lg0f{o g+= ! M sf]xnk'/ gu/kflnsfn] cf=a= @)&@÷)&# sf] gu/kflnsfsf] cfGtl/s ;|f]t ;+sngsf
nflu gu/ :tl/o /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] ldlt @)&!.(.@$ sf] a}7saf6 l;kmfl/; ePsf s/ b:t'/
Pj+ ;]jf z'Nssf b/x? ldlt @)&@.$.! b]lv nfu' x'g] u/L kl/dfh{g Pj+ ;+;f]wg ;lxt tkl;ndf
pNn]v eP adf]lhd sfod ug]{ lg0f{o ul/of] .

tkl;n

(क) स्थानीम कय

१.

घय जग्गा फहार कय

नगय ऺेत्र भबत्र घय , ऩसर, ग्माये ज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, कायखाना, जग्गा वा ऩोखयी
ऩयु ै वा आॊभिक रूऩभा फहारभा ददएकोभा घयधनीफाट फहार यकभको २%

वहारकय

भरइनेछ ।

२. भारऩोत

अब्फर

कय (प्रतत कट्ठा)
रु.५

०/-

दोमभ

रु.

४०/-

भसभ

रु.३०/-

चहय

रु.१ ५/-

३. बूभभकय

क. याजभागग ऩीचरे छोएको ठाउॉ भा प्रतत घडेयी (१ कट्डा बन्दा काभ)

रु.२६०/-

(१ कट्डा बन्दा फढी को रागग प्रतत कट्डा रु.२६०/- राग्नेछ)
ख. अन्म भबत्री ऩीचरे छोएको ठाउॉ भा प्रतत घडेयी (१ कट्डा बन्दा काभ) रु.२२५/(१ कट्डा बन्दा फढी को रागग प्रतत कट्डा रु.२२५/- राग्नेछ)
ग. कोहरऩुय नगय ववकास सभभततको प्रातनॊग भबत्र प्रतत घडेयी

रु.२६०/-

घ. अन्म ग्राबेर फाटोरे छोएको हकभा प्रततकट्डा वा प्रतत घडेयी

रु.१ ५०/-

ङ. फाटोरे नछोएको अन्म खेती मोग्म जभीन प्रततकट्डा

रु. ५०/- (भारऩोतकय)

च. अन्म भबत्री फाटोरे छोएको हकभा प्रततकट्डा

४.

रु.१ ००/-

घयकय

१ . न.ऩा. को याजभागग य टाउनप्रातनङ्गको ३० भभटयको फाटोभा यहे को ऩक्की घय
प्रततकोठा

रु.१ ००/-

२. टाउनप्रातनङ्ग भबत्रको १ ६ भभ. फाटोभा यहे को घय प्रततकोठा

रु. ७५/-

३. भबत्रत्र वऩच य १ ६ भभ. फाटो बन्दाकभ बएका घय प्रततकोठा

रु. ५०/-

४. फजाय ऺेत्रका अधगऩक्की, भाटो, दटन वा ब्रकरे छाएको घयको प्रततकोठा रु.२५/५. अन्म अधगऩक्की, भाटो, दटन वा ब्रकरे छाएको घयको एकभुष्ठ
५. कच्ची पुसको घयको प्रतत घय

नोट् १ बभू भकय रगाइएको जग्गाभा भारऩोत कय रगाइने छै न ।
२ घयकय रगाइएको जग्गाभा ऩतन भारऩोत कय राग्नेछ ।

३ बभू भकय रगाइएको जग्गाभा फनेको घयको ऩतन घय कय राग्नेछ ।
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रु.१ ००/रु.५०/-

४ कोठा बन्नारे १ २/१ ४ सम्भराई फझु झनेछ ।

५. व्मवसाम कय (होटर

, ये ष्टुये ष्ट, रज)

क श्रेणीराइग रू. ५०००/-

ख श्रेणीराइग रू. ३०००/ग श्रेणीराइग रू. २०००/घ श्रेणीराइग रू. १ २००/ङ श्रेणीराइग रु. १ ०००/वगॉकयण
क. उच्चकोटीको खाना य फस्ने प्रफन्ध तथा अन्म सुववधा बएकोराइग
ख. रज य ये ष्टुये ण्ट दफ
ु ै बएकोराइग य उच्चकोटीको ये ष्टुये ण्टराइग
ग. रज य खाना दफ
ु ै बएको होटरराइग

घ. खाना खव
ु ाउने व्मवस्था बएको होटरराइग
ङ. साभान्म यष्टुये ण्ट भात्र बएकोराइग
भभठाइग, नास्ता ऩसर

क श्रेणीराइग (उच्च सुववधा मुक्त ए.सी

. बएको) रु. ७५०/-

ख श्रेणीराइग (फसेय खान भभल्ने पतनगभसङ बएको) रु. ५००/ग श्रेणीराइग (क य ख भा उल्रेझखत सुत्रफधा नबएको) रु.
गचमा, कपी, साभान्म नास्ता ऩसर
ऩर
ु हाउस तथा स्नक
ु यराइग

रु. ४००/-

रु. १ ०००/-

भासु तथा भाछा ऩसर
खसी

४००/-

रु.

५००/-

याॉगा रु.

१ ०००/-

कुखयु ा रु. ५००

/-

भाछा भसद्रा

रु. ५००/-

अण्डा थोक त्रफक्रेता रु. ५५०/छारा सॊकरन
परपुर ऩसर

थोक परपुरभा
खद्र
ु ा परपुरभा

रु. २०००/रु.

१ ०००/-

रु.

४००/-

परपुरको जस
ु उखक
ु ो यस फेच्नेराइग

रु. ५००/-

तयकायी थोक त्रफक्रेताराइग

रु. १ ०००/-

सुन चाॉदी ऩसर
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क श्रेणीराइग

रु.

