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१६ 
फलाम बाटिनिमर्त घरले ुउद्योग उ पादन गिर 
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क 
नगरके्षत्र िभत्रका सबै फोहोर मैला याव थापनको 
लािग तपिशल अनसुार रहेको छ ।    

ग. 
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खा.न.पा.१ को िज.प्रहरी गेट दिेख खा.न.पा. १० 
को नया F बजार स म , िज.प्रहरी गेट हुद ैशिनबार े
हाट बजार लाग्ने सबै के्षत्र , दरुसचंार डाडा , 
चादँनी चेक दिेख न.पा. भवन हुद ैफुलपािथ चोक , 
प्रित घर . मािसक 

    २०० २२०
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सबै के्षत्रह को प्रित घर .मािसक अजैिवक फोहर 
मैला मात्र 

    १५० १६५

ड 
ह ा १िदन फोहोर उठानको लािग मािथको के्षत्र 
वाहेकको अ य के्षत्रमा फोहोर मैला उठाउनकायर्को 
लािगप्रित घर . मािसक अजैिवकफोहर मैला 

    १०० ११०

च मोटरसाईकल, िजप, कार, ट्रक, ट्रयाक्टर आदी 
सबै वकर् सप तथा ममर्त वकर् सप प्रित मिहना 

    ३०० ३३०

छ 
खिस, रागँाकुखरुा र वगंरु हेयर कl6Ë सैलनु फे्रस 
हाउस आदी वाट िनि कएको फोहोर मैला 
उठाउनको लािग प्रित दोकान मािसक . 

    ४०० ४४०

ज चमेना गहृ तथा खाना ना ता िचया मात्र प्रित 
महीना     

५००

em हेटल तथा लज मािसक . ६००

`  
घमु ते यापार यावसाय गनेर् यवसायीह लाई 
पटके .     ५०० ५५०

6 
गाडीमाघमु ते पमा होलसेलर तिरका बाट 
यापार यवसाय गनेर्लाई पटके पमा . 

    ३००० ३३००
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ञ 

मािथको ज र झ मा उ लेख भएको यापार 
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सो असलुी भएको रकम म ये ५० (पाचासप्रितशत 
न.पा. कयार्लयलाई उपल ध गराउने । 
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नोटः वृिद्धदर १० प्रितशतले गतकोमा वृिद्ध गिरएको छ ।  
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लाग्नेछ। र सो आ.व.को ३ वषर्स म कर नवझुाएमा २० प्रितशतले जरीवाना लाग्नेछ र सो आ.व. भ दा ५ वषर् स म कर 
नवझुाएमा ५० प्रितशत जरीवाना लाग्नेछ । ५ वषर् भ दा मािथ जित वषर् भए पिन सतप्रितशत कर को दर रटे अनसुार नै 
जरीवाना लाग्नेछ । अ य करमा यो िनयम लाग ुहुने छैन । 
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सािवक 
िलदै 
आएको 
दर रटे 

गत 
०७२।०७३आ.व.
को ि वकृतदर रटे 

आ.व.०७३।०७
४ ि वकृतदर रटे 

को 

२० 
वैदिेशक रोजगारको लािग तथा सबै प्रकारकोअगें्रजीमा 
गिरएको िसफािरस ७५०।– ७९० ८७० 

२१ यवसाय तथा उद्योगको थापनाको लािगघरले ुतथा 
साना उद्योग िवकाश सिमितमा िसफािरस गिरएमा 

६४५।– ६८० ७५० 

२२ नाता प्रमािणत िसफािरस २२०।– २३० २५५ 
२३ वैदिेशक चिरत्रको िसफािरस पासपोटर्  नं.भएमा २७५।– २९० ३२० 
२४ वदिेश चिरत्रको िसफािरस ६५।– ७० ८० 
२५ िविभ न सघं स था दतार् िसफािरस १,३८०।– १४५० १५९५ 
२६ फोटोकिप प्रितिलिप प्रमाणीत प्रितपेपर   १० १५ 
२७ पंिजकरण तफर् को प्रितिलिप तथा सक्कलप्रित दतार् शु क ७०।– ७५ ८५ 
२८ नगरपािलकाले मु ा मािमला िमलाए वापदवक्सौनी द तरु २१०।– ३१५ ३५० 
२९ छुट जग्गा दतार् िसफािरस प्रितिक ा १००।– १०५ १२० 

