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स्थानीम तहको आर्थिक ऐन २०७४ 

कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनेको ववधेमक 

प्रस्तावना् कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरकाको आर्थिक वषि २०७४/०७५ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई 
कामािन्वमन गनिको ननलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने‚ छुट ददने तथा आम सॊकरनको 
प्रशासननक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे‚  

नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजजभ कागेश्वयी भनोहया नगय सबारे मो ऐन फनाएको 
छ । 

१  संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "आर्थिक ऐन‚ २०७४" यहेको छ ।  

        (२) मो ऐन २०७४ सार श्रावण १ गतेदेखि कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका ऺेत्रभा राग ूहुनेछ । 
२  सम्ऩवि कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसरू्च (१) फभोजजभ घयजग्गा कय रगाइने य असूर उऩय 

गरयनेछ ।  

३  बूलभ कय (भारऩोत): नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र अनुसूची (२) फभोजजभ बूलभ कय (भारऩोत) रगाइन े य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

४  घय फहार कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे बवन‚ घय‚ ऩसर‚ ग्मायेज‚ गोदाभ‚ 
टहया‚छप्ऩय‚ जग्गा वा ऩोियी ऩुयै आॊलशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनुसचूी (३) फभोजजभ घय जग्गा 
फहार कय रगाइने य असुर गरयनेछ । 

५  व्मवसाम कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आर्थिक 
कायोवायका आधायभा अनुसूची (४) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

६  जडडफटुी‚ कवाडी भार य प्रचलरत कानूनरे ननषेध गरयएको जीवजन्त ुफाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका 
जीवजन्तुको हाड‚ लसङ‚ प्वाॉि‚ छारा जस्ता फस्तुको व्मवसानमक कायोवाय गयेवाऩत अनुसचूी (५) 
फभोजजभको कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

७  सवायी साधन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनुसचूी (६) फभोजजभ सवायी 
साधन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय‚ प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

८  ववऻाऩन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने ववऻाऩनभा अनुसरू्च (७) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइन ेय 
असूर उऩय गरयनेछ । तय‚ कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

९  भनोयञ्जन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने भनोयञ्जन व्मवसाम सेवाभा अनुसूची (८) फभोजजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ य तय‚ प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 
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१०  फहार बफटौयी शुल्क् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे ननभािण‚ येिदेि वा सॊचारन गयेका अनुसूची (९) 
भा उल्रेि बए अनुसाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनुसचूीभा बएको व्मवस्था अनुसाय फहार 
बफटौयी शुल्क रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

११  ऩार्कि ङ शुल्क् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩार्कि ङ सुववधा उऩरब्ध गयाए वाऩत 
अनुसचूी (१०) फभोजजभ ऩार्कि ङ शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

१२  टे्रर्कङ्ग‚ कोमोडिक‚ क्मानोइङ्ग‚ फन्जी जम्म्ऩङ्ग‚ म्जऩफ्राएय य र् माम्फ्टङ्ग शलु्क् नगयऩालरकारे 
आफ्नो ऺेत्रलबत्र टे्रर्कङ्ग‚ कोमोडडक‚ तमानोइङ्ग‚ फन्जी जजम्ऩङ्ग‚ जजऩफ्राएय य र् माजफ्टङ्ग सेवा वा 
व्मवसाम सॊचारन गयेवाऩत अनुसचूी (११) फभोजजभको शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

१३  सेवा शुल्क‚ दस्तयु् नगयऩालरकारे ननभािण‚ सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनुसूची १२ भा 
उजल्रखित स्थानीम ऩवूािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनुसरू्चभा व्मवस्था बए 
अनुसाय शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

१४  ऩमिटन शलु्क् नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश गन ेऩमिटकहुबफाट अनुसूची १३ भा उजल्रखित 
दयभा ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ । तय‚ प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ ।  

१५  कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय नतने दानमत्व बएका व्मजतत वा सॊस्थाहुबराई कुनै ऩनन र्कलसभको 
कय छुट ददईने छैन । 

१६  कय तथा शुल्क संकरन सम्फम्न्ध कामिववर्ध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनुसाय कय तथा शुल्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामिववर्ध नगयऩालरकारे तोके अनुसाय हुने छ । 

१७  जरयवाना् कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र ननषेध गरयएका सवायीसाधन ऩार्कि ङ्ग वा व्माऩाय 
व्मवसाम वा पोहोय भरैा गने‚ प्रचलरत कानुन ववऩरयतका कामि गनेराई तोकए फभोजजभको जरयवाना 
गन ेछ । 

१८  अन्म व्मवस्था् नगयऩालरकाको ववषमगत शािा‚ वडा तथा  अन्म कामािरमहुबफाट सेवा प्रवाह गदाि 
सेवाग्रादहरे फझुाउनुऩने कय‚ शुल्क‚ दस्तुय तथा जरयवानाराई सेवासॊग आव4 गरय अननवामि अशुरउऩय 
गरय सेवा प्रवाह गनुि ऩने छ तय नागरयकताको लसपारयस तथा व्मजततगत घटना दताि गदाि‚ सेवा प्रवाह 
गदाि फाधा ऩुगेको भान्ने छैन ।  

१९  मस ैऐन फभोम्जभ बएको भान्ने् मी ऐन जायी हुन अर्ग बए गयेका व्मवस्थाहुब मस ैऐन फभोजजभ 
बए गयेको भाननन ेछ । 

२०  ननमभ वा कामिववर्ध फनाउन सक्ने्  नगय कामिऩालरकारे मस ऐन भा बएका व्मवस्थाराई कामािन्वमन 
गनिका रार्ग आवश्मक ननमभ वा कामिववर्ध फनाउन सतन ेछ । 

२१  खायेजी् साववकभा नगयऩालरकारे राग ु गदै आएका व्मवस्थाहुब मस ऐन सॊग प्रनतकुर देखिएभा 
प्रनतकुर बएको हद सम्भ िायेज हुने छ । 
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अनुसचूी – १ 

दपा २ सॊग सम्फजन्धत 

घयको फनौटका आधायभा घयको भलू्माङ्कन दय 

 

क्र.सॊ. घयको फनोटको वर्गिकयण प्रनत वगि 
र्पट 

ह्रास कट्टी 
प्रनतशतभा (प्रनत 

वषि) 

कट्टी गने 
जम्भा वषि 

कैर्पमत 

१ लबत्र काॉचो फादहय ईट्टाभा भाटोको जोडाइ 
बएका सफै र्कलसभका घय य काठैकाठफाट 
फनेको घय  

५०० ३ २५  

२ लबत्र फादहय ऩाको ईट्टा वा ढुॊगाभा 
भाटोको जोडाई बएका सफ ैर्कलसभका घय 

६०० २ ३०  

३ लबत्र फादहय ऩाको ईट्टाभा लसभनेट वा 
फज्रको जोडाइ बएका सफै र्कलसभका घय 

६२५ १ ७०  

४ आय.लस.लस. फे्रभ स्ट्रतचयफाट फनेका घय ८०० ०.७५ १००  
५ स्टीर फे्रभ स्टतचय‚ फे्रववङ‚ ट्रस‚ पाइफय 

वा मस्त ैसॊयचना 
१००० ०.७५ १००  

 

घयजग्गाको कयको भूल्माङ्कन दय 

क्र.सं. घय जग्गा भुल्म कयको दय कैर्पमत 

१ ऩदहरो ३० रािसम्भ (एकभषु्ट) ुब.५००।०० प्रत्मेक वषिका रार्ग प्रत्मेक 
घयको वावषिक ुब.१०० ववऩद् 
व्मवस्थाऩन शुल्क वाऩत थऩ 

राग्नेछ । 

२ त्मस ऩनछको थऩ २० रािसम्भ  ०.०२५% 

३ त्मस ऩनछको थऩ ५० रािसम्भ  ०.०४% 

४ त्मस ऩनछको थऩ १ कयोडसम्भ  ०.१०% 

५ त्मस ऩनछको थऩ २ कयोडसम्भ  ०.२५% 

६ त्मस ऩनछको थऩ २ कयोडसम्भ  ०.५०% 

७ त्मस ऩनछको थऩ जनतसुकै बएऩनन  १.००% 

 

मसभा व्मवस्था बएको भलु्माङ्कन दय मसै फभोजजभ य गत आ.व.हुबको हकभा सभेत मस ैभलु्माङ्कन 
दयको आधायभा कय ननधाियण गरयनछे । 

आ.व. २०७४/०७५ को असोज भसान्तसम्भ कय दाखिरा गन ेकयदाताहुबराई आ.व. २०७४/०७५ को हकभा 
भात्र राग्ने कय यकभभा १० (दश) प्रनतशत छुट गरयनेछ । 
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१  कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र एक व्मजततका नाभभा दताि कामभ यहेका घय तथा 
जग्गाहुबराई एक मुननट भानन कय ननधाियण गरयनेछ । 

२  घय जग्गा भलू्माङ्कनको रार्ग जग्गाको ऺेत्रपर आठ आनासम्भ बएभा सम्ऩूणि जग्गा घयजग्गा 
कय ननधाियणभा सभावेश गन‚े सो बन्दा फढी ऺेत्रपर बएकाको हकभा बवन वा घयरे चचेको 
ऺेत्रपर FAR को दईु गणुा सम्भको जग्गा भात्र भलू्माङ्कनभा सभावेश गयी कय ननधाियण गरयनेछ । 

