
1 
 

आर्थिक ऐन 

फूङलिङ नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन २०७६ 

प्रस्तावनााः - 

फूङलिङ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि ०७६/७७ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा शुल्क सकंिन गने‚ छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् 

भएकोिे‚ नेपािको सलंवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि फुङलिङ नगर सभाि ेर्ो ऐन बनाएको 

छ ।  

१. सलंिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेिलेि फुङलिङ नगरपालिका िेत्रिा िागू हुन ेछ । 
 

२. एदककृत सम्पलत कराः नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनुसचूी (१) बिोलिि एदककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर 

िगाइने र असूि उपर गररनछे । 
 

३. भलूि कर (िािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूची (२) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने र असूि 

उपर गररन ेछ ।  
 

४. घर वहाि कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 

छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंलशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनुसूची (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि 

कर िगाइने र असूि गररन ेछ ।  
 

५. व्यवसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आर्थिक 

कारोवारका आधारिा अनसुचूी (४) बिोलिि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररने छ । 
 

६. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसचूी (५) बिोलिि सवारी 

साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्यवस्था 

भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुने छ । 
 

७. िीविन्त ुकराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे प्रचलित काननूिे लनर्धे गररएको िीविन्त ु

बाहकेका अन्र् िृत वा िाररएका िीविन्तुको हाड‚ लसङ‚ प्वाूँि‚ छािा र िीलवत िीविन्तुहरु 

नगरपालिका िेत्रबाट लनकासी गरेको अवस्थािा अनुसचूी (६) बिोलिि लनकासी कर िाग्ने छ । 
 

८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूची (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थािा 

सोलह बिोलिि हुने छ । 
 

९. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेिििे वा संचािन गरेका अनुसचूी (८) िा 

उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसचूीिा भएको व्यस्था अनसुार बहाि लबटौरी शुल्क 

िगाइने र असूि उपर गररन ेछ । 
 

१०. सवेा शलु्क, िस्तरुाः नगरपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसचूी (९) िा उल्िेलित 

स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसचूीिा व्यवस्था भए अनसुार 

शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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अनसुचूी -१ 

(िफा २ सगं सम्बलन्धत) 

एकीकृत सम्पलत कर 

(नगरपालिकाको ९, १० र ११ वडािा स्वघोर्णाको आधारिा एकीकृत सम्पलत कर िाग ुहुन ेछ ।) 
 

क्र.स.ं कुि िलु्र्ाङ्कन  कुि िलु्र्ाङ्कन 
नपेाि सरकारिे 

तोकेको रेन्ि 

नगरिे उठाउन े

करको िर 

कैदफर्त 

१. ०  रु. ५०,००० सम्ि २५-२०० रु.५०।-  

२. रु. ५०,००१ िलेि रु. १००,००० सम्ि २५-२०० ७५।- 
 

३. रु. १००,००१ िलेि रु. २५०,००० सम्ि २५-२०० १००।- 
 

४. रु. २५०,००१ िलेि रु. ४००,००० सम्ि २५-२०० १२५।- 
 

५. रु. ४००,००१ िलेि रु. ६००,००० सम्ि २५-२०० १५०।- 
 

६. रु. ६००,००१ िलेि रु. ९००,००० सम्ि २५-२०० १५०।- 
 

७. रु. ९००,००१ िलेि रु. १०,००,००० सम्ि २५-२०० २००।- 
 

८. रु. १०,००,००१ िलेि रु. १२,००,००० सम्ि २५०-४०० २७५।- 
 

९. रु. १२,००,००१ िलेि रु. १५,००,००० सम्ि २५०-४०० ३००।- 
 

१०. रु. १५,००,००१ िलेि रु. १७,५०,००० सम्ि २५०-४०० ३२५।- 
 

११. रु. ७,५०,००१ िलेि रु. १९,००,००० सम्ि २५०-४०० ३५०।- 
 

१२. रु. १९,००,००१ िलेि रु. २०,००,००० सम्ि २५०-४०० ४००।- 
 

१३. रु. २०,००,००१ िलेि रु. २२,५०,००० सम्ि ५००-१००० ६००।- 
 

१४. रु. २२,५०,००१ िलेि रु. २५,००,००० सम्ि ५००-१००० ७००।- 
 

१५. रु. २५,००,००१ िलेि रु. २७,५०,००० सम्ि ५००-१००० ७७५।- 
 

१६. रु. २७,५०,००१ िलेि रु. २९,००,००० सम्ि ५००-१००० ८७५।- 
 

१७. रु. २९,००,००१ िलेि रु. ३०,००,००० सम्ि ५००-१००० १‚०००।- 
 

१८. रु. ३०,००,००१ िलेि रु. ३२,५०,००० सम्ि १२००-३००० १‚५००।- 
 

१९. रु. ३२,५०,००१ िलेि रु. ३५,००,००० सम्ि १२००-३००० १‚७००।- 
 

२०. रु. ३५,००,००१ िलेि रु. ३७,५०,००० सम्ि १२००-३००० १‚८००।- 
 

२१. रु. ३७,५०,००१ िलेि रु. ४०,००,००० सम्ि १२००-३००० २‚१००।- 
 

२२. रु. ४०,००,००१ िलेि रु. ४२,५०,००० सम्ि १२००-३००० 
२‚३००।-  

२३. रु. ४२,५०,००१ िलेि रु. ४७,५०,००० सम्ि १२००-३००० 
२‚६००।-  

२४. रु. ४७,५०,००१ िलेि रु. ५०,००,००० सम्ि १२००-३००० 
३‚०००।-  
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२५. रु. ५०,००,००१ िलेि रु. ६०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० ५‚०००।- 
 

२६. रु. ६०,००,००१ िलेि रु. ७०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० 
५‚५००।-  

२७. रु. ७०,००,००१ िलेि रु. ८०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० 
६‚५००।-  

२८. रु. ८०,००,००१ िलेि रु. ९०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० 
८‚०००।-  

२९. रु. ९०,००,००१ िलेि रु. १,००,००,००० सम्ि ३५००-१०००० 
१०‚०००।-  

३०. रु. १,००,००,००१ िलेि रु.१,२०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० 
१५‚०००।-  

३१. रु. १,२०,००,००१ िलेि रु. १,४०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० 
१६‚०००।-  

३२. रु. १,४०,००,००१ िलेि रु. १,६०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० 
१७‚०००।-  

३३. रु. १,६०,००,००१ िलेि रु. १,८०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० 
१९‚०००।-  

३४. रु. १,८०,००,००१ िलेि रु. २,००,००,००० सम्ि १२०००-२०००० 
२०‚०००।-  

३५. रु. २,००,००,००१ िलेि रु. २,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
३०‚०००।-  

३६. रु. २,५०,००,००१ िलेि रु. ३,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
३५‚०००।-  

३७. रु. ३,००,००,००१ िलेि रु.३,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
४०‚०००।-  

३८. रु. ३,५०,००,००१ िलेि रु. ४,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
४५‚०००।-  

३९. रु. ४,००,००,००१ िलेि रु. ४,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
५०‚०००।-  

४०. रु. ४,५०,००,००१ िलेि रु. ५,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० 
६०‚०००।-  

४१. रु. ५,००,००,००१ िलेि िाथी रु. २ प्रलत हिार 
 

 

  ि. घरको िलु्र्ाङ्कन िर तथा ह्रास कट्टी लववरण 
 

लस. 

न.ं 

भौलतक 

संरचनाको 

वर्गिकरण 

आ

र्ु 

वर्ि 

भौलत

क 

संरच

ना 

आर् ुअनसुारको भौलतक सरंचनाको ह्रास कट्टी िर 
१ 

- 

३ 

३ 

- 

६ 

६ 

- 

९ 

९ 

- 

१२ 

१२ 

- 

१५ 

१५ 

- 

१८ 

१८ 

- 

२१ 

२१ 

- 

२४ 

२४ 

- 

२७ 

२७ 

- 

३० 

३० 

- 

३३ 

३३ 

- 

३६ 

३६ 

- 

३९ 

३९ 

- 

४२ 

४२ 

- 

४५ 

४५ 

- 

४८ 

४८ 

- 

५१ 

१. 
आर लस.लस. 

फे्रि स्रक्चर 
५० ६०० १० १९ २७ ३५ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

२. 
लपिर लबनाका 

पक्की घर 
५० ५०० १० १९ २७ ३४ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

३. 

लसिेन्ट ईटाको 

िोडाई रटन 

टार्िको छाना 

५० ३५० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 

४. 

ढंुगा िाटोको 

गाह्रो रटन वा 

टार्िको छाना 

३० ३०० ११ २० ३० ३७ ४५ ५० ५५ ६० ६४ ६८        

५. 

सेन्टर बेरा 

भएको घर रटन 

वा टार्िको 

छाना 

२५ २०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६५         

६. 

