
िस न िववरण दःतरु(राज् )
१ घर बाटो ूमाणीत िसफािरस

वडा न ८,९,१०,११,१४ र १५ को हकमा
क कच्ची मोटर बाटोले छोएको ूित आना . २००
ख पक्की मोटर बाटोले छोएको ूित आना . २५०
ग पलािनङ जग्गाको हकमा ूित आना . ७००
घ हाईवेमा छोएको जग्गा चौकी भन्जनाङ सम्म ूित आना . ३००
ङ गोरेटो बाटोले छोएको ूित आना . १५०
च बाटो नभएको हकमा ूित आना . १००
छ न्यनु्तम रिसद .१५०० को रिसद कािटने

वडा न १,२,३,४,५,६,७,१२,१३, को हकमा

क
कच्ची मोटर बाटोले छोएको

न्यनु्तम  १५०० थप रोपनी 
 ५००

ख
शंखरापरुको हाईवे बाहेक वडा न ६ र ७ हाईवेको पानी 
महुान सम्म ूित आना  २००

ग
वडा न ६ र ७ बाहेक अनयको हकमा

न्यनु्तम  १५०० थप रोपनी 
 ५००

घ
गोरेटो बाटोले छोएको

न्यनु्तम  १0०० थप रोपनी 
 ५००

ङ
बाटो नभएको हकमा

न्यनु्तम  १0०० थप रोपनी 
 २००

च न्यनु्तम रिसद  १००० को रिसद काटीने

छ
नामसारी। अंश बण्डा ूायोजनको लागी जित रोपनी भए पिन  ५००

२ चार िकल्ला ूमािणत

क
वडा न १,२,३,४,५,६,७,१२,१३, को हकमा

सु  जित िक ाको भए पिन 
रय.५००

ख

वडा न ८,९,१०,११,१४ र १५ को हकमा सु  एक िक ाको न्यनुतम 
.१०००    थप ूित िक ा 
 २००

यस नगरपािलकामा आिथर्क वषर् ०७३/०७४ वषर्को लािग िनधार्िरत राज  तथा कर दःतरु



३ नक्सा पासको हकमा
क planning,plotting, housing permit िदनको लािग .१०,०००
ख आवािसय गर

अःथाई टहरा बसोबासको लािग (बास, जःतापाता) ूित घर . ५००
माटोको जोडाई भएको घर, ब्लकको घर, ईटा र 
माटोको जोडाई, ढुङगाको घर ूित घर . १५००
पणुर् पमा शसबाट बनेको टहरा, भवन
५०० वगर् िफट सम्मको .१०००
५००-१००० वगर् िफट सम्मको . २०००
१००० वगर् िफट भन्दा बेसीलाई . ५०००

घ ढलाने घर नयँा ब े घरको हकमा
आवािसय ूायोजनको लािग ूित वगर् िफट  ६
व्यापािरक ूायोजनको लािग ूित वगर् िफट  ८
परुानो बिनसकेको घर िनयिमत गन हकमा ूित वगर् िफट  ८

ङ नक्सा संसोधन ूित वगर् िफट  २
च िनमार्ण सम्प  िदने माऽ सािवक गािवसमा सिवकृत ूित घर  २५००
छ नक्सा दरखाःत फारम .१००० ूित फारम
ज घरको नक्सा नामसारी ूित वगर् फुट  २
झ नक्सा पास दःतरु नया ब े हाउिजङको घरको हकमा ूित वगर् िफट  १०

ञ
घर जग्गाको ूािविधक मलु्याङकन ूित लाख .२५० (िवधाथीर् 

ूयोजनको लािग ९०% छुट)

४ मालपोत तथा भिुमकर

क
वडा न १,२,३,४,५,६,७,१२,१३, को हकमा

ूित आना .२ न्यनु्तम  
२५को रिसद कािटने

ख
वडा न ८,९,१०,११,१४ र १५ को हकमा ूित आना .५ न्यनु्तम  ५० 

को रिसद कािटने

५ िसफािरसको हकमा

१

मोही नामसारी, मोही लगत क ा

एक रोपिन सम्म  ५००     
  थप ूित रोपिन  १००



२

जग्गा दतार् नामसारी

सगुम क्षेऽको हकमा 
.१०००(जित रोपिन भए पिन)
दगुर्म क्षेऽको हकमा जित रोपिन 
भए पिन  ५००