३० 
घर भएको प्रमािणत िसफािरस (२०५३ सालअगावै 
बनेको सरंचनाको हकमा ) ६००।– ६३० ६९५ 

३१ िविवध िसफािरस (यसमा नपरकेा िसफािरस ) १२०।– १२५ १४० 
३२ अगे्रजीमा नाता प्रमाणीत िसफािरस गिरएमा ४५०।– ४७० ५२० 
३३ अगें्रजीमा लेिखएको िविवध िसफािरस ४५०।– ४७५ ५२५ 
३४ घर जग्गा मु याङ्कन िसफािरस प्रितहजार  १ पैया     ० 

३५ 
िवदशेी नगिरकता िसफािरस (अगंीकृतनागिरता िसफािरस 
) १२२५।– १२९० १४२० 

३६ आ तिरक आय प्रित हजार . १ पैया     ० 

३७ एच.आर.िडिस.गै  सघं स था तथा सरकारी 
कायार्लयलेप्रयोग गिरएमा 

६००।– ७०० ७७० 

क. म टी िमिडया स.गै  सघं स था तथा सरकारी 
कायार्लयलेप्रयोग गिरएमा 

५००।– ६०० ६६० 

३८ एच.आर.िडिस. यमं कायार्लयले प्रयोगगिरएमा ३५०।– ४०० ४४० 
क. म टी िमिडया स. यमं कायार्लयले प्रयोगगिरएमा ३५०।– ४०० ४४० 
३९ िनवेदन दतार् शु क २०।– २० २५ 
४० चारिक ला प्रमािणत िसफािरस द तरुप्रितिक ा ३५०।– ३६५ ४०५ 
४१ अ थाई घर टहरा िनमाणर् एकमु  ५००।– ५२५ ५८० 
४२ घर नक्सा नामसारी       
४३ क) ० दिेख १००० स म प्रित वगर् फुट      १ 
४४ ख) १००१ दिेख २००० स म प्रित वगर् फुट      २ 
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क. ग)२००१ दिेख ४००० स म प्रित वगर् फुट    ३ 
  ग)४००१ दिेख मािथ प्रित वगर् फुट      ४ 

४३ यवसायको खारजेी व द तथा अ य िविवधअ य 
कायार्लयह मा गिरने िसफािरस 

६४५।– ६८० ७५० 

४४ 
मि ट िमिडया सरककारी तथा गै सरकारीकायार्लयले 
प्रयोग गरमेा 

  ६०० ६६० 

४५ यवसायमा लगानी विृद्ध गरी प्रमाण पत्रप्रितिलिप   ५०० ५५० 
४८ नक्सा पास दरखा त फारम (िनवेदन फारम)प्रित गोटा   ३५० ३८५ 

४९ 
घर नक्सा बनाउनाको लािग यस चाल ुआ.व.दिेख नै 
सिुचकृतको लािग आ हावन गनेर् तथा (घर नक्सा पास 
इजाजत िलनको लािगसिुचकृत को माग गनेर्) । 

    ० 

५० 
घर नक्सा बनाउने तथा जाचँ गनेर्प्रािविधक यिक्त तथा 
क सलटेि स सं था ह लाई सिुचकृत को लािग 
तपिशलअनसुारको वािषर्क शु क िनधार्ण गिरएको छ । 

