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धरान उपमहानगरपालिका 

धरान राजपत्र 

खण्ड: 5  संख्या: 1  w/fg pkdxfgu/kflnsfåf/f k|sflzt   लमलि: २०78।4।1 

 

भाग १ 

आलथिक ऐन, २०७८ 
 

प्रस्िावना: 
धरान उपमहानगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथिसम्बन्धी 
प्रस्िाविाई कायािन्वयन गनिका लनलमत्त स्थानीय कर िथा शलु्क सङ्किन गनि, 
छुट दिन िथा आय सङ्किनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकािे, 

नेपािको संववधानको धारा २२८ बमोजजम धरान उपमहानगरपालिकाको 
नगरसभािे यो ऐन बनाई िागू गरेको छ। 

प्रमाजिकरि लमलि: २078/03/29 
 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :- 
1_ यस ऐेनको नाम "धरान उपमहानगरपालिकाको आलथिक ऐेन, २०७८" 

रहेको छ । 
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2_ यो ऐेन २०७८ साि श्रावि १ गिेिेजख धरान उपमहानगरपालिका 
िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कर : 
(१)  धरान उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र बनेका भौलिक संरचना र सोिे 

चचेको जग्गाको सम्पजत्त कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व 
पररचािन ऐन, २०७७ को िफा ७ बमोजजम िगाई असिु गररनेछ । 

(२)  जग्गा र भौलिक संरचनाको मूल्यांकन आलथिक वर्ि 2077/078 
को मूल्यांकन िरमा िश प्रलिशििे ववृि गरी गररनेछ।  

(३)  उपिफा (२) बमोजजम जग्गाको मूल्यांकन िर अनसूुची (१) 
बमोजजम र भौलिक संरचनाको मूल्यांकन िर अनसूुची (२) मा 
उल्िेख गरे बमोजजम हनुेछ। 

(४)  अनसूुची (२) बमोजजमको भौलिक संरचनाको मूल्यांकन अनसूुची (३) 
(क) मा उल्िेजखि िेत्रमा आधाररि भई गररनेछ। 

(५)  सम्पजत्त करको िर अनसूुची (४) बमोजजम हनुेछ । 

 

३. भलूमकर (मािपोि) :  

(१)  भलूमकर (मािपोि) धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन 
ऐन, २०७७ को िफा (१०) बमोजजम िगाई असिुी गररनेछ । 

(२)  िफा २ बमोजजम सम्पजत्त कर िगाएको जग्गामा भलूमकर (मािपोि) 
िगाइने छैन।  

(३) भलूमकर (मािपोि) को िर अनसूुची (५) बमोजजम हनुेछ । 

(४)  सिुि जिाधार िेत्रमा परी  मािपोि कायािियबाट सिुि जिाधार 
िेत्रका नाममा िाजखिा भएका वा रोक्का रहेका सबै जग्गाको 
मािपोि (भलूमकर) असिुी रोक्का राजखएको छ। 

 

४. घरजग्गा बहाि कर:  

(१)  घरजग्गा बहाि कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन 
ऐन, २०७७ को िफा १० बमोजजम असिु गररनेछ । 

(२)  बहाि करको िर अनसूुची (६) बमोजजम हनुेछ । 
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(३) बहािको न्यूनिम ् िर वडा र सडकमा आधाररि भई लनधािरि गरे 
बमोजजम हनुेछ । सो कायि नभएसम्म स्वघोर्िाको माध्यमिाई 
आधार बनाई कर असिुी गररनेछ। 

 

५. व्यवसाय कर :  

(१)  व्यवसाय कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन ऐन, 
२०७७ को िफा (११) बमोजजम असिु गररनेछ। 

(२)  व्यवसाय करको िर अनसूुची (७) बमोजजम हनुेछ । 

(३)  व्यवसाय करको िर अनसूुची ३(ख) मा उल्िेजखि बजारीकरि िेत्र 
र सो वाहेकको िेत्रमा अन्य िेत्रको िरमा आधाररि भई  लनधािरि 
गररनेछ। 

(४)  िीन वर्िभन्िा बढी समयिेजख (आलथिक वर्ि 2074/075 वा सो 
भन्िा पवहिेको आलथिक वर्िसम्म कर नबझुाएको) कर बझुाउन बााँकी 
रहेका करिािािाई करको िायरामा ल्याई कर असिुीिाई 
प्रभावकारी बनाउन २०७८ चैत्रमसान्िसम्म एकमषु्ठ व्यवसाय कर र 
शलु्क बझुाउाँिा िाग्ने सबै जररवाना छुट दिई कर असिुी गररनेछ। 

(५)  व्यवसाय नामसारी िस्िरु व्यवसाय करको पजचचस प्रलिशि िाग्नेछ। 

(६)  व्यवसाय ििाि गिाि अलनवायि रुपमा व्यवसाय गने स्थि (घरजग्गा)को 
स्वालमत्व आफ्नोमा रहेको खलु्ने प्रमाि पेश गनुि पनेछ।सो पेश 
नगरेमा प्रमाजिि सम्झौिा पत्र पेश गनुि पनेछ। 

 
६.  सवारी साधन कर :  

(१)  सवारी साधन कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन 
ऐन, २०७७ को िफा १२ बमोजजम असिु गररनेछ । 

(२)  सवारी साधन करको िर अनसूुची (८) बमोजजम हनुेछ। 

 

७.  मनोरन्जन कर :  

(१)  मनोरन्जन कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन ऐन, 
२०७७ को िफा १३ बमोजजम असिु गररनेछ। 
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८.  ववज्ञापन कर :  

(१)  ववज्ञापन कर धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन ऐन, 
२०७७ को िफा १४ बमोजजम असिु गररनेछ। 

(२)  ववज्ञापन करको िर अनसूुची ९ बमोजजम हनुेछ। 

 

९. जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर :  

(१)  धरान उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, 

खोटो, जडीबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलिि काननुद्वारा लनर्धे 
गररएका जीवजन्ि ु बाहेकका अन्य मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो 
हाड, लसङ, पवााँख, छािाजस्िा वस्िकुो व्यावसावयक कारोबार गरेबापि 
जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ु कर धरान उपमहानगरपालिकाको 
राजस्व पररचािन ऐन, २०७७ को िफा ४८ बमोजजम िगाई असिु 
गररनेछ। 

स्पष्टीकरि: यस िफाको प्रयोजनको िालग कारोबार भन्नािे ववके्रिािे 
जारी गरेको लबि वा बीजक वा िेनिेन भएको जलनने प्रमाििाई 
सम्झन ु पििछ र उपहानगरपालिकािे कर िगाउाँिा कारोबार भएको 
पररमािको आधारमा िोवकएको िर बमोजजम िगाउने छ । 

(२)  उपिफा (१) बमोजजमका वस्िकुो व्यावसावयक कारोबार गने व्यजि 
वा संस्थािाई उपमहानगरपालिकािे फमि व्यवसाय इजाजि दिाँिा कर 
बझुाउने शिि र ववलधसमेि िोकी इजाजि दिन ुपनेछ । 

(३) सम्बजन्धि व्यवसायीिे उपिफा (१) बमोजजमको कर चिुा गरेपलछ 
वा छुट पूजी लिएपलछ मात्र कारोवार स्थिबाट सामान बावहर िैजान 
पाइनेछ । अन्यथा पाइएमा िण्डनीय हनुेछ । 

(४)  यस िफा बमोजजम िगाईएको कर लनजीिेत्र माफि ि सङ्किन गनि 
सवकने छ ।  

(५)  कवाडी संकिन िथा वववक्र वविरि गने व्यवसाय लछमेकी िथा 
साँलधयारिाई असर पने गरी सञ्चािन गनि पाइन े छैन । यस 
सम्बन्धमा उजरुी वा गनुासो आएमा उपमहानगरपालिकािे बन्ि गने 
लनििय गरी कारोबार बन्ि गनि दिएको समय लसमालभत्र बन्ि गनुि 
पनेछ। 
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(७)  जीवजन्ि ु िथा जलडवटुी आदिमा िाग्ने कर असिुीको िालग कृवर् 
उपज बजार सञ्चािक सलमलिसाँग सहकायि गनि सवकनेछ। 

(८)  जलडबटुी, कवाडी िथा जीवजन्ि ुकरको िर अनसूुची (१०) बमोजजम 
हनुेछ । 

 

१०. सवारी पावकि ङ शलु्क : 
(१)  सवारी पावकि ङ शलु्क धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन 

ऐन, २०७७ को िफा ४४ बमोजजम असिु गररनेछ । 

(२)  उपमहानगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र िोकेको पावकि ङ स्थिमा 
स्टेण्ड िगाउने वा पावकि ङ गने साविजलनक यािायािका सवारी 
साधनहरूमा पावकि ङ सलुबधा उपिब्ध गराएबापि यो शलु्क िागू 
हनुेछ। 

(३)  सवारी पावकि ङ शलु्क वावर्िक वा िैलनक रुपमा असिुी गररनेछ। 

(४)  सवारी पावकि ङ शलु्कको िर अनसूुची (११) बमोजजम हनुेछ। 

(५)  उपमहानगरपालिकािे कमिचारी खटाई पावकि ङ शलु्क संकिन 
गनेछ। आलथिक वर्ि २०७७।०७८ मा वावर्िक शलु्क बझुाएका 
सवारी साधनको हकमा भाद्र मसान्िसम्म िैलनक शलु्क िगाईन े
छैन। 

(६) धरान बावहरबाट आउने सबै वकलसमका यात्र ु वाहक सवारी 
साधनहरूमा सबै वकलसमको कर वा शलु्क छुट गररएको छ। 
नगरमा आयोजना हनुे ववलभन्न धालमिक, सांस्कृलिक, पयिटकीय वा यस्िै 
प्रकृलिका कायिक्रममा सहभागी हनुे कुनै वकलसमका सवारी 
साधनहरूमा कुनै पलन क्िब वा आयोजक वा संघसंस्थाका नामबाट 
कर वा शलु्क लिन पाइने छैन । अनलधकृि कर वा शलु्क सङ्किन 
कायि िण्डनीय हनुेछ ।  

िर, सवारी साधनको सरुिा प्रयोजनका िालग अलभिेख व्यवस्थासवहि 
उपमहानगरपालिकाबाट अनमुलि लिई सेवाशलु्क लिन सवकनेछ । 
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११. बहाि लबटौरी शलु्क :  

(१)  बहाि लबटौरी शलु्क धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन 
ऐन, २०७७ को िफा ४७ बमोजजम असिु गररनेछ । 

(२)  बहाि लबटौरी शलु्कको िर अनसूुची (१२) बमोजजम हनुेछ।  

(३)  बहाि लबटौरी शलु्क कमिचारी पररचािन गरी संकिन गररनेछ 

(4)  पश ु बजारमा लिईने बहाि ववटौरी शलु्कको िर अनसूुची (13) 
बमोजजम हनुेछ । यो शलु्क कृवर् उपज बजार सञ्चािक सलमलि 
माफि ि संकिन गररनेछ । 

 

१२. सेवा शलु्क, िस्िरु : 
1_ उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहेका केविकार, टे्रवकङ, 

कायावकङ, क्यानोलनङ, बञ्जी जम्प, जजपिाईङ, र् याजफ्टङ, पयाराग्िाइलडङ 
िगायिका स्थानीय पयिटन, मनोरञ्जन िथा साहलसक खेिकुिसम्बन्धी 
सेवा वा व्यवसायमा सरसफाई सेवाशलु्क िगाइ असिु गररनेछ । 

िर, सीमा निी वा अको स्थानीय िहको िेत्रिाई समेटेर सञ्चािन 
हनुे सेवा वा व्यवसायमा सेवाशलु्क िगाउाँिा सम्बजन्धि स्थानीय 
िहसाँग समन्वय गरी िगाइनेछ । 

2_ उपमहानगरपालिकािे लनमािि वा सञ्चािन िथा व्यवस्थापन गरेका 
स्थानीय पूवािधार वा उपिब्ध गराएको िेहायको कुनै सेवा उपयोग 
गरेबापि सम्बजन्धि सेवा प्रिायक िथा सेवाग्राहीिाई सेवाशलु्क, 

िस्िरु िगाइने र असिुउपर गररनेछ । 

क) खानेपानी, लबजिुी, अलिलथ गहृ, धमिशािा, पसु्िकािय, सभागहृ र 
त्यस्िै अन्य सेवा सलुबधा, 

ख) फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सरसफाइ, ढिलनकास, सडकबजत्त जस्िा 
सेवा सलुबधा,  

ग) शौचािय, पाकि , स्नानगहृ, पौडीपोखरी, व्यायामशािा, गेष्ट हाउस, 

पयिटकीय स्थि, छात्राबास, हाटबजार, पश ु वधशािा, शविाह 
गहृ, धोबीघाट र त्यस्िै अन्य सलुबधा, 

घ) सडक, बसपाकि , ढि, पिुजस्िा सेवा,  
ङ) अचि सम्पजत्त वा अन्य कुनै ववर्यको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सेवा,  
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च) धरान उपमहानगरपालिकािे प्रिान गने लसफाररस सम्बन्धी 
कुनै सेवा, 

छ) ऐलिहालसक स्थि, परुािाजत्वक स्थि एवम ् धालमिक महत्त्वका 
सम्पिाको प्रवेश शलु्क । 

ज)  पश ुस्वास््य सेवा, 
 

िर, ऐलिहालसक स्थि, परुािाजत्वक स्थि र धालमिक महत्त्वका 
सम्पिामा प्रवेश गिाि नेपािी नागररकिाई यस प्रकारको शलु्क लिन 
पाइने छैन । 

3_ उपमहानगरपालिकािे सहकारी संस्था, एफ.एम. रेलडयो, "घ" वगिको 
लनमािि व्यवसाय इजाजि, ववद्यािय स्थापना, ट्युसन िथा कोजचङ 
सेन्टर, और्लध पसि, व्यापाररक फमिको ििाि, अनमुलि, नवीकरि िथा 
लनयमन आदिमा सेवाशलु्क िस्िरु िोकी िगाउने र उठाउन ेछ। 

4_ नगरिेत्रमा रहेका अव्यवजस्थि बसोबासीहरूमध्ये आयोग वा 
भलूमसधुार कायािियबाट जग्गाको पूजाि प्राप्त गरेका ठेगानािाई 
व्यवजस्थि गरी अस्थायी घर नम्बर दिइने छ । यसैगरी यसअजघ 
उपमहानगरपालिका कायािियको अलभिेखमा आबि भएका अस्थायी 
बसोवास गनेहरूको समेि ठेगाना अद्यावलधक गने प्रयोजनका िालग 
साववकमा लिाँिै आएको अव्यवजस्थि बसोबासमा िागू गररएको धरुी 
कर िथा सेवा शलु्किाई लनरन्िरिा दिई असिु गररनेछ। 

5_ िफा (१), (२), (३) र (४) बमोजजम िगाइने सेवाशलु्क, िस्िरुको 
िर लनम्नानसुारका अनसूुचीहरूमा उल्िेख भएबमोजजम हनुेछ: 

१ अनसूुची १४      धरुी कर र सेवा शलु्क 

२  अनसूुची १५ काञ्जी हाउस शलु्क 

३  अनसूुची १६ उपकरि उपयोग शलु्क 

४  अनसूुची १७       सभागहृको भाडा िर 

५  अनसूुची १८ बहउुद्देश्यीय भवन,  सवपङकम्पिेक्स र वी पी सनु्िर 
बजारको कोठा िथा स्टि भाडा िर 

६  अनसूुची १९ पालिकाबजारको स्टिको भाडा िर 
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७  अनसूुची २० सरसफाइ सेवा शलु्कको िर 

८  अनसूुची २१ साविजलनक शौचािय उपयोग सेवा शलु्क 

९  अनसूुची २२ न्यावयक िस्िरु 

१०  अनसूुची २३ लनवेिन िस्िरु 

११  अनसूुची २४ नक्सापास िस्िरु 

१२  अनसूुची २५ चार वकल्िा, आय/हैलसयि प्रमाजिि िथा अचि 
सम्पजत्तको मूल्याङ्कन िस्िरु 

१३  अनसूुची २६ लसफाररश िस्िरु 

१४  अनसूुची २७ व्यजिगि घटना ििाि िस्िरु 

१५  अनसूुची २८  नािा प्रमाजिि िस्िरु 

१६  अनसूुची २९       अन्य िस्िरु (फाराम, प्रमािपत्र, बकु आदिको 
िस्िरु) 

१७  अनसूुची ३०       सडकबजत्त ममिि सेवा शलु्क 

१८  अनसूुची ३१ वारुि यन्त्र ममिि सेवा शलु्क 

१९  अनसूुची ३२ संस्थागि (लनजी) ववद्याियसाँग सम्बजन्धि शलु्क 
२०  अनसूुची ३३ पूवािधार (सडक) सेवा शलु्क 

२१ अनसूुची ३४       प्राकृलिक स्रोि लबक्री शलु्क 

22 अनसूुची 35 ववद्यिु, टेलिफोन पोि िथा अन्य सेवा शलु्क 
23 अनसूुची 36 पश ुस्वास््य सेवा शलु्क 

6_ घरबाटोको लसफाररससम्बन्धी िस्िरु अनसूुची २६ मा उल्िेख 
भएबमोजजम लनधािरि गरी िेहाय बमोजजमको ववशेर् व्यवस्था गररएको 
छ: 
(क)  जग्गा लबक्री प्रयोजनका िालग घरबाटो प्रमािीकरि 

लसफाररसमा प्रलिधरुका िरिे िेत्रफिको आधारमा िस्िरु 
िाग्नेछ। लबक्री गररने जग्गाको िेत्रफि लसफाररस पत्रमा नै 
वकटानी गरी लसफाररस गनुि पनेछ र सोही बमोजजम मात्र 
वकत्ताकाट र स्वालमत्व हस्िान्िरिको कायि गनुि सम्बजन्धि 
कायाििय (मािपोि कायाििय र नापी कायाििय) को िावयत्व 
हनुेछ।उल्िेजखि प्रावधान ववपरीि भएमा राजस्व छिीमा 
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सम्बजन्धि कमिचारीिाई ववभागीय कारबाहीका िालग प्रवक्रया 
अगालड बढाइने छ । 

(ख)  अंशवन्डा प्रयोजन, बकसपत्र पास िथा एकासगोि पररवारका 
सिस्यमा घरजग्गा नामसारी लसफाररश िस्िरु अलधकिम ्
एकमषु्ठ रु. १०००/- िाग्नेछ।  

(ग) बीस वर्िभन्िा पवहिेिेजख स्वालमत्वमा रहेको घरजग्गाको 
घरबाटो प्रमाजिि िस्िरुमा सोको प्रमाि राखी िाग्ने िस्िरुमा 
पचास प्रलिशििे छुट हनुेछ । 

(घ)  िश वर्िभन्िा पवहिेिेजख स्वालमत्वमा रहेको घरजग्गाको 
घरबाटो प्रमाजिि िस्िरुमा सोको प्रमाि राखी िाग्ने िस्िरुमा 
पचचीस प्रलिशििे छुट हनुेछ । 

(ङ)  हाि एकि वा संयिु नाम (स्वालमत्व) मा रहेको जग्गाको 
हािको कुनै एक जग्गाधनी सवहिको नाममा एकि वा संयिु 
नाम(स्वालमत्व)मा स्वालमत्व हस्िान्िरि गिाि िाग्ने घरबाटोको 
लसफाररश िस्िरुमा ५०% छुट हनुेछ । यस अनसुार 
लसफाररश दिाँिा लसफाररश पत्रमा नै कसको नाममा स्वालमत्व 
पररवििन भई जाने हो, लनजको नाम समेि उल्िेख गनुि पनेछ। 

(च) उपिफा (१) बमोजजम िाग्ने घरबाटो प्रमाजिि िस्िरु साववक 
धरान नगरपालिकाका १ िेजख १९ सम्म वडाहरुमा न्यूनिम ्
रु १०००।०० र साववक पााँचकन्या र ववष्िपुािकुा िेत्रका 
जग्गामा न्यूनिम ्रु. ५००।०० लनधािरि गररएको छ। 

7_ घरधनीको नाममा रहेको व्यवसायमा िाग्ने सफाई सेवा शलु्कमा िश 
प्रलिशििे छुट हनुेछ। 

8_ एउटै कोठा वा स्थानमा एकै व्यवसायीको नाममा ििाि रहेको 
एकभन्िा बढी व्यवसायमा िाग्ने सरसफाई शलु्क एक व्यवसायमा 
मात्र िाग्नेछ। 

9_ भरुवा बन्िकुको नवीकरि िस्िरु वावर्िक रु. 300/- िाग्नेछ। 

10_ पालिका िरकारी िथा फिफूि बजारका कोठा िथा स्टि र वी पी 
सनु्िर बजारको कोठा िथा स्टिको म्याि एक आलथिक वर्ि थप 
गररएको छ । 



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

10 

 

11_ नगरपालिकाको प्राङ्गिमा रहेको क्याजन्टन भवनको कोठा नं. 2 
(क्याजन्टन) को कोठा सम्झौिा लनयमानसुार भंग गरी न्यूनिम 
मालसक भाडा रु. 10000/- (िश हजार मात्र।) कायम गरी 
खानाखाजाको मेन ुसहलुियि िरमा प्रलिस्पधाि गराई 3 वर्िको िालग 
भाडामा दिने व्यवस्था गररएको छ ।  

12_ (१) पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क धरान 
उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन ऐन, २०७७ को िफा ४४ 
बमोजजम असिु गररनेछ । 

(२) धरान उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र सामान ढुवानी गने 
ढुवानीका साधनहरू र लनजी ववद्याियिे सञ्चािन गरेका स्कुि 
बसमा पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क िगाई असिु 
गररनेछ र यस्िा सवारी साधनमा पटके, पावकि ङजस्िा अन्य 
शलु्क िगाईने छैन । 

(३)  लनजी ववद्याियका बाहेक अन्य ढुवानीका सवारी साधनबाट 
सङ्किन गररने पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क ठेक्का 
प्रवक्रयाबाट असिु गनि सवकने छ । 

(४)  पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क वावर्िक एकमषु्ठ असिु 
गररने छ। 

(५)  आ.व. २०७७/०७८ मा पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा 
शलु्क नबझुाएका सवारी साधनिाई २०७८ साि साउन 
मवहनािेजख नै र आ.व.२०७७/०७८ मा पूवािधार (सडक) 
उपयोग सेवा शलु्क वावर्िक बझुाएका सवारी साधनिाई 
२०७८ साि कालििक मवहनािेजख लनम्न उजल्िजखि िगायि 
अन्य आवश्यक नाकामा सङ्किन केन्द्र स्थापना गरी वा 
स्थिगि रुपमा पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क िैलनक 
रूपमा सङ्किन गनि सवकनेछ । 

क. िीनकुने, धरान ८ 

ख. वडा नं. १७ रेिवे हुाँिै चल्ने सवारी साधनहरुको िालग 
फोकल्याण्डमा 
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ग. महािेव चोक, याङजशिा, स्कुि डााँडा, सेउिी नाका हुाँिै 
चल्ने सवारी साधनहरुको सम्बजन्धि नाकामा 

घ. श्यामचोक, धरान १५ 

ड. बगरकोट, धरान १५ 

च. मंगिबारे, धरान ११ 

 

१३. लबक्री शलु्क : 
1_ उपमहानगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वािावरिीय प्रभाव मूल्याङ्कन र 

प्रारजम्भक वािावरिीय परीििबाट िोवकएको पररमािमा ढुङ्गा, लगट्टी, 
बािवुा, माटो, काठिाउरा, जराजरुी, स्िेट आदि प्राकृलिक एवम ्खानीजन्य 
वस्िहुरूको लबक्री गनि सक्नेछ। 

2_ निीजन्य पिाथिको लबक्री शलु्क प्रिेश आलथिक ऐन, २०७८ को 
आधारमा अनसूुची (३४) बमोजजम हनुेछ। 

3_ कायिपालिकािे आफ्नो प्रयोगमा नआउने परुाना र काम निाग्ने वस्ि,ु 

उपकरि िथा सामानहरू लििामलबक्री गनि सक्नेछ । 

4_ कायिपालिकािे नागररकको सलुबधाको िालग ववलभन्न फाराम िथा 
पसु्िकहरू वा अन्य वस्ि ु िथा सेवामा सेवाशलु्क िोकी लबक्री गनि 
सक्नेछ । 

5_ उपिफा (१) र (२) बमोजजमका वस्िहुरूको लबक्री शलु्क असिुीका 
िालग लबक्रीको पररमाि िथा िर लनधािरि गरी बोिपत्र, िरभाउ पत्र वा 
डाक बढाबढको माध्यमबाट गररनेछ। 

6_ उपिफा (३),(4) र (5) बमोजजमको लबक्री राजस्व पररचािन ऐन, 
2077 को िफा 61 बमोजजम गररनेछ। 

१४. सामिुावयक वनबाट प्राप्त हनु ेआय :  

1_ उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र रहेको वन उपभोग गने सामिुावयक वन 
उपभोिा सलमलििे वन पैिावार लबक्री िथा उपयोगसम्बन्धी आफ्नो 
वावर्िक कायियोजना बनाई धरान उपमहानगरपालिका कायािियबाट 
स्वीकृि गराउन ुपनेछ। 
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2_ उपिफा (१) बमोजजम वन पैिावारको लबक्रीवापि प्राप्त हनुे रकमको 
िशप्रलिशि रकम उपमहानगरपालिकाको सजञ्चि कोर्मा जम्मा गनुि 
पनेछ । 

 

१५. घरजग्गा रजजस्टे्रसन शलु्क: 
1_ घरजग्गा रजजस्टे्रसन शलु्क प्रिेश काननुिे िोके बमोजजम हनुेछ । 

 

१६. िण्ड जररवाना र प्रोत्साहन: 
1_ उपमहानगरपालिकािे लनधािरि गरेको वावर्िक र मालसक रुपमा 

िोवकएको कर, शलु्क, िस्िरु, महसिु र भाडा िोवकएको समयमा 
भिुानी नगरेमा राजस्व पररचािन ऐन, 2077 को िफा 28 
बमोजजम जररवाना िाग्नेछ । 

िर बन्िाबन्िीको कारि आलथिक वर्ि 2077/078 सम्मको 
बझुाउन ु पने कर 2078 पौर् मसान्िलभत्र बझुाएमा कर िथा 
शलु्कमा िाग्ने जररवाना छुट हनुेछ। 

2_ धरान उपमहानगरपालिकाबाट लनमािि ईजाजि नलिई लनमािि गररन े
संरचनाको हकमा िेहाय बमोजजमको नक्सा पास िस्िरु र जररवाना 
िाग्नेछ । 
क. 2064 भाद्र ५ गिे पलछ कायािियमा नक्सा पासको िालग 

ररिपूविकको लनवेिन पेश नगरी भवन लनमािि भएको हकमा 
हाि िोवकएको नक्सा पास िस्िरुको िीनगिुािे नक्सापास 
िस्िरु िाग्नेछ । 

ख. नगरपालिकामा नक्सा पास नगरी लनमािि गररने भौलिक 
संरचनाको िालग िेहाय बमोजजमको जररवाना समेि िाग्नेछ। 

अ. 2064 भाद्र ५ गिे पलछ कायािियमा नक्सा पासको िालग 
ररिपूविकको लनवेिन पेश नगरी भवन लनमािि भएको हकमा 
उपिफा (2)(क) बमोजजमको नक्सा पास िस्िरु र िेहाय 
बमोजजमको जररवाना िाग्नेछ । 
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लनमािि भएको वववरि न्यूनिम अलधकिम 
भ ुाँई ििाको छि 
ढिाईसम्म । 

प्रलि वगिवफट रु. 2/- जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

पवहिो ििाको छि 
ढिाईसम्म । 

प्रलि वगिवफट रु. 3/- जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

िोस्रो ििाको 
ढिाईसम्म । । 

प्रलि वगिवफट रु. 4/- जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

िेस्रो ििाको छि वा 
सो भन्िा मालथ । 

प्रलि वगिवफट रु. 5/- जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

आ. 2064 भाद्र ५ गिे पलछ कायािियमा नक्सा पासको िालग 
ररिपूविकको लनवेिन पेश गरेको िर पवहिो चरिको (जपिन्थ 
िेभि) ईजाजि लिन ुपूवि नै भवन लनमािि गरेको हकमा िेहाय 
बमोजजमको जररवाना िाग्नेछ।  

वववरि न्यूनिम ् अलधकिम ्
भ ुाँईििाको  जपिन्थ 
िेभिसम्म 

 प्रलि वगिवफट रु. 15/-  जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

भ ुाँई ििाको छि 
ढिाई सम्म 

 प्रलि वगिवफट रु. 20/-  जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

पवहिो ििाको 
छि सम्म । 

 प्रलि वगिवफट रु. 30/-  जम्मा रु. पााँच िाख 
सम्म । 

सो भन्िामालथ  प्रलि वगिवफट रु. 35/- जम्मा रु. पााँच िाख सम्म 

इ. 2064 भाद्र ५ गिे पलछ कायािियमा नक्सा पासको िालग 
ररिपूविकको लनवेिन पेश गरी पवहिो ईजाजि (जपिन्थ िेभि) 
लिएको िर िोस्रो चरिको (सपुरस्ट्रक्चर) ईजाजि नलिई 
भवन लनमािि गरेमा िेहाय बमोजजमको जररवाना िाग्नेछ।िर 
यस उपिफा बमोजजमको जररवाना घरधनीिे िोस्रो चरिको 
ईजाजि पाउन कायािियमा लनवेिन पेश गरी १५ दिनलभत्र 
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लनरीिि गिाि िपलसि बमोजजमको लनमािि भएको पाईएमा 
मात्र िाग्नेछ। 

वववरि न्यूनिम ् अलधकिम ्
भ ुाँई ििाको छि 
ढिाई सम्म 

प्रलि वगिवफट रु. 3/-  जम्मा रु. िईु िाख 
सम्म । 

पवहिो ििाको छि 
ढिाई सम्म । 

प्रलि वगिवफट रु. 4/-  जम्मा रु. िईु िाख 
सम्म । 

िोश्रो ििाको छि 
ढिाई सम्म । 

प्रलि वगिवफट रु. 5/-  जम्मा रु. िईु िाख 
सम्म । 

िेश्रो ििाको छि 
ढिाई सम्म । 

प्रलि वगिवफट रु. 6/-  जम्मा रु. िईु िाख 
सम्म । 

सोभन्िा मालथ भए प्रलि वगिवफट रु. 10/-  जम्मा रु. िईु िाख 
सम्म । 

ग. नगर कायिपालिकाको कायािियबाट ईजाजि लिई भवन लनमाििको 
क्रममा नक्सा सशोधन गनुि पने भएमा लनमािि ईजाजि पाएको 
भवनको कूि िेत्रफिको हािको िरबाट आउने िस्िरुको 15 
प्रलिशििे हनुे रकम संशोधन िस्िरु िाग्नेछ। 

घ. नक्सा पास प्रयोजनको िालग यस िफामा उल्िेजखि प्रावधान 
बमोजजम जररवाना िाग्ने भएमा जररवाना गनि िोवकएको अलधकारीिे 
न्यूनिम िोवकएको िरमा नघट्ने गरी जररवाना गनेछ । कसरुको  
मात्रा, प्रकृलि र िेत्र अनसुार पााँचिाख रुपैयााँसम्म जररवाना गनि 
सक्नेछ।   

3_    उपमहानगरपालिकािे उपिफा (१) बाहेक प्रचलिि काननु पािना 
नगरेको कसरुमा िगाउन े अन्य िण्ड जररवाना रकम सम्बजन्धि 
संघीय िथा प्रिेश काननुमा िोवकएबमोजजम हनुेछ । 

4_   कुनै व्यजििे लिनुि पने कर, िस्िरु, महशिु वा शलु्क छल्ने लनयि 
लिई झटुा वा अधरुो वववरि िाजखिा गरेमा लनजिाई एकहजार 
रूपैयााँिेजख पााँच िाख रूपैयााँसम्म जररवाना गनि सवकनेछ। 
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5_ लनयमानसुार ठेक्का स्वीकृि भई चिान पूजी नपाएसम्म वा उत्खनन 
गनि नपाइने िेत्रमा ढुङ्गा¸ लगट्टी¸ बािवुा वा भरौट उत्खनन गरेमा 
त्यस्िो सामान उत्खननमा प्रयोग हनुे सामग्री र ढुवानी गने साधन 
लनयन्त्रिमा लिई िश हजार रूपैयााँिेजख वीस िाख रूपैयााँसम्म 
जररवाना गनि सवकनेछ।  

6_    उपमहानगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, खोटो, 
जडीबटुी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलिि काननुद्वारा लनर्धे गररएका 
जीवजन्ि ु बाहेकका अन्य मिृ वा माररएका जीवजन्िकुो हाड, लसङ, 

पवााँख, छािाजस्िा वस्िकुो व्यावसावयक कारोबार गरेबापि नगर 
कायिपालिकािाई बझुाउन ु पने अनसूुची (९) बमोजजम जडीबटुी, 
कवाडी िथा जीवजन्ि ु कर नबझुाई लनकासी गनि िागेको सवारी 
साधनिाई िश हजार रूपैयााँिेजख वीस िाख रूपैयााँसम्म जररवाना गनि 
सवकनेछ। 

7_    उपिफा (5) र (6) बमोजजम पक्राउ गने ट्रावफक प्रहरी, संघीय वा 
प्रिेश प्रहरी कायाििय वा नगरप्रहरीिाई जररवाना रकमको पन्र 
प्रलिशि रकम प्रोत्साहन स्वरूप उपिब्ध गराइने छ । 

१७. छुटसम्बन्धी व्यवस्था: 
1_ उपमहानगरपालिकािे िागू गरेका सम्पजत्त कर, मािपोि (भलूमकर) , 

व्यवसाय कर, धरुरकर िथा सेवा शलु्कमा आ.व. 2078/079 को 
िालग पजचचस प्रलिशि छुट हनुेछ ।  

 िर िपलसि बमोजजमका व्यवसायका हकमा आजिन मसान्िलभत्र कर 
िाजखिा गरेमा मात्र िश प्रलिशि छुट हनुेछ। 

क) सबै वकलसमका और्धी पसि िथा और्लधजन्य व्यवसाय,  

ख) बैंक, ववत्तीय संस्था, सहकारी संस्था, 
ग) हाडिवेयर /लग्रि िथा सटर, फिाम / सेनीटरी / रंगरोगन 

आदिको ववक्री व्यवसाय,  

घ) लग्रि िथा सटर उद्योग,  

ङ) इन्टरनेट िथा केवि टेलिलभजन सेवा प्रिायक, 
च) ढंुगा, लगटी, वािवुा, इंटा आदि लडपो, 
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छ) खद्यान्नको थोक वा थोक िथा खदु्रा संयिु कारोवार भएको 
व्यवसाय, 

ज) ईन्सरेुन्स,  

झ) सवारी साधन ववके्रिा लडिर, र   

ञ) लनजी ववद्यािय । 

2_ मवहिाको नाममा उद्योग, पेशा व्यवसाय नवीकरि गिाि िाग्ने व्यवसाय 
करमा उपिफा (१) को अलिररि िश प्रलिशि छुट हनेुछ। 

3_ अपाङ्गिा पररचय पत्र (क, ख र ग वगि) भएका अपाङ्ग व्यजिको 
नाममा व्यवसाय ििाि भई लनजसमेिको सहभालगिामा ििाि वा 
सञ्चालिि व्यवसायमा नवीकरि िस्िरु उपिफा (१) को अलिररि 
थप िश प्रलिशि छुट हनुेछ।  

4_ आलथिक वर्ि २०७7।०७8 को नगरपालिकामा िाजखिा गनि बांकी 
बहाि कर २०७8 आजिन मसान्िलभत्र िाजखिा गरेमा सोमा िाग्न े
जररवाना छुट हनुेछ ।  

5_ कोलभड १९ को कारि सवारी साधनहरुमा सञ्चािनमा परेको 
प्रभाविाई मध्ये नजर राख्िै सवारी साधनमा िाग्ने पूवािधार (सडक) 
उपयोग सेवा शलु्क र सवारी पावकि ङ शलु्कको वावर्िक रकम 
भिुानीमा ३५% िे छुट हनुेछ।  

6_ िकडाउनको अवलधिाई शून्य समय मालनएको हुाँिा िपलसि 
बमोजजमका िेत्रमा लनन्नानसुारको अवलधको रकम छुट वा लमन्हा दिई 
रकम असिु उपर हनुेछ। 

वववरि अवलध 

क) वी पी सनु्िर बजार 
बहाि रकम 

२०७८।१।२२ िेजख जेष्ठ २२ सम्म 
(एक मवहना)  

ख) पालिका बजार बहाि 
रकम 

२०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ १४ सम्म 
(1 मवहना 22 दिन ) 

ग) सवपङ कम्पिेक्स भवन 
बहाि रकम 

२०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ १४ सम्म 
(1 मवहना 22 दिन ) 

घ) बहउुद्देश्यीय भवन बहाि 
रकम 

२०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ १४ सम्म 
(1 मवहना 22 दिन ) 
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ङ) क्याजन्टन भवन बहाि 
रकम 

२०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ १४ सम्म 
(1 मवहना 22 दिन) र 
२०७७।४।२१ िेजख २०७७।५।१० 
सम्मको िालग १५ दिन। 

