
माद  गाउँपा लकाको आ थक ऐन, २०७९ 
गाउँ सभाबाट पा रत भएको म त : २०७९/०३/०७ 

तावना :   माद  गाउँपा लकाको आ थक वष २०७९/०८० को अथ स ब धी तावलाई 
काया वयन गनका न म  थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट दन ेतथा आय संकलनको 
शास नक यव था गन वा छनीय भएकोले, 

नेपालको सं वधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोिजम माद  गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ 
। 

१. संि  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम “माद  गाउँपा लकाको आ थक ऐन, २०७९” 
रहेको छ । 

२. स पि  कर : गाउँपा लका े भ  अनसूुची (१) बमोिजम स पि  कर लगाइने र असलु 
उपर ग रनेछ । साथै अनसूुची (१.१) मा उ लेिखत आधार बमोिजम घर संरचनाको मू यांकन 
ग रनेछ । 

 
३. भू मकर (मालपोत) : गाउँपा लका े भ  अनसूुची (२) बमोिजम भू म कर (मालपोत) 

लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । साथै अनसूुची (२.१) मा उ लेिखत आधार बमोिजम 
ज गाको मू यांकन ग रनेछ । 

४.  घर वहाल कर : गाउँपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, 

गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखर  पूरै वा आिशंक तवरले वहालमा दएकोमा अनसूुची (३) 
बमोिजम घर ज गा वहालकर लगाइने र असलु ग रनेछ ।साथै अनसूुची (३.१) मा उ लेिखत 
आधार बमोिजम सावजनीक ज गा उपभोग बापतको बहाल वटौर  कर लगाइने तथा असलु 
उपर ग रनेछ ।  

५. घर ज गा कर : गाउँपा लका े  भ  नमाण भएका तथा नयाँ नमाण हनुे घरको वा षक 
कर तथा अ भलेिखकरण द तरु र न सा पास वकु द तरु अनसूुची (४) वमोिजम लगाइने र 
असलु उपर ग रनेछ । 

६.  यवसाय कर : गाउँपा लका े भ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आ थक 
कारोवारका आधारमा अनसूुची (५) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रने छ 
। साथै अनसूुची (५.१) बमोिजम पटके यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 

७.  ज डवटु , कवाडी र जीवज त ुकर : गाउँपा लका े भ  कुनै यि  वा सं थाले ऊन, खोटो, 
ज डवटु , वनकस, कवाडीमाल र च लत काननुले नषेध गरेको जीवज त ुवाहेकका अ य मतृ 
वा मा रएका जीवज तकुो हाड, सङ, वाँख, छाला, ज ता व तकुो यवसा यक कारोवार गरेबापत 
अनसूुची (६) बमोिजम कर लगाइने छ । 

८.  व ापन कर : गाउँपा लका े भ  हनुे व ापनमा अनसूुची (७) बमोिजम व ापन कर 
लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । तर, देश काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था 
भएको अव थामा सोह  बमोिजम हनुेछ । 



९.  पा कङ शु क :  गाउँपा लका े भ  कुन ैसवार  साधनलाई पा कङ सु वधा उपल ध गराए 
बापत अनसूुची (८) बमोिजम पा क  शु क लगाइने र असलु उपर ग रनेछ । 

१०.  सेवा शु क, द तरु, महशलु, अ य शु क : गाउँपा लकाले नमाण, संचालन वा यव थापन गरेका 
अनसूुची (९) मा उ लेिखत थानीय पूवाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाह बाट सो ह 
अनसूुचीमा यव था भए अनसुार शु क लगाईने र असलु उपर ग रने छ । 

११.  ाकृ तक ोत साधन उपभोग तथा व  कर : गाउँपा लकाले आ नो े  भ  रहेका 
नद ज य पदाथ (ढु ा, ग ी, वालवुा, पु वा आ द), यि गत तथा सरकार  त ज गा माटो, 
वन पैदावर, सावजा नक पोखर  वगैचा उ पादन, दह र वह र आ द, अनसूुची (१०) मा 
उ लेिखत दरमा व  कर लगाइने र असलु उपर ग रने छ ।  

१२. हाटवजार तथा मनोर न कर : गाउँपा लकाले आ नो े  भ  संचालन हनु ेहाटवजार, पव 
मेला, उ सव आद मा अनसूुची (११) मा उ लेिखत दरमा हाटवजार तथा मानोर न कर असलु 
उपर ग रनेछ ।  

१३. द ड सजाय : गाउँपा लकाले आ नो े  भ  अनसूुची (१२) मा उ लेिखत दरमा द ड 
सजाय गन स नेछ ।  

१४.  कर छुट : यस ऐन बमोिजम कर तन दा य व भएका यि  वा सं थाह लाई कुनैप न 
क समको कर छुट दईने छैन । 

१५.  कर तथा शु क संकलन स व धी काय व ध : यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा 
शु क संकलन स ब धी काय व ध गाउँपा लकाले तोके अनसुार हनुे छ । 
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3/ / 3/n] rr]{sf] hUuf ;d]tsf] ;DklQ s/sf] k|:tfljt b//]6 

qm=;= ;DklQ d"Nof+sg nfUg] s/  
1 1.00 दे ख 1,00,000.00 स म 100.00 
2 1,00,001.00       दे ख   2,50,000.00 स म 150.00 
3 2,50,001.00       दे ख   5,00,000.00 स म 200.00 
4 5,00,001.00       दे ख   7,50,000.00 स म 250.00 
5 7,50,001.00       दे ख   10,00,000.00 स म 300.00 
6 10,00,001.00     दे ख   12,00,000.00 स म 400.00 
7 12,00,001.00     दे ख   15,00,000.00 स म 500.00 
8 15,00, 001.00    दे ख  20,00, 000.00 स म 800.00 
9 20,00,001.00     दे ख  25,00, 000.00 स म 1200.00 
10 25,00,001.00     दे ख   30,00,000.00 स म 2000.00 
11 30,00,001.00     दे ख   35,00,000.00स म 2500.00 
12 35,00,001.00      दे ख   40,00,000.00 स म 3000.00 
13 40,00,001.00      दे ख   45,00,000.00 स म 3500.00 
14 45,00,001.00     दे ख   50,00,000.00 स म 4100.00 
15 50,00,001.00     दे ख    60,00,000.00 स म 4800.00 
16 60,00,001.00      दे ख    70,00,000.00 स म 5500.00 
17 70,00,001.00      दे ख    80,00,000.00 स म 6200.00 
18 80,00,001.00      दे ख    90,00,000.00स म 14000.00 
19 90,00,001.00       दे ख   100,00,000.00 स म 16000.00 
25 1,00,00,001.00      दे ख   1,20,00,000.00 स म 18000.00 
26 1,20,00,001.00      दे ख   1, 40, 00, 000.00 स म 20000.00 
27 1,40, 00,001.00     दे ख   1,60,00,000.00स म 25000.00 
28 1,60,00,001.00       दे ख   1, 80, 00,000.00स म 30000.00 
29 1,80, 00,001.00      दे ख   2,00,00,000.00 स म 35000.00 
30 2,00,00,001.00       दे ख   2,50,00,000.00 स म 40000.00 
31 2,50,00,001.00       दे ख   3,00,00,000.000 स म 45000.00 
32 3,00,00,001.00       दे ख   3, 50,00,000.00 स म 55000.00 
33 3,50,00,001.00       दे ख   4,00,00,000.00 स म 65000.00 
34 4, 00,00,001.00     दे ख   4,50,00,000.00 स म 75000.00 
35 4,50,00,001.00      दे ख   5,00,00,000.00 स म 80000.00 
36 5,00,00,000.01      दे ख मा थ त हजारमा   3.00 
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 सं  घरको बवरण  
यि गत घरको क सम सं थागत घरको क सम कै. 

