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सयावर गाॉउऩालरका  

नवरऩयासी, (फददघाट ससु्ता ऩश्चिभ) 
स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् ६          सॊखमा्१                 श्रावण भहहना १ गते, २०७९  
बाग १ 

 

 

 स्थालनम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ उऩदपा १ फभोश्चजभ सयावर 
गाउऩालरकाको  गाउॉसबारे फनाएको देहाम फभोश्चजभको ऐन सवदसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन 

गरयएको छ । 

 

२०७९ सारको ऐन सॊखमा १ 

ऐनको नाभ् सयावर गाउॉऩालरकाको आलथदक ऐन २०७9 
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सयावर गाउॉऩालरकाको आलथदक ऐन २०७९  

                                          गाउॉसबाफाट स्वीकृत लभलत्२०७९/०३/३१  

                      प्रभाश्चणकयण लभलत्२०७९/०३/३१ 

                                                   प्रकाश्चशत लभलत्२०७९/०४/०१ 

                                                               

 

सयावर गाउऩालरकाको अथद सम्फन्धी प्रस्तावराई कामादन्वमन गनद फनकेो हवधेमक  

प्रस्तावना् 

सयावर गाउऩालरकाको आलथदक वषद २०७९/०८० को अथद सम्फन्धी प्रस्तावराई कामादन्वमन 
गनदको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गनद, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक 
व्मवस्था गनद वाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊहवधानको धाया २८८ को उऩधाया (२) फभोश्चजभ सयावर गाॉउ सबारे मो ऐन फनाएको 
छ  । 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
(१) मस ऐनको नाभ " आलथदक ऐन, २०७९ " यहेको छ । 

(२) मो ऐन २०७९ सार श्रावण १ गतेदेश्चख सयावर गाॉउऩालरका ऺेत्रभा राग ुहनुेछ।  

२. सम्ऩलत कय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र अनसूुची (१) फभोश्चजभ एहककृत सम्ऩश्चत्त कय / 
घयजग्गा कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. घय वहार कय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मश्चि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै आॊश्चशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुश्चच (२) 
फभोश्चजभ घय जग्गा वहार कय रगाइनेछ ।  
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४. व्मवसाम कय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य 
आलथदक कायोवायका आध।यभा अनसूुची (३) फभोश्चजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ । 

५. जलडफटुी, कवाडी य श्चजवजन्त ुकय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मश्चि वा सॊस्थारे ऊन, 
खाटो, जलडफटुी, वनकस, कवाडी भार य प्रचलरत काननुरे लनषधे गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका 
अन्म भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाॉख, छारा जस्ता वस्तकुो व्मवसाहमक 
कायोवाय गयेवाऩत तोहकए फभोश्चजभको कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ।  

६. सवायी साधन कय् गाॉउऩालरका ऺेत्रलबत्र दताद बएका सवायी साधनभा तोहकए फभोश्चजभ सवायी 
साधन कय रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोश्चजभ हनुेछ  । 

७. हवऻाऩन कय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र हनुे हवऻाऩनभा तोहकए फभोश्चजभ हवऻाऩन कय रगाइने 
य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था 
बएको अवस्थाभा सोहह फभोश्चजभ हनुेछ  ।  

८. भनोयन्जन कय् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा तोहकए फभोश्चजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोश्चजभ हनुेछ  । 

९. फहार लफटौयी शलु्क्  गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र  सावदजलनक जग्गाभा लनभादण गयी सञ्चारन 
गयेका सॊयचनाभा सम्ऩत्ती कयको दोब्फय कय रगाई असूर गरयनेछ । 

१०. ऩाहकद ङ शूल्क् गाॉउऩालरकाका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩाहकद ङ सहुवधा उऩरब्ध गयाए 
वाऩत तोहकए फभोश्चजभ ऩाहकद ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

११.  सेवा शलु्क,  लसपारयस दस्तयु् गाॉउऩालरकारे लनभादण, सॊचारन वा व्मव्स्थाऩन गयेका 
अनसूुश्चच ४ भा उश्चल्रश्चखत स्थानीम ऩूवादधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही 
अनसूुचीभा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क  रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ  । 

१२. ऩमदटन शलु्क् गाॉउऩालरकारे आफ्ने  ऺेत्रलबत्र प्रवेश गने ऩमदटकहरुफाट तोहकए फभोश्चजभको 
ऩमदटन शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोहह फभोश्चजभ हनुेछ  । 
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१३. कय छुट् मस ऐन फभोश्चजभ कय लतने दाहमत्व बएका व्मश्चि वा सॊस्थाहरुराई लनश्चित 
सभमलबत्र कय लतनद आएभा १० प्रलतशत छुट य १ आ.व. लबत्र नलतनेराई १० प्रलतशत 
जरयवाना  गयी असूर उऩय  गरयने छ । 

१४. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फश्चन्ध कामदहवलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा 
शलु्क सॊकरन सम्फश्चन्ध कामदहवलध गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुे छ ।  

 

अनसूुची-१ 

सम्ऩश्चत्त कय य बभुी कयको दय  

लस.नॊ. भलु्माङ्कन यकभ रु कामभ हनु ेदय रु  कैहपमत  

१ १ राख देश्चख ५ राख सम्भ २०।००  

२ ५ राख १ देश्चख ६ राख सम्भ २५।००  

३ ६ राख १ देश्चख ७ राख सम्भ ३०।००  

४ ७ राख १ देश्चख ८ राख सम्भ ३५.००  

५ ८ राख १ देश्चख ९ राख सम्भ ४०।००  

६ ९ राख १ देश्चख १० राख सम्भ ४५।००  

७ १० राख १ देश्चख ११ राख सम्भ ५०।००  

८ ११ राख १ देश्चख १२ राख सम्भ ५५।००  

९ १२ राख १ देश्चख १३ राख सम्भ ६०।००  

१० १३ राख १ देश्चख १४ राख सम्भ ६५।००  

११ १४ राख १ देश्चख १५ राख सम्भ ७०।००  

१२ १५ राख १ देश्चख १६ राख सम्भ ७५।००  

१३ १६ राख १ देश्चख २० राख सम्भ १००।००  

१४ २० राख १ देश्चख २५ राख सम्भ १२५।००  

१५ २५ राख १ देश्चख ३० राख सम्भ १५०।००  

१६ ३० राख १ देश्चख ३५ राख सम्भ १७५।००  

१७ ३५ राख १ देश्चख ४० राख सम्भ २००।००  

१८ ४० राख १ देश्चख ४५ राख सम्भ २२५।००  
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१९ ४५ राख १ देश्चख ५० राख सम्भ २५०।००  