ढंुगा िाटोको 

गाह्रो फुसको 

छाना 

३० १२५ ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६७ ६८ ७२       

७. 
काठको घर 

रटनको छाना 
२० १५० १३ २४ ३५ ४२ ५० ५५ ६२           

८. 
काठको घर 

रटनको छाना 
२० १०० १५ २७ ३८ ४७ ५५ ६२ ६७           

९. सेड वा टहरा १५ १५० १६ ३० ४० ५० ५८ ६५ ७०           

१ टाटीि ेबनकेो १० १०० २० ३६ ४८ ६०              
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 ग. भौलतक सरंचनाको वर्गिकरण तथा िर रेट लववरण 
    

लस. न.ं भौलतक संरचनाको वर्गिकरण आर् ुबर्ि  

आ. व. ०७६/७७ 

भौलतक संरचना िर 

रेट 

कैदफर्त 

१. आर लस.लस. फे्रि स्टक्चर ५० ६००।-  

२. लपिर लबनाका पक्की घर ५० ५००।-  

३. लसिेन्ट ईटाको िोडाई रटन टार्िको छाना ५० ३५०।-  

४. ढंुगा िाटोको गाह्रो रटन वा टार्िको छाना ३० ३००।-  

५. सेन्टरबेरा भएको घर रटन वा टार्िको छाना २५ २००।-  

६. ढंुगा िाटोको गाह्रो गाह्रो फुसको छाना ३० १२५।-  

७. काठको घर रटनको छान २० १५०।-  

८. काठको घर रटनको छाना २० १००।-  

९. सेड वा टहारा १५ १५०।-  

१०. टाटीिे बनेको रटन वा फुसको छानाको घर १० १००।-  

११. ढंुगा वा ईटाको पिािि ५० १५०।-  
    

  घ. िते्र लनधािरण 
 

िखु्र् बिार 

िते्र (क) 
नगरपालिकाका िते्रहरु 

आगािी आ. व. 

०७६/७७ को िालग 

प्रस्तालवत िलु्र्ाङकन 

िर (प्रलत रोपनी) 

कैदफर्त 

िुख्र् बिार 

िेत्र (क) 

आिी गेट िलेि परािुिी चोक तथा शालन्त टोि हुंि ैकोप्चे लबरेन्र चौक 

रेडक्रस भवन सम्िका सडक आसपासका घडेरीहरु  रु. ५०‚००‚०००।- 

 

 िुख्र् बिार 

िेत्र (ि) 

बुद्ध चौक - हलेिप्र्ाड - िेची राििागि िाूँर्ावाूँर्ा नापीरोड कफी हाउस 

सम्िको रोड तथा नेपाि रेडक्रस भवनिलेि शेपािटोि सम्िका िग्गाहरु,  रु. ३०‚००‚०००।- 

 

सहार्क बिार 

िते्र (क) 

कोठेबारी हुिंै गुरुङ गुम्बासम्िको सडकको िार्ाूँवार्ाूँको बाटो हुिाक 

िाइन - नर्ाूँ बसपाकि  िलेि हलेिप्र्ाड िोड्ने सडकको िाूँर्ावाूँर्ाको 

िग्गाहरु लवलहवारे काउिे िोटर वाटोका िग्गाहरु, कोठेवारीबाट तोक्िे 

डाूँडा िोड्ने सडक‚ कोठेवारी िलेि ताप्िेिुङ एफ.एि िोड्ने सडकहरु  रु. २०‚००‚०००।- 

 

सहार्क बिार 

िेत्र (ि) 

भान ुस्कुि आसपासका िग्गाहरु र िानेपानी हलेिप्र्ाड िुनीका िग्गाहरु‚ 

क्र्म्पस िाईनका िग्गाहरु 
रु. १५‚००‚०००।-  

अन्र् सहार्क 

बिार िेत्रहरु 

(क) 

सुकेटार हवाइ िैिान आसपासका िग्गाहरु‚ सुकेटार िाने कािो पत्रे 

बाटोका आसपासका िग्गाहरु 
रु. १०‚००‚०००।- 

 

अन्र् सहार्क 

बिार िेत्र (ि) 

फुङलिङ नगरपालिकािे तोकेको बिार िेत्रका िग्गाहरु, बिार िेत्र भन्िा 

बालहरका सडकिे छोएको िग्गाहरु 
रु. ५‚००‚०००।-  

०. रटन वा फुसको 

छानाको घर 

१

१. 

ढंुगा वा ईटाको 

पिािि 
५० १५० ११ २० २९ ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 
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 धलनपुिाििा अिैची बारी उल्िेि भएका िग्गा (वडा कार्ाििर्को 

लसफाररस) 
रु. २‚००‚०००।-  

 
फिफुि िेती (वडा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. २‚००‚०००।-  

 
िेतीर्ोग्र् िलिन (वडा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. ७५‚०००।-  

 
पािाबारी (वडा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. २५‚०००।-  

 
िंगि (वडा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. ५०‚०००।-  

 
पािा‚ पिेरा‚ भीर‚ पहरा (वडा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. १०‚०००।-  
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 अनसुचूी -२ 

(िफा ३ सगं सम्बलन्धत) 

भलूि कर (िािपोत) 

फुङलिङ नगरपालिकाको बिार िते्र लनधािरण 

 क) फुङलिङ नगरपालिका िखु्र् बिार िते्राः 

क्र. 

स.ं 
वडा न.ं पवूििा उत्तरिा पलिििा िलिणिा कैदफर्त 

१. १‚२‚४‚

५‚६ र 

७ 

तोक्िे सािुिालर्क वन‚ 

लभन्तुना डाूँडा‚ थेचम्बु 

िाने िोटरबाटो हुूँिै 

गुरुङ गुम्बा 

लबहीबारेहाट‚ 

शेपािटोि िोल्सी र 

ठुिो गाउूँ  हुूँिै 

इलडडर्ा वेिफर र 

लिल्िा िानेपानी 

कार्ािि िवरपार हुिै ूँ 

कफीहाउस‚नर्ाूँ 

नगरपालिका भवन‚ 

शसस् त्र क्र्ाम्प गेट 

सम्ि 

सुकेटार िेत्र 

सिेत 

 

 १. िखु्र् बिार िते्र िािपोत िस्तरु 
 

क्र. 

स.ं 

िते्र ० ििेी ४ आना सम्ि 

रु. 

४ आना िलेि ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना िलेि १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी िलेि िालथ 

प्रलत रोपनी थप रु. 

कैदफर्त 

१. िुख्र् बिार ५०।- ७५।- १००।- ६०।-  

  

  ि) फुङलिङ नगरपालिका सहार्क बिार िते्राः 

 १. िचेी राििागिि ेछोएको िाूँर्ा-वाूँर्ा कािोपत्र ेसडक अन्तगिताः 
 

 

क्र. 

सं. 

वडा नं.१‚२‚५‚६‚७ 

र ८ 

० िलेि ४ आना 

सम्ि रु. 

४ आना िलेि ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना िलेि १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी भन्िा 

िालथ रु. 
कैदफर्त 

१. सहार्क बिार ३०।- ४०।- ५०।- ७५।- 
ल्र्ाङवा‚ धुसेनी 

स्थान बाहके 

 

  ग) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्र् सहार्क बिार िते्राः 

 १. सहार्क लिल्िा सडक/नगर सडक‚ िागिि ेछोएको िार्ाूँ-वाूँर्ा कािोपत्र/ेग्राभेि सडक अन्तगिताः 
 

 

क्र. 

सं. वडा नं.१ िलेि ८ 
० िलेि ४ आना 

सम्ि रु. 

४ आना िलेि ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना िलेि १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी भन्िा 

िालथ प्रलत 

रोपनी रु. 

कैदफर्त 

१. अन्र् सहार्क बिार २०।- ३०।- ४०।- १२।-  

 

  घ) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्र् िते्राः 

 १. धनीपिूाििा अिैंचीबारी ििुकेो भएिा 
 

क्र. 

सं. 
वडा नं.१ िलेि ८ 

अिैंची बारी 

प्रलतरोपनी रु. 
कैदफर्त 

१. अिैंचीबारी २५।-  

 

  ङ) िालथ उल्ििे भएका िखु्र् बिार तथा सहार्क बिार िते्र बाहके अन्र् सब ैिते्राः 
 

क्र. 

सं. 
वडा नं.१ िलेि ८ 

० िलेि ५ रोपनी 

सम्ि प्रलतरोपनी रु. 

५ िलेि २० रोपनी 

सम्ि प्रलतरोपनी रु. 