५०००/-

ख श्रेणीराइग

रु.

३०००/-

ग श्रेणीराइग

रु.

१ ५००/-

वगॉकयण
क सुन तथा चाॉदीको गहना फनाउने य फेच्नेराइग जनाउॉ छ ।
ख सुन चाॉदीको गहना फेच्ने य भभगत गनेराइग जनाउॉ छ ।
ग सुन चाॉदीको गहना भभगत गनेराइग जनाउॉ छ ।
औषधी ऩसर
थोक ववक्रेताराइग रु.
पुटकय ववक्रेताराइग

५०००/-

रु. २०००/-

स्वास््म तपग
नेऩारगन्ज भेडडकर करेज (भिऺण अस्ऩतार कोहरऩुय)

रु. ५,०००/-

क्क्रतनक क श्रेणीराइग (यक्जष्रडग डाक्टय बएको)

रु. २५००/-

अन्म गैय सयकायी अस्ऩतार

रु.

४,०००/-

क्क्रतनक ख श्रेणीराइग (यक्जष्रडग डाक्टय नबएको) रु.

१ ०००/-

प्माथोरोजी ल्माव राइग

रु.

१ ०००/-

अल्रासाउण्ड ऩसरराइग

रु.

२०००/-

एक्सये ऩसरराइग

रु. १ ०००/-

चस्भा ऩसरराइग

रु.

भसटी स्क्मान

रु.

५००/-

दाॉत फनाउने ककरतनकराइग
होभभमोप्मागथक ऩसर

रु.

३०००/-

रु.

एक्मऩ
ु ङचय उऩचाय केन्द्रराइग
एग्रोबेट ऩसरराइग

३०००/-

५००/रु.

५००/-

रु. ५००/-

भाइकव्दाया जडडफट
ु ी प्रचाय गयी फेच्ने ऩसरराइग प्रततददन
तम्वाकु एवॊ सुतॉ ऩसर

तम्वाकु ऩसर उत्ऩादक सभेतराइग
तम्वाकु ऩसर खद्र
ु ाराइग

रु. २५/-

रु. ३०००/-

रु.

५००/-

धोफी ऩसर

ड्राइग क्क्रनसगराइग रु. १ ०००/साधायण धोवीराइग

छुट

भसराइग ऩसर
क. ८ बन्दा फढी भसराइग भेिीन बएकोराइग
ख. ५ दे झख ८ भसराइग भेिीन बएकोराइग

रु.
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रु. १ ५००/१ ०००/-

ग. २ दे झख ४ सम्भराइग भेिीन बएकोराइग
घ. १ थान भसराइग बएकोराइग

रु.

छुट

सैरुन तथा ब्मूटीऩारगय

१ बन्दा वढी सीट बएको सैरुन तथा व्मुटी ऩारगयराइग
१ सीट भात्र बएकोराइग

थोक ववक्रेताराइग रु.
खद्र
ु ा ववक्रेताराइग

रु.

५००/-

४०००/१ ५००/-

ख श्रेणीराइग
ग श्रेणीराइग

रु.

छुट

टे भरभबजन, घडी, क्माभया, ये डडमो, क्मारकुरेटय

क श्रेणीराइग

५००/-

रू. १ ०००/रु.

५००/-

तनभागण व्मवासामी
तनभागण व्मवसामी

स्थानीम कामागरम

प्रधान कामागरम बए

१ वगग (घ) राइग

रु.

२०००/- रू.

२५००/-

२ वगग (ग) राइग

रू.

२५००/- रू.

४०००/-

३ वगग (ख) राइग

रू.

३०००/- रू.

७०००/-

४ वागग (क) राइग

रू.

५०००/- रू.

१ ००००/-

हवाइग सेवा

१ हवाइग सेवा प्रत्मेक एमय राइन्सराइग

रू.

२ प्रत्मेक रावल्स एजेन्सीराइग रू.

१ ५००/-

कानन
ू व्मवसामी
१ अभबकताग

४५०००/-

रू.

५००/-

२ अभबवक्ता

रू. १ ०००/-

३ अगधफक्ता रू.

१ ५००/-

४ फरयष्ठ अगधफक्ता

रु. २०००/-

गचककत्सक
एभ.वव.वव.एस. राइग
वविेषऻराइग

रु. १

५००/-

रु. २०००/-

सऩ
ु य स्ऩेषभरष्टराइग

रु.

३०००/-

१ . आगथगक कायोफाय गने वाझणज्म फैंकराइग रु.

१ ००००/-

२. ववक्त्तम कम्ऩनी िाखा कामगरमराइग

७५००/-

ववक्त्तम सेवा तपग
रु.
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३. वीभा कम्ऩनीराइग

रु. ५०००/-

४. ववदे िी भद्र
ु ा सटही काउण्टयराइग
५. सहकायी फैंकराइग

रू. २०००/-

रू.

३०००/-

जुत्ता, तथा, चप्ऩर ऩसर
१ थोक ववक्रेता

रु.

५०००/-

२ खद्र
ु ा ववक्रेता

क. िो रुभभा याखी ववक्री गने

रु.

२०००/-

ख. िो रुभ बएको सानो ऩसर रु.

१ ०००/-

ग. आपै जुत्ता तमायी गयी ववक्री गने रु.

५००/-

घ. ऩसर याखी भभगत गने

रु. ४००/-

ङ. भागथ उल्रेझखत नबएका अन्म जुत्ता ऩसर रु.

४००/-

हे बी तथा राइगट गाडी भोटय ऩाटग स य भेसीनयी औजाय
१ . फस, रक, टे क्टय, तथा हे बी गाडी त्रफक्री ऩसरराइग

रु.

