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भाग - १ 

भजनी नगरपाििकाको अर्थथक ऐन, २०७९ 

प्रस्तावना :-  भजनी नगरपाििकाको अर्थथक वषष २०७९/०८० को ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन गनषको िनिमत्त स्थानीय 

कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको प्रशासिनक व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संिवधानको धारा 

२२८ को ईप– धारा (२) बमोिजम भजनी नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।   

१. संििप्त नाम र प्रारम्भ -: (१) यस िवधेयकको नाम “भजनी नगरपाििकाको अर्थथक ऐन, २०७९” रहेको छ ।  

(२) यो ऐन२०७९ साि श्रावण १ गते देिख भजनी नगरपाििका िेत्रमा िागू हुनेछ ।  

२.  सम्पित कर (११३१३) -: नगरपाििका िेत्रिभत्रको सबै िेत्रमा ऄनुसूिच १ बमोिजम सम्पित्त कर िगाइ ऄसूि गररनेछ ।   

३. ( मािपोत) भुिमकर (११३१४) -:  नगरपाििका िेत्रिभत्र ऄनुसूिच २ बमोिजम भुिमकर (मािपोत)कर िगाइ ऄसूि गररनेछ ।   

४.घर वहाि कर (११३२१) -:   नगरपाििका िेत्रिभत्र कुनै व्यिि वा सं स्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी पूरै वा अंिशक तवरिे वहािमा ददएकोमा ऄनुसूिच ३ बमोिजम घर जग्गा वहाि कर िगाइ ऄसूि 

गररनेछ । 

५. बहाि िबटौरी शुल्क (११३२२)-:   नगरपाििका िेत्रिभत्र अफुिे िनमाषण, रेखदेख वा संचािन गरेका ऄनुसूिच ४ मा ईल्िेख भए 

ऄनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनुसूिचमा भएको व्यस्था ऄनुसार बहाि िबटौरी शुल्क िगाआने र ऄसूि  गररनेछ ।  

६. सवारी साधन कर(साना सवारी) (११४५१)  -: नगरपाििका िेत्रिभत्र दताष भएका ठेिा/ररक्सा, ऄटो ररक्सा अददमा ऄनुसूिच ५ 

बमोिजम  कर िगाआने र ऄसुि  गररनेछ ।   

७. कृिष तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसाियक कारोवारमा िाग्ने कर (११६३१)  -:नगरपाििका िेत्र िभत्र कृिष तथा पशुपंिीमा 

अधाररत  व्यावसाियक कारोवारको ऄनुमती तथा त्यस्तो व्यावसाियक कारोवारमा िाग्ने कर ऄनुसूिच ६  बमोिजम हुनेछ ।  

८. जिडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः (११६३२)  -:नगरपाििका िेत्रिभत्र कुनै व्यिि वा संस्थािेकवाडी माि वस्तुको व्यवसाियक 

कारोवार गरे वापत ऄनुसूिच ७  बमोिजम हुनेछ ।  

९. ऄन्य कर (११६९१) -:  नगरपाििका िेत्रिभत्र िगाइने ताि ठेक्का र नाईं ईतराही ठेक्का अदद वापतको कर ऄनुसूिच ८  

बमोिजम ऄसुि गररनेछ ।   

१०.  सरकारी सम्पितको वहािबाट प्राप्त अय (१४१५१)  -:  नगरपाििकाको जग्गा , भवन तथा ऄन्य सम्पित सटर भाडा , पसि 

भाडा, व्याक हो िोडर , भाइबे्रटर, रोिर र हातेरोिर , रोडरोिर ,सक्सन ट्डांक र ड्रमट्रक वहािबाट बाट अईने रकम  

ऄनुसूिच ९ ऄनुसार ऄसुि गररनेछ ।  

११. कृिष ईत्पादनको िवक्रीबाट प्राप्त रकम (१४२११) -:  खोिा पोखरीमा माछा मानष जाि हाने्न दस्तुर वापतको रकम ऄनुसूिच 

१० ऄनुसार ऄसूि ईपर गररनेछ ।  

१२. ऄन्य सेवा शुल्क (१४२१९)  -: नगरपाििकािे सेवाग्राहीिाइ सेवा ईपिब्ध गराए वापत सेवाग्राहीबाट ऄनूसूिच १ १ मा 

ईल्िेिखत सेवा  शुल्क िगाइ ऄसूि गररनेछ ।  

१३. न्याियक दस्तुर (१४२२१) -: नगरपाििका बाट पुनरावेदन एवम् प्रितईत्तर पत्र दस्तुर , वकाित सम्बन्धी इजाजतपत्र दस्तुर , 

न्यायसम्बन्धी ऄन्य राजश्व अम्दानी वापत ऄनुसूिच १२ वमोिजमको दस्तुर ििइनेछ । 
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१४. िशिा िेत्रको अम्दानी (१४२२३)   -:नगरपाििका िशिा शाखाबाट ईपिब्ध गराईने माकष िसट( िब्धांक पत्र) , तथा प्रमाण 

पत्र अदद  वापत ऄनुसूिच १३ वमोिजमको दस्तुर ििइनेछ । 

१५. ऄन्य प्रशासिनक सेवा शुल्क (१४२२९)  -: नगरपाििकामा ििने बोिपत्र फाराम िबक्रीको रकम िनवेदन दस्तुर , ऄबजेक्शन 

सर्टटदफकेट दस्तुर, िनवेदन दरखास्त दस्तुर अदद  वापत ऄनुसूिच १४ वमोिजमको दस्तुर ििइनेछ । 

१६. पार्ककङ शुल्क(१४२४१)  -:  नगरपाििका िेत्रिभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सेवा ईपिब्ध गराए वापत ऄनुसूिच -१५ 

बमोिजम पार्ककङ शुल्क िगाआने र ऄसूि गररनेछ ।  

१७.  नक्शापास दस्तुर(१४२४२)  -:  नगरपाििका िेत्रिभत्र कुनै व्यिि वा संस्थािे भवन िनमाषण गदाष नगरपाििकािे तोके 

वमोिजम ऄनुसूिच १६ ऄनुसारको दस्तुर िगाइने र ऄसुि गररनेछ ।   

१८.  िसफाररश दस्तुर(१४२४३)  -:  नगरपाििकािे ईपभोग मापन गनष सदकने सेवा सुिवधाहरु (िनजी वस्तुहरु)  ईपिब्ध गराए 

वापत नगरपाििकािे तोके ऄनुसार ऄनुसूिच १७ मा ईल्िेिखत दरमा सेवाग्राहीबाट  दस्तुर ििनेछ ।  

१९. व्यििगत घटना िविम्ब दस्तुर (१४२४४) -:  व्यििगत घटना दताष वापत नगरपाििकािे तोके वमोिजम ऄनुसूिच -१८ 

ऄनुसारको दस्तुर िगाइने र ऄसुि गररनेछ ।  

२०. नाता प्रमािणत दस्तुर(१४२४५) -:  नगरपाििका बाट ईपिब्ध गराईने नाता प्रमिणत िसफाररश वापत ऄनुसूिच -१९ 

वमोिजमको दस्तुर ििइनेछ । 

२१. ऄन्य दस्तुर(१४२४९)  -: नगरपाििकािे ििने ऄन्य सेवा ईपिब्ध गराए वापत ऄनुसूिच -२० मा बमोिजम ििइनेछ । गत 

अ.व. देिख हाि सम्म ऄसुिी भएको राजश्व यसै ऐन बमोिजम ऄसुि गररएको मािननेछ । 

२२. रेिडयो/एफ.एम. सञ्चािन दस्तुर (११६१४) :–नगरपाििका िेत्रिभत्र सञ्चािन भएका/हुने  रेिडयो/एफ.एम. सञ्चािनका िागी 

ऄनुमित पत्र  तथा सो को निवकरण दस्तुर र सो संग सम्बिन्धत ऄन्य दस्तुरहरु  ऄनुसूिच २१  बमोिजम हुनेछ ।  

२३. ऄन्य राजश्व (१४५२९   -: )भजनी नगरपाििका पशुसेवा शाखािे प्रदान गने ईपचार सेवाबाट प्राप्त राजश्व ऄनुसूिच -२२ 

ऄनुसार ििइनेछ ।  

२४. व्यवसाय कर (१४६११)  -: नगरपाििका िेत्रिभत्र व्यापार , व्यवसाय वा सेवामा पूूँजीगत िगानी र अर्थथक कारोवारका 

अधारमा ऄनुसूिच २३ बमोिजम व्यवसाय कर िगाइ ऄसूि गररनेछ ।  

२५ . वार्थषक ऄनुमािनत अन्तररक अय :– अ.व. २०७९।०७८० को वार्थषक ऄनुमािनत अन्तररक अय ऄनुसुची - २४ बमोिजम 

हुनेनेछ । 

२६. कर छुट -:  यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगतष बनेका कायषिविधमा ईल्िेख भए बाहेक कर ितने दाियत्व भएका व्यिि वा 

संस्थाहरुिाइ कुनै पिन दकिसमको कर छुट ददइने छैन ।   

२७.  दण्ड जररवाना  -: प्रशासिनक दण्ड जररवाना ऐन, िनयम , िनदेिशका र मपदण्डािे तोके ऄनुसार हुनेछ ।  

२८.कर तथा शुल्क संकिन सम्बिन्ध कायषिविधः  - यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क संकिन सम्बिन्ध कायषिविध 

नगरपाििकािे तोके ऄनुसार हुनेछ । 

२९. संशोधन तथा थपघट :– यस ऐनमा ईल्िेख नभइ छुट भएका वा हटाईनपने राजश्व  कर दररेट अवश्यकता ऄनुसार संशोधन 

तथा थपघट नगर सभािे गनष सके्नछ ।  

 

ऄनुसूिच –१ 

(दफा २ संग सम्विन्धत)  

११३१३  सम्पित्त करको दररेट :- (वार्थषक) 

क्र.सं. सम्पित्तकोमुल्य रु. 
अ.व.२०७८।०७९

को दर रु. 

अ.व.२०७९।०८०को 

स्वीकृत  दर रु. 
कैदफयत 

ऄ १० िाखरुपैया सम्म       

१ १ िाख सम्म     30.00        25.00    

२ १ िाख १दिेख २ िाख सम्म     50.00        45.00    

३ २ िाख १दिेख ३ िाख सम्म     65.00        60.00    

४ ३ िाख १दिेख ४ िाख सम्म     80.00        75.00    

५ ४ िाख १दिेख ५ िाख सम्म    110.00        105.00    

६ ५ िाख १दिेख ६ िाख सम्म    125.00        120.00    

७ ६ िाख १दिेख ७ िाख सम्म    135.00        130.00    

८ ७ िाख १दिेख ८ िाख सम्म    160.00        155.00    



v08 M %     ;+Vof M !    k|dfl0fs/0f ldltM@)&(/)$/)!   k|sfzg ldltM@)&(÷)$÷)#   

पेज 3को39 

 

९ ८ िाख १दिेख ९ िाख सम्म    165.00        160.00    

१० ९ िाख १दिेख १० िाख सम्म    180.00        175.00    

अ १० िाख १दिेख २० िाख सम्म       

१ १० िाख १दिेख १२ िाख सम्म    280.00       270.00    

२ १२ िाख १दिेख १४ िाख सम्म    300.00       290.00    

३ १४ िाख १दिेख १६ िाख सम्म    315.00        305.00    

४ १६ िाख १दिेख १८ िाख सम्म    350.00       340.00    

५ १८ िाख १दिेख २० िाख सम्म    400.00        390.00    

आ २० िाख १दिेख ३० िाख सम्म       

१ २० िाख १दिेख २२ िाख सम्म    500.00       475.00    

२ २२ िाख १दिेख २४ िाख सम्म    600.00        575.00    

३ २४ िाख १दिेख २६ िाख सम्म    700.00        675.00    

४ २६ िाख १दिेख २८ िाख सम्म    800.00        775.00    

५ २८ िाख १दिेख ३० िाख सम्म    950.00        925.00    

इ ३० िाख १दिेख ५० िाख सम्म       

१ ३० िाख १दिेख ३३ िाख सम्म   1,000.00       950.00    

२ ३३ िाख १दिेख ३६ िाख सम्म   1,300.00      1,250.00    

३ ३६ िाख १दिेख ३९ िाख सम्म   1,600.00      1,550.00    

४ ३९ िाख १दिेख ४२ िाख सम्म   1,900.00      1,850.00    

५ ४२ िाख १दिेख ४५ िाख सम्म   2,200.00      2,150.00    

६ ४५ िाख १दिेख ४८ िाख सम्म   2,400.00      2,350.00    

७ ४८ िाख १दिेख ५० िाख सम्म   2,600.00      2,550.00    

ई ५० िाख १दिेख १ करोड सम्म       

१ ५० िाख १दिेख ६० िाख सम्म   3,500.00      3,400.00    

२ ६० िाख १दिेख ७० िाख सम्म   4,500.00      4,400.00    

३ ७० िाख १दिेख ८० िाख सम्म   6,000.00      5,900.00    

४ ८० िाख १दिेख ९० िाख सम्म   8,000.00      7,900.00    

५ ९० िाख १दिेख १ करोड सम्म   9,000.00      8,900.00    

उ १ करोड १दिेख २ करोड सम्म       

१ १ करोड १दिेख १ करोड २० िाख सम्म  12,000.00      11,500.00    

२ १ करोड २०िाख १ दिेख १ करोड ४० िाख सम्म  14,000.00      13,500.00    

३ १ करोड ४०िाख १ दिेख १ करोड ६० िाख सम्म  16,000.00      15,500.00    

४ ६ करोड २०िाख १ दिेख १ करोड ८० िाख सम्म  18,000.00      17,500.00    

५ १ करोड ८०िाख १ दिेख २ करोडसम्म  20,000.00      19,500.00    

ए २ करोड १दिेख ५ करोडसम्म       

१ २ करोड १दिेख २ करोड ३० िाख सम्म  27,000.00      26,500.00    

२ २ करोड ३०िाख १ दिेख २ करोड ६० िाख सम्म  30,000.00     29,500.00    

३ २ करोड ६०िाख १ दिेख २ करोड ९० िाख सम्म  34,000.00      33,500.00    

४ २ करोड ९० िाख १ दिेख ३ करोड २० िाख सम्म  38,000.00      37,500.00    

५ ३ करोड २०िाख १ दिेख २ करोड ५० िाख सम्म  42,000.00     41,500.00    

६ ३ करोड ५०िाख १ दिेख २ करोड ८० िाख सम्म  44,000.00     43,500.00    

७ ३ करोड ८०िाख १ दिेख ४ करोड १० िाख सम्म  50,000.00     49,500.00    

८ ४ करोड १०िाख १ दिेख ४ करोड ४० िाख सम्म  53,000.00     52,500.00    

९ ४ करोड ४०िाख १ दिेख ४ करोड ७० िाख सम्म  56,000.00     55,500.00    

१० ४ करोड ७०िाख १ दिेख ५ करोड सम्म  60,000.00     59,500.00    

ऐ ५ करोड १दिेख मािथ ०.२ % ०.१३ % 
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४.सम्पित्तकर प्रयोजनको िािग जग्गाको िेत्र िवभाजन तथा मूल्यांकन दर :- 

भजनीनगरपाििका वडा नं. १ 

क्रम दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दर रेटप्रित कट्ठा 

१ भजनी न.पा. नं.१ सुखड-भजनी सडक म.मा.िव.गेट-दिेख पेट्रोि पम्पसम्म् भजनी व्यापारीक ५०००००० 

२ 
भजनी न.पा.को कयाषिय निजक ईत्तर ितरको पुि दखेी राजकुमार 

थापाकोघर हुद ैरसंचार सम्म 
भजनी व्यापारीक ३०००००० 

३ कृिष बैक दिेख िप.िस.ओ. सम्म भजनी व्यापारीक ४०००००० 

४ बनचोकदिेखकृिष बैक सम्म भजनी अवािसय २५००००० 

५ महुन्याि बहुमुखी क्याम्पसदखेी भजनी म.मा.िवको गेटसम्म भजनी कृिष ४०००००० 

६ 
दशेराज चौधरीको घर दखेी िपपिको रूख दखेी पििम हुद ैदििणनन्द 

िसहको खेतको कुिो सम्म 
भजनी कृिष १५००००० 

७ िवर बहादरु िव.क.को घर दखेी पििम रोड कणष ब िव.क. को घर सम्म भजनी कृिष १५००००० 

८ पेरहनी दखेी मन्त्रीफाूँटा हुिाकी सडक जाने बाटो छेईको जग्गा भजनी कृिष १५००००० 

९ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा भजनी कृिष ८०००० 

१० केदारेश्वर िनमािव पििम कुिो पुवष रजवाराकाडा मुिबाटो संगजोिडएको भजनी कृिष १५००००० 

११ गोदाम चौतारा दखेीठेंगरपुर सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

१२ मोहन िामाको घर दखेी पििम पुष्प ईपाध्यायको घर सम्म भजनी अवािसय २०००००० 

१३ 
भजनी न.पा.को कयाषिय निजक ईत्तर ितरको पुि दखेी गोदाम 

चौतारासम्म 
भजनी अवािसय १५००००० 

१४ महुन्याि सा.व दखेी ईत्तर बनचोक सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

१५ बनचोक दखेी पििम हुद ैसुख्खड-भजनी जोडने सडकसम्म भजनी अवािसय १०००००० 

१६ भजनी केशव जोशी घर दखेी सनराआज बोिडङ सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

१७ 
भजनी म.मा.िव.को गेट दखेी ईत्तर सुकुम्बासी टोि हुूँद ैयज्ञराजईपाध्याय 

सरको घर सम्म 
भजनी अवािसय १५००००० 

१८ मनमानमा फाटो स्टुिडयो दखेी रेन्जपोष्ट हुूँद ैबनचोक सम्म भजनी अवािसय १५००००० 

१९ रामकुमारको घर दखेी पििम जाने बाटो भजनी अवािसय १०००००० 

२० बरूण मल्िको घर दखेी गोपाि मगरको घर सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

२१ भजनी मधुबन बस्ती गौिनया पुि िभत्रका सडक भजनी अवािसय ३००००० 

२२ भजनी पेट्रोि पम्पदखेी िभत्री बाटो आिाका प्रहरी कायाषियको गेटसम्म भजनी अवािसय ४०००००० 

२३ पुरन जोशीको घर दखेी ईत्तर िभत्री बाटो भजनी अवािसय ३०००००० 

२४ कृष्ण भगतको घर दखेी पििम हुद ैपठाने साईदको घर सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

२५ भजनी पी.सी.ओ. दखेी गौनािहया मेन रोड शेरबहादरु िब.क.को घर सम्म भजनी अवािसय १५००००० 

२६ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा भजनी अवािसय १००००० 

२७ कृष्ण भगतको घर दखेी पुवष केवि सरको घर जाने बाटोको पुि सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

२८ रजवारा िपपिचोक दखेी केदारेश्वर अधारभुत िव. सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

२९ केदारेश्वर अधारभुत िव. पििम कुिो पुवष जोखनको घर सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