२० रोपनी भन्िा 

िालथ प्रलतरोपनी रु. 
कैदफर्त 

१. अन्र् िेत्र १०।- ७।- ५।- ल्र्ाङवा‚ धुसेनी स्थान सिेत 

नोटाः- (क) आर्थिक वर्ि ०७५/७६ सम्िको रािश् व ०७६ पौर् िसान्तसम्ि लतनि आएिा िररवाना छुट गन ेअन्र्था प्रलतवर्ि १० प्रलतशतका 

िरि ेवक्र्ौता रकििा िररवाना िाग् ने छ । 

 

नोटाः- (ि) फुङलिङ नगरपालिकाको वडा न.ं ९‚ १० र ११ िा िालथ उल्िलेित (क) बिोलिि एकीकृत सम्पलत कर िाग् ने हुनाि ेिािपोत वा 

भलूिकर िाग् न ेछैन । 
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अनसुचूी -३ 

(िफा ४ सगं सम्बलन्धत) 

घर वहाि कर 

 

  र्स नगरपालिका लभत्र कुन ै व्यलि वा संस्थाि े आफ्नो स्वालित्वको भवन‚ घर‚ पसि‚ ग्र्ारेि‚ उपकरण‚ 

गोिाि‚ टहरा‚ छप्पर र िग्गा पुरै वा आंलशक तवरिे बहाििा दिएिा त्र्स्तो बहाि आर्िा १०प्रलतशतिे हुन ेरकि 

बहाि कर िाग् न ेछ । 
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अनसुचूी -४ 

(िफा ५ सगं सम्बलन्धत) 

व्यवसार् कर 

लस. न.ं सािाग्री तथा लववरण रकि कैदफर्त 

१. क.) होटि “क” श्रेणी १०‚०००।-  

ि.) होटि “ि” श्रेणी ७‚५००।-  

ग.) होटि “ग” श्रेणी ५‚०००।-  

घ.) होटि “घ” श्रेणी ३‚०००।-  

ङ.) होटि “ङ” श्रेणी १‚५००।-  
२. पाटी प्र्ािेस ५‚०००।-  
३. क्र्ालवन रेषु्टरेन्ट ५‚०००।-  
४. िोहोरी‚ गिि साूँझ‚ डान्स सेन्टर‚ िसाि सेन्टर ५‚०००।-  
५. गेष्ट हाउस ५‚०००।-  
६. िुस/कोल्ड लिङ्क सेन्टर (अल्कोहि रलहत) १‚५००।-  
७. लवर्र िदिरा िुरा पसि २‚०००।-  
८. िदिरा र लवर्र संर्ुि लडिर ५‚०००।-  
९. सुर्तििन्र् बस्तु लडिर वा सप्िार्र वा थोक व्यापार २‚५००।-  

१०. सुर्तििन्र् बस्तुको िुरा व्यापार १‚०००।-  
११. िाद्यान् न तथा दकरानाको लडिर‚ थोक ५‚०००।-  
१२. िाद्यान् न तथा दकरानाको िुरा पसि १‚५००।-  
१३. िधु िही तथा लघउ आदि लवक्री गने डेरी १‚५००।-  
१४. कपडा तथा रेलडिेड कपडा थोक ५‚०००।-  
१५. कपडा तथा रेलडिेड कपडा िुरा ३‚५००।-  
१६. कपडािा बुट्टा भने वा भरी लवक्री गने १‚५००।-  
१७. उनी धागो‚ सुलत धागो‚ धागो टाूँक १‚०००।-  
१८. कस्िेरटक थोक लबके्रता ३‚०००।-  
१९. कस्िेरटक िुरा लबके्रता १‚५००।-  
२०. िेिौना वा लगफ्ट पसि १‚५००।-  
२१. िुता चप्पि िुरा पसि २‚५००।-  
२२. िुता चप्पि थोक पसि ३‚०००।-  
२३. छािा िुत्ता बनाउने पसि १‚०००।-  
२४. हाडिवेर्र पसि ७‚५००।-  
२५. िोटर पाटिस पसि िईु चक् के १‚५००।-  
२६. िोटर पाटिस पसि चार चक् के २‚५००।-  
२७. रेलिङ भरर्ाङ‚ लग्रि तथा सटरको सिान लवके्रता ३‚०००।-  
२८. आििुलनर्ि तथा स्टेनिेस लस्टीिको लग्रि‚ रेलिङ आदिको थोक लवके्रता ३‚०००।-  
२९. लवधुत सािाग्री (इिेक्रोलनकस होिसेि) पसि २‚५००।-  
३०. लवधुत सािाग्री (इिेक्रोलनकस िुरा) पसि १‚५००।-  
३१. कवाडी सािानको के्रता/लवके्रता १‚०००।-  
३२. फे्रलिङ हाउस‚ लससा पोष्टर पसि १‚५००।-  
३३. पेरोि‚ लडिेि पम्प साधारण ७‚५००।-  
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३४. िरट्टतेि‚ पेरोि‚ लडिेि प्र्ाप पम्प ५‚०००।-  
३५. साईकि लवक्री पसि २‚०००।-  
३६. ल्र्ुव (िोलवि लवक्री पसि) २‚०००।-  
३७. फर्निलसङको सािान तथा फोि, रेलस्कन आदि २‚०००।-  
३८. िोटर  साईकि लवक्री  पसि ( सो रुि) ५‚०००।-  
३९. िोटर  साईकि लबक्री पसि (ररकलडडशन) ३‚०००।-  
४०. टेम्पु पावररेिर वा िोटर साइकिको सािान लवक्री पसि २‚५००।-  
४१. कार‚ लिप‚ ट्याक्टर‚ पावर रेिर लवक्री पसि ७‚०००।-  
४२. लसिेन्टको लडिर ३‚५००।-  
४३. साईकि‚ िोटर साईकि‚ सानो सवारी भाडािा दिने सेवा प्रिार्क १‚५००।-  
४४. रंग रोगन लवक्री लवतरण गने ३‚०००।-  
४५. सोिर िडान र सोिर सम्बन्धी सािानको सप्िार्सि लडिर २‚०००।-  
४६. सोिर िडान र सोिर सम्बन्धी सािानको लवके्रता १‚५००।-  
४७. रटभी दफ्रि तथा ईिेक्रोलनक्स पसि २‚५००।-  
४८. घडी‚ रेलडर्ो लवक्री पसि १‚५००।-  
४९. घडी रेलडर्ो‚ िोबाईि ििित १‚०००।-  
५०. िोवाईि लबक्री पसि २‚५००।-  
५१. घरेिु कपडा उधोग राडी पािी १‚०००।-  
५२. नुडल्स उधोग १‚०००।-  
५३. लिट िसिा उधोग १‚०००।-  
५४. पशु आहार लबक्री पसि १‚५००।-  
५५. हर्िु पाईप‚ होिो‚ रेलिङ‚ ररङ‚ व्िक‚ पोि २‚०००।-  
५६. ढंुगा‚ लगटी‚ रोडा उत्पािन (िानी िताि गरी उत्पािन गने) ४‚०००।-  
५७. कागि‚ साबुन चक्िेट उधोग १‚०००।-  
५८. लवस्कुट पाउरोटी उधोग १‚५००।-  
५९. कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा लिि (ठूिो) १‚५००।-  
६०. कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा लिि (सानो) ७‚५०।-  
६१. प्रेस अन्र् १‚५००।-  
६२. लिनी अफसेट प्रेस ७‚५००।-  
६३. अफसेट १०‚००।-  
६४. िुकुरी तथा फिाि िन्र् सिाग्री उधोग १‚५००।-  
६५. तािा लपत्ति फिािका सािानहरु २‚५००।-  
६६. तािा लपत्ति आिुिुलनर्िको भाूँडा वनाउने तथा लबक्री गने २‚५००।-  
६७. स्टेशनरी सािान तथा पुस्तक लवक्री पसि (पत्रपलत्रका पसि) २‚५००।-  
६८. स्पोटिस (िेिकुि) सािाग्री लवक्री पसि २‚०००।-  
६९. और्धी उत्पािन तथा लवक्री लवतरण ३‚०००।-  
७०. नर्सिङ होि आल्रासाउडड‚ इन्डोस्कोपी सलहत लक्िनीक‚ पोलि लक्िलनक‚ ल्र्ाव 

