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आर थ्िक ऐन, २०७६

सभामा पेश भएको मममिः २०७६ आषाढ १० गिे
पारिि भएको मममिः २०७६ आषाढ १६ गिे

िाजपत्रमा प्रकाशन मममि २०७६ श्ावण १ गिे

प्रस्तावनताः भििपिु महानगिपामिकाको आम थ्िक वषथि २०७६/०७७ को अ थ्ि सम्बन्धी 
प्रसिाविाई काराथिनवरन गनथि ि स्ानधीर कि ि्ा शलुक मन्ाथििण गनने ि्ा छुट मिने 
वरवस्ा गनथि वाञछनधीर भएकोिे नेपािको संमव्ानको ्ािा २२८ को उप्ािा (२) 
्बमोमजम भििपिु महानगिपामिकाको नगि सभािे रो ऐन ्बनाई िाग ूगिेको छ ।
1.	 सरंषिप्त नताम र प्रतारम्ः
 १) राे ऐनको नाम “आर थ्िक ऐन, २०७६” िहकेो छ ।
 २) रो ऐन २०७६ साि श्ावण १ गिे िमेि भििपिु महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र 

िाग ूहुनेछ ।
2.	 सम्पर् कर:
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र कुनै वरमति वा संस्ाको सवाममतवमा िहकेो 

घि जगगा ि तरसिो जगगामा ्बनेको भौमिक संिचना ि संिचनािे चचनेको 
जगगामा समपमति कि िगाई असिू गरिनेछ ।

 २) महानगिपामिकाको िाजश्व ऐन, २०७६ को िफा १०(१३) ्बमोमजम 
समपमति कि निागने भनधी उलिेि भएको घि ि जगगाको हकमा सोहधी 
्बमोमजम हुनेछ । 

 ३) उपिफा (१) ्बमोमजम िगाइने समपमति किको िि, जगगाको मलूराङ्कन, 
संिचनाको मलूराङ्कन ि संिचनाको ह्ासकट्धी क्रमशः अनुसचूी-१ (क), 
(ख), (ग) र (घ) मा उलिेि भए ्बमोमजम हुनेछ ।

3.	 ्ूरमकर (मताल्पो्): महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र अनुसचूी-२ ्बमोमजम भमूमकि 
(मािपोि) िगाई असिू गरिनेछ । िफा २ ्बमोमजम समपमतिकि िगाएको 
जगगामा भमूमकि (मािपोि) िगाइने छैन । िि ्बकरौिा मािपोि िकम असिूधी 
गनथि ्बा्ा पननेछैन ।
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4.	 घर जगगता बहताल करः
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र कुनै वरमति वा संस्ा वा मनकारिे घि, पसि, 

गरािेज, गोिाम, टहिा, सेड (छपपि), काििाना, जगगा वा पोििधी पिैू वा 
आमंशक रुपमा ्बहािमा मिएमा ्बहाि िागेको िकममा घि जगगा ्बहाि 
कि िगाइनेछ ।

 २) उपिफा (१) ्बमोमजम िगाइने घिजगगा वहाि किको िि अनुसचूी-३ मा 
उलिेि भए ्बमोमजम हुनेछ ।

5.	 व्यवसता्य करः
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र वरापाि, वरवसार वा सेवामा पूँजधीगि िगानधी ि 

आम थ्िक कािो्बािका आ्ािमा वरवसार कि िगाइ असिू गरिनेछ ।
 २) उपिफा (१) ्बमोमजम मिइने वरवसार किको िि अनुसचूी -४ मा िोमकए 

्बमोमजम हुनेछ ।
6.	 जरिबुटी, कवतािी र जीवजन्ु करः
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र कुनै वरमति वा संस्ािे ऊन, िोटो, जमड्बटुधी, 

वनकस, कवाडधी माि ि प्रचमिि काननूिे मनषे्  गिेका जधीवजनि ु 
्बाहकेका अनर मिृ वा मारिएका जधीवजनिकुो हाड, मसङ, पवाँि, छािा 
जसिा वसिकुो वरवसामरक कािो्बाि (म्बि वा म्बजक वा िेनिने) 
गिेवापि अनुसचूी-५ ्बमोमजम जमड्बटुधी, कवाडधी ि्ा जधीवजनि ु कि 
िगाइने ि असिू उपि गरिनेछ ।

 २) उपिफा (१) ्बमोमजमका वसिकुो वरवसामरक कािो्बाि गनने वरमति वा 
संस्ािाई महानगिपामिकािे वरवसार इजाजि मििँा कि ्बझुाउने शिथि ि 
मवम् समिे िोकी इजाजि मिनेछ ।

7.	 सवतारीसताधन करः
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्रका सवािधीसा्नमा प्रिशे सिकाििे सवािधी 

सा्न कि िगाउने ि उठाउनेछ । िि टाँगा, रिकसा ि मवद्िुधीर रिकसा ि्ा 
सकुटिमा महानगिपामिकािे सवािधी सा्न कि िगाई असिु गननेछ ।

 २) उपिफा (१) ्बमोमजम महानगिपामिकािे िगाउने भनधी िोमकएका 
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सवािधीसा्नहरुको ििाथि, नवधीकिण ि सवािधी सा्न किको िि अनुसचूी-
६ ्बमोमजम हुनेछ ।

8.	 रवज्ता्पन कर:
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र हुने मवज्ापन ि्ा प्रचाि प्रसािका िामग िाखन 

मिने साइन्बोडथि, सटि िगारिमा अनुसचूी- ७ ्बमोमजम मवज्ापन कि 
िगाई असिू गरिने छ ।

9.	 मनोरञजन करः
 १) महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र संचामिि मसनेमा हि, सांसकृमिक प्रिशथिन हि, 

म्रटि, सङ्गधीि गहृ, मनोञजन स्ि, प्रिशथिन स्ि, जाि,ू सकथि स, चटक 
जसिा मनोिञजन वरवसारमा प्रिशे काननूिे िोके ्बमोमजम मनोिञजन 
कि असिु गरिनेछ ।

10.	बहताल रबटौरी शुलकः
 १) महानगिपामिकािे आफुिे मनमाथिण, िेिििे वा संचािन गिेका िहेार 

्बमोमजमका समपमतिहरुमा अनुसचूी-८ ्बमोमजमको ििमा ्बहाि मवटौिधी 
शलुक िगाउन ि उठाउन सकनेछ:
क) आफुिे मनमाथिण गिेका वा आफनो सवाममतवमा िहकेा भवन, जगगा वा 

अनर समपमति ।
ि) आफनो िेिििेमा िहकेा सावथिजमनक स्ि, ऐिानधी जगगा वा ्बाटोको 

छेउको जगगामा भएका अस्ाई टहिा, छाप्रा वा पसि वा आवास ।
ग) महानगिपामिकािे िोकेका सावथिजमनक स्ि, हाट्बजाि, मिेा, 

जात्रा आमिमा िहकेा वरवसार । 
11.	 kfls{·  शुलकः
 १) महानगिपामिकािे आफनो क्ेत्रमभत्र िोकेका kfls{· स्िमा 

सवािधीसा्निाई kfls{· समुव्ा उपिब् गिाए वापि kfls{· गनने 
समरको आ्ािमा अनुसचूी-९ मा उलिेि भए्बमोमजमको ििमा kfls{· 
शलुक िगाई असिू गननेछ ।

 २) महानगिपामिकािे उपिफा (१) ्बमोमजम िोकेका स्ान ्बाहके अनर 
स्ानमा सवािधी kfls{· गनथि िोक िगाउन सकनेछ । िि िाजमागथि ि्ा 
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सहारक िाजमागथिको सडक अम्काि क्ेत्रमभत्र रस िफा्बमोमजम सवािधी 
kfls{· गिाइने ि शलुक िगाइने छैन ।

 ३) महानगिपामिकािे सवािधी kfls{· क्ेत्र मन्ाथििण गिाथि सवािधी आवागमनमा 
्बा्ा नपगुनेगिधी ट्ामफक प्रहिधी काराथििरसँगको समनवरमा गननेछ ।

12.	 सेवता, शुलक र दस्ुरः
 १) महानगिपामिकािे संमव्ानको अनुसचूी-८ ि अनुसचूी-९ ्बमोमजमका 

क्ेत्र ि मवषरमा आफूिे k'¥ofP सेवा वापि शलुक ि्ा िसििुको िि 
अनुसचूी-१० ्बमोमजम हुनेछ ।

 २) महानगिपामिकािे सहकािधी संस्ा, एफ.एम. िेमडरो, “घ” वगथिको मनमाथिण 
वरवसार इजाजि, मवद्ािर स्ापना, ट्रसून ि्ा कोमचङ सेनटि, औष्धी 
पसि, स्ानधीर वरापारिक फमथिको ििाथि, अनमुमि, नवधीकिण ि्ा मनरमन 
आमि सेवामा सेवा शलुक िसििु िगाई उठाउनेछ ।

 ३) उपिफा (२) ्बमोमजम वरापाि, वरवसार ि्ा सेवा संचािन गनथि चाहने 
वरमति वा संस्ा्बाट इजाजि (ििाथि) िसििु मिई इजाजि प्रिान गरिनेछ । 
इजाजि प्राप्त सहकािधी संस्ा, एफ.एम. िेमडरो, “घ” ्बगथिको मनमाथिण 
वरवसार इजाजि, मवद्ािर स्ापना, ट्रसुन ि्ा कोमचङ सेनटि, 
औष्धी पसि, स्ानधीर वरापारिक फमथिहरुिे वामषथिकरुपमा सेवा शलुक वा 
िसििु चतुिा गिधी नवधीकिण गनुथिपननेछ ।

13.	 रबक्री:
 १) महानगिपामिकािे प्राकृमिक स्ोि मधरे आफनो क्ेत्रमभत्र वािाविणधीर 

प्रभाव पिधीक्ण्बाट िोमकएको परिमाणमा सिेट, ढुङ्गा, मगट्धी, ्बािवुा एवं 
माटोजनर वसि ुएवं सावथिजमनक ि्ा ऐिानधी जगगामा िहकेा काठ, िाउिा, 
जिाजिुधी, िहतिि–्बहतिि आमिको म्बक्री अनुसचूी- ११ ्बमोमजम गननेछ ।

14.	घरजगगता ररजष्टे्शन शुलक:
 १) घि जगगा िमजष्टे्शन शलुक प्रिशे काननूिे िोके्बमोमजम िगाइने ि उठाइने 

छ ।
 २) घिजगगा िमजष्टे्शन शलुक उठाउन महानगिपामिकामा सा्न, स्ोि, 
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प्रमवम्, जनशमति ि्ा काराथििर वरवस्ापन नभएसमम नेपाि सिकाििे 
िोकेको काराथििर माफथि ि उठाईनेछ ।

15.	कर छुट :
 १) ्बामषथिक रुपमा मिनुथिपनने कि सोहधी आम थ्िक ्बषथिको पौष मसानिमभत्र ि 

मामसक रुपमा मिनुथिपनने कि ममहना समाप्त भएको साि मिनमभत्र ्बझुाउने 
कििािािाई मनरमानसुाि िागने किमा क्रमशः िश ि पाँच प्रमिशि छुट 
मिइनेछ ।

16.	 दणि जररवतानता:
 १) समपमति कि ि्ा भमूमकि (मािपोि) मा पमहिो वषथि १० प्रमिशि ि िोस्ो 

वषथि्बाट २० प्रमिशि जरिवाना समहि ्बकरौिा असिु गरिनेछ ।
 २) महानगिपामिकािे मन्ाथििण गिेका अनर कि, शलुक ि्ा महसिूको 

हकमा महानगिपामिकाको िाजश्व ऐन, २०७६ मा िोमकए्बमोमजम िणड 
ि्ा जरिवाना गरिनेछ ।

17.	 प्रचरल् कतानुन बमोरजम हुने: रस ऐनमा उलिेि गरिएका म्बषरमा रसै 
्बमोमजम ि उलिेि गरिएका म्बषरमा महानगिपामिकाको िाजश्व ऐन, २०७६ 
ि्ा प्रचमिि काननुमा वरवस्ा भए्बमोमजम हुनेछ ।

18.	कता्यथिरवरध बनताउन सकनेः
 १) ऐनको उद्शेर काराथिनवरन गनथिको िामग महानगिपामिकािे आवशरक 

कारथिमवम् वा मनिनेमशका ्बनाई िाग ूगनथि सकनेछ ।
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अनुसचूी-१(क)
(ऐनको िफा २ को उपिफा (३) सँग सम्बमन्ि)

सम्परति कर
क्.
स.ं

सम्परति कर (रु मता)
वतार थ्िक कर दर 
रकम (रु मता)

१ १०,००,००० मलूराङ्कनसमम २५०।-
२ १०,००,००१-२०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम ३५०।-
३ २०,००,००१-३०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम ९००।-
४ ३०,००,००१-४०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम १,४००।-
५ ४०,००,००१-५०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम २,०००।-
६ ५०,००,००१-७०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम ४,०००।-
७ ७०,००,००१-९०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम ६,०००।-
८ ९०,००,००१–१,१०,००,००० ।-मलूराङ्कनसमम ८,०००।-
९ १,१०,००,००१–१,३०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम ११,०००।-

१० १,३०,००,००१–१,६०,००,०००।- मलूराङ्कनसमम १४,०००।-
११ १,६०,००,००१–२,००,००,०००।- मलूराङ्कनसमम १७,०००।-
१२ २,००,००,००१–२,५०,००,००० ।-मलूराङ्कनसमम २१,०००।-
१३ २,५०,००,००१–३,००,००,०००।- मलूराङ्कनसमम २६,०००।-
१४ ३,००,००,००१–३,५०,००,०००।-मलूराङ्कनसमम ३०,०००।-
१५ ३,५०,००,००१–४,००,००,०००।-मलूराङ्कनसमम ४०,०००।-
१६ ४,००,००,००१–५,००,००,०००।-मलूराङ्कनसमम ५०,०००।-
१७ ५,००,००,००१–६,००,००,०००।-मलूराङ्कनसमम ६०,०००।-
१८ ६,००,००,००१।- माम्को मलुराकंन (प्रमििािमा) ०.०९ प्रमिशि 

पनुश्चः भमूिकर (िालपोत) मतनुनुपनने जग्ा वा समपमति कर मतनुनुपनने जग्ा प्ामति भएको 
वा समपमति कर मतनुनुपनने संरचना बनेको वा प्ाति भएको एक वरनुमभत्र आफनो समपमतिको 
मववरण िहान्रपामलकाले उपलब्ध ्राएको फाराििा मववरण भरी िहान्रपामलका 
वा समबम््धत वडा कारानुलरिा पेश ्नुनुपननेछ । रमि न्रेिा प्मतवरनु रु. ३० को िरले 
मवलमब शलुक लागनेछ ।
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अनुसचूी १ (ख)
(ऐनको िफा २ को उपिफा (३) सँग सम्बमन्ि)

जगगताको मूल्यताङ्कन

क्.सं रववरण षेित्र
 २०७६।७७ को
 मूल्यताङ्कन
दर प्रर् कठ्ता

 विता नं १
रिमुरता शे्त्र

1
  मिू सडक्बाट िबिधी रिससोट जाने पधीच
सडक-१२०७५

 मठमिुा क्ेत्र उतिि
भििपिु-६३९

5,50,000.–

2 अनर शािा ्बाटोहरूको जगगा-१२०७६
 मठमिुा क्ेत्र उतिि

भििपिु-६३९
3,92,000.–

3 अनर ्बाटो नभएको जगगा-१२०७७
 मठमिुा क्ेत्र उतिि

भििपिु-६३९
2,54,800.–

4
 नािारणगढ ममुगिङ्ग िाजमागथि जंगि
मसमाना्बाट मिु सडक हुिँ ैमचिवन ममलक-
१२०७४

 मठमिुा क्ेत्र उतिि
भििपिु-६३९

7,84,000.–

रतामनगर शे्त्र

५
 िामनगिको पमचिम जङ्गि मसमाना्बाट पानधी
 ट्राङ्की भई सिनचिुधी सामिुामरक वन काराथििर
हुिँ ैनािारणगढ ममुगिन िा-१२०८०

 िामनगि क्ेत्र उतिि
भििपिु-६४०

12,74,000.–

६
 नािारणगढ ममुगिङ्ग िाजमागथिसँग जोमडएको
जगगाहरू-१२०७८

 िामनगि क्ेत्र उतिि
भििपिु-६४०

31,36,000.–

७
 िाजमागथि पिुानो पानधी ट्राङ्की हिँ ैि्ेबघाट
जाने ्बाटो-१२०७९

 िामनगि क्ेत्र उतिि
भििपिु-६४०

17,64,000.–

८ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२०८१
 िामनगि क्ेत्र उतिि

भििपिु-६४०
11,76,000.–

९ अनर ्बाटो नभएको जगगा-१२०८२
 िामनगि क्ेत्र उतिि

भििपिु-६४०
3,92,000 .–

१० अनर पधीचमा पनने जगगाहरू-११९५८
 िामनगि क्ेत्र उतिि

भििपिु-६४०
12,00,000.–
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नतारता्यणगढ शे्त्र

११
 मिरािो मागथि ( पोििा ्बसपाकथि ्बाट भान ुमा.मव.
गौिेश्वि ममनिि हुिँ ैिधीिाचोकसमम)-१२०८४

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ क्ेत्र-६४१

82,32,000.–

१२ अनर ्बाटो भएको घडेिधी जगगा-१२०८५
 शहिधीकेनद्र

नािारणगढ क्ेत्र-६४१
45,08,000.–

१३
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर पधीच
्बाटो-११९४०

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ क्ेत्र-६४१

68,60,000.–

१४
 मिरािो मागथि (पोििा ्बसपाकथि ्बाट भान ुमा.मव.
गौिेश्वि ममनिि हुिँ ैिधीिाचोकसमम)-११९५९

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ क्ेत्र-६४१

82,32,000 .–

१५
 ममुगिङ्ग नािारणगढ िाजमागथिमा पनने पोििा
्बसपाकथि ्बाट वडा नं. ३ मसमानासमम-१२०८३

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ क्ेत्र-६४१

 
1,37,20,000.–

१६ ्बाटो नभएको जगगा-१२०८६
 शहिधीकेनद्र

नािारणगढ क्ेत्र-६४१
14,70,000.–

सतारवक विता नं ३

१७ ्बाटो नभएका जगगा-११८५०
 शहिधी केनद्र

नािारणगढ-६४४
19,60,000.–

१८
 िारनसचोक्बाट शहधीिचोक पलुचोकहुिँै
 नािारणधी पिुसममका (शमहिप्) महनेद्र
िाजमागथिसँग जोमडएको जगगाहरू -१२०९९

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ-६४४

2,35,20,000.–

१९
 ममुगिङ्ग नािारणगढ िाजमागथि वडा नं १३
मसमाना्बाट पलुचोकसममका घडेिधी-१२०९८

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ-६४४

19,60,000.–

२०
 शमहिचोक (महनेद्र िाजमागथि) ्बाट ्बािकुमािधी
मा.मव. जाने चोकसमम-१२१००

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ-६४४

88,20,000.–

२१
 ्बािकुमािधीचोकिमेि वडा नं. १ मसमाना
सममका (प्रगमि सडक) पधीच सडक-१२१०१

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ-६४४

1,27,40,000.–

२२
 गंगािवेधीमागथि शमहिमागथि क शकु्रमागथि (जनुहि
 िाइन) भकुृटधीमागथि क पिुिधी ्बजािमागथि पिुिधी
्बजािमागथि क-११

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ–६४४

 
1,27,40,000.–

२३ अनर ्बाटो भएको घडेिधी-११८४९
 शहिधी केनद्र

नािारणगढ-६४४
58,80,000 .–

२४
 महनेद्र िाजमागथिमा पनने नहििमेि पगुगधी
िोिासममको जगगा-१२०९७

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ-६४४

98,00,000 .–
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विता नं. २

१
 िधीिाचोक्बाट ममिेिधीचोक वडा
 काराथििरचोक हुिँ ैिामिम केनद्र जाने ्बाटो
(जिमा मागथि क ि िामशे्वि मागथि क)-११९६०

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

82,32,000.–

२ ्बाईपास सडकिे छोएको जगगा-११९६१
 शहिधी केनद्र

नािारणगढ वडा २
78,40,000.–

३
 वडा नं.१२ मसमाना मििाचोक्बाट ममिेिधीचोक
 वडा काराथििर चोक हुिँ ैिामिमकेनद्र जाने
्बाटो(जिमामागथि िामशे्वि क)-१२०८८

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

82,32,000.–

४
 क्रिोग चोक्बाट (प्रगमि सडक) ्बािकुमािधी
 कनरा मा.मव. चोक वडा नं. ३ मसमाना सममका
पधीच सडकका घडेिधी-१२०८९

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ वडा २

88,20,000 .–

५
 ममुगिङ्ग नािारणगढ िाजमागथि नािारणधी
 मिफट मसचाईको नहि्बाट पोििा ्बसपाकथि  हुिँै
क्रिोगचोक-१२०८७

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

1,27,40,000.–

६
 नमसिे ममिेिधी भान ुआिशथिचोक हुिँ ैपोििा
 ्बसपाकथि  नहिचोक क्ेत्रपिु मागथि सममका पधीच
सडक–१२०९०

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

88,20,000.–

७
 वडा नं २३ मसमाना प्रगिधी सडक (्बािकुमािधी
 कनरा मा.मव.चोक)िमेि करामपाचौि किा
ममनिि हुिँ ैजिमामागथि समम ज-१२०९१

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

82,32,000.–

८
 िाजमागथि नािारणधी मिफट मसचाई नहि्बाट
 ममलसएरिरा नेपािचोक वडा काराथििरचोक
मिनकुने चोक हुिँ ै्बाइपास सडक -१२०९२

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

82,32,000.–

९
 नमसिेमागथि ममलसएरिराको मभत्रधी पधीच सडक
 ्बदु्धमागथि क मशवािर पथृवधीमागथि गणशेनगिमागथि
आपँटािधी ि्ा अनर पधीच सडक-१२०९४

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

43,12,000.–

१० अनर ्बाटो भएका जगगा घडेिधी-१२०९५
 शहिधी केनद्र

नािारणगढ वडा २
39,20,000.–

११ ्बाटो नभएको जगगा-१२०९६
 शहिधी केनद्र

नािारणगढ वडा २
15,68,000.–

१२
 पोििा ्बसपाकथि  ्बाट आिशथिचोक हुिँ ैमिनकुने
 चोकसमम आिशथिमागथि घ ि मवक्रममागथि पधीच
सडकसँग-१२०९३

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ वडा २

68,60,000.–
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विता नं. ३

1 अनर ्बाटो भएका घडेिधी जगगा-११८६०
 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

23,52,000.–

2 ्बाटो नभएका जगगा-११८६१
 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

7,84,000.–

3
 िाजमागथि िोमिएका पधीच सडकहरू (आननि मागथि
 क मवशाि मागथि क मवकास मागथि क कमिनगि
मागथि महमािरन ्ैबक चोक्बाट ने-११८५६

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

82,32,000.–

4
 आननि मागथि ि श्धी पशपुमि मागथि शामनि मागथि
 मणडधी ्बजाि िेजमागथि जरोिधी मागथि घ ्बेिचोक
गणशे मागथि सनिोषमा-११८५७

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

55,80,000.–

5
 ्ेबिचोक्बाट १ नं. पिुसमम पधीच सडकको
घडेिधी-११८५८

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

74,48,000.–

6
 शमहिचोक्बाट ्ेबिचोकसमम (सँगम सडक) का
पधीच सडकमा जोमडएका घडेिधी जगगा-११८५३

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

88,20,000.–

7
 ्ेबिचोक्बाट ्बाहथिघिे ३ नं. पिु (नमवन मागथि)
सममका पधीच सडकका जगगाहरू-११९६२

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

58,80,000.–

8
 िारनसचोक शमहिचोक पिुचोक हुिँै
 नािारणधी पिुसमम (शमहिप्)का िाजमागथिसँग
जोमडएको-११८५१

