
 
 

सूचनाको हक सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) को देहाय  (क) देखि (ड) 

सम्ममा व्यवखस्थत एकीकृत सूचनाहरुको स्वतः प्रकाशन 

(२०७८ साल माग देखि २०७८ चैत्रमहहना सम्म) 

(क) स्थानीय तहको स्वरुपः   

               नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद्) को २०७१।०१।२५ को ननर्णयानुसार सानिकका रुम्जाटार, बनाणलु, ओखलढुङ्गा, 

ज्यानमरे, सले्लरी र अँधेरी नारायर्स्थान समेतका ६ िटा गाउँ निकास सनमनतहरु गाभेर घोषर्ा भई कायाणन्वयनमा 

आएको सानिक नसन्त्रिचरर् नगरपानलकामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद्) बाट नमनतिः २०७३।११।०९ मा स्थानीय तह 

कायाणन्वयन सम्वन्धी भएको ननर्णय अनुसार सानिकका तलुिा, ठूलाछाप, जन्तरखानी, निगुटार र बेनतनी गाउँ निकास 

सनमनतहरु र बरुरे्श्वर गाउँ निकास सनमनतको िार्ण नं.९ समेतलाई गानभ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका घोषर्ा भई 

कायाणन्वयनमा आएको हो । यस नगरपानलकाको संनिप्त स्वरुप तपनसल अनुसार रहेको छ । 

जनसंख्ाः २८३७४                                के्षत्रफलः १६७.८८ िगण नक.नम. 

केन्द्रः सानिक नसन्त्रिचरर् नगरपानलकाको कायाणलय          वडा संख्ाः १२ 

सीमानाः  

पूवनः नचसङ्खुगढी गाउँपानलका                          पहिमः मोलुङ् गाउँपानलका 

उत्तरः न्त्रखजीदेम्बा गाउँपानलका र सोलुखुमू्ब नजल्ला       दहक्षणः मानेभञ्ज्ज्याङ् गाउँपानलका 

वडा हवभाजन 

हाल कायम भएको िर्ा नं. समािेश भएका सानिकका गा.नि.स./न.पा.हरु सानिक िर्ा नं. 

१ तलुिा गा.नि.स. १-९ 

२ ठूलाछापगा.नि.स. १-९ 

३ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका १० र ११ 

४ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका १२ र १३ 

५ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका १ र २ 

६ जन्तरखानी गा.नि.स. १-९ 

७ निगुटार गा.नि.स. १-९ 

िरुरे्श्वर गा.नि.स. ९ 

८ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका ८ र ९ 

९ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका ६ र ७ 

१० बेनतनन गा.नि.स. १-९ 

११ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका ३ र ४ 

१२ नसन्त्रिचरर् नगरपानलका ५ 

(ि)   नगरपाहलकाको केन्द्रदेिी वडा कायानलय सम्मको दूरी, वडा कायानलय रहेको स्थानको अक्षांश,देशान्तर र 

समुद्री सतहदेिीको उँचार्न सम्बन्धी हबवरणः 

िर्ा नं. 
िर्ा कायाणलय 

रहेको स्थान 

नगरपानलकाको केन्द्रबाट 

दूरी (नक.नम.) 
अिांश देशान्तर 

समुद्री सतहबाट 

उँचार्ण (नमटर) 

१ तलुिा १७ २७◦१४’३४.३३” ८६◦४४’४९.७५” १०१४ 

२ ठुलाछाप १४ २७◦१५’२३.९७” ८६◦३४’११.१५” १४१७ 

३ नारायर्स्थान ६ २७◦१७’११.१२” ८६◦३१’२८.५०” १६२८ 

४ रुम्जाटार ११ २७◦१८’१३.८०” ८६◦३२’५४.२२” १३३६ 



 
 

५ बनाणलु ६ २७◦१९’४३.०१” ८६◦३२’१६.११” १६५० 

६ जन्तरखानी २३ २७◦२३’५२.५०” ८६◦३०’५३.१३” २५०२ 

७ नबगुटार १३ २७◦२१’२०.२७” ८६◦२९’१६.७५” १५३५ 

८ सले्लरी ८ २७◦२२’२९.९५” ८६◦३१’१४.९९” १५२४ 

९ ज्यानमरे ६ २७◦१८’२२.५९” ८६◦२८’३४.३१” १४३६ 

१० बेनतनी ११ २७◦१७’२१.३७” ८६◦२८’१५.०३” १२८६ 

११ ओखलढुङ्गा २ २७◦१८’२८.७४” ८६◦३०’१५.७२” १६६२ 

१२ ओखलढुङ्गा ० २७◦१८’१३.६१” ८६◦३२’५४.०२” १७१५ 
 

(ग) नगरपाहलका मातहतका वडाहरुको नामाकरण सम्बन्धीः 

 वडा नम्बर १ को नाम तलुवा रहनाको कारण : 
 

    धेरै पनहले यस िेत्रमा बानहङ् तोलोिाहरुको शासन नथयो । नयनै तोलोिाहरुलाई पनछ तोलाचा भन्न थानलयो 

। तोलोचा बानहङ् रुम्दालीहरुको एक पाछा हो । यनह तोलोचा शब्द अपभं्रस भएर तलुिा भएको भनाई छ । अको 

प्रसंग त्यस ताका तलुिा पुगे्न पाहुनाहरुले पानी कहाँ छ भनेर सोध्दा तल छ भनेर जिाफ नदर्न्थ्यो । बानहङ् रार्हरुले 

तल िाकु छ भने्थ । बानहङ् भाषामा िाकु भनेको पानी हुन्छ । यही आधारमा तलिाकु शब्द अपभं्रश भई तलुिा भएको 

भने्न सन्दभण प्रचलनमा रहेको छ । 
 

वडा नम्बर २ को नाम ठुलाछाप रहनाको कारण : 
 

     पृथ्वी नारायर् शाहको पूिी नेपाल एकीकरर् सफल भएपनछ आफूले नजतेका ठाउँहरु चची खानु भने्न आदेश 

भएपनछ सात िटा छापहरुको नामबाट नामाकरर् भएको र्नतहास कारहरुको भनाई छ । ती सातिटा छापहरु 

क्रमशिः आँगेछाप, चुिानछाप, स्यािनछाप, ठुलाछाप, केउररनीछाप, खननयाछाप र िाननयाछाप हुन । नयनै छापहरुको 

आधारमा स्थानीय िुन्त्रिजीनिहरुले ठुलाछाप नामाकरर् गरेका नथए । 

 
 

वडा नम्बर ३ को नाम अधेरी नारायणस्थान रहनाको कारण : 
 

       धेरै पनहले यस िेत्रको मानथल्लो भागमा घना जंगल नथयो । सधैं बादल लागेर अध्यारै हुन्थ्यो । त्यसैले यो 

भागलाई अधेरी भननयो । यसै िेत्रको अनसनेको बीच भागमा सन् १९३१ मा स्थानीय ब्यन्त्रि र्न्द्रबीर गुरुङ्ले 

काठमाण्डबंाट चार नारायर्का मूनतणहरु ल्याएर िर्ाको बीच भागमा स्थापना गरे । त्यसपनछ अधेरी र अनसनेको 

भागलाई संयोजन गरी अधेरी नारायर्स्थान नामाकरर् गररयो भने्न पुराना अनभलेखहरुमा देन्त्रखन्छ । 
 

वडा नम्बर ४ को नाम रुम्जाटार रहनाको कारण : 
 

       यस िर्ाको नामाकरर् सम्बन्धमा धेरै पनहले यस िेत्रमा रुम रार्हरुको शासन नथयो । नेपाल एकीकरर् 

अनभयानमा पृथ्वी नाराययर् शाहका गुरुङ् र राई पल्टनले यस िेत्रमा आक्रमर् गरे । यस िेत्रमा निजय प्राप्त गरेपनछ 

लामा गुरुङ्हरुको बसोिास शुरु भयो । रार्हरुको पैनत्रक थलो भएकोले रुम िा रुम्जा भननएको र नससे्नखोलाको 

पूिणमा ठोटनेखोलाको पनिममा प्रायन्त्रददप झै बनेको भूभाग अन्त्रिएर मानथसम्म परेको हुनाले रुम्जाटार नाम रहन 

गएको हो भने्न भनाई रहेको छ । 
 

वडा नम्बर ५ को नाम बनानलु रहनाको कारण : 
 

      यसलाई पनहला चुपु्ल चुल्हो भनेर नचननन्थ्यो । रुम्जाटारमा गुरुङ्हरुको बसोिास भएपनछ चुपु्लको नसमसार 

िेत्रमा आलुखेनत तथा भेर्ापालन शुरु गररयो । उिणर माटो भएको हुनाले यो ठाउँको िनमा प्रशस्त आलु फल्न 

थालेपनछ चुपु्ल िनका आलु भने्न गररयो । पनछ यही शब्द अपभं्रश भएर भेर्ा ब्यिसायीहरुबाटै यो िेत्रको नाम िनाणलु 

भएको भने्न प्रसंग जोसमुनी सानहत्यमा पार्न्छ । 



 
 

 

वडा नम्बर ६ को नाम जन्तरिानी रहनाको कारण : 
 

     यो तामाखानी रहेको िेत्र हो । कुनै समय घरको छाना छाउन ढुङ्गा खने्न गररन्थ्यो । ढुङ्गा खानीमा जन्तरको 

आकृनत भएका ढुङ्गाका टुक्राहरु प्रशस्त भेनटने्थ । स्थानीय रुपमा यस्ता टुक्राहरुलाई जन्तरको रुपमा केटाकेटीहरुले 

लगाउथे । जन्तर जस्ता पत्थरहरुलाई शुभ माननन्थ्यो । यही आधारमा जन्तर र खानी शब्दको संयोजन भई जन्तरखानी 

नामाकरर् भएको हो भने्न भनाई रहेको छ । 
 

वडा नम्बर ७ को नाम हवगुटार रहनाको कारण : 
 

 नकराँत शासनकालमा टक (पैसा) काटने प्रचलन नथयो । सो समयमा यहाँ त्यस्तो टक (पैसा) कानटने भएकोले 

टक्सार भने्न गररन्थ्यो । निगु नामका ब्यन्त्रिले त्यस िेत्रको सुरिा गदणथे । यही टक्सारको तल्लो समथर भागमा आिादी 

बाक्लो हुन थालेपनछ कालान्तरमा यसको नाम निगुटार भननएको हो भने्न भनाई रहेको छ । 
 

वडा नम्बर ८ को नाम सले्लरी रहनाको कारण : 
 

 जैनिक निनिधताले भररएको यस स्थानमा नसनसणर नचसो हािा चनलरहने, मनोरम हािापानी देखेर पूिी नेपाल 

एकीकरर्का फडजी कमाण्र रामकृष्ण कँुिरले लगलगे िेत्रको भूभागलाई सले्लरी नामाकरर् गरेका नथए भने्न भनाई 

चार्ल्ण मोदगुलले The Gurkha Conquests भने्न पुस्तकमा उले्लख गरेका छन् ।  

  
 
 
 
 

वडा नम्बर ९ को नाम ज्याहमरे रहनाको कारण : 
 

       नकराँतकालीन समयमा िल्लो नकराँत िेत्र हेने ज्यामे नाम गरेका नकराँत प्रशासक नथए । मोलुङ् आसपासको 

िेत्रमा ज्यामेले िल्लो नकराँतको नकपट प्रथा अन्तरगतको कर उठाउने काम गथे भने्न कुरा र्नतहासकार नियसणनको 

Gurkhas भने्न पुस्तकको पेज नं.९६ मा ज्यामेर रैंकर शब्दको प्रशस्त रुपमा प्रयोग भएको हुनाले पनछ िस्ती निस्तार 

शुरु भएपनछ नेपाली भाषामा ज्यामे र रैंकर शब्दको योगबाट नै ज्यानमरे बनेको भने्न भनाई रहेको छ ।  
 

 वडा नम्बर १० को नाम बेहतनी रहनाको कारण : 
 

      हालको बेनतनी िेत्र कुनै समय िल्लो नकराँत अन्तगणत शानसत नथयो । बेनत नाम गरेका ब्यन्त्रिले यस िेत्रको 

प्रशासन हेने गदणथे । यहाँ ब्वासो बास बसे्न एउटा ओर्ार नथयो, त्यस स्थानमा जनघनत्व बढदै जाँदा बेती, ब्वाँसो, बेतघारी 

शब्दबाट भानषक सुधार भई यस स्थानको नाम बेनतनी रहन गएको भने्न भनाई टेननयल रार्टको History of 

Nepal भने्न पुस्तकको पेज नं.२७ मा उले्लख छ ।   

 
 

वडा नम्बर ११ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

       नकम्वदन्ती अनुसार महाभारतको पात्र नभमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओखल बनाई धान कुटेर खाएकोले यसलाई 

प्रानचन कालदेखी नै ओखलढुङ्गा भननएको जनशु्रती छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य निस्तारको क्रममा लक्ष्मी 

नरनसंह मल्लले आफ्ना काजी नभम मल्लको नेतृत्वमा यहाँ पठाएको सेनाले खानको लानग ननजकै गाउँबाट ल्याएको 

धान यहाँकै ठुलो ढुङ्गामा कुटेर खाएकोले यस ठाउँको नाम ओखलढुङ्गा रहेको हो भने्न लोकोन्त्रि रहेको छ । 
 

वडा नम्बर १२ को नाम ओिलढुङ्गा रहनाको कारण : 
 

         नकम्वदन्ती अनुसार महाभारतको पात्र नभमसेनले यहाँको ढुङ्गालाई ओखल बनाई धान कुटेर खाएकोले यसलाई 

प्रानचन कालदेखी नै ओखलढुङ्गा भननएको जनशु्रती छ । अको प्रसंगमा मल्लकालीन राज्य निस्तारको क्रममा लक्ष्मीनर 



 
 

नसंह मल्लले आफ्ना काजी नभम मल्लको नेतृत्वमा यहाँ पठाएको सेनाले खानको लानग ननजकै गाउँबाट ल्याएको धान 

यहाँकै ठुलो ढुङ्गामा कुटेर खाएकोले यस ठाउँको नाम ओखलढुङ्गा रहेको हो भने्न लोकोन्त्रि रहेको छ । 
 

 (घ) स्थानीय तहको प्रकृहतः 

 नेपालको संनिधान को धारा २१४ को उपधारा (१) ले संनिधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहको 

कायणकाररर्ी अनधकार नगर कायणपानलकामा नननहत रहने, धारा २१७ ले कानून बमोनजम आफ्नो अनधकारिेत्र नभत्रका 

नििाद ननरुपर् गनण नगरपानलकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यानयक सनमनत रहने, धारा २२१ को 

उपधारा (१) ले संनिधानको अनधनमा रही स्थानीय तहको व्यिस्थानपकीय अनधकार नगर सभामा नननहत रहने र उपधारा 

(२) ले नगर सभाको व्यिस्थानपकीय अनधकार अनुसूची–८ र ९ मा व्यिस्था गरेको छ । 

            त्यसैगरी “स्थानीय नेतृत्वको निकास गदै स्थानीय शासन पिनतलाई सुदृढ गरी स्थनीय तहमा निधानयकी, 

कायणकाररर्ी र न्यानयक अभ्यासलाई संस्थागत गनण स्थानीय सरकारको सञ्चालन गने सम्वन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनण 

िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संनिधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोनजमको व्यिस्थानपका संसदले यो ऐन 

बनाएको छ।” भने्न व्यहोरा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तािनाको तेस्रो अनुचे्छदमा उले्लख छ । 

जस अनुसार यो नगरकायणपानलका नेपालको संनिधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधीनमा रही 

निधानयकी, कायणकाररर्ी र न्यानयक अनधकार सम्पन्न स्थानीय तह (सरकार) हो । 

(ङ) नगरपाहलकााको काम कतनव्य र अहधकारः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को(उपदफा (१)) 

संनिधानको अनुसूची–८ मा उले्लख भए बमोनजमको एकल अनधकारहरु कायाणन्वयन गने व्यिस्था रहेको । 

उपदफा (२) 

उपदफा (१) को सिणमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी नगरपानलकाको काम कतणव्य र अनधकार देहाय बमोनजम हुने 

व्यिस्था रहेको ।  

क. नगर प्रहरी सम्वन्धी 

ख. सहकारी संस्था सम्वन्धी 

ग. स्थानीय एफ.एम. सञ्चालन सम्वन्धी 

घ. स्थानीय कर, सेिा शुल्क तथा दसु्तर सम्वन्धी  

ङ. स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन सम्वन्धी  

च. स्थानीय तथ्याङ्क र अनभलेख व्यिस्थापन सम्वन्धी 

छ. स्थानीय स्तरका निकास आयोजना तथा पररयोजना सम्वन्धी  

ज. आधारभूत र माध्यनमक नशिा सम्वन्धी  

झ. आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्वन्धी  

ञ. स्थानीय बजार व्यिस्थापन,िातािरर् संरिर् र जैनिक निनिधता सम्वन्धी 

ट. स्थानीय सर्क, िामीर् सर्क, कृनष सर्क र नसंचाई सम्वन्धी  

ठ.  नगर सभा, मेलनमलाप र मध्यस्थताको व्यिस्थापन सम्वन्धी 

र्. स्थानीय अनभलेख व्यिस्थापन सम्वन्धी 

ढ. जग्गाधनी दताण प्रमार्पूजाण नबतरर् सम्वन्धी 

र्. कृनष तथा पशुपालन, कृनष उत्पादन व्यिस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी सम्वन्धी 

त. जे्यष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यन्त्रि र अशिहरुको व्यिस्थापन सम्वन्धी 

थ. बेरोजगारको तथ्याङ्क संङ्कलन 



 
 

द. कृनष प्रसारको व्यिस्थापन, सञ्चालन र ननयिर् 

ध. खानेपानी, साना जलनिद्युत आयोजना, बैकन्त्रिक उजाण 

न.  निपद् व्यिस्थापन 

प. जलाधार,िन्यजनु्त,खानी तथा खननज पदाथणको संरिर् 

फ. भाषा, संसृ्कनत र लनलत कलाको संरिर् र निकास 

उपदफा (३) 

नगरपानलकाले सङ्घ तथा प्रदेशसँगको सहकायणमा प्रयोग गने सझा अनधकार संनिधानको अनुसूची–९ मा उले्लख भए 

बमोनजम हुने । 

उपदफा (४) 

उपदफा (३) को सिणमान्यतामा प्रनतकूल असर नपने गरी देहायको निषयमा सङ्घ तथा प्रदेश कानूनको अधीनमा रही 

नगरपानलकाको काम, कतणव्य र अनधकार देहाय बमोनजम हुने : 

क. खेलकूद र पत्रपनत्रका 

ख. स्वास्थ्य 

ग. निद्युत खानेपानी तथा नसंचाई जस्ता सेिाहरु सम्वन्धी, 

घ. सेिा शुल्क, दसु्तर र दण् जरीिाना तथा प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पयणटन शुल्क सम्वन्धी 

ङ. िन, जङ्गल, िन्यजनु्त, चरा चुरुङ्गी, जल उपयोग, िातािरर्, पयाणिरर् तथा जैनिक निनिधता सम्वन्धी 

च.  सामानजक सुरिा र गररिी ननिारर् सम्वन्धी 

छ. व्यन्त्रिगत घटना, जन्म, मृतू्य र तथ्यांङ्क सम्वन्धी  

ज. स्थानीय स्तरमा पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संङ्िहालय संरिर्, सम्विणन र पुनिः ननमाणर् सम्वन्धी 

झ. सुकुम्वासी व्यिस्थापन सम्वन्धी 

ञ.  प्राकृनतक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सम्वन्धी 

ट. सिारी साधन अनुमनत सम्वन्धी 

(५) उपदफा (१) र (३) मा उन्त्रल्लन्त्रखत अनधकारका अनतररि नगरपानलकाको अन्य काम, कतणव्य र अनधकार देहाय 

बमोनजम हुने : 

क. भूनम व्यिस्थापन 

ख. सञ्चार सेिा 

ग. यातयात सेिा 

 

(च)  वडा सहमहतको काम, कतनव्य र अहधकारः 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) बमोनजम िर्ा सनमनतको काम, कतणव्य र अनधकार 

कायणपानलकाले तोके बमोनजम हुने ।उपदफा (१) बमोनजम कायणपानलकाले िर्ा सनमनतको काम, कतणव्य र अनधकार 

तोक्दा कम्तीमा देहाय बमोनजम हुने गरी तोकु्न पनेछ । 

क. वडाहभत्रका योजना तजुनमा, कायानन्वयन तथा अनुगमनः  

(१) सहभागीतामूलक योजना तजुणमा प्रर्ाली अनुसार बस्ती िा टोलस्तरबाट योजना तजुणमा प्रनक्रया    

 अिलम्वन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग संङ्कलन, प्राथनमकीकरर् तथा छनडट गने, 

(२) टोल निकास संस्थाको गठन र पररचालन तथा िर्ानभत्र सञ्चालन हुने योजनाहरुका लानग उपभोिा   



 
 

 सनमनतको गठन तथा सोको अनुगमन गने, 

(३) िर्ानभत्र योजना तथा भडनतक पूिाणधारको संरिर्, ममणत सम्भार, रेखदेख तथा व्यिस्थापन गने, 

 ि. तथ्ांङ्क अद्यावहधक तथा संरक्षण : 

(१) ननजी घर पररिारको लगत राखे्न, 

(२) ऐनतहानसक, पुरातान्त्रत्वक, साँसृ्कनतक तथा धानमणक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सािणजननक तथा   

  सामुदानयक भिन, सािणजननक ऐलानी पनतण, जग्गाको लगत राखे्न तथा संरिर् गने, 

(३) खुल्लािेत्र, चोक, घाट, पाटीपडिा, सत्तल, धमणशाला, धानमणक तथा साँसृ्कनतक स्थल, र्ाँर्ापाखा, चरनिेत्र,   

पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, र्नार, कुिा, धारा, ढुङे्गधारा, गुठीघर, बाटो, सर्क, पुल पुलेसा, कुलो, नहर, 

पानीघट्ट, नमलको तथ्यांङ्क र सूचना सनहतको िर्ाको पाश्र्िनचत्र तयार तथा अध्यािनधक गने, 

ग. हवकास कायन 

१. बाल उद्यानको व्यिस्था गने, 

२. अनडपचाररक नशिा कायणक्रम, नशशु स्याहार तथा प्रारन्त्रम्भक बाल नबकास केन्द्र सञ्चालन र व्यिस्थापन गने, 

३. पुस्तकालय, िाचनालय, सामुदानयक नसकाई केन्द्र, बाल क्लि तथा बालक्ल तथा बाल सञ्जालको सञ्चालन र 

व्यिस्थापन गने, 

४. िर्ा तहको स्वास्थ्य संस्था तथा सेिाको व्यिस्थापन गने, 

५. खोप सेिा कायणक्रमको सञ्चालन, व्यिस्थापन तथा समन्वय गने, 

६. पोषर् कायणक्रमको सञ्चालन तथा समन्वय गने, 

७. िर्ा तहमा स्वास्थ्य जनचेतना निकास तथा स्वास्थ्य सूचना कायणक्रमको सञ्चालन गने, 

८. शहरी तथा िामीर् स्वास्थ्य स्वास्थ्य न्त्रल्कननकको सञ्चालन गने, गराउने, 

९. सािणजननक शडचालय, स्नान गृह तथा प्रनतिालयको ननमाणर् र व्यिस्थापन गने, गराउने, 

१०. िर्ा स्तरीय सामुदानयक धाराको प्रिन्ध, कुिा, र्नार तथा पोखरीको ननमाणर्, संरिर् र गुर्स्तर ननयमन गने, 

११. घरबाट ननकास हुने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यिस्थापन, चोक तथा गल्लीहरुको सरसफाई, ढल ननकास, 

मरेका जनािरको व्यिस्थापन, सतही पानीको ननकास तथा पानीको स्रोत संरिर् गने, गराउने, 

१२. कृनष तथा फलफूल नसणरीको स्थापना, समन्वय र प्रििणन तथा िर्ा स्तरीय अगुिा कृषक तालीमको 

अनभमूखीकरर् गने, 

१३. कृनष बीउ निजन, मल तथा औषनधको माग सङ्कलन गने, 

१४. कृनषमा लागे्न रोगहरुको नबिरर् सङ्कलन गने, 

१५. पशुपंंिी निकास तथा छार्ा चडपायाको व्यिस्थापन गने, 

१६. िर्ानभत्रको चरर् िेत्र संरिर् तथा व्यिस्थापन गने, 

१७. स्थानीय समुदायका चार्पिण, भाषा संसृ्कनतको निकासको लानग कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा साँसृ्कनतक 

कायणक्रम गने गराउने, 

१८. स्थानीय मडनलकता झन्त्रल्कने साँसृ्कनतक ररनतररिाजलाई संरिर् तथा प्रििणन गने, 

१९. िर्ानभत्र खेलकूद पूिाणधारको निकास गने, 

२०. अन्तर निद्यालय तथा क्लि माफण त खेलकूद कायणक्रमको सञ्चालन गने गराउने, 

२१. िर्ा िेत्रनभत्रको बाटोघाटो चालु अिस्थामा राखे्न तथा राख्न सहयोग गने, 

२२. िर्ा नभत्रका सर्क अनधकार िेत्रमा अिरोध र अनतक्रमर् गनण ननदने, 

२३. बाटोघाटोमा बाढी पनहरो, हुरी तथा प्राकृनतक प्रकोपबाट उत्पन्न अिरोध हटाउने, 

२४. घरेलु उद्योगको लगत संकलन तथा संभाव्यता पनहचान गने, 

२५. िर्ानभत्र घरेलु उद्योगको प्रििणन गने, 



 
 

२६. प्रचनलत कानून बमोनजम व्यन्त्रिगत घटना दताण, अद्यािनधक तथा सोको अनभलेख सङ्कलन तथा संरिर् गने, 