सलहतको 
५‚०००।-  

७१. और्धी थोक तथा लडलस्रव्युटर वा स्टदकष्ट पसि ४‚०००।-  
७२. आर्ुिवेदिक तथा होिोपोथी और्धी पसि १‚५००।-  
७३. पशु और्धी पसि िात्र २‚०००।-  
७४. दिशा लपसाव‚ रगत आदि चेक गने (प्र्ाथोिोिी ल्र्ाव) १‚०००।-  
७५. चश्िा पसि १‚५००।-  
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७६. डेडटि हलस्पटि २‚५००।-  
७७. अस्पताििन्र् उपकरण वा सिाग्रीहरु लवक्री पसि १‚५००।-  
७८. सुन चाूँिी तथा गहना पसि ३‚५००।-  
७९. नक् किी गहनाको लवक्री पसि १‚५००।-  
८०. टेिरीङ व्यावसार् २‚५००।-  
८१. फोटोकपी सेन्टर‚ फोटो स्टुलडर्ो २‚०००।-  
८२. म्र्ुलिक लभलडर्ो तथा दफल्ि उत्पािन ५‚०००।-  
८३. डेक तथा लभलडर्ो क्र्ासेट लवक्री तथा भाडािा (लस.डी‚ लभलसडी) १‚०००।-  
८४. लडलिटि किर ल्र्ाव‚ फ्िेक्स लप्रन्ट २‚५००।-  
८५. फिफुि‚ तरकारी तथा सागसव्िी िुरा पसि १‚५००।-  
८६. फिफुि‚ तरकारी तथा सागसव्िी थोक पसि २‚५००।-  
८७. िास ुपसि (रागा‚ सुंगुर) ३‚५००।-  
८८. िाछा‚ कुिुरा तथा िसी िास ुलसरा पसि २‚०००।-  
८९. ग्र्ांस लडिर २‚५००।-  
९०. इन्सुरेन्स (लविा) कम्पनी प्र. का वा सम्पकि  शािा ५‚०००।-  
९१. फाईनेन्स कम्पनी प्रधान कार्ाििर् ५‚०००।-  
९२. वीिा ऐिेन्ट ३‚५००।-  
९३. हवाई सेवा प्रिार्क कम्पनी (िुख्र् कार्ाििर्) ३‚०००।-  
९४. हवाई सेवा प्रिार्क कम्पनी (शािा  कार्ाििर्) २‚०००।-  
९५. रा.ऐिेन्सी‚ रटकट बुदकङ‚ फोन फ्र्ाक्स‚ एस. रट. लड.‚ आइ. एस. रट. लड.‚ कुररर्र १‚५००।-  
९६. ढुवानी सेवा ३‚०००।-  
९७. िेन पावर सप्िार्र (लविशेी) प्रधान कार्ाििर् १०‚०००।-  
९८. िेन पावर सप्िार्र (लविशेी) शािा कार्ाििर् ७‚०००।-  
९९. िेन पावर सप्िार्र (लविशेी) सम्पकि  कार्ाििर् ५‚०००।-  

१००. िेन पावर सप्िार्र (स्विशेी) २‚५००।-  
१०१. िलन ऐक्स्चेन्ि र िलन रान्सफर ४‚०००।-  
१०२. नोटरी पलव्िक १‚५००।-  
१०३. लप्र आिी तालिि ३‚०००।-  
१०४. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (क वगिको केलन्रर्) १५‚०००।-  
१०५. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (क वगिको शािा) १०‚०००।-  
१०६. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (ि वगिको केन्रीर्) १०‚०००।-  
१०७. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (ि वगिको शािा) ७‚०००।-  
१०८. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (ग वगिको केन्रीर्) ७‚०००।-  
१०९. आर्थिक कारोवार गसिने बैंक तथा लवलतर् संस्था (ग वगिको शािा) ५‚०००।-  
११०. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (घ वगिको केन्रीर्) ५‚०००।-  
१११. आर्थिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् संस्था (कारोवार गने) ३‚०००।-  
११२. सहकारी संघसंस्था लवत्तीर् कारोवार गने ३‚०००।-  
११३. बहुउद्देश्र् सहकारी संस्था लि. ४‚०००।-  
११४. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ३‚५००।-  
११५. कृलर् सहकारी‚ िगु्ध सहकारी संस्था लि. १‚५००।-  
११६. एन. रट. लस तथा एनसेि वा र्स्तै प्रकृलतक शािा कार्ाििर् २‚५००।-  
११७. कन्सल्टेन्सी फिि ५‚०००।-  
११८. ईलन्िलनर्र २‚५००।-  
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११९. िु. ईलन्िलनर्र १‚५००।-  
१२०. ठेकेिार श्रेणी (क) िताि १५‚०००।-  
१२१. ठेकेिार श्रेणी (ि) िताि १२‚०००।-  
१२२. ठेकेिार श्रेणी (ग) १०‚०००।-  
१२३. ठेकेिार श्रेणी (घ) ७‚०००।-  
१२४. ठेकेिार श्रेणी (घ) नलवकरण ३‚०००।-  
१२५. ठेकेिार श्रेणी (घ) नािसारी ५‚०००।-  
१२६. ठेकेिार श्रेणी (घ) ठाउूँसारी ५‚५००।-  
१२७. स्थानीर् भवन लनिािण व्यावसार्ी ४‚०००।-  
१२८. ि फि ि ३‚०००।-  
१२९. िेिा परीिण फि ि ३‚०००।-  
१३०. िेिा परीिण (व्यलि) १‚५००।-  
१३१. प्िम्बर वा हाउस वाईररङ सेवा प्रिार्क १‚५००।-  
१३२. पशु लचदकत्सक १‚५००।-  
१३३. लनिी लवद्यािर् नर्ाूँ िताि ७‚०००।-  
१३४. लनिी िगानीिा िोलिएको िा. लव. ७‚०००।-  
१३५. लनिी िगानीिा िोलिएको  लन. िा. लव. ५‚०००।-  
१३६. लनिी िगानीिा िोलिएको प्रा.लव. ३‚०००।-  
१३७. लनिी िगानीिा िोलिएको पुवि प्रा.लव. (१ िलेि ३) २‚५००।-  
१३८. लनिी िगानीिा  िोलिएको टु्यशन, ल्र्ांग्विे, ईन्स्टीटु्यसन २‚५००।-  
१३९. कम्प्र्ुटर प्रलशिण केन्र ५ वटा सम्ि कम्प्र्ुटर २‚०००।-  
१४०. कम्प्र्ुटर प्रलशिण केन्र १० वटा सम्ि कम्प्र्ुटर ३‚०००।-  
१४१. कम्प्र्ुटर प्रलशिण केन्र १५ वटा सम्ि कम्प्र्ुटर ४‚०००।-  
१४२. कम्प्र्ुटर प्रलशिण केन्र १५ वटा भन्िा बढी ५‚०००।-  
१४३. रेलडर्ो रट.भी ििित प्रलशिण केन्र २‚०००।-  
१४४. िाईलभङ प्रलशिण २‚५००।-  
१४५. इन्टरनेट सेवा प्रिार्क (आई. एस. लप.) २‚०००।-  
१४६. सफ्टवेर्र डेभिोपर, आई रट सेवा प्रिार्क, सफ्टवेर्र लवके्रता २‚५००।-  
१४७. इन्टरनेट तथा साइबर‚  क्र्ाफे १‚५००।-  
१४८. नृत्र्‚ संलगत तथा अलभनर्  प्रलशिण १‚५००।-  
१४९. लवज्ञापन  व्यावसार् तथा प्रचार प्रसार १‚५००।-  
१५०. पेन्टर तथा आटिस कन्सन केन्र १‚५००।-  
१५१. वकि शप सम्बन्धी िईु चक् के भन्िा िालथ २‚५००।-  
१५२. वकि शप सम्बन्धी चार चक् के भन्िा िालथ ७‚०००।-  
१५३. रलि बडी िेकर तथा िाईट िेकालनक २०००।-  
१५४. डेन्टीङ, पेन्टीङ गने २‚०००।-  
१५५. ररसोलिङ गने वा किेक्सन गने २‚०००।-  
१५६. इिेलक्रलसर्न, लसट, लस्प्रङ लििाउने, लसिाउने वा टार्र ििित १‚५००।-  
१५७. रेलडवाटर लवक्री वा व्यारी ििित १‚०००।-  
१५८. डाईनिा ििित पसि १‚०००।-  
१५९. ५ वटा िेथ िेलशन भन्िा वढी भऐको वकि शप ६‚०००।-  
१६०. ३ िलेि ५ िेथ िेलशन  भऐको वकि शप ४‚०००।-  
१६१. ५ वा सो भन्िा कि िेथ िेलशन भएको वकि शप २‚५००।-  
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१६२. अिैंची कारोवार गने ५‚०००।-  
१६३. िडीवुरट कारोवार गने, ३‚०००।-  
१६४. घरेिु िडीवुटी, लसम्रक, धुप छुर्पि आदि लवक्री गने १‚५००।-  
१६५. टेन्ट हाउस १‚५००।-  
१६६. क्र्ाटररङ १‚५००।-  
१६७. दफटनेस िीि िाना सलहत १‚५००।-  
१६८. लचर्ापलत थोक लवके्रता २‚०००।-  
१६९. लचर्ापलत िरुा लवके्रता १‚०००।-  
१७०. ज्र्ोलतर्, रुरि, पत्थर ििुन्डा आदि लवलवध पसि २‚०००।-  
१७१. क्र्ुररर्ो तथा पुरातालत् वक िहत्वका वस्तुहरु संकिन तथा लवक्री लवतरण गने 

(कानुनिे लनरे्ध गरे वाहकेका) 
२‚०००।- 

 