३  जुनसुकै प्रकायरे हक हस्तान्तयण हुॉदा भहानगयऩालरकारे गयेको भलु्माङ्कन बन्दा लरितको भलु्म 
घटी वा फढी बएऩनन नगय सबाफाट स्वीकृत बएको दयको आधायभा भात्र घयजग्गाको भूल्माङ्कन 
गरय कय ननधाियण गरयनेछ । 

४  जग्गाको भलु्मभा ननम्नानुसायछुट हुनेछ  

क  सडकको नछोएका‚ एक दशभरव ऩाॉच लभटयसम्भ चौडा फाटोरे छोएका बवन‚ घय‚ टहया वा 
जुनसुकै बौनतक सॊयचना यहेको जग्गाको भलु्मभा फीस प्रनतशत छुट हुनेछ ।  

ि  एक दशभरव ऩाॉच लभटयदेखि चाय भीटयसम्भ चौडा फाटोरे छोएको बवन‚ घय‚ टहया वा 
जुनसुकै बौनतक सॊयचना यहेको जग्गाको भलु्मभा ऩन्र प्रनतशत छुट हुनेछ । 

ग  चाय भीटयदेखि आठ भीटयसम्भ चौडा फाटोरे छोएको बवन‚ घय‚ टहया वा जुनसकैु बौनतक 
सॊयचना यहेको जग्गाको भुल्मभा दश प्रनतशत छुट हुनेछ । 

घ  आठ लभटयबन्दा भार्थ जनतसुकै चौडा फाटोरे छोएका बवन‚ घय‚ टहया वा जुनसुकै बौनतक 
सॊयचना यहेको जग्गाको भुल्मभा छुट हुनेछैन । 

५  बवन ननभािणको स्थरगत अवस्थाराई आधाय भानी घयजग्गा कय ननधाियण गरयनेछ। घयजग्गा 
कय ननधाियण गदाि ननम्न फभोजजभको कागजात सॊरग्न गनुि ऩनेछ्- 

५.१  ज.ध. प्रभाणऩुजाि‚ बवनको नतसा‚ नागरयकता‚ नाऩी नतशाका प्रनतलरवऩहुब य 

५.२  अन्म आवश्मक ठाननएका सम्फजन्धत कागजातहुब । 
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अनुसचूी - २ 

 

लस.नॊ आम्दानीको लशषिक आम्दानी 
सॊकेत नॊ. 

कयका दय कैर्पमत 

  भारऩोत तथा बूभीकय १.१.१   
क. वडा नॊ. १ य २ को ऩािो वायी  प्रनत योऩनी ुब. २५।००  
ि. धान िेत फायी १ योऩनी बन्दा भार्थ  प्रनत आना ुब. ५।००  
ग. आवासीम   प्रनत आना ुब. ७।००  
घ. व्मवसामीक  प्रनत आना ुब. ७।५०  

 

अनुसचूी - ३ 

 

लस.नॊ आम्दानीको लशषिक आम्दानी 
सॊकेत नॊ. 

कयका दय कैर्पमत 

४. वहार कय १.१.४ वहार यकभको २ 
प्रनतशत 

 

 

अनुसचूी – ४ 

 

लस.नॊ आम्दानीको लशषिक आम्दानी 
सॊकेत नॊ. 

दताि शुल्क नववकयण 
शुल्क (ुब.) 

कैर्पमत 

  व्मवसाम कय १.१.५    
  व्माऩायीक वस्तु     
  चुयोट यतसी ज्वेरयी लबडडमो तमासेट येकडि तथा 

प्रेमय आददको थोक तथा िुद्रा व्माऩाय 
    

क. चुयोट डडजस्टरयी ज्वरयी उत्ऩादन  १५०००।०० ५००।००  
ि. बु्रअयी हल्का ऩेम एजेन्सी  ९०००।०० ५००।००  
ग. भददया चुयोट एजेन्सी  ३०००।०० ५००।००  
घ. स्वदेशी तथा ववदेशी भददया ववक्री  २०००।०० २००।००  
ङ. सुन चाॉदी ऩसर ज्वेरयी सऩ (ुब. १० राि सम्भको 

ऩुॉजीभा) 
 ५०००।०० ३००।००  

च. सुन चाॉदी ऩसर ज्वेरयी सऩ (ुब. १० राि बन्दा 
भार्थको ऩुॉजीभा) 

 १५०००।०० ५००।००  

छ. लबडडमो तमासेट सी डी ऩसर  ७५०।०० २००।००  
ज. ऩत्थय भुगा व्माऩाय सुन चाॉदीको जरऩ रगाएका 

गयगहना 
 १०००।०० २००।००  

  ननभािण साभाग्री कम्ऩमूटय ववध्धुत साभान तमाभेया 
टेलरलबजन येडडमो काऩेट धातुका साभान  
ऩेट्रोलरमभ ऩदाथि जस्ता वस्तुको थोक तथा िुद्रा 

    



6 
 

बफक्री गने तथा भभित 
क. टेलरलबजन‚ येडडमो‚ दहटय‚ र्फ्रज‚ तमाभेया‚ वालसङ 

भेलशन आदद एजने्सी सप्रामसि ईरेतट्रोननतस 
साभान 

 ३०००।०० २००।००  

ि. लबडडमो घडड फेच्ने ऩसर  १०००।०० २००।००  
ग. र्फ्रज तमाभेया वालसङ भेलसन टेलरलबजन दहटय सफै 

बएको ईरेतट्रोननतस ऩसर 
 ३०००।०० २००।००  

घ. र्फ्रज तमाभेया वालसङ भेलशन  टेलरलबजन दहटय 
भध्मे कुनै एक प्रकायको भात्र ऩसर तथा साधायण 
ईरेतट्रोननतस ऩसर ओबन ग्राण्डय टोस्टय आदद 
बफक्री गन े

 १५००।०० २००।००  

ङ. ईरेतट्रोननतस साभान सप्रामसि एजेन्सी  ३०००।०० २००।००  
च. ईरेतट्रोननतस साभान (ववजुरीको साभान)  १५००।०० २००।००  
छ. साउण्ड भाईक स्ऩीकय ऩसर‚ बाडाभा ददने‚ 

वाईल्डीङ गने  
 १५००।०० २००।००  

ज. कम्प्मूटय बफक्री/एसेम्व्रीङ कम्ऩनी  ३५००।०० ३००।००  
  येडडमो टी बी र्फ्रज कम्प्मूटय घडी प्रेसय कुकय 

दहटय टेलरपोन सेट ववध्धुत साभाग्री भभित तथा 
बफक्री केन्द्र 

    

क. चश्भा घडी भभित तथा बफक्री ऩसर   १०००।०० २००।००  
ि. येडडमो ईरेतट्रोननतस‚ अडडमो तमासेट‚ तमाभेया‚ 

दहटय‚ स्टेवराईजय भभित 
 १०००।०० २००।००  

ग. र्फ्रज‚ वालसङ भेलशन‚ टी लब‚ कम्प्मूटय भभित  १५००।०० 
 

२००।००  

घ. म्मूजजकर साभान वेच्ने/भभित  १०००।०० २००।००  
ङ. स्टोब‚ ग्माॉस चुल्हो‚ प्रेसय कुकय भभित  ५००।०० २००।००  
च. एक बन्दा फढी रेथ भेलशन सदहत साभान भभित 

केन्द्र 
 १०००।०० २००।००  

  ननभािण साभाग्री     
क. हाडिवेमय/वाथुबभ साभान/ यॊगयोगन 

सप्रामसि/ईण्टयप्राईजेज 
 ३०००।०० ३००।००  

ि. हाडिवेमय/वाथुबभ साभान/ यॊगयोगन/ऩसर  २०००।०० २००।००  
ग. घयको छानाभा वाटय पु्रर्पङ गन े  २०००।०० २००।००  
घ. लससा‚ बेननस्ता‚ ऐना ऩसर सप्रामसि  ३०००।०० २००।००  
ङ. लससा‚ बेननस्ता‚ ऐना ऩसर/ऐनाभा वुट्टा बने  १५००।०० २००।००  
च. ईटा योडा वारुवा ढुङ्गा लसभेण्ट डण्डी 

सप्रामसि/डडऩो 
 ३०००।०० ३००।००  

छ. ईटा योडा वारुवा ढुङ्गा लसभेण्ट डण्डी भाटो ऩाईऩ 
ऩसर 

 २०००।०० २००।००  
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ज. ह्मुभऩाईऩ उध्मोग  ५०००।०० ५००।००  
झ. कॊ क्रीट‚ भाविर‚ लसभेण्ट उध्मोग  ५०००।०० ५००।००  
ञ. र्करा कब्जा जारी ऩसर  १०००।०० २००।००  
ट. लसभेण्ट झ्मार‚ वऩरय‚ भूनत ि रयङ  १५००।०० २००।००  
ठ. आल्भुननमभ/पराभे झ्मार/र्ग्रर/सोराय उध्मोग  ३०००।०० ३००।००  
ड. आल्भुननमभ/पराभे झ्मार/र्ग्रर/सोराय िुद्रा ववक्री  १५००।०० २००।००  
ढ. तारा साॉचो फनाउने तथा भभित  ५००।०० १००।००  
ण. जस्ताको फतस फनाउने तथा बफक्री भभित  १०००।०० २००।००  
त. प्राजष्टकको साभान ऩसर ठुरो/सप्रामसि  २५००।०० २००।००  
थ. प्राजष्टकको साभान ऩसर सानो  १०००।०० २००।००  