    ० 

क. 
१ दिेख ५०० वगर् िफट स मको घर नक्सािनमाणर् 
कायर्को लािग .   १००० ११०० 

ख. ५०१ दिेख १००० वगर् िफट स मको घर नक्सािनमाणर् 
कायर्को लािग  

  १५०० १६५० 

ग. 
१००१ दिेख १५०० वगर् िफट स मको घरनक्सा िनमाणर् 
कायर्को लािग  

  २००० २२०० 

घ. 
१५०१ दिेख २००० वगर् िफट स मको घरनक्सा िनमाणर् 
कायर्को लािग    २५०० २७५० 

ङ. २००१ दिेख २५०० वगर् िफट स मको घरनक्सा िनमाणर् 
कायर्को लािग  

  ३००० ३३०० 

च. २५०१ दिेख मािथको घर नक्सा िनमाणर्कायर्को लािग    ३५०० ३८५० 

  

कुनै यवसायीले यवसाय दतार् गिरनिवकरण नगिर रहेको 
अव थामा स बि धत करदाताले सक्कल प्रमाण पत्र 
याई िनवेदनिदने र त कालको चाल ुआ.व. स मको कर 
चकु्ता गर ेप ात मात्र व दको िसफिरसगनेर् 

    ० 

छ. 
यवसाय नामसारी गिर प्रमाण–पत्र उपल धगराई 
प्रितितिप िददा 

  २०० २२० 

ज 
लिटङ्गको बाटो खो दा अनमुित िददासेवा शु क प्रित 
रोपनी .   ३०० ३३० 

झ अ थाई घर, टहरा, र गोदाम आदीकोि वकृती एकमु  .   १५०० १६५० 
ञ घर नक्शा पास िनमार्ण स प न प्रमाणपत्र     १००० 



 
4. घरबाटो प्रमािणत सेवाद तुर  

क्रस घरजग्गाको प्रमािणत सेवा द तुर िववरण 
सािवक दर 
प्रित िक ा 

आ.व.०७३।०७
४ को लािग 

ि वकृत दर रटे 
१ वडा न १३को क लेभ यड. दिेख वडा न ५को छयडकुिट स मको अ ण 

प्रवेश मागर् हिरतसडक को दाया वाया तथा छोएका र क लेभ याड. 
ित्रचोक , साल िबसौना हुद ैमािथ लो टार वैद्ध ेगाउढंुगे िबसौना, िवदाइ  
चौतारा हुद ैपरुानो मलु बाटो भएर वडा न १०, ३, ४, र ५ का अ ण थान 
सेकाहा हुद ै याडकुिट स मका परुाना मलुबाटोले छोएका घर जग्गाह  
घर बाटो प्रमािणत िसफािरस गदार् प्रित िक ा 

४७५।– ५२५।– 

२. यस न.पा.का वडा न १ दिख १३ स मका सवै वडाह मा कृिष सडक 
अ तगर्त पिछ खिनएका तथा िनमाणर् भएको शाखा मोटरबाटोले छोएका 
घर जग्गाह को घरबाटो प्रमािणत िसफािरस प्रित िक ा 

३७०।– ४१०।– 

३. वडा न १२को कोलोिन दिेख िगद्धे ृचौतारा हुद ैमनकामना र चेवावेिस जाने 
मोटर बाटो तथा परुानो मलु बाटाले छोएको प्रित िक ा 

२६५।– २९५।– 

४. गिुठ टारका हकमा १३०।– १४५।– 
५. मािथका बाहेक अ य के्षत्रका घर जग्गाह का हकमा प्रित िक ा ११५।– १३०।– 

5. एिककृत स पि को यूनतम मू याकंन  

क्रस एिककृत स पि को यूनतम मू याकंन  
यूनतम मू यांकन प्रित 
रोपनीसािवकको . 