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

2,54,80,000.–

9
 महनेद्र िाजमागथि पनने नहििमेि पुँगधीिोिासममको
घडेिधी-११८५२

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

98,00,000.–

10
 पिुचोक्बाट साइिन कि्बसमम जोमडएका
घडेिधी-११८५४

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

88,20,000.–

11
 साईिन कि्ब्बाट भानमुागथि चोक (नर ूसडक)
सममका पधीच सडकसमम जोमडएका जगगा-
११८५५

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

78,40,000.–

12
 माम् उमलिमिि सडक्बाहके अनर पधीच
सडक सँग जोमडएको जगगा-११८५९

 शहिधी केनद्र
नािारणगढ

52,92,000.–

विता नं. ४

१
 माम् उमलिमिि ्बाहकेका अनर पधीच
सडकसँग जोमडएका जगगा-११८६३

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

23,66,000.–
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२ अनर ्बाटो भएको जगगा-११८६४
 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

15,00,000.–

३ अनर ्बाटो नभएका जगगा-११८६५
 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

7,00,000.–

४ मत्रचोक िमेि ्मथिचोक समम-११९७२
 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

40,04,000.–

५
 मत्रभगविधी मागथि (आममी बरािेकमागथि) मिनसममृि
 शामनि मागथि श्धी गणशे मागथिका पधीच सडकसँग
जोमडएको-११८६२

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

36,40,000.–

६
 मपपिचोक गणशे मागथि (मत्रचोकिमेि गणशे
 ममनििचोक समम) िामपिु शास्तधीमागथि मत्रचोक
िमेि मपपि चोकसमम) गणशे ममनिि-११८६६

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

36,40,000.–

७
 माम् उमलिमिि ्बाहकेका अनर पधीच
सडक-११८६७

 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

32,76,000.–

८ अनर ्बाटो भएको जगगा-११८६८
 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

16,00,000.–

९ अनर ्बाटो नभएको जगगा-११८६९
 शहिधीकेनद्र
नािारणगढ

6,00,000.–

१० ्मथिचोक्बाट मवशािचोक सममको घडेिधी-१२०५७ पमचिम भििपिु 27,30,000.–

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

पमचिम भििपिु 40,04,000.–

१२
 ३ नं पिु िंकुिोिा ्बाट िामघाट
चोकसमम-१२०५५

पमचिम भििपिु 32,76,000.–

१३
 िामघाट चोक्बाट मशवघाटसममको (िामघाट
मागथि) पधीच सडकसँग जोमडएका जगगा-१२०५६

पमचिम भििपिु 21,84,000.–

१४
 मवशाि चोक्बाट जगनना्चोक (गा.मव.स.
 मसमाना) सममका पधीच सडकसँग जोमडएका
जगगा-१२०५८

पमचिम भििपिु 30,00,000.–

१५
 ्ैबकुणठ चोक्बाट ्ािापानधी चोकसमम
 (्ैबकुणठमागथि क) अदै्धि चोक्बाट िंकुिोिा
२ नं पिुसममका पधीच  सडक-१२०५९

पमचिम भििपिु 32,76,000.–
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१६
 माम् उमलिमिि ्बाहकेका अनर
पधीचसडकसँग जोमडएका जगगा-१२०६०

पमचिम भििपिु 21,84,000.–

१७ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२०६१ पमचिम भििपिु 18,20,000.–

१८ अनर ्बाटो नभएका जगगा-१२०६२ पमचिम भििपिु 9,10,000 .–

१९
 ्मथिचोक्बाट रज्पिुधीचोक हुिँ ैजागेश्विचोक
समम-११८७०

पमचिम भििपिु 40,04,000.–

२०
 जागेश्विचोक्बाट (िामपिुोड) कािधीिासको
घिसमम-११८७१

पमचिम भििपिु 23,66,000.–

२१
 कािधीिास भट्िाइको घिचोक्बाट समृटिचोक
सममको जगगा-११८७२

पमचिम भििपिु 23,66,000.–

२२
 नव िगुाथि चोक ्बाट गा.मव.स. मसमाना सममको
जगगा-११८७३

पमचिम भििपिु 16,00,000.–

२३
 ्मथिचोक िमेि मवशािचोक सममको
जगगा-११८७४

पमचिम भििपिु 27,30,000.–

२४
 मवशािचोक ्बाट जगनना्चोक(गा.मव.स.
मसमाना) सममको जगगा-११८७५

पमचिम भििपिु 30,00,000.–

२५ अनर ्बाटोमा पनने जगगा-११८७८ पमचिम भििपिु 14,00,000.–

२६
 वडाअमपस मागथि पधीच सडकसँग जोमडएको
जगगाहरू-११८७६

पमचिम भििपिु 30,00,000.–

२७
 माम् उमलिमिि सडकहरू्बाहके अनर
पधीच्बाटोका घडेिधी जगगा-११८७७

पमचिम भििपिु 21,84,000.–

२८ ्बाटो नभएको जगगा-११८७९ पमचिम भििपिु 7,00,000.–

विता नं. ५
१ अनर ्बाटो भएका जगगाहरू-१२०६५ पमचिम भििपिु 16,38,000.–

२
 िामपिु िोडवडा नं ६ मसमाना्बाट समिहभेन
 ्बोमडथिङ्ग हुिँ ैगा.मव.स. मसमानासममका
जगगा-१२०६३

पमचिम भििपिु 27,30,000.–

३
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर पधीच
्बाटोका जगगाहरू-१२०६४

पमचिम भििपिु 21,00,000.–

४ ्बाटो नभएका जगगा-१२०६६ पमचिम भििपिु 7,28,000.–

५
 िोिधीििेचोक िमेि ममेडकि किेज हुिँ ैमसमाना
सममको सडकहरूमा पनने जगगा-११९६८

पमचिम भििपिु 25,00,000.–
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६  गधीिानगि सडक चोक िमेि िोिधीििे चोकसमम
ममेडकि किेज हुिँ ैफुि्बािधी जाने सडक-११९६९ पमचिम भििपिु 22,00,000.–

७  मवकासचोक ्बाट िामशे्वि पौडेिको घिचोक
समम-११९७० पमचिम भििपिु 20,00,000.–

८  कािधीिास भट्िाईचोक िमेि नविगुाथिचोक समम
िामपिु सडकमा पनने जगगाहरू-१२०६७ पमचिम भििपिु 23,66,000.–

९  नविगुाथिचोक िमेि गा.मव.स मसमानासममका
जगगाहरू-१२०६८ पमचिम भििपिु 29,12,000.–

१०  टाइगि चोकिमेि पे्रम्बसिधी सकूिचोक सममका
जगगाहरू-१२०६९ पमचिम भििपिु 30,94,000.–

११  पे्रम्बसिधी सकुिचोक्बाट गधीिानगि गा.मव.स
मसमाना सममका जगगाहरू-१२०७० पमचिम भििपिु 23,66,000.–

१२  माम् उमलिमिि सडक्बाहके अनर
पधीच्बाटोका जगगाहरू-१२०७१ पमचिम भििपिु 21,00,000.–

१३ अनर ्बाटो भएका जगगाहरू-१२०७२ पमचिम भििपिु 16,38,000.–
१४ ्बाटो नभउका जगगाहरू-१२०७३ पमचिम भििपिु 7,28,000.–

विता नं. ६

१
 भििपिु- माडधी हुिाकी ्बाटो िगेिधी नहि पिु
 िमेि ्बजाि क्ेत्र हुिँ ैपिुथिि मसमाना समम पधीच
्बाटोका जगगाहरू-१२१२०

वडा नं. २१ 36,40,000.–

२ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१२१ वडा नं. २१ 20,02,000.–
3 अनर मभमत्र पधीच ्बाटोको-१२१२२ वडा नं. २१ 30,00,000.–
4 ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१२३ वडा नं. २१ 7,28,000.–
5 अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू-१२१२५ वडा नं. २२ 32,00,000.–
6 अनर ्बाटो भएका जगगाहरू-१२१२६ वडा नं. २२ 12,50,000.–
7 ्बाटो नभएका जगगा-१२१२७ वडा नं. २२ 9,28,000.–

8
 भििपिु−माडधीहुिाकी ्बाटो इनद्रपिुधी चोकिमेि
 गधीिानगि ्बजाि छेउ पिु समम पधीच ्बाटोका
जगगाहरू-१२१२४

वडा नं. २२ 36,40,000.–

विता नं. ७

१
 कटहि चोक्बाट माछापचुछेचोक मिपेनद्रचोक
 (कटहि चोकमागथि)हुिैं ्बदु्धचोक (िारनसमागथि)
सममका पधीचसँग जोमडएका-११८८१

शहिधीकेनद्र भििपिु 45,50,000.–
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२
 ्बदु्धचोक्बाट करानसि हमसपटिको अमनिम
मसमानासममका पधीच ्बाटोका जगगा-११८८३

शहिधीकेनद्र भििपिु 50,96,000.–

३
 करानसि हमसपटिको अमनिम मसमाना्बाट
 ७/१४मसमाना टाइगि चोकसममका पधीच
सडकसँग जोमडएको जगगा-११८८४

शहिधीकेनद्र भििपिु 36,40,000.–

४
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर पधीच
सडकसँग जोमडएका जगगा-११८८५

शहिधीकेनद्र भििपिु 30,10,000.–

५ अनर ्बाटो भएका जगगा-११८८६ शहिधीकेनद्र भििपिु 20,02,000.–

६ ्बाटो नभएका जगगा-११८८७ शहिधीकेनद्र भििपिु 9,10,000.–

७
 मपपिचोकिमेि करानसि २ नं गेट सममका पधीच
सडकसँग जोमडएका जगगा-११८८०

शहिधीकेनद्र भििपिु 36,40,000.–

८
 वडा नं १० मसमाना मसजथिनाचोक्बाट
 (करानसिमागथि) ्बदु्धचोकसममका पधीच्बाटोसँग
जोमडएका जगगा-११८८२

शहिधीकेनद्र भििपिु 47,32,000.–

९
 गणशे ममनििचोक िमेि मपपि चोकसमम (वडा
नं. ६-७ मसमानाको) जगगाहरू-११९६३

शहिधीकेनद्र भििपिु 45,50,000.–

१०
 ्बदु्धचोक्बाट करानसि हमसपटि १ नं गेट
हुिँ ैमविामधी कुरूवाघिसमम (करानसिमागथि)
पधीचसडकसँग जोमडएको जगगा-११८९०

िमक्ण भििपिु 29,12,000.–

११
 ्बदु्धचोक्बाट अननपणुथिचोक हुिँ ैहले्पोटि
 चोकसमम (्बािकृष्णमागथि) अननपणूथिचोकसमम
पधीचसडकसँग जोमडएको ज-११८९१

िमक्ण भििपिु 29,12,000.–

१२
 करानसि हमसपटि १ नं गेटिमेि मनकामना
 टोि हुिै ँ्बािकृष्ण मागथि अननपणूथिचोकसमम
पधीचसडकसँग जोमडएको जगगा-११८९२

िमक्ण भििपिु 29,12,000.–

१३
 वडा काराथििर टाइगिचोकिमेि पे्रमवसिधी सकुि
चोकसममका पधीच्बाटोमा पने जगगा-११८८८

िमक्ण भििपिु 4,50,000.–

१४
 पे्रमवसिधी सकुिचोक िमेि मसिािामचोक समम
 (भििपिु-माडधी हुिाकीमागथि) का पधीचसडकसँग
जोमडएको जगगा–११८८९

िमक्ण भििपिु 29,12,000.–

१५
 मसजथिनाचोक्बाट ्बदु्धचोकसमम (करानसिमागथि)
पधीचसडकसँग जोमडएको जगगा-११८९३

िमक्ण भििपिु 47,32,000.–





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

१६
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर पधीच
्बाटोका जगगाहरू–११८९४

िमक्ण भििपिु 30,10,000.–

१७ अनर ्बाटो भएका जगगा-११८९५ िमक्ण भििपिु 20,02,000.–

१८ ्बाटो नभएका जगगा-११८९६ िमक्ण भििपिु 9,10,000.–
विता नं. ८

१
 जरनेपाि चोक्बाट िािधीगुँिास चोक हुिँै
 वाइस म्बघा (मिनचोकसमम)समम जर नेपाि
चोक्बाट पवूथि शििपिु मा.मव. चोक ह-११८९८

िमक्ण भििपिु 36,40,000.–

२
 जर नेपाि चोक्बाट िमक्ण महमािर मपड
 चोक सममका पधीच सडकसँग जोमडएका
सडक-११८९७

िमक्ण भििपिु 39,13,000.–

३
 सधीिािाम चोक्बाट गा.मव.स.मसमानासमम
 भििपिु माडधी हुिाकी सडकका पधीच सडकसँग
जोमडएको जगगा-११८९९

िमक्ण भििपिु 21,84,000.–

४
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर
पधीच्बाटोका घडेिधी-११९००

िमक्ण भििपिु 20,51,000.–

५ अनर ्बाटो भएका घडेिधी-११९०१ िमक्ण भििपिु 16,38,000.–

६ ्बाटो नभएका जगगा-११९०२ िमक्ण भििपिु 9,10,000.–
विता नं. ९

१ ्बाटो नभएको जगगाहरू-११९१४ िमक्ण भििपिु 9,10,000.–

२
भििपिु केनद्रधीर ्बस टममथिनिको पवूथि-

 पमचिमिफथि का ्बाटाहरू ि टममथिनिका अमनिम
पिाथििसममका जगगाहरू-११९०७

िमक्ण भििपिु 50,05,000.–

३
 भििपिु केनद्रधीर ्बस टममथिनिको पमचिमपरट्को
 अमनिम पिाथिि्बाट ९नं.वडा काराथििर
चोकसममका जगगाहरू-११९०८

िमक्ण भििपिु 38,71,000.–

४
 हामकमचोक्बाट मसजथिनाचोक (करानसिमागथि)
 समम पधीच सडकसँग जोमडएका
जगगाहरू-११९०६

िमक्ण भििपिु 50,05,000.–

५
 केनद्रधीर ्बस टममथिनिको पवूमी िफथि को अमनिम
 पिाथिि्बाट मशवािर ममनििसमम (मशवािर
मागथि) पधीच सडक-११९०९

िमक्ण भििपिु 38,71,000.–
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६
  साझा १, २, ३ ि ४ नं पधीच सडकमा पनने
जगगा-११९११

िमक्ण भििपिु 32,90,000.–

७
 माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर
पधीच्बाटोको जगगाहरू-११९१२

िमक्ण भििपिु 23,80,000.–

८
 िाजमागथि्बाट िोमिएका मसद्धा्थिमागथि गमु्बामागथि
 (ममिनचोक्बाट िमक्ण)वसनिचोक्बाट
िमक्ण मसमनेट फेकट्धीसममका -११९१०

िमक्ण भििपिु 36,40,000.–

९ अनर ्बाटो भएको जगगा .-११९१३ िमक्ण भििपिु 21,00,000.–

१०
 हामकम चोक्बाट अगाडधी किभटथि चोक
समम-११९६४

िमक्ण भििपिु 50,05,000.–

११
 हामकमचोक्बाट अगामड किभटथि चोक्बाट
जर नेपाि चोक समम-११९६५

िमक्ण भििपिु 50,05,000.–

१२
 महनेद्र िाजमागथि हामकमचोक्बाट केनद्रधीर ्बस
टममथिनि सममका घडेिधी-११९०३

िमक्ण भििपिु 84,00,000.–

१३
 ममिनचोक्बाट नगिपामिका पवूथि
 मसमानासमम महनेद्र िाजमागथिसँग जोमडएका
जगगाहरू-११९०५

िमक्ण भििपिु 50,05,000.–

१४
 केनद्रधीर ्बस टममथिनि्बाट ममिनचोकसममका
घडेिधी-११९०४

िमक्ण भििपिु 72,80,000.–

विता नं. १०

१
 महनेद्र िाजमागथि भििपिु ओिािोको नािारणधी
 मिफट मसंचाइको कलभटथििमेि मविेनद्र
करामपसचोक हुिँ ैचौमवस-११९१५

शहिधी केनद्र भििपिु 84,00,000.–

२
 महनेद्र िाजमागथिको हामकमचोक्बाट मवद्िुचोक
 ििुसंचािचोक हुिँ ैभििपिु हमसपटिचोक
सममको पधीच सडकमा जोमडएका-११९२१

शहिधी केनद्र भििपिु 57,40,000.–

३
 ्बािममनििमागथि (महनेद्र िाजमागथि इडेन गाडनेन
 ्बोमडथिङ्गिमेि मवद्िुचोकहुिँ ैवाइपास ्ानधी
चोकसमम) का पधीच्बाटोका-११९२४

शहिधी केनद्र भििपिु 57,40,000.–

४
 चौमवसकोठधी िमेि मसंचाइिोड चोकसमम
िाजमागथिका जगगा-११९१६

शहिधी केनद्र भििपिु 84,00,000.–
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५
 रिजािचोकिमेि हामकमचोक हुिँ ैभििपिु
 केमनद्रर टममथिनिचोक सममको िाजमागथिको
जगगा-११९१८

शहिधी केनद्र भििपिु 84,00,000.–

६
 वाइपास सडकको िामिमकेनद्रिमेि भििपिु
 ्बस टममथिनिचोक सममको सडकसँग जोमडएको
जगगा-११९१९

शहिधी केनद्र भििपिु 63,70,000.–

७
 महनेद्र िाजमागथिको वधीिेनद्र करामपसचोक िमेि
 िधीपेनद्रचोक हुिँ ैवाइपास सडकमा जोमडएको
जगगा-११९२०

शहिधी केनद्र भििपिु 57,40,000.–

८
 ििुसंचािमागथि (महनेद्र िाजमाथििमेि वाइपास
घिेिचुोकसमम) का जगगा-११९२२

शहिधी केनद्र भििपिु 57,40,000.–

९
 हमसपटिमागथि (महनेद्र िाजमागथि चौमवसकोठधी
 ्बाट वाइपास मािपोिचोक समम)को
पधीच्बाटोमा पनने जगगा-११९२३

शहिधी केनद्र भििपिु 67,20,000.–

१०
 ममेडकि किेजमागथि (महनेद्र िाजमागथि मरिमलराणड
कटेजिमेि मशििचोकहुिँ ैममेडकि किेज गेटसमम)
का पधीच्बाटोमा पनने ज-११९२५

शहिधी केनद्र भििपिु 57,40,000.–

११
 माम् उमलिमिि ्बाहके अनर पधीच ्बाटोमा
पनने जगगा-११९२६

शहिधी केनद्र भििपिु 45,50,000.–

१२ अनर ्बाटो भएको जगगा-११९२७ शहिधी केनद्र भििपिु 35,00,000.–

१३ अनर ्बाटो नभएको जगगा-११९२८ शहिधी केनद्र भििपिु 14,70,000.–

१४
हामकमचोक अगामड कलभटथिचोक समम-
११९६६

शहिधी केनद्र भििपिु 50,05,000.–

१५
 मसंचाइिोड चोक हुिँ ैरिजािचोक सममका
िाजमागथिका जगगा-११९१७

शहिधी केनद्र भििपिु 84,00,000.–

विता नं. ११

१
 ्बाइपास िाजमागथिको गणशेस्ान जाने
 सडकिमेि मवशाि चोकसममका ्बाटोमा पनने
जगगा-११९३०

पवुमी भििपिु क्ेत्र 45,50,000.–

२
 वडा ११-१२ मसमाना पारिजाि चोकिमेि
 जागमृिचोक हुिँ ैघोि्बजाि चोकसममको
जगगा-११९३१

पवुमी भििपिु क्ेत्र 42,00,000.–
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३
 ्बाइपास मिपजरोमिचोक्बाट पोििधीचोक नराँ
मकिण मा.मव. सममको जगगा-११९३२

पवुमी भििपिु क्ेत्र 30,80,000.–

४
 नराँ मकिण मा.मव. िमेि प्रगमिप् हुिँै
कमिािवेधी ममनििसमम-११९३३

पवुमी भििपिु क्ेत्र 23,80,000.–

५
 ्बाइपास पनुम चोकिमेि पोििधीचोक वडा
११-१२ मसमाना जागमृिचोक सममको जगगा-
११९३४

पवुमी भििपिु क्ेत्र 1,27,30,000.–

६
 ्बाइपास मवशाि चोकिमेि कुमािधीचोक हुिँै
 ११ न. वडा काराथििर सममको पधीच्बाटोमा
पनने जगगा-११९३५

पवुमी भििपिु क्ेत्र 40,60,000.–

७
 ११ नं. वडा काराथििर चोकिमेि प्रगमिचोक हुिँै
गाइिकथि  जंगि मसमानासमम-११९३६

पवुमी भििपिु क्ेत्र 23,80,000.–

८
 वाइपास सलिेिधी चोक्बाट कोिटाँडधी चोक
सममको पधीच्बाटोमा जोमडएको जगगा-
११९३७

पवुमी भििपिु क्ेत्र 23,80,000.–

९
 वाइपास ्बसेनधी ्बजाििमेि नहिसमम
पधीच्बाटोमा पनने जगगा-११९३८

पवुमी भििपिु क्ेत्र 23,80,000.–

१०
महमािधीमागथि/मतुिी,नगिमागथि/मशििमागथि/

 वसनिपिु मागथिहरूको पधीच सडकसँग जोमडएको
जगगा-११९३९

पवुमी भििपिु क्ेत्र 27,30,000.–

११
 ्बसेनधी कलभटथि िमेि नहि हुिैं िामाटोि जंगि
मसमानासममको पधीच ्बाटोमा जोमडएको जगगा-
११९४१

पवुमी भििपिु क्ेत्र 23,80,000.–

१२
अनर पधीच सडकहरूसँग जोमडएको जगगा-
११९४२

पवुमी भििपिु क्ेत्र 18,90,000.–

१३ अनर ्बाटो भएको जगगा-११९४३ पवुमी भििपिु क्ेत्र 16,80,000.–

१४ अनर ्बाटो नभएको जगगा-११९४४ पवुमी भििपिु क्ेत्र 9,52,000.–

१५
 वाइपास िाजमागथिको मवशािचोकिमेि वडा १११२
 को मसमाना पारिजािचोक (कि काराथििर चोक)
वाइपाससँग जोमडएको-११९२९

पवुमी भििपिु क्ेत्र 63,70,000.–

विता नं. १२
१ अनर ्बाटो भएका जगगा-११८१० पवुमी भििपिु 23,80,000.–
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२
 वाइपास िोड घिेिचुोकिमेि परिवाि
मनरोजनचोक सममको जगगा-११९४६

पवुमी भििपिु 63,70,000.–

३
 परिवाि मनरोजन चोकिमेि महनेद्र िाजमागथिको
ममिनचोकसमम जोमडएको जगगा-११९४७

पवुमी भििपिु 50,05,000.–

४ अनर वरवसार-११९७१ पवुमी भििपिु 23,80,000.–

५
 महनेद्र िाजमागथिको ममिन चोकिमेि जंगि
मसमानासमम-११९४८

पवुमी भििपिु 36,40,000.–

६
 वाइपास पारिजाि वडा ११-१२ मसमाना िमेि जागमृिचोक
हुिँ ैघोि्बजाि सममको जगगा.-११९४९

पवुमी भििपिु 36,40,000.–

७
 वडा ११-१२ को मसमाना घोि्बजाििमेि
 जंगि मसमाना नौिङ्गेचोक सममको पधीचमा
पनने जगगा-११९५०

पवुमी भििपिु 30,80,000.–

८
 वाइपास सडकसँग जोमडएि गएका माम्
 उमलिमिि ्बाहकेका अनर पधीच ्बाटोसँग
जोमडएका जगगा-११९५३

पवुमी भििपिु 30,80,000.–

९
 वाइपासिोड पारिजाि चोकिमेि घिेिु
 काराथििर चोकसममको वाइपास सडकमा पनने
जगगा-११९४५