च) भानूचोक पी सी ओ 
बहाि 

२०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ २२ सम्म 
(1 मवहना) 

छ) भानचुोक सौचािय बहाि २०७८।१।२२ िेजख आर्ाढ २२ सम्म 
(2 मवहना) र  २०७७।४।२१ िेजख 
२०७७।५।१० सम्मको िालग १५ 
दिन। 

ज) पूवािधार उपयोग शलु्क 
ठेक्का रकम 

२०७७।४।२१ िेजख २०७७।५।१० 
सम्मको िालग १५ दिन । 

7_ िकडाउनको कारि कोठा भाडा बझुाउाँिा २०७८ आर्ाढ 
मवहनासम्म िाग्ने वविम्ब शलु्क छुट गरी भाडा रकम असिु 
गररनेछ। 

8_ 2064 भाद्र ५ गिे अजघ साववक धरान नगरपालिका वडा नं. 1 
िेजख 19 सम्म र धरान उपमहानगरपालिकामा गालभन ु पूविका 
साववकका पााँचकन्या गाववस र ववष्िपुािकुा गाववसमा बनेका घरहरु 
नक्सा पास गनि वा घर लनयलमि गनि उपमहानगरपालिकामा आएमा 
इजाजि पूवि िाग्ने सबै वकलसमका जररवाना छुट दिईएको छ । 

9_ सामाजजक सरुिा कायिक्रम, आलथिक सहायिा, स्वास््य उपचारसाँग 
सम्बन्धी िथा अपाङ्गिा प्रयोजनका िालग लनवेिन ििाि िथा 
लसफाररसमा कुनै िस्िरु िाग्ने छैन। 

10_ ववपद् वा भवविव्य वा आगिागीमा परी घर वा पसि पूििरूपमा िलि 
भएको प्रमाजिि भएमा लनयमानसुारको सम्पजत्त कर चाि ुआ.व. र 
आगामीसमेि गरी िीन आ.व. र व्यवसाय कर चािू र आगामी 
वर्िसमेि गरी जम्मा िईु आ.व. छुट दिइनेछ र घरधनीको हकमा 
लनयमानसुार िाग्ने घरनक्सा पास िस्िरुमा चािीस प्रलिशि छुट 
दिइनेछ। 
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11_ उपमहानगरपालिकािाई करिािािे लिनुि वा बझुाउन ु पने कुनै पलन 
कर, शलु्क, िस्िरु िथा महसिु बक्यौिािगि िेहायको अवस्थामा 
स्थानीय राजस्व परामशि सलमलिको लसफाररसमा कायिपालिकाबाट 
लनििय भएबमोजजम छुट हनु सक्नेछ र यसरी छुट दिएमा िगि कट्टा 
हनु सक्नेछ: 
(क)  करिािाको मतृ्य ुहनु गई सम्पजत्त बेवाररसे भएको अवस्थामा, 
(ख)  करिािा टाट पल्टेको प्रमाजिि भएमा, 
(ग)  करिािा कारोबार बन्ि गरी वेपत्ता भएको भन्ने प्रमाजिि 

भएमा, 
(घ) कुनै ववपद् वा भवविव्य परी करिािाको जनधनको िलि भई 

कर लिनि नसक्ने अवस्था सजृना भएको कुरा प्रमाजिि भएमा। 

(ड)  गैर नागररक व्यवसायीको हकमा िगािार २ वर्ि व्यवसाय 
नवीकरि नगरेमा । 

12_ उपमहानगरपालिका कायािियमा कायिरि कमिचारीहरूको 
एकासगोिको पररवारिाई र नगरसभा सिस्यहरूिाई कर बाहेक 
नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने वा प्रवाह गने सेवा, सवुवधाबापिको 
शलु्क, िस्िरु आदिमा ७५ (पचहत्तर प्रलिशि) छुट दिइनेछ। 

13_ संघीय सरकार,  प्रिेश सरकार,  स्थानीय सरकार, कूटनीलिक लनयोग, 

गठुीको स्वालमत्वमा भएको र िाभको उद्देश्य नराखी सञ्चािन हनु े
संघसंस्थाको सम्पजत्त, वस्ि ुिथा कारोबारमा यस ऐन बमोजजमको कर 
लिइने छैन ।  

 िर, त्यस्िा संघसंस्थाहरूिे आफ्नो सम्पजत्त कुनै पलन िवरिे आम्िानी 
प्राप्त हनुे गरी पररचािन गरेमा यस ऐन बमोजजम कर, शलु्क, िस्िरु, 

महसिु वा जररबाना िगाउन बाधा पने छैन । जग्गाधनी पूजािको 
वववरिमा "गूठी" उल्िेख भएको िर जग्गा धनी व्यजि भएको 
संरचना नभएको जग्गा (वकत्ता नं.) को भलूमकर (मािपोि)को 
बक्यौिा असिु गने आधार वर्ि आ.व. 2074/2075 लनधािरि 
गररएको छ । 
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 स्पष्टीकरि: "िाभको उद्देश्य नराखी सञ्चािन हनुे संघसंस्था" भन्नािे 
सामिुावयक अस्पिाि िथा स्वास््यकेन्द्र, सरकारी वविववद्यािय र 
सोका आवङ्गक किेजहरू, सरकारी वा सामिुावयक ववद्याियहरू, 

साविजलनक पसु्िकािय, वाचनािय, बािगहृ, अनाथ आश्रम, 

विृाश्रमजस्िा सामाजजक संघसंस्था सम्झन ुपििछ ।काननुमा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक उपमहानगरपालिकाको कुनै लनकाय वा अलधकारीिे 
कुनै प्रकारको कर, शलु्क, महसिु, िण्ड वा जररवाना छुट दिन पाउन े
छैन । 

िर जररवानाका हकमा उपमहानगरपालिकाको प्राववलधक कारििे 
गिाि कर लनधािरि हनु छुट भएको रहेछ भने स्थानीय राजस्व परामशि 
सलमलिको लसफाररसमा उपमहानगरपालिकाबाट लनििय भएबमोजजम 
छुट दिन सवकने छ । 

14_ मनुाफाको उद्देश्य नराखी स्थापना भएका सामाजजक, धालमिक, शैजिक 
िगायिका संस्था वा लनकायको वा अन्य व्यजि, संस्था वा लनकायिे 
सेवामूिक कायिमा प्रयोग गने उद्देश्यिे लनमािि गररने भवन वा 
संरचनामा िाग्ने राजस्वमा चािीस प्रलिशिसम्म छुट दिन सवकनेछ। 

 

१८ प्रशासकीय पनुराविोकन र पनुरावेिन: 
1_ उपमहानगरपालिकािे गरेको कर, शलु्क, महसिु, िण्ड, 

जररवानासम्बन्धी लनिियमा जचत्त नबझेुमा सोही आलथिक वर्िलभत्र 
उपमहानगरपालिकामा प्रशासकीय पनुराविोकनको िालग लनवेिन दिन 
सवकनेछ । 

2_ उपिफा (१) बमोजजम  परेको लनवेिनउपर प्रशासकीय 
पनुराविोकनको िालग कायिपालिकािे नगर प्रमखुको अध्यििामा 
सम्बजन्धि ववर्यववज्ञसमेि रहने गरी ३ सिस्यीय राजस्व प्रशासकीय 
पनुराविोकन सलमलि गठन गनेछ। यस्िो सलमलिमा कर लनधािरिमा 
संिग्न पिालधकारी वा कमिचारीको सहभालगिा  रहने छैन। 

3_ उपिफा (१) बमोजजम पनुराविोकनको िालग प्राप्त भएको लनवेिन 
उपर ३५ दिन लभत्र छानलबन िथा लनििय गरी सम्बजन्धि व्यजििाई 
लनिियको जानकारी दिन ुपनेछ। 
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१९. ठेक्का बन्िोबस्ि गनि सक्न:े 
1_ यस ऐनबमोजजम सङ्किन गने सेवाशलु्क र िस्िरु कायिपालिकािे 

आवश्यकिा अनसुार एक वर्ििेजख िीन आलथिक वर्िसम्मका िालग 
आय ठेक्का बन्िोबस्ि राजस्व पररचािन ऐन, 2077 बमोजजम गनि 
सक्नेछ। 

 

२0. िर घटाउन, बढाउन सक्न:े  

1_ यस ऐन बमोजजम िगाइएका शलु्क र करको िर नगर 
कायिपालिकािे आवश्यकिा अनसुार घटाउन वा बढाउन सक्नछे। 

2_ उपिफा (१) बमोजजम दिइएको सवुवधाको कसैिे िरुुपयोग गरेमा वा 
कुनै खास प्रयोजनको सवुवधा प्राप्त गरेकोमा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग 
गरेमा त्यसरी दिइएको सवुवधा रकम असूि उपर गरी सो रकम 
बराबर जररवाना गररनेछ। 

3_ यस िफा बमोजजम करको िर घटाइएको वा बढाइएको कुनै शलु्क र 
कर कायिपालिकाको लनििय अनमुोिनको िालग प्रत्येक वर्ि नगर 
सभामा पेश गनुि पनेछ । 
 

२१. अन्य व्यवस्था: 
1_ उपमहानगरपालिकाका महाशाखा, शाखा, वडा कायाििय िथा अन्य 

कायािियबाट सेवाप्रवाह गिाि सेवाग्राहीिे उपमहानगरपालिकािाई लिनुि 
वा बझुाउन ुपने कर, शलु्क, िस्िरु, महसिु िथा जररवानािाई सेवासाँग 
आबि गरी अलनवायि असिुउपर गरी सेवाप्रवाह गनुिपनेछ । गिि 
मनसाय राखी कर चिुा नगराई सेवा प्रवाह गरेमा त्यस्िो कायिमा 
संिग्न कमिचारी कारबाहीको भालगिार हनुेछ।   

प्रष्टीकरि: "कर चिुा" भन्नािे चाि ु आलथिक वर्िको आजिन 
मसान्िसम्मको हकमा गि आलथिक वर्िसम्मको कर बझुाएको र 
सोपश्चाि चािू आलथिक वर्िसम्म िाग्ने कर समेि बझुाएको भन्ने 
सम्झन ुपििछ ।  

 िर, नागररकिाको लसफाररस िथा व्यजिगि घटना ििाि गिाि कर 
बझुाउने प्रलिबििापत्र लिई सेवा प्रवाह गनि भने बाधा पगुेको मालनने 
छैन । 
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2_ सामाजजक उत्तरिावयत्व बहन अन्िगिि धरान उपमहानगरपालिका 
िेत्रलभत्र लबलभन्न सेवा प्रिायकहरु नेपाि टेिीकम, नेपाि ववद्यिु 
प्रालधकरि वा यस्िै अन्य सेवा प्रिान गनेहरुबाट जस्िै: लबद्यिु, 

टेलिफोन आदिका पोि िथा क्यालबनेट र ट्रान्स्फमिर जस्िा सामग्री 
राख्न प्रयोग गररएको जग्गामा सेवा शलु्क िगाई असिु गररनेछ । 
यस बमोजजम िाग्ने सेवा शलु्क अनसूुची (५) बमोजजम हनुेछ । 

 

२२. राजस्व पररचािन ऐन, 2077 मा संशोधन सम्बन्धमा: 
क)  धरान उपमहानगरपालिकाको राजस्व पररचािन ऐन, 2077 को 

िफा ७ मा िेहाय बमोजजमको उपिफा (१२) थप गरी "यस िफा 
बमोजजम जग्गा र भौलिक संरचनाको नयााँ मूल्यांकन िर लनधािरि 
नभएसम्मको िालग जग्गा र भौलिक संरचनाको मूल्यांकनमा वावर्िक 
िश प्रलिशििे ववृि गररनेछ।" कायम गररएको छ। 

ख)  राजस्व पररचािन ऐन, 2077 को िफा 28 मा उपिफा (9) थप 
गरी घरनक्सा पास जररवाना सम्बन्धी यस ऐनको िफा 16 को 
उपिफा (2) को व्यवस्थािाई कायम गररएको छ। 

ग)  आन्िररक आय संकिन ठेक्काको बोिपत्र मूल्याङ्कन सम्बन्धमा राजस्व 
पररचािन ऐन, 2077 को िफा 33 मा उपिफा २ पलछ अको 
उपिफा (2)(क) थप गरी "रीिपूविकको बोिपत्र भन्नािे लनम्न कुरा 
पूरा भएको बोिपत्र हनु ुपनेछ।" कायम गररएको छ। 
1= स्थायी िेखा नम्बर ििाि प्रमािपत्रको प्रलिलिवप पेश गरेको। 

2= अजघल्िो आलथिक वर्िको कर चिुा प्रमाि पत्र पेश गरेको।यस 
प्रयोजनको िालग कर चिुा भन्नािे आजिन मसान्िसम्म सो 
भन्िा अजघल्िो आलथिक वर्िको करचिुा पत्र पेश गरेको र 
आजिन मवहनाभन्िा पलछ आन्िररक राजस्व कायािियबाट कर 
वववरि पेश गनि म्याि थप गरेको पत्र सवहि सो भन्िा अजघल्िो 
आलथिक वर्िको कर चिुा पेश गरेको समेििाई सम्झन ुपििछ।  

3= फमिको ठेगाना धरान उपमहानगरपालिकाको भएको हकमा कर 
चिुा भएको व्यवसाय ििाि प्रमािपत्रको प्रलिलिवप पेश गरेको। 
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4= पेश गररएका प्रलिलिवप कागजपत्रहरु नोटरी पजब्िकबाट प्रमाजिि 
गराई पेश गरेको हनु ुपनेछ । 

5= धरौटीको हकमा नेपािी भए कजम्िमा पााँच प्रलिशि र वविेशीको 
हकमा िश प्रलिशि रकम नगि धरौटी राखेको वा मान्यिाप्राप्त 
"क" वगिको वाजिज्य बैंकबाट जारी गररएको ववड वण्ड पेश 
गरेको हनु ुपनेछ।  

6= अन्य आवश्यक कागजपत्र पेश गनुि पनेछ भनी सूचना वा 
बोिपत्र, िरभाउपत्रमा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ।  

२३.प्रवक्रया सरिीकरि वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनि सक्न:े प्रचलिि कर 
सम्बन्धी कानून िथा यस ऐनको कायािन्वयनको क्रममा कानूनिे प्रिान 
गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गनि नपाउने अवस्था लसजिना भएमा, कुनै 
जवटििा िेजखएमा वा कानून िथा ऐनको कायािन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ 
पनि गएमा नगर कायिपालिकािे आवश्यकिा अनसुार अवलध थप गनि, 
प्रवक्रया सरिीकरि गनि वा कायािन्वयनमा िेजखएको बाधा अड्काउ फुकुवा 
गनि सक्नेछ। 

 

२4. लनयम, कायिववलध वा लनिेजशका बनाउन सक्न:े 
1_ ऐनको उद्देश्य कायािन्वयन गनिका िालग कायिपालिकािे आवश्यक 

राजस्व लनयमन लनयम, कायिववलध वा लनिेजशका बनाई िागू गनि 
सक्नेछ । 

2_ उपिफा (१) बमोजजम बनेको लनयम, कायिववलध वा लनिेजशका स्थानीय 
राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ िागू हनुेछ। 

3_ यस अजघ आलथिक ऐनका आधारमा बनेका लनयम, कायिववलध, लनिेजशका, 
मापिण्ड वा कायिपालिकाको लनिियको लनरन्िरिा अन्यथा व्यवस्था 
भएकोमा बाहेक कायम रहनेछ । 

 

२5. प्रचलिि काननु बमोजजम हनु:े यस ऐनमा उल्िेख गररएका ववर्यहरूमा 
यसै बमोजजम र उल्िेख नगररएका ववर्यमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
िथा प्रचलिि संघीय, प्रिेश िथा अन्य स्थानीय काननुमा व्यवस्था भए 
बमोजजम हनुेछ । 
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२6. सहयोग गनुि पने: संघीय िथा प्रिेश सरकारका कायािियहरूिे 
उपमहानगरपालिकाको राजस्व असिुी कायिमा आवश्यक सहयोग उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

 

२7. खारेजी र बचाउ: 
1_ धरान उपमहानगरपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७ खारेज गररएको 

छ। 

2_ यो ऐन जारी हनुअुजघ भएका सम्पूिि कायिहरू यसै ऐनबमोजजम भए 
गरेको मालनने छ ।  

 
 

प्रमाजिि गने 

....................................... 
नामथर  : लििक राई 

पि     : नगर प्रमखु 

प्रमािीकरि लमलि : २०७8 आर्ाढ 29 । 
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अनसूुची  (१) 

िफा (२) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

जग्गा मूल्याङ्कनको िर 

आ.व. २०७७/७८ 

वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१ 
िक्ष्मी सडक(छािाचोकिेजख पलिखेमागि 
र परुानो अस्पिािसम्म)-१००२०१ 

१००२०१ क १३०१०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(छािाचोकिेजख पलिखेमागि 
र परुानो अस्पिािसम्म)-१००२०१ 

१००२०१ ख ९०८०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(छािाचोकिेजख पलिखेमागि 
र परुानो अस्पिािसम्म)-१००२०१ 

१००२०१ ग ५७५०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(छािाचोकिेजख पलिखेमागि 
र परुानो अस्पिािसम्म)-१००२०१ 

१००२०१ घ ५७५०० 

१ 

िक्ष्मी सडक(पलिखेमागि र परुानो 
अस्पिाििेजख लसविचरि मागिसम्म)-
१००२०२ 

१००२०२ क १३०१०० 

१ 

िक्ष्मी सडक(पलिखेमागि र परुानो 
अस्पिाििेजख लसविचरि मागिसम्म)-
१००२०२ 

१००२०२ ख ९०८०० 

१ 

िक्ष्मी सडक(पलिखेमागि र परुानो 
अस्पिाििेजख लसविचरि मागिसम्म)-
१००२०२ 

१००२०२ ग ५७५०० 

१ 

िक्ष्मी सडक(पलिखेमागि र परुानो 
अस्पिाििेजख लसविचरि मागिसम्म)-
१००२०२ 

१००२०२ घ ५७५०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(लसविचरििेजख महानन्ि 
मागिसम्म)-१००२०३ 

१००२०३ क १३०१०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१ 
िक्ष्मी सडक(लसविचरििेजख महानन्ि 
मागिसम्म)-१००२०३ 

१००२०३ ख ९०८०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(लसविचरििेजख महानन्ि 
मागिसम्म)-१००२०३ 

१००२०३ ग ५७५०० 

१ 
िक्ष्मी सडक(लसविचरििेजख महानन्ि 
मागिसम्म)-१००२०३ 

१००२०३ घ ५७५०० 

१ 
िक्ष्मी सडक (महानन्ि मागििेजख िक्ष्मी 
मागिसम्म)-१००२०४ 

१००२०४ क १०२९०० 

१ 
िक्ष्मी सडक (महानन्ि मागििेजख िक्ष्मी 
मागिसम्म)-१००२०४ 

१००२०४ ख ८४७०० 

१ 
िक्ष्मी सडक (महानन्ि मागििेजख िक्ष्मी 
मागिसम्म)-१००२०४ 

१००२०४ ग ७२६०० 

१ 
िक्ष्मी सडक (महानन्ि मागििेजख िक्ष्मी 
मागिसम्म)-१००२०४ 

१००२०४ घ ५३००० 

१ 
पृ् बी पथ -लसंहिेवीचोकिेजख राध्येश्याम 
मजन्िरसम्म- १०१३०१ 

१०१३०१ क १३०१०० 

१ 
पृ् बी पथ -लसंहिेवीचोकिेजख राध्येश्याम 
मजन्िरसम्म- १०१३०१ 

१०१३०१ ख ९०८०० 

१ 
पृ् बी पथ -लसंहिेवीचोकिेजख राध्येश्याम 
मजन्िरसम्म- १०१३०१ 

१०१३०१ ग ५७५०० 

१ 
पृ् बी पथ -लसंहिेवीचोकिेजख राध्येश्याम 
मजन्िरसम्म- १०१३०१ 

१०१३०१ घ ५७५०० 

१ 
पृ् बी पथ- राध्येश्याम मजन्िरिेजख 
रेडक्रससम्म- १०१३०२ 

१०१३०२ क १३०१०० 

१ 
पृ् बी पथ- राध्येश्याम मजन्िरिेजख 
रेडक्रससम्म- १०१३०२ 

१०१३०२ ख ९०८०० 

१ 
पृ् बी पथ- राध्येश्याम मजन्िरिेजख 
रेडक्रससम्म- १०१३०२ 

१०१३०२ ग ५७५०० 

१ 
पृ् बी पथ- राध्येश्याम मजन्िरिेजख 
रेडक्रससम्म- १०१३०२ 

१०१३०२ घ ५७५०० 
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सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१ 
पृ् बी पथ- रेडक्रसचोकिेजख िक्ष्मी 
चोक पलथक मागि- १०१३०३ 

१०१३०३ क ९०८०० 

१ 
पृ् बी पथ- रेडक्रसचोकिेजख िक्ष्मी 
चोक पलथक मागि- १०१३०३ 

१०१३०३ ख ७२६०० 

१ 
पृ् बी पथ- रेडक्रसचोकिेजख िक्ष्मी 
चोक पलथक मागि- १०१३०३ 

१०१३०३ ग ६३६०० 

१ 
पृ् बी पथ- रेडक्रसचोकिेजख िक्ष्मी 
चोक पलथक मागि- १०१३०३ 

१०१३०३ घ ३९४०० 

१ जशखर टोि-वडा नं. १ (१०२३०१) १०२३०१ क ९०८०० 

१ जशखर टोि-वडा नं. १ (१०२३०१) १०२३०१ ख ७२६०० 

१ जशखर टोि-वडा नं. १ (१०२३०१) १०२३०१ ग ६३६०० 

१ जशखर टोि-वडा नं. १ (१०२३०१) १०२३०१ घ ३९४०० 

१ 
लसिीचरि मागि- वडा नं. १ खण्ड- 
२००१०१ 

२००१०१ क ७२६०० 

१ 
लसिीचरि मागि- वडा नं. ४ खण्ड- 
२००१०२ 

२००१०२ क ९०८०० 

१ 
लसिीचरि मागि- वडा नं. ४ खण्ड- 
२००१०२ 

२००१०२ ख ५७५०० 

१ 
लसिीचरि मागि- वडा नं. ४ खण्ड- 
२००१०२ 

२००१०२ ग ५७५०० 

१ 
लसिीचरि मागि- वडा नं. ४ खण्ड- 
२००१०२ 

२००१०२ घ ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.१ खण्ड) २००२०१ क ९०८०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं. १ खण्ड) २००२०१ ख ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.१ खण्ड) २००२०१ ग ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.१ खण्ड) २००२०१ घ ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.४ खण्ड) २००२०२ क ९०८०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.४ खण्ड) २००२०२ ख ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.४ खण्ड) २००२०२ ग ५७५०० 

१ महानन्ि मागि (वडा नं.४ खण्ड) २००२०२ घ ५७५०० 
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सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१ भपुी मागि (वडा नं. ४)- २००३०१ ) २००३०१ क ८४७०० 

१ भपुी मागि (वडा नं. ४)- २००३०१ ) २००३०१ ख ७२६०० 

१ भपुी मागि (वडा नं. ४)- २००३०१ ) २००३०१ ग ५३००० 

१ भपुी मागि (वडा नं. ४)- २००३०१ ) २००३०१ घ ३९४०० 

१ 
शवहि यज्ञबहािरु मागि (वडा नं. ४)-
२००४०१ ) 

२००४०१ क ८४७०० 

१ 
शवहि यज्ञबहािरु मागि (वडा नं. ४)-
२००४०१ ) 

२००४०१ ख ७२६०० 

१ पंकज मागि(२०४०००) ) २०४००० क ७२६०० 

१ 
पलिखे मागि (वडा नं १ खण्ड)-
३००१०१ 

३००१०१ क ९०८०० 

१ 
पलिखे मागि (वडा नं १ खण्ड)-
३००१०१ 

३००१०१ ख ५७५०० 

१ 
पलिखे मागि (वडा नं. १ खण्ड)-
३००१०१ 

३००१०१ ग ५७५०० 

१ 
पलिखे मागि (वडा नं. १ खण्ड)-
३००१०१ 

३००१०१ घ ५७५०० 

१ 
पलिखे मागि (वडा नं. ४ ) -
३००१०२ 

३००१०२ क ९०८०० 

१ सन मागि (वडा नं. ४)-३००२०१ ३००२०१ क ८४७०० 

१ सन मागि (वडा नं. ४)-३००२०१ ३००२०१ ख ७२६०० 

१ सन मागि (वडा नं. ४)-३००२०१ ३००२०१ ग ५३००० 

१ सन मागि (वडा नं. ४)-३००२०१ ३००२०१ घ ३९४०० 

१ सत्यसाई मागि (३००३००) ३००३०० क ७२६०० 

१ आिशिमागि ४ नं. वडा -३००४०० ३००४०० क ८४७०० 

१ 
गोकूि माकेट वडा नं. २ 
(४००३००)  

४००३०० क ९०८०० 

१ आसो मागि  ४१८९०० ४१८९०० क ७२६०० 

१ कािी मागि - ४२२७०० ४२२७०० क ७२६०० 

१ ववष्ि ुकोिेनी- ४२७४०० ४२७४०० क ७२६०० 
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सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१ महािक्ष्मी मागि- ४२८६०० ४२८६०० क ७२६०० 

१ महािक्ष्मी मागि- ४२८६०० ४२८६०० ख ५३००० 

१ महािक्ष्मी मागि- ४२८६०० ४२८६०० ग ३९४०० 

१ महािक्ष्मी मागि- ४२८६०० ४२८६०० घ ३९४०० 

१ साह पथ ४३५२०० क ७२६०० 

१ लभम पथ - ४३५६०० ४३५६०० क ७२६०० 

१ पृ् वी कृवर् पथ -वडा नं. १ ४५०७०० क ७२६०० 

१ लसंहबावहनी पथ -वडा नं. १/१४ ४५३७०० क ७२६०० 

१ जशखर चोक मागि(६०१००१) ६०१००१ क ७२६०० 

१ पलथक मागि (६०१००२) ६०१००२ क ७२६०० 

१ रेडक्रस मागि (६०१००३) ६०१००३ क ७२६०० 

१ गोपाि मागि (६०१००४) ६०१००४ क ७२६०० 

१ 
लसंहबावहनी मागि (हाजत्तसार जाने बाटो) 
(६०१००५) 

६०१००५ क ७२६०० 

१ 
पलथक मागि िेजख िक्ष्मी चोक सम्म-
६०१००६ 

६०१००६ क ७२६०० 

२ महेन्द्र पथ- वडा नं. ६- १००१०१ १००१०१ क ३३८८०० 

२ महेन्द्र पथ- वडा नं. ६- १००१०१ १००१०१ ख २११८०० 

२ महेन्द्र पथ- वडा नं. ६- १००१०१ १००१०१ ग २११८०० 

२ महेन्द्र पथ- वडा नं. ६- १००१०१ १००१०१ घ ९०८०० 

२ बिुमागि- वडा नं. ६- १००५०१ १००५०१ क ३३८८०० 

२ बिुमागि- वडा नं. ६- १००५०१ १००५०१ ख २११८०० 

२ बिुमागि- वडा नं. ६- १००५०१ १००५०१ ग २११८०० 

२ बिुमागि- वडा नं. ६- १००५०१ १००५०१ घ ९०८०० 

२ िेजश िाईन- १०१००० १०१००० क ३३८८०० 

२ िेजश िाईन- १०१००० १०१००० ख २११८०० 

२ िेजश िाईन- १०१००० १०१००० ग २११८०० 

२ िेजश िाईन- १०१००० १०१००० घ ९०८०० 

२ लसंहिेवी पथ (१०१२००) १०१२०० क १३०१०० 
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२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

२ लसंहिेवी पथ (१०१२००) १०१२०० ख ९०८०० 

२ लसंहिेवी पथ (१०१२००) १०१२०० ग ५७५०० 

२ लसंहिेवी पथ (१०१२००) १०१२०० घ ५७५०० 

२ लत्रभवुन पथ (१०१६००) १०१६०० क १३०१०० 

२ लत्रभवुन पथ (१०१६००) १०१६०० ख ९०८०० 

२ लत्रभवुन पथ (१०१६००) १०१६०० ग ५७५०० 

२ लत्रभवुन पथ (१०१६००) १०१६०० घ ५७५०० 

२ रत्न रोड  (१०१९००) १०१९०० क १३०१०० 

२ रत्न रोड  (१०१९००) १०१९०० ख ९०८०० 

२ रत्न रोड  (१०१९००) १०१९०० ग ५७५०० 

२ रत्न रोड  (१०१९००) १०९००० घ ५७५०० 

२ 
लगिा मजन्िर पथ- वडा नं. २ 
(२००६०२) 

२००६०२ क १३०१०० 

२ शाजन्ि पथ (वडा नं. ६)-२०१३०१) २०१३०१ क १३०१०० 

२ नरेन्द्र पथ- ३००७०० ३००७०० क २११८०० 

२ नरेन्द्र पथ- ३००७०० ३००७०० ख ९०८०० 

२ नरेन्द्र पथ- ३००७०० ३००७०० ग ९०८०० 

२ नरेन्द्र पथ- ३००७०० ३००७०० घ ९०८०० 

२ 
िोभानिाईन (६ नं. वडा िपु)- 
३०७३०० 

३०७३०० क ९०८०० 

२ 
लनकेिन मागि- वडा नं. ६ 
(४००२०१) 

४००२०१ क २११८०० 

२ लनकेिन मागि-वडा नं. ६ (४००२०१) ४००२०१ ख ९०८०० 

२ लनकेिन मागि-वडा नं. ६ (४००२०१) ४००२०१ ग ९०८०० 

२ लनकेिन मागि-वडा नं. ६ (४००२०१) ४००२०१ घ ९०८०० 

२ 
लनकेिन मागि- वडा नं. २ 
(४००२०३) 

४००२०३ क १३०१०० 

२ लनकेिन गल्िी (४११८००) ४११८०० क ९०८०० 

२ लनकेिन गल्िी (४११८००) ४११८०० ख ५७५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

२ लनकेिन गल्िी (४११८००) ४११८०० ग ५७५०० 

२ लनकेिन गल्िी (४११८००) ४११८०० घ ५७५०० 

२ भागवि पथ - ४२६४०० ४२६४०० क ९०८०० 

२ भागवि पथ - ४२६४०० ४२६४०० ख ५७५०० 

२ भागवि पथ - ४२६४०० ४२६४०० ग ५७५०० 

२ भागवि पथ - ४२६४०० ४२६४०० घ ५७५०० 

२ िीथि मागि (६७०२००) ६७०२०० क ५७५०० 

३ कैिाश पथ (१०११००) १०११०० क ९०८०० 

३ 
सिन रोड(भौडी िेजख-भानसु्मिृी पथ 
सम्म)-१०१७०१ 

१०१७०१ क ९०८०० 

३ 
सिन रोड(भौडी िेजख-भानसु्मिृी पथ 
सम्म)-१०१७०१ 

१०१७०१ ख ७११०० 

३ 
सिन रोड(भौडी िेजख-भानसु्मिृी पथ 
सम्म)-१०१७०१ 

१०१७०१ ग ४२४०० 

३ 
सिन रोड(भौडी िेजख-भानसु्मिृी पथ 
सम्म)-१०१७०१ 

१०१७०१ घ ४२४०० 

३ 
सिन रोड(भानसु्मिृी पथ िेजख-सिन 
स्कूिसम्म)-१०१७०२ 

१०१७०२ क ९०८०० 

३ 
सिन रोड(भानसु्मिृी पथ िेजख-सिन 
स्कूिसम्म)-१०१७०२ 

१०१७०२ ख ७११०० 

३ 
सिन रोड(भानसु्मिृी पथ िेजख-सिन 
स्कूिसम्म)-१०१७०२ 

१०१७०२ ग ४२४०० 

३ 
सिन रोड(भानसु्मिृी पथ िेजख-सिन 
स्कूिसम्म)-१०१७०२ 

१०१७०२ घ ४२४०० 

३ शाजन्ि पथ (वडा नं. ३)-२०१३०२) २०१३०२ क ९०८०० 

३ चन्द्रपरु बजार २०१४०१ २०१४०१ क ९०८०० 

३ चन्द्रपरु बजार २०१४०१ २०१४०१ ख ७११०० 

३ चन्द्रपरु बजार २०१४०१ २०१४०१ ग ४२४०० 

३ चन्द्रपरु बजार २०१४०१ २०१४०१ घ ४२४०० 

३ चन्द्रपरु बजार-चन्द्र गल्िी- २०१४०२ २०१४०२ क ७११०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

३ 
चन्द्रपरु बजार-भकुृटी पाखा,चन्द्रपरु 
बजार िपु िेत्र समेि -२०१४०३ 

२०१४०३ क ४२४०० 

३ चन्द्रपरु बजार-घ-२०१४०४ २०१४०४ क ४२४०० 

३ भकुृटी पाख (२०४४००) २०४४०० क ४२४०० 

३ श्री पथ (३०१५००) ३०१५०० क ७११०० 

३ भानसु्मिृी पथ (३०१६०१) ३०१६०१ क ७११०० 

३ 
भानसु्मिृी पथ (स्कुि िफि को िपु 
बाटो)-३०१६०२ 

३०१६०२ क ४२४०० 

३ 
भानसु्मिृी पथ (स्कुि िफि को िपु 
बाटो)-३०१६०२ 

३०१६०२ ख ४२४०० 

३ 
भानसु्मिृी पथ (स्कुि िफि को िपु 
बाटो)-३०१६०२ 

३०१६०२ ग ४२४०० 

३ 
भानसु्मिृी पथ (स्कुि िफि को िपु 
बाटो)- ३०१६०२ 

३०१६०२ घ ४२४०० 

३ जल्पा रोड (३०१७००) ३०१७०० क ९०८०० 

३ जल्पा रोड (३०१७००) ३०१७०० ख ७११०० 

३ जल्पा रोड (३०१७००) ३०१७०० ग ४२४०० 

३ जल्पा रोड (३०१७००) ३०१७०० घ ४२४०० 

३ बाबाधाम रोड (३०१८००) ३०१८०० क ४२४०० 

३ िकेु भ्यािी - ३०२४०० ३०२४०० क ४२४०० 

३ 
िोभान िाईन (वडा नं. ३) -
४०१७०१) 

४०१७०१ क ७११०० 

३ चौलबसे रोड, िकेु पथ (४१०६००) ४१०६०० क ४२४०० 

३ लमत्र पथ-४१०६०१ ४१०६०१ क ७११०० 

३ मजिसनु्िर मागि- ४२३८०० ४२३८०० क ७११०० 

३ 
जल्पारोड िपु (जल्पारोड िजक्ष्िि-
चौलबसे अवपस अगालड) -४३६९०० 

४३६९०० क ४२४०० 

३ गोमा लगरी पथ- वडा नं. ३ ४४५९०० क ४२४०० 

४ धरान हदििया कृवर् सडक -वडा नं. ४ ४७४६०० क १८२०० 

४   - .  ४७६९०० क २७३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

५ प्रगलि मागि -साववक वडा नं. २२ ४६३००० क ३०३०० 

५ स्मिृी मागि -साववक वडा नं. २२ ४६३१०० क ३०३०० 

५ धनलसंह मागि -साववक वडा नं. २२ ४६३२०० क ३०३०० 

५ लनशान मागि -साववक वडा नं. २२ ४६३३०० क ३०३०० 

५ िेह्रथमेु पथ -साववक वडा नं. २२ ४६४६०० क ३०३०० 

५ जनस्वास््य मागि -साववक वडा नं. २२ ४६६८०० क ३०३०० 

५ शेहरा मागि -वडा नं. ५ ४७२६०० क ३०३०० 

५ ओखिढंुग ेमागि -वडा नं. ५ ४७२७०० क ३०३०० 

५ मंगोलियन पथ -वडा नं. ५ ४७३१०० क ३०३०० 

५ डााँफे पथ -वडा नं. ५ ४७३७०० क ३०३०० 

५ नमूना पथ -वडा नं. ५ ४७३८०० क ३०३०० 

५ लबकास पथ -वडा नं. ५ ४७३९०० क ३०३०० 

५ कृपा पथ -वडा नं. ५ ४७४००० क ३०३०० 

५ लबष्िमुाया पथ -वडा नं. ५ ४७४१०० क ३०३०० 

५ िािबहािरु पथ -वडा नं. ५ ४७४२०० क ३०३०० 

५ प्रमे पथ -वडा नं. ५ ४७४३०० क ३०३०० 

५ बिभद्र पथ -वडा नं. ५ ४७५४०० क ३०३०० 

६ लसंहबावहनी मागि -साववक वडा नं. २३ ४५९४०० क ३६३०० 

६ शान्िा पथ -साववक वडा नं. २३ ४५९५०० क ३६३०० 

६ मजन्िर मागि -साववक वडा नं. २३ ४५९९०० क ३६३०० 

६ िोभान पथ -साववक वडा नं. २३ ४६१४०० क ३६३०० 

६ इटहरी सडक -साववक वडा नं. २३ ४६१५०० क ३६३०० 

६ केराबारी सडक -साववक वडा नं. २३ ४६१६०० क ३६३०० 

६ घोपािी मागि -साववक वडा नं. २३ ४६३४०० क ३६३०० 

६ घोपािी बस्िी पथ -साववक वडा नं. २३ ४६३५०० क ३६३०० 

६ 
वकसान मागि -मालथल्िो पानमारा -
साववक वडा नं. २३ 

४६३६०० क ३६३०० 

६ प्रिामी मजन्िर मागि-साववक वडा नं. २३ ४६३७०० क ३६३०० 

६ गोिावरी मागि -साववक वडा नं. २३ ४६३८०० क ३६३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