आ.व.०७३।०७४ 
को लािग ि वकृत 
दर रटे 

१ 
क लेभ या ग हुद ैमािथ लो टार बाट परुानो मलु वाटो बैद्ध ै
गाऊगु बा स म छोएको 

२२०००० २४५०००

२ 
वैद्ध ैगाऊको गु बा दिेख परुानो मलु बाटो हुद ैढु गेधार 
स मछोएको 

११०००० १२५०००

३ ढु गेधारा दिेख िवदाई चौतारा स म परुानो मलु बाटोले छोएको २२०००० २४५०००

४ 
िवदाई चौतारा दिेख िज .प्र.का.को गेट स म परुानो मलु 
बाटोलेछाएको । 

३५०००० ३८५०००

५ िज .प्र.का .गेट दिेख भानचुोक स म परुानो मलु बाटोले छोएको  ९५०००० १०४५०००

६ बदु्ध मि दर हद ैदरुसचंार जानो ढलान वाटोले छोएको ९५०००० १०४५०००

७ 
िज .प्र.का .हुदै िज ला पशसेुवा कायार्लय हुद ैटुिडखेल 
म चस मको वाटोले छोएको 

९५०००० १०४५०००

८ भानचुोक बाट रटेक्रस चादँनी चोक बाट ब ण होटल विरपिर र १३२०००० १४५५०००



क्रस एिककृत स पि को यूनतम मू याकंन  
यूनतम मू यांकन प्रित 
रोपनीसािवकको . 

आ.व.०७३।०७४ 
को लािग ि वकृत 
दर रटे 

िज.िव.स. गे  हाउस गोपाल भगत प्रधान मेिमिरयल हि पताल 
स म वाटोले छोएको 

९ 
गोपाल भगत प्रधान मेमोिरयत हि पटल दिेख दवेकोटा चोक 
स म वाटोलेछाएको 

९५०००० १०४५०००

१० 
गोपाल भगत प्रधान मेमोिरयत हि पटल दिेख दबैु चौर स म 
मोटर बाटोस म 

४५०००० ४९५०००

११ 
दबैु चौर हुद ैखोर डे िहमालय िकरण क्या पस बाट नया 
बजारको मलुसडक स म 

२५०००० २७५०००

१२ 
दवेकोटा चोक बाट सनसाईन वोिडङ्ग हुद ैिनरौला गाऊ को 
अ ण प्रवेशमागर्को मखु स म । 

५००००० ५५००००

१३ 
दवेकोटा चोक दिेख िज ला हुलाक कायार्लय स म परुानो मलु 
बाटोस म 

६००००० ६६००००

१४ िज ला हुलाक कायार्लय दिेख समुन चोक स म ५५०००० ६०५०००

१५ समुन चोक दिेख लहरबेर िपपल स म परुानो मलु बाटो ३३०००० ३६५०००

१६ 
लहरवेर िपपल दिेख भ याङ्गको परुानो कुल स म परुानो 
मलुबाटो 

५७५००० ६३५०००

१७ 
भ याङ्गको परुानो कुल दिेख अ ण थान स म परुानो 
मलुबाटो 

३००००० ३३००००

१८ 
अ ण थान दिेख सेकाहाको कािलका कुल स म परुानो मलु 
बाटो 

२००००० २२००००

१९ कािलका कुल दिेख याङ्गकुटी स म परुानो मलु बाटो स म १९०००० २१००००

२० 
तिु लङ्गटार एयरपोटर्  दिेख िगद्ध ेस म परुानो मलु बाटो 
तथाशाखा मोटर बाटो 

२२०००० २४५०००

२१ िगद्ध ेचौतारा दिेख चेवावेसी स म शाखा मोटर बाटो १५०००० १६५०००

२२ 
िगद्ध ेचौतारा दिेख मनकामना जाने शाखा मोटर वाटोले 
छोएको 

१२०००० १३५०००

२३ सािकर्  डाडा रा चे जाने शाखा मोटर बाटो ११०००० १२५०००

२४ वैद्ध ैगाऊ को गु बा दिेख साठी मरुी जाने मोटर बाटो १२०००० १३५०००

२५ 
भेडेटार बाट िप ले हुद ैखा .न.पा .१ र ११ को िसमानाको वर 
िपपलस म शाखा बाटो 

१५०००० १६५०००

२६ खा .न.पा .११को वर िपपल दिेख िज. िव .सको मखु स म  १७०००० १९००००



क्रस एिककृत स पि को यूनतम मू याकंन  
यूनतम मू यांकन प्रित 
रोपनीसािवकको . 