पवुमी भििपिु 63,70,000.–

१०
 मािपोि चोकिमेि पारिजाि मागथि (भकुृटधी
ममनधीमागथि) सँग जोमडएको जगगा-११९५१

पवुमी भििपिु 45,50,000.–

११
 पोििेिधी टोि ज्ानमागथि मनुाि चोक सममको
पधीच्बाटोसँग जोमडएको जगगा-११९५२

पवुमी भििपिु 50,05,000.–

१२
 महनेद्र िाजमागथिसँग जोमडएि गएका केरूङ्गा
घोि भनिा पवुथिपनने पधीच ्बाटो भएको जगगा-
११९५४

पवुमी भििपिु 30,80,000.–

१३
 महनेद्र िाजमागथि सँग जोमडएि गएका केरूङ्गा
 घोिभनिा पमचिमिफथि  पनने ्बाटोसँग जोमडएका
जगगा-११९५५

पवुमी भििपिु 30,80,000.–

१४ अनर पधीच्बाटोका जगगाहरू-११९५६ पवुमी भििपिु 27,30,000.–

१५ अनर ्बाटो नभएका जगगा-११९५७ पवुमी भििपिु 9,52,000.–

१६
 ्बस टममथिनि चोक िमेि महनेद्र िाजमागथिको
ममिनचोक समम-११९६७

पवुमी भििपिु 50,05,000.–
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विता नं. १३
१ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२११९ वडा नं. २० 3,64,000.–

२ पधीच ्बाटोमा पनने जगगा-१२११७ वडा नं. २० 11,83,000.–

३ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२११८ वडा नं. २० 5,46,000.–

४
 भििपिु−माडधी हुिाकी ्बाटो पिुथिि चोक िमेि
 ्नौजधी चोक िफथि  मसमाना सममपधीच ि्ा
ग्ाभिे ्बाटोका जगगाह-१२१४२

वडा नं. २८ 1,27,40,000.–

५ अनर पधीच्बाटोका जगगाहरू-१२१४३ वडा नं. २८ 9,80,000.–

६ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१४४ वडा नं. २८ 5,60,000.–

७ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१४५ वडा नं. २८ 3,64,000.–

विता नं. १४

१
 महनेद्रचोकिमेि मशवनगि ्बजाि क्ेत्र हुिँै
 विाहा वोटचोक हुिँ ैपावथििधीपिु जाने नािारणधी
न.पा. मसमाना समम-१२१३२

वडा नं. २४ 12,50,000.–

२ अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू-१२१३३ वडा नं. २४ 10,50,000.–

३
महनेद्र चोक िमेि चोक ्बजाि  गधीिानगि सडक 
जाने मसमाना ्बाटो समम जगगा-१२१३४

वडा नं. २४ 9,80,000.–

४
विाहा वोट चोक िमेि गधीिानगि ्बजाि सडक 
जाने मसमाना ्बाटो समम जगगा-१२१३५

वडा नं. २४ 9,80,000.–

५ अनर ्बाटो भएका  जगगाहरू-१२१३६ वडा नं. २४ 7,75,000.–
६ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१३७ वडा नं. २४ 2,30,000.–
७ विाहा चोक िमेि पावथििधीपिु जाने पधीच ्बाटो-११८३७ वडा नं. २५ 9,80,000.–
८ अनर ्बाटो भएको जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८३८ वडा नं. २५ 7,75,000.–
९ ्बाटो नभएको जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८३९ वडा नं. २५ 2,30,000.–

१० अनर पधीच ्बाटोको जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८३५ वडा नं. २५ 10,50,000.–

११
्बिाहा चोक िमेि गधीिानगि ्बजाि जाने सधीमाना 
्बाटो समम जगगाको प्रिधी कट्ा रू-११८३६

वडा नं. २५ 9,80,000.–

१२
भििपिु माडधी हुिाकी ्बाटो पिुथििचोकिमेि 
्नौजधीचोकिफथि  सधीमानासमम पधीच ि्ा 
ग्ाभिे ्बाटोका जगगाहरू-११८४४

वडा नं. २९ 23,00,000.–

१३ अनर ्बाटो भएका जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८४६ वडा नं. २९ 5,60,000.–
१४ अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८४५ वडा नं. २९ 9,80,000.–
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१५ ्बाटो नभएको जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८४७ वडा नं. २९ 3,64,000.–
विता नं. १५

१ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२११६ वडानं. १९   3,50,000.–

२ मगंिपिु− फुि्बािधीचोक− महनेद्रचोक हुिँ ै
मसमाना समम पधीच ्बाटोको जगगा-१२११२ वडानं. १९ 29,12,000.–

३ कैिाशनगि हुिँ ैफुि्बािधीचोक सममको ्बाटोमा 
पनने जगगा-१२१११ वडानं. १९ 18,20,000.–

४ अनर पधीच ्बाटोको जगगा-१२११३ वडानं. १९ 16,38,000.–

५ महनेद्र चोक िमेि चोक ्बजाि गधीिानगि सडक 
जाने मसमाना ्बाटो सममका जगगाको-१२११४ वडानं. १९ 15,40,000.–

६ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२११५ वडानं. १९   5,60,000.–
७ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१३१ वडा नं. २३ 2,30,000.–
८ अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू-१२१२९ वडा नं. २३   9,80,000.–
९ अनर ्बाटो भएको जगगा -१२१३० वडा नं. २३ 7,75,000.–

१० ्बिाहा्बोट चोक िमेि पावथििधीपिु जाने पधीच्बाटो 
जगगा-१२१२८ वडा नं. २३ 9,80,000.–

११ भििपिु मघेौिधी हुिाकी सडकमा पनने ्बाटोको 
जगगा रू.-११८२१ वडा नं. १५ 16,38,000.–

१२ जानकी चोक िमेि नमनूा चोक समम अनर 
्बाटो भएको जगगा रू.-११८२५ वडा नं. १५ 5,60,000.–

१३ अनर ्बाटो भएको जगगा  रू.-११८२६ वडा नं. १५ 5,60,000.–

१४ मगंिपिु चोक्बाट फुि्बािधी जाने ्बाटो मसमाना 
समम-११८२२ वडा नं. १५ 15,40,000.–

१५ अनर मभमत्र पधीच्बाटोको रू.-११८२३ वडा नं. १५  16,38,000.–

१६ जगनना् चोकिमेि गागनेश्वि ममनिि हुिँ ै
घमुिधीचोक्बाट शामनि चोक समम-११८२४ वडा नं. १५ 15,40,000.–

१७ ्बाटो नभएको जगगाहरू रू.-११८२७ वडा नं. १५ 3,50,000.–
विता नं. १६

१
जगनना्चोकिमेि गागनेश्वि ममनिि हुिँ ै
घमुिधीचोक्बाट छहािधीचोक हुिँ ै मवजर नगि 
मचत्रवन मसमानासमम ्बाटोका-१२१०७

वडानं. १८ 15,40,000.–

२ पधीच ्बाटोको जगगा-१२१०६ वडानं. १८ 16,38,000.–

३ शामनिचोक्बाट िपटन डांडा मचत्रवन 
मसमानासमम ्बाटो जगगा-१२१०८ वडानं. १८ 9,10,000.–
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४ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१०९ वडानं. १८ 5,60,000.–
५ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२११० वडानं. १८ 3,64,000.–

६
जगननना् चोकिमेि गागनेश्वि ममनिि हुिँ ै
घमुिधीचोक्बाट शामनि चोक समम-११८२८

वडानं. १६ 15,40,000.–

७ अनर ्बाटो भएको जगगा रू.-११८३३ वडानं. १६ 5,60,000.–
८ ्बाटो नभएको जगगाहरू रू.-११८३४ वडानं. १६ 3,64,000.–

९
मशवघाट्बाट फुमिथिचोक हुिँ ैकाकमी चोकसमम 
पधीच ्बाटोको रू.-११८२९

वडानं. १६ 16,38,000.–

१० अनर मभमत्र पधीच ्बाटोको रू.-११८३० वडानं. १६ 16,38,000.–

११
मशवघाट्बाट फुमिथिचोकहुिँ ै काकमीचोक 
मवजरनगि मचत्रवन न.पा. मसमानासमम ग्ाभिे  
्बाटोको रू.-११८३१

वडानं. १६ 14,70,000.–

१२
मशवघाट्बाट मपपि्ािा ्पमिरा चोक ठूिो 
गढधीसमम को रू.-११८३२

वडानं. १६ 12,60,000.–

विता नं. १७

१
मशवघाट्बाट फुमिथिचोकहुिँ ै काकमीचोक 
मवजरनगि मचत्रवन न.पा. मसमाना समम ग्ाभिे  
्बाटोको-१२१०२

वडानं. १७ 14,00,000.–

२ अनर मभत्रधी पधीच ्बाटोको जगगा-१२१०३ वडानं. १७ 12,00,000.–
३ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१०४ वडानं. १७ 6,00,000.–
४ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१०५ वडानं. १७ 3,00,000.–

५ ्बाटो नभएका जगगा-१२०४४ सामवक साििानगि 
िामपिु गोव्ेनधी

4,50,000.–

६ अनर ्बाटो भएका घडेिधी-१२०४५ सामवक साििानगि 
िामपिु गोव्ेनधी

9,00,000.–

७ माम् उमलिमिि सडकहरू ्बाहके अनर 
पधीच्बाटोका घडेिधी-१२०४६

सामवक साििानगि 
िामपिु गोव्ेनधी

18,00,000.–

८ िामपिु्बाट शाििानगि टाउन जाने मखुर 
सडकको जगगाहरू-१२०४७

सामवक साििानगि 
िामपिु गोव्ेनधी

23,00,000.–

विता नं. १८

१ ्बाटो नभएको जगगा-१२०४८ गञुजनगि चनौिधी 
शशधीनगि भवुनवसिधी 4,50,000.–

२ अनर ्बाटो भएका जगगा-१२०४९ गञुजनगि चनौिधी 
शशधीनगि भवुनवसिधी

9,00,000.–
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३ माम् उमलिमिि सडकहरू्बाहके अनर पधीच 
सडकसँग जोमडएका जगगा-१२०५०

गञुजनगि चनौिधी 
शशधीनगि भवुनवसिधी 18,00,000.–

४ िामपिु्बाट शाििानगि टाउन जाने मखुर 
सडकको जगगाहरू-१२०५१

गञुजनगि चनौिधी 
शशधीनगि भवुनवसिधी 23,00,000.–

५ भििपिु मघेौिधी हुिाकी सडकमा पनने 
जगगाहरू-१२०५२

गञुजनगि चनौिधी 
शशधीनगि भवुनवसिधी 23,00,000.–

विता नं. १९

१ अनर ्बाटो नभएका जगगा-१२०५३ शाििानगि गञुजनगि 
मकिणगञज 3,50,000.–

२ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२०५४ शाििानगि गञुजनगि 
मकिणगञज 5,60,000.–

३ िामपिु्बाट शाििानगि टाउन जाने मखुर 
सडकको जगगाहरू-१२१५५

शाििानगि गञुजनगि 
मकिणगञज 20,30,000.–

४ माम् उमलिमिि ्बाहकेका अनर पधीच 
सडकसँग जोमडएका जगगा-१२१५४

शाििानगि गञुजनगि 
मकिणगञज 16,38,000.–

५ भििपिु मघेौिधी हुिाकी सडकमा पनने 
जगगाहरू-१२१५६

शाििानगि गञुजनगि 
मकिणगञज 23,00,000.–

विता नं. २०

१ पधीच ्बाटोमा पनने जगगा-१२१५९ मभमनगि मसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१ 11,83,000.–

२ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१५८ मभमनगि मसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१ 5,46,000.–

३ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१५७ मभमनगि मसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१ 3,64,000.–

४ भििपिु मघेौिधी हुिाकी सडकमा पनने 
जगगाहरू-१२१६०

मभमनगि मसमिटाँडधी 
िद्रनेधी-६२१ 23,00,000.–

विता नं. २१

१ सामवक वडा नं ८ ि ९ को कृष्णचोक ्बजाि 
आसपासका जगगाहरु

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८ 7,28,000.–

२
मखुर सडकसँग जोमडएको सामवक वडा नं ४ ि 
३ पावथििधीपिु ्बजाि क्ेत्र वाहकेको पधीच ्बाटोमा 
पनने जगगाहरू-११९७७

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८ 12,74,000.–

३
मखुर सडकसँग जोमडएको सामवक वडा नं. ४ 
ि ३ पावथििधीपिु ्बजाि क्ेत्रको पधीच ्बाटोमा पनने 
जगगाहरू-११९७४

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८ 21,84,000.–
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४
मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं 
३४ को ्बजाि क्ेत्र वाहकेको जगगाहरू-११९७५

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

12,74,000.–

५
मखुर सडकको सामवक वडा नं ५को पावथििधीपिु 
्बजाि क्ेत्रको पधीच ्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९७६

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

12,74,000.–

६
मखुर सडकको सामवक वडा नं ६ शभुकामना चोक 
विधीपिधीको पधीच ्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९७८

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

10,00,000.–

७
मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा पनने ्बजाि क्ेत्र 
मवशाि सामवक वडा नं ९ को आसपासको 
जगगाहरू-११९८१

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

9,80,000.–

८
मखुर सडकको सामवक वडा नं ४ ि ७ को पधीच 
्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९७९

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

10,00,000.–

९
सामवक वडा नं ७४ ि ८को पहािधीिोटाि ्बजाि 
क्ेत्र आसपास पनने जगगाहरू-११९८०

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

9,80,000.–

१०
मखुर सडकका पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा 
नं १ को जगगाहरू-१२१४६

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

9,80,000.–

११
मखुर सडकसँग जोमडएको सामवक वडा 
नं १ िमेि ९ समम पनने ग्ाभिे ्बाटोमा पनने 
जगगाहरू-१२१४७

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

5,60,000.–

१२
सामवक वडा नं १ िमेि ९ सममका सहमिधीर 
्बाटोमा पनने जगगाहरू-१२१५२

सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

5,60,000.–

१३ मखुर सडकसँग जोमडएका जगगाहरु
सामवक पावथििधीपिु 
गा. मव. स.-६५८

10,00,000.–

विता नं. २२
१ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१४१ वडा नं. २६-६३५ 3,64,000.–
२ अनर ्बाटो भएको जगगा-१२१४० वडा नं. २६-६३५ 5,60,000.–

३
भििपिु −माडधी  हुिाकी ्बाटो ्नौजधीचोक 
पमटहानधी  ्बजाि हुिँ ैमतुििा पनि घि चोकसमम 
पधीच ्बाटोका जगगा-१२१३८

वडा नं. २६-६३५ 21,84,000.–

४ अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू-१२१३९ वडा नं. २६-६३५ 9,80,000.–
५ अनर पधीच ्बाटोका जगगाहरू प्रिधी कट्ा रू-११८४१ वडा नं. २७-६३६ 9,80,000.–

६
भििपिु माडधी हुिाकी ्बाटो मतुििा पनि घि 
चोकिमेि सधीमानासमम पधीच ि्ा ग्ाभिे 
्बाटोका जगगाहरू प्रमि कट्ा रू-११८४०

वडा नं. २७-६३६ 12,74,000.–
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७ अनर ्बाटो भएका जगगाहरू रू-११८४२ वडा नं. २७-६३६ 5,60,000.–
८ ्बाटो नभएका जगगाहरू प्रमि कट्ा रू-११८४३ वडा नं. २७-६३६ 3,64,000.–

विता नं. २३

१
सामवक वडा नं १ िमेि ६ सममका ्बाटो 
नभएको ििेधीरोगर जगगाहरू-११९९०

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

1,00,000.–

२
मखुर सडक सँग जोमडएका सामवक वडा नं १ िमेि 
९ सममका ग्ाभिे ्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९८६

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

9,80,000.–

३
सामवक वडा नं १ िमेि ६ सममका पधीच ्बाटोमा 
पनने  घडेिधीरोगर जगगाहरू-११९८८

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

10,50,000.–

४
मखुर सडकको पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं 
१ कसिा चोक आसपासकोजगगाहरू-११९८३

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

12,50,000.–

५
मखुर सडकको पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा 
नं १ ि २ को भििपिु वसपाकथि  आसपासका 
जगगाहरू-११९८४

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

12,50,000.–

६ सामवक वडा नं १ िमेि ६ सममका ग्ाभिे 
्बाटोमा पनने  ििेधीरोगर जगगाहरू-११९८७

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

७
सामवक वडा नं ५ ग्ाभिे ्बाटोमा पनने ्बजाि 
क्ेत्र मिि ्बहाििु श्षे्ठको चोकको आसपासका 
जगगाहरू-११९९४

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

८ सामवक वडा नं १ िमेि ६ सममका ग्ाभिे 
्बाटोमा पनने  घडेिधीरोगर जगगाहरू-११९८९

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

९ सामवक वडा नं ४ ग्ाभिे ्बाटोमा पनने  ्बजाि 
क्ेत्र कृष्णचोक ्बजािका जगगाहरू-११९९३

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

१० सामवक वडा नं १ िमेि ६ सममका सहमिधीर 
्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९९१

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

3,50,000.–

११ सामवक वडा नं ६ि ७ को कुमािधी ि मसद्धा थ्ि 
चोक ्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-११९९५

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

१२ मखुर सडक सँग जोमडएका सामवक वडा नं १ िमेि 
६ सममका पधीच ्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९८५

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

10,50,000.–

१३ सामवक वडा नं ३ ग्ाभिे ्बाटोमा पनने  ७ नं 
्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-११९९२

सामवक जगिपिु  
गा. मव. स.-६५९

7,75,000.–

विता नं. २४

१ सामवक वडा नं ८ ि ९ मिपचोक ्बजाि क्ेत्रका 
जगगाहरू-११९९६

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

12,50,000.–
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२
सामवक वडा नं ७ ि ९ ््ुबथि ्बजाि क्ेत्रका 
जगगाहरू-११९९७

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

10,50,000.–

३
सामवक वडा नं  ९ मकसानचोक क्ेत्रका 
जगगाहरू-११९९८

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

9,80,000.–

४
मखुर सडक जोड्ने सामवक वडा नं १ िमेि ९ 
सममको ग्ाभिे ्बाटोमा पनने जगगाहरू-११९९९

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

7,75,000.–

५
सामवक वडा नं ७, ८ ि ९ को ग्ाभिे ्बाटोको 
ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०००

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

7,75,000.–

६
सामवक वडा नं ७, ८ ि ९ को पधीच ्बाटोको 
घडेिधीरोगर जगगाहरू-१२००१

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

9,80,000.–

७
सामवक वडा नं ७, ८ ि ९ को ग्ाभिे ्बाटोको 
घडेिधीरोगर जगगाहरू-१२००२

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

7,75,000.–

८
सामवक वडा नं ७, ८ ि ९ को ्बाटो नभएको 
ििेधीरोगर जगगाहरू-१२००३

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

2,30,000.–

९
सामवक वडा नं ७, ८ ि ९ को सहमिधीर 
्बाटोको  जगगाहरू-१२००४

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

3,50,000.–

१०
सामवक वडा नं ६ ि ७ को कुमािधी/मसद्धा थ्ि 
चोकको ्बजाि क्ेत्रको जगगाहरू-१२००५

सामवक जगिपिु 
गा. मव. स.-६६०

6,75,000.–

विता नं. २५

१
वाटा नभएको सामवक वडा नं १ िमेि ९ को  
ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०१३

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

4,90,000.–

२
ग्ाभिे्बाटोको सामवक वडा नं १ िमेि ९ को  
ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०१०

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

३
ग्ाभिे ्बाटोको सामवक वडा नं १ िमेि ९ को  
घडिधीरोगर जगगाहरू-१२०११

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

४
पधीच्बाटोको सामवक वडा नं १ िमेि ९ को  
घडेिधीरोगर जगगाहरू-१२०१२

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

10,08,000.–

५
सहमिधीर ्बाटोको सामवक वडा नं १ िमेि ९ 
को  ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०१४

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

4,90,000.–

६
मिु सडक पधीच ्बाटोको सामवक वडा नं 
२अमिृ चोक ्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-१२०१५

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

10,08,000.–

७
सामवक वडा नं ३ मकसानचोक क्ेत्रका 
जगगाहरू-१२०१७

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

6,30,000.–
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८ मिु सडकपधीच ्बाटोको सामवक वडा नं ३ प्रभाि 
उचच मा वधी ्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-१२०१८

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

10,08,000.–

९ मिु सडक सामवक वडा नं ३ प्रभाि उचच मा 
वधी ्बजाि क्ेत्र ्बाहकेका जगगाहरू-१२०१९

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

१० मखुर सडक सामवक वडा नं ७ छािा चोक 
्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-१२०२०

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

११ मखुर सडक सामवक वडा नं ९ शोशधी ्बजाि 
ग्ाभिे्बाटोका जगगाहरू-१२०२१

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

१२ मवशाि चोक ्बजाि क्ेत्रमा पनने मिु सडक पधीच 
्बाटोको सामवक वडा नं १ को जगगाहरू-१२००६

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

14,56,000.–

१३ मिु सडक पधीच ्बाटोको सामवक वडा नं १ 
्बजाि क्ेत्र ्बाहकेको जगगाहरू-१२००८

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

12,74,000.–

१४ मखुर सडकसँग जोमडएका ग्ाभिे्बाटोको 
सामवक वडा नं १ िमेि ९को जगगाहरू-१२००९

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

9,10,000.–

१५ मिु सडक पधीच ्बाटोको सामवक वडा नं २अमिृ 
चोक ्बजाि क्ेत्र्बाहकेका जगगाहरू-१२०१६

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

10,08,000.–

१६ चिैनवसिधी ्बजाि क्ेत्रमा पनने मिु सडक पधीच 
्बाटोको सामवक वडा नं १ को जगगाहरू-१२००७

सामवक शकु्रनगि 
गा. मव. स.-६६१

 
1,456,000.–

विता नं २६

१ ्बाटो नभएको जगगाहरू-१२१६१ मिवरनगि िािापिु 
कोइिाहा-६२२

2,30,000.–

२ अनर ्बाटो भएको जगगाहरु -१२१६२ मिवरनगि िािापिु 
कोइिाहा-६२२

6,00,000.–

३ अनर मभत्रधी पधीच ्बाटोका जगगाहरु -१२१६३ मिवरनगि िािापिु 
कोइिाहा-६२२

9,80,000.–

४ भििपिु मघेौिधी हुिाकी सडकमा पनने 
जगगाहरू-१२१६४

मिवरनगि िािापिु 
कोइिाहा-६२२

11,20,000.–

विता नं. २७

१ पधीच ्बाटोमा पनने घडेिधीरोगर जगगाहरू-१२०२४ सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

11,20,000.–

२ मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं 
८ पसाथिढाप ्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-१२०२२

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

12,00,000.–

३ मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं ५ 
मघेौिधी िेिौिधी ्बजाि क्ेत्रका जगगाहरू-१२०२३

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

12,00,000.–
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४
गाभिे ्बाटोमा पनने घडेिधी रोगर 
जगगाहरू-१२०२५

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

9,80,000.–

५
गाभिे ्बाटोमा पनने ििेधी रोगर 
जगगाहरू-१२०२६

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

4,25,000.–

६
सामवक वडा नं ५ िमेि ९ सममका ्बाटो 
नभएका ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०२७

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

1,75,000.–

७
सामवक वडा नं ५ िमेि ९ सममका  सहमिधीर 
्बाटोमा पनने जगगाहरू-१२०२८

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

1,75,000.–

८
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा 
नं ९ ्बदु्धनगि ्बजाि ्बाहकेको ्बजाि क्ेत्रका 
जगगाहरू-१२०२९

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

9,80,000.–

९
मखुर सडक जोडने सामवक वडा नं ५-९ को 
गाभिे ि्ा कचचधी ्बाटोका जगगाहरू-१२०३०

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६२

4,25,000.–

विता नं. २८

१
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने पसाथि ्बजाि क्ेत्र 
सामवक वडा नं २ का जगगाहरू-१२०४०

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

12,00,000.–

२
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने परथिटकीर क्ेत्र 
सामवक वडा नं १ गोिाघाट कणथिधवज चोक 
क्ेत्रका जगगाहरू-१२०३१

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

15,40,000.–

३
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने मखुर ्बजाि 
वाहकेको सामवक वडा नं १ का जगगाहरू-१२०३२

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

12,00,000.–

४
मखुर ्बजाि ्बाहकेको सामवक वडा नं १ 
गाभिे ्बाटोका जगगाहरू-१२०३३

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

9,80,000.–

५
मखुर सडक जोड्ने सामवक वडा नं १-४ को 
स्ैब ्बाटोमा पनने जगगाहरू-१२०३४

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

9,80,000.–

६
स्ैब गाभिे ्बाटोमा पनने ििेधीरेगर 
जगगाहरू-१२०३५

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

4,25,000.–

७ पधीच ्बाटोमा पनने घडेिधीरोगर जगगाहरू-१२०३६
सामवक मघेौिधी गा. 

