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नगर सभाबाट पाररत मिमतिः २०७९।०३।११ 

“फूङलिङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको  

लवधेर्क २०७९” 

प्रस्तावनािः -                      

फूङलिङ नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 

लनलित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने‚ छुट लिन ेतथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 

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

छ ।  

१.    संलिप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिलेि फुङलिङ नगरपालिका क्षेत्रिा िाग ूहुन ेछ । 
 

२.  एलककृत सम्पलत करिः नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसुूची (१) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।  
 

३. भूलि कर (िािपोत): नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनसुूची (२) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइन ेर असिू 

उपर गररन े   छ ।  र्स्तो भूलि कर प्रत्र्ेक आलथिक वर्िको पौर् िसान्त लभत्र सम्बलन्धत करिातािे 

नगरपालिकािा बुझाएिा कर रकिको १० प्रलतशतिे हुन आउन े रकि छुट लिइनेछ । एक आलथिक वर्ि 

लभत्रिानै सो आलथिक वर्िको भूलि कर नबुझाई अको आलथिक वर्ििा बुझाएिा प्रलत आलथिक वर्ि कर रकिको 

१० प्रलतशतका िरिे िररवाना असूि उपर गररनेछ । 
  

४. घर वहाि करिः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाि े भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, 

छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंलशक तवरि ेवहाििा लिएकोिा अनुसूची (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर 

िगाइने र असिू गररन ेछ ।  
  

५. व्र्वसार् करिः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 

आधारिा अनुसूची (४) बिोलिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररन े छ । र्स्तो व्र्वसार्को 

नलवकरण आलथिक वर्िको असोि िसान्त लभत्र गरेिा नवीकरण शुल्कको १० प्रलतशतिे हुन आउने रकि 

छुट लिइनेछ । व्र्वसालर्िे आफ्नो व्र्वसार् एक आलथिक वर्ि लभत्र नवीकरण नगरेिा प्रलत आलथिक वर्ि 

नवीकरण िस्तुरको १० प्रलतशतिे हुन आउन ेरकि थप िररवाना असुि उपर गररनेछ ।  
 

६. जलडबुटी‚ कबाडी र जीवजन्तु करिः नगरपालिका क्षते्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे ऊन‚ िोटो‚ िलिबुटी‚ 

वनकस‚ कवालि िाि र प्रचलित काननुि े लनशेध गररएको लिविन्तु बाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका 

िीविन्तुको हाि‚ लसं‚ प्वाूँि‚ छािा िस्ता वस्तुको व्र्वसालर्क कारोबार र लिलवत िीविन्तु लनकासी 

गरेवापत अनसुूची (५) बिोलििको कर िगाइने र असिू उपर गररने छ । 
 

७. सवारी साधन करिः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूची (६) बिोलिि सवारी 

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

भएको अवस्थािा सोही बिोलिि हुन ेछ । 
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८. लवज्ञापन करिः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनिा अनुसूची (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र असूि 

उपर गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही 

बिोलिि हुन ेछ । 

९. बहाि लबटौरी शुल्किः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुि ेलनिािण, रेिििे वा संचािन गरेका अनसुूची (८) िा 

उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसूचीिा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शुल्क 

िगाइने र असिू उपर गररन ेछ । 
 

१०. सेवा शुल्क तर्ा दस्तुरिः नगरपालिकािे लनिािण, सचंािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसचूी (९) िा 

उल्िेलित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सवेािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुूचीिा व्र्वस्था भए 

अनुसार शुल्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
 

११. दण्ड जररवानािः संिग्न अनुसचूीिा उल्िेि भएका शीर्िकहरुिा सोही बिोलििका िण्ि िररवाना िगाई 

असुि उपर गररनेछ । अन्र्को हकिा अनुसचूी-१० बिोलिि िण्ि िररवाना िगाई असुि उपर गररनेछ । 
 

१२. कर छुटिः र्स ऐन बिोलिि कर लतन ेिालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट 

लिईने छैन । 
 

१३. कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्थलवलधिः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शुल्क 

संकिन सम्बन्धी कार्िलवलध नगरपालिकाि ेतोके अनसुार हुन ेछ ।  
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अनुसूची -१ 

(िफा २ संग सम्बलन्धत) 

सम्पलि कर 
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४०. रु. ४,५०,००,००१ िलेि रु. ५,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० ५५‚०००।-  

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

हिार 

 

 

  ख. घरको िुल्र्ाङ्कन दर तर्ा ह्रास कट्टी लववरण 

लस

. 

