्ोत दखेथाई 
मलुयथाङ्रन िदथा्क ्प िररएरो वष्करो लथादि 
लथागने रथाजसव ररममथा ५० प्रदतरत छुट ददइनेछ 
।तर एर बष्करो मथात्र आमदथानीरो श्ोत दखेथाई 
मलुयथाङ्रन िदथा्क यो दनयम लथाि ुहुने छैन ।

मयूलयाङ्कन 
दसतरु 

लागनेछैन 
तर 

नसफाररस 
दसतरु 

लागनेछ ।  

३.५. आयस्ोत प्रमानणत  
्ययूनतम (१० लाि समम) ९७५।-
१० दनेि २० लाि समम प्रनत लाि १००।-
२० भ्दा मानिको रकममा प्रनत लाि २००।-

३.६. चार नकलला नसफाररस दसतरु 
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२ कठ्ा भ्दा कम जगगा ९७५।-
२ कठ्ा भ्दा ्बढी जगगा १५७५।-

४. शुलक प्रनतपटक 
४.१ प्रयोगशाला शलुक 

४.१.१ सवास्थय तफ्थ को 
नेपाल सरकारको सयूची ्बमोनजमका रोगहरु 
(नट.नव., मलेररया, कुष्ठरोग, मधिमुहे, गभ्थवती 
र नट.नव. रोगको लानग HIV लगायत) को 
प्रयोगशाला परीक्षण

ननःशलुक 

पनुश्चः प्रयोिरथालथा ्संचथालनरो लथादि रम्कचथारी दरवनदी नभएरथा सवथास्थय 
्संस्थाले प्रयोिरथालथा ्संचथालन िरेरो हरमथा परीक्षर प्ररृदत (Lab Test) 
अन्ुसथार ्सदमदतले दनर्कय िरी महथानिरपथादलरथा अनतरितरथा अनय सवथास्थय 
्संस्था्सँि एररुपतथा रथायम िरी रलुर तोकनपुननेछ । 

४.१.२ ननमा्थण प्रयोगशाला 
महानगरी्य वनमा्फणमा 

Core Cutting प्रनत नमनुा (Per 
Sample) ५००।-

Subgrade/Subbase, Base Course 
Layer  

प्रनत नमनुा (Per 
Sample) १,०००।-

महानगर्पावलका बावहरका वनमा्फणमा   

Core Cutting प्रनत नमनुा (Per 
Sample) ६५०।-

Subgrade/Subbase, Base Course 
Layer  

प्रनत नमनुा (Per 
Sample) १,२००।-

४.२ ्बसपाक्थ  वयवसिापन शलुक  
४.२. १ शौचालय/्बािरुम 

साव्थजननक शौचालय प्रनत पटक 
नपसा्ब गरेको प्रनत पटक ५।-
नदसा गरेको प्रनत पटक १०।-
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नहुाएको प्रनत पटक २०।-
घमुती शौचालय भाडा 
काया्थलयको १५ नक.मी नभत्र प्रनतनदन १,५००।-
काया्थलय भ्दा १५ नक.मी. ्बानहर प्रनतनदन २,५००।-
अ्य सिानीय तहको लानग प्रनतनदन ३,०००।-

४.२.२ बस ्पाक्फ  प्रवेश शुलक 
लामो दरुीका ्बस, नमनी्बस पटक ६०।-
लामो दरुीका माइक्ो ्बस, जीप पटक ५०।-
छोटो दरुीका ्बस, नमनी्बस पटक ५०।-
छोटो दरुीका माइक्ो वस, जीप पटक ४०।-
सिानीय रुट ्बस. नमनी्बस, माइक्ो ्बस प्रनतपटक ३५।-
नसटी रुट ्बस, नमनी्बस, माइक्ो ्बस, टेमप ु
(अटो तिा ई ररकसा), जीप मयानजक 

प्रनतपटक २०।-

सामान ढुवानीका लानग जीप टनम्थनल नभत्र 
प्रवेश गदा्थ 

प्रनतपटक १०।-

सामान ढुवानीका लानग रिक टनम्थनल नभत्र 
प्रवेश गदा्थ

प्रनतपटक ४०।-

सामान ढुवानीका लानग ट्याकटर टनम्थनल नभत्र 
प्रवेश गदा्थ

प्रनतपटक २०।-

मोटरसाइकल पानक्थ ङ्ग प्रनतघणटा १०।-
कार पानक्थ ङ्ग प्रनतघणटा १५।-

४.२.३
अमरेिला वसट्ट ्पवटहानीको आनतरीक 
आ्य सकंलन समबनधी दर/रेट

१. प्रवेश शुलक 

नेपाली नागरीक प्रनतपटक २५/-
भारतीय नागरीक प्रनतपटक ४०/-
अ्य साक्थ  मलुकुका नागरीक प्रनतपटक ५०/-
साक्थ  मलुकु ्बाहकेका अ्य दशेका नागरीक प्रनतपटक ७५/-
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७० ्बष्थ उमरे भ्दा मानिका जेष्ठ नागरीक र 
अपाङ्गहरु 