६ पौडेि मागि -साववक वडा नं. २३ ४६३९०० क ३६३०० 

६ वकसान मागि-पााँचकन्या मागि उत्तर-वडा नं २३ ४६४००० क ३६३०० 

६ घोपािी टोि-१ -साववक वडा नं. २३ ४६४९०० क ३६३०० 

६ घोपािी टोि-२ -साववक वडा नं. २३ ४६५००० क ३६३०० 

६ जशव पथ -साववक वडा नं. २३ ४६५१०० क ३६३०० 

६ िक्ष्मी मागि -साववक वडा नं. २३ ४६५२०० क ३६३०० 

६ पाररजाि पथ -साववक वडा नं. २३ ४६५३०० क ३६३०० 

६ नमूना पथ -साववक वडा नं. २३ ४६५४०० क ३६३०० 

६ बगैंचा पथ -साववक वडा नं. २३ ४६५५०० क ३६३०० 

६ फूिबारी पथ -साववक वडा नं. २३ ४६५६०० क ३६३०० 

६ सनु्िरसमाज मागि-साववक वडा नं. २३ ४६७२०० क ३६३०० 

६ यिम्बर मागि -साववक वडा नं. २३ ४६७३०० क ३६३०० 

६ शकु्र पथ -वडा नं. ६ ४६९८०० क ३६३०० 

६ उज्वि िारा पथ -वडा नं. ६ ४६९९०० क ३६३०० 

६ उखबुारी मागि -वडा नं. ६ ४७०८०० क ३६३०० 

६ पषु्पिाि पथ -वडा नं. ६ ४७१२०० क ३६३०० 

६ उन्नलि पथ -वडा नं. ६ ४७१३०० क ३६३०० 

६ कल्याि पथ -वडा नं. ६ ४७१४०० क ३६३०० 

६ मैत्री पथ -वडा नं. ६ ४७१५०० क ३६३०० 

६ बौविक पथ -वडा नं. ६ ४७१८०० क ३६३०० 

६ लत्रवेिी पथ -वडा नं. ६ ४७३००० क ३६३०० 

६ गमुिछान मागि -वडा नं. ६ ४७३२०० क ३६३०० 

६ रििेवी मागि -वडा नं. ६ ४७५६०० क ३६३०० 

६ रििेवी स्कुि पथ -वडा नं. ६ ४७५७०० क ३६३०० 

६ चन्द्र पथ -वडा नं. ६ ४७५८०० क ३६३०० 

७ 
वडा प्र. का. िेजख पे. पम्पसम्म- वडा 
नं. ७- १००५०२ 

१००५०२ क १२४१०० 

७ 
वडा प्र. का. िेजख पे. पम्पसम्म- वडा 
नं. ७- १००५०२ 

१००५०२ ख १०२९०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

७ 
वडा प्र. का. िेजख पटे्रोि पम्पसम्म- 
वडा नं. ७- १००५०२ 

१००५०२ ग ७५७०० 

७ 
वडा प्र. का. िेजख पटे्रोि पम्पसम्म- 
वडा नं. ७- १००५०२ 

१००५०२ घ ६९६०० 

७ 
राजेश पेट्रोि पम्प िेजख धनकुटेरोड- 
वडा नं. ७- १००५०३ 

१००५०३ क १२४१०० 

७ 
राजेश पेट्रोि पम्प िेजख धनकुटेरोड- 
वडा नं. ७- १००५०३ 

१००५०३ ख १०२९०० 

७ 
राजेश पेट्रोि पम्प िेजख धनकुटेरोड- 
वडा नं. ७- १००५०३ 

१००५०३ ग ७५७०० 

७ 
राजेश पेट्रोि पम्प िेजख धनकुटेरोड- 
वडा नं. ७- १००५०३ 

१००५०३ घ ६९६०० 

७ 
धनकुटेरोड िेजख खहरेपिु- वडा नं. ७- 
१००५०४ 

१००५०४ क १०२९०० 

७ 
धनकुटेरोड िेजख खहरेपिु- वडा नं. ७- 
१००५०४ 

१००५०४ ख ७५७०० 

७ 
धनकुटेरोड िेजख खहरेपिु- वडा नं. ७- 
१००५०४ 

१००५०४ ग ६९६०० 

७ 
धनकुटेरोड िेजख खहरेपिु- वडा नं. ७- 
१००५०४ 

१००५०४ घ ४८४०० 

७ 
िेवकोटा मागि- वडा नं. ७- 
२०११०१ 

२०११०१ क १३०१०० 

७ 
शाजन्ि पथ(बिुमागि-भौडीपिु)-वडा नं. 
७-२०१३०३ 

२०१३०३ क १३०१०० 

७ 
शाजन्ि पथ(बिुमागि-भौडीपिु)-वडा नं. 
७-२०१३०३ 

२०१३०३ ख ९०८०० 

७ 
शाजन्ि पथ(बिुमागि-भौडीपिु)-वडा नं. 
७-२०१३०३ 

२०१३०३ ग ५७५०० 

७ 
शाजन्ि पथ(बिुमागि-भौडीपिु)-वडा नं. 
७-२०१३०३ 

२०१३०३ घ ५७५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

७ 
शाजन्ि पथ (भौडीपिु-लमिनपथ)-वडा 
नं. ७- २०१३०४ 

२०१३०४ क ९०८०० 

७ 
शकु्र पथ (बिुमागि-वडा सलमलि का.)- 
२०२४०१ 

२०२४०१ क १०२९०० 

७ 
शकु्र पथ(वडा सलमलि का.-वडा नं. 
१५)- २०२४०२ 

२०२४०२ क ७५७०० 

७ 
शकु्र पथ(वडा सलमलि का.-वडा नं. 
१५)- २०२४०२ 

२०२४०२ ख ६९६०० 

७ 
शकु्र पथ(वडा सलमलि का.-वडा नं. 
१५)- २०२४०२ 

२०२४०२ ग ४८४०० 

७ 
शकु्र पथ(वडा सलमलि का.-वडा नं. 
१५)- २०२४०२ 

२०२४०२ घ ३६३०० 

७ शकु्रपथ लभत्री- २०२४०३ २०२४०३ क ३६३०० 

७ श्रीजंगा िाईन (३०४६००) ३०४६०० क १०२९०० 

७ श्रीजंगा िाईन (३०४६००) ३०४६०० ख ७५७०० 

७ श्रीजंगा िाईन (३०४६००) ३०४६०० ग ६९६०० 

७ श्रीजंगा िाईन (३०४६००) ३०४६०० घ ४८४०० 

७ गोववन्ि रोड (३०४७००) ३०४७०० क १३०१०० 

७ गोववन्ि रोड (३०४७००) ३०४७०० ख ९०८०० 

७ गोववन्ि रोड (३०४७००) ३०४७०० ग ५७५०० 

७ गोववन्ि रोड (३०४७००) ३०४७०० घ ५७५०० 

७ 
वहमायिी पथ (३०४८००) 
३०४८०० 

३०४८०० क १३०१०० 

७ 
वहमायिी पथ (३०४८००) 
३०४८०० 

३०४८०० ख ९०८०० 

७ 
वहमायिी पथ (३०४८००) 
३०४८०० 

३०४८०० ग ५७५०० 

७ 
वहमायिी पथ (३०४८००) 
३०४८०० 

३०४८०० घ ५७५०० 

७ िोभान िाईन-वडा नं. ७- ४०१७०२ ४०१७०२ क ९०८०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

७ हाम्रो टोि (४१११००) ४१११०० क ९०८०० 

७ हाम्रो टोि (४१११००) ४१११०० ख ५७५०० 

७ हाम्रो टोि (४१११००) ४१११०० ग ५७५०० 

७ हाम्रो टोि (४१११००) ४१११०० घ ५७५०० 

७ कोशी पथ-सडकमा जोलडएका जग्गा ४१९४०० क १०२९०० 

७ बरूि टोि-४२३१०० ४२३१०० क ९०८०० 

७ राजभण्डारी पथ- ४२४९०० ४२४९०० क ९०८०० 

७ 
बिु मागि िपु (कर अवपस अगालड -
१००५०२ बाट) 

४३७००० क १०२९०० 

७ बिुआिशि मागि ४४४९०० क ७५७०० 

७ कोशी पथ- लभत्री जलमन- ६७०१०० ६७०१०० क ७५७०० 

७ 
वव.वव. सबु्बाको जग्गा िेजख लििा 
सबु्बा शे्रष्ठको लसमाना सम्म 

६७०३०० क ७५७०० 

८ 
पररवार लनयोजन संघ छेउ भौडीिेजख 
बरगाछी कल्भटिसम्म-१००६०१ 

१००६०१ क १३०१०० 

८ 
पररवार लनयोजन संघ छेउ भौडीिेजख 
बरगाछी कल्भटिसम्म-१००६०१ 

१००६०१ ख १०४४०० 

८ 
पररवार लनयोजन संघ छेउ भौडीिेजख 
बरगाछी कल्भटिसम्म-१००६०१ 

१००६०१ ग ७५७०० 

८ 
पररवार लनयोजन संघ छेउ भौडीिेजख 
बरगाछी कल्भटिसम्म-१००६०१ 

१००६०१ घ ६३६०० 

८ 
बरगाछी कल्भटि िेजख नौिोपथ सम्म-
१००६०२ 

१००६०२ क १०४४०० 

८ 
बरगाछी कल्भटि िेजख नौिोपथ सम्म-
१००६०२ 

१००६०२ ख ७५७०० 

८ 
बरगाछी कल्भटि िेजख नौिोपथ सम्म-
१००६०२ 

१००६०२ ग ६३६०० 

८ 
बरगाछी कल्भटि िेजख नौिोपथ सम्म-
१००६०२ 

१००६०२ घ ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ 
नौिोपथ िेजख िीनकुन ेसम्म-
१००६०३ 

१००६०३ क ७५७०० 

८ 
नौिोपथ िेजख िीनकुन ेसम्म-
१००६०३ 

१००६०३ ख ६३६०० 

८ 
नौिोपथ िेजख िीनकुन ेसम्म-
१००६०३ 

१००६०३ ग ३९४०० 

८ 
नौिोपथ िेजख िीनकुन ेसम्म-
१००६०३ 

१००६०३ घ २७३०० 

८ गंगािािमागि िपुिेत्रहरू-१००६०४ १००६०४ क २७३०० 

८ धनकुटे रोड- वडा नं. ८- १००७०१ १००७०१ क १३०१०० 

८ धनकुटे रोड- वडा नं. ८- १००७०१ १००७०१ ख १०५९०० 

८ धनकुटे रोड- वडा नं. ८- १००७०१ १००७०१ ग ७५७०० 

८ धनकुटे रोड- वडा नं. ८- १००७०१ १००७०१ घ ६६६०० 

८ सवहि मागि- वडा नं. ८- २०२५०१ २०२५०१ क ६३६०० 

८ सवहि मागि- वडा नं. ८- २०२५०१ २०२५०१ ख ३९४०० 

८ सवहि मागि- वडा नं. ८- २०२५०१ २०२५०१ ग २७३०० 

८ सवहि मागि- वडा नं. ८- २०२५०१ २०२५०१ घ २७३०० 

८ 
लसिाथि मागि (धनकुटेरोडिेजख मे. श्रवि 
कु. लिम्बकुो घरसम्म)- २०२६०१ 

२०२६०१ क १०५९०० 

८ 
लसिाथि मागि (धनकुटेरोडिेजख मे. श्रवि कु. 
लिम्बकुो घरसम्म)- २०२६०१ 

२०२६०१ ख ७५७०० 

८ 
लसिाथि मागि (धनकुटेरोडिेजख मे. श्रवि 
कु. लिम्बकुो घरसम्म)- २०२६०१ 

२०२६०१ ग ६६६०० 

८ 
लसिाथि मागि (धनकुटेरोडिेजख मे. श्रवि 
कु. लिम्बकुो घरसम्म)- २०२६०१ 

२०२६०१ घ ३९४०० 

८ 
लसिाथि माग (मे. श्रवि कु . लिम्बकुो 
घरिेजख जमनुा टोिसम्म)-२०२६०२ 

२०२६०२ क ७५७०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ 
लसिाथि माग (मे. श्रवि कु . लिम्बकुो 
घरिेजख जमनुा टोिसम्म)-२०२६०२ 

२०२६०२ ख ६६६०० 

८ 
लसिाथि माग (मे. श्रवि कु . लिम्बकुो 
घरिेजख जमनुा टोिसम्म)-२०२६०२ 

२०२६०२ ग ३९४०० 

८ 
लसिाथि माग (मे. श्रवि कु . लिम्बकुो 
घरिेजख जमनुा टोिसम्म)-२०२६०२ 

२०२६०२ घ २७३०० 

८ 
लसिाथि माग (जमनुा टोििेजख नाँया 
क्याम्परोड सम्म)- २०२६०३ 

२०२६०३ क ६६६०० 

८ 
लसिाथि माग (जमनुा टोििेजख नाँया 
क्याम्परोड सम्म)- २०२६०३ 

२०२६०३ घ २७३०० 

८ नौिोपथ- वडा नं. ८- (२०२८०१) २०२८०१ क ७५७०० 

८ नौिोपथ- वडा नं. ८- (२०२८०१) २०२८०१ ख ६३६०० 

८ नौिोपथ- वडा नं. ८- (२०२८०१) २०२८०१ ग ३९४०० 

८ नौिोपथ- वडा नं. ८- (२०२८०१) २०२८०१ घ २७३०० 

८ 
ज्ञानचि ु मागि- वडा नं. ८- 
२०२९०१ 

२०२९०१ क १०४४०० 

८ 
ज्ञानचि ु मागि- वडा नं. ८- 
२०२९०१ 

२०२९०१ ख ७५७०० 

८ 
ज्ञानचि ु मागि वडा नं. ८- 
२०२९०१ 

२०२९०१ ग ६३६०० 

८ 
ज्ञानचि ु मागि - वडा नं. ८- 
२०२९०१ 

२०२९०१ घ ३९४०० 

८ बागधन पथ (३०१०००) ३०१००० क ६३६०० 

८ लनलिमा मागि (३०४९००) ३०४९०० क ६३६०० 

८ लनलिमा मागि (३०४९००) ३०४९०० ख ३९४०० 

८ लनलिमा मागि (३०४९००) ३०४९०० ग २७३०० 

८ लनलिमा मागि (३०४९००) ३०४९०० घ २७३०० 

८ भकुृटी मागि- वडा नं. ८- ३०५००१ ३०५००१ क ६३६०० 

८ भकुृटी मागि- वडा नं. ८- ३०५००१ ३०५००१ ख ३९४०० 

८ भकुृटी मागि- वडा नं. ८- ३०५००१ ३०५००१ ग २७३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ भकुृटी मागि- वडा नं. ८- ३०५००१ ३०५००१ घ २७३०० 

८ आकास मागि  (३०५१००) ३०५१०० क ६३६०० 

८ आकास मागि  (३०५१००) ३०५१०० ख ३९४०० 

८ आकास मागि  (३०५१००) ३०५१०० ग २७३०० 

८ आकास मागि  (३०५१००) ३०५१०० घ २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (मेनरोडिेजख आडासम्म)- 
३०५२०१ 

३०५२०१ क ७५७०० 

८ 
िगुाि पथ (मेनरोडिेजख आडासम्म)- 
३०५२०१ 

३०५२०१ ख ६३६०० 

८ 
िगुाि पथ (मेनरोडिेजख आडासम्म)- 
३०५२०१ 

३०५२०१ ग ३९४०० 

८ 
िगुाि पथ (मेनरोडिेजख आडासम्म)- 
३०५२०१ 

३०५२०१ घ २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (आडािेजख जलुनयर पा. 
स्कूिसम्म)-३०५२०२ 

३०५२०२ क ६३६०० 

८ 
िगुाि पथ (आडािेजख जलुनयर पा. 
स्कूिसम्म)-३०५२०२ 

३०५२०२ ख ३९४०० 

८ 
िगुाि पथ (आडािेजख जलुनयर पा. 
स्कूिसम्म)-३०५२०२ 

३०५२०२ ग २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (आडािेजख जलुनयर पा. 
स्कूिसम्म)-३०५२०२ 

३०५२०२ घ २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (जलनयर पा. स्कूििेजख रेडीयो 
नेपािसम्म)- ३०५२०३ 

३०५२०३ क ३९४०० 

८ 
िगुाि पथ (जलनयर पा. स्कूििेजख रेडीयो 
नेपािसम्म)- ३०५२०३ 

३०५२०३ ख २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (जलनयर पा. स्कूििेजख रेडीयो 
नेपािसम्म)- ३०५२०३ 

३०५२०३ ग २७३०० 

८ 
िगुाि पथ (जलनयर पा. स्कूििेजख रेडीयो 
नेपािसम्म)- ३०५२०३ 

३०५२०३ घ २७३०० 

८ फुटबि ग्राउण्ड(३०५३००)  ३०५३०० क ६३६०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ फुटबि ग्राउण्ड(३०५३००)  ३०५३०० ख ३९४०० 

८ फुटबि ग्राउण्ड(३०५३००)  ३०५३०० ग २७३०० 

८ फुटबि ग्राउण्ड(३०५३००)  ३०५३०० घ २७३०० 

८ 

शवहि रत्न मागि (वहमािीमागििेजख 
वरपीपिचोक, कृष्िटोिसम्म)- 
३०५४०१ 

३०५४०१ क ७५७०० 

८ 

शवहि रत्न मागि (वहमािीमागििेजख 
वरपीपिचोक, कृष्िटोिसम्म)- 
३०५४०१ 

३०५४०१ ख ६३६०० 

८ 

शवहि रत्न मागि (वहमािीमागििेजख 
वरपीपिचोक, कृष्िटोिसम्म)- 
३०५४०१ 

३०५४०१ ग ३९४०० 

८ 
शवहि रत्न मागि (वहमािीमागििेजख 
वरपीपिचोक, कृष्िटोिसम्म)- ३०५४०१ 

३०५४०१ घ २७३०० 

८ 
शवहि रत्न मागि (वरपीपिचोकिेजख 
रेडीयो नेपािसम्म)- ३०५४०२ 

३०५४०२ क ६३६०० 

८ वहमािी मागि (३०५५००) ३०५५०० क ७५७०० 

८ वहमािी मागि (३०५५००) ३०५५०० ख ६३६०० 

८ कलबर टोि  (३०५६००) ३०५६०० क ६३६०० 

८ कलबर टोि  (३०५६००) ३०५६०० ख ३९४०० 

८ कलबर टोि  (३०५६००) ३०५६०० ग २७३०० 

८ कलबर टोि  (३०५६००) ३०५६०० घ २७३०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (ल्याबोरेटरी 
स्कूििेजख गमु्बासम्म)- ३०५७०१ ३०५७०१ 

क 
७५७०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (ल्याबोरेटरी 
स्कूििेजख गमु्बासम्म)- ३०५७०१ 

३०५७०१ ख ६३६०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (ल्याबोरेटरी 
स्कूििेजख गमु्बासम्म)- ३०५७०१ 

३०५७०१ ग ३९४०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (ल्याबोरेटरी 
स्कूििेजख गमु्बासम्म)- ३०५७०१ 

३०५७०१ घ २७३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ 
वहमािय महायान मागि (गमु्बािेजख 
जमनुाटोिसम्म)- ३०५७०२ 

३०५७०२ क ६३६०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (गमु्बािेजख 
जमनुाटोिसम्म)- ३०५७०२ 

३०५७०२ ख ३९४०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (गमु्बािेजख 
जमनुाटोिसम्म)- ३०५७०२ 

३०५७०२ ग २७३०० 

८ 
वहमािय महायान मागि (गमु्बािेजख 
जमनुाटोिसम्म)- ३०५७०२ 

३०५७०२ घ २७३०० 

८ मनोकामना मागि (३०९९००) ३०९९०० क ६३६०० 

८ मनोकामना मागि (३०९९००) ३०९९०० ख ३९४०० 

८ मनोकामना मागि (३०९९००) ३०९९०० ग २७३०० 

८ मनोकामना मागि (३०९९००) ३०९९०० घ २७३०० 

८ वन बाटीका मागि (४०६२००) ४०६२०० क ६३६०० 

८ गरुांस मागि (४०६३००) ४०६३०० क ६३६०० 

८ 
गंगािाि िपुमागििेजख शवहिस्मिृी 
स्कूिसम्म- ४०६४०१ 

४०६४०१ क ७५७०० 

८ 
गंगािाि िपुमागििेजख शवहिस्मिृी 
स्कूिसम्म- ४०६४०१ 

४०६४०१ ख ६३६०० 

८ 
गंगािाि िपुमागििेजख शवहिस्मिृी 
स्कूिसम्म- ४०६४०१ 

४०६४०१ ग ३९४०० 

८ 
गंगािाि िपुमागििेजख शवहिस्मिृी 
स्कूिसम्म- ४०६४०१ 

४०६४०१ घ २७३०० 

८ 
सवहि स्मिृी स्कूििेजख भकुृटीमागि 
सम्म- ४०६४०२ 

४०६४०२ क ६३६०० 

८ 
सवहि स्मिृी स्कूििेजख भकुृटीमागि 
सम्म- ४०६४०२ 

४०६४०२ ख ३९४०० 

८ 
सवहि स्मिृी स्कूििेजख भकुृटीमागि 
सम्म- ४०६४०२ 

४०६४०२ ग २७३०० 

८ 
सवहि स्मिृी स्कूििेजख भकुृटीमागि 
सम्म- ४०६४०२ 

४०६४०२ घ २७३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ लसिा टोि  (४०६६००) ४०६६०० क ७५७०० 

८ मैन्छायाम टोि (४०६७००) ४०६७०० क ६३६०० 

८ लभमसेन मागि (४०६८००) ४०६८०० क ७५७०० 

८ लसिाटोि मागि (४०६९००) ४०६९०० क ७५७०० 

८ 
सभागहृ मागि-फुटबि ग्राउंण्डिेजख 
कृष्िटोिको आडापिुसम्म-४०९००१ 

४०९००१ क ७५७०० 

८ 
सभागहृ मागि-फुटबि ग्राउंण्डिेजख 
कृष्िटोिको आडापिुसम्म-४०९००१ 

४०९००१ ख ६३६०० 

८ 
सभागहृ मागि-फुटबि ग्राउंण्डिेजख 
कृष्िटोिको आडापिुसम्म-४०९००१ 

४०९००१ ग ३९४०० 

८ 
सभागहृ मागि-फुटबि ग्राउंण्डिेजख 
कृष्िटोिको आडापिुसम्म-४०९००१ 

४०९००१ घ २७३०० 

८ 
सभागहृ मागि-कृष्िटोिको आडापिुिेजख 
नयााँ क्याम्परोडसम्म-४०९००२ 

४०९००२ क ६३६०० 

८ 
सभागहृ मागि-कृष्िटोिको आडापिुिेजख 
नयााँ क्याम्परोडसम्म-४०९००२ 

४०९००२ ख ३९४०० 

८ 
सभागहृ मागि-कृष्िटोिको आडापिुिेजख 
नयााँ क्याम्परोडसम्म-४०९००२ 

४०९००२ ग २७३०० 

८ 
सभागहृ मागि-कृष्िटोिको आडापिुिेजख 
नयााँ क्याम्परोडसम्म-४०९००२ 

४०९००२ घ २७३०० 

८ नयां शृ्रजना पथ (४०९१००) ४०९१०० क ७५७०० 

८ नयां शृ्रजना पथ (४०९१००) ४०९१०० ख ६३६०० 

८ नयां शृ्रजना पथ (४०९१००) ४०९१०० ग ३९४०० 

८ नयां शृ्रजना पथ (४०९१००) ४०९१०० घ २७३०० 

८ अजुिन टोि- ४०९२०० ४०९२०० क ६३६०० 

८ जमनुा टोि (४०९३००) ४०९३०० क ६३६०० 

८ जमनुा टोि (४०९३००) ४०९३०० ख ३९४०० 

८ जमनुा टोि (४०९३००) ४०९३०० ग २७३०० 

८ जमनुा टोि (४०९३००) ४०९३०० घ २७३०० 

८ कष्ि टोि- ४१०००० ४१०००० क ६३६०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ कष्ि टोि- ४१०००० ४१०००० ख ३९४०० 

८ कष्ि टोि- ४१०००० ४१०००० ग २७३०० 

८ कष्ि टोि- ४१०००० ४१०००० घ २७३०० 

८ शजत्त मागि (४११९००) ४११९०० क ६३६०० 

८ श्री टोि  (४१२०००) ४१२००० क ६३६०० 

८ श्री टोि  (४१२०००) ४१२००० ख ३९४०० 

८ श्री टोि  (४१२०००) ४१२००० ग २७३०० 

८ श्री टोि  (४१२०००) ४१२००० घ २७३०० 

८ वमजन टोि (४१२१००) ४१२१०० क ६३६०० 

८ वमजन टोि (४१२१००) ४१२१०० ख ३९४०० 

८ वमजन टोि (४१२१००) ४१२१०० ग २७३०० 

८ वमजन टोि (४१२१००) ४१२१०० घ २७३०० 

८ अरूि टोि (४१२२००) ४१२२०० क ६३६०० 

८ रेडीयो नेपाि रोड(४१५४००) ४१५४०० क ६३६०० 

८ रेडीयो नेपाि रोड(४१५४००) ४१५४०० ख ३९४०० 

८ रेडीयो नेपाि रोड(४१५४००) ४१५४०० ग २७३०० 

८ रेडीयो नेपाि रोड(४१५४००) ४१५४०० घ २७३०० 

८ श्रवि मागि (४१५५००) ४१५५०० क ६३६०० 

८ नयााँ िाईन (४१६७००) ४१६७०० क ६३६०० 

८ नयााँ िाईन (४१६७००) ४१६७०० ख ३९४०० 

८ श्री टोि क ४१६९०० क ६३६०० 

८ असि मागि (४१७२००) ४१७२०० क ६३६०० 

८ गिेश िक्ष्मी मागि- वडा नं. ८- ४१७९०१ ४१७९०१ क ७५७०० 

८ गिेश िक्ष्मी मागि- वडा नं. ८ - ४१७९०१ ४१७९०१ ख ६३६०० 

८ गिेश िक्ष्मी मागि- वडा नं. ८ - ४१७९०१ ४१७९०१ ग ३९४०० 

८ गिेश िक्ष्मी मागि- वडा नं. ८ - ४१७९०१ ४१७९०१ घ २७३०० 

८ दिपजशखर पथ (४१८०००) ४१८००० क ७५७०० 

८ दिपजशखर पथ (४१८०००) ४१८००० ख ६३६०० 

८ दिपजशखर पथ (४१८०००) ४१८००० ग ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ दिपजशखर पथ (४१८०००) ४१८००० घ २७३०० 

८ क्याम्प रोड वडा नं. ८- ४२१२०० ४२१२०० क ३९४०० 

८ क्याम्प रोड वडा नं. ८- ४२१२०० ४२१२०० ख २७३०० 

८ क्याम्प रोड वडा नं. ८- ४२१२०० ४२१२०० ग २७३०० 

८ क्याम्प रोड वडा नं. ८- ४२१२०० ४२१२०० घ २७३०० 

८ लनश्चि मागि (४२१९००) ४२१९०० क ६३६०० 

८ मिन मागि (४२२१००) ४२२१०० क ६३६०० 

८ िेउबहािरु मागि- ४२८७०० ४२८७०० क ७५७०० 

८ सनुौिो घमु्िी मागि -४२९२०० ४२९२०० क ७५७०० 

८ साङपाङ मागि िपु (वडा नं. ८) ४३१७०० क ६३६०० 

८ 
भकृुटी मागि िपु (िगुाि पथ पजश्चम-खहरे 
लडि साइड) 

४३३००० क ३९४०० 

८ जमनुा टोि िपु ४३३९०० क ३९४०० 

८ सैिङु्ग मागि वडा नं. ८ ४३४००० क ६३६०० 

८ भकुृटी मागि िपु (पायोलनयर स्कुि) ४३७१०० क ३९४०० 

८ बमजन टोि िपु ४३७२०० क ३९४०० 

८ 
िगुाि पथ िपु (जलुनयर पायोलनयर छेउ 
-३०५२०२ बाट) 

४३७३०० क ३९४०० 

८ 
िगुाि पथ िपु (आडा मलुन -३०५२०२ 
बाट) 

४३७४०० क ३९४०० 

८ सभागहृ मागि िपु (आडा मलुन) ४३७५०० क ३९४०० 

८ 
आकास मागि िपु (शवहिस्मलृि स्कुि 
पजश्चम) 

४३७६०० क ३९४०० 

८ 
गंगािाि मागि िपु (नौिो पथ मलुन-पूवि 
गई उत्तर) 

४३७७०० क ३९४०० 

८ 
कलबर टोि िपु (वडा सलमलि मलुन-
िजक्ष्िि बन्ि) 

४३७८०० क ३९४०० 

८ लमलिजिुी पथ ४३७९०० क ६३६०० 

८ 
वहमाियन महायान गमु्बा मागि िपु 
(खहरे मलुन) 

४३८००० क ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

८ धनकुटे रोड िपु (लबनायक पथ पूवि) ४३८१०० क ६३६०० 

८ नयााँ सजृना पथ िपु ४३८२०० क ३९४०० 

८ 
लसिाथि मागि िपु (यिम्बर खेि मैिान 
अगालड) 

४३८३०० क ३९४०० 

८ चौधरी पथ ४३८४०० क ६३६०० 

८ 
गंगािाि मागि िपु (सााँघरुी ग्यारेज 
पजश्चम) 

४३८५०० क ७५७०० 

८ 
लसिाथि मागि िपु (कलबर टोि उत्तर-
पजश्चम) 

४३८६०० क ६३६०० 

८ लनरौिा पथ -वडा नं. ८ ४४८००० क ६३६०० 

८ लसिाथि गौिम पथ -वडा नं. ८ ४४९५०० क ६३६०० 

८ पञ्चामिृ मागि -वडा नं. ८ ४५०९०० क ६३६०० 

८ नवगहृ पथ -वडा नं. ८ ४५१५०० क ६३६०० 

८ नयााँ बम्जन पथ -वडा नं. ८ ४५१६०० क ६३६०० 

८ नविगुाि पथ -वडा नं. ८ ४५२६०० क ६३६०० 

८ गहृशोभा पथ -वडा नं. ८ ४५३३०० क ६३६०० 

८ जमनुाशोभा पथ -वडा नं. ८ ४५३४०० क ६३६०० 

८ सिुोधन पथ -वडा नं. ८ ४५४६०० क ६३६०० 

८ बस्नेि पथ -वडा नं. ८ ४६०१०० क ६३६०० 

८ रामधन पथ (१) -वडा नं. ८ ४६१८०० क ६३६०० 

८ वनािी पथ -वडा नं. ८ ४६१९०० क ६३६०० 

८ पररयार पथ -वडा नं. ८ ४६२२०० क ६३६०० 

८ ब्रम्हागरुााँस पथ -वडा नं. ८ ४६२३०० क ६३६०० 

८ िेवी िगुाि पथ -वडा नं. ८ ४६६४०० क ६३६०० 

८ लिथिकुमारी मेयाङ्बो पथ-वडा नं.८ ४६९००० क ६३६०० 

८ जमनुा रत्न पथ -वडा नं. ८ ४७३४०० क ६३६०० 

८    - .  ४७७२०० क ३९४०० 

९ 
पिुिीिाईन(भानचुोक- गौिमपथ जाने 
बाटो)- १०१४०१ 

१०१४०१ क १३०१०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

९ 
पिुिीिाईन(भानचुोक- गौिमपथ जाने 
बाटो)- १०१४०१ 

१०१४०१ ख ९०८०० 

९ 
पिुिीिाईन(गौिमपथ -पिु सम्म)- 
१०१४०२ 

१०१४०२ क ९०८०० 

९ 
पिुिीिाईन(गौिमपथ -पिु सम्म)- 
१०१४०२ 

१०१४०२ ख ९०८०० 

९ 
किेज रोड (५ िेजख नं.- गौिमपथ) - 
वडा नं. ९- २००५०२ 

२००५०२ क १३०१०० 

९ 
किेज रोड (५ िेजख नं.- गौिमपथ) - 
वडा नं. ९- २००५०२ 

२००५०२ ख ९०८०० 

९ 
किेज रोड (५ िेजख नं.- गौिमपथ) - 
वडा नं. ९- २००५०२ 

२००५०२ ग ९०८०० 

९ 
किेज रोड  (५ िेजख नं.- गौिमपथ) 
- वडा नं. ९- २००५०२ 

२००५०२ घ ९०८०० 

९ 
किेज रोड  (गौिमपथ-म.ब.क्या. 
पिुसम्म) -वडा नं. ९- २००५०३ 

२००५०३ क ९०८०० 

९ 
ववनायक पथ  (पिुिीिाईन-
दिव्यआचायििाईन)- २००९०१ 

२००९०१ क १३०१०० 

९ 
ववनायक पथ  (पिुिीिाईन-
दिव्यआचायििाईन)- २००९०१ 

२००९०१ ख ९०८०० 

९ 
ववनायक पथ  (पिुिीिाईन-
दिव्यआचायििाईन)- २००९०१ 

२००९०१ ग ९०८०० 

९ 
ववनायक पथ  (पिुिीिाईन-
दिव्यआचायििाईन)- २००९०१ 

२००९०१ घ ९०८०० 

९ 
ववनायक पथ (दिव्यआचायििाईन-
धनकुटेरोड)- २००९०२ 

२००९०२ क १०२९०० 

९ दिव्य आचायि िाईन- २०१००० २०१००० क १३०१०० 

९ दिव्य आचायि िाईन- २०१००० २०१००० ख ९०८०० 

९ दिव्य आचायि िाईन- २०१००० २०१००० ग ९०८०० 

९ िेवकोटा मागि- वडा नं. ९- २०११०२ २०११०२ क १०२९०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

९ िेवकोटा मागि- वडा नं. ९- २०११०२ २०११०२ ख ७५७०० 

९ िेवकोटा मागि- वडा नं. ९- २०११०२ २०११०२ ग ६९६०० 

९ गौिम पथ  (२०१२००) २०१२०० क १३०१०० 

९ गौिम पथ  (२०१२००) २०१२०० ख ९०८०० 

९ लसवि ववनायक पथ (२०४५००) २०४५०० क ९०८०० 

९ लसवि ववनायक पथ (२०४५००) २०४५०० ख ९०८०० 

९ बगैंचा िाईन (३०१४००) ३०१४०० क ९०८०० 

९ बगैंचा िाईन (३०१४००) ३०१४०० ख ९०८०० 

९ बगैंचा िाईन (३०१४००) ३०१४०० ग ९०८०० 

९ चचििाईन  (४०१०००) ४०१००० क १०२९०० 

९ चचििाईन  (४०१०००) ४०१००० ख ७५७०० 

९ चचििाईन  (४०१०००) ४०१००० ग ६९६०० 

९ दिप पथ  (४०१२००) ४०१२०० क १०२९०० 

९ दिप पथ  (४०१२००) ४०१२०० ख ७५७०० 

९ रोवहनी मागि (४०१३००) ४०१३०० क १०२९०० 

९ रोवहनी मागि (४०१३००) ४०१३०० ख ७५७०० 

९ पिुि पथ  (४०१५००) ४०१५०० क १३०१०० 

९ पिुि पथ  (४०१५००) ४०१५०० ख ९०८०० 

९ पिुि पथ  (४०१५००) ४०१५०० ग ९०८०० 

९ दिव्य आचायि िाईन िपु ४४६२०० क ९०८०० 

९ अिय पथ -वडा नं. ९ ४४७४०० क ९०८०० 

९ िेवित्त पथ -वडा नं. ९ ४४८५०० क ९०८०० 

९ अग्रवाि पथ -वडा नं. ९ ४४९६०० क ९०८०० 

९ िोकपथ (क) -वडा नं. ९ ४५५५०० क ९०८०० 

९ दिव्यकोिेनी मागि-वडा नं. ९ ४५७९०० क ९०८०० 

९ संयोग पथ -वडा नं. ९ ४६७४०० क ९०८०० 

९ िेवान पथ -वडा नं. ९ ४७६१०० क १०२९०० 

९ गिेश पथ -वडा नं. ९ ४७६२०० क ९०८०० 

१० नारायि पथ (१००८००) १००८०० क ११८००० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१० नारायि पथ (१००८००) १००८०० ख ९०८०० 

१० पिुिीिाईन- वडा नं. १०- १०१४०३ १०१४०३ क १३९२०० 

१० पिुिीिाईन- वडा नं. १०- १०१४०३ १०१४०३ ख ११८००० 

१० पिुिीिाईन- वडा नं. १०- १०१४०३ १०१४०३ ग ९०८०० 

१० पिुिीिाईन- वडा नं. १०- १०१४०३ १०१४०३ घ ८७८०० 

१० किेज रोड -वडा नं. १०- २००५०४ २००५०४ क ११८००० 

१० किेज रोड - वडा नं. १०- २००५०४ २००५०४ ख ९०८०० 

१० किेज रोड - वडा नं. १०- २००५०४ २००५०४ ग ८७८०० 

१० किेज रोड - वडा नं. १०- २००५०४ २००५०४ घ ६०५०० 

१० ववशाि पथ (२००७००) २००७०० क ११८००० 

१० ववशाि पथ (२००७००) २००७०० ख ९०८०० 

१० ववशाि पथ (२००७००) २००७०० ग ८७८०० 

१० ववशाि पथ (२००७००) २००७०० घ ६०५०० 

१० बिभद्र  (माजिक) २००८०० क ११८००० 
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४०२४०१ घ ९१०० 