कृ ष  आवा सय  यापा रक कृ ष  आवा सय  यापा रक  

1 आर स स े म ज ताको छाना 900 950 1000 1000 1050 1100 त 
वगफुट 

2 
समे टको जोडाईमा ई ाको , ढु ाको 
गा ो आर स स ढलान तथा आर स 

स े म आर स स ढलान 
1100 1200 1250 

1200 1300 1350 
" 

3 
माटोको जोडाईमा ई ाको , ढु ाको, 
लकको गा ो ज ता लेटको छाना 

500 600 700 600 700 800 " 

4 
समे टको जोडाईमा  ई ाको , ढु ाको, 
लकको गा ो ज ता लेटको छाना 

600 700 800 700 800 900 " 

5 
माटोको जोडाईमा ई ाको , ढु ाको, 
लकको गा ो खरको छाना 

400 500 600 500 600 700 " 

6 
माटोको जोडाईमा ई ाको , ढु ाको 
आर स स ढलान 

700 800 900 800 900 1000 " 

7 
अ य काठको कला तथा े म वनाई 
तयार ग रएको गोठ खोर आद  

100 150 200 200 250 300 " 
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qm=;= e"ld s/ jf dfnkf]t b/ 
! hUufsf] d'Nof+sg cg';f/  k|ltztdf  0.01  
@ ? ! nfv ;Dd d'Nof+sg hUufsf] Go'gtd d'No 50.00 
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आथक वष अनसुार एक कृत स पि  करको ज गा/संरचना/ यवसायसँग स बि धत दर सूिच 

.सं. मू यांकन समूह मू याकंन उप-समूह सूचक ववरण  दर-रेट 

1.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  

नेउचे देिख चौतार  स म 
पूवबाट दि णको आवासीय 

े  

200000 

2.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  

िच ल  स लेस मु य सडक 
दायाँ वायाँ १०० मटर दरु  

भ को ज गा 

300000 

3.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

य वी देिख कृ ष कु 
स मको मोटरबाटोले छुने 
मोटरबाटोको तलमा थ 

१०० मटर स मको दरु मा 
पन ज गाह  

350000 

4.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  ढकु वसोवास े  400000 

5.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

स लेस बसपाक व रप र 
१०० म दरु  भ का ज गा 

ह  

400000 

6.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  

िखलाङ मु य व ती तल 
िखलाङ वेशीको सवै ज गा 

75000 

7.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

मोटरबाटोको १०० भ दा 
मा थ रङ यो जाने शाखा 

बाटो मू नको आवासीय े  

300000 

8.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  

िखलाङ गाउँवाट पूव १०० 
मटर भ को खरवार  र 

वु ान े  

50000 

9.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

रङ यो जाने बाटो मा थ र 
सो व रप रको ज गाह  

300000 

10.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
िखलाङ े  

िखलाङ वेशीवाट पि म 
भ कु देिख तल मोटरवाटो 

50000 



देिख मा थ कृ ष पोगखुोला 
स म 

11.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

बसपाकको १०० म दु र 
बाहेक अ य सवै बसोबास 
आवा सय े का ज गाह  

350000 

12.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  प चेको खेत 100000 

13.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

मोटरबाटो मू न १०० मटर 
भ दा तल स लेस पाच 
वचको दोबाटो स मको 

ज गाह  

60000 

14.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

दोबाटो देिख तल मा हला 
कुना स मको े  

50000 

15.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

प चेको फाट देिख मा थ 
आवा सय े  तलको ज गा 

50000 

16.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

पाच गेट वा मोटरबाटो तल 
१०० मटर मापद ड तल 
अग ई धैला सलोद का सबै 

े ह  

50000 

17.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
पाच े  

नोरस ुर पाच स लेस 
छु ने बाटो तल टब ु े  
सबै ठाउको ज गाह  

50000 

18.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

भ ु कुचा देिख प जको े  
स मका सवै खेत वा वार  

50000 

19.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

ढो ो, तो द माद  पार का 
ज गाह  

50000 

20.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
स लेस े  

प चे बाहेक नाम छुटेका 
े का ज गाह  

50000 

21.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
कृ ष र स धा े  

कृ ष गाउँ यवसा यक 
आवास े का ज गाह  

150000 

22.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
कृ ष र स धा े  स धा े का ज गाह  100000 

23.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
कृ ष र स धा े  मा हला कुना े को ज गा 50000 



24.  
वडा नं १ मा पन 

ज गा 
कृ ष र स धा े  कृ ष खेत े का ज गाह  100000 

25.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा मोटरेबल ामीण सडक 300000 

26.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 150000 

27.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 130000 

28.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 100000 

29.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 80000 

30.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 90000 

31.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 70000 

32.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 60000 

33.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 50000 

34.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

सहायक बाटो सगँ जो डएको 
ज गा 

250000 

35.  
वडा नं २ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा आवास े  200000 

36.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

सनुपदेल  भैसे हदैु 
या जाकोट जाने ामीण 

सडक 

300000 

37.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा अ य बाटोको दायाँबायाँ 150000 

38.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 140000 

39.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 120000 



40.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 100000 

41.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 90000 

42.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 90000 

43.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 70000 

44. 
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 60000 

45.  
वडा नं ३ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 50000 

46.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा 

कसेर  भैसे या जाकोट मलु 
सडकको काँडेदेिख 
माझा डह स म 

500000 

47.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा 

कसेर  भैसे या जाकोट मलु सडकको 
माझा डह  देिख वडा ३ को सीमाना 

स म 
400000 

48. 
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा 

इंद  देउराल  देिख 
र जेतस म क रडोर सडक 

आसपास 

500000 

49.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा 

इंद  देउराल  देिख 
माझा डह  स म आसपास 
काँडे देिख डाँडाथोक स म 

सडक 

450000 

50.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा 

अ य मोटर बाटोको 
आसपासको ज गा 

300000 

51.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
सडकसँग जो डएका ज गा आवास े  200000 

52.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 400000 

53.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 350000 

54.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 300000 



55.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 200000 

56.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ मोटर बाटोले छोएको ज गा 300000 

57.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 200000 

58.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 200000 

59.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 100000 

60.  
वडा नं ४ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 70000 

61.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

राखी मजरेु मोटरबाटोको 
दायाबायाँ पन ज गा 

500000 

62.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

सनुपदेल  भैसे हदैु याँजाकोट 
जाने ामीण सडकले 

छोएको ज गा 

500000 

63.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

अ य सडकको दायाँबाया 
पन ज गाह  

350000 

64.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 300000 

65.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 300000 

66.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 300000 

67.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 300000 

68.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 300000 

69.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 300000 

70.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 300000 



71.  
वडा नं ५ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 200000 

72.  
वडा नं ६ मा पन 

ज गा 
यापा रक े  

भे डखक, सजकुटोल, रा चे, 
िच ल , यानडाडँा, र 
काहखुोला दधुपोखार  
ामीण सडक सँग क ा 