२० ५० राख १ देश्चख ५५ राख सम्भ ३००।००  

२१ ५५ राख १ देश्चख ६५ राख सम्भ ३५०।००  

२२ ६५ राख १ देश्चख ७५ राख सम्भ ४००।००  

२३ ७५ राख १ देश्चख ८५ राख सम्भ ४५०।००  

२४ ८५ राख १ देश्चख १ कयोड सम्भ ५५०.००  

२५ एक कयोड १ देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ  

७००।००  

२६ एक कयोड १० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

८५०।००  

२७ एक कयोड २० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

१०००।००  

२८ एक कयोड ३० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

११५०।००  

२९ एक कयोड ४० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

१३००।००  

३० एक कयोड ५० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

१५००।००  

३१ एक कयोड ६० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

१७००।००  

३२ एक कयोड ७० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

१९००।००  

३३ एक कयोड ८० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

२१००।००  

३४ एक कयोड ९० देश्चख १ कयोड १० 
सम्भ 

२३००।००  

३५ २ कयोड बन्दा भालथ जलतसकैु बएऩलन 
त्मस ऩलछको प्रलतराख थऩ रु 
०.०२% 

०.०२ प्रलतशत %  
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ख) सम्ऩलतकयका रालग बौलतक सॊयचनाको वलगदकयण तथा भलु्माङ्कन दयेयट 

क्र.
स. 

बौलतक सॊयचनाको वनावट  दयरु (प्रलत फगद 
पुट) 

कैहपमत 

१ आय.लस.लस. फे्रभ स्रक्चय ६००।००  

२ लसभेन्टको जोडाई इट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो, आय.लस.लस. 
छाना  

५५०।००  

३ भाटोको जोडाई इट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो, आय.लस.लस. 
छाना 

५००।००  

४ लसभेन्टको जोडाई इट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो जस्ता य 
एस्वेस्टसय टामर य खऩडाको छानो 

४५०।००  

५ भाटोको जोडाई इट्टा वा ढुङ्गाको ग्राहो जस्ता य 
एस्वेस्टसय टामर य खऩडाको छानो 

४००।००  

६ काठको खम्फा जस्ता य एस्वेस्टसय टामर य खण्डाको 
छानो बएको घय  

२००।००  

७ काठको खम्फा पुस (खय) को छानो बएको घय १५०।००  

 

ग) सम्ऩलत कयका रालग बौलतक सॊयचनाको ह्रास कट्टी दययेट 

क्र.स. अवलध बौलतक 
सॊयचनाको 
वगीकयणको 
क्र.स. १ का 
रालग (प्रलतशत) 

बौलतक सॊयचनाको 
वगीकयणको क्र.स. 
२,३,४ का रालग 
(प्रलतशत) 

बौलतक सॊयचनाको 
वगीकयणको क्र.स. 
५,६,७ का रालग 
(प्रलतशत) 

१ १ देश्चख ५ फषदसम्भ १० १० १५ 

२ ६ देश्चख ५ फषदसम्भ १३ २० २० 

३ ११ देश्चख ५ फषदसम्भ १६ २५ ३५ 

४ १६ देश्चख ५ फषदसम्भ १९ ३० ४० 

५ २१ देश्चख ५ फषदसम्भ २२ ३५ ४० 
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६ १६ देश्चख ५ फषदसम्भ २५ ४० ४० 

७ ३१ देश्चख ५ फषदसम्भ २८ ४० ४० 

८ ३६ देश्चख ५ फषदसम्भ ३० ४० ४० 

९ ४१ देश्चख ५ फषदसम्भ ३४ ४० ४० 

१० ४६ देश्चख ५ फषदसम्भ ३७ ४० ४० 

११ ५१ देश्चख ५ फषदसम्भ ४० ४० ४० 

१२ ५५ देश्चख ५ फषदसम्भ ४० ४० ४० 

 

 

अनसूुची-२ 

घय फहार कयको दय  

लस.नॊ. भलु्माङ्कन यकभ रु        यकभ कैहपमत 

१  फहार कय    १०%  

 

अनसूुची-३ 

व्माऩाय व्मवसाम कय 

क्र.सॊ. उद्योगव्मवसामकोप्रकाय 
फाहषदक राग्न ेकयकोदय०७७/०७८ 

दतादशलु्क क(रु ख(रु.) ग(रु.) घ(रु.) 
नवनीकय
ण 

१ भददया ऩसर  

१.१ थोक ऩसर २००० 
१५०
० 

१२०० १००० ५००   

१.२ लडष्डव्मटुसद  १५०० 
१२०
० 

१००० १००० ५००   

१.३ खदु्रा ऩसर १०००  १०० १००० ५०० ५००   



                    सरावल राजपत्र         

  
 

8 
 

० 

२ दगु्ध व्मवसामी (डेयी) १५०० 
१५०
० 

१००० ५०० २५०  

३ गाइ,बैसी पभद १००० 
१००
० 

७५० ५०० २५०  

४ फाख्रा पभद १००० ५०० ४०० ३०० २००  

५ फॊगयु पभद १००० ७५० ५०० २५० १५०  

६ हास,कुखयुा,ऩॊश्चऺ पभद १००० ५०० ४०० ३०० २००  

७ भाछा पभद १००० ५०० ४०० ३०० २००  

८ 
एहककृत कृहष वा ऩश ु
,ऩॊश्चऺ पभद १५००  

१००
० 

१००० ५०० ५००   

९ 
टेररयङ वा टेररयङ 
तालरभ  

१००० ५०० ४०० ३०० २००  

१० 
सनुचादी व्मवसाम / 
ऩसर 

२०००  
१५०
० 

१५०० १००० ५००   

११ होटेरव्मवसाम 

११.१ रयसोटद श्रणी क ३०००  
२००
० 

० ० ०  

११.२ होटेर फाय रज २०००  
२००
०  

१५००  १००० ५००  

११.३ येष्टटुयेन्ट २०००  
१००
० 

१००० ५०० ५००  

११.४ 
खाजा घय/ लभष्ठान 
बण्डाय 

१५००  
१००
० 

१००० ५०० ५००  

१२ बाडा ऩसर २००० 
१५०
० 

१५०० १००० ५००  

१३ पेन्सीवा कऩडा ऩसर 

१३.१ 
थोक पेन्सी तथा कऩडा 
ऩसर 

२००० 
१५०
० 

१००० ५०० २५०  

१३.२ खदु्रा पेन्सी तथा कऩडा १५०० १०० १००० ५०० २५०  
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ऩसर ० 
१४ स्वास््मसेवा       