३ नाता कायम िसफािरस ूित िसफिरस  ५००
५ बसोबास िसफािरस  ५००
६ धारा िबजलुी तथा अन्य िसफािरस  १००
७ नागिरक्ता िसफािरस िन: शलु्क
८ अंमिेजमा गिरने ूत्येक िसफािरसह ूित िसफािरस  ५००

९

व्यिक्तगत घटना दतार्

घटना घटेको ३५ िदन िभऽ 
िनशलु्क त्यस पिछ जिरवाना  
१००

१०
िनवेदन दःतरु

ूत्येक िनवेदनमा  १० को 
िटकट

११ सजर्िमन मचुलु्का, रोहवर, तामेली आिद  ५००
१२ मु ा मािमला दतार्  ३००
१३ वाली धरौटी राख्न िनवेदन दःतरु  १०
१४ घर जग्गा बहाल कर बहालको २ ूितसत
१५ कर चकु्ता िसफािरस  २००
१६ एम्बलेुन्स दःतरु नपाबाट संचािलत

१० िकिम सम्म  ३००
१० िकिम बािहर  ५००

१७ संघ संःथा ःथापना िसफािरस  ७००
१८ उधोग ःथापना िसफािरस दःतरु

ठुलो उधोग  ३०००
मझौला उधोग  २०००
साना उधोग  १०००
घरेल ुउधोग  ८००
 ४० लाख भन्दा बिढ पजुी भएको . ५०००

१९ पेन्सन प ा िसफािरस दःतरु
नेपालको लािग  १०००
भारतको लािग  १५००
अन्यको लािग  २०००



२० आपतुािल िसफािरस
नेपालको लािग  ५००
िवदेसको लािग  १०००

२१ संघ संःथा, व्यवासाय आिद निवकरण  दःतरु ५०% सम्बिन्धत व्यवसायको
२२ सडक बाटो काटनको ईज्जात द्ःतरु 

िपच सडक  २०००
माभेल सडक  १०००
किच्च सडक काटनको लािग  ५००

२३ ूितिलिप दःतरु
िनवेदन िसफािरस आिद  २०
उपोभक्ता पिरचयपऽ  ५०
घर घडेरी ॐेःताको ूितिलिप  ५०
अन्य कागजपऽ  ५०

२४ नाम संसोधन िसफािरस  १००
२६ अन्य सामन्य िसफिरसको हकमा . २००
२७ कोठा खोल्ने .५००

६ घरकर .५००
७ मनोरन्जनको करको हकमा

क
िसनेमा हल

ूितहल  ५००० थपहलको 
 १०००

ख िभिडयो हल ूितहल  २५००
ग सांःकृितक ूदशर्न हल ूितहल  १०००
घ िथएटर संिगत हल  १०००
ङ जाद ु, सकर् स, चटक आिद ूित िदन  २००
च िडःक तथा व्यापािरक केबलु  ८५००

८ पटके सवारी कर

.१०० (चार पाङम)े  
१०(दईु पाङम)े

९ सवारी साधनको हकमा दतार् तथा सवारी कर
क मोटरसाईकल, ःकुटर, मोपेड  १००
ख कार, िजप  ५००
ग बस, िमिनबस  १०००
घ टरक  १०००
ङ िटफर  १०००



च िपकप गािड  १०००
छ डोजर, सकाभेटर  २०००
ज टयाक्टर  २००

१० खािन संचालन
क सनु तथा बहमुलु्य धात ु .५००००
ख बालवुा खािन  ३००००
ग माटो खानी  २००००
घ कोईला  १००००
ङ अन्य खािनको हकमा ूकार हेरेर न्यनु्तम  १००००
च बालवुा ूसोधन केन्ि . १००००

११ खिनज ओसार पसार
क बालवुा िनशान, िटपर्र .१००- .३००
ख माटो िनशान, िटपर .५०- .१५०
ग काठ ूित िटप ५००
घ ढुङगा, रोढा ूित िटप ५००

१२ िव ापन कर होिडङ बोडर्

िव ापन कर एक र

.१०० पाच वगर् िफट 
सम्मको, थप  २५ ूित वगर् 
िफट

दईु रंगको .२०० थप  २५ ूित वगर् िफट
बह ुर को .३०० थप  २५ ूित वगर् िफट
मादक पदाथर् र सिुतर्जन्य पदाथर्को थप २५%