११ सृजनामागि चौकिेजख सिुिसम्म- ४०२४०२ ४०२४०२ क ५४५०० 

११ सृजनामागि चौकिेजख सिुिसम्म- ४०२४०२ ४०२४०२ ख २१२०० 

११ सृजनामागि चौकिेजख सिुिसम्म- ४०२४०२ ४०२४०२ ग ९१०० 

११ सृजनामागि चौकिेजख सिुिसम्म- ४०२४०२ ४०२४०२ घ ९१०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ लमिन पथ  (क) ४०२५०० क ७२६०० 

११ मायािेवी रोड (४०२६००) ४०२६०० क ७८७०० 

११ लसंहिेवी रोड (४०२७००) ४०२७०० क ७८७०० 

११ लसंहिेवी रोड (४०२७००) ४०२७०० ख ६६६०० 

११ लसंहिेवी रोड (४०२७००) ४०२७०० ग ३९४०० 

११ लसंहिेवी रोड (४०२७००) ४०२७०० घ २७३०० 

११ स्कुि मागि- वडा नं. ११- ४०३१०२ ४०३१०२ क ७८७०० 

११ न्यू भगविी मागि (४०५६००) ४०५६०० क ७८७०० 

११ न्यू भगविी मागि (४०५६००) ४०५६०० ख ६६६०० 

११ न्यू भगविी मागि (४०५६००) ४०५६०० ग ३९४०० 

११ न्यू भगविी मागि (४०५६००) ४०५६०० घ २७३०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि(मंगिवारेिेजख मोलि 
मागि खण्ड)- ४०९६०१ 

४०९६०१ क ६९६०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि(मंगिवारेिेजख मोलि 
मागि खण्ड)- ४०९६०१ 

४०९६०१ ख ५४५०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि(मंगिवारेिेजख मोलि 
मागि खण्ड)- ४०९६०१ 

४०९६०१ ग २१२०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि (मंगिवारेिेजख मोलि 
मागि खण्ड)- ४०९६०१ 

४०९६०१ घ ९१०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि (मोलि मागििेजख 
सिुिसम्म)- ४०९६०२ 

४०९६०२ क ५४५०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि (मोलि मागििेजख 
सिुिसम्म)- ४०९६०२ 

४०९६०२ ख २१२०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि (मोलि मागििेजख 
सिुिसम्म)- ४०९६०२ 

४०९६०२ ग ९१०० 

११ 
ववष्िपुािकुा मागि (मोलि मागििेजख 
सिुिसम्म)- ४०९६०२ 

४०९६०२ घ ९१०० 

११ 
लबष्िपुािकुा मागिका शाखा बाटोमा पने 
जग्गाहरू- ४०९६०३ 

४०९६०३ क २१२०० 

११ वकसान पथ (४०९८००) ४०९८०० क ७२६०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ वकसान पथ (४०९८००) ४०९८०० ख ३३३०० 

११ वकसान पथ (४०९८००) ४०९८०० ग २१२०० 

११ वकसान पथ (४०९८००) ४०९८०० घ २१२०० 

११ हाङमा मागि (४११५००) ४११५०० क ६६६०० 

११ सप्तरंगी मागि- वडा नं. ११ -४१२६०१ ४१२६०१ क ६६६०० 

११ सप्तरंगी मागि- वडा नं. ११ -४१२६०१ ४१२६०१ ख ३६३०० 

११ सनुौिो मागि- वडा नं. ११- ४१२९०१ ४१२९०१ क ६६६०० 

११ रघवुवंश मागि (४१५१००) ४१५१०० क ७२६०० 

११ श्रलमक पथ (४१५३००) ४१५३०० क ६६६०० 

११ आवास मागि (४१७०००) ४१७००० क ७२६०० 

११ मोिी मागि (४१७६००) ४१७६०० क ६९६०० 

११ मोिी मागि (४१७६००) ४१७६०० ख ५४५०० 

११ मोिी मागि (४१७६००) ४१७६०० ग २१२०० 

११ मोिी मागि (४१७६००) ४१७६०० घ ९१०० 

११ बगाि मागि (४१८३००) ४१८३०० क ४५४०० 

११ वहसप मागि (४१८५००) ४१८५०० क ५४५०० 

११ लससौ पथ (४१९६००) ४१९६०० क ६६६०० 

११ िािीगरुााँस मागि (४२०२००) ४२०२०० क ७२६०० 

११ लबधािा मागि(४२११००) ४२११०० क ५४५०० 

११ प्रमे पथ -४२२९०० ४२२९०० क ५४५०० 

११ प्रमे पथ -४२२९०० ४२२९०० ख ४५४०० 

११ प्रमे पथ -४२२९०० ४२२९०० ग २१२०० 

११ रवुिारा मागि-४२३५०० ४२३५०० क ७२६०० 

११ रवुिारा मागि-४२३५०० ४२३५०० ख ३३३०० 

११ रवुिारा मागि-४२३५०० ४२३५०० ग २१२०० 

११ रवुिारा मागि-४२३५०० ४२३५०० घ २१२०० 

११ हंश ुमागि- ४२४२०० ४२४२०० क ४५४०० 

११ रूइिपुा मागि- ४२४७००) ४२४७०० क ५४५०० 

११ बीरजंगा मागि- ४२५४०० ४२५४०० क ३३३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ सोलिङ्ग- ४२६७०० ४२६७०० क ५४५०० 

११ स्मलृि मागि-४२८००० ४२८००० क ५४५०० 

११ लमरलमरे मागि- ४२८९०० ४२८९०० क ५४५०० 

११ मकाि ुबस्िी -११ ४३०००० क ५४५०० 

११ सायबङु मागं- ४३०६०० ४३०६०० क ५४५०० 

११ सजृना मागि िपु ४३१४०० क ५४५०० 

११ सम्यक पथ िपु -४३२२०० ४३२२०० क ४५४०० 

११ लमिन मागि िपु-४३३१०० ४३३१०० क ४५४०० 

११ संगम मागि  (वडा नं. ११) ४३४२०० क ५४५०० 

११ लबष्िपुािकुा मागि िपु ४३४६०० क ५४५०० 

११ चोमोिङु मागि-४३५४०० ४३५४०० क ५४५०० 

११ श्री वकसान पथ वडा नं. ११ ४३५८०० क ३३३०० 

११ 
चिरािाईन िपु (िक्ष्मी मागि उत्तर -
१०१५०४ बाट) -४३५९०० 

४३५९०० क ७८७०० 

११ थापा पथ ४३८९०० क ६६६०० 

११ कृलि मागि वडा नं. ११ ४३९००० क ५४५०० 

११ योञ्जन पथ ४३९१०० क ५४५०० 

११ सोलिङ्ग लमिन मागि ४३९२०० क ५४५०० 

११ न्यू पशपुलि रोड िपु ४३९३०० क ३३३०० 

११ नरबहािरु मागि ४३९४०० क ५४५०० 

११ िक्ष्मीनारायि पथ ४३९५०० क ५४५०० 

११ िावा लनश्चि मागि ४३९६०० क ५४५०० 

११ लडल्िी नेम्बाङ्ग पथ -वडा नं. ११ ४४६००० क ५४५०० 

११ उत्तम पथ िपु ४४६१०० क ३३३०० 

११ चन्द्र पथ -वडा नं. ११ ४४६३०० क ५४५०० 

११ नयााँ सगरमाथा टोि -११ ४४६६०० क ५४५०० 

११ ओमशाजन्ि मागि -वडा नं. ११ ४४६८०० क ६६६०० 

११ लबष्ििुक्ष्मी मागि -वडा नं. ११ ४४७१०० क ५४५०० 

११ प्रभ ुप्रमे पथ -वडा नं. ११ ४४७३०० क ५४५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ खोटाङ पथ -वडा नं. ११ ४४७६०० क ५४५०० 

११ लमिनलबन्ि ुपथ -वडा नं. ११ ४४७७०० क ५४५०० 

११ लमिनबगाि पथ -वडा नं. ११ ४४७९०० क ५४५०० 

११ सगरमाथा (क) -वडा नं. ११ ४४८७०० क ५४५०० 

११ सगरमाथा (ख) -वडा नं. ११ ४४८८०० क ५४५०० 

११ कृि ुपथ -वडा नं. ११ ४४९००० क ५४५०० 

११ सनुौिो लबहानी पथ -वडा नं. ११ ४४९१०० क ६६६०० 

११ ससेुिी पथ -वडा नं. ११ ४४९२०० क ५४५०० 

११ कालिका पथ -वडा नं. ११ ४५०१०० क ५४५०० 

११ नवकिा पथ -वडा नं. ११ ४५०४०० क ५४५०० 

११ सेवािङु मागि- ४५१००० ४५१००० क ५४५०० 

११ िािपुािे मागि -वडा नं. ११ ४५१४०० क ५४५०० 

११ 
लमिन मागि -वडा नं. ११ -
(सोलिङमागि जोलडएको) 

४५२२०० क ५४५०० 

११ लबष्ि ुचोमोिङु -वडा नं. ११ ४५३२०० क ५४५०० 

११ लबष्िभुि पथ -वडा नं. ११ ४५३९०० क ५४५०० 

११ शाजन्िििु पथ -वडा नं. ११ ४५४७०० क ५४५०० 

११ न्यू एेेियि पथ -वडा नं. ११ ४५४८०० क ५४५०० 

११ सपु्रभाि मागि -वडा नं. ११ ४५५४०० क ७५७०० 

११ सजृनशीि वकसान पथ -वडा नं. ११ ४५५६०० क ७२६०० 

११ न्यूिाईन -वडा नं. ११ ४५६००० क ५४५०० 

११ बवुिकिि पथ -वडा नं. ११ ४५६१०० क ५४५०० 

११ सन्िेश पथ -वडा नं. ११ ४५६२०० क ५४५०० 

११ वीरेन्द्र पथ -वडा नं. ११ ४५६३०० क ५४५०० 

११ भवानी मााँ पथ- वडा नं.११ ४५८१०० क ७२६०० 

११ शभुसोलिङ्ग पथ -वडा नं. ११ ४५८२०० क ५४५०० 

११ जय भवानी पथ -वडा नं. ११ ४५८३०० क ५४५०० 

११ कृष्िकिि पथ -वडा नं. ११ ४५८४०० क ५४५०० 

११ वकसान सयपत्री पथ-वडा नं. ११ ४५८५०० क ५४५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ सगुन्धा पथ -वडा नं. ११ ४५८६०० क ५४५०० 

११ सोलिङ-लबकास पथ -वडा नं. ११ ४५८७०० क ५४५०० 

११ एियि साङपाङ पथ -वडा नं. ११ ४५८८०० क ५४५०० 

११ वकसन सृजना मागि -वडा नं. ११ ४५८९०० क ५४५०० 

११ राजलुमिन पथ -वडा नं. ११ ४५९००० क ५४५०० 

११ श्रम पथ -वडा नं. ११ ४५९१०० क ५४५०० 

११ िङु्गेछा पथ -वडा नं. ११ ४५९२०० क ५४५०० 

११ सनु्िरसोलिङ्ग पथ -वडा नं. ११ ४६०२०० क ५४५०० 

११ चेिीमाइिी पथ -वडा नं. ११ ४६०३०० क ५४५०० 

११ समझिारी चोक -वडा नं. ११ ४६०४०० क ५४५०० 

११ योञ्जन संघर्ि पथ -वडा नं. ११ ४६१७०० क ५४५०० 

११ लमत्रलमिन पथ -वडा नं. ११ ४६२००० क ५४५०० 

११ हङ्गकङ्ग रोड (१) -वडा नं. ११ ४६२४०० क ६६६०० 

११ पूिियोञ्जन पथ -वडा नं. ११ ४६२६०० क ५४५०० 

११ एेेियि लमिन -वडा नं. ११ ४६४४०० क ५४५०० 

११ सधुासागर पथ -वडा नं. ११ ४६६९०० क ५४५०० 

११ जनसेवा पथ -वडा नं. ११ ४६८६०० क ५४५०० 

११ नवसजृजि पथ -वडा नं. ११ ४६९१०० क ५४५०० 

११ मािेन पथ -वडा नं. ११ ४६९६०० क ७२६०० 

११ निामी पथ -वडा नं. ११ ४७०००० क ५४५०० 

११ लसंवधान मागि -वडा नं. ११ ४७०३०० क ५४५०० 

११ कुमारी पथ -वडा नं. ११ ४७०४०० क ५४५०० 

११ स्वागिम ्पथ -वडा नं. ११ ४७०५०० क ५४५०० 

११ लबिकमाि पथ -वडा नं. ११ ४७०६०० क ५४५०० 

११ सगुन्धािािी पथ -वडा नं. ११ ४७०९०० क ५४५०० 

११ स्वागि पथ -वडा नं. ११ ४७१६०० क ५४५०० 

११ सयपत्रीफूि मागि -वडा नं. ११ ४७४९०० क ५४५०० 

११ सजृन लमिन वकसान पथ -वडा नं. ११ ४७५००० क ५४५०० 

११ ओम पथ -वडा नं. ११ ४७५१०० क ५४५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

११ न्यू लबष्िपुािकुा मागि-वडा नं.११ ४७५२०० क ५४५०० 

११ न्यू चााँिनी मागि -वडा नं. ११ ४७५३०० क ६६६०० 

११ लमत्रलिन पथ -वडा नं. ११ ४७५५०० क ५४५०० 

११ िेव पथ -वडा नं. ११ ४७६७०० क ७५७०० 

१२ भानचुोक- किेजरोड र रत्नरोड-१००१०३ १००१०३ क ३३८८०० 

१२ भानचुोक- किेजरोड र रत्नरोड-१००१०३ १००१०३ ख २११८०० 

१२ भानचुोक- किेजरोड र रत्नरोड-१००१०३ १००१०३ ग २११८०० 

१२ भानचुोक- किेजरोड र रत्नरोड-१००१०३ १००१०३ घ ९०८०० 

१२ 
किेजरोड र रत्नरोड-लगिामजन्िर, 

गौिमपथ- १००१०४ 
१००१०४ क ३३८८०० 

१२ 
किेजरोड र रत्नरोड-लगिामजन्िर, 

गौिमपथ- १००१०४ 
१००१०४ ख २११८०० 

१२ 
किेजरोड र रत्नरोड-लगिामजन्िर, 

गौिमपथ- १००१०४ 
१००१०४ ग २११८०० 

१२ 
किेजरोड र रत्नरोड-लगिामजन्िर, 

गौिमपथ- १००१०४ 
१००१०४ घ ९०८०० 

१२ 
लगिा मजन्िर, गौिम पथ- छािाचोक- 
१००१०५ 

१००१०५ क ३३८८०० 

१२ 
लगिा मजन्िर, गौिम पथ- छािाचोक- 
१००१०५ 

१००१०५ ख २११८०० 

१२ 
लगिा मजन्िर, गौिम पथ- छािाचोक- 
१००१०५ 

१००१०५ ग २११८०० 

१२ 
लगिा मजन्िर, गौिम पथ- छािाचोक- 
१००१०५ 

१००१०५ घ ९०८०० 

१२ जनपथ- वडा नं. १२- १००९०२ १००९०२ क ९३८०० 

१२ 
चिारािाईन (छािाचोक िेखी 
खहरेपिुसम्म)- वडा नं. १२- १०१५०१ 

१०१५०१ क १३०१०० 

१२ 
चिारािाईन (छािाचोक िेखी 
खहरेपिुसम्म)- वडा नं. १२- १०१५०१ 

१०१५०१ ख ९०८०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१२ 
चिारािाईन (छािाचोक िेखी 
खहरेपिुसम्म)- वडा नं. १२- १०१५०१ 

१०१५०१ ग ९०८०० 

१२ 
चिारािाईन (छािाचोक िेखी 
खहरेपिुसम्म)- वडा नं. १२- १०१५०१ 

१०१५०१ घ ९०८०० 

१२ 

चिारािाईन  (खहरेपिुिेखी 
मजिकपथसम्म)- वडा नं. १२- 
१०१५०२ 

१०१५०२ क १३०१०० 

१२ 

चिारािाईन  (खहरेपिुिेखी 
मजिकपथसम्म)- वडा नं. १२- 
१०१५०२ 

१०१५०२ ख ९०८०० 

१२ 

चिारािाईन  (खहरेपिुिेखी 
मजिकपथसम्म)- वडा नं. १२- 
१०१५०२ 

१०१५०२ ग ९०८०० 

१२ 
चिारािाईन (खहरेपिुिेखी मजिकपथसम्म)- 
वडा नं. १२- १०१५०२ 

१०१५०२ घ ९०८०० 

१२ 
चिारािाईन (मजिकपथिेखी पालन टंकी 
सम्म)- वडा नं. १२- १०१५०३ 

१०१५०३ क १०५९०० 

१२ 
चिारािाईन (मजिकपथिेखी पालन टंकी 
सम्म)- वडा नं. १२- १०१५०३ 

१०१५०३ ख ९३८०० 

१२ 
चिारािाईन (मजिकपथिेखी पालन टंकी 
सम्म)- वडा नं. १२- १०१५०३ 

१०१५०३ ग ६९६०० 

१२ 
चिारािाईन (मजिकपथिेखी पालन टंकी 
सम्म)- वडा नं. १२- १०१५०३ 

१०१५०३ घ ६३६०० 

१२ किेज रोड-वडा नं. ५- २००५०१ २००५०१ क २११८०० 

१२ 
लगिा मजन्िर पथ- वडा नं. ५ 
(२००६०१) 

२००६०१ क २११८०० 

१२ मनुाि पथ- वडा नं. १२- ३०१२०१ ३०१२०१ क ९३८०० 

१२ पनु्य मागि- वडा नं. १२- ३०२००२ ३०२००२ क ९०८०० 

१२ पनु्य मागि- वडा नं. १२- ३०२००२ ३०२००२ ख ५७५०० 

१२ पनु्य मागि- वडा नं. १२- ३०२००२ ३०२००२ ग ५७५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१२ पनु्य मागि- वडा नं. १२- ३०२००२ ३०२००२ घ ५७५०० 

१२ अन्नपूिि िाईन- वडा नं. १२- ३०३२०१ ३०३२०१ क ९०८०० 

१२ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १२- ३०८४०१ ३०८४०१ क ९३८०० 

१२ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १२- ३०८४०१ ३०८४०१ ख ६९६०० 

१२ 
लछमेकी िाईन (खहरेपिुसम्म)- 
३०८७०१ 

३०८७०१ क ९३८०० 

१२ 
लछमेकी िाईन (खहरेपिुिेजख हाईस्कुि 
गटेसम्म)- ३०८७०२ 

३०८७०२ क ९०८०० 

१२ 
लछमेकी िाईन (खहरेपिुिेजख हाईस्कुि 
गटेसम्म)- ३०८७०२ 

३०८७०२ ख ५७५०० 

१२ 
लछमेकी िाईन (खहरेपिुिेजख हाईस्कुि 
गटेसम्म)- ३०८७०२ 

३०८७०२ ग ५७५०० 

१२ 
लछमेकी िाईन (खहरेपिुिेजख हाईस्कुि 
गटेसम्म)- ३०८७०२ 

३०८७०२ घ ५७५०० 

१२ मयरु पथ (३०८८००) ३०८८०० क ९३८०० 

१२ लनकेिन मागि-वडा नं. ५ (४००२०२) ४००२०२ क २११८०० 

१२ पावििी िाईन- वडा नं. १२- ४०३००१ ४०३००१ क ९३८०० 

१२ पावििी िाईन- वडा नं. १२- ४०३००१ ४०३००१ ग ६३६०० 

१२ अलभवािन मागि- ४२३००० ४२३००० क ९०८०० 

१२ 
चिरािाइन िपु (१०१५०३ बाट) -
४३३७०० 

४३३७०० क ९३८०० 

१२ गोकुि मागि वडा नं. ५ ४३४१०० क २११८०० 

१२ 
चिरािाईन िपु (माजिक पथ पजश्चम-
उत्तर -१०१५०३ बाट) -४३६००० 

४३६००० क ९३८०० 

१२ 
चिरािाईन िपु (अन्नपूिििाईन पूवि-
उत्तर) 

४३९७०० क ९३८०० 

१२ धमिभि पथ -वडा नं. १२ ४६९५०० क ९३८०० 

१२ सखुचन्िा पथ -वडा नं. १२ ४७४४०० क २११८०० 

१३ 
अमरपथ (िक्ष्मी चोक िेजख पेन्सन 
अवपस सम्म)- १००३०१ 

१००३०१ क ९०८०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१३ 
अमरपथ (िक्ष्मी चोक िेजख पेन्सन 
अवपस सम्म)- १००३०१ 

१००३०१ ख ७२६०० 

१३ 
अमरपथ (िक्ष्मी चोक िेजख पेन्सन 
अवपस सम्म)- १००३०१ 

१००३०१ ग ६३६०० 

१३ 
अमरपथ (िक्ष्मी चोक िेजख पेन्सन 
अवपस सम्म)- १००३०१ 

१००३०१ घ ३६३०० 

१३ 
अमरपथ (पेन्सन अवपसबाट फुसेर् चोक 
सम्म)- १००३०२ 

१००३०२ क ८४७०० 

१३ 
अमरपथ  (पेन्सन अवपसबाट फुसे्र चोक 
सम्म)- १००३०२ 

१००३०२ ख ६०५०० 

१३ 
अमरपथ (पेन्सन अवपसबाट फुसेर् चोक 
सम्म)- १००३०२ 

१००३०२ ग ४८४०० 

१३ 
अमरपथ (पेन्सन अवपसबाट फुसेर् चोक 
सम्म)- १००३०२ 

१००३०२ घ २४२०० 

१३ 
अमरपथबाट पवुि पजश्चम खोलिएका िपु 
सडकहरू- १००३०३ 

१००३०३ क ६०५०० 

१३ 
धनकुटामागि  (जजरो पवाइन्ट िेजख 
अमरहाट जाने बाटोसम्म)- १००४०१ 

१००४०१ क ८१७०० 

१३ 
धनकुटामागि  (जजरो पवाइन्ट िेजख 
अमरहाट जाने बाटोसम्म)- १००४०१ 

१००४०१ ख ६०५०० 

१३ 
धनकुटामागि  (जजरो पवाइन्ट िेजख 
अमरहाट जाने बाटोसम्म)- १००४०१ 

१००४०१ ग ४८४०० 

१३ 
धनकुटामागि  (जजरो पवाइन्ट िेजख 
अमरहाट जाने बाटोसम्म)- १००४०१ 

१००४०१ घ २४२०० 

१३ 
धनकुटा मागि (सयुिमागि िेजख जशवभि 
पेट्रोि पम्प सम्म)- १००४०२ 

१००४०२ क ६६६०० 

१३ 
धनकुटा  मागि (सयुिमागि िेजख जशवभि 
पेट्रोि पम्प सम्म)- १००४०२ 

१००४०२ ख ४८४०० 

१३ 
धनकुटा मागि (सयुिमागि िेजख जशवभि 
पेट्रोि पम्प सम्म)- १००४०२ 

१००४०२ ग ३६३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
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१३ 
धनकुटा मागि (सयुिमागि िेजख जशवभि 
पेट्रोि पम्प सम्म)- १००४०२ 

१००४०२ घ १९७०० 

१३ 
धनकुटामागि (प्रसाि राईको घर िेजख 
ववष्ि ुगरुूङको घरसम्म)-१००४०३ 

१००४०३ क ४८४०० 

१३ 
धनकुटामागि (प्रसाि राईको घर िेजख 
ववष्ि ुगरुूङको घरसम्म)-१००४०३ 

१००४०३ ख ३६३०० 

१३ 
धनकुटामागि (प्रसाि राईको घर िेजख 
ववष्ि ुगरुूङको घरसम्म)-१००४०३ 

१००४०३ ग १९७०० 

१३ 
धनकुटामागि (प्रसाि राईको घर िेजख 
ववष्ि ुगरुूङको घरसम्म)-१००४०३ 

१००४०३ घ १३७०० 

१३ पशपुलि रोड(१०२०००) १०२००० क ७२६०० 

१३ पशपुलि  रोड(१०२०००) १०२००० ख ६३६०० 

१३ पशपुलि रोड(१०२०००) १०२००० ग ३६३०० 

१३ पशपुलि रोड(१०२०००) १०२००० घ २४२०० 

१३ 
कृवर् बजार िेजख अमरहाट चौक सम्म- 
१०२३०२ 

१०२३०२ क ६०५०० 

१३ 
कृवर् बजार िेजख अमरहाट चौक सम्म- 
१०२३०२ 

१०२३०२ ख ४८४०० 

१३ 
कृवर् बजार िेजख अमरहाट चौक सम्म- 
१०२३०२ 

१०२३०२ ग २४२०० 

१३ 
कृवर् बजार िेजख अमरहाट चौक सम्म- 
१०२३०२ 

१०२३०२ घ १८२०० 

१३ 
अमरहाट चोकिेजख रेिकुा राईको 
घरसम्म- १०२३०३ 

१०२३०३ क ४८४०० 

१३ 
अमरहाट चोकिेजख रेिकुा राईको 
घरसम्म- १०२३०३ 

१०२३०३ ख २४२०० 

१३ 
अमरहाट चोकिेजख रेिकुा राईको 
घरसम्म- १०२३०३ 

१०२३०३ ग १८२०० 

१३ 
अमरहाट चोकिेजख रेिकुा राईको 
घरसम्म- १०२३०३ 

१०२३०३ घ १८२०० 
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२०७८/०७९ मा 
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१३ 
अमरहाट रेिकुा राईको घरिेजख पानी 
खोप सम्म- १०२३०४ 

१०२३०४ क ३६३०० 

१३ 
अमरहाट रेिकुा राईको घरिेजख पानी 
खोप सम्म- १०२३०४ 

१०२३०४ ख १९७०० 

१३ 
अमरहाट रेिकुा राईको घरिेजख पानी 
खोप सम्म- १०२३०४ 

१०२३०४ ग १३७०० 

१३ 
अमरहाट रेिकुा राईको घरिेजख पानी 
खोप सम्म- १०२३०४ 

१०२३०४ घ १३७०० 

१३ समु्नीमा  मागि- वडा नं. १३- २०३९०१ २०३९०१ क ७२६०० 

१३ समु्नीमा मागि- वडा नं. १३- २०३९०१ २०३९०१ ख ६३६०० 

१३ समु्नीमा मागि- वडा नं. १३- २०३९०१ २०३९०१ ग ३६३०० 

१३ समु्नीमा मागि- वडा नं. १३- २०३९०१ २०३९०१ घ २४२०० 

१३ भकुृटी मागि- वडा नं. १३- ३०५००२ ३०५००२ क ६३६०० 

१३ भकुृटी मागि- वडा नं. १३- ३०५००२ ३०५००२ ख ३६३०० 

१३ भकुृटी मागि- वडा नं. १३- ३०५००२ ३०५००२ ग २४२०० 

१३ भकुृटी मागि- वडा नं. १३- ३०५००२ ३०५००२ घ २४२०० 

१३ सराङ डांडा (३०८५००) ३०८५०० क ३६३०० 

१३ स्वस्िीका मागि (४००८००) ४००८०० क ३६३०० 

१३ स्वस्िीका मागि (४००८००) ४००८०० ख १९७०० 

१३ स्वस्िीका मागि (४००८००) ४००८०० ग १३७०० 

१३ स्वस्िीका मागि (४००८००) ४००८०० घ १३७०० 

१३ मिन आश्रीि मागि (४०४७००) ४०४७०० क ७२६०० 

१३ मिन आश्रीि मागि (४०४७००) ४०४७०० ख ६३६०० 

१३ मिन आश्रीि मागि (४०४७००) ४०४७०० ग ३६३०० 

१३ मिन आश्रीि मागि (४०४७००) ४०४७०० घ २४२०० 

१३ जानकी पथ  (४०४८००) ४०४८०० क ७२६०० 

१३ जानकी पथ  (४०४८००) ४०४८०० ख ६३६०० 

१३ जानकी पथ  (४०४८००) ४०४८०० ग ३६३०० 

१३ जानकी पथ  (४०४८००) ४०४८०० घ २४२०० 
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१३ कोिेनी पथ  (४०४९००) ४०४९०० क ७२६०० 

१३ कोिेनी पथ  (४०४९००) ४०४९०० ख ६३६०० 

१३ कोिेनी पथ  (४०४९००) ४०४९०० ग ३६३०० 

१३ कोिेनी पथ  (४०४९००) ४०४९०० घ २४२०० 

१३ सयुि मागि (४०५०००) ४०५००० क ४८४०० 

१३ सयुि मागि (४०५०००) ४०५००० ख ३६३०० 

१३ सयुि मागि (४०५०००) ४०५००० ग १९७०० 

१३ सयुि मागि (४०५०००) ४०५००० घ १३७०० 

१३ जशवधारा मागि (४०५१००) ४०५१०० क ४८४०० 

१३ जशवधारा मागि (४०५१००) ४०५१०० ख ३६३०० 

१३ जशवधारा मागि (४०५१००) ४०५१०० ग १९७०० 

१३ जशवधारा मागि (४०५१००) ४०५१०० घ १३७०० 

१३ लड.लड. रोड- ४०५९०० ४०५९०० क ३६३०० 

१३ अमर प्रा. वव. मागि (४०९९००) ४०९९०० क ६०५०० 

१३ अमर प्रा. वव. मागि (४०९९००) ४०९९०० ख ४८४०० 

१३ अमर प्रा. वव. मागि (४०९९००) ४०९९०० ग २४२०० 

१३ अमर प्रा. वव. मागि (४०९९००) ४०९९०० घ १८२०० 

१३ जनजागिृी पथ (४१०७००) ४१०७०० क ४८४०० 

१३ अनाम टोि (४१०८००) ४१०८०० क ४८४०० 

१३ उिय मागि (४१४९००) ४१४९०० क ४८४०० 

१३ भकुृटी पथ (४१५०००) ४१५००० क ६३६०० 

१३ भकुृटी पथ (४१५०००) ४१५००० ख ३६३०० 

१३ भकुृटी पथ (४१५०००) ४१५००० ग २४२०० 

१३ भकुृटी पथ (४१५०००) ४१५००० घ २४२०० 

१३ सवुवधा मागि (४१८१००) ४१८१०० क ४८४०० 

१३ राई टोि -४२५७०० ४२५७०० क ६०५०० 

१३ मेवाहाङ मागि (क) -४२७००० ४२७००० क ४८४०० 

१३ अलबराम मागि-४२८२०० ४२८२०० क ६०५०० 

१३ िशिन मागि - ४२९६०० ४२९६०० क ६०५०० 
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१३ मेवाहाङ मागि (ख) -४३०७०० ४३०७०० क ६०५०० 

१३ अमरसूयि पथ ४३११०० क ६०५०० 

१३ न्य ुसजृना मागि-४३१८०० ४३१८०० क ६०५०० 

१३ मेवाहाङ मागि िपु -४३३२०० ४३३२०० क ४८४०० 

१३ जशवजट्टा मागि- १३ ४३४५०० क ४८४०० 

१३ स्वजस्िका गौरा -४३६१०० ४३६१०० क ४८४०० 

१३ सूयिशाही पथ -४३६७०० ४३६७०० क ४८४०० 

१३ प्रसाई पथ ४३९८०० क ४८४०० 

१३ सूयि मागि िपु ४३९९०० क ४८४०० 

१३ 
स्वजस्िका मागि िपु (उियमागि 
मालथ/वेिफेयर डााँडा) 

४४०००० क ३६३०० 

१३ अनाम टोि िपु ४४०१०० क २४२०० 

१३ केशर पथ ४४०२०० क ६३६०० 

१३ उिय शाजन्ि पथ ४४०३०० क ४८४०० 

१३ चचि मागि -वडा नं. १३ ४४०४०० क ४८४०० 

१३ नागिेर पथ ४४०५०० क ४८४०० 

१३ लत्ररत्न मागि- वडा नं. १३ ४४५६०० क ४८४०० 

१३ उिय-स्वजस्िका मागि ४४५७०० क ४८४०० 

१३ संगािो मागि - वडा नं. १३ ४४६७०० क ४८४०० 

१३ धालमिक पथ -वडा नं. १३ ४४६९०० क ४८४०० 

१३ सनु्िर पथ -वडा नं. १३ ४४७००० क ४८४०० 

१३ पञ्चजशिि पथ -वडा नं. १३ ४४८६०० क ४८४०० 

१३ शभुस्वजस्िका मागि -वडा नं. १३ ४४८९०० क ३६३०० 

१३ ओमजशव -वडा नं. १३ ४४९३०० क ३६३०० 

१३ सााँगिो पथ -वडा नं. १३ ४५०५०० क ६०५०० 

१३ मेवाशाजन्ि पथ -वडा नं. १३ ४५१७०० क ४८४०० 

१३ शाजन्ि मागि -वडा नं. १३ ४५२१०० क ४८४०० 

१३ पशपुलिनाथ पथ - वडा नं. १३ ४५४९०० क ६३६०० 

१३ जशवम ्पथ -वडा नं. १३ ४५५७०० क ४८४०० 



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

66 

 

वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
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१३ सूयिचन्द्र पथ -वडा नं. १३ ४५५९०० क ३६३०० 

१३ भ.ूपू. सैलनक मागि -वडा नं. १३ ४५६८०० क ४८४०० 

१३ ओमसाई पथ -वडा नं. १३ ४५६९०० क ६३६०० 

१३ इन्द्रमानकुमारी थापा पथ -वडा नं. १३ ४५७२०० क ४८४०० 

१३ सवृष्ट पथ -वडा नं. १३ ४५७८०० क ४८४०० 

१३ सामना पथ -वडा नं. १३ ४५९३०० क ४८४०० 

१३ पषु्पाञ्जिी मागि -वडा नं. १३ ४६४३०० क ४८४०० 

१३ कमािचायि मागि -वडा नं. १३ ४६७००० क ६३६०० 

१३ स्वजस्िशाजन्ि पथ -वडा नं. १३ ४७०१०० क ४८४०० 

१३ िोभान मागि -वडा नं. १३ ४७४८०० क ४८४०० 

१४ 
अमरहाटमागि- वडा नं. १४ मा पने- 
१०२३०५ 

१०२३०५ क १८२०० 

१४ वपण्डेिर पथ (२०१९००) २०१९०० क ४५४०० 

१४ वपण्डेिर पथ (२०१९००) २०१९०० ख ४२४०० 

१४ वपण्डेिर पथ (२०१९००) २०१९०० ग १८२०० 

१४ िन्िकािी पथ (२०२०००) २०२००० क ४५४०० 

१४ िन्िकािी पथ (२०२०००) २०२००० ख ४२४०० 

१४ ववजयपरु पथ (२०२१००) २०२१०० क ४५४०० 

१४ ववजयपरु पथ (२०२१००) २०२१०० ख ४२४०० 

१४ लबजयपरु बजार (२०२३००) २०२३०० क ६६६०० 

१४ लबजयपरु बजार (२०२३००) २०२३०० ख ४५४०० 

१४ लबजयपरु बजार (२०२३००) २०२३०० ग ४२४०० 

१४ लबजयपरु बजार (२०२३००) २०२३०० घ १८२०० 

१४ हररयािी पथ (३००६००) ३००६०० क ४२४०० 

१४ बढुासबु्बा पथ (३०४१००) ३०४१०० क ४५४०० 

१४ बढुासबु्बा पथ (३०४१००) ३०४१०० ख ४२४०० 

१४ बढुासबु्बा पथ (३०४१००) ३०४१०० ग १८२०० 

१४ बढुासबु्बा पथ (३०४१००) ३०४१०० घ १२१०० 

१४ नयााँ सडक (३०४२००) ३०४२०० क ४५४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१४ नयााँ सडक (३०४२००) ३०४२०० ख ४२४०० 