आ.व.०७३।०७४ 
को लािग ि वकृत 
दर रटे 

२७ 
वडेरनेी जाने मोटर बाटो दिेख लोकताि त्रक 
प्रा .िव.खा.न.पा. ११स म शाखा मोटर बाटो 

१३०००० १४५०००

२८ 
फुलपािथ चोक हुद ैधपु ुजानो परुानो मलु वाटोडाडार ेखेत 
िशवमि दर स म परुानो मलु वाटोले छोएको 

३३०००० ३६५०००

२९ 
पाठकधारा हुद ैधपु ुवारिवसे जाने रा चेको पछुार 
सनुखानीसामदुाियक भवन स मको शाखा मोटर बाटो 

३३०००० ३६५०००

३० रा चे पछुार दिेख पांमा खोला स म शाखा मोटर बाटो १००००० ११००००

३१ 
न .पा .भवनको िपछािड बाट खेल मैदान स म शाखा मोटर 
बाटो 

३५०००० ३८५०००

३२ 
खेल मैदान दिेख पांमा खोला हुद ैक चे वेसी स म शाखा 
मोटरबाटो 

१००००० ११००००

३३ 
क चे वेसी दिेख मािथ लो पांठा हुद ैखा .न.पा.को िसमाना 
स मशाखा मोटर वाटो 

९०००० १०००००

३४ 
समुन चोक दिेख गवुावारी हुद ैमा टा खोला स म शाखा मोटर 
बाटो 

१५०००० १६५०००

३५ 
मा टा खोला दिेख खा .न.पा.को ६ र ७ को िसमाना स म 
शाखा मोटरबाटो 

१००००० ११००००

३६ 
िचसापानी भ याङ्ग दिेख पांमा खोला स म खोिलएको शाखा 
माटर बाटो 

१००००० ११००००

३७ लहरवेर िपपल दिेखचार वरिपपल स मको शाखा मोटर बाटो १६०००० १८००००

  खा .न.पा .१ िभत्र लिटड ले छोएको  ३५०००० ३८५०००

३८ खा .न.पा .१० र ११ को पिटङ्गको मोटर वाटोले छोएको  १५५००० १७५०००

३८ 
ख 

खा .न.पा .१२ र १३ को लिटडको मोटर वाटोले छोएको  २५०००० २७५०००

३९ 
क लेभ यांग दिेख त लो पेटोल प मसस म अ ण प्रवेश 
मागर्लेछोएको 

४५०००० ४९५०००

४० 
त लो पेटोल प म दिेख एयरपाटर्  विरपिर र मािथ लो पेटोल 
प पस म अ ण प्रवेश मागर्ले छोएको 

७००००० ७७००००

४१ 
मािथ लो पेटोल प म दिेख व◌ै्◌ेद्ध ेगाउको गु बा स म 
अ णप्रवेश मागर्ले छोएको 

६५०००० ७१५०००

४२ वैद्ध ेगाऊको गु बा दिेख हिर र मगरको त लो घर स म ४००००० ४४००००



क्रस एिककृत स पि को यूनतम मू याकंन  
यूनतम मू यांकन प्रित 
रोपनीसािवकको . 

आ.व.०७३।०७४ 
को लािग ि वकृत 
दर रटे 

अ णप्रवेश मागर्ले छोएको 

४३ 
हिर र मगरको त लो घर दिेख खाद्य गोदामको तल वा मखु 
स म अ णप्रवेश मागर्ले छोएको 

५५०००० ६०५०००

४४ 
खाद्य गोदामको तलको मखु दिेख अ ण व ण हाईिभजन हल 
स म अ णप्रवेश मागर्ले छोएको । 

७५०००० ८२५०००

४५ 
अ ण व ण हाईिभजन हल दिेख समुन चोक स म अ ण 
प्रवेश मागर्लेछोएको 

७००००० ७७००००

४६ 
समुन चोक दिेख िचसापानी गु बा स म अ ण प्रवेश मागर्ले 
छोएको 

५५०००० ६०५०००

४७ 
िचसापानी गु बा दिेख या कुटी स म अ ण प्रवेश मागर्ले 
छोएको 

३००००० ३३००००

४८ 
मािथको कुनै प्रकरणले वाहेक शाखा मोटर वाटोले छोएको वा 
पिछखोिलएको कृिष सडक अ तरगर्त खोिलएको शाखा मोटर 
वाटोले छोएको प्रित रोपनी 