२७. व्यन्त्रिगत घटना दताण सम्वन्धी जनचेतना कायणक्रम सञ्चालन गने,  

२८. सामानजक सुरिा भत्ता नितरर् तथा अनभलेख अद्यािनधक गने, 

२९. िर्ालाई बालमैत्री बनाउने, 

३०. िर्ानभत्र आनथणक तथा सामानजक रुपमा पनछ परेका मनहला, बालबानलका, दनलत, अपाङ्गता भएका व्यन्त्रि, 

जे्यष्ठनागररक, अिसंख्यक, नसमान्तकृत समुदायको अनभलेख राखी सामानजक र आनथणक उत्थान सम्वन्धी काम 

गने, 

३१. निनभन्न समुदाय िीच सामानजक सद्भाि र सडहादणता कायम गने, 

३२. बालनििाह, बहुनििाह, लैंनङ्गक नहंसा, छुिाछुत, दहेज तथा दार्जो, हनलया प्रथा, छाउपर्ी, कमलरी प्रथा, 

बालश्रम, मानि बेचनिखन जस्ता सामानजक कुररनत र अन्धनिश्वासको अन्त्य गने, गराउने । 

३३. प्रचनलत कानूनको अनधनमा रही मालपोत तथा भूनम कर, व्यिसाय कर, बहाल कर, निज्ञापन कर, सिःशुल्क 

पानकण ङ्ग, नयाँ व्यिसाय दताण, नसफाररस दसु्तर, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन करको लेखाजोखा र सङ्कलन गरी 

सम्वन्त्रन्धत गाउँपानलका िा नगरपानलकामा प्रनतिेदन सनहत बुझाउने, 

३४. अशि नबरामी भएको िेिाररस िा असहाय व्यन्त्रिलाई ननजकको अश्पताल िा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुयाणर्ण 

औषधोपचार गराउने, 

३५. असहाय िा बेिाररस व्यन्त्रिको मृतू्य भएमा ननजको दाह संस्कारको व्यिस्था नमलाउने, 

३६. सर्क बालबानलकाको उिार र पुनस््रथापनाको लानग लगत सङ्कलन गने, 

३७. िर्ानभत्रको सामुदानयक िन, िनजन्य सम्पदा र जैनिक निनिधताको संरिर् र प्रििणन गने, 

३८. िर्ा, टोल, बस्तीस्तरमा हररयाली िेत्र नबस्तार गने, गराउने, 

३९. िर्ालाई िातािरर्मैत्री बनाउने, 

४०. प्राङ्गररक कृनष, सुरनित मातृत्व, निद्याथी भनाण, पूर्ण खोप, खुला नदशामुि सरसफाई, िातािरर्मैत्री तथा 

बालमैत्री शासनजस्ता प्रिद््रधनात्मक कायणहरु, गने गराउने, 

४१. िर्ानभत्र घरिास पयणटन (होम से्ट) कायणक्रम प्रिद््रधन गने । 

घ. हनयमन कायनः 

१. िर्ानभत्र सञ्चानलत निकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोिा सनमनतहरुका कायणको अनुगमन तथा ननयमन 

गने, 

२. नसकमी, र्कमीलाई भूकम्प प्रनतरोधी भिन ननमाणर् सम्वन्धी तालीम नदने, 

३. खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदाथण तथा उपभोग्य सामािीको गुर्स्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी 

उपभोिा नहत संरिर्गने, 

४. िर्ानभत्रका उद्योग धन्दा र व्यिसायको प्रिद््रधन गरी लगत राखे्न, 

५. हाट बजारको व्यिस्थापन गने, गराउने, 

६. निद्युत चुहािट तथा चोरी ननयिर्मा सहयोग गने, 
 

छ. हसफाररस तथा प्रमाहणत गने कायनः 
 

१. नाता प्रमानर्त गने, 

२. नागररकता तथा नागररकताको प्रनतनलनप नलनका लानग नसफाररस गने, 

३. बहाल करको लेखाजोखा नसफाररस, 

४. बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहिरमा बसे्न , 

५. मोही लगत कट्टाको नसफाररस, 

६. घर जग्गा करको लेखाजोखा नसफाररस, 



 
 

७. जन्म नमनत प्रमानर्त गने, 

८. व्यापार व्यिसाय िन्द भएको, सञ्चालन नभएको िा व्यापार व्यिसाय हँुदै नभएको नसफाररस गने, 

९. नििाह प्रमानर्त तथा अनििानहत प्रमानर्त गने, 

१०. ननिःशुल्क िा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको नसफाररस गने, 

११. िर्ाबाट जारी हुने नसफाररस तथा अन्य कागजलाई अंिेजी भाषामा समेत नसफररस तथा प्रामानर्त गने,  

१२. घर पाताल प्रमानर्त गने, 

१३. व्यन्त्रिगत नबिरर् प्रमानर्त गने, 

१४. जग्गाधनी दताण प्रमार्पूजाणमा  घर कायम गने नसफाररस गने, 

१५. कुनै व्यन्त्रिको नाम, थर, जन्म नमनत तथा ितन फरक–फरक परेकंो भए सो व्यन्त्रि एकै हो भने्न नसफाररस गने, 

१६. नाम, थर जन्म नमनत संशोधनको नसफाररस गने, 

१७. जग्गाधनी दताण प्रमार् पूजाण हराएको नसफाररस गने, 

१८. नकत्ताकाट गनण नसफाररस गने, 

१९. संरिक प्रमानर्त गने तथा संस्थागत र व्यन्त्रिगत संरिक नसफाररस गने, 

२०. जीनितसँगको नाता प्रमानर्त गने, 

२१. मृतकसँगको नाता प्रमानर्त गने, 

२२. जीनित रहेको नसफाररस गने, 

२३. हकिाला िा हकदार प्रमानर्त गने, 

२४. नामसारी गनण नसफाररस गने, 

२५. जग्गाको हक सम्वन्धमा नसफाररस गने, 

२६. उद्योग ठाउँसारी गनण नसफाररस गने, 

२७. आधारभूत निद्यालय खोल्न नसफाररस गने, 

२८. जग्गा मूल्यांङ्कन नसफाररस गने, 

२९. निद्यालयको किा थप गनण नसफाररस गने, 

३०. अशि असहाय तथा अनाथको पालन पोषर्को लानग नसफाररस गने, 

३१. िैिानहक अंङ्गीकृत नसफाररस गने, 

३२. आनथणक अिस्था कमजोर िा सम्पन्न रहेको सम्वन्धी नसफाररस गने, 

३३. निद्यालय ठाउँसारी गनण नसफाररस गने, 

३४. धारा तथा निद्युत जर्ानको नसफाररस गने, 

३५. प्रचनलत कानून अनुसार प्रत्यायोनजत अनधकार बमोनजम अन्य नसफाररस िा प्रमानर्त गने । 

 

 

 

 

 

 

    (ज) हसखिचरण नगर कायनपाहलकाका पदाहधकारीहरुको नामावली र सम्पकन  नम्बर : 

क्र .स.  नामथर पद 
सम्पकन  नं . 

१ मोहन कुमार शे्रष्ठ नगर प्रमुख  ९८५२८७२१०१ 



 
 

२ र्च्छा कुमारी गुरुङ नगर उपप्रमुख   ९८४२८५८१९९ 

३ केदारिािु िसे्नत                                                                                                                                                                                                                                        िर्ा अध्यि िर्ा नं. १ ९८६२६०५१८८ 

४ कृष्ण बहादुर काकी िर्ा अध्यि िर्ा नं. २ ९८५२८४०१९८ 

५ रहरमान रार्ण िर्ा अध्यि िर्ा नं. ३ ९८४०७७११५७ 

६ रत्न बहादुर गुरुङ िर्ा अध्यि िर्ा नं. ४ ९८४२९७३७१८ 

७ कुल प्रसाद दाहाल िर्ा अध्यि िर्ा नं. ५ ९८४२९२९०१९ 

८ मदन बहादुर मगर िर्ा अध्यि िर्ा नं. ६ ९८६९८१९९०७ 

९ बम बहादुर रार्ण िर्ा अध्यि िर्ा नं. ७ ९८४१५३८४४६ 

१० हेम बहादुर तामाङ िर्ा अध्यि िर्ा नंं.८ ९८४२९७११७९ 

  ११ दान बहादुर िाननयाँ िर्ा अध्यि िर्ा नं. ९ 
९८६३८४३३५० 

१२ दामोदर धमला िर्ा अध्यि िर्ा नं. १० ९८६३७४५७४४ 

१३ निनोद कुमार के .सी .  िर्ा अध्यि िर्ा नं. ११ ९८५१०९११०० 

१४ निनोद कुमार शे्रष्ठ िर्ा अध्यि िर्ा नं. १२ ९८४२८८५१२१ 

१५ नधराज ठटाल कायणपानलका सदस्य ९८४२९९०४१८ 

१६ राधा ननरडला कायणपानलका सदस्य ९८६८६८५५११ 

१७ िालासरी रार्ण कायणपानलका सदस्य ९७४५१५४३८५ 

१८ र्ोल्मा शेपाण कायणपानलका सदस्य ९८२७७५५७९९ 

१९ शनमणला कटिाल कायणपानलका सदस्य ९८६७८१३७३८ 

२० अननता गुरुङ कायणपानलका सदस्य ९८६२६११७५२ 

२१ मैत बहादुर नि .क.  कायणपानलका सदस्य ९८६२६२८९२३ 

२२ पशुपनत गुरुङ कायणपानलका सदस्य ९८४२८०३६६५ 

 

 

 

 



 
 

(ञ) नगर कायनपाहलका मातहतका वडा कायानलयहरु र स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गररने सेवा सम्वन्धी हबवरण (नागररक बडापत्र)  
 

क्र.सं. 

सेवा 

सुहवधाको 

हबवरण 

सेवा हलनका लाहग आवश्यक प्रमाण कागज र प्रहक्रया सेवा हलँदा लागे्न शुल्क/दसु्तर 
सेवा हलन लागे्न 

समय 

सेवा हदने 

हजमे्मवार 

पदाहधकारी 

गुनासो सुने्न 

अहधकारी 

१ नाता प्रमानर्त • ननिेदक र ननजका के के नाताका को को सँग नाता 

प्रमानर्त गररनुपने हो ? सो सम्वन्धी नबिरर् खुलेको 

ननिेदन 

• ननिेदक र नाता प्रमानर्त गररनुपने व्यन्त्रिहरुिीच एक 

आपसमा नाता देन्त्रखने कागजात(नागररकता, 

जन्म/मृतू्य/नििाह दताण प्रमार् पत्र) को फोटोकनप 

• नाता प्रमानर्त गनुणपने सम्वन्त्रन्धत व्यन्त्रिहरुको  पासपोटण 

सार्जको फोटो  २/२ प्रनत  

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन बुझ्न सनकने 

 स्थानीय प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त 

रु.१००।– 

 िैदेनशक सेिाको पेन्सन नामसारी 

प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त रु.४००।– 

 िैदेनशक अध्ययनको लानग प्रनत 

प्रमानर्त रु.५००।–  

१५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२ नागररकता 

नसफाररस 
 नागररकता नलनेको नाम, थर, ितन, जन्म नमनत र बािु 

आमाको नाम समेत खुलेको ननिेदन  

 ननिेदकको  बािु , आमा िा आफ्ना बंशतफण का तीन पुस्ता 

नभत्रको नातेदारको नेपाली  नागररकताको प्रमार् पत्रको 

फोटोकनप, 

 जन्म दताण प्रमार् पत्रको फोटोकनप, 

 नििानहत मनहलाको हकमा पनत र आमाबािुको नगररकता 

प्रमार् पत्र र नििाह दताण प्रमार् पत्रको फोटोकनप, 

 निद्याथीको हकमा जन्म नमनत उले्लख भएको चाररनत्रक 

प्रमार् पत्रको फोटोकनप,  

 अन्यत्रबाट बसाई सरी आएको भए बसाई सराई प्रमार् 

पत्रको फोटोकनप, 

 दुिै कान देन्त्रखने अटो सार्जको फोटो ३ प्रनत 

 सरं्जनमन बुझ्नु नपनेमा रु.१५०। 

 सरं्जनमन बुझ्नु पनेमा रु.५००।– 
 

१५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

३ नागररकताको 

प्रनतनलनप 

नसफाररस 

• ननिेदकको नाम, थर, ितन, जन्म नमनत, तीनपुसे्त नबिरर् 

नागररकता नलएको नमनत खुलेको नसफाररस 

• दुिै कान देन्त्रखने अटो सार्जको फोटो ३ प्रनत 

• नििानहत मनहला भएमा नििाह दताण प््ररमार् पत्र 

• बसाई सरी आएको भए बसार् सराई दताणको प्रमार् पत्र 

 प्रनत नसफाररस रु. २००।- १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

४ बहाल करको 

लेखाजोखा 

नसफाररस 

• ननिेदन मागको नसफाररस 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• बहाल सम्झडता 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

५ बन्द घर तथा 

कोठा खोल्न 

रोहिरमा बसे्न 

• आिश्यक नबिरर् खुलेको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको 

फोटोकनप 

• बहाल कर सम्झडताको नसफाररस 

• नजल्ला प्रशासन कायाणलयको पत्र 

• स्थानीय प्रहरी कायाणलयको प्रनतनननध 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा अध्यि िर्ा अध्यि 

६ मोही लगत 

कट्टाको 

नसफाररस गने 

• मोही लगत कट्टा गनुणपने नबिरर् खुलेको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• जग्गाधनी दताण प्रमार् पुजाणको प्रमानर्त प्रनतनलनप 

• जग्गाको प्रमानर्त नापी नक्सा 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरं्जनमन बुनझने 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

७ 
घर जग्गा 

करको 

लेखाजोखा 

नसफाररस गने 

 नसफाररस मागको ननिेदन 

 ननिेदकको नागररकताको प्रनतनलनप 

 घर जग्गाको कर नतरेको प्रमार् रनसद 

 सो सम्वन्धी पुष्ट्याई नदने अन्य कागजहरु 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– २० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

८ जन्म नमनत 

प्रमानर्त गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्र र नािालखको 

हकमा जन्म दताण प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• बसारँ् सरी आएको भए सो को प्रमार् पत्र 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

९ व्यापार 

व्यिसाय बन्द 

भएको 

नसफाररस 

• बन्द भएको व्यिसायको नबिरर् खुलेको ननिेदन 

• नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• चालु आनथणक बषण सम्मको व्यिसाय निीकरर् भएको 

प्रमार् 

• भार्ाको घरमा व्यिसाय सञ्चालन गरेको भए भार्ा 

सम्झडता 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१० व्यिसाय 

सञ्चालन 

नभएको 

नसफाररस 

• व्यिसाय सञ्चालन नहुनको कारर् सनहतको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको 

फोटोकनप 

• व्यिसाय दताण गरी चालु आ.ि.सम्मको लानग निीकरर् 

गरेको प्रमार् 

• भार्ाको घरमा व्यिसाय गरेको भए भार्ा सम्झडता 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

११ व्यापार 

व्यिसाय हँुदै 

नभएको 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रनतनलनप 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

१२ नििानहत 

प्रमार्ीकरर् 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन  

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नििाह दताण प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• पेश भएको कागजातबाट प्रमार् नखुलेको अिस्थामा 

स्थलगत सजणनमन 

• नगरपानलकालाई चालु आ.ि.मा बुझाउनुपने कर दसु्तर 

चुिा गरेको रनसद 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१३ अनििानहत 

प्रमार्ीकरर् 

नसफाररस 

• ननिेदकको नाम, थर, ितन, जन्म नमनत र तीनपुसे्त 

नबिरर् खुलेको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• पासपोटण सार्जको दुई प्रनत फोटो 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

• नगरपानलकालाई चालु आ.ि.मा बुझाउनुपने कर दसु्तर 

चुिा गरेको रनसद 

 प्रनत नसफाररस रु.५००– ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१४ ननशुल्क िा 

सशुल्क 

स्वस्थ्य 

उपचारको 

नसफाररस गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन  

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• अस्पतालले नदएको रोग ननदान (पनहचान) पत्र 

• निपन्नताको अिस्था खुलेको कुनै प्रमार् कागज भए 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१५ अंिेजी 

भाषामा गररने 

नसफाररस 

तथा प्रमानर्त 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नसफाररसको व्यहोरा पुष्ट्याई गने कागजातहरुको 

प्रनतनलनप 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन बुनझने 

 प्रनत नसफाररस रु.५००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

१६ घर पाताल 

प्रमानर्त गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• घरको नक्सा, नक्सा पासको प्रमार् 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१७ व्यन्त्रिगत 

नबिरर् 

प्रमानर्त गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नबषयसँग सम्वन्त्रन्धत अन्य प्रमार् कागज भए 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१८ जग्गाधनी दताण 

प्रमार् पूजाणमा 

घर कायम 

गने नसफाररस 

• घर कायम गरीपाउँ भने्न व्यहोराको नसफाररस 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• सम्वन्त्रन्धत जग्गाको जग्गाधनी दताण प्रमार् पूजाणको 

प्रनतनलनप 

• भिन ननमाणर् कायण सम्पन्न प्रमार् पत्र 

• जग्गाको प्रमानर्त नापी नक्सा 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

१९ 

व्यन्त्रिको 

नाम, थर, 

जन्म नमनत 

तथा ितन 

फरक–फरक 

भएको भए 

सो व्यन्त्रि 

एउटै हो भने्न 

नसफाररस 

• ननिेदकको तीनपुसे्त नबिरर् सनहतको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नाम, थर, जन्म नमनत तथा ितन फरक भएको पुनि गने 

कागज प्रमार् 

• आिश्यकता अनुसार स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

२० नाम, थर, 

जन्म नमनत 

संशोधनको 

नसफाररस गने 

• ननिेदकको तीनपुसे्त नबिरर् सनहतको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• संशोधनको लानग पुष्ट्याई नदने कागज प्रमार् 

• आिश्यकताको अनुसार स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२१ जग्गाधनी दताण 

प्रमार् पुजाण 

हराएको 

नसफाररस गने 

• ननिेदकको तीनपुसे्त नबिरर् सनहतको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• जग्गाधनी दताण प्रमार् पूजाणको प्रनतनलनप भएमा 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२२ नकत्ता काट 

गनण नसफाररस 

गने 

• ननिेदकको तीनपुसे्त नबिरर् सनहतको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकता प्रमार् पत्रको फोटोकनप 

• नकत्ता काट गररनुपने जग्गाको जग्गाधनी दताण प्रमार् पुजाण 

र बू्ल नप्रन्ट नक्सा 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२३ संरिक 

प्रमानर्त(सं

स्थागत) 

• संस्थाको नचट्ठी 

• संस्था निीकरर्को ननस्सा,निधान र ननयमािलीको 

प्रनतनलनप 

• संस्थाले घर बहालमा नलएको भए बहाल सम्झडता 

• आिश्यकताको आधारमा सरजनमन बुझ्न सनकने 

• संरिक नदनेको नागररकताको प्रनतनलनप 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन बुनझने 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२४ संरिक 

प्रमानर्त(व्य

न्त्रिगत) 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• संरिक नदने र नलनेको नागररकता प्रमार् पत्रको 

प्रनतनलनप 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।–  सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 
 
 
 
 
 
 
 

२५ जीनितसँगको 

नाता प्रमानर्त 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• क–कस्को बीचमा नाता प्रमानर्त गने हो एक आपसमा 

नाता खुल्ने कागजात तथा नागररकताको प्रनतनलनप 

 स्थानीय प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त 

रु.१००।– 

 िैदेनशक सेिाको पेन्सन नामसारी 

सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

• नाता प्रमानर्त गररनुपने व्यन्त्रिहरुको फोटो २÷२ प्रनत 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन बुनझने 

प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त रु.४००।– 

 िैदेनशक अध्ययनको लानग प्रनत 

प्रमानर्त रु.५००।– 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

२६ मृतकसँगको 

नाता प्रमानर्त 

तथा 

सरं्जनमन 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• मृतकसँग नाता खुल्ने प्रमार् कागजको प्रनतनलनप 

• मृतकको मृतू्य दताण प्रमार् पत्र र नागररकताको प्रनतनलनप 

• मृतकका हकदारहरुको नागररकताको प्रनतनलनप 

• हकिाला नािालख भए जन्म दताण प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• बसारँ् सरी आएको भए बसारँ् सराई प्रमार् पत्रको 

प्रनतनलनप 

• हकदारहरुको पासपोटण साईजको फोटो ४/४ प्रनत 

• स्थलगत सरं्जनमन मुचुल्का 

 स्थानीय प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त 

रु.१००।– 

 िैदेनशक सेिाको पेन्सन नामसारी 

प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त रु.४००।– 

 िैदेनशक अध्ययनको लानग प्रनत 

प्रमानर्त रु.५००।– 

ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२७ जीनित रहेको 

नसफाररस   

• व्यन्त्रि स्वयम् उपन्त्रस्थत भई ननिेदन नदनुपने 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• दुई प्रनत पासपोटण सार्जको फोटो 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२८ हकिाला िा 

हकदार  

(पाररिाररक 

नबिरर्) 

प्रमानर्त 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• हकिाला िा हकदार पुष्ट्याई गने प्रमार् कागजहरु 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 िैदेनशक पेन्सन नामसारी प्रयोजन 

रु.१०००।– 

 अन्य प्रयोजन रु.१००।–  

ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

२९ नामसारी गनण 

नसफाररस गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नामसारीका लानग पुष्ट्याई गने प्रमार् कागज 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.५००।– ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३० जग्गाको हक 

सम्वन्धमा 

नसफाररस गने 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• हक पुष्ट्याई गने प्रमार् कागज 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

३१ उद्योग 

ठाउँसारी गने 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• उद्योग दताण प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• घर/जग्गा बहालमा नलई उद्योग सञ्चालन गरेको भए 

बहाल सम्झडताको प्रनतनलनप 

• चालु आनथणक बषण सम्मका लानग उद्योग निीकरर् भएको 

प्रमार् कागज 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३२ आधंारभूत 

निद्यालय 

खोल्नका 

लानग गररने 

नसफाररस 

• निद्यालय खोल्न गररएको ननर्णय उतार 

• गुठी अन्तरगत निद्यालय सञ्चालन गने भए शैनिक 

गुठीको निधानको प्रनतनलनप 

• जग्गा िा भिन भार्ामा नलने भए कम्तीमा पाँच 

बषणसम्मको लानग घर िा जग्गा बहालमा नलने गरी 

गररएको सम्झडता 

• प्रस्तानित निद्यालय िेत्रको शैनिक नक्सा 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।–    

 दशलाख सम्मको मूल्यांङ्कनमा 

रु.५००।- 

 दशलाख एकदेन्त्रख पच्चीस लाख 

सम्मको मूल्यांङ्कनमा रु.१०००।- 

 पच्चीस लाख एक देन्त्रख पचास लाख 

सम्मको मूल्यांङ्कनमा रु.२५००।– 

 पचास लाख एकदेन्त्रख एक करोर् 

सम्मको मूल्यांङ्कनमा रु.५०००।– 

 एक करोर्भन्दा मानथको 

मूल्यांङ्कनमा रु.७०००।– 

३३ जग्गा तथा घर 

मूल्यांङ्कन 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रनतनलनप 

• मूल्याङ्कन गररनुपने जग्गाको धननपूजाणको प्रनतनलनप 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरं्जनमन मुचुल्का 

३० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

३४ निद्यालयको 

किा थप 

नसफाररस 

• सम्वन्त्रन्धत निद्यालयको नचठी 

• हाल सञ्चानलत किासम्म सञ्चालनका लानग प्राप्त स्वीकृनत 

पत्रको फोटोकनप 

• बहालमा सञ्चालन गररएको भए बहाल सम्झडता पत्रको 

प्रनतनलनप 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३५ अशि, 

असहाय तथा 

अनाथको 

पालनपोषर्को 

लानग नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• व्यहोरा पुष्ट्याई गने कागजात 

• स्थलगत सरजनमन मुचुल्का 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– ननिेदन नदएको 

भोनलपल्ट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३६ िैिानहक 

अंनगकृत 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• अंङ्गीकृत नागररकता प्राप्त गनण खोजेको स्पि आधार 

 प्रनत नसफाररस रु.७००।– सरजनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

नागररकता 

नसफाररस   

• सानिक मुलुकको नागररकता पररत्याग गरेको िा पररत्याग 

गनण कारिाही चलाएको पुनि गने प्रमार् कागज 

• नििाह दताण प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• हालसालै न्त्रखचेको ३ प्रनत फोटो 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरजनमन बुनझने 

र सरजनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

३७ आनथणक 

अिस्था 

बनलयो िा 

सम्पन्नता 

नसफाररस 

• नसफाररसको लानग आिश्यक आधार खुलेको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• जग्गाधनी दताण प्रमार् पूजाण 

• अन्य आयस्रोत भए आयस्रोत खुल्ने कागजात 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३८ आनथणक 

अिस्था 

कमजोर िा 

निपन्नता 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको 

फोटोकनप 

• आनथणक अिस्था कमजोर भएको पुनि गने अन्य कागज 

भएमा 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १० नमनेट  िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

३९ निद्यालय 

ठाउँसारी गनण 

नसफाररस गने 

• सम्वन्त्रन्धत निद्यालयको पत्र 

• निद्यालय सञ्चालन स्वीकृनत पत्रको फोटोकनप 

• घर जग्गा बहालमा नलएको भए बहाल सम्झडताको 

प्रनतनलनप 

• ठाउँसारी गरी जाने र आउने िर्ा कायाणलयको सहमनत 

पत्र 

प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

४० धारा तथा 

निजुली 

जर्ानको 

लानग 

नसफाररस 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• नगरपानलकाबाट पास गररएको नक्साको प्रनतनलनप 