  पननिचय तथा फ्रोरयङ     
क. सभीर व्मवसाम/झ्मार ढोका फनाउने  २०००।०० २००।००  
ि. काठ दाउया गोदाभ/ऩसर  १०००।०० २००।००  
ग. फ्रोरयङ तथा पननिलसङ थोक/सप्रामसि  ३५००।०० ३००।००  
घ. फ्रोरयङ तथा पननिलसङ िुद्रा  २०००।०० २००।००  
ङ. काठ/जस्टर पननिचय उध्मोग  ३०००।०० ३००।००  
च. काठ/जस्टर पननिचय शोुबभ  २०००।०० २००।००  
छ. गरैँचा उध्मोग ईण्टयप्राईजेज  ३०००।०० ३००।००  
ज. गरैँचा ऩसर  २०००।०० २००।००  

  ईन्धन     
क. ऩेट्रोर डडजेर /भोववर ऩम्ऩ  ३०००।०० ३००।००  
ि. ग्माॉस‚ भट्दटतेर डडऩो  १०००।०० २००।००  
ग. ग्माॉस‚ भट्दटतेर िुद्रा ववक्री गन े  १०००।०० २००।००  

  हस्तकरा     
क. करात्भक भूनत ि/ह्माजण्डक्र्माफ्ट उध्मोग  ३५००।०० ३००।००  
ि. ह्माजण्डक्र्माफ्ट आमात ननमाित  ३०००।०० ३००।००  
ग. ह्माजण्डक्र्माफ्ट सोलबननमय तमूरयमो ऩसर  २०००।०० २००।००  
घ. साधायण घयेर/ऩेऩय ह्माजण्डक्र्माफ्ट/थाॊका उध्मोग  २०००।०० २००।००  
ङ. ऩेऩय ह्माजण्डक्र्माफ्ट ऩसर  १०००।०० २००।००  
च. काठ य ढुॊगाको भूनत ि फनाउने य बफक्री गन े  २०००।०० २००।००  
छ. ताभा/वऩत्तर/आल्भुननमभ/प्राजष्टक/जस्टर/बाॉडा/र्कचेन 

वेमय ऩसर 
 १०००।०० २००।००  

ज. गाभेन्ट / ऩजश्भना/ टेतशटामर  उध्मोग  ४०००।०० 
 

४००।००  

झ  गाभेन्ट / ऩजश्भना/ स्वीटय ऩसर  १५००।०० 
 

२००।००  

ञ  स्वीटय/ उनीको कच्चासाभान बफक्री   १०००।०० २००।००  
ट  जनसेवा   १०००।०० २००।००  

  धाया ववजुरी यॊङ्ग काठ डकभॉ लभस्त्री आऩूनत ि गने      
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क जनसेवा(बफरहुब बूततानी‚ ड्राईलबङ्ग राईसेन्स‚ 
सवायी साधन दताि नववकयण नाभसायी आदी 
सम्ऩूणि सेवाहुब) 

 १०००।०० २००।००  

  दैननक उऩबोगका िध्म ऩदाथि सूती कऩडा आदीको 
थोक तथा िद्रा व्माऩाय 

    

क र्कयाना / िध्मान्न ऩसर  ५००।०० 
 

१००।००  

ि  िाध्मान्नको थोक बफक्री गने/ ववतयक  २०००।०० २००।००  
ग ऩाॉउ फनाउने तथा बफर्क्र गन े  २००।०० १००।००  
घ  गोल्पुकी दारभोठ र्चफ्स अचाय उध्मोग  ५००।०० १००।००  
ङ गोल्पुकी दारभोठ र्चफ्स अचाय ऩसर  ५००।०० १००।००  
च अगयफत्ती उध्मोग  ५००।०० १००।००  
छ परपुर तयकायी सोडाऩानी ऩान ऩसर  २००।०० १००।००  
ज परपूर ऩसर जुस सदहत य िानेऩानी िुद्रा ऩसर  ५००।०० १००।००  
झ िानेऩानी ढुवानी सेवा/ लभनयरवाटय ववतयक / 

एजेन्सी 
 १०००।०० २००।००  

  ववशषेऻ‚ ऩयाभशि सेवा तथा अन्म व्मवसानमक सेवा     
क. डातटय  २०००।०० २००।००  
ि. कम्ऩाउण्डय  १०००।०० २००।००  
ग. कववयाज  १०००।०० २००।००  
१ ईजन्जननमय क  १०००।०० २००।००  
क. ईजन्जननमय ि  १५००।०० २००।००  
ि. कानून व्मवसानमक क  २०००।०० २००।००  
 कानुन व्मवसानमक ि  १०००।०० १००।००  
११ रेिाऩरयऺक     
क. क वगि  ५०००।०० ३००।००  
ि. ि वगि  ३०००।०० २००।००  
ग. ग वगि  २०००।०० २००।००  
घ. घ वगि  १५००।०० २००।००  
ङ. दन्त र्चकीत्सक  २०००।०० २००।००  
च. अनुसन्धानकताि तथा ऩयाभशि सेवा  २०००।०० २००।००  
छ. कम्ऩूटय एनालरष्ट प्रोगाभय  ३०००।०० ३००।००  
ज. फीभा एजेण्ट  ३०००।०० ३००।००  
झ. सबेमय  ३०००।०० ३००।००  
ञ. अनुवादक  १०००।०० २००।००  
ट. ऩशु र्चर्कत्सक  १०००।०० २००।००  
ठ. शमेय ब्रोकय  २०००।०० २००।००  

  साभान ढुवानीकताि तथा कम्ऩनी     
क. वाह्म  ३०००।०० ३००।००  
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ि. आन्तरयक  २०००।०० २००।००  
ग. एमय कागो  ४०००।०० ४००।००  

  ननभािण व्मवशाम     
क. क वगि  १००००।०० १०००।००  
ि. ि वगि  ५०००।०० ५००।००  
ग. ग वगि  ३०००।०० ३००।००  
घ. घ वगि  २०००।०० २००।००  

  उत्ऩादन भुरक उध्मोग     
 कोया भार वा अधि प्रशोर्धत भार िेय गईयहेका 

भार साभानको उध्मोग वा प्रशोधन गरय 
भारसाभान उत्ऩादन गने उध्मोग  

    

  व्मवसामभा     
क उध्मोग  ुब. ४०००।०० ४००।००  
ि व्मवसाम  ुब. २०००।०० २००।००  

  उजािभूरक उध्मोग     
क जरश्रोत वामु सौमि शजतत कोईरा प्राकृनतक तेर 

ग्माॉस वामोग्माॉस तथा अन्म श्रोतफाट उजाि ऩैदा गन े
उध्मोग तथा व्मवसाम 

 ुब. ५०००।०० ५००।००  

  कृवष तथा वन जन्म उध्मोग     
क कृवष व्मवसाम (तयकायी‚ परपूर भाछा‚ भौयीऩारन 

कुिुयाऩारन‚ गाईपभि फाख्रापभि‚ फॊगुयऩारन) आदद 
उध्मोग  

 ुब. ३०००।०० ३००।००  

ि कृवष व्मवसाम (तयकायी‚ परपूर भाछा‚ भौयीऩारन 
कुिुयाऩारन‚ गाईपभि फाख्रापभि‚ फॊगुयऩारन) आदद 
व्माऩाय 

 ुब. १०००।०० २००।००  

  िननज उध्मोग     
क िननज उत्िनन ्तथा प्रशोधन उध्मोग  ुब. १५०००।०० १५००।००  
ि िननज तथा प्रशोर्धत साभानको व्माऩाय   ुब. ५०००।०० ५००।००  

  ऩमिटन व्मवसाम     
क ऩाॉचताये होटर  ुब. 

३०००००।०० 
३००००।००  

ि चायताये होटर  ुब. 
२०००००।०० 

२००००।००  

ग तीनताये होटर  ुब. 
१०००००।०० 

१००००।००  

घ दईुताये होटर  ुब. ७५०००।०० ७०००।००  
ङ एकताये होटर  ुब. ५००००।०० ५०००।००  
च एऩाटिभेन्ट होटर  ुब. ५०००।०० ५००।००  
छ येष्टुयेन्ट एण्ड फाय‚ रयसोटि तथा दोहोयीसाॉझ  ुब. १००००।०० १०००।००  
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ज तन्दयुी पाष्टपूड  ुब. ५०००।०० ५००।००  
झ होटर एण्ड रज  ुब. ३०००।०० ३००।००  
ञ बोजनारम/तमाजन्टन  ुब. १५००।०० २००।००  
ट लभठाई ऩसर ठुरो  ुब. २०००।०० २००।००  
ठ र्चमा लभठाई भ्भ् िाजा िाने ऩसर(सानो)  ुब. ५००।०० १००।००  
ड गेष्टहाउस/होष्टर  ुब. ३०००।०० ३००।००  
ढ तमाववन डान्सफाय  ुब. १००००।०० २००।००  
ण टे्रर्कङ्ग एजने्सी/टे्रर्कङ्ग साभान ऩसर  ुब. १०००।०० २००।००  
त ट्राबर एजेन्सी   ुब. २५००।०० २००।००  
थ ऩूरहाउस/स्नूकय  ुब. २०००।०० २००।००  
द साविजननक ऩरयवहन व्मवसाम  ुब. १०००।०० २००।००  
ध हवाई सेवा  ुब. ५०००।०० ५००।००  

  ननभािण उध्मोग     
 सडक ऩूर योऩव े येरव े ट्रलरफस टनेर फ्ऩाईङ फजृ 

तथा औधोर्गक व्माऩारयक एवॊ आवास कभऩतेस 
आदद ननभािण गरय सञ्चारन गने व्मवसामभा 

    