जो डएका 

300000 

73.  
वडा नं ६ मा पन 

ज गा 
आवा सय े  

सयप ी, भेडीखक, सजकु, 
पचुे, ग गी, मदु , पोद , 
चास,ु माझगाँउ, रा चे, 
गु ङगाँउ, िच ल को 

ज गाह  

250000 

74.  
वडा नं ६ मा पन 

ज गा 
कृ ष े  

ग गी, लौसीबोट, 
मु दुर्म,मजेल, लबे, यारने, 
फउ , नाकु, पु ता, कुउ , 

यानडाँडा, िच ल बेसीका 
स पणु ज गा 

200000 

75.  
वडा नं ६ मा पन 

ज गा 
बन तथा बगर े  

स जे बगर, िच ल बन, थाक 
बन, त ा  बन े का 

नजी बनको ज गा 

50000 

76.  
वडा नं ६ मा पन 

ज गा 
त ा  नाउनकुो प हरो 

े  

पबु माद  नद , पि म 
मको डल, उ रमा चासी 
खो सा, दि णमा साउने 
खो सा हदैु घो से पाखो 

भ  पन ज गा 

40000 

77.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गाह  

काहखुोला, दधुपोखर  हदैु 
गु  छोचोक स म 

सडकको दायाँबाया १०० 
मटर भ  पन ज गाह  

400000 

78.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गाह  

काहखुोला, दधुपोखर  
ख ेडाँडा देिख थाक स म 
सडकको दायाँबाया १०० 
मटर भ  पन ज गाह  

300000 



79.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गाह  

स व मेलबोट, ढोडेनी, 
महघार , नौलेडाँडा र अ य 
मोटर बाटोको आसपास पन 

ज गाह  

200000 

80.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गाह  

काउरेडाँडा, स व सडकको 
३०० मटर भ  पन 

ज गाह  

400000 

81.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गाह  

काउरेडाँडा, स व सडकको 
३०० मटर बा हर पन 

ज गाह  

200000 

82.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 300000 

83.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 200000 

84. 
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 200000 

85.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 110000 

86.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 100000 

87.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 100000 

88.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 100000 

89.  
वडा नं ७ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 100000 

90.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 300000 

91.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 250000 

92.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 200000 

93.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 180000 



94.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 100000 

95.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 80000 

96.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 60000 

97.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 50000 

98.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

अ य शाखा सडकले छोएको 
१०० मटर भ  पन 
दायाँबायाको ज गा 

250000 

99.  
वडा नं ८ मा पन 

ज गा 
सडकले छोएको ज गा 

राखी मजरेु सडक ख डमा 
पन मजरेु, पाखरेुकोट, रबै, 
पोशी, प य ुजाने बाटो 
ख ड र पातीखोला, रबै, 
बगैचा, जाने बाटोख डको 

ज गा 

300000 

100. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

नयाँबजार माद  खोला 
कनार देिख वाद  खोलाको 

कनार स म बाटोको 
दायाबँाया १०० मटर भ  

पन ज गाह  

500000 

101. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

स ल बेसी माद  कनार 
देिख पि म मापते खोला, 
पबु याउद  खोला स म 
बाटोको दायाँबायाँ १०० 
मटर भ  पन ज गा 

500000 

102. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

स ल बेसी माद  कनार 
देिख पि म मापते खोला, 
पबु याउद  खोला स मको 

ढाप खेतह  

200000 

103. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

मु ीवशी माद  कनार देिख 
पि म याउद  खोला पबु 
कािशनाथ रानाभाटको खेत 

1000000 



स म बाटोको दायाँबाया 
१०० मटर भ  पन 

ज गाह  

104. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

मु ीवशी माद  कनार देिख 
पि म याउद  खोला पबु 
कािशनाथ रानाभाटको खेत 

स मको ढाप खेतह  

500000 

105. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ 

मु ीवशी माद  कनार देिख 
पि म याउद  खोला पबु 
कािशनाथ रानाभाटको खेत 

स मको पाखो े  

100000 

106. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

चा लसे समार े को 
बाटोले छोएको ज गाह  

150000 

107. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

चा लसे समार े को ढाप 
खेतह  

100000 

108. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

मु ी उ र कालमाराङ, पबु 
हाइ ो मोटर बाटो, पि म 
गैर  ारा खेल मैदान, वडा 

भबन स म बाटोको 
दायाबायाँ १०० मटर भ  

पन ज गा 

200000 

109. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

गोज पूव भेडाबार , 
या खेत, पि म छापा 
हमालय कुल, उ र 

ल सीबोट खोला, दि ण 
ठाडो बाटोले छोएको 

ज गाह  

150000 

110. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

गोज पूव भेडाबार , 
या खेत, पि म छापा 
हमालय कुल, उ र 
ल सीबोट खोला, र 

दि णमा पन ढाप खेत 

100000 

111. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

याद  पूव गहते पाखो, 
पि म राखी मजरेु बाटोले 

100000 



छोएको १०० मटर भ  
पन दायाँबायाका ज गा 

112. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

याद  पूव गहते पाखो, 
पि म राखी मजरेुको ढाप 

खेत 

70000 

113. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

गहते पूव बन, पि म बाटो 
सडक, उ र भर, दि ण 
भर र जंगलमा पन बाटोले 

छोएको ज गा 

150000 

114. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
पाखो तफ 

बनपाले बाटोले छोएको 
ज गा 

50000 

115. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

कमलबोट हले, यानी ी 
बाटोले छोएको ज गा 

100000 

116. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ 

कमलबोट हले, यानी ीमा 
पन ढाप खेत र पाखो बार  

500000 

117. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा वाद  बाटोले छोएको ज गा 200000 

118. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
खेत तफ वाद मा पन ढाप खेत ह  100000 

119. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा स ले बाटोले छोएको ज गा 700000 

120. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

नयाँ बजार माद  खोला 
कनार देिख वा द खोलाको 

कनार स म बाटोको 
दायाबँाया १०० मटर भ दा 

बा हर पन ज गाह  

150000 

121. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

स ल बेसी माद  कनार 
देिख पि म मापते खोला, 
पबु याउद  खोला स म 
बाटोको दायाँबाया १०० 
मटर भ दा बा हर पन 

ज गा 

150000 

122. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

मु ीवशी माद  कनार देिख 
पि म याउद  खोला पबु 

500000 



कािशनाथ रानाभाटको खेत 
स म बाटोको दायाँबाया 
१०० मटर बा हर पन 

ज गाह  

123. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

मु ी उ र कालमाराङ, पबु 
हाइ ो मोटर बाटो, पि म 
गैर  ारा खेल मैदान, वडा 

भबन स म बाटोको 
दायाबायाँ १०० मटर भ दा 

बा हर पन ज गा 

100000 

124. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

चा लसे समार े को 
बाटोले नछोएको ज गाह  

80000 

125. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

गोज पूव भेडाबार , 
या खेत, पि म छापा 
हमालय कुल, उ र 

ल सीबोट खोला, दि ण 
ठाडो बाटोले नछोएको 

ज गाह  

50000 

126. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

गहते पूव बन, पि म बाटो 
सडक, उ र भर, दि ण 
भर र जंगलमा पन बाटोले 

नछोएको ज गा 

50000 

127. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

याद  पूव गहते पाखो, 
पि म राखी मजरेु बाटोले 
छोएको १०० मटर भ दा 
बा हर पन दायाँबायाका 

