
 
 

 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

 

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 

 

खण्ड 5)  भिमाद असार १6 गते, २०७8 साि (संख्या १ 

 

िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७8 सािको ऐन नं. १ 

भिमाद नगरपाभिकाको वर्भनयोजन ऐन, २०७8 

प्रस्तार्ना : भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँ २०७८/७९ को सेर्ा र कायवहरुको िाभग सशित कोषबाट केही रकम 
खचव गने अभधकार ददन र सो रकम वर्भनयोजन गनव र्ाञ्छनीय िएकोिे,      

नेपािको संवर्धानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोशजम भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको नगर सिािे यो 
ऐन बनाएको छ ।        
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१. संशिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको वर्भनयोजन ऐन, २०७८ ” 

रहेको छ । 

 (२) यो ऐन त रुन्त प्रारम्ि ह नेछ ।        

२. आभथवक र्षव २०७८/७९ को भनभमत्त सशित कोषबाट रकम खचव गने अभधकार : (१)आभथवक र्षव 
२०७८/७९को भनभमत्त नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत, वर्षयगत िाखािे गने सेर्ा र कायवहरुका भनभमत्त 
अन सूची १ मा उशलिशखत चािू खचव, पूुँशजगत खचव र भबशत्तय व्यर्स्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 
५८,५६,०८,००० (अिेरुपी रुपैयाुँ अन्ठाउन्न करोड छपन्न िाख आठ हजार मात्र | ) मा नबढाई भनददवष्ट गररए 
बमोशजम सशित कोषबाट खचव गनव सवकनछे ।        

३ . वर्भनयोजन : (१) यस ऐनद्धारा सशित कोषबाट खचव गनव अभधकार ददइएको रकम आभथवक र्षव 
२०७८/७९को भनभमत्त भिमाद नगरपाभिका, तनह ुँको नगर कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्षयगत िाखािे गने 
सेर्ा र कायवहरुको भनभमत्त वर्भनयोजन गररनछे । 

 (२) उपदफा (१) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन कायवपाभिका, र्डा सभमभत र वर्षयगत 
 िाखािे गने सेर्ा र कायवहरुको भनभमत्त वर्भनयोजन गरेको रकममध्य ेक नैमा बचत ह ने र क नमैा अप ग 
 ह ने देशखन आएमा नगर कायवपाभिकािे बचत ह न ेिीषवकबाट नप ग ह न ेिीषवकमा रकम सानव सक्नछे 
 । यसरी रकम सादाव एक िीषवकबाट सो िीषवकको जम्मा रकमको २५ प्रभतितमा नबढ्ने गरी क नै 
 एक र्ा एक िन्दा बढी िीषवकहरुबाट अको एक र्ा एक िन्दा बढी िीषवकहरुमा रकम सानव तथा 
 भनकासा र खचव जनाउन सवकनेछ । पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय व्यर्स्थातफव  वर्भनयोशजत रकम साुँर्ा 
 ि  क्तानी खचव र व्याज ि  क्तानी खचव िीषवकमा बाहेक अन्य चािू खचव िीषवकतफव  सानव र भबत्तीय 
 व्यर्स्था अ न्तगवत साुँर्ा ि  क्तानी खचवतफव  भबभनयोशजत रकम ब्याज ि  क्तानी खचव िीषवकमा बाहेक 
 अन्यत्र सानव सवकने छैन । तर चाि  तथा पूुँशजगत खचव र वर्त्तीय व्यर्स्थाको खचव व्यहोनव एक 
 स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानव सवकनछे । 

 (३) उपदफा (२) मा ज नस कै क रा िेशखएको िए तापभन एक िीषवकबाट सो िीषवकको जम्मा स्र्ीकृत 
 रकमको २५ प्रभतित िन्दा बढ्ने गरी क नै एक र्ा एक िन्दा बढीिीषवकहरुमा रकम सानव परेमा 
 नगर सिाको स्र्ीकृभत भिन  पनेछ ।        
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अन सूची १ 

 

कायावियको कोड : ८०४३८४०२३०० 

आय तथा व्ययको प्रिेपण 

 आ.र्. : २०७८/७९  

िीषवक 
आ.र्. २०७६/७७ को 

यथाथव 
आ.र्. २०७७/७८ 
को संिोभधत अन मान 

आ.र्. २०७८/७९ को 
अन मान 

आय ४५,०२,४६,२३६.८३ ५२,२९,७०,१७० ५४,१२,०८,००० 

राजस्र्  ९,८५,७७,४९७.८३ ११,३२,८१,७२० १२,८२,६६,००० 

आन्तररक श्रोत ३,१८,५५,९६७.१९ २,१७,११,००० १,२५,००,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०७,४१५ ७,००,००० १२,००,००० 

११३१४ ि  भमकर/मािपोत ७,९८,९४० ७,००,००० १३,००,००० 

११३२१ घरर्हाि कर १३,९२,४६५.५४ १०,००,००० ११,००,००० 

११३२२ र्हाि वर्टौरी कर   ४,००,००० ६,००,००० 

११४५१ सर्ारी साधन कर (साना 
सर्ारी) 

  १०,००० १०,००० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   ५०,००० ५५,००० 

११६११ व्यर्सायिे ि  क्तानी गने  ५,८३,१९५ ६,००,००० ६,००,००० 

१४२१२ सरकारी सम्पतीको भबक्रीबाट 
प्राप्त रकम 

  ५०,००० ५०,००० 

१४२१९ अन्य सेर्ा ि लक तथा भबक्री   १,००,००० १,००,००० 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर   १०,००० १०,००० 

१४२२३ शििा िेत्रको आम्दानी   १०,००० २५,००० 

१४२२४ परीिा ि लक   २०,००० १,००,००० 

१४२२९ अन्य प्रिासभनक सेर्ा ि लक   २,००,००० २,००,००० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र २३,५४,८४३.८९ १०,००,००० ६,५०,००० 

१४२४३ भसफाररि दस्त र २८,४७,६८४.७६ ३५,००,००० ३५,००,००० 

१४२४४ व्यशक्तगत घटना दताव दस्त र ६६,८३० १,००,००० ४,००,००० 

१४२४५ नाता प्रमाशणत दस्त र १,४१,३०० १,५०,००० २,००,००० 

१४२४९ अन्य दस्त र २,३९,०७१ १,००,००० ८,००,००० 
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१४३१२ प्रिासभनक दण्ड, जररर्ाना र 
जफत 

  ३,००,००० ६,००,००० 

राजस्र् बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम ६,६७,२१,५३०.६४ ९,१५,७०,७२० ११,५७,६६,००० 

११३१५ घरजग्गा रशजषे्टिन दस्त र ४०,५६,३०८.८० ३०,००,००० ४०,००,००० 

११४११ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त ह ने मूलय 
अभिबवृद्ध कर 

४,६१,९२,६२३.०४ ८,३५,९८,७२० ४,२०,९३,५०० 

११४२१ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त ह ने 
अन्त:ि लक 

१,२५,१८,५९८.८० ० ४,२०,९३,५०० 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्राप्त ह ने सर्ारी 
साधन कर 

३९,५४,००० ४९,७२,००० १,५०,७९,००० 

१४१५७ बाुँडफाुँड िई प्राप्त दहत्तर 
बहत्तरको वर्वक्रबाट प्राप्त ह ने आय 

  ० १,२५,००,००० 

अन्य आय २,२६,२४,२२२ १,२७,११,००० १०,००,००० 

१४५२९ अन्य राजस्र् २,२६,२४,२२२ १,२७,११,००० १०,००,००० 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण ३५,१६,६८,७३९ ४०,९६,८८,४५० ४१,२९,४२,००० 

संघीय सरकार ३२,६५,०८,००० ३७,७५,५१,४५० ३८,९१,००,००० 

१३३११ समाभनकरण अन दान ११,४८,००,००० ११,५१,००,००० ११,९६,००,००० 

१३३१२ िसतव अन दान  चाि  २०,७७,०८,००० २५,२४,५१,४५० २४,२४,००,००० 

१३३१३ िसतव अन दान  प ुँजीगत   ० २,२९,००,००० 

१३३१४ वर्षेि अन दान चाि    ५०,००,००० ४२,००,००० 

१३३१६ समप रक अन दान चाि  ४०,००,००० ५०,००,००० ० 

प्रदेि सरकार २,५१,६०,७३९ ३,२१,३७,००० २,३८,४२,००० 

१३३११ समाभनकरण अन दान १,३७,९५,७६१ १,२१,३७,००० १,३८,४२,००० 

१३३१२ िसतव अन दान  चाि    १,००,००,००० ० 

१३३१४ वर्षेि अन दान चाि    ५०,००,००० ० 

१३३१६ समप रक अन दान चाि  १,१३,६४,९७८ ५०,००,००० १,००,००,००० 

बैदेशिक       

जनसहिाभगता       

वर्त्तीय व्यर्स्था (प्राभप्त)       

व्यय ४०,४७,७०,४९०.५० ६२,२७,६४,१७० ५८,५६,०८,००० 

चाि  २४,७३,९४,३१३.५० ३८,८१,३०,१७० ३७,०४,१०,८७० 
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२११११ पाररश्रभमक कमवचारी १५,५४,४४,२४० १७,७२,७६,००० १८,१३,३६,००० 