१५०००० १६५०००

४९ 
मािथ उ लेिखत के्षत्र बाहेकको जग्गालाई खेतीयोग्य जिमन 
मानीमू यांकन तपिशल अनसुार हुनेछ । 

  ०

 
खित याग्य जग्गाका िववरणा 

 
क अ वल ५०००० ५५०००

ख दोयम ४५००० ५००००

ग िसम ४०००० ४५०००

३ चाहार २०००० २५०००

५० 
मािथ उ लेिखत के्षत्र बाहेकको जग्गालाई पाखावारी खेित 
योग्यजिमन मानी मू यांकन तपिशल अनसुार हुनेछ । 

  ०

 
िभर पाखा जग्गाका िववरणा  

 
क अ वल ४०००० ४५०००

ख दोयम ३५००० ४००००

ग िसम ३०००० ३५०००

३ चाहार १०००० १५०००

 
  



 
6. एिककृत स पि को सरंचनाको मू याकंनको स ब धमा घरको यूनतम मू याकंन  

आ.व. २०७३/७४ देिख (३)ितन वषर् स मको लािगनया ि वकृत नयाँ दर रटे 
नयां ककर् टपाता ढलान फुस कैिफयत 

१ त ले  ८८०००।– ५५००००।– ५५०००।–  

२ त ले १६५०००।– ११०००००– ८२५००।–  

३ त ले वा सो भ दा मािथ २२००००।– १६५००००।– ११००००।–  

 
आ.व. २०७३/७४ देिख (३)ितन वषर् स मको लािगनया ि वकृत नयाँ दर रटे 
नयां ककर् टपाता ढलान फुस कैिफयत 

१ त ले  ८८०००।– ५५००००।– ५५०००।–  

२ त ले १६५०००।– ११०००००– ८२५००।–  

३ त ले वा सो भ दा मािथ २२००००।– १६५००००।– ११००००।–  

 

घरनक्सा पास द तुर 

१. आरिसिस घरको नक्सापास द तुर शु क दररटे िन नानुसार कायम गिरएको छ । 
९क० आर. िस. िस.भवन िनमाणर् नक्सापास गदार् प्रित वगर् िफट . १०।– ९दश० पैया ँद तरु लाग्नेछ ।  
र अनमुित निलइ माप द ड िभत्र रहेका घर भवनको नक्शा पास गनर् आएमा मािथको ९ नं। बदुाको क अनसुारको शु कको 
दो वर द तरु लाग्नेछ । 

२. लोड िवयिरङ्ग घरको नक्सापास द तरु शु क दररटे िन नानसुार कायम गिरएको छ । 
ढंुगा÷ इटा तथा माटोको कि च र ढंुगा र इटा तथा िसमे टको घरमा  िनमार्ण गदार् प्रित वगर् िफट ३।- लाग्नेछ । 

नोटः–बुदा न.ं ९, १० र ११ को घर नक्शा दर रटे आ.व. २०७२।७३ माघ १ गते देिख नै लागु हुनछे ।  

३. क पाउ डवालको हकमा नक्सापास द तुर िन नानसुार हुनछे । 
िस.न.ं क पाउ डवालको प्रकार प्रित रिनङ् िफट . 