१४.१ श्चचहकत्सक कन्सल्टेन्ट २५०० १५०
० 

    

१४.२ डाक्टय सेवा हकश्चल्नक २००० 
१५०
० 

१००० ५०० ५००  

१४.३ ल्माफ सेवा २००० 
१५०
० 

१००० ५०० ५००  

१४.४ औषधीऩसर २००० 
१५०
० 

१००० ५०० ५००  

१५ 
तयकायी तथा परपुर 
व्मवसाम 

१००० ५०० ५०० २५० १५०  

१६ भाछा भास ुऩसर १०००  
१००
० 

७५० ५०० २५०  

१७ ईरेक्रोलनक ऩसर १५००  
१००
० 

५०० २५० १५०   

१८ 
हेमय सैरनु/ ब्महुटऩारदय 
तथा तालरभ केन्द्र 

१००० ५०० ३०० २०० १००  

१९ आटद/फ्रेक्स हप्रन्ट ऩसर ५०० ४०० ३०० २०० १००  

२० फ्रेक्स हप्रन्ट ऩसर १००० ५०० ५०० ३०० ३००  

२१ जतु्ताऩसर  १००० ५०० ३०० २०० १००  

२२ पोटोस्टुलडमो १०००  
१००
० 

७५० ५०० २५०  

२३ पलनदचयएण्ड पलनदलसङ २०००  
२००
० 

१५०० १००० ५००   

२४ 
भोफाइऋभ ्, 

भभदततथाऩसर 
 १००० 

१००
० 

७५० ५०० ३००   

२५ 
सवायी साधन सॊवन्धी व्मवसाम 

  

२५.१ सवायी साधन सोरूभ २५००० १०००० १००    
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०० 

२५.२ 
भोटय ऩाटदस खरयद 
हवक्री व्मवसाम 

२५००० १०००० 
१००
०० 

   

२५.३ 
सवायी साधन फडी 
फनाउने कायखाना 

२५००० १०००० 
१००
०० 

   

२५.४ भोटयफाईकवकद सऩ २००० १००० 
१००
० 

८०० ५००   

२५.५ 
रयक्सा, साइकर लफक्री 
ऩसर 

३००० १००० 
१००
० 

८०० ५००   

२५.६ 
रयक्सा, साइकर भभदत 
ऩसर 

१००० ८०० ५०० ५०० ५००   

२५.७ 
ठुरा साना सवायी साधन 
भभदत ऩसर 

३००० १००० 
१००
० 

८०० ५००  

२५.८ टामय ऩसर थोक २००० १००० 
१००
० 

८०० ५००   

२५.९ 
टु्यफ भभदत तथा हावा 
बने ऩसर 

५०० ५०० ० ० ०  

२६ याइसलभर २०००  १५०० 
१००
० 

७५० ५००   

२७ 
घलड, येलडमो, टेलरलबजन 
भभदत ऩसर 

१०००  १००० ७५० ५०० २५०   

२८ ऩेरोरऩम्ऩ ५०००  २५००         -        -       -   

२९ भसरा उद्योग १०००  ४०० ३०० २०० १००   

३० इट्टा उद्योग 
५००००

  
५००००         -        -       -   

३१ हाडदवेमय ऩसर ५०००  ४००० 
३००
० 

       -       -   

३२ 
ढुॊगा,लगट्टी,फारवुा,भाटो 
सप्रामसद 

२५००० ५०००         -        -       -   
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३३ लसभेन्ट उद्योग 
५००००

  
५००००         -        -       -   

३४ सगुयलभर 
४००००

  
५०००         -        -       -   

३५ चाभरउद्योग वा प्रान्ट  
४००००

  
५०००         -        -       -   

३६ श्चस्टर उद्योग 
५००००

  
५००००         -        -       -   

३७ ग्मासफ्माश्चक्र ४०००० २५०००     

३८ कवाडीसॊकरन केन्द्र १०००  १००० ५००        -       -   

३९ ऩसु्तकऩसरस्टेसनयी १५००  १५०० 
१००
० 

७५० ५००   

४० स लभर २५००  २००० 
१५०
० 

१००० ५००   

४१ लनभादण व्मवसामी (घ) 
२५०००

  
१००००         -        -       -   

४२ 
सहकायीसॊस्था (कृहष य 
भहहरा ) 

० १००० ५००      -      -   

४३ अन्म सहकायी ० २००० 
१५०
० 

१००० ५००   

४४ 
भनीचेन्जय य रान्सपय 
काउन्टय 

१५००  १००० ७५० ५०० २५०   

४५ लनजीहवद्यारम प्रा हव 
२००००

  
५००० 

३००
० 

२००० १०००   

४६ लनजीहवद्यारम +२ 
३००००

  
१०००० 

७००
० 

५००० ३०००   

४७ हवऻाऩन कय      -      -      -      -      - 
 ठेक्का 
अनसुाय 
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४८ 
लनजी अस्ऩतार 
यनलसदङहोभ 

 ५००० 
सशु्चचकृत 
दस्तयु 

५००० 
३००
० 

१०००      -   

४९ ईन्जीलनमरयङ्गसेवा 
 ५००० 
सशु्चचकृत 
दस्तयु  

४०००        -      -      -   

५० काननुनी ऩयाभशद सेवा ३००० २५००     

५१ रेखाऩहढ व्मवसामी ३००० २५००     

५२ 
रेखा ऩरयऺक सेवा 
दस्तयु 

१०००      

५३ केवरनेटवकद  ५०००  ५००० 
५००
० 

२०००      -   

५४ 
लफश्चत्तम सॊस्था / 
फैक/इन्सयेुन्स कम्ऩनी ०  १०००० 

५००
० 

३००० १५००   

५५        

५६ लडस्टीरयीउद्योग  २५०००     

५७ एग्रोबेटऩसर ५००० १५००     

५८ भर, हवउ हवजन ऩसर २५०० १०००      

५९ 
सॊचाय/हवधतु कम्ऩनी वा 
सॊस्था 

०  १०००० 
५००
० 

३०००      -   

६० भेनऩावयकम्ऩनी ०  २०००       -      -      -   

६१ छाऩाखाना ०  २००० 
१५०
० 

     -      -   

६२ ऩानीउद्योग ०  ३००० 
२००
० 

     -      -   

६३ 
 सावदजलनकऩोखयी / 
नदी ०  

ठेक्काअनसुा
य 

        

६४ 
लनजी भाटो खरयद 
हवक्रीभा योमल्टी 

 
प्रलत घन 
हपट रू 
०.५ 
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६५ 
फारवुा, लगट्टी, 
एवॊनददजन्मसाभग्री 