नं. 

भौलतक 

सरंचना

को 

वलगिकरण 

आ

र्ु 

व

र्ि 

भौ

लत

क 

सरं

च

ना 

आरु् अनुसारको भौलतक संरचनाको ह्रास कट्टी दर 

१ 

- 

३ 

३ 

- 

६ 

६ 

- 

९ 

९ 

- 

१

२ 

१

२ 

- 

१

५ 

१

५ 

- 

१

८ 

१

८ 

- 

२

१ 

२

१ 

- 

२

४ 

२

४ 

- 

२

७ 

२

७ 

- 

३

० 

३

० 

- 

३

३ 

३

३ 

- 

३

६ 

३

६ 

- 

३

९ 

३

९ 

- 

४

२ 

४

२ 

- 

४

५ 

४

५ 

- 

४

८ 

४

८ 

- 

५

१ 

१. 

आर 

लस.लस. 

फे्रि 

स्रक्चर 

५

० 

६०

० 

१

० 

१

९ 

२

७ 

३

५ 

४

० 

४

६ 

५

२ 

५

६ 

६

१ 

६

५ 

६

८ 

७

१ 

७

४ 

७

७ 

७

९ 

८

१ 

८

३ 

२. 

लपिर 

लबनाका 

पक्की घर 

५

० 

५०

० 

१

० 

१

९ 

२

७ 

३

४ 

४

० 

४

६ 

५

२ 

५

६ 

६

१ 

६

५ 

६

८ 

७

१ 

७

४ 

७

७ 

७

९ 

८

१ 

८

३ 

३. 

लसिने्ट 

ईटाको 

िोिाई 

लटन 

टार्िको 

छाना 

५

० 

३५

० 

१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 

७

२ 

७

५ 

७

८ 

८

० 

८

२ 

८

४ 

८

६ 

४. 

ढुंगा 

िाटोको 

गाह्रो लटन 

वा 

टार्िको 

छाना 

३

० 

३०

० 

१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

५ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 
       

५. 

सने्टर बेरा 

भएको घर 

लटन वा 

टार्िको 

छाना 

२

५ 

२०

० 

१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

५ 
        

६. 

ढुंगा 

िाटोको 

गाह्रो 

फुसको 

छाना 

३

० 

१२

५ 

१

१ 

२

० 

३

० 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

७ 

६

८ 

७

२ 
      

७. 
काठको 

घर 

२

० 

१५

० 

१

३ 

२

४ 

३

५ 

४

२ 

५

० 

५

५ 

६

२ 
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ग. भौलतक संरचनाको वलगथकरण तर्ा दर रेट लववरण 

   लस. 

नं. 
भौलतक संरचनाको वलगथकरण आरु् बर्थ  

आ. व. ०७८/७९ 

भौलतक संरचना दर रेट 
कैलफर्त 

१. आर लस.लस. फे्रि स्टक्चर ५० ६००।-  

२. लपिर लबनाका पक्की घर ५० ५००।-  

३. लसिेन्ट ईटाको िोिाई लटन टार्िको छाना ५० ३५०।-  

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

५. 
सेन्टरबेरा भएको घर लटन वा टार्िको 

छाना 
२५ २००।- 

 

६. ढंुगा िाटोको गाह्रो फुसको छाना ३० १२५।-  

७. काठको घर लटनको छान २० १५०।-  

८. काठको घर लटनको छाना २० १००।-  

९. सेि वा टहारा १५ १५०।-  

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

११. ढंुगा वा ईटाको पिािि ५० १५०।-  

    

 घ. िेत्र लनधाथरण 

िुख्र् बजार 

िेत्र (क) 
नगरपालिकाका िेत्रहरु 

आगािी आ. व. 

०७८/७८ को िालग 

प्रस्तालवत 

िुल्र्ाङकन दर (प्रलत 

रोपनी) 

कैलफर्

त 

िखु्र् बिार 

क्षेत्र (क) 

आिी गेटिेलि पराििुी चोक तथा शालन्त टोि हुिं ै

कोप्चे लबरेन्र चौक रेिक्रस भवनसम्िका सिक 

आसपासका घिेरीहरु 

 रु. ५०‚००‚०००।- 

 

लटनको 

छाना 

८. 

काठको 

घर 

लटनको 

छाना 

२

० 

१०

० 

१

५ 

२

७ 

३

८ 

४

७ 

५

५ 

६

२ 

६

७ 
          

९. 
सिे वा 

टहरा 

१

५ 

१५

० 

१

६ 

३

० 

४

० 

५

० 

५

८ 

६

५ 

७

० 
          

१

०. 