१. िसमे ट जोडाईको क पाउ डवाल १।– 

२. माटो जोडाईको क पाउ डवाल ०।७५ 



३. तारवारको क पाउ डवाल –।२५ 

४. हाट तथा िवटौरी करका लािग गिरएको प्र ताव िन नानसुार रािखएको छ । 

क्र.स 
हाट तथा िबटौिर करलगाएका िविभ न व तुह को नामाविल 

तथा दर रटे 
सािवक दर  

ि वकृत नया ँ
दर  

१ कपडा प्रित दोकान   ३५
२ सगुरु बंगरुमासकुाटनेप्रित दोकान   ४०
३ रागा मास ुकाटेको प्रितदोकान   ५०
४ माछा प्रितदोकान   ३०
५ सिुतर् प्रित भािर   ५०
६ िचउरा   १०
७ वदाम भटमासप्रित दोकान   १०
८ ननु प्रित भािर   ८
९ चािद, द्राक्ष प्रित दोकान   ५००

१० साग सि ज अ वक िसमी मलुा कागती आलवुखडा अमला   ५
११ माटाका भाडा प्रित दोकान   १०
१२ धातकुा भाडा प्रित दोकान   ४०
१३ रािड पािख प्रित भािर   १५
१४ िकराना पसल प्रित दोकान   २५
१५ फलामका औजार प्रित दोकान   १५
१६ अ डा प्रित दोकान   १०
१७ तोिर, मिट्ट तेल प्रित दोकान   १५
१८ यू, दिह, मह कुराउनी प्रित दोकान   १०
१९ सगुरु पाठा तथा खिस वोका प्रित गोटा   ६५
२० िचया, ना ता छािप्र होटल   ४०
२१ कुखरुा हांस प्रित गोटा   १०
२२ चिुर र क मेिटक पसल प्रित दोकान   २०
२३ डोका थु चे नाग्ला प्रित दोकान   १५
२४ कृिषज य व तहु  प्रित दोकान मािथ नपरकेा   १०
२५ अ य छुटफुट प्रित दोकान   १०
२६ सखर प्रित दोकान   १०
२७ चटपटे प्रित दोकान   १००
२८ फलफुल मात्र प्रित दोकान   १५
२९ मचार्मिदरातयार गनेर् क चा पदाथर्प्रित दोकान   ७५
३० खिसवोका प्रित गोिट   ६५
३१ काउली फिसर् मलुा प्रित दोकान   १५



क्र.स 
हाट तथा िबटौिर करलगाएका िविभ न व तुह को नामाविल 

तथा दर रटे सािवक दर  
ि वकृत नया ँ

दर  
३२ आल ु याज लसनु प्रित दोकान   २०
३३ चामल दाल ितल प्रित दोकान   २५
३४ कोदो,मकै गहू प्रित दोकान   ३०
३५ तरकारीको िवऊ िवजन   २५
३६ मसला िसद्रा माछाको सकुुिट प्रित दोकान   ३०
३७ जिडविुट प्रितदोकान   १०
३८ दाक्ष िव वा िवक्री प्रित दोकान   ५०
३९ सु तला प्रित दोकान   १५
४० टमाटर काक्रा कुस प्रित दोकान   १०
४१ िसरक डसना त ना िसरानी प्रित दोकान   ५०
४२ जु ा च पल प्रित दोकान   ३०
४३ जु ा च पल emf]nf ममर्त प्रित दोकान   १०
४४ घडी रिेडयो टचर् लाईट प्रित दोकान   ५०
४५ मोवाईल िवक्री प्रित दोकान   ७०
४६ मोवाईल ममर्त तथा िगत भनेर् प्रित दोकान   ३५
४७ िसगंारका सामान मात्र िवक्री गनेर् प्रित दोकान   ३५
४८ रगं फोटो िवकी्र गनेर् प्रित दोकान   २५
४९ छाता टचर् लाईट ममर्ट गनेर्   १०
५० अदवुा प्रित दोकान   १०
५१ करलेा वैगनु िभ डी प्रित दोकान   ५
५२ यस मा नपरकेा हिरया सागसि ज प्रित दोकान   ५
५३ ठेलामा पकाइ तयार गिर िविवध सामनह  िविक्र गने पित दाकान  ५०

५. हाट करको स ब धमा २७ नं बर बुदामा उ लेख भएको लाई यसै चालु आ.व.को २०७२ माघ १ गते देिख प्रितिदन हाट 
कर उठाउन े। 