१७२. अचार, पाउ, गुिपाक िस्ता सािाग्री पसि १‚०००।-  
१७३. पान पसि १‚०००।-  
१७४. िाई लक्िनसि १‚०००।-  
१७५. िाटोको भाूँडाकुडा पसि १‚०००।-  
१७६. लडपाटििेन्टि स्टोसि ५‚०००।-  
१७७. नसिरी (फूिको लवरुवा लवक्री लवतरण गने) १‚०००।-  
१७८. स् नुकर तथा पुि हाउस २‚५००।-  
१७९. रबर स्ट्याम्प पसि १‚०००।-  
१८०. लस्वलिङ पुि १‚५००।-  
१८१. हस्तकिा सम्बन्धी (व्यवसार्) १‚०००।-  
१८२. बुहुउद्देशीर् प्रलशिण प्रिार्क २‚०००।-  
१८३. र्रर्ािलफ्टङ व्यावसार् २‚५००।-  
१८४. काठ लचरानी लिि (स लिि) िताि ५‚०००।-  
१८५. काठ लचरानी लिि (स लिि) नािसारी ३‚०००।-  
१८६. काठ लचरानी लिि (स लिि) ठाउूँसारी ३‚०००।-  
१८७. वेन सो फर्निचर तथा काठको सािान लवके्रता उद्योग ३‚०००।-  
१८८. काष्ट सािाग्री तथा फर्निचर उद्योग २‚५००।-  
१८९. काष्ट सािाग्री तथा फर्निचर पसि १‚५००।-  
१९०. बेतको सािाग्री पसि १‚५००।-  
१९१. काष्ट उद्योग भेलनर्र सञ् चािन १०‚०००।-  
१९२. सैिुन तथा िेन्स पाििर २‚०००।-  
१९३. व्युरट पाििर एव ंव्युरटपाििर प्रलशिण सेन्टर २‚५००।-  
१९४. ििस्रोत, वार्ु, सौर्ि शलि, कोइिा, प्राकृलतक तेि, ग्र्ाूँस, वार्ो ग्र्ाूँस तथा अन्र् 

श्रोतहरुबाट उिाि पैिा गने उद्योग व्यवसार् 
५‚०००।- 

 

१९५. िूिताः कृलर् वा वन पैिावारिा आधाररत उद्योग व्यवसार् २‚५००।-  
१९६. िलनि उत्िनन तथा प्रशोधन गने उद्योग व्यवसार् ५‚५००।-  
१९७. पर्िटक, आवास, िोटि, ररसोटि, राभल्स एिेन्सी, स्की, प्र्ारा ग्िाइलडङ, वाटर 

र्ािलफ्टङ, पिर्ात्रा, हटएर्र, व्यािुनीङ, प्र्ारासेलिङ, गोल्फ्कोर्ि‚ पोिो, 

अस्वारोहण आदि उद्योग व्यवसार् 

५‚०००।- 

 

१९८. लशत भडडार (कोल्ड सेन्टर) ३‚०००।-  
१९९. िेलनङ तथा वर्लिङ, व्यवसार्,  सावििलनक पररवहन व्यवसार्, फोटोग्राफी 

प्रर्ोगशािा 
१‚५००।- 

 

२००. सडक, पुि, रोपवे, रलिबस, टनेि फ्िाई ब्रीि, तथा औद्योलगक व्यापारीक एंव ५‚०००।-  
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आवास, कम्प्िेक्स आदि लनिािण गरी संचािन गने उद्योग व्यवसार् 

२०१. पशु पंिी पािन व्यावसार् १‚५००।-  
२०२. घर, िग्गा तथा हाउलिङ कम्पनी १६‚०००।-  
२०३. होिस्टे १‚५००।-  
२०४. केलिकि सप्िार्सि १‚५००।-  
२०५. अन्तर रालिर् गैर सकारी संस्था ७‚०००।-  
२०६. अध्र्र्न, अनुसन्धान, परािशि १‚५००।-  
२०७. अगािलनक लसस् न ुपाउडर उत्पािन १‚०००।-  
२०८. ढाका, िाडी कपडा लनिािण १‚५००।-  
२०९. होि डेकर एडड दकचन किेक्सन १‚५००।-  
२१०. रुि लनकासी तथा कटान प्रलत रुि २००।-  
२११. पशुवध शािा १‚५००।-  
२१२. सूलचकृत िस्तुर १‚५००।-  
२१३. लपकलनक स्पट १‚०००।-  

 

 

नोटाः- होटि ब्र्वसार्ी सघंको प्रलतलनलध‚ लिल्िा प्रशासन कार्ाििर् तथा घरेिु कार्ाििर्को प्रलतलनलधको रोहबरिा िापिडड बनाई होटिको 

बर्गिकरण गरी िालथ लस.न.ं१ बिोलििको व्यवसार् कर अशुि गन ेव्यवस्था लििाउन े। 
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अनसुचूी -५ 

(िफा ६ सगं सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

र्स नगरपालिका िेत्रिा स्थार्ी वसोवास भएका सवारी धनीिाई लनम्न िरिा सवारी साधन स्वालित्व शुल्क िाग् ने छ । 

क्र. स.ं सवारीको दकलसि स्वीकृलत बालर्कि  िर कैदफर्त 

१. िोटर साइकि  ५००।-  

२. टेम्पो, अटो ररक्सा, पावर रटिर १‚५००।-  

३. लिलन ट्याक्टर १‚५००।-  

४. कार, िारुलत भ्र्ान १‚५००।-  

५. िाइक्रो (ि) वगि ल्र्ाडडरोभर, बोिेरो र िीप आदि २‚०००।-  

६. लिनी बस, िाइक्रो (ि) बगि २‚०००।-  

७. बस, रक, िहरी ३‚०००।-  

८. ट्याक्टर, लिलन रक २‚०००।-  

९. िेलसवी व्याक्हो िोडर ३‚०००।-  

१० स्काभेटर ५‚०००।-  

 

(क) स्थानीर् सवारी साधन कराः- 

 

क्र. स.ं लववरण रकि रु. कैदफर्त 

१. लनवेिन िस्तुर  ५००।-  

२. अनिुलत शलु्क  

 क. एक बाटो अनुिलत शुल्क  १३‚०००।-  

 ि. बहु बाटो थप अनुिलत शुल्क  ६‚०००।-  

 ग. पटके ईिाित अनुिलत शुल्क (स्विेशी) १००।-  

 घ. पटके ईिाित अनुिलत शुल्क (लबिेशी) २००।-  
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अनसुचूी -६ 

(िफा ७ सगं सम्बलन्धत) 

िीविन्त ुकर 

क्र. सं. पश ुपंक्षीहरुको वििरण पररमाण कर (रुपैयााँ) कैवियत 

१. गाइ, भैंसी, चौरी, घोडा प्रतत गोटा २५०।-  

२. गाइ, भैंसी, चौरीको, िाछो, पाडो प्रतत गोटा २००।-  

३. बाख्रा, भेडा, सुाँगरु प्रतत गोटा ५०।-  

४. पाठा, पाठी प्रतत गोटा २०।-  

५. कुखरुा, हााँस प्रतत गोटा १०।-  
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अनसुचूी -७ 

(िफा ८ सगं सम्बलन्धत) 

लवज्ञापन कर 

 

लस. न.ं लववरण 
िखु्र् 

िते्र 
अन्र् िते्र अवलध धरौटी  रु. कैदफर्त 

१ 

व्यवसालर्क प्रचार प्रसारका उद्देश्र्िे रालिन ेहोर्डिङ 

बोडि, ग्िो, साइनबोडि तथा वाि पेलन्टङ (प्रलत बगि 

लिटर) 

८० ६० वार्र्िक ७००।-  

२ 
व्यानर (सातदिन सम्िको िालग) प्रलत बगि लिटर‚ प्रलत 

दिन 
२० २० िलैनक ५००।-  

३ 
व्यानर (पन्र दिन सम्िको िालग) प्रलत बगि लिटर‚ 

प्रलत दिन 
१५ १५ िलैनक ५००।-  

४ 
व्यानर (एक िलहना सम्िको िालग) प्रलत बगि लिटर‚ 

प्रलत दिन 
१० १० िलैनक ५००।-  

५ गेट ७ दिन सम्ि िलैनक ५०० ५०० िलैनक १,०००।-  

६ गेट १५ दिन सम्ि िलैनक ३०० ३०० िलैनक १,०००।-  

७ गेट १ िलहना सम्ि िलैनक २०० २०० िलैनक १,०००।-  

८ 
व्यापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग प्रवेशद्वार लनिािण  

अनुिलत शूल्क प्रलत एक 
५०० ५०० िलैनक १,०००।-  

९ 
व्यापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग तुि व्यानर राख् न 

अनिुलत शलु्क प्रलत एक 
१०० १०० िलैनक ५००।-  

नोटाः- िुख्र् िेत्र भन् नािे िेची राििागि र र्सको िाूँर्ा वाूँर्ा ५० लिटर सम्िको िेत्रिाई सम्झनु पििछ । तोदकएको भन्िा अवलध 

पलछ व्यानर र गेट हटाउनको िालग धरौटी व्यवस्था गररएको छ । तोदकएको अवलध पलछ लनधािररत म्र्ाि लभत्र रालिएको व्यनर 

नहटाएिा धरौटी िफत गरी नगरपालिका आफैिे हटाउन सक् ने छ । 
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अनसुचूी -८ 

(िफा ९ सगं सम्बलन्धत) 