मव. स.-६६३
9,80,000.–

८
ग्ाभिे ्बाटोमा पनने घडेिधीरोगर 
जगगाहरू-१२०३७

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

4,25,000.–

९
सामवक वडा नं १-४ को सहमिधीर ्बाटोमा पनने  
स्ैब जगगाहरू-१२०३९

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

11,20,000.–
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१०
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने ्बजािक्ेत्र वाहके 
सामवक वडा नं २ जोगधी टोि मशसा वास ि 
पसाथि ्बजािका जगगाहरू -१२०४१

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

9,80,000.–

११
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं 
३ मजिपिु ्बजािका जगगाहरू -१२०४२

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

9,80,000.–

१२
मखुर सडक पधीच ्बाटोमा पनने सामवक वडा नं 
४ भगंाहा साझापिुमा पनने जगगाहरू-१२०४३

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

1,75,000.–

१३
सामवक वडा नं १-४ को ्बाटो नभएका 
ििेधीरोगर जगगाहरू-१२०३८

सामवक मघेौिधी गा. 
मव. स.-६६३

11,20,000.–

विता नं. २९

१
नािारणगढ–ममुगिङ िाजमागथिसँग जोमडएको 
जगगाहरू-११८११

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

15,68,000.–

२
िाजमागथि वाट िाँरा ्बाँरा भइ गएका ढिान 
ि्ा अनर पधीचमा पनने जगगाहरू-११८१२

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

11,90,000.–

३
नािारणगढ–ममुगिङ िाजमागथि मसमाना्बाट 
िाराँ्बाँरा हुिँ ैगएको कचचधी सडक-११८१३

कमविास ि
 जगुेडधी-६२३

8,40,000.–

४
माम् उमलिमिि सडकहरू्बाहके अनर पधीच 
सडकसँग जोमडएका जगगा-११८१४

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

9,80,000.–

५ अनर ्बाटो भएको जगगा-११८१५
कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

2,10,000.–

६
सामवक वडा नं १ ि २ को जगुेडधी ि िासढुङ्गा 
आसपासको  ्बाटो नभएको जगगा-११८१६

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

6,30,000.–

७
चौकीडाँडा आसपासको ्बाटो भएको 
जगगाहरू-११८१८

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

6,30,000.–

८
सामवक वडा नं १ ि २ को जगुेडधी ि िासढुङ्गा 
्बाहकेका ्बाटो नभएका जगगा-११८१७

कमविास ि
 जगुेडधी-६२३

2,10,000.–

९
सामवक वडा नं ८ ि ९ को िामा गाउँ वाङेसाि 
ढोडेनधी आसपासका ्बाटो भएको जगगा-
११८१९

कमविास ि 
जगुेडधी-६२३

2,10,000.–

१०
सामवक वडा नं ८ ि ९ को िामा गाउँ वाङेसाि 
ढोडेनधी आसपासका ्बाटो नभएको जगगा 
-११८२०

कमविास ि
 जगुेडधी-६२३

98,000.–





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

नुस
चू

ी१
 (ग

)
ऐन

क
ोि

फ
ा२

क
ोउ

पि
फ

ा (
३)

 स
ँगस

म्ब
मन्

ि
स

म्प
रति

 क
रक

ो ल
तारग

 स
रंच

नता
क

ो मू
ल्य

ताङ्
क

न 
दर

वग
मीक

िण
 

आ
ि.म

स.
मस

. फ्
म 

सट्
कच

िम
ा म

िफ
ट ि

 
एस

किे
टि

 ज
डा

न 
भए

को
 घ

ि प्र
मि

 
वग

थिफुट

सट
धीि

 फ्
म 

सट्
कच

ि, 
फ्म

्बड
ट्स

, फ
ाइव

ि 
वा

 र
सिै

 स
ंिच

ना

आ
ि.म

स.
मस

., 
आ

ि.म
व.

मस
.मप

िि
 मस

सट
म 

ि्
ा 

िो
डव

ेरिङ्
ग 

घि
 प्र

मि
 

वग
थिफुट

कम
डप

ाटन
, म

टन
को

 
छा

ना
 भ

ई प
कक

ा 
गा

िो 
भए

को
 घ

ि प्र
मि

 
वग

थिफुट

मटन
को

 ि 
टार

िक
ो 

छा
ना

 भ
ई म

ाटो
को

 
जो

डा
ई स

मह
ि 

्बा
मह

ि 
मटप

का
ि व

ा प
िा

सट
ि 

घि
 प्र

मि
 व

गथिफु
ट

्बल
कक

ो ग
ािो,

 मप्र
का

टिप
ोि

, 
मटन

को
 वा

 टा
रि

को
 छ

ाना
 

ि्
ा ि

ामा
 गा

डधी 
इटृ

ा म
ाटो

को
 

जो
डाई

 ि क
ाठैक

ाठ्ब
ाट 

्बने
का

 
घि

हरु
 प्रम

ि व
गथिफु

ट
स ंस

ाेम्
ि 

मन
रम

ाव
िधी

 
िि

अम
्क

िम
नर

नूि
म

अम
्क

िम
नर

नूि
म

अम
्क

िम
नर

नूि
म

अम
्क

िम
नर

नूि
म

अम
्क

िम
नर

नूि
म

22
00

15
00

18
00

80
0

17
50

52
5

75
0

 
 

 
45
0

प्रर
ाेग

 
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
व्यता

्पतार
रक

बस
ोबता

स
षि

त्र 
 

शह
िधी 

केन
द्र न

ािा
रण

गढ
22
00

20
00

18
00

17
00

13
50

12
50

11
00

80
0

80
0

65
0

70
0

55
0

शह
िधी 

केन
द्र भ

िि
पिु

22
00

20
00

18
00

17
00

12
50

11
00

10
00

75
0

70
0

55
0

55
0

40
0

पवु
मी भ

िि
पिु

19
50

18
50

17
00

16
00

10
50

95
0

85
0

70
0

70
0

55
0

40
0

30
0

पम
चिम

 भ
िि

पिु
19
00

18
50

17
00

16
00

10
25

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

उति
ि भ

िि
पिु

19
00

18
50

17
00

16
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

िमक्
ण 

भि
िप

िु
19
00

18
50

17
00

16
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

सा
मव

क 
मगं

िप
िु

18
50

18
00

16
00

15
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

सा
मव

क 
फुि

वा
िधी

18
50

18
00

16
00

15
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

सा
मव

क 
गधी

िा
नग

ि
18
50

18
00

16
00

15
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

सा
मव

क 
मश

वन
गि

18
50

18
00

16
00

15
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0

सा
मव

क 
पम

टह
ान

धी
18
50

18
00

16
00

15
00

95
0

80
0

70
0

55
0

55
0

40
0

35
0

30
0





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

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

सम्परति करको लतारग सरंचनताको ह्तासकट्ी दर
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 १-५ वषथि १० १० १० १५ १५
 ६-१० वषथि २० २० २० ३० ३०
११-१५ वषथि ३० ३० ३० ४५ ४५
१६-२० वषथि ४० ४० ४० ६० ६०
२१-२५ वषथि ५० ५० ५० ७५ ७५
२६-३० वषथि ६० ६० ६० ८० ८०
३१-३५ वषथि ७० ७० ७० ८० ८०
३६-४० वषथि ८० ८० ८० ८० ८०
४१-४५ वषथि ८० ८० ८० ८० ८०

 ४६-५० वषथि ८० ८० ८० ८० ८०
रस प्कारबाट बढीिा ८० प्मतशतसमि िात्र ह्ास कट्ी हुनेछ । 

अनुसचूी २
(ऐनको िफा ३ सँग सम्बमन्ि)

्ुरमकर (मताल्पो्) दर
क्र.स.ं  श्णेधी िि प्रमिकठ्ा (रु. मा) आ्ाि (जगगाको मलूराङ्कन)

१. क श्णेधी ७००।– १ किोड भनिा माम्
२. ि श्णेधी ५००।– ७० िाि १ किोडसमम
३. ग श्णेधी ३५०।– ५० िमेि ७० िािसमम
४. घ श्णेधी २५०।– ३० िमेि ५० िािसमम
५. ङ श्णेधी १५०।– २० िमेि ३० िािसमम
६. च श्णेधी १००।– १० िमेि २० िािसमम
७. छ श्णेधी ५०।– ३ िमेि १० िािसमम
८. ज श्णेधी ३०।– ३ िाि भनिा कम 

पनुश्चः समपमति कर वा भमूिकर (िालपोत) वा िबैुिा ्रनूति रु. २५०/- कारि ्ररएको छ ।  
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अनुसचूी -३
(ऐनको िफा ४ को उपिफा (२) सँग सम्बमन्ि)

घरजगगता बहताल करको दर 

घि, पसि, गरािेज, गोिाम, सेड, छपपि, काििाना, जगगा अामि पिैु 
वा आमशकं रुपमा ्बहाि वा भाडामा वरापारिक, वरवसामरक कि 
काराथििर प्ररोजनमा मिइएकोमा सम्बमन्ि घि ि्ा जगगा ्नधी्बाट 
्बहाि िकमको

१० प्रमिशि

आवास प्ररोजनका िामग सम्बमन्ि घि ्नधी्बाट ्बहाि िकमको २ प्रमिशि
महानगिपामिका क्ेत्रमभत्र िहकेा जगगा वा पोििधी पिैु वा आमशकं 
रुपमा भाडामा मिइएकोमा कृमष प्ररोजनका िामग सम्बमन्ि जगगा 
्नधी्बाट ्बहाि िकमको

१ प्रमिशि

एक आम थ्िक वषथिमा घि ्बहाि ि्ा जगगा भाडा न्बझुाउने घि वा 
जगगा्नधी्बाट

१० प्रमिशि 
जरिवाना

एक आम थ्िक वषथिकाे घिजगगा ्बहाि कि एकमटुि अमग्म रूपमा 
श्ावण ममहना मभत्र िामििा गनने ्नधीिाई

१० प्रमिशि 
छुट
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अनुसचूी -४
(ऐनको िफा ५को उपिफा (२) सँग सम्बमन्ि)

व्यवसता्य कर

क्.स. रववरण दर रेट 
२०७६/७७ स्पष्ीकरण

१ होटल ््ता लज्रथि
१.१ ्तारे होटल  

पाँचिािे होटि १,२५,०००।-  
चाििािे होटि १,००,०००।-  
िधीनिािे होटि ७५,०००।-  
िईुिािे होटि ५०,०००।-  
एकिािे होटि ४०,०००।-  

१.२ ्प्यथिटकरी्य स्रकता होटल  
५० कोठा भनिा माम् भएको ५०,०००।-  
४० िमेि ४९ कोठा भएको ३०,०००।-  
३० िमेि ३९ कोठा भएको २०,०००।-  
३० कोठा भनिा कम भएको १०,०००।-

१.३ ररसोटथि होटल (लगतानीको आधतारमता)  
५० किोड भनिा ्बढधी िगानधी १,२५,०००।-  
३० िमेि ५० किोडसमम िगानधी १,००,०००।-  
२० िमेि ३० किोडसमम िगानधी ७५,०००।-  
१० िमेि २० किोडसमम िगानधी ५०,०००।-  
५ िमेि १० किोडसमम िगानधी २५,०००।-

१.४

होटल, लज,गेष् हताउस, रेषु्रेनट/लज सरह्को 
होटल ््ता रेषु्रेनट बतार (३० ्नदता मतार् 
कोिता ्एकोमता ्प्यथिटकरी्यस्रकता होटलको 
रु्पमता रलने)

  

 २१ िमेि ३० कोठा समम १०,०००।-  
 १५ िमेि २० कोठा समम ७,०००।-  





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

 १० िमेि १४ कोठा समम ५,०००।-  
 १० भनिा कमका साना होटिहरु ३,०००।-  

१.५ ्ोजनताल्य/खतानता मतात्र
िाईन भोजनािर/पेर पिा थ्ि समहि ५,०००।-
१० टे्बिुमाम् ३,०००।-
१० टे्बिु िि २,०००।-

१.६ रेषु्रेणट/बतार
१५ टे्बिु भनिा माम् १०,०००।-
१० िमेि १५ टेवि समम ७,०००।-
५ िमेि १० टेवि समम ५,०००।-
५ टे्बिु भनिा कम २,५००।-

१.७ रमिताई ्पसल ््ता रमष्तानन ्णितार
३० टे्बिु भनिा माम् २५,०००।-
१५ िमेि ३० टे्बिु समम १५,०००।-
१० िमेि १५ टे्बिु समम ७,०००।-
५ िमेि १० टे्बिु समम ३,०००।-
५ टे्बिु भनिा कम १,५००।-

१.८ रच्यता/खताजता
५ टे्बिु भनिा माम् २,०००।-
३ टे्बिु भनिा कम १,५००।-
अनर साना मचरा/िाजा १,०००।-

१.९ क्यतारनटन
५ टे्बिु भनिा माम् ५,०००।-
३ टे्बिु भनिा कम २,०००।-
अनर साना १,०००।-

१.१० होमसटे १,०००।-
१.११ क्यतारे/वेकरी/करर स्प

्बहुिाथिमष्ट्र चने(अनििाथिमष्ट्र रुपमा शािा भएका) ७,०००।-
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िामष्ट्र चने (नेपाि मभत्र मात्र शािा भएको 
महमािरन जाभा िगारि) ५,०००।-

अनर साना कराफे/्ेबकिधी/कमफ सप २,०००।-
१.१२ होटल टे्रनङसेनटर  ५,०००।-  

१.१३
टेनट हताउस, क्यताटररङ, रवजुली, रकचन 
लगता्य् िेकोरेशन ््ता वेनिवताजता ्पसल

  

 
टेनट हाउस,कराटरिङ, म्बजिुधी, मकचन िगारि 
डेकोिेशन ि्ा वेनडवाजा पसि

१०,०००।-  

कराटरिङ टेनट वेनड्बाजा समिे ५,०००।-
 कराटरिङ सेवा मात्र ३,०००।-  

१.१४ ्पताटटी प्यतालेस  
 १००० भनिा वढधी क्मिा भएको २५,०००।-  
 ५०० िमेि १००० क्मिा भएको २०,०००।-  
 ३०० िमेि ५०० समम क्मिा भएको १५,०००।-  

३०० समम क्मिा भएको १०,०००।-
१.१५ रन (मनोरञजन) ्पताकथि  

 सवधीममङ पिु, िेसटुिेनट समहि फन पाकथि  २५,०००।-
 सवधीममङ पिु समहिको मचलडेन पाकथि   १५,०००।-

मचलडेन पाकथि  मात्र १०,०००।-
अस्ारधी जाि,ु सकथि स, चटक, आमिमा(प्रमिमिन) २,०००।-
अस्ारी फन पाकनु , बाल उद्ान, िलेािहोतसव, 
प्िशनुनी आमििा लाम् क्षिता, संचालन हुने 
स्ान, सिराव्धी, प्कृमत ल्ारतको आ्धारिा 
प्िखुबाट मनणनुर्री शलुक तोमकनेछ । 

१.१६ जल्यतात्रता व्यवसता्य
पानधी जहाज (२०० भनिा माम् क्मिा भएको)  २५,०००।-
्बोमटङ वरवसार (२०० भनिा कम क्मिाको 
जहाज, ममेसन जडान गरिएका जेटसकी िगारि 
्बोट संचािन गनने) 

१०,०००।-

सामानर 8'·f tyf ¥ofkm\l6· वरवसार ३,०००।-
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१.१७ ्ुपल हताउस ्पसल   
 सनोकि, पिु, िेटुििेनट समिे भएको ५,०००।-  
 सनोकि, पिु मात्र भएको ३,०००।-  
२ कृर्/्पशु्ंपषिी समबनधी व्यवसता्य

२.१ सतानता कृर् ््ता ्पशुजन्य व्यवसता्य ५००।-
वतार थ्िक नवीकरण 
शुलक रु. १०० 

२.२ ्पोलट्ी व्यवसता्य  
२.२.१ कुखुरता सपलता्यसथि १०,०००।-
२.२.२ अणिता व्यवसता्य 

अणडा सपिारसथि १०,०००।-
अणडा िदु्रा मवके्रिा ३,५००।-

२.२.३ कुखुरता ्पतालन व्यवसता्य
१० हजािभनिा माम् पालने २०,०००।-
५ हजाििमेि १० हजािसममपालने १०,०००।-
२ हजाििमेि ५ हजािसममपालने ५,०००।-

२.२.४ ्पशु्ंपषिी दतानताको कचचता ्पदताथि्को सपलता्यसथि ७,०००।-
२.२.५ ह्ताचरी रमथि र सो समबनधी रबक्री

२०००० भनिामाम् परािेनटस संखरा ३०,०००।-
१०००० िमेि २०००० समम परािेनटस संखरा २०,०००।-
१०००० समम परािेनटस संखरा १५,०००।-

२.२.६ दतानता उद्ोग ््ता सो सगँ समबरनध् रबक्रीकषि   
 परािेट िाना ५०,०००।-  
 मासिाना २०,०००।-  

२.२.७ दतानता ््ता चललता रबक्री कषि ््ता रबके््ता ५,०००।-  
२.३ मताछता मतास ुसमबनधी व्यवसता्य

२.३.१ मताछता ्पसल   
 जधीमवि माछा समहि ३,०००।-  
 साना िदु्रा पसि २,०००।-  

२.३.२ खसीको मतास ु्पसल   
 िमैनक ११ िमेि माम् संखरामा ्ब् गनने ५,०००।-  
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 िमैनक ६ िमेि १० वटासमम ्ब् गनने ३,०००।-  
 ५ वटासमम िमैनक ्ब् गनने २,०००।-  

२.३.३ रताँगताको मतास ु्पसल   
 िमैनक ३ िमेि माम्का संखरामा ्ब् गनने ५,०००।-  
 िमैनक २ वटा िमैनक ्ब् गनने ३,०००।-  

िमैनक १ वटा िमैनक ्ब् गनने २,०००।-

2.3.4 बंगुरको मतास ु्पसल   

	 िमैनक ३ िमेि माम्का संखरामा ्ब् गनने ३,५००।-  

	 िमैनक २ िमेि ३ वटा समम ्ब् गनने २,५००।-  

िमैनक १ वटा िमेि २ वटा समम ्ब् गनने २,०००।-

2.3.5 ्ंपषिीजन्य मतास ु्पसल

कुििुा/हास/िौकाट/टमकथि  मास ु्ोक म्बके्रिा १०,०००।-  

	 िमैनक ५० िमेि माम्का संखरामा ्ब् गनने ५,०००।-  

	 िमैनक २६ िमेि ५० सममको संखरामा ्ब् गनने ३,०००।-  

	 िमैनक २५ सममको संखरामा ्ब् गनने १,०००।-  

2.3.6 मतास ुप्रशोधन उद्ोग   

	 Dry Meat (सकुुटधी) ५,०००।-  

	 ससेज ५,०००।-  

2.3.7 अरष्ट्च मतास ुरबक्री ्पसल ५,०००।-  

2.4 छतालता ््ता हि्िी सकंलन गनने व्यवसता्य ५,०००।-  

2.5 कोलि सटोर ््ता गोदताम घर  १०,०००।-  

2.6 एग्ो्ेट र ्पशु्ंपषिी औ्धीउत्पतादन उद्ोग  १५,०००।-  

२.७ एग्ो्ेट/ एग्ो कनसनसनथि ््ता ्पशु्ंपषिी औ्धी

2.7.१ एग्ोभटे/ एग्ो कनसनसनथि ि्ा पशपुंक्धी औष्धी मडिि १०,०००।-  
२.७.२ एग्ोभटे/ एग्ो कनसनसनथि ि्ा पशपुंक्धी औष्धी िदु्रा ५,०००।-  

२.७.३ एग्ोभटे/ एग्ो कनसनसनथि ि्ा पशपुंक्धी औष्धी 
िदु्रा एवंम साना कृमष औजाि समिे ५,०००।-  
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२.८ िेरी उद्ोग ््ता दुगध व्यवसता्य   
 पाउडि पिानट समहिको डेिधी उद्ोग १५,०००।-  
 पाचििाईज ि पराकेमजङ्ग गिधी उतपािन ि्ा म्बक्री गनने १०,०००।-  
 िु्  िमह घर ूपमनि म्बक्री गनने ३,०००।-  
 कृषक्बाट िू्  िरिि गिधी म्बक्री गनने १,५००।-  

२.९ आइसरक्म ््ता कुरलर उद्ोग ५,०००।-
२.१० बरर उद्ोग  ५,०००।-  
२.११ रलरूल ्पसल   

 ्ोक म्बके्रिा ६,०००।-  
 िदु्रा म्बके्रिा २,०००।-  

२.१२ जूस ्पसल  
मवद्िुधीर जसु ममेसन ५,०००।-
हािे जसू ममेसन ३,०००।-

२.१३ सतागसबजी ््ता ्रकतारी ्पसल   
 स्ोि्बाट ििकािधी िरिि गिधी ्ोक वरवसार गनने ६,०००।-  
 ्ोक वरवसारधी्बाट िरिि गिधी म्बक्री गनने ३,०००।-  
 िदु्रा म्बके्रिा १,५००।-  
३ दैरनक उ्प्ोग्य वस्ु समबनधी

३.१ स्ुपर मताकने ट रि्पताटथिमेनटल सटोसथि, सर्पङ सेनटर   
 भाटभटेनधी जसिा सपुि माकने ट १,५०,०००।-  

 
Escalator (भरराङ्ग वािा मिफट) समहिको 
समपङ कमपिेकस

१,२५,०००।-  

 मिफटसमहिको समपङ मि ७५,०००।-  

 
िोकमागथि ि मखुर सडक आसपासका 
मडपाटथिमनेटि सटोसथि/माटथि

२०,०००।-  

 अनर स्ानका मडपाटथिमनेटि सटोसथि/माटथि १०,०००।-  
३.२ प्रोर्जनल सटोसथि   
 मखुर ्बजाि क्ेत्रका सटोसथि १०,०००।-  
 मखुर ्बजाि क्ेत्र ्बामहिका सटोसथि ७,०००।-  

३.३ ्ुजता ्पसल १,०००।-  
३.४ गललता ््ता खताद्तानन खररद ््ता रबक्री   
 स्ैब मकमसमका ्ोक ि्ा िदु्रा िाद्ानन सामान म्बक्री गनने १०,०००।-  
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 एक मकमसमका ्ोक ि्ा िदु्रा िाद्ानन सामान 
म्बक्री गनने ७,०००।-  

 िदु्रा िा्ानन म्बके्रिा ५,०००।-  
३.५ आलु, प्यताज, लसनु ्ोक ्पसल ५,०००।-  
३.६ रकरतानता ्पसल   
 रराकमाि मगाउने होिसेि १०,०००।-  
 नेपािमभत्रका होिसेि्बाट ्बजािमा होिसेिमा ्ेबचने ७,०००।-  
 िोककि ्बजाि्बाट माि उठाउनेहोिसेिि ५,०००।-  
 िोककि ्बजाि्बाट माि उठाउने सव-होिसेिि ३,०००।-  
 िोककि ्बजाि्बाट माि उठाई िुद्रा म्बक्री गनने २,०००।-  
 अनर साना मकिाना पसि १,०००।-  