०  
प्रलतघनहप

टरु 
      

 प्रदेश 
कानून 
फभोश्चजभ 

६६ हाटफजाय ०  
ठेक्काअनसुा

य 
        

६७ 
टेण्ड एण्ड  
साउण्डलसस्टभ 

२०००  १५०० 
१००
०  

१०००   १०००   

६८ 
आयकेस्रा ग्रऩु एवॊ फैण्ड 
वाजा १०००  १०००         

६९ थोक हकयाना ऩसर २००० १००० ५०० ५०० ५००  

७० खदु्रा हकयाना ऩसर १००० १००० ५०० ५०० ५००  

७१ गल्राऩसर २०००  २००० 
१५०
० 

   

७२ ग्मासलफक्री ऩसर २०००  १०००     

७३ लग्ररउद्योग १५००  १५०० 
१००
० 

१००० १०००  

७४ फयपफ्माश्चक्र  १००० ५०० ५००  ५०० ५००  

७५ टेन्टहाउस १५००  १५००     

७६ ऩाउयोटीउद्योग १०००  ५००         

७७ सयप/साफनुउद्योग २५००  २०००         

७८ खादसायीउखूके्रसयउद्योग १००० १०००      

७९ फारवुा प्रशोधन उद्योग २०००० ५००० 
 

      

८० लसयक डसना उद्योग  १५०० १०००         

८१ ट्यान्की / ऩानऩसर २००  १००      

 ८२ 

टामरब्रक रगाएताका 
सेलनटयी उद्योग २००  १००          

८३ 

सटयीङ व्मवसा तथा 
लभक्चय भेलसन ३००० १०००     

 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

14 
 

 मसवलगदकयणलबत्रनऩयेकाव्मवसामराई२००देश्चख२५०००सम्भप्रचलरतकाननुएवॊउद्योगकोप्रकृलतहे
यीकयलनधादयणगरयनेछ। 

 उद्योग तथा व्मवसामराई क,ख,ग,घ गयी चाय वगदभा वगीकयण गरयएकोभा उद्योग 
व्मवसामको रगानी य कायोवायको आधायभा तऩलसर फभोश्चजभ वगीकयण गरयएको छ । 

रगानीका आधायभा 

क्र.स रगानी वगीकयण 

१. २०००००।०० (दईु राख सम्भ) 'घ' वगद 
२. २००००१।०० देश्चख ५०००००।०० (दईु राख एक देश्चख 

ऩाॉच राख) सम्भ 

'ग' वगद 

३. ५००००१।०० देश्चख १००००००।०० (ऩाॉच राख एक देश्चख 
दश राख सम्भ 

'ख' वगद 

४. १० राख देश्चख भालथ वगद जलत सकैु बएऩलन 'क' वगद 
कायोफायका आधायभा 

क्र.स रगानी वगीकयण 

१. ५००००००।०० (ऩचास राख) सम्भ 'घ' वगद 
२. ५०००००१।०० देश्चख १०००००००।० (ऩचास राख एक 

देश्चख एक कयोड सम्भ) 
'ग' वगद 

३. १००००००१।०० देश्चख २०००००००।०० (एक कयोड एक 
देश्चख दईु कयोड) सम्भ 

'ख' वगद 

४. २०००००००।०० (दईु कयोड देश्चख भालथ) 'क' वगद 
 

 

 

 

 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

15 
 

अनसूुची -४ 

सेवा शलु्क तथा लसपारयस दस्तयु 

लस.नॊ हववयण दय 
१. नागरयकता लसपारयस रु. १६०।- 
२. नागरयकताको सजदलभन भचुलु्का रु.१००।- 
३. नाता प्रभाश्चणत रु.२१०।- 
४. जन्भ प्रभाश्चणत रु.२५०।- 
५. ऩश्चिकयण सेवा शलु्क (३५ ददन ऩलछ) रु.२००।- 
६. प्रलतलरहऩ लसपारयस रु.१५०।- 
७ घटना दताद प्रलतलरहऩको  रु ५००।- 

७.१ प्रलतलरहऩ  रू १५० ।- 
८. सजदलभन दस्तयु (नागरयकता फाहेक) रु.५००।- 
९. फहार कयको रेखाजोखा गने लसपारयस रु.२१०।- 
१०. घय जग्गाको रेखाजोखा गने लसपारयस रु.२१०।- 
११. व्माऩाय व्मवसाम फन्द बएको,सन्चारन बएको वा व्माऩाय व्मवसाम 

हुॉदै नबएको लसपारयस 
रु.२१०।- 

१२. जन्भ लभलत प्रभाश्चणत गने,गयाउने रु.२५०।- 
१३. हववाह प्रभाश्चणत तथा अहववाहहत प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१४. अॊग्रजेी भाध्मभभा लसपारयस तथा प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१५. घय ऩतार प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१६. व्मश्चिगत हववयण प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१७. श्चजहवतसॉगको नाता प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१८. हकवारा वा हकवारा प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
१९. सॊयऺक प्रभाश्चणत गने तथा सॊस्थागत य व्मश्चिगत सॊयऺक लसपारयस 

गने 
रु.२५०।- 

२०. कागज य भन्जयुीनाभा प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
२१. जग्गा भूल्माॊकन लसपारयस प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
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२२. आलथदक अवस्था कभजोय वा हवऩन्नता प्रभाश्चणत गने लनशलु्क 
२३. आलथदक अवस्था फलरमो वा सम्ऩन्नता प्रभाश्चणत गने रु.२५०।- 
२४. फहार कयको रेखाजोखा लसपारयस गने रु.२५०।- 
२५. भोही रगत कट्टाको लसपारयस गने रु.२५०।- 
२६. लभराऩत्रको कागज गयाउने,लनवेदन दताद गने लसपारयस गने रु.२५०।- 
२७. लनशलु्क वा स-शलु्क उऩचायको लसपारयस गने लनशलु्क 
२८. ऩजुादभा घय कामभ गनद लसपारयस गने रु.२५०।- 
२९. पयक पयक नाभथय, जन्भलभलत तथा प्रभाश्चणत दफैु नाभको व्मश्चि 