२. राइगट गाडी, जीऩ, काय, ववक्री ऩसरराइग
३. भोटय साइगकर स्कुटय ववक्री गने ऩसरराइग

१ ००००/रु. ८०००/-

रू.

६०००/-

४. साइगककर, रयक्सा ववक्री ऩसरराइग रु.
५. ऩक्म्ऩङ, जनेयेटय, ववक्री ऩसरराइग

२५००/रु. २०००/-

हे बी गाडी तथा राइगट गाडी को ऩाटग स ववक्री ऩसर
क. श्रेणीराइग

ख. श्रेणीराइग

रु. ३५००/-

रू.

२५००/-

ग. श्रेणीराइग

रू. १ ०००/-

वगगगकयण:
क. फस रक, टे क्टय जीऩ, काय टे म्ऩो आददको ऩाटग स त्रफक्री गने ।
ख. भोटय साइगककर वा ऩक्म्ऩङ सेट, जेनेयेटयको ऩाटग स ववक्री गने ।
ग. साइगकर य रयक्साको ऩाटग स ववक्री गने ।
टामय तथा भोववर
१ . टामयको थोक ववक्रेता

रु.

२. भोववर आमर डडरय ववक्रेता
३. भोववर आमर खद्र
ु ा ववक्रेता

३०००/रु. २५००/रु.

१ ०००/-

गाडी भभगत
१ . फस रकको वडी फनाउने कायखाना

रु. ५०००/-

क. हे बी गाडी तथा भेिीनयी भभगतहरु रु.

३०००/-

ख. राइगट गाडी तथा भेिीनयी भभगत

२०००/-

रु.

२. सवायी साधन सबॉभसङ तथा भोटय साइगकर भभगत सेन्टय
5

रु. २०००/-

३. व्मादर त्रफक्री तथा भभगत कायखाना तथा ऩसर

रु.

१ ०००/-

कफाडी ऩसर
टामय भभगत तथा रयसोभरङ
१ ) टामय भभगत

रु.

१ ०००/-

२) इक्न्जन ब्रक भभगत ऩसरराइग

रु.

३) ऩम्ऩ भभगत

२०००/रु. १ ५००/-

४) ये डडमटय भभगत ऩसरराइग रु.

४००/-

५) भसट, हुट फनाउने ऩसरराइग रु. ५००/६) कवाडी सभान सङ्करन तथा त्रफकक्र केन्द्र

रु. १ ५००/-

रेथ, वेल्डीङ्ग बएको ऩसरराइग

रु. १ ०००/-

एजेन्सी तथा थोक ववक्रेता ऩसर
चयु ोटको डडरय

रु. ७०००/-

ऩेरोर ऩम्ऩ

रु. ६०००/-

चाउ चाउ डडरय

रु.

३०००/-

साफुन डडरय

रु. २५००/-

कोइरा डडरय

रु. ६०००/-

प्राक्ष्टक डडरय
भट्टीतेर डडरय

रु.

३०००/-

रु.

१ ५००/-

किज डडरय रु.

३५००/-

स्टीर बाॉडा डडरय

रु. १ ५००/-

ग्माॉस भसभरण्डय डडरय

रु.

१ ०००/-

भादक तथा अन्म ऩेम ऩदाथग
डडक्ष्टरयीको िो-रुभ
डडक्ष्टरयीको डडरय
त्रफमयको डडरय

रु.

८०००/-

रु.

७०००/-

रु. ५

०००/-

कोल्ड डड्रङकको डडरय

रु. ४०००/-

भादक ऩदाथग कोल्ड डड्रङकको खद्र
ु ा ववक्री ऩसर
क श्रेणीराइग

रु.

३०००/-

ख श्रेणीराइग

रु.

२०००/-

ग श्रेणीराइग

रु.

१ ५००/-

फगॉकयण
क श्रेणीभा यक्सी, ववमय, भभनयर वाटय ववक्रेता वा सफ डडरय भरएकोराइग
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ख श्रेणीभा यक्सी, ववमय, कोल्ड डड्रक्कॊस ् य अन्मा खद्र
ु ा ववक्रेताराइग
ग श्रेणीभा कोल्ड डड्रक्कॊस ् य अन्म खद्र
ु ा ववक्रेताराइग
टे ण्ट हाउस
टे ण्ट हाउस ऩसर

रु.

२०००/-

भाइगक त्रफजुरी डेकोये सन, फैण्ड फाजा ऩसर रु. १ ०००/नोट
कुनै िब
ु कामगका रागग सावगजतनक तथा सडक ऺेत्रभा टे ण्ट रगाउन ऩने बएभा

नगयऩाभरकाद्धाया ऩव
ू ग स्वीकृती भरइग आवागभनभा अफयोध नहुनेगयी भात्र टे ण्ट
रगाउनु ऩने छ ।

करय ल्माफ तथा पोटो स्टुडडमो
करय ल्माफ रु.

१ ०००/-

पोटो स्टुडडमो

रु. ५००/-

इक्न्टच्मुट, प्रततष्ठान तथा ताभरभ केन्द्र

सवगय याख्ने इभेर इन्टयनेटका व्मवसामीहरु
कम्प्मूटय प्रभिऺण केन्द्र

रु. १ ०००/-

रु.

५००/-

सवायी चारक ताभरभ रु. ५००/तनजी ऺेत्रका क्माम्ऩस रु.

१ ०००/-

तनजी ऺेत्रका भा.वव. य उच्च भा.वव. रु.

१ ०००/-

तनजी ऺेत्रका प्राथभभक भिऺाराइग

१ ०००/-

रु.

बाषा प्रभिऺण सॊस्था

रु. १ ०००/-

छाऩा खाना अऩसेट वप्रक्न्टङ प्रेस
क श्रेणी (छाऩाखाना तथा अपसेट सफै बएको) रु.