१३ व्यवसाय कर
१ होटल तथा लज
क पाच तारे होटल . १,००,०००
ख चार तारे होटल . ७५,०००
ग ितन तारे होटल . ५०,०००
घ दईु तारे होटल . २५,०००
ङ एक तारे होटल . १५,०००
च रेंडरेुन्ट एण्ड बार, िरषोटर् तथा दोहोरी साझ .१००००



छ होटल एण्ड लज, गे  हाउस, हो ल, प्याराग्लाइिडङ .५०००
ज कटेज .५०००
झ िमठाई पसल ठुलो . २०००
ञ क्यािबन, डान्स बार . ८०००
ट सादारण रे ु रेन्ट .३०००
२ पेशोल पम्प . ५०००

ग्यास , मिटतेल िडपो, िबिब ःतल .१५००
३ बक तथा िबितय संःथाको
क बािणजय बक . १००००
ख िबकास बक . १००००
ग फाईनान्स कम्पिन

ूधान कायर्लय .५०००
शाखा कायार्लय .३०००

घ लघ ुिव  बाकास बक
ूधान कायर्लय .५०००
शाखा कायार्लय .२०००

ङ िबमा कम्पिन
ूधान कायर्लय .८०००
शाखा कायार्लय .५०००

च िबदेिश मिुा सटही सिहत िधतोपऽ कारोबार .२०००
छ सहकारी बक

ूधान कायर्लय .२०००
शाखा कायार्लय .१५००

ज मिन शान्सफर .३०००
झ पलु ःनकुर हाउस .८००
४ ःवाःथ सेवाको हकमा
क गैर सरकारी अःपताल ूित अःपताल .५०००
ख नरिसंग होम ूित अःपताल .५०००
ग िनिज क्लिनक त्था ल्याब .२०००
घ क्लिनक डाकटर सेवा .२०००
ङ साधाराण िकिल्नक .१५००
च ल्याब .१५००
छ औिंध पसल . १५००
ज जिडबिुट पसल .१५००



झ जिडबिुट उधोग .३०००
५ िशक्षा सेवा
क क्यामपस ःतरको .५०००
ख उच्च मािवको हकमा . ३०००
ग मािव सम्म .२०००
घ कोिचङ सेन्टर .१०००
ङ ूािविधक िशक्षा

ःनातक सरह .५०००
ूमाण पऽ तह .३०००
एसएलिस सरह .२०००

च तािलम तथा अनसुन्धान केन्ि .१०००
छ ूिशक्षण केन्ि ईिन्ःटटयटु .१०००
ज कम्पयटुर ूिशक्षण केन्ि .१०००
झ भाषा, टाईिपङ ूिशक्षण केन्ि .१०००
ञ साईिभङ सेन्टर, संिगत केन्ि .१०००
ट एफ एम, िटिभ ूसारण .३०००
६ परामषर् सेवा
क ईिन्जिनयिरङ कन्सलटयान्सी फमर् .२०००
ख व्यिक्तगत पमा

ईिन्जिनयर .१५००
ओभरिसयर .१०००

ग कानिुन सेवा
अिधवक्ता भएको ल फमर् .२०००
अिभवक्ता सम्म भएको ल फमर् .१०००

७ िनमार्ण व्यवासय दतार्
क वगर्का .१००००
ख वगर् .५०००
ग वगर्का .३०००
घ वगर्का .२०००
न.पाबाट जािर भएको ठेक्का प ामा न.पामा दतार् हनु आउनेको हकमा ५०% माऽ

९ संःथा दतार् 
NGO . ५०००

INGO .१००००



ःथािनय क्लब, िटम र सामािजक संःथा . २००
१० हःतकला तथा कलात्मक सामान
क कलात्मक मतुीर्, हयािण्डबाफट उधोग .५०००
ख थांका, पेपर हयािण्डबाफट पसल .५०००
ग तामा िपतल, अल्मिुनयम, िःटल ,क्यान िकचेन कनॐन .३०००
घ गारमेण्ट , पिँमना 