२१११२ पाररश्रभमक पदाभधकारी २८,२०,००० १,७५,००,००० ० 

२११२१ पोिाक ६,७०,५०० ९,२०,००० १०,३०,००० 

२११२२ खाद्यान्न १,६४,७०० ३,३०,००० ३,३०,००० 

२११३२ महंगी ित्ता ४,०६,८६७ ८,००,००० ६,००,००० 

२११३३ वफलड ित्ता ५,०५,३०० ११,३५,००० ११,००,००० 

२११३४ कमवचारीको बैठक ित्ता ३,५६,००० ५,००,००० ७,००,००० 

२११३५ कमवचारी प्रोत्साहन तथा 
प रस्कार 

१,१६,२३२ ५,००,००० ५,५०,००० 

२११३९ अन्य ित्ता ० १,००,००० ५०,००० 

२११४१ पदाभधकारी बैठक ित्ता २२,६३,००० २३,००,००० २५,००,००० 

२११४२ पदाभधकारीअन्य स भबधा ० ३०,००,००० १,२५,००,००० 

२२१११ पानी तथा भबज िी ६,०२,०३१ ११,००,००० ११,००,००० 

२२११२ संचार महस ि ६,८८,७८३ १०,०७,००० १०,९६,००० 

२२२११ इन्धन (पदाभधकारी) २,७४,००२ ६,००,००० ० 

२२२१२ इन्धन (कायाविय प्रयोजन) ७,७८,४५४ ८,००,००० १५,००,००० 

२२२१३ सर्ारी साधन ममवत खचव ७,८५,००० १५,००,००० १४,००,००० 

२२२१४ भबमा तथा नर्ीकरण खचव २,००,४३८ ४,००,००० ५,००,००० 

२२२२१ मेशिनरी तथा औजार ममवत 
सम्िार तथा सिािन खचव 

३,८८,४७९ ४,४२,००० ५,९६,००० 

२२२३१ भनभमवत सार्वजभनक सम्पशत्तको 
ममवत सम्िार खचव 

८५,७४५ ५,००,००० ५,००,००० 

२२३११ मसिन्द तथा कायाविय सामाग्री ३६,११,२६२ ४५,९९,००० ३७,१०,००० 

२२३१३ प स्तक तथा सामग्री खचव २५,७०० १,००,००० ५०,००० 

२२३१४ इन्धन - अन्य प्रयोजन ५,५०० १,००,००० १,००,००० 

२२३१५ पत्रपभत्रका, छपाई तथा सूचना 
प्रकािन खचव 

६,५१,६६८ १०,२५,००० १५,००,००० 

२२३१९ अन्य कायाविय संचािन खचव ३,४२,२६१ ३,००,००० ६,५५,००० 

२२४११ सेर्ा र परामिव खचव १०,००,००० १०,००,००० १०,००,००० 

२२४१२ सूचना प्रणािी तथा सफ्टरे्यर 
संचािन खचव 

५०,००० ६,००,००० १०,००,००० 
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२२४१३ करार सेर्ा ि लक १,७१,६३,२२५ २,५४,३१,०८० ५,१६,३५,८७० 

२२५११ कमवचारी ताभिम खचव २,००,००० २,००,००० २,००,००० 

२२५१२ सीप वर्कास तथा जनचेतना 
ताभिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खचव 

० ० ३,२९,६९,००० 

२२५२२ कायवक्रम खचव ४,९५,३५,९८०.५० १२,८२,८१,०९० ५,६३,१९,००० 

२२५२९ वर्वर्ध कायवक्रम खचव १,९०,६२६ १२,००,००० ५,००,००० 

२२६११ अन गमन, मूलयांकन खचव ० ८,१७,००० ५,६४,००० 

२२६१२ भ्रमण खचव २८,४२,९९६ ३९,५०,००० ३३,५६,००० 

२२७११ वर्वर्ध खचव १९,४३,४२० २३,१७,००० २०,६४,००० 

२२७२१ सिा सिािन खचव १,०६,००० २,००,००० ३,००,००० 

२७२१३ औषधीखररद खचव २३,७४,८०४ ५७,००,००० ५४,००,००० 

२८१४२ घरिाडा ७,४८,६०० १४,००,००० १५,००,००० 

२८१४३ सर्ारी साधन तथा मेशिनर 
औजार िाडा 

५२,५०० २,००,००० २,००,००० 

पंूजीगत १५,७३,७६,१७७ २३,४६,३४,००० २१,५१,९७,१३० 

३११११ आर्ासीय िर्न भनमावण/खररद ० ० ४२,००,००० 

३१११२ गैर आर्ासीय िर्न 
भनमावण/खररद 

२,९२,६५,५४३ ४,७९,५०,००० ५,२७,००,००० 

३११२१ सर्ारी साधन ७,५१,३०० ३२,००,००० ० 

३११२२ मेशिनरी तथा औजार ५०,०८,४७६ १,२४,६०,००० ७५,०७,१३० 

३११२३ फभनवचर तथा वफक्चसव २४,१३,७७२ २६,४०,००० १२,००,००० 

३११३४ कम््य टर सफ्टरे्यर भनमावण 
तथा खरीद खचव  

३,०५,१०० २५,००,००० ५,००,००० 

३११३५ पूुँजीगत परामिव खचव ४,४७,४८० ३९,००,००० १०,००,००० 

३११५१ सडक तथा पूि भनमावण ७,४४,८२,४५५ ७,४१,२५,००० ६,०६,५०,००० 

३११५३ वर्द्य त संरचना भनमावण ० ५,००,००० ० 

३११५४ तटबन्ध तथा बाुँधभनमावण २२,७५,००० १०,००,००० १२,५०,००० 

३११५५ भसंचाइव संरचना भनमावण ३०,४५,८३८ ३८,००,००० ६०,००,००० 

३११५६ खानेपानी संरचना भनमावण ६४,६२,९८० १,११,००,००० १,१४,९०,००० 

३११५८ सरसफाइव संरचना भनमावण ० ० ६,००,००० 

३११५९ अन्य सार्वजभनक भनमावण ३,१९,७३,९८१ ७,१४,५९,००० ६,७१,००,००० 
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३११७१ पूुँजीगत स धार खचव सार्वजभनक 
भनमावण 

९,४४,२५२ ० १०,००,००० 

बजेट बचत (+)/न्यून ४,५४,७५,७४६.३३ (९,९७,९४,०००) (४,४४,००,०००) 

गत र्षवको नगद मौज्दात ८,१६,२०,९०३.२६ ९,९७,९४,००० ४,४४,००,००० 

अन सूची २  

कायावियको कोड : ८०४३८४०२३०० 

राजश्व तथा अन दान प्राभप्तको अन मान 

 आ.र्. : २०७८/७९  

िीषवक 
आ.र्. २०७६/७७ को 

यथाथव 
आ.र्. २०७७/७८ को 

संिोभधत अन मान 
आ.र्. २०७८/७९ को अन मान 

आय ५३,१८,६७,१४०.०९ ६२,२७,६४,१७० ५८,५६,०८,००० 

राजस्र्  १८,०१,९८,४०१.०९ २१,३०,७५,७२० १७,२६,६६,००० 

आन्तररक श्रोत ११,३४,७६,८७०.४५ १२,१५,०५,००० ५,६९,००,००० 

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ८,०७,४१५ ७,००,००० १२,००,००० 

११३१४ ि  भमकर/मािपोत ७,९८,९४० ७,००,००० १३,००,००० 

११३२१ घरर्हाि कर १३,९२,४६५.५४ १०,००,००० ११,००,००० 

११३२२ र्हाि वर्टौरी कर   ४,००,००० ६,००,००० 

११४५१ सर्ारी साधन कर 
(साना सर्ारी) 

  १०,००० १०,००० 

११४७९ अन्य मनोरञ्जन कर   ५०,००० ५५,००० 

११६११ व्यर्सायिे ि  क्तानी 
गने  

५,८३,१९५ ६,००,००० ६,००,००० 

१४२१२ सरकारी सम्पतीको 
भबक्रीबाट प्राप्त रकम 

  ५०,००० ५०,००० 

१४२१९ अन्य सेर्ा ि लक तथा 
भबक्री 

  १,००,००० १,००,००० 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर   १०,००० १०,००० 

१४२२३ शििा िेत्रको 
आम्दानी 

  १०,००० २५,००० 

१४२२४ परीिा ि लक   २०,००० १,००,००० 
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१४२२९ अन्य प्रिासभनक सेर्ा 
ि लक 

  २,००,००० २,००,००० 

१४२४२ नक्सापास दस्त र २३,५४,८४३.८९ १०,००,००० ६,५०,००० 

१४२४३ भसफाररि दस्त र २८,४७,६८४.७६ ३५,००,००० ३५,००,००० 

१४२४४ व्यशक्तगत घटना दताव 
दस्त र 

६६,८३० १,००,००० ४,००,००० 

१४२४५ नाता प्रमाशणत दस्त र १,४१,३०० १,५०,००० २,००,००० 

१४२४९ अन्य दस्त र २,३९,०७१ १,००,००० ८,००,००० 

१४३१२ प्रिासभनक दण्ड, 

जररर्ाना र जफत 
  ३,००,००० ६,००,००० 

३२१२१ नगद ८,१६,२०,९०३.२६ ० ३०,००,००० 

३२१२२ बैंक मौज्दात   ९,९७,९४,००० ४,१४,००,००० 

राजस्र् बाुँडफाुँडबाट प्राप्त रकम ६,६७,२१,५३०.६४ ९,१५,७०,७२० ११,५७,६६,००० 

११३१५ घरजग्गा रशजषे्टिन 
दस्त र 

४०,५६,३०८.८० ३०,००,००० ४०,००,००० 

११४११ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त 
ह ने मूलय अभिबवृद्ध कर 