ज गा 

50000 

128. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

बनपाले बाटोले नछोएको 
ज गा 

20000 

129. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

कमलबोट हले, यानी ी 
बाटोले नछोएको ज गा 

50000 

130. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

वाद  बाटोले नछोएको 
ज गा 

50000 



131. 
वडा नं ९ मा पन 

ज गा 
बाटोले नछोएको ज गाह  

स ले बाटोले नछोएको 
ज गा 

500000 

132. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

थु सीकोट भाचोक सडकको 
दायाँबाया ँपन ज गाह  
थु सीकोट र मकैखोला 

े मा 

500000 

133. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

राखी मजरेु सडकको 
दायाबँाया पन खेत 

800000 

134. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

राखी मजरेु सडकको 
दायाँबाया पन पाखो 

500000 

135. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

अ य मोटर बाटोको 
आसापासको ज गाह  

300000 

136. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

थु सीकोट भाचोक सडकको 
दायाँबाया ँपन ज गाह  

कयरे े मा 

400000 

137. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

थु सीकोट भाचोक सडकको 
दायाँबाया ँपन ज गाह  घत  

डाडँा 

350000 

138. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गा 

थु सीकोट भाचोक सडकको 
दायाँबाया ँपन ज गाह  

भाचोक 

300000 

139. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
खेत तफ अ बल 350000 

140. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
खेत तफ दोयम 300000 

141. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
खेत तफ सम 250000 

142. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
खेत तफ चाहार 200000 

143. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
पाखो तफ अ बल 100000 

144. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
पाखो तफ दोयम 100000 



145. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
पाखो तफ सम 100000 

146. 
वडा नं १० मा पन 

ज गा 
पाखो तफ चाहार 80000 

147. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल खेत अ बल 183600 

148. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल खेत दोयम 163200 

149. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल खेत सम 142800 

150. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल खेत चाहार 122400 

151. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल 

पाखो 
अ बल 81400 

152. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल 

पाखो 
दोयम 71200 

153. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल 

पाखो 
सम 60800 

154. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
वाच क र तोगी टोल 

पाखो 
चाहार 50600 

155. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले खेत 

अ बल 184500 

156. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले खेत 

दोयम 164000 

157. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले खेत 

सम 143500 

158. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले खेत 

चाहार 123000 

159. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले पाखो 

अ बल 81750 

160. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले पाखो 

दोयम 71500 

161. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले पाखो 

सम 51000 



162. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
िखमाजे, सैमराङ र 
उप लो सा ले पाखो 

चाहार 50750 

163. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल खेत 
अ बल 500000 

164. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल खेत 
दोयम 400000 

165. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल खेत 
सम 300000 

166. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल खेत 
चाहार 200000 

167. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल पाखो 
अ बल 250000 

168. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल पाखो 
दोयम 200000 

169. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल पाखो 
सम 150000 

170. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
त लो सा ले र ठुलढंुगा 

टोल पाखो 
चाहार 150000 

171. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ खेत 
अ बल 200000 

172. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ खेत 
दोयम 175000 

173. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ खेत 
सम 150000 

174. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ खेत 
चाहार 150000 

175. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ पाखो 
अ बल 100000 

176. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ पाखो 
दोयम 80000 

177. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ पाखो 
सम 60000 



178. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
बरालडाँडा, काक  गाउँ र 

गु ङगाउँ पाखो 
चाहार 50000 

179. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल खेत अ बल 250000 

180. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल खेत दोयम 200000 

181. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल खेत सम 170000 

182. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल खेत चाहार 150000 

183. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल पाखो अ बल 80000 

184. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल पाखो दोयम 70000 

185. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल पाखो सम 60000 

186. 
वडा नं ११ मा पन 

ज गा 
तासे टोल पाखो चाहार 50000 

187. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

तालबेसी लपेयानी चमेरे 
ओडार ामीण सडक र 

सौय लपेयानी रामपरु ा स 
ले छोएको ज गाह  

350000 

188. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

लपेयानी टोल अतगत भ  
रहेका सबै शाखा सडक 

300000 

189. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

राखी मजरेु सडकख डको 
व रपर  पन बालवुा, मा े, 

भाटबेसी, माझबेसी, 
त लोबेसी, मािझगाउँ 

ख डको ज गा 

400000 

190. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  च लेट  ख डको ज गा 1500000 

191. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

सौय लपेयानी बाटोको 
ख ड, बा दे तालपोखर , 
रा चेख ड, याले देिख 

150000 



बाथडाडो पधेरो पाखो वारा, 
बु डखो रया, वारा, 

आ बोट, त लेपणुागाउँमा 
पन ज गा 

192. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

भगवतीटार अतगत 
राखी मजरेु मोटरबाटोको 
दायाबँाया ँपन ज गा 

700000 

193. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
बाटोले छोएको ज गाह  

हाडीखोला टोल अतगतको 
सबै शाखा सडकले छोएको 

ज गा 

400000 

194. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
हाडीखोला टोल वकास 

सं थाको े भ  पन खेत 
अ बल 350000 

195. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
हाडीखोला टोल वकास 

सं थाको े भ  पन खेत 
दोयम 300000 

196. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
हाडीखोला टोल वकास 

सं थाको े भ  पन खेत 
सम 270000 

197. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
हाडीखोला टोल वकास 

सं थाको े भ  पन खेत 
चाहार 200000 

198. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

हाडीखोला टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
अ बल 250000 

199. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

हाडीखोला टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
दोयम 200000 

200. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

हाडीखोला टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
सम 150000 

201. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

हाडीखोला टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
चाहार 130000 

202. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

खेतबार  

अ बल 400000 



203. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

खेतबार  

दोयम 350000 

204. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

खेतबार  

सम 325000 

205. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

खेतबार  

चाहार 300000 

206. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

बार  

अ बल 300000 

207. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
अ बल 300000 

208. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
दोयम 250000 

209. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
सम 200000 

210. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 

भगवतीटार टोल वकास 
सं थाको े भ  पन 

पाखो 
चाहार 200000 

211. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन खेत 
अ बल 250000 

212. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन खेत 
दोयम 225000 

213. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन खेत 
सम 200000 

214. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन खेत 
चाहार 180000 

215. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन पाखो 
अ बल 200000 



216. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन पाखो 
दोयम 180000 

217. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन पाखो 
सम 160000 

218. 
वडा नं १२ मा पन 

ज गा 
लपयेानी र ओझागाउँ 

े भ  पन पाखो 
चाहार 150000 
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Go'td @# ;]=dL = df]6fO{ 9'+uf h:tfkftf 
5fgf 

४ ३ २ १ 

# df6f]sf] hf]8fO{df O6f jf 9'+ufsf] ufx|f] - 
Go'td @# ;]=dL = df]6fO{  h:tfkftf 5fgf 

४ ३ २ १ 

$ df6f]sf] hf]8fO{df O6f jf 9'+ufsf] ufx|f] - 
Go'td @# ;]=dL = df]6fO{  h:tfkftf 5fgf 
jf l;d]G6sf] hf]8fO{df 9'+uf, h:tfkftf, 
:n]6 5fgf 

३।५० २।५० १।५ १ 

 
cg';"rL % 

P]gsf] bkmf -^_ ;Fu ;DalGwt 
dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 

