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५) साधािणा सभाको 
ननणवय ३० सदस्य 
अननवायव हुने 

आवश्यकता 
अनुसाि 
सिवलमन 
मुचुल्का 
तयाि गिी 
लसफारिस 

तयाि गने 
३) तोक्रकएको 

कि बुझाउने 
६.  

केिावािी गाउँपाललका 
१. आ.ब. २०७७/०७८ को प्रस्ताववत िािस्वका दििेटहरु 

क्र. 
सं. 

बबविण 
दस्तुि 

रु 
कैक्रफयत 

क. सम्पती तथा मालपोत कि 

१ ५ िाि सम्मको ५०   

२ ५ िाि भन्द्दा माथी २५ िाि सम्मको १०   

३ २५ िाि भन्द्दा माथी ५० िाि सम्मको १५   

४ ५० िाि भन्द्दा माथी १ करोर् सम्मको १८   

५ १ करोर् भन्द्दा माथी २ करोर् सम्मको २०   

६ २ करोर् भन्द्दा माथी ३ करोर् सम्मको २२   

७ ३ करोर् भन्द्दा माथी जतिसुकै भए  २५   

८ घर िहाि कर २   

        

२. आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पवत्त मुल्याङ्कनको दििेटहरु 

क्र. 
सं. 

बबविण 

प्रनत 
िोपनी 
(रु. 

हिाि
मा) 

कैक्रफयत 

१ नं.  वडा कायावलय,  पाटी     

१ (साविक िर्ा निं. ३ पाटीगाउँ) थाम र्ाँर्ा मूि सर्किे छोएको  ७५   

२ थाम र्ार्ा मूि सर्क भन्द्दा २०० लमटर टार्ा  दिुै िफड  ५०   

३ थाम र्ार्ा मूि सर्क भन्द्दा ५०० लमटर टार्ा  दिुै िफड  २५   

४ (साविक िर्ा निं.  ३ पाटीगाउँ)  कककुङ्ग मूिसर्किे छोएको  २५   

५ ककककदमु मूिसर्क भन्द्दा २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  २०   

६ ककककदमु मूिसर्क  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  १५   

७ (साविक िर्ा निं. २  पाटीगाउँ)  ककककदमु मूिसर्किे छोएको  ३८   

८ ककककदमु मूिसर्कको िािा सर्किे छोएको  २५   
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९ 
कककीदमु मूिसर्किे नछोएको र २०० लमटर टार्ा र्ाँर्ाटोि साथै गैरीगाउँको मूि सर्किे 
छोएको  

२०   

१० धोबीिोिा देखि मार्थ सािा सर्किे नछोएको  गदहरी गाउँ  १५   

११ 
आठ्िोिा,लसरानी सुसुलिटोि सर्क भन्द्दा २०० लमटर टार्ा अन्द्य सबै साविक िर्ा निं. २ 
को जग्गा  

१०   

१२ (साविक िर्ा निं. ३  पाटीगाउँ) रािमाटे मूिसर्किे छोएको  २५   

१३ रािमाटे मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  २०   

१४ रािमाटे मूिसर्क  भन्द्दा ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

१५ (साविक िर्ा ३  पादट गाउँ) जजम्बार्ाँर्ा मूिसर्किे छोएको २५   

१६ जजम्बार्ाँर्ा मूिसर्क  भन्द्दा २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  २०   

१७ जजम्बार्ाँर्ा मूिसर्क  भन्द्दा ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

१८ (साविक िर्ा ४  पादट गाउँ) राके भन्द्ज्याङ मूिसर्किे छोएको  २५   

१९ राके भन्द्ज्याङ मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  २०   

२० राके भन्द्ज्याङ मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सबै १५   

२१ (साविक िर्ा ५  पादट गाउँ) कुमाि मूिसर्किे छोएको  २५   

२२ कुमाि मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

२३ कुमाि मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  सबै १५   

२४ (साविक िर्ा ५  पादट गाउँ) लसम्िे मूिसर्किे छोएको  २५   

२५ लसम्िे  मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

२६ लसम्िे मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

२७ (साविक िर्ा निं. ५  पाटीगाउँ) धोबीिोिा (फेम्बाबारो) मूिसर्किे छोएको  २५   

२८ धोबीिोिा (फेम्बाबारो)  मिूसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

२९ धोबीिोिा (फेम्बाबारो) मिूसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

३० (साविक िर्ा ६  पादट गाउँ)  लसिंजािीटोि  मिूसर्किे छोएको  २५   

३१ लसिंजािीटोि मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

३२ लसिंजािीटोि मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

३३ (साविक िर्ा ६  पादट गाउँ)  बीिटोि  मूिसर्किे छोएको  २५   

३४ बीिटोि  मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

३५ बीिटोि  मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

३६ (साविक िर्ा ६  पादट गाउँ)  लसटेतनटोि  मूिसर्किे छोएको  २५   

३७ लसटेतनटोि   मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

३८ लसटेतनटोि   मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

३९ (साविक िर्ा ६  पादट गाउँ)  स्कुिर्ाँर्ा  मूिसर्किे छोएको  २५   

४० स्कुिर्ाँर्ा  मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

४१ स्कुिर्ाँर्ा   मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

४२ (साविक िर्ा निं. ६  पाटीगाउँ)  कोप्ि े मूिसर्किे छोएको  २५   

४३ कोप्ि े मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

४४ कोप्ि े  मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  सबै १५   

४५ (साविक िर्ा निं. ६  पाटीगाउँ)  मरुन्द्जे मूिसर्किे छोएको  २५   
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४६ मरुन्द्जे  मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

४७ मरुन्द्जे   मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  सबै १५   

४८ (साविक िर्ा निं. ७ पाटीगाउँ)  समिा मूिसर्किे छोएको  २५   

४९ समिा मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   २०   

५० समिा  मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  सबै १५   

५१ (साविक िर्ा निं. ७ पाटीगाउँ)  फेदी मूिसर्किे छोएको  २५   

५२ फेदी मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

५३ फेदी मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

५४ (साविक िर्ा ७ पादट गाउँ) सेपेनी मूिसर्किे छोएको  २५   

५५ सेपेनी मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   २०   

५६ सेपेनी मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै १५   

५७ (साविक िर्ा ८ पादट गाउँ) कािरीटोि मूिसर्किे छोएको  १००   

५८ कािरीटोि मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ५०   

५९ कािरीटोि मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै २५   

६० (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) र्ाँर्ागाउँ मूिसर्किे छोएको  १२५   

६१ र्ाँर्ागाउँ मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ६३   

६२ र्ाँर्ागाउँ मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड  सब ै ३०   

६३ (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) िोिागाउँ मूिसर्किे छोएको  १००   

६४ िोिागाउँ मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   ५०   

६५ िोिागाउँ मूिसर्क भन्द्दा  ५०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड  सब ै २५   

६६ (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) आमबोटे मूिसर्किे छोएको  २५०   

६७ आमबोटे मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   १००   

६८ (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) राना मूिसर्किे छोएको  १००   

६९ राना मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ५०   

७० (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) र्ाँर्ागाउँ भन्द्ज्याङ  टोि मूिसर्किे छोएको  १५०   

७१ र्ाँर्ागाउँ भन्द्ज्याङ  टोि  मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिु ैिफड   ७५   

७२ (साविक िर्ा ९ पादट गाउँ) िोपी टोि मूिसर्किे छोएको  १००   

७३ िोपी टोि मिूसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ५०   

७४ (साविक िर्ा निं. ९ पाटीगाउँ) तनन्द्िाह्या मूिसर्किे छोएको  ७५   

७५ तनन्द्िाह्या मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ५०   

७६ (साविक िर्ा निं.  ९ पाटीगाउँ) ढर्तेन टोि मूिसर्किे छोएको  ७५   

७७ ढर्तेन टोि मूिसर्क भन्द्दा  २०० लमटर   टार्ा  दिुै िफड   ५०   

२ नं.  वडा कायावलय,  लसहंदेवी     

१ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं १,२ र ५ को लसरान भएरजाने िोकेभोसी मोटरबाटो ५०० लम. लभत्र 

१५० 

देखि 
२५० 

  

२ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ९,८ र ७ को लसरान भएरजाने सोमबारे कटहरे मोटरबाटो ५०० लम. 
लभत्र 

१५०   

३ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ८ देखि िर्ा निं ७ को िममी  आ.वि. सम्म उति सर्क को दायाँ 
बायाँ 