४,६१,९२,६२३.०४ ८,३५,९८,७२० ४,२०,९३,५०० 

११४२१ बाुँडफाुँड िइव प्राप्त 
ह ने अन्त:ि लक 

१,२५,१८,५९८.८० ० ४,२०,९३,५०० 

११४५६ बाुँडफाुँटबाट प्राप्त ह ने 
सर्ारी साधन कर 

३९,५४,००० ४९,७२,००० १,५०,७९,००० 

१४१५७ बाुँडफाुँड िई प्राप्त 
दहत्तर बहत्तरको वर्वक्रबाट प्राप्त 
ह ने आय 

  ० १,२५,००,००० 

अन्य आय २,२६,२४,२२२ १,२७,११,००० १०,००,००० 

१४५२९ अन्य राजस्र् २,२६,२४,२२२ १,२७,११,००० १०,००,००० 

अन्तर सरकारी वर्त्तीय 
हस्तान्तरण 

३५,१६,६८,७३९ ४०,९६,८८,४५० ४१,२९,४२,००० 

संघीय सरकार ३२,६५,०८,००० ३७,७५,५१,४५० ३८,९१,००,००० 

१३३११ समाभनकरण अन दान ११,४८,००,००० ११,५१,००,००० ११,९६,००,००० 

१३३१२ िसतव अन दान  चाि  २०,७७,०८,००० २५,२४,५१,४५० २४,२४,००,००० 
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१३३१३ िसतव अन दान  

प ुँजीगत 
  ० २,२९,००,००० 

१३३१४ वर्षेि अन दान चाि    ५०,००,००० ४२,००,००० 

१३३१६ समप रक अन दान 
चाि  

४०,००,००० ५०,००,००० ० 

प्रदेि सरकार २,५१,६०,७३९ ३,२१,३७,००० २,३८,४२,००० 

१३३११ समाभनकरण अन दान १,३७,९५,७६१ १,२१,३७,००० १,३८,४२,००० 

१३३१२ िसतव अन दान  चाि    १,००,००,००० ० 

१३३१४ वर्षेि अन दान चाि    ५०,००,००० ० 

१३३१६ समप रक अन दान 
चाि  

१,१३,६४,९७८ ५०,००,००० १,००,००,००० 

बैदेशिक       

जनसहिाभगता       

अन सूची ३  

कायावियको कोड : ८०४३८४०२३०० 

व्यय अन मान 

       

 आ.र्. : २०७८/७९  

िीषवक 
आ.र्. २०७६/७७ 

को यथाथव 

आ.र्. 
२०७७/७८ को 
संिोभधत अन मान 

आ.र्. 
२०७८/७९ को 

अन मान 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 
अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रदेि सरकार 

व्यय ४०,४७,७०,४९०.५० ६२,२७,६४,१७० ५८,५६,०८,००० १७,२६,६६,००० ३८,९१,००,००० २,३८,४२,००० 

चाि  २४,७३,९४,३१३.५० ३८,८१,३०,१७० ३७,०४,१०,८७० ११,८९,६०,८७० २४,९४,००,००० २०,५०,००० 

२१११० नगदमा 
ददइने पाररश्रभमक र 
स वर्धा 

१५,८२,६४,२४० १९,४७,७६,००० १८,१३,३६,००० १,५०,००,००० १६,६३,३६,००० ० 

२११२० शजन्सीर्ा 
शजन्सी र्ापत कमवचारी 
ददइने पाररश्रभमक 
स वर्धा 

८,३५,२०० १२,५०,००० १३,६०,००० १३,३०,००० ३०,००० ० 

२११३० कमवचारी  
ित्ता १३,८४,३९९ ३०,३५,००० ३०,००,००० ३०,००,००० ० ० 

२११४० पदाभधकारी 
ित्ता तथा अन्य 
स वर्धा 

२२,६३,००० ५३,००,००० १,५०,००,००० १,५०,००,००० ० ० 
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२२११० सेर्ामहस ि १२,९०,८१४ २१,०७,००० २१,९६,००० २१,९६,००० ० ० 

२२२१० सर्ारी 
साधनको संचािन 
तथा सम्िार खचव 

२०,३७,८९४ ३३,००,००० ३४,००,००० ३४,००,००० ० ० 

२२२२० मेशिनरी 
तथा औजार संचािन 
तथा सम्िार खचव 

३,८८,४७९ ४,४२,००० ५,९६,००० ५,००,००० ९६,००० ० 

२२२३० भनभमवत 
सार्वजभनक सम्पशत्तको 
संिार खचव 

८५,७४५ ५,००,००० ५,००,००० ५,००,००० ० ० 

२२३१० कायाविय 
सामान तथा सेर्ाहरू 

४६,३६,३९१ ६१,२४,००० ६०,१५,००० ५२,५०,००० ७,६५,००० ० 

२२४१० परामिव 
तथा अन्य सेर्ा ि लक 

१,८२,१३,२२५ २,७०,३१,०८० ५,३६,३५,८७० ३,०२,८७,८७० २,३३,४८,००० ० 

२२५१० ताभिम तथा 
गोष्ठी २,००,००० २,००,००० ३,३१,६९,००० १,३२,४०,००० १,९१,२९,००० ८,००,००० 

२२५२० उत्पादन 
सामग्री, सेर्ा तथा 
अन्य कायवक्रम खचव 

४,९७,२६,६०६.५० १२,९४,८१,०९० ५,६८,१९,००० १,८५,५७,००० ३,७०,१२,००० १२,५०,००० 

२२६१० अन गमन, 

मूलयांकन र भ्रमण 
खचव 

२८,४२,९९६ ४७,६७,००० ३९,२०,००० ३७,००,००० २,२०,००० ० 

२२७१० वर्वर्ध खचव १९,४३,४२० २३,१७,००० २०,६४,००० २०,००,००० ६४,००० ० 

२२७२० सिा 
सिािन खचव १,०६,००० २,००,००० ३,००,००० ३,००,००० ० ० 

२७२१० सामाशजक 
सहायता २३,७४,८०४ ५७,००,००० ५४,००,००० ३०,००,००० २४,००,००० ० 

२८१४० िाडा ८,०१,१०० १६,००,००० १७,००,००० १७,००,००० ० ० 

पंूजीगत १५,७३,७६,१७७ २३,४६,३४,००० २१,५१,९७,१३० ५,३७,०५,१३० १३,९७,००,००० २,१७,९२,००० 

३१११० िर्न तथा 
संरचना २,९२,६५,५४३ ४,७९,५०,००० ५,६९,००,००० १,३८,६५,१३० ४,००,००,००० ३०,३४,८७० 

३११२० सर्ारी 
साधन,  मेशिनरी 
औजार, फभनवचसव तथा 
वफक्चसव 

८१,७३,५४८ १,८३,००,००० ८७,०७,१३० ५७,५०,००० ५,००,००० २४,५७,१३० 

३११३० अन्य 
पूुँजीगत खचव ७,५२,५८० ६४,००,००० १५,००,००० १५,००,००० ० ० 

३११५० सार्वजभनक 
भनमावण 

११,८२,४०,२५४ १६,१९,८४,००० १४,७०,९०,००० ३,१५,९०,००० ९,९२,००,००० १,६३,००,००० 

३११७० पूुँजीगत 
स धार खचव ९,४४,२५२ ० १०,००,००० १०,००,००० ० ० 
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अन सूची ४ 

वर्त्तीय व्यर्स्था अन मान 

आ.र्. : २०७८/७९                                                            रू. हजारमा 

क्र.सं. 
िीषवक 

आ.र्. 
207६/०७७ 
को यथाथव 

आ.र्. 207७/०७८ 
को संिोभधत अन मान 

आ.र्. 
207८/०७९ को 

अन मान 

वर्त्तीय व्यर्स्थााः       

क ख द ऋण िगानी       

१  ऋण िगानी (-) ० ० ० 

२ ऋण िगानीको सार्ाुँ वफताव प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

ख ख द िेयर िगानी       

१  िेयर िगानी (-) ० ० ० 

२ िेयर भबक्रीबाट िगानी वफताव प्राप्ती (+) ० ० ० 

          

ग ख द ऋण प्राप्ती       

१  ऋणको साुँर्ा ि  क्तानी (-) ० ० ० 

२  ऋण प्राप्ती (+) ० ० ० 

 

अन सूची ५ 

कायावियको कोड : ८०४३८४०२३०० 

िेत्रगत व्यय अन मान (भिमाद नगरपाभिका मात्र) 
 आ.र्. : २०७८/७९  माभथलिो बजेट उपिीषवक  : भिमाद नगर कायवपाभिका  

भस.नं. संकेत िीषवक वर्भनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 
अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रदेि सरकार 
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१ १ 
कायाविय सिािन तथा 
प्रिासभनक 