• जग्गाधनी दताण प्रमार् पूजाणको प्रनतनलनप 

 प्रनत नसफाररस रु.५००।– १० नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 

४१ प्रचनलत 

कानून 

अनुसार 

प्रत्यायोनजत 

अनधकार 

बमोनजमका 

अन्य 

नसफाररस िा 

• नसफाररस मागको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकताको प्रनतनलनप 

• माग पुष्ट्याई गने कागजातहरुको प्रनतनलनप 

 प्रनत नसफाररस रु.१००।– १५ नमनेट िर्ा सनचि र 

िर्ा अध्यि 

िर्ा अध्यि 



 
 

प्रमानर्त 

४२ उद्योग/व्यि

साय दताण 

• उद्योग/व्यिसाय गररने घरको चारनकल्लाका जग्गाको 

नकत्ता नं. र चारै नकल्लाका सनधयारहरुको नाम, ठेगाना 

खुलेको ननिेदन, 

• ननिेदकको नागररकताको प्रमार् पत्रको फोटोकनप,  

• आफ्नै स्वानमत्वको घरमा उद्योग ÷व्यिसाय गने भए 

घरधनीको जग्गाधनी प्रमार् पूजाणको फोटोकनप, 

• बहालको घर/जग्गामा व्यिसाय गने हो भने घरधनीको 

धनीपूजाण, मञ्ज्जुरीनामा र बहाल सम्झडताको प्रनतनलनप 

• ननिेदकको पासपोटण साईजको फोटो २ प्रनत 

• आिश्यकताको आधारमा स्थलगत सरं्जनमन मुचुल्का 

 बानषणक निीकरर् शुल्क िापतको 

रकम बराबर 

सरं्जनमन बुझ्नु 

नपनेमा १५ नमनेट 

र सरं्जनमन 

बुझ्नुपदाण 

भोनलपल्ट 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 

४३ जन्मदताण • िालक/िानलकाको बाबु आमाको नागररकताको 

प्रमार्पत्र 

• सूचना नदने (पररिारको मूख्य व्यन्त्रि) को नागररकताको 

प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• अस्पतालमा जने्मको भए अस्पतालले नदएको जन्म प्रमार् 

पत्र  

• नाबालकको बािु िा आमाले सूचना फाराम भरी पेश 

गनुणपने । 

 ३५ नदननभत्र दताण गरे शुल्क नलागे्न 

 ३५ नदन नाघेपनछ रु.१००।– 

१५ नमनेट सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 

४४ मृतु्य दताण 

 

• मृतकको नागररकताको प्रमार् पत्र  

• नागररकताको प्रमार् पत्र  सनहत पररिारको मूख्य व्यन्त्रि 

कायाणयमा सपन्त्रस्थत भई सूचना नदनुपने । 

 ३५ नदननभत्र दताण गरे शुल्क नलागे्न 

 ३५ नदन नाघेपनछ रु.१००।– 

१५ नमनेट सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 

४५ नििाह दताण • आ–आफ्नो नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्र सनहत पनत 

पत्नी दुिैजना कायाणलयमा उपन्त्रस्थत भर् सूचना नदनुपने  

• दताणद्वारा नििाह भएको भए सो को प्रमार् पत्रको 

फोटोकपी समेत संलग्न हुनुपने । 

 ३५ नदननभत्र दताण गरे शुल्क नलागे्न 

 ३५ नदन नाघेपनछ रु.१००।– 

१५ नमनेट सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 

४६ िसारँ् सराई 

दताण 

 

• िसारँ् सरी जाने स्थानको जग्गाधनी प्रमार् पूजाण र 

नागररकताको प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

• िसारँ् सरी जाने पररिारका सदस्यहरुको नाम थर, 

घरमूलीसँगको नाता र जन्म नमनत सनहतको नििरर् 

• बसारँ् सरी आएको भए सरी आएको  गा.पा./न.पा.ले 

नदएको बसारँ् सराई प्रमार्पत्रको प्रनतनलनप  

• मानथ उले्लन्त्रखत कागजात सनहत पररिारको मूख्य 

व्यन्त्रिले सूचना नदनुपने 

 ३५ नदननभत्र दताण गरे शुल्क नलागे्न 

 ३५ नदन नाघेपनछ रु.१००।– 

१५ नमनेट सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

४७ सम्बन्ध 

निचे्छद् 

 

• नेपाली नागररकताको प्रमार् पत्रको फोटोकनप  

• अदालतको फैसला सनहत सरोकारिाला  व्यन्त्रिले सूचना 

नदनुपने 

 ३५ नदननभत्र दताण गरे शुल्क नलागे्न 

 ३५ नदन नाघेपनछ रु.१००।– 

१५ नमनेट सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

सनचि 

सम्वन्त्रन्धत 

िर्ाको िर्ा 

अध्यि 

४८ अगार्ी दताण 

गराएको 

व्यन्त्रिगत 

घटना दताण 

प्रमार् पत्रको 

प्रनतनलनप नलने 

• प्रनतनलनप माग गररएको ननिेदन 

• ननिेदकको नागररकता प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप 

 प्रनत गोटा रु.१००।– आधा घण्टा स्थानीय 

पनञ्जकानधकारी 

प्रमुख 

प्रशासकीय 

अनधकृत 

४९ सामानजक 

सुरिा 

कायणक्रमअन्त

रगतको 

पररचय पत्र 

नलन 

पररचय–पत्र हलनका लाहग दरिास्त हदनु पने 

• आगामी आ.ि.को फागुन मसान्तनभत्र उमेर(दनलत ६० बषण 

र अन्य जानत ७०बषण) पुगे्न नमनत उले्लख गरी प्रते्यक 

बषणको साउन १ देन्त्रख पुस मसान्तनभत्र िर्ा कायाणलयमा 

दरखास्त नदनुपने । 

• दरखास्तसाथ २ प्रनत पासपोटण साईजको फोटो र 

नागररकता प्रमार् पत्रको प्रनतनलनप पेश गनुणपने 

 कुनै शुल्क दसु्तर नलागे्न उमेर पुगे्न नमनतको 

आगामी 

चडमानसकदेन्त्रख 

भत्ता पाउने  

िर्ा सनचि प्रमुख 

प्रशासकीय 

अनधकृत 
 नागररकताको प्रनतनलनप 

 दरखास्तसाथ २ प्रनत पासपोटण 

साईजको फोटो 

 बालबानलकाको हकमा जन्म 

दताणको प्रनतनलनप 

 एकल मनहलाले सम्वन्ध निचे्छद् 

दताण प्रमार् पत्र 

 निधिा मनहलाले पनतको मृतू्य 

दताणको प्रनतनलनप,  

 अपाङ्गताको हकमा अपाङ्गता 

पररचय पत्रको प्रनतनलनप (कुनै 

शुल्क दसु्तर नलागे्न) 

५० • पनतसंग सम्वन्ध निच्देद् गरी िा नििाह नै नगरी बसेका ६० बषण उमेर 

पूरा भएका एकल मनहलाहरु,  

• पनतको मृतू्य भएका जुनसुकै उमेरका एकल मनहलाहरु  

• रातो रंगको अपाङ्गता अपाङ्गता पररचयपत्र प्राप्त गरेको नागररकहरु 

• नीलो रंगको अपाङ्गता अपाङ्गता पररचयपत्र  प्राप्त गरेका 

नागररकहरु 

• एक पररिारका दनलत पररिारको एक आमाबाट जने्मका पाँचबषण 

मुनीका बढीमा दुई बालबानलकहरु(आफ्नो प्रमार् कागज सनहत 

जनहलेसुकै दरखास्त नदन सनकने । बालबानलकाको हकमा बािु िा 

आमाले दरखास्त नदनुपने)   

दरखास्त नदएको 

आगामी 

चडमानसकदेन्त्रख 

भत्ता पाउने 

िर्ा सनचि प्रमुख 

प्रशासकीय 

अनधकृत 

(ट) स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलव्ध हुने सेवाहरु सम्वन्धी नागररक बडापत्रः 

नागररक बडापत्र 

क्र.सं. सञ्चालन गररने सेवा/कायनक्रम स्थान हदन/बार/समय सेवा 

शुल्क 

सेवाग्राही (लहक्षत 

समूह) 

हजमे्मवार 

कमनचारी 



 
 

१ 

िोप कायनक्रमः 

▪ नब.नस.नज.                                     ▪ 

नर्.नप.नट. हेपाटार्नटस बी./HIB/PCV 

▪ OPV/FIPV▪ दादुरा/रुबेला                              

▪ नट.नर्. जे.ई.   

िोप केन्द्रहरुः          

▪ सम्वन्त्रन्धत स्वास्थ्य संस्थाले तोके 

बमोनजम हुने                  

▪ एक संस्थाले कम्तीमा तीनिटाखोप 

न्त्रक्लननक सञ्चालन गनुणपने    

निहान ११ बजेदेन्त्रख अपरान्ह ४ 

(प्रते्यक मनहनाको १०, ११र १२  

गते) 

 
 
 

ननशुल्क 

जने्मदेन्त्रख २३ मनहना 

उमेरका बालिानलका 

तथा गभणिती मनहलाहरु 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 
 

२ ▪ पोषण कायनक्रमः  

▪ ५ बषण मुनीका बच्चाको तडलअनुगमन 

▪ नभटानमन ए नितरर् र उपचार  

▪ परनजिी (जुका) को रोकथाम तथंा 

उपचार 

▪ रि अिताको रोकथाम तथा उपचार, 

पोषर् नशिा 

▪ कुपोनषत बालबानलका तथा गभणिती 

आमाहरुको पोषर् न्त्रस्थनत ननदान तथा 

उपचार 

स्वास्थ्य संस्था, गाउँघर न्त्रक्लननक र 

खोप न्त्रक्लननक 

▪ स्वास्थ संस्थामा निदाको 

नदन बाहेक प्रते्यक नदन  

▪ गाउँघर र खोप न्त्रक्लननक 

सञ्चालन भएको नदन 

ननशुल्क जने्मदेन्त्रख ५ बषण उमेरका 

बालिानलका र गभणिती, 

सुते्करी मनहलाहरु   

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 

 

३ श्वासप्रश्वास रोग (एकीकृत बालरोग 

व्यवस्थापन)   

▪ श्वास, प्रश्वास रोगको ननदान/उपचार  

▪ स्वास्थ्य नशिा/पे्रषर् सेिा 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ 

बजेसम्म(नबदाको नदन बाहेक) 

ननशुल्क जने्मदेन्त्रख  ५ बषण सम्मका 

बालिानलकाहरु 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 

४ झाडा पिाला रोग (एकीकृत बालरोग 

व्यवस्थापन) 

▪ झार्ा पखाला रोगको ननदान/उपचार  

▪ पुनजणलीय झोल र नजंक चक्की नबतरर्                         

▪ स्वास्थ्य नशिा/पे्रषर् सेिा 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ बजेसम्म                             

(नबदाको नदन बाहेक)  

ननशुल्क जने्मदेन्त्रख  ५ बषण सम्मका 

बालिानलकाहरु 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 

५ पररवार हनयोजन कायनक्रमः 

▪ अस्थायी साधन (कण्म, नपर्ल्, नर्पो 

र्म्प्लान्ट/आई.यु.नस.नर्. 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ 

 बजेसम्म                             

ननशुल्क प्रजनन् उमेरका मनहला 

(१५ देन्त्रख ४९ बषण) तथा 

पुरुष 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 



 
 

▪ स्थायी िन्ध्याकरर्को लानग पे्रषर्  

▪ आिश्यकताको आधारमा नशनिर तथा 

  स्याटलार्ट न्त्रक्लननक सञ्चालन 

(नबदाको नदन बाहेक)  अ.न.नम. 

६ सुरहक्षत मातृत्व कायनक्रमः (मातृ तथा 

नवजात हशशु स्याहार) 

▪ पूिण प्रसूनत (गभणिती) सेिा 

▪ प्रसूनत (रे्नलभरी) सेिा 

▪ उत्तर प्रसूनत (सुते्करी) सेिा 

▪ परामशण तथा पे्रषर् सेिा 

▪ आमालाई मातृ सुरिा चक्की नबतरर् 

▪ सुते्करीलाई नभटानमन “ए” क्यापु्सलखुिाउने 

▪ निजात नशशुलाई १ घण्टानभत्रस्तनपान 

गराउने परामशण तथा पे्रषर्  

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ बजेसम्म 

(नबदाको नदन बाहेक)  

ननशुल्क गभणिती, सुते्करी मनहला 

तथा निजात नशशु 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

७ रोग हनयन्त्रण कायनक्रमः 

▪ ियरोग ननयिर् कायणक्रम 

▪ खकार संकलन, परीिर् तथा 

औषनधनबतरर् 

▪ कुष्ठ रोगको ननयिर् कायणक्रम र औषनध 

नबतरर्  

▪ औलो रोगको ननयिर् कायणक्रम  

▪ रगत संकलन, परीिर् 

▪ उपचार, स्वास्थ्य नशिा परामशण तथा पे्रषर् 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ 

बजेसम्म(नबदाको नदन 

बाहेक)ननशुल्करोगी व्यन्त्रि 

स्वास्थ्य 

संस्था 

प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ 

बजेसम्म(नबदाको नदन 

बाहेक)ननशुल्करोगी 

व्यन्त्रि 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 

८ स्वास्थ्य हशक्षा (सूचना तथा सञ्चार) 

कायनक्रमः 

▪ स्वास्थ्य नशिा सामािी उत्पादन तथा 

नबतरर् 

▪ निद्यालयमा स्वास्थ्य नशिा सम्वन्धी किा 

सञ्चालन 

▪ आमा समूहको बैठकमा स्वास्थ्य सम्वन्त्रन्ध 

छलफल 

स्वास्थ्य संस्था/मेला पिण/निद्यालय  कायाणलयमा प्रते्यक नदनको 

निहान १० बजेदेन्त्रख अपरान्ह 

५ बजेसम्म(नबदाको नदन 

बाहेक) र अन्य स्थानमा 

आिश्यकताको आधारमंा  

ननशुल्क सेिा नलन आउने 

व्यन्त्रिहरु र द्यालयका 

निद्याथीहरु,आमा, 

नकशोर नकशोरी समूह 

तथा सिणसाधारर् 

हे.अ./ 

नस.अ.हे.ि./ 

अ.हे.ि./ 

अ.न.नम. 



 
 

▪ निनभन्न समूहमा जनचेतना 

कायणक्रमसञ्चालन 

▪ छापा सञ्चार माध्यमबाट स्वास्थ्यसम्वन्धी 

सने्दशहरु प्रसारर् 

९ उपचारात्मक सेवाः 

▪ नबरामीको स्वास्थ्य जाँच, उपचार, औषनध 

नबतरर्, पे्रषर् र आकन्त्रस्मक उपचार सेिा 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ बजेसम्म 

(नबदाको नदन बाहेक) 
 
 

ननशुल्क नबरामी व्यन्त्रि हे.अ./नस.अ.हे

.ि./ 

अ.हे.ि./अ.न.

नम. 

१० महहला स्वास्थ्य स्वयमसेहवका कायनक्रमः 
▪ सुरनित मातृत्व, पररिार ननयोजन सम्वन्धी 

परामशण  
▪ एकीकृत बालरोग व्यिस्थापन   
▪ मातृ तथा नि नशशु स्वास्थ्य नशिा र सेिा 
▪ आमा समूहको मानसक बैठक सञ्चालन  
▪ रानिि य कायणक्रम सञ्चालन र सहयोग 

प्रते्यक िर्ामा समुदायको आिश्यकताको 

आधारमा परामशण तथा सेिा र 

आमा समूहले तोकेको  नदन 

बैठक सञ्चालन 

ननशुल्क जने्मदेन्त्रख ५ बषण उमेरका 

बालबानलकाका 

अनिभािक 

प्रते्यक 

िर्ाका 

मनहलास्वास्थ्य 

स्वयम 

सेनिकाहरु 

११ यौनरोग तथा एच.आई.हभ./एड्स 

कायनक्रमः 

• रगत जाँच, यडन रोगको ननदान,उपचार, 

परामशण तथा पे्रषर्  

• एच.आई.नभ./एर््स सम्वन्धी स्वास्थ्य नशिा 

स्वास्थ्य संस्था प्रते्यक नदनको निहान १० 

बजेदेन्त्रख अपरान्ह ५ 

बजेसम्म(नबदाको नदन बाहेक) 

ननशुल्क रोगी व्यन्त्रि तथा समुदाय हे.अ./नस.अ.हे

.ि./ 

अ.हे.ि./अ.न.

नम. 

१२ महामारी हनयन्त्रण कायनक्रमः 

• महामारी सम्वन्धी सूचना संकलन,ननदान, 

• उपचार,परामशण पे्रशर् तथा स्वास्थ्यनशिा 

• स्थानीय प्रयासबाट समाधान 

हुननसकेकासमस्याहरु समाधानका लानग 

मंानथल्लो ननकायलाई जानकारी नदने । 

स्वास्थ्य संस्था तथा समुदाय महामारी फैनलएको समयमा ननशुल्क महामारी फैनलएका 

िेत्रका बानसन्दा तथा 

नबरामीहरु 

र्ाक्टर तथा 

सम्वन्त्रन्धत 

िेत्रमा 

खनटएका 

स्वास्थ्यकमीह

रु 

१३ गाउँघर खिहनक सेवाः 
• गभणिती सेिा, सुते्करी सेिा, पररिार 

ननयोजनको अस्थायी साधन 

नितरर्,परामशण सेिा र स्वास्थ्य नशिा 

कायणक्रम सञ्चालन,  
• ५ बषण मुनीका बालिानलकाको िृन्त्रि 

अनुगमन, श्वास प्रश्वास र झार्ा पखालाको 

उपचार  
• यडन रोग तथा एच.आई.नभं./एर््स परामशण 
• सामान्य प्राथनमक उपचार, पे्रषर् सेिा 

गाउँघर खिहनकहरुः सम्वन्त्रन्धत 

स्वास्थ्य संस्थाले तोके बमोनजम हुनेछ 

। 

हवहान १० बजेदेखि 

अपरान्ह ४ बजेसम्म                  

प्रते्यक मनहनाको २० गते              

प्रते्यक मनहनाको २१ गते              

प्रते्यक मनहनाको २२ गते                           

ननशुल्क पररिार ननयोजन सम्वन्धी 

सल्लाह तथा सेिा नलन 

चाहने गभणिती, 

सुते्करीमनहला तथा ५ 

बषण 

मुनीकाबालिानलकाहरु 

अ.न.नम.र 

अ.हे.ि. 



 
 

➢ खोप केन्द्र र गाउँघर न्त्रल्कननक सञ्चालन हुने स्थान र नमनत सम्वन्त्रन्धत स्वास्थ्य संस्थाले तोके बमोनजम हुने । 

➢ सेिासँग सम्वन्त्रन्धत कुनै गुनासो, उजुरी िा सुझाि राख्नु परेमा सम्वन्त्रन्धत स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा नगरपानलकाको स्वास्थ्य संयोजक समि राख्न सनकने ।   

 



 
 

(ठ) हवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैहलएको कोरोना भार्रस (कोहभड–१९) को संक्रमण रोकथाम, प्रभाव नू्यनीकरण 

तथा       

    उपचार सम्बन्धी गररएको व्यवस्थाः 

१.  भार्रसको संक्रमर् रोकथाम, प्रभाि नू्यनीकरर् तथा उपचार सम्बन्धी नगरपानलकाददारा सञ्चालन गररने सचेतनामूलक, 

ननरोधात्मक तथा उपचारात्मक नक्रयाकालापहको समन्वय, व्यिस्थापन तथा सूचना समे्प्रषर् कायणको लानग दु्रत प्रनतकायण 

टोली (Rapid Response Team) तपनसल अनुसार गठन गरी नक्रयाशील रहेको । 

क्र.सं. नामथर पद हजमे्मवारी सम्पकन  नम्बर 

१ पिन कुमार लामा जनस्वास्थ्य अनधकृत  संयोजक ९८४२८४१९४७ 

२ आर्त बहादुर राई  जनस्वास्थ्य ननरीिक  सदस्य ९८५२८४०९०९ 

३ हररमाया शे्रष्ठ नस.अ.न.नम.ननरीिक  सदस्य ९८४२९२८६७३ 

४ नसजना शे्रष्ठ अ.न.नम. सदस्य ९८६२६३०१८८ 

५ सम्झना शे्रष्ठ अ.न.नम. सदस्य ९८६२९५५१८८ 

६ नरेन्द्र कुमार यादि ९८६२९५५६९५ 

२. कोरोना भाईरस (कोनभर्–१९) संक्रमर् रोकथाम, ननयिर् तथा उपचार कोष सञ्चालन कायणनिनध, २०७७ जारी गरर 

कायाणन्वयनमा ल्याईएको । 

3. निदेश लगायत संक्रनमत िेत्रबाट आ-आफ्ना घर आएका ब्यन्त्रिहरुको तथ्याङ्क नलने, संक्रमर् देन्त्रखएका ब्यन्त्रि कम्तीमा १० 

देन्त्रख १४ नदन सम्म होम क्वारेन्त्रन्टनमा बसे्न बसाउने कायणको अनुगमन गने र रुघाखोकी र ज्वरो लगायत कोनभर्-१९ सँग 

नमल्दोजुल्दो लिर् देन्त्रखएका माननसहरु समुदायमा जताततै नहंर्न ननदने समेतका कायण िर्ा स्तरमा प्रभािकारी रुपमा 

कायाणन्वयन गनण तपनसल अनुसारको िर्ा सनमनत गठन गरी नक्रयाशील गरार्एको । 

क्र.सं. प्रहतहनहधत्व हजमे्मवारी कैहफयत 

१ सम्बन्त्रन्धत िर्ाको िर्ा अध्यि संयोजक  

२ सम्बन्त्रन्धत िर्ाका िर्ा सनमनतका सदस्यहरु सदस्य  

3 सम्बन्त्रन्धत िर्ाको स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुख  सदस्य  

4 सम्वन्त्रन्धत िर्ाका मनहला स्वास्थ्य स्वयंसेनिकाहरु सदस्य  

5 िर्ान्त्रस्थत स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख सदस्य सनचि  

4. निदेश तथा निनभन्न नजल्लाहरुबाट आएका माननसहरुको Case Investigation Contact Tracingका लानग तपनशल 

अनुसारको समूह (Team) गठन गरी नक्रयाशील गरार्एको । 

क्र.सं. नामथर पद हजमे्मवारी 

१ आर्त बहादुर राई  जनस्वास्थ्य ननरीिक संयोजक 

२ सीता दजी ल्याि अनससे्टण्ट सदस्य 

३ नदपक राजभण्ारी नस. अ. हे. ि. सदस्य 

5. कोरोना भाईरस (कोनभर्–१९) संक्रमर्बाट मनहला, बाबानलका, अपाङ्गता भएका व्यन्त्रि तथा जे्यष्ठ नागररकहरुमा परेको र 

पनण सके्न असरहरुको बारेमा सुधार तथा संबोधन गनण र  सामानजक संघ/संस्था पररचालन गने सम्बन्त्रन्ध कायणनिनध, २०७७ 

को बँुदा नं. ५ (च) अनुसार देहाय बमोनजमको उप सनमनत गठन गरी नक्रयानशल गराईएको ।   

नगर प्रमुख      –  संयोजक   

उपप्रमुख      –  सदस्य 



 
 

प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत    –  सदस्य 

सामानजक निकास सनमनत संयोजक   –  सदस्य 

स्वास्थ्य शाखा संयोजक    –  सदस्य 

नशिा युिा तथा खेलकूद निकास शाखा  –  सदस्य  

मनहला बालबानलका तथा जे्यष्ठ नागररक शाखा प्रमुख – सदस्य सनचि 

6. निपद्को अिस्थामा नपनर्त तथा प्रभानित मनहला, बालबानलका, अपाङ्गता भएका व्यन्त्रि, जे्यष्ठ नागररक तथा यडननक तथा 

अिसंख्यकहरुको संरिर् सम्बन्धमा मनहला, बालबानलका तथा जे्यष्ठ नागररक मिालय र मनहला तथा बालबानलका 

निभागको संरिर् निषयगत िेत्रको रर्नीनतक कायणयोजना, २०७३ लाई कायाणन्वयन गनण देहाय बमोनजमको पानलका स्तरीय 

संरिर् सनमत गठन गरी नक्रयाशील गरार्एको । 

१) उपप्रमुख       –  संयोजक 

२) प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत     –  सदस्य 

३) स्वास्थ्य शाखा प्रमुख      –  सदस्य 

४) नशिा शाखा प्रमुख      –  सदस्य 

५) नगरन्त्रस्थत निपद् व्यिस्थापन शाखा प्रमुख    –  सदस्य 

६) स्थनीय प्रहरी प्रमुख      –  सदस्य 

७) बाल कल्यार् अनधकारी      –  सदस्य 

८) संरिर्को िेत्रमा कायणरत संघ ससंस्था प्रमुख िा प्रनतनननध  –  सदस्य 

९) संरिर्को िेत्रमा कायणरत संघ संस्थाको प्रमुख िा प्रनतनननध –  सदस्य 

१०) नेपाल रेर्क्रस सोसार्टी प्रनतनननध                         –  सदस्य 

११) मनहला तथा बालबानलका शाखा प्रमुख       –  सदस्य सनचि 

७. कोहभड-१९ रोकथाम, हनयन्त्रण तथा उपचार कोषको ०७७/०७८ को आय-ब्यय हबवरण 

क्र.सं. हबवरण आम्दानी रु. िचन रु. बाँकी रु. 