३० 
जोखनको घर दखेी चकुििया गाई हुद ैपुवष बौिनया- भजनी मुि सडक 

सम्म 
भजनी अवािसय १०००००० 

३१ गौिनया कृष्ण भगतको पुवष पुि दखेी केवि सरको घर जाने बाटो भजनी अवािसय १०००००० 

३२ 
भजनी न.पा.को कायाषिय दििणगोदाम चौतारा दिेख पुवष पडररया जाने 

बाटो िबचको पुि सम्म 
भजनी अवािसय २०००००० 

३३ चकुििया िपचसडक दिेखपुवष भजनी- जोशीपुर सडक सम्म भजनी अवािसय १५००००० 

३४ 
राप्ती नािा दिेख पुि दिेख ईत्तर पेरहनी हुूँद ैचकुििया जाने बाटोकोचोक 

सम्म 
भजनी अवािसय २०००००० 
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३५ 
पेरहनी रामकृष्ण चौधरीको घर दिेख पििम जाने कृिषसडकको दायाूँ 

बायाूँको बाटो 
भजनी कृिष १५००००० 

३६ 
गोदाम टोिरामकृष्णडगंौराको घर दिेख पुवष जाने ग्राभेिसडकको दायाूँ 

बायाूँको बाटो 
भजनी अवािसय १५००००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. २ 

क्रम दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. 
िेत्र दररेट प्रित कट्ठा 

१ 
रजवारा चौतारा दिेख पुवष वडा नं. ३ को िसमाना ह्युमपाइप सम्मग्राभेि 

सडक 
भजनी 

कृिषिेत्र 250000 

२ रजवारा नहरपुि दखेी ईत्तर बाूँध सम्मग्राभेि सडक भजनी कृिष िेत्र १५०००० 

३ रजवारा िभम बहादरुको घर दखेी िपपिचोक सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय २५०००० 

४ रजवारा चोक दखेी राधा कृष्ण सा.व. िमिन बस्ती र सरूवा बस्ती सम्म भजनी अवािसय ११३००० 

५ 
राधाकृष्ण साव दखेी जागा टोि हुद ैडम्बर खड्काको घर सम्मग्राभेि 

सडक 
भजनी अवािसय १५०००० 

६ रजवारा नत्थुको बोररग दिेख जोखनको घरसम्म कच्ची सडक भजनी कृिष िेत्र १५०००० 

७ 
रजवारा नत्थुको बोररग दिेख वडा नं. १जोड्ने बाटो िसतारामको 

घरसम्मकच्ची सडक 
भजनी कृिष िेत्र १५०००० 

८ िपपिचोक दखेी फुिरामको घर हुद ैरजवारा बजार सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ३००००० 

९ 
रजवार दगुाष पुनको घर दखेी ईत्तर तुफान डाडा खेि मैदान बाट 

सा.व.जानेग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय ११३००० 

१० कटानपुर पशुष राम चौधरीको घर दिेख ईतर िभटाररया जाने कच्चीसडक महादईेिी अवािसय १५०००० 

११ 
ितनघरुवा चोक दिेख पििम कटानपुर बन दिेव सा.व.ई. स. सम्म 

ग्राभेिबाटो 
महादईेिी अवािसय २५०००० 

१२ 
कटानपुर शंकर चौधरीको घर दिेख दििण प्रशान्न अचायषको घर 

सम्मग्राभेि बाटो 
महादईेिी अवािसय २५०००० 

१३ 
कटानपुर मुन्सी राम चौधरीको राआस िमि दिेख दििण भिमन्साको 

घरसम्म ग्राभेि बाटो 
महादईेिी अवािसय २००००० 

१४ 
कटानपुर प्रशन्न अचायष को घर दिेख वडा नं. ६ को िसमाना 

आट्टाभट्टासम्मग्राभेि सडक 
महादईेिी अवािसय २००००० 

१५ सामुदाियक बन कायाषिय कटापुर दिेख ईतर िभतररया जाने ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय १४०००० 

१६ सामुदाियक बन कायाषिय कटापुर दिेख दििण जाने ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय १५०००० 

१७ 
पल्टुपुर मधुसुदन राजवंशी को घर हुद ैदििण रा.मा.िव. हुद ैकाढाूँनदी 

सम्म ग्राभेि सडक 
महादईेिी अवािसय २५०००० 

१८ पल्टुपुर रा.मा.िव. दिेख पुवष खोदाईपुर काठेपुि सम्म ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय २००००० 

१९ 
काढाूँ नदी को पुि मोहनपुर दिेख पििम मोहनपुर गंगाराम चौधरीको 

पसिहुद ैपििम मिहिा स्वम सेिवकाको घरसम्म ग्राभेि सडक 
महादईेिी अवािसय २००००० 

२० ितनघरुवा चोक दिेख मसामखाम गाईूँ  सम्म ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय २५०००० 

२१ 
ितनघरुवा , कटानपुर , मोहनपुर र पल्टुपुर गाईूँ  िसमाना िभत्र पनेसडक िे 

नछोइएका खेती योग्य जिमन 
महादईेिी कृिष िेत्र ८०००० 

२२ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा ० अवािसय ७५००० 

२३ 
रजवारा गभुषको घर दिेख प्रकाश िब.क.को घर हुूँद ैदफल्ड जाने 

बाटोकोकुिडहाने घर सम्मको कच्ची सडक 
भजनी अवािसय १५०००० 

२४ वाििवकास केन्र दिेख अशाराम को घर सम्मको कच्ची सडक भजनी अवािसय १००००० 

२५ कैिाश चौधरीको घर दिेख भोजराम चौधरीको घर सम्मको कच्ची सडक भजनी अवािसय १००००० 

२६ िशवचरणको घर दिेख नाथुरामको घर सम्मको कच्ची सडक भजनी अवािसय १००००० 

२७ नैनाको घर दिेख मुल्िाको घर हुूँद ैगौशािा सम्मको कच्ची सडक भजनी अवािसय १००००० 

२८ मंगतराम भगतको घर दिेख हरररामको घर सम्मको ग्राभेि सडक भजनी अवािसय १५०००० 



v08 M %     ;+Vof M !    k|dfl0fs/0f ldltM@)&(/)$/)!   k|sfzg ldltM@)&(÷)$÷)#   

पेज 6को39 

 

२९ नहरको नयाूँ कल्भटष दिेख नत्थुरामको खेत सम्मको ग्राभेि सडक भजनी अवािसय २५०००० 

३० 
िपपि चौतारा दिेख कुमाि टोि हुूँद ैओिीको घरदिेख बम्टा 

कुमािकोघरसम्मको ग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय १५०००० 

३१ िजतु िब..क.को घर दिेख सौना चौधरीको घर सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय १५०००० 

३२ झोिुंगे पुि दिेख केशव राजवंशीको घर सम्मको ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय २००००० 

३३ भोजराज श्रेष्ठ को घरदिेख नाथुरामको घर सम्मको कच्ची सडक महादईेिी अवािसय १५०००० 

३४ पल्टुपुर िसमिको रुख दिेख खडक बुढाको घर सम्मको कच्ची सडक महादईेिी अवािसय १००००० 

३५ ितवारीको घर दिेख वडा नं. ६ नविपुर को िसमाना सम्मको कच्चीसडक महादईेिी अवािसय २००००० 

३६ मोहनपुरको दफल्ड दिेख वडा नं. ८ को िसमाना सम्मको ग्राभेि सडक महादईेिी अवािसय २५०००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. ३ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दरप्रित कट्ठा रु 

१ 
हुिाकी सडकको काूँढापुि दखेी बदषवाफाूँटा दिैेखी टोि हुूँद ैनयाूँवस्ती 

सम्म 
भजनी अवािसय ३००००० 

२ कुसुमघाट स्कुि दखेी मोहना नदद सम्म भजनी अवािसय १००००० 

३ हुिाकी सडक ठेकीपुर चोक दखेी राप्ती पुि सम्म भजनी अवािसय ७००००० 

४ हुिाकी सडक राप्ती पुि दिेख काूँढा पुि सम्म भजनी अवािसय ५००००० 

५ भजनी पेट्रोि पम्पदखेी बमबहादरुको फडसम्म भजनी अवािसय २५००००० 

६ बम बहादरुको फड दखेी कमषदवेघाट सम्म भजनी अवािसय १०००००० 

७ श्री कृष्ण डगौराको घर दखेी दिषिण जाने बाटो पडरीया गाई जानेसडक भजनी अवािसय ६००००० 

८ संजय सरको घर दखेी कृष्ण दवे िािकणषको घर को घर सम्म भजनी अवािसय ६००००० 

९ पडरीया कमषदवेघाट दखेी ठेकीपुर चोक सम्म भजनी अवािसय ४००००० 

१० पडरीया िोक बहादरु साईदको घर दखेी पुवष िभत्री बाटा भजनी अवािसय ३००००० 

११ आश्वर जोशीको घर दखेी पुवष जाने िभत्री बाटो भजनी अवािसय ३००००० 

१२ गंगांराम जैशीको घर दखेी िभत्र जाने बाटो भजनी अवािसय ३००००० 

१३ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा भजनी अवािसय १००००० 

१४ काढाूँ चोक दखेी ढुिस जाने बाटो काूँढा तेिीको मेिडकि सम्म भजनी अवािसय २५०००० 

१५ ढुिस स्कुि दखेी पकररयापुर हुूँद ैहुिाकी सडक सम्म भजनी अवािसय २५०००० 

१६ 
काूँढा बुििरामको घर पुवष हरीराम, दवुानारायण पनाषह घर 

भगवानददनको घर हुद ैईत्तर बजार सम्म 
भजनी अवािसय २५०००० 

१७ धुिस गौिड चोक दखेी िबर ससह को घर सम्म भजनी अवािसय २००००० 

१८ काूँढा वुििरामको घर दखेी ईत्तरपििम कुिडहानेको घर सम्म भजनी अवािसय २००००० 

१९ काढा चोक दखेी रजवारा जाने बाटोको ददल्िी बहादरु केसीको घर सम्म भजनी अवािसय २००००० 

२० काढा पुि दखेी पेरहनी दििण पुि सम्म भजनी अवािसय ५००००० 

२१ 
वदषवाफाटा डिल्फन चोक प्रितिािय दिेख दिैेखी टोि हुूँद ैनयाूँवस्ती राप्ती 

खोिा सम्म ग्राभेि बाटो 
भजनी अवािसय २००००० 

२२ दिैेखी टोि िपपि चोक दिेख टेक ससह चन्दको घर सम्मग्राभेि बाटो भजनी अवािसय १५०००० 

२३ वदषवाफाटािहरे वडको घरदिेख दििण जाने कृिष बाटो भजनी कृिष १२५००० 

२४ वदषवाफाटा िगरर जैिशको घर दिेखदििण जाने कृिष बाटो भजनी कृिष १२५००० 

२५ धुसी बीपी नगर डम्बर सर को घर दिेखपििम जाने कृिष बाटो भजनी कृिष १५०००० 

२६ 
पडररयाको ईत्तर राप्ती पुि दिेख दििण जाने हुिाकी सडक सम्मकोकृिष 

बाटो 
भजनी कृिष १२५००० 

२७ पडररयाको ईत्तर राप्ती पुि को पििम ईत्तर जाने कृिष सडक भजनी कृिष १५०००० 

२८ 
काूँढाजिन्जरुवा डगंौराको घर दिेख पूवष कल्िु डगंौराको घर सम्मजाने 

ग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय २५०००० 
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२९ कन्हयैापुर पिहरान घर दिेख पूवष कुसुमघाट जाने कृिष कच्चीबाटो भजनी कृिष १५०००० 

३० कन्हयैापुर गोिबन्द चौधरीकोघर दिेख ईत्तर जाने कृिष ग्राभेि बाटो भजनी कृिष २००००० 

३१ कुसुमघाट गाईूँ  भि बहादरु साईदको घर जाने ग्राभेि बाटो भजनी अवािसय १५०००० 

३२ ठेदकपुरको दििण पूवष राप्ती खोिा जाने कच्ची कृिष सडक भजनी कृिष १५०००० 

३३ ठेकीपुर ऄजषने बुढाको घर दिेख ऐठा सम्म जाने कृिष सडक भजनी कृिष १५०००० 

३४ 
पडररया भागीराम डगंौरा को टहरा दिेख दििण ऄन्तरामको घर 

सम्मग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय ६००००० 

३५ ठेदकपुर चोकहुिाकीसडकदिेख ठेदकपुर दििणकृिष सडक सम्म भजनी कृिष ४००००० 

३६ ठेदकपुर दििणकृिष सडकदिेख जविपुर गोरकत्िा पुि सम्म भजनी अवािसय ३००००० 

३७ 
कन्हयैापुर गोरकत्िा पुि दिेख छेद ुडगंौराको घर हुूँद ैकुसुमघाटस्कुि सम्म 

सम्म 
भजनी अवािसय २५०००० 

३८ पडररया िपपिचोक दिेख पडररयाको पूवष सुताहा खोिा को पुि सम्म भजनी अवािसय २५००००० 

३९ 
पडररया प्रददप कुमार मल्ि सरको घर दिेख केदारनाथ अ.िव.सम्म 

जानेबाटो 
भजनी अवािसय ८००००० 

४० 
धुसीराम भरोसे डगंौरा कोघर दिेख मिन्त्रफाटा हुिाकी सडक सम्मको कृिष 

सडक 
भजनी कृिष १५०००० 

४१ पेरहनी को पूवष दिेख धनबहादरु साईदको खेत सम्मको कृिष सडक भजनी कृिष १५०००० 

४२ पेरहनीको रठक दििणको कल्भटषदिेख पुवष जाने कृिष ग्राभेिसडक भजनी कृिष १५०००० 

४३ पडररया िषमी िमश्र को घर दिेख कमषबहादरु चौधरीको घर सम्म भजनी कृिष ८००००० 

४४ 
पडरीया कृष्ण दवे िािकणषको घर दखेी ईत्तर केदार नाथ प्रािव 

जानेबाटोमा पने जग्गाहरू 
भजनी अवािसय ६००००० 

४५ कनैहापुर िसतारानी चौधरीको घर दखेी पुवष खेतमा जाने बाटो भजनी कृिष १२५००० 

४६ कनैहापुर बिहरान घर दखेी राप्तीपुि सम्म भजनी कृिष १२५००० 

४७ पडरीया को पूवष सुताहा नािाको पुि सम्म भजनी कृिष ५००००० 

४८ काढा पुि दखेी कुसुम घाट भारतको िसमाना सम्म भजनी कृिष २००००० 

४९ 
धुसी भाग्गुरामको घर दिेख दखेी बीपी नगर िसमिचोक हुद ैहुिाकी 

सडकसम्म 
भजनी कृिष २००००० 

५० काढा तेिीकोमेिडकिदखेीदििण जाने कृिष बाटो भजनी कृिष १२५००० 

५१ काढा तेिीको मेिडकि दखेीरा.मा.िव. धुसी भजनी कृिष २००००० 

५२ पडरीया जोडी िपपि दखेी दििण कमषदवे घाटसम्म भजनी कृिष ४००००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. ४ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दरप्रित कट्ढा 

१ िौकाहा-भौकाहासा.व. दखेी स्कि हुद ैदििण शेर ब. को घर सम्म खैिाड-२ अवािसय ५००००० 

२ िवजुिियादखेी पचमुिडया जाने बाटो खैिाड-३ अवािसय ३००००० 

३ िवजुिियावुझाबनको घर दखेी िौकाहा-भौकाहा कुिो सम्म खैिाड-४ अवािसय ३००००० 

४ िबजुिियाशेर ब. डगौराको घर दखेी िमन ब. धामीको दििणपुि सम्म खैिाड-५ अवािसय ५००००० 

५ 
खैिाडिमन बहादरु धामीको घर निजक ईत्तर पुि दखेी धनौरा ईत्तर पुि 

सम्म 
खैिाड-६ अवािसय ६००००० 

६ खैिाडिमिन चोक दखेी रािजपुर पक्की पुि सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 

७ रािजपुरपक्कीपुि दखेी दििण पििम हुूँदहै्युमपाइप सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 

८ 
रािजपुरपििम ह्युमपाइप दखेी दििण पििम हुूँद ैअम्बारी जाने सडक 

कन्रा नददसम्म 
खैिाड-६ कृिष १००००० 

९ रा.मा.िव.खैिाडकोईत्तर ितरको पखाषि दिेख पििम ितर जाने बाटो खैिाड-६ अवािसय २००००० 

१० रािजपुरपक्कीपुि दखेी पििम हुूँद ैधौिेिब.क.को घर सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 
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११ 
झल्झिियाधौिे िब.क.को घर दिेख पििम हुूँद ैदोंगपुरजाने बाटो हुूँद ैनिबन 

शाहीको खेतसम्म 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

१२ 
झल्झिियाताि दढक निजक निबन शाहीको खेत दिेख पििम-दििण हुूँद ै

खैिाड-अम्बारी जोड्नेसडक सम्म 
खैिाड-६ कृिष १००००० 

१३ रािजपुरिवजय महतोको िमि दखेी ईत्तर मुि सडक सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 

१४ 
झल्झिियासपष ससह धामीको घर दिेख पििम-दििण िनरे िब.क.को घर 

हुूँद ैदिेवथान िसमिकोरुख सम्म 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

१५ 
झल्झिियादिेवथान िसमिको रुख दिेख रामचन्र न्यौपानेको खेत खैिाड- 

अम्बारी जोड्ने सडकसम्म 
खैिाड-६ कृिष १००००० 

१६ खैिाडएजुकेशनि स्कुि दखेी दििण पििम जाने बाटो खैिाड-६ कृिष १५०००० 

१७ खैिाडएजुकेशनि स्कुि दखेी डम्मारीपुर टोि जाने बाटो खैिाड-६ अवािसय ३००००० 

१८ 
खैिाडकृष्णा महतौको घर दखेी िविरपुर हुद ै४ नं.वडा कायाषिय को 

निजक महगंु डगौराको घरसम्म 
खैिाड-६ अवािसय ३००००० 

१९ ८५प्रितशतको हुन अईने जग्गा खैिाड-१ अवािसय १००००० 

२० धनौरासुिनिको घर दखेी रोकाको घर हुूँद ैबम बहादरु िबष्टको घरसम्म खैिाड-१ अवािसय २००००० 

२१ धनौराईत्तर पुि दखेी खेि मैदान जाने बाटो खैिाड-१ अवािसय ३००००० 

२२ धनौराभरोसेको घर निजककोकल्भटष दखेी पििमसुिनिको घर सम्म खैिाड-१ अवािसय ३००००० 

२३ धनौराभरोसेको घर निजककोकल्भटष दखेी पुवषखुिशरामको घर सम्म खैिाड-१ अवािसय ३००००० 

२४ 
धनौराप्रितिािय दखेी भगरा हुद ैबिगयाटो मुि सडक जोड्ने बाटोमा पने 

जग्गा 
खैिाड-१ अवािसय २००००० 

२५ कुडीिबनय चौधरीको घर दखेी पििम जमुनी मिहिा सा.व.ई.स.सम्म खैिाड-५ अवािसय ३००००० 

२६ बििरामकोघर दिेख दििण जमुनी मिहिा सा.व.ई.स.सम्म खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