१००   
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४ 
िममी आ.वि. देखि िि कटहरे कटहरे सम्म र ररठा बोटे हुदै फेदी बिासे िोिा िदम 
िोिा समेिा िोिा ककनारा सम्मका जग्गाहरु सर्कको दायाँ बायाँ पाँि सय लमटर लभत्र  

१०० 

देखि 
२५० 

  

५ 

साविक िर्ा निं ७ कोिममी आ.वि. देखि िि कटहरे कटहरे सम्म र ररठा बोटे हुदै फेदी 
बिासे िोिा िदम िोिा समेिा िोिा ककनारा सम्मका जग्गाहरु सर्कको दायाँ बायाँ पािँ 
सय लमटर बादहर सबै  

२०   

६ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं १ को सोमबारे देखि फाङदिुा  हुदै र्िसाङ िोिा सम्म जाने सोमबारे 
फाङदिुा सर्क को दाँया बाँया ५०० लमटर लभत्र  

१००   

७ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं १ को सोमबारे देखि फाङदिुा  हुदै र्िसाङ िोिा सम्म जाने सोमबारे 
फाङदिुा सर्क को दाँया बाँया ५०० लमटर बादहर 

५० देखि 
२०० 

  

८ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं २ को सोमबारे नामेम्बा सर्क को दायाँ बायाँ ५०० लमटर लभत्र १००   

९ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं २ को सोमबारे नामेम्बा सर्क को दायाँ बायाँ ५०० लमटर 
बादहर(िुङिा िोिा देखि र्िसाङ िोिा सम्म 

५० देखि 
२०० 

  

१० साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ५ को र्ियाबारी धामीटार सर्क को दाँया बाँया ५०० लमटर  १५०   

११ र्ियाबारी धामीटार सर्क मुख्य बजस्ि भन्द्दा िि धामीटार िुङिा िोिा ककनार सम्म  

१२५ 

देखि 
२०० 

  

१२ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ५ कोभन्द्ज्याङ काफ्िे सर्क को दायाँ बाँया ५०० लमटर लभत्र  १००   

१३ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ५ कोभन्द्ज्याङ काफ्िे सर्क को दायाँ बाँया ५०० लमटर बादहर  २०   

१४ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ४ र ३ को विदहबारे फाईिा सर्कको दाँया बाँया ५०० लमटर फाईिा 
आ.वि. सम्म  

१५०   

१५ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ४ र ३ को विदहबारे फाईिा सर्क फाईिा आ.वि. भन्द्दा िि सािा 
सर्कको ५०० लमटर लभत्र  

१२५   

१६ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ४ र ३ को विदहबारे फाईिा सर्क फाईिा आ.वि. भन्द्दा िि सािा 
सर्कको ५०० लमटर भन्द्दा बादहर (लससुिा िोिा, भािु िोिा र्िसाङ िोिा ककनार) 

२०   

१७ 
साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ६ को यस.पी मोर् भेर्टेार बुधबारे सर्क देखि मार्थ िुिी र्ाँर्ा 
सम्म  

१५०   

१८ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ६ को यस.पी. सालमते्तन सर्क दाँया बाँया ५०० लमटर लभत्र  १००   

१९ साविक लसिंहदेिी िर्ा निं ६ को यस.पी. सालमते्तन सर्क दाँया बाँया ५०० लमटर बादहर  
७५ देखि 
२०० 

  

३ नं.  वडा कायावलय     

१ साउने टोि जाने बाटो  (बाटोिे छोएको) २५०   

२ साउने टोि जाने बाटो  (बाटोिे नछोएको) ५०   

३ गोि ग्राउन्द्र् देखि सुक्रबारे सम्म (बाटोिे छोएको) ५००   

४ गोि ग्राउन्द्र् देखि सुक्रबारे सम्म (बाटोिे नछोएको) १५०   

५ िेग्िािी टोि देखि गोि ग्राउण्र् सम्म (बाटोिे छोएको) ५००   

६ िेग्िािी टोि देखि गोि ग्राउण्र् सम्म (बाटोिे नछोएको) १५०   

७ कुिापानी स्कुि देखि िुक्रबारे सम्म (बाटोिे छोएको) ५००   

८ कुिापानी स्कुि देखि िुक्रबारे सम्म (बाटोिे नछोएको) १५०   

९ कुिापानी स्कुि देखि पुिड पाँिथरे िोक सम्म (बाटोिे छोएको) ३५०   

१० कुिापानी स्कुि देखि पुिड पाँिथरे िोक सम्म (बाटोिे नछोएको) १२५   

११ १० निं. िार्ाको कल्बटड देखि धमिा जेठाको घर (बाटोिे छोएको) ५००   
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१२ १० निं. िार्ाको कल्बटड देखि धमिा जेठाको घर (बाटोिे नछोएको) १५०   

१३ भोगटेनी-रु्मे्र मेन िाईन (बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्म.) ५०   

१४ भोगटेनी-रु्मे्र मेन िाईन (बाटोिे नछोएको ) १५   

१५ भोगटेनी-रु्मे्र सहायक बाटो(पयडटकीय बाटो,बाटोिे छोएको  ४०   

१६ खझज,ेरुदिुा ,आमबोटे ,िामीर्ाँर्ा (बाटोिे छोएको) २५   

१७ खझज,ेरुदिुा ,आमबोटे ,िामीर्ाँर्ा (बाटोिे नछोएको) १५   

१८ सानो हिुिा -ककटीया (बाटोिे छोएको) ४०   

१९ सानो हिुिा -ककटीया (बाटोिे नछोएको) ३०   

२० रामपुर लसरान (बाटोिे छोएको) १००   

२१ रामपुर लसरान (बाटोिे नछोएको) २५   

२२ रामपुरको िािाबाटो (बाटोिे छोएको) ४०   

२३ रामपुरको िािाबाटो (बाटोिे नछोएको) २५   

२४ िमेरे (बाटोिे छोएको) १५   

२५ ििजजि े(बाटोिे छोएको) २५   

२६ मदद(बाटोिे छोएको) २५   

२७ गुमाने (बाटोिे छोएको) ४०   

२८ गुमाने (बाटोिे नछोएको) २०   

२९ िउसेबुङ (बाटो नभएको) १८   

३० िाही र्ाँर्ा (बाटोिे छोएको) १५०   

३१ िाही र्ाँर्ा (बाटोिे नछोएको) ५०   

३२ आपटार(बाटोिे छोएको) ५०   

३३ आपटार(बाटोिे नछोएको) ३०   

३४ बागदिे (बाटोिे नछोएको) २५   

४ नं.  वडा कायावलय,  धचउिी     

१ 
वपपि भन्द्ज्याङ देखि देिी थान िोल्सी साविक याङलििा िर्ा निं १ बाटोको दिुै पट्दट ३० 
लमटर सम्म  

१००   

२ साविक याङलििा िर्ा निं १ का लभबत्र जग्गाहरु  २५   

३ 
वपपि भन्द्ज्याङ देखि महाराजे र्ाँर्ा हुदै गोगने साविक यङलििाको िर्ा निं १ र २ को 
बाटोको ३० लमटर सम्मका जग्गाहरु   

५०   

४ साविक याङलििा िर्ा निं २ का लभबत्र जग्गाहरु  २५   

५ 
रैका भन्द्ज्याङ देखि िोपथुम्का र तिनििे टोि सम्मका बाटोको ३० लमटर दायाँ बायाँ का 
जग्गा   

७५   

६ टाकुरे बाटोिे नछोएका लभबत्र जग्गाहरु ४०   

७ ज्याप्रुङ दिाडमी सतिधारका जलमनहरु  १५   

८ रैका भन्द्ज्याङ देखि साउने िोल्सा सम्म र्िउरी भन्द्ज्याङ बाटोको जग्गा   १५०   

९ िनौटे बाटोिे छोएका जग्गाहरु बाटोको दायाँ बायाँ ३० लमटर सम्म  ७५   

१० िनौटे लभबत्र जग्गाहरु  २५   

११ लसद्दथुम र्ाँर्ा  १२५   

१२ ठुिटार देखि सम्दी टोि (िामीटार) बाटोिे छोएका बाटोको ३० लमटर सम्म दाया ँबायाँ   १२५   