क क वगि  ुब. १००००।०० १०००।००  
ि ि वगि  ुब. ८०००।०० ८००।००  
ग ग वगि  ुब. ६०००।०० ६००।००  
घ घ वगि  ुब. ३०००।०० ३००।००  

  सञ्चाय सेवा     
क ननजीऺेत्रको हुराक सेवा कुरयमय सलबिस  ुब. १५००।०० २००।००  
ि ननजी ऺेत्रको टेलरपोन फ्मातस सेवा पोटोकऩी 

भोवाइर पोन आइ एस डी एस टी डी इभेर 
इन्टयनेट येडडमो ऩेजीङ आदद 

 ुब. १०००।०० २००।००  

ग एप.एभ.‚ केवर नेटवकि  कम्मूननकेशन डडजस्ट्रव्मूटसि  ुब. ५०००।०० ५००।००  
घ भोफाइर पोन एजेन्ट  ुब. ३०००।०० ३००।००  
ङ भोफाइर पोन बफक्री तथा भभित  ुब. १०००।०० २००।००  
च लसभकाडि ववतयक  ुब. १०००।०० २००।००  
छ  भोफाइर पोन भभित सम्फजन्ध तालरभ   ुब. ५००।०० १००।००  
ज सञ्चाय टावय ननभािण  ुब. १००००।०० १०००।००  

  छऩाइ तथा प्रकाशन      
क एभोननमा वप्रन्ट  ुब. १०००।०० २००।००  
ि पोटोकऩी  ुब. ५००।०० १००।००  
ग अपसेट प्रेस वप्रजन्टङ्ग प्रेस ऩत्रऩबत्रका प्रकाशन रेटय 

प्रेस लबजजदटङ्ग काडि छाप्ने  
 ुब. १०००।०० २००।००  

घ  अपसेट प्रेस वप्रजन्टङ्ग प्रेस प्रा.लर.  ुब. २०००।०० २००।००  
ङ फ्रेतस फोडि वप्रन्ट  ुब. २०००।०० २००।००  
च ग्रार्पतस डडजाईन  ुब. २०००।०० २००।००  
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  वववत्तम सेवा      
 नेऩार सयकायको ऩूणि स्वालभत्वभा यहेको वाहेक 

आर्थिक कायोवाय गने फैंक 
    

क भुख्म कामािरम/अधि स्वालभत्व  ुब. १५०००।०० १५००।००  
ि शािा/उऩशािा  ुब. १००००।०० १०००।००  
ग पाइनान्स कम्ऩनीको फैङ्र्कङ कायोफाय गन े भुख्म 

कामािरम 
 ुब. ८०००।०० ८००।००  

घ पाइनान्स कम्ऩनीको फैङ्र्कङ कायोफाय गन े शािा 
कामािरम 

 ुब. ५०००।०० ५००।००  

ङ फहुउध्देलशम सहकायी सॊस्था भुख्म कामािरम  ुब. १०००।०० २००।००  
च फहुउध्देलशम सहकायी सॊस्था शािा कामािरम  ुब. ५००।०० १००।००  
छ फीभा कम्ऩनी  ुब. ५०००।०० ५००।००  
ज ववदेशी भुद्रा सटही काउन्टय र्धतोऩत्र कायोफाय  ुब. २०००।०० २००।००  
झ साधायण सहकायी सॊस्था  ुब. ५००।०० १००।००  
ञ ऋण वचत सहकायी सॊस्था  ुब.१०००।०० २००।००  

  स्वास््म सेवा     
क नलशिङ होभ  ५०००।०० ५००।००  
ि. सहकायी अस्ऩतार   ५०००।०० १००।००  
ग ल्माफ तथा  औषर्ध ऩसर  २०००।०० २००।००  
घ ल्माफ  २०००।०० २००।००  
ङ औषर्ध ऩसर  २०००।०० २००।००  
च. जडीफुटी ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
छ. जतरननक डातटय बएको  ुब.२५००।०० २००।००  
ज. दन्त जतरननक  ुब.२०००।०० २००।००  
झ. दाॉत फनाउन े  ुब.१०००।०० २००।००  
ञ. अस्ऩतार साभाग्री बफक्री  ुब.२०००।०० २००।००  
ट. जडडफुटी उध्मोग  ुब.३०००।०० ३००।००  
ठ. हविर साभाग्री िरयद बफक्री  ुब.१०००।०० २००।००  
ड. प्राकृनतक र्चर्कत्सा केन्द्र आमुवदेदक‚होलभमोप्मार्थक 

जतरननक  
 ुब.२०००।०० २००।००  

  लशऺा सेवा     
क. ववश्व ववध्मारम  ुब.१००००।०० १०००।००  
ि. तमाऩस  ुब.४०००।०० ४००।००  
ग. डडप्रोभा देखिको टेजतनकर करेज  ुब.५०००।०० ५००।००  
घ. उच्च भा. वव. तथा भा. वव.  ुब.३०००।०० ३००।००  
ङ. नन.भा.वव.  ुब.२०००।०० २००।००  
च. प्रा.वव.  ुब.१५००।०० २००।००  
छ. ऩूवि प्रा. वव.  ुब.१०००।०० २००।००  
ज. तालरभ तथा अनुसन्धान केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  
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झ. प्रलशऺण तथा ईजन्स्टच्मूट केन्द्र   ुब.२०००।०० २००।००  
ञ. कम्प्मूटय प्रलशऺण केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  
ट. बाषा/टाईवऩङ्ग प्रलशऺण केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  
ठ. ट्मूसन सेन्टय  ुब.१०००।०० २००।००  
ड. दटचसि प्रभोसन/एड करेतसन सेन्टय  ुब.२०००।०० २००।००  
ढ. ड्राईलबङ्ग‚सॊर्गत‚डान्स तथा व्मूदटऩारिय 

स्तमापोजल्डङ्ग आदद तालरभ केन्द्र 
 ुब.२०००।०० २००।००  

ण. अन्तयाजष्ट्रम गैह्र सयकायी सॊस्था  ुब.५०००।०० ५००।००  
त. साभाजजक सॊघ सॊस्था‚ भ्माट दताि नबएको  ुब.५००।०० १००।००  
थ. साभाजजक सॊघ सॊस्था‚भ्माट दताि बएको  ुब.१०००।०० २००।००  

  मातामात साभाग्री बफक्री तथा भभित     
क. फस‚ ट्रक‚ काय‚ हेलब ईजतवऩभेण्ट भभित  ुब.२५००।०० २००।००  
ि. सवायी साधनको ऩाटिऩुजाि ऩसर  ुब.२०००।०० २००।००  
ग. भोटयसाईकर‚ टेम्ऩो आदद भभित  ुब.१५००।०० २००।००  
घ. रयसोलरङ्ग गन ेकायिाना वा ऩसर  ुब.१५००।०० २००।००  
ङ. भोटय धुने वकि शऩ  ुब.१०००।०० २००।००  
च. साईकर रयतसा तथा ठेरागाडा भभित ऩॊचट टाल्न े  ुब.५००।०० १००।००  
छ. वेजल्डङ वकि सऩ‚रेथ भेलसन याखि भभित गन े  ुब.१०००।०० २००।००  
ज. व्माट्री चाजि  ुब.७५०।०० २००।००  
झ. साईकर रयतसा फेच्ने ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  

  अन्म सेवा     
क. ववऻाऩन सेवा‚ भाकेदटङ एजने्सी  ुब.१०००।०० २००।००  
ि. ववऻाऩन तथा उत्सव आमोजना/ ईबेण्ट 

अगिनाइजेशन 
 ुब.२०००।०० २००।००  

ग. वैदेलशक योजगाय सेवा  ुब.४०००।०० ४००।००  
घ. स्वदेशी योजगाय सेवा  ुब.२०००।०० २००।००  
ङ. सेके्रटयीमर सलबिस  ुब.२०००।०० २००।००  
च. हाउजजङ कम्ऩनी तथा घय जग्गा िरयद बफक्री/जग्गा 

प्रदटङ 
 ुब.५०००।०० ५००।००  

छ. करय ल्माव  ुब.२०००।०० २००।००  
ज. पोटो स्टुडडमो  ुब.१०००।०० २००।००  
झ. लबडडमो ग्रापी  ुब.१०००।०० २००।००  
ञ. पोटो ग्रापी‚ लबडडमो ग्रापी  ुब.१५००।०० २००।००  

  नेऩार सयकायको ऩूणि स्वालभत्वभा यहेको चरर्चत्र 
डकुभेण्ट्री छामाॉकन 

 कय नराग्ने   

क. चरर्चत्र छामाॊकन स्वदेशी  ुब.३०००।०० ३००।००  
ि. चरर्चत्र छामाॊकन ववदेशी  ुब.६०००।०० ६००।००  
ग. डकुभेण्ट्री छामाॊकन स्वदेशी  ुब.२०००।०० २००।००  
घ. डकुभेण्ट्री छामाॊकन ववदेशी  ुब.४०००।०० ४००।००  
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ङ र्गत छामाॊकन स्वदेशी  ुब.१५००।०० २००।००  
च. र्गत छामाॊकन ववदेशी  ुब.३०००।०० ३००।००  
छ. टेलरलबजन च्मानरफाट छामाॊकन  ुब.१०००।०० २००।००  
ज.  र्गत येकडड िङ  ुब.१०००।०० २००।००  
झ. श्रव्म दृश्म खिच्ने तथा सम्ऩादन गन े  ुब.१०००।०० २००।००  
ञ. पोटो तथा फे्रभ ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
ट. लबडीमो एभ्मुजभेण्ट/गेभ िेराउन े  ुब.१०००।०० २००।००  
ठ. व्मूटीऩारिय/ सैरुन तालरभ  ुब.१०००।०० २००।००  
ड. व्मुटीऩारिय/सैरुन  ुब.५००।०० १००।००  
ढ. कस्भेदटक ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
ण. ड्राईजतरनसि  ुब.१०००।०० २००।००  
त. आदटिस एण्ड डडजाईनय  ुब.१०००।०० २००।००  
थ. आदटिष्ट  ुब.७५०।०० २००।००  
द. डडजाईन सेन्टय  ुब.१०००।०० २००।००  
ध. ऩशु वधशारा  ुब.२०००।०० २००।००  
न. भासु ऩसर साधायण  ुब.७५०।०० २००।००  
ऩ. भासु ऩसर कोल्ड स्टोय  ुब.१०००।०० २००।००  
प. भासु प्रशोधन गयी बफक्री गन े  ुब.२०००।०० २००।००  