२७ कुडीबेझारामको घर दखेी पहिवान जाने बाटोमा जग्गा खैिाड-७ अवािसय १५०००० 

२८ 
कुडीबाूँधुराम चौधरीको घर दखेी सन्तराम चौधरीको घर हुूँद ैवडा नं.९ 

ओखरपुरको िसमानासम्म पने जग्गा 
खैिाड-८ अवािसय २००००० 

२९ िबजुिियागरीवु डगौराको घर दखेी पुवष परट्ट ताि सम्म खैिाड-२ अवािसय २००००० 

३० 
भजनी-सुख्खडसडकको खैिाड मानु डगौराको घर दखेी पुवष वडा कायाषिय 

जाने बाटो 
खैिाड-६ अवािसय ४००००० 

३१ िमन बधामीको घर दििण पुिदखेी पुवष बिगयान टोि जाने बाटो खैिाड-६ अवािसय २००००० 

३२ धनौराईत्तरपुि दखेी कुडी वुिि बमको घर सम्म खैिाड-१ अवािसय ६००००० 

३३ कुडीसूयाष सा.व.ई.स.दखेी दििण मुन्सी चौधरीको घर सम्म खैिाड-५ अवािसय ५००००० 

३४ कुडीवुिि बमको घर दखेी सूयाष सा.व.ई.स.को चोक सम्म खैिाड-५ अवािसय ५००००० 

३५ धनौरापञ्चरामको घर दखेी दििण पछिापुर सुिनिको घर सम्म- खैिाड-१ अवािसय २००००० 

३६ धनौराछोटेिाि चौधरीको घर दखेी पूवष जाने बाटोमा पने जग्गा खैिाड अवािसय २००००० 

३७ धनौरािजतरामको फड दखेी पििम दििण झोिडया टोि सम्म खैिाड-१ अवािसय २००००० 

३८ कंुडीझोिडया टोि दखेी पििम दििण कंुडी खेि मैदान सम्म खैिाड-५   २००००० 

३९ कुडीमहिान खुशीरामको घर दखेी दििण खुिशराम चौधरीको घर सम्म खैिाड-५ अवािसय ४००००० 

४० िवजुिियागाूँई दििण खेत जाने पुरानो बाटो खैिाड-२ कृिष १५०००० 

४१ कुडीसुयष सा.व. दिेख ईत्तर धनौरा खेि मैदान सम्म जाने बाटो खैिाड-५ कृिष १५०००० 

४२ िबजुिियाखोप केन्र दिेख ईत्तर मिनरामको घर सम्म खैिाड-२ अवािसय ३००००० 

४३ िवजुिियाडम्बर चौधरीको घर दिेख दििण कृष्ण चौधरीको घर जाने बाटो खैिाड-६ अवािसय ३००००० 

४४ िवजुिियाकृष्ण चौधरीको घर दिेख दििण ड़ोंगपुर जाने बाटो खैिाड-२ अवािसय २००००० 

४५ 
िवजुिियाराजकुमार चौधरीको घर दििण कल्भटष दिेख पवष िौकाह्भौकाह 

ताि जाने बाटो 
खैिाड-२ कृिष १५०००० 
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४६ 
िवजुिियामहशे चौधरीको घर दिेख पुवष ईत्तर खोल्टीमरटयारी ताि ितर 

जाने बाटो 
खैिाड-२ अवािसय १५०००० 

४७ िवजुिियाठाकुर चौधरीको खेत दिेख पििम दििण बीच खेतको बाटो खैिाड-२ कृिष १५०००० 

४८ 
झिझिियािशिवर प्रितिािय दिेख प्रताप ताम्राकारको घर हुूँद ैचक्र 

साईदको घर जानेबाटो 
खैिाड-६ अवािसय २००००० 

४९ 
झिझिियाचक्र साईदको घरदिेख दििण बीच खेतकोबाटो हुूँद ैखैिाड- 

अम्बारी जोड्नेबाटोसम्म 
खैिाड-६ कृिष १००००० 

५० झिझिियाधना जैिशको घरदिेख ईत्तर स्कुि हुूँद ैरिब ढकािको घर सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 

५१ 
झिझिियारिब ढकािको घर दिेख दििण पुवष भण्डारीको िमि हुद ैखेम 

बहादरु िब.क.को घरसम्म 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

५२ झिझिियाकृष्कोण जैिशको पसि दिेख पििम काििका अ.िव.सम्म खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

५३ 
झिझिियाडम्बर सुनारको घर दिेख धमष ताम्राकार को घर निजक कल्भटष 

सम्म 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

५४ झिझिियादान बहादरु िब.क.को घर दिेख छिबिाि िब.क.को घर सम्म खैिाड-६ अवािसय २००००० 

५५ 
झिझिियाशेरबहादरु िबष्टको घरदिेख पििम हुूँद ैटेक बहादरु रावि को 

घर सम्म 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

५६ 
रािजपुरिभक्खु डगंौराको घर दिेख दििणबिगयाहुूँद ैओम प्रकाशको घर 

जाने बाटो 
खैिाड-६ अवािसय १५०००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं.५ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दरप्रित कट्ठा 

१ हुिाकी सडक प्रितिािय दखेी िौबस्ता सम्म िपचसडक भजनी अवािसय २४०००० 

२ हुिाकीसडक िौबस्ता दखेी कमषदवे मिन्दर सम्म भजनी अवािसय ३००००० 

३ हुिाकी सडक कमषदबे मिन्दर दखेी ठेदकपुिकन्रा नदद सम्म िपच सडक भजनी अवािसय २००००० 

४ कमषदवेमिन्दर दखेी कमषदवे सामुदाियक घर सम्म भजनी अवािसय २००००० 

५ मानपुरसेतेको घर दिेख वनगाईूँ  दश गजा सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय ७५००० 

६ ददुवुाफाटा दिेखकौवाखेडा सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ७५००० 

७ ददुवुाफाटादिेख कािापाताि सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ७५००० 

८ िमिनपुरदिेख ददुवुाफाटा सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ८५००० 

९ श्रीकमेश्वर मा.िव. दिेख चम्रौधा, िखराया हुूँद ैिौवास्ता गाईूँ  सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

१० इन्रबहादरु ऄिहरको घर दखेी दििण िसमा रोड सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय १५०००० 

११ ८५प्रितशतको हुन अईने जग्गा भजनी अवािसय ७५००० 

१२ 
कमषदवेमिन्दर दखेी भगतपुर हुद ैपुवष खरौटी सामदुाियक घर सम्म ग्राभेि 

बाटो 
भजनी अवािसय १५०००० 

१३ िािबोझीगाईको िभित्र पुरानो ग्राभेि बाटो भजनी अवािसय १००००० 

१४ िािबोझीभन्सार दखेी िसमा चौकी सम्म िपच सडक भजनी कृिष १५०००० 

१५ पुवषखरौटी सा.व दखेी दाने साईदको घर सम्म भजनी कृिष ८०००० 

१६ श्रीऄमर अ-िव- दिेख बेिाहा सम्म भजनी अवािसय १२०००० 

१७ कुटीखानेपानी दिेख कुटी मिन्दर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

१८ मोितबोहराको घर दिेखिखराया तीन घरुवासम्म भजनी अवािसय ७५००० 

१९ खुशीरामचौधरीको घर दिेख िौवास्ता घाट सम्म भजनी अवािसय ७०००० 

२० िौवस्ताचोक दिेख िौवस्ता घाट सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२१ कमरुडगौराको घरदिेख दि बहादरु राजीको घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२२ कुसुमराजीको घर दिेख सुरेश िब.क.को घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२३ रङ्ग बुढाको घरदिेख कमेश्वर मा.िव.सम्म भजनी अवािसय ८०००० 
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२४ िनमषिासुनारको घरदिेख मान बहादरु साईद को घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२५ जगदीशराजीको घरदिेख मिनराम चौधरीको घरसम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२६ हुिाकीसडक दिेख पाि ससह बुढाको घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२७ हुिाकीसडक दिेखगोिवन्द सुनारको घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

२८ िखरायादिेख िसमा सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय ६०००० 

२९ हुिाकीसडक दिेख चम्किपुर सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय ७५००० 

३० हुिाकीसडक दिेख ट्रान्सफर िमटरहुदैं सुन्दरीचौधरीको घरसम्म भजनी अवािसय ८०००० 

३१ बादिकोपसि दिेख कोदकिा कडायतको घर सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

३२ हररचौधरीको घर दिेख कमषदवे कान्रा नदद सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

३३ सुरचदाराको घरदिेख बाििवहानी सम्म भजनी अवािसय ८०००० 

३४ वाििवहानीदिेख चौतारा सा.व.जाने बाटो सम्म भजनी अवािसय ७०००० 

३५ ऄमरप्रा.िव. दिेख िमिनपुर हुूँद ैिपपरकोटी सम्म भजनी अवािसय ७५००० 

३६ मानपुरदिेख धनिवरेकोघर सम्म भजनी अवािसय ७५००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. ६ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दर रेटप्रित 

        कट्ढा 

१ बसाहा गाईूँको मेन बाटो िक्कड जाने बाटो संग जोिडएको ग्राभेि बाटो   अवािसय ३००००० 

२ 
बसाहा गाईूँ  िमन्ती राम चौधरीको पसि निजक चोक दिेख ईतर बाि 

ईद्यानप्रा.व. जाने बाटो ग्राभेि 
  अवािसय ३००००० 

३ 
बसाहा गाईूँ  मिन्दर चोक दिेख महादईेिी सेवक राम चौधरीको घर 

हुदमैहादईेिी चोक सम्म ग्राभेि 
  अवािसय ३००००० 

४ बसाहा दििण कल्भटष गोठुवा दिेख पुवष िपपरकोटी जाने ग्राभेिबाटो   अवािसय ३००००० 

५ बसाहा गाईूँ  दििण जम्मन ससह चौधरीको घर जाने ग्राभेि बाटो   अवािसय २००००० 

६ मसामखाम चोक दिेख रमैया डगौराको घर सम्म ग्राभेि बाटो   अवािसय २००००० 

७ रमैया डगौराको घर दिेख पुनासी को घर सम्मग्राभेि बाटो   अवािसय १००००० 

८ मसामखामपुनासी डगौराको घरदिेख बसाहा जोडने ग्राभेि बाटो   अवािसय ३००००० 

९ बसाहा राम जनम चौधरीको घर दिेख पुवष १०० िमटर पुवष जाने बाटोकच्ची   अवािसय १००००० 

१० मसामखाम चोक मिन्दर दिेख पििम ितनघरुवा जाने बाटो ग्राभेि   अवािसय ३००००० 

११ 
भरत शाहको पोखरी निजक बाट पििम ितनघरुवा राजु चौधरी पसि 

निजकैजोडने कच्ची बाटो 
  अवािसय १००००० 

१२ 
मसामखाम मुि कमैया बेचन डगौराको घर दिेख ईतर भागमि डगौराको 

खेतसम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय २००००० 

१३ 
सझगौ डगौराको बोररग दिेख दििण हुद ैमहादईेिी िषमण चौधरीकोघर 

सम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय ३०००० 

१४ 
महादईेिी चन्रमान कुश्मीको घर हुद ैदििण शंकर चौधरीको पसि 

सम्मग्राभेि 
  अवािसय २००००० 

१५ 
महादईेिी टीकाराम चौधरीको घर हुद ैपुवष मोती राम चौधरीको िचया 

पसिसम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय २००००० 

१६ 
महादईेिी पञ्चेश्वर मिन्दर दिेख दििण ओिम चौधरीको घर सम्म 

कच्चीबाटो 
  अवािसय १००००० 

१७ 
महादईेिी सोनु राम चौधरीको घर दिेख पुवष जीवन चौधरीको घर हुद ै

ओिमचौधरीको घर सम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय २००००० 

१८ 
महादईेदी राजा राम चौधरीको चोक दिेख पुवष सुवाश चौधरीको घर 

हुदरैा.मा.िव स्कुि सम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय २५०००० 
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१९ 
महादईेिी रा.मा.िव. स्कुि हुद ैहरर राम चौधरीको घर हुद ै

दििणमहादईेिी िवष्णापुर जोडने बाटो कच्ची 
  अवािसय १००००० 

२० 
महादईेिी भुज्जु चौधरीको घर हुद ैपुवष गोपी शाहको घर सम्म ग्राभेिर 

रा.मा.िव स्वुि को गेट सम्म कच्ची 
  अवािसय १००००० 

२१ 
महादईेिी मख्खन शाहको घर निजक दिेख दििण िभक्खु डगंौराको घर 

सम्मकच्ची बाटो 
  अवािसय १००००० 

२२ 
महादईेिी िहम्मत के.सी.को घर दिेख पििमिभक्खु डगंौराको घर सम्म 

ग्राभेि बाटो 
  अवािसय १००००० 

२३ 
महादईेिी बािुवा टार दिेख िभक्खु डगौरा को घर हुूँद ैगजैना नािासम्म 

कच्ची बाटो 
  अवािसय १००००० 

२४ 
महादईेिी चोक दिेख पििम कािि राम चौधरीको घर हुद ैितनघरुवा 

चोकसम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय ३००००० 

२५ 
महादईेिी कािी राम चौधरीको घर दिेख ईतर २०० िमटर सम्म ग्राभेि 

बाटो 
  अवािसय २००००० 

२६ महादईेिी सामुदाियक भवन दिेख गजैना नािा सम्म   अवािसय १००००० 

२७ 
महादईेिी गजैना नािा दिेख खोदईपुर नािा दििण काठे पुि सम्मग्राभेि 

सडक 
  अवािसय २५०००० 

२८ 
नविपुर करण ऄटो वकष  शप दिेख हरर प्रसाद चौधरी को घर जाने 

ग्राभेिसडक 
  अवािसय १५०००० 

२९ 
िवष्णापुर िसताराम ऄिधकारीको घर दिेख पुवष गैरी नािा को काठे 

पुिसम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय २००००० 

३० 
राम िाि चौधरीको घर दिेख पुवष चम्फा चौधरी र शंकर चौधरीको घर 

हुदईैतर बुधराम चौधरीको घर सम्म कच्ची बाटो 
  अवािसय १००००० 

३१ 

जोशीपुर गाईूँपाििका को िसमाना िवष्णापुर दिेख नविपुर स्कुि 

हुदगैोडचौरा दबिपुर खैरा चोक हुद ैवडा नं.६ को िसमाना सम्म िपच 

सडक 

  अवािसय ७००००० 

३२ 
नविपुर गाईूँ  राजेश चौधरीको घर दिेख बीचको बाटो तेजराम चौधरीको 

घरहुद ैदफल्ड सम्म िपच सडक 
  अवािसय ५००००० 

३३ 
नविपुर बीचका टोि ििी राम चौधरीको दिेख ईतर कृष्ण प्रसाद 

चौधरीकोघर सम्म िपच सडक 
  अवािसय ५००००० 

३४ 
नविपुर आश्वरी प्रसाद चौधरीको घर दिेख मेघ नाथ चौधरीको घर 

ईत्तरसम्म िपच सडक 
  अवािसय ५००००० 

३५ 
नविपुर बीचका टोि ििि राम चौधरीको घर दिेख पििम जाने 

बाटोकृष्ण प्रसाद चौधरीघर सम्म िपचसडक 
  अवािसय ५००००० 

३६ कृष्ण प्रसाद चौधरीघरदिेख राम नारायण चौधरीको घर सम्म कच्ची सडक   अवािसय १००००० 

३७ 
नविपुर िमिन चौराहा दिेख पुवष मरुवा हुद ैपदररया हुद ैबहादरुपुरमिहिा 

वडा सदस्यको घर सम्म ग्राभेि बाटो 
  अवािसय ३००००० 

३८ 
नविपुर प्रकाश चौधरीको मेिडकिको पुवष शोभा चौधरीको घर हुद ै

पुवषदििण िशव िाि चौधरीको घर सम्म ग्राभेि सडक 
  अवािसय २५०००० 

३९ थापापुर भेिनयार को पििम दििण जाने बाटो कच्ची बाटो   अवािसय १००००० 

४० 
नविपुर मोहनपुर जोडने सडक बीच चोक दिेख दििण झरनैया को ढीक 

ढीकैथापापुर बस्ती हुद ैखैरा को िसमाना सम्म ग्राभेि सडक 
  अवािसय २५०००० 

४१ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्ग   अवािसय ८०००० 

४२ महादईेिी बुिि ससह चौधरीको घर दिेख झरनैया नािा सम्मिपच सडक   अवािसय ६००००० 

४३ झरनैया नािा दिेख वडा कायाषिय िवष्णापुर सम्म ग्राभेि सडक   अवािसय ४००००० 

४४ 
थापापुर दया राम चौधरीको घर हुद ैिशव राज स्मृित भवन कुूँ वा हुदिैपच 

सडक िखमिाि को घर सम्म 
  अवािसय ३००००० 
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४५ 
थापापुर िशव राज स्मृित भवन दिेख दििण मोहनपुर नविपुर जोडने 

सडककच्ची बाटो 
  अवािसय १००००० 

४६ 
थापापुर गाईूँको कुूँ वा दिेख तीन बाटो दििण स्कुि हुूँदनैविपुर-मोहनपुर 

जोडने ग्राभेि सडक 
  अवािसय २५०००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं.७ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स िेत्र दररेटप्रित कट्ठा 

१ दििण पुर सा.व.दिेख पििम ऄन्जिी सा.व.सम्म ग्राभेि सडक भजनी कृिष २००००० 

२ दििण पुर छेद्द ुकठररयाको घर दिेख हिौना जाने बाटो कच्चीसडक भजनी कृिष २००००० 

३ 
हुिाकी सडक प्रेम बहादरु कठररयाको खेतदखेी दििण पुरूवा सा.व.सम्म 

कच्ची सडक 
भजनी कृिष २००००० 

४ 
हुिाकी सडक कठररया टोिको ट्रान्सफर दिेख ददि बहादरु 

कठररयाकोमेिडकि सम्म ग्राभेि सडक 
भजनी कृिष ५००००० 

५ 
राम प्रसाद कठररयाको घर दिेख पििम िबनोद कठररयाको खेत सम्म 

कच्चीसडक 
भजनी कृिष ३००००० 

६ िनमको रूख दखेी पििम कंसराम कठररयाको खेत सम्म कच्ची सडक भजनी कृिष २५०००० 

७ हुिाकी सडक िहम्मतपुर कठररया टोि सम्म िपच सडक भजनी कृिष ७००००० 

८ हुिाकी सडक कठररया टोि दिेख गणेशमान चोक सम्म िपच सडक भजनी अवािसय १२००००० 

९ हुिाकी सडक िहम्मतपुर कठररया टोि सम्म िपच सडक भजनी कृिष ८०००० 

१० हुिाकी सडक गणेशमान चोक दिेख पुििया पुर सम्मिपच सडक भजनी अवािसय ५००००० 

११ गौडी दखेी दििणहिौना बाबा मिन्दर सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय २५०००० 

१२ चम्मन चोक दखेी दििण पुरुवा सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ७००००० 

१३ हुिाकी सडक िहम्मतपुर चोकदखेी दििण फुट्िैया सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय २५०००० 

१४ हुिाकी सडक िहम्मतपुर चोक हुूँद ैBOP क्याम्प सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ५००००० 

१५ मधेसी भवन दिेख दििण जगदीश भुजी को घर सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ६००००० 

१६ राधे बोटको घर दिेख पुवष हुूँद ैसरवन ठाकुरको घर सम्म ग्राभेिसडक भजनी अवािसय ६००००० 

१७ सम्भु िोिनयाको घर दिेख ईत्तर भगिन्त िोिनयाको घर सम्म कच्चीसडक भजनी अवािसय ३००००० 

१८ िसराधानी बस्तीका सवै सडकहरू भजनी अवािसय ३००००० 

१९ ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा भजनी अवािसय १००००० 

२० दििण पुर चोक दखेी ताडा हुदचैम्रौधा सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ५००००० 