३.७ कोलि सटोरेज १०,०००।-  
३.८ ्ताँिता ्पसल   
 होिसेि मात्र १५,०००।-  
 होिसेि ि्ा िदु्रा म्बक्री १०,०००।-  
 िदु्रा मात्र म्बक्री ५,०००।-  

३.९
ररनेल, हतार्पथिक जस्ता सरसरताई सतामग्ी 
व्यवसता्य

  

 उद्ोग ५,०००।-  
 पसि ३,०००।-  
४ सवतास्थ्य सेवता समबनधी   

४.१ औ्धी ्पसल  
 ्ोक म्बके्रिा श्णेधी (सपुिसटमकसट/आरािकिाथि) २५,०००।-  
 ्ोकम्बके्रिा श्णेधी (टसकमटस) १५,०००।-  

 
औष्धी िदु्रा पसि क श्णेधी (२० िाि भनिा 
माम् कािो्बाि हुने)

७,०००।-

 
 

औष्धी िदु्रा पसि ि  श्णेधी (२० िाि सममको 
कािो्बाि हुने) पनुश्चःअमिललो आ.व.को कर 
चकु्ािा ५००० मतरेको भए ख श्णेी र तरो भ्िा 
बढी मतरेको क श्णेीिा रहने, और्धी वरवस्ा 
मवभा्को प्िाणपत्रिा श्णेी हनेने)

५,०००।-

४.२ जरिबुटी औ्धी उद्ोग ््ता रबक्री कषि   
 ममेसनको प्ररोग गनने ५,०००।-  
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 ममेसनको प्ररोग नगनने ३,०००।-  
४.३ आ्ूयवनेरदक औ्धी ्रथि   
 आरवुनेमिक औष्धी उद्ोग(चणुथि, िसारन आमि) १५,०००।-  
 आरवुनेमिक औष्धी उद्ोग (चणुथि मात्र) १०,०००।-  
 आरवुनेमिक असपिाि ७,५००।-  

आरवुनेमिक मकिमनक २,५००।-  
 आरवूनेमिक औष्धी ्ोक म्बके्रिा ५,०००।-  
 आरवूनेमिक औष्धी िदु्रा म्बके्रिा १ िमेि १२ नं वडा समम २,०००।-
 आरवूनेमिक औष्धी िदु्रा म्बके्रिा १३ िमेि २९ नं वडा समम १,०००।-

४.४ जरिबुटी ््ता अता्ुयवनेरदक अताै्धी समबनधी
 औष्धी उद्ोग ि्ा म्बक्री कक्  ५,०००।-  

 जमड्बमुट ि्ा आरवूनेमिक औष्धी म्बक्री कक् ३,०००।-  
४.५ वैकरल्पक रचरकतसता   
 होममरोप्राकृमिक असपिाि ७,५००।-  
 होममरोमकिमनक ३,०००।-  
 रनुानधी ि अनर (रोग/पञचकमथि/अकुपेञचि) मकिमनक ३,०००।-  
 होममरो औष्धी पसि १,०००।-  
 रनुामन औष्धी पसि १,०००।-  

४.६ मेरिकल कलेज   
 ममेडकि किेज १,६५,०००।-
 प्रसिामवि ममेडकि किेज १,००,०००।-  

४.७ अस्प्ताल   
 २०१ िमेि ३०० ्बेड ३५,०००।-  
 १०१ िमेि २०० ्बेड २५,०००।-  
 ५६ िमेि १०० ्बेड समम १५,०००।-  
 २६ िमेि ५५ ्ेबड समम १०,०००।-  
 १५ िमेि २५ ्ेबड समम ७,५००।-  

४.८

प्रतारवरधक क्यताम्पस/कलेज/टेरकनकल 
इरनसटच्ुयट
एकैतहको हरेक नराँ कारनुक्रिसँ्ै ५००० ्पि ै
जाने तरसतो रकि िाम्ललो श्णेीको रकिभ्िा 
५००० किसमि जान मिलनेछ ।
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सनािकोतिि सममको करामपस/किेज/टेमकनकि 
इमनसटचरटु

१,००,०००।-

 सनािकिहसमम ७५,०००।-
 प्रमाणपत्र िहसमम ५०,०००।-
 टेमकनकि एस.एि.सधी. २५,०००।-

४.९ रकलरनक ्रथि   

 पोमिमकिमनक (्बहधीिङ्ग, परा्ोिोजधी िगारि ५ 
वटा सेवा)

१०,०००।-  

 मकिमनक (३ वटा सेवा) ५,०००।-  
 डाइगनोमसटक सेनटि (५ वटा डाइगनोमसटक सेवाहरु) ५,०००।-  
 अनर सवासथर सम्बन्धी ५,०००।-  

४.१०
प्यता्ोलोजी ्रथि  (लताइसेनसमता उललेख ्ए 
बमोरजम शे्णी)   

 क श्णेधी ५,०००।-
 ि श्णेधी ३,०००।-  
 ग श्णेधी २,०००।-  
 घ श्णेधी १,५००।-  
 ङ श्णेधी १,०००।-  

४.११ इमेरजङ सेनटर   
मस.मट/एम.आि.आई समिे १५,०००।-  

 र.ुएस.मज./इनडोसकोपधी समिे १०,०००।-  
 एकसिेसेवा मात्र ८,०००।-  

४.१२ चशमता ्पसल   
 आिँा असपिाि मभत्रको चशमा पसि १०,०००।-  
 आिँा जाँच मकिमनक समहि चशमा पसि ७,०००।-  
 चशमा ्बनाउने समहि चशमा पसि ५,०००।-  
 माम् उमलिमिि ्बाहकेका अनर चशमा पसि ३,०००।-  

४.१३ सरजथिकल (दतँा् बनताउने समे्)   
मविशे्बाट आराि गिधी िाँि ्बनाउने ि िाँिको 
कािो्बाि गनने

१०,०००।-  

 भराटमा ििाथि भएको ५,०००।-  
 स्ाई िेिा नम्बि मात्र मिई संचामिि ३,०००।-  
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४.१४ अन्य आ्ूयवनेरदक ््ता औ्धीजन्य ््ता 
सतामग्ी (्प्नजली लगता्य्) सपलता्यसथि  

 मस् ैआराि गिधी म्बक्री गनने सपिारसथि १०,०००।-  
 नेपािधी सपिारसथि्बाट िरिि गिधी म्बक्री गनने सपिारसथि  ७,०००।-  

िदु्रा वरवसारधी ५,०००।-
४.१५ अकसरजन ग्यतास ््ता पलतानट ५,०००।-  

५ रनजी षेित्रकता अध्य्यन ससं्ताहरु (कम्पनीमता 
द्ताथि ्एकता)   

५.१ मनटेश्वरी ््ता रप्र-सकुल 
 मनटेश्विधी (फे्नचाइज ) ५,०००।-  
 मनटेश्विधी (स्ानधीर) ३,०००।-  

५.२ रवद्ताल्य, कलेज ््ता क्यताम्पस  
वरावसामरक ि्ा प्रामवम्क मशक्ािर २०,०००।-

 किेज ि्ा करामपस १५,०००।-  
 माधरममक मवद्ािर १०,०००।-  
 आ्ािभिू मवद्ािर ७,०००।-  

५.३ होसटल (छतात्रतावतास) रवद्ता्टी रताखनसकने 
षिम्ताको आधतारमता   

 ५० जना भनिा माम् १०,०००।-  
 २५ िमेि ५० जना समम ७,०००।-  
 २५ जना भनिा कम ५,०००।-  

५.४ सवदेशी ््ता रवदेशी ्ता्ता प्ररशषिण ््ता 
्परतामशथि सेवता ्रथि   

 
TOEFL,GRE, IELTS, EPS िगारि 
(प्रमशक्ण ि्ा पिामशथि सेवा समिे)

१०,०००।-  

TOEFL,GRE, IELTS, EPSिगारिको 
प्रमशक्ण मात्र

५,०००।-

 पिामशथि सेवा मात्र ५,०००।-  

५.५ ट््ुयशन, कोरचङ ््ता ््यतारी कषिता सचंतालन 
गनने व्यवसता्य   

िोक सेवा, मशक्क सेवा ि्ा अनर िरािधी कक्ा १०,०००।-

 
मवद्ािर ि्ा करामपसका मवषरको ट्रशुन ि्ा 
कोमचङ (मरिजकोसथि समिे)

७,०००।-  
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 मवद्ािर ि्ा करामपसका मवषरको ट्रशुन ि्ा कोमचङ ५,०००।-  
५.६ सवतारी चतालक ्तारलम सेनटर (ड्ताइर्ङ् इरनसटच्ूयट)  
 चाि पाङ्ग्े ि्ा मोटिसाइकिको िामिम मिने ७,०००।-  

मोटिसाइकिको मात्र िामिम मिने ५,०००।-

६
सटेसनरी, छता्पताखतानता ््ता कलता समबनधी 
उद्ोग ््ता व्यवसता्य

६.१ छता्पताखतानता   
 फो किि (Four Color) ममेसन भएको १५,०००।-  
 मसंगि किि िि िङ्मगन छापने ममेसन भएको ७,०००।-  
 Black-in-White मप्रमनटङ ३,०००।-  

६.२
मटसटथि, टोपधी, बराज ि्ा अनर कपडामा मप्रनट गनने 
िगारिका वरवसार

५,०००।-  

६.३ सटेशनरी ््ता ्ुपस्क ्पसल   
 करामपस ि्ा सकुिका पसुिकहरु म्बक्री मडिि समेि १०,०००।-  
 करामपस ि्ा सकुिका पसुिकहरु म्बक्री पसि ७,०००।-  
 कापधी ि्ा सटेशनिधी सामग्धी समिे ३,०००।-  

६.४ शैरषिक सतामग्ी केनद्र ५,०००।-
६.५ रताइल, कता्पी लगता्य् सटेशनरी उद्ोग १०,०००।-  
६.६ प्यताकेरजगं उद्ोग  ७,०००।-  
६.७ कताटुथिन उद्ोग १०,०००।-  
६.८ एग टे् (Egg Tray) उद्ोग ७,०००।-
६.९ रोटो सटुरि्यो, कलरल्यताब लगता्य् व्यवसता्य   
 कििलरा्ब ७,०००।-  
 मभमडरो करामिेा समहिको फोटो सटुमडरो ५,०००।-  
 फोटो सटुमडरो ३,०००।-  

६.१० रोटोक्पी ््ता सटेशनरी ५,०००।-
६.११ रोटोक्पी गनने ्पसल ३,०००।-  
६.१२ ्ेपरनटङ आटथि ्पसल ३,०००।-  
६.१३ फलेकस रप्रनट लगता्य् रप्ररनटङ व्यवसता्य ५,०००।-  
६.१४ कमप्ूयटर इरनसटच्ुयट (CTEVT बताट समबनधन प्रताप्त)

िधीन वा िधीन भनिा ्बढधी कारथिक्रम सञचािन गनने ७,०००।-  
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िधीन भनिा कम कारथिक्रम सञचािन गनने ५,०००।-
६.१५ मसी, गम गलू जस्ता उद्ोग ५,०००।-  
६.१६ चक उद्ोग २,०००।-  

७ उजताथि ््ता इनधन समबनधी व्यवसता्य   
७.१ लघु जलरवदु्् आ्योजनता  ७,०००।-  
७.२ सोलतार व्यवसता्य   
 पानधी ििाउने सोिाि वरवसार ५,०००।-  
 ्बतिधी ्बालने सोिाि वरवसार ३,०००।-  

७.3 गोवर ग्यतँास व्यवसता्य  ३,०००।-  
७.४ मरटृ्ेल/्ेपट्ोल/रिजल ्पम्प ्रथि   
 िाजमागथि आसपासमा िहकेो ३५,०००।-  
 मखुर सडक (हुिाकी, मिङ्क ि रिङ्क िोड) िहकेो २५,०००।-  
 अनर सहारक सडकको आसपासमा िहकेो १०,०००।-  
 मट्धीिेिमात्र कािो्बाि ५,०००।-  

७.५ ग्यतँास उद्ोग  
२ वा २ भनिा ्बढधी ्बिेुट भएको १५,०००।-

 एक वटा ्बिेुट भएको १०,०००।-  
्बिेुट भाडामा मिएि वरवसार गनने ५,०००।-

७.६ ग्यतास रसरलणिर रबक्ी रि्पो ््ता रिलर  
 १००० भनिा ्बढधी मसमिनडि संखरा भएको मखुर मडिि १५,०००।-  

५०० िमेि १००० समम मसमिनडि संखरा भएको मडिि १०,०००।-
२०० िमेि ५०० समम मसमिनडि संखरा भएको 
स्ब-मडिि

७,०००।-

१०० िमेि २०० वटा समम मसमिनडि भएको मडपो ५,०००।-
८ रवतिी्य ससं्ता ्रथि  

८.१
बतारणज्य बैंक 
१ भ्िा बढी शाखा भएकोिा प्मत शाखा रु 
१०,००० ले ्प हुिँ ैजानेछ ।

३०,०००।-

८.२
रवकतास बैंक 
१ भ्िा बढी शाखा भएकोिा प्मत शाखा रु 
१०,००० ले ्प हुिँ ैजानेछ ।

२०,०००।-
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८.३
रताइनतानस 
१ भ्िा बढी शाखा भएकोिा प्मत शाखा रु 
५,००० ले ्प हुिँ ैजानेछ
मखुर काराथििर (Head Office) २०,०००।-

 महानगिमभत्र शािा मवसिािभएको १५,०००।-  
 महानगिमभत्र शािा मवसिाि नभएको १०,०००।-  

८.४
सहकतारी ससं्ता (सम्परति र दतार्यतवको 
आधतारमता)
पचास किोडभनिा ्बढधी भएको २०,०००।-
िश किोडिमेि पचास किोडसमम १०,०००।-
एक किोडिमेि िश किोडसमम ५,०००।-
एक किोडसमम १,०००।-

८.५ बीमता कम्पनी १०,०००।-
८.६ मरनट्तानसरर ््ता मनीचेनजर एजेनसी ५,०००।-  
९ उद्ोग, कतारखतानता ््ता सपलता्यसथि

९.१ पलतारष्क बोतिल बनताउने उद्ोग ७,५००।-  
९.२ कोक ््ता ्ेपपसी उद्ोग १,५०,०००।-  
९.३ रसमेनट कतारखतानता रेकट्ी ५०,०००।-  
९.४ ्ेपनटस उद्ोग   
 िामष्ट्र सिि(जमसमन िगारि) ५०,०००।-  
 स्ानधीर सिि(एभिेटििगारि) ३०,०००।-  

९.५ जंक रुि (रचजवल, कुरकुरे, रचपस आदी) उद्ोग २०,०००।-  

 
जंक रुि (रचजवल, कुरकुरे, रचपस आदी) 
सपलता्यसथि १०,०००।-  

९.६ मैदता उद्ोग १५,०००।-

९.७ वेरकङ (्पताउरोटी, केक लगता्य्कता उत्पतादन 
गनने) उद्ोग  ५,०००।-  

 ९.८ वेकरी, ्पताउरोटी, केक लगता्य्कता रबक्री गनने ३,०००।-  
९.९ दतालमोि उद्ोग ५,०००।-  

९.१० चताउरमन उद्ोग
अटोममेटक ममेसन प्ररोग गिधी उतपािन गनने ५,००० ।-
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हािे ममेसन प्ररोग गिधी उतपािन गनने ३,०००।-
चाउममन सपिारसथि २,०००।-

९.११ कनरेकसनरी चकलेट उद्ोग  ७,०००।-  
 ९.१२ कनरेकसनरी चकलेट सपलता्यसथि ५,०००।-  
९.१३ सताबुन सरर /उद्ोग १०,०००।-  
९.१४ सताबुन सरर /रिलर ७,०००।-  
९.१५ अगरबरति ््ता मैन बरति उद्ोग २,०००।-  
९.१६ सलताई उद्ोग ५,०००।-  
९.१६ मसलता उद्ोग  ७,०००।-  

 मसिा जनर सामग्धी सपिारसथि ५,०००।-  
 मसिा जनर सामग्धी भाडामा मपसने १,०००।-  

९.१८ रच्यता ््ता स्ुपतारी प्यताकेरजङ्ग उद्ोग   
 ममेशन्बाट पराकेमजङ्ग गनने ५,०००।-  
 घिेि ुरुपमा पराकेमजङ्ग गनने ३,०००।-  

९.१९ गलैचता उद्ोग  ३,५००।-  
९.२० रताइस रमल उद्ोग   

 सटधीम पिानट भएको १०,०००।-  
 िाइस ममि ्ान िरिि गिधी चामि ्ेबचने ५,०००।-  
 िाइस ममि (कुटानधी मपसानधी भाडा मिई गनने) २,०००।-  

९.२१ ्ेल रमल   
 टे्डमाकथि  समहिको पराकेमजङ्ग १०,०००।-  
 िोकि िोिधी िरिि गिधी िेि ्ेबचने ५,०००।-  

भाडा मिई वरवसार गनने २,०००।-
९.२२ रचउरता रमल ््ता ्ुजता रमल ५,०००।-  
९.२३ ्पतानी प्रशोधन ््ता रमनरल वताटर उत्पतादन गनने उद्ोग १०,०००।-  

जािको पानधी उतपािन गनने उद्ोग ५,०००।-
पानधी/ममनििवाटि म्बक्री/जािको पानधी म्बक्री गनने 
मडिि ि्ा सपिारथिस

३,०००।-  

१० अटोमोबताइल, मोटर ्पताटथिस ््ता लुररिकेनटस्   
१०.१ अटो ई./मोटर ्पताटथिस रबक्री ््ता ममथि्   

 इमनजनको पाटथिस ि इमनजन ममथिि १०,०००।-  
 मझौिा पाटथिस ि इमनजन ममथिि ८,०००।-  
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 जधीप चाि चककेको इमनजन ममथिि ५,०००।-  
१०.२ इरनजन ममथि् हेर् ्रथि  

 हमेभ १० चकका माम्को ममथिि ८,०००।-  
 मझौिा ४ ि ६ चककाको इमनजन ममथिि ५,०००।-  
 चाि चकके मात्र ममथिि ३,०००।-  

१०.२ जी्प ््ता टेकटर ममथि्   
 मडिि जधीप ि्ा टेकटि ममथिि ७,०००।-  
 मजप ि्ा टेकटि गरािेज ५,०००।-  

१०.३ मोटर ्पताटथिस ््ता वोरि रवल्ड्स सतामतान रबक्री   
 पाटथिस ि्ा ्बोमड म्बक्री पसि ७,०००।-  
 िदु्रा पाटथिस ि ्बोडधी िदु्रा ५,०००।-  
 ्बोडधी ि्ा मोटि पाटथिस िदु्रा ३,०००।-  

१०.४ ्पम्प सेकसन ्रथि   
कमपनधीको मडिि वकथि सप ५,०००।-  

 सामानर ममथिि वकथि सप ३,०००।-  
१०.५ बोिी रवलिसथि सेकसन ्रथि  (वोरि ग्यतारेज)   

 हभेधी ट्क १२ चकका, १० चकका १०,०००।-  
 ६ चकका मममन्बस, ट्क सानो ७,०००।-  
 मझौिा ४ चकका ्बोडधी ममथिि ५,०००।-  

१०.६ ले् सेकसन ्रथि   
 ३ वटा भनिा ्बढधी िे् ममेसन ७,०००।-  
 २ वटा िे् वेमलडङ ममेसन ५,०००।-  
 १ वटा िे् मात्र ३,०००।-  

१०.७ व्यताट्ी सेकसन ममथि््रथि   
 हभेधी वराट्धी ममथिि ५,०००।-  
 मझौिा, मोटि साइकिको वरामट् ममथिि ३,०००।-  

१०.८ कमतानी ्पट्ता ममथि् ्रथि   
 हभेधी गामडको पट्ा ममथिि २,०००।-  
 मझौिा गाडधीको पट्ा ममथिि १,५००।-  

१०.९ िेरनटङ ्ेपरनटङ सेकसन्रथि   
 हभेधी गाडधीको डेमनटङ, पेमनटङ ७,०००।-  
 मझौिा गाडधीको डेमनटङ, पेमनटङ ५,०००।-  
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 ४ चकके सानो गाडधीको डेमनटङ, पेमनटङ 2,500।-  
१०.१० टता्यर ममथि् सेकसन्रथि   

 ट्राकटिको ठूिा टारि समिे रिसोमिङ गनने १०,०००।-  
 अनर टारि रिसोमिङ गनने ७,०००।-  
 टारि ममथिि गनने भलकनाइज सेवा समिे ५,०००।-  
 गाडधीको टारि समिेको ममथिि गनने  २,०००।-  
 मोटिसाइकि ि साइकि टारि ममथिि १,०००।-  

१०.११ हेि ममथि् सेकसन्रथि   
 ठूिा गाडधीको ममथिि 5,000।-  

 मझौिा गाडधी ि मोटि साइकिको ममथिि 3,000।-  

१०.१२ रेरि्यटर सेकसन ्रथि 	  

 हभेधी ट्क िहिधी जेनेिटिको 5,000।-  

 मझौिा गाडधीको मात्र 3,000।-  

१०.१३ रसट मेरकङ ्रथि 	  

 हभेधी ट्क ्बसको ममथिि 5,000।-  

 मझौिा गाडधीको ममथिि 3,000।-  

१०.१४ गतारिको ्ुपरतानता सतामतान रबक्री गनने 	  

 ्ोक म्बक्री गनने 3,000।-  

 िदु्रा म्बक्री गनने 2,000।-  

१०.१५
गतािीको वता्यररङ ््ता लताइरटङ समबनधी 
कतारोबतार 	  

 नराँ गाडधीको फूि वाइरिङ 3,000।-  

 पिुाना गाडधीको ममथिि मात्र 2,000।-  

१०.१६ बोिी रवलिसथि (रेरनजनरवट, म्यताक ्पसल) 5,000।-  

१०.१७ गतािी िेकोरेशन - न्यतँा गतािीको र ्पुरतानो गतािीको 3,000।-  

१०.१८ गतािी वतारसङ - गतािीलताई सर थ्िरसङ गनने 3,000।-  
१०.१९ मोटरसताइकल/सकुटर ्पताटथिस ्समबनधी   

 सोरुम समहि १ किोड भनिा माम् पूँजधी भएको १०,०००।-  
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५० िाि िमेि १ किोड समम पूँजधी भएको ७,०००।-
 ५० िाि समम पूँजधी भएको ५,०००।-  
 मोटिसाइकि ममथिि मात्र  ३,०००।-  

१०.२० ररकरणिसन हताउस 
रिकणडमसन गाडधी ि्ा मोटिसाइकि म्बक्री गनने १०,०००।-  

 रिकणडमसन गाडधी मात्र भएको ७,०००।-  
 रिकणडमसन मोटिसाइकि ि्ा सकुटधीम्बक्री गनने ५,०००।-  

१०.२१ अटो मोबताइल रिलर   
हलका काि मजप जसिा सा्न ३०,०००।-
मोटि साइकि मडिि २५,०००।-

 मोटि मडिि हमेभ ्बस ि्ा ट्क, मट्पि िगारि २०,०००।-  
 ट्राकटि मडिि १५,०००।-  
 टेमपो, अटो ि्ा ई-रिकसा ५,०००।-  
 टारि मडिि १०,०००।-  

स्ब मडिि (टारि) ५,०००।-
 पमपधीङसेट, जेनिेटि मडिि ५,०००।-  

१०.२२ सताइकल ्पसल ््ता ममथि् १,००० ।-
१०.२३ स्ुंयक्त रिलर ््ता ्ोक सवतारी रबक्री ्रथि ५०,०००।-  
१०.२४ ररकसता ग्यतारेज ३,०००।-  
१०.२५ लुररिकेनट रिरसट्ब्ूयटसथि  