प्रनतपटक नन:शलुक

२.  ्पावक्फ ङ शुलक
्बस प्रनतपटक १००/-
नमनन ्बस प्रनतपटक ७५/-
नजप प्रनतपटक ५०/-
कार प्रनतपटक ४०/-
टेमपो, इ-ररकशा प्रनतपटक १५/-
मोटर साइकल प्रनतपटक १०/-
साइकल प्रनतपटक ५/-

४.३
नयाँ घर नं. पलेट शलुक प्रनत एक (पनहला 
नदएको परुानो ननलो पलेट भएकालाई 
ननःशलुक नदइनेछ) 

२००।-

४.४ मम्थत समभार शलुक
िानेपानीको लानग पीच ्बाटो काट्ने अनमुनत 
मलु्बाटो मम्थत

ल.ई. रकम 

िानेपानीको लानग पीच ्बाटो काट्ने अनमुनत 
सहायक ्बाटो शलुक 

ल.ई. रकम

िानेपानीको लानग ग्ाभले ्बाटो काट्ने 
अनमुनत शलुक

ल.ई. रकम

४.५
भा्ामा वलएको कोठा खोलनको लावग 
सेवा शुलक प्रवत कोठा 

१,५००।-

आवथ्फक कारोवार, वैना वट्ा एवं ववववध 
लेनदेन गदा्फ वलखत प्रमावणत दसतुर  

२००।-

ववमा वसराररस प्र्योजनाथ्फ व्ावाट 
सज्फवमन मुचुलका गदा्फ वसराररस दसतुर 

४७५।-

४.६
नवस्फङ, एच.ए., इवनजवन्यररङ ससंथानबाट 
महानगर्पावलका अध्य्यन अध्या्पन वा्पत 
दसतुर सवहत सवीकृत गनने प्रवत ्पटक 

५,०००।-
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४.६.१

नवस्फङ, एच.ए., इवनजवन्यररङ ससंथानबाट 
महानगर्पावलका अध्य्यन अध्या्पन 
वा्पत दसतुर सवहत सवीकृत गनने  प्रनत 
नवद्ािषी प्रवत ्पटक

४७५।-

४.६.२
जुनसकैु वववाद व्ा/महानगर्पावलकामा 
मेलवमला्प भएमा दुबै ्पक्वाट ५०/५० 
प्रवतशत व्यहोनने गरर वकसौनी दसतुर वा्पत 

१,०००।-

४.६.३
लेनदेनको ववगो भराइवदए वा्पत ववगो 
भरर ्पाउने ्पक्वाट वकसौनी दसतुर वा्पत 

ववगोको ०.५ 
प्रवतशतले हटुन 
आउने रकम

४.६.४
घर बहाल समबवनध वववादमा ववगो 
भराइवदए वा्पत ववगो भरर ्पाउने ्पक्वाट 
वकसौनी दसतुर वा्पत

ववगोको ०.५ 
प्रवतशतले हटुन 
आउने रकम

४.७ 
्पाक्फ  प्रवेश शुलक प्रवत व्यवक् १५।-

४.८

सरसराई शुलक
फोहोरमलैथा वयवस्थापन त्था ्सेवथारलुर ्संरलनरथा ्समबनधमथा ्सथादवर 
भ.उ.म.न.पथा. र दनजी क्षेत्रबीच भएरो ्सम्ौतथा पत्र अन्ुसचूी ५ ्सेवथा रलुर 
दररेटमथा उललेख भए बमोदजम लिथाई उठथाइनेछ । 

४.९
का्यावकङ्ग, क्यानोवनङ्ग, वज्पपला्यर, 
र््या्फवफटङ्ग

बावि्फक ५,०००।-

५. वन्यमन तथा सचूीकृत 

५.१ दता्थ तिा इजाजत

५.१.१ संघ संसिा दता्थ १,९७५।-

५.१.२ सहकारी संसिा दता्थ अनमुनत 
महथानिरपथादलरथारो ्सहरथारी 

ऐन बमोदजम 
सहकारी संसिा ठाउँसारी दसतरु ९७५।-

सहकारी संसिाको सेवा पररवत्थन दसतरु ९७५।-
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वचत तिा ऋण सहकारीको सेवा के्द् 
नवसतारको लागी अनमुनत नलँदा 

२०००।-

महानगरपानलकाको सहकारी ऐन ्बमोनजम 
सहकारीको नसधिा्त अनरुुपका काय्थ (मथाद्सर 
प्रदतवेदन नवु् थाउने, ्समय दभत्र ्सथाधथारर ्सभथा 
निनने लिथायतरथा ) काय्थहरु नगनने सहकारीलाई 
प्रनत सहकारी प्रनत पटक नवलमव शलुक