२१ भोिु कठररया को घर दिेख दििण हुिाकी सडक सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय २५०००० 

२२ क्िबको खेि मैदान दिेख दििण नरसदऄििको घर सम्म कच्ची सडक भजनी अवािसय २००००० 

२३ फुट्िैया दखेी ऄन्जिी सा.व.ई.स. सम्म कच्ची सडक भजनी कृिष २००००० 

२४ हुिाकी सडक बनगाईूँ  टोि दिेख किबिा सम्म ग्राभेि सडक भजनी अवािसय ३००००० 

२५ 
हुिाकी सडक बनगाईूँ  टोि दिेख ईत्तर पुरानो हुिाकी सडकसम्म ग्राभेि 

सडक 
भजनी अवािसय ३००००० 

२६ 
हुिाकी सडक गणेशमान चोकदिेख ईत्तर क्िबको खेि मैदान हुूँद ैिल्कु 

कठररयाको घर चम्मन चोक सम्मग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय २५०००० 

२७ 
हुिाकी सडक गणेशमान चोक दिेख ईत्तरमेघनाथ चौधरीको घर सम्म 

ग्राभेि सडक 
भजनी अवािसय ४००००० 

२८ सिनदवे मिन्दरको पुवष हुूँद ैआन्रिाि चौधरीको घर सम्म ग्राभेिसडक भजनी अवािसय ३००००० 

२९ वडा कायाषियको ईत्तर हुूँद ैप्रेमिाि कठररयाको घर सम्म ग्राभेिसडक भजनी अवािसय ३५०००० 

३० 
जंग बहादरु को घर दिेख पििम अशाराम कठररयाको घर सम्म 

ग्राभेिसडक 
भजनी अवािसय ३००००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. ८ 
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क्रम दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स. िेत्र दररेटप्रित कट्ठा 

1 जनकपुर पकिडया रुख दिेख ईतर बहादरुपुरको मरुवा सम्म ग्राभेिसडक नविपुर अवािसय २५०००० 

2 
बहादरुपुर भरत िाि चौधरीको घर दिेख ईतर िशव प्रा.िव. हुद ै

पथरैयानदी सम्म ग्राभेि बाटो 
नविपुर अवािसय २५०००० 

3 
बहादरुपुर राम प्रसाद चौधरीको घर दिेख ईतर ऄनुप िड.सी.को घर 

सम्मग्राभेि बाटो 
नविपुर अवािसय २५०००० 

4 
िशव अधारभुत बहादरुपुर दिेख ईतर छछरहवा हुद ैजोिशपुर 

गा.पा.कोिसमाना िािपुर बाूँणी सम्म ग्राभेि 
नविपुर अवािसय २५०००० 

5 
छछरहवा गाईूँको नहर को दढक दढकै िषमी चौधरीको घर हुद ैिवष्णापुरर 

छछरहवा जोडने ग्राभेिसडक 
नविपुर अवािसय १५०००० 

6 
छछरहवा िवद्युत सहकारी भवन दिेख पुवष राम कुमार चौधरीको घर 

सम्मकच्ची बाटो 
नविपुर अवािसय १००००० 

7 
छछरहवा दिेख िवष्णापुर गाईूँ  जाने बाटो गैरी नािा काठे पुि सम्मग्राभेि 

बाटो 
नविपुर अवािसय २००००० 

8 ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा ० अवािसय १००००० 

9 
खैरा पुि दिेख चन्र िाि चौधरीको घर हुूँद ैदििण जागा टोि बिस्तजाने 

ग्राभेि बाटो 
महादईेिी अवािसय २००००० 

10 
खैरा जागा टोि दिेख ईतर पििम काढाूँ दढक हुद ैमोहनपुर दफल्ड 

सम्मग्राभेि बाटो 
महादईेिी अवािसय २५०००० 

11 
खैरा चोक दिेख बाशु चौधरी को घर हुद ैपुवष झरनैया नािा सम्मग्राभेि 

बाटो 
महादईेिी अवािसय ३००००० 

12 
खैरा सुिनता चौधरीको घरदिेख ईतर स्कुि जाने बाटो हुद ैझरनैया को 

दढक दढकै 
महादईेिी अवािसय २००००० 

  िाि बहादरु चौधरीको घर सम्म ग्राभ       

13 
हुिाकी रोड बाट ईतर कृष्ण ध्वज चन्द मा.िव. को जग्गा हुद ैझरनैयानािा 

को दढक दढकै ददप िवई िवजन सहकारी सम्मको कच्ची सडक 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

14 
ऄक्रम ऄििको घर दिेख पुवष कृष्ण ध्वज चन्द मा.िव. हद ैजनकपुरकाििका 

मिन्दर सम्म ग्राभेि सडक 
महादईेिी अवािसय ४००००० 

15 गोडचौरा दबि पुि दिेख ऄक्रम ऄििको घर सम्म िपच सडक महादईेिी अवािसय ५००००० 

16 गोडचौरा ऄक्रम ऄििको घर दिेख दििण झरनैया नािा सम्म ग्राभेि बाटो महादईेिी अवािसय २००००० 

17 बदिा चोक दिेख हररओम चौधरीको घर सम्म (सेती िोकमगष) महादईेिी अवािसय ७००००० 

18 
गोडचौरा गणेश िड.सी.को घर दिेख पुवष ईतर खुिश राम चौधरीको घर 

सम्मग्राभेि बाटो 
महादईेिी अवािसय २००००० 

19 
गैरी पुि गोडचैरा दिेख गैरी को दढक दढकै दििण हुिाकी रोड सम्मकच्ची 

बाटो 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

20 
गोडचौरा राधा कृष्ण चौधरीको घर दिेख दििण हुिाकी सडक 

अशारामचौधरी को घर सम्म ग्राभेि 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

21 
गोडचौरा भरत िाि चौधरी को घर दिेख पििम एनुका को घर सम्म 

ग्रावेिबाटो 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

22 
कृष्णनगर बीच गाईूँ  हुद ैकाढाूँ नदी दढक दढकै हुिाकी सडक केशब 

शाहकोघर सम्म ग्राभेि 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

23 कृष्णनगर बीच गाईूँ  दिेख पुवष हुद ैझरनैया नािा सम्म ग्राभेि बाटो महादईेिी अवािसय १५०००० 

24 
कृष्णनगर बदिा चोक दिेख पुवष काढा नददको दढक हुद ैगोकेन्रभण्डारीको 

घर सम्म ग्राभेि 
महादईेिी अवािसय १५०००० 

25 
हुिाकी सडक दिेख दििण काििका प्रा.िव. जाने बाटो सन्त 

िनरांकारीभवन सम्म ग्राभेि 
नारायणपुर अवािसय १५०००० 
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26 हुिाकी सडक हुद ैदििण सन्त िनरांकारीको भवन सम्म ग्राभेिबाटो नारायणपुर अवािसय १५०००० 

27 
हुिाकी सडक पथरैयाको पुि दिेख दििण जया प्रसाद ढुंगानाको घर 

हुदखैल्िा टोि सम्म ग्राभेि बाटो 
नारायणपुर अवािसय १५०००० 

28 
हुिाकी रोड बाट ईतर सोनाफाूँटा हुद ैजनकपुर राम बहादरु चौधरीको 

घरनिजक पकिडया रुख सम्म ग्राभेि बाटो 
नारायणपुर अवािसय २५०००० 

29 
सोनाफाूँटा रित राम चौधरीको घर दिेख पुवष ईतरपुर टोि सुनाफाूँट 

सम्मकच्ची बाटो 
नारायणपुर अवािसय १००००० 

    /नविपुर     

30 
जनकपुर थापा सरको घर दिेख पुवष िाि बहादरुसाईूँ द को घर सम्म 

कच्चीबाटो 
नविपुर अवािसय १००००० 

31 
जनकपुर धमष ितिमल्सैना को घर दिेख पुवष वेिुवा घाट जाने बाटोकच्ची 

बाटो 
नविपुर अवािसय २००००० 

32 जनकपुर दिैेख टोि ग्राभेि बाटो नविपुर अवािसय १५०००० 

33 जनकपुर भथाषन टोि ग्राभेि बाटो नविपुर अवािसय १५०००० 

34 
जनकपुर नरेश मेिडकि दिेख पििम िजन्दा िाि चौधरीको घरहुूँद ैगैरी 

निा जाने ग्राभेि बाटो 
नविपुर अवािसय २००००० 

35 बहादरुपुर िशवमिन्दर दिेख गैरी नािा सम्मको ग्राभेि सडक नविपुर अवािसय १५०००० 

36 बहादरुपुर आन्नु चौधरी को घर दिेख पुवष दििण जनकपुर जाने बाटोग्राभेि नविपुर अवािसय २००००० 

37 काििका अ.िव. दिेख मता ससह बमको घर हुूँद ैकाूँडा सम्मको कच्चीसडक नारायणपुर अवािसय १००००० 

38 
चेतराज भण्डारीको घर हुूँद ैकटक बहादरु शाहीको घर सम्मको 

ग्राभेिसडक 
नारायणपुर अवािसय १५०००० 

भजनीनगरपाििका वडा नं. ९ 

क्र.स. दररेट पुरा नाम सािबकगा.िव.स िेत्र दर रेट प्रितकट्ठा 

१ छोरिैया संिजवको घर दिेख गुप्तेश्वर चोक सम्मको ग्राभेि सडक खैिाड अवािसय १५०००० 

२ 
अम्बासा-िािबोझी सडक खण्डपचमुिडया रामनाथ चौधरीको 

घरदखेीपचमुिडया बजार सम्म ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय ४००००० 

३ 
अम्बासा-िािबोझी सडक खण्ड ड़ोंगपुर प्रदशेीको घर दखेी नर 

बहादरुबमको घरसम्म ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय २००००० 

४ 
अम्बासा-िािबोझी सडक खण्ड अम्बारी वन सिमितको घरदखेी गंजहुवा 

दििण पुि सम्म ग्राभेिसडक 
खैिाड अवािसय २००००० 

५ पच्मुिडया छोटेराम सरको घर दखेी पुवष जाने बाटो ग्राभेि सडक खैिाड अवािसय ३००००० 

६ 
डोंगपुर गाईको िभत्री सडक कृष्णको घर दिेख जाििरामाको घर 

जानेग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

७ 
अम्बारी गाईको िभत्री सडकसा.व.को चोक दििण अम्बारी जाने ग्राभेि 

सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

८ अम्बारी मुि सडक दखेी खुशी रामको घर हुद ैकनरा नदी सम्म खैिाड अवािसय १५०००० 

९ अम्बारी सा.व. दिेख खुशीरामको घर हुूँद ैकनरा नदद जाने ग्राभेिबाटो खैिाड अवािसय १५०००० 

१० 
कुडी सरहान रामबहादरु चौधरीको घर दिेख पहिवान जाने नसषरी 

सम्मग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

११ 
गुप्तेश्वर चोक दखेी िबरू भगतको घर हुद ैबसाहन रामबहादरु 

चौधरीकोघर सम्म ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

१२ भूरूवा मुि सडक िभम बहादरु राजीको घर हुद ैपूवष जाने बाटोमा खैिाड अवािसय १४०००० 

१३ वनखेतको ईत्तर दिेख पहिवानगाईूँको दििण पुि सम्म ग्राभेि सडक खैिाड अवािसय ४००००० 

१४ भुरूवा मुि सडक दखेी मोहन राजीको घर सम्म कच्ची सडक खैिाड अवािसय १३०००० 

१५ भुरूवा दददी बिहनी िशिवरमा िभत्र पने ग्राभेि सडक खैिाड अवािसय १५०००० 

१६ िधरेन्र िसहको घर दखेी दििण खुरखुरीया जाने बाटोको ग्राभेिसडक खैिाड अवािसय १५०००० 
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१७ गन्हुवा मुि सडक दखेी खोजराम चौधरीको घर जाने बाटोको ग्राभेिसडक खैिाड अवािसय १५०००० 

१८ गन्हुवाऄंगानुको घर दखेीदक्खोिषण बदरपिनया ग्राभेि सडक खैिाड अवािसय १५०००० 

१९ 
गन्जहुवा मुि सडक दखेी पन्चरामको घर हुद ैऄंगानु चौधरीको घर 

जानेबाटोको ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १२५००० 

२० ८५ प्रितशतको हुन अईने जग्गा खैिाड अवािसय १००००० 

२१ 
भुरुवा छोटकी सोसुवा ताि दिेख दििण दददीबिहनी ताि हुूँद ै

सिनदवेमिन्दर सम्मको ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय २००००० 

२२ 
पहिवान मुि सडक दखेी महकुि रािज, अशारामको दििण पििम 

जानेग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १७५००० 

२३ 
पहिवान दििण पुि निजक मुि सडक दखेी पििम राजीटोि सम्म 

बाटोकोग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

२४ पहिवान गाई झवान फर दखेी गजेन्र राजीको घर सम्म खैिाड कृिष िेत्र ३००००० 

२५ 
पचमुडीया फुिरामको िमि दिेख दििण रा.मा.िव.हुूँद ैबजार सम्मग्राभेि 

सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

२६ 
डोंगपुर विदवे चौधरीको घरदिेख दििण काकी पोल्ट्री फामष सम्मग्राभेि 

सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

२७ 
ओखरपुर छोरिैया संिजवको घरदिेख दििण पदम राज ईपाध्यायको घर 

सम्मग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १२५००० 

२८ डोंगपुर पदम काकीको घरदिेख ईत्तर नदद सम्मग्राभेि सडक खैिाड अवािसय १५०००० 

२९ 
िहम्मतपुर रामदिुारे चौधरीको घरदिेख पूवष नागररक सचेतना केन्रसम्म 

ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

३० 
िहम्मतपुर नागररक सचेतना केन्र दिेख पििम मोहन थापाको 

घरसम्मग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

३१ 
िहम्मतपुर ट्रान्सफर दिेख दििण मास्कीको घर हुूँद ैपििमचुट्टीहावा ताि 

सम्म ग्राभेि सडक 
खैिाड अवािसय १५०००० 

 

नोटः चािु अ.व.कोश्रावण दिेख पौष मसान्त िभत्र सम्पित कर ितनेकरदातािाइ १० प्रितशत छुट्ट ददइने छ । 

 

 

ऄनुसूिच –२ 

(दफा ३ संग सम्विन्धत)  

११३१४भूिमकर (मािपोत) करको दररेट :- (वार्थषक) 

अ.व.२०७०/०७१ भन्दा ऄिघको ऄसुिीको िािग :- 

क्र.स. िेत्रफि  
दकिसम  

ऄवि दोयम  िसम  चहार 

१ ० िवघाह दिेख१.५सम्म ४० ३६ ३० २८ 

२ १.५ िवघाह दिेख ३ सम्म    ५१ ४१ ३५ ३० 

३ ३ िवघाह भन्दा मािथ    ४२० ३७२ ३०० २४० 

अ.व.२०७१/०७२ देिख अ.व.२०७३/०७४ सम्मको ऄसुिीको िािग   :- 

क्र.स. िेत्रफि  
दकिसम  

ऄवि दोयम  िसम  चहार 

१ ० िवघाह दिेख१सम्म ३०० २४० २०० १६० 

२ १ िवघाह दिेख ३ सम्म    ४५० ४०० ३५० ३०० 

३ ३ िवघाह भन्दा मािथ    ५०० ४५० ४०० ३५० 

मािपोत (भूिमकर ) जररवाना अ.व.२०७९/०८० 

क्र.स. वषष/ ऄविध  जररवानादर औसतमा कैदफयत 
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१ पिहिो वषष २० २०   

२ दोस्रो वषष २५ २२.५   

३ तेश्रो वषष ३० २५   

४ चौथो वषष ३५ २७.५   

५ पाूँचौ वषष ४० ३०   

६ छैठौ वषष ४५ ३२.५   

७ सातौ  वषष ५० ३५   

८ अठौ वषष ५५ ३७.५   

९ नवौ वषष ६० ४०   

१० दशौ वषष ६५ ४२.५   

११ एघारौ वषष ७० ४५   

१२ बाह्रौ वषष ७५ ४७.५   

१३ तेह्रौ वषष ८० ५०   

१४ चौधौ वषष ८५ ५२.५   

१५ पन्रौ वषष ९० ५५   

१६ सोह्रौ वषष ९५ ५७.५   

१७ सत्रौ वषष १०० ६०   

१८ ऄठारौ वषष १०५ ६२.५   

१९ ईन्नाआसौ वषष ११० ६५   

२० िबसौ वषष ११५ ६७.५   

 

ऄनुसूिच –३ 

(दफा ४ संगसम्विन्धत) 

११३२१घर बहािकर :- अ.व.२०७९/०८० 

िस.नं. िववरण रकम कैदफयत 

१ घर बहाि कर वहाि रकमको१० प्रितशत घर धनीबाट 

ऄनुसूिच –४ 

(दफा ५ संगसम्विन्धत) 

११३२२ बहाि िबटौरीशुल्कदरः अ.व.२०७९/०८० 

क्र.स िववरण 
प्रस्तािवत 

दररेट रकम 
कैदफयत 

१ 
न.पा.िेत्रिभत्रको ऐिानी जगा भोगचिन गरेवापतवार्थषक 

प्रितकठ् ठा 
३० 

बक्यौताजररवाना 

मािपोतऄसुिी 
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२ 

नगरपाििकािे अफूिे िनमाषण रेखदखे वा संचािनगरेको हाट 

बजार सावषजिनक स्थि, बाटो छेई ऐिानी जग्गामा पसि राख्न 

मािसक प्रितवगष फीट 

२ 

ऄनुसारको रेटमा 

ििन े

३ ऄस्थायी हाटबजार (दैिनक) ६ 

 
टोकरी पसि ११ 

 
साग सब्जी र फिफूि पसि २२ 

 
पकौडा, समोसा, जेरी, पानीपुरी अदद जस्ता पसि २८ 

 
माछा, मासु पसि १७ 

 
ऄन्य पसि २८ 

 
चौपाया प्रितगोटा ३० 

१ऐिानी जग्गामा ऄस्थायी रुपमा घर टहरा बनाआ बसोबास गने घरपररवारबाट पुवाषधारिवकास शुल्क 

१ प्रित घर कच्ची वार्थषक रु. ५०/- 
 

२ प्रित घर ऄधषकच्ची वार्थषक रु. १००/- 
 

३ प्रित घर पक्की वार्थषक रु. १५०/- 
 

ऄनुसूिच –५ 

(दफा ६संग सम्विन्धत) 

११४५१ सवारी साधन कर(साना सवारी)–(वार्थषक) अ.व.२०७९/०८० 

नगर िेत्रिभत्र संचािन हुने इररक्सा तथा टेम्पु दताष, निवकरण तथा नामसारी िनम्नानुसारको शुल्क ििइनेछ | 

संकेत सवारीसाधन को नाम 
स्वीकृत दररेट रकम 

कैदफयत 
दताष रु. निबकरण रु. 