१३ बाटो देखि लभबत्र जग्गा हरु(िामीटार िण्र्) ५०   

१४ छघरे छबोटे बाटोको ३०लमिर ्दायाँ बायाँ  ५०   

१५ छघरे छबोटे िोिा घाररका लभबत्र जग्गाहरु  २०   
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१६ नकड टेको जग्गाहरु ५०   

१७ दमु्सेटार साविक िर्ा निं. १ ५०   

५ नं.  वडा कायावलय,  याङलशला     

१ 
िोतटी,वपपि िोक ,बगैिा ,हुिाक िोक हुदै ६ न. िर्ा लसमाना सम्म बाटो छोएको ३० 
लमटर सम्मको दाँया बाँयाको जग्गा  

५००   

२ 
िोतटी,वपपि िोक ,बगैिा ,हुिाक िोक हुदै ६ न. िर्ा लसमाना सम्म बाटो छोएको १०० 
लमटर सम्मको दाँया बाँयाको जग्गा  

३५०   

३ 
िोतटी,वपपि िोक ,बगैिा ,हुिाक िोक हुदै ६ न. िर्ा लसमाना सम्म बाटो छोएको १०० 
लमटर भन्द्दा लभत्र को दाँया बायँाको जग्गा  

२००   

४ 
वपपि िोक ,बबिाि िोक हुदै प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर सम्मको दायाँ 
र बायाँ जग्गा  

२५०   

५ 
वपपि िोक ,बबिाि िोक हुदै प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्मको 
दायाँ र बायाँ जग्गा  

१५०   

६ 
वपपि िोक ,बबिाि िोक हुदै प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा 
लभबत्रको दायाँ र बायाँ जग्गा  

१००   

७ बगैंिा देखि प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दायाँ र बायाँ जग्गा  ४००   

८ बगैंिा देखि प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दायाँ र बाया ँजग्गा  २५०   

९ बगैंिा देखि प्रगति िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्र जग्गा  १५०   

१० प्रगति िोक देखि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दाँया र बायाँ को जग्गा  ३००   

११ 
प्रगति िोक देखि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दाँया र बाया ँको 
जग्गा  

२००   

१२ 
प्रगति िोक देखि फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर लभबत्र दाँया र बायाँ को 
जग्गा  १००   

१३ 
हुिाक िोक १ निं धारा हुदै िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दायाँ र बायाँको 
जग्गा  

३००   

१४ 
हुिाक िोक १ निं धारा हुदै िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दायाँ र बायाँको 
जग्गा  

२००   

१५ 
हुिाक िोक १ निं धारा हुदै िार कुने सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्र  दायाँ 
र बायाँको जग्गा  

१००   

१६ िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दायाँ बायाँको जग्गा  २५०   

१७ िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दायाँ बायाँको जग्गा  १५०   

१८ 
िारकुनेबाट फुिबारी िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्र दायाँ बायाँको 
जग्गा  

१००   

१९ 
फुिबारी िोक देखि ५ निं िर्ा कायाडिय सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर सम्मको दायाँ र 
बायाँको जग्गा  

२००   

२० 
फुिबारी िोक देखि ५ निं िर्ा कायाडिय सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्मको दायाँ 
र बायाँको जग्गा  

१००   

२१ 
फुिबारी िोक देखि ५ निं िर्ा कायाडिय सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटरभन्द्दा लभबत्रको 
दायाँ र बायाँको जग्गा  

७५   

२२ िाजन्द्ि िोक देखि जरुिा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर सम्मको दायाँ बायाँको जग्गा  १५०   

२३ िाजन्द्ि िोक देखि जरुिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर सम्मको दायाँ बायाँको जग्गा  ७५   

२४ िाजन्द्ि िोक देखि जरुिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्रको  दायाँ बायाँको ५०   
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जग्गा  
२५ जरुिा देखि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दायाँ बायाँको जग्गा  १५०   

२६ जरुिा देखि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दायाँ बायाँको जग्गा  ७५०   

२७ जरुिा देखि राङिा सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्रको दाया ँबायाँको जग्गा  ५०   

२८ िाजन्द्ि िोक बाट एिहेाि हुदै सािघारी िनको भिन सम्मको जग्गा  ५०   

२९ जरुिा ,िौिारे ,जुिकेनी हुदै ५ निं िर्ा कायाडिय सम्मको जग्गा  ५०   

३० धुस्कुटे आसपासको र थुम्की आसपासको जग्गा  ५०   

३१ िालमछाने आसपासको जग्गा  ५०   

३२ राजारानी आसपासको जग्गा  ५०   

३३ देिीटार, साधुटार आसपासको जग्गा  ५०   

३४ 
५ निं िर्ा कायाडिय देखि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको ३० लमटर दायाँ बायाँको 
जग्गा  

१००   

३५ 
५ निं िर्ा कायाडिय देखि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर दायाँ बायाँको 
जग्गा  

७५   

३६ 
५ निं िर्ा कायाडिय देखि िाफा िोक सम्मको बाटोिे छोएको १०० लमटर भन्द्दा लभबत्रको 
दायाँ बायाँको जग्गा  

५०   

६ नं.  वडा कायावलय,  चम्पािोली     

१ बुढी िोिा कािोपानी हुदै मुगु िोिा सम्म  २००   

२ बुढी िोिा कािोपानी हुदै मुगु िोिा सम्म  िेति योग्य जग्गा १५०   

३ 
बत्रबेणी िोक देखि सिंगम पथ प्रतिक्षा िोक , िरेथुमे टोि,िम्पािोलि देखि ददिििे टोि 
सम्म  

२००   

४ 
बत्रबेणी िोक देखि सिंगम पथ प्रतिक्षा िोक , िरेथुमे टोि,िम्पािोलि देखि ददिििे टोि 
सम्म िेति योग्य जग्गा 

१५०   

५ मुगु िोिाबाट अमिृ िोक  ५००   

६ मुगु िोिाबाट अमिृ िोक सम्म िेति योग्य जग्गा १५०   

७ अमिृ िोकबाट िालिगुराँस िोक सम्म  ५००   

८ अमिृ िोकबाट िालिगुराँस िोक सम्म िेति योग्य जग्गा १५०   

९ िालिगुराँस िोकबाट िार्ी सम्म ३५०   

१० िालिगुराँस िोकबाट िार्ी सम्म िेति योग्य जग्गा १५०   

११ मुगु िोिा बुद्ध िोक िािीगुरास, ७ निं िर्ा लसमानाबाट िामाङ टोि ठार्ो  २००   

१२ 
मुगु िोिा बुद्ध िोक िािीगुरास, ७ निं िर्ा लसमानाबाट िामाङ टोि ठार्ो सम्मका िेति 
योग्य जग्गा 

१५०   

१३ लमिरेी टोि सतिसािे टोि  २००   

१४ लमिरेी टोि सतिसािे टोि सम्मका िेति योग्य जग्गा १००   

१५ बस्नेि िोक िोक देखि िामाङ टोि सम्म २००   

१६ बस्नेि िोक िोक देखि िामाङ टोि सम्मका िेति योग्य जग्गा १००   

१७ ७ निं िर्ा लसमाना देखि सतिसािे र्ािे हुदै ५ निं लसमाना सम्म  २५०   

१८ ७ निं िर्ा लसमाना देखि सतिसािे र्ािे हुदै ५ निं लसमाना सम्मका िेति योग्य जग्गा १५०   

१९ र्ािे,दहमदिे विलमरे बाटो  ५०   

२० र्ािे,दहमदिे विलमरे का िेति योग्य जग्गा २५   

२१ िोिामा रहेका नम्मरी जग्गा १०   
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७ नं.  वडा कायावलय,  मुगु     

१ 

मुगु िोक दक्षक्षण नि अलभयान िोक हुदै भािु िोल्सीसम्मको कािोपत्र ेसर्क सम्म,मुगु 
िोक पजचिम हािमेािो िोक सम्म, मुगु िोक पुिड गैरर कुिो सम्म, मुगु िोक उत्तर बैधे 
टोि जाने बाटोिे छुने जग्गा  

५००   

२ िैधे टोि जाने िाटो देखि उत्तर िाजे िोक सम्म कािोपत्रे सर्क  ३००   

३ िािंघािी िोक देखि दक्षक्षण मेहरमान िोक सम्म बाटोिे छोएको जग्गाहरु ३००   

४  मेहरमान िोक दक्षक्षण फ्यािी ककत्ता हुदै पुिड दक्षक्षण दगुाड िोक िदम िोिा सम्म  २५०   