Joj;fo s/ b/ 
  

qm=; Joj;fosf] ljj/0f btf{ s/ ?= gljs/0f z'Ns 
1 ld7fO{ k;n 2000 दताको ५० तशत 

2 sk8f k;n -yf]s P+j v'b|f_ 2000 दताको ५० तशत 

3 km]G;L k;n 2000 दताको ५० तशत 

4 ljljw >+[uf/ k;n -yf]s P+j v'b|f_ 2000 दताको ५० तशत 

5 pgL wfuf] k;n 2000 दताको ५० तशत 

6 h'Qf, rKkn k;n 2000 दताको ५० तशत 

7 vfBfGg, ls/fgf, -yf]s P+j v'b|f_ 2000 दताको ५० तशत 

8 ef8f / lukm\6 k;n-yf]s P+j v'b|f_ 2000 दताको ५० तशत 

9 k':ts tyf klqsf k;n 2000 दताको ५० तशत 

10 5fkfvfgf 2000 दताको ५० तशत 

11 cf6{ 2000 दताको ५० तशत 

12 kmf]6f] :6'l8of] 2000 दताको ५० तशत 

13 s]j'n g]6js{ 2000 दताको ५० तशत 

14 l6=le=, 38L /]l8of] ljqmL tyf dd{t 2000 दताको ५० तशत 

15 k+vf tyf :6f]e dd{t 2000 दताको ५० तशत 

16 ;fO{sn ljqmL tyf dd{t 2000 दताको ५० तशत 

17 df]6/ ;fO{sn,df]6/ kf6{;\ js{;k 2000 दताको ५० तशत 

18 8«fO{leu+ OlGi6Ro'6 2000 दताको ५० तशत 



19 6fo/ dd{t 2000 दताको ५० तशत 

20 lu|n pwf]u 2000 दताको ५० तशत 

21 sjf8L ;fdfgsf] yf]s ljqm]tf 2000 दताको ५० तशत 

22 6]06 xfp; 2000 दताको ५० तशत 

23 nfp08L k;n 2000 दताको ५० तशत 

24 dfbn k;n 2000 दताको ५० तशत 

25 uf]j/ Uof; 2000 दताको ५० तशत 

26 kfp/f]6L e08f/ 2000 दताको ५० तशत 

27 rnlrq dlGb/ 2000 दताको ५० तशत 

28 s[lif ;xsf/L ;+:yf  2000 दताको ५० तशत 

29 sn/ Nofj 2000 दताको ५० तशत 

30 kz' cf}ifwL k;n 2000 दताको ५० तशत 

31 lah e08f/ 2000 दताको ५० तशत 

32 /u+/f]ug tyf On]lS6«s yf]s ljqm]tf 2000 दताको ५० तशत 

33 ldn s'6fgL lk;fgL 2000 दताको ५० तशत 

34 cfO{;lqmd pBf]u 2000 दताको ५० तशत 

35 sk8f l;nfO{ k|lt d]l;g &% 2000 दताको ५० तशत 

36 x]o; sl6u+ k|lt s'rL{ !)) 2000 दताको ५० तशत 

37 s'l/o/,km\ofS;, sDKo'6/ / 6]NfLkmf]g 2000 दताको ५० तशत 

38 kfgLk'/L / r6k6 2000 दताको ५० तशत 

39 t/sf/L k;n 2000 दताको ५० तशत 

40 rZdf k;n 2000 दताको ५० तशत 

41 g;{/L / kmn'km'n lj?jf ljqmL ljt/0f 2000 दताको ५० तशत 

42 df6f]sf] efF8f jgfpg] 2000 दताको ५० तशत 

43 Hof]ltif 2000 दताको ५० तशत 

44 cl86/ km{d  2000 दताको ५० तशत 

45 l;nfO{, a'gfO{, k]G6Lu+, sl6u+ k|lzIf0f 2000 दताको ५० तशत 

46 lrlsT;s ljz]if1 -:j=;xfos, slj/fh 2000 दताको ५० तशत 

47 k'njf]8{ k|ltjf]8{ 2000 दताको ५० तशत 

48 lel8of] u]d k|lt l:sd 2000 दताको ५० तशत 

49 /]ld6]G; ;]jf 2000 दताको ५० तशत 

50 6«fen P08 6';{ k|f=ln= 2000 दताको ५० तशत 

51 a}b]lzs /f]huf/ sDkgL 2000 दताको ५० तशत 

52 sDKo'6/ OlGiro'6 2000 दताको ५० तशत 

53 sDKo'6/ df]jfO{n dd{t s]Gb| 2000 दताको ५० तशत 

54 l;/s 8;gf l;nfO{ pBf]u 2000 दताको ५० तशत 

55 g[To snf s]Gb| 2000 दताको ५० तशत 

56 ufO{, e};L, afv|f kmd, kfngf Joj;fo 2000 दताको ५० तशत 

57 df5f kfng Joj;fo 2000 दताको ५० तशत 

58 le/ dx sf8\g] jflif{s 2000 दताको ५० तशत 

59 cGo ;a} ;fdfGo ;+:yf btf{ 2000 दताको ५० तशत 

60 cfo'j]{lbs cf}iflw k;n 2000 दताको ५० तशत 

61 Pu|f]e]6 k;n 2000 दताको ५० तशत 



62 d;nf lrp/f ldn 2000 दताको ५० तशत 

63 kfp/f]6L, a]s/L, rfpldg pBf]u 2000 दताको ५० तशत 

64 s[lif tyf kz'k+IfL kmd{ 2000 दताको ५० तशत 

65 8]/L 2000 दताको ५० तशत 

66 cNnf] k|zf]wg pBf]u 2000 दताको ५० तशत 

67 kmnkm'n tyf t/sf/L ljqm]tf 2000 दताको ५० तशत 

68 ls/fgf k;n 2000 दताको ५० तशत 

69 ls6gfzs cf}ifwL, dn tyf ljpljhg laqm]tf 2000 दताको ५० तशत 

70 sfuh pBf]u 2000 दताको ५० तशत 

71 :6]zg/L tyf k':ts 2500 दताको ५० तशत 

72 df;' k;n 3000 दताको ५० तशत 

73 6]lSgsn OlGi6Ro'6 3000 दताको ५० तशत 

74 sG;N6]G;L tyf -n=_ kmd{ 3000 दताको ५० तशत 

75 Nofj 3000 दताको ५० तशत 

76 xNsf k]o kbfy{ ljqm]tf 3000 दताको ५० तशत 

77 uxgf k;n 3000 दताको ५० तशत 

78 vfBfGg ;Knfo;{ 3000 दताको ५० तशत 

79 lgdf{0f ;fdu|L 3000 दताको ५० तशत 

80 km]G;L k;n 3000 दताको ५० तशत 

81 /]6'/]G6 -d=d, tf;, ;]s'jf cflb_ 4000 दताको ५० तशत 

82 On]S6f]lgs ;fdg ljs|]tf 4000 दताको ५० तशत 

83 kmlg{r/ k;n 5000 दताको ५० तशत 

84 ;lk+u ;]G6/ 5000 दताको ५० तशत 

85 bfFt agfpg] k;n -bGt pkrf/ ;]jf_ 5000 दताको ५० तशत 

86 ;'grfbL k;n 5000 दताको ५० तशत 

87 OG6/g]6 ;le{; k|f]efO{8/ sfDkgL 5000 दताको ५० तशत 

88 sl6Ë 9'Ëf btf{ 5000 दताको ५० तशत 

89 Ans pBf]u 5000 दताको ५० तशत 

90 OlGhlgol/Ë sG;N6]G;L ;"rLs[t 5000 5000 

91 dlb/f ljqm]tf 5000 दताको ५० तशत 

92 kfgL l8n/ 5000 दताको ५० तशत 

93 ;"lt{hGo kbfy{ ljqm]tf 5000 दताको ५० तशत 

94 Pnf]k]lys cf}iflw k;n 5000 दताको ५० तशत 

95 9'+uf lu6\6L jfn'jf ljqm]tf 5000 दताको ५० तशत 

96 9'jfgL ;]jf 5000 दताको ५० तशत 