  अन्म व्मवसाम     
क. ऩाकि  जतरननक स्ऩट  ुब.१०००।०० २००।००  
ि. तमालसनो  ुब.१०००००।०० १००००।००  
ग. टुय अप्रेटय  ुब.२५००।०० २००।००  
घ. भसाज ऩारिय  ुब.१५००।०० २००।००  
ङ. सप्रामसि ईन्टयप्राईजेज/आमात ननमाित/ प्रा. लर.  ुब.२०००।०० २००।००  
च. ववशार फजाय/डडऩाभेण्टर स्टोय/सुऩय भाकेट ठूरो  ुब.१५०००।०० २००।००  
छ. सुऩय भाकेट सानो  ुब.५०००।०० ५००।००  
ज. ग्रोसय/९९ भाकेट/लभनन भाकेट  ुब.३०००।०० ३००।००  
झ. तमादट्रङ्ग सलबिस  ुब.२०००।०० २००।००  
ञ. येण्टर सलबिस  ुब.१०००।०० २००।००  
ट. ऩाटॊ प्मारेस  ुब.५०००।०० ५००।००  
ठ. र्पननकर र्पटनेस  ुब.५०००।०० ५००।००  
ड. जजभ तरव  ुब.२०००।०० २००।००  
ढ. पेसन सम्फजन्ध कामिक्रभ गन े  ुब.२०००।०० २००।००  
ण. भोटय फेच्ने ऩसर  ुब.५५००।०० ५००।००  
त. भोटय साईकर एजेन्सी/फेच्ने ऩसर/रयकजण्डसन सो 

ुबभ  
 ुब.४०००।०० ४००।००  

  अस्थामी हाटफजाय वा घुजम्त ऩसर     
 मस अनुसुर्चभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेखिएता ऩनन 

अस्थामी हाट फजाय वा घजुम्त ऩसर याखि गरयन े
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देहामको फभोजजभको कय राग्ने छ। 
क. घुजम्त ऩसर  ुब.२५।००प्रनत 

भदहना 
  

ि. चौऩामा प्रनत गोटा   ुब.२।०० प्रनत 
ऩटक 

  

ग. हाॉस कुिुया आदद प्रनत गोटा  ुब.१।०० प्रनत 
ऩटक 

  

घ. साग सब्जी य परपूर  ुब.२।०० प्रनत 
ददन 

  

ङ. अन्म  ुब.५।०० प्रनत 
ददन 

  

  भार्थको वर्गिकयणभा नऩयेका सेवा व्मवसामको 
कायोफाय हेयी वावषिक 

 ुब.१०००।०० 
देखि 
ुब.५०००।०० 
सम्भ 

  

क. वेकयी/आइसर्क्रभ ऩसर/कन्पेतसनयी/डयेी उध्मोग  ुब.३०००।०० ३००।००  
ि. वेकयी/आइसर्क्रभ ऩसर/कन्पेतसनयी/डयेी ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
ग. चाउचाउ उध्मोग  ुब.५०००।०० ५००।००  
घ. चाउचाउ/कन्पेतसनयी/र्चप्स आदद डडजष्ट्रव्मुटसि  ुब.३०००।०० ३००।००  
ङ. र्चमा उध्मोग  ुब.१०००।०० 

 
२००।००  

च. भसरा उध्मोग   ुब.१०००।०० २००।००  
छ  भसरा वऩस्ने तथा प्मार्कङ्ग गयी बफर्क्र गन े  ुब.१०००।०० २००।००  
ज. ऩानन तथा फयप उध्मोग  ुब. ५०००।०० ५००।००  
झ. येडडभेट कऩडा ऩसर ठूरो‚ सो ुबभ  ुब. ५०००।०० ५००।००  
ञ. येडडभेट कऩडा ऩसर भध्मभ/ होल्सेल्स तथा 

सप्रामसि 
 ुब.२०००।०० २००।००  

ट येडडभेट ऩसर सानो  ुब.१०००।०० २००।००  
ठ रूगा तथा नऩेारी स्वेटय ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
ड. फुदटक ऩसर  ुब.२०००।०० २००।००  
ढ. कऩडा ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
ण. ढाका टोऩी ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
त. सुर्चकाय टेरसि ( कऩडा सभेत बएको)  ुब.२०००।०० २००।००  
थ. सुर्चकाय टेरसि  ुब.१०००।०० २००।००  
द. जुत्ता कायिाना  ुब.२०००।०० २००।००  
ध. जुत्ता ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
न. ब्माग/ ऩसि/ ऩेटी उध्मोग   ुब.२०००।०० २००।००  
ऩ. ब्माग ऩसर  ुब. १०००।०० २००।००  
प. जुत्ता लसउने ऩसर  ुब.१०००।०० २००।००  
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फ. छाराको ज्माकेट भभित तथा स्प्र े  ुब.१०००।००   
ब. लसयक डस्ना पोभ ऩसर ठूरो  ुब.२०००।००   
भ. लसयक डस्ना पोभ ऩसर सानो  ुब.१०००।००   
म. चुया/ ऩोते/ रयवन/ धागो/ ऩसर  ुब.५००।००   
य. ऩात टऩयी दनुा ऩसर  ुब.२००।००   
र. भाटोको बाॉडाकुडा ऩसर  ुब.७००।००   
व. डोको डारा सुकुर भान्द्रा आदद  ुब.५००।००   
श. चाकु सख्िय ऩसर  ुब.५००।००   
ष. प्राजष्टकको भेच तथा अुब भारसाभानहुब फुन्ने 

ऩसर 
 ुब.१०००।००   

स. नसियी बफउवीजन ऩसर  ुब.१०००।००   
ह. अतवारयमभ ऩसर  ुब.१०००।००   
ऺ. स्टेशनयी/ऩुस्तक ऩसर िुद्रा  ुब.५००।००   
त्र. स्टेशनयी/ऩुस्तक ऩसर होरसेर /सप्रामसि  ुब.२०००।००   
ऻ टाॉक धागो ऩसर  ुब.५००।००   
ऻ.क. होजजमायी भोजा लबत्री गन्जी उध्मोग  ुब.२०००।००   

  अन्म व्मवासम     
क. धान‚ र्चउया‚ वऩठो लभर  ुब.२०००।००   
ि. तेर ऩेल्ने लभर  ुब.१०००।००   
ग. िेरौना फनाउने उध्मोग  ुब.१०००।००   
घ. र्गफ्ट ऩसर  ुब.१०००।००   
ङ. फाजाका साभान फनाउने तथा भभित गन े  ुब.१०००।००   
च. व्मण्ड तथा ऩन्च ेफाजा   ुब.१०००।००   
छ. लशशु लशहाय केन्द्र  ुब.१०००।००   
ज. ईतवीभेण्ट/ औजाय बफर्क्र ऩसर  ुब.१०००।००   
झ. कवाडी साभान िरयद बफक्री  ुब.१५००।००   
ञ. छाता बण्डाय थोक बफक्री  ुब.१५००।००   
ट. छाता ऩसर  ुब.१०००।००   
ठ. ज्मोनतष सम्वजन्ध काभ गने   ुब.१०००।००   
ड.  एलसऩी कायोवाय गन े  ुब.४०००।००   
ढ होभ स्टे  ुब.१००।००   
ण. ट्माटु सेवा  ुब.२०००।००   
 उन / प्राकृनतक‚ कृनतभ‚ जगय  ।०५ / ०।१० 

ऩैसा 
  

 िोटो  ।२५   
 अधि प्रशोर्धत  ुब. १।००   
 वनकस वाववमो‚ छवारी‚ ऩयार‚ ननगारो‚ रोतता 

अजम्रसो 
 । २५ ऩैसा   

 वास‚ कु काठ प्रनत ट्रक  ुब. २००।००   
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 ढुॊगा‚ र्गट्टी‚ वारुवा ग्राबेर प्रनत तमरू्पट  ुब. २।०० य 
वातावयण कय 
ुब. १।०० गयी 
ुब. ३।०० 

  

 लभनीयर वाटय प्रनतलरटय  -।१० ऩैसा   
 अनुसूर्च ४ भा उम्ल्रखखत व्मवसाम कयभा वावषिक 

कायोफायको भुनापाभा देहाम फभोम्जभको व्मवसाम 
कय रागु हुने छ 

    

 ुब. १० राि सम्भ कायोफाय हुने व्मवसाम  ुब. १०००।००   
 ुब. १५ राि सम्भ कायोफाय हुने व्मवसाम  ुब. १५००।००   
 ुब. २० राि सम्भ कायोफाय हुने व्मवसाम  ुब. २०००।००   
 ुब. २० राि देखि ुब. १ कयोड सम्भ कायोफाय हुन े

व्मवसाम 
 ०.२ प्रनतशत   

 ुब. १ कयोड बन्दा भार्थ कायोफाय हुने व्मवसाम  ०.१ प्रनतशत   
 

 

अनुसचूी – ५ 

 

स्थानीम तहको ऐन‚ य ननमभावरी ऩारयत बई राग ुनहुन्जेर सम्भ स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन‚ 
२०५५ सो को ननमभावरी २०५६ को अनुसचूीभा व्मवस्था बए फभोजजभ (जजल्रा सभन्वम सलभनत) को 

दययेट कामभ गरयएको छ । 
 

लस.नॊ आम्दानीको लशषिक आम्दानी 
सॊकेत नॊ. 