५ गैरी कुिो देखि पुिड हािंङबािंङ टोि जजम्दारी पैनी सम्मका बाटोको जग्गाहरु २५०   

६ 

मुगु िोक दक्षक्षण नि अलभयान िोक हुदै भािु िोल्सीसम्मको कािोपत्र ेसर्क सम्म,मुगु 
िोक पजचिम हािमेािो िोक सम्म, मुगु िोक पुिड गैरर कुिो सम्म, मुगु िोक उत्तर बैधे 
टोि जाने बाटो लभत्र पट्दटका िेति योग्य जलमनहरु 

१५०   

७ गैरी कुिो देखि पुिड हािंङबािंङ टोि जजम्दारी पैनी सम्मका लभबत्र िेति योग्य  जग्गाहरु १५०   

८ र्ाँगी क्षेत्रका बाटोिे नछुने लभत्रपट्दट रहेको हाि िेति िगाईएको जग्गमाहरु १००   

९ 
मेहरमान िोक  देखि पजचिम भािु िोल्सी हुदै िर्ा निं ६ र ७  लसमनाको बाटो सम्म,फ्यािी 
ककत्ता देखि पजचिमका बाटोिे छोएका जग्गा र  दगुाड िोक दक्षक्षण बाटोिे छोएका जग्गा 

१५०   

१० िैधे टोि देखि िेिेपुर गौर्ा सम्म , िेिेपुर गौर्ा देखि िल्िो बाटोको िोल्सीको जग्गा सम्म  १५०   

११ 
िैधे टोि देखि िेिेपुर गौर्ा सम्म , िेिेपुर गौर्ा देखि िल्िो बाटोको िोल्सीको जग्गा सम्म 

लभत्रपट्दट रहेको हाि िेति िगाईएको जग्गाहरु 
१००   

१२ 
हािमेािो िोक देखि उत्तर बत्रबेणी िोक सम्म ,बत्रबेणी िोक देखि उत्तर लमिरेी िोक बाट 
आउने बाटो सम्म  

१५०   

१३ 
हािमेािो िोक देखि उत्तर बत्रबेणी िोक सम्म ,बत्रबेणी िोक देखि उत्तर लमिरेी िोक बाट 
आउने बाटो सम्म  हाि िेति िगाईएको जग्गमाहरु 

१००   

१४ िेिेपुर जाने माथ्िो बाटो देखि उत्तर नकड टे र लसदरेु छुदटने बाटो सम्म  १००   

१५ नकड टे टोि बाटो क्षेत्रको जग्गा १२५   

१६ नकड टे टोि लभत्री जग्गा ५०   

१७ भािुकुर् ेटार देिी बाटो क्षेत्रको ओििढुिंगा सम्म १००   

१८ भािुकुर् ेटार देिी लभत्री क्षेत्रको जग्गा ओििढुिंगा सम्म ५०   

१९ िगर क्षेत्रका जग्गाहरु  २५   

२० र्ाँगी पुछार जिंगिको ककनारमा रहेको िेिीको जग्गा ५०   

२१ िोिामा रहेका निंमरी जग्गारु १०   

८ नं.  वडा कायावलय,  केिाबािी     

१ 
मजच्छन्द्र िोक पजचिम देउरािी िोक सम्म र पुिड पदहिो आउने कुिो सम्मका घर्रेी 
जग्गाहरु 

२०००   

२ मजच्छन्द्र िोक पूिडको पदहिो आउनेकुिो देखि हजस्पटि हुदै िोल्सी सम्मको घर्रेी जग्गा  २०००   

३ िोल्सी देखि िुक्रबारे िोक सम्म  १५००   

४ मजच्छन्द्र िोक देखि दक्षक्षण ५० लमटर दिुै िफड   २०००   

५ मजच्छन्द्र िोक ५० लमटर छोर्ी राधा कृष्ण मजन्द्दर सम्म  २०००   

६ राधा कृष्ण मागड बाट दक्षक्षणी क्षेत्र  १५००   

७ कफल्म हि हुदै नारर विकास सम्म को क्षेत्र  १०००   

८ ििड हुदै प्रतिभा टोि िथा सुक्रबरे लभबत्र क्षेत्र  ७५०   
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९ राधा कृष्ण मागड क्षेत्र (राधा कृष्ण मागड हुदै िदम तयाम्पस क्षेत्र ) ५००   

१० आधार लििा टोि हुदै अनाम िोक बाट िेि मैदान दक्षक्षण क्षेत्र  ५००   

११ मजच्छन्द्र तिब मागड क्षेत्र  १०००   

१२ आम्जुिंगीको ठार्ो मुिबाटो  २००   

१३ आम्जुिंगी को स्कुि बाट िसेो बाटो  २५०   

१४ आम्जुिंगीको ३०  लमटर िरी परी ३००   

१५ आम्जुिंगीको लभबत्र बाटाहरुिे छोएको जग्गा १५०   

१६ आम्जुिंगीका मूि बाटो बाट पुिड पट्दटको लभबत्र िेिहरु  ५०   

१७ आम्जुिंगी मुिबाटो देखि पजचिम पट्दटका िेिहरु  ५०   

१८ िदम िोिा ककनाराका िेिहरु (बाटोिे नछोएको) २५   

१९ कृष्ण क्रसर उत्तर आउने ठार्ो बाटो  १५०   

२० िेिी योग्य जलमन बाटोिे नछोएको (केराबारी) २००   

२१ बगरमा पने िेिहरु बाटोिे नछोएको (आमजुगी) २५   

२२ नम्बरी जग्गा हाि बगरमा बगरमा रहेको  १०   

९ नं.  वडा कायावलय     

१ िािलभत्ती लसमा देखि जोर्धारा सम्मका दायाँ बायाँ दिु ैिफड का जग्गाहरु  ३००   

२ जोर्धारा देखि उत्तर पुिड ज्योति तिब सम्मका जग्गा हरु  २५०   

३ पूिड ज्योति तिब देखि लसिािय मजन्द्दर कल्बेटड सम्मका दायाँ बायाँका जग्गा  ३००   

४ लििािय मजन्द्दर कल्भेटड देखि देिीझोर्ा लसरान टोि सम्मका दायाँ बायाँका जग्गा  २५०   

५ 

िािलभत्ती लसमा देखि जोर्धारा सम्मका दायाँ बायाँ दिु ैिफड का, जोर्धारा देखि उत्तर पुिड 
ज्योति तिब सम्मका , पूिड ज्योति तिब देखि लसिािय मजन्द्दर कल्बेटड सम्मका दायाँ 
बायाँ, पूिड ज्योति तिब देखि लसिािय मजन्द्दर कल्बेटड सम्मका दायाँ बायाँक लभबत्र 

पजल्टङका जग्गाहरु 

२००   

६ बुद्ध मा.वि. स्कुि िोक देखि देबीझोर्ा लसरान जाने नारिंगे बाटोको दायाँ बायाँ जग्गा  १५०   

७ सुक्रपथ बाटोका जोर्धारा देखि पुिड िोहोंरा िोिा जाने बाटोका जग्गाहरु २००   

८ सुक्रपथ बाटोका जोर्धारा देखि पुिड िोहोंरा िोिा जाने बाटोका लभबत्र प्िदटिंङका जग्गाहरु १५०   

९ पुिड ज्योति मैदान देखि उत्तर बुद्ध मा.वि. आउने िािा बाटोका दायाँ बायाँ  १००   

१० बाटोिे नछोएका लभबत्र जग्गाहरु १००   

११ िेििौरीदेखि घम्घरु लसरान जिंगिको मुि सम्म बाटोका जग्गाहरु  २५०   

१२ भिुिा िोक देखि िेटाङ-भोगटेनी लसमाना सम्मका ठार्ो बाटोका जग्गाहरु ४००   

१३ आइिबारे िोक देखि भिुिा िोक सम्मको ठार्ो बाटोको जग्गाहरु  ५००   

१४ भिुिा िोक देखि पजचिम भिुिा िोिा लसमा सम्मका बाटोका जग्गाहरु  ३००   

१५ ज्िािा िोक उत्तर दक्षक्षण बाटोका जग्गाहरु  २००   

१६ 
तिजम्सना िोक देखि बबराजे िोक,सानु बबराजे िोक िथा बबराजे िोक उत्तर पजचिम िेकािी 
टोि सम्मको बाटोिे छोएका जग्गा 