३०००/-

ख श्रेणी (छाऩाखाना वा अपसेट भध्मे कुनै एक भात्र याखेकोभा) रु. १ ५००/ग श्रेणी ऩत्रत्रका प्रकासकराइग
टान्सऩोटग व्मवसाम

छुट

रु.

३०००/-

कऩडा तथा पैन्सी ऩसर
कऩडा, ये डडभेट तथा इरेक्रोतनक आदी ववक्रेताराइग
सत
ु ी कऩडाको डडरय थोक ववक्रेताराइग
कऩडा तथा ये डडभेट पेन्सी ऩसरराइग
सुती कऩडा खद्र
ु ा ववक्रेताराइग

रू.

१ ०००/-

रु. १ ०००/रु.

रु.

१ ०००/५००/-

स्टे सनयी तथा ऩुस्तक ऩसर
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थोक य खद्र
ु ा स्टे सनयी ऩसर रु. १
खद्र
ु ा स्टे िनयी ऩसर

ककताफ तथा काऩी फीक्री ऩसर

५००/रु. १ ०००/-

रु. ५००/-

काऩी उत्ऩादन य त्रफक्री रु.
काऩी भात्र ववक्री ऩसर

१ ५००/-

रु. ५००/-

गल्रा, ककयाना तथा ववसात खाना
१ ) क. श्रेणीभा (गल्रा ककयानाको थोक ववक्रेता) रु.

३०००/-

ख. श्रेणीभा (गल्रा ककयानाको खद्र
ु ा ववक्रेता) रु.

१ ५००/-

ग. श्रेणीभा (ककयाना त्रफक्रेता) रु.

२) गचनी, भैदा, सराई तथा ध्मक
ू ो प्रतत डडरय
३) आरु, प्माज, रसन
ु को थोक ववक्रेता
४) चडु ड, ऩोतेको थोक ववक्रेता

रु.

रु.

७५०/७५०/-

रु. ५००/-

५) धागो, चैन, टाॉक इत्मादी फेच्ने ऩसर रु.
६) भागथ उल्रेझखत नबएको अन्म सफै डडरय तथा एजेन्सीहरुराइग
७) अन्म खद्र
ु ा त्रफक्री ऩसर

५००/-

१ ०००/रु. ७५०/-

रु. ५००/-

नोट
गल्रा ककयाना तथा तनकात खाना ऩसरसॊग कुनै डडरय बएभा डडरय य ऩसरको
छुट्टाछुट्टै कय राग्ने छ ।
तयकायी ऩसर
क श्रेणीराई (सटय वा छाप्रोभा ऩसर याखी थोक य खद्र
ु ा त्रफक्री)
ख श्रेणीराई (छाप्रोभा ऩसर याखी खद्र
ु ा त्रफक्री)

रु. १ ०००/रु. ४००/-

हाडगवेमय ऩसर
१ ) क श्रेणीभा

रु.

३०००/-

ख श्रेणीभा

रु.

२०००/-

ग श्रेणीभा रु.

१ ०००/-

२) ककगट ऩाताको डडरय

रु.

२५००/-

३) छड सयीमा डडरय

रु. ४५००/-

४) भसभेन्ट डडरय रु.

४५००/-

५) ककगट ऩाताको पुटकय ववक्रेता
६) छड सरयमाको पुटकय ववक्रेता
७) भसभेण्टको पुटकय ववक्रेता

रु. १ ०००/रु. २

०००/-

रु. २

०००/-

नोट
१ . हाडगवेमय ऩसर सॊग कुनै डडरय बएभा डडरय य ऩसरको छुट्टाछुट्टै कय राग्ने छ ।
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२. हाडगवेमय िीषगक ५, ६, ७, उल्रेझखत साभानहरु भध्मे २ वा सो बन्दा फढी एउटै
ऩसररे ववक्री गये भा रु.५०००/- राग्नेछ ।
बाॉडा ऩसर
१ . क्स्टरको बाॉडा डडरय
२. क श्रेणी थोक ववक्रेता

रु.
रु. ७५०/-

ख श्रेणी पुटकय ववक्रेता
सटरयङ तथा पभाग

१ ०००/रु. ५००/-

रु.

१ ०००/-

ऩिु आहाया

उध्मोग तपग

रु. ४५००/-

खद्र
ु ा ववक्रीराइग

रु. १ ५००/-

रेखा ऩयीऺक
क वगगको C.A. य रेखाऩरयऺकराइग
ख वगगराइग

रु.

२०००/-

रु.

१ ०००/-

ग वगगराइग रु. ५०

०/-

घ वगगराइग रु.

४००/-

सॊचाय सेवा
वऩ. सी. ओ फ्माक्स ् सेवा, एस.दट.डी., आइ.एस.डड., रोकरराई
इभेर, इन्टयनेट, पोटोकऩी बएका रु. ५००/कुरयमय सेवा

रु. ५००/रु. ४००/-

गैय सहकायी सॊस्था
याक्ष्रम

रु. २०००/-

अन्तयाक्ष्रम

रु.

५०००/-

कन्सरटे न्सी सेवा
कन्सरटे न्सी, इन्जीतनमय, प्राववगधक सेवा

रु.

२५००/-

कॊकक्रट उध्मोग
कॊकक्रट हरो ब्रक

रु.

२०००/-

सेनेटयी उद्दमोग
ईटा बट्टा
ऩोर य ऩाइऩ

रु. १ ५००/-

रु.

५०००/-

रु. ५०००/-

प्राक्ष्टक तथा चप्ऩर उद्मोग
प्राक्ष्टक उध्मोग
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क. श्रेणी

रु.