५००।-

५.१.३ एफ. एम. रेनडयो दता्थ अनमुनत

महथानिरपथादलरथारो एफ. 
एम. रेदियो वयवस्थापन त्था 
्संचथालन रथाय्कदवदध बमोदजम 

हुनेछ । 

५.१.४
चलनचत्र घर ननमा्थण इजाजत 
चलदचत्र (दनमथा्कर, प्रदर्कन त्था दवतरर) 
दनयमथावली, २०५७ बमोदजम 
क र ि श्णेी ३०,०००।-
ग श्णेी २५,०००।-

५.२
अवमन खटाउँदा वलने सेवा शुलक (ननजी 
घर वा जगगा्बाट ननजी घर वा जगगाको सीमाना 
वा लगत कट्ा प्रयोजनको लानग)

१,९७५।-

५.३ नकसा ्पास दसतुर प्रनत वग्थनफट 

५.३.१
हाइराइज भवन ५५ नफट भ्दा पनन मानि 
ननमा्थण हुनेमा समपयूण्थ वग्थ नफटमा प्रनत वग्थ नफट 

२०।-

५.३.२ वयापाररक प्रयोजन 
आर.सी.सी. फे्म सट्कचर 
१००० वग्थ नफट भ्दा कम जनमन तला १०।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम प्रिम तला १२।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम दोस्ो, तेस्ो र चौिो १३।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी जनमन तला १२।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी प्रिम तला १३।-
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१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी दोस्ो, तेस्ो र 
चौिो तला क्मशः

१५,१८,२०।-

ओपन रिस ५
लो् वेररङ सटकचर  
आर.सी.सी. छाना जनमन तला ७।-
आर.सी.सी. छाना प्रिम तला ८।-
आर.सी.सी. छाना दोस्ो तला १०।-
जनमन तला आर.सी.सी र मानिललो तला 
जसता छाना

८ ६।-

प्रिम तला आर.सी.सी र मानिललो तला 
जसता छाना

१० ७।- 

दोस्ो तला आर.सी.सी र मानिललो तला 
जसता छाना

११ ८।-

बलक गारो जसता छाना जनमन तला ५।-
इटा जोडाई जसता छाना ७।-

ओपन रिस ५।-
वसमेनट बलक/वटन ६ इनची गाह्ो जसता 
छाना, असथा्यी टहरो गोदाम आवद  

१०।-

पनुश्चः वयथापथाररर प्रयोजनरो लथादि एउटै दरत्थामथा वथा एउटै वयदक्ले भथािथामथा दलई 
होटल वयव्सथाय तफ्क  दनमथा्कर भएरथा दवदभनन बलरहरुरो प्रदत एर बलर वथा िर 
वथापत परुथानो रथायम रहरेो दररेट अन्ुसथार दलने र रदत वटथा बलरहरु वथा िरहरु 
दनमथा्कर भएरथा छन ती बलरहरुरो िरनथा िरी छुट्था छुटै् ररम दलने ।

५.३.३ आवासी्य प्र्योजन 
आर.सी.सी. फे्म सटकचर तर्फ
१००० वग्थ नफट भ्दा कम जनमन तला १०।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम प्रिम तला ११।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम दोस्ो, तेस्ो र चौिो तला १२।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी जनमन तला ११।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी प्रिम तला १२।-
१००० वग्थ नमटर भ्दा ्बढी दोस्ो, तेस्ो र चौिो तला १३,१४,१५
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लो्वेररंग सटकचर (प्रवत वग्फ वरट रु मा)
आर.सी.सी. छाना जनमन तला ८।-
आर.सी.सी. छाना प्रिम तला ९।-
आर.सी.सं छाना दोस्ो तला १०।-
जसता (कक्थ ट) छाना ५।-
सटील फे्म बाट बनने भवन
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी जनमन तला १२।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी प्रिम तला १३।-
१००० वग्थ नफट भ्दा ्बढी दोस्ो तला १५।-
१००० वग्थ नमटर भ्दा ्बढी तेस्ो र चौिो तला १८,२०
१००० वग्थ नफट भ्दा कम जनमन तला ८।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम प्रिम तला १०।-
१००० वग्थ नफट भ्दा कम दोस्ो, तेस्ो र चौिो तला १२,१३,१४
वसमेनट बलक ६ इनची गाह्ो जसता छाना, असथा्यी 
टहरो गोदाम आवद तर्फ ः (प्रवत वग्फ वरट रु मा)

८।-

हाट वजार जसता अ्पन ट्स से् , भैसी गोठ आदी ३।-
५.३.४ कृवि प्र्योजन तर्फ

कुखुरा खोर वनमा्फण तर्फ   
आर.सी.सी. सटकचर जनमन तला ७।-
आर.सी.सी. सटकचर प्रिम तला र सो भ्दा ्बढी ८।-
लोडवेररंग जसता छाना जनमन तला ५।-
लोडवेररंग जसता छाना प्रिम तला र सो भ्दा मानि ७।-
साधिारण िरको छाना ३।-
कचची घर िरको छाना भएकोमा प्रनत वग्थनफट ३।-