१४ नयााँ सडक (३०४२००) ३०४२०० ग १८२०० 

१४ लिनधारे पथ  (क) ३०४३०० क ४२४०० 

१४ पञ्चकन्य पथ (३०४४००) ३०४४०० क ४५४०० 

१४ पञ्चकन्य पथ (३०४४००) ३०४४०० ग १२१०० 

१४ पञ्चकन्य पथ (३०४४००) ३०४४०० ख १८२०० 

१४ सजुशि स्मलृि मागि (४००१००) ४००१०० क ४२४०० 

१४ सजुशि स्मलृि मागि (४००१००) ४००१०० ख १८२०० 

१४ सजुशि स्मलृि मागि (४००१००) ४००१०० ग १२१०० 

१४ हाजत्तसार पथ (४०५२००) ४०५२०० क ४५४०० 

१४ हाजत्तसार पथ (४०५२००) ४०५२०० ख ४२४०० 

१४ हाजत्तसार पथ (४०५२००) ४०५२०० ग १८२०० 

१४ हाजत्तसार पथ (४०५२००) ४०५२०० घ १२१०० 

१४ पांचकन्या मागि (४०५३००) ४०५३०० क ४२४०० 

१४ पांचकन्या मागि (४०५३००) ४०५३०० ख १८२०० 

१४ पांचकन्या मागि (४०५३००) ४०५३०० ग १२१०० 

१४ पांचकन्या मागि (४०५३००) ४०५३०० घ १२१०० 

१४ लिनधारे पथ (ख) ४०५४०० क ४२४०० 

१४ मण्डप मागि(४११६०० ) ४११६०० क ४२४०० 

१४ िईुधारे पथ(४११७०० ) ४११७०० क १८२०० 

१४ खत्रीधारा मागि (शािीग्राम मागि) ४१७१०० क १८२०० 

१४ बमधारा मागि- वडा नं. १४- ४१८८०१ ४१८८०१ क १८२०० 

१४ िक्ष्मी मागि वडा नं. १४- ४२३६०० ४२३६०० क ४२४०० 

१४ चमु्िङु डांडा ४२४१०० क ४२४०० 

१४ चमु्िङु डांडा ४२४१०० ख १८२०० 

१४ चमु्िङु डांडा ४२४१०० ग १२१०० 

१४ चमु्िङु डांडा ४२४१०० घ १२१०० 

१४ िगुाििक्ष्मी मागि-४२४४०० ४२४४०० क ४२४०० 

१४ िगुाििक्ष्मी मागि-४२४४०० ४२४४०० ख १८२०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१४ िेखनाथ मागि -४२५१०० ४२५१०० क ४२४०० 

१४ शालिग्राम मागि ४२७२०० ४२७२०० क ४२४०० 

१४ इिामेिी पथ -४३०२०० ४३०२०० क ४२४०० 

१४ हाजत्तसार पथ िपु -४३०५०० ४३०५०० क ४२४०० 

१४ चाखोवा मागि ४३१२०० क ४२४०० 

१४ पञ्चिक्ष्मी पथ -४३५७०० ४३५७०० क ४२४०० 

१४ िन्िकािी पथ िपु ४४०६०० क ४२४०० 

१४ पञ्चकन्या पथ िपु ४४०७०० क ४२४०० 

१४ हिेशी मागि ४४०८०० क ४२४०० 

१४ लनमििधारा पथ ४४५००० क ४२४०० 

१४ वपण्डेिर पथ िपु (उत्तर बन्ि) ४४५१०० क १८२०० 

१४ सजुशि स्मलृि मागि िपु (पूवि) ४४५३०० क १८२०० 

१४ लनयिी पथ -वडा नं. १४ ४४६४०० क ४२४०० 

१४ काजी पथ -वडा नं. १४ ४४६५०० क ४२४०० 

१४ काजीमान पथ -वडा नं. १४ ४५०६०० क ४२४०० 

१४ िेवी िन्िकािी पथ -वडा नं. १४ ४५७००० क ४२४०० 

१४ चडुामिी पथ -वडा नं. १४ ४५७३०० क ४२४०० 

१४ पोखरेि पथ -वडा नं. १४ ४५७४०० क ४२४०० 

१४ लनरौिा पथ -वडा नं. १४ ४६०५०० क ४२४०० 

१४ पञ्चिन्त्र पथ -वडा नं. १४ ४६२१०० क ४२४०० 

१४ बढुासबु्बा पथ-२ -वडा नं. १४ ४६५७०० क ४२४०० 

१४ लबजयगढी पथ -वडा नं. १४ ४६५८०० क ४२४०० 

१४ न्यू प्रगलि मागि -वडा नं. १४ ४६७९०० क ४२४०० 

१४ रूपनारायि पथ -वडा नं. १४ ४६९७०० क ४२४०० 

१४ रूपशे पोखरी पथ -वडा नं. १४ ४७०२०० क ४२४०० 

१४ वपण्डेिरी धाम पथ -वडा नं. १४ ४७३५०० क ४२४०० 

१४ बेिडाडा िेजख खोिा सम्म ६१४१०० क १२१०० 

१५ 
भानमुागि (सिनस्कूि िेजख वपण्डेिरी 
चोकसम्म १०१८०१ 

१०१८०१ क १२४१०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१५ 
भानमुागि(सिनस्कूि िेजख वपण्डेिरी 
चोकसम्म १०१८०१ 

१०१८०१ ख १०५९०० 

१५ 
भानमुागि (सिनस्कूि िेजख वपण्डेिरी 
चोकसम्म १०१८०१ 

१०१८०१ ग ७८७०० 

१५ 
भानमुागि (सिनस्कूि िेजख वपण्डेिरी 
चोकसम्म १०१८०१ 

१०१८०१ घ ७२६०० 

१५ 
भानमुागि (वहमाि िाहािको घर िेजख 
पिमा रोडसम्म)- १०१८०२ 

१०१८०२ क १२४१०० 

१५ 
भानमुागि (वहमाि िाहािको घर िेजख 
पिमा रोडसम्म)- १०१८०२ 

१०१८०२ ख १०५९०० 

१५ 
भानमुागि (वहमाि िाहािको घर िेजख 
पिमा रोडसम्म)- १०१८०२ 

१०१८०२ ग ७८७०० 

१५ 
भानमुागि (वहमाि िाहािको घर िेजख 
पिमा रोडसम्म)- १०१८०२ 

१०१८०२ घ ७२६०० 

१५ 
भानमुागि (पिमारोड िेजख श्रीप्रसाि 
मोिानको घरसम्म)- १०१८०३ 

१०१८०३ क ११२००० 

१५ 
भानमुागि (पिमारोड िेजख श्रीप्रसाि 
मोिानको घरसम्म)- १०१८०३ 

१०१८०३ ख ९९९०० 

१५ 
भानमुागि (पिमारोड िेजख श्रीप्रसाि 
मोिानको घरसम्म)- १०१८०३ 

१०१८०३ ग ७२६०० 

१५ 
भानमुागि (पिमारोड िेजख श्रीप्रसाि 
मोिानको घरसम्म)- १०१८०३ 

१०१८०३ घ ६३६०० 

१५ 
भानमुागि (श्रीप्रसाि मोिानको िजक्ष्िि 
महािेवचोक सम्म)- १०१८०४ 

१०१८०४ क ९९९०० 

१५ 
भानमुागि (श्रीप्रसाि मोिानको िजक्ष्िि 
महािेवचोक सम्म)- १०१८०४ 

१०१८०४ ख ७२६०० 

१५ 
भानमुागि (श्रीप्रसाि मोिानको िजक्ष्िि 
महािेवचोक सम्म)- १०१८०४ 

१०१८०४ ग ६३६०० 

१५ 
भानमुागि (श्रीप्रसाि मोिानको िजक्ष्िि 
महािेवचोक सम्म)- १०१८०४ 

१०१८०४ घ ३६३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१५ 

भानमुागि (शवहि रेाड िजक्ष्िि भान ु
मागि अजन्िम जंगि सम्म)- 
१०१८०५ 

१०१८०५ क ७८७०० 

१५ 

भानमुागि (शवहि रेाड िजक्ष्िि भान ु
मागि अजन्िम जंगि सम्म)- 
१०१८०५ 

१०१८०५ ख ५७५०० 

१५ 

भानमुागि (शवहि रेाड िजक्ष्िि भान ु
मागि अजन्िम जंगि सम्म)- 
१०१८०५ 

१०१८०५ ग ५१५०० 

१५ 

भानमुागि (शवहि रेाड िजक्ष्िि भान ु
मागि अजन्िम जंगि सम्म)- 
१०१८०५ 

१०१८०५ घ २४२०० 

१५ 

सवहि मागि- खण्ड क धरान ८ को 
लसमाना पूवि महािेव चौक पजश्चम- वडा 
नं. १५- २०२५०२ 

२०२५०२ क ९९९०० 

१५ 

सवहि मागि- खण्ड क धरान ८ को 
लसमाना पूवि महािेव चौक पजश्चम- वडा 
नं. १५- २०२५०२ 

२०२५०२ ख ७२६०० 

१५ 

सवहि मागि- खण्ड क धरान ८ को 
लसमाना पूवि महािेव चौक पजश्चम- वडा 
नं. १५- २०२५०२ 

२०२५०२ ग ६३६०० 

१५ 

सवहि मागि- खण्ड क धरान ८ को 
लसमाना पूवि महािेव चौक पजश्चम- वडा 
नं. १५- २०२५०२ 

२०२५०२ घ ३६३०० 

१५ 
सवहि मागि- खण्ड ख महािेव पूवििेजख 
सेउलिसम्म- वडा नं. १५- २०२५०३ 

२०२५०३ क ७२६०० 

१५ 
सवहि मागि- खण्ड ख महािेव पूवििेजख 
सेउलिसम्म- वडा नं. १५- २०२५०३ 

२०२५०३ ख ६३६०० 

१५ 
सवहि मागि- खण्ड ख महािेव पूवििेजख 
सेउलिसम्म- वडा नं. १५- २०२५०३ 

२०२५०३ ग ३६३०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१५ 
सवहि मागि- खण्ड ख महािेव पूवििेजख 
सेउलिसम्म- वडा नं. १५- २०२५०३ 

२०२५०३ घ २४२०० 

१५ नौिोपथ- वडा नं. १५- २०२८०२ २०२८०२ क ९९९०० 

१५ नौिोपथ- वडा नं. १५- २०२८०२ २०२८०२ ख ७२६०० 

१५ नौिोपथ- वडा नं. १५- २०२८०२ २०२८०२ ग ६३६०० 

१५ नौिोपथ- वडा नं. १५- २०२८०२ २०२८०२ घ ३६३०० 
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१५ मधुन पथ -वडा नं. १५ ४५६६०० क ३६३०० 

१५ नयााँ नौिो पथ -वडा नं. १५ ४५७१०० क ७२६०० 

१५ सनु्िरिेउरािी पथ -वडा नं. १५ ४६०६०० क ३६३०० 

१५ िाहाि पथ -वडा नं. १५ ४६०७०० क ६३६०० 

१५ सवहि पथ -वडा नं. १५ ४६२५०० क ७२६०० 
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१६ काकी पथ पूवि खण्ड-३०४००१ ३०४००१ क १०५९०० 

१६ काकी पथ पूवि खण्ड-३०४००१ ३०४००१ ख ७२६०० 

१६ काकी पथ पूवि खण्ड-३०४००१ ३०४००१ ग ३३३०० 

१६ काकी पथ पजश्चम खण्ड-३०४००२ ३०४००२ क ७२६०० 

१६ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १६- ३०८४०२ ३०८४०२ क ९९९०० 

१६ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १६- ३०८४०२ ३०८४०२ ख ६९६०० 

१६ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १६- ३०८४०२ ३०८४०२ ग ३६३०० 

१६ चन्द्रमा िाईन- वडा नं. १६- ३०८४०२ ३०८४०२ घ २४२०० 

१६ जनुेिी पथ (३०८६००) ३०८६०० क ६९६०० 

१६ जनुेिी पथ (३०८६००) ३०८६०० ग २४२०० 

१६ प्रगलि मागि (३०८९००) ३०८९०० क ७२६०० 

१६ सलमलि मागि (३१०१००) ३१०१०० क ७२६०० 

१६ सलमलि मागि (३१०१००) ३१०१०० ख ३३३०० 
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१६ सलमलि मागि (३१०१००) ३१०१०० ग २१२०० 

१६ सलमलि मागि (३१०१००) ३१०१०० घ २१२०० 

१६ प्रभाि मागि (४००६००) ४००६०० क ७२६०० 

१६ प्रभाि मागि (४००६००) ४००६०० ख ३३३०० 

१६ प्रभाि मागि (४००६००) ४००६०० ग २१२०० 

१६ प्रभाि मागि (४००६००) ४००६०० घ २१२०० 

१६ चन्द्र संस्कृि मागि(४००९००) ४००९०० क ६९६०० 

१६ चन्द्र संस्कृि मागि(४००९००) ४००९०० ख ३६३०० 

१६ चन्द्र संस्कृि मागि(४००९००) ४००९०० ग २४२०० 

१६ चन्द्र संस्कृि मागि(४००९००) ४००९०० घ २४२०० 

१६ सूयि पथ (४०२९००) ४०२९०० क ६९६०० 

१६ सूयि पथ (४०२९००) ४०२९०० ख ३६३०० 

१६ सूयि पथ (४०२९००) ४०२९०० ग २४२०० 

१६ पावििी िाईन- वडा नं. १६- ४०३००२ ४०३००२ क ६९६०० 

१६ पावििी िाईन- वडा नं. १६- ४०३००२ ४०३००२ ग २४२०० 

१६ कामना मागि (४०४२००) ४०४२०० क ७२६०० 

१६ ववकास टोि (४०९७००) ४०९७०० क ७२६०० 

१६ ववकास टोि (४०९७००) ४०९७०० ख ३३३०० 

१६ ववकास टोि (४०९७००) ४०९७०० ग २१२०० 

१६ ववकास टोि (४०९७००) ४०९७०० घ २१२०० 

१६ सयपत्री मागि- वडा नं. १६ ४१०५०० ४१०५०० क ७२६०० 

१६ सनुाखरी मागि (४११०००) ४११००० क ३३३०० 

१६ सनुाखरी मागि (४११०००) ४११००० ख २१२०० 

१६ सनुाखरी मागि (४११०००) ४११००० ग २१२०० 

१६ सनुाखरी मागि (४११०००) ४११००० घ २१२०० 

१६ 
लबशाि रोड  (ववकास रोड पूवि खण्ड)- 
४१४८०१ 

४१४८०१ क १०५९०० 

१६ 
लबशाि रोड  (ववकास रोड पूवि खण्ड)- 
४१४८०१ 

४१४८०१ ख ७२६०० 
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४१४८०२ क ७२६०० 

१६ 
लबशाि रोड  (ववकास रोड पजश्चम 
खण्ड)- ४१४८०२ 

४१४८०२ ख ३३३०० 

१६ 
लबशाि रोड  (ववकास रोड पजश्चम 
खण्ड)- ४१४८०२ 

४१४८०२ ग २१२०० 

१६ 
लबशाि रोड  (ववकास रोड पजश्चम 
खण्ड)- ४१४८०२ 

४१४८०२ घ २१२०० 

१६ प्रलििा मागि (४१५२००) ४१५२०० क ७२६०० 

१६ प्रलििा मागि (४१५२००) ४१५२०० ख ३३३०० 

१६ सलमलि मागि (४१६०००) ४१६००० क ७२६०० 

१६ सलमलि मागि (४१६०००) ४१६००० ख ३३३०० 

१६ सलमलि मागि (४१६०००) ४१६००० ग २१२०० 

१६ सलमलि मागि (४१६०००) ४१६००० घ २१२०० 

१६ सरुिा मागि (४१६१००) ४१६१०० क ७२६०० 

१६ अिािि रोड (४१६६००) ४१६६०० क ७२६०० 

१६ अिािि रोड (४१६६००) ४१६६०० ख ३३३०० 

१६ कोमि मागि (४१७३००) ४१७३०० क ७२६०० 

१६ कोमि मागि (४१७३००) ४१७३०० ख ३३३०० 

१६ कोमि मागि (४१७३००) ४१७३०० ग २१२०० 

१६ कोमि मागि (४१७३००) ४१७३०० घ २१२०० 

१६ वहमािय मागि (४१७४००) ४१७४०० क ७२६०० 

१६ सरस्विीमागि १६ ४१७५०० क ७२६०० 

१६ ज्योिी पथ (४१७७००) ४१७७०० क ३३३०० 

१६ ज्योिी पथ (४१७७००) ४१७७०० ख २१२०० 

१६ जनआन्िोिन बस्िी (४१९८००) ४१९८०० क ३३३०० 

१६ हंस मागि (४२०१००) ४२०१०० क ७२६०० 

१६ हंस मागि (४२०१००) ४२०१०० ख ३३३०० 

१६ हंस मागि (४२०१००) ४२०१०० ग २१२०० 
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१६ रवु मागि (४२१३००) ४२१३०० क ७२६०० 

१६ जशििमागि  १६ (४२१४००) ४२१४०० क ७२६०० 

१६ भमुीपथ  (४२१६००) ४२१६०० क ७२६०० 

१६ भमुीपथ  (४२१६००) ४२१६०० ख ३३३०० 

१६ राधाकृष्ि मागि (४२२४००) ४२२४०० क ७२६०० 

१६ 
सभ्यिा मागि- वडा नं. १६- 
४२३२०० 

४२३२०० क ७२६०० 

१६ इस्कन मागि- ४२५३०० ४२५३०० क ७२६०० 

१६ नवििा मागि- ४२५५०० ४२५५०० क ७२६०० 

१६ नवििा मागि- ४२५५०० ४२५५०० ख ३३३०० 

१६ नवििा मागि- ४२५५०० ४२५५०० ग २१२०० 

१६ नवििा मागि- ४२५५०० ४२५५०० घ २१२०० 

१६ वहरािाि पथ- ४२५६०० ४२५६०० क ७२६०० 

१६ सांगरुी पथ- ४२६१०० ४२६१०० क ७२६०० 

१६ रालधका मागि- ४२७९०० ४२७९०० क ७२६०० 

१६ हाउजजङ पथ-४३०१०० ४३०१०० क ७२६०० 

१६ 
लबिु प्रालधकरि मागि िपु (कृ.लब.बैंक 
अगालड –िजिि बन्ि) 

४३०८०० क ६९६०० 

१६ सलुबधा मागि (वडा नं. १६  ४३१००० क ७२६०० 

१६ भगविी मागि िपु (िजिि बन्ि) ४३१३०० क ७२६०० 

१६ हारिीमां िाईन-४३१९०० ४३१९०० क ६९६०० 

१६ प्रभाि मागि िपु (पजश्चम) ४३२६०० क ३३३०० 

१६ बाटुिी पथ -४३२७०० ४३२७०० क ७२६०० 

१६ बहृस्पलि मागि िपु-४३२८०० ४३२८०० क ३३३०० 

१६ भगविी मागि िपु-४३३५०० ४३३५०० क ३३३०० 

१६ सूयिपथ िपु -वडा नं. १६ ४३३८०० क ३६३०० 

१६ ओम मागि ४३५५०० क ७२६०० 

१६ भलूमस्थान पथ ४३६८०० क ७२६०० 

१६ सनुाखरी मागि िपु (मजन्िर मलुन) ४४३१०० क २१२०० 
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१६ शजश मागि ४४३२०० क ७२६०० 

१६ जनुेिी पथ िपु (भ्याट अवपस उत्तर) ४४३३०० क ३६३०० 

१६ 
सन्मागि िपु (लसिाथि स्कुि पूवि -
िजक्ष्िि बन्ि) 

४४३४०० क ६९६०० 

१६ प्रलििा मागि िपु ४४३५०० क ३३३०० 

१६ 
ज्योिी पथ िपु (पजश्चम सिुि लडि 
सम्म) 

४४३६०० क ३३३०० 

१६ जोरसखवुा पथ ४४३७०० क ३३३०० 

१६ चन्द्रसंस्कृि मागि िपु (उत्तर बन्ि) ४४४६०० क ३६३०० 

१६ शभुप्रलििा मागि -वडा नं. १६ ४५०३०० क ७२६०० 

१६ भलूमस्थान पथ -वडा नं. १६ ४५०८०० क ७२६०० 

१६ मािाजी पथ -वडा नं. १६ ४५१३०० क ७२६०० 

१६ ईन्द्र पथ -वडा नं. १६ ४५२००० क ७२६०० 

१६ गोखाििी पथ -वडा नं. १६ ४५२५०० क ७२६०० 

१६ एएन पथ -वडा नं. १६ ४५३१०० क ७२६०० 

१६ याखा पथ -वडा नं. १६ ४५६७०० क ७२६०० 

१६ वहमाियन मागि (१) -वडा नं. १६ ४५७५०० क ७२६०० 

१६ गोरखािी पथ -वडा नं. १६ ४५७७०० क ७२६०० 

१६ लबिु पथ -वडा नं. १६ ४५८००० क ६९६०० 

१६ वपची मागि -वडा नं. १६ ४५९८०० क ७२६०० 

१६ मोिीवहरा पथ -वडा नं. १६ ४६०८०० क ७२६०० 

१६ टेक्सटायि पथ -वडा नं. १६ ४६६५०० क ७२६०० 

१६ पररवलििि पथ -वडा नं. १६ ४६६६०० क ७२६०० 

१६ पनु्यवलि पथ -वडा नं. १६ ४६६७०० क ७२६०० 

१६ रवु मागि-१ -वडा नं. १६ ४६७१०० क ७२६०० 

१६ सााँघवुहरा पथ- वडा नं. १६ ४६९४०० क ७२६०० 

१६ सााँघवुहरा पथ- वडा नं. १६ ४६९४०० 
 

७२६०० 

१६ भलूमपूजन पथ -वडा नं. १६ ४७१९०० क ७२६०० 

१६ बज्रलबधान पथ -वडा नं. १६ ४७२००० क ७२६०० 
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१६ केिारवहरा पथ -वडा नं. १६ ४७२१०० क ७२६०० 

१६ स्टेलडयम पथ -वडा नं. १६ ४७२२०० क ७२६०० 
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१७ प्रलिष्ठा पथ -वडा नं. १७ ४४८१०० क ४५४०० 

१७ गंगा पथ -वडा नं. १७ ४४८३०० क ४५४०० 

१७ पन्धाक पथ -वडा नं. १७ ४४९९०० क ४५४०० 

१७ साउने बस्िी -वडा नं. १७ ४५१२०० क ४५४०० 

१७ इन्द्रासन मागि -वडा नं. १७ ४५२३०० क ४५४०० 

१७ इमेहाङ्ग पथ -वडा नं. १७ ४५२४०० क ४५४०० 

१७ िक्ष्मी सरस्विी पथ -वडा नं. १७ ४५२७०० क ४५४०० 

१७ सरस्विी मािा पथ -वडा नं. १७ ४५२८०० क ४५४०० 

१७ रत्न पथ -वडा नं. १७ ४५२९०० क ४५४०० 

१७ शभुम ्पथ -वडा नं. १७ ४५३६०० क ३०३०० 

१७ नमूनाडााँडा पथ -वडा नं. १७ ४५४१०० क ३०३०० 

१७ गोपाि मागि -वडा नं. १७ ४५४२०० क ४५४०० 

१७ लबजवुासेवा पथ -वडा नं. १७ ४५४३०० क ४५४०० 

१७ जोशीसालगिि पथ -वडा नं. १७ ४५४४०० क ४५४०० 

१७ श्रीबान्िवा पथ -वडा नं. १७ ४५५२०० क ४५४०० 

१७ न्यू बेिगाछी िाईन -वडा नं. १७ ४५५८०० क ४५४०० 

१७ चिरासागर पथ -वडा नं. १७ ४५७६०० क ४५४०० 

१७ शाक्यमूलन पथ -वडा नं. १७ ४५९६०० क ४५४०० 

१७ क्यापटेन मागि -वडा नं. १७ ४५९७०० क ४५४०० 

१७ रंगीन सनुौिो पथ -वडा नं. १७ ४६०९०० क ४५४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१७ बहजुन पथ -वडा नं. १७ ४६१००० क ४५४०० 

१७ जनिा मागि -वडा नं. १७ ४६२७०० क ३०३०० 

१७ जनचेिना मागि -वडा नं. १७ ४६२८०० क ३०३०० 

१७ खटुािी पथ -वडा नं. १७ ४६४२०० क ४५४०० 

१७ नमूना बस्िी -वडा नं. १७ ४६४५०० क ३०३०० 

१७ जल्पािेवी पथ -वडा नं. २७ ४६४७०० क १५२०० 

१७ चिरा धरान मागि -वडा नं. २७ ४६४८०० क २१२०० 

१७ नमूना सडक पथ -वडा नं. १७ ४६६२०० क ३०३०० 

१७ मनमाया पथ -वडा नं. १७ ४६७७०० क ४५४०० 

१७ अंश पथ -वडा नं. १७ ४६७८०० क ४५४०० 

१७ लनजिन पथ -वडा नं. १७ ४६८२०० क ४५४०० 

१७ पराजिुी मागि -वडा नं. १७ ४६८४०० क ४५४०० 

१७ इन्द्रहरर पराजिुी पथ -वडा नं. १७ ४६८५०० क ४५४०० 

१७ मनुा पथ -वडा नं. १७ ४६८७०० क ३०३०० 

१७ हिुाकी सरबरे पथ -वडा नं. १७ ४६९३०० क ४५४०० 

१७ कमिचायि पथ -वडा नं. १७ ४७०७०० क ४५४०० 

१७ न्यू नमूना पथ -वडा नं. १७ ४७११०० क ३०३०० 

१७ 
सनुौिो पथ -वडा नं. १७ (सालबक 
२७ नं. वडा) 

४७१७०० क १५२०० 

१७ जचन्िन पथ -वडा नं. १७ ४७२८०० क ४५४०० 

१७ माओ पथ -वडा नं. १७ ४७४५०० क ४५४०० 

१७ मोहक पथ -वडा नं. १७ ४७४७०० क ४५४०० 

१७   - .  ४७६८०० क ५४५०० 

१७   - .  ४७७००० क ४५४०० 

१७ एन्फा मागि पूवि इन्दे्रिी मागि जान ेबाटो ६१७१०० क १८२०० 

१७ 
सम्झनामागि पूवि चिरामागिबाट 
इन्दे्रिीमागि जान े

६१७२०० क १८२०० 

१७ 
चिरामागिबाट ईन्दे्रिी मागि जोडने 
बाटो- ६१७३०० 

६१७३०० क १८२०० 



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

95 

 

वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१७ 
चिरा मागि अजन्िम इन्दे्रिीमागि जोड्ने 
बाटो- ६१७४०० 

६१७४०० क १८२०० 

१७ 
चिरामागि सन्िनारायि शे्रष्ठको घर 
पूविको नयााँ बाटो 

६१७५०० क १८२०० 

१७ 
चिरामागि डम्बर शे्रष्ठ कुमारको घर 
मलुनको नयााँ बाटो ६१७६०० 

क 
१८२०० 

१७ 
चिरामागि होमबहािरु कटुवािको 
घरमाथीबाट इन्दे्रिीमागि जोड्ने बाटो ६१७७०० 

क 
१८२०० 

१७ गैरीखेि र कुम्याि खेि (६१७८००) ६१७८०० क ३०३०० 

१७ 
नेमछेम मागि (चिरा मागििेजख पूवि 
ईन्दे्रिी मागि जोलडने)- ६१७९०० 

६१७९०० क १८२०० 

१७ 
चिरा मागि  (मिन राईको घरिेजख 
ईन्दे्रिी मागि सम्म)- ६१८००० 

६१८००० क १८२०० 

१८ 
रत्न मागि (जशवमागि-बिुरोड क खण्ड)- 
वडा नं. १८- १०२१०२ 

१०२१०२ क १५७३०० 

१८ 
रत्न मागि (जशवमागि-बिुरोड क खण्ड)- 
वडा नं. १८- १०२१०२ 

१०२१०२ ख ११२००० 

१८ 
रत्न मागि (जशवमागि-बिुरोड क खण्ड)- 
वडा नं. १८- १०२१०२ 

१०२१०२ ग ९६८०० 

१८ 
रत्न मागि (बिुरोड क िेजख-रत्नचोक)- 
वडा नं. १८- १०२१०३ 

१०२१०३ क ११२००० 

१८ 
रत्न मागि (बिुरोड क िेजख-रत्नचोक)- 
वडा नं. १८- १०२१०३ 

१०२१०३ ख ९६८०० 

१८ 
रत्न मागि (बिुरोड क िेजख-रत्नचोक)- 
वडा नं. १८- १०२१०३ 

१०२१०३ ग ५७५०० 

१८ बिुरोड  (बिुचोक-क्याम्प)- २०१७०१ २०१७०१ क १५७३०० 

१८ बिुरोड  (बिुचोक-क्याम्प)- २०१७०१ २०१७०१ ख ११२००० 

१८ बिुरोड  (बिुचोक-क्याम्प)- २०१७०१ २०१७०१ ग ९६८०० 

१८ 
बिुरोड  (िगुािचोक-बिुचोक उत्तर)- 
२०१७०२ 

२०१७०२ क ११२००० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१८ 
बिुरोड  (िगुािचोक-बिुचोक उत्तर)- 
२०१७०२ 

२०१७०२ ख ९६८०० 

१८ 
बिुरोड  (िगुािचोक-बिुचोक उत्तर)- 
२०१७०२ 

२०१७०२ ग ५७५०० 

१८ हङ्गकङ्ग रोड -वडा नं. १८- २०३७०३ २०३७०३ क ९६८०० 

१८ हङ्गकङ्ग रोड-वडा नं. १८- २०३७०३ २०३७०३ ख ५७५०० 

१८ हङ्गकङ्ग रोड-वडा नं. १८- २०३७०३ २०३७०३ ग ३६३०० 

१८ शाजन्िमागि- वडा नं. १८- ३०२५०२ ३०२५०२ क ९६८०० 

१८ शाजन्िमागि- वडा नं. १८- ३०२५०२ ३०२५०२ ख ५७५०० 

१८ शाजन्िमागि- वडा नं. १८- ३०२५०२ ३०२५०२ ग ३६३०० 

१८ न्यूरोड िाइन- वडा नं. १८- ३०२६०२ ३०२६०२ क ९६८०० 

१८ न्यूरोड िाइन- वडा नं. १८- ३०२६०२ ३०२६०२ ख ५७५०० 

१८ न्यूरोड िाइन- वडा नं. १८- ३०२६०२ ३०२६०२ ग ३६३०० 

१८ क्याम्प रोड- वडा नं. १८-(३०३४०२) ३०३४०२ क ९६८०० 

१८ क्याम्प रोड- वडा नं. १८-(३०३४०२) ३०३४०२ ख ५७५०० 

१८ क्याम्प रोड- वडा नं. १८-(३०३४०२) ३०३४०२ ग ३६३०० 

१८ क्याम्प रोड- वडा नं. १८-(३०३४०२) ३०३४०२ घ ३६३०० 

१८ जशव मागि -वडा नं. १८- ३०३५०२ ३०३५०२ क ९६८०० 

१८ आनन्िमागि- वडा नं. १८- ३०६८०१ ३०६८०१ क ९६८०० 

१८ आनन्िमागि- वडा नं. १८- ३०६८०१ ३०६८०१ ख ५७५०० 

१८ आनन्िमागि- वडा नं. १८- ३०६८०१ ३०६८०१ ग ३६३०० 

१८ स्कुि मागि- वडा नं. १८- ४०३१०१ ४०३१०१ क ९६८०० 

१८ स्कुि मागि- वडा नं. १८- ४०३१०१ ४०३१०१ ख ५७५०० 

१८ स्कुि मागि- वडा नं. १८- ४०३१०१ ४०३१०१ ग ३६३०० 

१८ बिुरोड क ४०३२०० क ५७५०० 

१८ बिुरोड क ४०३२०० ख ३६३०० 

१८ बिुरोड क ४०३२०० ग ३६३०० 

१८ िेवीथान मागि (४०३४००) ४०३४०० क ९६८०० 

१८ िेवीथान मागि (४०३४००) ४०३४०० ख ५७५०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१८ िेवीथान मागि (४०३४००) ४०३४०० ग ३६३०० 

१८ िेवीथान  (आनन्ि मागि) ४०५५०० क ५७५०० 

१८ िेवीथान  (आनन्ि मागि) ४०५५०० ख ३६३०० 

१८ शाजन्िमागि  १८- ४११२०० ४११२०० क ९६८०० 

१८ शाजन्ि स्कुि पथ -वडा नं. १८ ४६६३०० क ९६८०० 

१९ धनकुटे रोड- वडा नं. १९- १००७०२ १००७०२ क १४२२०० 

१९ धनकुटे रोड- वडा नं. १९- १००७०२ १००७०२ ख ९९९०० 

१९ धनकुटे रोड- वडा नं. १९- १००७०२ १००७०२ ग ७२६०० 

१९ धनकुटे रोड- वडा नं. १९- १००७०२ १००७०२ घ ३९४०० 

१९ 

धनकुटेरोड िजक्ष्िि आनन्िचौकबाट 
उत्तरकारूआनन्ि मागि- वडा नं. १९- 
१००७०३ 

१००७०३ क ९९९०० 

१९ 

धनकुटेरोड िजक्ष्िि आनन्िचौकबाट 
उत्तरकारूआनन्ि मागि- वडा नं. १९- 
१००७०३ 

१००७०३ ख ७२६०० 

१९ 

धनकुटेरोड िजक्ष्िि आनन्िचौकबाट 
उत्तरकारूआनन्ि मागि- वडा नं. १९- 
१००७०३ 

१००७०३ ग ३९४०० 

१९ 

धनकुटेरोड िजक्ष्िि आनन्िचौकबाट 
उत्तरकारूआनन्ि मागि- वडा नं. १९- 
१००७०३ 

१००७०३ घ २१२०० 

१९ रत्न मागि- वडा नं. १९- १०२१०१ १०२१०१ क १४२२०० 

१९ रत्न मागि- वडा नं. १९- १०२१०१ १०२१०१ ख ९९९०० 

१९ 
जजमी मागि- धनकुटेरोड िेजख िजक्ष्िि 
प्रगलिचोकसम्म- २०३३०१ 

२०३३०१ क ९९९०० 

१९ 
जजमी मागि- धनकुटेरोड िेजख िजक्ष्िि 
प्रगलिचोकसम्म- २०३३०१ 

२०३३०१ ख ७२६०० 

१९ 
जजमी मागि- धनकुटेरोड िेजख िजक्ष्िि 
प्रगलिचोकसम्म- २०३३०१ 

२०३३०१ ग ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१९ 
जजमी मागि- धनकुटेरोड िेजख िजक्ष्िि 
प्रगलिचोकसम्म- २०३३०१ 

२०३३०१ घ २१२०० 

१९ 
जजमी मागि- शाखा सडकहरू- 
२०३३०२ 

२०३३०२ क ७२६०० 

१९ 
जजमी मागि- प्रगलि चोक िेजख सयपलत्र 
मागिसम्म- २०३३०३ 

२०३३०३ क ३९४०० 

१९ 
जजमी मागि- उज्विचोकबाट िजक्ष्िि 
क्याम्प रोडसम्म- २०३३०४ 

२०३३०४ क २१२०० 

१९ 
जजमी मागि- उज्विचोकबाट िजक्ष्िि 
क्याम्प रोडसम्म- २०३३०४ 

२०३३०४ ख २१२०० 

१९ 
जजमी मागि- उज्विचोकबाट िजक्ष्िि 
क्याम्प रोडसम्म- २०३३०४ 

२०३३०४ ग २१२०० 

१९ 
जजमी मागि- उज्विचोकबाट िजक्ष्िि 
क्याम्प रोडसम्म- २०३३०४ 

२०३३०४ घ २१२०० 

१९ 
दिपेन्द्रमागि (धनकुटे रोडिेजख दिपेन्द्र 
चोकसम्म)- २०३४०१ 

२०३४०१ क ९९९०० 

१९ 
दिपेन्द्रमागि  (धनकुटे रोडिेजख दिपने्द्र 
चोकसम्म)- २०३४०१ 

२०३४०१ ख ७२६०० 

१९ 
दिपेन्द्रमागि  (धनकुटे रोडिेजख दिपने्द्र 
चोकसम्म)- २०३४०१ 

२०३४०१ ग ३९४०० 

१९ 
दिपेन्द्रमागि  (धनकुटे रोडिेजख दिपने्द्र 
चोकसम्म)- २०३४०१ 

२०३४०१ घ २१२०० 

१९ 

दिपेन्द्रमागि  (दिपेन्द्रचोकबाट िजक्ष्िि 
क्याम्परोडबाट उत्तर दिपेन्द्रमागिका 
जग्गा)- २०३४०२ 

२०३४०२ क ७२६०० 

१९ एकिा मागि  (२०३५००) २०३५०० क ९९९०० 

१९ एकिा मागि  (२०३५००) २०३५०० ख ७२६०० 

१९ एकिा मागि  (२०३५००) २०३५०० ग ३९४०० 

१९ एकिा मागि  (२०३५००) २०३५०० घ २१२०० 

१९ लभक्टोररया पथ (२०३६००) २०३६०० क ७२६०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१९ लभक्टोररया पथ (२०३६००) २०३६०० ख ३९४०० 