१ इररक्सा र  टेम्पो १,०००/- ३००/-   

२ ठेिा ३००/- १००/-   

३ रुट इजाजत दस्तुररु. ७५०/-   

४ नामसारी दस्तुररु. १,०००/-  

५ जांच पास वार्थषक दस्तूर                                                            रु. २५०/-  

६ जरीवाना प्रितपटकरु. ५००/-  

७ गैरकानुनी रुपमा संचािित ररक्सा तथा इररक्सा कारवाहीमा प्रितपटक रु. ५००/-  

 

ऄनुसूिच-६ 

(दफा ७ संग सम्विन्धत) 

(११६३१)कृिष तथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसाियक कारोवारमा िागे्न कर 

नगरपाििका िेत्र िभत्र कृिष तथा पशुपंिीमा अधाररत व्यावसाियक कारोवारको ऄनुमती तथा त्यस्तो व्यावसाियक कारोवारमा िागे्न कर 

नगरपाििकािे नगर कायषपाििकािे तोके बमोिजम हुनेछ  । 

ऄनुसूिच-७ 

(दफा ८ संग सम्विन्धत) 

जिडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः  

 नगरपाििका िेत्रिभत्र कुनै व्यिि वा संस्थािेकवाडी माि वस्तुको व्यवसाियक कारोवार गरे वापत कर ऄसुि  गररनेछ ।   

िस.नं                             
कबाडको प्रकार आकाइ 

दर 

रु. 

१ िझण्डु(प्राकृितक तथा कृितम ईनका टुका प्रित के.जी  २ 

२ गाभेन्टको कपडाको टुका  प्रित के.जी  २ 

३ जिेको मोिवि प्रित ििटर  २ 

४ जुटका बोरा २५ kg ऄट्ने  प्रित के.जी  ०.५ 
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५ जुटका बोरा ५० kg ऄट्ने  प्रित के.जी  १.५ 

६ जुटका बोरा १०० kg ऄट्ने  प्रित के.जी  ०.५ 

७ प्िािष्टकका बोरा  प्रित के.जी  ३ 

८ पुराना प्िािष्टक  प्रित के.जी  २ 

९ कापेटका टुका  प्रित के.जी  २ 

१० टायर ट्डुब  प्रित के.जी  १ 

११ थोत्रा रटन  प्रित के.जी  २ 

१२ तेिको रटन १० िि. भन्दा कम  प्रित के.जी  ५ 

१३ तेिको रटन १० िि. भन्दा बढी  प्रित के.जी  ५ 

१४ पुरानो ड्रम  प्रित के.जी  १ 

१५ पुराना मेिसनरी औजार  प्रित के.जी  ५ 

१६ ऄखवार(न्युज िपन्ट) प्रित के.जी    

१७ ऄन्य कागज काटुन समेत  प्रित के.जी  ५ 

१८ हल्का पेय पदाथष खािि िसिस ५०० ml भन्दा मािथ  प्रित के.जी  १ 

१९ हल्का पेय पदाथष खािि िसिस ५०० ml भन्दाति  प्रित के.जी  ०.५ 

२० फिाम  प्रित के.जी  ५ 

२१ थोित्रएर काम निाग्ने मेिसनरी औजार  प्रित के.जी  २ 

२२ ऄन्य धातु(िपत्ति, तामा र कांस अदी)  प्रित के.जी  १२ 

२३ पोिििथन पाइपका टुकाहरु  प्रित के.जी  ३ 

२४ काचको धुिो र टुका  प्रित के.जी  १ 

२५ खािि िसिस िवयर  प्रित के.जी  १ 

२६ पुरानो ब्याट्री  प्रित के.जी  १२ 

२७ काठको ठेकी  प्रित के.जी  ५ 

२८  जस्ता पाता  प्रित के.जी  १० 

२९ ऄल्मुिनयम हल्का खािे  प्रित के.जी  १२ 

३० ऄल्मुिनयम ढिोट प्रित के.जी  १० 

३१ िस्टि प्रित के.जी  ५ 

३२ िबिबध प्रित के.जी ५ 

 

ऄनुसूिच-८ 

(दफा ९ संग सम्विन्धत) 

(११६९१)ऄन्य कर 

नगरपाििका िेत्रिभत्र िगाइने ताि ठेक्का र घाटहरुमा नाईं (डुङ्गा)ईत्तराही ठेक्का अदद वापतको कर यसमा हुनेछ  । 

 

ऄनुसूिच –९ 

(दफा १० संगसम्विन्धत) 

१४१५१ सरकारीसम्पितको वहािबाट प्राप्त अयः 

िस.नं. िववरण िागे्न दस्तुर रकम रु. कैदफयत 

१ ब्याकहो िोडर 
प्रित घण्टा रु.२,१५०।–  

(तेि सिहत) 

(ब्याकहो िोडर  चिाए वापत 

सवारीचािकिाइ प्रित घण्टा रु.१००। – 

खाजा  

खचष  ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।) 
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२ 

व्यििगत अफनै  घरका 

मृतक पशु चौपाया 

व्यवस्थापन शुल्क नगरिेत्र 

िभत्र  

१००० 

 
 

३ 
मृतक छाडा  पशु चौपाया 

व्यवस्थापन  
िन;शुल्क  

४ रट्रपरको भाडा 
प्रित घण्टा रु.१,५००।– 

(तेि बाहके) 
 

५ न.पा.को हि भाडा प्रितददन रु. १,०००।–  

६ प्रोजेक्टर भाडा प्रितददन रु. ५००।– 
हराए, िवग्रे वा टुटफुट भएमा स्वयं ििने 

जवाफ दहेी हुनेछ । 

७ 
Concrete cube mould 

भाडामा 

प्रित mould/ददन रु. 

१,०००।– 
 

नोट :- कुनैव्यिि/संस्थािे रट्रपर तथा ब्याकहो िोडर भाडामा िगेको बखतमा कुनै कारणवसपाटषपूजाषको ममषत गनष 

अवश्यक भइ रु.१,०००।– भन्दा कमको ममषत गनुष परेमास्वयम् व्यिि/संस्थािे नै ईि खचष व्यहोनुष पनेछ । 

 

ऄनुसूिच –१० 

(दफा ११ संग सम्विन्धत) 

१४२११कृिष ईत्पादनकोिबदक्र बाट प्राप्त रकम 

नगरपाििकािेत्रिभत्र पने खोिा तथा पोखरीमा जाि हानी माछा माने ठेक्का अदद वापतकोरकम यसमा हुनेछ। 

 

ऄनुसूिच –११ 

(दफा १२ संग सम्विन्धत) 

१४२१९ ऄन्य सेवा शुल्क दर:- 

क्र.सं िववरण स्वीकृत कर दररेट कैदफयत 

१ सजषिमन मुचुल्कादस्तुर ५५० ।– 
 

२ संगोि प्रमािणत २७५ ।– 
 

३ 
साूँध िसमाना छुट्डाईनपदाष िनवेदकिे ितनुष पने ऄिमन सेवा शुल्क पिहिो 

दकत्ताको 

१०००।- त्यस पिछ प्रित 

दकत्ताको थप२००।-  

४ 
जग्गा सीमा िववादमाऄिमन खटाइ िसमांकन गनुष पदाष िनवेदकिे प्रित 

ईजुरी ितनुष पने सेवा शुल्क 
२२००।– 

 

५ व्यििगत िववरणप्रमािणत २२०।– 
 

६ घर पताि प्रमािणत ११०।–  

७ तमसुक/िेनदने कागजप्रमािणत २००/- 
 

८ कागज र मन्जुरीनामाप्रमािणत २२०।–  

९ 
औद्योिगक प्रयोजनको िािग सजषिमन दस्तुर ( घरेिु कायाषियिाइिसफाररस 

गदाष ) 
१,६५०/-  

१० 
व्यवसाियक प्रयोजनको िािग (सानो) सजषिमन दस्तुर ( घरेिुकायाषियिाइ 

िसफाररस गदाष ) 
१,१००/- 

 

स्वदशेी सवारी साधनमानगरपाििकािे िगाईने पूवाषधार ईपयोग सेवाशुल्क 

क्र.सं िववरण 
स्वीकृत कर दररेट 

प्रित ट्रीप 
कैदफयत 

१ स्वद ेशी बस,टू क,िहरी ऄन्य ह ेभी गाडी २५ 
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२ स्वदशेी माइक्रो,ल्यान्डरोभर,िमिनबस,िमिनट्रक, ट्रयाक्टर २०  

३ ठेिाररक्सा, ररक्सा भ्यान ५ 
 

४ टेम्पो, िवद्य ितय ररक्सा (इररक्सा)  १०  

५ िजप, कार, मारुितभ्यान र ऄन्य साना गाडी िनजी सवारीसाधन बाहके १५  

नोटः  पुवाषधार िवकास गरर सेवा शुल्क र ऄन्य छुट भएका िशषषकहरु नगर कायषपाििकािे तोके बमोिजम हुनेछ  । 

 

ऄनुसूिच –१२ 

(दफा१३संगसम्विन्धत)  

१४२२१न्याियकदस्तुर  :- 

क्र.सं िववरण 
स्वीकृत कर 

दररेट 
कैदफयत 

१ न्याियक सिमतीमा मुद्दा दताष वापत दस्तुर १०० 

 २ न्याियक सिमतीमा जग्गा िववाद सम्बन्धी मुद्दा दताष वापत दस्तुर २०० 

 ३ न्याियक सिमतीमा परेको मुद्दाको  नक्कि ईतार दस्तुर प्रित पाना ५  

४ न्याियक सिमतीमासहशा िपिडतको मुद्दा दताष वापत दस्तुर २० 

  

ऄनुसूिच –१३ 

(दफा१४संगसम्विन्धत)  

१४२२३िशिािेत्रकोअम्दानी:- 
 

क्र.सं िववरण स्वीकृत कर दररेट कैदफयत 

१ संस्थागत िवद्याियिाइ किा ८ को प्रित  माकष िसट( िब्धांक पत्र) वापत  ५०/-  

२ संस्थागत िवद्याियिाइ किा ८ को प्रित माकष िसट( िब्धांक पत्र) को प्रितिििप वापत १००/-  

 

ऄनुसूिच –१४ 

(दफा१५संगसम्विन्धत) 

१४२२९ऄन्यप्रशासिनकसेवाशुल्क:- 

क्र.सं िववरण 
स्वीकृत कर 

दररेट 
कैदफयत 

१ टेन्डरफाराम/  िशिबन्दीबोिपत्रफारामिबदक्र ३,०००/-  

२ टेन्डरफाराम/ िशिबन्दीदरभाईपत्रफारामिबदक्र १,०००/-  

३ नगदी/सम्पितकररिसदकोप्रितिििप १००/-  

 

ऄनुसूिच –१५ 

(दफा१६ संग सम्विन्धत) 

१४२४१ पार्ककग शुल्क 

पार्ककग शुल्क :– नगरपाििकािे बसपाकष को िनमाषण तथाव्यवस्थापन गरी बसपाकष मा सवारी साधन पार्ककङ्ग शुल्क नगर 

कायषपाििकािे तोकेबमोिजम हुनेछ। 

 

ऄनुसूिच –१६ 

(दफा१७संगसम्विन्धत) 

१४२४२नक्सा पासदस्तुर 
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क्र.सं िववरण स्वीकृत कर दररेट कैदफयत 

१ घरनक्सा पास फाराम ५००/-  

२ घरनक्साको प्रितििपी १५००/-  

३ घरिनमाषण सम्पन्न प्रमाण पत्र १,०००/-  

४ घरनक्सा नामसारी 
ऄ)व्यापाररक ५,०००/-  

अ) पाररवाररक ३,०००/-  

 

घर नक्सा पाससम्बन्धी दस्तुरको दर:- 
 

क्र.सं

. 
घरको बनावट 

हुिाकी राजमागष 

तथा िपच सडकको 

दायां बायां बन्ने 

घरको दर प्रित वगष 

दफट(रु ) 

ग्राभेि 

सडकमा बन्ने 

घर को दर 

प्रित वगष 

दफट(रु ) 

किच्च तथा 

ग्रामीण सडकमा 

बन्ने घरको प्रित 

वगष दफट(रु) 

१ अर.सी.सी ढिान बनावट ६ ५ ४ 

२ 
िोड िवयररङ् बनावटको ढिान तथा 

कडी पाटन 
५ ४ ३ 

३ 
इटा िगाइ िसमेन्ट वा माटो मसिा 

जोडाइ गरर बनेको 
४ ३ २ 

४ कम्पाईण्ड वाि प्रित रिनङ् िमटर ३ २ १ 

५)िभत्र काूँचो बािहर पाको इटामा माटोका जोडाइ भएको वा काठै काठबाटबनेको र जस्ता सझगटी, टायि, एसवेस्टसको छाना 

भएको एक तल्िा सम्मका घरहरुकोनक्सा पास दस्तुर रु.३।- प्रित वगष फीट 

६)कम्पाईण्ड वािको नक्सा पास दस्तुर रु.३।- प्रित वगष फुट 

७)रटनको छाना घर, कुखुरा पािन घर र ट्रसिे बनेको घरको नक्सा पासदस्तुर प्रित वगषदफट रु.३।– 

८) ट्रेस नक्सा प्रमािणत मात्र  पिहिो १ दकत्ता माग भएमा  रु. ५५/- 

९) ट्रेस नक्सा १ दकत्ता भन्दा बढीमाग भएमा थप प्रित दकत्ता रु.५०/- 

घर नक्सा ऄिभिेखीकरण सम्बन्धी दस्तुरको दर:- 

क्र.सं

. 
घरको बनावट 

हुिाकी राजमागष 

तथा िपच सडकको 

दायां बायां बन्ने 

घरको दर प्रित वगष 

दफट(रु ) 

ग्राभेि 

सडकमा बन्ने 

घर को दर 

प्रित वगष 

दफट(रु ) 

किच्च तथा 

ग्रामीण सडकमा 

बन्ने घरको प्रित 

वगष दफट(रु) 

१ अर.सी.सी ढिान बनावट ३ २.५ २ 

२ 
िोड िवयररङ् बनावटको ढिान तथा 

कडी पाटन 
२.५ २ १.५ 

३ 
इटा िगाइ िसमेन्ट वा माटो मसिा 

जोडाइ गरर बनेको 
२ १.५ १ 

४ कम्पाईण्ड वाि प्रित रिनङ् िमटर १.५ १ ०.५० 

५)िभत्र काूँचो बािहर पाको इटामा माटोका जोडाइ भएको वा काठै काठबाटबनेको र जस्ता सझगटी, टायि, एसवेस्टसको छाना 

भएको एक तल्िा सम्मका घरहरुकोनक्सा पास दस्तुर रु.३।०० प्रित वगष फीट 

६)कम्पाईण्ड वािको नक्सा पास दस्तुर रु.३।०० प्रित वगष फुट 

७)रटनको छाना घर, कुखुरा पािन घर र ट्रसिे बनेको घरको नक्सा पासदस्तुर प्रित वगषदफट रु.३।– 

८) ट्रेस नक्सा प्रमािणत मात्र  पिहिो १ दकत्ता माग भएमा  रु. ५५/- 

९) ट्रेस नक्सा १ दकत्ता भन्दा बढीमाग भएमा थप प्रित दकत्ता रु.५०/- 

(मिहिा र तेश्रो सिगीको हकमा नक्सा पास दस्तुरमा१० प्रितशत छुट ददइनेछ ।) 

(यस नगरपाििकाको स्वािमत्व वा संरिणमा रहकेािविभन्न स्थानका पसि , घर र जग्गामा बसे्न व्यििहरुिे यस न.पा.मा 

गररएकोसम्झौता कागजमा ईल्िेख भएको म्याद िभत्र कायाषिमा अइ भाडा बुझाईनु पनेछ र सोम्याद िभत्र भाडा बुझाईन 

नअएमा भाडा बुझाईन म्याद नाघे दिेख ३ मिहनासम्म ५प्रितशत ३ मिहना पिछ म्याद नाघेमा ५ मिहनासम्म १० प्रितशतिे 

िविम्ब दस्तूरबुझाईनु पनेछ र सो म्याद िभत्र पिन भाडा बुझाईन नअएमा भाडामा बसे्न व्यििकोकोठा बन्द गरी िनयम 
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ऄनुसार भाडा ऄसुि गररनेछ । 

– न.पा.िेत्रमा सावषजिनक स्थानमा कुनै कसैिेिनमाषण सामाग्री थुपानष स्वीकृित ििन अएमा प्रित हप्ता वगष फीट रु .४÷– कादरिे 

दस्तुर ििइ राख्न स्वीकृित ददन सदकने छ तर कुनै कसेिे िवना ऄनुमित िनमाषणसामाग्री सडकमा थुपारेको फेिा परेमा न .पा.िे 

ईि सामान ईठाइ सोझै जफत गनषसदकने छ । 

(नोट :- िनमाषण आजाजत पत्र ििइ घर बनाईदा यो िनयमिेऄसर गने छैन ।) 

संरचना ह्रास कट्टी 

क्र.
स. 

संरचनाको प्रकार संरचनाको 
आयु 

दर/रेट(
%) 

वििरण स्थथथथ 

1 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  0-99 िर्ष 0 
९९ िर्ष 
भन्दामाथथ 

सक्रक्रय 

2 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  1-3 िर्ष 10 १ - ३ िर्ष सक्रक्रय 

3 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  4-6 िर्ष 19 ४ - ६ िर्ष सक्रक्रय 

4 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  7-9 िर्ष 27.1 ७ - ९ िर्ष सक्रक्रय 

5 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  10-12 िर्ष 34.39 १० - १२ िर्ष सक्रक्रय 

6 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  13-15 िर्ष 40.95 १३ - १५ िर्ष सक्रक्रय 

7 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  16-18 िर्ष 46.86 १६ - १८ िर्ष सक्रक्रय 

8 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  19-21 िर्ष 52.17 १९ - २१ िर्ष सक्रक्रय 

9 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  22-24 िर्ष 56.95 २२ - २४ िर्ष सक्रक्रय 

10 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  25-27 िर्ष 61.26 २५ - २७ िर्ष सक्रक्रय 

11 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  28-30 िर्ष 65.13 २८ - ३० िर्ष सक्रक्रय 

12 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  31-33 िर्ष 68.62 ३१ - ३३ िर्ष सक्रक्रय 

13 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  34-36 िर्ष 71.76 ३४ - ३६ िर्ष सक्रक्रय 

14 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  37-39 िर्ष 74.58 ३७ - ३९ िर्ष सक्रक्रय 

15 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  40-42 िर्ष 77.12 ४० - ४२ िर्ष सक्रक्रय 

16 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  43-45 िर्ष 89.41 ४३ - ४५ िर्ष सक्रक्रय 

17 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  46-48 िर्ष 81.47 ४६ - ४८ िर्ष सक्रक्रय 

18 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  49-51 िर्ष 83.32 ४९ - ५१ िर्ष सक्रक्रय 

19 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  52-54 िर्ष 84.99 ५२ - ५४ िर्ष सक्रक्रय 

20 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  55-57 िर्ष 86.49 ५५ - ५७ िर्ष सक्रक्रय 

21 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  58-60 िर्ष 87.84 ५८ - ६० िर्ष सक्रक्रय 

22 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  61-63 िर्ष 89.06 ६१ - ६३ िर्ष सक्रक्रय 

23 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  64-66 िर्ष 90.15 ६४ - ६६ िर्ष सक्रक्रय 

24 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  67-69 िर्ष 91.14 ६७ - ६९ िर्ष सक्रक्रय 

25 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  70-72 िर्ष 92.02 ७० - ७२ िर्ष सक्रक्रय 

26 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  73-75 िर्ष 92.82 ७३ - ७५ िर्ष सक्रक्रय 

27 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  76-78 िर्ष 0 ७६ - ७८ िर्ष सक्रक्रय 

28 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  79-81 िर्ष 0 ७९ - ८१ िर्ष सक्रक्रय 