कयका दय कैर्पमत 

 कवािी साभान खरयद बफक्री  रु.१५००।००  
१ खझण्डु  ।५० ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
२ गाभेट टुक्रा  ।५० ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
३ जरेको भोबफर  ।२५ ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
४ जुट य प्राजष्टक फोया  ।२० ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
५ काऩेट टुक्रभ   ।५० ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
६ टामय ट्मूव  ।५० ऩैसा प्रनत र्क.रो.  
७ थोत्रो दटन  ।५० प्रनत र्क.रो.  
८ ऩुयानो ड्रभ  ।५० के.जज. प्रनत 

र्क.रो. 
 

९ ऩुयानो कागज  ुब. १।०० प्रनत र्क.रो.  
१० धातुका टुक्रा    

  पराभ  ुब. २।०० प्रनत र्क.रो.  
  ताभा‚ वऩत्तर  ुब. ४।०० प्रनत र्क.रो.  
  भेलसनयी औजाय  ुब. २।०० प्रनत र्क.रो.  
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  ऩोलरर्थन ऩाइऩ  ुब. १।०० प्रनत र्क.रो.  
  लससाको धुरो  ुब. ४।०० प्रनत र्क.रो.  

११ प्रचलरत कानूरे ननषधे गयेको फाहेक भयेका वा 
भारयएका ऩशुका  

   

  हाड  ुब. १।००   
  लसङ  ुब. २।००  
  छारा ठुरो  ुब. ३०।०० प्रनत गोटा  
  छारा सानो  ुब. १५।०० प्रनत गोटा  
  ऩजन्छको प्वाॉि  ुब. १।०० प्रनत र्क.रो.  
      

 
प्रनत र्करोको भलु्म स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन २०५५‚ को ननमभावरी २०५६ को अनुसचूी फभोजजभ 
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अनुसचूी - ६ 

 

 सवायी दताि तथा वावषिक सवायी कय    
क ठेरा गाडा रयतसा  ुब.१५।००  
ि. स्कुटय/ भोटयसाईकर य अन्म दईु ऩाॊग्रे सवायी  ुब. १५०।००  
ग. ननजी काय तथा जजऩ  ुब.३००।००  
घ. बाडाका काय तथा जजऩ  ुब.४००।००  
ङ. ननजी ट्माम्ऩो/ ऩावय टे्ररय ट्मातटय   ुब.२००।००  
च. बाडाका ट्माम्ऩो/ ऩावय टे्ररय ट्मातटय   ुब.२५०।००  
छ. ननजज तथा बाडाका भाईक्रोफस  ुब.५००।००  
ज. ननजी तथा बाडाका लभनी फस ट्राबर फस लभनी 

ट्रक 
 ुब.८००।००  

झ. ननजी तथा बाडाका ठुरो फस‚ट्रक‚रहयी हेबी ट्राबर 
फस ठूरो 

 ुब.२०००।००  

ञ. भाथी उल्रेखित व्मवसामहुबको वावषिक नववकयण 
गदाि दताि शूल्कको ५० प्रनतशत दस्तुय राग्ने 

   

ट. भाथी उल्रेखित व्मवसामहुबको लसपारयस गदाि   ुब.१०००।००  
 ऩटके सवायी साधन  ुब.१००।००  
 

अनुसचूी – ७ 

दपा (८) सॊग सम्फजन्धत ववऻाऩन कयको दययेट 

 

क  ववऻाऩन कय ननम्नानुसाय हुने् 
१  बवनको छत य कौशीभा ऩरयचम ऩाटी वा ववत्राऩन साभार्ग्र याख्न ऩाऺनेछैन । 

२  बवनभा झ्मार छोऩेय ऩरयचम ऩाटी वा ववऻाऩन साभाग्री याख्न ऩाइनेछैन । 
३  फाटोको सीभानादेखि दश र्पट लबत्र तथा सॊर्धमायको लसभानादेखि ऩाॉच र्पट लबत्र य साविजननक 

स्थान वा सॊस्थान वा कामािरम वा साविजननक सेवा प्रवाह गने स्थानभा ववऻाऩन साभाग्री याख्न 
ऩाइनेछैन । 

४  साविजननक उत्तयदानमत्व अन्तगित ननभािण बएका जुनसुकै सॊयचनाभा ननभािणकतािको नाभ फाहेक 
याखिएका जुनसुकै तस्फीय वा अऺयको ववऻाऩन कय छुट नहुने । 

५  बवन‚ जलभन‚ व्माऩारयक वा व्मवसानमक केन्द्र‚ होटर वा येष्टुयेण्ट वा ववद्मारम वा लसनेभा हर 
वा प्ट्रोर ऩम्ऩ वा जुनसुकै बवनको लबत्री बागभा ववऻाऩन गने प्रमोजनका रार्ग याखिएका प्रचाय 
साभाग्रीभा ववऻाऩन कय छुट नुने । 

६  सुतॉजन्म‚ भददया तथा नऩेार सयकायफाट प्रनतवजन्धत तथा कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका‚ नगय 
कामिऩालरकाफाट ननषेध गरयएका ववऻाऩन प्रचाय प्रसाय गनि ऩाइने छैन । 
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ि  ववऻाऩन कयको दय् 
१  फ्रेतसफाट तमाय गरयएको ववऻाऩन प्रचाय साभाग्रीको प्रनत वषि प्रनत वगि पुट ुब. ३००।०० 

२  होडडङ्ग फोडि‚ ननमोन साईन‚ गरो साइन य मस्तै ववऻाऩन प्रचाय साभाग्रीको प्रनत वषि प्रनत 
वगि पुट ुब. ५००।०० 

३  डडजजटर फोडिभा गरयने ववऻाऩन प्रचाय साभाग्रीको प्रनत वषि प्रनत वगि पुट ुब. ७००।०० 

४  भार फाह सवायी साधनको दामाॉफामाॉ ऩट्टीको बागभा अर्धकतभ दश स्तमाएय पुटसम्भको 
रार्ग प्रनत ददन ुब. दईु सम य स्थामी ुबऩभा रेखिएको वा छावऩएको प्रचाय साभाग्रीको रार्ग 
प्रनत वषि प्रनत वगि पुट ुब. एक सम  

५  िेरकुद भदैान‚ भेरा‚ जात्रा‚ ऩवि य मस्त ैप्रकृनतका कामिक्रभभा हुने ववत्ताऩन प्रचाय साभाग्रीको 
अर्धकतभ ऩन्र ददन य फीस स्तवाएय पुटका रार्ग प्रनत ददन ुब. ३००।००  

६  सवायी साधनको छत (अर्धकतभ तीन पुट उचाईसम्भ भात्र)‚ दईु ऩाङ्ग्रा फीचको बाग‚ 
ऩछाडीको सीसा (सीसाको जम्भा बाग भध्मेको अर्धकतभ ऩचास प्रनतशत सम्भ भात्र) भखु्म 
झ्मारको भार्थ ऩट्दटको बेजन्टरेशनभा ववऻाऩन प्रचाय साभाग्रीको प्रनत स्तमाएय पुट ुब. 
१००।०० 

७  आकाशभा फेरुन‚ ज्माकेटभा वा फेरुन फोकेय गरयने ववऻाऩन (प्रनत ददन) ुब.  २००।०० 

८  अन्मको हकभा प्रनत वगिर्पट प्रनत वषि ुब. ३००।०० 

 

अनुसचूी - ८ 

 

  सेवा उध्मोग    
क चरर्चत्र एक जस्क्रन बन्दा फढी बएभा  ुब. ५०००।००  

  जस्क्रन    
क चरर्चत्र एक जस्क्रन  ुब. २०००।००  
ि सकि स  ुब. ५०००।००  
ग चरर्चत्र डडजस्ट्रब्मूटसि  ुब. २५००।००  

 

 

 

 

अनुसचूी – ९ 

 

फहार बफटौयी  शुल्क 

 प्रनत तमूर्पट ुब. २।००  

 

अनुसचूी – १० 
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ऩार्कि ङ्ग शुल्क 

 दईु ऩाङ्गे्र प्रनत घण्टा ुब. १०।००  

 नतन ऩाङ्गे्र प्रनत घण्टा ुब. १५।०० 

 चाय ऩाङ्गे्र प्रनत घण्टा ुब. २०।०० 

 ६ ऩाङ्गे्र प्रनत घण्टा ुब. ३०।००  

 अन्म प्रनत घण्टा ुब. ५०।०० 

 

अनुसचूी – ११ 

टे्रर्कङ्ग‚ कोमोडिक‚ क्मानोइङ्ग‚ फन्जी जम्म्ऩङ्ग‚ म्जऩफ्राएय य र् माम्फ्टङ्ग शलु्क 

 