५.२.५

िानेपानी तिा नवद्तु नमटर नसफाररस प्रयोजनको लानग कचची घर तिा 
आवास (बलक तथा ईट्ाको गारो वटनको छाना भएको कचची घर) 
कायम गदा्थ सम्बन्धित वडाको प्रानवनधिक्बाट सिलगत ननरीक्षण गरी भवनको 
मापदणड अनसुार ्बाटोको सेटबयाक समतेका आधिारमा प्रनत वग्थनफट रु ५।- 
ले हुन आउने रकम नलई नसफाररस गररनेछ ।
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पनुश्चः अस्थाई नक्सथापथा्स भएरथा िरहरुरो हरमथा पनु स्थाइ नक्सथा पथा्सरो 
अनमुदत दलदथा अस्थाई नक्सथापथा्स िरेरो बेलथा दतरेरो ररम छुट िरी बथारी 
ररम दलईने छ ।

५.२.६

साव्थजननक संघ संसिा तफ्थ ः 
१) सरकारी सतरका शनैक्षक संसिा (वयापाररक 

प्रयोजन ्बाहके)
२) साव्थजननक मठ मन्दर, गमु्बा, मनसजद र 

चच्थ पाटीपौवा
३) राजश्व ऐन, २०७६ दफा १० उपदफा १३ 

मा उललेि भएका संसिाहरुको हकमा 
नकसा पासको दसतरु समते छुट गररनेछ ।

सवीकृनत 
नलनपुनने 

५.३.७ कमपाउणड वाल रननङ्ग नफटमा ७।-

५.३.८

घर जगगा पास तफ्थ को सेवा शलुक प्रनत वग्थफुट 
(्बजार क्षेत्र, पीच ढल ननमा्थण भएको सिानमा 
मात्र लागयू गनने र सम्बन्धित क्सलटे्ट, 
इन्जननयर प्रानवनधिकले नकसा पेश गदा्थ नकटानी 
गरी पेश गन्थ लगाउने र सो रकम ननमा्थण समप्न 
पश्चात ्महानगरमा नै जममा रहनेछ ।

१।-

पनुश्: वेरमनेट फलोर दनमथा्कर िनने िररो हरमथा ्सो फलोर पथादर्क ङ्िरो लथादि 
प्रयोि िनने ्सत्कमथा परैु भवनरो नक्सथापथा्स दसतरुमथा १५ प्रदतरत छुट ददइनेछ । 

५.४ वनमा्फण सम्पनन प्रमाण ्पत्र 
जसता छानाको घर
१. वयापाररक ४,९७५।-
२. आवासीय ९७५।-
नपलर रािी जसता छाना भएको १००० व 
फुट सममका घर

१,०००।-

नपलर रािी जसता छाना भएको ३००० व 
फुट सममका घर

१,५००।-

नपलर रािी जसता छाना भएको ५००० व 
फुट सममका घर

२,०००।–
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नपलर रािी जसता छाना भएको ५००० व 
फुट भ्दा मािी

२,५००।-

आर.सी.सी. फे्म सटकचर
आर.सी.सी. फे्म सटकचर १००० वग्थ फुट समम २,४७५।-
आर.सी.सी. फे्म सटकचर २५०० वग्थ फुट समम ३,९७५।-
आर.सी.सी. फे्म सटकचर ४००० वग्थ फुट समम ४,९७५।-
आर.सी.सी. फे्म सटकचर ५००० वग्थ फुट समम
आर.सी.सी. फे्म सटकचर ५००० दिेी 
७५००वग्थफुट समम
आर.सी.सी. फे्म सटकचर ७५०१ वग्थ फुटभ्दा 
मानिको ननमा्थणमा

५,९७५।–
७,५००।–

१०,०००।-

सामुवहक वलक -वलक छुट्ाएर वनमा्फण भएको घरहरुमा घरको 
प्रकृती हेरी प्रत्ेयकको छुटाछुटै वनमा्फण सम्पनन दसतुर लागनेछ ।

५.५
नकसा नककल सम्ब्धिी 
नकसा नककल दसतरु (नकसा र प्रमाण पत्र समते) ९७५।-
नकसा पास प्रमाण पत्र मात्र नककल दसतरु ५७५।-
नकसा संशोधिन २,५००।-
 नकत्ा संशोधिन र ज. नव संशोधिन वापत १,०००।-
ननमा्थण समप्न प्रमाण पत्र नामसारी ्बापत ५००।-

५.६
घर नकसा नामसारी दसतरु 
अशंवणडा्बाट पाररवाररक नामसारी 
अ्य रानजनामा्बाट नामसारी

९७५।-
२,४७५।-

५.७
नयाँ घर नं. पलेट शलुक प्रनत एक (पनहला 
नदएको परुानो ननलो पलेट भएकालाई 
ननःशलुक नदइनेछ)