97 sf7 ;DaGwL sfd 5000 दताको ५० तशत 

98 u|Ln tyf kmnfd ;DaGwL sfd ug]{ 5000 दताको ५० तशत 

99 kf6L{ Kofn]; tyf 6]06 xfp; 5000 दताको ५० तशत 

100 ax'p2]ZoLo ;xsf/L ;+:yf kflnsfdf btf{ ePsf 5000 दताको ५० तशत 

101 xf8{jo/ k;n 6000 दताको ५० तशत 

102 a}+s tyf ljQLo ;+:yf jflif{s s/ 7500 7500 

103 kmlg{r/ pBf]u 7500 दताको ५० तशत 



104 lgdf{0f Joj;foL -3_ ju{ 10000 दताको ५० तशत 

105 cfon kKk 10000 दताको ५० तशत 

106 df]jfO{n 6fj/ 10000 दताको ५० तशत 

107 Pkm Pd /]l8of] :6];g 10000 दताको ५० तशत 

108 ldg/n jf6/ pBf]u 15000 दताको ५० तशत 

109 9'ËfvfgL pBf]u ;+rfng 20000 दताको ५० तशत 

110 s|;/ pBf]u 20000 दताको ५० तशत 

111 af]l8{u+ :s'n cf=lj= 50000 दताको ५० तशत 

112 af]l8{u+ :s'n df=lj 100000 दताको ५० तशत 

113 xf]d :6] btf{  5000 दताको ५० तशत 

114 ;fd'bflos xf]d :6] btf{ 10000 दताको ५० तशत 

115 xf]6n P08 /]i6'/]G6 5000 दताको ५० तशत 

116 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -u >]0fL –$ sf]7f ;Dd ePsf]_  5000 दताको ५० तशत 

117 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -v >]0fL –$ sf]7f b]lv !)  
sf]7f ;Dd_  

7500 
दताको ५० तशत 

118 xf]6n, nh P08 /]i6'/]G6 -s >]0fL –!) sf]7f eGbf a9L 
ePsf]_  

10000 
दताको ५० तशत 

119 l/;f]6{ k|lt zfvf 15000 दताको ५० तशत 

121 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf lkslgs :kf]6{ btf{ 5000 दताको ५० तशत 

122 
;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n, nh P08 
/]i6'/]G6 -u >]0fL $  sf]7f;Dd ePsf] / /]i6'/]G6 tyf 
;fgf Joj;fo ;d]t_ 

15000 

दताको ५० तशत 

123 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 
-v >]0fL $ b]lv !) sf]7f;Dd ePsf]_  

20000 
दताको ५० तशत 

124 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt xf]6n,nh P08 /]i6'/]G6 
-s >]0fL !) sf]7f eGbf a9L ePsf]_ 

30000 
दताको ५० तशत 

125 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt kf6L{ Kofn]; 30000 दताको ५० तशत 

126 ;fj{hlgs÷ktL{ hUufdf ;+rflnt l/;f]6{ k|lt zfvf 50000 दताको ५० तशत 

127 ;fgf pBf]u 15000 दताको ५० तशत 

128 demf}nf pBf]u 25000 दताको ५० तशत 

129 7"nf pBf]u 50000 दताको ५० तशत 

130 n]vfk/LIfs ;"lrs[t 500 500 

pNn]lvt s/ /z'Ns /b:t'/ c;"n pk/ ubf{ b]xfo adf]lhd ul/g]5 . 

s= Ps eGbf a9L Joj;fo ;Fu} ;+rfng eO{ ;Fu} btf{ u/]df d'Vo Joj;fosf] jflif{s s/ -btf{/gjLs/0f_ 
nfO{ dfGotf lbO{g]5 / cltl/Qm yk ?=!))) jflif{s s/df hf]l8g]5 .  

v= aSof}tf /sd / hl/jfgfsf] lx;fj ubf{ rfn' cf=j=sf] s/sf] b//]6nfO{ cfwf/ lnOg]5 .  

u= dfly pNn]v gePsf] Joj;fosf] xsdf ldNbf] h'Nbf] Joj;fosf] jflif{s s/ jf ufpFkflnsfsf] lg0f{o 
adf]lhd x'g]5 . 

 
cg';"rL %=! 



P]gsf] bkmf -^_ ;Fu ;DalGwt 
dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 

Joj;fo s/ b/ 
qm=;= k6s] Joj;fo s/                     b/ ?=  
! nQf ;fdfg uf8Laf6 3'dfo/  j]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 
# vfBffGg v'b|f ;fdfg uf8Laf6 3'dfP/  j]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 
$ cfn' t/sf/L  ;fdfg uf8Laf6 3'dfP/  j]Rg]nfO{ k|lt lbg 100 
% kf]sf/emf]nf ;fdfg 3'dfP/  j]Rg]nfO{ k|lt lbg 20 
^ gbLdf ¥ofkm\l6u+ k|lt JolQm k|lt lbg 20 
* /fFuf e}+;L j+u'/ k|ltuf]6f 100 
( v;L jf]sf k|lt uf]6f  50 
!) xfF; s'v'/f kG5L k|lt uf]6f  10 
!! df]6/;fO{snaf6 ;fdfg j]Rg]nfO{ k|lt lbg 50 

 
 
 

  



cg';"rL–^ 
P]gsf] bkmf -&_ ;Fu ;DalGwt 

dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 
hl8j'6L, sjf8L  / hLjhGt' s/ b/ 

qm=;= hl8j'6L sjf8L  / lhjhGt' s/ b/ ?= 
! pmg k|lt s]=hL !) 
@ vf]6f] k|lt lSjG6n %)) 
# d[t hLjhGt'sf] xf8 k|lt lSjG6n @)) 
$ d[t hLjhGt'sf] l;ª k|lt lSjG6n @)) 
% d[t hLjhGt'sf] Kjfv k|lt !) s]=hL !)) 
^ d[t lhjhGt'sf] 5fnf ju{km'6 !)) 
& xn'sf sjf8L k|lt uf8L #))) 
* x]jL sjf8L k|lt uf8L %))) 
( of;f{u'Djf nufPt :jLs[t k|fKt hl8j'6L ;+sng k|j]z 

z'Ns 
:yfgLo M !%)) 
aflx/sf] M %))) 

!) of;f{u'Djf lgsf;L s/ k|lt s]=hL= !))))/– 
 

cg';"rL–& 
P]gsf] bkmf -*_ ;Fu ;DalGwt 

dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 
lj1fkg  s/ b/ 

 
qm=; lj1fkg  s/ b/ ?= 
! ;fO{g jf]8{ Unf]jf]8{ xf]l8u+ jf]8{ k|lt ju{km'6 eGbf dfly 100 
@ t'n Jofg/ Ps xKtf eGbf ;Dd 100 
# t'n Jofg/ Ps xKtf eGbf j9L Ps dlxgf ;Dd 200 
$ kf]n Jofg/ Ps xKtf eGbf j9L Ps dlxgf ;Dd 50 
% Jofj;flos lel8of] s/ 100 
& Jofj;flos lel8of] s/ 100 