५०००/-

ख. श्रेणी

रु. ३०००/-

त्रफस्कुट तथा ऩाउयोटी उद्मोग
ववस्कुट डडरय

रु.

२०००/-

ववस्कुट ऩाउयोटी उध्मोग रु. २०००/ववस्कुट ऩाउयोटी फेच्ने ऩसर

रु.

५००/-

अगयफत्ती तथा भोभफत्ती उद्मोग

रु. ५००/-

कऩडा उद्मोग
कऩडा उध्मोग

रु.

गायभेन्टस उध्मोग

२०००/रु.

२०००/-

पतनगचय उद्मोग
स्टीर, काठ पतनगचय उत्ऩादन तथा ववक्री
स्टीर, काठ दव
ु ै पतनगचय ववक्री गने
स्टीर, पतनगचय खद्र
ु ा ववक्री गने
काठको पतनगचय खद्र
ु ा त्रफकक्र

रु.

रु.

टामय

३०००/२५००/१ ०००/-

रु.

१ ०००/-

फेतफाॉसको पतनगचय त्रफक्री
पोभ तथा काऩेट ववक्री

रु.

रु. ५००/-

रु.

५००/-

रयसोभरॊङ उध्मोग रु.

५०००/-

स-भभर

१ ) क. स-भभर

रु. ६०००/-

ख. स-भभर जनाग
२) काठ ववक्री डडऩो

रु.

३०००/-

रु.

२०००/-

फयप तथा आईक्स्क्रभ उद्मोग
कोल्ड स्टोय तथा वयप उध्मोग
फयप तथा आईक्स्क्रभ फनाउने
कनपेक्सनयी उध्मोग

रु. १ ५००/रु.

५००/-

रु.

४००/-

कुटानी, वऩसानी, ऩेरानी भभर
१ ) क. श्रेणी

रु.

१ ५००/-

ख. श्रेणी

रु.

१ ०००/-

ग. श्रेणी
२) कत्था भभर

रु. ५००/रु.

७०००/-

३) प्राईउड भभर

रु. ७०००/10

फगॉकयण
क श्रेणीभा आधतु नक सेरय ऩाईस प्रान्ट याखी चाभर

, दार, ऩीठो वऩरानी सभेत

बमकोराई जनाउॉ छ ।

ख श्रेणीभा हरय हषकय य चक्की याखी वऩठो , चाभर, य तेर ऩेरानी सभेट बएकोराई
जनाउॉ छ ।
ग श्रेणीभा भसरा वऩसने , कुटानी, वऩसानी य ऩेरानी भध्मे कुनै एक बएको राई
जनाउॉ छ

ईक्न्जतनमरयङ वकगसऩ
सप्रामय तथा भभगत दव
ु ै गने राइग रु. २०००/गग्रर सटय दव
ु ै फनाउने राई

गग्रर वा सटय भध्मे कुनै एक फनाउने राई

रु. ७५०/-

रु.

५००/-

ववजर
ु ी साभाग्री ववक्री ऩसर
क श्रेणीराई

रु.

ख श्रेणीराई

रु. १

ग श्रेणीराई

रु.

२५००/५००/५००/-

फगॉकयण

क श्रेणीभा ववजर
ु ीको सम्ऩण
ू ग साभानहरुको सप्रामय य थोक ववक्रेताराई जनाउॉ छ ।
ख श्रेणीभा ववजुरीको साभानहरु खद्र
ु ा ववक्रेताराई जनाउॉ छ ।
ग श्रेणीभा ववजुरी सम्फन्धी भभगत ऩसरराई जनाउॉ छ ।
जडीफट
ु ी

जडीफट
ु ी प्रिोधन व्मसाम
जडडफट
ु ी ववक्री ववतयण

रु. १ ५००/रु. १ ०००/-

घये रु उद्मोग

१ ) क. दटनको फाकस फनाउने उद्मोग

रु.

२) क. ताभा, ढरोटको य आल्भोतनमभको बाॉडा फनाउने

१ ५००/रु.

ख. ताभा, ढरोटको य आल्भोतनमभको बाॉडा त्रफक्री गने
३) फायनेस तथा तायऩेन तेर उत्ऩादन
४) डडस्टीर वाटय उत्ऩादन

रु.

६) सऩ
ु ाडी काटी त्रफक्री गने

रु. ५००/-

३०००/रु. १ ०००/रु. ८०००/१ ०००/-

७) छाता उध्मोग

रु. १ ०००/-

८) डेयी ऩसर रु.
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९) भाथी उल्रेख नबएको घये रु उध्मोगहरुराई

रु. ५००/-

प्राक्ष्टक साभाग्री ववक्रेता
थोक ववक्रेता

रु.

२५००/-

खद्र
ु ा ववक्रेता

रु.

१ ०००/-

भििा, िेभ य प्राइउड ववक्री गने

रु. ३०००/-

यॊ गयोगन ऩसर
क. यॊ गयोगन साभान ववक्री गने डडरय रु.
ख. यॊ गयोगन साभान खद्र
ु ा ववक्री गने

३०००/-

रु. २

०००/-

भसरारेख ऩसर
भसरारेख रेख्नेराई

रु.

४००/-

हाउजीङ कम्ऩनी तथा घयजग्गा खयीद ववक्री तपग

रु.