29 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  82-84 िर्ष 0 ८२ - ८४ िर्ष सक्रक्रय 

30 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  85-87 िर्ष 0 ८५ - ८७ िर्ष सक्रक्रय 

31 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  88-90 िर्ष 0 ८८ - ९० िर्ष सक्रक्रय 

32 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  91-93 िर्ष 0 ९१ - ९३ िर्ष सक्रक्रय 

33 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  94-96 िर्ष 0 ९४ - ९६ िर्ष सक्रक्रय 

34 विऱर भएका-आर.सस.ससपे्रम थटक्चर-७-७  97-99 िर्ष 0 ९७ - ९९ िर्ष सक्रक्रय 

1 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

0-99 िर्ष 0 
९९ िर्ष 
भन्दामाथथ 

सक्रक्रय 

2 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

1-3 िर्ष 14 १ - ३ िर्ष सक्रक्रय 

3 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

4-6 िर्ष 26.04 ४ - ६ िर्ष सक्रक्रय 

4 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

7-9 िर्ष 36.39 ७ - ९ िर्ष सक्रक्रय 

5 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

10-12 िर्ष 45.3 १० - १२ िर्ष सक्रक्रय 
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6 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

13-15 िर्ष 52.96 १३ - १५ िर्ष सक्रक्रय 

7 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

16-18 िर्ष 59.54 १६ - १८ िर्ष सक्रक्रय 

8 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

19-21 िर्ष 65.21 १९ - २१ िर्ष सक्रक्रय 

9 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

22-24 िर्ष 70.08 २२ - २४ िर्ष सक्रक्रय 

10 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

25-27 िर्ष 74.27 २५ - २७ िर्ष सक्रक्रय 

11 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

28-30 िर्ष 77.87 २८ - ३० िर्ष सक्रक्रय 

12 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

31-33 िर्ष 80.97 ३१ - ३३ िर्ष सक्रक्रय 

13 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

34-36 िर्ष 83.63 ३४ - ३६ िर्ष सक्रक्रय 

14 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

37-39 िर्ष 85.92 ३७ - ३९ िर्ष सक्रक्रय 

15 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

40-42 िर्ष 87.89 ४० - ४२ िर्ष सक्रक्रय 

16 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

43-45 िर्ष 89.59 ४३ - ४५ िर्ष सक्रक्रय 

17 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

46-48 िर्ष 91.05 ४६ - ४८ िर्ष सक्रक्रय 

18 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

49-51 िर्ष 92.3 ४९ - ५१ िर्ष सक्रक्रय 

19 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

52-54 िर्ष 93.38 ५२ - ५४ िर्ष सक्रक्रय 

20 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

55-57 िर्ष 94.3 ५५ - ५७ िर्ष सक्रक्रय 

21 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

58-60 िर्ष 95.1 ५८ - ६० िर्ष सक्रक्रय 

22 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

61-63 िर्ष 0 ६१ - ६३ िर्ष सक्रक्रय 

23 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

64-66 िर्ष 0 ६४ - ६६ िर्ष सक्रक्रय 

24 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

67-69 िर्ष 0 ६७ - ६९ िर्ष सक्रक्रय 

25 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

70-72 िर्ष 0 ७० - ७२ िर्ष सक्रक्रय 

26 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

73-75 िर्ष 0 ७३ - ७५ िर्ष सक्रक्रय 

27 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

76-78 िर्ष 0 ७६ - ७८ िर्ष सक्रक्रय 

28 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

79-81 िर्ष 0 ७९ - ८१ िर्ष सक्रक्रय 

29 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

82-84 िर्ष 0 ८२ - ८४ िर्ष सक्रक्रय 

30 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

85-87 िर्ष 0 ८५ - ८७ िर्ष सक्रक्रय 

31 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

88-90 िर्ष 0 ८८ - ९० िर्ष सक्रक्रय 

32 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

91-93 िर्ष 0 ९१ - ९३ िर्ष सक्रक्रय 
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33 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

94-96 िर्ष 0 ९४ - ९६ िर्ष सक्रक्रय 

34 
विऱर नभएका ईट िाढुङ्गामा ससमेन्ट प्ऱाथटर छाना ढऱान-आर.सस.सस 
आर.वि.सस.१२७५-९-९  

97-99 िर्ष 0 ९७ - ९९ िर्ष सक्रक्रय 

1 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

0-99 िर्ष 0.00 
९९ िर्ष 
भन्दामाथथ 

सक्रक्रय 

2 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

1-3 िर्ष 16.00 १ - ३ िर्ष सक्रक्रय 

3 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

4-6 िर्ष 29.44 ४ - ६ िर्ष सक्रक्रय 

4 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

7-9 िर्ष 40.73 ७ - ९ िर्ष सक्रक्रय 

5 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

10-12 िर्ष 50.21 १० - १२ िर्ष सक्रक्रय 

6 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

13-15 िर्ष 58.18 १३ - १५ िर्ष सक्रक्रय 

7 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

16-18 िर्ष 64.87 १६ - १८ िर्ष सक्रक्रय 

8 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

19-21 िर्ष 70.49 १९ - २१ िर्ष सक्रक्रय 

9 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

22-24 िर्ष 75.21 २२ - २४ िर्ष सक्रक्रय 

10 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

25-27 िर्ष 79.18 २५ - २७ िर्ष सक्रक्रय 

11 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

28-30 िर्ष 82.51 २८ - ३० िर्ष सक्रक्रय 

12 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

31-33 िर्ष 85.31 ३१ - ३३ िर्ष सक्रक्रय 

13 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

34-36 िर्ष 87.66 ३४ - ३६ िर्ष सक्रक्रय 

14 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

37-39 िर्ष 89.63 ३७ - ३९ िर्ष सक्रक्रय 

15 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

40-42 िर्ष 91.29 ४० - ४२ िर्ष सक्रक्रय 

16 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

43-45 िर्ष 92.69 ४३ - ४५ िर्ष सक्रक्रय 

17 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

46-48 िर्ष 93.86 ४६ - ४८ िर्ष सक्रक्रय 

18 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

49-51 िर्ष 94.81 ४९ - ५१ िर्ष सक्रक्रय 

19 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

52-54 िर्ष 0.00 ५२ - ५४ िर्ष सक्रक्रय 

20 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

55-57 िर्ष 0.00 ५५ - ५७ िर्ष सक्रक्रय 

21 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

58-60 िर्ष 0.00 ५८ - ६० िर्ष सक्रक्रय 

22 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

61-63 िर्ष 0.00 ६१ - ६३ िर्ष सक्रक्रय 

23 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

64-66 िर्ष 0.00 ६४ - ६६ िर्ष सक्रक्रय 

24 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

67-69 िर्ष 0.00 ६७ - ६९ िर्ष सक्रक्रय 

25 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

70-72 िर्ष 0.00 ७० - ७२ िर्ष सक्रक्रय 
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26 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

73-75 िर्ष 0.00 ७३ - ७५ िर्ष सक्रक्रय 

27 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

76-78 िर्ष 0.00 ७६ - ७८ िर्ष सक्रक्रय 

28 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

79-81 िर्ष 0.00 ७९ - ८१ िर्ष सक्रक्रय 

29 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

82-84 िर्ष 0.00 ८२ - ८४ िर्ष सक्रक्रय 

30 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

85-87 िर्ष 0.00 ८५ - ८७ िर्ष सक्रक्रय 

31 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

88-90 िर्ष 0.00 ८८ - ९० िर्ष सक्रक्रय 

32 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

91-93 िर्ष 0.00 ९१ - ९३ िर्ष सक्रक्रय 

33 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

94-96 िर्ष 0.00 ९४ - ९६ िर्ष सक्रक्रय 

34 
ढऱान गनष सक्नेढुङ्गामाटोको जोडाईमा ससमेन्ट प्ऱाथटर गरी जथता , 
सभगटी, िेष्टनको छानाभएको-आर.सस.सस िा आर.वि.सस.६५०-१०-१०  

97-99 िर्ष 0.00 ९७ - ९९ िर्ष सक्रक्रय 

1 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

0-99 िर्ष 0.00 
९९ िर्ष 
भन्दामाथथ 

सक्रक्रय 

2 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

1-3 िर्ष 18.00 १ - ३ िर्ष सक्रक्रय 

3 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

4-6 िर्ष 32.76 ४ - ६ िर्ष सक्रक्रय 

4 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

7-9 िर्ष 44.86 ७ - ९ िर्ष सक्रक्रय 

5 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

10-12 िर्ष 54.79 १० - १२ िर्ष सक्रक्रय 

6 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

13-15 िर्ष 62.93 १३ - १५ िर्ष सक्रक्रय 

7 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

16-18 िर्ष 69.60 १६ - १८ िर्ष सक्रक्रय 

8 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

19-21 िर्ष 75.07 १९ - २१ िर्ष सक्रक्रय 

9 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

22-24 िर्ष 79.56 २२ - २४ िर्ष सक्रक्रय 

10 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

25-27 िर्ष 83.24 २५ - २७ िर्ष सक्रक्रय 

11 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

28-30 िर्ष 0.00 २८ - ३० िर्ष सक्रक्रय 

12 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

31-33 िर्ष 0.00 ३१ - ३३ िर्ष सक्रक्रय 

13 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

34-36 िर्ष 0.00 ३४ - ३६ िर्ष सक्रक्रय 

14 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

37-39 िर्ष 0.00 ३७ - ३९ िर्ष सक्रक्रय 

15 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

40-42 िर्ष 0.00 ४० - ४२ िर्ष सक्रक्रय 

16 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

43-45 िर्ष 0.00 ४३ - ४५ िर्ष सक्रक्रय 

17 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

46-48 िर्ष 0.00 ४६ - ४८ िर्ष सक्रक्रय 

18 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

49-51 िर्ष 0.00 ४९ - ५१ िर्ष सक्रक्रय 
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19 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

52-54 िर्ष 0.00 ५२ - ५४ िर्ष सक्रक्रय 

20 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

55-57 िर्ष 0.00 ५५ - ५७ िर्ष सक्रक्रय 

21 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

58-60 िर्ष 0.00 ५८ - ६० िर्ष सक्रक्रय 

22 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

61-63 िर्ष 0.00 ६१ - ६३ िर्ष सक्रक्रय 

23 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाटबनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

64-66 िर्ष 0.00 ६४ - ६६ िर्ष सक्रक्रय 

24 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

67-69 िर्ष 0.00 ६७ - ६९ िर्ष सक्रक्रय 

25 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

70-72 िर्ष 0.00 ७० - ७२ िर्ष सक्रक्रय 

26 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

73-75 िर्ष 0.00 ७३ - ७५ िर्ष सक्रक्रय 

27 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

76-78 िर्ष 0.00 ७६ - ७८ िर्ष सक्रक्रय 

28 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

79-81 िर्ष 0.00 ७९ - ८१ िर्ष सक्रक्रय 

29 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

82-84 िर्ष 0.00 ८२ - ८४ िर्ष सक्रक्रय 

30 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

85-87 िर्ष 0.00 ८५ - ८७ िर्ष सक्रक्रय 

31 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

88-90 िर्ष 0.00 ८८ - ९० िर्ष सक्रक्रय 

32 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

91-93 िर्ष 0.00 ९१ - ९३ िर्ष सक्रक्रय 

33 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

94-96 िर्ष 0.00 ९४ - ९६ िर्ष सक्रक्रय 

34 
काठको काचोिाको ईटमामाटोको जोडाई िा काठबाट बनेको सभगटी टायऱ 
िेथटन आदी छाना भएको-११-११ 

97-99 िर्ष 0.00 ९७ - ९९ िर्ष सक्रक्रय 

1 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  0-99 िर्ष 0.00 
९९ िर्ष 
भन्दामाथथ 

सक्रक्रय 

2 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  1-3 िर्ष 20.00 १ - ३ िर्ष सक्रक्रय 

3 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  4-6 िर्ष 36.00 ४ - ६ िर्ष सक्रक्रय 

4 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  7-9 िर्ष 48.80 ७ - ९ िर्ष सक्रक्रय 

5 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  10-12 िर्ष 59.04 १० - १२ िर्ष सक्रक्रय 

6 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  13-15 िर्ष 67.23 १३ - १५ िर्ष सक्रक्रय 

7 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  16-18 िर्ष 0.00 १६ - १८ िर्ष सक्रक्रय 

8 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  19-21 िर्ष 0.00 १९ - २१ िर्ष सक्रक्रय 

9 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  22-24 िर्ष 0.00 २२ - २४ िर्ष सक्रक्रय 

10 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  25-27 िर्ष 0.00 २५ - २७ िर्ष सक्रक्रय 

11 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  28-30 िर्ष 0.00 २८ - ३० िर्ष सक्रक्रय 

12 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  31-33 िर्ष 0.00 ३१ - ३३ िर्ष सक्रक्रय 

13 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  34-36 िर्ष 0.00 ३४ - ३६ िर्ष सक्रक्रय 

14 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  37-39 िर्ष 0.00 ३७ - ३९ िर्ष सक्रक्रय 

15 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  40-42 िर्ष 0.00 ४० - ४२ िर्ष सक्रक्रय 

16 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  43-45 िर्ष 0.00 ४३ - ४५ िर्ष सक्रक्रय 

17 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  46-48 िर्ष 0.00 ४६ - ४८ िर्ष सक्रक्रय 

18 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  49-51 िर्ष 0.00 ४९ - ५१ िर्ष सक्रक्रय 

19 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  52-54 िर्ष 0.00 ५२ - ५४ िर्ष सक्रक्रय 

20 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  55-57 िर्ष 0.00 ५५ - ५७ िर्ष सक्रक्रय 
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21 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  58-60 िर्ष 0.00 ५८ - ६० िर्ष सक्रक्रय 

22 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  61-63 िर्ष 0.00 ६१ - ६३ िर्ष सक्रक्रय 

23 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  64-66 िर्ष 0.00 ६४ - ६६ िर्ष सक्रक्रय 

24 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  67-69 िर्ष 0.00 ६७ - ६९ िर्ष सक्रक्रय 

25 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  70-72 िर्ष 0.00 ७० - ७२ िर्ष सक्रक्रय 

26 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  73-75 िर्ष 0.00 ७३ - ७५ िर्ष सक्रक्रय 

27 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  76-78 िर्ष 0.00 ७६ - ७८ िर्ष सक्रक्रय 

28 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  79-81 िर्ष 0.00 ७९ - ८१ िर्ष सक्रक्रय 

29 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  82-84 िर्ष 0.00 ८२ - ८४ िर्ष सक्रक्रय 

30 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  85-87 िर्ष 0.00 ८५ - ८७ िर्ष सक्रक्रय 

31 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  88-90 िर्ष 0.00 ८८ - ९० िर्ष सक्रक्रय 

32 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  91-93 िर्ष 0.00 ९१ - ९३ िर्ष सक्रक्रय 

33 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  94-96 िर्ष 0.00 ९४ - ९६ िर्ष सक्रक्रय 

34 कस्चच बााँसको सभत्ता, खर टायऱको छाना-१२-१२  97-99 िर्ष 0.00 ९७ - ९९ िर्ष सक्रक्रय 

ऄनुसूिच –१७ 

(दफा१८संगसम्विन्धत) 

१४२४३िसफाररसदस्तुर  M – 

१ नागररकता  
  

 क) िसफाररस, (बंशज),  (जन्मिसि/ऄंगीकृत) ११०  

 ख) नागररकता प्रितिीपी (बंशज),  (जन्मिसि/ऄंगीकृत)  २२०  

२ नाम थर संशोधन,वसोवास,पेन्सन पट्टा िसफाररस ११० 
 

३ 
प्रितिििप दस्तुर (A4 साआज भन्दा सानो साआजमा (जस्तैः गुरुयोजनानक्सा ) प्रित 

पाना  
१०  

४ 
प्रितिििप दस्तुर (A4 साआज भन्दा ठुिो  साआजमा जस्तैः गुरुयोजनानक्सा ) प्रित 

पाना 
३०  

५ नामसारी /िसफाररस   

क) राहदानी नामसारीिसफाररस ११०  

ख) खानेपानी जडान र नामसारीिसफाररस २२०  

ग) िवद्युत जडान र नामसारी िसफाररस २२०  

घ) टेििफोन जडान र नामसारी िसफाररस २२०  

६ रुख कटानिसफाररसबापत   

क) साि प्रित गोटा रुिपयाूँ तीन हजार मात्र ३,०००/-  

ख) साज प्रित गोटा रुिपयाूँ दइु हजार मात्र २,०००/  

ग) िससम, खयर प्रित गोटारुिपयाूँ अठ सय मात्र ८००/-  

घ) हल्दो, जामुन,अूँप, कुसुम, िसमि, ििपितस प्रित गोटा रुिपयाूँ पाूँच सयमात्र ५००/-  

ङ) ऄन्य कुकाठहरु प्रित गोटारुिपयाूँ एक सय पाूँच मात्र १०५/-  

च) काटेको रुख दकनबेच गदाष ढुवानी िसफाररस बापत   

छ) साि, साज, खयर प्रित ट्रयाक्टर रुिपयाूँ एक हजार मात्र १,०००/-  

ज) साि, साज, खयरप्रितट्रकरुिपयाूँ दइु हजार पाूँच सय मात्र २,५००/-  

झ) िससमप्रितट्रयाक्टररुिपयाूँ अठ सय मात्र ८००/-  

ञ) िससम प्रित ट्रकरुिपयाूँदइु हजार दइु सय मात्र २,२००।-  
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ट) ऄन्य कुकाठप्रितट्रयाक्ट रुिपयाूँपाूँच सय मात्र ५००/-  

ठ) ऄन्य कुकाठप्रित ट्रकरुिपयाूँएक हजार पाूँच सय मात्र १५००।-  

ड) अफुिे घरायसी प्रयोजनका िािग प्रयोग गनष काठ िचरानिमि सम्म काटेको रुख ढुवानी िसफाररस िन:शुल्क 

७ िसफाररस ऄंग्रेजी टाआप थप दस्तुर २२०/-  

८ चाररित्रक िसफाररस दस्तुर २२०/-  

९ जग्गा दताष वा नामसारी िसफाररस प्रती िसफाररस दस्तुर ३३०/-  

१० दकत्ताकाट गनष िसफाररस ११०/-  

११ श्रेस्ता कायम/ितनपुस्ते कायम िसफाररस ३३०/-  

१२ सम्बन्ध िवच्छेद िसफाररस ३३०/-  

१३ राजीनामा /बकसपत्र िसफारीस दस्तुर ३३०/-  

१४ संस्था दताष तथा नवीकरणमा   

क) नयादताष िसफाररस १,१००/-  

ख) नवीकरण िसफाररस ५००/-  

१५ सु.स.अ.प्राप्त जग्गाको कायषन्वयन िसफाररस पिहिो ५ कट्ढा सम्मश्रेष्ता कायम गदाष ५००/-  