२००   

१७ लसििु िोक देखि गौरी टोि लसरान सम्मका बाटोिे छोएका जग्गाहरु २००   

१८ र्ाँर्ा टोि िोक उत्तर दक्षक्षण बाटोका जग्गाहरु  २००   

१९ कोिबोटे बाटोिे छोएका जग्गाहरु  १००   
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२० घिंघरु शे्रष्ठ िोक देखि पजचिम रघु िोक सम्मका बाटोका जग्गाहरु  २००   

२१ रघु िोक देखि ियर घारी दक्षक्षण-पजचिमक बाटोका जग्गाहरु  २००   

२२ रघु िोक देखि उत्तर जिंगि सम्मका बाटोिे छोएका जग्गाहरु  १५०   

२३ घघरु शे्रष्ठ िोक देखि पुिड लििािय मजन्द्दर सम्मका बाटोका जग्गाहरु १५०   

२४ सुविदार टोि दक्षक्षण लििािय मजन्द्दर दिुै ठार्ो बाटो सम्मका बाटोका जग्गाहरु  १००   

२५ आदिड टोि पजचिम बाटोका जग्गाहरु  ७५   

२६ दाजेलिङ टोि पजचिम िोिा धार सम्मको बाटोका जग्गाहरु  १५०   

२७ भािुगौर् ेपुछार देखि राना र्ाँर्ा सम्म जाने बाटोिे छोएका जग्गाहरु  १००   

२८ भिुिा टोिका बाटोिे नछोएका जग्गाहरु  १५०   

२९ विराजे,घिंघरु,ियर घारीका बाटोिे नछोएका लभबत्र जग्गाहरु  १००   

३० भािु गौर्केा बाटोिे नछोएका जग्गाहरु  ५०   

१० नं.  वडा कायावलय, केिाबािी     

१ 
मजच्छन्द्र िोक पजचिम देउरािी िोक सम्म र पुबड केराबारी स्िास्थ्य िौकी पुबडको िोल्सी 
सम्मका जग्गाहरु  

१०० प्रति धुर 

२ हजस्पटि िोल्सी देखि पुबड हुदै िुक्रबारे सम्मका जग्गाहरु ७५ प्रति धुर 

३ मजच्छन्द्र िोक उत्तर हुदै बिाड िोक सम्मका घर्रेी जग्गाहरु १०० प्रति धुर 

४ बिाड िोक उत्तर हुदै जुनेिी िोक सम्मका घर्रेी जग्गाहरु १०० प्रति धुर 

५ जुनेिी िोक उत्तर हुदै असारे पैनी सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ७५ प्रति धुर 

६ असारे पैनी उत्तर हुदै बगैंिा टोि सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

७ बिाड िोक पजचिम हुदै हाटिोिा सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ७५ प्रति धुर 

८ बिाड िोक पुबड हुदै के.यु. बोडर् डङ िोल्सी सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

९ के.यु. बोडर् डङ िोल्सी पुबडका घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

१० जुनेिी िोक पुबड हुदै अनुग्रह ििड सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

११ अनुग्रह ििड पुबड दहमािय िोक हुदै िर्ा निं. ३ को लसमाना सम्मका जगगाहरु ७५० कट्ठा 
१२ प्रतिभा टोि उत्तर हुदै दहमािय िोक सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ७५० कट्ठा 
१३ दहमािय िोक उत्तर हुदै कुिापानी िोक सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ६०० कट्ठा 
१४ कुिापानी िोक हुदै पुबड कुिापानी आ.वि. सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ६०० कट्ठा 
१५ कुिापानी िोक पजचिम लभरगाउँ टोि हुदै एिम्बर िोक सम्मका  जग्गाहरु ७५० कट्ठा 
१६ हाटिोिा उत्तर हुदै गदहरी टोि लसराह पैनी सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ७५० कट्ठा 
१७ हाटिोिा पुबड हुदै जुनेिी िोक जोडर्ने बाटोमा पने घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

१८ हाटिोिा पुबड पुरानो ठाना हुदै १० निं. िर्ा कायाडिय आसपासका घर्रेी जग्गाहरु ५० प्रति धुर 

१९ मुनाि मागड आसपासका घर्रेी जग्गाहरु ७५ प्रति धुर 

२० मजच्छन्द्र मा.वि. उत्तर ठार्ोबाटोको घर्रेी जग्गाहरु ६०० प्रति कट्ठा 
२१ सिंगम िोक उत्तर हुदै हुिाकी टोि देखि असारे पैनी सम्मका जग्गाहरु ७५० प्रति कट्ठा 
२२ अर्धकारी टोि पुबड असारे पैनी देखि सुनौिो िोक हुदै ३ निं. को लसमाना सम्मका जग्गाहरु ६०० प्रति कट्ठा 
२३ हुिाकी टोि उत्तर हुदै केराबारी बस पाकड  जोड्ने बाटोमा पने जग्गाहरु ६०० प्रति कट्ठा 
२४ सुबेदी टोि उत्तर कुिापानी िानेपानी टिंकी सम्मका घर्रेी जग्गाहरु ६०० प्रति कट्ठा 
२५ उपिाि, प्रिािा, प्िदटङ बाटोिे छुने घर्रेी जग्गाहरु  ४५० प्रति कट्ठा 
२६ बगैंिा टोि उत्तर पुबड हुदै ३ निं. िर्ा लसमाना सम्मका जग्गाहरु ४५० प्रति कट्ठा 
२७ बगैंिा हुदै थापाटार उत्तर जाने घर्रेी जग्गाहरु ३०० प्रति कट्ठा 
२८ िेिी योग्य लभत्री जग्गाहरु(समथर भु-भागका) २५० प्रति कट्ठा 
२९ िेिी योग्य लभत्री जग्गाहरु(पहार्ी भु-भागका) १०० प्रति कट्ठा 



 

69 

  

३० बगरमा पने िेिी योग्य जग्गाहरु २५ प्रति कट्ठा 
२१ िोिामा रहेका निंमरी जग्गारु १० प्रति कट्ठा 

    
३. आ.ब. २०७७/०७८ को घि वहाल दििेटहरु 

क्र. 
सं. 

बबविण 
दस्तुि 

रु. 
कैक्रफयत 

१ घर िहाि कर १०   

    
४. आ.ब. २०७७/०७८ को घिबहाल कि दििेट 

क्र. 
सं. 

बबविण 
दस्तुि 

रु 
कैक्रफयत 

क. ब्यापारिक वस्तु 

१ मददरा िथा सुिीजन्द्य िुरा पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

२ मददरा िथा सुिीजन्द्य थोक पसि ३३०० 
नविकरण 
३००० 

३ ककराना िुरा पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

४ ककराना थोक पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

४.१ लमर्श्रि ककराना पसि १६५० 
नविकरण 
१५०० 

४.२ गुम्िी ककराना पसि ५५० 
नविकरण 

५०० 

५ रेडर्मेट िुरा पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

६ थान कपर्ा पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

७ जुिा िप्पि पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

८ स्टेिनरी पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

९ िेिौना उपहार पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

१० लससा प्िाइउर् पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

११ कम्प्युटर, तयामेरा, दटभी, बबधुि सामाग्री २२०० 
नविकरण 
२००० 

१२ भाँर्ाकँुर्ा पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

१३ हार्डिेयर िथा तनमाडण सामाग्री सप्िायर ३३०० 
नविकरण 
३००० 
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१४ टायि, मािडि सदहि हार्डिेयर पसि ५५०० 
नविकरण 
५००० 