८,२०,००,००० ८,२०,००,००० ० ० 

१ १०१ 
कायाविय सिािन तथा 
प्रिासभनक 

८,२०,००,००० ८,२०,००,००० ० ० 

2 २ आभथवक वर्कास २,४६,२७,१३० १,१५,३३,८७० १,०१,८६,१३० २९,०७,१३० 

१ २०१ कृवष ७४,५७,१३० ४४,५०,००० १५,५०,००० १४,५७,१३० 

२ २०३ पयवटन २४,००,००० ४,५०,००० १४,५०,००० ५,००,००० 

३ २०६ जिश्रोत तथा भसंचाई ७२,५०,००० ७,१३,८७० ६३,३६,१३० २,००,००० 

४ २०८ पि पन्छी वर्कास ७५,२०,००० ५९,२०,००० ८,५०,००० ७,५०,००० 

३ ३ पूर्ावधार वर्कास १५,६०,५०,००० ४,३३,९१,२६० १०,०३,२३,८७० १,२३,३४,८७० 

१ ३०१ यातयात पूर्ावधार ९,५१,५०,००० २,८३,००,००० ५,८८,५०,००० ८०,००,००० 

२ ३०२ 
िर्न, आर्ास तथा 
सहरी वर्कास 

६,०९,००,००० १,५०,९१,२६० ४,१४,७३,८७० ४३,३४,८७० 

४ ४ 
स िासन तथा 
अन्तरसम्बशन्धत िते्र 

३९,१०,००० २२,००,००० १५,५०,००० १,६०,००० 

१ ४०१ िासन प्रणािी ४,१०,००० २,५०,००० ० १,६०,००० 

२ ४०३ प्रिासकीय स िासन २,००,००० २,००,००० ० ० 

३ ४१३ 
अन गमन तथा 
मूलयांकन 

१,००,००० १,००,००० ० ० 

४ ४१४ तथयांक प्रणािी ५,००,००० ५,००,००० ० ० 

५ ४१६ मानब संिाधन वर्कास ११,००,००० १०,५०,००० ५०,००० ० 

६ ४१७ वर्पद व्यर्स्थापन १६,००,००० १,००,००० १५,००,००० ० 

5 7 सामाशजक वर्कास ४,९५,२०,८७० ३,३५,४०,८७० ७५,४०,००० ८४,४०,००० 

१ ७०२ 
सामाशजक स रिा तथा 
संरिण 

५२,००,००० ५१,००,००० १,००,००० ० 

२ ७०३ य र्ा तथा खेिक द ३६,३६,००० १७,४६,००० ४,००,००० १४,९०,००० 

३ ७०४ 
खानेपानी तथा 
सरसफाई  

१,२८,९०,००० १०,००,००० ६४,४०,००० ५४,५०,००० 

४ ७०५ िाषा तथा संस्कृभत ८,००,००० ५,००,००० ० ३,००,००० 

५ ७०६ शििा १,६७,६७,८७० १,६०,१७,८७० ० ७,५०,००० 

६ ७०७ स्र्ास्थय ७६,२७,००० ७४,२७,००० ० २,००,००० 
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७ ७०८ 

िैंभगक समानता तथा 
सामाशजक 
समारे्िीकरण 

२६,००,००० १७,५०,००० ६,००,००० २,५०,००० 

क ि जम्मा ३१,६१,०८,००० १७,२६,६६,००० ११,९६,००,००० २,३८,४२,००० 

 

अन सूची ५  

कायावियको कोड : ८०४३८४०२३०० 

िेत्रगत व्यय अन मान (क ि बजेट) 
 आ.र्. : २०७८/७९  

भस.नं. संकेत िीषवक वर्भनयोजन 

स्रोत 

आन्तररक श्रोत 
अन्तर सरकारी वर्त्तीय हस्तान्तरण 

नेपाि सरकार प्रदेि सरकार 

१ १ 
कायाविय सिािन तथा 
प्रिासभनक 

८,२०,००,००० ८,२०,००,००० ० ० 

१ १०१ 
कायाविय सिािन तथा 
प्रिासभनक 

८,२०,००,००० ८,२०,००,००० ० ० 

2 २ आभथवक वर्कास ३,४५,२७,१३० १,१५,३३,८७० २,००,८६,१३० २९,०७,१३० 

१ २०१ कृवष १,३६,५७,१३० ४४,५०,००० ७७,५०,००० १४,५७,१३० 

२ २०२ उद्योग २९,००,००० ० २९,००,००० ० 

३ २०३ पयवटन २४,००,००० ४,५०,००० १४,५०,००० ५,००,००० 

४ २०६ जिश्रोत तथा भसंचाई ७२,५०,००० ७,१३,८७० ६३,३६,१३० २,००,००० 

५ २०८ पि पन्छी वर्कास ८३,२०,००० ५९,२०,००० १६,५०,००० ७,५०,००० 

३ ३ पूर्ावधार वर्कास १६,३५,५०,००० ४,३३,९१,२६० १०,७८,२३,८७० १,२३,३४,८७० 

१ ३०१ यातयात पूर्ावधार ९,७६,५०,००० २,८३,००,००० ६,१३,५०,००० ८०,००,००० 

२ ३०२ 
िर्न, आर्ास तथा सहरी 
वर्कास 

६,५१,००,००० १,५०,९१,२६० ४,५६,७३,८७० ४३,३४,८७० 

३ ३०३ उजाव ८,००,००० ० ८,००,००० ० 

४ ४ 
स िासन तथा अन्तरसम्बशन्धत 
िते्र 

५७,१०,००० २२,००,००० ३३,५०,००० १,६०,००० 

१ ४०१ िासन प्रणािी ४,१०,००० २,५०,००० ० १,६०,००० 

२ ४०३ प्रिासकीय स िासन २,००,००० २,००,००० ० ० 
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३ ४१३ अन गमन तथा मूलयांकन १,००,००० १,००,००० ० ० 
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िाग १ 

भिमाद नगरपाभिका 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोशजम भिमाद नगरसिािे बनाएको 
ति िेशखए बमोशजमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ । 

सम्बत ्२०७8 सािको ऐन नं. 2 

भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, २०७8 

प्रस्तार्नााः  भिमाद नगरपाभिकािे आभथवक र्षव 2078/079 देशख अथव सम्बन्धी प्रस्तार्िाई कायावन्र्यन 
गनवको भनभमत्त स्थानीय कर तथा ि लक संकिन गने, छ ट ददने तथा आय संकिनको प्रिासभनक व्यर्स्था गनव 
र्ाञ्छनीय िएकोिे,  

नेपािको संवर्धानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोशजम भिमाद नगर सिािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्िाः (1) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको आभथवक ऐन, 2078” रहेको छ। 
यो ऐन 2078 साि श्रार्ण 1 गतेदेशख भिमाद नगरपाभिका िते्रमा िागू ह नेछ । 

२. सम्पभत कराः नगरपाभिकाका िेत्रभित्र अन सूची(1) बमोशजम सम्पशत्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

३. िभूम कर (मािपोत): नगरपाभिका िेत्रभित्र अन सूची (2) बमोशजम िभूम कर (मािपोत) िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।  

४. घर र्हाि कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र क नै व्यशक्त र्ा संस्थािे िर्न, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 
छ्पर, जग्गा र्ा पोखरी पूरै र्ा आंशिक तर्रिे र्हािमा ददएकोमा अन सूची (3) बमोशजम घर जग्गा 
र्हाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यर्साय कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र व्यापार, व्यर्साय र्ा सेर्ामा पूुँजीगत िगानी र आभथवक कारोर्ारका 
आधारमा अन सूशच (4) बमोशजम व्यर्साय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जभडब टी, कर्ाडी र जीर्जन्त  कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैव्यशक्त र्ा संस्थािे ऊन, खोटो, जभडब टी, 
र्नकस, कर्ाडी माि र प्रचभित कानूनिे भनषेध गररएको जीर्जन्त  र्ाहेकका अन्य मतृ र्ा माररएका 
जीर्जन्त को हाड, भसङ, ्र्ाुँख, छािा जस्ता बस्त को व्यर्सावयक कारोर्ार गरेर्ापत अन सूची (5) 
बमोशजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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७. वर्ज्ञापन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने वर्ज्ञापनमा अन सूची (६) बमोशजम वर्ज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह 
बमोशजम ह नेछ । 

८. मनोरन्जन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र ह ने मनोरन्जन व्यर्साय सेर्ामा अन सूची (७) बमोशजम व्यर्साय 
कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ । तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा व्यर्स्था 
िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नेछ । 

९. पटके व्यर्साय कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र घ म्ती व्यापार गनेिाई अन सूची (८) मा उलिेख िए अन सार 
कर िगाईने छ । 

१०. पावकव ङ ि लकाः नगरपाभिका िेत्रभित्र क न ैसर्ारी साधनिाई पावकव ङ स वर्धा उपिब्ध गराए र्ापत अन सूची 
(९) बमोशजम पावकव ङ ि लक िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

११. सेर्ा ि लक, दस्त राः नगरपाभिकािे भनमावण, संचािन र्ा व्यर्स्थापन गरेका अन सूची (1०) मा उशलिशखत 
स्थानीय पूर्ावधार र उपिब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अन सूचीमा व्यर्स्था िए अन सार ि लक 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

१२. साना सर्ारी साधन कराः नगरपाभिका िेत्रभित्र दताव िएका सर्ारी साधनमा अन सूची (११) बमोशजम 
सर्ारी साधन कर िगाइने र अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा 
व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नछे । 

१३. पयवटन ि लकाः नगरपाभिकािे आफ्नो िते्रभित्र प्रर्ेि गने पयवटकहरुर्ाट अन सूची (१२) मा उशलिशखत 
दरमा पयवटन ि लक िगाईन ेर अस ि उपर गररनेछ ।तर, प्रदेि कान न स्र्ीकृत िई सो कान नमा अन्यथा 
व्यर्स्था िएको अर्स्थामा सोवह बमोशजम ह नछे । 

१४. कर छ टाः यस ऐन बमोशजम कर भतने दावयत्र् िएका व्यशक्त र्ा संस्थाहरुिाई क नै पभन वकभसमको कर 
छ ट ददईने छैन । 

१५. कर तथा ि लक संकिन सम्बशन्ध कायववर्भधाः यो ऐनमा िएको व्यर्स्था अन सार कर तथा ि लक संकिन 
सम्बशन्ध कायववर्भध नगरपाभिकािे तोके अन सार ह नेछ । 
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३१   ५००००००१.०० देशख माभथ प्रभत हजारमा    रु.२   

  सम्पशत्त कर भतरेको रभसद आर्श्यक परेमा रु.१०  भतरी प्रभतभिपी प्राप्त गनव  सवकने 
 प रानो िभूमकर (मािपोत) 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई दर कैवफयत 

१ 

आ.र्.२०७४।०७५ देशख एवककृत सम्पभत कर िागू िएको ह ुँदा 
वर्गत आ.र्.का र्ाुँकी र्क्यौता मािपोत सावर्ककै दरमा 
10प्रभतित जररर्ाना भिई अस ि उपर गने 

      

 

अन स ची- २ 

भनदेशिकाको पररच्छेद ३ संग सम्बशन्धत  

स्थानीय सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 55 को सम्पशत्त कर र दफा 56 को िमूी कर (मािपोत) संिोधन िएकोिे सोही अन सार 
तयार गररएको सम्पशत्त कर र िमूी कर (मािपोत)  

क्र.स. र्डा  िते्र वर्र्रण 
सम्पशत्तकर(प्रभत रोपनी) 

रु. 
 िमूीकर(प्रभत 
रोपनी) रु. 