टाटीि े

बनकेो 

लटन वा 

फुसको 

छानाको 

घर 

१

० 

१०

० 

२

० 

३

६ 

४

८ 

६

० 
             

१

१. 

ढुंगा वा 

ईटाको 

पिािि 

५

० 

१५

० 

१

१ 

२

० 

२

९ 

३

७ 

४

४ 

५

० 

५

५ 

६

० 

६

४ 

६

८ 

७

२ 

७

५ 

७

८ 

८

० 

८

२ 

८

४ 

८

६ 
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 िखु्र् बिार 

क्षेत्र (ि) 

बुद्ध चौक - हलेिप्र्ाि - िेची राििागि िाूँर्ावाूँर्ा 

नापीरोि कफी हाउस सम्िको रोि तथा नेपाि रेिक्रस 

भवनिेलि शेपािटोिसम्िका आसपासका िग्गाहरु, नर्ाूँ 

बसपाकि  िेिी हलेिप्र्ाि िोि्ने सिकको िाूँर्ा बार्ाका 

िग्गाहरु’ कोठेबारी बाट तोक्ि े िाूँिा िोि्ने सिकहरु‚ 

लिलटस वेिफेर्रको आसपास िेिी वसपाकि  िोि्ने  

तेसो बाटो िोि्ने सिक सम्ि आसपासका िग्गाहरु‚   

 रु. ३०‚००‚०००।- 

 

सहार्क बिार 

क्षेत्र (क) 

कोठेबारी हुिं ै गुरुङ गुम्बासम्िको सिकको 

िार्ाूँवार्ाूँको बाटो हुिाक िाइन - लवलहवारे काउिे 

िोटर वाटोका िग्गाहरु, ‚ कोठेवारी िेलि ताप्िेिङु 

एफ.एि िोि्ने सिकहरु‚ रेिक्रस भवन िेिी 

हुिाकटोि’ लहलिहाङ रोि‚ ररिाि गाूँउ आसपासको 

िग्गाहरु‚ कोप्चे िेलवथान हुूँिै ररिाििाइन लनस्कने 

सिक आसपासका िग्गाहरु‚ काठेबारी हुूँि ै

क्र्ाम्पसिाइन सम्िका िग्गाहरु‚ िानेपानी ट्र्ाङ्की 

क्षेत्रका िग्गाहरु‚ आधारभतू स्वास््र् चौककी क्षेत्रका 

िग्गाहरु‚  

 रु. २०‚००‚०००।- 

 

सहार्क बिार 

क्षेत्र (ि) 

भान ुस्कुि आसपासका िग्गाहरु र िानेपानी हलेिप्र्ाि 

िनुीका िग्गाहरु‚ शसस्त्र चेकपोष्टबाट िानेपानी अलफस 

आसपासका िग्गाहरु‚ शसस्त्र क्र्ाम्प हुूँिै ईलन्िर्न 

वेिफेर्र र िाछापोिरी हुूँिै िाहािगाूँउ शेपािटोि सिक  

आसपासका िग्गाहरु‚ 

रु. १५‚००‚०००।- 

 

अन्र् सहार्क 

बिार क्षेत्रहरु 

(क) 

सकेुटार हवाइ िैिान आसपासका िग्गाहरु‚ सकेुटार 

िाने कािो पते्र बाटोका आसपासका िग्गाहरु‚ 

पालथभरा प्रा.लव िेिी सेलत चौतारा हुूँिै सकेुटार बिार 

क्षेत्रसम्िका कािोपते्र सिक आसपासका क्षेत्रहरु‚ 

रु. १०‚००‚०००।- 

 

अन्र् सहार्क 

बिार क्षेत्रहरु 

(ि) 

१. फुङलिङ नगरपालिकालभत्रका लनम्न बिार 

क्षेत्रहरु अन्र् सहार्क बिारक्षेत्रलभत्र पििछन-् 

फु.न.पा.११ को तेम्वेवा‚ फु.न.पा. १० को गिी िाूँिा‚ 

िर्ाि बिार र लित्िङु‚ फु.न.पा.९ को गुप्ते‚ 

आसाङपालट र चण्िेश्वध िहािेव लसलद्धिाूँिा‚ फु.न.पा.८ 

को नाम्िेपाटी र बहानन्िे‚ फु.न.पा.७ को लकूँ रात चौक र 

िोपे्र‚ फु.न.पा.३ को पािङ्ुवा चौक र फु.न.पा.२ को 

हान्रुङ बिार र िेउलिङ्गेका सिक आसपासका 

िग्गाहरु 

रु. ५‚००‚०००।- 

 