१ गतिः आ.ि.०७७/०७८ को नजमे्मिारी सरेको 3695768 0 
  

२ क्वारेन्त्रन्टन सञ्चालन तथा ब्यिस्थापन खचण   308755 
  

३ क्वारेन्त्रन्टनमा बसेका ब्यन्त्रिलार्ण खाना/खाजा खचण   259676 
  

4 नछमेक लघुनित्त नित्तीय संस्थाबाट प्राप्त नगद सहयोग 15000 0 
  

५ कोनभर्-१९ का कारर् मृतू्य भएको ब्यन्त्रिको दाह संस्कारका लानग 

सुख्खा दाउरा खररद 

  6000 

  
6 औषधी तथा औषनधजन्य सामािी खररद   109101 

  

७ ओखलढुङ्गा सामुदानयक अस्पतालको लानग १ िटा Ventilator खररद 

तथा हस्तान्तरर् 

  1951176 

  



 
 

८ कोनभर्-१९ बाट संक्रनमत तथा संक्रमर् संभानित नबरामीहरुलार्ण  

घरबाट अस्पताल र अस्पतालबाट घरसम्म ल्याउन/लैजानका लानग 

भार्ामा नलर्एको गार्ीको भार्ा भूिानी  

  78000 

  
  निनभन्न दाताहरुबाट नगद सहयोग 15005   

  

जम्मा रु. 3725773 2712708 1022366 

 

    



 
 

(ड) हनणनय गने प्रहक्रयाः 

हनणनय प्रहक्रया हनणनय गने अहधकारी हनणनय उपर उजुरी सुने्न 

अहधकारी 

➢ शाखा/उपशाखाहरुमा पनण आएका नलन्त्रखत ननिेदन 

तथा गुनासाहरु उपरको सुनुिाई, कायाणन्वयन र प्राप्त 

पत्रहरुको जिाफ तयार गने । 

➢ िर्ा कायाणलयमा पनण आएका नलन्त्रखत ननिेदन तथा 

गुनासाहरु उपरको सुनुिाई, कायाणन्वयन र प्राप्त 

पत्रहरुको जिाफ तयार गने ।  

➢ प्रमुख प्रशासकीय 

अनधकृत 
 

➢ सम्वन्त्रन्धत िर्ाको 

िर्ा सनचि 
 

➢ नगर प्रमुख 
 
 

➢ सम्वन्त्रन्धत िर्ाको िर्ा 

अध्यि 
 

 

(ढ) सूचना अहधकारी र प्रमुिको नाम थर र पदः 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ण) सूचना माग हुन आएको र उपलब्ध गरार्एको सूचना सम्बखन्ध हबवरणः  

 १. सूचना माग भएको संख्यािः ३  

 २. सूचना उपलब्ध गरार्एको संख्यािः ३  

(त) नगरपाहलकाको ऐन, हनयम,कायनहवहध तथा हनदेहशकाहरुको सूचीः 

(१) स्थानीय ऐनहरुको सूचीः  

१. नशिा ऐन, २०७५ 

२. न्यानयक सनमनतको कायण सम्पादन सम्बन्धमा व्यिस्था गनण बनेको ऐन, २०७५ 

३. कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्वन्धमा व्यिस्था गनण बनेको ऐन,२०७५ 

४. निपद् जोन्त्रखम नू्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन गनण बनेको निधेयक, २०७५ 

५. फोहोरमैला व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

६. निननयोजन ऐन, २०७५ 

७. आनथणक कायणनिनध ऐन, २०७५ 

८. सहकारी ऐन, २०७५  

९. स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेिा ऐन,२०७५ 

१०. प्रशासकीय कायणनिनध (ननयनमत गने) ऐन, २०७५ 

११. पूिाणधार ब्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

१२. अनाथ तथा जोन्त्रखमयुि बालबानलकाका लानग सामानजक सुरिा कायणक्रम (सञ्चालन कायणनिनध), ऐन, २०७५ 

१३. आनथणक ऐन,२०७५ 

१४. कृनष व्यिसाय प्रििणन ऐन, २०७५ 

१५. आनथणक ऐन, २०७७ 

१६. िातािरर् तथा प्राकृनतक स्रोत संरिर् ऐन, २०७७ 

१७. आनथणक ऐन, २०७८ 

 (२) स्थानीय हनयमावलीहरुको सूचीः 

१८. नगर कायणपानलकाको (कायण निभाजन) ननयमािली, २०७५ 

१९. नगर कायणपानलकाको (कायण सम्पादन ) ननयमािली, २०७५ 

२०. नगरपानलकाको ननर्णय आदेश र अनधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कायणनिनध) ननयमािली, २०७५ 

सूचना अहधकारीको: 

नाम: सुस्मा आचायण  

पद: अनधकृत छैटड ँ

सम्पकण  नं. ९८५२८४३३३३ 

Email : acharyasusma66@gmail.com 

कायानलय प्रमुिको: 

नाम:  निनोद कुमार दाहाल  

पद:  प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत 

सम्पकण  नं. ९८५२८२३१११ 

Email : bdahal2@gmail.com 

 



 
 

२१. नशिा ननयमािली, २०७५ 

२२. सािणजननक खररद ननयमािली, २०७८ 

(३) स्थानीय हनदेहशकाहरुको सूचीः 

१. निज्ञापन कर ननदेनशका, २०७५ 

२. बजार अनुगमन ननदेनशका, २०७५ 

३. योग सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ननदेनशका, २०७५ 

४. कृषक समूह गठन तथा व्यिस्थापन ननदेनशका, २०७५ 

५. युिा उद्यम निकास कायणक्रम सञ्चालन ननदेनशका, २०७७ 

६. निपन्न एकल मनहलापुरुष का लानग आयमूलक नक्रयाकलाप सञ्चालन ननदेनशका, २०७७ 
 

(४) स्थानीय कायनहवहधहरुको सूचीः 

1. स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कायणनिनध, २०७५ 

2. उपभोिा सनमनत गठन, पररचालन तथा व्यिस्थापन सम्वन्धी कायणनिनध, २०७५ 

3. एफ.एम रेनर्यो (व्यिस्थापन तथा सञ्चालन) कायणनिनध, २०७५ 

4. सेिा करारमा जनशन्त्रि जनशन्त्रि व्यिस्थापन गने सम्बन्धी कायणनिनध, २०७५ 

5. “घ” िगणका ननमाणर् व्यिसायी र्जाजतपत्र सम्बन्धी कायणनिनध 

6. नगर सभा सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध, २०७५ 

7. सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यिस्थापन कायणनबनध,२०७५ 

8. नगर कायणपानलकाको बैठक सञ्चालन सम्वन्धी कायणनिनध,२०७५ 

9. निपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कायणनिनध, २०७५ 

10. अपाङ्गता भएका ब्यन्त्रिको पररचय पत्र नबतरर् कायणनिनध, २०७५ 

11. आपतकालीन कायण सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कायणनिनध, २०७५ 

12. कृनष निकास कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन कायणनिनध, २०७५ 

13. टोल निकास संस्था गठन तथा पररचालन कायणनिनध, २०७५ 

14. सूचना प्रनिनध अनधकृतको छनडट परीिा सञ्चालन सम्बन्धी कायणनिनध, २०७६ 

15. आनथणक सहायता प्रदान गने कायणनिनध, २०७६ 

16. जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी कायणनिनध, २०७६ 

17. नगर प्रहरी सेिा सञ्चालन सम्बन्धी कायणनिनध, २०७६ 

18. शैनिक गुर्स्तर सुधार कायणक्रम अनुदान नितरर् सम्बन्धी कायणनिनध, २०७६ 

19. कोनभर् – १९ संक्रमर् रोकथाम, ननयिर् तथा उपचार कोष सञ्चालन कायणनिनध, २०७७ 

20. जे्यष्ठ नागररक नदिा सेिा केन्द्र सञ्चालन कायणनिनध, २०७६ 

21. िैकन्त्रिक प्रर्ालीबाट निद्याथीको नसकाई सहजीकरर् ननदेनशका, २०७७ 

22. घर बहाल कर व्यिस्थापन कायणनिनध, २०७७ 

23. व्यिसाय कर व्यिस्थापन कायणनिनध, २०७७ 

24. िालिानलकाहरुको हक अनधकार संरिर् तथा सम्वध्दणन सम्वन्त्रन्ध कायणनिनध,२०७७ 

25. लैनङ्गक नहंसा ननिारर् कोष(संचालन) कायणनिनध,२०७७ 

26. करारमा नशिक तथा निद्यालय कमणचारी ननयुन्त्रि सम्वन्त्रन्ध कायणनिनध,२०७७ 

27. सामुदानयक निद्यलयहरूको लेखापरीिर् कायणनिनध,२०७७ 

28. िालक्लि र िालक्लि सञ्जाल गठन तथा पररचालन कायणनिनध,२०७७ 

29. संनिप्त बातािरर्ीय अध्ययन तथा प्रारन्त्रम्भक बातािरर्ीय परीिर् कायणनिनध, २०७७ 

30. बालनिकास केन्द्रका सहयोगी कायणकताण ननयुन्त्रि सम्बन्धी कायणनिनध-२०७७ 

31. नसनद्वचरर् नगरपानलकाको निीकरर्ीय-िैकन्त्रिक उजाण कायणक्रम संचालन कायणनिनध,२०७७ 

32. कृषक पनहचान, बगीकरर् तथा पररचयपत्र नितरर् कायणनिनध, २०७७ 

33. टाँगा/ररक्सा/अटो ररक्सा/र्ण-ररक्साको दताण, निीकरर् तथा ननयमन गने कायणनिनध,२०७७ 

 (थ) आ.व.०७८/०७९ को नीहत, बजेट तथा कायनक्रमः 

१. आ .व.०७८।०७९ को आन्तररक आयको प्रके्षपणः     बजेट रु  .हजारमा   

क्र .सं.  शीषनक 
077 /078  

को अनुमान 

078 /079    

को प्रस्ताहवत 

१ करः 13095.605 14195 



 
 

1.1 भूमीकर )मालपोत(  1500 1650 

1.2 राजश्व बाँर्फाँर् प्राप्त आय )मालपोत रनजिि ेशन(  4736.605 5000 

1.2 सम्पत्ती कर 4163 4579 

1.3 सिारी कर )टाँगा , ररक्सा, अटो ररक्सा, र्ररक्सा( 20 22 

1.4 अन्य निक्रीबाट प्राप्त आय 250 275 

1.5 व्यिसाय कर 1726 1899 

1.6 व्यिसाय दताण दसु्तर 600 660 

1.7 जर्ीबुटी किार्ी र जीिजनु्त कर 100 110 

2 गैरकरः 9195 10035 

2.1 
ढंुगा, नगटी, बालुिा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, से्लट, खरीढंुगा आनद प्राकृनतक एिं 

खानीजन्य िसु्तको निक्री 
1500 1650 

2.2 नक्सापास दसु्तर 1063 1089.80 

2.3 व्यन्त्रिगत घटना दताण शुल्क 75 82.50 

2.4 बहाल निटडरी शुल्क 600 660 

2.5 नसफाररस दसु्तर 1750 1925 

2.6 सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट आय (रोलर,नटि पर, ब्याक होर्ण लोर्र, घर पसल आनद) 647 711.7 

2.7 फोहोरमैला व्यिस्थापन शुल्क 960 1056 

2.8 अन्य दसु्तर 500 550 

2.9 अन्य राजश्व 500 550 

2.10 निज्ञापन कर 100 110 

2.11 घर बहाल कर 1500 1650 

3 सेवा शुल्कः 1065 1170 

3.1 मूल्याङ्कन सेिा शुल्क 300 330 

3.2 

ननमाणर् सञ्चालन र व्यिस्थापन सेिा शुल्क (खानेपानी, नबजुली, धारा, अनतनथ गृह, ढल 

ननकास, सर्क बत्ती, शडचालय, पाकण , पोखरी, व्यायामशाला, पयणटकीय स्थल, 

हाटबजार, पशु बधशाला, शि दाहगृह, धोनिघाट, सर्क, बसपाकण , पुल आनद) 

120 132 

3.3 
दताण, अनुमती तथा निीकरर् दसु्तर (एफ.एम., 'घ' िगणको ननमाणर् र्जाजतपत्र, 

निद्यालय स्थापना तथा किा थप अनुमनत, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमण) 
100 110 

3.4 नाता प्रमानर्त 125 138 

3.5 पानकण ङ शुल्क 30 33 

3.6 दण् जररिाना 120 130 

3.7 निनभन्न परीिाहरुको दरखास्त शुल्क 20 22 

3.8 अन्य प्रशासननक सेिा शुल्क 100 110 

3.9 अन्य सेिा शुल्क 150 165 

जम्मा 23355.605 25400 

९.बाहषनक आय प्रके्षपणको समहिगत हबवरण ०७८।०७९ 

बजेट रु .हजारमा  

क्र .सं.  हववरण बजेट 

१ आन्तररक राजश्वबाट प्राप्त हुने २५४०० 

२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँर्फाटबाट प्राप्त आय ८३१५४ 

३ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने नित्तीय समानीकरर् अनुदान १११६०० 

४ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशतन अनुदानः ० 

५ नशिा, युिा तथा खेलकूद कायणक्रम २१३३०० 

६ स्वास्थ्य सेिा कायणक्रम ५६२०० 

७ रानिि य पररचयपत्र तथा पनञ्जकरर् कायणक्रम २००० 

८ लघु उद्यम निकास कायणक्रम ३००० 

९ रानिि य िामीर् तथा निीकरर्ीय उजाण कायणक्रम १००० 

१० पयनटन पूवानधार हवकास कायनक्रमः ० 



 
 

११ ननमाणर्ानधन स्रिापाकण  िर्ा नं.१२ मा पयणटकीय पूिाणधार निकास १५०० 

१२ स्रिा पाकण मा पयणटकीय पूिाणधार ननमाणर् ३८८०० 

१३ झोलुङे्गपुल िेत्रगत कायणक्रम ३००० 

१४ प्रधानमिी रोजगार कायणक्रम १७००० 

१५ गरीि घर पररिार पनहचान तथा पररचयपत्र नबतरर् कायणक्रम १०० 

१६ कृनष निकास कायणक्रम १२१०० 

१७ पशुपंिी  निकास कायणक्रम ३६०० 

१८ सुरनित नागररक आिास कायणक्रम ७६०० 

१९ संसृ्कनत प्रििणन कायणक्रम ३००० 

२० साना नसंचार्ण कायणक्रम ८८०० 

२१ सामानजक सुरिा कायणक्रम १२६६६८ .१४  

२२ नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने नबशेष अनुदान ८४०० 

२३ नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान ८१०० 

२४ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सिारी साधन करको बाँर्फाँर् आय ८४०१ .८६  

२५ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने नित्तीय समानीकरर् अनुदान ६३९१ 

२६ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशतण अनुदान ४२५६ 

२७ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान १०००० 

२८ चालु आ .ि.077/078 मा खचण नभर् आगामी आ .ि.078/079 लार्ण नफताण हुने 

बजेट 
82106.94 

जम्मा आय 845477.94 

३.कायानलय  सञ्चालन तथा प्रशासहनक िचनको हवहनयोजन ०७८।०७९                                                बजेट रु .हजारमा  

क्र .सं.  कायनक्रम श्रोत नपा कायानलय वडा कायानलय जम्मा 

१ पदानधकारी सुनिधा   12500         -    12500 

२ तलब   26500         -    26500 

३ राशन )नगरप्रहरी(    294         -    294 

४ स्थानीय भत्ता   2000         -    2000 

५ महंगी भत्ता   1500         -    1500 

६ पोशाक भत्ता   1000         -    1000 

७ करार सेिा शुल्क   13600         -    13600 

८ पदानधकारी बैठक भत्ता   1000 2592 3592 

९ कमणचारी कल्यार् कोष           -            -             -    

१० अन्य बैठकभत्ता   2000         -    2000 

११ नफल्ड भत्ता   1000         -    1000 

१२ कमणचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार   500         -    500 

१३ खानेपानी  तथा निद्युत महशुल   400 200 600 

१४ सञ्चार महशुल   700 720 1420 

१५ अन्य भार्ा   300         -    300 

१६ घर भार्ा   650         -    650 

१७ सिारी र्न्धन   2500 720 3220 

१८ अन्य र्न्धन प्रयोजन   150 120 270 

१९ सिारी साधन ममणत सम्भार   3000 600 3600 

२० मेनसनरी औजार ममणत सम्भार   1000 120 1120 

२१ कायाणलय मसलन्द खचण   4500 1800 6300 

२२ पत्रपनत्रका छपाई तथा सूचना   1500         -    1500 

२३ नबमा तथा ननिकरर्   700         -    700 

२४ कायणक्रम खचण   2000         -    2000 

२५ निनिध खचण   2000 1152 3152 

२६ पदानधकारी तथा कमणचारी तानलम   1000         -    1000 



 
 

२७ पुस्तक तथा सामिी खररद   200         -    200 

२८ भ्रमर् खचण   2500 876 3376 

२९ अनुगमन मूल्याङ्कन   1100         -    1100 

३० सभा सञ्चालन खचण   500         -    500 

३१ बानषणक योजना नकताब तथा अन्य पुस्तक छपाई   500         -    500 

३२ अन्य सेिाशुल्क   500         -    500 

३३ सेिा परामशण   500         -    500 

३४ अन्य सहायता   750   750 

३५ नननमणत सािणजननक सम्पनत्तको ममणत तथा सम्भार   1000         -    1000 

३६ सूचना प्रर्ाली तथा सफ्टिेयर सञ्चालन खचण   500         -    500 

३७ फननणचरतथा नफक्चसण   500         -    500 

३८ जग्गा भार्ा   150   150 

३९ मेनसनरी औजार   1000         -    1000 

कूल जम्मा 91994 8900 100894 



 
 

४ .पँूहजगत अनुदान अन्तरगतका कायनक्रम तथा बजेट हवहनयोजनः                                                                                                                                      

                        बजेट रु .हजारम  

क्र .सं.  कायनक्रम जम्मा बजेट 
आन्तररक 

स्रोत 
नेपाल सरकार 

प्रदेश 

सरकार 
स्थानीय तह 

१ हशक्षा युवा तथा िेलकुद कायनक्रम 219818.5 0 213300 0 6518.5 

1.1 नेपाल सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम  २१३३०० 0 213300 0 0 

1.2 
नगर िेत्रका सामुदानयक निद्यालयमा कायणरत निद्यालय कमणचारी तथा 

बालनिकास केन्द्रका सहयोगी कायणकताणहरुलार्ण थप तलब 
2918.5 0 0 0 2918.5 

1.3 समानीकरर् )ननशतण (अनुदान अन्तरगतका कायणक्रमहरु  3600 0 0 0 3600 

२ स्वास्थ्य सेवा कायनक्रम 64613 0 56200 687 7726 

2.1 नेपाल सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम 56200 0 56200 0 0 

2.2 प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम 687 0 0 687 0 

2.3 
स्वास्थ्य संस्था तथा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सेिा करारमा कायणरत 

स्वास्थ्यकमी तथा कमणचारीहरुको तलब 
3726 0 0 0 3726 

2.4 समानीकरर्  )ननशतण (अनुदान अन्तरगतका कायणक्रमहरु  4000 0 0 0 4000 

3 आयुवेद स्वास्थ्य कायनक्रम 700 0 0 0 700 

४ राहििय  पररचयपत्र तथा पञ्जीकरण कायनक्रम २३८८ .८ ८२ 0 2000 0 388.82 

5 प्रधानमन्त्री  रोजगार कायनक्रम 18800 0 17000 0 1800 

5.1 नेपाल सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम 17000 0 17000 0 0 

5.2 समानीकरर् )ननशतण (अनुदान अन्तरगतका कायणक्रम  1800 0 0 0 1800 

6 कृहष हवकास कायनक्रम 15204 0 12100 0 3104 

6.1 नेपाल सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम 12100 0 12100 0 0 

6.2 
एक गाउँ एक प्रानिनधक कायणक्रम अन्तरगत कृनष प्रानिनधक (सहायक 

चडथो)-४ र पशु प्रानिनधक (सहायक चडथो)-२ को तलब साझेदारी 
304 0 0 0 304 

6.3 समानीकरर् )ननशतण (अनुदान अन्तरगतका कायणक्रम  2800 0 0 0 2800 

7 पशु सेवा हवकास कायनक्रम 6800 0 3600 0 3200 

7.1 नेपाल सरकारबाट हस्तान्तररत कायणक्रम 3600  3600 0 0 

7.2 समानीकरर् )ननशतण (अन्तरगतका कायणक्रमअनुदान  3200 0 0 0 3200 

8 महहला बालबाहलका तथा समाज कल्याण 3550 0 0 50 3500 



 
 

8.1 समानीकरर् )ननशतण (अनुदान अन्तरगतका कायणक्रम  3500 0 0 0 3500 

8.2 स्थानीयतहमा लैनङ्गक नहंसा ननिारर्का लानग संरिर् कोष स्थापना ५० 0 0 50 0 

9 न्याय  ,मानव अहधकार प्रविननकानून तथा  605 0 0 0 605 

10 पूवानधार हवकास तथा वातावरण ब्यवस्थापन  600 0 0 0 600 

11 सूचना तथा सञ्चार प्रहवहध 1500 0 0 0 1500 

12 लघु उद्यम हवकास कायनक्रम ३००० 0 3000 0 0 

13 राहििय ग्रामीण तथा नहवकरणीय उजान कायनक्रम १००० 0 1000 0 0 

14 
पयनटन पूवानधार हवकास कायनक्रम  

हनमानणाहधन स्रिापाकन  वाडन नं.१२ मा पयनटकीय पूवानधार हवकास 
१५०० 

0 
1500 

0 0 

15 
पयनटन पूवानधार हवकास कायनक्रम  

स्रिापाकन  वाडन नं.१२ मा पयनटकीय पूवानधार हनमानण 
४८८०० 

0 
38800 0 10000 

16 साना हसचार्न कायनक्रम 15421.62 
0 

8800 3519 3102.62 

16.1 गंगटे खोला मुल कुलो नसंचार्ण आयोजना २०८ 0 149 59 0 

16.2 टारेली कुलो नसंचार्ण आयोजना 1560.62 0 867 347 346.62 

16.3 र्ाँर्ा कटेरी नसंचार्ण आयोजना १३57.57  754 302 301.57 

16.4 देिीथान धारापानी नसंचार्ण आयोजना २८१2.05 0 1556 628 628.05 

16.5 अधेंरी खोला कोले बेंशी नसंचार्ण आयोजना २५४2.98 0 1413 565 564.98 

16.6 तीनधारे नसंचार्ण आयोजना 1209.71 0 672 269 268.71 

16.7 गहते रुम्टीखेत नसंचार्ण आयोजना १४५९.36 0 811 324 324.36 

16.8 मानथल्लो धनमुढा नसंचार्ण आयोजना १४५९.36 0 811 324 324.36 

16.9 चाखुण चाके्ल नसंचार्ण आयोजना १५६०.97 0 873 344 343.97 

०16.1  पोन्त्रिङ् सुके नसंचार्ण आयोजना ३०५ 0 218 87 0 

16.11 मूलकुलो नसंचार्ण आयोजना 372 0 266 106 0 

16.12 अगेली टक्सार नसंचार्ण आयोजना ३५४ 0 253 101 0 

16.13 बलैचे मुहान गरी जलकेनी नसंचार्ण आयोजना 220 0 157 63 0 

१7 झोलुङे्ग पुल के्षत्रगत कायनक्रम 3495 0 3000 0 495 

17.1 रिेपु खोला झोलुङे्ग पुल ननमाणर् िार्ण नं .७  

3495 0 3000 0 495 १ 7. २ ढाँर् खोला झोलुङे्ग पुल ननमाणर् िार्ण नं .७  

१7.3 नससे्नखोला चुपु्ल बेशँी झोलुङे्ग पुल ननमाणर् िार्ण नं .५  

१8 गरीवघर पहहचान तथा पररचय पत्र हवतरण कायनक्रम १०० 0 100 0 0 

१9 सुरहक्षत नागररक आवास कायनक्रम ७६०० 0 7600 0 0 



 
 

२० संसृ्कहत प्रविनन कायनक्रम 3000 0 3000 0 0 

२० .1  नसिेश्वर महादेि मन्त्रन्दर िार्ण नं  .३  1000 0 1000 0 0 

२० .2  लगलगे महादेि मन्त्रन्दर िार्ण नं .८  1000 0 1000 0 0 

२० .3  स्वप्नािती मन्त्रन्दर पयणटन पूिाणधार ननमाणर् िार्ण नं .५  1000 0 1000 0 0 

२१ नेपाल सरकार हवशेष अनुदान 8400 0 8400 0 0 

२१ .1  
निनभन्न नहंसाबाट प्रभानित मनहला तथा बालबानलकाहरुका लानग सुरनित 

आिास भिन ननमाणर् 
४२०० 0 4200 0 0 

२१ .2  फोहरमैलालार्ण आधुननक प्रनिनधबाट ब्यिस्थापन आयोजना ४२०० 0 4200 0 0 

22 नेपाल सरकार समपूरक अनुदान कायनक्रम 16200 0 8100 0 8100 

22.1 िर्ा नं .५,७ ,११ र १२ को िर्ा कायाणलय भिन ननमाणर्  16200 0 8100 0 8100 

23 प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान कायनक्रम 16700 0 0 10000 6700 

23. १ 

नमलनचोक-खाद्य गोदाम -नजल्ला प्रशासन कायाणलय-हुलाकर्ाँर्ा-साले्म 

खोररया  - कृष्ण मन्त्रन्दर-कृष्ण मन्त्रन्दर  -रमार्लो र्ाँर्ा -कमेरे सर्क 

स्तरोन्ननत 

16700 0 0 10000 6700 

24 

लैंनङ्गक नहंसा रोकथाम तथा प्रनतकायण पररयोजना अन्तरगत नगर िेत्रका 

१२ िटै िर्ाहरुमा कायणरत सामुदानयक मनोसमानजक कायणकताणहरुको 

तलब नपा नहस्सा 

748.8 0 0 0 748.8 

25 सामाहजक सुरक्षा कायनक्रम १२६६६८.१४ 0 १२६६६८.१४ 0 0 

जम्मा 587212.88 0 514168.14 14256 58788.74 

26 कायानलय सञ्चालन तथा प्रशासहनक )चालु (िचन  100894 0 0 0 100894 

26 नगर स्तरीय आयोजना/कायनक्रमहरु 84380.06 0 0 0 84380.06 

27 वडा स्तरीय आयोजना/कायनक्रमहरु 72991 0 0 0 72991 

जम्मा 845477.94 0 514168.14 14256 317053.80 

(चालु आ.व.व.०७८/०७९ को बाहषनक नीहत, हक्रयाकलापगत बजेट तथा कायनक्रमको पूणन हबवरण यस कायानलयको वेवसार्ट www.siddhicharanmun.gov.np मा उपलब्ध छ) 