एकै हो बलन लसपारयस गने 
रु.२५०।- 

३०. नाभथय वा जन्भलभलत सॊसोधनको लसपारयस गने रु.२५०।- 
३१. जग्गाधनी ऩजुाद हयाएको लसपारयस गने रु.२५०।- 
३२. नाभसायी गनद लसपारयस गने रु.२५०।- 
३३. जग्गाको हक सम्फन्धभा लसपारयस गने रु.२५०।- 
३३.१ जग्गाको नाऩी दस्तयु(प्रलत हकत्ता) १०००।०० 
३४. उद्योग ठाॉउ सायी गनद लसपारयस गने रु.२५०।- 
३५. श्चजहवत यहेको लसपारयस गने रु.२५०।- 
३६. हवद्यारम खोल्न लसपारयस गने रु.१०००।- 
३७ हवद्यारमको कऺा थऩ गनद लसपारयस गने  रु. १०००।- 
३८. हवद्यारम ठाउॉ सायी गनद लसपारयस गने रु.१०००।- 
३९. धाया तथा हवद्यतु जडानको रालग लसपारयस गने रु.२५०।- 
४०. गैय सयकायी सॊस्था दतादको रालग लसपारयस गने रु.२५०।- 
४१. गैय सयकायी सॊस्था दताद रु.५००।- 
४२. प्रा.हव.सम्भ थऩ कऺा अनभुलत दस्तयु (लनजी हवद्यारम) रु.६०००।- 
४३. लन.भा.हव. सम्भ थऩ कऺा अनभुलत दस्तयु (लनजी हवद्यारम) रु.८०००।- 
४४. भा.हव.सम्भ थऩ कऺा अनभुलत दस्तयु (लनजी हवद्यारम) रु.१६०००।- 
४५. प्रा.हव.सम्भ कऺा थऩको रालग पायभ शलु्क (लनजी हवद्यारम) रु.३०००।- 
४६. लन.भा.हव.सम्भको कऺा थऩको रालग पायभ शलु्क (लनजी हवद्यारम) रु.५०००।- 
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४७. भा.हव.सम्भको कऺा थऩको रालग पायभ शलु्क (लनजी हवद्यारम) रु.७०००।- 
४८. साभदुाहमक तथा भदयसा हवद्यारम सभेत पभद शलु्क रु.१०००।- 
४९. उच्च भाध्मलभक हवद्यारम (लनजी) रु.१००००।- 
४९.क थऩ अनभुलत प्रा. हव रु. ६०००।- 
४९.ख थऩ अनभुलत लन.भा. हव रु.८०००।- 
४९.ग थऩ अनभुलत भा. हव रु.१६०००।- 
४९.घ नक्सा ऩास हकताफ दस्तयु रु.३००।- 
४९.ङ लनजी हवद्यारम सूचीकृत दस्तयु रु.२०००।- 
४९.च भौजदुा सूचीभा सूचीकृत दस्तयु रु.१०००।- 
४९.छ कृषक सभहु दताद नहवकयण रु.५००।- 
४९.ज ऩश ुसभूह दताद नहवकयण रु.५००।- 
४९.झ साभाश्चजक सॊघ सॊस्था सूश्चचकृत दस्तयु रु.१०००।- 
४९.ञ साभाश्चजक सॊघ सॊस्था नहवकयण दस्तयु रु.५००।- 
४९.ट ऩत्र ऩलत्रका दताद दस्तयु रु.१०००।- 
४९.ठ ऩत्र ऩलत्रका नहवकयण दस्तयु रु.५००।- 
४९.ड एप.एभ.१०० वाट सम्भ सञ्चारन अनभुती रु.५०००।- 
५०. न्माहमक दस्तयु  रु.२५०।- 

जग्गा नाभसायी लसपारयस 

५० क.शे्रणीका जग्गाहरु ०७७/०७८ 

५०.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ) रु.२५०।- 
५०.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठासम्भ) रु.५००।- 
५०.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठासम्भ) रु.७५०।- 
५०.४  घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भाथी जलत बएऩलन ) रु.१०००।- 
५१ ख.शे्रणीभा ऩने जग्गाहरु्  
५१.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ) रु.२००।- 
५१.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठासम्भ) रु.४००।- 
५१.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठासम्भ) रु.६००।- 
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५१.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भाथी जलत बएऩलन ) रु.८००।- 
५२ ग.शे्रणीभा ऩने जग्गाहरु्  
५२.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ) रु.१५०।- 
५२.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठासम्भ) रु.२००।- 
५२.३ ग श्रणी (५० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठासम्भ) रु.३००।- 
५२.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भाथी जलत बएऩलन ) रु.४००।- 
 

 

चाय हकल्रा प्रभाश्चणत: 
  ५३ क शे्रणी जग्गाहरु:  ०७७/०७८ 

 ५३.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ ) रू. २५०/- 
 ५३.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. ५००/- 
 ५३.३ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ७५०/- 
 ५३.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. १०००/- 
 ५४ ख शे्रणीभाऩने जग्गाहरु:   

 ५४.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ ) रू. २००/- 
 ५४.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. ४००/- 
 ५४ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ६००/- 
 ५४.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. ८००/- 
 ५५ ग शे्रणीकाजग्गाहरु:   

 ५५.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ ) रू. १५०/- 
 ५५.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. २००/- 
 ५५.३ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ३००/- 
 ५५.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. ४००/- 
  

घय, गोठ य फाटो लसपारयस: 
  ५६ क शे्रणीका जग्गाहरु: 
  ५६.१ क शे्रणी ( ५ कठ्ठा सम्भ ) रू. २५०/- 
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५६.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. ५००/- 
 ५६.३ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ७५०/- 
 ५६.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. १०००/- 
 ५७ ख शे्रणीभाऩने जग्गाहरु:   

 ५७.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ ) रू. २००/- 
 ५७.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. ४००/- 
 ५७.३ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ६००/- 
 ५७.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. ८००/- 
 ५८ ग शे्रणीकाजग्गाहरु:   

 ५८.१ क शे्रणी (५ कठ्ठा सम्भ ) रू. १५०/- 
 ५८.२ ख शे्रणी (५ कठ्ठा देश्चख १० कठ्ठा सम्भ ) रू. २००/- 
 ५८.३ गशे्रणी ( १० कठ्ठा देश्चख २० कठ्ठा सम्भ ) रू. ३००/- 
 ५८.४ घ शे्रणी (२० कठ्ठा बन्दा भालथ जलत बएऩलन ) रू. ४००/- 
 

     

आमश्रोत प्रभाश्चणत 

  
१ ५०००००/- सम्भ रू. १०००/- 

 २ ५०००००/-बन्दा फढी १५०००००/- सम्भ रू. ३०००/- 
 ३ १५०००००/-बन्दा फढी ०.३०% 

 घय जग्गा लधतो भलु्माॊकन 

  १ ५०००००/- सम्भ रू. १०००/- 
 २ ५०००००/-बन्दा फढी १५०००००/- सम्भ रू. २०००/- 
 ३ १५०००००/-बन्दा फढी ५००००००/- सम्भ रू. ३०००/- 
 ४ ५००००००/-भालथ जलतसकैु बएऩलन रू. ५०००/- 
  

 

 

घयघडेयी दस्तयु 
  ऩजुाद प्रालप्तको रालग नाऩी कामादरम/भारऩोत कामादरम वाअन्म सम्फन्धीत लनकामभा लसपारयस 
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सम्ऩश्चत्त कय य बलुभ कयको दय 

क्र.स 
भूल्माॊकन यकभ रु. 