१ 

१ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र 

ड म्रीबेसी (सलिाबारी चौतारीदेशख तलिाभडटी खोिा सम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख उडसीङ्ग 
चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा  

2 िाख 25 हजार   

ड म्रीबेसी (सलिाबारी चौतारीदेशख तलिाभडटी खोिा सम्म), दरकाङ्ग 
(गोरुिज्याङ्ग), बडरिज्याङ्ग (थम्सीङ डाुँडाचोक देशख उडसीङ्ग 

चोकसम्म) म ख्य बजार िेत्र सडकको दाया र्ाया को  जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  56 

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया)  जग्गा 

१ िाख ७५ हजार   

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  43 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 

एररया)   जग्गा 
२ िाख   

वकह ुँ मागव र भिमकािी सडक दाुँया बाुँयाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  50 
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अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

१ िाख ७५ हजार   

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँयाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   43 

३ 

कृ
वष 
ित्र

 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

२ 

  
  
 व्य

ापा
रीक

 ि
त्र 

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ाया घर र सो िे 

चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 
२ िाख २५ हजार   

टेके्र र जौपानीका बजार िेत्रका म ख्य सडक दाुँयार्ायाका जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  55 

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

सोही िेत्रका भित्री सडकको दाया र्ायाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  37 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 

एररया) जग्गा 
२ िाख   

भिमकािी र भमदी सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  50 

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

१ िाख   

अन्य कच्ची सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  25 

३ 

कृ
वष 

ित्र
 

 फाुँट खेतका जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
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अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

३ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र 

िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

५ िाख   

िोकताशन्त्रक सडक जिौदी बजार िेत्रको  दायाुँ र्ायाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  125 

जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया) जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

जनवहत सडक बजार िेत्रको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  62 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  
जग्गा 

२ िाख   

िोकताशन्त्रक सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  50 

कृवष सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   

कृवष सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   50 

अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख ७५ हजार   

अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   43 

३ 

कृ
वष 
ित्र

 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ ४ 

व्य
ापा
रीक

 

ित्र
 त रत रे, धर्ादी, बेििञ्ज्याङ्ग बजार िेत्र सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो 

िे चचेको (्िेन्थ एररया)जग्गा 
२ िाख ५० हजार   
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त रत रे, धर्ादी, बेििञ्ज्याङ्ग बजार िते्र सडकको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  62 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख   

भिमाद देशख र्ोमा (भिमगोफा) सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  50 

माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख   

माझकोट सडकको (भसहािेदेशख जौपानी) दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  50 

अन्य सडकको दाुँया बाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख ५० हजार   

अन्य सडकको दाुँया बाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   37 

३ कृ
वष 

 फाुँट खेतको जग्गा : 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

५ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको दायाुँ 

बायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 
१० िाख   

अठ्ठाईस, साउने, ररभसङ्ग पाटन, भमश्र चोक बजार िेत्र सडकको दायाुँ 
बायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  250 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), को 
श्रृंगपथ सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  घडेरी 

३ िाख   

नक्सा नं. ७(झ), २(ग), २(ण)(क), २(च), ३(घ), ३(ग), ३(च), को 
श्रृंगपथ सडक दाया र्ाया मोहडाको घडेरी र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  75 

भिमाद ऋवषङ्गपाटन सडक र्ान्टाङ्ग खोिा देशख दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

५ िाख    

भिमाद ऋवषङ्गपाटन सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  125 
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भिमाद ऋवषङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

३ िाख   

भिमाद ऋवषङ्गपाटन भित्री सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  75 

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२ िाख   

सोही नक्सा नं. को अन्य सडकको दाया र्ायाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  50 

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी ९आर्ास 
िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)   
जग्गा 

२ िाख    

सावर्क साम ङ्गिगर्तीप र २, माझकोट ९ र रानीपोखरी ९आर्ास 
िेत्रका कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  50 

३ 

कृ
वष 

ित्र
 

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा सम्म 

दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  
6 िाख 50 हजार   

र्डा नं.6 र 5 को भसमाना ब ढ र्ा फाट देशख र्ान्टाङ्ग खोिा सम्म 
दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  162 

 फाुँटको जग्गा 

  75 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेतको जग्गा: 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ ६ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
व्य
ापा
रीक

 
ित्र

 

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की सडकको 
दायाुँर्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

३२ िाख   

भिमाद नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) बजार िेत्रको पक्की सडकको 
दायाुँर्ायाुँ घडेरी जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  800 

ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२८ िाख   
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ऐ नक्सा नं. को र्जार िेत्रको कच्ची सडक दायाुँ र्ायाुँ घडेरी जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  700 

नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२२ िाख   

नक्सा नं. १(घ) बजार िेत्र कच्ची सडकको दायाुँ र्ायाुँ घडेरी जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  550 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख मािेबगर 
प रानो स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२५ िाख   

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ) मा पने ि  प   टोि देशख मािेबगर प रानो 
स्क ि सम्मको पक्की सडक दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको 
कृवषमा 

  625 

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

२५ िाख   

ऐ नक्सा नं. मा पने देउरािी सम्म पक्की सडक दाया र्ाया मोहडाको 
जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  625 

ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा  

२० िाख   

ऐ नक्सा नं. को कच्ची सडकमा दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  500 

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् मोटर 
मागव र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा  

15 िाख   

न.नं. १/ख १/ग १/ङ र १/घ को स रे्दी चोक भिमिैरर् मोटर 
मागव र्डा नं. ७को भसमाना सम्म सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  375 

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

6 िाख 50 हजार   

ऐ.ऐ.न.नं. को सो िेत्रको भित्री कच्ची सडक र डाडागाुँउ भसम्बोट 
िेत्रको  पाखो जग्गाको कच्ची सडकको दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  162 

३ कृ
वष ित्र
 

नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को खेत/पाखो    162 
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नक्सा नं. १(ख), १(ग), १(ङ), १(घ) को स रे्दी चोक िन्दा माभथ 
भिमिैरर् मोटर मागव र्डा नं.७ को भसमाना सम्मको पाखो जग्गा  र 
ऐ.ऐ.न.नं. को डाडागाउुँ भसम्मबोट भिर/ पाखो जग्गा  

  75 

१ 

७ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र 

नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो िे 

चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 
२७ िाख   

नक्सा नं. २(ग) प रानो बजार पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  ६७५ 

शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२८ िाख   

शिति चौतारी, स रे्दी चोक पक्की सडक दाया र्ाया घडेरी जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  700 

2 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सडकको दाया 
बाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२२ िाख   

प रानो बजार, पटनेरी, शितिचौतारी बस्ती िेत्रको कच्ची सडकको दाया 
बाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  550 

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया)  जग्गा 

१० िाख   

भसस्नेरी िेत्रको भिमाद भसम्िे सडक दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  250 

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ 
एररया)   जग्गा 

५ िाख   

भसस्नेरी िेत्रका अन्य सडकको दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  125 

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)   
जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

भसद्ध ग फा सडक दाया र्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   62 

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया)   जग्गा 

६ िाख   

स रे्दी चोक देशख दैकेडाुँडा सम्मको सडक दायार्ाया मोहडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  150 

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

२ िाख ५० हजार   

स रे्दी चोक भिम िैरर् कच्ची सडकको दाया बाया मोहोडाको जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  62 
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सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क िान मभत 
गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार    

सावर्क भिमाद गा.वर्.स र्डा न. ४, ५, ८, ९ र  सावर्क िान मभत 
गा.वर्.स. को भित्री कच्ची सडक दाया बाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  37 

३ 

कृ
वष 

ित्र
 

प रानो बजार पट्नेरी शितिचौतारी स रे्दीचोक िेत्रको पाखो/खेत जग्गा    137 

शजदी खोिा फाुँटको जग्गा 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेतको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ 

८ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँया घर र सो 

िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 
३ िाख   

िागर, भसम्िे, अरौदी, ब्राहवर्से बजार िेत्र सडक दाुँया र्ाुँयाका जग्गा र 
र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  75 

२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) सावर्क िान मभत 
३(ग), १(ख), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र सडकको िागर जरेबर 
सडक  दाुँया र्ाुँया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

३ िाख    

सावर्क भिमाद नक्सा नं.३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) सावर्क िान मभत 
३(ग), १(ख), ९(ग) को भिमाद भसम्िे जरेर्र सडकको िागर जरेबर 
सडक  दाुँया र्ाुँया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  75 

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ख), ६(ग) र सावर्क 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ख) को दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

भिम िैरर् मोटर मागवको सावर्क भिमाद ७(ख), ६(ग) र सावर्क 
िान मभत १(क), १(ग), ९(क), ९(ख) को दायार्ाया मोहडाको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  37 
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सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी सडक 
दायार्ाया घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा 

२ िाख    

सावर्क िान मभत नक्सा नं. ९(क), ९(ग) क्याङ्दी देउरािी सडक 
दायार्ाया मोहडाको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  50 

सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ख) राधा कृष्ण र 
सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ख), ६(ग) िगृ ऋवष सडक 
खण्डको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख ५० हजार   