ववभबन्न कम्ऩनीका टे भरपोन टावयहरुको फावषगककय कम्ऩनीफाट भरने

४०००/रु. ५०००/-

नोट
१ . उऩयोक्त फभोक्जभ ऩसर बन्नारे सटय एवॊ ऩक्की घयभा यहे का ऩसरहरुराई
जनाउने छ ।
२. मस फजेटभा वगगगकयणभा सभावेि नबएका सेवा व्मासामको कायोफाय य स्तय हे यी
फावषगक रु.४००/- दे झख ५०००/- सम्भ रागाईने छ ।
३. कय सॊकरन कामगराई प्रबावकायी फनाउन सफै सयोकायवाराहरुराई सकक्रम फनाइने
छ ।
४. चारु आ.व.को कय असोज भसान्त भबत्र फझ
ु ाएभा कयदाताराई प्रोत्साहन

स्वरुऩ

राग्ने व्मवसाम कयभा वावषगक १ ०% छुट ददइनेछ । सभमभबत्र कय नफु झाउनेराई
सोही आ.व. फाट फावषगक १ ५% त्रफरम्भ िल्
ु क जोडी फक्मौता सभेत असर
ु गरयने
छ ।

५. नगयऩाभरकाको कय िल्
ु क , दस्तयु सभमभा नफझ
ु ाएभा कयदाताराई न.ऩा. तथा
वडा कामागरमहरुफाट ददइने सेवा सुववधा य अन्म भसपारय

िहरु सभेत योक्न

सककनेछ ।

६. नगयऩाभरकाभा फुझाउनुऩने व्मवसाम कय , िूल्क आदद फुझाउन फाॊकी कयदाताको
नाभ नाभेसी क्रभि: सावगजतनक सॊचाय भाध्मभहरुभा सावगजतनक गदै रगगनेछ ।

व्मवसाम दताग
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क) खद्र
ु ा त्रफक्रेता प्रतत व्मवसाम

रु.१ ०००

क) खद्र
ु ा त्रफक्रेता प्रतत व्मवसाम

रु.५००।

क) खद्र
ु ा त्रफक्रेता प्रतत व्मवसाम

रु.५००।

व्मवसाम नववकयण

व्मवसाम दताग भसपारयस

सहकायी दताग भसपारयस

रु.१ ०००।

६. सवायीकय

क. सवायी दताग तथा वावषगक सवायी कय
ददवा फस:
क. ददवा फस:

भोडेर १ ९९० सम्भ वावषगक

रु. १

ख. ददवा फस:

भोडेर १ ९९१ दे झख २००० सम्भ वावषगक

ग. ददवा फस:

भोडेर २००० दे झख ऩतछको

रु.

०००/रु.

१ ५००/२०००/-

यात्री फस:
क. यात्री फस भोडर १ ९९१ दे झख २००० सम्भ वावषगक
ख. यात्री फस भोडर २००० दे झख ऩतछको

रु.

ग. बाडाको भभनीफस

२५००/रु. १ ०००/-

घ. बाडाको जीऩ, टे क्सी

रु. १ ०००/-

ङ. बाडाको टे म्ऩो रु.

४००/-

च. तनजी काय, टे म्ऩो, भभनीफस, जीऩ
छ. टे क्टय

रु. २०००/-

रु.

रु.

५००/५००/-

रक, दरऩय
भोडर: १ ९९० सम्भ रु. १

०००/-

१ ९९१ दे झख भोडर २००० सम्भ रु.
२००० दे झख ऩतछको

रु. २०००/-

याक्ष्रम अनुभतत प्राप्त रक

हे वी इकुप्भेण्ट

१ ५००/-

रु. २

०००/-

रु. ३०००/-

ख. ठे रा रयक्िा टाॉगा सवायी दताग

रु. २००/-

ग. ठे रा रयक्िा टाॉगा सवायी नववकयण

रु. १ ००/-

नोट: सवायी धनी वावषगक सवायी यकभ प्रत्मेक आ.व.

को आक्ववन भसान्त सम्भ

एकभष्ु ट फझ
ु ाएभा सवायी साधन दताग हुने छन ् । वावषगक सवायी कयभा दताग बएभा
सवायी साधनराई ऩटके कय राग्ने छै न । तनधागरयत सभमभबत्र वावषगक सवायीकयभा
दताग नगयाएभा ऩतछ दताग गरयने छै न तय मातामात व्मवस्था कामगरमभा नमाॉ दताग
बै आएका भभतीरे १ ५ ददन भबत्र वावषगक सवायीकय एकभुष्ट भरई दताग गरयने छ ।
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७. हाट फजाय सब्जी भण्डी

प्रतत ऩसर दै तनक रु. ५ दे झख २५ सम्भ भरन सककनेछ ।

८. भनोयञ्जन कय

क. चरगचत्र बवन दै तनक रु. २३०/ख. भब.डड.ओ. अडडमो क्मासेट बाडा तथा ववक्री गने (फावषगक)

रु. ५००/-

प्रत्मेक भदहनाको ३ गते भबत्र नगयऩाभरका कामागरमभा फझ
ु ाउनु ऩने य नफझ
ु ाएभा थऩ १
प्रततित दै तनक जरयवाना राग्ने छ ।

केफुर तपग प्रतत केफुर

रु.

३०००/-

सकगस तथा ऩखेर तभासा, यभाइरो भेरा:
क. श्रेणीराई दै तनक (यभाईरो भेरा तथा सकगस तभासा) रु. १ ०००/ख. श्रेणीराई दै तनक (सकगस खेर तभासा)

रु. ५००/-

ग. श्रेणीराई दै तनक (साभान्म ककभसभको) रु.

४००/-

९. ववऻाऩन कय

५ वगग कपट सम्भको साइन फोडग होडडङ्ग फोडग रु.