अनुसचूी – १२ 

 
लस.नं आम्दानीको लशषिक आम्दानी 

संकेत नं. 
कयका दय कैर्पमत 

 सेवा शुल्क‚ दस्तुय    
ञ. भाथी उल्रेखित व्मवसामहुबको वावषिक नववकयण 

गदाि दताि शूल्कको ५० प्रनतशत दस्तुय राग्ने 
   

ट. भाथी उल्रेखित व्मवसामहुबको लसपारयस गदाि   ुब.१०००।००  
  ऩमिटन सेवा शुल्क  ुब.२०।०० प्रनत ऩमिटक ववदेशीको 

हकभा 
 अचर सम्ऩवत्त भुल्माॊकन सेवा शुल्क १.१.५   
क. ुब एक राि सम्भ  ुब.१००।००  
ि. ुब दश राि सम्भ  ुब.३००।००  
ग. ुब वीश राि सम्भ  ुब.५००।००  
घ. ुब ऩचास राि सम्भ  ुब.१०००।००  
ङ. ुब एक कयोड सम्भ  ुब.२०००।००  
च. ुब एक कयोड बन्दा भार्थ  ०।०५ प्रनतशत  
छ. घयफाटो लसपारयस अॊसवन्डा  १०००।००  
ज. घयजग्गा भूल्माॊकन लसपारयस ववध्माथॉ  ुब.२००।०० एकभुष्ट 
झ. घय जग्गा भूल्माॊकन लसपारयस  प्रनत रािको ुब.५०।००  
ञ. छुट जग्गा दताि लसपारयस  प्रनत आना  ुब.१००।००  

  घयफाटो लसपारयस आवलसम प्रमोजन    
  क वगि    

क.  दक्षऺणढोका साॉिु सडक  प्रनत आना ुब.७५०।००  
  ि वगि    

क. ऩेप्सीकोरा व्रम्हिेर सडक  प्रनत आना ुब.६००।००  
ि. वोड ेनोलरङ सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
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ग. नतवायी टोर चाॉगु सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
घ. गान्धी भाहानटाय भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
ङ. कागेश्वयी चक्रऩथ सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
च. गान्धी वीयेन्द्रचोक हुदै भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
छ. सुन्दयीजर आराऩोट सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
ज. थरी लभरनचोक भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
झ. गोठाटाय भहादेवस्थान अर्धकायी गाॉउ हुदै दभुािार 

सडक 
 प्रनत आना ुब.४००।००  

ञ. गोठाटाय के.सी. गाॉउ हुदै लभरनचोक सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  
ट. व्रम्हिेर कागेश्वयी सडक  प्रनत आना ुब.४००।००  

  ग वगि    
क. नमाऩाटी कृष्णचौय सडक  प्रनत आना ुब.३००।०० 

 
 

ि. वी ऩी चोक बद्रवास सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ग. सातघट्टे र्चसाऩानी सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
घ. सातघट्टे अर्धकायी गाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ङ. सातघट्टे वऩऩर फोट सडक   प्रनत आना ुब.३००।००  
च. आराऩोट सुमि भण्डरी ईन्द्रामणी सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
 आराऩोट कृष्णचौय हुॉदै ठूरादढक सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
छ. घट्टेिोरा हुॉदै रालरका ईन्द्रामणी सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ज. ऩेप्सी गजयकोट लसॊिडा गामॉ सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
झ. सुन्दयी जर ढकार गाउॉ  ऩुॉवायटोर हुॉदै सातघट्टे 

सडक 
 प्रनत आना ुब.३००।००  

ञ. गणेशभान प्रनतष्ठन हुॉदै ढकार गाउॉ  सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ट. गणेशभान प्रनतष्ठान सानेटायी कृष्ण भजन्दय सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ठ. आराऩोट दधुे गाउॉ  सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  
ड. काभे्र ऩुॉवाय गाउॉ  सडक  प्रनत आना ुब.३००।००  

  नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका वस्ती स्तरयम सडक    
क. चाय लभटय बन्दा कभ फाटो बएको  प्रनत आना ुब.२००।००  
ि. चाय लभटय बन्दा भार्थ  प्रनत आना ुब.४००।००  
ग. छ लभटय बन्दा भार्थ  प्रनत आना ुब.५००।००  

  घयफाटो लसपारयस प्रदटङ य व्माऩारयक प्रमोजन    
 क वगि    

 
क. दक्षऺणढोका साॉिु सडक  प्रनत आना ुब.१०००।००  
  ि वगि    

क. ऩेप्सीकोरा व्रम्हिेर सडक  प्रनत आना ुब.९५० ।००  
. 

 

ि. फोड ेनोलरिङ सडक   प्रनत आना ुब.९००।००  
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ग. नतवायी टोर चाॉगु सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
घ. गान्धी भाहानटाय भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
ङ. कागेश्वयी चक्रऩथ सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
च. गान्धी ववयेन्द्रचोक हुदै भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
छ. सुन्दयीजर आराऩोट सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
ज. थरी लभरनचोक भूरऩानी सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
झ. गोठाटाय भहादेव स्थान अर्धकायी गाॉउ हुदै 

दभुािार सडक 
 प्रनत आना ुब.९००।००  

ञ. गोठाटाय के.सी. गाॉउ हुदै लभरनचोक सडक  प्रनत आना ुब.९००।००  
ट. व्रम्हिेर कागेश्वयी  सडक   प्रनत आना ुब.९००।००  

  ग वगि    
क. नमाऩाटी कृष्णचौय सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ि. वी ऩी चोक बद्रवास सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ग. सातघट्टे र्चसाऩानी सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
घ. सातघट्टे अर्धकायी गाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ङ. सातघट्टे वऩऩरफोट सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
च. आराऩोट सुमिभण्डरी ईन्द्रामणी सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
छ. आराऩोट कृष्णचौय हुदै ठुराढतकी सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ज. घट्टेिोरा हुदै रालरका इन्द्रामणी सडक   प्रनत आना ुब.८००।००  
झ. ऩेप्सी गजयकोट लसॊिडा गाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ञ. सुन्दयीजर ढकार गाॉउ ऩुवायटोर हुदै सात घट्टे 

सडक 
 प्रनत आना ुब.८००।००  

ट. गणेशभान प्रनतष्ठान हुदै ढकार गाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ठ. गणेशभान प्रनतष्ठान सानेटायी कृष्ण भजन्दय सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ड. आराऩोट दधुे गाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  
ढ. काभे्र ऩुवायगाॉउ सडक  प्रनत आना ुब.८००।००  

  नगयऩालरका ऺेत्र लबत्रका फजस्त स्तरयम सडक    
क. चाय लभटय बन्दा कभ फाटो बएको  प्रनत आना ुब.८००।००  
ि. चाय लभटय बन्दा भार्थ  प्रनत आना ुब.९००।००  
ग. छ लभटय बन्दा भार्थ  प्रनत आना ुब.१०००।००  
 दताि तथा नववकयण दस्तुय १.३.१   
क. जन्भ‚ वववाह‚ भतृ्मु‚वसाइॉ सयाइॉ‚ सम्फन्ध ववच्छेद  ुब.५०।००  
ि. ऩूवि प्राथलभक ववध्मारम दताि  ुब.३०००।००  
ग. प्राथलभक ववध्मारम दताि  ुब.५०००।००  
घ. ननम्न भाध्मालभक ववध्मारम दताि  ुब.७०००।००  
ङ. भाध्मालभक ववध्मारम दताि  ुब.१००००।००   
च. उच्च भाध्मालभक ववध्मारम दताि  ुब.११०००।००  
छ. ववश्व ववध्मारम दताि  ुब.१५०००।००  
ज. ववध्मारम कऺा थऩ  ुब.१०००।००  
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 नतसा ऩास दस्तुय १.१.६   
  नतसा ऩास दस्तुय आवासीम    

क. भाटो जोडाइ टामर जस्ता छाना (अस्थामी टहया)  प्रनत गोटा ुब.२०००।००  
ि. ट्रस टहया  प्रनतगोटा ुब.५०००।००  
ग. ऩतकी ईट्टा भाटोको जोडाइ  प्रनत व. पी ुब.२।००  
घ. ऩतकी ईट्टा लसभेन्ट जोडाइ  प्रनत व. पी ुब.६।००  
ङ. वऩरय लसस्टभ  प्रनत व. पी ुब.८।००  
च. नतसा ऩास प्रभाणऩत्र  ुब.५००।००  
छ. भोहोडा ऩरयवतिन  ुब५००।००  
ज. नतसा प्रनतलरवऩ प्रभाखणत  ुब५००।००  
झ. नतसा नाभसायी   प्रनत व. र्प ुब.२।००  
ञ. प्राववर्धक सेवा शुल्क  ुब.१५००।००  
ट. घय नतसा वववेदन  ुब.१०००।००  
ठ. घय नतसा नववकयण दस्तुय  प्रनत व. र्प ुब.२।००  

  नतसा ऩास दस्तुय हाउजजङ य व्माऩारयक  प्रनत व. पी ुब.१५।००  
क. नतसा ऩास दस्तुय हाउजजङ य व्माऩारयक फनन 

सकेको घयको हकभा 
 प्रनत व. पी ुब.२०।००  

  ऩुयानो घय नतसा ऩास ननमलभत दस्तुय २०६४ सार 
अषाढ भसान्त अनघ फनकेा 

   

क. भाटो जोडाइ टाएर जस्ता छाना  प्रनत घय ुब.२००।००  
ि. ऩतकी ईट्टा भाटोको जोडाइ  प्रनत घय ुब.५००।००  
ग. ऩजतक ईट्टा लसभेन्टको जोडाइ  प्रनत घय ुब.२०००।००  
घ. वऩरय लसस्टभ  प्रनत घय ुब.५०००।००  