 बहाि लबटौरी कर 

(क) तोक्ि ेडाूँडा लस्थत हाटविारिा लनम् न अनसुार कर िाग् न ेछ । 
 

क्र.स. लववरण स्वीकृत रु. कैदफर्त 

१. भुईिा सािान दफिाई लबक्री गने  २०।-  

२. लनर्िित ब्िक (टहरा) लभत्र सािान तथा तरकारी रािी लवदक्र गने  (प्रलत ब्िक) १००।-  

३. २ चक् के ठेिािा लवस्कुट सािान लबक्री गने ३०।-  

४. चारचक् के ठेिा सािान लबक्री गने ७५।-  

५. हांस, कुिुरा, लवक्री गने प्रलत गोटा (ठुिो) ३०।-  

६. हांस, कुिुरा, लवक्री गने प्रलत गोटा (सानो) १५।-  

७. परेवा लवक्री गने प्रलत िोडी १५।-  

८. िसी‚ बोका‚ भेडा‚ च्र्ाङ्ग्रा प्रलत गोटा २००।-  

९. बाख्राको पाठा‚ भेडाको पाठा‚ च्र्ाङ्ग्राको पाठा‚ सुंगुरको पाठा १००।-  

१०. डोकािा फिफुि, साग सब्िी बेच्ने प्रलत डोको २०।-  

११. िुत्ता पालिस गने, िुत्ता ििित गने २०।-  

१२. चटपटे वा पुच्का वा पकाएर िानेकुरा बेच्ने भेन्रेवि ७५।-  

१३. भुईिा दफिाएर िुत्ता चप्पि लबक्री गने ५०।-  

१४. भुईिा दफिाएर श्रङृ्गार वा रेलडिेड कपडा लबक्री गने ५०।-  

१५. िाछा िास ुलबक्री गने पसि (न. पा.बाट स्वीकृलत प्राप्त भएका) १००।-  

१६. रागाको िासु (प्रलत गोटा) २००।-  

१७. सुगुर‚ िसीको िासु (प्रलत गोटा) १५०।-  

१८. 
टेम्पो, ट् र्ाक्सी आदििा िाईक िगाएर वा निगाई सािान (और्धी, साबुन, 

िुगा आदि) लबक्री गने पसि 
१००।-  

१९. बाूँस भाटा र लचत्राको टहरािा होटि चिाई सािान लवदक्र गने ७५।-  

 

 (ि) अस्थार्ी रुपिा घमु्ती व्यवसार् गनिेाइ लनम् न िर िा पटके कर िाग् नछे । 
 

क्र. स लववरण िर (Rate) कैदफर्त 

१. 
नगरपालिकाको घर भाडािा लिने सरकारी अथवा गैर सरकारीिा िाग् ने 

बहाि कर  

िाग् ने भाडाको २ 

प्रलतशत 
 

२. घुम्ती ब्र्ापार प्रलत दिन (पोके व्यापारी) २००।-  

 घुम्ती ब्र्ापार हप् ता दिन िलेि १ िलहनासम्ि (पोके व्यापारी) २‚०००।-  

 घुम्ती ब्र्ापार िलहना दिन िलेि िालथ (पोके व्यापारी) ३‚०००।-  

३. गाडीिा गररने घुम्ती व्यापार (भेन र लपकअप) प्रलत ररप बालहरबाट आउने १‚०००।-  

४. गालडिा गररने घुम्ती व्र्ापार (लिलन रक र रक) प्रलत ररप २‚०००।-  
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(ग) लनम् न स्थानका सरकारी िलिनिा घर/व्यवसार् वनाएका अस्थार्ी वसोवास गनेहरुबाट लनम् न िरिा वहाि लवटौरी कर बार्र्िक रुपििा  

संकिन गररन ेछ । पनुिाः र्सवाट उि िलिनको सरकारी स्वालित्विा कुन ैफरक पन ेछैन र सम्वलन्धत लनकार्ि ेघर व्यवसार् हटाएिा 

सोलह विोलिि िान्र् हुनछे । 
 

 

क्र. स लववरण िर (Rate) कैदफर्त 

१ गुप्ते िउेरािी िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु. ३‚५००।-  

      २ सेवारो चौक िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  १‚५००।-  

      ३ तेसे िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  ५००।-  

      ४ छाते ढुङ्गा िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  २‚०००।-  

      ५ भािुगौडै िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार्  रु.  १‚५००।-  

      ६ काफ्िेपाटी िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  ९‚०००।-  

      ७ विु डाूँडा िलेि गुरासे िेत्रिा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  ७‚५००।-  

      ८ ठुिो फेदि िेत्र िा प्रलत घर/व्यवसार् रु.  २५‚०००।-  
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अनसुचूी -९ 

(िफा १० सगं सम्बलन्धत) 

सवेा शलु्क‚ िस्तरु 

क) आर्/हलैसर्त सम्पलतको िलु्र्ाङकन प्रिालणत (सािान्र् प्रर्ोिन) 
 

क्र. स.ं लववरण एकाई िर रु. कैदफर्त 

१. ५० हिार सम्ि रु. १ ३००।-  

२. ५० हिार िलेि १ िाि सम्ि रु. १ ६००।-  

३. १ िाि भन्िा िालथ ५ िाि सम्ि रु. १ ९००।-  

४. ६ िाि िलेि १० िाि सम्ि रु. १ १‚२५०।-  

५. १० िाि भन्िा िालथ २५ िाि सम्ि  रु. १ २‚५००।-  

६. २५ िाि भन्िा िालथ ५० िाि सम्ि  रु. १ ३‚७५०।-  

७. ५० िाि भन्िा िालथ  एक करोड सम्ि  रु. १ ६‚०००।-  

८. १ करोड भन्िा िालथ २ करोड सम्ि  रु. १ १२‚५००।-  

९. २ करोड भन्िा िालथ ३ करोड सम्ि  रु. १ १८‚०००।-  

१०. २ करोड िालथ ३ करोडसम्ि रु. १ २०‚०००।-  

 

 ि) आर्/हलैसर्त सम्पलत िलु्र्ाङकन प्रिालणत (अध्र्र्न प्रर्ोिन) 
 

क्र. स.ं लववरण एकाई िर रु. कैदफर्त 

१. ५० हिार सम्ि रु. १ २२०।-  

२. ५० हिार िलेि १ िाि सम्ि रु. १ ५५०।-  

३. १ िाि भन्िा िालथ ५ िाि सम्ि रु. १ ८२५।-  

४. ६ िाि िलेि १० िाि सम्ि रु. १ ११००।-  

५. १० िाि भन्िा िालथ २५ िाि सम्ि  रु. १ १६५०।-  

६. २५ िाि भन्िा िालथ ५० िाि सम्ि  रु. १ ३३००।-  

७. ५० िाि भन्िा िालथ  एक करोड सम्ि  रु. १ ५५००।-  

८. १ करोड भन्िा िालथ २ करोड सम्ि  रु. १ ८२५०।-  

९. २ करोड भन्िा िालथ ३ करोड सम्ि  रु. १ ११०००।-  

१०. ३ करोड िालथ सम्ि  रु. १ १३७५०।-  

नोटाः- िालथ उल्िलेित आर् हलैसर्त सम्पलत िलु्र्ाकंन अगं्रिेी भार्ािा आवश्र्क भएिा थप रु. ५००।- िाग्न ेछ । 
  

 ग) बैंकका िालग ऋण लसफाररस िस्तरु 
 

१. बैंकिा कृलर् तथा पश ुफििका िालग ऋण लसफाररस िस्तुर िर कैदफर्त 

 क. १० िाि सम्ि १‚१००।-  

 ि. २५ िाि सम्ि २‚२००।-  

 ग. ५० िाि सम्ि ३‚३००।-  

 घ. १ करोड सम्ि ५‚५००।-  

 ङ. २ करोड सम्ि ७‚७००।-  

 च. २ करोड िालथ ११‚०००।-  

 

घ) चार दकल्िा र घरबाटो प्रिालणत िस्तरु 
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 १) फुङलिङ नगरपालिका िखु्र् बिार िते्र लनधािरणाः- 
 

क्र. स.ं 

हािका वडा 

न.ं २, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

पवुििा उत्तरिा पलिििा िलिणिा कैदफर्त 

१ िेत्र 

तोक्िे सािुिार्ीक 

वन, लभन्तुना डाूँडा, 

थेचम्बु िाने 

िोटरबाटो हुिै 

गुरुङ गुम्बा, 

लबहीबारे हाट, 

शपेािटोि‚ बृद्धआश्रि 

हुिंै ठुिो गाउूँसम्ि 

भानु स्कुि िुनीको 

बाटो हुिं ैइलडडर्ा 

वेर्िफेर र शसस्त्र 

क्र्ाम्प गेट सम्ि 

कदफ हाउस, न. 

पा. को. नर्ाूँ 

भवन, ऐश्र्िचोक र 

शसस्त्र क्र्ाम्प गेट 

सम्ि 

सुकेटार 

बिार िेत्र 

सिेत 

 

 २) िखु्र् बिार िते्रको चार दकल्िा र घरबाटो लसफाररस िस्तरुाः- 
 

क्र. स.ं 

हािका वडा 

न.ं २, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

० िलेि ४ आना 

सम्ि रु. 