२. बिार क्षेत्र भन्िा बालहरका सिकिे छोएका 

िग्गाहरु 
रु. ३‚००‚०००।- 
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३. धनीपुिाििा अिैची बारी उल्िेि भएका 

िग्गा (विा कार्ाििर्को लसफाररस) 
रु. २‚००‚०००।- 

 

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

५. िेतीर्ोग्र् िलिन (विा कार्ाििर्को 

लसफाररस) 
रु. ७५‚०००।- 

 

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

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

८. पािा‚ पिेरा‚ भीर‚ पहरा (विा कार्ाििर्को 

लसफाररस) 
रु. १०‚०००।- 
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अनुसूची -२ 

(िफा ३ संग सम्बलन्धत) 

भूलि कर (िािपोत) 

फुङलिङ नगरपालिकाको बजार िेत्रिाई लनम्न अनुसार वलगथकरण गररएको छ ।  

क) फुङलिङ नगरपालिका िुख्र् बजार िेत्रिः 

क्र. 

सं. 

वडा 

नं. 
पूवथिा उिरिा पलिििा दलिणिा कैलफर्त 

१. २‚३‚४

‚५‚६ र 

७ 

तोक्िे साििुालर्क 

वन‚ लभन्तुना 

िाूँिा‚ थेचम्बु 

िाने िोटरबाटो 

हुूँि ै

गुरुङ गुम्बा 

लबहीबारेहाट‚ 

शेपािटोि 

िोल्सी र ठुिो 

गाउूँ हुूँि ै

इलण्िर्ा वेिफर 

र लिल्िा 

िानेपानी 

कार्ाििर् 

वरपार हुूँि ै

कफीहाउस‚नर्ाूँ 

नगरपालिका 

भवन‚ शसस् त्र 

क्र्ाम्प गेट सम्ि 

सकेुटार 

क्षेत्र सिेत 

 

 १. िुख्र् बजार िेत्रको िािपोत दस्तुरिः 

क्र. 

सं. 

िेत्र ० देखी ४ 

आना सम्ि रु. 

४ आना देलख ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना देलख १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी देलख 

िालर् प्रलत रोपनी 

र्प रु. 

कैलफ

र्त 

१. 
िखु्र् 

बिार 
५०।- ७५।- १००।- ६०।-  

  

  ख) फुङलिङ नगरपालिका सहार्क बजार िेत्रिः 

 १. िेची राजिागथ अन्तगथत कािोपते्र सडकिे छोएको दााँर्ा-वााँर्ा तफथ का जग्गाहरुको िािपोत दस्तुरिः 

क्र. 

सं. 

विा 

नं.२‚३‚४‚५‚६

‚७ र ८ 

० िेलि ४ 

आना सम्ि 

रु. 

४ आना िेलि 

८ आना सम्ि 

रु. 

८ आना िेलि 

१ रोपनी सम्ि 

रु. 

१ रोपनी भन्िा 

िालथ रु. 
कैलफर्त 

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

स्थान बाहके 

  ग) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्र् सहार्क बजार िेत्रिः 

 १. लजल्िा सडक‚ नगर सडक र अन्र् ग्राभेि राजिागथिे छोएको दार्ााँ तफथ का जग्गाहरुको िािपोत दस्तुरिः  

क्र. सं. 
विा नं.१ 

िेलि ११ 

० िेलि ४ 

आना सम्ि रु. 

४ आना िेलि ८ 

आना सम्ि रु. 

८ आना िेलि 

१ रोपनी सम्ि 

रु. 

१ रोपनी भन्िा 

िालथ प्रलत रोपनी 

रु. 

कैलफर्त 

१. 
अन्र् सहार्क 

बिार 
२०।- ३०।- ४०।- १२।-  

 

  घ) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्र् िेत्रिः 

 १. धनीपूजाथिा अिैंचीबारी खुिेको जग्गाको िािपोत दस्तुरिः 
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क्र. सं. वडा नं.१ देलख ११ अिैंची बारी प्रलतरोपनी रु. कैलफर्त 

१. अिैंचीबारी २५।-  

  ङ) िालर् उल्िेख भएका िुख्र् बजार तर्ा सहार्क बजार िेत्र बाहेक अन्र् सबै िेत्रका जग्गाहरुको 

िािपोत दस्तुरिः 

क्र. सं. 
विा नं.१ 

िेलि ८ 

० िेलि ५ रोपनी 

सम्ि प्रलतरोपनी रु. 