२००।-

५.७
सवारी साधिन शलुक (अनभलेिीकरण 
प्रयोजनाि्थ)
तीन पाङ्ग्े (अटो ररकसा जसता पेरिोनलयम 
सवारी)

१५०।-
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चार पाङ्ग्े (मयानजक भयान र महानगर 
क्षेत्रनभत्र चलने साना सवारी साधिन)

२००।-

ठाँउसारी लगतकट्ा 
पनुश्चः उदललदखत ्सवथारी ्सथाधन 
महथानिरपथादलरथा बथादहर ्संचथालन िनने भएमथा 
अदनवथाय्क रुपमथा महथानिरबथाट लितरट्था िरी 
ठथँाउ्सथारी िनु्कपननेछ ।

५०।-

सवारी साधिन अनभलेनिकरण नसटकर प्रनत नसटकर ३००।-

५.९ जररवाना समबनधी 

५.९.१
नकसापास सवीकृतषी ्ेबगर मापदणड 
पगुेका – ननमा्थण भसैकेका घरहरु   

राजश्व रकमको 
तेववर दसतरु नलने

नकसापास सवीकृतषीका लानग 
आवशयक प्रनत्रया दता्थ गरी १५ नदने 

सयूचना प्रकानशत भए पश्चात काया्थलय 
वाट सवीकृत ्ेबगर ननमा्थण भएका 

घरहरु  

१) नड नप सी 
लेभल समम
२)सपुरसटकचर 
समम
३) घर ननमा्थण 
भइसकेकोमा

राजश्व रकमको 
२५ प्रनतशतराजश्व 

रकमको ५० 
प्रनतशत

राजश्व रकमको 
१०० प्रनतशत

असिािी प्रकृनतका भवनहरु ननमा्थण 
भएकोमा

१) आवासीय    
भवन
२ वयापारीक 
भवन 

राजश्व रकमको 
५० प्रनतशत

राजश्व रकमको 
७५ प्रनतशत

तला िप ननमा्थण भसैकेका भवन
राजश्व रकमको 
१०० प्रनतशत

नसवकृत नदएको नपल्ि एररया ्बढाएर 
ननमा्थण गरेको हकमा

राजश्व रकमको 
३० प्रनतशत

     
राजश्व रकमको 
३० प्रनतशत

अनमुनत ननलई फोहरमलैा 
वयवसिापनको काय्थ गनने 

१५,००० २५,०००
५०,०००।- र 
रोक लगाउने
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फोहोरमलैा संकलन के्द्, कणटेनर 
वा फोहरमलैा िपुानने ठाँउमा 
हाननकारक पदाि्थ फालने, राखने वा 
िपुानने 

५,००० १०,००० १५,०००।-

सडक वा साव्थजननक सिानमा 
फोहर फालने वा िपुानने 

५,००० १०,००० १५,०००।-

फोहर्बाट ननसकेको दनुषत पानी 
(नलचटे) वा ढल चहुाई अ्य 
वयनक्तको घर वा जगगा वा सडक एवं 
साव्थजननक सिान प्रदनुषत गराउने

५,००० १०,००० १५,०००।-

सतही ढलमा शौचालय ढल नमसाउने १०,००० १५,००० २०,०००।-
जनसवास्थयमा प्रनतकुल असर पनने 
गरी सडक वा साव्थजननक सिानमा 
हाननकारक वसत ुवा फोहर िपुानने, 

३०,००० ४०,००० ५०,०००।-

िलुा रुपमा पलानष्क ज्य पदाि्थ ्बालने  १०,००० १५,००० २०,०००।-
्बाँझो जनमन राखने जगगाधिननलाई 
प्रनतकठ्ा प्रनत वष्थ  

रु१,०००

स्ोत म ै फोहरमलैाको पिृककीकरण 
नगरी नमसाएर ननट्कासन गनने

प्रनतपटक रु ५०० 

मरेको वा मारेको पशपुंक्षी र सोको 
लादी, पवाँि, हड्डी तिा माछाको 
कतला आनद साव्थजननक सिल 
सडक गलली चोकमा राखने फालने 
वा िपुानने 

५,००० १०,००० १५,०००।-

गाई वसत ुछाडा छोड्ने प्रनतपटक ५,०००।- 
फोहोरमलैथा वयवस्थापनमथा अ्सर पनने ढुवथानी त्था वयवस्थापन ्समबनधी 
फोहोरमलैथा वयवस्थापन ऐन २०६८ दफथा ३८ बमोदजमरथा अनय र्सरु 
िरेमथा ्सोही ऐनरो दफथा ३९ बमोदजम र्सरु हरेी महथानिरपथादलरथा आफैं  वथा 
्समबदनधत दनरथाय्सँि ्समनवय िरी जररवथानथा िररनेछ ।
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५.९.२ तोनकए भ्दा ्बाहकेको क्षेत्रमा अनमुनत 
ननलई नवज्ापन सामग्ी राखने ५,००० १०,००० १५,०००।-