१५ सिारी साधन विके्रिा ५५०० 
नविकरण 
५००० 

१६ पेट्रोलियम पदाथड िुरा पसि ११०० 
नविकरण 
१००० 

१७ पेट्रोलियम पदाथड थोक (पेट्रोि पम्प) ५५०० 
नविकरण 
५००० 

१८ ज्िेिरी पसि (सुनिाँदी बबक्री समेि) थोक िथा िुरा ४४०० 
नविकरण 
४००० 

१९ ज्िेिरी पसि (सुनिाँदीका गहना बनाउने) २७५० 
नविकरण 
२५०० 

२० फतनडिर िथा कापेट पसि २२०० 
नविकरण 
२००० 

उल्िेखिि ब्यिसायमा जररिाना प्रतिििड १० प्रतिििका दरिे िदृ्दी हुिंदै जानेछ । 

ि. ववशेषज्ञ पिामशव तथा अन्य व्यसानयक पेशा सुधचकृत 

१ र्िककत्सक िथा पिु र्िककत्सक सेिा २०००   

२ इजन्द्जतनयर, कानुन व्यिसातय, िेिापररक्षक २०००   

३ कविराज, स्िास्थ्य सहायक, सिइजन्द्जतनयर, सिेयर, लिक्षक १०००   

४ भिन तनमाडण ठेकेदार २०००   

५ जग्गा प्िदटङ्ग १०००   

ग. ननमावण व्यवसायी फमव 

१ "घ" िगड ईजाजि-पत्र दिाड िुल्क ५०००   

२ "घ" िगड ईजाजि-पत्र नविकरण िुल्क २५००   

घ. उत्पादनमुलक उधोग 

१ ५ अचि िजति सम्म क्षमिा भएको १०००   

२ १० अचि िजति सम्म क्षमिा भएको २०००   

३ १५ अचि िजति सम्म क्षमिा भएको ३०००   

४ १५ अचि िजति भन्द्दा माथी  ५०००   

ङ. एफ.एम िेडडयो संचालन दि िेट 
१ तनिेदन दस्िुर २००० नविकरण 

िुल्क 
इजाजिको 
१० प्रतििि 

िथा 
रोयल्टी 

आम्दानीको 
२ प्रतििि 

२ २० िाट क्षमिाको इजाजि पत्र दस्िुर १००० 

३ ५० िाट क्षमिाको इजाजि पत्र दस्िुर २००० 

४ १०० िाट क्षमिाको इजाजि पत्र दस्िुर २०००० 
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च. उिावमुलक उधोग 

१ गोबर ग्याँस उधोग २०००   

२ सोिार व्यिसाय २०००   

३ अन्द्य उजाडमुिक उधोग २०००   

छ. कृवष तथा वनिन्य उधोग 

१ व्यिसातयक कृवि फमड १०००   

२ व्यिसातयक मत्स्य फमड १०००   

३ व्यिसातयक जडर्बुटी फमड १०००   

४ र्िया िथा कफी फमड १०००   

५ कृवि मि, विउविजन, ककटनािक ओिधी १०००   

६ भेटनरी पसि १०००   

७ पोल्ट्री फमड (२५०० सम्म िल्िा राख्न)े ५००   

८ पोल्ट्री फमड २५०० भन्द्दा माथी २५००   

९ ह्यािरी समेि पोल्ट्री फमड  १००००   

१० िेस हाउस (कुिुरा,  माछा) १०००   

११ िेस हाउस (ििंगुर, िसी, राँगा) २०००   

१२ व्यिसातयक ििंगुरपािन फमड १०००   

१३ व्यिसातयक बाख्रापािन फमड १०००   

१४ व्यिसातयक गाई भैंसी फमड २०००   

१५ र्रेी उधोग २०००   

१६ धान गहँु मकै कोदो िररद बबक्री केन्द्र २०००   

१७ कुटानी वपसानी पेिानी लमि २०००   

१८ फतनडिर उधोग ५०००   

१९ फतनडिर उधोग सलमि सदहि १००००   

ि. िननि उधोग 

१ रोर्ा ढुङ्गा सम्िन्द्धी ितनज उधोग ५००००   

२ अन्द्य ितनज उधोग १००००   

३ वपउने पानी उधोग ५०००   

झ. पयवटन उधोग 

१ होटि िथा ररसोट ३०००   

२ होटि िथा िज ३०००   

३ होमस्टे िथा रेस्टुरेन्द्ट १५००   

४ फास्टफुर् िथा भोजनािय १०००   

५ लमठाइ पसि ५००   
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६ र्िया पसि २००   

ञ. सेवा उधोग 

१ िैिुन, ब्युटीपािडर, ड्राइजतिनसड, टेिररङ्ग १००० 
२ िटा सम्म 
लसिाई मेलिन 
भएमा रु. ५०० 

मात्र 

२ छापािाना १०००   

३ फोटोग्राफी, पेजन्द्टङ्ग १०००   

४ किर ल्याि ५०००   

५ ििर्ित्र व्यिसाय २०००   

६ सािडजतनक पररिहन व्यिसाय २०००   

७ प्रयोगिािा ल्याि २०००   

८ किार्ी सिंकिन केन्द्र ३०००   

९ िेजल्र्ङ्ग िकड सप, ग्यारेज, गिृ १५००   

१० हािा भने ५००   

११ िर्ी विल्र्र ग्यारेज ३०००   

१२ व्यायामिािा/ जजम हाउस १०००   

१३ पुि हाउस १५००   

ट. ननमावण उधोग 

१ लसमेन्द्ट किं कक्रटका ब्िक उधोग १०००   

२ ईटा उधोग २५०००   

३ ईटा बबक्री केन्द्र १०००   

४ ओधोर्गक आिास कम्प्िेतस तनमाडण उधोग १००००   

ठ. संचाि सेवा 

१ विज्ञापन सेिा १०००   

२ टेलिफोन, फ्यातस, इमेि इन्द्टरनेट १०००   

३ फोटोकपी, कम्प्युटर र्तेसटप सेिा १०००   

४ कुररयर सेिा १०००   

५ केिुि, नेटिककड ङ्ग व्यिसाय ५०००   

६ एफ एम टािर िापि दस्िुर ५०००   

७ टेलिफोन, दटभी, मोिायि टािर िापि दस्िुर १००००   

ड. ववनतय सेवा 

१ नेपाि सरकारका पूणड स्िालमत्ि बाहेकका आर्थडक कारोिार गने बैंक १००००   

२ बबमा कम्पनी ५०००   

३ आर्थडक कारोबार गने वििीय कम्पतनका मुख्य कायाडिय ५०००   
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४ वििीय कम्पतनका िािा कायाडिय िथा रेलमट्यान्द्स व्यिसाय ३०००   

५ सहकारी िैंक ३०००   

६ सहकारी सिंस्था १०००   

ढ. स्वास््य सेवा 

१ नलसडङ्ग होम १००००   

२ पोलिजतितनक  ५०००   

३ जतितनक, ल्याि २०००   

ण. ममवत सेवा 

१ हेभी इजतिपमेन्द्ट बस, ट्रक, कार ममडि िकड सप ३०००   

२ मोटरसाइकि, साइकि ममडि िकड सप १०००   

३ दटभी, रेडर्यो, घर्ी, पे्रसरकुकर, दहटर, टेलिफोन सेट, मोटर पम्प ममडि  १०००   

त. साप्ताहहक हहटया कि- 

१ मिंगिबारे हदटया ट्रष्टको टहरा दस्िुर २५००   

२ मिंगिबारे हदटया काठको टहरा दस्िुर १०००   

३ घोर्ा, िच्िर, गधा १५०   

४ भैंसी, राँगा, गाई, गोरु २५   

५ िँगुर, बाख्रा, िसी,  भेर्ा १०   

६ पार्ापार्ी, बाच्छाबाच्छी, पाठापाठी १०   

७ काँटा पसि, सुनिाँदी गरगहना पसि ५०   

८ भाँर्ा पसि ५०   

९ दैतनक उपभोग्य सामाग्री िाना, नास्िा पसि २०   

१० मट्टीििे, िानेििे, रिंगरोगन पसि २०   

११ हँलसया, िुकुरी, अदिुा, अिैंिी थोक पसि २०   

१२ 
घ्युउ, मह,  िामि,  िुदी, मकै, गहँु,  दिहन, ििेहन, िरकारी, सागसब्जी, औिधी, पानसुिी, 
ससाना होटि, िना िटपटे, बरफ स्तिास, बबस्कुट/पाउरोटी पसि 

२० 

र्ोकोमा 
विक्री 
गनुडिाई 

प्रतिर्ोको रु. 
५ मात्र । 

१३ लससा, ककराना, मतनहारी, िुरापोि,े  माटाका भाँर्ा पसि २०   

१४ पुस्िक, पत्रपबत्रका, स्टेिनरी पसि २०   

१५ नुन, िट्टी, झल्िा, फिफुि, र्िउरा भुजा, िािािािी पसि १०   

१६ राँगाको मास ुपसि १३०   

१७ िसीको मासु पसि ५०   

१८ बँगुरको मासु िथा माछा पसि ७०   

१९ हाँस कुिुराको मासु पसि २०   
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२० थान कपर्ा पसि ४०   