उधोग .५०००
पसल .३०००

११ सिब्ज पसल
थोक पसल .७००

खिुा पसल .५००
१२ फलफुल पसल

साधारण पसल .५००
मझौला पसल .६००
ठुलो पसल .८००

१३ िकराना पसल
िडलरिसप भएको .२५००
थक खिुा .१०००
खिुा पसल .८००

१४ सैलनु
कपाल काटने .५००

१५ सिुचकार
ठुलो पसल कपडा िसलाउने सिहत .२०००
साना पसल .५००

१६ ब्यिुटपालर्र र शङृगार पसल
ब्यिुट पालर्र .५००
शङृगार सामािम पसल .५००

१७ जु ा पसल
जु ा बनाई िबब गन .२०००
साधारण खिुा पसल .१०००
जु ा िसउने टाल टुल .२००

१८ भाडा पसल
थोक पसल ूित पसल .२०००
खिुा पसल ूित पसल .१०००



१९ पान पसल, फुटकर चरुोट र िविड िबिब पसल
मखु्य चोक र बजारमा . ६००
अन्य ठाउमा .४००

२० तयािर पोसाक, फ्यान्सी पसल
थोक र खिुा पसल .१०००
खिुा पसल .७००

२१ कपडा पसल
थोक र खिुा पसल .५०००
खिुा पसल .१५००

२२ फिनर्चर पसल
काठ िमल समेत भएको पसल .५०००
साधारण फिनर्चर पसल .२०००
िशसा प्लाईउड पसल .१०००
बेत बासको पसल .१०००

२३ िनमार्ण सामिमको िडपो .३००० ूित िडपो
२४ बन पैदावरमा आधािरत िमल

प्लाई उड स िमल .५०००
बास प्लाई िमल .५०००
शिल भएको स िमल .४०००
साधारण स िमल . २०००

२५ हाडर्वेयर पसल
सबै िनमार्ण सामािम भएको .५०००
मु पाईप, ब्लक, मावर्ल कंिबट उधोग .५०००

अल्मयिुनयम, फलामे झयाल, िमल, सोलार बनाउने र 
बेचने .२५००

रंग रोगन, िससा , प्लाईउड आिदको िडलरिसप भएको .२०००

िनमार्ण सामािम िडलरिसप नभएको िबिब पसल .१५००
ःयानेटरी, खानेपानी पाईप तथा िफिटङ सामान .२०००
फलोिरङ तथा फिनर्िसङ पसल .२०००

२६ धान, िचउरा , गह ुकुटने र तेल पेलनी .५००
२७ ईलेिक्शकल सामान पसल

िडलरिसप, होलसेल .२५००
िडलरिसप नभएको फुटकर िबिब .१५००



फुटकर िबबेता र ममर्त सम्बार .१०००
२८ ईलेक्शोिनक सामान पसल

िटिभ रेिडयो, िहटर, िृज, क्यामेरा, वािशंङ मेिशन, आिद 
एजेिन्स सप्लायसर् ईलेक्शोिनक्स सामान .३०००
रेिडयो, घिड बेचने माऽ .१०००
साउन्ड माईक िःपकर पसल,भाडामा िदने , िबिब गन 
वेिल्डङ पसल .१५००
ईलेक्शोिनक ममर्त पसल .१०००
चःमा घिड पसल तथा ममर्त पसल .१०००
ःटोभ, ग्यास चलु्हो, ूसेर कुकर ममर्त .५००

२९ मिदरा िबबेता पसल
आधिुनक िसल प्याक िडलरिसप भइको .५०००
िडलरिसप नभएको फुटकर िबिब .२५००
साधारण मिदरा पसल .१०००

३० गरगहना
सनु चादी गहना बनाउने तथा िबिब गन .५०००
नक्किल गहना र जलप लगाई बेच्ने पसल .२०००
कािरगर राखी बनाउने ज्यालादारी .१५००

३१ कृिष सामािम िबिब पसल
िडलरिसप बएको .१५००
िडलरिसप नभएको साधारण पसल .१०००

३२ ःटेःनरी, पःुतक तथा पऽ पिऽका पसल
पलु ःनकुर हाउस .१५००
खिुा पसल .१०००

३३ छापाखाना, ूसे,िःबन िून्ट, पेन्ट सेवा
छापाखाना अपसेट ूसे .३०००
साधारण छापाखाना .१५००

३४ प्लासिटक सामान पसल
थोक िबबेता .१०००
फुटकर खिुा िबबेता पसल .७००

३५ िवसाता तथा जनरल ःटोसर्
िडलरिसप िबबेता .१०००
फुटकर िबबेता .७००

३६ गल्ला पसल



१० लाखको बन्दा बिढ पिुज . ४०००
५ लाख देखी १० लाख सम्म .२०००
३ लाख देखी ५ लाख .१५००
१ देखी ३ लाख .१०००

३७ िमठाई पसल 
सबै िकिसमको िमठाई पाउने ठुलो पसल .२०००
साधारण िमठाई र िचया पसल .१०००