५ िेलि २० रोपनी 

सम्ि प्रलतरोपनी रु. 

२० रोपनी भन्िा 

िालथ प्रलतरोपनी रु. 
कैलफर्त 

१. अन्र् क्षेत्र १०।- ७।- ५।- ल्र्ाङवा‚ धसेुनी 

स्थान सिेत 
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अनुसूची -३ 

(िफा ४ संग सम्बलन्धत) 

घर वहाि कर 

 

  र्स नगरपालिका लभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थािे आफ्नो स्वालित्वको भवन‚ घर‚ पसि‚ ग्र्ारेि‚ उपकरण‚ 

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

बहाि कर िाग् ने छ । 
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अनुसूची -४ 

(िफा ५ संग सम्बलन्धत) 

व्र्वसार् कर 

लस. 

नं. 
व्र्वसार्को लववरण 

व्र्वसार् 

दताथ शुल्क 

व्र्वसार् 

नलवकरण शुल्क 

कैलफ

र्त 

१. क.) होटि “क” शे्रणी ८‚०००।- ४‚०००।-  

ि.) होटि “ि” शे्रणी ५‚०००।- २‚५००।-  

ग.) होटि “ग” शे्रणी ३‚०००।- १‚५००।-  

घ.) होटि “घ” शे्रणी २‚०००।- १‚०००।-  

ङ.) होटि “ङ” शे्रणी १‚०००।- ५००।-  

२. पाटी प्र्ािेस ५‚०००।- २‚५००।-  

३. क्र्ालवन रेषु्टरेन्ट ५‚०००।- २‚५००।-  

४. िोहोरी‚ गिि साूँझ‚ िान्स सेन्टर‚ िसाि सेन्टर ५‚०००।- २‚५००।-  

५. गेष्ट हाउस ३‚०००।- १‚५००।-  

६. िसु/कोल्ि लिङ्क सेन्टर (अल्कोहि रलहत) १‚५००।- ५००।-  

७. लवर्र िलिरा िरुा पसि १‚५००।- ७५०।-  

८. िलिरा र लवर्र संर्िु लििर ४‚०००।- २‚०००।-  

९. सलुतििन्र् बस्त ुलििर सप्िार्र वा थोक व्र्ापार २‚०००।- १‚०००।-  

१०. सलुतििन्र् बस्तुको िरुा व्र्ापार १‚०००।- ५००।-  

११. िाद्यान् न तथा लकरानाको लििर‚ थोक ४‚०००।- २‚०००।  

१२. िाद्यान् न तथा लकरानाको िरुा पसि १‚५००।- ५००।-  

१३. िधु िही तथा लघउ आलि लवक्री गने िेरी १‚०००।- ५००।-  

१४. कपिा तथा रेलििेि कपिा थोक ४‚०००।- २‚०००।-  

१५. कपिा तथा रेलििेि कपिा िरुा २‚०००।- १‚०००।-  

१६. कपिािा बुट्टा भने वा भरी लवक्री गने १‚०००।- ५००।-  

१७. उनी धागो‚ सलुत धागो‚ धागो टाूँक १‚०००।- ५००।-  

१८. कस्िेलटक थोक लबके्रता २‚०००।- १‚०००।-  

१९. कस्िेलटक िरुा लबके्रता १‚०००।- ५००।-  

२०. िेिौना वा लगफ्ट पसि १‚०००।- ५००।-  

२१. ितुा चप्पि िरुा पसि २‚०००।- १‚०००।-  

२२. ितुा चप्पि थोक पसि ३‚०००।- १‚५००।-  

२३. छािा ितु्ता बनाउने पसि १‚०००।- ५००।-  

२४. हाििवेर्र पसि ४‚०००।- २‚०००।-  

२५. िोटर पाटिस पसि िईु चक् के १‚०००।- ५००।-  

२६. िोटर पाटिस पसि चार चक् के २‚०००।- १‚०००।-  

२७. रेलिङ भर् र्ाङ‚ लग्रि तथा सटरको सिान लवके्रता २‚०००।- १‚०००।-  
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२८. आििलुनर्ि तथा स्टेनिेस लस्टीिको लग्रि‚ रेलिङ 

आलिको थोक लवके्रता 
२‚०००।- १‚०००।- 

 