५.९.३ फुटपािमा पसल र वयापाररक 
सामग्ी राखने (सामान जफत समते) ५,००० १०,००० 

१५,०००।- 

(वयवसाय इजाजत 

भए रद्द समते गररने)

५.९.४ फुटपाि र सडकमा ननमा्थण सामग्ी 
राखने, सडकमा छतको पानी िसालने ५,००० १०,००० १५,०००।-

५.९.५ ननषनेधित क्षेत्रमा पानक्थ ङ्ग गनने ५,००० १०,००० १५,०००।-

५.९.६ अनावशयक हन्थ ्बजाउने  (रिानफक 
काया्थलयसँगको सम्वयमा) प्रनतपटक (रु) १०००।-

५.९.७ ठेला जररवाना ननषधेि गररएको 
सिानमा रािमेा
पनहलो पटक ५००।-
दोस्ो पटक  १,०००।-
तेस्ो पटक  २,०००।-
चौिो पटकमा जफत गरी नम्बर िारेज गनने जफत गरी नम्बर िारेज गनने 
नम्बर नभएका ठेला पनहलो पटक 
१५ नदनपनछ नदने गरी १,०००।-

नम्बर नभएका ठेला दोस्ो पटक जफत

५.९.८

अनमुनत वेगर नतोनकएको क्षेत्र वा 
ननषनेधित समयमा िोलामा प्रवेश 
गरेमा पनहलो पटकका लानग 
ट्याकचरलाई
जे.नस.नव.
एकसाभटेर

प्रनतपटक (रु) ५०००।–
प्रनतपटक (रु) १५०००।–
प्रनतपटक (रु) २५०००।–

५.९.८

छुट समबवनध
साववक कववलास गा.वव.स. 
हटुदँा बनेका भवनहरु   

साववक नारा्यणी र वचत्रवन 
नगर्पावलका हटुदँा बनेका 
भवनहरु   

वयापाररक प्रयोजनमा ्बनेका भवनहरुलाई नकसा पास 
दसतरु छुट ननदने तिा आवासीय प्रयोजनका घरहरुलाई 
नकसापास दसतरुको तीन गणुाको ७० प्रनतसत छुट गरी 
अनभलेनिकरण गरी नकसा पास गनने
वयापाररक प्रयोजनमा ्बनेका भवनहरुलाई नकसा पास 
दसतरु छुट ननदने तिा आवासीय प्रयोजनका घरहरुलाई 
नकसापास दसतरुको तीन गणुाको ५० प्रनतसत छुट गरी 
अनभलेनिकरण गरी नकसा पास गनने
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५.१० शैवक्क ससंथा तथा व्यवसा्य 
वन्यमन तर्फ  दसतुर 

५.१०.१ सवदेशी तथा ववदेशी भािा 
प्रवशक्ण गनने ससंथा अनुमवत   १५,०००।-

५.१०.२ ट््ुयसन, कोवचङ तथा त्यारी  
कक्ा सञचालन अनुमवत १५,०००।-

५.१०.३ ससंथागत ववद्याल्य खोलन र 
कक्ा थ्प  
आधिारभयूत तह १०,०००।-
माधयनमक तह १५,०००।-

५.१०.४ ववद्याल्य सथानानतरण 
आधिारभयूत तह ७,०००।-
माधयनमक तह १५,०००।-

५.१०.५ ववद्याल्य सवावमतव हसतानतरण 
वा नाम ्पररवत्फन वा दुबै गदा्फ 
आधिारभयूत तह १०,०००।-
माधयनमक तह २०,०००।-
रथाजयरो नीदत अनरुुप बथाधयरथारी 
रुपमथा नथाम पररवत्कन िदथा्क रलुर 
लथागनेछैन ।र ्सो ्समबनधी ्सचूनथा 
प्ररथारन महथानिरपथादलरथाले नै िननेछ । 

५.१०.६ सामुदाव्यक ववद्याल्य तर्फ  
नवद्ालय अनमुनत माग गदा्थ फाराम 
वापत आधिारभतु तह १,०००।-

नवद्ालय अनमुनत माग गदा्थ फाराम 
वापत मा.नव तह २,०००।-

नवद्ालय अनमुनत माग गदा्थ 
फाराम वापत मा.नव तह संसिागत 
नवद्ालय आधिारभतु तह  

२,०००।-

नवद्ालय अनमुनत माग गदा्थ 
फाराम वापत मा.नव तह संसिागत 
नवद्ालय मा.नव. तह  

४,०००।-

नवद्ालय अनमुनत पत्र वापत १,०००।-
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ननजी गनुठ तिा सहकारीको 
नवद्ालय दता्थ गदा्थ

३,०००।-

संसिागत नवद्ालय तफ्थ  नवद्ालय 
ववसिापन सनमनतको अधयक्ष 
मनोनयन गदा्थ नलने दसतरु

१,०००।-

्ैबकँ िाता नवीकरण तिा पररवत्थन 
दसतरु (ननजी तफ्थ )