३८ मास ुपसल
पश ुबदशाला .२०००
कोल्ड ःटोर सिहत भएको .१०००
ृेस हाउस .८००
खिुा व्यापार .५००

३९ फोटो ःटुिडयो
कलर ल्याब, िभिडयो क्यामेरा सिहत भएको .१०००
ःटुिडयो क्यामेरा माऽ भएको . ५००

४० सेटिर  व्यवासाय
ढलान मेिशन िलफट भएको .३०००
ढलान मेिशन िलफट नभएको .२०००
फमार् सेटिरङ .१०००

४१ मोटर, मोटरसाईकल, साईकल ममर्त तथा िरसोिलङ
शक , मोटर, शयाक्टर ममर्त तथा पाठ पजुार् िबिब गन .२५००
ईिन्जिनयिरङ वकर् सप लेथ सिहत भएको .२०००
ईिन्जिनयिरङ वकर् सप लेथ नभएको िमल ऊधोग सिहत .१५००
डेिन्टङ, पेिन्टङ पसल .१०००
दईु पाङम ेर चार पाङम ेसवारी िबिब केन्ि . ५०००
मोटरसाईकल, साईकल पाटर्स िबिब सेन्टर .१०००
मोटरसाईकल ममर्त केन्ि .१०००
िरसोली  पसल .१५००
साइकल, िरक्सा ममर्त .५००

४२
कबािड पसल, फलाम, िसिस , कागज सबे िकिसमको .१५००

४३ यातायात तथा ढुवािन सेवा
क ढुवािन सेवा

न.पामा मखु्य कायर्लय भएको .५०००



नपामा साखा कायर्लय भएको .३०००
ख यातायात सेवा

बस व्यवसाय .५०००
टयाक्सी व्यवासाय .२०००
ठेला गाडा , िरक्सा व्यसवसाय .५००

४४ संचार सेवा व्यवसाय
शङकल, फ्याक्स, तथा ईन्टरनेत समेत भएको .१०००
सेटेलाइट केबलु सेवा .५०००
फोटोकिप र िून्ट सेवा मऽ .१०००

४५ डेरी ऊधोग
डेरी पसल ठलो उधोग .५०००
डेरी पसल .२०००
दधु संकलन केन्ि .१०००
दधु खिरद िबिब केन्ि .१०००

४६ िरयल ःटेट व्यवाःय .५०००
४७ हाउिजङ क्मपिन .५०००
४८ घर जग्गा खिरद िबिब .५०००

एक फमर्बाट एक वा एक भन्दा बिढ कारोबार गरेमा ूत्येक कारोबारमा थप .३००
४९ िनम्न पसलह मा िनम्न बमोिजमको कर लाग्ने

िटनको बाकस लगायत अन्य िटनको सामािम बनाउने .१०००
चसमा पसल .१०००
टाक, बकरम, धागो पसल .८००
जिर भन पसल .८००
कोल्ड िसंक पसल .८००
हःतरेखा पसल पटके .५००
पेिन्टंग पसल .८००
साईिकिलनसर् .८००
टेन्टहाउस पसल .१५००
दाउरा िबिब पसल .१०००
िसलाई मेिसन ममर्त पसल .८००
दन्दकु ममर्त पसल .१५००
शाभल एजेन्सी .१५००
दालमोठ पापड पसल .१०००
ग्यास उधोग .५०००



िबःकुट, िजरा र मसाला कुटने र बेचने पसल .१०००
मम, चाउिमन खाजा पसल .१०००
खाना पाईने भोजानालय पसल .१५००
तयािर डसना िसरक पसल .१०००
मोबाईल फोन ममर्त तथा िबिब पसल .१५००
सेल्फ डाईनो वकर् सफ .१०००
धमर् काटा .२५००
कारपेट र फरिनिस .२०००

५० ऊधोग व्यवासाय तफर्
क खाध्य उधोग

१०१ हषर् पावर देिख २०० हषर् पावर सम्म .१००००
५१ हषर् पावर देिख १०० हषर् पावर सम्म . ५०००
३१ हषर् पावर देिख ५० हषर् पावर सम्म . ३५००
२१ हषर् पावर देिख ३० हषर् पवर सम्म .३०००
२० हषर् पावर सम्म . २०००
पश ुपंक्षी दाना उत्पादन गन .२५००
चाउ चाउ उत्पादन गन ठुलो राि यर् ःतरको .१००००
चाउ चाउ , चाउिमन उत्पादन . १०००