२१ ियारी कपर्ा िथा जुिािप्पि पसि ४०   

२२ लसिाई बुनाई पसि १०   

        

५.  आ.ब. २०७७/०७८ को िडीबुटी¸ कृवष तथा वनिन्य¸ कवाडी ि िीविन्तु ननकासी कि दस्तुि : 
क्र.सं

. 
बबविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

१. नगदे बाली 

१.१ अिैंिी, जर्ीबुटी  १००   

१.२ र्िया िथा कफी  १००   

१.३ अजम्िसो कुिो िुल्िा ५०   

१.४ अजम्िसो कुिो बानेको १   

१.५ पाटा र कोदो   २०   

१.६ सुपार्ी काँिो ५०   

१.७ सुपार्ी सुकेको उधारेको ७५   

१.८ अदिुा ३०   

१.९ उिु १   

२. तलेहन, दलहन बाली 

२.१ िोरी, आिस २५   

२.२ घ्युउ, ििे १०   

२.३ िोरी, आिसको वपना १०   

२.४ दाि, रहर, भटमास २०   

३. तिकािी सागसब्िी 

३.१ आिु, फसी, काँक्रा स्कुस, मुिा २०   

३.२ तनगुरो, रायोसाग, स्कुस मुन्द्टा २०   

३.३ िोसाडनी, अकबरे, लसमी, बोर्ी, बेसार २०   

३.४ अन्द्य िरकारी २०   

४. फलफूल 

४.१ आँप, कटहर २५   

४.२ नररिि २५   

४.३ मेि, आल्िा १०   

४.४ जुनार, सुन्द्ििा, कागिी, नासपािी २५   

४.५ केरा  १०   

५. पशुपन्छी 



 

75 

  

५.१ भैंसी दहुुना २००   

५.२ राँगा, थारो भैंसी, घोर्ा, िच्िर, गधा १००   

५.३ गाई, गोरु, सुँगुरबँगुर, िसी ५०   

५.४ पार्ापार्ी, बाच्छाबाच्छी २५   

५.५ सुँगुर/बाख्रा पाठापाठी १०   

५.६ कुिुरा, हाँस िथा अन्द्य पन्द्छी ५   

६. वन पैदावाि (िनाव तथा लकडी)  

६.१ दाउरा प्रति ट्रक १०००   

६.२ दाउरा प्रति ट्यातटर ५००   

६.३ सािु िकर्ी क िगड ४०   

६.४ सािु िकर्ी ि िगड ३५   

६.५ सािु िकर्ी ग िगड ३०   

६.६ अन्द्य िकर्ी  २०   

७. अन्य 

७.१ सिुिाको फूि ५   

७.२ िजेपिा २०   

७.३ ररठ्ठापाँग्रा ३०   

७.४ बाँस ५   

७.५ जाँिो, लसिौटा ५   

७.६ बनअमिा १०   

७.७ काँस  १   

७.८ िाहा ५०   

७.९ नररिि झारू्  ५०   

७.१ पराि िथा गहँुको छ्िािी  ८००   

७.११ पराि िथा गहँुको छ्िािी  ४००   

७.१२ कुिुराको सुिी ३००   

६. केिाबािी गाउँपाललका आ.व.२०७७/०७८ को सवािी साधन सुधचकृत दस्तुि 
क्र.सं

. 
ववविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

१ हाईबा २०००   

२ बस, ट्रक, दटफर १०००   

३ स्काभेटर १००००   

४ जेलसबी ५०००   

५ ट्यातटर, वपकअप ५००   
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६ भार्ाका कार जजप ५००   

७ भार्ाका टेम्पो २००   

८ सफारी, लसटी ररतसा १००   

    

७. केिाबािी गाउँपाललका आ.व.२०७७/०७८ को  ववज्ञापन तथा होडडङ्ग वोडव 
क्र.सं

. 
ववविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

१ 
जुनसुकै स्थानमा व्यिसाय रािी गाउँपालिका क्षते्रमा विज्ञापन ब्यानर, फ्याप्स, होडर्ङ्गिोर्ड 
रािेको प्रति िगडकफट 

२०   

२ जुनसुकै स्थानमा व्यिसाय रािी गाउँपालिका क्षते्रमा पररिय पाटी रािेको प्रति िगडकफट १०   

       

८. आ.व. २०७७/०७८ को मनोिञ्िन कि 
क्र.सं

. 
ववविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

१ लसनेमा हि िोल्ने लसफाररस ५०००   

२ मेिा सकड स अनुमति लसफाररस ५०००   

    

९. आ.व. २०७६/०७७ साप्ताहहक हहटया बहल बबटौिी कि- 
क्र.सं

. 
ववविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

१ मिंगिबारे हदटया ट्रष्टको टहरा दस्िुर २५००   

२ मिंगिबारे हदटया काठको टहरा दस्िुर १०००   

    

१०. आ.व. २०७७/०७८ को सेवा शुल्कको दििेट- 
क्र.सं

. 
ववविण 

दस्तुि 
रु. 

कैक्रफयत 

क.     घििग्गा/घिबाटो सम्वन्धी लसफारिस 

१ तनिेदन दस्िुर १०   

२ अिंिबण्र्ा जग्गा नामसारी लसफाररस  १००   

३ मोही नामसारी िथा िगि कट्टा लसफररस १००   

४ अपुिािी लसफाररस दस्िुर २००   

५ िारककल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी सम्म ३००   

६ िारककल्िा लसफररस १० कठ्ठा/रोपनी भन्द्दा माथी ५००   

७ घरबाटो लसफाररस कािोपत्रेिे छोएको जग्गा ५०० १ कठ्ठा 
देिी ५ ८ घरबाटो लसफाररस ग्राभेििे छोएको जग्गा ३०० 
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९ घरबाटो लसफाररस कच्िी बाटोको जग्गा २०० कठ्ठा 
सम्म थप 

प्रति 
कठ्ठा/ 
रोपनी रु 
१००, ६ 

कठ्ठा देिी 
१० 

कठ्ठासम्म 
थप प्रति 
कठ्ठा/रोप
नी रु ७५ र 
११ कठ्ठा 
भन्द्दा माथी 
थप प्रति 

कठ्ठा/रोप
नी रु ५० 
िाग्नेछ । 

१० घरबाटो लसफाररस पाहार्ी भुभागका बाटोको जग्गाहरु १५० 

११ घरबाटो लसफाररस बाटोिे नछोएका जग्गाहरु ५० 

१२ पतकी घर प्रमाणीि ०।३ 
मुल्याङ्कन 

अनुसार 

१३ कच्िी घर प्रमाणीि ०।२ 
मुल्याङ्कन 

अनुसार 

१४ सम्पिी िथा आम्दानी मुल्याङ्कन प्रमाणीि ०।३ 
मुल्याङ्कन 

अनुसार 
१५ बसोबास प्रमाणीि १००   

१६ हकभोग िथा जोिभोग दिाड लसफाररस ३००   

१७ नतसा पास ककिाब दस्िुर १०००   

१८ सिंघसिंस्थाको बैंक िािा िोल्ने लसफाररस २००   

१९ ररतसा ठेिाको ब्िुबुक दस्िुर 
तन:िु
ल्क 

  

२० सबै ककलसमका फाराम दस्िुर १० 
राजस्िका 
फारामहरु 
तन:िुल्क 

२१ नाम, उमेर थर िगायि सिंिोधन ३००   

२२ पतकी घर कायम लसफाररस-     

क एकििे १०००   

ि दईुििे १५००   

ग तिनििे २०००   

घ तिनिि ेभन्द्दा मार्थ ५०० 
प्रति ििा 

थप 
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२३ दटनको छाना भएको कच्िी घर कायम लसफाररस ०।२ 
मुल्याङ्कन 