१००।-

संसिागत नवद्ालय कक्षा ८ परीक्षा 
दसतरु प्रनत नवद्ािषी

३००।-

पनुयगोग दसतरु प्रनत नवषय कक्षा ८ परीक्षा १००।-
प्रनतनलपी प्रमाणपत्र शलुक १००।-
करार नशक्षक ननयकु्तकी अनभलेि 
कायम दसतरु मा नव

५००।-

करार नशक्षक ननयकु्तकी अनभलेि 
कायम दसतरु आ नव

३००।-

अ्तर पानलका / अ्तर नजलला 
सरुवा आ. नव 

१,०००।-

अ्तर पानलका / अ्तर नजलला 
सरुवा आ. नव 

२,०००।-

संसिागत नवद्ालयले ननयमानसुार 
तोनकएको छात्रवनृत समयमा 
उपलवधि नगराए वापत जररवाना 

१०,०००।- 
समम

अनमुनत नवना म्टेश्वरी चलाएमा 
जररवाना

२०,०००।- 
समम

अनमुनत नवना मानिललो कक्षा सञचालन 
गरेको नवद्ालयलाई जररवाना

२०,०००।- 
समम

प्रारवमभक बाल वशक्ा केनद् र 
वशशु ववकास केनद् तर्फ
के्द् दता्थ गदा्थ ननवेदन शलुक १,०००।-
के्द् दता्थ गदा्थ अनमुनत शलुक ५,०००।-





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

५.१०.७
कक्ा थ्प तथा न्याँ ववद्याल्य 
अनुमवत रारम शुलक

५.१०.७.१ ससंथागत ववद्याल्य तर्फ
आधिारभतु १,०००।-
माधयनमक (१-१०) २,०००।-
माधयनमक (१-१२) ४,०००।-

५.१०.७.२ सामुदाव्यक ववद्याल्य तर्फ
आधिारभतु ५००।-
माधयनमक (१-१०) १,०००।-
माधयनमक (१-१२) २,०००।-

५.११ नवज्ापनमा लगाउने नसटकर (प्रनत नसटकर) १००।-
पनुश्चः तर ्संि, प्रदरे र स्थानीय रथाननुले नलथागने भनी वयवस्था िरेरो वथा तयसतो रुनै 
दनर्कय भएरोमथा य्स अन्ुसचुी बमोदजम उललेख भएरथा रलुरहरु लथागने छैन।

रोहरमैला ब्यवसथा्पन सेवा शुलकको मावसक दर :
क्र.
स.ं

रोहर उत्पादकको प्रकार प्रसताववत दर(सेवाका आधारमा)
हप्तामा 
६ वदन

हप्तामा 
३वदन

हप्तामा 
२ वदन

हप्तामा 
१वदन

(सेवा नदए ्बापत)
१ घरधिरुी (प्रनत ्लाट) १६० १३० ८० ५०
२ सामा्यफोहर उतपादन गनने 

पसलहरु   ( फे्सी,कपडा,हाड्थ
वेयर,मनेशनरी,श्ङ्ृगार,जतु्ा— 
चपपल,एग्ोभटे,घडी,रेनडयोनट.नभ., 
मो्बाईल, औषनधि,सटेसनरी,पसुतक, 
भांडा—्बत्थन,गलला पसल ,फोटो 
सटुनडयो, ए्ंब सोही प्रकृनतका अ्य 
पसलहरु), नवद्ाल÷कलेज, ्बैंक, 
सहकारी, सरकारी÷ गैरसरकारी संघ 
संसिा तिा अ्य काया्थलयहरु

१६० १३० ८० ५०
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३ नकरानापसल
३.१ होलसेलनकराना पसल ४०० ३०० २००
३.२ िदु्ानकराना पसल ३०० २०० १५०

४ माछामासपुसल
४.१ माछामासपुसल ठुलो २७०० १७०० १०००
४.२ माछामासपुसल मधयम १७०० १००० ६००
४.३ माछामासपुसल सानो ५०० ३०० २००

५ नडपाट्थमणेटलसटोर
५.१ नस. जी. मल (एक मषु्) २५०००
५.२ भाटभटेनी (एक मषु्) १५०००
५.३ नडपाट्थमणेटलसटोर मधयम १५००
५.४ नडपाट्थमणेटलसटोर सानो १०००

६ तरकारीतिा फलफुल पसल ९०० ६००
७ सबजीमणडी तिा हाट ्बजार 

(प्रनत रियाकटर)
३५००

८ सैलनु, वयटुीपाल्थर ५०० ४०० २००

९ होटल, रेषु्रेणट

९.१ सतरीयहोटल, ठयूला

९.१.१ रोयल से्चरुी ७०००

९.१.२ भरतपरु गाडनेन ७०००

९.१.३ गलोवल होटेल ५०००

९.१.४ होटेल से्टर पालम ५०००

९.२ सतरीयहोटल, मझौला ३५००

१० सामा्यहोटल तिा लज, 
छात्रा्बास

१०.१ १० कोठा समम ६०० ४००

१०.२ १० दनेि २० कोठा ७५० ५००
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१०.३ २० कोठा भ्दा मािी ९०० ७५०
११ रेषु्रे्ट, ्बार तिा नचया 