१९ जशव मागि -वडा नं.१९-३०३५०३ ३०३५०३ क ७२६०० 

१९ 
आनन्िमागिबाट पूवि खहरे खोिासम्म- 
वडा नं. १९- ३०६८०२ 

३०६८०२ क ७२६०० 

१९ 
बािक मागि  (बािकचोकबाट पवुि 
सनुाम मागिसम्म)- ३०६९०१ 

३०६९०१ क ९९९०० 

१९ 
बािक मागि  (बािकचोकबाट पवुि 
सनुाम मागिसम्म)- ३०६९०१ 

३०६९०१ ख ७२६०० 

१९ 
बािक मागि (बािकचोकबाट पवुि 
सनुाम मागिसम्म)- ३०६९०१ 

३०६९०१ ग ३९४०० 

१९ 
बािक मागि (बािकचोकबाट पवुि 
सनुाम मागिसम्म)- ३०६९०१ 

३०६९०१ घ २१२०० 

१९ 

बािक मागि (बािकचोकबाट पजश्चम 
बािक मागिसम्म लनकास नभएको 
बाटो)-३०६९०२ 

३०६९०२ क २१२०० 

१९ उज्वि मागि -वडा नं. १९ (३०७००१) ३०७००१ क ७२६०० 

१९ उज्वि मागि -वडा नं. १९ (३०७००१) ३०७००१ ख ३९४०० 

१९ उज्वि मागि -वडा नं. १९ (३०७००१) ३०७००१ ग २१२०० 

१९ उज्वि मागि -वडा नं. १९ (३०७००१) ३०७००१ घ २१२०० 

१९ मनइुङ्मा मागि (खण्ड क)- ३०७४०१ ३०७४०१ क ३९४०० 

१९ मनइुङ्मा मागि (खण्ड ख)- ३०७४०२ ३०७४०२ क ३९४०० 

१९ 
वकराि मागि (धनकुटे रोड िेजख प्रगलि 
चोकसम्म)- ४०८२०१ 

४०८२०१ क ९९९०० 

१९ वकराि मागि (ख िेत्र)- ४०८२०२ ४०८२०२ क ७२६०० 

१९ वकराि मागि (ग िेत्र)- ४०८२०३ ४०८२०३ क ३९४०० 

१९ यिडु मागि (४०८३००) ४०८३०० क ३९४०० 

१९ यिडु मागि (४०८३००) ४०८३०० ख २१२०० 

१९ यिडु मागि (४०८३००) ४०८३०० ग २१२०० 

१९ यिडु मागि (४०८३००) ४०८३०० घ २१२०० 

१९ सगरमाथा पथ (४०९५००) ४०९५०० क ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१९ मनुामिनमागि- वडा नं. १९- ४११४०२ ४११४०२ क ७२६०० 

१९ मनुामिनमागि- वडा नं. १९- ४११४०२ ४११४०२ ख ३९४०० 

१९ मनुामिनमागि- वडा नं. १९- ४११४०२ ४११४०२ ग २१२०० 

१९ 

मनुामिन मागि (ईिाका प्रहरी 
िजक्ष्िि,जजमी मागि उत्तर)-वडा-१९-
४११४०३ 

४११४०३ क ३९४०० 

१९ 
मनुामिन मागिका जग्गाधनीहरू-वडा-
१९-४११४०४ 

४११४०४ क ३९४०० 

१९ 
मनुामिन मागि (प्रगलिमागिबाट क्याम्प 
रोड सम्म)-वडा-१९-४११४०५ 

४११४०५ क ३९४०० 

१९ 
सयपलत्र मागि (सयपलत्रमागिबाट िजक्ष्िि 
क्याम्प रोडसम्म)- ४१२३०१ 

४१२३०१ क ३९४०० 

१९ 
सयपलत्र मागि (सयपलत्रमागिका लबचका 
जग्गाहरू)- ४१२३०२ 

४१२३०२ क ३९४०० 

१९ 
सयपलत्र मागि (जग्गाधनीहरूको जग्गा)- 
४१२३०३ 

४१२३०३ क ३९४०० 

१९ सजृना मागि -वडा नं. १९ ४१२४०० क ३९४०० 

१९ सनम मागि  (४१२८०२) ४१२८०२ क ३९४०० 

१९ आवर होम मागि ४२२६०० ४२२६०० क ३९४०० 

१९ आवर होम मागि ४२२६०० ४२२६०० ख २१२०० 

१९ आवर होम मागि ४२२६०० ४२२६०० ग २१२०० 

१९ आवर होम मागि ४२२६०० ४२२६०० घ २१२०० 

१९ पबिि मागि- ४२४००० ४२४००० क ३९४०० 

१९ प्रभाि मागि-१९ -४२६९०० ४२६९०० क ३९४०० 

१९ िवुागनु पथ -४३०९०० ४३०९०० क ३९४०० 

१९ मनुामिन मागि िपु (पूवि) ४३१५०० क ३९४०० 

१९ 
जजमी मागि िपु (पजश्चम बन्ि -यिङु 
मागि मलुन) 

४३१६०० क ३९४०० 

१९ 
मनुामिन मागि िपु -वडा नं. १९ 
(इिाका प्रहरी उत्तर) 

४३३६०० क ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गाको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१९ िेम्बे पथ ४३५३०० क ३९४०० 

१९ बनेम मागि ४३६६०० क ३९४०० 

१९ 
सयपत्री मागि िपु -वडा नं. १९ 
(क्याम्प रोड उत्तर) 

४४४३०० क ३९४०० 

१९ 
धनकुटे रोड िपु -वडा नं. १९ (उत्तर 
बन्ि/मनुामिन मागि छेउ) 

४४४४०० क ३९४०० 

१९ िेबीथान मागि (वडा नं. १९) ४४४५०० क ३९४०० 

१९ वकराि मागि िपु- वडा नं. १९ ४४५८०० क ३९४०० 

१९ सखुसागर पथ -वडा नं. १९ ४४८४०० क ३९४०० 

१९ चोमोिङुमा पथ -वडा नं. १९ ४५०२०० क ३९४०० 

१९ जशिि मागि -वडा नं. १९ ४५११०० क ३९४०० 

१९ दििमाया पथ -वडा नं. १९ ४५३००० क ३९४०० 

१९ भीक्टोररया पथ (१) -वडा नं. १९ ४५५३०० क ३९४०० 

१९ मनुासनु्िर पथ -वडा नं. १९ ४६११०० क ३९४०० 

१९ िेज पथ -वडा नं. १९ ४६१२०० क ३९४०० 

१९ दिपेन्द्रसजृना पथ -वडा नं. १९ ४६१३०० क ३९४०० 

१९ जमनुा पथ -वडा नं. १९ ४६८८०० क ३९४०० 

१९ सजृना पथ -वडा नं. १९ ४६८९०० क ३९४०० 

१९ क्याम्प रोड वडा नं. १९- ६१९१०० ६१९१०० क २१२०० 

१९ क्याम्प रोड वडा नं. १९- ६१९१०० ६१९१०० ख २१२०० 

१९ क्याम्प रोड वडा नं. १९- ६१९१०० ६१९१०० ग २१२०० 

१९ क्याम्प रोड वडा नं. १९- ६१९१०० ६१९१०० घ २१२०० 

१९ ववरेन्द्र मागि (६१९२००) ६१९२०० क ३९४०० 

१९ इमानलसंह मागि (६१९३००) ६१९३०० क ३९४०० 

१९ िङु मागि  (६१९४००) ६१९४०० क ३९४०० 

१९ 
चाजम्िङ मागि (लभक्टोररया चोकिेजख 
दिपेन्द्र चोकसम्म)- ६१९५०० 

६१९५०० क ३९४०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

२० ठूिो खैरे -वडा नं. २५ ठूिो खैरे -वडा नं. २५ ४६०००० क १२१०० 

१७ २. सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िते्र 
क. सालबक घोपा ४क, ४घ का सडकमा जोलडएका 
जग्गा (धरान-चिरा, धरान-लबष्िपुािकुा सडक) 

९९९८०१ क २१२०० 

१७ २. सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िते्र 
ख. सालबक घोपा ४क,४घ का सडकमा 
नजोलडएका जग्गा 

९९९८०२ क ९१०० 

२० २. सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िते्र 
ग. क,ख बाहेकका सालबक वडाका सडक वा 
ट्र्याकमा पने जग्गा 

९९९८०३ क १५२०० 

२० २. सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िते्र घ. बााँकी सडक वा ट्र्याक नछोएका जग्गा ९९९८०४ क २३०० 

४ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा पने जग्गा ९९९९०१ क ६९६०० 

५ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा पने जग्गा ९९९९०१ क ६९६०० 

६ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा पने जग्गा ९९९९०१ क ६९६०० 

४ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा नपने जग्गा ९९९९०२ क ४५४०० 

५ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा नपने जग्गा ९९९९०२ क ४५४०० 

६ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र लबकलसि िेत्रको सडकमा नपने जग्गा ९९९९०२ क ४५४०० 

४ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्र अन्िगिि सडक ट्रयाकमा पने जग्गा ९९९९०३ क ३६३०० 

५ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्र अन्िगिि सडक ट्रयाकमा पने जग्गा ९९९९०३ क ३६३०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 
२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

६ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्र अन्िगिि सडक ट्रयाकमा पने जग्गा ९९९९०३ क ३६३०० 

४ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्रको जग्गा ९९९९०४ क ९१०० 

५ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्रको जग्गा ९९९९०४ क ९१०० 

६ १. सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र अन्य िेत्रको जग्गा ९९९९०४ क ९१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा १ र ४ 

िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२४२०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा १ र ४ 

लभत्री सडकसाँग जोलडने जग्गाहरू 
  

१२१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा १ र ४ 

बाटोिे नछुने सम्मूर्िि जग्गाहरू 
  

३१०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा २ख 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

३३३०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा २ख 

िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२७३०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा २ख 

लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१२१०० 



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

104 

 

वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा २ख 

बाटोिे नछुने जग्गाहरू 
  

६१०० 

६ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ३ 

मूि सडक िथा वपच सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

६९६०० 

६ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ३ 

लभत्री वपच सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

४५४०० 

६ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ३ 

िायाबायााँ सडक िथा िपु सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

३६३०० 

६ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ३ 

लभत्री सडक िथा सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१८२०० 

६ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ३ 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

९१०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ५ 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

४५४०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ५ 

अन्य ब्िकका मूि सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

३०३०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ५ 

िायााँबायााँ सडकमा जोलडएका जग्गाहरू 
  

२७३०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ५ 

लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१२१०० 

५ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ५ 

सबै सम्पूिि जग्गाहरू 
  

६१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ६ 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१८२०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ६ 

लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१०६०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ६ 

सडकिे नछुने बााँकी सबै जग्गाहरू 
  

३१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ७ र ८ 

मूि सडक र वपच सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२७३०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ७ र ८ 

िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२१२०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ७ र ८ 

लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

९१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ७ र ८ 

सडकिे नछुने बााँकी सबै जग्गाहरू 
  

३१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९क 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

६६६०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९क 

वाडि ब्िककमा वपच सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

४८४०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९क 

वाडि ब्िकका िायााँबायााँ सडक िथा िपु 
सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू   

३६३०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९क 

वाडि ब्िककमा लभत्री सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

१९७०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९क 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

१३७०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ख 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

५७५०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ख 

वाडि ब्िकका िायााँबायााँ िपु सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

३९४०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ख 

वाडि ब्िकका लभत्री भागका सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

२१२०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ख 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

६१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ग 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२४२०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ग 

वाडि ब्िकका िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

१२१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ग 

वाडि ब्िकका लभत्री भागका सडकसाँग जोलडएका 
जग्गाहरू   

६१०० 

४ 
सालबक पााँचकन्या गा.लब.स िेत्र- 
बााँझगरा ९ग 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

३१०० 

१७ 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ४ 

मूि सडक बाटोसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

२१२०० 
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वडा 
नं. 

सडक (समहु) समूह सडक खण्ड (उपसमूह)को नाम कोड सम्बन्ध 

२०७८/०७९ मा 
प्रलिधरु जग्गको 
मूल्याकंन िर  रू. 

१७ 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ४ 

िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१५२०० 

१७ 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ४ 

लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

९१०० 

१७ 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ४ 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

२३०० 

२० 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ७,८,९ 

मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१२१०० 

२० 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ७,८,९ 

िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

७६०० 

२० 
सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- 
घोपा ७,८,९ 

बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

३१०० 

२० सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- चिरा ६ मूि सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

१५२०० 

२० सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- चिरा ६ िायााँबायााँ सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

९१०० 

२० सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- चिरा ६ लभत्री सडकसाँग जोलडएका जग्गाहरू 
  

६१०० 

२० सालबक लबष्िपुािकुा गालबस िेत्र- चिरा ६ बााँकी सम्पूिि जग्गाहरू 
  

३१०० 
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अनसूुची (२) 

िफा (२) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

भौलिक संरचनाको मूल्याङ्कन िथा ह्रासकट्टी िर 

आ.व. २०७८/०७९ 

भौलिक संरचनाको वगीकरि, प्रलि वगिवपट मूल्याङ्कन िर(रू.), आय ुर वावर्िक ह्रासकट्टी िर (प्रलिशि) 

क्र. 
सं. 

कोड भौलिक संरचनाको वगीकरि आय ु
ह्रासकट्टी 

िर 

मखु्य िते्र 
(1.00) को 
मूल्याङ्कन िर 

साधारि िते्र 
(0.95) को 
मूल्याङ्कन िर 

१ १.१ आरलसलस संरचना - भइुाँमा माविि र लभत्री बावहरी वािमा टायि िगाएको १०० ०.७५ १४२५.६६ १३५४.३७ 

२ १.२ आरलसलस संरचना - भइुाँमा मात्र माविि टायि िगाएको १०० ०.७५ १३२३.८२ १२५७.६३ 

३ १.३ आरलसलस संरचना - माविि टायि निगाएको १०० ०.७५ ११७१.०७ १११२.५२ 

४ १.४ आरलसलस संरचना - पखािि (वाि) निगाई फे्रम मात्र बनाएको १०० ०.७५ ९१६.४९ ८७०.६७ 

५ १.५ आरलसलस संरचना-लसनेमाहिको अजघल्िो मखु्य अलडटोररयम हि भएको भाग १०० ०.७५ ८७८.३१ ८३४.३९ 

६ २.१ िोडलबयररङ संरचना - ५ इन्च गाह्रो भएको ६० १.२५ ८१४.६६ ७७३.९३ 
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क्र. 
सं. 

कोड भौलिक संरचनाको वगीकरि आय ु
ह्रासकट्टी 
िर 

मखु्य िते्र 
(1.00) को 
मूल्याङ्कन िर 

साधारि िते्र 
(0.95) को 
मूल्याङ्कन िर 

७ २.२ िोडलबयररङ संरचना - १० इन्च गाह्रो भएको ६० १.२५ ८६५.५८ ८२२.३ 

८ २.३ िोडलबयररङ संरचना - १५ इन्च गाह्रो भएको ६० १.२५ ९१६.४९ ८७०.६७ 

९ २.४ वपर् फ्याब वा जस्टि स्टक्चरबाट बनेको संरचना ४० १.५ ९१६.४९ ८७०.६७ 

१० ३.१ अधिपक्की संरचना - ५ इन्च गाह्रो भएको ४० १.५ ६११. ५८०.४५ 

११ ३.२ अधिपक्की संरचना - १० इन्च गाह्रो भएको ४० १.५ ६६१.९१ ६२८.८२ 

१२ ३.३ अधिपक्की संरचना - १५ इन्च गाह्रो भएको ४० १.५ ७१२.८३ ६७७.१९ 

१३ ३.४ ट्रसको संरचना ४० १.५ ६११. ५८०.४५ 

१४ ४ माटोको जोडाई, इटा वा ढुङ्गाको गाह्रो, आरलसलस छाना भएको संरचना ३० २. ५६०.०८ ५३२.०७ 

१५ ५ काठैकाठबाट बनेको संरचना २५ २.५ ५०९.१६ ४८३.७ 

१६ ६ काठको खम्बा र इटािे घेरेको, जस्िा वा टािीको छाना भएको संरचना २५ २.५ ५०९.१६ ४८३.७ 

१७ ७.१ सेन्टरबेरा वा जस्िाको बेरा, टािी वा जस्िाको छाना भएको संरचना २० ३. २०३.६७ १९३.४८ 

१८ ७.२ बााँस वा जस्िाको बेरा, फुसको छाना भएको संरचना १० ३.५ १०१.८३ ९६.७४ 
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अनसूुची -३ (क) 

िफा (२) को उपिफा (४) साँग सम्बजन्धि 

मखु्य व्यापाररक िेत्र 

भौलिक संरचना मूल्याङ्कनको िालग लनधािरीि मखु्य िेत्र 

आ.व. २०७८/७९ 

वडा नं. सडक 

२ लसंहिेवीपथ 

२ लत्रभवुन पथ 

२,१२ लगिामजन्िर पथ 

२,१२ रत्न रोड 

३ कैिाश पथ 

३ सिनरोड (भौडीिेजख भानसु्मिृी पथसम्म) 

१ िक्ष्मी सडक (छािाचोक िेजख आिशिमागिसम्म) 

६,१२ महेन्द्रपथ 

९,१२ किेजरोड 

२,७ बिुमागि 
२ नरेन्द्रपथ 

२ िेशीिाईन 

८ गंगागािाि मागि (भोटेपिुिेजख बरगाछी ज्ञानचिुमागिसम्म) 

९ पूििपथ 

९ पिुिीिाईन 

१२ चिरािाईन (छािाचोक िेजख खहरेेेपिु सम्म) 

१८ बिुरोड (बिुचोक िेजख लबवप गेट सम्म) 
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अनसूुची -३ (ख) 

िफा (५) को उपिफा (३) साँग सम्बजन्धि 

व्यवसाय कर प्रयोजनको िालग बजार िेत्रका सडकखण्डहरू 

आ.व. २०७८/७९ 
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अनसूुची  -४ 

िफा (२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

सम्पजत्त करको िर 

आ.व. २०७८/०७९ 

करयोग्य मूल्याङ्कन रकम रू. कर % कर रकमको लसमा 

िेजख सम्म िर न्यूनिम रू. अलधकिम रू. 
१ ५००००० ०.०२ १०० १०० 

५००००० ६००००० ०.०२ १०० १२० 

६००००० ७००००० ०.०२ १२० १४० 

७००००० ८००००० ०.०२ १४० १६० 

८००००० ९००००० ०.०२ १६० १८० 

९००००० १०००००० ०.०२ १८० २०० 

१०००००० ११००००० ०.०३ २०० ३३० 

११००००० १३००००० ०.०३ ३३० ३९० 

१३००००१ १५००००१ ०.०३ ३९० ४५० 

१५००००१ १७००००१ ०.०३ ४५० ५१० 

१७००००१ १९००००१ ०.०३ ५१० ५७० 

१९००००१ २०००००० ०.०३ ५७० ६०० 

२०००००० २२५०००० ०.०४ ६०० ९०० 

२२५०००० २५००००० ०.०४ ९०० १००० 

२५००००० २७५०००० ०.०४ १००० ११०० 

२७५०००० ३०००००० ०.०४ ११०० १२०० 

३०००००० ३२५०००० ०.०५ १२०० १६२५ 

३२५०००० ३५००००० ०.०५ १६२५ १७५० 

३५००००० ३७५०००० ०.०५ १७५० १८७५ 

३७५०००० ४०००००० ०.०५ १८७५ २००० 

४०००००० ४२५०००० ०.०५ २००० २१२५ 

४२५०००० ४५००००० ०.०५ २१२५ २२५० 

४५००००० ४७५०००० ०.०५ २२५० २३७५ 

४७५०००० ५०००००० ०.०५ २३७५ २५०० 

५०००००० ५२५०००० ०.०६ २५०० ३६०० 
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करयोग्य मूल्याङ्कन रकम रू. कर % कर रकमको लसमा 
िेजख सम्म िर न्यूनिम रू. अलधकिम रू. 

५५००००० ५७५०००० ०.०६ ३३०० ३४५० 

५७५०००० ६०००००० ०.०६ ३४५० ३६०० 

६०००००० ६२५०००० ०.०७ ३६०० ४३७५ 

६२५०००० ६५००००० ०.०७ ४३७५ ४५५० 

६५००००० ६७५०००० ०.०७ ४५५० ४७२५ 

६७५०००० ७०००००० ०.०७ ४७२५ ४९०० 

७०००००० ७२५०००० ०.०८ ४९०० ६४०० 

७२५०००० ७५००००० ०.०८ ५६०० ६४०० 

७५००००० ७७५०००० ०.०८ ५६०० ६४०० 

७७५०००० ८०००००० ०.०८ ५६०० ६४०० 

८०००००० ८२५०००० ०.०९ ६४०० ७४२५ 

८२५०००० ८५००००० ०.०९ ७४२५ ७६५० 

८५००००० ८७५०००० ०.०९ ७६५० ७८७५ 

८७५०००० ९०००००० ०.०९ ७८७५ ८१०० 

९०००००० ९२५०००० ०.१ ८१०० ९२५० 

९२५०००० ९५००००० ०.१ ९२५० ९५०० 

९५००००० ९७५०००० ०.१ ९५०० ९७५० 

९७५०००० १००००००० ०.१ ९७५० १०००० 

१००००००० १२५००००० ०.१५ १०००० १८७५० 

१२५००००० १३७५०००० ०.१५ १८७५० २०६२५ 

१३७५०००० १५०००००० ०.१५ २०६२५ २२५०० 

१५०००००० १६२५०००० ०.२ २२५०० ३२५०० 

१६२५०००० १७५००००० ०.२ ३२५०० ३५००० 

१७५००००० १८७५०००० ०.२ ३५००० ३७५०० 

१८७५०००० २००००००० ०.२ ३७५०० ४०००० 

२००००००० मालथ सबै ०.२५ ४०००० गिना अनसुार 
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अनसूुची -५ 
िफा (३) साँग सम्बजन्धि 
भमूीकर (मािपोि) िर 

(राजस्व संकेि नं. ११३१४)            आ.व. २०७८/०७९ 
 

क्र सं वडा परुाना न. पा. वडा 
िररेट 

प्रलिधरु िर न्यूनिम ्
१ 1 1 १२ १५० 
२ १ ४ १३ १५० 
३ 2 2 १४ १५० 
४ 2 ६ १८ १५० 
५ 3 3 13 १५० 
६ 4   ५ ७५ 
७ 5   ५ ७५ 
८ 6   7.5 १५० 
९ 7 7 १४ १५० 
१० 8 8 १३ १५० 
११ 9 9 १५ १५० 
१२ 10 10 १४ १५० 
१३ 11 11 ११ १५० 
१४ 12 12 १५ १५० 
१५ 12 ५ २० १५० 
१६ 13 13 १२ १५० 
१७ 14 14 ११ १५० 
१८ 15 15 १२ १५० 
१९ 16 16 १२ १५० 
२० 17 17 ११ १५० 
२१ 18 18 १६ १५० 
२२ 19 19 ११ १५० 
२३ 20 20 ५ ७५ 

 

अनसूुची -६ 

िफा (४) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

बहाि िर 

(राजस्व संकेत न.ं ११३२१)            आ.व. २०७८/७९ 

 क्र.सं. वववरि िररेट रू. 
१ प्राकृलिक व्यजत्त वा कानूनी व्यजत्त १० प्रलिशि 
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अनसूुची -7_ 
िफा (5_ को उपिफा (2_ साँग सम्बजन्धि 

-राजि संकेि नं. 14611_ 
व्यवसाय करको िर 
आ.व.२०७८/207९ 

िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

340301 होटि, जचयानास्िा पसि, िधु, मदिराजन्य 
34030101 होटि (बार, िज आदि सवहिको सलुबधा भएको) 9700 8800 7500 

34030102 फास्टफुड रेस्टुरेन्ट, कवफ हाउस (िवैुमा मदिरा बाहेक) 4300 3900 2750 

34030103 रेस्टुरेन्ट 4300 3900 2880 

34030104 िोहोरी, डान्स सेन्टर, मसाज पाििर 6800 6100 5000 

34030105 लमठाई िथा खाना, नास्िा पसि 3100 2800 2300 

34030106 जचया नास्िा पसि, मोमो, थकु्पा, छाउ पसि 1900 1700 1700 

34030107 िज, गसे्ट हाउस 3700 3300 3100 

34030108 जसु सेन्टर 3100 3000 2880 

34030109 लबयर, मदिरा खदु्रा पसि 4300 3900 3800 

34030110 कोल्ड लिङ्क्स ्पसि 3100 2800 2190 

34030111 मदिरा िथा मदिराजन्य बस्िकुो लडिर, सपिायसि आदि 24200 21000 16000 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34030112 क्यालबन रेस्टुरेन्ट 7500 6000 5000 

34030113 सफ्टलिङ्क्स ्लडिर 6800 6100 6100 

34030114 पाटी पयािेस (ब्याङे्कट) 12100 10500 8000 

34030115 होटि (अन्य) 4900 4400 4400 

34030116 वपकलनक स्पट 6100 5500 2420 

34030117 सूलििजन्य बस्िकुो लडिर वा सपिायर वा थोक कारोबार 9200 8300 8000 

34030118 सूलििजन्य बस्िकुो खदु्रा ब्यापार 2500 2200 1730 

34030119 सभा, समारोह, लबलबध कायिक्रम सञ्चािन गने सामिुावयक भवन-१ वटा स्थि 6100 5500 5500 

34030120 सभा, समारोह, लबलबध कायिक्रम सञ्चािन गने सामिुावयक भवन-२ वटा स्थि 9700 8800 8500 

34030121 सभा, समारोह, लबलबध कायिक्रम सञ्चािन गने सामिुावयक भवन-३ वटा स्थि 12100 11000 10500 

34030122 १ िारे होटि 16500 15000 15000 

34030123 २ िारे होटि 33000 30000 30000 

34030124 ३ िारे होटि 49500 45000 45000 

34030125 ४ िारे होटि 66000 60000 60000 

34030126 ५ िारे होटि 82500 75000 75000 

34030127 फास्टफुड रेषु्टरेण्ट, कवफ हाउस (िवैुमा मदिरा सवहि) 5000 4500 3450 
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340302 खाद्यान्न िथा वकराना 
34030201 खाद्यान्न िथा वकरानाको लडिर, थोक वा थोक िथा खदु्रा 4900 4400 4000 

34030202 खाद्यान्न िथा वकरानाको खदु्रा पसि 3000 2500 1750 

34030203 गमु्िीमा वकरानाको खदु्रा पसि 1300 1100 1000 

34030204 िधु, िही, जघउ, आदि लबक्री गने 2500 2200 2100 

34030205 लबस्कुट िथा पाउरोटी लबक्री गने 3000 2500 1800 

34030206 फुड सजपिमेन्टको थोक कारोबार 6100 5500 3000 

34030207 फुड सजपिमेन्टको खदु्रा कारोबार 3700 3300 2300 

340303 कपडा 
34030301 कपडा वा रेलडमेड कपडाको थोक वा थोक र खदु्रा संयिु 6800 6100 5000 

34030302 कपडाको खदु्रा पसि 4900 4400 2750 

34030303 रेलडमेड कपडाको खदु्रा पसि 4900 4400 2750 

34030304 स्विेशी हािे कपडा पसि 1900 1700 1200 

34030305 ढाका कपडा, टोपी पसि 2500 2200 1730 

34030306 कपडामा बटु्टा भने वा भरी लबक्री गने 4900 4400 3450 

34030307 ऊनी धागो लडिर 6100 5500 4140 
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34030308 सिुी धागो लडिर 3700 3300 2530 

34030309 धागो, टााँक पसि 2500 2200 1730 

34030310 रेलडमेड ब्याग पसि 2500 2200 1730 

340304 फेन्सी सप, शृ्रङ्गार सामाग्री 
34030401 फेन्सी सप 3700 3300 2420 

34030402 शृ्रङ्गार िथा मलनहारी पसि 3100 2800 2300 

34030403 खेिौना वा लगफ्ट हाउस 3100 2800 1730 

34030404 शृ्रङ्गगार सामान िथा चडुीपोिे होिसेिर 8500 7700 5410 

34030405 फेन्सी िथा शृ्रङ्गार सामान, फूिमािा पसि (मजन्िर िेत्र मात्र) 900 800 350 

34030406 शृ्रङ्गार सामान िथा चडुीपोिे खदु्रा पसि 1900 1700 1150 

34030407 शृ्रङ्गार सामान िथा चडुीपोिे खदु्रा पसि (खाट वा गमु्िीमा राखेका साना) 1100 1050 1000 

34030408 आयवेुदिक/हविि सामाग्री(शृ्रङ्गार िथा अन्य) को साधारि खुद्रा पसि 2100 2000 1960 

340305 जतु्ताचपपि 
34030501 जतु्ताचपपिको लडिर 6100 5500 5180 

34030502 जतु्ताचपपिको खदु्रा पसि 3100 2800 2070 

34030503 छािाको जतु्ता बनाउन ेपसि 1900 1750 1730 
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34030504 जतु्ता, चपपि ममिि पसि 1300 1100 920 

34030505 जतु्ताको सोि, अन्य सामाग्री लबक्री गने 2500 2400 2300 

340306 हाडिवेयर, पटे्रोि पम्प िथा मोटर पाट्स्ि 
34030601 हाडिवेयर पसि 9700 8800 6900 

34030602 हाडिवेयर पसि (छड ककि टपािा नभएको)/टायिको पसि 9200 8300 6900 

34030603 लग्रि िथा सटरको सामान लबके्रिा 8500 7700 5750 

34030604 आल्मलुनयम िथा स्टेनिेस जस्टिका लग्रि, रेलिङ आदिको थोक लबके्रिा 9200 8500 8400 

34030605 आल्मलुनयम िथा स्टेनिेस जस्टिका लग्रि, रेलिङ आदिको खदु्रा लबके्रिा 9200 8300 6330 

34030606 मोटर पाट्स्ि पसि 6100 5500 5180 

34030607 लबद्यिु सामाग्री पसि 4900 4400 3450 

34030608 हाडिवेयर, मोटर पाट्स्ि, लबद्यिु सामाग्रीको सपिायर वा होिसेिर 9700 8800 8050 

34030609 कवाडी सामानको लबके्रिा 8000 7200 4600 

34030610 फे्रलमङ् हाउस, पोस्टर पसि 2500 2200 1960 

34030611 पेट्रोलियम पम्प 12100 11000 8500 

34030612 हेल्मेटको पसि 2750 2500 2000 

34030613 मवट्टिेि लडपो वा लडिर 7000 6000 5750 
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34030614 साईकि लबक्री पसि 4300 3900 3680 

34030615 ल्यबु-मोलबि लबक्री पसि 4900 4400 3680 

34030616 फलनिलसङका सामान िथा फोम, रेजस्कन आदि 6100 5500 4600 

34030617 मोटरसाइकि लबक्री पसि (शो रुम) 18200 16500 11500 

34030618 मोटरसाइकि लबक्री पसि (ररकजन्डसन) 9200 8300 6900 

34030619 टेम्पो, पावरवटिर वा मोटरसाइकिको सामान लबक्री पसि 3500 3000 2880 

34030620 कार, जीप, ट्रयाक्टर, पावरवटिर लबक्री पसि/शो रुम 24200 22000 16500 

34030621 सेनेटरी सामाग्री 4900 4400 3450 

34030622 लसमेन्टको लडिर 6100 5500 5500 

34030623 साईकि, मोटरसाइकि, सानो सवारी भाडामा दिन ेसेवा प्रिायक 6100 5500 5500 

34030624 रङ्ग, रोगन लबक्री लबिरि गने 6800 6100 5750 

34030625 सोिार जडान र सोिार सम्बन्धी सामानको सपिायसि 9200 8300 8000 

34030626 सोिार जडान र सोिार सम्बन्धी सामानको लबके्रिा 6100 5500 5180 

34030627 माउन्टेन वा यस्िै प्रकृलिका साईकि लबक्री गने 4900 4400 4030 

34030628 जशशा लबक्री गने पसि (ग्िास हाउस) 3700 3300 2880 
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340307 वट.लभ., वफ्रज िथा इिेक्ट्रोलनक्स ्

34030701 

इिेक्ट्रोलनक्स ्सामान-वट.लभ., वफ्रज, कम्पयटुर, मोबाइि आदि लबक्री-थोक, 

लडिर वा सपिायसि 9200 8300 6900 

34030702 इिेक्ट्रोलनक्स ्सामान-वट.लभ., वफ्रज, कम्पयटुर, मोबाइि आदि खदु्रा लबक्री 7300 6600 5180 

34030703 घडी, रेलडयो लबक्री पसि 3100 2800 2300 

34030704 

सामान ममिि गने (इिेक्ट्रोलनक्स,् इिेजक्ट्रकि, घडी, रेलडयो, ग्यााँस चलु्हो, 
अन्य लबलभन्न मेलसन) 2500 2200 1730 

34030705 मोबाइि लबक्री पसि 6100 5500 4600 

34030709 लसिाइ मेलसन लबक्री गने 4000 3500 3300 

34030710 घरायसी सामानको लबक्री पसि 3700 3300 2880 

340308 उद्योग, लमि, फ्याक्ट्री 
34030801 कपडा उद्योग 9200 8300 5750 

34030802 घरेि ुकपडा उद्योग 3100 2800 2300 

34030803 ब्याग, टोपी, स्वेटर उद्योग 1900 1700 1700 

34030804 ियारी पोशाक उद्योग (गामेन्ट) 3700 3450 3450 

34030805 ब्रस उद्योग 3100 2800 2300 
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34030806 नडुल्स उद्योग 2500 2200 1730 

34030807 लमट मसिा उद्योग 2500 2200 1730 

34030808 सोडा, आइसवक्रम, बरफ, डेरी आदि उद्योग 3100 2800 1730 

34030809 पशआुहार उत्पािन 3700 3300 2300 

34030810 लसमेन्टको ह्यमु पाइप उत्पािन 6100 5750 5750 

34030811 लसमेन्टको होिो, रेलिङ, ररङ, ब्िक, पोि आदि 5500 5000 4600 

34030812 ढुङ्गा, लगटी, रोडा उत्पािन (क्रसर उद्योग) 36300 33000 28750 

34030813 जतु्ता, चपपि उद्योग 6100 5500 4600 

34030814 कब्जा, कााँटी आदि फिामका सामाग्री उत्पािन गने 4900 4400 4030 

34030815 शृ्रङ्गारका सामान उत्पािन गने 4900 4400 4030 

34030816 लबाँडी, खैनी, सूलिि उत्पािन, पयाकेजजङ् 8500 7700 5750 

34030817 कागज, साबनु, चक्िेट उद्योग 3700 3300 2880 

34030818 जचयापत्ती पयाकेजजङ् उद्योग 2500 2300 2300 

34030819 लबस्कुट उद्योग 4900 4400 4030 

34030820 पाउरोटी उद्योग 3100 3000 2880 

34030821 पोलिलथन पाइप उद्योग 12100 11000 9500 
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34030822 पोलिलथन ब्याग उद्योग 6100 5500 4030 

34030823 एल्डी उद्योग 6100 5500 4030 

34030824 वप.वप. उद्योग 6100 5500 4030 

34030825 कुटानी, वपसानी, पेिानी आदि लमि 3700 3300 2880 

34030826 डमी गलुडया आदि बनाउन े 5000 5000 4000 
34030829 आल्मलुनयम, लग्रि िथा सटर उद्योग क (म.ुअ.कर ििाि भएका) 20000 20000 20000 

34030830 
आल्मलुनयम, लग्रि िथा सटर उद्योग  ख (लग्रि, जस्टि, आल्मलुनयम र 
स्काफोजल्डङको काम गने) 11000 11000 11000 

34030831 आल्मलुनयम, लग्रि िथा सटर उद्योग  ग  (लग्रिको काम मात्र गने) 6000 6000 6000 

34030832 िेटर प्रसे 1900 1700 1380 

34030833 लमलन अपसेट प्रसे 3700 3300 3220 

34030834 अपसेट प्रसे 6100 5500 4140 

34030835 जस्क्रन वप्रन्ट 1300 1200 1150 

34030836 स्टेसनरी उद्योग 3700 3300 2300 

34030837 स्न्याक्स ्उद्योग 2500 2200 1730 

34030838 पेपर ट्युब उत्पािन 1900 1800 1700 
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34030839 खकुुरी उद्योग 3700 3300 2300 

34030840 मदिरा उत्पािन 12100 11000 9500 

34030841 मोटर पाट्स्ि उत्पािन गने 4900 4400 4030 

34030842 धपु उत्पािन (घरायसी) 1500 1250 1150 

34030843 िघ,ु अन्य साना िथा मझौिा उद्योग 3700 3300 1730 

34030844 मोटरसाइकि, गाडीमा स्टीकर बनाएर टााँस्न े 1900 1700 1150 

34030845 पानी प्रशोधन, पयाकेजजङ् र लबक्री गने उद्योग (बोररङको वाहेक) 25000 20000 16500 

34030846 पानी उत्पािन (बोररङ्) गने (2 इन्च सम्म) अनमुिी िस्िरु 300000 ३००००० 
34030847 पानी उत्पािन (बोररङ्) गने (2 इन्च भन्िा कम) अनमुिी िस्िरु २००००० 200000 

34030848 पानी लबक्री गने व्यवसाय (बोररङको वाहेक) 6100 5750 5750 

34030849 पानी लबक्री गने व्यवसाय (धरान िेत्र बावहरबाट ल्याएर) 3100 2880 2880 

340309 फिाम, िामा, वपत्ति िथा आल्मलुनयम आदिका सामानहरु 
34030901 िामा, वपत्तिका पािा रोलिङ् गने लमि 8500 7700 6900 

34030902 िामा, वपत्ति, आल्मलुनयमको भााँडा बनाउन े 3100 3000 2880 

34030903 फिामका घरेि ुसामान बनाउने िथा लबक्री गने 1900 1800 1730 

34030904 िामा, वपत्ति, आल्मलुनयमको भााँडाको थोक, लडिर, सपिायसि 6100 5500 5180 
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34030905 िामा, वपत्ति, आल्मलुनयम, पिावष्टकको भााँडा लबक्री पसि 3100 2800 2300 

34030906 िामा, वपत्ति, आल्मलुनयमको भााँडा बनाउन ेकालिगढ 1100 1000 900 

34030907 वटनको बाकस, िािवटन, स्टोभ बनाउने िथा लबक्री गने 1900 1700 1380 

34030908 िािाचाबी, छािा, िािवटन, स्टोभ ममिि पसि 800 700 690 

340310 स्टेसनरी सामान 
34031001 स्टेसनरी सामान िथा पसु्िक लबक्री पसि 4300 3900 3220 