अनुसार 

२४ कच्िी घर कायम लसफाररस ०।१ 
मुल्याङ्कन 

अनुसार 
ि. नागरिकता सम्वजन्ध लसफारिस 

१ नागररकिा प्रमाणपत्र लसफाररस िथा प्रतिलिपी  ३००   

२ नागररकिा प्रमाणपत्र सजजडलमन सदहि लसफाररस िथा प्रतिलिपी  ५००   

३ अिंर्गकृि नागररकिा लसपाररस ५००   

४ नािािक पररिय पत्र लसफाररस ३००   

ग. पञ्िीकिण सम्वजन्ध प्रमाखणत लसफारिस 

१ व्यजतिगि घटना दिाड ५० 
 ३५ ददन 
लभत्र 
तन:िुल्क  

२ वििाह प्रमाखणि ३००   

३ जन्द्म प्रमाखणि ३००   

४ मतृ्यु प्रमाखणि ३००   

५ बसािंईसराई प्रमाखणि ३००   

६ अवििादहि प्रमाखणि ३००   

७ व्यजतिगि घटना दिाड सिंिोधन ५००   

८ कन्द्सुिर प्रमाखणि २००   

घ. ब्यजक्त संग सम्वजन्ध लसफारिस 

१ िारीबत्रक एििं सुर्िकृि िगड लसफाररस ३००   

२ नेपािी पेन्द्सनपट्टा िाहकका िार्ग जुनसुकै लसफाररस ३००   

३ भारतिय पेन्द्सनपट्टा िाहकका िार्ग जुनसुकै लसफाररस ५००   

४ अन्द्य देिका पेन्द्सनपट्टा िाहकका िार्ग जुनसुकै लसफाररस १०००   

५ तिन पुस्ि ेिुल्ने लसफाररस, नेपािीमा गररने नािा प्रमाखणि ५००   

६ तिन पुस्ि ेिुल्ने लसफाररस, अिंगे्रजीमा गररने नािा प्रमाखणि १००० 

विदेिमा 
मतृ्यु 
भएका 
गाउँपालिका 
बासीका 
िार्ग 
तन:िुल्क 

७ बबद्याथीिाई व्यिसाय दिाड िथा लसफाररस 
तन:िु
ल्क 

  

८ मदहिािाई व्यिसाय दिाड िथा लसफाररस 
आधा 
तन:िु
ल्क 
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९ व्यिसाय बन्द्द लसफाररस २००   

१० नािा प्रमाखणि नेपािीमा ५००   

११ नािा प्रमाखणि अिंग्रजीमा १०००   

१२ नम्िरी जग्गाको रुि काट्ने लसफाररस १०० 
आगिागी 
वपडर्ििाई 
तन:िुल्क 

१३ सहुलियि काठको लसफाररस ५००   

१४ न्द्यातयक सलमतिमा आएका मुद्दा दिाड १००   

१५ न्द्यातयक सलमतिमा आएका मुद्दा मेिलमिाप िुल्क २५०   

१६ विपद जोखिम सम्िजन्द्ध लसफाररस 
तन:िु
ल्क 

  

ङ. माग ननवेदनका आधािमा अलमनद्धािा िग्गा छुट्याउने काम 
१ ५  कठ्ठा सम्म १०००   

२ ६  कठ्ठा देखि एक बबगाहा सम्म १५००   

३ १  बबगाहा भन्द्दा माथी िीन बबगाहा सम्म २०००   

४ ३  बबगाहा भन्द्दा माथी प्रतिकठ्ठा थप ५०   

च. उदधोग दताव लसफारिस 
१ उत्पादनमुिक उद्योग ५००   

२ सेिामुिक उद्योग ५००   

३ उजाडमुिक उद्योग ५००   

४ कृवि जन्द्य उद्योग ५००   

५ पयडटन उद्योग ५००   

६ िनजन्द्य उद्योग १०००   

७ ितनज उद्योग २५००   

छ. ननिी लशक्षण संस्था दताव एवं कामका लाधग गरिने लसफारिस 
१ मन्द्टेचिरी, पुिड प्राथलमक १०००   

२ आधारभुि िह ३०००   

३ माध्यलमक िह ४०००   

४ तयाम्पस १००००   

५ प्राविर्धक लिक्षण सिंस्था १००००   

६ स्िर बदृ्र्धका िार्ग लसफाररस ५०००   

ि. घि नक्सा पास दस्तुि 
१ १००० िगडकफट सम्म  ३ गाउँपालिका

िे िोकेको २ १००१ देखि २००० िगडकफट सम्म  ४ 
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३ २००१ देखि ३००० िगडकफट सम्म  ५ समय लभत्र 
नतसा पास 
नगराएमा 
िोके 

बमोजजम 

जरीमाना 
हुनेछ । 

४ ३००१ िगडकफट देखि माथी जतिसुकै भएपतन प्रति िगडकफट ६ 

५ पिाडि (कम्पाउण्र् िाि) १ 

६ काठको घर िा टाँर् ेघर ५०० 

७ भुँई ििामा पतकी ददिाि भइ माथी दटनको छाना भएको १००० 

झ. घिनक्सा नामसािी दस्तुि 
१ १००० िगडकफट सम्मको  ५०० घर जग्गा 

धनीको 
मतृ्यु भइ 
प्रिलिि 
कानुन 

िमोजजम 
एकासगोि

का 
पररिारमा 
नामसारी 
गनुडपदाड 
१००० 
िगडकफट 
सम्म रु 
५०० सो 

भन्द्दा माथी 
रु १५०० 
िाग्नेछ । 

२ १००१ देखि २००० िगडकफट सम्मको  १००० 

३ २००१ देखि ३००० िगडकफट सम्मको  २००० 

४ ३००० िगडकफट देखि माथी जतिसुकै भएपतन  ३००० 

५ काठको घर िा टाँर् ेघर ५०० 

६ भुँई ििामा पतकी ददिाि भइ माथी दटनको छाना भएको १००० 

ञ. घि ननमावण क्षेत्र िेिाङ्कन, ननरिक्षण लगायत दस्तुि 
१ घर नतसा तनररक्षण िथा सजडलमन दस्िुर ५००   

२ िेआउट दस्िुर ५००   

३ सािडजतनक पुिाडधार ममडि दस्िुर ३००   

ट. अन्य लसफारिस 
१ उद्योगमा बबधुि लमटर जर्ान लसफाररस १०००   

२ सिंघ-सिंस्थामा बबधुि लमटर जर्ान लसफाररस ५००   

३ घरमा बबधुि लमटर जर्ान लसफाररस ३००   

४ िानेपानी धारा लमटर जर्ान लसफाररस २००   

५ सिंघसिंस्था दिाड/ नविकरण लसफाररस ५००   

६ लसनेमा हि िोल्ने लसफाररस ५०००   

७ मेिा सकड स अनुमति लसफाररस ५०००   

८ टेलिफोन जर्ान लसफाररस ३००   
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९ जुनसुकै सजजडलमन मुिुल्का ५००   

१० माथी निुिेका सिै िािका लसफाररस ३००   

११ वििम्ि िुल्क १००   

१२ ररतसा ठेिाको नविकरण िथा नामसारी 
तन:िु
ल्क 

  

ठ. ललित प्रमाखणत दस्तुि 
१ लििि प्रमाखणि २००   

ड. सामाजिक सुिक्षा भत्ता संग सम्बजन्धत शुल्क 

१ बैंकिाई गने लसफाररस 
तन:िु
ल्क 

  

२ भत्ता पासबुक 
तन:िु
ल्क 

प्रतिलिपीका 
िार्ग रु. 
१०० 

ढ. प्रनतललपी दस्तुि 
१ नतसा पास सम्िन्द्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ३००   

२ घर नतसाको प्रतिलिपी ३००   

३ व्यिसाय प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १००   

४ अन्द्य प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी १००   

५ प्रमाणपत्र बाहेक अन्द्यको प्रतिलिपी ५०   

६ मािपोि िथा सम्पिी कर तिरेको रलसदको प्रतिलिपी ५०   

११. आ.व. २०७७/०७८ को सडक उपयोग शुल्क- 
१ हाइिा, िहरी ७५ 

गा.पा.िाट 

िोककएका 
सर्कहरुमा 

मात्र  

२ दटफर, ट्रक ५० 

३ बस ३० 

४ ट्यातटर, वपकअप २५ 

५ कार जजप भ्यान २० 

६ ट्याम्पो, लसटी सफारी १० 

१२. आ.व. २०७७/०७८ को नहदिन्य पदाथव ववक्री मूल्य शुल्क 

१ ढुिंगा,  र्गटी, रोर्ा, बािुिा भरौट,  माटो ६  प्रदेि कानुन 
िमोजजम 

२ नददजन्द्य पदाथड अिैध िोरी तनकासी दण्र् जररिाना     

क ट्यातटर १००००   

ि दट्रफर १५०००   

ग हाईिा, िोर्र, जेसीिी २००००   

घ एतजाभेटर २५०००   

    