 हाइवे/kfls{· आसपासको क्ेत्र 5,000।-  
अनर क्ेत्र 3,000।-

११ मेरशनरी समतान समबनधी व्यवसता्य
११.१ मेरशनरी समतान रबक्री ्पसल   

  औद्ोमगक ममेशनिधी समान समिेको २५,०००।-  
 अनर ममेशनिधी सामान मात्र १५,०००।-  
 ममेशनिधी समान िदु्रा १०,०००।-  

११.२ कृर् मेरशनरी समतान रबक्री ्पसल   

 
कृमष उपरोगका ममेशनिधी थ्सेि ट्राकटि कम्बाइन, 
हािभसेटि, रिपि िगारि 

२०,०००।-  
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कृमष उपरोगमा आउने अनर साना ममेशनिधी पावि 
मटिि, मममन मटिि, िगारि

१५,०००।-  

 कृमष औजाि समान म्बक्रीगनने पसि १०,०००।-  
१२ ईलकट्ोरनकस, इलेरकट्कल समबनधी व्यवसता्यी

१२.१ ईलोकट्ोरनक सतामतान रिलर   
 ईिोकट्ोमनक सामानको मडिि ए.सधी, फीजि मटभधी समिे २५,०००।-  
 ईिोकट्ोमनक सामानको मडिि ए.सधी, फ्ीज समिेको  १५,०००।-  
 ईिोकट्ोमनक सामानको मडिि १०,०००।-  
 ईिोकट्ोमनक सामानको स्ब मडिि ५,०००।-  

१२.२ मोवताईल ्पसल   
 मो्बाइि मडिि एवं लरापटप कमपरटुि समिे म्बक्री गनने १०,०००।-  
 मो्बाइिको मडिि ि म्बक्री समेि गनने ७,०००।-  
 मो्बाइि ममथिि ि्ा म्बक्री गनने ३,०००।-  

१२.३ ईलोकट्ोरनक सतामतान ममथि्   

 
िधीन भनिा माम् ईिोकट्ोमनक (ए. मस., वामसङ 
ममेसन, िेमफ्जेिेटि िगारि)ममथिि

५,०००।-  

 ए. मस. ि्ा िेमफ्जेिेटि मात्र ममथिि ३,०००।-  
 मट. मभ., िेमडरो िगारि ममथिि २,०००।-  

१२.४ घिी समबनधी व्यवसता्य 
घडधी पसि ि्ा ममथिि ३,०००।-
घडधी ममथिि मात्र १,०००।-

१२.५
कमप्ूयटर ््ता रोटोक्पी समबनधी सतामतान 
रबक्री ्पसल  १०,०००।-  

१२.६ इलोकट्ोरनकस सतामतानहरु रबक्ी ्पसल ५,०००।-  
१२.७ इलेकट्रकलस (््यतारी समतान) रबक्री ्पसल ५,०००।-  
१२.८ पलमबररङ सतामतान रबकरी ््ता ममथि् ३,०००।-  
१२.९ इलोकट्ोरनकस र इलेकट्रकल सतामतान ममथि् केनद्र   

 ्बजाि क्ेत्र ५,०००।-  
 अनर क्ेत्र ३,०००।-  

१२.१०
रवदु्् सतामतान (रवदु्् ्तार, रसवच बोिथि, ्पतावर 
सकेट लगता्य्) रबक्ी गनने ्पसल

  

 ्ोक (झमुि समहिको पसि) १५,०००।-  
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 िदु्रा (्बजािक्ेत्र) ७,०००।-  
 िदु्रा (अनर क्ेत्र) ५,०००।-  

१२.११ ब्यताट्ी ््ता इलेकट्रकलस सताइकल रबक्रीकषि ५,०००।-  
१२.१२ वराट्धी ि्ा इनभटिको पसि ३,०००।-  
१२.१3 ररकसता ्पसल २,०००।-  
१२.१४ व्यताट्ी रिलर   

 वराट्धी मडिि ७,०००।-  
 वराट्धीको स्ब मडिि ५,०००।-  

१२.१५ सटो् ््ता ग्यतास चुलो ्पसल   
 सटोभ ि्ा गरास चलुहो म्बक्री िफथि ३,०००।-  
 सटोभ ि्ा गरास चलुहो ममथिि िफथि १,०००।-  

१२.१६ ईिेकट्ोमनक उद्ोग, काििाना ि्ा म्बक्रीकक् समेि १०,०००।-  
१३ रनमताथिणको लतारग समतारग् समबनधी व्यवसता्य ््ता उद्ोग

१३.१ ्ेपनटस ्््ता रंगरोगन रबक्री ्पसल   
 कमपरटुिाईजड प्रमवम् प्ररोग गिधी कािो्बाि गनने १०,०००।-  
 िरािधी पेनटस ्म्बक्री ७,०००।-  
 ईनामिे मात्र म्बक्री गनने ५,०००।-  

१३.२ ्तार्पीन ्ेल
्तार्पीन ्ेल उद्ोग १०,०००।-  

 िािपधीन िेि सपिारसथि ७,०००।-  
 िािपधीन िेि िदु्रा म्बके्रिा ५,०००।-  

१३.३ पलतारष्क सतामग्ी व्यवसता्य
पिामटिक सामग्धी ि्ा भाडाविथिन उतपािन 
(पिामटिक ट्राङ्की, कुचमी िगारि) उद्ोग

२०,०००।-  

मत्रपाि, ्बोिा, ढिान पिामटिक िगारि िईु वा िईु 
भनिा वढधी पिामटिक सामग्धी उतपािन उद्ोग

१०,०००।-

मत्रपाि मात्र उतपािन गनने ५,०००।-
 पिामटिक सामग्धी सपिारसथि १०,०००।-  
 पिामटिक सामग्धी िदु्रा म्बके्रिा ५,०००।-  

 कवाडधी पिामसटकजनर पिा्थि पेिेि कचचा पिा थ्ि 
मनमाणथि गनने उद्ोग ५,०००।-  
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 सामानर झोिा ि्ा डोिधी उतपािन गनने उद्ोग ५,०००।-  
१३.४ ्पोलीर्न ्पताइ्प उद्ोग  

मप.मभ.सधी., मप.मप.आि., मस.मप.मभ.सधी., एच.मड. 
पधी. िगारिका िामष्ट्र वा अनििाथिमष्ट्र गणुसिि 
मचनह प्राप्त पाईप उतपािन

२०,०००।-

 
स्ानधीर एन.एस.कर.ू पाइप (होज पाईप 
िगारिका उतपािन)

१०,०००।-  

१३.५ हू्म्पताइ्प, रवदु्््पोल र रसमेनट सतामग्ी उत्पतादन   
 ह्मूपाइप, मवद्िुपोि ि मसमनेट सामग्धीउतपािन २०,०००।-  

विक, रिङ्ग, पोि िगारि मसमनेट सामग्धी 
उतपािन ि्ा मनमाथिण सामग्धी सपिारसथि

१०,०००।-

 विक, रिङ्ग, पोि िगारि मसमनेट सामग्धी उतपािन ५,०००।-  

१३.६
ढुङ्गता, रगरट, बतालुवता लगता्य् िरम्पङ गरी 
रबक्री गनने ७,०००।-

१३.७ रसमेनट ्पोल वताट गोि रनमताथिण गनने व्यवसता्य ५,०००।-  
१३.८ रेरिरमकस उद्ोग

िेमडममकस उद्ोग िईु वा िईु भनिा ्बढधी ढुवानधी 
ममकचि भएको २०,०००।-  

 िेमडममकस उद्ोग िईु भनिा कम ढुवानधी ममकचि भएको १५,०००।-  
१३.९ मोजताइक टता्यलस उद्ोग ७,५००।-  

१३.१० ररनथिचर उद्ोग (कताष्), ््ता रबक्री कषि   
 िेस्ो मिुकु्बाट आराि गनने २५,०००।-  

उद्ोग मात्र २५ िाि भनिा ्बढधी पूँजधी २०,०००।-

 
उद्ोग ि्ा सोरुम ि्ैुब भएको (१० िमेि २५ िाि 
सममको पूँजधी)

१५०००।-  

 उद्ोग मात्र (१० िमेि २५ िाि सममको पूँजधी) १०,०००।-  
उद्ोग मात्र ३ िमेि १० िाि समम पूँजधी ५,०००।-
सोरुम २५ िाि भनिा माम् १५,०००।-
सोरुम १० िमेि २५ िाि समम पूँजधी ७,०००।-

 सोरुम १० िाि समम पूँजधी भएको ५,०००।-  
१३.११ सेर बनताउने उद्ोग ७,५००।-
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१३.१२ रसटल  ररनथिचर बनताउने उद्ोग १०,०००।-
१३.१३ ररनथिरसङ व्यवसता्य

सोरुम २५ िाि भनिा माम् पूँजधी १५,०००।-
सोरुम १० िमेि २५ िाि सममको पूँजधी ७,०००।-
सोरुम १० िाि  भनिा कम पूँजधी ५,०००।-

१३.१४ इनटेरर्यर िेकोरेशन व्यवसता्य
२५ िाि भनिा माम् पूँजधी २५,०००।-
१० िमेि २५ िाि समम पूँजधी १५,०००।-
१० िाि समम पूँजधी १०,०००।-

१३.१५ कताष् ररनथिचर ममथि् मतात्र ३,५००।-
१३.१६ रसटल ररनथिचर ममथि् मतात्र ३,५००।-

१३.१७ रेरिमेट बोिथि,सनमताइकता ््ता पलतारसटक 
लगता्य्को ढोकता वनताउने उद्ोग १५,०००।-  

 १३.१८ रेरिमेट बोिथि ््ता सनमताइकता, पलतारसटक 
लगता्य्कता ढोकता रबक्री ्पसल १०,०००।-  

१३.१९ सरमल उद्ोग ््ता रबक्री कषि   
 ट्िधी २०,०००।-  
 ्ेबनच १०,०००।-  

१३.२०
रलतामकता वतालटी, कतंाटी कवजता लगता्य् 
बनताउने उद्ोग  ७,०००।-  

१३.२१ कतंाटी ््ता कवजता ्पसल
्ोक पसि ५,०००।-  

 िदु्रा पसि ३,०००।-  
१३.२२ ढलतान रमकसचरको सतामग्ीउत्पतादन २५,०००।-  

१३.२३
आलमुरन्यम, ्ुय.र्प.र्.सी, सी.्पी.्ी.सी. 
लगता्य्को झ्यताल ढोकता उद्ोग १५,०००।-  

 आलममुनरम झराि ढोका उद्ोग मात्र ७,०००।-  
१३.२४ रलतामको झ्यताल ढोकता उद्ोग ्रथि   

 फिामको झराि ढोका उद्ोग गरालभानाइज समिे गनने ४०,०००।-  
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 फिामको झराि ढोका उद्ोग गरालभानाइज 
समु्ब्ा नभएको १५,०००।-  

१३.२५ ककथि ट्पता्ता उद्ोग 
ककथि टपािा ्बनाउने उद्ोग िामष्ट्र सििको ३०,०००।-  

 ककथि टपािा ्बनाउने उद्ोग स्ानधीर १५,०००।-  
१३.२६ रसटलकता रेरलङ समबनधी उद्ोग ७,५००।-  
१३.२७ रसटलको ्पतानी ट््यताङ्करी उद्ोग २०,०००।-

१३.२८
केरमकल जन्य कचचता मताल ल्यताई प्रशोधन 
गनने उद्ोग ७,५००।-  

१३.२९
रलताम ््ता रसटलकता ्पोल ््ता अन्य 
सतामग्ी उत्पतादन गनने   

 गरालभानाइज प्रमवम् भएको ५०,०००।-  
 गरालभानाइज प्रमवम् नभएको २५,०००।-  
 फिामको मात्र पोि मनमाथिण १०,०००।-  

१३.३० रग्ल उद्ोग ््ता रसटल सतामग्ी उत्पतादन  १०,०००।-  
 मग्ि ि्ा मसटि सामग्धी सपिारसथि ७,०००।-  
 मग्ि सटि, भरराङ, गेट, िेमिङ िगारि ५,०००।-  

१३.३१ ईटता उद्ोग २०,०००।-  
१३.३२ ईटता रि्पो ५,०००।-  
१३.३३ हलुकता चताइरनज बलक रनमताथिण गनने उद्ोग ५,०००।-  

१३.३४
रलतामवताट रनमटी् घर रनमताथिण गनने 
इरनजरन्यररङ व्यवसता्य ्रथि

  

 मसटि सट्कचि/मप्रफरा्ब समहि २०,०००।-  
 फिाम मात्र प्ररोग गनने १५,०००।-  

१३.३५ हतािथिवे्यर ््ता रनमताथिण सतामग्ी्पसल   
 वामषथिक १० किोड भनिा माम् कािो्बाि गनने ५०,०००।-  
 वामषथिक ५ िमेि १० किोड समम कािो्बाि गनने २५,०००।-  
 वामषथिक ३ िमेि ५ किोड समम कािो्बाि गनने १५,०००।-  
 वामषथिक १ िमेि ३ किोड समम कािो्बाि गनने १०,०००।-  
 वामषथिक ५० िाि िमेि १ किोड समम कािो्बाि गनने ७,०००।-  
 वामषथिक ५० िाि समम कािो्बाि गनने ५,०००।-  

१३.३६ मतावथिल ्पसल   
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 आराि गरिएको मविशेधी मावथिि पसि २५,०००।-  
 सविशेधी मावथिि पसि १५,०००।-  

१३.३७ सेनेटरी ्पसल   
 रिाणडेड कमपनधीको सामग्धी कािो्बाि गनने १०,०००।-  
 िामष्ट्र सििको सामग्धी कािो्बाि गनने ७,०००।-  
 स्ानधीर सििको सामग्धी कािो्बाि गनने ५,०००।-  

१३.३८ रससता, पलताइउि, सनमताईकता लगता्य् ्पसल   

 
मससा, पिाइउड, सनमाईका, फिमाईका, मिमसटक 
िगारि म्बक्री 

१५,०००।-  

 सनमाईका, फिमाईका मात्र ५,०००।-  
 पिाइउड मात्र ५,०००।-  

मससा मात्र ५,०००।-

१३.३९
हतािथिवे्यर, स्यतानीटरी, मतावथिल, ्ेपनटस लगता्य् 
रबक्री गनने होलसेल ५०,०००।-

१३.४० ्पोखे्ली ढुङ्गता उद्ोग र रबक्री कषि   
 घिमा िगाउने ढुङ्गा उद्ोग ७,०००।-  
 घिमा िगाउने ढुङ्गा म्बके्रिा ५,०००।-  

१३.४१ ्तारजताली समबनधी व्यवसता्य 
 गरामवरन िाि (िटवन्मा प्ररोग हुने) उद्ोग १०,०००।-  
 गरामवरन िाि (िटवन्मा प्ररोग हुने) सपिारसथि ७,०००।-  

ममसनो जािधी सपिारसथि ५,०००।-
१३.४२ ्बाँस ि्ा ्बाँसजनर सामग्धी पसि ३,०००।-  

१३.४३
िोको, नतामलो, ्कतारी मताटताकता ्ताँिता, कुचो, 
खरेटो ््ता वे् जन्य सतामतान
वेि समिे ५,०००।-
वेि ्बाहके २,०००।-

१४ कम्ूयरनकेशन, रसनेमता समबनधी व्यवसता्य
१४.१ कम्ूयरनकेशन सेनटर   

 
एस.मट.मड., आई.एस.मट.मड., फराकस (इमिे 
इनटिनेट) समिे

३,०००।-  

 
एस.मट.मड., आई.एस.मट.मड., फराकस 
इमिेइनटिनेट साइवि

२,०००।-  
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१४.२ रसनेमता हल   
 ममलटपिेकस मसक्रन २५,०००।-  
 मसंगि मसक्रन २०,०००।-  

१४.३ ररलम रिरष्ट्ब्ूयटसथि १०,०००।-  
१४.४ रवज्ता्पन एजेनसी व्यवसता्य ५,०००।-  

१४.५
Direct to Home (रिस होम जस्ता) केवल 
व्यवसता्य  

 िामष्ट्र सििको २५,०००।-  
स्ानधीर सििको १०,०००।-

१४.६ टेरलर्जन ्रथि  
 िामष्ट्रसििको २५,०००।-  
 क्ेत्रधीरसििको १०,०००।-  
 स्ानधीरसििको ७,०००।-  

१४.७ इनटरनेट जितान व्यवसता्य  
 िामष्ट्रसििको (भारा नेट, वलडथि मिङ्क िगारि) २०,०००।-  
 फाई्बि िाईन केवि स्ानधीरसििको १०,०००।-  

केविमात्र स्ानधीरसििको ७,०००।-
१४.८ केवल व्यवसता्य  

 इनटिनेट समहिको २०,०००।-  
 केवि िाईनको मट.मभ. मात्र १०,०००।-  

१४.९ एर.एम.रेरि्यो व्यवसता्य   
 २ हजाि वाट क्मिा ५,०००।-  
 १ हजाि वाट क्मिा समम ३,०००।-  
 १ सर वाट क्मिा समम २,०००।-  

१४.१० अरि्यो ्पसल २,०००।-  
१४.११ र्रि्यो रस.रि.्पसल ३,०००।-  
१४.१२ ई.्ेपमेनट ््ता आइ. टी. सोलुसन व्यवसता्य ५,०००।-  
१४.१३ नेटवरकथि ङ ््ता रस.रस.रट.र्. व्यवसता्य  

उपकिण समहि सेवा ५,०००।-
सेवा मात्र ३,०००।-

१४.१४ अनलताइन व्यवसता्य ३,५००।-  
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१४.१५ िेकेदतारी/िेककता्पटृता समबनधी व्यवसता्य
क वगथि ठेककापटृा सम्बन्धी वरवसार २५,०००।-
ि वगथि ठेककापटृा सम्बन्धी वरवसार १५,०००।-
ग वगथि ठेककापटृा सम्बन्धी वरवसार १०,०००।-
घ वगथि नमवकिण ि्ा वरवसार ५,०००।-

१४.१६ इरनजरन्यररङ कनसलटेनसी वता घर नकसता व्यवसता्य
सट्कचिि, मजरो टेमकनकि, आमकथि टेक 
िगारिका जनशमति इमनजमनरि भएको फमथि

८,०००।-

 इमनजमनरि भएको फमथि ७,०००।-  
 स्ब-इमनजमनरि भएको फमथि ३,०००।-  

१४.१७ हताउरजङ, रर्यल सटेट   

 मापिणड अनसुाि ५ म्बघा भनिा माम् क्ेत्रफिमा 
संचामिि २५,०००।-  

 
मापिणड अनसुाि ३ िमेि ५ म्बघा क्ेत्रफिमा 
संचामिि

१५,०००।-  

 
मापिणड अनसुाि १ िमेि ३ म्बघा क्ेत्रफिमा 
संचामिि

१०,०००।-  

१४.१८ रि्प बोररङ रनमताथिण सेवता २,०००।-  
१४.१९ रनमताथिणकमटी व्यवसता्य(घर बनताउने) २,०००।-  

१५ सनुचतँादी, गरगहनता ््ता धता्ु समबनधी व्यवसता्य   
१५.१ सनुचतँादी गरगहनता ्पसल   

 
१ किोड भनिा वढधी पूँजधी भई आफनै घिमा संचािन 
ि वामषथिक कािो्बाि ५ किोड भनिा वढधी भएको

२५,०००।-  

 
१ किोड भनिा वढधी पूँजधी भई वामषथिक कािो्बाि ३ 
िमेि ५ किोड समम भएको

१५,०००।-  

 
५० िाि िमेि १ किोड सममको पूँजधी िहधी वामषथिक 
कािो्बाि १ िमेि ३ किोड समम भएको

१०,०००।-  

 
२५ िाि िमेि ५० िाि सममको पूँजधी िहधी वामषथिक 
कािो्बाि ५० िाि िमेि १ किोड समम भएको

५,०००।-  

१० िाि िमेि २५ िाि सममको पूँजधी िहधी वामषथिक 
कािो्बाि २५ िाि िमेि ५० िाि समम भएको 
(काििाना िाििे कािधीगढको काम गनने समिे)

३,०००।-
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१५.२ सनु रररताइनरी व्यवसता्य ५,०००।-
१५.३ ्पत्र व्यवसता्य ३,०००।-

्िुो संकिन ि्ा पिूानो गि गहना सिसफाई गनने 
ि्ा जरासि टाइपको टुकटुके जरािामा काम गनने 
पसि

२,०००।-

१५.४ नककली र अन्य गहनता ्पसल  
होिसेि १०,०००।-
िदु्रा (नककली ् र्हना र अ्र कसिमेटक सितेको 
पसललाई कसिमेटक अनसुार नै वरवसार कर मलने)

७,०००।-

१५.५
गरगहनता रताखने व्यताग ््ता वट्ताजन्य सतामग्ी 
रबक्री ३,०००।-  

१५.६ गरगहनता वनताउने औजतारको ्पसल ३,०००।-  
१५.७ धता्ुको कताम गनने ्पसल   

 
जरासि वा आिन िािधी कास, िामा, मपतििको 
भाडा ्बनाई वरवसार गनने िाई

१०,०००।-  

 सामानर आिन (्ाि िगाउने समिे) १,०००।-  

१६
गतामनेनट, रसलताई, रेरिमेि क्पिता, जुतिता चप्पल 
लगता्य् व्यवसता्य

  

१६.१ गतामनेनट उद्ोग ््ता ्पसल   
 २० वटा भनिा वढधी मसिाई ममेसन भएको ७,०००।-  
 २० वटा भनिा कम मसिाई ममेसन भएको ५,०००।-  

१६.२ सरटथिङ सरुटङ ्पसल ््ता रसलताई   
 ्ान कपडा समहि सटु मसिाई १०,०००।-  
 ्ान कपडा समहि सटु ्बाहकेको मसिाई ७,०००।-  
 अनर सा्ािण कपडा मसिाई (िौिा सरुुवाि िगारि) ५,०००।-  

१६.३ रसलताइ कटताई ््ता टे्रनङ सेनटर ५,०००।-  
१६.४ रसलताई ््ता टेलसथि व्यवसता्य मतात्र   

 ्बमुटक ि्ा ्ान भएको ५,०००।-  
 पसि्बाट ठेकका मिएि मसिाउने ३,०००।-  
 ग्ाहकिे लराएको कपडा मसिाउने १,०००।-  

१६.५ रसलताई मेरशन ममथि् गनने ्पसल १,०००।-  
१६.६ ड्ताईरकलनसथि ््ता धोवी ्पसल   
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 कपडा रिाईमकिनसथि ५,०००।-  
 कपडा ्िुाई पसि २,०००।-  

१६.७ रेनसी ्पसल   

 
आराि गिधी आफनै भवनमा संचािन गिेको 
होिसेि वरवसार

५०,०००।-  

 आराि गिधी होिसेि वरवसार गनने २५,०००।-  
 होिसेि्बाट िरिि गिधी म्बक्री गनने १०,०००।-  
 मखुर ्बजाि क्ेत्रका िदु्रा म्बके्रिा ५,०००।-  
 मखुर ्बजाि क्ेत्र्बाट ्बामहि भएका िदु्रा वरवसार ३,०००।-  

१६.८ क्पिता ्पसल   

 
आराि गिधी आफनै भवनमा संचािन गिेको 
होिसेि वरवसार

२५,०००।-  

 आराि गिधी होिसेि वरवसार गनने १५,०००।-  
 होिसेि्बाट िरिि गिधी म्बक्री गनने १०,०००।-  
 मखुर ्बजाि क्ेत्रका िदु्रा म्बके्रिा ५,०००।-  
 मखुर ्बजाि क्ेत्र्बाट ्बामहि भएका िदु्रा वरवसार ३,०००।-  