कामभ हनुे 
दय रु. कैहपमत  

१ १ देखी ५ राख सम्भ २०   

२ ५ राख १ देश्चख ६ राख सम्भ  २५   

३ ६ राख १ देश्चख ७ राख सम्भ  ३०   

४ ७ राख १ देश्चख ८ राख सम्भ  ३५   

गदाद तऩलसर फभोश्चजभकय लरने लनणदम गरयमो । 

  लस.नॊ. ऺेत्रपर प्रलतधयु यकभ कैहपमत 

१ ५ धयु सम्भ रू. २५/-   

२ ५ धयुबन्दा फढी १० धयु सम्भ रू. ५०/-   

३ १० धयुबन्दा फढी १५ धयु सम्भ रू. ७५/-   

४ १५ धयुदेश्चख १ कठ्ठा सम्भ रू. १००/-   

५ २० धयुबन्दा फढी ३० धयु सम्भ रू. १५०/-   

६ ३० धयुबन्दा जलतसकैु बएऩलन रू. २००/-   

 

घय नक्सा ऩास 

  घय लनभादणको रालग नक्सा ऩास गदाद तऩलसर फभोश्चजभ कय लरनेलनणदम गरयमो (RCC 

घय लनभादण ) 
 

लस.नॊ. फगद प्रलतस्क्वामय पूट यकभ कैहपमत 

१ 

क वगदभा (कारो ऩते्र फाटोसॊग  छोएको  
जग्गा) रू. ६/-   

२ ख वगदभा (RCC  फाटोसॊग  छोएको  जग्गा) रू. ४/-   

३ ग वगदभा (ग्राबेर फाटोसॊग छोएको  जग्गा) रू. ३/-   

४ घ वगदभा (कच्ची फाटोसॊग छोएको  जग्गा) रू. २/-   

५ रस वा जस्ता ऩातारे छाएको घयको हकभा रु. १/-  

 

अस्थाई घयकारालगरू. ५००/- 
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५ ८ राख १ देश्चख ९ राख सम्भ  ४०   

६ ९ राख १ देश्चख १० राख सम्भ  ४५   

७ १० राख १ देश्चख ११ राख सम्भ  ५०   

८ ११ राख १ देश्चख १२ राख सम्भ  ५५   

९ १२ राख १ देश्चख १३ राख सम्भ  ६०   

१० १३ राख १ देश्चख १४ राख सम्भ  ६५   

११ १४ राख १ देश्चख १५ राख सम्भ  ७०   

१२ १५ राख १ देश्चख १६ राख सम्भ  ७५   

१३ १६ राख १ देश्चख २० राख सम्भ  १००   

१४ २० राख १ देश्चख २५ राख सम्भ  १२५   

१५ २५ राख १ देश्चख ३० राख सम्भ  १५०   

१६ ३० राख १ देश्चख ३५ राख सम्भ  १७५   

१७ ३५ राख १ देश्चख ४० राख सम्भ  २००   

१८ ४० राख १ देश्चख ४५ राख सम्भ  २२५   

१९ ४५ राख १ देश्चख ५० राख सम्भ  २५०   

२० ५० राख १ देश्चख ५५ राख सम्भ  ३००   

२१ ५५ राख १ देश्चख ६५ राख सम्भ  ३५०   

२२ ६५ राख १ देश्चख ७५ राख सम्भ  ४००   

२३ ७५ राख १ देश्चख ८५ राख सम्भ  ४५०   

२४ ८५ राख १ देश्चख १ कयोड  सम्भ  ५५०   

२५ १ कयोड १ देश्चख १ कयोड १० राख सम्भ ७००   

२६ १ कयोड १० राख १ देश्चख १ कयोड २० राख सम्भ  
८५० 

  

२७ १ कयोड २० राख १ देश्चख १ कयोड ३० राख सम्भ  
१००० 

  

२८ १ कयोड ३० राख १ देश्चख १ कयोड ४० राख सम्भ  
११५० 

  

२९ १ कयोड ४० राख १ देश्चख १ कयोड ५० राख सम्भ  
१३०० 
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३० १ कयोड ५० राख १ देश्चख १ कयोड ६० राख सम्भ  
१५०० 

  

३१ १ कयोड ६० राख १ देश्चख १ कयोड ७० राख सम्भ  
१७०० 

  

३२ १ कयोड ७० राख १ देश्चख १ कयोड ८० राख सम्भ  
१९०० 

  

३३ १ कयोड ८० राख १ देश्चख १ कयोड ९० राख सम्भ  
२१०० 

  

३४ १ कयोड १० राख १ देश्चख १ कयोड २० राख सम्भ  
२३०० 

  

३५ 
२ कयोड भालथ जलत सकैु बएऩलन त्मसऩलछको प्रलतराख 
थऩ रु.  

०.०२% 
  

 
 

हवऻाऩन कय सॊकरनका रालग दय येट 

क्र.स. हववयण  सभम इकाई दय यकभ रु. 

१ व्मवसाहमक लबते्तरेखन/सटय 
ऩेन्ट 

वाहषदक  प्रलत वगद पुट ३०।- 

२ सावदजलनक तथा लनश्चज स्थानभा 
तरु व्मानय  

प्रलत हप्ता  प्रलत गोटा २००।- 

३ सावदजलनक स्थानभा गेट प्रलत हप्ता  प्रलत गोटा २०००।- 

४ फ्रेक्स 
हप्रन्ट/साइनफोडद/लडश्चजटर 
लडस्ऩरे/एर.सी.डी. फोडद/ ग्रो 
साइन/ प्रोजेक्टय/स्टर 
लडस्प्रे/ चरश्चचत्र फोडद/ अन्म 

वाहषदक  प्रलत  वगद पुट  ५००।- 

५ फेरून पेन्जय, छाता, डभी 
स्टरगरु 

दैलनक  प्रलत गोटा १०००।- 
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६ व्मवसाहमक भाइहकङ्ग दैलनक प्रलत गोटा ५००।- 

७ होटेर, येषु्टयेन्ट, ऩाटी प्मारेस, 
लसनेभा हर, आददभा डुभ 
राइट, लबनामर, पोयेक्स आदद 
व्मवसाहमक प्रचाय साभाग्री 
याखेभा  