 



 
 

हसखिचरण नगरपाहलकाको आहथनक ऐन, २०७८ 

प्रस्तावनाः 

           नसन्त्रिचरर् नगरपानलकाको आनथणक बषण ०७८÷०७९ को अथण सम्वन्धी प्रस्तािलाई कायाणन्वयन गनणको नननमत्त स्थानीय 

कर, दसु्तर तथा शुल्क संकलन गने, छुट नदने तथा आय संकलनका लानग प्रशासननक व्यिस्था गनण िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संनिधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोनजम नसन्त्रिचरर् नगरपानलकाको आठड ं नगर सभाले देहाय 

बमोनजमको निधेयक स्वीकृत गरेको छ । 

१ संहक्षप्त नाम र प्रारम्भः  

(१) यस ऐनको नाम “नसन्त्रिचरर् नगरपानलकाको आनथणक ऐन  ,२०७८"  रहेको छ। 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको नमनत देन्त्रख नसन्त्रिचरर् नगरपानलकाको िेत्रभर लागु हुनेछ। 

(३) नेपालको संनिधानको धारा ५७ को उपधारा (४) को अनुसूची – ८ को क्र. सं. ४ मा उन्त्रल्लन्त्रखत स्थानीय कर दसु्तरको 

िेत्र तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर सरकारी नित्त ब्यिस्थापन ऐन,२०७४ बमोनजम 

नगरपानलकाबाट देहाय अनुसारको कर दसु्तर संकलन गररनेछ । 

२. सम्पहत्त करः 

(१)  नगरपानलका िेत्र नभत्रका घर संरचना, सो घर संरचनाले ओगटेको िेत्रफल र सो िेत्रफल बराबरको थप जग्गामा 

सम्पनत्त कर र मालपोत कर ननधाणरर् गदाण अनुसूची-१ को (क)  बमोनजमको भडगोनलक िेत्र अनुसारका जग्गाहरुको 

मूल्यांङ्कनको आधारमा गररने छ । 

 )२ ( सम्पनत्त करको दर अनुसूची-१ को (ख) बमोनजम हुनेछ । 

 (३) सम्पनत्त कर मूल्याङ्कन प्रयोजनको लानग घर (संरचना) को मूल्याङ्कन गदाण अनुसूची-१ को (ग) बमोनजम गररनेछ । 

३. मालपोत करः नगरपानलकाबाट नगर िेत्र नभत्रका घरजग्गाहरु मधे्य सम्पत्ती कर लागे्न घर जग्गा िाहेकका जग्गाहरुमा 

अनुसूची–१ (क) मा उन्त्रल्लन्त्रखत जग्गाको मुल्यांकन दरलाई आधार मानी अनुसुची–२ बमोनजमको दरमा बानषणक  

मालपोत कर संकलन गररनेछ । 

४.  घर बहाल करः नगरपानलका िेत्र नभत्र कुनै व्यन्त्रि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा 

िा पोखरी पूरै िा आंनशक तिरले बहालमा नदएकोमा अनुसूची –३ मा उन्त्रल्लन्त्रखत दरमा घर जग्गा बहाल कर संकलन 

गररनेछ । 

५.  व्यवसाय करः नगरपानलका िेत्रनभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पँूनजगत लगानी र आनथणक कारोिारका आधारमा 

अनुसूची –४ मा उन्त्रल्लन्त्रखत दरमा व्यिसाय कर संकलन गररनेछ । 

६.  दतान, अनुमती तथा नहवकरण शुल्क÷दसु्तरः नगरपानलका िेत्र नभत्रका निनभन्न व्यिसाय, सेिामूलक संघ÷संस्था दताण, 

अनुमनत तथा निीकरर् र भिन ननमाणर्का लानग अनुमनत, नामसारी, नक्सा संशोधन, अनभलेखीकरर् र म्याद थप गदाण 

अनुसूची –५ मा उन्त्रल्लन्त्रखत दरमा शुल्क÷दसु्तर असुल उपर गररनेछ ।  

७.  बहाल हवटौरी शुल्कः नगरपानलका िेत्र नभत्र आफूले ननमाणर्, रेखदेख िा सञ्चालन गरेका हाट बजार तथा नगरपानलका 

िेत्रनभत्र सञ्चालन भएका िा गररने व्यिसायहरुबाट अनुसूची (६) मा उले्लन्त्रखत दरमा शुल्क लगाई उपर गररनेछ । 

८.  पाहकन ङ शुल्कः नगरपानलका िेत्र नभत्र कुनै सिारी साधनलाई पानकण ङ सुनिधा उपलदध गराए िापत अनुसूची -७ मा 

उले्लन्त्रखत दरमा पानकण ङ शुल्क असुल उपर गररनेछ । 

९.  जडीबुटी, कवाडी र जीवजनु्त करः नगरपानलका िेत्र नभत्र कुनै व्यन्त्रि िा संस्थाले अनुसूची  - ८ मा उले्लन्त्रखत 

जर्ीबुटी, किार्ी र जीिजनु्तजन्य िसु्तको व्यािसानयक उपयोग गरे बापत् सोही अनुसूनचमा उले्लन्त्रखत दरमा जर्ीबुटी, 

किार्ी र जीिजनु्त कर असुल उपर गररनेछ . 

१०. वसु्त तथा सेवा हवक्री शुल्क÷दसु्तरः नगरपानलका िेत्र नभत्रको से्लट, ढुङ्गा, नगट्टी, बालुिा एिं माटोजन्य िसु्त र 

सािणजननक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आनदको नबक्री र नगरपानलकाको नटि पर , 

रोलर र ब्याकहोई लोर्र प्रयोग गरे बापत् अनुसूची -९ मा उले्लन्त्रखत दरमा िसु्त तथा सेिा निक्री शुल्क÷दसु्तर असुल 

उपर गररनेछ । 

११. सेवा शुल्क÷दसु्तरः नगरपानलकाले ननमाणर्, सञ्चालन िा व्यिस्थापन गरेका स्थानीय पूिाणधार तथा अनुसूची -१० मा 

उले्लन्त्रखत अन्य कुनै सेिा उपयोग गरे बापत् सम्बन्त्रन्धत सेिािाहीबाट सोही अनुसूचीमा उन्त्रल्लन्त्रखत दरमा सेिा 

शुल्क÷दसु्तर असुल उपर गररनेछ । 



 
 

१२. सवारी साधन करः नगरपानलकाबाट टाँगा/ररक्सा/ अटो ररक्सा/ र्ण -ररक्साको दताण तथा बानषणक निीकरर् गदाण अनुसूची 

-११ मा उले्लन्त्रखत दरमा सिारी साधन कर असुल उपर गररनेछ ।  

१३. हवज्ञापन करः नगरपानलका िेत्र नभत्र हुने निज्ञापनमा अनुसूची  - १२ बमोनजमको दरमा निज्ञापन कर असुल उपर गररनेछ 

।  

१४. पयनटन शुल्कः नगर िेत्रका पाकण , ऐनतहानसक तथा पुरातान्त्रत्वक सम्पदा र संिहालय जस्ता सम्पदा उपयोगको प्रिेश 

शुल्क नगर कायणपानलकाको ननर्णयबाट ननधाणररत दर बमोनजम असुल उपर गररनेछ । 

१५․ दण्ड जररवानाः नगरपानलकाबाट नलर्ने दण् जररिाना प्रचनलत कानूनले तोके बमोनजम हुनेछ । 

१६. करमा छुट हदन नहमलनेः यस ऐन बमोनजम कर नतने दानयत्व भएका व्यन्त्रि िा संस्थाहरुलाई कुनै पनन नकनसमको कर 

छुट नदईने छैन । 

१७. कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धी कायनहवहधः यो ऐनमा भएको व्यिस्था अनुसार कर, शुल्क तथा दसु्तर संकलन 

सम्वन्धी कायणनिनध नगरपानलकाले तोके अनुसार हुनेछ । 
 
 
 
 

अनुसूचीहरु 

   अनुसूची –१ 

)ऐनको दफा २ को )१(  सँग सम्वखन्धत) 

सम्पहत्त करको दर 

   क. सम्पहत्त कर तथा मालपोत कर हनधानरणका लाहग भौगोहलक के्षत्र अनुसारका जग्गाहरुको मूल्यांङ्कन दरः 

 

वडा नं . भौगोहलक के्षत्र 
प्रहत रोपनी 

मूल्याङ्कन 

१ उपल्टार, नतननपपे्ल, राम्चे, कोसेलीचडर, िाङ्गी १००००० 

१ मूलघाट िेत्र २००००० 

१ नारु्ल् मैनाटार ८०००० 

१ गरे्स्थान, पहरेिेसी, भारतीछाप, भोट, ितासे, निनमरे, नारु्ल्, पाथोक ५०००० 

१ बाह्रचाँदे नसनञ्चत िेत्र ३००००० 

१ फापरस्वाँरा नसनञ्चत िेत्र १२०००० 

१ पहरेिेसी, मैनाटार, जन्त्रल्कनी, िाङ्गी, ितासे, रु्मे्र, नारु्ल्, निनमरे नसनञ्चत िेत्र १००००० 

१ मैनाटार देन्त्रख पहरेिेसी, दुधकोशी िगर ५०००० 

२ झाक्रीर्ाँर्ा देन्त्रख सभाचडर सम्म १०००००० 

२ ओखलढुङ्गा रभुिा सर्कले छोएको ३० नमटर दाँया बायाँ ३००००० 

२ कच्ची सर्कले छोएका बस्तीयोग्य भूनम १००००० 

२ कृनष योग्य पाखा जग्गा ३०००० 

२ कृनष योग्य नसनञ्चत जग्गा ४०००० 

२ िन, िगर र खरिारी १०००० 

३ भैंसी काट्ने र्ाँर्ा देन्त्रख साँिा र्ाँर्ा सम्मको सर्कको िेत्र १९००००० 

३ साँिा र्ाँर्ादेन्त्रख बरबोट सम्म ४००००० 

३ बरबोट देन्त्रख अधेंरी नितलब लानमस्वती रुम्जाटार जाने सर्कको िेत्र २००००० 

३ िामीर् सर्कले छोएका सबै जग्गाहरु १००००० 

३ लानमस्वती टारीखेत, ठुलु्ढङे्ग टारीखेत, बेसीटोल टारीखेत, अधेंरी घुमाउने खेत २५०००० 

३ अन्य बाँकी खेतहरु, गाउँखेत, तीलपाटे खेत, कानत्तके र मजुिा खेत १००००० 



 
 

वडा नं . भौगोहलक के्षत्र 
प्रहत रोपनी 

मूल्याङ्कन 

३ ओखरबोट देन्त्रख र्ाँर्ा चडतारा सम्मको बारी २००००० 

३ ओखरबोटदेन्त्रख सानिक िर्ा नं. ३,  ७,  ८ र ९ को बारी १५०००० 

३ 
अधेंरी नारायर्स्थानको सानिक िर्ा नं. १, २, ४, ५ र ९ को लानमस्वती बाँसबोट, 

खनालटोल, चनडटे, जंगले बस्तीटोल,  दनलतटोल र अन्य जग्गाहरु 
५०००० 

४ 
५ नं.िर्ा बनाणलुको नसमानादेन्त्रख शुक्रिारे हँुदै निमानस्थल सम्मका सर्कका दाँया बाँयाका 

नकत्ताहरु 
3500000।- 

४ 
रुम्जाटार मा.नि.देन्त्रख तेसो बाटो गुरुधाम चोक हँुदै माम्खा जाने सर्कको दाँया बाँयाका 

नकत्ताहरु प्रनत रोपनी  
3200000।- 

४ 
नदपेश शे्रष्ठको घरदेखी माम्खा जाने सर्कको नढक सम्मका दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
2000000।- 

४ 
रुम्जाटार अस्पतालदेन्त्रख गुरुधामचोक, तेसोबाटो, रुम्जाटार नमूना मा.नि.सम्मको दाँया 

बाँयाका नकत्ताहरु प्रनत रोपनी 
3000000।- 

४ 

तपहसलमा उले्लखित हभत्री सडकले छोएका दायाँ वायाँका हकत्ताहरु प्रहत रोपनी 

तेसो बाटोदेन्त्रख कानलका मन्त्रन्दर सम्म 

2000000।- 

नेपाल बायुसेिा ननगम देखी यातायात कायाणलय हँुदै तेसो बाटो सम्म 

नतनकुने देन्त्रख महादेिस्थान हँुदै पद्मा मेनर्कल सम्म 

िेलफेयर देन्त्रख रामबाबु शे्रष्ठको घरसम्म 

निद्युत क्वाटर देन्त्रख बालकृष्ण गुरुङको घरसम्म 

िाटापरी घरदेन्त्रख जसटोल हँुदै गुम्वा जाने सर्क 

कृष्णबनु्ध गुरुङको घरदेन्त्रख स्वानम रुखसम्म 

पद्मा मेनर्कल हल देन्त्रख माम्खा जाने नतनचोके रोर्सम्म 

४ 
शुक्रिारेदेन्त्रख रुम्जाटार गुम्वा हँुदै नजल्ला हन्त्रस्पटल सम्मका दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
3200000।- 

४ 
नजल्ला हन्त्रस्पटल देन्त्रख नतनचोके हँुदै माम्खा जाने नढकसम्म दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
2500000।- 

४ शान्ता राईको घरदेन्त्रख ठुलो नढक हँुदै गुम्वा सम्म जाने दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत रोपनी  2000000।- 

४ 
शुक्रिारे देन्त्रख निमानस्थल हँुदै ठूलो नढकसम्म ररङरोर्ले छोएका दायाँ िायाँका नकत्ताहरु 

प्रनत रोपनी 
2000000।- 

४ नतनचोके देन्त्रख भोग्टेनी जाने सर्कको दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत रोपनी 2000000।- 

४ रुम्जाटार भरीका सर्कले नछोएका जग्गाहरु प्रनत रोपनी 1600000।- 

४ 
रुम्जाटार ठूलो नढकदेन्त्रख सर्कले छोएका नतलङे्ग सम्मका दायाँ िायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
500000।- 

४ 
रुम्जाटार नढकदेन्त्रख ठोट्नेखोलासम्म माम्खा जाने सर्कका दायाँ बायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
300000।- 

४ 
रुम्जाटार अस्पतालदेन्त्रख नससे्न खोलासम्म सर्कले छोएका दायाँ बायाँका नकत्ताहरु प्रनत 

रोपनी 
500000।- 

४ नससे्न खोला र ठोट्ने खोलाका नसनञ्चत जग्गाहरु प्रनत रोपनी 200000।- 

४ मानथ उले्लख भए बाहेकका पाखा बारी  ,ननजी िन ,बगर प्रनत रोपनी  100000।- 

५ माने र्ाँर्ा देखी उनदन ढंुगासम्म सर्कले छोएको दायाँ िायाँका जग्गाहरु 1000000।- 

५ 
बनाणलु नि.क.चोकदेन्त्रख बनाणलु जानुमाया रार्णको घर छेउ सम्म सर्कको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु 
1000000।- 
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५ ढुङ्िे चडतारादेखी नसिदेिी आ .नि .सम्मका सर्कले छोएको दायाँ िायाँका जग्गाहरु  1000000।- 

५ देउराली फेदे चडरदेखी पानटर्ाँर्ा सम्मका सर्कले छोएको दायाँ िायाँका जग्गाहरु 700000।- 

५ पानट र्ाँर्ादेखी लालु नढकसम्म घरे्रीमा प्रयोग हुने दायाँ िायाँका जग्गाहरु 700000।- 

५ राज्यलक्ष्मी मा.नि.देन्त्रख रुम्जाटार निमानस्थल सम्मको सर्कले नछोएका जग्गाहरु 500000।- 

५ 
बनपाले िाट साननटार लामागाउँसम्म ररङरोर्को ८ नमटर नभत्रका सर्कले छोएका 

जग्गाहरु प्रनत रोपनी  
1500000।- 

५ लामागाउँदेखी भोलाण र्ाँर्ासम्म घरे्रीमा प्रयोग हुने ररङरोर्ले छोएका जग्गाहरु 700000।- 

५ कानलका चोक - िर्ा कायाणलय- िुलादी- जग्गाहरुनचपे्लचडर सर्कले छोएका  700000।- 

५ राज्यलक्ष्मी मा .नि .देन्त्रख पाखाली लामागाउँ ररङरोर्सम्म सर्कले छोएका जग्गाहरु  1500000।- 

५ साननटार सर्कले नछोएको बारी 500000।- 

५ िनाणलु सर्कले नछोएको बारी 500000।- 

५ राज्यलक्ष्मी मा.नि.देन्त्रख रुम्जाटार नसमाना सम्म सर्कले छोएका जग्गाहरु 2000000।- 

५ लालु नढकदेखी टुहुरेसम्म सर्कले छोएका घरे्रीमा प्रयोग हुने जग्गाहरु 700000।- 

५ निप्लाँटेदेखी घुनमणसे लालु नढक सम्मको सर्कले छोएका घरे्रीमा प्रयोग हुने जग्गाहरु 700000।- 

५ सानो नचते्र दुम्के मानेर्ाँर्ा नचत्रगुप्तासम्म सर्कले छोएका घरे्रीमा प्रयोग हुने जग्गाहरु 500000।- 

५ साजे ,स्वारो  ,टारी खेत  500000।- 

५ नचलाउने िेसँी खेत 500000।- 

५ चुपु्ल िेसँी खेत 300000।- 

५ चुपु्ल सर्कले नछोएको खेतीयोग्य बारी 100000।- 

५ ज्यानमरे बारी 500000।- 

५ माने खेत 500000।- 

५ सपनािती दोभान गनेआहाल र सो आसापासका खेत 500000।- 

५ ढुङ्िे  ,र्ाँर्ाखकण ,रयाले ,सुनारखोप  आिादी बारी 100000।- 

५ ढुङ्िे सर्कले छोएका जग्गा 200000।- 

५ सानो नचते्र आिादी बारी ३००००० 

५ 
दुम्के  ,नसउरानी ,मानेर्ाँर्ा ,जडिारी ,नचते्र ,घुनमणसे ,छाँगे ,कँुर्ार ,उनत्तसे ,नसनसखकण ,टुहुरे 

आिादी बारी 
100000।- 

५ िुलादी  ,नचपे्लचडर आिादी बारी  200000।- 

५ पारी स्वारो खेत २००००० 

५ नभरकुना खेत 200000।- 

५ नभरकुना बारी 50000।- 

५ खोलाघर बारी ५०००० 

५ पाङ्िेिन बारी 100000।- 

५ खोला नकनार  ,िन ,जग्गाहरुबगर िेत्रका सबै नीनज  15000।- 

५ लालु  ,नहले ,झारसाँदी ,माझगाउँ ,देउराली समेतका खेनतयोग्य जग्गाहरु  400000।- 

५ 
बनाणलु जानुमाया राईको घरदेखी िाहुनी खोलासम्म सर्कले छोएको घरे्रीमा प्रयोग हुने 

जग्गा 
500000।- 

५ िाहुनी खोलादेखी राज्यलक्ष्मी मा .नि .सम्म सर्कले छोएको जग्गा  1000000।- 

५ कानत्तके  ,कले्लरी बारी  100000।- 

५ सानिक ओखलढुङ्गा २ को नसमानादेखी निप्लाटेसम्म सर्कले छोएका जग्गाहरु 500000।- 
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५ बन्चरे नभर  ,चुपु्ल ,रयाले पनहरो ,साहुने दोभान नभर समेतका ननजी जग्गाहरु  5000।- 

५ ढुङ्िे चडतारादेखी िनाणलु नि  .क.सर्कले छोएको घरे्रीमा प्रयोग हुने जग्गाचोक सम्मको  500000।- 

५ ढुङ्िे चडताराबाट र्ाँर्ाखकण  रयाले हँुदै चुपु्ल सर्कले छोएको जग्गा 700000।- 

५ नचपे्ल चडर - उनत्तसे- घुनमणसे सर्कले छोएको जग्गा  300000।- 

५ मानथ उले्लख भए  बाहेकका सानिक िनाणलु १ देखी ९ सम्मका सबै जग्गा 50000।- 

६ ओखलढुङ्गा सले्लरी सर्कले छोएको ठारे् हँुदै जन्तरधाप सम्मका जग्गाहरु ५००००० 

६ 
पाते्लदेन्त्रख तल्लो मैदाने, कानत्तकेदेन्त्रख जन्तरखानी िर्ा कायाणलय, आरुबोट देन्त्रख बाखे्र हँुदै 

ननलर्ाँर्ा सम्मको कृनष सर्कले छोएका जग्गाहरु 
३००००० 

६ मानथ उले्लन्त्रखत कृनष सर्कले छोए बाहेकका अन्य जग्गाहरु २००००० 

६ िन, पाखा, आिासीय र व्यापाररक िेत्र बाहेकका सबै जग्गाहरु २००००० 

६ 
लामेलुङ्ग, बाघखोर देन्त्रख मुलिारी, िैदारखोला, रातोपानी, रनमते, ननङ्िेखोप देन्त्रख फुसेखोप, 

भैसीखकण  सम्मका िन, पाखा, बगर र पनहरोका जग्गाहरु 
१००००० 

७ ओखलढुङ्गा सले्लरी सर्कले छोएका नचते्रदेन्त्रख टोर््के सम्मका जग्गाहरु ५००००० 

७ 
नचते्र, घुन्सा, टक्सार, निगुटार मा.नि. हँुदै पोखरी र्ाँर्ासम्म र ससेपु, निगुटार, सुके सम्मको 

कृनष सर्कले छोएका जग्गाहरु 
४००००० 

७ 
धनेपु, र्ाँर्ागाउँ, निलु्द, कर्ेंनी, गोजाण, भसे्म र मानथ उले्लन्त्रखत सर्कहरुले नछोएका 

जग्गाहरु 
२००००० 

७ खाले्ट, भोटेटार, सल्ली, सुके, निगुटार, टक्सारका सबै जग्गाहरु ३०००००० 

७ गैरी, कर्ेंनी, ड्याम्के, चैते, गोजाण, भसे्मका सबै जग्गाहरु १५०००० 

७ पोन्त्रिङखोला, ढाँर्खोला, भगेंरीखोला, रिेपुखोला, सल्लीखोला िेत्रका जग्गाहरु १००००० 

७ खरिारी तथा िन िेत्र आसपास पने सबै ननजी जग्गाहरु ३०००० 

८ 

नसन्त्रिचरर् राजमागण खण्को लगलगे, सले्लरी बेनतनी कृनष सर्क खण्को बम्जनर्ाँर्ा 

देन्त्रख नछपनछपेर्ाँर्ा, कुिापानी देन्त्रख तामाङ गाउँ हँुदै गुरुङ्ग गाउँको र्बल धारासम्मका 

सर्कको दायाँ बायाँमा पने जग्गाहरु 

१५००००० 

८ 
सले्लरी बेनतनी कृनष सर्कको व्यापारीक िेत्र भन्दा बाहेकका अन्य शाखा सर्कको बस्ती 

िेत्रका सर्कसँग छोर्एका दाँया बायाँका जग्गाहरु 
८००००० 

८ व्यापारीक र आिासीय भन्दा बाहेकको सबै कृनष योग्य जनमनहरु ३००००० 

८ आिासीय, व्यापारीक र कृनष िेत्र भन्दा बाहेकको ननजी स्वानमत्वमा रहेका खर, िन र बगर ५०००० 

९ 
ओखलढुङ्गा च्यानम सर्क, िर्ा नं. ९ को सबै शाखा सर्कले छोएको जग्गा, कोलेबेसी खेत 

छनतिने, सुसुरमा, सोलीबेसी खेत समेतका जग्गाहरु 
५००००० 

९ आिासीय र खरिारी, िन िेत्र बाहेकका सबै कृनष उपयोगमा आएका जग्गाहरु ३००००० 

९ खरिारी, िन िेत्र सबै ५०००० 

१० 
बाँसिारी चोकदेन्त्रख पूण्यमाता मा.नि. सम्मको सर्क तथा गल्लीको ३० नमटर दाँया बायाँको 

र सले्लरी बेनतनी कृनष सर्क तथा अन्य शाखा सर्कले छोएका  दायाँ बायाँको जग्गाहरु 
८००००० 

१० व्यापारीक र आिासीय भन्दा बाहेक सबै खेत तथा बारी ४००००० 

१० ननजी स्वानमत्वमा रहेका सबै खरिारी, िन तथा बगर ५०००० 

१० सानिक िेनतनी िर्ा नं. १, २, ७, ८ र ९ बाहेकका सिै कृनष योग्य खेतहरु ४००००० 

१० सानिक िेनतनी िर्ा नं. १, २, ७, ८ र ९ का सिै कृषी योग्य बारीहरु ३००००० 

११ 
नमलन चोकदेन्त्रख ननशंखे जाने सर्कको २०० नमटर िेत्र नभत्रको सर्कले छोएका दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु 
१८००००० 
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११ 
नमलन चोकदेखी ननशंखे जाने सर्कको २०० नमटर सर्क छार्ी ११ नं. र ३ नं. िर्ा 

नसमानासम्मको सर्कले छोएका दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
८००००० 

११ 
नमलन चोकदेन्त्रख ननशंखे जाने सर्कको २०० नमटर िेत्र नभत्रका दायाँ बायाँ सर्कले 