२०००/-

५ वगग कपट बन्दा भागथको साइन फोडग होडडङ्ग फोडग रु. ५०००/व्मवसातमक व्मानय प्रतत ऩटक

रु. २५/-

व्मवसातमक रुऩरे जीऩ आददफाट भाईककङ दै तनक रु. २००/व्मवसातमक दृक्ष्टरे रयक्सा, टाॊगाफाट प्रचाय प्रसाद गदाग दै तनक

रु. ५०/-

भादक ऩदाथग चयु ोट, खैनी आददको प्रचायभा दै तनक

रु. १ ००/-

नगयऩाभरका भबत्रका चरगचत्र भक्न्दयहरुफाट नगयऩाभरकाराई भनोयञ्जन कय प्राप्त हुने
बएकोरे प्रसाय छुट ददने ।

(ख) भहसर
ू उऩबोग तथा सेवा िल्
ू क
१ . िूल्क तथा दस्तुय

क. सम्ऩक्त्त भुल्माॊकन िुल्क

०.२५%

भूल्माङ्कन गयीने यकभको

ख. चाय ककल्रा प्रभाझणत वऩच फाटो, याजभागग य टाउन प्रातनङ्ग भा यहे को प्रतत घडेयी/प्रतत
कट्डा

रु. २५०/-

ग.भबत्री वऩच फाटो भा यहे को प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा

रु.२००।

घ. कच्ची तथा ग्राबेभरङ्ग फाटो सयोकायवाराको सहभतीको फाटोभा प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा
रु. १ ५०।

ङ. अन्म खेती मोग्म कुनै फाटो नबएको जभभन प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा
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रु. ५०।

२. दस्तुय दण्ड जरयवाना धयौटी कपताग य जपत
क. नक्कर य तनवेदन दस्तुय तनमाभानुसाय
ख. अन्म पायाभ दस्तुय तनमभानुसाय

ग. घयजग्गा कयको फक्मौता यकभभा १ ५%
घ. व्मवसाम कयको हकभा चारु वषगको कय आएको भसान्त भबत्र नववकयणभा १ ०% छुट य
फक्मौता यहे भा १ ५% दयरे जरयवाना रगाउने ।

ङ. वहार ववटौयी हकभा गत वषग सम्भ फक्मौता यहे भा २५% दयरे जरयवाना रगाउने ।
च. रयक्सा, टाॊगा य बरुवा फन्दक
ु आददभा ऐन तनमभ फभोक्जभ राग्नेछ ।
अन्म िुल्क एवॊ दस्तुय

क. बरुवा फन्दक
ु नवीकयण रु. १ ००/ख. गधतो योक्का वाऩत

रु. २५०/-

ग. अततरयक्त सेवा िल्
ु क रु. १ ५०/नगयभबत्र पोहय भैरा उत्ऩादन हुने खारका भार साभान जस्तै तयकायी, परपुर आदद
भरई नगय प्रवेि गने रक, भभनीरक, टे क्टयभा सेवा िुल्क वाऩत रु. १ ५०/- राग्ने ।

३. घय नक्सा ऩास प्रकृमा तनम्नानुसाय हुनेछ ।
प्रथभ चयण:

क्ल्ऩन्थ रेवर (DPC) सम्भ तनभागणको रागग अस्थाई तनभागण इजाजत प्रदान गने ।
दोस्रो चयण:
प्रथभ चयणको काभ सम्ऩन्न बएऩतछ त्मस बन्दा भागथ सुऩय स्टक्चय तनभागणको रागग
इजाजत प्रदान गने ।
अक्न्तभ चयण:
दोस्रो चयणको काभ सम्ऩन्न गयीसकेऩतछ (नगयऩाभरकारे तनधागयण गये का भाऩदण्ड
अनुसाय तनभागण कामग सम्भऩन्न बई सकेऩतछ) घयनक्सा तनभागण कामग सम्ऩन्न बई
सकेऩतछ) घयनक्सा तनभागण कामग सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र गने ।
वगॉकयण:
कोहरऩुय नगयऩाभरका ऺेत्र भबत्र यहे का प्राववगधकहरुफाट फनाईएको नक्िा ऩेि हुन
आएभा तनजको व्मवसाम मस नगयऩाभरकाभा दताग बएको हुनुऩने छ । मस नगय ऺेत्र

वादहयका प्राववगधकहरुरे फनाएको नक्िा ऩेि हुन आएका अन्म नगयऩाभरकाभा व्मवसाम
दताग बएको प्रभाण ऩत्र ऩेि गनुग ऩने छ ।

बवनको नक्सा ऩास दस्तयु
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१ . ऩक्की घय (भाटो, भसभेन्ट, सख
ु ी चन
ु ा आददरे जाडाई बई आय.त्रफ.भस .
य आय.भस.भस छाना बएको जोडाईभा) प्रतत वगग पुट

२. वाउण्ड्रीवार (एकभुष्ठ)

रु. ३/रु. १ ०००/-

३. घय नक्सा म्माद थऩ प्रतत नक्साऩास िुल्क वाऩतभा २०% थऩ िुल्क राग्ने ।
४. नक्साऩास ववना नगय ऺेत्रभा फनेका बवनको नक्सा प्रभाझणत गदाग प्रतत
वगगकपट

रु.

४/-

५. साववक गा.त्रफ.स. फाट न.ऩा.भा गाभबएका वडाहरुफाट फनेका बवनहरुको
नक्साऩास प्रभाझणत

रु. २/-

६. घय तनभागण गदाग सडकभा तनभागण साभाग्री वा पोहोय याखेभा एक
भदहना रागग प्रतत ददन

रु. ५०/-

य त्मस ऩतछ प्रततददन

रु. १ ५०/-

नोट् कोहरऩुय नगयववकास सभभततको प्रातनङभबत्र ऩास बइसकेका नक्िा प्रभाझणत
गदाग ५०% छुट ददईनेछ