२९. लवधतु सािाग्री (इिेक्रोलनकस होिसेि) पसि २‚०००।- १‚०००।-  

३०. लवधतु सािाग्री (इिेक्रोलनकस िरुा) पसि १‚०००।- ५००।-  

३१. कवािी सािानको के्रता/लवके्रता १‚०००।- ५००।-  

३२. फे्रलिङ हाउस‚ लससा पोष्टर पसि १‚०००।- ५००।-  

३३. पेरोि‚ लििेि पम्प साधारण ५‚०००।- २‚५००।-  

३४. िरट्टतेि‚ पेरोि‚ लििेि प्र्ाप पम्प ४‚०००।- २‚०००।-  

३५. साईकि लवक्री पसि २‚०००।- १‚०००।-  

३६. ट्र्वु (िोलवि लवक्री पसि) २‚०००।- १‚०००।-  

३७. फलनिलसङको सािान तथा फोि, रेलस्कन आलि २‚०००।- १‚०००।-  

३८. िोटर  साईकि लवक्री  पसि ( सो रुि) ४‚०००।- २‚०००।-  

३९. िोटर  साईकि लबक्री पसि (ररकलण्िशन) २‚०००।- १‚०००।-  

४०. टेम्प ुपावर रेिर वा िोटर साइकिको सािान लवक्री 

पसि 
२‚०००।- 

१‚०००।-  

४१. कार‚ लिप‚ ट्र्ाक्टर‚ पावर रेिर लवक्री पसि ५‚०००।- २‚५००।-  

४२. लसिेन्टको लििर ३‚०००।- १‚५००।-  

४३. साईकि‚ िोटर साईकि‚ सानो सवारी भािािा लिने 

सेवा प्रिार्क 
१‚०००।- 

५००।-  

४४. रंग रोगन लवक्री लवतरण गने २‚०००।- १‚०००।-  

४५. सोिर ििान र सोिर सम्बन्धी सािानको सप्िार्सि 

लििर 
१‚५००।- 

७५०।-  

४६. सोिर ििान र सोिर सम्बन्धी सािानको लवके्रता १‚०००।- ५००।-  

४७. लटभी लफ्रि तथा ईिके्रोलनक्स पसि २‚०००।- १‚०००।-  

४८. घिी‚ रेलिर्ो लवक्री पसि १‚०००।- ५००।-  

४९. घिी रेलिर्ो‚ िोबाईि ििित १‚०००।- ५००।-  

५०. िोवाईि लबक्री पसि २‚०००।- १‚०००।-  

५१. घरेि ुकपिा उद्योग रािी पािी १‚०००।- ५००।-  

५२. नुिल्स उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५३. लिट िसिा उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५४. पश ुआहार लबक्री पसि १‚०००।- ५००।-  

५५. हर्ि ुपाईप‚ होिो‚ रेलिङ‚ ररङ‚ व्िक‚ पोि २‚०००।- १‚०००।-  

५६. ढंुगा‚ लगटी‚ रोिा उत्पािन (िानी िताि गरी उत्पािन 

गने) 
४‚०००।- 

२‚०००।-  

५७. कागि‚ साबुन चक्िेट उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५८. लवस्कुट पाउरोटी उद्योग १‚०००।- ५००।-  
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५९. कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा लिि (ठूिो) १‚५००।- ७५०।-  

६०. कुटानी लपसानी पेिानी लचउरा लिि (सानो) १‚०००।- ५००।-  

६१. प्रेस (लस्क्रन लप्रन्ट) १‚०००।- ५००।-  

६२. लिनी अफसेट प्रेस ४‚०००।- २‚०००।-  

६३. अफसेट ८‚०००।- ४‚०००।-  

६४. िकुुरी तथा फिाि िन्र् सिाग्री उद्योग १‚०००।- ५००।-  

६५. तािा लपत्ति फिािका सािानहरु २‚०००।- १‚०००।-  

६६. तािा लपत्ति आििुलुनर्िको भाूँिा वनाउने तथा लबक्री 

गने 
२‚०००।- 

१‚०००।-  

६७. स्टेशनरी सािान तथा पुस्तक लवक्री पसि (पत्रपलत्रका 

पसि) 
२‚०००।- 

१‚०००।-  

६८. स्पोटिस (िेिकुि) सािाग्री लवक्री पसि २‚०००।- १‚०००।-  

६९. और्धी उत्पािन तथा लवक्री लवतरण पसि २‚०००।- १‚०००।-  

७०. नलसिङ होि आल्रासाउण्ि‚ इन्िोस्कोपी सलहत 

लक्िनीक‚ पोलि लक्िलनक‚ ल्र्ाव सलहतको 
४‚०००।- २‚०००।- 

 