नछोएका जग्गाहरु 
४००००० 

११ 
नमलन चोकबाट २०० नमटर छोर्ी नसन्त्रिचरर् राजमागणको िार्ण नं. ३ र ८ को नसमानासम्म 

दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
४००००० 

११ 
नजल्ला प्रहरी कायाणलयबाट खाद्य गोदाम रामबजार हँुदै हुलाक र्ाँर्ासम्म बजार निचको 

सर्कको दायाँबायाँ २० नमटर नभत्रका जग्गाहरु ६०००००० 

११ नमलन चोकको नसन्त्रिचरर् राजमागणको दायाँ बायाँका २० नमटर सम्मको जग्गा ८०००००० 

११ 
बालमन्त्रन्दर खोर्ल्ा नजल्ला प्रशासन कायाणलय हँुदै रामबजार ननस्कने सर्कले छोएका 

जग्गाहरु 
६०००००० 

११ 
कृनष ज्ञान केन्द्रदेन्त्रख कानलकास्थान नसधै मुनीको सर्क ननजक राजमागणका २०० नमटरसम्म 

दायाँ बायाँका २० नमटर नभत्रका जग्गाहरु 
२५००००० 

११ 
नशि मन्त्रन्दरदेन्त्रख कमेरे पानी यांकीसम्म, कानलकास्थान देन्त्रख नेपाल टेनलकम मुनी 

राजमागणको दायाँ बायाँका सर्कले छोएको २० नमटर नभत्रका जग्गाहरु 
१२००००० 

११ 
नसन्त्रिचरर् राजमागणदेन्त्रख कृनष निकास कायाणलयसम्म जाने सर्कको दायाँ बायाँका २० 

नमटर सम्मका जग्गाहरु 
१६००००० 

११ 
नसन्त्रिचरर् राजमागण ० प्वार्न्ट रमार्लोर्ाँर्ाका २०० नमटर सर्कको दायाँ बायाँका २० 

नमटर नभत्रका जग्गाहरु 
८०००००० 

११ 
० प्वार्न्ट रमार्लो र्ाँर्ाबाट २०० नमटर पनछ आमी गेट सम्मको सर्कको दायाँ बायाँका 

२० नमटर सम्मका जग्गाहरु 
५०००००० 

११ नसन्त्रिचरर् राजमागणबाट बसपाकण  जाने सर्कको दायाँ बायाँका २० नमटर सम्मका जग्गाहरु १५००००० 

११ 
बसपाकण बाट ननर कुमार नगरीको घर हँुदै कुमार काकीको घरपरी खोर्ल्ी सम्मको सर्क 

आसपासका जग्गाहरु  
५०००० 

११ 
रमार्लो र्ाँर्ाको ० प्वार्न्टबाट २०० नमटर सर्क पनछ ११ नं. र ५ नं. िर्ाको नसमाना 

सम्मको सर्कसँगै जोनर्एका २० नमटर सम्मका जग्गाहरु 
१०००००० 

११ रमार्लोर्ाँर्ा ० प्वार्न्टबाट सोलु जाने नचते्र निप्लाँटे सर्कको १०० नमटर पनछका जग्गाहरु ५००००० 

११ 
ओखलढुङ्गा रामपुर सर्कबाट सामुदानयक अस्पताल सोबु्र जाने सर्कको दायाँ बायाँका 

जग्गाहरु 
१०००००० 

११ 
नज.स.स मानथको मोर्देन्त्रख सोबु्र नमसन अस्पताल जाने सर्कको ११ नं․िर्ाको 

नसमानासम्म सर्कको दायाँ बायाँ २० नमटर नभत्रको जग्गाहरु 
४०००००० 

११ 
नसन्त्रिचरर् राजमागणन्त्रस्थत नि.क. टोलबाट नितलि हँुदै ११ नं. र ३ नं. को िर्ा नसमाना 

सम्मको बाटाको दायाँ बायाँमा पने जग्गाहरु 
१०००००० 

११ 
ननशंखे जाने कृनष सर्कबाट नबतलि लामीस्वती हँुदै रुम्जाटार जाने सर्कको दायाँ बायाँ 

२० नमटरसम्मका जग्गाहरु 
१०००००० 

११ 
नमलनचोकबाट सानिक सले्लरी जाने २०० नमटर पनछ ११ नं. र ८ नं. िर्ाको नसमानासम्मका 

जग्गाहरु 
७००००० 

११ 

नमलनचोकबाट नगर पाकण  हँुदै खाद्य गोदामन्त्रस्थत भञ्ज्ज्याङ्ग , नजल्ला प्रहरी कायाणलय जाने 

मोर्सम्म र सोही मोर्बाट नजल्ला प्रहरी कायाणलय जाने सर्क, नगरपाकण बाट गुर्नी 

नचते्रर्ाँर्ा हँुदै रामबजार सामुदानयक भिन सम्मका र नगर पाकण बाट खाद्य गोदाम ननस्कने 

सर्कका दायाँ बायाँका जग्गाहरु 

१२००००० 



 
 

वडा नं . भौगोहलक के्षत्र 
प्रहत रोपनी 

मूल्याङ्कन 

११ 
कानलकास्थान नसधा मुनीको सर्कबाट अल्छे चडतारा हँुदै तल्लो गैरीगाउँ न्त्रस्थत 

भुजेलटोल /रार्णटोल हँुदै रुम्टी सम्म जाने सर्कसँग छोर्एका जग्गाहरु 
७००००० 

११ 
नसन्त्रिचरर् राजमागणदेखी स्वास्थ्य चडकी भिन कारागार हँुदै उत्तम के .सी.को घर जाने 

कारागार मुनीको मोर् सम्मका सर्कसँग छोर्ने जग्गाहरु 
२०००००० 

११ कारागार मुनीको मोर्बाट अल्छे चडतारा सम्म जाने सर्कसँग जोनर्एका जग्गाहरु ७००००० 

११ 
कारागार मुनीको मोर्देन्त्रख जालपा मा.नि.मुनी उत्तम के .सी.को घरतफण  जाने सर्कसँग 

छोर्ने दायाँ िायाँका जग्गाहरु 
१०००००० 

११ 
कारागार मानथदेखी थापार्ाँर्ा जािा मा.नि. दाहाल प्रनतष्ठानको भिन हँुदै नसन्त्रिचरर् 

राजमागण सम्म जाने सर्क दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
१०००००० 

११ 
रमार्लो र्ाँर्ान्त्रस्थत नभमसेनस्थान कमेरे, निप्लाँटे सर्कको सोलु जाने घोरे्टो बाटोबाट 

चडतारा नशि मन्त्रन्दर सम्मका दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
२०००००० 

११ चडतारा नशि मन्त्रन्दरबाट कमेरे पानी यांकी सम्मको सर्कसँग जोनर्एका जग्गाहरु १०००००० 

११ 
निप्लाँबाटेबाट अले्ल जाने सर्क र ओखलढुङ्गा रामपुर सर्क खण्बाट ओखे्र जाने 

सर्कसँग जोनर्एका दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
२००००० 

११ 
रमार्लो र्ाँर्ाको नभमसेनस्थानबाट ररनचलुङ्गहँुदै रामपुर जाने सर्कको भुमेस्थानसम्मको  

सर्कका दायाँ बायाँका जग्गाहरु 
३५०००० 

११ 
नमसन अस्पतालबाट हेनलप्यार् हँुदै िार्ण नं. ११ र १२ को नसमानासम्म पने सर्क दायाँ 

बायाँका जग्गाहरु 
५००००० 

११ नमसनन्त्रस्थत हेनलप्यार् हँुदै होिु जाने सर्कका दायाँ बायाँका जग्गाहरु ५००००० 

११ व्यापाररक तथा आिासीय भन्दा बाहेकका कृनष िेत्रका अन्य जग्गाहरु २५०००० 

११ ननजी स्वानमत्वमा रहेका िन, िगर तथा पाखा जग्गाहरु १००००० 

१२ 
११ नं. िर्ाको नसमाना हुलाकर्ाँर्ादेन्त्रख गरे्शस्थान हँुदै सोबु्र अस्पताल जाने नज.स.स 

मानथको मोर्सम्म 
८०००००० 

१२ सोबु्र अस्पताल जाने नज.स.स. मानथको मोर्देन्त्रख नसमलर्ाँर्ा सम्मका जग्गाहरु ६०००००० 

१२ 
हाट लागे्न हँुदै गोनिन्द फननणचर अगानर् हँुदै शुभतारा सु्कल सम्मको सर्कको दायाँ बायाँ 

७० नमटर नभत्रका जग्गाहरु 
 

६०००००० 

१२ 
गरे्शचोकबाट मन्चने हँुदै नसमलर्ाँर्ा सम्मको बस्ती र नज.स.स. बाट नलपेखोला सम्मको 

बस्ती िेत्रका सर्कसँग जोनर्एका जग्गाहरु 
५००००० 

१२ गरे्शचोक देन्त्रख बन कायाणलय सम्मका सर्क आसपासका जग्गाहरु ४०००००० 

१२ 
नसमलर्ाँर्ा देन्त्रख नमनी बसपाकण  हँुदै नसतलपुर मोर्सम्मको बस्ती िेत्रका सर्क 

आसपासका जग्गाहरु 
१५००००० 

१२ नसतलपुरको सर्क मोर्बाट गोगने, भर्ारे ज्यानमरेको नसमाना सम्मका जग्गाहरु ५००००० 

१२ 
नसमलर्ाँर्ा देन्त्रख नमनन बसपाकण  नसतलपुर मोर्, गोगने भर्ारे, नज.ब.का. बाट नलपेखोला 

सम्मका नभत्री कृनष योग्य जग्गाहरु 
५००००० 

१२ 
हुलाकर्ाँर्ादेन्त्रख गरे्शचोक सम्म, हाट लागे्न देन्त्रख गोनिन्द फननणचर हँुदै िर्ा नं.११ को 

नसमाना सम्मका  कृनष योग्य जग्गाहरु 
३०००००० 

१२ 
रामपुर जाने सर्कको नज.स.स. मानथको मोर्बाट िर्ा नं .११ को  नसमाना नलपेखोला 

सम्मका जग्गाहरु 
१५००००० 

१२ गरे्शचोक देन्त्रख मञ्चने, नसमलर्ाँर्ा, नमनन बसणपाकण  हँुदै नसतलपुर मोर् सम्मका जग्गाहरु ५००००० 
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१२ गरे्शचोक देन्त्रख बन कायाणलय सम्मका जग्गाहरु ४००००० 

१२ ननजी स्वानमत्वका बाँकी सबै िन, िगर तथा खरबारीहरु ५०००० 

१२ नलपेखोला, गोगने, नसन्त्रिचरर् पाकण  हँुदै मञ्चने सम्मका जग्गाहरु १००००० 

    ि. नगर के्षत्रमा रहेका घर संरचना, सो घर संरचनाले ओगटेको के्षत्रफल र सो के्षत्रफल बराबरको थप जग्गामा 

अनुसूची १    

         को )क ( मा उले्लखित सम्पत्ती मुल्याङ्कन दरको आधारमा देहायको दरमा सम्पत्ती कर लगाई असुल उपर गररनेछ 

।  

क्र.सं. मुल्याङ्कन रकम दर रु. 

१ रु. १ देन्त्रख रु. ५ लाख सम्म ७५ 

२ रु. ५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ८ लाख सम्म १०० 

३ रु. ८ लाख देन्त्रख मानथ रु. १० लाख सम्म १२५ 

४ रु. १० लाख देन्त्रख मानथ रु. १५ लाख सम्म २०० 

५ रु. १५ लाख देन्त्रख मानथ रु. २० लाख सम्म २५० 

६ रु. २० लाख देन्त्रख मानथ रु. २५ लाख सम्म ३२५ 

७ रु. २५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ३० लाख सम्म ३७५ 

८ रु. ३० लाख देन्त्रख मानथ रु. ३५ लाख सम्म ४५० 

९ रु. ३५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ४० लाख सम्म ५०० 

१० रु. ४० लाख देन्त्रख मानथ रु. ४५ लाख सम्म ५७५ 

११ रु. ४५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ५० लाख सम्म ६२५ 

१२ रु. ५० लाख देन्त्रख मानथ रु. ५५ लाख सम्म ७०० 

१३ रु. ५५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ६० लाख सम्म ७५० 

१४ रु. ६० लाख देन्त्रख मानथ रु. ६५ लाख सम्म ८२५ 

१५ रु. ६५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ७० लाख सम्म ८७५ 

१६ रु. ७० लाख देन्त्रख मानथ रु. ७५ लाख  सम्म ९५० 

१७ रु. ७५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ८० लाख सम्म १००० 

१८ रु. ८० लाख देन्त्रख मानथ रु. ८५ लाख  सम्म १०७५ 

१९ रु. ८५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ९० लाख सम्म ११२५ 

२० रु. ९० लाख देन्त्रख मानथ रु. ९५ लाख सम्म १२०० 

२१ रु. ९५ लाख देन्त्रख मानथ रु. १ करोर् सम्म १२५० 

२२ रु. १ करोर् देन्त्रख मानथ रु. १ करोर् २५ लाख सम्म १५७५ 

२३ रु. १ करोर् २५ लाख देन्त्रख मानथ रु. १ करोर् ५० लाख सम्म १८७५ 

२४ रु. १ करोर् ५० लाख देन्त्रख मानथ रु. १ करोर् ७५ लाख सम्म २२०० 

२५ रु. १ करोर् ७५ लाख देन्त्रख मानथ रु. २ करोर् सम्म २५०० 

२६ रु. २ करोर् देन्त्रख मानथ रु. २ करोर् २५ लाख सम्म २८५० 



 
 

क्र.सं. मुल्याङ्कन रकम दर रु. 

२७ रु. २ करोर् २५ लाख देन्त्रख मानथ रु. २ करोर् ५० लाख सम्म ३१२५ 

२८ रु. २ करोर् ५० लाख देन्त्रख मानथ रु. २ करोर् ७५ लाख सम्म ३४५० 

२९ रु. २ करोर् ७५ लाख देन्त्रख मानथ रु. ३ करोर् सम्म ३७५० 

३० रु. ३ करोर् भन्दा माथी रु. ५० करोर् सम्म प्रनत लाख रु. १५ 

ग. सम्पहत्त कर प्रयोजनको लाहग घर (संरचना) को मूल्यांकन देहाय बमोहजम गररनेछ । 

क्र.सं. घरको वनावट व्यापाररक प्रहत वगन हफट आवासीय प्रहत वगन हफट 

१ माटोको जोर्ाईमा बनेको ढुङ्गा िा जस्ताको छाना भएको घर १४०० १३०० 

२ आर. नस. नस. फे्रम स्टि क्चरबाट बनेको घर ३००० २७०० 

३ नसमेन्ट जोर्ार्मा बनेको घर २४०० २३०० 

४ सबै नकनसमका टहराहरु १२०० १००० 

अनुसूची –२ 

)ऐनको दफा  )३  (सँग सम्वखन्धत(  

मालपोत करको दर 

नगरपाहलका हभत्रका घर )संरचना  (र जग्गाहरु  मधे्य सम्पत्ती कर लागे्न घर संरचना र जग्गा बाहेकको जग्गामा 

अनुसूची- १ (क) मा उले्लखित मुल्याङ्कन बमोहजम देहाय अनुसारको मालपोत कर हलईनेछ । 

क्र.सं. मुल्याङ्कन दर रु. 

१ रु. १ देन्त्रख रु. ५ लाख सम्म ७५ 

२ रु. ५ लाख मानथ रु. ८ लाख सम्म १०० 

३ रु. ८ लाख मानथ रु. १० लाख सम्म १२५ 

४ रु. १० लाख मानथ रु. १५ लाख सम्म २०० 

५ रु. १५ लाख मानथ रु. २० लाख सम्म २५० 

६ रु. २० लाख मानथ रु. २५ लाख सम्म ३२५ 

७ रु. २५ लाख मानथ रु. ३० लाख सम्म ३७५ 

८ रु. ३० लाख मानथ रु. ३५ लाख सम्म ४५० 

९ रु. ३५ लाख मानथ रु. ४० लाख सम्म ५०० 

१० रु. ४० लाख मानथ रु. ४५ लाख सम्म ५७५ 

११ रु. ४५ लाख मानथ रु. ५० लाख सम्म ६२५ 

१२ रु. ५० लाख मानथ रु. ५५ लाख सम्म ७०० 

१३ रु. ५५ लाख मानथ रु. ६० लाख सम्म ७५० 

१४ रु. ६० लाख मानथ रु. ६५ लाख सम्म ८२५ 

१५ रु. ६५ लाख मानथ रु. ७० लाख सम्म ८७५ 

१६ रु. ७० लाख मानथ रु. ७५ लाख  सम्म ९५० 

१७ रु. ७५ लाख मानथ रु. ८० लाख सम्म १००० 

१८ रु. ८० लाख मानथ रु. ८५ लाख  सम्म १०७५ 

१९ रु. ८५ लाख मानथ रु. ९० लाख सम्म ११२५ 

२० रु. ९० लाख मानथ रु. ९५ लाख सम्म १२०० 

२१ रु. ९५ लाख मानथ रु. १ करोर् सम्म १२५० 

२२ रु. १ करोर् देन्त्रख मानथ रु. १ करोर् २५ लाख सम्म १५७५ 

२३ रु. १ करोर् २५ लाख मानथ रु. १ करोर् ५० लाख सम्म १८७५ 

२४ रु. १ करोर् ५० लाख मानथ रु. १ करोर् ७५ लाख सम्म २२०० 



 
 

क्र.सं. मुल्याङ्कन दर रु. 

२५ रु. १ करोर् ७५ लाख मानथ रु. २ करोर् सम्म २५०० 

२६ रु. २ करोर् मानथ रु. २ करोर् २५ लाख सम्म २८५० 

२७ रु. २ करोर् २५ लाख मानथ रु. २ करोर् ५० लाख सम्म ३१२५ 

२८ रु. २ करोर् ५० लाख मानथ रु. २ करोर् ७५ लाख सम्म ३४५० 

२९ रु. २ करोर् ७५ लाख मानथ रु. ३ करोर् सम्म ३७५० 

३० रु. ३ करोर् माथी रु. ५० करोर् सम्म प्रनत लाख रु. १५ 

अनुसूची –३ 

(ऐनको दफा (४) सँग सम्वखन्धत) 

घर बहाल करको दर 

बहाल कर (पटके)   

नगरपानलका िेत्र नभत्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, शेर् (छप्पर), कारखाना, जग्गा िा पोखरी पूरै  

िा आंनशक रुपमा बहालमा नदएकोमा सम्वन्त्रन्धत धनीबाट बहाल रकमको  

▪ कायाणलय प्रयोजनको लानग बहालमा नलएकोमा  

▪ अन्य प्रयोजनको लानग नलएकोमा 

 
 
 

१०% 

३% 

नगरपानलकाले आफ्नो िेत्रमा ननमाणर्, रेखदेख िा सञ्चालन गरेको हाट बजार र सािणजननक स्थल, ऐलानी जग्गा 

िा बाटोको छेउमा अस्थायी पसल राख्न नदए िापत प्रनत िगण नफट मानसक बहाल निटडरी कर 

 
 

३।– 

 

अनुसूची –४ 

(ऐनको दफा (५) सँग सम्वखन्धत) 

बाहषनक व्यवसाय करको दर 

करको हबवरण दर 

नभनर्यो, क्यासेट रेकर्णर तथा पे्लयर आनदको व्यापारमा २०००।– 

जे्वलरी (सुन चाँदी ) पसल कारोबारको आधारमा 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा पाँच लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा ५ लाखदेन्त्रख १० लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा दश लाख भन्दा मानथको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

 

2000।- 

3000।- 

4000।–  

पेटि ोल पम्प ५०००।– 

मोबाईलको सेट निके्रता तथा मोबाईल ररपेयररङ्ग सेन्टर १००० ।– 

कटाई नसलाई प्रनशिर् केन्द्र १००० ।– 

कटाई हसलाई (टेलररङ्ग) सेन्टर 

❖ ३ िटासम्म मेनशन राखे्न सेन्टरलाई 

❖ ३ िटाभन्दा बढी मेनशन राखे्न सेन्टरलाई 

 

५००।– 

१०००।– 

पुस्तक निके्रता तथा से्टशनरी पसल २०००।– 

छापाखाना २०००।– 

फोटो सु्टनर्यो १०००।– 

कम्पू्यटर, निद्युत सामान, क्यामेरा,  टेनलनभजन, रेनर्यो जस्ता व्यापारमा १०००।– 

दैननक उपभोगका खाद्य तथा अन्य नकराना सामान पसल  

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा तीन लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

 
 



 
 

करको हबवरण दर 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा ३ लाखदेन्त्रख ७ लाखसम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा सात लाख भन्दा मानथको पँूजी उले्लख भएका 

५००। -  

१०००।- 

१५००।- 

थान तथा रेनर्मेर् कपर्ाको पसल  

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा तीन लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा ३ लाखदेन्त्रख ७ लाखसम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा सात लाख भन्दा मानथको पँूजी उले्लख भएका 

 

७००।- 

१२००।- 

2000।- 

कसे्मनटक,  फेन्सी पसल 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा तीन लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा ३ लाखदेन्त्रख ५ लाखसम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा पाँच लाख भन्दा मानथको पँूजी उले्लख भएका 

 

६००।– 

८००।- 

१२००।- 

वू्यटी पालणर 5००।– 

हेयर कनटङ्ग सैलुन प्रनत पटक एक जनालाई मात्र सेिा नदने 5००।– 

हेयर कनटङ्ग सैलुन प्रनत पटक एक जना भन्दा बढीलाई सेिा नदने १०००।– 

सिारी साधन  ,आनधकारीक उत्पादकको Spare Parts निके्रता (बार्सार्कल र मोटर सार्कल बाहेक)  ३०००।– 

िार्सार्कल तथा Spare Parts निके्रता १००० ।– 

मोटर सार्कल निके्रता  /शोरुम तथा आनधकारीक उत्पादकको Spare Parts निके्रता २०००।– 

अटोमोबार्र्ल् निके्रता मोटरसार्कल र िार्सार्कल)  शोरुम /िाहेक( 5000।- 

रेर्ीयो, नट.नभ., घर्ी, पे्रशर कुकर, नहटर, निद्युतीय सामािी ममणत केन्द्र १०००।– 

मासु निके्रता (फे्रस हाउस)  १०००।– 

फलफूलको नबरुिा निके्रता  ५००।– 

फलफूल निके्रता  )साना पसल (  5००।– 

फलफूल नबके्रता )ठुला पसल(  1000।- 

पूल हाउस १०००।– 

नससा, प्लार्उर् ,आलु्मननयम पाटणस्  निके्रता १५००।– 

धातुका घरायसी सामािी नबके्रता १००० ।– 

प्लानिकका घरायसी सामािीहरुको नबके्रता 500।- 

न्त्रस्टल /काठका फननणचर उत्पादक तथा निके्रता 3००० ।– 

हार्णिेयर पसल बजार िेत्र  ५०००।– 

हार्णिेयर पसल िानमर् िेत्र २०००।– 

खेलडना, उपहार (नगफ्ट) निके्रता 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा एक लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा १ लाखभन्दा मानथ ३ लाखसम्मको पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा तीन लाख भन्दा मानथ पँूजी उले्लख भएका ब्यिसायहरु 

 

500।- 

1000।- 

1500।- 

कपास निके्रता िा कपासद्वारा नननमणत सामानका उत्पादक (धुननँया)  २०००।– 

कपास काते्न,  कपर्ा धुने, पान बेचे्न, माटोको भाँर्ा बेचे्न पसल १०००।– 

टेनलनभजन, नफ्रज, मोबार्ल सेट तथा अन्य र्लेक्टि ोननक सामान बेचे्न पसल 25००।– 

र्जाजत प्राप्त गरी नबको खोली मनदराजन्य िसु्त निक्री गने पसल १५००।– 

स्वदेशी िा निदेशी नर्निलरी िा बु्रअरीबाट उत्पानदत बोतलबन्दी मनदराजन्य िसु्तको आनधकाररक नबके्रता 7०००।– 

स्वदेशी िा निदेशी उत्पादनका चुरोटको नर्लर 5०००।– 



 
 

करको हबवरण दर 

नचया, नमठाई पसल िा भोजनालय ५००।– 

पाँचतारे होटेल २००००।– 

चार तारे होटेल १५०००।– 

तीन तारे होटेल ५०००।– 

दुई र एकतारे होटेल 25००।– 

होटल लज तथा गेि हाउस (४ िटा सम्म कोठाहरु भएको) १२००।- 

होटल लज तथा गेि हाउस (४ िटादेन्त्रख ८ िटासम्म कोठाहरु भएको) २०००।- 

होटल लज तथा गेि हाउस (८ िटाभन्दा बढी कोठाहरु भएको) ३०००।- 

अन्य सानानतना होटल तथा खाजाघरहरु ५०० ।- 

यूशन तथा कोनचङ सेन्टरहरु,कम्पू्यटर र्न्त्रिचू्यट, पशु नचनकत्सा सेिा आनद १००0।- 

दुग्ध व्यिसायी नचज उद्योग ५००।- 

व्यािसानयक तालीम केन्द्र १०००।- 

घरेलु तथा साना उद्योग ५००।- 

मझडला उद्योग ८००।- 

ठूला उद्योग ३०००।- 

मानथको िगीकरर्मा नपरेका अन्य व्यिसायहरु )कारोिारको आधारमा(  ५०० देन्त्रख १००० सम्म 