34031002 पत्रपलत्रका पसि 1300 1200 1150 

34031003 खेिकुि सामाग्री लबक्री पसि 4300 3900 3450 

340311 और्लध उत्पािन िथा लबक्री लबिरि 
34031101 और्लध उत्पािन उद्योग -एिोपेथी 18200 17500 16500 

34031102 और्लध उत्पािन उद्योग -होलमयोपेथी, आयवेुदिक 6100 5500 5290 

34031103 केलमकि वक्सि, और्लध पयाकेजजङ् 6100 5500 5290 

34031104 नलसिङ् होम 12100 11000 5750 

34031105 अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोवप सवहि जक्िलनक, पोलि जक्िलनक, ल्याब 7300 6600 4030 

34031106 जक्िलनक सवहिको और्लध पसि 5500 5000 4030 

34031107 और्लध थोक िथा लडजस्ट्रब्यटुर वा स्टवकस्ट वा संयिु 9200 8300 5870 
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34031108 और्लधको खदु्रा पसि 3700 3300 2420 

34031109 आयवेुदिक िथा होलमयोपेलथ और्लध पसि 1900 1800 1730 

34031110 पश ुऔर्लध पसि मात्र 2500 2200 1150 

34031111 पश ुऔर्लध र िाना, अन्डा वा अन्य सामान लमजश्रि पसि 3100 2800 2300 

34031112 पयाथोिोजी ल्याब 3700 3300 2300 

34031113 डेन्टि हाउस 6100 5500 4600 

34031114 आाँखा जक्िलनक सवहिको चश्मा पसि 4300 3900 3450 

34031115 चश्मा पसि 3100 2800 2300 

34031116 डेन्टि हजस्पटि 6100 5500 4600 

34031117 अस्पिािजन्य उपकरि वा सामाग्रीहरु लबक्री पसि 6100 5500 5290 

34031118 योग, थेरावप, शरीरको उपचार सम्बन्धी स्पा 4300 4000 3910 

34031119 अथोपेलडक्स ्सामाग्री उत्पािन गने 18200 17000 16500 

34031120 अस्पिािजन्य उपकरि वा सामाग्रीहरुको थोक कारोबार 12100 11500 11000 

340312 सनुचााँिी िथा गरगहना 
34031201 सनुचााँिी लबक्री पसि -क शे्रिी 6100 5500 3450 

34031202 सनुचााँिी लबक्री पसि -ख शे्रिी 4300 3900 2880 
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34031203 साधारि सनुचााँिी लबक्री पसि -ग शे्रिी 3700 3300 1730 

34031204 सनु, चााँिीका गरगहना बनाउन े 2500 2200 1730 

34031205 नक्किी गहनाको लबक्री पसि 6100 5500 2760 

340313 टेिररङ 
34031301 टेिररङ् व्यवसाय 4300 3900 3450 

34031302 परम्परागि िगुा लसिाउने (टेिररङ्) व्यवसाय 2000 1750 1500 

340314 लसनमेा, फोटो स्टुलडयो, फोटोकपी आदि 
34031401 म्यजुजक लभलडयो िथा वफल्म उत्पािन 6100 5500 3340 

34031402 

डेक, लभ. क्यासेट, लस.लड., लड.लभ.लड., अलडयो क्यासेट लबक्री िथा भाडामा 
िगाउने 2500 2200 2070 

34031404 किर ल्याब 4900 4400 4140 

34031405 लडजजटि किर ल्याब, फ्िेक्स ्वप्रन्ट 6100 5500 5180 

34031406 फोटोकवप सेन्टर, फोटो स्टुलडयो 3100 2800 2070 

34031407 ए टु साइज फोटोकवप, स्टुलडयो, एमोलनयााँ 3100 2800 2300 

340315 फिफूि, माछामास,ु सागसजब्ज आदि 
34031501 फिफूि पसि 2100 1900 1270 
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34031502 सागसब्जी, आिपुयाज पसि 1600 1400 810 

34031503 फिफूि लडिर 3700 3300 2880 

34031504 सागसजब्ज, गडेागडुी आदिको लडिर 3700 3300 2880 

34031505 मास ुपसि -खसी, कुखरुा, बंगरु, रााँगा आदि 2500 2200 1730 

34031506 माछा पसि 2500 2200 1730 

34031507 लसद्रा पसि 2000 1800 1270 

34031508 सकुुटी िथा सकुुटीबाट अचार उत्पािन 1900 1700 1150 

340316 अन्य लबलभन्न कम्पनी िथा लडिर 
34031601 साल्ट टे्रलडङ्, नेसनि टे्रलडङ् आदिको प्रलि लडिर 5000 4000 3500 

34031602 ग्यााँस लडिर वा लडपो 4900 4400 3450 

34031603 इन्सरेुन्स (लबमा) कम्पनीको शाखा 15000 12500 11500 

34031604 साबनु, जचयापत्ती, िेि आदिको लडिर 6100 5500 4600 

34031605 लबमा एजेन्ट 1900 1700 1270 

34031606 हवाई सेवा प्रिायक कम्पलन -मखु्य कायाििय 10000 9000 8000 

34031607 हवाई सेवा प्रिायक कम्पलन -शाखा कायाििय 7500 6500 6000 

34031608 अन्य लबलबध लडिर, एजेन्ट िथा जनरि सपिायसि 3700 3500 3450 
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34031609 ट्राभि एजेन्सी, वटकट बवुकङ्, फोन, फ्याक्स,् कुररयर 3100 3000 2800 

34031610 ढुवानी सेवा 7000 6000 5750 

34031611 कागज, चक्िेट, साबनु, ब्याट्री आदिको लडिर 6100 5500 5180 

34031612 34031612       

34031613 चाउचाउको लडिर 6100 5500 4030 

34031614 शृ्रङ्गार िथा सजावटका सामाग्रीको थोक लबके्रिा 6500 6000 5750 

34031615 मेनपावर एजेन्सी -प्रधान कायाििय 24200 23000 23000 

34031616 मेनपावर एजेन्सी -शाखा कायाििय 18200 18000 16500 

34031617 मेनपावर एजेन्सी -सम्पकि  कायाििय 12100 12000 11000 

34031618 मलन एक्स्चेञ्जर, मलन ट्रान्स्फर 6100 6000 5750 

34031619 आयाि लनयािि ब्यवसाय 6100 5500 5500 

34031620 कुकुर लबक्री केन्द्र (पेट हाउस) 6100 5500 5500 

34031621 एक्यरुरयम 4300 3900 2880 

34031622 छात्राबास (लनजी) 6100 5500 5500 

34031623 नोटरी पजब्िक 1900 1700 1700 

34031624 वप्र आमी िालिम 6100 5500 5500 
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340317 बैंक वा लबत्तीय संस्था 
34031701 बैंक वा लबत्तीय संस्था -क वगिको केन्द्रीय 72600 65000 65000 

34031702 बैंक वा लबत्तीय संस्था -क वगिको शाखा 40000 35000 35000 

34031703 बैंक वा लबत्तीय संस्था -ख वगिको केन्द्रीय 30300 27500 27500 

34031704 बैंक वा लबत्तीय संस्था -ख वगिको शाखा 18200 16500 16500 

34031705 बैंक वा लबत्तीय संस्था -ग वगिको केन्द्रीय 18200 16500 16000 

34031706 बैंक वा लबत्तीय संस्था -ग वगिको शाखा 12100 11000 11000 

34031707 बैंक वा लबत्तीय संस्था -घ वगिको केन्द्रीय (िघलुबत्त) 12100 11000 11000 

34031708 बैंक वा लबत्तीय संस्था -घ वगिको शाखा (िघलुबत्त) 9700 8800 8800 

34031709 टेलिकम कम्पलनका शाखा, सम्पकि  कायाििय, सलभिस सेन्टर 30300 27500 26000 

34031710 सहकारी बैंक 9700 8800 8800 

34031711 सहकारी संस्था (बचि िथा ऋि) 4900 4400 4400 

34031712 सहकारी संस्था (कृवर् िथा अन्य) 3700 3300 3300 

34031713 गरीब समिुायका समूह (कृर्क, पश,ु सहकारी आदि) ििाि 500 400 300 

34031714 बैंक वा ववत्तीय संस्था -क वगिको काउण्टर सेवा 20000 15000 15000 

३४०३१७१५ बैंक वा ववत्तीय संस्था -ख वगिको काउण्टर सेवा 10000 7500 7500 
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34031716 बैंक वा ववत्तीय संस्था -ग वगिको काउण्टर सेवा 6600 6000 5000 

340318 सेवा सम्बन्धी फमिहरु 
34031801 परामशि सेवा (कन्सल्ट्यान्ट) फमि -संस्थागि 6100 5500 5500 

34031802 इजन्जलनयर 4900 4400 4400 

34031803 सब इजन्जलनयर 2500 2200 2200 

34031804 लनमािि ब्यवसायी -क शे्रिी 24200 22000 22000 

34031805 लनमािि ब्यवसायी -ख शे्रिी 18200 16500 16500 

34031806 लनमािि ब्यवसायी -ग शे्रिी 12100 11000 11000 

34031807 लनमािि ब्यवसायी -घ शे्रिी 6100 5500 5500 

34031808 स्थानीय भवन लनमािि व्यवसायी 4300 3900 3900 

34031809 जचवकत्सक, लबशेर्ज्ञ जचवकत्सक 3700 3300 3300 

34031810 स्वास््य सहायक 1900 1700 1700 

34031811 ि फमि 3700 3300 3300 

34031812 अलधबिा 1900 1700 1700 

34031813 अलभबिा 1300 1100 1100 

34031814 िेखापरीिि फमि -चाटिडि एकाउन्टेन्ट 6100 5500 5500 
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34031815 िेखापरीिि फमि -ख वगि 3100 2800 2800 

34031816 स्थानीय भवन लनमाििकमी 700 600 580 

34031819 पिम्बर वा हाउस वायररङ् सेवा प्रिायक 3100 2800 2800 

34031820 हाउजजङ् कम्पलन 12100 11000 11000 

34031821 इभेन्ट म्यानेजमेन्ट वा मनोरञ्जनात्मक कायि गने 18200 16500 16500 

34031822 िेखापढी सेन्टर 1900 1700 1700 

34031823 यािायाि सेवा प्रिायक -टेम्पो, इ ररक्सा, कार, भेन 4300 3900 3900 

34031827 परामशििािा (कन्सल्ट्यान्ट) फमि -ब्यजिगि 2500 2300 2300 

34031828 िेखापरीिि फमि -ग वगि 2500 2300 2300 

34031829 िेखापरीिि फमि -घ वगि 1700 1600 1550 

34031830 यािायाि सेवा प्रिायक -कम्पनी वा प्रा.लि. 7500 7000 5000 

340319 लनजी लबद्यािय िथा प्रजशिि केन्द्रहरु 
34031901 प्रालबलधक जशिा प्रिान गने लबद्यािय 12100 11000 11000 

34031902 लनजी लबद्यािय-मा.वव. स्िर (लबद्याथी सं. 250 सम्म) 4400 4000 4000 

34031903 लनजी लबद्यािय-मा.वव. स्िर (लबद्याथी सं. 251 िेजख 500 सम्म) 7700 7000 7000 

34031904 लनजी लबद्यािय-मा.वव. स्िर (लबद्याथी सं. 501 िेजख 750 सम्म) 8800 8000 8000 
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34031905 नतृ्य िथा संगीि प्रजशिि 3300 3000 3000 

34031906 लनजी स्िरमा खोलिएका ट्युसन सेन्टर, ल्याङ्ग्वेज इजन्स्टचयटु 8500 7700 5750 

34031907 कम्पयटुर प्रजशिि केन्द्र 3100 2800 2800 

34031908 नतृ्य, संगीि िथा अलभनय प्रजशिि 4600 4100 4100 

34031909 लनजी लबद्यािय-मा.वव. स्िर (लबद्याथी सं. 751 िेजख 1000 सम्म) 11000 10000 10000 

34031910 लनजी लबद्यािय-मा.वव. स्िर (लबद्याथी सं. 1001 िेजख मालथ) 16500 15000 15000 

34031912 लसिाइ, बनुाइ, कवटङ्, पेजन्टङ् प्रजशिि केन्द्र 2500 2200 1730 

34031913 अन्य प्रजशिि केन्द्र 3100 2800 2300 

34031914 रेलडयो, वट.लभ. ममिि प्रजशिि 1900 1700 1700 

34031915 िाइलभङ् प्रजशिि 3700 3300 3300 

34031916 इन्टरनेट सेवा प्रिायक -आइ.एस.वप., अनिाईन सेवा आदि 12100 11000 11000 

34031917 सफ्टवेयर डेभिपर, आइ.वट. सेवा प्रिायक, सफ्टवेयर लबके्रिा 6100 5500 5500 

34031918 इन्टरनेट िथा साइबर क्याफे 3700 3300 3300 

34031919 इन्टरनेट सेवा प्रिायक -आइ.एस.वप. (नेट वट.लभ. सवहि) 18200 16500 16500 

34031920 लनजी लबद्यािय-आधारभिू स्िर (लबद्याथी सं. 250 सम्म) 4400 4000 4000 

34031921 लनजी लबद्यािय-आधारभूि स्िर (लबद्याथी सं. 251 िेजख 500 सम्म) 7700 7000 7000 
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34031922 लनजी लबद्यािय-आधारभूि स्िर (लबद्याथी सं. 501 िेजख 750 सम्म) 8800 8000 8000 

34031923 लनजी लबद्यािय-आधारभूि स्िर (लबद्याथी सं. 751 िेजख 1000 सम्म) 11000 10000 10000 

34031924 लनजी लबद्यािय-आधारभिू स्िर (लबद्याथी सं. 1001 िेजख मालथ) 16500 15000 15000 

34031925 लनजी लबद्यािय-मन्टेस्वरी वा पूवि प्रा.लब. (लबद्याथी सं. 150 सम्म) 4400 4000 4000 

34031926 

लनजी लबद्यािय-मन्टेस्वरी वा पूवि प्रा.लब. (लबद्याथी सं. 151 िेजख 200 
सम्म) 5500 5000 5000 

34031927 लनजी लबद्यािय-मन्टेस्वरी वा पूवि प्रा.लब. (लबद्याथी सं. 201 िेजख मालथ) 8250 7500 7500 

340320 लबज्ञापन िथा सञ्चार 
34032001 पेन्टर िथा आट्स्ि कन्सनि केन्द्र 3700 3300 3110 

34032002 एड्भरटाइजजङ् एजेजन्स 6100 5500 4600 

34032003 लसमकाडि, ररचाजि काडि थोक िथा खदु्रा लबके्रिा 4900 4400 4400 

34032004 लसमकाडि, ररचाजि काडि खदु्रा लबके्रिा 1900 1700 1700 

34032005 केबि टेलिलभजन नेटवकि  -क (५००० भन्िा बढी ग्राहक भएको) 24200 22000 22000 

34032006 िैलनक पलत्रका 3100 2800 2800 

34032007 साप्तावहक पलत्रका 1900 1700 1700 

34032008 ५०० वाट भन्िा कम िमिाको एफ.एम. 2500 2200 2200 
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34032009 ५०० वाट िेजख १ वकिोवाट सम्म िमिाको एफ.एम. 3100 2800 2800 

34032010 १ वकिोवाट भन्िा बढी िमिाको एफ.एम. 3700 3300 3300 

34032011 मालसक पलत्रका 1900 1700 1700 

34032012 तै्रमालसक पलत्रका 1300 1200 1150 

34032013 पाजिक पलत्रका 1300 1200 1150 

34032014 अधिवावर्िक पलत्रका 1300 1200 1150 

34032015 वावर्िक पलत्रका 1300 1200 1150 

34032016 केबि टेलिलभजन नेटवकि  -ख (२००० िेजख ५००० सम्म ग्राहक भएको) 12100 11000 11000 

34032017 केबि टेलिलभजन नेटवकि  -ग (२००० भन्िा कम ग्राहक भएको) 9700 8800 8800 

34032018 लसनेमा हि 24200 22000 16500 

34032019 बहआुयालमक (लड) लसनेमा प्रिशिन 12100 11000 11000 

34032020 अनिाईन न्यजु पोटिि 1900 1700 1700 

340321 वकि सप सम्बन्धी कायि 
34032101 भारी सवारी साधनको इजन्जन ममिि 9200 8500 8500 

34032102 हेलभ मेकालनक 4300 3900 3900 

34032103 हिकुा सवारी साधन ममिि 6100 5750 5750 
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34032104 बलड मेकर िथा िाइट मेकालनक 3700 3450 3450 

34032105 डेजन्टङ् पेजन्टङ् गने 2800 2600 2530 

34032106 ररसोलिङ् गने वा किेक्सन गने 3100 2800 2300 

34032107 टायरमा हावा भने 2000 1500 1300 

34032108 इिेजक्ट्रलसयन, लसट, जस्प्रड लमिाउन,े लसिाउने वा टायर ममिि गने 1900 1800 1730 

34032109 इ-ररक्सा, मोटरसाइकि वा टेम्पो ममिि गने 1900 1800 1730 

34032110 साईकि ममिि गरी भाडामा िगाउने 1900 1800 1730 

34032111 साईकि वा ररक्सा ममिि गने 1000 950 920 

34032113 रेलडवाटर लबक्री िथा ब्याट्री ममिि 1300 1200 1150 

34032114 डाइनामा ममिि पसि 1300 1200 1150 

34032115 ५ वटा भन्िा बढी िेग मेलसन भएको वकि सप 6800 6500 6330 

34032116 ३ वटा िेजख ५ वटा सम्म िेग मेलसन भएको वकि सप 5500 5200 5180 

34032117 २ वटा वा सो भन्िा कम िेग मेलसन भएको वकि सप 2800 2650 2530 

34032118 जस्प्रङ् पजत्त ममिि गने 1300 1200 1150 

34032119 पम्प ममिि गने 2700 2500 2420 

34032120 ब्याट्री लबक्री लडिर 5500 5000 5000 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032121 ग्यााँस वेजल्डङ् 1900 1700 1560 

34032122 गाडी धनु ेिथा गाडीमा लग्रज हाल्न ेकायि गने 2500 2200 1960 

340322 जलडबटुी 
34032201 अिैंची िथा अन्य जलडबटुी लबक्री गने 6100 5500 5500 

34032202 घरेि ुजलडबटुी, लसलम्रक, धपु, छुपी आदि लबक्री गने 1300 1200 1150 

340323 अन्य लबलबध 
34032301 टेन्ट हाउस 8500 8000 7750 

34032302 क्याटररङ् 10000 7500 6000 

34032303 टेन्ट िथा क्याटररङ् 12100 11000 10500 

34032304 पशपंुिीको आहारा लबक्री 3000 2500 2300 

34032305 वफटनेस सेन्टर 6100 5500 5500 

34032306 जजम खाना 3700 3300 3200 

34032307 बााँस लबक्री पसि 1900 1800 1730 

34032308 जचयापत्ती थोक लबके्रिा 3100 2900 2880 

34032309 जचयापत्ती खदु्रा लबके्रिा 2500 2300 2300 

34032310 ज्योलिर्; रुद्राि, पत्थर, मखणु्डा आदि लबलबधको पसि 3300 2800 2750 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032311 अचार, पाउ, गिुपाक जस्िा सामाग्रीको पसि 1900 1800 1730 

34032312 पान पसि 2000 1800 1730 

34032313 िाइ जक्िनसि 3700 3500 3450 

34032314 परम्परागि धोबी 1300 1200 1150 

34032315 माटाका भााँडाकुाँ डा पसि 1300 1200 1150 

34032316 हसि राइलडङ् 2500 2400 2300 

34032317 बेन्ड बाजा 3100 2800 1730 

34032318 नसिरी िथा फूिका लबरुवा वा फूि लबक्री पसि 1600 1400 1380 

34032319 स्नकुर िथा पिु हाउस 2500 2400 2300 

34032320 रबर स्ट्याम्प बनाउन े 1300 1200 1150 

34032321 जस्वलमङ् पिु 4000 3500 3450 

34032322 बवुटक िथा इम्ब्रोइडरर 6100 5500 4600 

34032323 हस्िकिा सम्बन्धी ब्यवसाय 3100 2800 2300 

34032324 लभलडयो गमे 3500 3000 2880 

34032325 स:शलु्क फुटसि वा ब्याडलमन्टन वा अन्य खेि सञ्चािन 12100 11000 10500 

34032326 जचपस उत्पािन (हािे) 2500 2200 1730 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032327 जचपस उत्पािन (इिेजक्ट्रकि) 3700 3300 2880 

34032328 आल्मलुनयमको झ्याि, ढोका आदि वफवटङ् गने 4300 4100 4030 

34032329 मसिाको थोक िथा खदु्रा लबक्री 3700 3500 3450 

34032330 धमिकााँटा 4300 4100 4030 

34032331 कत्था उद्योग 12100 11500 11000 

34032332 

टेलिसवपङ, स्काइ सप, हविि सामाग्रीहरु लबक्री लबिरि गने/कण्डम हाउस, 
सेक्स टोयज 6100 5500 4600 

34032333 खानेपानी लबक्री सेवा -१ ट्याङ्कर भएको 4900 4500 4500 

34032334 खानेपानी लबक्री सेवा -२ ट्याङ्कर भएको 8000 7500 7480 

34032335 खानेपानी लबक्री सेवा -३ ट्याङ्कर भएको 10400 10000 9500 

34032336 खानेपानी लबक्री सेवा -४ वा सो भन्िा बढी ट्याङ्कर भएको 12100 12000 11500 

34032337 शेयर ििाि 3700 3500 3450 

34032338 सटही काउन्टर 3100 3000 2880 

34032339 सरुिा गाडि सेवा प्रिायक 6100 6000 5750 

34032340 बहउुदे्दश्यीय प्रजशिि प्रिायक, उद्दान िथा मनोरञ्जन स्थि(फन पाकि ) 6100 5500 5500 

34032341 ढुङ्गा, बािवुा, लगटी, इटा लडपो, केन्द्र, लडिर, सपिायसि 9200 9000 9000 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032342 ढुङ्गा, बािवुा, लगटी, इटाको खदु्रा ब्यवसाय गने 6100 5750 5750 

34032343 र् याजफ्टङ् ब्यवसाय 2100 2000 1960 

34032344 

क्यरुरयो िथा परुािाजत्वक महत्वका बस्िहुरु संकिन िथा लबक्री लबिरि 
गने 7500 7200 7020 

34032345 पयाराग्िाइलडङ् ब्यवसाय 2500 2000 1960 

34032346 रोिर भाडामा िगाउन े 3700 3300 3300 

34032347 एक्साभेटर वा ग्रडेर भाडामा िगाउने -चक्कावािा 9200 8300 8300 

34032348 एक्साभेटर वा ग्रडेर भाडामा िगाउने -चेनवािा 12100 11000 11000 

34032349 लमक्स्चर मेलसन भाडामा िगाउने -मसिा बनाउन े 1900 1700 1700 

34032350 लमक्स्चर मेलसन भाडामा िगाउने -अिकत्रा आदि 9200 8300 8300 

34032351 संगीि सम्बन्धी सामानको लबक्री पसि 3700 3300 3300 

34032352 हरेक मािसामानहरुको खदु्रा लबक्री 3700 3500 3450 

34032353 बञ्जी जम्प 2500 2000 1960 

340324 फलनिचर 
34032401 काठ जचरानी लमि (स लमि) 6100 5500 5180 

34032402 बेन सो र फलनिचर िथा काठका सामान लबके्रिा 4900 4500 4500 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032403 काष्ठ सामाग्री िथा फलनिचर उद्योग 4900 4400 4030 

34032404 काष्ठ सामाग्री िथा फलनिचर पसि 4900 4400 4030 

34032405 बेि िथा फलनिचर वा य ुवप लभ लस झ्यािढोका उत्पािन उद्योग 2500 2200 2020 

34032406 जस्टिको फलनिचर उद्योग 4900 4400 4030 

340325 सैिनु िथा व्यवुट पाििर 
34032501 ब्यवुट पाििर एवम ्ब्यवुट पाििर प्रजशिि सेन्टर 4300 3900 3800 

34032502 स्िरीय ब्यवुट पाििर 3700 3300 2880 

34032503 मध्यम स्िरको ब्यवुट पाििर 3100 2800 2530 

34032504 लनम्न स्िरको ब्यवुट पाििर 2500 2200 1960 

34032505 साधारि शैिनु 1900 1700 1500 

34032506 जेन्स पाििर 3000 2500 2300 

340326 कृवर् िथा पशपंुिी पािन 
34032601 पशपंुिी पािन ब्यवसाय 3100 2800 2300 

34032602 ब्यवसावयक लनजी बजार 6100 5500 5500 

34032603 चयाउ उत्पािन 1900 1700 1700 

34032604 कृवर् सामाग्री खदु्रा लबक्री 1900 1700 1700 
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िेख् न ेकोड वववरि 
व्यवसाय ििाि 
कर (रु.) 

वावर्िक नवीकरि िर (रु.) 
बजारीकरि िते्र अन्य िते्र 

34032605 कम्पोष्ट मि उत्पािन 1900 1700 1700 

34032606 सपुारीको थोक कारोबार 6100 5500 5500 

34032607 सपुारीको खदु्रा ब्यापार गने 3100 2800 2800 

34032608 पशपंुिीको छािा खररि लबक्री 1700 1500 1500 

340327 सपुरमाकेट िथा लडपाटिमेन्ट स्टोर 
34032701 सपुर माकेट वा लडपाटिमेन्ट स्टोर 36300 33000 26500 

34032702 लमलनमाटि वा साना लडपाटिमेन्ट स्टोर 18200 16500 11000 
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अनसूुची -८ 

िफा (६) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

सवारी ििाि शलु्क, रूट पलमिट शलु्क िथा वावर्िक सवारी साधन करको िर 

(राजस्व संकेि नं. १४५२२) 

आ.व. २०७८/०७९ 

वववरि िर रू. 
ििाि शलु्क- िईु चके्क ठेिा २०० 

ििाि शलु्क- चारचके्क ठेिा  १००० 

ििाि शलु्क- इ ररक्सा  ५००० 

ििाि शलु्क- टेम्पो (अटोररक्सा)  ७००० 

रूट पलमिट- इ ररक्सा (वावर्िक) १००० 

रूट पलमिट- अटो ररक्सा (वावर्िक) २००० 

सवारी कर- इ ररक्सा (वावर्िक) १५०० 

सवारी कर- अटोररक्सा (वावर्िक) ५००० 

सवारी जााँचपास िस्िरु (६ मवहनाको) ५०० 

सवारी नामसारी िस्िरु १००० 

सवारी ििाि वकिाब (काडि) िस्िरु २०० 
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अनसूुची -९ 

िफा (८) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

ववज्ञापन कर िथा अनमुलि शलु्कको िर 

(राजस्व संकेि नं. ११४७२) 

आ.व. २०७८/०७९ 

लस.
नं. 

वववरि 

मखु्य 

िते्र 
रू. 

अन्य 

िते्र 
रू. 

लनजी िते्र 
(अनमुलि 
शलु्क) 

अवलध   

१ 

व्यवसावयक प्रचार 
प्रसारका उदे्दश्यिे राजखन े
होलडिङ वोडि, ग्िो वोडि, 
साइन वोडि, लडवपएस, 

ररफ्िेजक्टभ, एलसवप वोडि  
िथा वािपेजन्टङ प्रलिवगि 
वपट 

२५० १५० १५० वावर्िक 

  

२ 

व्यवसावयक प्रचार 
प्रसारका उदे्दश्यिे राजखन े
होडिलडङ वोडि, ग्िो वोडि, 
साइन वोडि, लडवपएस, 

ररफ्िेजक्टभ, एलसवप वोडि  
िथा वािपेजन्टङ (१० 
वगिवपट भन्िा सानो) प्रलि 
गोटा 

५०० ३५० ५०० 
६ 
मवहना 

  

३ 
लडस्पिे वोडि (प्रलि वगि 
वपट)  

५०० ५०० ५०० वावर्िक 
  

४ 

व्यवसावयक प्रचार प्रसारका 
ििु, व्यानर (िैलनक प्रलि 
गोटा) 

३०० २५० २५० िैलनक 

कजम्िमा 
७ िेजख 
बढीमा 
३० 
दिन 

५ 

गैह्र व्यवसावयक प्रचार 
प्रसारका ििु, व्यानर 
प्रलिगोटा 

३०० २५० २५० 
१ 
पटक 
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लस.
नं. 

वववरि 
मखु्य 

िते्र 
रू. 

अन्य 

िते्र 
रू. 

लनजी 
िते्र 
(अनमु
लि 
शलु्क) 

अवलध   

६ 

व्यापाररक प्रचार प्रसारका 
िालग लनमािि गररने गटे 
(लनर्ेलधि िेत्र वाहेक) 

१५०
० 

७५० २५० िैलनक 

कजम्िमा 
७ िेजख 
बढीमा 
३० 
दिन 

७ 

गैह्र व्यापाररक प्रचार 
प्रसारका िालग लनमािि 
गररने गटे (लनर्ेलधि िेत्र 
वाहेक) 

१००
० 

५०० ५०० 
१ 
पटक 

   

८ 
अनमुलि लसफाररश िस्िरु 
(लस.नं. १ िेजख ७ सम्म) 

१००० 
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अनसूुची -१० 
िफा (९) को उपिफा (८) साँग सम्बजन्धि 
जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकरको िर 

(राजस्व संकेि नं. ११६३२) 
आ.व. २०७८/०७९ 
कवाडीमा िाग्ने कर 

क्र.सं. वववरि इकाइ, प्रलि िर रू. 
1 फिामजन्य सामान  वकिोग्राम 1.25 

2 कागजजन्य सामान वकिोग्राम 0.60 

3 जस्टिजन्य सामान  वकिोग्राम 1.15 

4 जशशा (लबयर, वाइनका बोिि) गोटा 0.15 

5 जशशा (क्वाटर बोिि) गोटा 0.06 

6 अन्य बोिि गोटा 0.12 

7 जशशा फुटेको वकिोग्राम 0.10 

8 पिावष्टकजन्य सामाग्री वकिोग्राम 1.25 

9 कांसको सामानको  वकिोग्राम 3.00 

10 िामा वपत्तिको पत्र ु वकिोग्राम 2.50 

11 लसिवर पत्र ु वकिोग्राम 2.00 

12 परुानो व्यावट्र वकिोग्राम 1.00 

13 जटुको बोरा गोटा 0.25 

14 पिावष्टक बोरा वकिोग्राम 1.00 

15 डडेको मोववि वकिोग्राम 0.25 

16 उनको टुक्रा वकिोग्राम 0.25 

17 परुानो टायर ट्युव वकिोग्राम 0.10 

18 अन्य काम निाग्ने वस्ि ु वकिोग्राम 0.10 

जलडबटुीमा िाग्न ेकर 
क्र.सं. वववरि इकाइ, प्रलि- िर रू. 
१ जचरैिो वकिोग्राम 10.00 

२ यासािगमु्बा वकिोग्राम 3000.00 
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३ ररठ्ठा वकिोग्राम 1.00 

४ पाङ्ग्रा वकिोग्राम 1.00 

५ लसन्कौिी (िािजचनी) वकिोग्राम 2.00 

६ चाबो वकिोग्राम 2.00 

७ जटामसी वकिोग्राम 7.00 

८ मजजटो वकिोग्राम 5.00 

९ नागबेिी वपठो वकिोग्राम 5.00 

१० वपपिा वकिोग्राम 5.00 

११ इन्दे्रिी लबयााँ वकिोग्राम 0.25 

१२ लबखमा वकिोग्राम 15.00 

१३ लबर्जरा वकिोग्राम 5.00 

१४ वन पयाज वकिोग्राम 1.00 

१५ सपिगन्धा वकिोग्राम 2.00 

१६ धपुी वकिोग्राम 2.00 

१७ झ्याउ वकिोग्राम 1.00 

१८ िब्सी लबयााँ वकिोग्राम 1.00 

१९ जचउरीको लबयााँ वकिोग्राम 1.00 

२० पाखनवेि वकिोग्राम 2.00 

२१ बेि वकिोग्राम 1.00 

२२ ओखर वकिोग्राम 1.00 

२३ कुररिोको जरा वकिोग्राम 5.00 

२४ िसिु वकिोग्राम 2.00 

२५ हरो, बरो वकिोग्राम 2.00 

२६ जजबवन्िी वकिोग्राम 1.00 

२७ लििेपािी वकिोग्राम 1.50 

२८ अमिा वकिोग्राम 3.00 

२९ चयाउ वकिोग्राम 1.00 

३० पिमचाि वकिोग्राम 4.00 

३१ अिवुा सठुो वकिोग्राम 2.00 
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३२ अिवुा वकिोग्राम 0.10 

३३ वटमरु वकिोग्राम 1.50 

३४ अन्य जडीबटुी वकिोग्राम 1.50 

३५ सािको लबयााँ वकिोग्राम 1.00 

३६ सल्िाको लसम्टा वकिोग्राम 0.50 

३७ जशिाजीि वकिोग्राम 5.00 

३८ कुररङ्ग ढुङ्गा वकिोग्राम 5.00 

३९ टुरमालिन वकिोग्राम 1000.00 

४० क्वाजि वकिोग्राम 50.00 

४१ अगेिी वकिोग्राम 2.00 

४२ भीर माहरुीको मह वकिोग्राम 2.00 

४३ अिैंची वकिोग्राम 5.00 

४४ 
िाना रूद्राि (मूल्यवान 
बाहेक) 

वकिोग्राम 1.00 

४५ सकेुको हिी वकिोग्राम 2.00 

४६ कााँचो हिी वकिोग्राम 0.25 

४७ पानको पाि टोकरी 2.00 

४८ लित्री (इमिी) टोकरी 0.10 

४९ िेमनग्रासको िेि लिटर 8.00 

५० अिवुाको िेि लिटर 5.00 

५१ कत्था (ठोस िथा िरि) वकिोग्राम/लि. 1.50 

५२ िपसीको लबयााँ वकिोग्राम/लि. 1.00 

५३ भेलनयर पत्ता ट्रक 300.00 

५४ रोजजन वकिोग्राम 1.00 

५५ िारवपन िेि लिटर 0.20 

५६ कुडकी वकिोग्राम 1.00 

५७ जमानमान्द्रो वकिोग्राम 2.00 

५८ चतु्रो वकिोग्राम 2.00 

५९ सनुपािी वकिोग्राम 10.00 
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६० सगुन्धावािा वकिोग्राम 5.00 

६१ पैयूाँको बोक्रा वकिोग्राम 1.00 

६२ सािधूप वकिोग्राम 1.00 

६३ िेमनग्रास वकिोग्राम 1.00 

६४ किमको िाना वकिोग्राम 1.00 

६५ रूद्राि २ मखुी गोटा 160.00 

६६ रूद्राि ३ मखुी गोटा 4.00 

६७ रूद्राि ७ मखुी गोटा 2.00 

६८ रूद्राि ८,९,१०,११ मखुी गोटा 20.00 

६९ रूद्राि १२ मखुी गोटा 40.00 

७० रूद्राि १३ मखुी गोटा 85.00 

७१ रूद्राि १४ मखुी गोटा 250.00 

७२ रूद्राि १५ मखुी गोटा 200.00 

७३ रूद्राि १६ मखुी गोटा 350.00 

७४ रूद्राि १७ मखुी गोटा 900.00 

७५ रूद्राि १८ मखुी गोटा 1900.00 

७६ रूद्राि १९ मखुी गोटा 5500.00 

७७ रूद्राि २० मखुी गोटा 9500.00 

७८ रूद्राि २१ मखुी गोटा 25000.00 

७९ 
रूद्राि २२,२३,२४,२५ 
मखुी 

गोटा 19000.00 

८० रूद्राि २६,२७ मखुी गोटा 35000.00 

८१ रूद्राि गौरी पाठ र लत्रपाठ गोटा 2500.00 

८२ रूद्राि गौरीशंकर गोटा 25.00 

८३ रूद्राि गिेश गोटा 2.00 

८४ मह वकिोग्राम 1.00 

८५ गजुरगानो वकिोग्राम 1.00 

८६ खोवकम वकिोग्राम 1.00 

८७ जचङवपङ, सनुथाङ्ने वकिोग्राम 5.00 
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८८ अलमिो चकु लिटर 5.00 

८९ पदुिना वकिोग्राम 2.00 

९० लनमपत्तीको िाना वकिोग्राम 1.00 

९१ मसिाको पाि वकिोग्राम 1.00 

९२ िाहा वकिोग्राम 3.00 

बनकसः 
क्र.सं. वववरि इकाइ, प्रलि- िर रू. 
१ खोटो वकिोग्राम 0.50 

२ भेलनस्िा फुिबडी ट्रक 2000.00 

३ भेलनस्िा हाफबडी ट्रक 1000.00 

४ भेलनस्िा ट्रयाक्टर 1000.00 

५ िौठ सल्िा वकिोग्राम 10.00 

६ ढुङ्ग ेसल्िा वकिोग्राम 5.00 

७ छ्वािी ट्रक 100.00 

    ट्रयाक्टर 80.00 

८ खर, पराि ट्रक 100.00 

    ट्रयाक्टर 80.00 

९ बालबयो, लनगािो वकिोग्राम 2.00 

१० िोिा वकिोग्राम 2.00 

११ अलम्रसो ट्रयाक्टर/वपकअप 100.00 

    ४ चके्क ट्रक 300.00 

    ठूिा ट्रक 500.00 

१२ सूिीको डण्ठि, कत्रन, नसि वकिोग्राम 2.00 

१३ खयर वकिोग्राम 1.00 

१४ 
लससौ, साि (गोलिया, 
जचरान)-वन कायािियको 
चिानी आधारमा 

ट्रक 1000.00 

१५ 
अन्य काठ (गोलिया, 
जचरान, िाउरा चट्टा) 

ट्रक 200.00 
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१६ पिाइ बोडि ट्रक 500.00 

१७ रोिा बोडि ट्रक 300.00 

१८ कपास वकिोग्राम 0.10 

१९ लसमिको भवुा वकिोग्राम 0.50 

२० सल्िाको पाि वकिोग्राम 1.00 

जीवजन्ि ु
क्र.सं. वववरि इकाइ, प्रलि- िर रू. 