सावर्क िान मभत गा.वर्.स नक्सा नं. ३(क), ३(ख) राधा कृष्ण र 
सावर्क भिमाद गा.वर्.स ३(क), ३(ग), ६(ख), ६(ग) िगृ ऋवष सडक 
खण्डको दायाुँ र्ायाुँ मोहडको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  137 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया)  जग्गा १ िाख २० हजार   

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ मोहडाको  जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   30 

३ 

कृ
वष 

ित्र
 

सावर्क भिमाद ३(क), ३(ख), ६(क), ७(क) र सावर्क िान मभत 
३(ग), १(ख) को फाुँटको जग्गा  

  15 
अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 

१ ९ 

व्य
ापा
रीक

 ि
त्र 

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक दायाुँ बायाुँ 
घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

२ िाख ५० हजार   

ब च्चा, बरपोखरी, ररठ्ठा िञ्जयाङ्ग च्यानडाुँडा बजार िेत्र सडक दायाुँ 
बायाुँका जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  62 

भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामडाुँडा बेसी बजार िते्र सडक दायार्ाया घर र सो िे 
चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा  

३ िाख   

भिमाद भसम्िे जरेर्र मोटर मागव सावर्क िान मभत नक्सा नं. २(ङ) 
सेराबेसी/ ठामडाुँडा बेसी बजार िते्र सडक दायार्ायाको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  75 
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२ 

आ
र्ाभ
सय

 ि
त्र 

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो 
िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा 

२ िाख ५० हजार   

भिमिैरर् ररठ्ठा िञ्ज्याङ्ग देशख भसमििञ्जयाङ्ग सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा 
र र्ाुँकी रहेको कृवषमा 

  62 

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा २ िाख   

भसद्धग फा सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   50 

जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको 
(्िेन्थ एररया) जग्गा 

१ िाख २० हजार   

जरेर्र देशख असपाक्दी पाथदी सडक दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी 
रहेको कृवषमा 

  30 

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँ घर र सो िे चचेको (्िेन्थ एररया) जग्गा १ िाख २० हजार   

अन्य सडकको दायाुँ र्ायाुँको जग्गा र र्ाुँकी रहेको कृवषमा   30 

३ 

कृ
वष 

ित्र
 

फाुँटको जग्गा 

  15 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
अन्य खेत/पाखोको जग्गा: 

  10 

अब्बि 

दोयम 

भसम 

चाहार 
 

अन सूची 3 

आ.र्. २०७८/०७९ को िाभग सम्पशत्त करको दर   

घर बहाि कर 

भस.नं. कर सूशच वर्र्रण एकाई 
दर कैवफयत 

१ घर बहाि कर 
संघ, संस्था, सरकारी कायाविय, उद्योग, 

व्यर्साय, गोदाम आदद प्रयोजनमा िाडामा 
ददन े

  

दि प्रभतित   
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अन सूची 4 

व्यर्साय कर 

भस.नं. 
कर सूशच / वर्र्रण 

दर रु. एकाई 
  कैवफयत 

व्यर्सायको वर्र्रण 

१ होटि, िज एरं् साधारण होटि     
    

क १० बेड िन्दा माभथ २०००   
    

ख ६ देशख १० बेड सम्म १५००   
    

ग ६ बेड सम्म १०००   
    

२ रेष्ट रेन्ट (माःम, तास, सेक र्ा आदद)  ७००   
    

३ भमठाई पसि ५००   
    

४ कपडा पसि  

क थोक १५००   
    

ख ख द्रा १०००   
    

५ फेन्सी पसि १५००   
    

६ व्यूवटपािवर १०००   
    

७ कस्मेवटक ५००   
    

८ ऊनी धागो पसि ५००   
    

९ ज त्ता च्पि पसि १०००   
    

१० भनमावण सामाग्री (हाडवर्यर) ३०००   
    

११ खाद्यान्न, वकराना 

क थोक ३०००   
    

ख ख द्रा ५००   
    

१२ िाडा पसि (थोक/ख द्रा) २०००   
    

१३ प स्तक/स्टेसनरी/भगफ्ट पसि १०००   
    

१४ छापाखाना १५००   
    



 
 

खण्ड 5)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७8/०३/१6 

 
 

29 

 

१५ आटव/फ्िेक्स वप्रन्ट १०००   
    

१६ फोटो स्ट भडयो १०००   
    

१७ इन्टरनेट इन्रानेट 

क चाि  पूुँजी ५ िाख सम्म २०००       

ख चाि  पूुँजी १० िाख सम्म ३०००       

ग चाि  पूुँजी १०िाख िन्दा माभथ ४०००       

१८ केर्ि नेटर्कव / भडसहोम ३०००       

१९ एफ.एम संचािन 

क १०० वक.र्ा. सम्म 1000   
    

ख १०० वक.र्ा . िन्दा माभथ 2000   
    

२० वट.िी.,विज, घडी, रेभडयो भबक्री  २०००   
    

२१ 
वट.िी., विज, घडी, रेभडयो आदद  
ममवत 

७०० 
  

    

२२ मोबाइि भबवक्र तथा ममवत  १५००   
    

२३ पंखा तथा स्टोि ममवत ५००   
    

२४ साइकि भबक्री तथा ममवत १०००   
    

२५ 
मोटरसाइकि, मोटर पाट्सव/ 
र्कव सप 

२००० 
  

    

२६ मोटरसाइकि सोरुम ४०००   
    

२७ गाडी सोरुम १५०००   
    

२८ ड्राईभिङ इशन्ष्टच्यूट २०००   
    

२९ टायर  

क वर्क्री १०००   
    

ख ममवत ५००   
    

३० भग्रि उद्योग १५००   
    

३१ टेण्ट हाउस/ साउण्ड भसस्टम १०००   
    

३२ िाउण्ड्री पसि ५००   
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३३ मादि पसि ४००   
    

३४ गोर्र ग्याुँस कम्पनी १०००   
    

३५ पाउरोटी िण्डार ५००   
    

३६ चिशचत्र मशन्दर १०००   
    

३७ बैंक/वर्त्तीय संस्था/सहकारी संस्था 

क क र ख र्गवको िाभग १००००   
    

ख ग र घ र्गवको िाभग  ७०००   
    

ग 
िघ  वर्त्त, र्चत तथा ऋण 
सहकारीको िाभग  

५००० 

  

    

घ 
मवहिा सहकारीको (र्चत तथा 
ऋण) िाभग  

१००० 

  

    

ङ कृवष सहकारीको िाभग ५००   
    

३८ किर लयार् १५००   
    

३९ औषधी पसि मात्र 

क भिमाद बजार िेत्र २०००   
    

ख भिमाद बजार बावहरको हकमा ५००   
    

४० भनजी अस्पताि/ पोभिशक्िभनक ४०००   
    

४१ पि  औषधी पसि 

क बजार िेत्र १५००   
    

ख ग्राभमण िेत्र ५००   
    

४२ बीज िण्डार 

क बजार िेत्र १०००   
    

ख ग्राभमण िेत्र ५००   
    

४३ दाना वर्वक्र पसि १०००   
    

४४ इिेशक्रक (भबज िी) 

क थोक  ३०००   
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ख ख द्रा १५००   
    

४५ रंगरोगन वर्क्री ३०००   
    

४६ फभनवचर उद्योग 

क स.भमि रभि सवहत ५०००   
    

ख स.भमि ४०००   
    

ग सक व िर २०००   
    

घ फभनवचर पसि २०००   
    

४७ भमि क टाभन वपसानी १०००   
    

४८ स नचाुँदी प्रा.भि ५०००   
    

४९ स नचाुँदी पसि ३०००   
    

५० आइसवक्रम  

क उद्योग १०००   
    

ख पसि ५००   
    

५१ कपडा भसिाई 

क सवटवङ्ग स वटङ्ग १५००   
    

ख भसिाई कटाई ५००   
    

५२ हेयर कवटङ्ग  

क द ई क शचव सम्म ५००   
    

ख द ई क शचव िन्दा बढी १०००   
    

५३ ि फमव ७००   
    

५४ 

बोभडवङ्ग स्क ि आधारि  त वर्द्यािय - 
बजार िेत्र 

३००० 

  

    

बोभडवङ्ग स्क ि आधारि  त वर्द्यािय - 
ग्राभमण िेत्र 

१५०० 

  

    

बोभडवङ्ग स्क ि मावर् - बजार िेत्र ४०००   
    

बोभडवङ्ग स्क ि मावर् - ग्राभमण िेत्र २०००   
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भनजी क्याम्पस ५०००   
    

५५ भनमावण व्यर्सायी (घ र्गवको इजाजत पत्र)  

क दताव भनरे्दन दस्त र १०००   
    

ख दताव प्रमाण पत्र दस्त र १००००   
    

ग नवर्करण २५००   
    

घ प्रभतभिपी/नामसारी २०००   
    

ङ जररर्ाना २५००   
    

५६ आयि पम्प ३०००   
    

५७ 
फोटोकवप,क रीयर, फ्याक्स, कम््य टर 
र टेभिफोन (सेर्ा) 

१००० 

  

    

५८ अन्य उद्योग 

क साना ३०००   
    

ख घरेि  ५००   
    

ग िघ  ५००   
    

५९ सवपङ्ग सेन्टर ५०००   
    

६० तरकारी/फिफूि पसि ५००   
    

६१ चश्मा पसि ५००   
    

६२ दाुँत बनाउने पसि २०००   
    

६३ 

सार्वजभनक बाुँझो जग्गा 
नगरपाभिकाको कायववर्भध बमोशजम 
उपयोग गरेबापत िाग्न ेि लक प्रभत 
रोपनी 

१०० 

  

    