१६.९ क्पिता ््ता टेकसटता्यल उद्ोग १५,०००।-  

१६.१०
्ननता, ्पदताथि ््ता रसरकको खोल लगता्य्कता 
कतारोबतार गनने ७,०००।-  

१६.११ रसरक, िसनता रबक्री कषि   
 मराटिेस/डनिप म्बक्री गनने वरवसार ७,०००।-  
 ममेशन प्ररोग गरि ्बनाउने पसि ५,०००।-  
 अनर सा्ािण ३,०००।-  

१६.१२ धतागो ््ता टताँक ्पसल   
 होिसेि ५,०००।-  
 िदु्रा ३,०००।-  

१६.१३ जुतिता ््ता चप्पल ्पसल   
 ्बामहिधी उतपािन म्बक्रधी गनने पसि १०,०००।-  
 ्बामहिधी ि्ा स्ानधीर उतपािन म्बक्री गनने पसि ७,०००।-  
 स्ानधीर वा िामष्ट्र उतपािन म्बक्री गनने ५,०००।-  

अनर साना जतुिा/चपपि पसि ३,०००।-
१६.१४ जुतिता ््ता चप्पल उद्ोग   

 अटोमामटक मसेधीनको प्ररोग गनने १०,०००।-  
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 हािे ममेसन वा हािको प्ररोग गनने ५,०००।-  
१६.१५ जुतिता, ब्यताग, ज्यताकेट लगता्य् सतामग्ी ममथि् गनने २,०००।-
१६.१६ ज्यताकेट, व्यताग, सइुटर उद्ोग १०,०००।-  
१६.१७ ज्यताकेट, व्यताग, सइुटर ्पसल ५,०००।-  
१६.१८ होजी्यतारी व्यवसता्य (उनकता क्पिता वुनने व्यवसता्य)   

 आफै वरवसार संचािन गिेको ३,०००।-  
 भाडामा वनुने वरवसार १,५००।-  

१६.१९ बोरता उद्ोग ७,०००।-  
१६.२० बोरता रसलताउने ्पसल ३,५००।-  
१६.२१ बोरता रप्रनट गनने ्पसल ३,५००।-  

१७ सौनद्यथि र ररटनेस समबनधी व्यवसता्य
१७.१ सैलुन ््ता व्ूयटी्पतालथिर   

 कसममेटक ि्ा मसाज सेवा समहि ३,०००।-  
 कसममेटक ि्ा मसाज सेवा नभएको २,०००।-  
 सैिनु वा वरमूटपािथिि सेवा मात्र १,०००।-  

१७.२ सैलुन ््ता व्ूयरट्पतालथिर टे्रनङ सेनटर ५,०००।-  
१७.३ रजम व्यवसता्य ्रथि ७,०००।-  
१७.४ ररटनेस सतामग्ी रबक्री व्यवसता्य १०,०००।-  
१७.५ चुरता ्पसल

चिुा पसि होिसेि ७,०००।-  
 चिुा पसि िदु्रा ५,०००।-  

१७.६ कसमेरटक ्पसल   
 होिसेि मात्र १५,०००।-  
 होिसेि ि्ा िदु्रा १०,०००।-  
 ्बजाि क्ेत्रको िदु्रा मात्र ५,०००।-  
 अनर क्ेत्रको िदु्रा मात्र ३,०००।-  

१७.७
उ्पहतार कता्यथिक्म सचंतालन गननेबताट रकस्तावनदी 
व्यवसता्य ३,०००।-  

१७.८ रगफट ््ता रोटो फे्म ्पसल ्पसल ५,०००।-  
१७.९ खैलौनता रगफट ््ता गुरि्यता ्पसल   

 ििैौना, मगफट ि्ा गमुडरा पसि ५,०००।-  
 गमुडरा पसि ३,०००।-  
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१७.१० एकवतारर्यम व्यवसता्य ३,०००।-
१८ अन्य सेवता

१८.१ कतानुन ््ता लेखता्पढी व्यवसता्य   
 वरिष्ठ अम्वतिा िहकेो काननु वरवसार ६,०००।-  
 अम्वतिा िहकेो काननु वरवसार ३,०००।-  

 
अमभवतिा, िेिापढधी ि्ा अमभकिाथि िहकेो काननु 
व िेिापढधी वरवसार 

१,५००।-  

िेिा पिधीक्क/अमडटि फमथि ३,०००।-
१८.२ रुल ््ता मतालता ्पसल २,०००।-
१८.३ ्ुपजता सतामग्ी ्पसल  

 होिसेि १०,०००।-
 िदु्रा ५,०००।-

१८.४
टेनट हताउस, क्यताटररङ, रबजुली, रकचन 
लगता्य् िेकोरेशन ््ता वेनि बताजता ्पसल

  

 
टेनट हाउस,कराटरिङ, म्बजिुधी, मकचन िगारि 
डेकोिेशन ि्ा वेनड वाजा पसि

१०,०००।-  

कराटरिङ टेनट वेनड्बाजा समिे ५,०००।-
 कराटरिङ सेवा मात्र ३,०००।-  

 १८.५ रवजुली िेकोरेशन ३,०००।-  
१८.६ वेनिबताजता सेवता ७,०००।-  
१८.७ ्पञचेबताजता सेवता  

मगि ्बाजा ५,०००।-
नौमिधी ्बाजा ३,०००।-

१८.८ वताद्वतादन व्यवसता्य
वाद्वािन पसि ५,०००।-  

 मािि म्बक्री ि्ा ममथिि पसि ३,०००।-  
१८.९ हस्कलता उद्ोग ५,०००।-  

१८.१० हस्कलता ्पसल ३,०००।-  
१८.११ ितानस ््ता सगंी् कलता सेनटर ३,०००।-
१८.१२ कलतातमक कताष्/धता्ु उद्ोग १०,०००।-
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१८.१३ धमथिकताँटता व्यवसता्य ५,०००।-  
१८.१४ ज्योर्् व्यवसता्य २,०००।-  
१८.१५ मेन्पतावर कम्पनी १०,०००।-  
 १८.१६ सेक्ूयररटी कम्पनी ५,०००।-  
१८.१७ जब रलङ्क (Job Link) व्यवसता्य ५,०००।-  
१८.१८ रनजी षेित्रकता रवमतान रटकट बुरकङ्ग कताउणटर ५,०००।-  
१८.१९ बसको रटकट बुरकङ्ग कताउणटर २,०००।-  
१८.२० ट्तानस्पोटथि ढुवतानी सेवता   

 
िईु भनिा वढधी हभेधी सवािधी सा्न (मट्पि, जेमसमव, 
िोडि िगारि)

१०,०००।-  

 िईु भनिा वढधी मट्पि,ट्राकटि सवािधी सा्न ७,०००।-  
 ट्राकटि्बाट ढुवानधी गनने ५,०००।-  

मपकअप, ममनधी ट्राकटि िगारि सवािधी सा्न ३,०००।-

१८.२१
कमपनधीमा ििाथि भएका रािारि वरवसारधी (प्रा.मि. 
को रुपमा सञचामिि)
५० वटा भनिा ्बढधी गाडधी १५,०००।-
२५ िमेि ५० वटासमम गाडधी १०,०००।-
२५ वटासमम गाडधी ५,०००।-

१८.२२ ्पतासथिल कुरर्यर/ कतागगो सेवता   
 अनिििशेधीर सेवा मिने कुरिरि/कागसो वरवसार ५,०००।-  
 सविशे मभत्रमात्र सेवा मिने कुरिरि वरवसार २,०००।-  

१८.२३ इमनजमनररिङ सेवा ि्ा पिामशथि   
 आइ.टधी. इमनजमनरि िफथि ७,०००।-  
 इिोकट्ोमनकस इमनजमनरि िफथि ७,०००।-  
 इिेमकटकि इमनजमनरि िफथि ७,०००।-  

१८.२४
कुकुरको कतारोबतार ््ता हेरचताहसमबनधी 
व्यवसता्य

२,०००।-  

१८.२५ कवतािी खररद सकंलन ््ता रबक्ी ्पसल   
 ठूिाठूिा मशेधीन ि्ा औजाि िरिि ि्ा म्बक्री गनने १५,०००।-  
 साना मशेधीन ि्ा औजाि िरिि ि्ा म्बक्री गनने १०,०००।-  

१८.२६ कवतािी प्यतारचङ गनने व्यवसता्य १०,०००।-
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१९ मरदरता ््ता सू् टीजन्य लगता्य्कता व्यवसता्य
१९.१ रव्यर उद्ोग १,००,०००।-  
१९.२ मरदरता उद्ोग   

 ठूिा उद्ोग १,००,०००।-  
 मझौिा उद्ोग ५०,०००।-  

साना उद्ोग ३०,०००।-
१९.३ मरदरताजन्य ्ेप्य ्पदता थ्ि   

 मवरि मडिि २०,०००।-  
 ममििा मडिि (अनििाथिमष्ट्र उतपािन) ३०,०००।-  
 ममििामडिि (िामष्ट्र उतपािन) १५,०००।-  

ममििा िदु्रा वरवसार ५,०००।-
१९.४ सरु थ्िजन्य व्यवसता्य   

 सपिारसथि २०,०००।-  
 सव मडिि १५,०००।-  
 िदु्रापसि ५,०००।-  

िमाि ुभिुाथि पसि २,०००।-
१९.५ चुरोट रबक्री रिलर (वतार थ्िक कतारोबतारको आधतारमता)

क श्णेधी ६० किोड िमेि माम् २५,०००।-  
 ि श्णेधी ४० िमेि ६० किोडसमम २०,०००।-  

ग श्णेधी २० िमेि ४० किोडसमम १५,०००।-
घ श्णेधी १५ िमेि २० किोडसमम १०,०००।-

१९.६ ्पतान ्पसल  
 सटिमा संचािन ५,०००।-  
 घमुमिमासंचािन २,०००।-  

२०
उललेख न्एकता अन्य व्यवसता्य 
रसता वरवसारको हकिा न्र प्िखुबाट मनणनुर 
्राई श्णेी एमकन समहत वरवसार कर मलइनेछ।

  

 क श्णेधी ५०,०००।-  
 ि श्णेधी २५,०००।-  
 ग श्णेधी १५,०००।-  
 घ श्णेधी १०,०००।-  

ङ श्णेधी ५,०००।-
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पुनश्चःअनसुचूी -४ को बुँिा नं २.१ बिोमजिको कृमर त्ा पशजु्र वरवसार साना 
कृरक भ्नाले क्ििलु, चराउ उतपािन, रु २,००० भ्िा किकुखरुा पालन, िाछा 
पोखरी, केरा उतपािन, फलफूल उतपािन, १ मब्ाहाभ्िा किजग्ािा ्ररने तरकारी 
खतेी, ५ कठ्ा भ्िा कि जग्ािा ्ररने नसनुरी, पषुप खतेी, १० वटा भ्िाकि पशपुालन, 
३० वटा भ्िाकि बाख्ा पालन,३० वटा भ्िाकि बङ्ु्रु, सङ्ु्रु पालन ल्ारतका 
वरवसारलाई मलइनेछ । 

अनुसचूी ५
(ऐन को िफा ६ उपिफा (१) सँग सम्बमन्ि)
जिीबुटी, कवतािी र जीवजन्ु करको दर

क) मससा िगारि ् ािकुा टुक्राहरु ि पत्र ुभई काम निागने भएका ् ािकुा सामानहरुको 
कािो्बाि

क्.
स.ं कतारोबतारको अंक वतार थ्िक कतारोबतारको आधतारमता रकम रु.

पचास िािसममको कािो्बाि ५,०००/-
पचास िाििमेि एक किोडको कािो्बाि ७,५००/-
एक किोड भनिामाम्को कािो्बाि १०,०००/-

ि) प्रचमिि काननुिे मनषमे्ि गिेको आिटेोपहाि ्बाहकेका पंक्धीहरुको पवाँि ि्ा 
मिेका वा मारिएका पशकुो हाड, मसंग, ििु ि्ा छािाहरुको कािो्बाि

क्.
स.ं

 कतारोबतारको अंक, वतार थ्िक कतारोबतारको
आधतारमता रकम रु.

पचास िािसममको कािो्बाि ४,०००/-
 पचास िाििमेि एक किोडको कािो्बािसममको ६,०००/-
एक किोड भनिा माम्को कािो्बाि ७,५००/-

ग) अनर कवाडधी सामानहरुको कािो्बाि
क्.
स.ं

 कतारोबतारको अंक, वतार थ्िक कतारोबतारको
आधतारमता रकम रु.

पचास िािसममको कािो्बाि ३,०००/-
 पचास िाििमेि एक किोडको कािो्बािसममको ५,०००/-
एक किोड भनिामाम्को कािो्बाि ७,०००/-
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अनुसचूी ६
(ऐनको िफा ७ को उपिफा (२) सँग सम्बमन्ि)

सवतारीसताधन कर

क्.स.ं सवतारीसताधन करदर (रु्पैं्यतामता)
रिकसा ि्ा ईिेमकट्क रिकसा (वामषथिककि) १००/-

ईिेमकट्क सकुटि १००/-

टाँगा १००/-

रिकसा ि्ा ईिेमकट्क रिकसा वा सकुटि नामसािधी ५०/-

अनुसचूी ७
(ऐनको िफा ८ को उपिफा (१) सँग सम्बमन्ि)

रवज्ता्पन कर

क्र. 
सं.

रवज्ता्पनको रकरसम इकताई दर रु

१ परिचरपाटधी वा साइन्बोडथि प्रमि वगथिफुट १००/-
२ होमडथिङ्बोडथि प्रमि वगथिफुट १५०/-
३ वरानि (वढधीमा २ हप्तासमम िाखन पाइने) प्रमि मिन १००/-

४
िोडक्रसगेट (वढधीमा २ हप्तासमम िाखन पाइने) िोडक्रस 
वरानि ि्ा गेट मनरुतसामहि गरिएको छ । 

प्रमि मिन २००/-

५ एि.इ.मड.मभमडरो्बोडथि प्रमि वगथिफुट ८००/-
६ फिेकस (मनषमे्ि क्ेत्र ्बाहके) प्रमि वगथिफुट १२०/-
७ पोि मडमजटि्बोडथि प्रमि वगथिफुट ५०/-
८ अनर मडमजटि्बोडथि प्रमि वगथिफुट ५०/-
९ मभति ेिेिन (मनजधी संिचनामा मात्र) प्रमिवगथिफुट २५/-

१० वासिमवक वसि ुप्रिशथिन (Real Objects Display) 
प्रमि वसि/ु
प्रमि मिन

प्रमिवसि ु१००/- 
प्रमि मिन २००/- 

११ सवािधीसा्नमा िािधी गरिने मवज्ापन (धवनधी समहि) प्रमि घणटा २००/-
१२ सवािधीसा्नमा िािधी गरिने मवज्ापन (धवनधी ्बाहके) प्रमि घणटा १००/-
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१३ अनमुमि नमिई िामिएको मवज्ापन सामग्धीमा
िागने िकममा २०

प्रमिशि ्प

१४ अनर उलिेि नभएका हकमा
प्रमिु्बाट मनणथिर गिाई 

शलुक िोमकने 

पुनश्चः कुनै वरवसारीले आफनो वरवसारको पररचर जनाउने ्री वरवसारको अ्ामड 
रामखएका ४×५ इ्चसमिको पररचरपाटी वा साइनवोडनुिा मवज्ापन कर लागने छैन । तर 
सो भ्िा ठूलो आकारको पररचरपाटी वा साइनबोडनु राखन ुपरेिा िहान्रपामलकाबाट 
अनिुमत मलई तोमकए बिोमजि कर मतनुनु पननेछ । मनजी समपमति र संरचनािा सिते रसै 
बिोमजि मवज्ापन कर लागनेछ । मवज्ापन करसमब््धी अ्र वरवस्ा मनिनेमशकािा 
उललेख भएबिोमजि हुनेछ ।

अनुसचूी -८
(ऐनको िफा १० को उपिफा (१) सँग सम्बमन्ि)

बहताल रबटौरी शुलक
क्.स.ं  रववरण  इकताई दर रु.

महानगिपामिका आफुिे मनमाथिण गिेका वा आफनो 
सवाममतवमा िहकेा भवन, टहिा, जगगा वा अनर समपमति

प्रमि टहिा/ 
कठ्ा मामसक 

५००।-

आफनो िेिििेमा िहकेो सावथिजमनक स्ि, ऐिानधी 
जगगा वा ्बाटोको छेउको जगगामा ्बनेका  अस्ाई टहिा,  
छाप्रा वा पसि वा आवास,

 प्रमि टहिा/
 मामसक

२००।-

महानगिपामिकािे िोकेको सावथिजमनक स्िमा संचामिि 
हाट्बजाि, मेिा, जात्रा आमिमा िहकेा वरवसार,	

 प्रमिसटि १००।-

पनुश्चः ऐलानी र सावनुजमनक स्लिा बनेका र बनाइएका संरचनािा रहकेा वरवसारलाई 
अनसुचूी ४ बिोमजि ितानु ्िानु बहाल मबटौरी शलुक सिते मलई वरसार ितानु ्नुनुपननेछ । 
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अनुसचूी -९
(ऐनको िफा ११ को उपिफा (१) सँग सम्बमन्ि)

kfls{· शुलक 

क्.स.ं रववरण
्परहलो २ घणटताको 

लतारग शुलक रू
४ घणटता सममको 
लतारग शुलक रू

४ घणटता ्नदता बढी 
रदन्रीको लतारग रू

१
मोटिसाईकि, सकुटिजनर 
सवािधी सा्न

२०।– ३०।– ५०।–

२
प्राईभटे काि, जधीप, भरान 
जसिा सवािधी सा्न

३०।– ५०।–
१००।– (िािभिधीको 

िामग २००।–)

३.
अनमुमि मिई संचािन 
भएका  मिेा/ महोतसवमा 
पामकथि ङ शलुक वापि 

५ प्रमिशि 

४.
महानगिपामिकािे कुनै स्ान वा क्ेत्र िोकी ठेकका्बाट वा मनजधी क्ेत्रसँग समनवरमा 
पामकथि ङ वरवस्ापन गिधी सो वापिको शलुक असिु गनथि सकनेछ । रसिधी पामकथि ङ गिाथि 
सम्बमन्ि सवािधी ्नधी्बाट उमलिमिि ्बमोमजम भनिा ्बढधी शलुक मिन पाइने छैन ।  

द्रबटषरचः एमबलेु्स र शव वाहनिा पामकनु ङ शलुक लागने छैन ।

अनुसचूी -१०
(ऐनको िफा१२उपिफा (१) को सम्बमन्ि)

सेवता, शुलक, दस्ुर
क्.स.ं नताम इकताई दर रू

१ रनवेदन दस्ुर प्रमि पटक २५।-
२ रसरताररस प्रमि पटक

२.१ व्यरक्तग् वता ्पताररवताररक रसरताररस 

नागरिकिा (मनवेिन ि मसफारिस िसििु) मनशलुक
 अपाङ्ग, असहार, जरेष्ठ नागरिक, छात्रवमृि,
असहार, वदृ्धा ि्ा मवद्ा्मी मवद्ािर भनाथि िसििु

मनशलुक

नािा प्रमामणि १००।-

नािा कारम ५७५।-
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परिवारिक मवविण ५७५।-

्बसो्बास प्रमामणि ५७५।-

ना्बािक मसफारिस ५७५।-

जनममममि प्रमामणि ५७५।-

मववामहि/अमववामहि मसफारिस ५७५।-

वरमति प्रमामणि (जधीमवि िहकेो समिे) ५७५।-

सवासथर उपचाि मसफारिस मनःशलुक 

आर श्ोि ििुाई गरिने छात्रवमृति मसफारिस ५७५।-
उलिेि नभएका स्ैब मसफारिस (वरमतिगि वा 
पारिवारिक)

५७५।-

२.२ व्यतावसतार्यक रसरताररस 

वरवसार ििाथि ि्ा संचािन मसफारिस ५७५।-

 पशपुािन ि कृमष वरावसारिफथि को वरवसार मनःशलुक 
 नराँ वरवसार ििाथि ि्ा पिुानो वरवसारको
प्रमिमिमप मििँा प्रमाणपत्र िसििु

५७५।-

महानगिपामिकामा पमछ समावेश भएका  
ितकािधीन गामवस, गाउँपामिका ि्ा नगिपामिकामा 
ििाथि भई सञचािनमा िहकेा वरवसारको हकमा 
अमभिेिधीकिण प्रारोजनको िामग पिुानो वरवसार 
प्रमाणपत्र मिचधी नराँ प्रमाणपत्र मििँा 

 मनःशलुक

महानगिमा ििाथि भएका वरवसार ्बनि
(ऐन बिोमजि लागने कर परैु मलएर)

५७५।-

महानगिमा ििाथि नभएका वरवसार ्बनि ि्ा नाम 
परिविथिन (ऐन ्बमोमजम िागने कि पिैु मिएि)

५७५।-

वरवसार नामसािधी वा ठाँउसािधी ९७५।-

वरवसार नभएको मसफारिस १,५७५।-

घिेि ुउद्ोग िहकेो मसफारिस समजथिममनसमहिको १,९७५।-

कि चतुिा प्रमाण पत्र मनःशलुक
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२.३
घर र घर जगगता समबनधी (घरजगगता समबनधी 
रसरताररस गदताथि ्ूरमकर (मताल्पो्) र सम्परति 
कर अरनवता्यथि र्रेको हुनु्पनने)
घिजगगा नामसािधी (मािपोि प्ररोजन) १,५७५।-
मतृर ु भएका वरमतिको नाममा िहकेो समपमति 
हकवािामा नामसािधी (मतृर ु ििाथि प्रमाणपत्र 
अमनवारथि)

५७५।-

घि ि्ा ्बाटो भए नभएको (िामजनामा ) िमजष्टे्शन 
पास प्ररोजनका िामग मसफारिस)
्बाटोको नाम अमनवारथि ििुाउन ुपननेछ । 

१,९७५।-

घि ि्ा ्बाटो भए नभएको )  अशं्बणडा, ्बकस, 
सटृापटृािगारि) बाटोको नाि अमनवारनु खलुाउन ु
पननेछ । 

१,९७५।-

२.४  सघं ससं्ताको रसरताररस

संस्ा नवधीकिण मसफारिस ९७५।-

२.५ नतामसतारी, ितँाउसतारी ््ता जितान रसरताररस 

िानेपानधी जडान ५७५।-

(मवद्िु (घिारसधी ५७५।-

मवद्िु (वरापारिक प्ररोजन) ९७५।-

२.६ आवतासी्य प्र्योजनको लतारग कतािको रसरताररस ५७५।-

२.७ रबजुली लताईन थ्ी रेज/ ट्तानसरमटर रसरताररस १,९७५।-

िघ ुघिेििुफथि  मसफारिस िसििु १,४७५।-

साना उद्ोगिफथि  मसफारिस िसििु २,९७५।-

ठुिा उद्ोगिफथि  घिेि ुमसफारिस ४,९७५।-

३. दस्ुर 

३.१
नताम ्पररव थ्िन दस्ुर
राजरको नीमत अनरुुप बाधरकारी रुपिा नाि 
पररवतनुन ्िानु शलुक लागने छैन ।
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एक पटक महानगिपामिका्बाट मिएका मसफारिस 
ि्ा प्रमाण पत्र प्रमामणि गिाथि सोहधी आम थ्िक वषथिा-
मभत्र िसििु

मनःशलुक

३.२ रनमताथिण (िेककता्पट्ता) व्यवसता्यी दस्ुर 

३.२.१ घ वगथि (महतानगरले नै रन्यमन गनने)

इजाजि पत्र िसििु ७,०००।-

इजाजि नवधीकिण (श्ावण िमेि असोजसमम) ५,०००।-

इजाजि नवधीकिण (कामिथिक िमेि चिैसमम) ७,०००।-

इजाजि पत्र प्रमिमिमप १,०००।-

३.२.२
वामषथिक समूचकृि िसििु (अनर मनकारिे मनरमन 
गनने)
क वगथि १०,०००।-

ि वगथि ७,०००।-

ग वगथि ५,०००।-

३.२.३ इमनजमनररिङ सचूधीकृि िफथि
सट्कचिि, मजरो टेमकनकि, आमकथि टेक िगारिका 
जनशमति इमनजमनरि भएको फमथि