दैलनक प्रलत गोटा ५००।- 

८ जाद/ु सकद स दैलनक प्रलत गोटा ५००।- 

९ योडक्रस व्मानय, ओबयहेड 
व्मानय, सवायी साधनभा याश्चखन े
व्मानय  

दैलनक प्रलत गोटा १००।- 

 

 

    वडा नॊ. १ 

क्र.स. भखुम ऺते्र  स्थान / ऺते्र (हवशषे गयी सडकको आधायभा  
भलु्माॊकन (प्रलत कठ्ठा 
/ धयु ) 

१ व्माऩारयक ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको दामाॉ फामाॉ जग्गा (स्थान ऩवुद- ऩश्चिभ 
याजभागद देखी ५० लभटय हऩछाड सम्भ  

४०,००,०००/- 

सहामक हऩच सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान फासा चौक 
देश्चख ऩू.ऩ.या.रे छोएको ५० लभटय छोडेय उत्तय भगयुभढुाको कुरो 
दश्चऺण वडा नॊ. १ य २ को लसभाना २५ लभटय हऩछाड सम्भ ) 

२५,००,०००/- 

२ आवासीम ऺेत्र  

हऩच सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .............. 
देश्चख .......... सम्भ ) 

२०,००,०००/- 

हऩच सडकको उऩशाखा सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा  १५,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) १०,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
......... सम्भ ) १०,००,०००/- 
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३ औद्योलगक ऺेत्र  

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान जस्तै - ऩरु चौक 
देश्चख श्चचतवन लसभेन्ट कम्ऩनी सम्भ ) १०,००,०००/- 

ऩू. ऩ. याजभागद देश्चख ५० लभटय छोडेय फाकी उद्योलगक प्रमोजनको 
ऺेत्र  

२५,००,०००/- 

४ कृहष ऺेत्र 

हऩच सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .............. 
देश्चख .......... सम्भ ) १०,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) १०,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
......... सम्भ ) १०,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ऩू. ऩ. याजभागदको ५० 
लभटय छोडेय ५०० लभटय दामाॉ फामाॉ को कृहष जग्गा  

५,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा  ३,००,०००/- 

५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
५०,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) ४०,००,०००/- 

६ वन, फगय ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) १,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको जग्गा (स्थान .......... देश्चख  .......... सम्भ ) १,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 
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वडा नॊ. २ 

क्र.स. भखुम ऺेत्र  

स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) भलु्माॊकन (प्रलत 
कठ्ठा / धयु ) 

१ 
व्माऩारयक 
ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान देवीनगय देश्चख फासा चौक 
सम्भ ) ४०,००,०००/- 

सहामक  सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान फासा प्रहयी चौकी 
देश्चख अत्रहटी सम्भ ) 

२०,००,०००/- 

२ 
आवासीम 
ऺेत्र  

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान फासा प्रहयी चौकी 
देश्चख अत्रहटी सम्भ २५ लभटय दामाॉ फामाॉ व्माऩारयक प्रमोजन  ) 

२०,००,०००/- 

सहामक  सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान अत्रहटी देश्चख भनयी 
स्कुर सम्भ २५ लभटय दामाॉ फामाॉ ) १५,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा सहामक सडक देश्चख आठै वटा 
गाउॉको लबत्र जाने फाटो  १२,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी ............. 
सम्भ ) 

८,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

ऺेत्र  

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान औद्योलगक प्रमोजन ) 
१०,००,०००/- 

४ कृहष ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ 
) 

१०,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) ८,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा सहामक सडक देश्चख आठै वटा 
गाउॉ 

८,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ग्राबेर सडक देश्चख आठौ वटा 
गाउॉ  ५,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
........... सम्भ  

२,००,०००/- 

५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ 
) 

५०,००,०००/- 
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सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) ४०,००,०००/- 

६ 
वन, फगय 

ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ 
) 

१,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख ........... 
सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺेत्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  .......... 

सम्भ ) 
१,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी ............. 
सम्भ ) 

१,००,०००/- 

 

 

वडा नॊ. ३ 

क्र.स. भखुम ऺेत्र  स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) 
भलु्माॊकन (प्रलत 
कठ्ठा / धयु ) 

१ 
व्माऩारयक 

ऺेत्र 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान गोइनी चौक देश्चख हरुासी 
ऩरु सम्भ ) २०,००,०००/- 

२ आवासीम ऺेत्र  

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान बाननुगय (फ.न.ऩा. -८ य 
स. गा.ऩा.को लसभाना देश्चख गोफयहहमा स. गा. ऩा. वडा नॊ. ३ य ४ को 
लसभाना सम्भ ) हऩच सडक  

१५,००,०००/- 

श्रीनगय चौक देश्चख भहेशऩयु जाने फाटो सम्भ (ऩदक्क हुॉदा १५ राख कच्ची 
हुॉदा १० राख ) १५,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा सफै  ५,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

ऺेत्र  भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ )   

४ कृहष ऺेत्र कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान  ........... देखी ........ सम्भ ३,००,०००/- 
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) 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
........... सम्भ  

२,००,०००/- 

५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ ) २५,००,०००/- 
कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
........... सम्भ ) 

१,००,०००/- 

६ 
वन, फगय 

ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख ............सम्भ ) १,००,०००/- 
सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... देश्चख 
............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख ........... सम्भ 
) १,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺेत्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  .......... सम्भ 
) 

१,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी ............. 
सम्भ ) 

१,००,०००/- 

 

वडा नॊ. ४ 

क्र.स. भखुम ऺेत्र स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) 
भलु्माॊकन (प्रलत 
कठ्ठा / धयु ) 

१ व्माऩारयक ऺेत्र 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको ऩॊच्नगय- भहेशऩयु सहामक 
कारोऩते्र सडक सॊग छोएको दामाॉ-फामाॉको जग्गा (स्थान 
हात्तीवन देश्चख वाटसाय टोर सम्भ ) 

१५,००,०००/- 

२ आवासीम ऺेत्र 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ऩॊच्नगय - भहेशऩयु 
कारोऩते्र सडक खण्ड देश्चख गोफयहहमा टोर सम्भको ग्राबेर 
फाटोरे छोएको जग्गा 

१०,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान गोफयहहमा चौक 
देश्चख हाश्चत्तफन चौक हदैु हऩदयुा खोरा गण्डक नहय हकनाय ) १०,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान गण्डक नहय ८,००,०००/- 



                    सरावल राजपत्र         

  
 

28 
 

देखी ऩनुादहा ) 