ख आईसिबम , पाउरोिट, िबंकुट,र िचजबल( तयािर खाध्य उधोग)
आईसिबम उधोग .२०००
पाउरोिट उधोग .१५००
िबःकुट उधोग . १५००
िचज बल उधोग . १५००
कन्फेक्सनरी ऊधोग( ःवचािलत मेिशन ारा) .२५००
कन्फेक्सनरी ऊधोग( हाते मेिशन ारा) .१५००

ग िडि लिर र ॄअुिर तथा पेय पदाथर् ऊधोग
उच्च ःतिरय मिदरा र सिुतर्जन्य उधोग .१५,०००
मध्ययम ौेिणको मिदरा उधोग .१००००
साधारण मिदरा उधोग .५०००
सोडा वाटर, कोक, फेन्टा, जामजेली उत्पादक .५०००

घ कुखरुा फमर्
क वगर् .३०००
ख गगर् .२५००
ग वरर् .१५००



ङ नसर्िर
क वगर् .१०००
ख गगर् .८००
ग वरर् .७००

च मेटल धात ुउधोग
भाडा बनाउने उधोग
आधिुनक मेिशन र औजारबाट .५०००
हातले िपिट वा ढलान गिर बनाउने .१५००
धातकुो कलात्मक मिुतर् बनाउने 
आधिुनक मेिशन र औजारबाट .१५००
हातले िपिट वा ढलान गिर बनाउने .१०००
िःटल फिनर्चर उधोग .१५००
लोहा कारखाना .५०००

छ ईटा िझङगिट ऊधोग
मेिशन ारा उत्पादन गन .१००००
िचिम्नबाट उत्पादन गन .८०००
टायल ब्लक उधोग .२०००
हौिद गमला उधोग .८००

ज अन्य उधोग
कागज फयािक्श . ८०००
कपडा उधोग .८०००
मैदा उधोग . ८०००
गारमेन्ट .५०००
फोम उधोग .२५००
ब्यािश उधोग .२५००
साबनु उधोग .२०००
मैनबि  उधोग .२०००
कपास िफटने उधोग .२०००
प्लाईउड उधोग .५०००
सवारी साधान िनमार्ण कम्पिन .५००००

झ सो म 
बस, ट्र्क .५०००
िजप, कार, टयाक्टर .३०००
मोटरसाईकल हाते टेक्टर .२०००



िट.िभ िृज . १५००
५१ सेवा शलु्क
क पािकर् ङ सेवा शलु्क

बस, ट्र्क, िमिनबस .२०
हलका सवािर साधन .१५
दईु पाङम े .५

५२ ऊधोग ठाउसारी दःतरु
१० हषर्पावर सम्म .२०००
१० हषर् पावर भन्दा मािथ .५०००

५३ व्यापार ठाउसारी दःतरु
२ लाख सम्म पिुज भएको .२०००
२ लाख भन्दा बेसी पिुज  भएको . ५०००

५४ कृिष व्यवासाय
कृिष व्यवासाय दतार् िसफािरस .२००
कृिष फमर् . ५०००
गाईपालन फमर् .५०००
माछापालन .५०००
बंगरु पालन .५०००
बाभा पालन .५०००
हय्याचािर उधोग .५०००
गाई, भैिस राँगा, बाभा लाने ूित गोटा १०० खिसबाभा ५०

55 िवधतु महशलु हाईसोपावर ूित हाईसोपावर . २२००००

५) नेपाल वाईलडलाफ डेभलमेन्ट कम्पिन , सािवक लिफ्सफेदीले िददै आएको दईु लाख पैया रोिकएकोमा त्यो पैसा 
सम्बिन्धत िनकाय संग माग गन ।

नोट:१) साथै यस नगरपालीकाको ूत्येक व्यवसायको निवकरण दःतरु सम्बिन्धत व्यवसायको ५० ूितसत माऽ िलने ।
२) अिघल्लो वषर्को पिरषदको िनणर्यमा छुटेका व्यवसायह  र यस कायर्लयमा दतार्को ूकृयामा नआएको व्यवसायको 
हकमा यिह पिरषद रा िःवकृत राज  तथा कर िलने।

३) नक्सा पासको हकमा राज्शव तथा कर यिह माघ १ गते देखी यिह पिरषद रा िनणर्ियत दररेटलाग ुगन िनणर्य गिरयो।
4) िपिक्नक ःपटको लािग .१००० (हजार) माऽ