७१. और्धी थोक तथा लिलस्रव्र्टुर वा स्टलकष्ट पसि ४‚०००।- २‚०००।-  

७२. आर्ुिवेलिक तथा होिोपोथी और्धी पसि १‚०००।- ५००।-  

७३. पश ुऔर्धी पसि िात्र १‚५००।- ७५०।-  

७४. लिशा लपसाव‚ रगत आलि चेक गने (प्र्ाथोिोिी ल्र्ाव) १‚०००।- ५००।-  

७५. चश्िा पसि १‚०००।- ५००।-  

७६. िेण्टि हलस्पटि २‚०००।- १‚०००।-  

७७. अस्पताििन्र् उपकरण वा सिाग्रीहरु लवक्री पसि १‚०००।- ५००।-  

७८. सनु चाूँिी तथा गहना पसि २‚०००।- १‚०००।-  

७९. नक् किी गहनाको लवक्री पसि १‚०००।- ५००।-  

८०. टेिरीङ तथा कपिा व्र्ावसार् २‚०००।- १‚०००।-  

८१. टेिररङ १‚०००।- ५००।-  

८२. फोटोकपी सेन्टर‚ फोटो स्टुलिर्ो १‚०००।- ५००।-  

८३. म्र्लुिक लभलिर्ो तथा लफल्ि उत्पािन २‚०००।- १‚०००।-  

८४. िेक तथा लभलिर्ो क्र्ासेट लवक्री तथा भािािा (लस.िी‚ 

लभलसिी) 
१‚०००।- 

५००।-  

८५. लिलिटि किर ल्र्ाव‚ फ्िेक्स लप्रन्ट २‚०००।- १‚०००।-  

८६. फिफूि‚ तरकारी तथा सागसव्िी िरुा पसि १‚०००।-   ५००।-  

८७. फिफूि‚ तरकारी तथा सागसव्िी थोक पसि २‚०००।- १‚०००।-  

८८. िास ुपसि (रागा‚ सुंगुर) २‚०००।- १‚०००।-  

८९. िाछा‚ कुिरुा तथा िसी िास ुर लसरा पसि १‚०००।-  ५००।-  

९०. ग्र्ांस लििर २‚०००।- १‚०००।-  
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९१. इन्सरेुन्स (लविा) कम्पनी प्र. का वा सम्पकि  शािा ५‚०००।- २‚५००।-  

९२. फाईनेन्स कम्पनी प्रधान कार्ाििर् ५‚०००।- २‚५००।-  

९३. वीिा ऐिेन्ट २‚०००।- १‚०००।-  

९४. हवाई सेवा प्रिार्क कम्पनी (िखु्र् कार्ाििर्) ३‚०००।- १‚५००।-  
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२०१. ििूतः कृलर् वा वन पैिावारिा आधाररत उद्योग 

व्र्वसार् 
२‚०००।-   

१‚०००।-  

२०२. िलनि उत्िनन तथा प्रशोधन गने उद्योग व्र्वसार् ५‚०००।-   २‚५००।-  

२०३. पर्िटक, आवास, िोटि, ररसोटि, राभल्स एिेन्सी, स्की, 

प्र्ारा ग्िाइलिङ, वाटर र्ािलफ्टङ, पिर्ात्रा, हटएर्र, 

व्र्ािनुीङ, प्र्ारासेलिङ, गल्फ कोर्ि‚ पोिो, 

अस्वारोहण आलि उद्योग व्र्वसार् 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०४. लशत भण्िार (कोल्ि सेन्टर) २‚०००।-   १‚०००।-  

२०५. िेलनङ तथा वर्लिङ, व्र्वसार्,  सावििलनक पररवहन 

व्र्वसार्, फोटोग्राफी प्रर्ोगशािा 
१‚०००।-   ५००।- 

 

२०६. सिक, पूि, रोपव,े रलिबस, टनेि फ्िाई िीि, तथा 

औद्योलगक व्र्ापारीक एंव आवास, कम्प्िेक्स आलि 

लनिािण गरी संचािन गने उद्योग व्र्वसार् 

४‚०००।-   २‚०००।- 

 