४ आना िलेि ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना िलेि १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी िेलि ५ 

रोपनी सम्ि रु. 

५ रोपनी िेलि 

िालथ िलतसुकै 

भए पलन रु. 

कैदफर्त 

१. चार दकल्िा १,४३०।- १,७६०।- २,०९०।- २,३१०।- २,७५०।- 

िुख्र् 

बिार 

िेत्र 

२. 
घर बाटो 

लसफाररस 
१,२१०।- १,३२०।- १,६५०।- १,९८०।- २,२००।- 

 

 

 ३) फुङलिङ नगरपालिका सहार्क बिार िते्रहरुको चार दकल्िााः- 
 

क्र. स.ं 

हािका वडा 

न.ं १ िलेि 

११ सम्ि 

वडा न.ं िते्र र 

स्थान 

वडा न.ं िते्र र 

स्थान 

वडा न.ं १ िलेि 

११ सम्िको 

िते्र र स्थान 

वडा न.ं १ िलेि 

११ सम्िको िते्र 

र स्थान 

वडा न.ं १ 

िलेि ११ 

सम्िको िते्र र 

स्थान 

कैदफर्त 

१. िेत्र 

िेची राििागििे 

छोएको िाूँर्ा-

वाूँर्ा कािोपत्रे 

सडक अन्तिगत 

सहार्क/नगर 

सडक, लिल्िा 

सडक िागििे 

छोएको िाूँर्ा-

वाूँर्ा कािोपत्रे 

/ग्राभेि सडक 

अन्तगित 

धनी पुिाििा 

अिैंचीबारी 

िुिेको भएिा 

धनी पुिाििा िो. 

िा. (अवि, 

िोर्ि, सीि, 

चार) िुिेको 

भएिा 

धनी पुिाििा 

(अवि, िोर्ि, 

सीि, चार) 

प्रलत िुिेको 

भएिा सहार्क 

बिार 

िेत्र 

 ३ लववरण 
० िलेि ४ आना 

सम्ि रु. 

० िलेि ४ आना 

सम्ि रु. 

० िलेि ५ 

रोपनी सम्ि रु. 

० िलेि ५ रोपनी 

सम्ि रु. 

० िलेि ५ 

रोपनी सम्ि 

रु. 

१. चार दकल्िा १,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- 

२ 
घरबाटो 

लसफाररस 
८८०।- ८८०।- ८८०।- ८८०।- ८८०।- 

 

 ४) अन्र् सब ैिते्र (िालथ उल्ििे नभएका अन्र् सब ैिते्रहरु) 
 

क्र.स.ं लववरण 
प्रलत दकता (िते्रफि िलत भए 

पलन)  
कैदफर्त 

१. चार दकल्िा रु. ७७०।- अन्र् िेत्र 

२. घरबाटो लसफाररस रु. ७७०।- १० प्रलतशत 

 ङ) लवलवध लसफाररस तथा प्रिालणत िस्तरुाः- 
 



21 
 

क्र. स.ं लववरण एकाई िर रु. कैदफर्त 

१. बंशिको नागररता सम्वन्धी लसफाररस वटा लनशुल्क-  

२. अंलगकृत नागररकता लसफाररस वटा  ७५०।-  

३. नागररकताको प्रलतलिलप लसफाररस वटा ३००।-  

४. सििलिन िुचुल्का सनाितको लसफाररस वटा  ३००।-  

५. नाता प्रिालणत  वटा  ३००।-  

६. अग्रेिीिा नाता प्रिालणत  वटा  ५००।-  

७. िन्ि‚ िृत्र्ु‚ लववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्ध लबच्छेि लसफाररस वटा  २००।-  

८. िन्ि‚ िृत्र्ू‚ लववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्ध लबच्छेि अग्रेिीिा वटा  ५००।-  

९. बसोवास सम्वन्धी लसफाररस वटा  २००।-  

१०. व्यलिगत घट्ना िताि िररवाना (३५ दिन पलछ िताि भएिा)  ३००।-  

११. नाि, थर, िन्ि लिलत‚ ठेगाना संशोधन लसफाररस वटा  ३००।-  

१२. घर िग्गा नािसारी सम्वन्धी लसफाररस वटा  ३५०।-  

१३. पलत पलि सम्वन्ध लवच्छेिको लसफाररस वटा  १‚०००।-  

१४. पेन्सन काडि वा सो सम्वन्धी अन्र् लसफाररस वटा  ५००।-  

१५. हकवािा संरिण सम्वन्धी लसफाररस वटा  ३५०।-  

१६. संघ संस्था िताि लसफाररस वटा २‚०००।-  

१७. संघ संस्था नलवकरण लसफाररस   वटा १‚०००।-  

१८. तिसुक प्रिालणत िस्तुर पचास हिार िलेि एकिाि सम्ि वटा १००।-  

१९. तिसुक प्रिालणत िस्तुर एकिाि िलेि िालथ प्रलत िाि थप वटा १००।-  

२०. व्यवसार् बन्िको लसफाररस वटा  ३००।-  

२१. लनिी लवद्यािर् स्तर बृलद्ध लसफाररस (प्रा. लव. को िालग) वटा  १‚५००।-  

२२. लनिी लवद्यािर् स्तर बृलद्ध लसफाररस (लन. िा. लव. को िालग) वटा  २‚०००।-  

२३. लनिी लवद्यािर् स्तर बृलद्ध लसफाररस (िा. लव. को िालग) वटा  ३‚०००।-  

२४. लनिी लवद्यािर् स्तर बृलद्ध लसफाररस (उ. िा. लव. को िालग) वटा  ३‚५००।-  

२५. लवलवध लसफाररस वटा  २५०।-  

२६. उपभोिा सलिलत िताि  वटा  १०००।-  

२७. अन्र् लनकर्वाट सम्पन् नता र्ोिनाको लसफाररस वटा ५००।-  

२८. नक्कि/प्रलतलिलप प्रिालणत िस्तूर  वटा  ३००।-  

२९. 
एकीकृत सम्पलत्त करको रलसि र घर नक्साको फार्ििा  रहेको 

कािगको प्रलतलिलप 
वटा 

 १००।-  

३०. धरौटी रलसि (रु.१०० सम्ि) को प्रलतलिलप वटा  १००।-  

३१. धरौटी रलसि (रु.१०० भन्िा िालथ) को प्रलतलिलप वटा  १५०।-  

३२. व्यलिगत घटना िताि प्रलतलिलप प्रिालणकरण वटा  ३००।-  

३३. सडक लपच कटान िस्तूर प्रलत बगि दफट  वटा  ७००।-  

३४. नगरपालिकाको स्वीकृलत लिएर सडक, लपच काटेिा सडक लपच गिाि िाग् ने िचि बराबरको शत प्रलतशत िस्तूर िाग् नेछ । 

३५ नगरपालिकाको स्वीकृलत लबना सडक, लपच काटेिा सडक लपच गिाि िाग् ने िचि बराबरको शत प्रलतशत रकि र थप 

िररवाना ५० प्रलतशत रकि सिेत गरी १५० प्रलतशत िस्तुर िाग् नेछ । 

३६. नगरपालिकाको स्वीकृलत लवना िग्गा प्िरटङ गरेिा िाग् ने िररवाना वटा १०‚०००।-  

३७. लड.रट.एच सेवा प्रिार्किाइं वार्र्िक कर वटा २२‚०००।-  

३८. लि. फेि लवद्युत िाईन िडान लसफाररस वटा  १‚२००।-  

३९. नक्सा पास भएको घरको लवद्युत िडान लसफाररस वटा  ४००।-  

४०. िानेपानी िडान लसफाररस वटा  ४००।-  

४१. साना तथा घरेिु उद्यो सञ् चािन अनुिलत (पुूँिीको ०.२० प्रलतशत)  
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च) लनविेन िताि िस्तरूाः- 
 

क्र.स. लववरण एकाई िर रु. कैदफर्त 

१ साधारण लनवेिन िताि िस्तुर वटा २५।-  

२ िुद्धा सम्वन्धी लनवेिन िताि िस्तुर वटा १२५।-  

३ भवन लनिािण िरिास्त फाराि प्रलत बुक  वटा ११००।-  

४ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी लनवेिन िस्तुर वटा १२५।-  

५ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी प्रलतउत्तर िस्तुर वटा २५०।-  

६ ताररि पचाि वटा ५०।-  

७ साध लसिाना सम्वन्धी उिूरी एवं लनवेिन िस्तुर वटा १२५।-  

८ लििापत्र एव ंसहिलत गरािई दिए वापत सेवा शलु्क वटा ६००।-  

९ कोठा िािी गरािई दिने लनवेिन िताि िस्तुर वटा १२५।-  

१० कोठा िालि गरािई दिए वापत िस्तुर वटा २५०।-  

११ िश ैिेिा, उत्सव वा िहोत्सव प्रिशिनी आदिको िालग लनवेिन िताि वटा २५०।-  

१२ िशै िेिा‚ उत्सव वा िहोत्सव प्रिशिनी आदिको िालग अनुिलत वटा १‚०००।-  

१३ फुड फेलस्टबि दिन ५५०।-  

१४ ब्र्बसालर्क िहोत्सब दिन १‚०००।-  

१५ लिलन िेिा ७ दिन ११‚०००।-  

१६ लिलन िेिा १५ दिन २२‚०००।-  

१७ लिलन िेिा ३० दिन ५०‚०००।-  

  