१६ सु.स.स.अयोग जग्गाको कायषन्वयन िसफाररस थप प्रित कट्ढा २७५/-  

१७ समुह दताष तथा नवीकरणमा   

क) कृषक,पशुपािन र अमा स्वास््य समुहदताष २५०/-  

ख) कृषक,पशुपािन र अमा स्वास््य समुहनिवकरण २५०/-  

 कृषक र पशुपािन समुह िागत िस्टमेट   

१८ १ दिेख१० िाख सम्मको  ५००/-  

१९ १० िाख १ दिेख २० िाख सम्मको  १,०००/-  

२० २० िाख  १ दिेख ४० िाख सम्मको  २,०००/-  

२१ ४० िाख  १ दिेख मािथ ३,०००/-  

२२ िनजी िवद्यािय खोल्न िसफाररस र ऄनुमित   

 क) अधारभुत तह सम्मका िािग ८,२५०/-  

 ख) मा.िव.तह सम्मका िािग ११,०००|-  

२३ िनजी िवद्यािय ऄप ग्रेड िसफाररस   

 क) अधारभुत तह सम्मका िािग ३,३००/-  

 ख) मा.िव.तह सम्मका िािग ५,५००/-  

२४ जन्म िमित प्रमािणत दस्तुर(नेपािीमा) ११०/-  

२५ जन्म िमित प्रमािणत दस्तुर(ऄंग्रेजीमा) २२०/-  

२६ िववाह प्रमािणत तथा ऄिववािहत प्रमािणत(नेपािीमा) ११०/-  

२७ िववाह प्रमािणत तथा ऄिववािहत प्रमािणत(ऄंग्रेजीमा) २२०/-  

२८ पूजाषमा घर कायम   

 क) पक्की घर ५५०/-  

 ख) कच्ची घर ३३०/-  

२९ व्यवसाय बन्द , संचािन नरहकेो वा व्यवसाय नभएको िसफाररस ११०/-  
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३० फरक–फरक नाम थर, जन्म िमित प्रमािणत/िसफाररस २२०/-  

३१ जग्गधनी पूजाष हराएको िसफाररस ११०/-  

३२ संरिक प्रमािणत गने तथा संस्थागत र व्यििगत संरिकिसफाररस २००/-  

३३ हकदार प्रमािणत २२०/-  

३४ जग्गा मूल्यांकन िसफाररस प्रमािणत ०.१५प्रितहजार  

३५ पािन पोषण िसफाररस ११०/-  

३६ स्थायी बसोबास िसफाररस ११०/-  

३७ अन्तररक बसोबास िसफाररस ११०/-  

३८ अर्थथक ऄवस्था कमजोर वा िवपन्नता प्रमािणत िन:शुल्क  

३९ अर्थथक ऄवस्था बिियो वा सम्पन्नता प्रमािणत २२०/-  

४० बैदिेशक िसफाररस दस्तुर भारतका िािग २२०/-  

४१ बार्थषक अय प्रमािणत/ऄचि सम्पत्ती मूल्यांकन सेवा शुल्क ०.१५प्रितहजार  

४२ ईद्योग स्थापना िसफाररस   

 क) ईद्योग नामसारी तथा ठाईसारी िसफाररस १६५०/-  

४३ पशु वस्तु ( रांगा, भैसी, गोरु )को िनकासीको िसफाररस प्रित गोटा २२०/-  

४४ वन पैदवार सम्बन्धी िसफाररस ५५०/-  

४५ नेटवर्ककङ्गको टावर जडानको िसफाररस ११००/-  

४६ पेन्सन पट्टा िसफाररस   

४७ क) नेपािका िािग ११०/-  

४८ ख) भारतका िािग २२०/-  

४९ ग) ऄन्य मुिुकका िािग ५५०/-  

५० बसपाकष  पार्ककड. शुल्क ५५/-  

५१ घर खािि गराईदा प्रित ददन १,१००/-  

ऄनुसूिच –१८ 

(दफा१९संगसम्विन्धत) 

१४२४४ व्यििगत घटना दताष िविम्ब शुल्क 

क्र.

स. 
सम्बिन्धत िनयम िवषय शुल्क तथा दस्तुर 

१ िनयम ४ को ईपिनयम (७) पररचयपत्रको िविम्ब दस्तर रु.२००।- 

२ िनयम १३ को ईपिनयम (३) पररचयपत्रको प्रितिििप दस्तुर रु.५००।- 

३ िनयम १७ को ईपिनयम (२) 

(क) व्यििगत घटना दताषको िविम्ब शुल्क 

(नेपािमा) 
रु.२००।- 

ख) व्यििगत घटना दताषको िविम्ब शुल्क 

(नेपािी िनयोगमा) 

२५ ऄमेररकी डिर वा सो 

बराबरको स्थानीय मुरा 

४ िनयम २१ को ईपिनयम (२) 

(क) व्यििगत घटना दताष प्रमाणपत्रको नक्कि 

दस्तुर (नेपािमा) 
रु.५००।- 

ख) व्यििगत घटना दताष प्रमाणपत्रको नक्कि 

दस्तुर (नेपािी िनयोगमा) 

३० ऄमेररकी डिर वा सो 

बराबरको स्थानीय मुरा 
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५ िनयम २४ को ईपिनयम (१) 

(क) 

व्यििगतघटनातथानागररकऄिभिेखदताषदकताब

हरेेकोदस्तुर (नेपािमा) 

रु.२००।- 

(ख)व्यििगतघटनातथानागररक ऄिभिेख दताष 

दकताब हरेेको दस्तुर (नेपािी िनयोगमा) 

२५ ऄमेररकी डिर वा सो 

बराबरको स्थानीय मुरा 

६ िनयम ३० को ईपिनयम (७) 

(क) 

पररचयनम्बरवावैयििकिववरणकोप्रमाणीकरण

कोसेवाबापतप्रितव्यििप्रितपटककोदस्तुर 

रु.५।- 

(ख) 

जैिवकिववरणवापररचयपत्रकोप्रमाणीकरणकोसे

वाबापत प्रित व्यिि प्रित पटकको दस्तुर 

रु.१०। 

(ग) पररचयनम्बरवैयििकिववरण, 

जैिवकिववरणयापररचयपत्रकोप्रमाणीकरणभइस

म्बिन्धतव्यििकोऄन्यवैयििकिववरणप्रदानगरेबा

पतप्रितव्यििप्रित पटकको दस्तुर 

रु.२०।- 

७ िनयम ३६ को ईपिनयम (१) 

(क) 

गैरअवासीयनेपािीिाइजारीगररनेपररचयपत्रद

स्तुर 

२५० ऄमेररकी  डिर 

(ख) ऄन्यिवदशेीिाइजारीगररनेपररचयपत्रदस्तुर ३०० ऄमेररकी डिर 

८ 
िनयम ३६ को ईप िनयम (७) 

बमोिजम 
िवदशेीको पररचयपत्र नवीकरण दस्तुर २५ ऄमेररकी डिर 

ऄनुसूिच –१९ 

(दफा२० संगसम्विन्धत) 

१४२४५नाताप्रमािणत दस्तुर 

 

िस.नं. िववरण िाग्ने दस्तुर रकम रु. कैदफयत 

१. नेपािीमा ३२०/-  
२. ऄंगे्रजीमा ५००/-  

 

 

ऄनुसूिच –२० 

 (दफा२१संगसम्विन्धत) 

 १४२४९ऄन्यदस्तुर:- 

क्र .सं  िववरण 

२०७९र०८० का िािग 

स्वीकृत कर दररेट कैदफयत 

१ घरबाटो िसफाररस बजार िेत्र प्रित िसफाररस ५५०/- 

 २ घरबाटो िसफाररस ग्रािमण िेत्रमा प्रित िसफाररस ३३०/- 

 
३ घरबाटो िसफाररस हूिाकी राजमागष/पक्की सडक िेत्रमा प्रित िसफाररस ७५०/- 

 

४ 

चार दकल्िा प्रमािणत िसफाररस  पिहिो १ दकत्ताको िािगथप 

दकत्ताकोिागी प्रित दकत्ता रु ५० का दरिे थप ििने २२०/-  

५ फमष/संघ-संस्था, समुह  अददको  सुिचकृत दस्तुर ५००/-  

६ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४को दफा ६२” ख” ऄनुसार सामुदाियक वन ईपभोिा सिमितिे बन पैदावार 

िबदक्र तथा ईपयोग गरे वापत  प्राप्त हुने रकमको दश प्रितशत रकम 
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ऄनुसूिच –२१ 

-दफा२२संगसम्विन्धत) 

 /]l8of]÷Pkm=Pd= ;~rfng b:t'/ -!!^!$_ 

नगरपाििका िेत्रिभत्र सञ्चािन भएका÷हुने  रेिडयो÷एफ.एम. सञ्चािनका िागी ऄनुमित पत्र  तथा सो को निवकरण दस्तुर र सो संग सम्बिन्धत 

ऄन्य दस्तुरहरु  नगरपाििकािे नगर कायषपाििकािे तोके बमोिजम हुनेछ  । 

क्र.सं िववरण स्वीकृत कर दररेट कैदफयत 

१ रेिडयो÷एफ.एम. सञ्चािनका िागी ऄनुमित शुल्क २५,०००/-  

२. रेिडयो÷एफ.एम. सञ्चािन वार्थषक शुल्क ५,०००/-  

 

ऄनुसूिच –२२ 

(दफा२३ संगसम्विन्धत)  

१४५२९ऄन्यराजश्व 

२०७९/०८० को स्वीकृत  कर दररेट 

ईपचार तफष   

क) ईपचार सेवा :- ऄ) घरपािुवा पशु  

साना पशु प्रित पशु रु. ५।– ठुिा पशु प्रित पशु रु. १०।–, ऄितठुिापशु प्रित पशु रु. २५।– 

अ) जंगिी पश ु – ठुिा पशुप्रित पशु रु. २५।– ऄितठुिा पशु प्रित पशु रु. १५०।– 

आ) सोखका िागी पाििने पशु – कुकुर, िवरािो रु.२५।–, घोडा रु १००/- 

इ) पंिी –  कुखुरा, हाूँस, बट्टाइ, िौकट प्रित गोटा रु. १।–, टकी रु. ५।–, ऄििच रु. २५।– 

ई) माछा पािन प्रित कट्ढा रु ५०।– 

ख) रोग िनदान – ऄ) गोबर जाूँचको प्रित पशु रु. २०।–, अ) दधु जाूँचप्रित पशु रु. २०।–  

आ) रगत जाूँच( हमेाचुररया, बवोिसया) प्रित पशु रु. ५०।– 

ग) शव पररिण – ऄ) कुखुरा, हाूँस रु २५।– अ) ठुिा पंिी रु ५०।– 

आ) साना पशु –रु १५०।– इ) ठुिा पशु – रु ५००।– 

घ) गभषपररिण – गाइ, भैसी) प्रित पशु – रु.५०।– 

ङ) समुह दताष शुल्क  

कृषक,पशुपािन र अमा स्वास््य समुहदताष २५०/- 

कृषक,पशुपािन र अमा स्वास््य समुहनिवकरण २५०/- 

च ) कृिष र पशुपािन समुह िागत िस्टमेट शुल्क  

१ दिेख१० िाख सम्मको  ५००/- 

१० िाख १ दिेख २० िाख सम्मको  
१,०००/- 

२० िाख  १ दिेख ४० िाख सम्मको  
२,०००/- 

४० िाख  १ दिेख मािथ 
३,०००/- 

छ) दाना ईद्योग संचािन दताष शुल्क ५०००/- 
 

ज) कृिष/पशु पािन व्यवसाय फमषदताष 

िववरण कुखुरा पािन  बाख्रा र बंगुर गाइ र भैसी 

साना व्यवसाय फमष १,०००/- १,०००/- २,०००/- 

मझौिा व्यवसाय फमष १,५००/- १,५००/- २,५००/- 

ठुिा व्यवसाय फमष २,०००/- २,०००/- ३,०००/- 
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झ) कृषक र पशुपािन सिमित दताष 
१,०००/- 

ञ) कृषक र पशुपािन समन्वय सिमित दताष १,५००/- 

ट) कृिष/पशु पािन व्यवसाय फमषनिवकरण 

 

िववरण कुखुरा पािन  बाख्रा र बंगुर गाइ र भैसी 

साना व्यवसाय फमष १,०००/- १,०००/- २,०००/- 

मझौिा व्यवसाय फमष १,५००/- १,५००/- २,५००/- 

ठुिा व्यवसाय फमष २,०००/- २,०००/- ३,०००/- 

ठ) िसफािस पत्र शुल्क रु. १२५।–, ञ) कृित्रम गभाषधान सेवाकायषक्रम ःः– 

ऄ) गाइ, भैसी, बाख्रा प्रित पटक प्रित पशु रु ५०।–, अ) सेक्सिसमेनको वापतको शुल्क रु. ५००।– दिेख रु. १५००।– 

ड) सेवा ईपिब्ध भएमाःपशुबन्ध्याकरण शुल्क ऄ) राूँगा , साूँढे रु. ५०।–, अ) बोका, थुमा रु. २०।–, आ) बंगुर, िवरे रु. ३०।– 

ढ) प्राकृितक गभाषधान सेवा शुल्क समुह/सिमती/फमषिे ििन सके्ननगरपाििका/प्रदशे/संिघय सरकारिे ईपिब्ध गराएको (राूँगो/साूँढ,े 

बोका/थुमा/िवरे)बाट ििने शुल्क राूँगो/साूँढे ईन्नत भएमा (समुह/सिमती िभत्र) प्रित पशु रु. ५००।– समुह/सिमती बािहर रु. १,०००।–  

बोका/थुमा/िवरे) ईन्नत भएमा (समुह/सिमती िभत्र) प्रित पशु रु.१००।–, समुह÷सिमती बािहर रु. २००।–, बोयर बोका ईन्नत भएमा 

(समुह÷सिमती िभत्र)प्रित पशु रु. २००।–ऽसमुह/सिमती बािहर रु. ५००।– 

ण) ताििम सेवा िनजी स्तरमा ििन चाहमेा कृषक समुह बनाएर अएमा (२०दिेख २५ जनाको समुह) ३ ददने ताििमका िागी प्रितव्यिि रु. 

१०००।– ५ ददनेताििमका िागी प्रितव्यिि रु. ३०००।– 

 

ऄनुसूिच –२३ 

(दफा २४ संगसम्विन्धत) 

१४६११ वार्थषकव्यवसाय करको दररेट :- 

संकेत िववरण 
२०७९/०८० को स्वीकृत 

कर दररेट 

१ ममषत तथा संभार सेवा तफष   

  चार पांग्रे गाडी ममषत  २७५०/- 

  मोटरसाआकि ममषत २२००/- 

  रेिडयो,घडी, मोवाआि, तथा िविभन्न िवद्युतीय ईपकारण ममषत ११०/- 

  रेिडयो ममषत ५५०/- 

  घडी ममषत ५५०/- 

  मोवाआि ममषत ५५०/- 

  टायर, पञ्चर टाल्ने र टायरमा हावा भन े ५५०/- 

  सवारी डने्ट, पेन्ट गने पसि १६५०/- 

  सवारी साधन धुन े ५५०/- 

  सवारी साधनको िसट, हुट बनाईने पसि १६५०/- 

  साआकि, कुकर,पंखा, छाता, स्टोभ अदद ममषत ११००/- 

२ स्वास््य सेवा तफष   

  नर्थसङ् होम गैर सरकारी ऄस्पताि, िनिज ऄस्पताि ५०००/- 

  एक्सरे, ल्याव सुिवधा सिहत डाक्टरको सेवा भएको मेिडकि ५०००/- 

  एक्सरे, ल्याव सुिवधा रिहत डाक्टरको सेवा भएको मेिडकि पसि/ औषधी थोक पसिमा २०००/- 

  दात ईपचार केन्र २०००/- 

  डाक्टरको सेवा नभएको मेिडकि पसि १५००/- 

  सर्थजकि सामान बेच्ने पसि २५००/- 
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  वैद्य खाना तथा ऄन्य िक्ििनक, ल्याव २५००/- 

३ िशिा सेवा तफष    

  िनिज मन्टेश्वरी िवद्यािय खोल्न ऄनुमित शुल्क  ५,०००/- 

 िनिज मन्टेश्वरी िवद्यािय  वार्थषक कर २,५००/- 

 संस्थागत िवद्यािय ठाईूँसारी संचािन ऄनुमित शुल्क १०,०००/- 

  अधारभुत तहका संस्थागत िवद्याियवार्थषक कर ३,३००/- 

 मा.िव.तहका संस्थागत िवद्याियवार्थषक कर ५,५००/- 

  तािीम तथा ऄनुसन्धान केन्र,किेज,शैििक प्रितष्ठान दताष शुल्क  २,७५०/- 

 तािीम तथा ऄनुसन्धान केन्र,किेज,शैििक प्रितष्ठान निवकरण शुल्क  ५००/- 

  टाआिपङ् , कम्प्युटर तथा भाषा प्रिशिण केन्र ट्डुसन सेन्टर दताष शुल्क २२००/- 

 टाआिपङ् , कम्प्युटर तथा भाषा प्रिशिण केन्र ट्डुसन सेन्टर निवकरण शुल्क ५०० 

  ऄन्तरािष्टय गैर सरकारी संस्था ५,५००/- 

  रािष्टय गैर सरकारी संस्था २,०००/- 

४ सञ्चार सेवा तफष    

  साआवर तथा आमेि, आन्टरनेट, रेिडयो पेिजङ् अददमा ११००/- 

  फोन, फ्याक्स, फोटोकिप ८८०/- 

  कुररयर सेवा ५५०/- 

  केवि नेटवकष  व्यवसायीिाइ १,६५०/- 

५ छपाआ तथा प्रकाशन 
 

  ऄफसेट प्रेस ५,५००/- 

  िस्कन िप्रन्ट ३,३००/- 

६ िवत्तीय सेवा तफष    

  नेपाि सरकारको पुणष स्वािमत्व रहकेो बाहके केिन्रय स्तरका वािणज्य बैंकहरु , प्राइभेट बैंक ११,०००/- 

  िवत्तीय कम्पनीको शाखा कायाषिय ५,५००/- 

  सहकारी बैंक र बचत तथा ऊण सहकारी (क श्रेणी  २ करोड भन्दा बढी कारोवार हुने) ५,५००/- 

  अर्थथक कारोवार गने सहकारी संस्थाहरंु (ख श्रेणी  २ करोड भन्दा कम कारोवार हुने ) ४,४००/- 

  ऄन्य कारोवार गने सहकारी संस्थाहरंु ५,५००/- 

  वीमा कम्पनीहरु ५,५००/- 

  मनी टान्सफर ५,५००/- 

७ हटेि, िज तथा रेषु्टरन्ट /बार (पयषटन ईद्योग )   

  सामान्य  ििजङ, फुिडङको सुिवधा भएको २,७५०/- 

  सामान्य खािको होटि २,२००/- 

८ िमष्ठान तथा िचया खाजा पसि   

  िमष्ठान्न  भण्डार सिहतको िचया नास्ता पसि १,६५०/- 

  िमष्ठान्न  भण्डार रिहतको िचया नास्ता पसि १,१००/- 

  ग्रामीण िेत्रको िचया नास्ता पसि ५५०/- 

  चाट पसि ५५०/- 

  िचया मात्र िवक्री गने पसि ५५०/- 

९ सुन चांदी पसि   

  गहना बनाईने तथा ममषत गने  पसि २,२००/- 

१० मददरा पसि   
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  िडिर/थोक िवक्री पसि ५,५००/- 