६४ माछा, मास  पसि १००० ५०० 
    

६५ 
नसवरी र फिफ िका वर्रुर्ा वर्क्री 
वर्तरण 

५०० 
  

    

६६ माटोको िाडा बनाउन े ५००   
    

६७ 
टेशक्नकि इशन्स्टच्यूट/ िाषा 
शििण/ ट्यूसन/ कोशचङ्ग/ होस्टेि 

२००० 
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६८ कन्सलटेन्सी 

क 
कन्सलटेन्सी फमव संस्थागत 
दताव/नवर्करण 

५००० 

  

    

ख इशन्जभनयर दताव २०००   
    

ग ओिरभसयर दताव १५००   
    

६९ ज्योभतष सेर्ा ५००   
    

७० 
िैशिक/रै्देशिक रोजगार 
कन्सलटेन्सी फमव 

२००० 
  

    

७१ अभडटर फमव  २०००   
    

७२ 
भसिाई, ब नाई, पेशन्टङ्ग, कवटङ्ग 
प्रशििण 

५०० 
  

    

७३ वर्षय वर्िेषज्ञ /वर्ज्ञ ७००   
    

७४ वर्भिन् न प्रयोगिािा (लयाब) १०००   
    

७५ स्न कर/प िर्ोडव  ५००   
    

७६ भिभडयो गेम  ५००   
    

७७ इट्टा िट्टा  ३०००   
    

७८ रेभमटेन्स सेर्ा मात्र १०००   
    

७९ कवटङ्ग ढ ंगा २०००   
    

८० क्रसर उद्योग ५००००   
    

८१ ब्िक उद्योग ३०००   
    

८२ क्याटररङ्ग सेर्ा १०००   
    

८३ िेखापढी व्यर्साय ५००   
    

८४ मेशिनरी / ट लस १०००   
    

८५ ्िाई/ भससा पसि १०००   
    

८६ डान्स/ म्यूशजक प्रशििण सेन्टर १०००   
    

८७ स्पोट्सव हाउस १०००   
    

८८ पि पन्छी/ मत्स्यपािन ५००   
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८९ प जा सामाग्री पसि ५००   
    

९० 
खेिौना/ ग भडया/ क िन बनाउने 
उद्योग-पसि 

५०० 

  

    

९१ हलका पेय पदाथव वर्वक्र पसि ५००   
    

९२ मददरा पसि 

क थोक २०००   
    

ख ख द्रा १०००   
    

९३ कृवष समूह दताव /नवर्करण ५००   
    

९४ कृवष/पि  फमव (दताव /नवर्करण) १०००   
    

९५ होम स्टे  दताव  १००००   
    

९६ होम स्टे  नवर्करण २०००   
    

९७ मोबाइि टार्र १००००   
    

माभथ र्भगवकरणमा समारे्ि निएका सेर्ा व्यर्सायको कारोबार र्ा स्तर हेरी र्ावषवक रु. ५००.०० देशख १००००.०० सम्म 
नगरकायवपाभिकािे भनणवय गरे बमोशजम ह नेछ   

अन सूची 5 

जभडब टी कर्ाडी र जीर्जन्त  कर 

भस.नं. कर सूशच/वर्र्रण दर रु.   
  कैवफयत 

१ कर्ाडी सामानको थोक भबके्रता 3000   
    

अन सूची 6 

वर्ज्ञापन कर 

भस.नं. कर सूची/वर्र्रण एकाई 
दर रु. कैवफयत 

१ साईनबोडव, ग्िोबोडव, होभडङबोडव, स्टि आददमा  

क    २५ र्गवफूट सम्म   
४००   

ख   २५ र्गवफूट िन्दा माभथ   
७००   

२ वर्ज्ञापन प्रयोजनको त ि ब्यानर (प्रभत व्यानर) 

क   १ हप्ता सम्म   
५०   



 
 

खण्ड 5)  संख्या १ स्थानीय राजपत्र िाग १ भमभत २०७8/०३/१6 

 
 

35 

 

ख   १ हप्ता िन्दा बढी   
१००   

        
    

अन सूची 7 

मनोरञ्जन कर 

भस.नं. कर सूची/वर्र्रण   एकाई 
दर रु. कैवफयत 

१ जाद  सकव स र खेितमासा   प्रभत ददन 
५००   

  अन्य मनोरञ्जन करको दर गण्डकी प्रदेि सरकारको आभथवक ऐन, २०७8 िे तोके बमोशजम ह नेछ । 

अन सूची 8 

पटके व्यर्साय कर 

भस.नं. कर सूशच/वर्र्रण  एकाई 
दर कैवफयत 

१ फेन्सी/ख द्रा सामान गाडीद्वारा घ माएर बेच्नेहरुका िाभग  प्रभत पटक 
५०   

२ खाद्यान्न सामान गाडीद्वारा घ माएर बेच्नेहरुका िाभग  प्रभत पटक 
५०   

३ आि /तरकारी गाडीद्वारा घ माएर बचे्नेहरुका िाभग  प्रभत पटक 
२०   

४ पोका/झोिामा सामान राखी माभनस आफैिे बेच्न े प्रभत पटक 
२०   

5 पोका/झोिामा सामान राखी साइकिमा भिएर बेच्न े प्रभत पटक 
२५   

6 पोका/झोिामा सामान राखी मोटरसाइकिमा भिएर बेच्न े प्रभत पटक 
५०   

७ रांगा िैसी व्यार्सावयक प्रयोजनमा आयात  प्रभत गोटा 
१००   

८ खसी बोका बंग र व्यार्सावयक प्रयोजनमा आयात  प्रभत गोटा 
२०   

९ 
हाुँस क ख रा र अन्य पंिी 
व्यार्सावयक प्रयोजनमा आयात 

प्रभत गाडी   
१००   

प्रभत मोटरसाईकि    
५०   

प्रभत साईकि   
२५   

१० चना चटपट पानी प री प्रभत ददन    
२०   

नोटाः डोका डािामा तरकारी तथा फिफ ि राखी बजारमा घ माएर बचे्ने वकसानहरुको हकमा पटके व्यर्साय कर भिईने छैन । 

अन सूची 9 

पावकव ङ ि लक 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई 
दर कैवफयत 
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१ सर्ारी पावकव ङ ि लक 

ठूिा सर्ारी साधन   
३०   

बस, भमभनबस, ट्क, ट्याक्टर   
२५   

साना सर्ारी साधन   
१५   

स्क टर,मोपेड,मोटरसाइकि   
५   

अन सूची 10 

सेर्ा ि लक दस्त र 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई 
दर कैवफयत 

क भसफाररस/प्रमाशणत 

१ घर जग्गा नामसारी भसफाररस      
५००   

२ मोही िगत कट्टा भसफाररस     
५००   

३ घर कायम भसफाररस     
५००   

४ सजवभमन म च  लका     
३००   

५ छात्ररृ्शत्त भसफाररस 
वर्पन्न वर्द्याथी छात्ररृ्शत्त भसफाररस   

भन:ि लक   

अन्य    
२००   

६ अस्थाई बसोबास भसफाररस     
५००   

७ स्थाई बसोबास भसफाररस     
५००   

८ नागररकता  भसफाररस नागररकता/ प्रभतभिपी   
२००   

९ 
रै्र्ावहक अंभगकृत नागररकता 
भसफाररस 

  
  

३००   

१० अंभगकृत नागररकता भसफाररस     
१०००   

११ 
आभथवक अर्स्था बभियो र्ा सम्पन्नता 
प्रमाशणत 

  
  

५००   

12 
आभथवक अर्स्था कमजोर र्ा 
वर्पन्नता प्रमाशणत 

  

  

भन:ि लक   

१३ वर्द्य त जडान भसफाररस 

  सामान्य ५०० अभत 
वर्पन् निाई 
भन:ि लक 
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  भिफेज 
१५००   

१४ धारा जडान भसफाररस     
५००   

१५ शजवर्त रहेको भसफाररस     
५००   

१६ 

द रै् नाम गरेको व्यशक्त एकै हो िने्न 
भसफाररस / फरक जन्म भमभत 
संिोधन भसफाररस 

  

  

५००   

१७ 
जग्गा मूलयांकन भसफाररस/हैभसयत 
प्रमाशणत 

रु. ५ िाखसम्म   
५००   

रु. ५ िाखदेशख ५० िाखसम्म 

  

२०००   

रु. ५० िाख माभथ   
३०००   

प न: संिोधन र्ा प्रभतभिवप भिंदा ज न प्रयोजनका िाभग भसफाररस गररएको हो सोका िाभग िाग्ने दस्त रको 10 प्रभतित मात्र राजश् र् भिईनेछ 
। 

१८ व्यर्साय बन्द भसफाररस     
५००   

१९ व्यर्साय संचािन निएको भसफाररस     
५००   

२० व्यापार व्यर्साय निएको भसफाररस     
५००   

२१ कोटव वफ भमनाहा भसफाररस     
भनाःि लक   

२२ नाबािक पररचयपत्र भसफाररस     
२००   

२३ चौपाया ढ र्ानी भसफाररस     
५००   

२४ उद्योग / व्यर्साय दताव भसफाररस 

घरेि /िघ    
५००   

साना   
५००   

मझौिा   
१०००   

ठूिा   
१५००   

२५ उद्योग ठाुँउसारी भसफाररस     
१०००   

२६ 
वर्द्यािय ठाुँउसारी भसफाररस 
(संस्थागत) 

  
  

१०००   

२७ आन्तररक बसाईसराई भसफाररस     
३००   

२८ वर्द्यािय संचािन स्र्ीकृत मन्टेश्वरी   
२०००   
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भसफाररस/ अन मती (संस्थागत) आधारि  तसम्म    
२०००   

माध्यभमकसम्म   
४०००   

क्याम्पससम्म   
६०००   

29 
वर्द्यािय किा रृ्वद्ध भसफाररस/ 
अन मती (संस्थागत) 