 छ) नक्सा पास िस्तरु (नर्ाूँ घर सरंचना) 
 

क्र. स.ं लववरण प्रलत िर रु. कैदफर्त 

१ कम्पाउडड वाि प्रलत रलनङ दफट दफट  ५।-  

२ िोड बेर्रीङ घर प्रलत वगि दफट दफट  ८।-  

३ आर.लस.लस. घर प्रलत वगि दफट बगि दफट  ८।-  

४ घर िेत्रका कच्ची घर प्रलत बगि दफट बगि दफट  ३।-  

५ गाउूँको रटनको छानो भएको घर बगि दफट  ३।-  

६ फुसको छानो भएको घर बगि दफट २।५०  

७ नक्सा पास नािसारी बगि दफट २।५०  

८ प्िरटङको नक्सा पास प्रलत रोपनी रोपनी ८०००।-  

 
िरीवानाको व्यवस्थााः- 

   

१ 

नगरपालिकाको िुख्र् बिार िेत्र लभत्रिा लिलत २०७२।१०।०१ गते नगरपालिकाको भवन िापिडड िाग ूभए पलछ 

नगरपालिकासूँग अनुिलत नलिई घर लनिािण गरेिा प्रचलित कानुन बिोलिि कावािही हुनेछ । (स्थानीर् सरकार संचािन 

ऐन २०७४ विोलिि) ।   
 

 

 

ि) अिीन सम्बन्धी व्यवस्थााः 
 

क्र.स ं लववरण िर रु. कैदफर्त 
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१ घरनक्सा पास (िुचुल्का) प्रर्ोिनको िालग नगरपालिका अिीन िटाउूँिा िाग् ने िस्तुर ७००।-  

२ घरबाटो तथा चारदकल्िा लसफाररस प्रर्ोिनको िालग १‚१००।-  

३ िग्गा नापी िस्तूर (अलिन) २ रोपनी सम्ि १‚१००।-  

४ िग्गा नापी िस्तूर (अलिन) ५ रोपनी िलेि िालथ  १‚७००।-  

  झ) अलभिलेिकरण शुल्क (परुानो घर सरंचना) 
 

 

नोटाः-  िालथ उल्िेि भएका घरहरुका अिावा एकै व्यलिको घर र ितान भएिा तिा छालपएको िालनस बसोबास गने गरेको वा अन् न 

भडडारण गने गरेको भएिा त्र्स्तो ितान पलन अलभिेलिकरण गनुि पने छ । 
 

 (ञ) फुङलिङ नगरपालिकाको लबरेन्र चौक लस्थत लिरटङ्ग हि भाडा शलु्काः- 
 

 

क्र. स.ं लववरण दिन िलैनक कैदफर्त 

१ हि भाडा प्रलत दिन १‚१००।-  
  

 (ट) िलेशनरी उपकरणको  भाडा शलु्काः- 
 

क्र. स.ं लववरण िर (Rate) िर रु. कैदफर्त 

१. रटफर     
(नगरिेत्र लभत्र िलैनक ईन्धन र िाइभर भत्ता बाहके)                  ४‚५००।-  

(नगरिेत्र बालहर िलैनक ईन्धन र िाइभर भत्ता बाहेक)                  ५‚०००।-  

२. ब्र्ाकहु िोडर      
(नगरिेत्र लभत्र प्रलत घडटा) २‚२००।-  

(नगरिेत्र बालहर प्रलत घडटा) २‚५००।-  

३. ट्याक्टर 
(नगरिेत्र लभत्र प्रलत ररप)                  १‚५००।-  

नगरिेत्र बालहर प्रलत घडटा) १‚०००।-  

४. प्रोिके्टर  प्रलत दिन १‚०००।-  

अलभिलेिकरण प्रर्ोिनाथि िेत्रको वर्गिकरण 

क्र.स.ं लववरण रकि रु. कैदफर्त 

१. शहरी िते्र   

 पक् की घर (बगि दफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको रटनको छानो भएको घर ३‚५००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर २‚५००।-  

 काठको तिे घर २‚०००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा रटनिे बारेको घर १‚०००।-  

२. शहरी उन्ििु िते्र 

 पक्की घर (बगि दफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको रटनको छानो भएको घर ३‚०००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर २‚०००।-  

 काठको तिे घर १‚५००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा रटनिे बारेको घर ७००।-  

३. ग्रालिण िते्र 

 पक्की घर (बगि दफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको रटनको छानो भएको घर १‚७००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर १‚२००।-  

 काठको तिे घर ७००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा रटनिे बारेको घर ३००।-  
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५. स्पीकर (Woofer) प्रलत दिन ५००।-  

 

 ठ) फोहर िैिा व्यवस्थापन शुल्क प्रलत िलहनााः- 
 

लस. न.ं लबबरण ईकाई िर कैदफर्त 

१. साधारण पसि वटा १५०।-  

२. ठुिो पसि वटा ४००।-  

३. सरकारी कार्ाििर् वटा ३००।-  

४. गैर सरकारी संघ संस्था वटा २५०।-  

५. क. श्रेणीका होटि िालसक वटा १२००।-  

ि. श्रेणीका होटि िालसक वटा १०००।-  

ग. श्रेणीका होटि िालसक वटा ८००।-  

घ. श्रेणीका होटि िालसक वटा ६००।-  

ङ श्रेणीका होटि िालसक वटा ४००।-  

६. पाटी प्र्ािेस वटा १०००।-  

७. रेषु्टरेन्ट वटा ८००।-  

८. अस्पताि वटा २०००।-  

९. फािेसी ठुिो िेलडकि वटा ७००।-  

१०. फािेसी सानो िेलडकि वटा ३००।-  

११. सैिुन वटा ३००।-  

१२. िुत्ता लसिाउन े वटा २००।-  

१३. फर्निचर उद्योग वटा ४००।-  

१४. आटि सेन्टर वटा २००।-  

१५. िास ुर िाछा पसि वटा ३५०।-  

१६. सब्िी िन्डी वटा ३००।-  

१७. लनलि बैंक वटा ४००।-  

१८. सुन चाूँिी तथा टेिसि पसि वटा २००।-  

१९. बस तथा टेक्सी प्रलत काउडटर वटा ३००।-  

२०. लबद्यािर् वटा ३००।-  

२१. घर धनी वटा ३००।-  
 

नोटाः- घर धनी आफैिे आफ्नो घरिा पसि गरेको भए रु. ४००।- (चारसर्) िात्र प्रलत िलहना कर िागे्न छ  
 

(ड) नदि िन्र् पद्धाथि तथा प्राकृलतक श्रोत लवक्री कराः- 
 

 

र्स नगरपालिका िेत्रका नदि तथा अन्र् िेत्रवाट नदििन्र् पद्धाथि तथा प्राकृलतक श्रोत लवक्रीिा िहेार् बिोलिि लबक्री कर िागे्न छ । 

१.  प्रलत ट्याक्टर                रु. ३००।- 

२.  प्रलत रटफर/रक               रु. ८५०।- 

 

(ढ) पटके सवारी कराः- 
 
 

र्स नगरपालिका िेत्रका लनम्न सडकहरुिा चल्ने लनम्न बिोलििका सवारी साधनहरुबाट लनम्न बिोलििका िरबाट पटके सवारी कर असुि 

उपर गररने छ । 

क्र. स.ं सवारी साधनहरु पटके कर कैदफर्त 

१. ट्याक्सी‚ लपक अप‚ भ्र्ान २५।-  

२. ट्याक्टर ३५।-  

३. रक ‚ बस‚ ५०।-  
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४. रटफर ५०।-  

५. तेिको ट्याङकर ५०।-  

६. िोपेट ७५।-  

 

(ण) पटके सवारी कर िहेार् बिोलिि लनम् न सडकहरुिा िगाईन ेछ । 
 

क्र. स.ं सडकको नाि रकि कैदफर्त 

१. सुकेटार – काफ्िेपाटी सडक िडड २५।-  

२. िउेरािी – फावािोिा सडक िडड २५।-  

३. बुद्धचोक – नाम्िेपाटी – पाथीभरा र्ाङबरक सडक िडड २५।-  

४. वहानन्ि े– िोभान सडक िडड २५।-  

५. शेपािटोि – हाङिवेा - लित्िुङ सडक िडड २५।-  

६. सुकेटार – गढीडाूँडा - फुरुम्बु सडक िडड २५।-  

७. हलेिप्र्ाड – बसपाकि  - िगुने सडक िडड २५।-  

८. हलेिप्र्ाड – िउेलिङ्गे – िोभान सडक िडड २५।-  

 

 

 

 

 