 
  



cg';"rL–* 
P]gsf] bkmf -(_ ;Fu ;DalGwt 

dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 
kfls{ª z'Ns b/ 

 
qm=; kfls{ª  z'Ns b/ ?= 
! 7"nf ;jf/L ;fwg 50 
@ ;fgf ;jf/L ;fwg 30 
# df]6/;fOsn  10 

 
cg';"rL ( 

P]gsf] bkmf -!)_ ;Fu ;DalGwt 
dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 

;]jf z'Ns b:t'/ 
 

qm=;= ljj/0f b/  
s l;kmfl/;   
! gftf k|dfl0ft 200 
@ /fxfbfgL l;kmfl/;  200 
# 3/hUuf gfd;f/L, dfnkf]t l;kmfl/; 500 
$ klt kTgL ;DjGw ljR5]b l;kmfl/;  1000 
% k]G;g sf8{ ;f] ;DaGwL l;kmfl/; 500 
^ xsjfnf ;+/If0f ;DaGwL l;kmfl/; 400 
& ;+3 ;+:yf btf{ ;DaGwL l;kmfl/; 500 
* ;fd'bflos ljwfno btf{ tyf :t/ j[l4 ;DaGwL l;kmfl/; 1000 
( sf7 , bfp/f l;kmfl/; 500 
!) c+u|hL efifdf ul/g] l;kmfl/;  500 
!! j+zhsf] gful/stf ;DaGwL l;kmfl/; 200 
!# cËLs[t gful/stf l;kmfl/; 1000 
!$ gfd 5'6sf] l;kmfl/;  200 
!% rf/ lsNnf k|dfl0ft l;kmfl/;   500 / थप  त क ा  50  
!^ 3/jf6f] k|dfl0ft 500  
!& ;gfvt l;kmfl/; 300 
!* hGd, d[To', ljjfx k|dfl0ft ;DaGwL l;kmfl/; 500 
!( hGd d[To' tyf cGo JolQmut 36gf btf{ #% lbg kl5 200 
@) hGd d[To' tyf cGo JolQmut 36gf btf{ k|ltlnlk 500 
@! :yfoL j;f]jf; ;DaGwL l;kmfl/;  300 
@@ gfd y/ hGd ldlt ;+;f]wg l;kmfl/; 500 
@$ 3/kftfn k|dfl0ft 300 
@% JolQmut ljj/0f k|dfl0ft  300 



@^ ;+/Ifs k|dfl0ft tyf l;kmfl/; 300 
@& sfuh d~h'/Lgfdf k|dfl0ft  500 
@* cfly{s cj:yf sdhf]/ k|dfl0ft l;kmfl/; 300 
@( cfly{s cj:yf ;DkGg k|dfl0ft l;kmfl/; 500 
#) Jxfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; 300 
#! 3/hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; 300 
#@ Jofk/ Joj:ffo jGb ePsf], ;+rfng gePsf], Jofkf/ Joj;fo gePsf] 

l;kmfl/; 
300 

## ldnfkqsf] sfuh lgj]bg btf{ tyf l;kmfl/; 300 
#$ lgz'Ns, ;Mz'Ns :jfYo pkrf/ l;kmfl/; 100 
#% ck'tfnL hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 5000 
#^ hUufwgL k|df0f k'hf{df ljj/0f ;+zf]wg l;kmfl/; 500 
#& hUufwgL k|df0f k'hf{df kmf]6f] 6fF;, 3/ sfod / gful/stf g+ sfod 

l;kmfl/; 500 

#* cbfntdf xsjfnf l;kmfl/; 1000 
#( k"hf{df 3/ sfod ug]{ l;kmfl/; 300 
$) km/s km/s gfdy/ ePsf] JolQm Pp6} eGg] l;kmfl/; 500 
$! hUuf wgL k"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; 300 
$@ lsQf sf6 l;kmfl/; 500 
$# hUuf gfd;f/L ug]{ l;kmfl/; 500 
$$ hUuf xs ;DaGwL l;kmfl/; 300 
$% d[ts;+Fu gftf k|dfl0ft ;h{ldg l;kmfl/; 500 
$^ pwf]u 7fpF;f/L ug]{ l;kmfl/; 1000 
$& hLljt /x]sf] l;kmfl/; 300 
$* lghL ljBfno vf]Ng l;kmfl/; 5000 
$( lghL ljBfno sIff yk l;kmfl/; 2000 
%) lghL ljBfno 7fpF;f/L l;kmfl/; 1000 
%! kfng kf]if0fsf] l;kmfl/; 300 
%@ sf]7f vf]Ng /f]xj/ j:g] k|s[ofdf ;+nUg  500 
%# !% PlDko/ ljB't\ h8fg l;kmfl/; sRrL 3/  1000 
%$ !% PlDko/ ljB't\ h8fg l;kmfl/; cf/=l;=l; kSsL  3/  1500 
%% lghL hUufsf] ljB't kf]n ;fg]{ ;DaGwL l;kmfl/; k|lt kf]n 500 
%^ ljB't ld6/ :yfgfGt/0f ;DaGwL l;kmfl/; 500 
%& s/ r'Qmf k|df0fkq 500 
%* rfl/lqs l;kmf/L; 500 
%( ljB't\, 6]lnkmf]]g, vfg]kfgL h8fg tyf gfd;f/L l;kmfl/; 500 
^) pBf]u :yfkgf l;kmfl/; 5000 
^! ejg lgdf0f{ l:js[t l;kmfl/; 500 
^@ 5fqj[lt l;kmfl/; 100 
^# ljljw l;kmfl/; 300 
^$ cGo nfO{;]G; gjLs/0f b:t'/ 500 
^% lel8of] pks/0f gjLs/0f b:t'/ 500 



^& lgdf{0f Joj;foL nfO;]G; b:t'/ 5000 
^* lgdf{0f Joj;foL nfO{;]G; gjLs/0f b:t'/ 2500 
^( ljljw ;DefJotf cWoog l;kmfl/; b:t'/ 3000 

&) l;g]dfxn :yfkgf cg'dlt b:t'/ 5000 
&! k/LIff b:t'/ लोक सेवा आयोगल ेतोके वमोिजम 