हवशेषज्ञ तथा परामशन सेवा (बाहषनक): 
ननसणङ्ग होम 8०००।– 

पोनल न्त्रक्लननक 8000।- 

मेनर्कल हल / हेल्थ केयर  6000।- 

फामेसी 3000।- 

स्वास्थ्य न्त्रल्कननक 3000।- 

ल्याब तथा रेनर्योलोजी 2000।- 

दन्त न्त्रक्लननक 3000।- 

आयुिेद न्त्रक्लननक 2000।- 

र्ञ्जननयररङ्ग व्यिसानयक सेिा (कन्सले्टन्ट) ४०००।– 

कानुन व्यिसायी २०००।– 

लेखापरीिक व्यिसाय सेिा २०००।– 

अनुसन्धानकताण तथा परामशणदाता २०००।– 

कम्पू्यटर एनानलि तथा प्रोिामर २०००।– 

सभेयर १५००।– 

अनुिादक १०००।– 

पशु नचनकत्सक १०००।– 

पशुपंछीका औषधी पसल 1500।- 

कृनषसँग सम्बन्त्रन्धत सामािी / कीटनाशक औषधी तथा नबषादीको निके्रता  2000।- 

शेयर दलाल २०००।– 

सामान ढुिानीकताण तथा कम्पनी  20००।– 

पेन्टर संस्थागत 25००।– 

व्यन्त्रिगत पेन्टर 12००।– 

हनमानण व्यवसायी (बाहषनक): 



 
 

करको हबवरण दर 

“घ” िगणका ननमाणर् व्यिसायी दताण /निीकरर्/ नामसारी/ प्रनतनलनप  
“घ”  िगणको ननमाणर् ब्यिसायी र्जाजतपत्र 

सम्बन्धी कायणनिनध ,२०७५ बमोनजम  

उत्पादनमूलक उद्योग (बाहषनक): 
कोरामाल िा अधण प्रशोनधत माल िा खेर गर्रहेको माल सामानको िा अन्य मालसामान प्रयोग िा प्रशोधन 

गरी माल सामान उत्पादन गने उद्योग व्यिसायमा 

२०००।– 

निलका मालसामान उत्पादन तथा नबनक्र नबतरर् गने उद्योग व्यिसायमा १५००।– 

उजानमूलक उद्योगः (बाहषनक): 
जलस्रोत, िायु, सडयणशन्त्रि, कोर्ला, प्राकृनतक तेल, ग्याँस, बायोग्याँस तथा अन्य स्रोतहरुिाट ऊजाण पैदा 

गने उद्योग व्यिसायमा 

 

२०००।– 

सोलार निके्रता २०००।– 

मूलतिः कृनष िा िन पैदािारमा आधाररत उद्योग व्यिसाय ३०००।– 

खननज उद्योग (बानषणक) : १५००।– 

पयनटन उद्योग (बाहषनक): 

पयणटन, आिास, टि ाभल एजेन्सी, न्त्रस्कीर्ङ्ग, िाईनर्ङ्ग, िाटर र् यान्त्रफ्टङ्ग, पोनी टि ेनकङ्ग, पदयात्रा, हटएयर, 

व्यालुननङ्ग, प्यारासेनलङ्ग, गल्फकोषण, पोलो, अश्वारोहर्, आनद जस्ता उद्योग व्यिसायमा  

 

५०००।– 

होटल तथा रेषटँुरा (बाहषनक)  :  
मोटेल ३५००।– 

खाजा घरहरु आधुननक नकनसमका १२००।– 

खाजा घरहरु सामान्य नकनसमका ५००।- 

रेष्ट्टुराँ तथा होमसे्टहरु २०००।– 

ररसोटण 2०००।– 

सेवा उद्योग (बाहषनक) : 
परामशण सेिा, नजननङ्ग तथा िेनलङ्ग व्यिसाय, चलनचत्र व्यिसाय, सािणजननक पररिहन व्यिसाय २०००।– 

हनमानण उद्योग (बाहषनक) 
सर्क, पूल, रोपिे, रेलिे, टि नलिस, टनेल, फ्लार्ङ्ग बृज तथा औद्योनगक व्यापाररक एिम् आिास कम्पे्लक्स 

आनद ननमाणर् गरी सञ्चलान गने उद्योग व्यिसायमा  

 

२०००।– 

सञ्चार सेवा (बाहषनक): 
ननजी िेत्रको हुलाक सेिा (कुररयर सेिा) ५००।– 

ननजी िेत्रबाट र्न्टरनेट सेिा प्रदायक संस्थाहरु ३०००।– 

हवहत्तय सेवा (बाहषनक): नेपाल सरकारको पूणन स्वाहमत्व वाहेकका आहथनक कारोवार गने 
“क” िगणको िैंक २०,०००।– 

“ख”  िगणको बैंक १५,०००।– 

“ग”  िगणको िैंक तथा निनत्तय संस्था १०,०००।– 

“घ” िगणको िैंक तथा निनत्तय संस्था/लघुनित्त संस्थाहरु ५०००।— 

बीमा कम्पनी ५,०००।– 

निदेशी मुद्रा सटही ५,०००।– 

नधतोपत्र कारोिार ५,०००।– 

सहकारी  संस्थाहरु ४,०००।– 

गैर सरकारी अस्पताल ७०००।– 

स्वास्थ्य सेवा (बाहषनक) : 

ननसणङ्ग होम ५०००।– 



 
 

करको हबवरण दर 

न्त्रक्लननक तथा ल्याब  ४०००।– 

रे्न्टल केयर सेन्टर ३०००।– 

औषनध निके्रता फामेसी २५००।– 

नजल्ला सदरमुकाममा सञ्चानलत संस्थागत निद्यालयहरु ५०००।– 

नजल्ला सदरमुकाम बानहर सञ्चालन भएका संस्थागत निद्यालयहरु २०००।– 

तालीम तथा अनुसन्धान केन्द्र  १५००।– 

टाईनपङ्ग, कम्पू्यटर तथा भाषा प्रनशिर् संस्था १५००।– 

ल्याङ्वेज तथा यूशन सेन्टर  २०००।– 

ममनत सम्भार सेवा (बाहषनक) 

हेनभ र्न्त्रक्वपमेन्ट, बस, टि क, टि याक्टर, नटि पर ममणत केन्द्र  ४०००।– 

जीप, टेम्पो, आनदको ममणत केन्द्र  २५००।– 

मोटरसार्कल ममणत केन्द्र 2000।- 

अन्य व्यवसाय (बाहषनक)  :  

निज्ञापन एजेन्सी /कुररयर सनभणस  १५००।– 

िैदेनशक रोजगार सेिा ५०००।– 

स्वदेशी रोजगार सेिा १५००।– 

सेके्रटेररयल सेिा १५००।– 

हाउनजङ्ग तथा घरजग्गा खररद निक्री (ररयल से्टट) १००००।– 

सार्निोर्ण िनाउने, पेन्त्रन्टङ्ग सेिा १०००।– 

सार्निोर्/फे्लक्स नप्रन्ट सेिा २०००।– 

केिुल, नेटिनकण ङ्ग ४०००।– 

पाकण , नपकननक स्पट १०००।– 

टुर अपरेटर ३५००।– 

मसाज पालणर १५००।– 

दैननक उपभोगका खाद्य पदाथण बेचे्न पसल  

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा कुल पँूजी तीन लाख सम्म भएका ब्यिसाय 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा कुल पँूजी ३ लाख भन्दा बढी ७ लाखसम्म भएका ब्यिसाय 

• ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा कुल पँूजी सात लाख भन्दा बढी भएका ब्यिसाय 

 

500।– 

1000।– 

१५००।–  

मानथ उन्त्रल्लन्त्रखत व्यिसायहरुको अनुमनतका लानग शुरु दताण गदाण जुन प्रकृनतको ब्यिसाय हो सो ब्यिसायले बानषणक 

निीकरर् िापत बुझाउनु पने शुल्क बराबरको रकम दताण शुल्क नलर्नेछ । 
 

अनुसूची –५ 

(ऐनको दफा (६) सँग सम्वखन्धत) 

दतान, अनुमती तथा नवाीकरण शुल्क/दसु्तर 

हववरण दर 

एक सय िाटसम्मको एफ.एम. रेनर्यो सञ्चालन अनुमनत ५,०००।– 

नफ्रके्वन्सी मोरु्लेसन (एफ.एम.) निीकरर् दसु्तर १०० िाट सम्मको रेनर्यो यि राख्न पाउने अनुमनत 

निीकरर् 

 

१५००।– 

संघ/संस्था ननिकरर् दसु्तर १० लाखसम्म कारोिार भएको लाई (त्यस पनछ प्रनतलाख थप रु. ५ नलने) १०००।- 

हवद्यालय स्थापना अनुमहत: 

• सामुदानयक ३०००।– 



 
 

हववरण दर 

• संस्थागत ८०००।– 

कक्षा थप अनुमहतः 

• सामुदानयक २०००।– 

• संस्थागत ५०००।– 

प्रानिनधक नशिा तथा व्यिसानयक तालीम सञ्चालन अनुमनत तथा बानषणक ननिकरर् २०००।– 

यूशन, कोनचङ्ग जस्ता निद्यालय बानहर हुने अध्यापन सेिाको अनुमनत तथा बानषणक ननिकरर् २०००।– 

सहकारी संस्थाको दताण तथा अनुमनत  १०००।– 

र्न्टरनेट सेिा, टेनलसेन्टर, केबुल तथा तारनिनहन टेनलनभजन प्रसारर्को अनुमनत तथा बानषणक ननिकरर्   २०००।– 

एकीकृत बस्ती निकासका लानग जग्गाको एकीकरर् तथा जग्गा निकास अनुमनत प्रनत िगण नफट रु. २।– 

जल उपभोक्ता सहमहत दतान : 

• जल उपभोिा सनमनत दताण शुल्क १०००।- 

जल उपभोक्ता सहमहत नहवकरण (बाहषनक)  

• जल उपभोिा सनमनत निीकरर् १०००।- 

माथी जेसुकै लेन्त्रखएको भए तापनन नगरपानलका बाहेकका अको स्थानीय तह िा प्रदेशको िेत्रमा हुने िसु्तको ढुिानी िा 

सेिाको निस्तारमा कुनै नकनसमको िाधा अिरोध गने िा त्यस्तो िसु्तको ढुिानी िा सेिा निस्तारमा कर िा दसु्तर लगार्ने 

छैन । 

 
 

भवन हनमानणका लाहग अनुमहत, नामसारी, नक्सा संशोधन, अहभलेिीकरण र म्याद थप दसु्तरः 

    १. भवन ऐन, २०५५ अनुसार क, ि र ग वगनका भवनहरुको लाहग– 

 

भवनको हकहसम 
प्रयोजन 

आवासीय 

(प्रहत व. हफ. दर) 

औद्योहगक / व्यापाररक 

(प्रहत व. हफ. दर) 

सरकारी 

(प्रहत व.हफ.दर) 

संस्थागत 

(प्रहत व.हफ.दर) 

“क” िगणका भिनहरु १० १३ १५ १३ 

“ख” िगणका भिनहरु ८ १० १३ ९ 

“ग” िगणका भिनहरु ७ ९ १२ ८ 

    २. भवन ऐन, २०५५ अनुसार "घ" वगनका भवनहरुको लाहगः 

 
 

भवनको हकहसम 

प्रयोजन 

आवासीय (प्रहत व. 

हफ. दर) 

औद्योहगक/व्यापाररक 

(प्रहत व. हफ. दर) 

सरकारी 

(प्रहत व. हफ. दर) 

संस्थागत 

(प्रहत व. हफ. दर) 

बजार िेत्र ४ ५ ५ ६ 

िामीर् िेत्र १.५ २.५ ३.५ ४.५ 

  ३. हवहनयम लागु हुनु अहघ हनमानण भईसकेका भवनहरुको यथाखस्थहत÷अहभलेिीकरण नक्सा पास दसु्तर 

(भवन ऐन    

      २०५५ अनुसार( 

भवनको हकहसम 

प्रयोजन 

आवासीय (प्रहत 

व.हफ. दर) 

औद्योहगक/व्यापाररक 

(प्रहत व.हफ. दर) 

सरकारी 

(प्रहत व.हफ. दर) 

संस्थागत 

(प्रहत व.हफ. दर) 

“क” िगणका भिनहरु ९ १० १३ १० 

“ख” िगणका भिनहरु ९ १० ११ ९ 



 
 

“ग” िगणका भिनहरु ८ ९ १० ८ 

“घ” िगणका भिनहरु ४ ५ ५ ६ 
 

४.  नामसारी दसु्तर : 1.  कच्ची भिन रु. ०.५ प्रनत िगणनफट 

            2 . पक्की भिन रु.१.०० प्रनत िगणनफट 

५.  नक्सा संशोधन दसु्तरः नक्सा पास भैसकेको भिनको नक्सा संशोधन गनण पनहले लागेको दसु्तरको ६% 

६.  हनमानण कायनको म्याद थपः नक्सा पास भैसकेको भिनको नक्सा संशोधन गनण पनहले लागेको दसु्तरको ५% 

७.  नक्सा पासको लाहग हदर्ने दरिास्त हकताबको मूल्यः रु.७००।– 

८.  अहभलेिीकरणको लाहग हदर्ने दरिास्त हकताबको मूल्यः रु.३००।– 

९. पनहलो दुई बषण र थप दोस्रो दुई बषणका लानग समेत अनुमनत नलई सो समयािनधनभत्र  पनन भिन ननमाणर् कायण पूर्ण रुपमा 

सम्पन्न गनण नसके्न, सो अनिनधनभत्र भिन ननमाणर् कायण सम्पन्न गरे तापनन ननमाणर् कायण सम्पन्न प्रमार् पत्र नलन बाँकी 

रहेको घरधनीलाई उले्लन्त्रखत अिनध पिातिः कायण सम्पन्न प्रमार् पत्र नदनुपने िा भिन ननमाणर्का लानग पुनिः अनुमनत 

नदनुपने अिस्था भएमा देहाय बमोनजम गने : 

• पनहलो दुई बषण र थप दोस्रो दुई बषणका लानग समेत अनुमनत नलई भिन ननमाणर् कायण पूर्ण रुपमा सम्पन्न नगरी 

आंनशक रुपमामात्र ननमाणर् गरेको र ननमाणर् भएजनत भिन स्वीकृत नक्सा र मापदण् बमोनजम ननमाणर् भएको रहेछ 

भने सो व्यहोरा एकीन गरी आंनशक ननमाणर् सम्पन्न भए जनतको आंनशक ननमाणर् कायण सम्पन्न प्रमार् पत्र नदने र 

बाँकी ननमाणर् र्जाजतको लानग  नयाँ नक्सा पासका लानग तोनकएको दरमा दसु्तर नलई स्वीकृत मापदण् बमोनजम 

थप ननमाणर् कायण गनण अनुमनत नदने । 

• अनुमनत नलएको पनहलो दुई बषण नभतै्र िा थप दोस्रो दुई बषणका लानग अनुमनत नलई भिन ननमाणर् कायण पूर्ण रुपमा 

सम्पन्न गरेको तर ननमाणर् कायण सम्पन्न गरे पिातिः तत्काल ननमाणर् कायण सम्पन्न प्रनतिेदन ननलएको कारर् सो अिनध 

पनछ कायण सम्पन्न प्रमार् पत्र नदनुपदाण भिन ननमाणर्को लानग अनुमनत पाएको अनिनध नभतै्र भिन ननमाणर् कायण सम्पन्न 

गररएको व्यहोराको स्थलगत िर्ा सरजनमन र सम्बन्त्रन्धत िर्ा कायाणलयको नसफाररसको आधारमा शुरु नक्सापास 

गदाण लागे्न दसु्तरको ३% प्रनतशत थप दसु्तर नलई कायण सम्पन्न प्रनतिेदन नदने । 
 

                                   अनुसूची –६ 

)ऐनको दफा (७) सँग सम्वखन्धत) 

बहाल हवटौरी शुल्क 
 

हववरण रु. 

राँगा प्रनत गोटा (जीउँदो निक्री) १५०।– 

मासु निक्रीका लानग कानटएको राँगा प्रनत गोटा २००।- 

हाँस कुखुरा आनद प्रनत गोटा  १०।– 

खसी बोका आनद प्रनत गोटा  ५०।– 

सँुगुर प्रनत गोटा (जीउँदो निक्री)  ५०।– 

मासु निक्रीका लानग कानटएको सँुगुर प्रनत गोटा १००।– 

साग सब्जी आलु र फलफूल पसल २०।– 

अन्य २०।– 

फेन्सी तथा खुद्रा पसल ५०।– 

कपर्ा/भाँर्ा पसल १००।– 

घुम्ती पसल 150।– 

माथीको बगीकरर्मा नपरेका सेिा व्यिसायको कारोिारको स्तर हेरी १०० देन्त्रख ५०० सम्म 

काठबाट बनेका सामािीहरु ५०।– 

माटाका भाँर्ाहरु २०।– 



 
 

चामल, कोदो, मकै गहँु फापर आनद प्रनत पोका / बोरा  २०।– 

चटपटे पानीपूरी आनद ५०।– 

फेन्सी पसल ५०।– 

अनुसूची –७ 

(ऐनको दफा (८) सँग सम्वखन्धत) 

पाहकन ङ शुल्क (पटके) 
 

नगरपानलकाले व्यिस्था गरेको सिारी पाकण मा पानकण ङ्ग गररने बस, नमननिस, टि क, 

टि याक्टरमा पानकण ङ्ग गने समयको आधारमा प्रनत पटक  रु  .५० देन्त्रख ५०० सम्म  

नगरपानलकाले आफूले तोकेको कार पानकण ङ्ग िेत्रमा पानकण ङ्ग गररने कारमा पानकण ङ्ग गने 

समयको आधारमा प्रनत पटक 
रु  .३० देन्त्रख २०० सम्म  

उन्त्रल्लन्त्रखत सिारी साधन िाहेक अन्य सिारी साधनहरुका लानग नगरपानलकाले व्यिस्था 

गरेका िेत्रहरुमा पानकण ङ्ग समयको आधारमा प्रनत पटक 
रु  .१० देन्त्रख १०० सम्म  

 

अनुसूची –८ 

(ऐनको दफा (९) सँग सम्वखन्धत) 

जडीबुटी, कवाडी, जीवजनु्त र वनपैदावर कर 

          क  .जडीबुटी करः  

वसु्तको नाम र्काई पररमाण दर रु. कैहफयत 

ऊन, जगर के.नज. १ ५  

खोटो  के.नज. १ ५  

जर्ीबुटी  के.नज. १ ३  

बनकस (खर, बानबयो) लोकता, अल्लो, अमृसो (कूचो) आनद 
टि क १ २००० पररमार् कम भएमा 

सोही अनुपातमा कर 

ननधाणरर् हुने । टि याक्टर १ १००० 

नससड,ं साल, खयर (चट्टा, गोनलया,  नचरान) िन कायाणलयको 

चलानीको आधारमा 

टि क १ २००० पररमार् कम भएमा 

सोही अनुपातमा कर 

ननधाणरर् हुने । टि याक्टर १ १००० 

           ि. कवाडी करः 

वसु्तको नाम र्काई पररमाण दर रु. कैहफयत 

टायर यूब ,प्लानिकको पुरानो र्ि म, बोतल के.नज. १ १  

कागजजन्य िसु्त के.नज. १ १  

ग. धातुका पुराना पतु्र सामानहरुः 

वसु्तको नाम र्काई पररमाण दर रु. कैहफयत 
फलाम के.नज. १ १  

अन्य धातु (नपत्तल, तामा आनद) के.नज. १ १.५०  

काममा नआउने मेनशनरी औजारहरु के.नज. १ १  

पोलेनथन पार्पका टुक्राहरु के.नज. १ १  

नससा(नलर्) को धुलो िा टुक्रा  के.नज. १ ३  

काँचको धुलो िा टुक्रा के.नज. १ १  

खाली नसनस ५०० एम.एल.भन्दा मानथ गोटा १ ४०  

खाली नसनस ५०० एम.एल.भन्दा तल गोटा १ २०  

भार्ाकुर्ा, पुराना जस्ता, ग्यालन, जनकण न, गोलनटन, रेर्बुल के.नज. १ ५०  



 
 

आनदका बट्टाहरु  

रबरका जुत्ता, चप्पल, झुत्रा कपर्ा आनद के.नज. १ ५०  
 
 
 

घ. प्रचहलत कानूनले हनषेध गरे बाहेकका मरेका वा माररएका पशुहरुकोः 
वसु्तको नाम र्काई पररमाण दर रु. कैहफयत 
हार् के.नज. १ ५०  

नसंग के.नज. १ ५०  

खुर के.नज. १ ५०  

छाला (ठूलो) गोटा १ ३०  

छाला (सानो) गोटा १ १५  

ङ. व्यवसाहयक प्रयोजनको लाहग हनकासी गररने जीहवत पशुः 
पशुको नाम र्काई पररमाण दर रु. कैहफयत 
राँगा, भैंसी, गाई, गोरु गोटा १ १००  

खसी, बोका, बंगुर  गोटा १ ५०  

कुखुरा  गोटा १ १  

         च. वन पैदावार करः नगर िेत्रका सामुदानयक िन उपभोिा सनमनतको स्वीकृत कायणयोजना बमोनजम िन पैदािार निक्री 

गरी प्राप्त हुने रकमको १०% 

अनुसूची –९ 

(ऐनको दफा  (१०)  सँग सम्वखन्धत) 

वसु्त तथा सेवा हवहक्र शुल्क /दसु्तर 

         क. वसु्त हबक्रीः 

नगरपानलका िेत्रनभत्रको से्लट, ढुङ्गा, नगट्टी, बालुिा एिं माटोजन्य िसु्त र सािणजननक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, 

दाउरा, जराजुरी, दहत्तर/बहत्तर आनदको नबक्री: प्रनत घन नफट रु. ५.३८ (ठेक्का बन्दोबस्त गरी नबक्री गररदा स्वीकृत 

ठेक्काको दर बमोनजम हुने)  

       ि. सेवा हवक्री : 

अ) कायानलयको हटि पर भाडाः 

▪ फोहोर ढुिानी प्रयोजन प्रनत नक. नम. 

▪ फोहोर संकलन तथा ढुिानी प्रयोजन २ जना जनशन्त्रि सनहत प्रनत घण्टा 

 

२००।– 

३००।– 

व्याक होर्न लोडर भाडाः )कायानलयको व्याक होई लोडरको दैहनक भाडादर:(–  

• मेनशन भार्ामा लैजाँदा मेनशन स्टाटण भएको समयबाटै प्रनत घण्टा (र्न्धन िाहेक) 

• मेनशन भार्ामा लैजादा मेनशन स्टाटण भएको समयबाटै प्रनत घण्टा (र्न्धन सनहत) 

• अपरेटर र सहयोगी भत्ता मेनशन स्टाटण भएको समयबाटै प्रनत घण्टा  )मेशीन स्टाटण भएको समय 

गर्ना गदाण जुन स्थानबाट मेनशन स्टाटण गररएको हो सो स्थानबाट गएको र सोही स्थानसम्म 

गर्ना गररने आर्पुगेको समय समेत(  

 

१३००।– 

२३००।— 
 

 

२००।– 

• कायाणलयको रोलरको दैननक भार्ादर (अपरेटर सनहत र्न्धन बाहेक)  

• अपरेटर भत्ता दैननक )८ कायण घण्टालार्ण १ नदन गर्ना गररने(  

८,०००।– 

१६००।- 

अनुसूची –१० 

(ऐनको दफा (११) सँग सम्वखन्धत) 

सेवा शुल्क/दसु्तर 

         क) सम्पहत्त मूल्यांङ्कन सेवा (पटके) : 



 
 

हववरण सेवा शुल्क 

दश लाख सम्मको मूल्यांकनमा प्रनत नसफाररस रु. ५००।– 

दश लाखदेन्त्रख पच्चीस लाखसम्मको मूल्यांकनमा प्रनत नसफाररस रु. १०००।– 

पच्चीस लाखदेन्त्रख पचास लाखसम्मको मूल्यांकनमा प्रनत नसफाररस रु. २५००।– 

पचास लाखदेन्त्रख एक करोर्सम्मको मूल्यांकनमा प्रनत नसफाररस रु. ५०००।- 

एक करोर्देन्त्रख मानथ प्रनत नसफाररस रु. ७०००।- 

 

ि) दतान, प्रमाहणकरण तथा अन्य हसफाररस (पटके)M 

चार नकल्ला प्रमानर्त ३००।- 

फलाना नकत्तामा घर /संरचना रहेको )घर पाताल (खुलेको नसफाररस  ३००।- 

नकत्ता काट नसफाररस ३००।- 

फरक फरक नाम  ,थर ,ितन भएको व्यन्त्रि एउटै हो भने्न नसफाररस  ३००।- 

नाम  ,थर ,जन्म नमनत  संसोधन नसफाररस  ३००।- 

संरिक नसफाररस २५०।- 

व्यिसाय बन्द नसफाररस ५००।- 

व्यापार व्यिसाय हँुदै नभएको नसफाररस ५००।- 

जन्म नमनत प्रमानर्त ५००।- 

मोनह लगत कट्टा नसफाररस ५००।- 

हकदार िा पाररिाररक नििरर् प्रमानर्त ५००।- 

जग्गा धनी प्रमार् पुजाण हराएको नसफाररस ५००।- 

जग्गा धनन प्रमार् पुजाणमा फोटो टाँस नसफाररस १००।- 

किा ८ को लब्धाङ्क पत्रको नबिरर् सच्यार्ण प्रनतनलनप उपलब्ध गराउने ३००।- 

घर बहाल करको लेखाजोखा नसफाररस  ३००।- 

जग्गा नामसारीको सजणनमन तथा प्रमानर्करर् नसफाररस ५००।– 

व्यिसाय  /उद्योग नामसारी िा ठाँउसारी नसफाररस  ५००।- 

बन्द घर तथा कोठा खोल्ने ३००।- 

िैिानहक अंनगकृत नागररकता नसफाररस १०००।- 

निद्यालय ठाँउसारी नसफाररस २०००।- 

नजनित प्रमानर्करर् नसफाररस १०००।- 

प्रचनलत कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अनधकार बमोनजमको अन्य नसफाररस १००।- 