१ 
ऊन, जगर (प्राकृलिक वा 
कृलत्रम) 

वकिोग्राम 1.00 

२ पवााँख वकिोग्राम 2.00 

३ हाड वकिोग्राम 1.00 

४ लसङ्ग वकिोग्राम 2.00 

५ खरु वकिोग्राम 2.00 

६ छािा -सानो गोटा 15.00 

७ छािा -ठूिो गोटा 30.00 

८ जाबो वकिोग्राम 1.00 
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िफा (१०) को उपिफा (११) साँग सम्बजन्धि
पावकि ङ शलु्कको िर

(राजस्व संकेि नं. १४२२१) 

आ.व. २०७८।०७९ 
 

क्र. 
सं. 

सवारीको वकलसम 
वावर्िक 
िर 

िैलनक 
रू. 

कैवफयि 

1 df]^/;fO{sn, :s'^/  10   

2 ^]Dkf] c^f]l/S;f O{l/S;f 2000 40   

3 lhk,sf/,df?ltEofg  

-ef*fsf dfq_ 

2500 40   

4 lhk,sf/,df?ltEofg -lghL 

k\of]hg_ 

0 25 ;fj{hlgs 

oftfoft 

k\of]hg 

jfx]s 

5 ldlg a; 5000 50   

6 a; 6500 50   

7 dfOqmf] a; ज ju{ 3000 50   

8 dfOqmf] a; ख ju{ 4000 50   

9 a'n]/f], ;'df], :s/lkof] cflb 4000 50   
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अनसूुची -१२ 

िफा (११) को उपिफा (२) साँग सम्बजन्धि 

बहाि लबटौरी (हाटबजार) शलु्कको िर 

(राजस्व संकेि नं. ११३२२) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.
सं. 

वववरि 

िैलनक िर रू. 
अन्य 
िते्र 

भानचुोक 
िते्र 

१ 
भइुाँमा सामान वपंजाई ववलत्र गने (सागसजब्ज 
वाहेक) 

१०   

२ ४ चके्क ठेिा  ३० ३५ 

३ हााँस, कुखरुा, परेवा लबक्री गने प्रलि स्टि १५   

४ डोकोडािोमा फिफुि बेचने  १५   

५ जतु्ता पालिस गने, जतु्ता ममिि गने १५   

६ घलड बनाउने  ३०   

७ टेिसि प्रलिमेजशन ३०   

८ 
चटपटे वा पचुका वा पकाएर खानेकुरा बेचने 
ठेिा, भेन, टेवि  

३५ ४० 

९ भइुाँमा वपंजाएर जतु्ता चपपि ववलत्र गने २५ ३० 

१० 
भईुमा वपंजाएर सृंगार वा रेलडमेड वा कपडा 
ववलत्र गने 

२५ ३० 

११ 
माछा, मास ु ववलत्र गने पसि -न.पा.बाट 
स्वीकृिी प्राप्त भएका 

३०   

१२ 

टेम्पो, टेक्सी, आदिमा माइक िगाएर वा 
निगाई सामान, और्लध, सावनु, िगुा आदि 
वववक्र गने 

५० ७५ 

 

  



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

157 

 

अनसूुची -१३ 

िफा (११) को उपिफा (४) साँग सम्बजन्धि 

बहाि लबटौरी (पशहुाट िथा मवेशी ) शलु्कको िर 

(राजस्व संकेि नं. ११३२२) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. वववरि प्रलि 
गोटा रू. 

शलु्क असिु गने िते्र 
वा स्थान 

१ िैनो गाई १५० रेल्वे भैसी गोठ 

२ िैनो भैंसी २५० रेल्वे भैसी गोठ 

३ रााँगा २०० रेल्वे भैसी गोठ 

४ थारो गाई वा गोरू १०० रेल्वे भैसी गोठ 

५ ठूिो खसी २५ कृवर् उपज बजार 

६ बोका २० कृवर् उपज बजार 

७ बाख्रा २० कृवर् उपज बजार 

८ सुाँगरु २५ कैिाश पथ बजार  

९ सुाँगरु पाठापाठी १५ कैिाश पथ बजार  

 

अनसूुची १४ 

धरुी कर िथा सेवा शलु्क 
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अनुसूची १५ 

काञ्जी हाउस शलु्क 

 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

उपकरि उपयोग शलु्क 

(राजस्व संकेि नं. १४१५१) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. वववरि िर रू. 
१ मजल्टलमलडया १००० 

२ 
जजआइएसबाट ए वन साइजको ियारी नक्सा वपर्न्ट 
प्रलि पेज 

८०० 

३ 
जजआइएसबाट ए टु साइजको ियारी नक्सा वपर्न्ट 
प्रलि पेज 

५०० 

४ 
जजआइएसबाट ए वन साइजको लडजाइन नक्सा वपर्न्ट 
प्रलि पेज 

१००० 

५ 
जजआइएसबाट ए टु साइजको लडजाइन नक्सा वपर्न्ट 
प्रलि पेज 

८०० 

६ 
धरानको स्याटिाइट इमेज ए वन साइज वपर्न्ट प्रलि 
पेज 

१००० 
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अनसूुची -१७ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

सभागहृको भाडा िर 

(राजस्व संकेि नं. १४१५१) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.
सं. 

वववरि 
िैलनक 
भाडा रू. 

१ 
आयमूिक र प्रवद्र्धनात्मक प्रयोजनका िालग 
आयोजना गररने कायिक्रम 

१०००० 

२ मेिा, उत्सव, महोत्सव आदि १०००० 

३ चयाररटी सो, नतृ्य, गायन कायिक्रम १०००० 

४ खेिकुि कायिक्रम १०००० 

५ साधारि सभा, किा, सावहत्य गोष्ठी आदि ७५०० 

६ 
राजनैलिक िि, भाि ृ संगठनका सभा, अलधवेशन, 

सम्मेिन वा कायिक्रम 
५००० 

७ 
धालमिक कायिक्रमहरू, जािीय संस्था वा संगठनका 
कायिक्रमहरू 

५००० 

८ 
अपांग, िलिि, मवहिा, मजुस्िम, मधेसी, वपछडा वगिका 
कायिक्रम 

५००० 

९ अन्य १०००० 

१० 
ववशेर् अवस्थामा बढीमा ३०% सम्म छुट दिन 
सवकने । 

  

११ 
सहयोग शलु्क वा प्रवेश शलु्क लिई गररन े
कायिक्रमिाई छुट िागू हनुे छैन । 

  

१२ 
सभागहृको खालि चौरी प्रयोगको िर समेि हि प्रयोग 
सरह कै हनुे छ  
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(राजस्व संकेि नं. १४१५१) 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

बहउुद्देश्यीय भवन, सवपङकम्पिेक्स भवन, वी पी सनु्िर बजारको कोठा 
िथा स्टिको भाडा िर 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. वववरि मालसक भाडा रू. 
१ कोठा नं. १ ठेक्का स्वीकृि िर बमोजजम 

२ कोठा नं. २ ठेक्का स्वीकृि िर बमोजजम 

३ कोठा नं. ३ ठेक्का स्वीकृि िर बमोजजम 

४ कोठा नं. ४ ठेक्का स्वीकृि िर बमोजजम 

५ 
पसु्िकािय पछाडीको भवनको भइुाँ 
ििा) 

५६१० 

६ 
पसु्िकािय पछाडीको भवनको 
बीचको ििा  

3००० 

७ 
पसु्िकािय पछाडीको भवनको 
मालथल्िो ििा  

5००० 

 

धरान - 3, सवपङकम्पिेक्स भवनको काठाहरूको भाडा िर 

कोठा नं. भाडा िर कैवफयि 

१ ८६२०   

२ ८०२०   

३ ८१००   

४ ८११०   

५ ७८१०   

६ ७८१०   

७ ४८१०   

८ ४८१०   
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कोठा नं. भाडा िर कैवफयि 

९ ५८६०   

१० ५८६०   

११ ५८२०   

१२ ६४६०   

१३ ११६४०   

१४ ५०६०   

१५ ५०६०   

१६ ४९९०   

१७ ३८५०   

१८ २९००   

१९ २८६०   

२० २८६०   

२१ ४४३०   

२२ ३८००   

२३ ४४३०   

२४ ३८००   

२५ २२००   

२६ ४४३०   

२७ २७५०   

२८ ३८००   

२९ ३८००   

३० ३८००   

३१ ४६२०   

३२ ४२४०   

33 2970  
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वी पी सनु्िर बजार, धरान १८ को मालसक िर 
आ.व. २०७८.०७९ 

कोठा नं. भाडा िर 
१ 13580.00 

२ 13580.00 

३ 13580.00 

४ 13580.00 

५ 13580.00 

६ 11190.00 

७ 11190.00 

८ 11190.00 

९ 11190.00 

१० 11190.00 

११ 7860.00 

१२ 9320.00 

१३ 9320.00 

१४ 9320.00 

१५ 9320.00 

१६ 9320.00 

१७ 7990.00 

१८ 7990.00 

१९ 7990.00 

२० 7990.00 

२१ 7990.00 

२२ 5930.00 

२३ 6660.00 

२४ 6660.00 

२५ 6660.00 

२६ 6660.00 

२७ 6660.00 

२८ 6660.00 

२९ 6660.00 

३० 6660.00 
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अनसूुची 19 
पालिका बजार कोठा भाडाको िररेट- आलथिक वर्ि 2078/079 

िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/ 

ख 1 980   ख 31 1240   ख 68 860 

ख 2 860   ख 32 1240   ख 69 860 

ख 3 860   ख 33 1240   ख 70 860 

ख 4 860   ख 34 1350   ख 71 860 

ख 5 860   ख 35 1350   ख 72 860 

ख 6 860   ख 36 1240   ख 73 980 

ख (चौ.) 7 0   ख 37 1240   ख 74 980 

ख 8 860   ख 38 1240   ख 75 860 

ख 9 860   ख 39 750   ख 76 860 

ख 10 860   ख 40 750   ख 77 860 

ख 11 860   ख 41 860   ख 78 860 

ख 12 860   ख 42 860   ख 79 860 

ख 13 980   ख 43 860   ख 80 980 
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िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/ 

ख 14 980   ख 44 980   ख 81 980 

ख 15 860   ख 45 980   ख 82 860 

ख 16 860   ख 46 860   ख 83 860 

ख 17 860   ख 47 860   ख 84 860 

ख 18 1100   ख 48 980   ख 85 860 

ख 19 980   ख 49 980   ख 86 860 

ख 20 1240   ख 50 1030   ख 87 980 

ख 21 1240   ख 51 980   ख 88 980 

ख 22 1240   ख 52 980   ख 89 860 

ख 23 1350   ख 53 860   ख 90 860 

ख 24 1350   ख 54 750   ख 91 860 

ख 25 1240   ख 55 980   ख 92 860 

ख 26 1240   ख 56 980   ख 93 860 

ख 27 1240   ख 57 980   ख 94 980 

ख 28 860   ख 58 390   ख 95 980 

ख 29 860   ख 59 980   ख 96 860 

ख 30 860   ख 67 980   ख 97 860 
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िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/ 

ख 98 860  ख 127 860  ख 158 1480 

ख 99 860  ख 128 860  ख 160 1960 

ख 100 860  ख 129 980  ख 161 860 

ख 101 980  ख 130 360  क 1 1650 

ख 102 980  ख 131 440  क 2 2750 

ख 103 860  ख 132 440  क 3 1230 

ख 104 860  ख 133 440  क 4 1760 

ख 105 860  ख 134 440  क 5 2220 

ख 106 860  ख 135 440  क 6 2220 

ख 107 860  ख 136 510  क 7 2550 

ख 108 980  ख 137 510  क 8 2750 

ख 109 980  ख 138 440  क 9 2750 

ख 110 860  ख 139 440  क 10 2550 

ख 111 860  ख 140 440  क 11 2220 

ख 112 860  ख 141 440  क 12 2220 

ख 113 860  ख 142 440  क 13 1760 
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िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/  िते्र स्टि नं. ef*f b/ 

ख 114 860  ख 143 510  क 14 1230 

ख 115 980  ख 144 1240  ग 1 भत्काएको 
ख 116 980  ख 145 1710  ग 2 भत्काएको 
ख 117 860  ख 146 1710  ग 3 भत्काएको 
ख 118 860  ख 148 1710  ग 4 भत्काएको 
ख 119 860  ख 149 1480  ग 5 भत्काएको 
ख 120 860  ख 150 1240  ग 6 भत्काएको 
ख 121 860  ख 151 1240  ग 7 भत्काएको 
ख 122 980  ख 152क 1240  ग 8 भत्काएको 
ख 123 980  ख 152ख 1240  ग 9 भत्काएको 
ख 124 860  ख 153 1240  ग 10 भत्काएको 
ख 125 860  ख 154 1720  ग 11 भत्काएको 
ख 126 860  ख 156 1480     

ख 127 860  ख 157 2440     
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अनसूुची -२० 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

सरसफाई सेवा शलु्कको िर (लनजी िेत्रिाई नदिए सम्मको िालग 
घरधनी/प्रलिपररवार करिािािाई िाग्ने) 

(राजस्व संकेि नं. १४२१९) 

सरसफाई सेवा शलु्कको िर (लनजी िेत्रिाई नदिए सम्मको िालग 
घरधनी/प्रलिपररवार करिािािाई िाग्ने) 

क्र.
सं. 

वववरि 
प्रलि व.वप. 

िर 

वावर्िक 

न्यूनिम 
रू. 

१ िैलनक सरसफाई सेवा पगुकेो स्थान १२ पैसा ५०० 

२ 
हप्तामा २ पटक सम्म सरसफाई सेवा पगुकेो 
स्थान 

१० पैसा ४०० 

३ 
हप्तामा १ पटक सम्म सरसफाई सेवा पगुकेो 
स्थान 

६ पैसा ३०० 

४ 
मवहनामा १ पटक सम्म सरसफाई सेवा 
पगुकेो स्थान 

३ पैसा २०० 

सरसफाई सेवा शलु्कको िर (पशेा, व्यापार, व्यवसाय वा उोगको िालग) 
क्र.सं. वववरि वावर्िक रू. 
१ िैलनक सरसफाई सेवा पगुकेो स्थान १००० 

२ साप्तावहक रूपमा सरसफाई सेवा पगुकेो स्थान ७५० 

३ 
पाजक्ष्िक वा मालसक रूपमा सरसफाई सेवा पगुकेो 
स्थान 

५०० 

४ 
िैलनक सरसफाई सेवा पगुकेो स्थानका संस्थागि सेवा 
प्रिायक (सहकारी समेि) 

१५०० 

५ 
बााँकी सरसफाई सेवा पगुकेो स्थानका संस्थागि सेवा 
प्रिायक (सहकारी समेि) 

१००० 

६ सरसफाई सेवा पगुेको स्थानका बैंक वा लबत्तीय संस्था १५०० 

७ 
सरकारी िथा गैह्र सरकारी कायाििय िथा प्रलिष्ठानहरू 
(लबशेर् सेवा) 

२४००० 

८ सपुरमाकेट, लडपाटिमेन्ट स्टोर २४००० 
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अनसूुची २१ 

 

 

साविजलनक सौचािय उपयोग शलु्क 

 

 

आ.व. २०७८।०७९ 

 क्र.सं. वववरि िर रू. 
१ वपसाब गरेको ५ 

२ दिसा गरेको १० 

३ स्नानगहृ उपयोग २० 

४ िकर सेवा प्रयोग १० 

 

अनसूुची २२
न्यावयक सेवासंग सम्बजन्धि
आ.व. २०७८/०७९

क्र.सं. वववरि एकाई िर रू. 
१ उजरुी ििाि िस्िरु १ १०० 

२ प्रलिउत्तर िस्िरु १ १०० 

३ 
सम्बन्ध लबचछेि सम्बजन्ध लनवेिन ििाि 
िस्िरु 

१ ५०० 

४ सम्बन्ध लबचछेि लसफाररश िस्िरु १ १५०० 

५ 
सहमलि एवम ् लमिापत्र गराईदिए बापिको 
िस्िरु (िवैु पिबाट एकमषु्ठ) 

१ १००० 

६ कोठा खािी गराईदिए बापि १ २००० 

७ 
न्यावयक सलमलिसाँग सम्बजन्धि कागजािको 
प्रलिलिवप प्रलि पाना 

१ ५ 

८ लिखि प्रमाजिकरि िस्िरु १ २०० 
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अनसूुची -२३ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

लनवेिन िस्िरु 

(राजस्व संकेि नं. १४२२९) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. ववर्य िर रू. 
१ लनवेिन ििाि िस्िरु १० 

२ 
कोटेशन टेण्डर ििाि िस्िरु िथा सूजचकरिको िालग 
ििाि 

१० 

३ 
िशैं मेिा उत्सव वा महोत्सव आदिको िालग लनवेिन 
ििाि िस्िरु 

२००० 

४ व्यवसावयक बजार सञ्चािन ििाि िस्िरु ३००० 

 

अनसूुची -२४ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

नक्सापास िस्िरु 

(राजस्व संकेि नं. ११३२२) 
आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. वववरि िर रू. 
क (क) नक्सापास िस्िरु   

१ कम्पाउण्डवाि प्रलि रलनङ वपट  ५ 

२ आरलसलस घर प्रलि वगि वपट  १४ 

३ िोड ववयरीङ घर १२ 

४ वपर् फ्याब / स्टीि स्टक्चर 10 

५ वपर् फ्याब / स्टीि स्टक्चर (एकििे गोिाम घर) 6 

६ अन्य कचची प्रकृलिका घर प्रलि वगि वपट ५ 

७ 

नक्सा संशोधन गनुि परेको खण्डमा हाि िाग्न े कुि 
िेत्रफिको नक्सापास िस्िरुको १५% थप िस्िरु 
िाग्नेछ । 

  

  



w/fg pkdxfgu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* 

170 

 

क्र.सं. वववरि िर रू. 
ख छुटको व्यवस्था   

१ 

वडा नं. ४, ५ र ६ मा २०७१/४/१ भन्िा अगालड 
बनेका घरहरूिाई नक्सा पास वा लनयलमि गनि िाग्न े
घरनक्सा पास िस्िरुमा ४०% छुट दििइनेछ । 

  

२ 
वडा नं. २० र साववक २७ मा २०७१/९/३० सम्म  
बनेका घरमा िाग्न ेिस्िुर्मा ४०% छुट दिइनेछ । 

  

३ 
हररि आवासगहृ लनमािि गनेिाई िस्िरुको ५०% छुट 
दिइनेछ । 

  

४ 
भकूम्पीय सदुृढीकरि गरी भवनको स्िरोन्निी गरेको 
खण्डमा िाग्ने िस्िरुमा ५०% छुट दिइनेछ । 

  

५ 

सडक ववस्िार गरी नयााँ मापिण्डको सडक लनमािि गिाि 
पदक्क घर भजत्कएमा सो जग्गामा बन्ने घरमा ५०% छुट 
दिइनेछ । 

  

ग 
२०६४ भाद्र ५ गिे पलछ नगरपालिकाको स्वीकृलि 
ववना बनेका घरको िस्िरु प्र.व. वफट 

िाग्न े

िस्िरुको 
िीनगिुा 

घ नामसारी (घर नं. िथा नक्सा) िस्िरु   

1 
घरनक्सा नामसारी -राजीनामा कागजमा घर उल्िेख 
भएमा हाि िाग्न ेिस्िरुको 

५०.००% 

2 
घरनक्सा नामसारी -राजीनामा कागजमा घर उल्िेख 
नभएमा हाि िाग्न ेिस्िरुको 

१००.००
% 

3 एकासगोिको पररवारको सिस्यको नाममा नामसारी हुाँिा  ५०० 

ङ िे आउट   

१ िे आउट (१२०० वगिवपटसम्म) ३०० 

२ िे आउट (१२०१ िेजख १६०० वगिवपटसम्म) ४०० 

३ िे आउट (१६०१ िेजख २००० वगिवपटसम्म) ५०० 

४ िे आउट (२००० वगिवपटभन्िा मालथ) ८०० 

छ नापी िस्िरु   

१ जग्गा नापी (अलमन) िस्िरु (घरनक्सा पास प्रयोजन) ५०० 

२ जग्गा नापी (अलमन) िस्िरु १ कठ्ठासम्म १००० 

  
जग्गा नापी (अलमन) िस्िरु १ कठ्ठामालथ प्रलिधरु रू. 
२५ िे थप िस्िरु िाग्नेछ । 
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क्र.सं. वववरि िर रू. 
च नक्सा लडजाइन शलु्क   

१ २००० वगि वपट सम्मको नक्सा १५० 

२ ३००० वगि वपट सम्मको नक्सा १७५ 

३ ४००० वगि वपट सम्मको नक्सा २०० 

४ ५००० वगि वपट सम्मको नक्सा २२५ 

५ ५००० वगि वपट भन्िा ववढको नक्सा २५० 

छ 
सडक वपच कटान िस्िरु (चौडाइ १ वपट कम भएमा 
प्रलि रलनङ वपट र बढी भएमा प्रलि वगि वपट) 

७५० 

  

सडक वपच कटान िस्िरु (उपमहानगरपालिकाको 
स्वीकृलि लबना वपच काटेमा लनयलमि िस्िरुमा िाग्ने थप 
िस्िरु) 

५०% 

ज 

पिवटङ (जग्गा) को नक्सापास िस्िरु 
(उपमहानगरपालिकािे िोकेको मापिण्ड पूरा गरेको) - 
३ कठ्ठा सम्म 

५००० 

  

पिवटङ (जग्गा) को नक्सापास िस्िरु 
(उपमहानगरपालिकािे िोकेको मापिण्ड पूरा गरेको) - 
३ कठ्ठा भन्िा मालथ 

१०००० 

झ 
पिवटङ (जग्गा) को नक्सापास जररवाना - ५ कठ्ठा 
सम्म 

१०००० 

  
पिवटङ (जग्गा) को नक्सापास जररवाना - ५ कठ्ठा 
भन्िा मालथ सम्म 

२५००० 

ञ लनमािि कायि सम्पन्न प्रमािपत्र िस्िरु लनशलु्क 

ट सपुरलभजन िस्िरु प्रलि वगिवपट ५ 
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अनसूुची -२५ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

चार वकल्िा, आय-हैलसयि प्रमाजिि िथा अचि सम्पजत्तको मूल्याङ्कन 
िस्िरु/िर 

(राजस्व संकेि नं. १४२४३) 

क्र.
सं. 

वववरि संख्या िर रू. 

१ चारवकल्िा प्रमाजिि १ १००० 

२ आय-हैलसयि प्रमाजिि लसफाररशः     

  (क) जम्मा रू. ३० िाख सम्मको १ ३००० 

  
(ख) रू. ३० िाखभन्िा बढीमा प्रत्येक थप 
१० िाखसम्ममा रू.५०० थप िस्िरु िाग्ने 

  (+५००) 

३ 
आय-हैलसयि प्रमाजिि लसफाररश (अध्ययन 
प्रयोजन) 

    

  (क) जम्मा रू. ३० िाख सम्मको १ २००० 

  
(ख) रू. ३० िाखभन्िा बढीमा प्रत्येक थप 
१५ िाखसम्ममा रू.५०० थप िस्िरु िाग्ने 

  (+५००) 

४ घरजग्गा मूल्याङ्कन िस्िरु १ ०.०१% 
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अनसूुची -२६ 

 िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

 लसफाररश िस्िरु 

 (राजस्व संकेि नं. १४२४३) 

 आ.व. २०७७/७८ 

 क्र.सं. ववर्य िर रू. कैवफयि 

 १ नागररकिा लसफाररश िस्िरु (वंशज) १००   
 

२ 
नागररकिा लसफाररश िस्िरु 
(अंगीकृि) 

५०० 
  

 ३ घर नम्बर पिेट िस्िरु २००   
 ४ घर कायम लसफाररश िस्िरु १५००   
 

५ 
घरजग्गा नामसारी सम्बन्धी लसफाररश 
(मिृकबाट) 

१००० 
  

 
६ 

घरवाटो लसफाररश (नयााँ नापी िते्र) 
प्रलि धरु 

५०० 

वववक्र हनु े
जग्गाको 
िेत्रफि 
उल्िेख 
गने 

न्यूनिम ्रु १०००
 

७ 

घरवाटो लसफाररश (नयााँ नापी बाहेक 
सालबक धरान पञ्चायिका जग्गा) प्रलि 
धरु 

३०० 

८ 

घरवाटो लसफाररश (सालबक धरान 
११क-११ङ, बााँझगरा र घोपाको 
सालबक १-१९ नं. वडाका जग्गा) 
प्रलिधरु 

२२५ 

९ 

घरवाटो लसफाररश (सालबक पााँचकन्या 
र लबष्िपुािकुा गालबसका िराई िेत्रमा 
पने र बााँझगरा ९ख का जग्गा) 
प्रलिधरु 

१२५ 

न्यूनिम ्रु ५००
 १० 

घरवाटो लसफाररश (सालबक पााँचकन्या 
र लबष्िपुािकुा गालबसका पहाडी 
िेत्रमा पने जग्गा) प्रलिधरु 

५० 

  
बकस पत्र, अंशवण्डा िथा 
एकासगोिमा घरजग्गा नामसारी  

१०००   
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क्र.सं. ववर्य िर रू. कैवफयि  

११ 
घरपािवुा कुकुर ििाि िथा नवीकरि 
शलु्क 

१००० 
  

 १२ संघसंस्था नवीकरि लसफाररश ५००   
 १३ संघसंस्था ििाि लसफाररश १०००   
 १४ सनाखिको लसफाररश ५००   
 १५ सजिलमन िस्िरु 750   
 १६ बसोबास सम्बन्धी लसफाररश ५००   
 १७ बाटो कायम िस्िरु १०००   
 १८ बैंक प्रयोजन बाटो प्रमाजिि िस्िरु ३०००   
 १९ अंग्रजेीमा लसफाररश 550   
 २० अलबवावहि लसफाररश िस्िरु १०००   
 २१ मोहीको िगि कटृा लसफाररश १०००   
 

२२ 
नाम थर जन्म लमलि संशोधन 
लसफाररश 

५०० 
  

 २३ जन्म मतृ्य ुवववाह सम्बन्धी लसफाररश ५००   
 २४ व्यवसाय ठाउाँसारी िस्िरु ५००   
 

२५ 
व्यवसायको नाम वकलसम आदि 
पररवििन िथा िगि कटृा 

५०० 
  

 
२६ व्यवसाय नामसारी िस्िरु  

करको २५ 
प्रलिशि   

 
२७ 

पेन्सन काडि वा सो सम्बन्धी अन्य 
लसफाररस 

५०० 
  

 

२८ 

प्रलिलिपी (घरनक्साको फायिमा 
रहेको कागजपत्रको वा अन्य (प्रलि 

पाना) 

१०० 

  
 २९ प्रलिलिपी (व्यवसाय ििाि प्रमाि पत्र) ५००   
 

३० 
प्रलिलिपी (सम्पजत्त कर/ मािपोि 
रलसिको) 

१५० 
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क्र.सं. ववर्य िर रू. कैवफयि  

३१ 
प्रलिलिपी (धरौटी रलसि-रू. १०० 
सम्मको प्रलि एकाई) 

१० 
  

 
३२ 

प्रलिलिपी (धरौटी रलसि-रू. १०० 
भन्िा मालथकोमा धरौटी अंकको) 

१०.००% 
  

 
33 

िईु ईन्चसम्म वोररङको िालग अनमुिी 
िस्िरु 

रु. ५ िाख 
  

 
34 िईु ईन्च वोररङको िालग वावर्िक नववकरि रु. 3 िाख   

 
35 

डेढ ईन्चभन्िा कम साईज वोररङको 
िालग वावर्िक नववकरि 

रु. 2 िाख 
  

 ३६ लसफाररश िस्िरु (साधारि) ५५०   
 

३७ 
लबिु जडान (साधारि) िथा नामसारी 
लसफाररश िस्िरु 

500 
  

 
३८ 

लथ्र फेस िाईन लबिु जडान 
लसफाररश 

१००० 
  

 ३९ लबवटएस टावरको लसफाररश २००००   
 ४० काठको िालग लसफाररश २०००   
 

४१ 
खानेपानी जडान िथा नामसारी 
लसफाररश िस्िरु 

500 
  

 
४२ 

खानेपानी वा लबिु जडान िथा नामसारी 
लसफाररश िस्िरु (ऐिानी जग्गा) 

५00 
  

 ४३ धमि पतु्र वा पतु्री लसफाररश १०००   
 ४४ हकवािा संरिि सम्बन्धी लसफाररश 500   
 ४५ शेयरसाँग सम्बजन्धि लसफाररश िस्िरु १०००   
 

४६ 
छुट जग्गा ििाि लसफाररश -५ कठ्ठा 
सम्म िेत्रफि भएमा 

२५०० 
  

 
४७ 

छुट जग्गा ििाि लसफाररश -५ कठ्ठा 
भन्िा मालथ िेत्रफि भएमा 

५००० 
  

 ४८ अपिुालि लसफारीश ५००   
 ४९ चाररत्रीक प्रमाि पत्र ५००   
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अनसूुची -२७ 
िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

व्यजत्तगि घटना ििाि िस्िरु 
(राजस्व संकेि नं. १४२४४) 

आ.व. २०७८/०७९ 
क्र.सं. वववरि िर 
1 व्यजिगि घटना ििाि िस्िरु 200 

2 व्यजिगि घटना ििाि प्रलिलिपी प्रमाजिकरि िस्िरु 500 

3 व्यजिगि घटना ििाि प्रमाजिकरि िस्िरु 300 

4 व्यजिगि घटना ििाि संशोधन िस्िरु 500 

5 

व्यजिगि घटना िथा नागररक अलभिेख ििाि वकिाब 
हेरेको िस्िरु 200 

6 पररचयपत्रको लबिम्ब िस्िरु 200 

7 पररचयपत्रको प्रलिलिवप िस्िरु 500 

 

अनसूुची -२८ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

नािा प्रमाजिि िस्िरु 

(राजस्व संकेि नं. १४२४५) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. ववर्य िर रू. 
१ नािा प्रमाजिि (मिृकसाँग नािा जोलडएको) २०० 

२ नािा प्रमाजिि (अन्य) ५०० 

३ नािा प्रमाजिि िस्िरु (अंग्रजेीमा) ५०० 

४ नािा प्रमाजििको प्रलिलिपी ५०० 
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अनसूुची -२९ 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

अन्य िस्िरु (फाराम, प्रमािपत्र, बकु आदिको िस्िरु) 

(राजस्व संकेि नं. १४२४९) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. ववर्य िर रू. 
१ लनवेिन फाराम (साधारि) २० 

२ लनवेिन वा नागररकिा अनसूुची फाराम (नेपािी कागजमा बनेका) २५ 

३ भवन लनमािि िरखास्ि फाराम प्रलि बकु १५०० 

४ पिवटङ् (जग्गा) को फाराम िस्िरु १५०० 

५ व्यवसाय प्रमािपत्र िस्िरु २०० 

६ कर चिुा स्टीकर  निाग्न े

७ कर चिुा स्टीकर प्रलिलिपी २५ 
 

अनसूुची (३०) 

 िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

सडक बत्ती ममिि सेवा शलु्क 

(राजि संकेि नं. १४२४९) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. ववर्य 
सम्पजत्त करको 

% 

न्यूनिम 
रू. 

 १ िोहोरो भेपर ल्याम्प जडान िेत्र २० १२० 

 २ एकािफि  मात्र भेपर ल्याम्प जडान िेत्र १५ ८० 

 ३ ट्युबिाइट जडान िेत्र १० ५० 

 ४ बल्ब जडान िेत्र ७ २५ 

 ५ सोिार जडान िेत्र २० ५० 

 
 

अनसूुची (३१) 
िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

बारूि यन्त्र ममिि सेवा शलु्क 
(राजि संकेि नं. १४२४९)                आ.व. २०७८/०७९ 

    क्र.सं. ववर्य वावर्िक िर रू. 
१ बारूियन्त्र ममिि सेवा शलु्क ५० 
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अनसूुची (३२) 

िफा (१२) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

संस्थागि (लनजी) ववद्याियसाँग सम्बजन्धि आम्िानीको िर 

(राजि संकेि नं. १४२२३) 

आ.व. २०७८/०७९ 

क्र.सं. वववरि िस्िरु रू. 

१ 
ववािय स्िर बवृि/किा थपको िालग आवेिन 
िस्िरु 

५००० 

२ 
ववािय/किा थप सञ्चािन अनमुलि िस्िरु-पूवि 
प्रा.वव. वा मन्टेिरी 

२००० 

३ 
ववािय/किा थप सञ्चािन अनमुलि िस्िरु-
आधारभिू िह 

५००० 

४ 
ववािय/किा थप सञ्चािन अनमुलि िस्िरु- किा 
९ र १० 

१०००० 

५ 
ववािय/किा थप सञ्चािन अनमुलि िस्िरु- किा 
११ र १२ 

१५००० 

६ लबाियको प्रोपाइटर नामसारी िस्िरु ५००० 

७ लबाियको नाम पररवििन िस्िरु ५००० 

८ लबाियको ठाउाँसारी लसफाररश िस्िरु ५००० 

९ लबाियको ठाउाँसारी सहमलि िस्िरु १०००० 

१० लबाियसाँग सम्बजन्धि अन्य लसफाररश िस्िरु १००० 

११ जशिक सरूवा जजल्िान्िर सहमलि लसफारीश पत्र ५००० 

१२ 
शैजक्ष्िक प्रमाि पत्रमा नाम, थर, जन्म लमलि 
संशोधन िस्िरु 

१०० 

१३ 
आफ्नै श्रोिमा सामिुावयक ववािय स्थापना गने 
अनमुिी िस्िरु 

२००० 

१४ 
आफ्नै श्रोिमा सामिुावयक ववािय स्थापना गने 
लसफारीश िस्िरु 

१००० 
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पूवािधार (सडक) उपयोग सेवा शलु्क 

(राजस्व संकेि नं. ११४५२ ) 

1 df]̂ /;fO{sn, :s'^/ 100   

2 kfj/ ^̀]n/, cGo ;fgf ;jf/L ;fwgx? 2000 50 

3 lksck 4000 50 

4 ldlg ^̀s 5000 50 

5 ^̀fS^/ 5000 50 

6 l^̀Kk/ 8000 50 

7 ^̀s tyf cGo x]le ;jf/L 7500 50 

8 
6 rSsf eGbf al( ePsf ^̀s, l^̀Kk/, 

nx/L cfbL 
10000 100 

9 kfgL af]Sg] ]̂+s/ 6000 50 

10 ;+:yfut ljBfnosf] a;x?     

  s_ e]g tyf dfO{qmf] िथा अन्या साना सवारी 4000   

  v_ a; tyf ldlg j; 5000   

 

अनसूुची ३४ 

प्राकृलिक स्रोि वववक्र शलु्क 

लसनं वववरि ईकाई 
वववक्र 
िर रु 

कैवफयि 

१ 
ढंुगा लगटी रोडा ग्रावेि 
चट्टान स्िेट  

प्रलि क्यवु 
वफट 

६.०० 
प्रिेशिे िोकेको 
िरको जोड 

२ बािवुा जचपस 
प्रलि क्यवु 
वफट 

४.७५ 
प्रिेशिे िोकेको 
िरको जोड 

३ माटो भरौट वा बिौटे 
प्रलि क्यवु 
वफट 

३.०० 
प्रिेशिे िोकेको 
िरको जोड 

४ 

नदि िथा खोिािे 
बगाएर ल्याएको काठ 
िाउरा िहत्तर बहत्तर 
आदि 

प्रलि वकिो २.५०   

५ िाउरा वववक्र  प्रलि वकिो ५.००   
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cg';"rL -#%_ 

 

ljB't kf]n tyf ^]lnkmf]g kf]n / ^f̀G;kmd{/ Pj+ Sofljg z'Ns 

qm=;+= ljj/)f dfl;s ? 

1 ljB't kf]n 100 

2 ]̂lnkmf]g kf]n 50 

3 ^f̀G;km/d{/ tyf ^]lnkmf]g Sofljg]^ 1000 

 

अनसूुची (३६) 
िफा(12) को उपिफा (५) साँग सम्बजन्धि 

पश ुस्वास््य सेवा शलु्क 

क्र.सं. वववरि िर रु. 

1 
लनरोलगिा प्रमाि पत्र वा लसफाररस पत्र - 
खसी/बोका/बाख्रा/पाठापाठी प्रलिगोटा 

25 

2 खसी पारेको  50 

3 कृलिम गभिधान (AI)  100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w/fg pkdxfgu/kflnsfåf/f k|sflzt 

d"No ?= &$÷– 