  खुरा िवक्री पसि ३,८५०/- 

 चुरोट, िबडी धुम्रपान पसि  ५,५००/- 

११ मासु पसि   

  पशु वधशािा २,७५०/- 

  रांगा, खसी र वंगुरमध्य कुनै एक को मात्र मासु बेच्ने पसि १,६५०/- 

  माछा, कुखुरा,हांस तथा ऄन्य पंिी को मासु बेच्ने पसि १,१००/- 

१२ मेटि वकष सप   

  क श्रेणी ग्यारेज(रु. १५िाख  १ भन्दा मािथ  पूूँिज भएका) ३,३००/- 

  ख श्रेणी (ग्रीि सटर िनमाषण समेत) (रु. १० िाख  १ दिेख १५ िाख सम्म  पूूँिज भएका) १,६५०/- 

  ग श्रेणी ( सामान्य ग्रीि ममषत (रु. १ दिेख १० िाख सम्म पूूँिज भएका) १,१००/- 

१३ स्टीि , काठ फर्थनचर,कापेट िवके्रता   

  क श्रेणी(रु. १० िाख भन्दा मािथ पूूँिज भएका) १,६५०/- 

  ख श्रेणी(रु. १ दिेख १० िाख सम्म पूूँिज भएका) १,१००/- 

१४ वेकरी/डरेी   

  वेकरी/डरेी ईद्योग  २,१००/- 

  वेकरी/डरेी पसििाइ १,६५०/- 

  वेकरी/डरेी दवुै गनेिाइ २,२००/- 

१५ तरकारी र फिफुि पसि   

  थोक पसि २,२००/- 

  खुरा पसि १,१००/- 

१६ िमिहरु, कुटानी,िपसानी र पेिानी कायष गनेिाइ   

  कुटानी,िपसानी र पेिानीका साथै खाद्यान िबदक्र कायष गनेिाइ २,२००/- 

  कुटानी,िपसानी र पेिानी कायष गनेिाइ ११००/- 

१७ दकराना तथा खाद्य पसि   

  ईच्च दकराना तथा खाद्य पसि  (रु. २५ िाख  भन्दा मािथ पूूँिज भएका) ३,३००/- 

   मध्यम दकराना तथा खाद्य पसि  (रु. १० िाख  १ दिेख २५  िाख सम्म पूूँिज भएका) १,६५०/- 

  सामान्य दकराना तथा खाद्य पसि ) (रु. १ दिेख १० िाख सम्म पूूँिज भएका) १,१००/- 

  सामान्य घुम्ती पसि ५५०/- 

१८ कांचो कपडा , रेिडमेड फेन्सी तथा जुत्ता, चप्पि पसि    

  ईच्च स्तरको थांन कपडा पसि ३,३००/- 

  फेन्सी पसि (सामान्य िबक्री किमात्र भएको पसि) २,२००/- 

  सामान्य घुम्ती पसि १,१००/- 

१९ टेन्ट हाईस साईण्ड िसस्टम कुर्थस सिहत   

  टेन्ट व्यवसाय कुर्थस समेतको १,६५०/- 

  टेन्ट सामान्य स्तरको १,१००/- 

२० प्िािष्टक जन्य पसि   

  थोक पसि ३,३००/- 

  खुरा पसि १,६५०/- 

२१ 
कम्प्युटर, मोवाआि, रट.भी., रेिडयो, घडी तथा ऄन्य िवद्युतीय सामान बेच्ने पसि,आिेक्ट्रोिनक्स 

पसि 
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  पसि – कम्प्युटर, रट.भी., दिज, कुिर अददको िडिर तथा ठुिो,होिसेि पसि ५,५००/- 

  ( कम्प्युटर, रट.भी. अददमध्य कुनै एकको िडिर भएतापिन सानो पसि ) ३,३००/- 

  सामान्य दकसीमको पसि १,६५०/- 

  रेिडयो, घडी मात्र राखेको सामान्य पसि १,१००/- 

२२ सवारी साधन िवक्रीमा - 

  चारपाग्रे सवारी साधन िडिर/ सव िडिर/सेवा केन्र ८,८००/- 

  तीन पांग्रे(पावर रट्रिर सिहत) िडिर/ सव िडिर/सेवा केन्र ५,५००/- 

  मोटरसाआकि सो रुम िडिर/ सव िडिर/सेवा केन्र ४,४००/- 

  साआकि सो रुम िडिर/ सव िडिर/सेवा केन्र २,२००/- 

२३ ऄिडयो, िभिडयो क्यासेट िबक्री तथा ममषत   

  क श्रेणीमा पन े १,६५०/- 

  ख श्रेणीमा पन े १,१००/- 

२४ भाूँडा पसि   

  क श्रेणीमा पने ( सजावट तथा ईपहारका सामान समेत राखेको ) १,६५०/- 

  ख श्रेणीमा पन े १,१००/- 

  सामान्य पसि ८८०/- 

२५ पोखरी िनमाषण गरी माछा पािन व्यवसाय  

  ०-१० कट्ठा सम्म १,०००/- 

  ११-२० कट्ठा सम्म २,०००/- 

२६ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि   

  स्टेशनरी सामान , पुस्तक तथा पत्रपित्रकाको थोक सिहतको पसि २,७५०/- 

  स्टेशनरी सामान , पुस्तक तथा पत्रपित्रकाको खुरा  पसि २,२००/- 

  स्टशनरी मात्र वा पुस्तक मात्र िवक्री गने पसि १,६५०/- 

२७ िनमाषण सामाग्री ,हडषवेयर , िशसा तथा िवद्युत सामाग्री पसि   

  मध्यम स्तरको पसि ५,५००/- 

२८ फोटो स्टुिडयो   

  मध्यम स्तरको पसि २,२००/- 

  सामान्य स्तरको पसि १,६५०/- 

२९ सैिुन तथा ब्युटी पािषर  पसि   

  सामान्य स्तरको पसि (४ िसट भन्दा कम ) २,२००/- 

३० टेिर (कपडा िसिाईने)   

  क श्रेणीको पसि ( ६ भन्दा बढी मेिसन राखेको पसि ) २,७५०/- 

  ख श्रेणीको पसि ( २ दिेख ६ सम्म मेिसन राखेको पसि ) १,६५०/- 

  ग श्रेणीको पसि( २ भन्दा कम मेिसन राखेको पसि ) १,१००/- 

३१ एग्रोभेट पसि   

  क श्रेणीको ( थोक पसि ) ४,४००/- 

  ख श्रेणीको ( खुरा पसि ) ३,३००/- 

३२ सु्नकर र पुि हाईस िजम खाना   

  सु्नकर , िजम खाना १,६५०/- 

  पुि हाईस १,६५०/- 

३३ पेटोि पम्पमा ५,५००/- 
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३४ िवशेषज्ञ , परामशष तथा ऄन्य व्यवसाियक सेवा   

  िचदकत्सक २,५००/- 

  दन्त िचदकत्सक २,०००/- 

  किवराज १,१००/- 

  इन्जीिनयर २,७५०/- 

३५ िनमाषण सेवा  ( घ वगषको आजाजत पत्र)   

  आजाजतपत्र दताष दस्तुर ५,०००/- 

  आजाजतपत्र निवकरण दस्तुर ५,०००/- 

  आजाजत पत्र निवकरण िविम्ब दस्तुर २,०००/- 

  आजाजत पत्रको प्रितििपी ३,०००/- 

  आजाजत पत्र  नामसारी ५,०००/- 

३६ कानुन व्यवसायी  वररष्ठ ऄिधविा र ऄिधविा २,२००/- 

  ऄिभकताष १,१००/- 

  िेखनदास १,१००/- 

३७ िेखा परीिक     

 क श्रेणी  २,२००/- 

 ख श्रेणी २,०००/- 

  ग श्रेणी १,६५०/- 

  घ श्रेणी १,१००/- 

३८ ऄनुसन्धानकताष तथा परामशषदाता १,६५०/- 

३९ कम्प्युटर एनाििष्ट तथा प्रोग्रामर १,६५०/- 

४० वीमा एजेन्ट १६५०/- 

४१ सभेयर/नापी व्यवसाय १६५०/- 

42 ऄनुवादक ११००/- 

४३ पशु िचदकत्सक १६५०/- 

४४ सामान ढुवानीकताष तथा कम्पनी २७५०/- 

४५ िवज्ञापन एजेन्ट १६५०/- 

४६ वैदिेशक रोजगार एजेन्ट १६५०/- 

४७ स्वदशेी रोजगार एजेन्ट ११००/- 

४८ सेके्रटररयि सेवा ११००/- 

४९ एयरिाआन्स र कागो सेवा २७५०/- 

५० हईसज कम्पनी तथा घर जग्गा खररद िबक्री – ररयि स्टेट )  

५१ ड्राइ िक्िनर्रसष ११००/- 

५२ साआन वोडष बनाईने पेिन्टङ् सेवा १,६५०/- 

५३ फूि र िवरुवा िबके्रता १,१००/- 

५४ िससा, प्िाआईड िवके्रता १,६५०/- 

५५ खेिौना , ईपहार ( िगफ्ट ) िवके्रता १,१००/- 

५६ चुरा पोते पसि  

  क श्रेणी १,१००/- 

  ख श्रेणी १,०००/- 

५७ चस्मा पसि  

  िचदकत्सक सेवा सिहतको २,७५०/- 
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  िचदकत्सक सेवा रिहतको १,६५०/- 

५८ मसाज पािषर २,७५०/- 

५९ औद्योिगक कारखाना तथा ईद्योगहरुमा  

  चामि, दाि, िपठो , तेि ईत्पादन गने र गल्िा खररद सिहत ठुिो ईद्योग ९,९००/- 

  चामि, दाि, िपठो , तेि ईत्पादन गने िमनी प्िान्ट ७,७००/- 

  फर्थनचर, काठ िचरान िमि ५,५००/- 

  िसमेन्ट, रोडी, बािुवा प्रयोग गरी ह्युम पाआप, िपिर  ररङ्, ब्िक, गमािा बनाईनेबाट क श्रेिण ४,४००/- 

  िसमेन्ट, रोडी , बािुवा प्रयोग गरी ह्युम पाआप , िपिर अदद बनाईने पसिबाट ख श्रेिण ३,३००/- 

 िसमेन्ट,रोडी,बािुवा प्रयोग गरी ह्युम पाआप, िपिर अदद बनाईने पसिबाट ग.श्रेिण ३,०००/- 

 क्रसर ईद्योग ५,५००/- 

 प्िाआईडको कच्चा पदाथष ईत्पादन गने ईद्योगबाट ६,६००/- 

 पाईरोटी वा सवषत बनाईने ईद्योगबाट १,६५०/- 

 िवना िचम्नीका आट्टा भट्टा ईद्योगबाट ६,६००/- 

  िचम्नी भएको आट्टा भट्टा ईद्योगबाट ११,०००/- 

  मैन वत्ती ईत्पादन ईद्योगबाट १,१००/- 

  सावुन सोडा ईत्पादन ईद्योगबाट १,६५०/- 

  चाईिमन ईत्पादन ईद्योगबाट १,६५०/- 

  काठको िगिास ठेकी ईत्पादन ईद्योगबाट १,१००/- 

  सटर ग्रीि ईद्योगबाट २,७५०/- 

  जिडवुटी िबदक्र तथा प्रसोधन १,१००/- 

 ६० साईण्ड िसस्टम भाडामा तथा िबक्री १,६५०/- 

६१ खसी बोका िबक्री केन्रमा १,६५०/- 

६२ गुड िमि (िमठाइ) ५,५००/- 

६३ मनोरञ्जन कर   

  ऐितहािसक पुराताित्वक र धार्थमक स्थि प्रवेश शुल्क िवदशेी मात्र ५.५प्रितसत 

६४ जाद,ु सकष स, चटक अददमा प्रितददन ११००/- 

६५ व्यवसाियक िभिडयो कर ( प्रित िभडीयो ) ११००/- 

६६ प्राइभेट संचार सेवा प्रदायक कम्पनी (एन.सेि, सुिवसु अदी)   

 क) दताष संचािन स्वीकृती १३,२००/- 

  ख) बार्थषक कर १,१००/- 

६७ सहकारी संस्था दताष  निवकरण 

  िवद्युत  सहकारी संस्था २७५०/- १६५०/- 

 स्थानीय वचत तथा ऊण सहकारी संस्था ३०००/- २०००/- 

 बहुईदशे्यीय सहकारी संस्था ३५००/- २५००/- 

 ख) कृिष सहकारी २५००/- २०००/- 

६८ सामुदाियक वन दताष तथा निवकरण   

  क) दताष शुल्क ५५००/- 

  ख) निवकरण दस्तुर २७५०/- 

६९ पटके सवारी कर (िभत्री सडक) 
 

  बस, ट्रक, टे«क्टर िगायत भारी साधन २२०/- 

  िमिन बस २२०/- 
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  िनिज भाडाका कार तथा टेम्पो र ऄटो ररक्सा २२०/- 

 ठेिा, ररक्सा, टाूँगा ११०/- 

७० माटो, बािुवा ईठाईन (रोयल्टी)    

  क)  माटो प्रित ट्रािी ११०/- 

  ख) बािुवा प्रित ट्रािी २५० 

७१ ग्याूँस वेिल्ड¨ गने िाइ १,१००/- 

७२ इिेिक्टक मेिसन राखी ब्याटी चाजष  गन े १,१००/- 

७३ कुसी सोफासेट ममषत गनेिाआ १,१००/- 

७४ पम्पसेट ममषत गनेिाइ १,१००/- 

७५ िसिाइ मेृ्िसन ममषत १,१००/- 

७६ गैर सरकारी संस्था निबकरण शुल्क दताष  निवकरण 

  क) यस न. पा. िभत्र मात्र कायषिेत्र भएका ११००/- ५५०/- 

  ख) यस न.पा िेत्र भन्दा बािहर समेत कायषिेत्र भएका २७५०/- १६५०/- 

७७ गल्िा  

क गल्िा व्यवसाय(रु१०िाख सम्म पूूँिज राखी वािणज्य कायाषियमा दताष भएका) ७,७००/- 

ख गल्िा व्यवसाय(रु१०िाख१दिेख२०िाख सम्म पूूँिज राखी वािणज्य कायाषियमा दताष भएका) ८,८००/- 

ग 
गल्िाव्यवसाय(रु२०िाख१ भन्दा मािथ३०िाख सम्म पूूँिज राखी वािणज्य कायाषियमा दताष 

भएका) ९,९००/- 

घ गल्िा व्यवसाय (रु.३०िाख १ भन्दा मािथ वािणज्य कायाषियमा दताष भएका) ११,०००/- 

७८ रासायिनक मि िबके्रता  

 समुह/फमष/सहाकरी दताष  १,१००/- 

७९ समुह/फमष/सहाकरी निवकरण ५००/- 

८० ऄस्थायी हाट बजार घुम्ती पसि –प्रित पटक २७.५० 

८१ चौपाया(प्रित गोटा) व्यवसायी २७.५० 

८२ हाूँस कुखुरा प्रित गोटा १६.५० 

८३ हाट बजार प्रित पसि २७.५० 

८४ ह्याचरी ( चल्िा ईत्पादन गने) िाइ ३०००/- 

८५ पशु पन्छीकोअहार ईत्पादन गनेिाइ ११००/- 

८६ कृिष मि िवई करटनाशक औषिधका साथै भेटेनरी औषिधको थोक कित्रेतािाइ ५५०/- 

८७ कृिष सामाग्री संस्थान वा बािहरबाट रासायिनक मि िवईको थोक िवके्रतािाइ ५५०/- 

८८ गाइ, भैंसी पािन व्यवसाय ५००/- 

८९ फूि र िवरुवा नसषरीको कित्रेता १०००/- 

९० माछा पािन व्यवसाय ५००/- 

९१ पुि हाईस ११००/- 

९२ व्यवसाियक  व्यायामशािािाइ ५५०/- 

९३. खोका व्यवसाय ५००/- 
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ऄनुसूिच –२४ 

(दफा २५ संग सम्विन्धत) 

ऄनुमािनत वार्थषकअन्तररक अय २०७९/०८० 

क्र.स. िशषषकनं. िववरण 
अ.व.२०७८/०७९को 

प्रस्तािवत 

२०७९जेष्ठमसान्तसम्मको 

यथाथष अय 

अ.व.२०७९/०८०को 

प्रस्ताव 

अ.व.२०८०/०८१को 

प्रस्ताव 

अ.व.२०८१/०८२को 

प्रस्ताव 
कैदफयत 

1 11313 सम्पित कर 9,597,000.00 6,441,583.00 10,000,000.00 11,000,000.00 12,100,000.00   

2 11314 बक्यौदा भूिमकर/मािपोत 315,000.00 29,864.00 340,000.00 374,000.00 411,400.00   

3 11321 घर वहाि कर 836,000.00 571,047.15 840,000.00 924,000.00 1,016,400.00   

4 11322 वहाि िवटौरी कर 5,335,000.00 377,603.90 5,692,000.00 6,261,200.00 6,887,320.00   

5 11451 सवारी साधन कर 2,000.00   40,500.00 44,550.00 49,005.00   

6 11613 व्यवसाय रिजिसेन दस्तुर( व्यवसायकर ) 331,000.00 327,835.00 600,000.00 660,000.00 726,000.00   

6 ११६३२ कवाड संकिन ठेक्का कर     150,000.00 165,000.00 181,500.00   

8 11691 ऄन्य कर (ताि ठेक्का तथा डंुगा,नाईूँ  ठेक्का ) 5,363,000.00 769,869.90 5,700,000.00 6,270,000.00 6,897,000.00   

  कर (जम्मा) 21,779,000.00 8,517,802.95 23,362,500.00 25,698,750.00 28,268,625.00   

9 14151 सरकारी सम्पित वहाि बाट प्राप्त अय 97,000.00 67,000.00 100,000.00 110,000.00 121,000.00   

10  १४२११ माछा मने ठेक्का(कृिष ईत्पादनको िबक्री) 144,000.00 451,551.00 455,000.00 500,500.00 550,550.00   

11 14219 ऄन्य सेवा शुल्क 104,000.00 52,438.00 105,000.00 115,500.00 127,050.00   

12 14229 ऄन्य प्रशासिनक सेवा शुल्क 399,000.00 260,370.00 300,000.00 330,000.00 363,000.00   

  सेवाशुल्क (जम्मा ) 744,000.00 831,359.00 960,000.00 1,056,000.00 1,161,600.00   

13 14221 न्याियक दस्तुर 7,000.00 4,920.00 7,500.00 8,250.00 9,075.00   

14 14242 नक्सा पास दस्तुर 234,000.00 49,872.75 250,000.00 275,000.00 302,500.00   

15 14243 िसफाररस दस्तुर 1,265,000.00 936,781.50 1,500,000.00 1,650,000.00 1,815,000.00   

16 14244 व्यििगत घटना िविम्ब जररवाना 257,000.00 487,410.00 500,000.00 550,000.00 605,000.00   

17 14245 नाता प्रमािणत दस्तुर 77,000.00 93,040.00 100,000.00 110,000.00 121,000.00   

18 14249 ऄन्य दस्तुर 624,000.00 305,347.50 650,000.00 715,000.00 786,500.00   

19 14529 ऄन्य राजश्व 13,000.00 165,235.00 170,000.00 187,000.00 205,700.00   

  दस्तुर (जम्मा ) 2,477,000.00 2,042,606.75 3,177,500.00 3,495,250.00 3,844,775.00   

  कुिजम्मा 25,000,000.00 11,391,768.70 27,500,000.00 30,250,000.00 33,275,000.00   

  

                                                                                                               अज्ञािे, 

                                                                                                          सुयष बहादरु ससह 

                                                                                                     प्रमुख प्रशासकीय ऄिधकृत 