सम्पहत्त मूल्याङ्कन हसफाररसः 

िानषणक पाँच लाखसम्मको आय नििरर् खुलेको प्रनत नसफाररस ३००।– 

िानषणक पाँच लाखमानथ दश लाखसम्मको आय नििरर् खुलेको  प्रनत नसफाररस ७५०।– 

दश लाखमानथ तीस लाखसम्मको आय नििरर् खुलेको प्रनत नसफाररस १०००।– 

तीस लाखमानथ पचास लाखसम्मको आय नििरर् खुलेको नसफाररस २०००।– 

पचास लाख भन्दा मानथको आय नििरर् खुलेको नसफाररस प्रनतलाख ५०।– 



 
 

हववरण सेवा शुल्क 

घर जग्गाको अवखस्थहत हसफाररसः 

क) निशेष मूल्याङ्कनमा पने नकत्ताहरुमा प्रनत नकत्ता रु. ४००।- 

ख) निशेष मूल्यांङ्कनमा नपने नकत्ताहरुमा प्रनत नकत्ता रु. १००।- 

निशेष मूल्यांङ्कनमा पने जग्गाको नकत्ताकाट नसफाररस प्रनत नकत्ता  ४००।– 

निशेष मूल्यांङ्कनमा नपने जग्गाको नकत्ताकाट नसफाररस प्रनत नकत्ता ४००।- 

जग्गा नापजाँच )हफल्ड रेिाङ्कन (सेवा शुल्क :  

वडा नं․ सेवा शुल्क 

१ १५००।- 

२ १२००।- 

३ ८००।- 

४ ८००।- 

५ ८००।- 

६ १५००।- 

७ १५००।- 

८ ८००।- 

९ ८००।- 

१० १०००।- 

११ ५००।- 

१२ ५००।- 

सरकारी तथा गैर सरकारी संघ /नापजाँच गनुणपदाण प्रनत नकत्ता रुसंस्थाको अनुरोधमा जग्गा ․  १५००।- 

निद्युत नमटर मागको प्रनत नसफाररस ३००।– 

खानेपानीको धारा जर्ान नसफाररस ३००।– 

अंिेजी भाषामा गररने प्रनत नसफाररस   ५००।– 

मनदरा निक्रीको लानग र्जाजत नलने प्रनत नसफाररस ३००।– 

नाता प्रमानर्त स्थानीय प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त १००।– 

नाता प्रमानर्त िैदेनशक सेिाको पेन्सन नामसारी प्रयोजन प्रनत प्रमानर्त ४००।– 

नाता प्रमानर्त िैदेनशक अध्ययन प्रनत प्रमानर्त ५००।– 

नाता प्रमानर्त अंिेजी भाषामा प्रनत प्रमानर्त ७००।– 

नागरनकता नसफाररस प्रनत नसफाररस १५०।– 

नागरनकता प्रनतनलनप नसफाररस प्रनत नसफाररस २००।- 

नागररकता नसफाररस सजणनमन बुझ्नु पनेमा प्रनत गोटा ५००।– 

व्यखक्तगत घटना दतान कायनक्रमः 

ब्यन्त्रिगत घटना दताण नबलम्ब शुल्क प्रनत दताण 

)रानिि य पररचयपत्र तथा पञ्जीकरर् ननयमािली,२०७७ को ननयम १७ )२ (बमोनजम(  

२००।- 

ब्यन्त्रिगत घटना दताण प्रमार्पत्र हराए िा नानसएमा सोको नक्कल नलनुपदाण लागे्न नक्कल दसु्तर 

)पटके (  

काबु बानहरको पररन्त्रस्थनतको कारर्ले ब्यन्त्रिगत घटना दताण प्रमार् पत्र हराए िा नानसएको ठहर 

भएमा लागे्न दसु्तर )पटके) (रानिि य पररचयपत्र तथा पञ्जीकरर् ननयमािली,२०७७ को ननयम  21 )२ (

र )३ (बमोनजम(  

 

५००।- 
 
 
 

२५०।- 

ब्यन्त्रिगत घटना तथा नागररक अनभलेख दताण नकताब हेरेको दसु्तर )पटके(  २००।- 



 
 

हववरण सेवा शुल्क 

)रानिि य पररचयपत्र तथा पञ्जीकरर् ननयमािली ,२०७७ को ननयम 2 ४ )१  (बमोनजम(  

संस्था दताण गनणको लानग गररने नसफाररस प्रनत गोटा १०००।– 

जीनित प्रमानर्करर् नसफाररस प्रनत गोटा ५००।– 

पेन्सन नामसारी तथा पाररिाररक नििरर् प्रमानर्करर् (िैदेनशक पेन्सन प्रयोजन) प्रनत गोटा १०००।– 

निनभन्न सनमनतको नाममा िैंक खाता खोल्ने र िन्द गने नसफाररस प्रनत गोटा ५००।– 

अनििानहत प्रमानर्करर्को नसफाररस प्रनत गोटा ५००।– 

मालपोत कायाणलयले तयार गरेको निशेष मूल्यांकनमा पने िेत्रका घर जग्गाको अिन्त्रस्थनत 

प्रमार्ीकरर् प्रनत नसफाररस 
७००।– 

मालपोत कायाणलयले तयार गरेको निशेष मूल्यांकनमा नपने िेत्रका घर जग्गाको अिन्त्रस्थनत 

प्रमार्ीकरर् प्रनत नसफाररस  
१००।– 

कर /दसु्तर चुिा गरेको सक्कल रनसद हराए िा नानसन गर्ण सोको प्रनतनलनप नलनुपदाण प्रनत रनसद 

िापतको दसु्तर  )काबु बानहरको पररन्त्रस्थनतका कारर् हराए िा नानसएको ठहर भएमा दसु्तर   

नलागे्न 
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मानथ उले्लख भए िाहेकका अन्य नसफाररसको प्रकृनत हेरी  प्रनत नसफाररस १००देन्त्रख ५०० 

कायाणलयमा पनण आउने जुनसुकै व्यहोराको ननिेदन दसु्तर िापत  १०।- 

सभाहल भार्ा 
 

हल मात्र (दैननक) 3०००।- 

प्रोजेक्टर सनहत प्रयोग गदाण  (दैननक)  4०००।- 

प्रोजेक्टर भार्ा दैननक/पटके  १०००।- 

मुलुकी देवानी कायनहवहध )संहहता (ऐन ,उपदफा २ र ३ बमोहजम २०७४ को दफा ३६ को 

हलित प्रमाहणत दसु्तरः 

• रु  .५० हजार सम्मको लेनदेन रकम िा नलखतमा उले्लख भएको निगोमा  

• रु  .५० हजारदेन्त्रख मानथ २ लाखसम्मको लेनदेन रकम िा नलखतमा उले्लख भएको निगोमा  

• रु  .२ लाखदेन्त्रख मानथको लेनदेन रकम िा नलखतमा उले्लख भएको निगोमा  

 
 

५०।- 
 

१५०।- 
 

२००।- 

      ग) फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्कः 

क्र.सं. हववरण माहसक सेवा 

शुल्क 

१ १ देन्त्रख ५ जना सम्म बसोिास गने घर  ५०।- 

२ ६ देन्त्रख १० जना सम्म बसोिास गने घर १००।- 

३ १० देन्त्रख २० जना सम्म बसोिास गने घर १५०।- 

४ २० जना भन्दा बढी बसोिास गने घर २००।- 

५ खाजा घर सानो  ५०।- 

६ खाजा घर ठूलो  १००।- 

७ खाजा र खाना सुनिधा सनहतको होटल  २००।- 

८ नससाका िोतल उत्सजणन गने होटलहरु (ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा एक लाख सम्मको 

पँूजी उले्लख भएका)  

२००।- 

९ नससाका िोतल उत्सजणन गने होटलहरु )ब्यिसाय दताण प्रमार् पत्रमा एकलाख भन्दा मानथ 

तीन लाख सम्मको पँूजी उले्लख भएका)  

३००।- 

१० खाना र िासको सुनिधा भएको नससाका िोतलहरु उत्सजणन गने होटलहरु  )ब्यिसाय दताण ५००।- 



 
 

क्र.सं. हववरण माहसक सेवा 

शुल्क 

उले्लख भएकाप्रमार् पत्रमा तीन लाख भन्दा मानथको पँूजी  (  

११ जुत्ता चप्पल तथा कपर्ा पसल (सानो)  १००।- 

१२ जुत्ता चप्पल तथा कपर्ा पसल (ठुलो) २५०।- 

१३ जुत्ता चप्पलको मात्र पसल १५०।- 

१४ थान कपर्ाको पसल २००।- 

१५ नकराना तथा खाद्यान्न सनहतको पसल  ३००।- 

१६ नकराना पसल (सानो)  १००।- 

१७ नकराना पसल (ठुलो) २००।- 

१८ हेयर कनटङ्ग शैलुन २००।- 

१९ कसे्मनटक, फेन्सी, पनत्रका, से्टशनरी आनदका पसल  १५०।- 

२० औषधी पसल २००।- 

२१ नचया, कनफ, केक तथा िेकरी र साईबर १५०।- 

२२ फलफुल िा जुस पसल व्यिसाय, तरकारी पसल  ) नबनक्र पररमार्का आधारमा( २०० देखी ५०० सम्म 

२३ औषनध पसल ल्याब सनहतको  ३००।- 

२४ छापाखाना फोहर उत्सजणनको मात्रा हेरी ३०० देन्त्रख ५०० सम्म 

२५ मासु पसल  ३००।- 

 

२६  

हवद्यालयहरुः 

१. किा ५ भन्दा मुनीका निद्यालयहरु १५०।- 

२. किा ६ देन्त्रख किा ८ सम्मका निद्यालयहरु २५०।- 

३. किा ९ देन्त्रख किा १२ सम्मका निद्यालयहरु ५००।- 

२७ सरकारी तथा गैर सरकारी कायाणलयहरु फोहर उत्सजणनको मात्रा हेरी १५० देन्त्रख ५०० सम्म  

२८ िकण सप फोहर उत्सजणनको मात्रा हेरी २०० देन्त्रख ५०० सम्म 

२९ फननणचरका उत्पादक तथा निके्रता फोहर उत्सजणनको मात्रा हेरी ३०० देन्त्रख ५०० सम्म 

३० हार्ण िेयरका सामान निके्रता फोहर उत्सजणनको मात्रा हेरी 2०० देन्त्रख ५०० सम्म 

३१ मानथ उले्लख भए बाहेकका अन्य पसलहरु  १००–५०० सम्म 

       घ) कृषी तथा पशुपंक्षी सेवाः 

१ पशुपंिी पालन समूह तथा कृषक समूह दताण शुल्क रु․ ५०० ननिकरर् रु․ ३००।- 

२ पशुपंिी पालन तथा कृषी फमण दताण शुल्क रु․ १००० ननिकरर् रु․ ५००।- 

३ पशुपंिी पालन तथा कृषक समुह प्रते्यक आनथणक बषण व्यतीत भएको तीन मनहना नभत्र  निीकरर् गराउनु 

पनेछ । सो नमनत पिातिः निीकरर् गराउन आएमा सो आनथणक बषणका लानग थप ५० प्रनतशत शुल्क लागे्नछ। 

४ पशुपंिी पालन तथा कृषक फमण प्रते्यक आनथणक बषण व्यतीत भएको तीन मनहनानभत्र निीकरर् गराउनु पनेछ । 

सो नमनत पिातिः निीकरर् गराउन आएमा सो आनथणक बषणका लानग थप ५० प्रनतशत शुल्क लागे्नछ। 

५ उपचार सेवाः 

गाई भैसी उपचार दताण शुल्क – रु. १५।- 

भेर्ा बाख्रा उपचार दताण शुल्क – रु. १०।- 



 
 

कुखुरा उपचार दताण शुल्क – रु. ५ ।- 

कुकुर, नबरालो उपचार दताण शुल्क – रु. २५।- 

गोबर परीिर् शुल्क – रु. १५।- 

बंगुर बन्ध्याकरर् दताण शुल्क – रु. ५०।- 

बोका बन्ध्याकरर् दताण शुल्क – रु. २५।- 

६ पशुपंक्षी पोि माटनम शुल्क  : 

गाई भैसी :- रु. १००।- 

भेर्ा बाख्रा :- रु. १००।- 

कुखुरा हाँस : - रु. ५० ।- 

कुकुर, नबरालो :- रु. १००।- 

घोर्ा :- रु. ३००।- 
 

अनुसूची –११ 

(ऐनको दफा  (१२)  सँग सम्वखन्धत) 

सवारी साधन कर 

टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्ररक्साको दतान, अनुमहत र नवीकरण दसु्तरः 
टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको दताण  )पटके(  २०००।– 

टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको रुट अनुमनत  )पटके(  १५००।– 

टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र र्–ररक्साको अनुमनत पत्र निीकरर्  )बानषणक(  १५००।– 

 

अनुसूची –१२ 

(ऐनको दफा (१३) सँग सम्वखन्धत) 

हवज्ञापन कर 

हवज्ञापन कर (बाहषनक) : 

मादक पदाथन र सूहतनजन्य वसु्तहरुकोः 

क) होनर्ङ्ग बोर्ण/नर्.नप.एस. बोर्ण/िो बोर्ण २०।– 

ख) नभते्त लेखन २०।– 

ग) तुल व्यानरमा लेखाई २०।– 

होटल तथा व्यापार व्यवसाय तथा सवारी साधनको प्रविनन सम्वन्धीः 

क) होनर्णङ्ग बोर्ण/नर्.नप.एस. बोर्ण/िो बोर्ण  ) प्रनत िगण नफट( १५।– 

ख) नभते्त लेखन  ) प्रनत िगण नफट( १५।– 

ग) तुल व्यानरमा लेखाई  ) प्रनत िगण नफट( १५।– 

 

18 . हबलम्व शुल्क सम्बन्धी ब्यवस्थाः 
 

चालु आनथणक बषणमा बुझाउनु पने कर  ,शुल्क लगायतको राजश्व रकम सोही आ.ि.नबुझार्ण आगामी आमा .ि.मा बुझाउँदा  

 तपनसल अनुसार निलम्ब शुल्क थप गरी अशुल उपर गररने छ । 

)१ (पनहलो चडमानसक अिनधनभत्र बुझाएमा बुझाउनु पने रकममा पाँच प्रनतशत ,  

)२ (दोस्रो चडमानसक अिनधनभत्र बुझाएमा बुझाउनु पने रकममा दश प्रनतशत ,  

)३ (एमा बुझाउनु पने रकममा पन्ध्र पतेस्रो चडमानसक अिनधनभत्र बुझा ं्रनतशत , 

)४ (आगामी आ.ि.को तेस्रो चडमानसक अिनधनभत्र नबुझार्ण अको आनथणक बषणमा बुझाएमा प्रनत आनथणक बषण बीस  प्रनतशतका  

दरले । 

(ध) स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी हबवरणः 



 
 

१.  आव ०७७/०७८ को  हवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन नीहतः  

)क(  नगर स्तरीय निपद् जोन्त्रखम नू्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन सनमनतलार्ण थप कृयाशील गरार्नेछ । 

(ख) नगरिेत्रनभत्र भडनतक पूिाणधारहरु ननमाणर् गदाण िातािरर्ीय र प्राकृनतक स्रोतहरुमा पनण सके्न प्रभाि नू्यनीकरर् गने 

नीनतलार्ण कायाणन्वयनमा ल्यार्नेछ । 

(ग)  नगरपानलकामा आपतकालीन कायण सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गने र केन्द्रमा आिश्यकता अनुसारका 

राहत सामािी भण्ारर् गने व्यिस्था गररनेछ । 

(घ) नगर निपद् प्रनतकायण योजना तयार गरी कायाणन्वयनमा ल्यार्नेछ । 

(ङ)  जलिायु पररितणन अनुकूलन तथा निपद् नू्यनीकरर् तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायणक्रमहरु 

सञ्चालन गररनेछ । 

(च)  निपद्को प्रभािमा परेका र जोन्त्रखममा रहेका व्यन्त्रि तथा पररिारको उद्दारका लानग नगरपानलकामा  उपलब्ध 

जनशन्त्रि, सामािी र निपद् व्यिस्थापन कोष पररचालनको माध्यमबाट तत्काल उद्दार गररने तथा राहत उपलब्ध 

गराउने व्यिस्था गररनेछ । 

२.  स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकमःरु.१९,३०,५००। (उन्नार्स लाख तीस हजार पाँच सय) कोष      

पररचालनका लानग निपद् व्यिस्थापन कोष (सञ्चालन) कायणनिनध, २०७५ जारी गरीकायाणन्वयनमा ल्यार्एको। 

३ आश्रयस्थल  हनमानणका लाहग िुला स्थानः  

   (क) हाट लागे्न िेत्र िार्ण नं.१२ 

 (ख) स्थानीय खेल मैदान िार्ण नं.१२ 

 (ग) ननशंखे भञ्ज्ज्याङ िार्ण नं.२ 

 (घ) रुम्जाटार खेलमैदान िार्ण नं.४ 

 (ङ) बनपाले चउर िार्ण नं.५ 

४. हेहलकप्टर अवतरण स्थल    

 (क) सामुदानयक अस्पताल सोबु्र  (ख) स्थानीय खेलमैदान ओखलढुङ्गा (ग) रुम्जाटार निमानस्थल रुम्जाटार 

५ .नगर हवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन सहमतका पदाहधकारीरुको सम्पकन  नम्बरः  

हस.नं. नाम थर पद सम्पकन  नम्बर 

१ नगर प्रमुख श्री मोहन कुमार शे्रष्ठ संयोजक ९८४१०७२१०१ 

२ उपप्रमुख श्री र्च्छा कुमारी गुरुङ सदस्य ९८४२८५८१९९ 
३ प्रमुख प्रशासकीय अनधकृत श्री रामेश्वर पोखरेल सदस्य ९८५२८२३१११ 
४ िर्ा अध्यि िार्ण नं.७ श्री बम बहादुर रार्ण  सदस्य ९८४१५३८४४६ 

५ िर्ा अध्यि िार्ण नं.२ श्री कृष्ण बहादुर काकी सदस्य ९८५२८४०१९८ 

६ िर्ा अध्यि िार्ण नं.१ केदारिािु िसे्नत सदस्य ९८६२६०५१८८ 

७ िर्ा अध्यि िार्ण नं.१० श्री दामोदर धमला सदस्य ९८६३७४५७४४ 

८ िर्ा अध्यि िार्ण नं.११ श्री निनोद कुमार के.सी. सदस्य ९८५१०९११०० 

९ िर्ा अध्यि िार्ण नं.९ श्री दान बहादुर िाननया सदस्य ९८६२८०५९७० 

१० नगर प्रहरी प्रमुख  सदस्य  

११ निपद् सम्पकण  व्यन्त्रि उमेश काकी सदस्य सनचि ९८६२८०८२९० 

 

६ .हवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापनमा िहटने स्वयमसेवकहरुको हबवरणः 

हस.नं. नाम थर हजमे्मवारी सम्पकन  नं. 

१ अनससे्टन्ट सि र्नञ्जननयर श्री राजेन्द्र कुमार शे्रष्ठ संयोजक ९८५२८४०८३६ 

२ कायाणलय सहयोगी श्री मदन तामाङ  सहयोगी ९८४९३८२२६६ 

३ तेञ्जी शेपाण  िारुर्यि चालक ९८६२९१६६८७ 

४ का.स.पदम बहादुर थापा मगर सहयोगी ९८६२६०९५४२ 

५ महेश मगर व्याक होर् लोर्र चालक ९८४३१८५०२८ 

६ खुने्त दमार्ण  सहयोगी ९८४२९४०१५० 



 
 

 

७ . नगर हवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन  ,२०७५ को दफा ६ )२ (बमोहजम सम्बखन्धत वडा   सहमहतको 

संयोजकत्वमा ७ )सात  (सदस्यीय वडा स्तरीय हवपद् जोखिम नू्यनीकरण तथा व्यावस्थापन  सहमहत रहने । 

८.हवपद् जोखिम के्षत्रहरुको अद्यावहधक हबवरणः  

वडा नं . पहहरो 
प्रभाहवत 

संख्ा 
बाढी 

प्रभाहवत 

संख्ा 
आगलागी 

प्रभाहवत 

संख्ा 

१     दूधकोशी 

१३० 

तलुिा 

१०५ 

२     नससे्न खोला ठुलाछाप 

३       अँधेरी 

४     ठोटने खोला   

५ 
रयाले पनहरो 

३४५ 

नससे्न खोला   

चुपु्ल पनहरो      

७ 

पोन्त्रिङ् खोला पनहरो 

निगुटार 
पोन्त्रिङ् खोला   

धनेपु पनहरो निगुटार      

८ तील खोररया पनहरो सले्लरी      

९ मुसुरे पनहरो ज्यानमरे  मोलुङ् खोला ज्यानमरे 

१० रुपे्स पनहरो बेनतनी  मोलुङ् खोला   

११   

नलपेखोला 

  

१२ 
गोगने खोला नशलतपुर 

पनहरो ओखलढुङ्गा  
  

(न) कायानलयको वेवसाईट : WWW.siddhicharanmun.gov.np 

(प) कायानलयको ईमेल : siddhicharanmunicipality@gmail.com 

९. आ.व. ०७७।०७८ मा सामाहजक सुरक्षा भत्ता प्राप् त गने लाभग्राहीहरुको हववरणः- 

वडा 

नं . 

सामाहजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेका  

लाभग्राहीहरुको  संख्ा 

बाहषनक लगत कट्टा 

भएका संख्ा 

बाहषनक नयाँ थप भएका 

लाभग्राही संख्ा 

1 225 9 16 

2 498 15 37 

3 266 15 30 

4 502 31 39 

5 346 17 13 

6 177 21 6 

7 236 35 23 

8 217 18 21 

9 233 10 14 

10 212 13 24 

11 254 34 16 

http://www.siddhicharanmun.gov.np/


 
 

12 114 17 10 

जम्मा 3280 235 249 

 
९.१ आ.व. ०७७।०७८ मा दतान भएका व्यखक्तगत घटनाको हववरणः- 

 

 

वडा नं 

जन्म मृतु्य 

हववाह 

बसाईसराई 
सम्बन्ध 

हवचे्छद 
कैहफयत 

महहला पुरुष जम्मा महहला पुरुष जम्मा 

आएको 

दतान 

संख्ा 

आएको 

सदस्य 

संख्ा 

गएको 

दतान 

संख्ा 

गएको 

सदस्य 

संख्ा 

1 47 52 99 8 6 14 26 19 20 4 47 0  

2 49 59 108 13 19 32 53 15 15 0 38 2  

3 21 28 49 4 9 13 23 5 20 7 22 0  

4 31 33 64 13 20 33 33 15 52 2 2 0  

5 50 39 89 20 21 41 32 2 5 6 5 2  

6 36 20 56 4 3 7 19 0 0 1 8 0  

7 19 28 47 13 7 20 19 0 0 4 23 1  

8 29 36 65 6 9 15 २८ 1 4 0 0 0  

9 31 38 69 5 11 16 19 1 3 10 45 1  

10 34 34 68 6 6 12 18 0 0 5 12 0  

11 18 32 50 11 11 22 20 7 15 14 26 2  

12 14 13 27 7 6 13 10 13 40 2 8 0  

जम्मा 

संख्ा 
379 412 791 110 128 238 ३०० 78 174 55 236 8  





 
 

 

आन्तररक आम्दानी हववरण 

२०७८ श्रािर् १ देन्त्रख मंनसर २९ सम्मको यथाथण आम्दानी  

राजस्व संकेत नं. हशषनक प्रके्षहपत रकम रू  संकहलत रकम रू प्रहतशत 

11313 सम्पनत्त कर 4579000 1029348.22 22.48 

11314 भूमी/मालपोत 1650000 1234238.04 74.8 

11321 घरिहाल कर 1650000 335501 20.33 

11322 बहाल निटडरी शूल्क 660000 253855 38.46 

11451 सिारी साधन कर 22000 0 0 

11472 निज्ञापन कर  110000 0 0 

11473 अन्य मनोरञ्जन कर 0 0 0 

11613  ब्यिसाय रनजिि ेशन दसु्तर 2559000 277330 10.84 

11614 रेनर्यो/एफ.एम.संचालन दसु्तर 110000 0 0 

11631 
कृनष तथा पशुपिीमा आधाररत ब्यिसानयक कारोिारको अनुमनत 

तथा त्यस्तो ब्यिसानयक कारोिारमा लागे्न कर 0 22300 0 

11632 अखेटो पहरामा लागे्न कर 0 0 0 

11691 अन्य कर  0 78350 0 

14151 सरकारी सम्पनत्तको बहालबाट प्राप्त आय 0 39150 0 

14212  सरकारी सम्पनत्त निनक्रिाट प्राप्त रकम 0 0 0 

14213 अन्य निनक्रबाट प्राप्त रकम 275000 57200 20.8 

14217 खानेपानी,नहर तथा कुलो उपयोग िापतको शुल्क 0 4910 0 

14219 अन्य सेिा शुल्क 165000 175025 106.08 

14221 न्यानयक दसु्तर 0 3800 0 

14223 नशिा िेत्रको आम्दानी 0 37500 0 

14224 परीिा शुल्क 22000 53500 243.18 

14229 अन्य प्रशासननक सेिा  110000 1020 0.93 



 
 

14241 पानकण ङ शुल्क 33000 0 0 

14242 नक्सापास दसु्तर 1089000 364077 33.43 

14243 नसफाररस दसु्तर  1925000 454188 23.59 

14244 ब्यन्त्रिगत घट्ना दसु्तर 82000 102615.25 125.14 

14245 नाता प्रमानर्त दसु्तर 138000 47446 34.38 

14249 अन्य दसु्तर   550000 64051 11.65 

14312 प्रशासनीकदण्,जररिाना र जफत 130000 540 0.42 

14529 अन्य राजस्व 550000 87035 15.82 

15111 िेरूजु 0 0 0 

जम्मा 164090000 4722979.51 28.78 

 

 