नक्सा ऩास पायाभ दस्तुय

रु. ५००/-

४. जग्गा प्रदटङ सम्फन्धी सेवा िल्
ू क

जग्गा प्रदटङ गदाग नगयऩाभरकारे तनधागयण गये को न्मन
ू तभ भाऩडण्ड ऩयु ा गये ऩतछ भात्र (नारा,
सडक, ग्रबेर य ऩीच योड, त्रफधुत, टे भरपोन ऩोर, खानेऩानी राईन आदद प्रबाववत नहुने गयी
तनम्नानस
ु ाय िल्
ू क भरई स्वीकृतत/भसपारयि उऩरब्ध गयाईनेछ ।
१ कट्डा दे झख ३ कट्डा सम्भ

रु. २,०००/-

३ कट्डा ददख ५ कट्डासम्भ

६ कट्डा दे झख १ ० कट्डासम्भ

रु. १ ०

१ १ कट्डा दे झख १ ५ कट्डासम्भ
१ ५ कट्डा बन्दा फदढ

रु. ५,०००/-

रु. २०

रु. २५०००/-

,०००/,०००/-

नोट् १ कट्डा बन्दा कभको जग्गा प्रदटङ स्वीकृतत/भसपारयि नगने

५. भसपारयि दस्तुय

क. घयफास भभन्हाको बोग चरन को भसपारयसभा भल्
ु माॊकनको
ख. औधोगगक भसपारयस साना उद्मोग

ग. औद्मोगगक भसपारयस भझौरा उद्मोग
घ. औद्मोगगक भसपारयस ठूरो उद्मोग

रु.

ङ. औधोगगक प्रमोजनको १ ५ हषग ऩावय सम्भको वद्मत
ु भसपारयि रु. ५००/च. औधोगगक प्रमोजनको १ ५ हषग ऩावय बन्दा भाथी जततसक
ु ै बएकोभा रु.
छ. ववदे ि आध्ममन प्रमोजनका रागग गने सम्ऩक्त्त भल्
ु माॊकन
अॊग्रेजीभा प्रभाझणत एवॊ भसपारय

ज. अन्म अॊग्रेजीभा भसपारयि रु.

ि दस्तयु

रु. ७५०/-

२५००/-

रु. ३०००/-

रु. ३५००/१ ०००/रु. २०००/२५०/-

झ. नाता प्रभाझणत दस्तयु रु. २

००/-

ञ. ऩेन्सनऩट्टा भसपारयिभा

रु. २००/-

ट. नागरयकता भसपारयिभा

ठ. ऩाईऩ गाड्दा सडक खन्नु नऩनेगयी खानेऩानी भसपारयि रु.
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रु. ५०/-

२००/-

ड. ऩाईऩ गाड्दा सडक खन्नऩ
ु नेगयी खानेऩानी भसपारयसभा गदाग

ऩीच वऩ.भस.भस. एवॊ. डब्फ.ु त्रफ. एभ सडकको रागग
ग्रेबभरङ य ईटा सोभरङका रागग
भाटोको सडकको रागग

ढ. अन्म भसपारयिभा रु.

रु. ७५०/-

रु. १

रु. ५००/-

०००/-

१ ५०/-

ण. भभराऩत्र दस्तयु

रु. १ ००/-

थ. तनजी ऺेत्रको स्कुरराई भसपारयि गदाग प्रा. वव. स्कुरराई

रु. २५००/-

त. ऩव
ू ग प्राथभभक ववध्मारम स्वीकृत ददए वाऩत रु.
द. तन. भा. वव. स्कुरराई रु.

ध. भा. वव. स्कुरराई रु.

न. ववभबन्न कम्ऩनीका टे भरपोनका टावयहरुको भसपारयस

रुख कटान भसपारयस

२०००/३०००/४०००/-

रु. ५०००/-

क) साना रुख कटान दाउयाको रागग भात्र प्रतत चट्टा

रु.५००/-

ग) रुख प्रतत गोटा सानो (गोराइ ४ पीट बन्दा कभ)

रु. ३००/-

ख) रुख प्रतत गोटा ठूरो (गोराइ ४ पीट बन्दा भाथी) रु. १ ०००/-

नोट् भागथको क, ख ग य घ को सम्फन्धभा ठाउॉ सायी गदाग ऩतन सोही अनस
ु ाय भसपायीि दस्तयु
राग्ने छ ।

दा. खा. नाभसायी

दस्तयु

क. यक्जष्टे िन य फकस ऩत्र बएको दा.खा. भा भल्
ु माॊकनको याजभागग य टाउन प्रातनङ्गको ३० भभ.
फाटोभा यहे को प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा

ख. १ ६ भभ. फाटोभा यहे को य भबत्रत्र वऩच फाटोभा प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा
ग. १ ६ भभ. फाटो बन्दा कभ य रयङ्ग योड प्रतत घडेयी/प्रतत कट्डा

ख. कच्ची तथा ग्माबेभरङ्ग फाटोभा (सहभतीको सभेत) प्रतत कट्डा सम्भ
ग. अन्म खेती मोग्म कुनै फाटो नबएको जभभन प्रतत कट्डा सम्भ
घ. अॊिवण्डा बई दा. खा. भा एकभष्ु ट रु.
ङ. भत्ृ मव
ु ाट अऩत
ु ारीभा प्रतत कट्डा

च. भत्ृ मु हक कामभ बई नाभसायीभा एकभष्ु ट रु.
छ. रयक्सा टागाॊ, नाभसायी दतागभा

रु.

ज. रयक्सा टागाॊ, नाभसायी नववकयण रु.
झ. अटो रयक्सा टागाॊ, नाभसायी दतागभा

रु. ५००/रु. ४००/-

रु. ३००/-

रु. २५०/रु. १ ००/२५०/-

रु. २००/२५०/२००/१ ००/-

रु.

१ ०००/-

ज. अटो रयक्सा टागाॊ, नाभसायी नववकयण रु.

५००/-
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