नासता पसल
११.१ १ दनेि १० नसट समम ४०० ३००
११.२ ११दनेि २० नसट समम ५०० ४००
११.३ २०नसट भ्दा मािी ७५० ५००

१२ पाटषीपयालेस १५०० ९००
१३ वक्थ सप

१३.१ हनेवगाडी २७०० १८००
१३.२ सानागाडी,  एनसड केनमकल १५०० १०००
१३.३ मोटरसाईकल, 

साईकल,टायर
९०० ५००

१४ घरेलउुद्ोगहरु
१४.१ फनन्थचर, पलानष्क,फुड 

पयाकेनजङ, गामनेणट, 
जतु्ा,बयाग, होनजयारी, प्रेस, 
सटेसनरी, धिान÷ चामल÷ 
तेलनमल,मटेल फेनरिकेसन

५०० ४००

१४.२ ्ेबकरी २७०० १८००
१४.३ ह्ाचरी १८०० १५००

१५ नसनेमाहल
जलमा ४०००
केएलमल २२००
इ्द्दवे १५००
अ्य १२००

१६ हाट्बजार (प्रनत रियाकटर) ३०००
१७ मलैामहोतसव (प्रनत रियाकटर) ३५००
१८ चाडपव्थ (प्रनत सटल/पसल 

प्रनत हप्ता)
३००
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१९ सबजीमणडी वडा नं. २  प्रनत रियाकटर ३०००.००
(नतन हजार)

२० नवद्ाल / कलेज, ्बैंक, 
सहकारी, सरकारी / 
गैरसरकारी संघ संसिा तिा 
अ्य काया्थलयहरु

३००

२१ कारागार ४०००

२२ तानलम के्द्, प्रहरी 
काया्थलय

प्रनत रियाकटर २५००.००
(दइु हजार पांच सय)

२३ मािी  उललेि 
गरीएको वाहके अ्य 
(महानगरपानलकाले तोके 
्बमोनजमहुने)





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 ^, ;+Vof ! ldltM @)&(÷)$÷)!

अनुसचूी -११
(ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

वबक्री दर 
क्र.स.ं वववरण इकाई वबक्री दर रु.मा
१ ढंुगा, चनुढंगा, नगटी, ्बालवुा सलेट, ग्ाभले 

र रोडा घाट गधिी एवं न्बक्की (सवीकृत िानी 
क्षेत्र ्बाहके) सलेट, ढुङ्गा, नगट्ी, ्बालवुा

प्रनतघन नफट ९।-

२ माटो घाटगधिी एवं न्बक्की (सवीकृत िानी 
क्षेत्र ्बाहके)

प्रनतघन नफट ३.५०।-

३ ननजी जगगामा रहकेो ढंुगा, चनुढंगा, नगटी, 
्बालवुा सलेट, ग्ाभले र रोडा घाट गधिी एवं 
न्बक्की (सवीकृत िानी क्षेत्र ्बाहके) सलेट, 
ढुङ्गा, नगट्ी, ्बालवुा 

प्रनतघन नफट ९।-

४ ननजी जगगामा रहकेो माटो प्रनतघन नफट ३.५०।-
य्सरी दनजी जगिथारो ढुङ्िथा दिटी र मथाटो लिथायत उतखनन िदथा्क प्रचदलत 
रथाननु बमोदजम IEE वथा EIA ्समते िरथाउनपुननेछ। र य्स ्समबनधी अनय 
प्रदक्रयथा महथानिरपथादलरथारो खथानी त्था नदीजनय पदथा ््क ्संरलन उपयोि र 
दबक्री दवतरर ्समबनधी रथाय्कदवदध २०७५ बमोदजम हुनेछ । 

५ क्सर्बाट उतपादन हुने प्रशोनधित सामग्ी प्रनतघन नमटर ५०।-
६ असफालट्बाट उतपादन हुने प्रशोनधित सामग्ी प्रनतघन नमटर २५।-
७ काठ वन दनयमथावली २०५१ (वन पैदथावर 

दररेट ्संरोधन, २०७५) बमोदजम 
नयनूतम दर रथायम िरी दललथाम 
दबक्री प्रदक्रयथाबथाट दबक्री िररनेछ । 

८ दाउरा, जराजरुी, दहत्र ्बहत्र

९ सामदुानयक वनको कयू ल आमदानीमा १० प्रनतशत 
िानीज्य उद्ोगले आफैले संकलन गरेको वसतमुा न्बक्की शलुक मात्र लगाइनेछ । 

आज्ाले,
रामव्धि ुसवुेदी 

प्रमिु प्रशासककीय अनधिकृत