७,५००।-

इमनजमनरि भएको फमथि ६,५००।-

सव इमनजमनरि भएको फमथि ५,०००।-

३.३. प्रमाणपत्र ि्ा फािाम िसििु

नकसा पास फािाम १,०००।-

नकसा पास फािाम (अमभिेिधीकिण गिाथि मात्र) ५००।-

सवािधी कि प्रमाणपत्र िसििु १००।-

घि ्बहाि कि पमुसिका िसििु २००।-

३.४. वैदेरशक प्र्योजनको लतारग मूल्यताकंन दस्ुर

पचचधीस िािसमम १,५००।-

पचचधीस िाि एकिमेि पचास िािसमम २,०००।-

पचास िाि एकिमेि पचहतिि िािसमम ३,०००।-
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पचहतिि िाि एकिमेि एक किोडसमम ४,०००।-

एक किोड एकिमेि एक किोड पचास िािसमम ५,०००।-

एक किोड पचास िाि एकिमेि िईु किोडसमम ६,०००।-

िईु किोड एकिमेि िईु किोड पचास िािसमम ७,०००।-

िईु किोड पचास िाि एकिमेि िधीन किोडसमम ८,०००।-

िधीन किोड एकिमेि चाि किोडसमम १०,०००।-

चाि किोड एकिमेि पाँच किोडसमम १२,०००।-
छ किोड भनिा माम् रु. १२,००० पमछको िकममा 
प्रमि सर ०.०३ पैसाका िििे हुने िकम महसा्ब गरिमिने
एक पटक मलूराङ्कन िसििु मिई मिइएको 
मसफारिसमा सोहधी आम थ्िक वषथिभिधी नवधीकिण गिाथि 
पनुश्चः िलूराङ्कन रकििा पररवतनुन ्रेको भएिा 
उललेख भए बिोमजिको िसतरु मलन बा्धा पननेछैन ।

मलूराङ्कन 
िसििु िागनेछैन 
िि मसफारिस 
िसििु िागनेछ ।  

३.५.  आरस्ोि प्रमामणि

 (१०िािसमम) नरनूिम ९७५।-

१० िमेि २०िािसमम प्रमि िाि १००।-

२०भनिा माम्को िकममा प्रमि िाि २००।-

३.६. चािमकलिा मसफारिस िसििु १,५७५।-

४. शुलक प्रमि पटक

४.१ प्ररोगशािा शलुक 

४.१.१ सवासथर िफथि को 
नेपाि सिकािको सचूधी ्बमोमजमका िोगहरु (मट.मव., 
मिेरिरा, कुष्ठिोग, म्मुहे, गभथिविधी िोगको िामग 
HIV िगारि) को प्ररोगशािा पिधीक्ण

मनःशलुक 

पनुश्चः प्रो्शाला संचालनको लाम् किनुचारी िरब्िी नभएका सवास्थर 
संस्ाले प्रो्शाला संचालन ्रेको हकिा परीक्षण प्कृमत (Lab Test) 
अनसुार समिमतले मनणनुर ्री िहान्रपामलका अ्तर्तका अ्र सवास्थर 
संस्ासँ् एकरुपता कारि ्री शलुक तोकनपुननेछ । 
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४.१.२ रनमताथिण प्र्योगशतालता 
महतानगरी्य रनमताथिणमता 

Core Cutting 
प्रमि नमनुा (Per 

Sample)
५००।-

Subgrade/Subbase, Base Course 
Layer  

प्रमि नमनुा (Per 
Sample)

१,०००।-

महतानगर्पतारलकता बतारहरकता रनमताथिणमता   

Core Cutting 
प्रमि नमनुा (Per 

Sample)
६५०।-

Subgrade/Subbase, Base Course 
Layer  

प्रमि नमनुा (Per 
Sample)

१,२००।-

४.२ बस्पताकथि  व्यवस्ता्पन शुलक  
४.२. १ शौचताल्य/बता्रुम 

सावथिजमनक शौचािर प्रमि पटक 
मपसा्ब गिेको प्रमि पटक ५।-
मिसा गिेको प्रमि पटक १०।-
नहुाएको प्रमि पटक २०।-
घमुिधी शौचािर भाडा 
काराथििरको १५ मक.मधी मभत्र प्रमिमिन १,५००।-
काराथििर भनिा १५ मक.मधी. ्बामहि प्रमिमिन २,५००।-
अनर स्ानधीर िहको िामग प्रमिमिन ३,०००।-

४.२.२ बस्पताकथि  प्रवेश शुलक 
िामो ििुधीका ्बस, ममनधी्बस पटक ६०।-
िामो ििुधीका माइक्रो ्बस, जधीप पटक ५०।-
छोटो ििुधीका ्बस, ममनधी्बस पटक ५०।-
छोटो ििुधीका माइक्रो वस, जधीप पटक ४०।-
स्ानधीर रुट ्बस. ममनधी्बस, माइक्रो ्बस प्रमिपटक ३५।-
मसटधी रुट ्बस, ममनधी्बस, माइक्रो ्बस, टेमप ु
(अटो ि्ा ई रिकसा), जधीप मरामजक प्रमिपटक २०।-

सामान ढुवानधीका िामग जधीप टममथिनि मभत्र 
प्रवेश गिाथि प्रमिपटक १०।-
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सामान ढुवानधीका िामग ट्क टममथिनि मभत्र 
प्रवेश गिाथि प्रमिपटक ४०।-

सामान ढुवानधीका िामग ट्राकटि टममथिनि 
मभत्र प्रवेश गिाथि

प्रमि पटक २०।-

मोटिसाइकि पामकथि · प्रमि घणटा १०।-

काि पामकथि · प्रमि घणटा १५।-

४.३
नराँ घि नं. पिेट शलुक प्रमि एक (पमहिा 
मिएको पिुानो मनिो पिेट भएकािाई 
मनःशलुक मिइनेछ) 

प्रमि एक २००।-

४.४ ममथिि समभाि शलुक
िानेपानधीको िामग पधीच ्बाटो काट्ने 
अनमुमि मिु्बाटो ममथिि

ि.ई. िकम 

िानेपानधीको िामग पधीच ्बाटो काट्ने 
अनमुमि सहारक ्बाटो शलुक 

ि.ई. िकम

िानेपानधीको िामग ग्ाभिे ्बाटो काट्ने 
अनमुमि शलुक 

ि.ई. िकम

४.५
्ताितामता रलएको कोिता खोलनको 
लतारग सेवता शुलक 

प्रमि काेठा १,५००।-

४.६
नमसथिङ, एच.ए., इमनजमनररिङ संस्ान्बाट 
महानगिपामिका अधररन अधरापन 
वापि िसििु समहि सवधीकृि गनने 

प्रमि पटक ५,०००।-

४.७ ्पताकथि  प्रवेश शुलक प्रर् व्यरक्त १५।-

४.८
सरसरताई शुलक फोहोिमिैा वरवस्ापन ि्ा सेवाशलुक संकिनका 
सम्बन्मा सामवक भ.उ.म.न.पा. ि मनजधी क्ेत्र्बधीच भएको समझौिा पत्र अनसुचूधी 
५ सेवा शलुक िििेटमा उलिेि भए ्बमोमजम िगाई उठाइनेछ । 

४.९ कता्यतारकङ, क्यतानोरनङ, रज्पपलता्यर,  
¥ofkm\l6· बतार थ्िक ५,०००।-

४.१० गे्िर ्तािता प्रर् घणटता
ग्ेडि भाडा िि (महानगिका राेजना) ३,५००।-
मनजधी संस्ा (ठेकेिाि कमपनधी िगारििाई) ५,०००।-

४.११ जेरसवी ्तािता दर २,०००।-
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४.१२ ्पतानीटंकरी (रनजी प्र्यताेजनकताे लतारग) १,०००।-
५. रन्यमन ््ता सचूीकृ् 

५.१ ििाथि ि्ा इजाजि
५.१.१ संघ संस्ा ििाथि १,९७५।-
५.१.२ सहकािधी संस्ा ििाथि अनमुमि महानगिपामिकाको सहकािधी ऐन ्बमोमजम 

५.१.३ एफ. एम. िेमडरो ििाथि अनमुमि
महानगिपामिकाको एफ. एम. िेमडरो वरवस्ापन 

ि्ा संचािन कारथिमवम् ्बमोमजम हुनेछ । 

५.१.४
चिमचत्र घि मनमाथिण इजाजि 
चिमचत्र (मनमाथिण, प्रिशथिन ि्ा मवििण) 
मनरमाविधी, २०५७ ्बमोमजम 
क ि ि श्णेधी ३०,०००।-
ग श्णेधी २५,०००।-

५.२
अरमन खटताउँदता रलने सेवता शुलक (मनजधी 
घि वा जगगा्बाट मनजधी घि वा जगगाको 
सधीमाना वा िगि कट्ा प्ररोजनको िामग)

प्रमि पटक १,९७५।-

५.३ नकसता ्पतास दस्ुर प्रमि वगथिमफट 

५.३.१
हाइिाइज भवन ५५ मफट भनिा पमन माम् 
मनमाथिण हुनेमा समपणूथि वगथि मफटमा प्रमि वगथि मफट 

२०।-

५.३.२ वरापारिक प्ररोजन 
आर.सी.सी. फे्म सट्कचर 
१००० वगथि मफट भनिा कम जममन ििा १०।-
१००० वगथि मफट भनिा कम प्र्म ििा १२।-
१००० वगथि मफट भनिा कम िोस्ो, िेस्ो ि चौ्ो १३।-
१००० वगथि मफट भनिा ्बढधी जममन ििा १२।-
१००० वगथि मफट भनिा ्बढधी प्र्म ििा १३।-
१००० वगथि मफट भनिा ्बढधी िोस्ो, िेस्ो ि 
चौ्ो ििा क्रमशः

१५,१८,२०।-

लोि वेररङ सटकचर 
आि.सधी.सधी. छाना जममन ििा ७।-
आि.सधी.सधी. छाना प्र्म ििा ८।-
आि.सधी.सधी. छाना िोस्ो ििा १०।-
जममन ििा आि.सधी.सधी ि माम्लिो ििा जसिा छाना ६।-
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प्र्म ििा आि.सधी.सधी ि माम्लिो ििा जसिा छाना ७।- 
िोस्ो ििा आि.सधी.सधी ि माम्लिो ििा जसिा छाना ८।-
रसमेनट बलक/रटन ६ इनची गताह्ो जस्ता 
छतानता, अस्ता्यी टहरो गोदताम आरद  

१०।-

पनुचिः वरापारिक प्ररोजनको िामग एउटै मकतिामा वा एउटै वरमतििे भाडामा 
मिई होटि वरवसारिफथि  मनमाथिण भएका मवमभनन बिकहरुको प्रमि एक बिक 
वा घि वापि पिुानो कारम िहकेो िििेट अनसुाि मिने ि कमि वटा बिकहरु वा 
घिहरु मनमाथिण भएका छन ्िधी बिकहरुको गणना गिधी छुट्ाछुटै् िकम मिने ।

५.३.३ आवतासी्य प्र्योजन 
आर.सी.सी. फे्म सटकचर ्रथि  
१००० वगथि मफट भनिा कम जममन ििा १०।–
१००० वगथि मफट भनिा कम प्र्म ििा ११।–
१००० वगथि मफट भनिा कम िोस्ो, िेस्ो ि 
चौ्ो ििा १२।–

१००० वगथि मफट भनिा ्बढधी जममन ििा ११।–
१००० वगथि मफट भनिा ्बढधी प्र्म ििा १२।–
१००० वगथि ममटि भनिा ्बढधी िोस्ो, िेस्ो ि चौ्ो ििा १३।–

 लोिवेररंग सटकचर (प्रर् वगथि ररट रु मता)
आि.सधी.सधी. छाना जममन ििा ८।–
आि.सधी.सधी. छाना प्र्म ििा ९।–
आि.सधी.स ंछाना िोस्ो ििा १०।–
जसिा (ककथि ट) छाना ५।–
सटील फे्म बताट बनने ्वन
१० मफट उचाई समम ५।–
२० मफट उचाई समम ७।–
२० मफट भनिा माम् ९।–
रसमेनट बलक ६ इनची गताह्ो जस्ता छतानता, अस्ता्यी टहरो 
गोदताम आरद ्रथि ः (प्रर् वगथि ररट रु. मता) ५।–

५.३.४ कृर् प्र्योजन ्रथि
कुखुरता खोर रनमताथिण ्रथि   
आि.सधी.सधी. सटकचि जममन ििा ७।-
आि.सधी.सधी. सटकचि प्र्म ििा ि सो भनिा ्बढधी ८।-
िोडवेरिंग जसिा छाना जममन ििा ५।-
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िोडवेरिंग जसिा छाना प्र्म ििा ि सो भनिा माम् ७।-
सा्ािण ििको छाना ३।-
कचचधी घि ििको छाना भएकोमा प्रमि वगथिमफट ३।-

५.२.५

िानेपानधी ि्ा मवद्िु ममटि मसफारिस प्ररोजनको िामग कचचधी घि ि्ा 
आवास (बिक ि्ा ईट्ाको गािो मटनको छाना भएको कचचधी घि) कारम गिाथि 
सम्बमन्ि वडाको प्रामवम्क्बाट स्िगि मनिधीक्ण गिधी भवनको मापिणड 
अनसुाि ्बाटोको सटेबराक समिेका आ्ािमा प्रमि वगथिमफट रु ५।- िे हुन 
आउने िकम मिई मसफारिस गरिनेछ ।
पनुचिः अस्ाई नकसापास भएका घिहरुको हकमा पनुः स्ारधी नकसा पासको 
अनमुमि मिँिा अस्ाई नकसापास गिेको ्ेबिा मििेको िकम छुट गिधी ्बाँकी िकम 
मात्र मिईने छ ।

५.२.६

सतावथिजरनक सघं ससं्ता ्रथि ः 
	y सिकािधी सििका शमैक्क संस्ा 

(वरापारिक प्ररोजन ्बाहके)
	y सावथिजमनक मठ ममनिि, गमु्बा, ममसजि 

ि चचथि पाटधीपौवा
	y िाजश्व ऐन, २०७६ िफा १० उपिफा १३ 

मा उलिेि भएका संस्ाहरुको हकमा 
नकसा पासको िसििु समिे छुट गरिनेछ ।

सवधीकृि मिन ु
पनने

५.३.७ कमपाउणड वाि िमनङ मफटमा ७।-

५.३.८

घि जगगा पास िफथि को सेवा शलुक प्रमि वगथिफुट 
(्बजाि क्ेत्र, पधीच ढि मनमाथिण भएको स्ानमा 
मात्र िाग ू गनने ि सम्बमन्ि कनसलटेनट, 
इमनजमनरि प्रामवम्किे नकसा पेश गिाथि मकटानधी 
गिधी पेश गनथि िगाउने ि सो िकम मनमाथिण समपनन 
पचिाि ्महानगिमा नै जममा िहनेछ ।

१।-

पनुचि: वेशमनेट फिोि मनमाथिण गनने घिको हकमा सो फिोि पामकथि ङकाे िामग 
प्ररोग गनने सिथिमा पिैु भवनको नकसापास िसििुमा १५ प्रमिशि छुट मिइनेछ । 

५.४ रनमताथिण सम्पनन प्रमताण ्पत्र प्रर् घर
जस्ता छतानताको घर
१. वरापारिक ४,९७५।-
२. आवासधीर ९७५।-
आि.सधी.सधी. फे्म सटकचि
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आि.सधी.सधी. फे्म सटकचि १००० वगथि फुट समम २,४७५।-
आि.सधी.सधी. फे्म सटकचि २५०० वगथि फुट समम ३,९७५।-
आि.सधी.सधी. फे्म सटकचि ४००० वगथि फुट समम ४,९७५।-
आि.सधी.सधी. फे्म सटकचि ४००० वगथि 
फुटभनिा माम्को मनमाथिणमा

५,९७५।-

५.५
नकसा नककि सम्बन्धी 
नकसा नककि िसििु (नकसा ि प्रमाण पत्र समिे) ९७५।-
नकसा पास प्रमाण पत्र मात्र नककि िसििु ५७५।-

५.६
घि नकसा नामसािधी िसििु 
अशंवणडा्बाट पारिवारिक नामसािधी 
अनर िामजनामा्बाट नामसािधी

९७५।-
२,४७५।-

५.७
सवािधी सा्न शलुक (अमभिेिधीकिण 
प्ररोजना थ्ि)
िधीन पाङ्ग्े (अटो रिकसा जसिा पेट्ोमिरम 
सवािधी)

१५०।-

चाि पाङ्ग्े (मरामजक भरान ि महानगि 
क्ेत्रमभत्र चलने साना सवािधी सा्न)

२००।-

ठाँउसािधी िगिकट्ा 
पनुचिः उमलिमिि सवािधी सा्न महानगिपामिका 
्बामहि संचािन गनने भएमा अमनवारथि रुपमा 
महानगि्बाट िगिकट्ा गिधी ठाँउसािधी गनुथिपननेछ ।

५०।-

५.९ जरिवाना सम्बन्धी 

५.९.१
फोहिमिैा वरवस्ापनमा असि पानने 
कारथिहरु (प्रमिपटक)

पमहिो 
पटक(रु)

िोस्ो 
पटक(रु)

िेस्ो पटक वा 
्बढधी गनने (रु) 

िोमकएको समर ि स्ान ्बाहके अनरत्र 
फोहोिमिैा मनष्काशन गनने 

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

सावथिजमनक रािारािमा डसटमवन निाखने १,०००।- २,०००।- ५,०००।-
कणटेनि वा फोहोिमिैा संकिन केनद्रमा 
िामिएको फोहोिमिैा अनाम्कृि िवििे 
प्ररोग गनने 

१,०००।- २,०००।- ५,०००।-

कणटेनि िोडफोड गनने, क्मि नोकसानधी 
k'¥ofpg] वा िामिएको स्ान्बाट हटाउने  

क्मिको अवस्ाको आ्ािमा प्रमिु्बाट मनणथिर गिाई पचासहजाि 
समम जरिवाना ि क्मि वापिको िकम समेि असिु गरिनेछ ।
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अनमुमि नमिई फोहिमिैा वरवस्ापनको 
कारथि गनने 

१५,०००।- २५,०००।-
५०,०००।- ि 
िोक िगाउने

फोहोिमिैा संकिन केनद्र, कणटेनि वा 
फोहिमिैा ्पुानने ठाँउमा हामनकािक 
पिा थ्ि फालने, िाखने वा ्पुानने 

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

सडक वा सावथिजमनक स्ानमा फोहि 
फालने वा ्पुानने 

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

फोहि्बाट मनसकेको िमुषि पानधी (मिचटे) 
वा ढि चहुाई अनर वरमतिको घि वा 
जगगा वा सडक एवं सावथिजमनक स्ान 
प्रिमुषि गिाउने

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

सिहधी ढिमा शौचािर ढि ममसाउने १०,०००।- १५,०००।- २०,०००।-
जनसवासथरमा प्रमिकुि असि पनने गिधी 
सडक वा सावथिजमनक स्ानमा हामनकािक 
वसि ुवा फोहि ्पुानने, 

३०,०००।- ४०,०००।- ५०,०००।-

ििुा रुपमा पिामटिक जनर पिा्थि ्बालने  १०,०००।- १५,०००।- २०,०००।-
स्ोि म ैफोहिमिैाको पृ् कीकिण नगिधी 
ममसाएि मनष्कासन गनने

प्रमिपटक रु ५०० 

मिेको वा मािेको पशपुंक्धी ि सोको िािधी, 
पवाँि, हड्डधी ि्ा माछाको कतिा आमि 
सावथिजमनक स्ि सडक गलिधी चोकमा 
िाखने फालने वा ्पुानने 

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

गाई वसि ुछाडा छोड्ने प्रमि पटक ५,०००।- 
फोहोिमिैा वरवस्ापनमा असि पनने ढुवानधी ि्ा वरवस्ापन सम्बन्धी 
फोहोिमिैा वरवस्ापन ऐन २०६८ िफा ३८ ्बमोमजमका अनर कसिु गिेमा 
सोहधी ऐनको िफा ३९ ्बमोमजम कसिु हिेधी महानगिपामिका आफैं  वा सम्बमन्ि 
मनकारसँग समनवर गिधी जरिवाना गरिनेछ ।

५.९.२
िोमकए भनिा ्बाहकेको क्ेत्रमा अनमुमि 
नमिई मवज्ापन सामग्धी िाखने 

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

५.९.३
फुटपा्मा पसि ि वरापारिक सामग्धी 
िाखने (सामान जफि समिे)

५,००० ।-
१०,००० 

।-

१५,०००।- 
(वरवसार इजाजि 

भए िद् समिे गरिने)
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५.९.४
फुटपा् ि सडकमा मनमाथिण सामग्धी िाखने, 
सडकमा छिको पानधी िसालने

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

५.९.५ रन्ेरध् षेित्रमता kfls{· गनने
िईु पाङ्ग्े ५००।- १,०००।- २,०००।-
िधीन पाङ्ग्े ५००।- १,०००।- २,०००।-
चाि पाङ्ग्े साना सवािधी सा्न (काि, 
जधीप, भरान, माइक्रो िगारि)

२,०००।- ३,०००।- ५,०००।-

चाि पाङ्ग्े हभेधी सवािधी सा्न (्बस, ट्क, 
मट्पि िगारि)

५,०००।- १०,०००।- १५,०००।-

५.९.६
अनतावश्यक हनथि बजताउने  (ट्ताररक 
कता्यताथिल्यसगँको समनव्यमता)

प्रमिपटक (रु) १०००।-

५.९.७ िेलता जररवतानता रन्ेध गररएको स्तानमता रताखेमता
पमहिो पटक ५००।-
िोस्ो पटक  १,०००।-
िेस्ो पटक  २,०००।-
चौ्ो पटकमा जफि गिधी नम्बि िािेज गनने जफि गिधी नम्बि िािेज गनने 
नम्बि नभएका ठेिा पमहिो पटक १५ 
मिनपमछ मिने गिधी 

१,०००।-

नम्बि नभएका ठेिा िोस्ो पटक जफि

५.१०
शमैक्क संस्ा ि्ा वरवसार मनरमन िफथि  
िसििु 

प्रमि पटक

५.१०.१
सविशेधी ि्ा मविशेधी भाषा प्रमशक्ण गनने 
संस्ा अनमुमि   

प्रमि पटक १५,०००।-

५.१०.२
ट्रसुन, कोमचङ ि्ा िरािधी  कक्ा 
सञचािन अनमुमि 

प्रमि पटक १५,०००।-

५.१०.३ संस्ागि मवद्ािर िोलन ि कक्ा ्प  प्रमि पटक
आ्ािभिू िह ५,०००।-
माधरममक िह ८,०००।-

५.१०.४ मवद्ािर स्ानानििण प्रमि पटक
आ्ािभिू िह ७,०००।-
माधरममक िह १५,०००।-
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५.१०.५
मवद्ािर सवाममतव हसिानििण वा नाम 
परिविथिन वा ि्ैुब गिाथि 

प्रमि पटक

आ्ािभिू िह १०,०००।-
माधरममक िह २०,०००।-
िाजरको नधीमि अनरुुप ्बाधरकािधी 
रुपमा नाम परिविथिन गिाथि शलुक िागने 
छैन ि सो सम्बन्धी सचूना प्रकाशन 
महानगिपामिकािे नै गननेछ । 

५.१०.६ सामिुामरक मवद्ािर िफथि  प्रमि पटक
मवद्ािर अनमुमि माग गिाथि फािाम वापि १,०००।-
मवद्ािर अनमुमि पत्र वापि १,०००।-
मनजधी गमुठ ि्ा सहकािधीको मवद्ािर 
ििाथि गिाथि

३,०००।-

्ैबकँ िािा नवधीकिण ि्ा परिविथिन िसििु 
(मनजधी िफथि )

१००।-
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