&@ kfgL3f6 hnljxf/ df5fdfg]{ cg'dlt b:t'/ jflif{s 1500 
&# cGo lgsfosf] l;kmfl/af6 ;+rfng x'g] pBf]u cg'dlt b:t'/  5000 
&$ cGo b:t'/ 700 
&% cfwf/e't tx lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f -sIff % ;Dd_ 700 
&^ cfwf/e't tx lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f -sIff * ;Dd_ 1000 
&& dfWolds tx lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f -sIff !) ;Dd_ 1500 
&* dfWolds tx lzIfs lgo'lQm clen]vLs/0f -sIff !@ ;Dd_ 2000 
&( ufpFkflnsf leq ;?jf ;xdlt 500 
*) cGt/ lhNnf ;?jf ;xdlt 2000 
*! cfGtl/s ;?jf ;xdlt l;kmfl/; 1000 
*@ ;DklQ d"Nof+sg l;kmfl/; Go"gtd ?=%)) / -s'n ;DklQsf]_ )=! k|ltzt  
*# k]zf, Joj;fo tyf ;+:yf btf{ k|df0f kqsf] kltlnlk !)))÷– 
*$ k]zf, Joj;fo gfd ;f/L tyf gfd kl/j{t  !)))÷– 
*% cfdf ;d"x/o'jf Snj h:tf ;fdflhs ;+:yf btf{  @)))÷– 
*^ cfdf ;d"x/o'jf Snj h:tf ;fdflhs ;+:yf  gjLs/0f !)))÷– 
*& PS;fe]6/ ;~rfng cg'dlt k|lt lbg 1000÷– 
** h]=l;=lj= ;~rfng cg'dlt k|lt lbg 500÷– 
*( ;]jf z'Ns -;/;kmfO{ z'Ns_ 
! cf+lzs ;/;kmfO x'g] If]qdf k|lt3/ dfl;s 15 
# lgoldt ;/;kmfO x'g]df ;8s If]qdf k|lt3/ dfl;s 40 
$ lgoldt ;/;kmfO x'g]df ;8s If]q jflx/ k|lt3/ dfl;s 30 
% xf]6n, gfFO{, xl:k6n, jf]l8u+ :s'n, lslNgs, k;n dfl;s 60 
^ ;h{ldg d'r''Nsf 500 
* cldg z'Ns M  

 ! lsQf hUuf jf ;f] eGbf j9L ! lbg sfof{nojf6 cfO{hfO{ ug{ ;Sg] sfdsf] 
nflu ?   @)))  

 ! lbg b]lv # lbg ;Ddsf] cfO{hfO{ sfdsf] nflu ? %))) 
 # lbg eGbf j9L & lbg ;Ddsf] nflu ? !)))) 
 

 

(! ko{6g If]q k|j]z z'Ns 
! :jb]zL  0 
@ ljb]zL 2000 
# jgef]h If]q k|j]z z'Ns  2000 
$ Eo'6fj/ kfs{ 15 
(@ dxz'n tyf ;]jf z'Ns  
! vfg]kfgL dxz'n dfl;s lg0f{o jdf]lhd x'g] 

# ljB't dxz'n dfl;s lg0f{o jdf]lhd x'g] 



$ 6]lnkmf]g dxz'n dfl;s lg0f{o jdf]lhd x'g] 

% s]jn g]6j{s dxz'n dfl;s lg0f{o jdf]lhd x'g] 

^ OG6/g]6 dxz'n dfl;s lg0f{o jdf]lhd x'g] 

cg';"rL !) 
P]gsf] bkmf -!!_ ;Fu ;DalGwt 

dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] k|fs[lts ;|f]t ;fwg pkof]u tyf 
ljqmLs/ 

qm=;= ljj/0f s/sf] b/ ?= 
! /f]8f, lu§L, u]u|fg,   k|lt 3g %)) 
@ 9'Ëf, r6\6fg, :n]6 k|lt 3g %)) 
# lrK; k|lt 3g %)) 
$ afn'jf k|lt 3g %)) 
% r'g 9'Ëf k|lt 3g %)) 
^ bxQ/ jxQ/  k|lt lsnf] % ?k}ofF 
& df6f]  k|lt 3g  75 
* s|;/ jfn'jf  k|lt 3g !)00 
( sl6u+ 9'+uf k|lt 3gld6/ k|lt 3g *00  
!) 5kgL ;fbf k|lt 3gld6/ k|lt 3g  500 
!! k|lt ;]s]G8 ! ln6/ ;Dd kfgL k|of]u ug]{ ldg/n jf6/ pBf]unfO{  

jflif{s /f]oN6L 
50000/- 

!@ k|lt ;]s]G8 ! ln6/ eGbf dfly kfgL k|of]u ug]{ ldg/n jf6/ 
pBf]unfO{ k|lt ln6/ yk jflif{s /f]oN6L   

25000/- 

!# vfg]kfgL cGo :yfgLo txnfO{ pknAw u/fpg kg]{ ePdf k|lt 
;]s]G8 k|ltln6/ ;|f]tnfO{ jflif{s /f]oN6L 

3500/- 

cg';"rL !! 
P]gsf] bkmf -!@_ ;Fu ;DalGwt 

dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] xf6 jhf/ tyf dgf]/~hg s/ 
qm=;= xf6 jhf/ tyf dgf]/~hg s/ b/ 
! xf6 jhf/ k;n s/ 200 
@ dgf]/~hg s/  200 
# kj{ tyf d]nf s/ - cfof]hs jf6_ 1000 

 
cg';"rL !@ 

P]gsf] bkmf -!#_ ;Fu ;DalGwt 
dfbL ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleq nufpg ;Sg] 

b08 ;hfo 
qm=;= b08 ;hfo  b/ 
1 l;+rfO{o'Qm hldg jfFemf] /fVg]nfO{ jflif{s         k|lt /f]kgL  100 
2 cg'dlt glnO gbLdf df5f dfg]{ nfO{  5000 
3 gbLdf ljif /fVg] tyf s/]G6 nufpg] 25000 
4 gbLhGo 9'Ëf, lu6L, jfn'jf, rf]/L lgsf;L k|lt3gld6/ 3000 



5 sjf8L hGo j:t' rf]/L lgsf;L k6s]  5000 
6 vfgLhGo 9'Ëf, cg'dlt ljgf pTvgg 5000 
7 ph'/L btf{ b:t'/ 200 
8 ldnfkq b:t'/ 500 
9 d'4f l;kmfl/; b:t'/ 500 
10 cGo Goflos b:t'/ 500 
11 ufpFkflnsfdf jflif{s a'emfpg' kg]{ s/ tyf b:t'/ 

ga'emfPdf  

klxnf] jif{ aSof}tfsf] @) k|ltzt / 
bf];|f] jif{ b]lv hl/jfgfdf ;d]t @) 
k|ltztsf] b/n] yk 

12 cg'dlt glnO{ Knl6ª u/]df ! /f]kgL;Dd 50000 

13 cg'dlt glnO{ Knl6ª u/]df ! /f]kgL eGbf a9L 150000 
14 lgif]lwt If]qdf Joj;fo ;+rfng ug]{, k|rf/ af]8{ /fVg] sfo{ 

u/]df ;fdu|L hkmt ;lxt 
!))) 

15 lgif]lwt If]qdf lgdf{0f ;fdfu|L /fvL c7rfln; 306f leq 
gx6fPdf 

1500 

16 ;fj{hlgs :yfgdf kmf]x/ d}nf kmfn]df 1000 
17 5tsf], afy?d, lsrgsf] kfgL ;fj{hlgs :yfgdf kmfn]df 1500 
18 gS;fkf; :jLs[t ljgf 3/ agfPdf  gS;fkf; b:t'/sf] bf]Aa/ b:t'/ 

19 cg'dlt ljgf vfgLhGo kbfy{ pTvgg\ u/]df 15000 
20 cg'dlt glnO{ d]lzg/L cf}hf/ tyf :sfe]6/ h:tf pks/0f 

;fj{hlgs hUufdf k|of]u u/]df k|lt lbg 
10000 

21 cg'dlt glnO{ d]lzg/L cf}hf/ tyf :sfe]6/ h:tf pks/0f 
JolQmut hUufdf k|of]u u/]df k|lt lbg 

5000 

 
 
 