आधारि  तसम्म    
५००   

माध्यभमकसम्म   
१०००   

क्याम्पससम्म   
१५००   

३० शििक सरुर्ा  भसफाररस 
शजलिा भित्र   

५००   

शजलिा र्ावहर   
१०००   

३१ शििक अभििेखीकरण 

प्रावर् तह   
५००   

भनमावर् तह   
७००   

मावर् तह   
१०००   

३२ 
वर्षय वर्ज्ञ (शििक) सूचीकृत 
आरे्दन दस्त र 

मा.वर् तह   
१०००   

आ.वर्   
७५०   

३३ िेखपरीिक सूचीकृत दस्त र     
५००   

३४ साम दावयक वर्द्यािय प्रमाशणकरण     
१००   

३५ 
आधारितू तहको िैशिक प्रमाणपत्र 
नामथर जन्म भमभत सच्याउने दस्त र 

  

  

२००   

३६ व्यशक्तगत वर्र्रण भसफाररस     
५००   

३७ जग्गा दताव भसफाररस 

१ रोपनी सम्म 

बजार िेत्र 
१५००   

आर्ास 
िेत्र 

१०००   

कृवष िेत्र 
५००   

१ रोपनी िन्दा माभथ प्रभत रोपनी थप  

बजार िेत्र 
३००   

आर्ास 
िेत्र 

२००   

कृवष िेत्र 
१००   
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३८ 
संरिक भसफाररस  व्यशक्तगत   

भन:ि लक   

संरिक भसफाररस  संस्थागत   
५००   

३९ 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 
कायम भसफाररस 

  
  

भन:ि लक   

४० 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 
कायम भसफाररस (्िवटङ) 

  

  

१००००   

४१ शजवर्तसुँगको नाता प्रमाशणत     
५००   

४२ मतृकसुँगको नाता प्रमाशणत     
५००   

४३ 
कोठा खोलन कायव/ रोहबरमा बस्न े
कायव 

  
  

५००   

४४ भनाःि लक  स्र्ास्थय उपचार भसफाररस     
भन:ि लक   

४५ 
अन्य कायावियको माग अन सार 
वर्र्रण ख िाई पठाउन ेकायव 

  
  

५००   

४६ संस्था सम्बन्धी भसफाररस दताव / नवर्करण   
३००   

४७ घर बाटो प्रमाशणत प्रभत वकत्ता   
५००   

४८ चार वकलिा प्रमाशणत     
५००   

४९ जन्मभमभत प्रमाशणत     
५००   

५० वर्र्ाह प्रमाशणत     
५००   

५१ घर पाताि प्रमाशणत     
भन:ि लक   

५२ कागज/मञ्ज रीनामा प्रमाशणत     
५००   

५३ हकर्ािा र्ा हकदार प्रमाशणत     
५००   

५४ अवर्र्ावहत प्रमाशणत     
५००   

५५ 
जग्गा रेखांकनको कायव/ सो कायवमा 
रोहबर 

  
  

३००   

५६ जग्गा धनीपूजाव हराएको भसफाररस     
५००   

५७ प जावमा घरकायम गने भसफाररस     
५००   

५८ अंग्रजेी भसफाररस तथा प्रमाशणत     
५००   

५९ भमिापत्र कागज     
५००   
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६० भिखत प्रमाशणत दस्त र (िेनदेन)     
२००   

६१ जन्म  
दताव 

  

२०० ३५ ददन 
भित्र 
गरेमा 
भनाःि लक 

प्रभतभिवप   
५००   

६२ मतृ्यू 
दताव  

  

२०० ३५ ददन 
भित्र 
गरेमा 
भनाःि लक 

प्रभतभिवप   
५००   

६३ बसाइवसराइव 
दताव 

  

२०० ३५ ददन 
भित्र 
गरेमा 
भनाःि लक 

प्रभतभिवप   
५००   

६४ सम्बन्ध वर्च्छेद 
दताव 

  

२०० ३५ ददन 
भित्र 
गरेमा 
भनाःि लक 

प्रभतभिवप   
५००   

६५ वर्र्ाह  
 दताव 

  

२०० ३५ ददन 
भित्र 
गरेमा 
भनाःि लक 

प्रभतभिवप   
५००   

66 
व्यशक्तगत घटना तथा नागररक 
अभििेख दताव वकतार् हेरेको दस्त र 

  

  

२०० 
 

६७ 
जन्म दताव प्रमाण पत्रमा नामथर  र 
जन्मभमभत सच्याउने  

  
  

२००  

६८ 

उलिेशखत बाहेक अन्य स्थानीय 
आर्श्यकता अन सारका 
भसफाररस/प्रमाशणतहरु 

  

  

५००   

६९ पेन्सन काडव र्ा सो सम्बन्धी  हकर्ािा संरिण सम्बन्धी भसफाररस   
५००   
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भसफाररस पेन्सन पाररर्ारीक वर्र्रण भसफाररस 
  

५००   

पेन्सनका िाभग  अन्य भसफाररस 
  

५००   

७० संघ संस्था सम्बन्धी दस्त र ि लक 

दताव सम्बन्धी दस्त र   
५००   

नर्ीकरण सम्बन्धी दस्त र   
५००   

प्रमाशणत सम्बन्धी दस्त र   
५००   

71 
सम ह/संस्थाको वर्धान फोटोकपी 
प्रमाशणत 

प्रभतपाना 
  

१०   

७२ काठ दाउरोको भसफाररस 

खयर, साि, भससौ, चाप िगायत मूलयर्ान 
काठहरु 

प्रभत 
क्यू.वफट 

५०   

अन्य (क  काठ) 

प्रभत 
ट्याक्टर 

५००   

प्रभत रक 
१५००   

भसफाररस   
५००   

७३ सनाखतको भसफाररस     
३००   

७४ अभमन ि लक      
२५००   

७५ टेभिफोन  भसफाररस     
५००   

७६ 
टेभिफोन टार्र  भसफाररस/ अन मभत 
भसफाररस 

  
  

१०००   

७७ ्िवटङ्ग सेर्ा ि लक  

पाुँच रोपनी का िाभग 

प्रभत रोपनी १०००० ्िवटङको 
मापदण्ड 
िागू ह ने  

पाुँच रोपनी देशख दि रोपनी सम्म प्रभत रोपनी ७०००   

दि रोपनी देशख माभथ प्रभत रोपनी 
५०००   

ख अन्य भसफाररस/प्रमाशणत 

१ भनरे्दन दस्त र     
भन:ि लक   

२ 
न्यावयक सभमभतमा उज री भनरे्दन 
दस्त र 

  
  

१००   

३ 
िर्न भनमावण दरखास्त फाराम 
(प स्तक) 

  
  

१०००   

४ परीिा सम्बन्धी दरखास्त फाराम अभधकृत   
१०००   
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ि लक सहायक स्तर   
४००   

सहयोगी स्तर   
३००   

५ कोटेिन फाराम ि लक     आभथवक प्रिासन भनयमान सार 

६ टेन्डर फाराम ि लक     आभथवक प्रिासन भनयमान सार 

७ उज री भनरे्दन / भमभसि नक् कि    प्रभत पाना 
१०   

८ 
घरपाि र्ा क क र दताव र नर्ीकरण 
दस्त र 

  
  

१००   

९ िरुर्ा बन्द क भसफाररस दस्त र     
१००   

१० 
घर भनमावण नक्िाको नक्कि दस्त र     

५००   

घर भनमावण प्रमाणापत्र नामसारी     
५००   

११ 

घर नक्िा पास  घरकायम /अभििेशखकरण दस्त र 

िौभतक संरचनाको वर्र्रण 

  करको दर (प्रभत र्.वफ.) रु.  
  

  नक्िापास िेत्र 
  

  
नयाुँ  
िौभतक 
संरचना 

अभििेशखकरण   

क आर.सी.सी. िेम स्रक्चर 

एक ढिान सम्म ५ 
४   

द ई ढिान सम्म ६ 
५   

सोिन्दा माभथ ८ 
६   

ख 

भसमेन्टको जोडाइमा इट्टा र्ा ढ ंगाको 
गारो (न्यूनतम २३ से.मी. 
मोटाई)आर.सी.सी. टायि जस्तापाता 
छाना 

  

४ ३   

ग माटोको जोडाईमा इट्टा र्ा ढ ंगाको गारो– कच्ची घरको हकमा १ तिा सम्म एकम ष्ट रु. ५०० र द ई तिा र सोिन्दा माभथ रु. 
७५० िाग्नेछ । 

१२ GIsS नक्सा A 4 साईज 
प्रभत पाना सादा २५ 

    

प्रभत पाना रंभगन १०० 
    

१३ सरसफाई ि लक - माभसक 
 ब्यस्त बजार िेत्र १०० 

    

 सो िेत्र बाहेक ६० 
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अन सूची १1 

साना सर्ारी साधन कर 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई 
दर कैवफयत 

१ अटो ररक्सा, ई-ररक्सा 

र्ावषवक कर   
५००   

दताव ि लक   
१००   

नामसारी दस्त र   
१००   

अन सूची १2 

पयवटन ि लक 

भस.नं. कर सूशच  वर्र्रण एकाई 
दर कैवफयत 

१ गण्डकी प्रदेि सरकारको आभथवक ऐन २०78 अन सार ह नेछ ।   
    

 

प्रमाशणकरण भमभताः २०७8/०३/१6 

आज्ञािे, 

थमन भसंह थापा 
प्रम ख प्रिासकीय अभधकृत 

 
 

 

सूचना तथा अभििेख केन्द्र, भिमाद म दद्रत । मूलय रु. 160।- 

 

 

 

 

 

  