   ऩुयानो घय नतसा ऩास ननमलभत दस्तुय २०७१ 
सार अषाढ भसान्त अनघ फनेका 

   

क. भाटो जोडाइ टामर जस्ता छाना  प्रनत घय ुब.२००।०० १० 
प्रनतशत 
थऩ 
जरयवाना 

ि. ऩतकी ईट्टा भाटोको जोडाइ   प्रनत घय ुब.५००।०० १० 
प्रनतशत 
थऩ 
जरयवाना 

  ऩतकी इट्टा लसभेन्टको जोडाइ    
क. ऩतकी इट्टा लसभेन्ट जोडाइ  प्रनत व.पी. ुब.१०।००  
ि. वऩरय लसस्टभ  प्रनत व.पी ुब.१२।००  

  लसपारयस दस्तुय १.१.७   
क. वैदेलशक अध्ममन लसपारयस  ुब.१५००।००  
ि. वैदेलशक योजगाय लसपारयस  ुब.५००।००  
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ग. छात्र ववृत्त लसपारयस आन्तरयक  ुब.१००।००  
घ. छात्र ववृत्त लसपारयस वैदेलशक  ुब.५००।००  
ङ. नाभसायी लसपारयस  ुब.५००।००  
च. नागरयकता लसपारयस  नन्शूल्क  
छ. कय चूतता लसपारयस  ुब.२००।००  
ज. घयकोठा िोल्ने सेवा दस्तुय  ुब.५००।००  
झ. तीन ऩुस्ते पोटो टाॉस लसपारयस  ुब.२००।००  
ञ. भोही रगत कट्टा लसपारयस  ुब.२०००।००  
ट. भोही नाभसायी लसपारयस  ुब.२००।००  
ठ. सजिलभन भुचूल्का लसपारयस  ुब.५००।००  
ड. भूद्दा भाभीरा दताि  ुब.५०।००  
ढ. अॊग्रेजजभा गरयएका आन्तरयक लसपारयस  ुब.१०००।००  
ण. अॊग्रेजजभा गरयएका वैदेलशक  लसपारयस  ुब.१५००।००  
त. जग्गाधनन प्रभाणऩुजाि प्रनतलरवऩ लसपारयस  ुब.२००।००  
थ. ननवेदन दस्तुय  ुब.१०।००  
द. अन्म लसपारयस  ुब.२००।००  

  एम्वुरेन्स दस्तुय    
क. १० र्क.लभ.सम्भको  ुब.३००।००  
ि. १० देखि १५ र्क.लभ.सम्भ  ुब.५००।००  
ग. त्मस ऩनछ प्रनत र्क.लभ.  ुब.३०।००  

  चाय र्कल्रा लसपारयस १.१.८   
  क वगि    

क. दक्षऺण ढोका साॉिु सडक   ुब.३००।०० प्रनत ि आना  
  ि वगि    

क. ऩेप्सीकोरा ब्रम्हिेर सडक  ुब.२५०।०० प्रनत आना  
ि. फोड ेनोलरिङ्ग सडक  ुब. २००।०० प्रनत आना  
ग. नतवायी टोर चाॉगु सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
घ. गान्धी भहानटाय‚ भूरऩानी सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
ङ. कागेश्वयी चक्रऩथ सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
च. गान्धी फीयेन्द्रचोक हुॉदै भूरऩानी सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
छ. सुन्दयीजर आराऩोट सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
ज. थरी लभरनचोक भूरऩानी सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
झ. गोठाटाय भहादेवस्थान अर्धकायी गाउॉ  हुदै डुभािार 

सडक 
 ुब.२००।०० प्रनत आना  

ञ. गोठाटाय के.सी. गाउॉ  हुॉदै लभरनचोक सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  
ट. ब्रम्हिेर कागेश्वयी सडक  ुब.२००।०० प्रनत आना  

  ग वगि    
क. नमाॉ ऩाटी कृष्ण चौय सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ि.  ववऩी चोक बद्रवास सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  



25 
 

ग. आराऩोट सुमिभन्डरी ईन्द्रामणी सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
घ. आराऩोट कृष्ण चौय हुॉदै ठूराढकी सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ङ. घट्टेिोरा हुॉदै रालरका ईन्द्रमणी सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
च. ऩेप्सी गजकोट लसॊिडा गाउॉ  जाने सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
छ. सुन्दयीजर ढकारगाउॉ  ऩुॉवायटोर हुॉदै सातघट्टे सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ज. गणेशभान प्रनतष्ठान हुॉदै ढकारगाउॉ  जाने सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
झ. गणेशभान प्रनतष्ठान हुॉदै सानीटायी कृष्णभजन्दयजान े

सडक 
 ुब. १५०।०० प्रनतआना  

ञ. आराऩोट दधुेगाउॉ  जाने सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ट. काभे्रऩुॉवाय गाउॉ  सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  

  नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका वस्ती स्तयीम सडक    
क. ४ भीटय बन्दा कभ चौडा बएको सडक  ुब.१००।०० प्रनतआना  
ि. ४ भीटय बन्दा भाथी चौडा बएको सडक  ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ग. ६ भीटय बन्दा भाथी चौडा बएको सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  

  चयर्कल्रा लसपारयस प्रदटङ्ग य व्मवसामीक 
प्रमोजन 

   

  क वगि    
क. दक्षऺण ढोक साॉिु सडक  ुब. ४००।०० प्रनतआना  

  ि वगि    
क. ऩेप्सीकोरा ब्रम्हिेर सडक  ुब. ३००।०० प्रनतआना  
ि. फोड ेनोलरिङ्ग सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
ग. नतवायी टोर चाॉगु सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
घ. गान्धी भहानटाय‚ भूरऩानी सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
ङ. कागेश्वयी चक्रऩथ सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
च. गान्धी फीयेन्द्रचोक हुॉदै भूरऩानी सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
छ. सुन्दयीजर आराऩोट सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
ज. थरी लभरनचोक भूरऩानी सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
झ. गोठाटाय भहादेवस्थान अर्धकायी गाउॉ  हुदै डुभािार 

सडक 
 ुब. २५०।०० प्रनतआना  

ञ. गोठाटाय के.सी. गाउॉ  हुॉदै लभरनचोक सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
ट. ब्रम्हिेर कागेश्वयी सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  

  ग वगि    
क. नमाॉ ऩाटी कृष्ण चौय सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ि. ववऩी चोक बद्रवास सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ग. सातघट्टे र्चसाऩानी सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
घ. सातघट्टे अर्धकायी गाउॉ  जाने सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ङ. सातघट्टे ऩीऩरफोट सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
च. आराऩोट सुमिभन्डरी ईन्द्रामणी सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
छ. आराऩोट कृष्ण चौय हुॉदै ठूराढकी सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
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ज. घट्टेिोरा हुॉदै रालरका ईन्द्रमणी सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
झ. ऩेप्सी गजकोट लसॊिडा गाउॉ  जाने सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ञ. सुन्दयीजर ढकारगाउॉ  ऩुॉवायटोर हुॉदै सातघट्टे सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ट. गणेशभान प्रनतष्ठान हुॉदै ढकारगाउॉ  जाने सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ठ. गणेशभान प्रनतष्ठान हुॉदै सानीटायी कृष्णभजन्दयजान े

सडक 
 ुब. २००।०० प्रनतआना  

ड. आराऩोट दधुेगाउॉ  जाने सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ढ. काभे्र ऩुॉवाय गाउॉ  सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  

  नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रका वस्ती स्तयीम सडक    
क. ४ भीटय बन्दा कभ चौडा बएको सडक  ुब. २००।०० प्रनतआना  
ि. ४ भीटय बन्दा भाथी चौडा बएको सडक  ुब. २५०।०० प्रनतआना  
ग. ६ भीटय बन्दा भाथी चौडा बएको सडक  ुब. ३००।०० प्रनतआना  

  भाथी उल्रेि नबएका सडकहुबको हकभा देहाम 
अनुसायको घयफाटो दस्तुय तथा चायर्कल्रा दस्तुय  

   

क. लबबत्र वऩच सडक घयफाटो वाऩत ुब. ४००।०० प्रनतआना  
 लबबत्र वऩच सडक चायर्कल्रा ुब. २००।०० प्रनतआना  
ि. ग्राबेरफाटो घयफाटो वाऩत ुब. ३५०।०० प्रनतआना  
 ग्राबेरफाटो चायर्कल्रा ुब. १५०।०० प्रनतआना  
ग. कजच्च सडक घयफाटो वाऩत ुब.३००।०० प्रनत आना  
 कजच्च सडक चायर्कल्रा ुब.१००।०० प्रनत आना  
घ. गोयेटोफाटो घयफाटो वाऩत ुब. २५०।०० प्रनतआना  
 गोयेटोफाटो चायर्कल्रा ुब. १००।०० प्रनतआना  
ङ. फाटो नबएको घयफाटो वाऩत ुब.२००।०० प्रनतआना  
 फाटो नबएको चायर्कल्रा ुब. १००।०० प्रनतआना  

  नाता प्रभाखणत १.१.९   
क. जजववत  नाता प्रभाखणत  ुब.५००।००  
ि. भतृ्मु नाता प्रभाखणत  ुब.२००।००  

 

 

अनुसचूी - १३ 

 

  ऩमिटन सेवा शुल्क  रु.२०।०० प्रनत ऩमिटक ववदेशीको 
हकभा 

 