  ग्रावेर सडकरे  छोएको ऺेत्रको जग्गा (गण्डक नहय फाहेक ) ५,००,०००/- 

३ औद्योलगक ऺेत्र 
भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ )  

४ कृहष ऺेत्र 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान  ........... देखी 
........ सम्भ ) 

३,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) २,००,०००/- 

५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ )  

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ )  

६ वन, फगय ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺे त्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  

.......... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा फहहयी भाई भश्चन्दय 
वटसाय सम्भ फगेको झयही नदद श्चस्थत वगयको जग्गा 
(स्थान.......... देश्चख ........ सम्भ 

१,००,०००/- 

हात्तीवन- वटसाय सम्भ फगेको हऩडुया खोरा वगयको जग्गा १,००,०००/- 

गोवयहहमा-वटसाय टोर सम्भ फगेको हरुासी खोरा वगयको 
जग्गा 

१,००,०००/- 
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वडा नॊ. ५ 

क्र.स. भखुम ऺेत्र  स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) 
भलु्माॊकन (प्रलत 
कठ्ठा / धयु ) 

१ 
व्माऩारयक 

ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान फडहया नहय देश्चख 
गडौयी स्कुर  सम्भ ) १०,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा  ४,००,०००/- 
ग्रावेर सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा १०,००,०००/- 
कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान नहय देश्चख श्चजतऩयु 
सम्भ ) २,५०,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

२,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... देश्चख 
........... सम्भ  

२,००,०००/- 

२   

भखुम हऩच सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( दफुौलरमा बई 
गडौयी हवद्यारम सम्भ 

१०,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान फडहया देश्चख 
भॊगराऩयु सम्भ ) 

५,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान गोफयहहमा देश्चख 
धनगडवा  सम्भ ) ८,००,०००/- 

ग्रावेर सडकरे छोएको  जग्गा ३,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान दफुौलरमा देश्चख 
रलरतऩयु सम्भ ) ३,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान दफुौलरमा देश्चख 
सोइमा खोरा  सम्भ ) 

३,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

ऺेत्र  

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............ देश्चख 

......... सम्भ) 
५,००,०००/- 
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ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा  ५,००,०००/- 
कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा वन य फगय ऺेत्रभा 
ऩयेका फाहेक (स्थान .......... देश्चख ......... सम्भ) १,५०,०००/- 

४ कृहष ऺेत्र 
ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान ............. देश्चख 

........... सम्भ ) 
२,५०,०००/- 

५ 

सावदजलनक 
/ सयकायी 

ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१२,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) ६,००,०००/- 

६ 
वन, फगय 

ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) १,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺेत्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  

.......... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ  

१,००,०००/- 

 

 

 

वडा नॊ. ६ 

क्र.स. 
भखुम ऺेत्र  स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) 

भलु्माॊकन (प्रलत 
कठ्ठा / धयु ) 
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१ व्माऩारयक ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान गडौयी स्कुर  देश्चख 
वटसाय  सम्भ ) ७,००,०००/- 

सहामक  सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........ सम्भ ) ३,००,०००/- 

ग्रबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान........ देश्चख 
...........सम्भ ) 

५,००,०००/- 

२ आवासीम ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान ............. 
देश्चख .......... सम्भ ) ७,००,०००/- 

सहामक  सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........ सम्भ ) ५,००,०००/- 

ग्रबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान........ देश्चख 
...........सम्भ ) 

५,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ......... देखी 
.........सम्भ ) 

३,००,०००/- 

भलनष हहडने सडकरे छोएको जग्गा ( स्थान ......... देश्चख 
......... सम्भ) 

२,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ  

२,००,०००/- 

३ औद्योलगक ऺेत्र  
सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............ 
देश्चख ......... सम्भ) 

५,००,०००/- 

४ कृहष ऺेत्र 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान ............. 
देश्चख ........... सम्भ ) 

२,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा ( स्थान वडा बयी ) २,००,०००/- 
कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ  

१,५०,०००/- 

५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
८,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) ५,००,०००/- 
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६ वन, फगय ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) १,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) १,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺेत्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  

.......... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ  

१,००,०००/- 

 

 

 

वडा नॊ. ७ 

क्र.स. भखुम ऺेत्र  स्थान / ऺेत्र (हवशेष गयी सडकको आधायभा ) 
भलु्माॊकन (प्रलत कठ्ठा 
/ धयु ) 

१ 
व्माऩारयक 

ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान कुटी चौक देश्चख 
बटौलरमा   सम्भ ) 

२०,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान बजुहवा देश्चख 
वोडय सम्भ) १६,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) 

११,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
......... सम्भ ) 

७,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

४,००,०००/- 
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कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 

देश्चख ........... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

२ आवासीम ऺेत्र   

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख 
...........   सम्भ ) 

२०,००,०००/- 

 हऩच सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ........ 
देश्चख ......... सम्भ) १६,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) 

११,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
......... सम्भ ) 

७,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान बजुहवा  देखी 
वोडय  सम्भ ) ४,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 

देश्चख ........... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

३ 
औद्योलगक 

ऺेत्र  

भखुम हऩच सडकरे छोएको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख 
...........   सम्भ ) 

  

 सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
......... सम्भ)   

४ कृहष ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१०,००,०००/- 

हऩच सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान 
............... देश्चख ............ सम्भ ) ८,००,०००/- 

ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 
........... सम्भ ) ५,००,०००/- 

कच्ची सडकरे छोएको ऺेत्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  

.......... सम्भ ) 
२,००,०००/- 

भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 

कुनै ऩलन सडकरे नछोएको ऺेत्रको जग्गा ( स्थान .......... 
देश्चख ........... सम्भ  

१,५०,०००/- 
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५ 
सावदजलनक / 
सयकायी ऺेत्र 

भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
२२,००,०००/- 

सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) १८,००,०००/- 

६ वन, फगय ऺेत्र  
भखुम हऩच सडकरे छोएको जग्गा (स्थान........... देश्चख 

............सम्भ ) 
१,००,०००/- 

    
सहामक सडकरे छोएको ऺेत्रको जग्गा (स्थान ............... 
देश्चख ............ सम्भ ) 

१,००,०००/- 

    
ग्राबेर सडकरे छोएको ऺते्रको जग्गा (स्थान ........ देश्चख 

........... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

    
कच्ची सडकरे छोएको ऺते्रको  जग्गा (स्थान .......... देश्चख  

.......... सम्भ ) 
१,००,०००/- 

    
भालनष हहड्ने सडकरे छोएको जग्गा (स्थान ........... देखी 
............. सम्भ ) 

१,००,०००/- 

 

आऻारे  

कृष्ण प्रसाद ऻवारी   

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  
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