२०७. पश ुपंक्षी पािन व्र्ावसार् १‚०००।-   ५००।-  

२०८. कृलर् तथा पशपुािन व्र्वसार् १‚०००।-   ५००।-  

२०९. कृलर् तथा पशपुािन सिहु ५००।- ३००।-  

२१०. घर, िग्गा तथा हाउलिङ कम्पनी १५‚०००।-   ७‚५००।-  

२११. होिस्टे १‚०००।-   ५००।-  

२१२. केलिकि सप्िार्सि १‚०००।-   ५००।-  
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२१३. अन्तर रालररर् गैर सकारी संस्था ७‚०००।-   ५‚०००।-    

२१४. अध्र्र्न, अनुसन्धान, परािशि १‚०००।-   ५००।-  

२१५. अगािलनक लसस् नु पाउिर उत्पािन १‚०००।-   ५००।-  

२१६. ढाका, िािी कपिा लनिािण १‚०००।-   ५००।-  

२१७. होि िेकर एण्ि लकचन किेक्सन १‚०००।-   ५००।-  

२१८. रुि लनकासी तथा कटान प्रलत रुि १५०।- -  

२१९. पशुवध शािा १‚०००।-   ५००।-  

२२०. हलेभ इलक्वप्िेन्टको सलुचकृत िस्तरु २‚५००।- -  

२२१. सलूचकृत िस्तुर १‚०००।-   -  

२२२. कृलर् तथा भेटेरीनरी फिि सलूचकृत िस्तुर ५००।- -  

२२३. लपकलनक स्पट १‚०००।-   ५००।-  

२२४. सिहु िताि १‚०००।- ५००।-  

२२५. िेिलििापकताि सलूचकृत िस्तुर         ५००।-   

२२६. व्र्वसार्को लववरण संशोधन (लववरण हरेफेर वा 

नािसारी) िस्तुर क वगि 
२५०० 

  

२२७. व्र्वसार्को लववरण संशोधन (लववरण हरेफेर वा 

नािसारी) िस्तुर ि वगि 
१,५०० 

  

२२८. व्र्वसार्को लववरण संशोधन (लववरण हरेफेर वा 

नािसारी) िस्तुर ग वगि 
५०० 

  

२२९. साझेिार थपघट र ठाउूँसारी सम्बन्धी िस्तुर क वगि २,५००   

२३०. साझेिार थपघट र ठाउूँसारी सम्बन्धी िस्तुर ि वगि १,५००   

२३१ साझेिार थपघट र ठाउूँसारी सम्बन्धी िस्तुर ग वगि ५००   

२३२ व्र्वसार् िताि िारेि िस्तुर क वगि २,०००   

२३३ व्र्वसार् िताि िारेि िस्तुर ि वगि १,०००   

२३४ व्र्वसार् िताि िारेि िस्तुर ग वगि ५००   

२३५ प्रििु प्रलशक्षक सलुचकृत िस्तर ३००   

२३६ सहार्क प्रलशक्षक सलुचकृत िस्तुर ५००   

२३७ कवािी संकिन केन्र व्र्वसार् िताि ३००० १५००  
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अनुसूची -५ 

(िफा ६ संग सम्बलन्धत) 

जलडबुटी कवाडी र लजवजन्तु कर 

क) जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 

क्र.सं. वस्तु/सािानको नाि इकाई  दर कैलफर्त 

१ लचराइतो प्रलत केलि ५   

२ िटिासी प्रलत केलि १०   

३ कुि्की प्रलत केलि ६   

४ लवख्िा प्रलत केलि ५   

५ बुकी फूि प्रलत केलि ७   

६ लसिालित प्रलत केलि २०   

७ ढूङ्गाको झ्र्ाउ र रुिको झ्र्ाउ प्रलत केलि ५   

८ िलप्सको लवर्ाूँ प्रलत केलि ०.५   

९ लसन्कौिी  प्रलत केलि २   

१० रालिपािी (ठूिो) प्रलत गोटा  २५   

११ रालिपािी (सानो) प्रलत गोटा १५   

१२ चिर प्रलत गोट ३०   

१३ िलिटो प्रलत केलि ५   

१४ वालवर्ो/िोिा प्रलत िन ५   

१५ लभर िौरीको िह  प्रलत लिटर १०   

१६ िाउरा प्रलत ट्र्ाक्टर २००   

१७ िाउरा प्रलत रक ४००   

१८ िर्र प्रलत रक ३५००   

१९ गिैचा (ठूिो) प्रलत गोटा २००   

२० गिैंचा (सानो) प्रलत गोटा १२५   

२१ गिैंचा चकटी प्रलत गोटा ३५   

२२ ढाका टोपी प्रलत गोटा ५   

२३ िािो‚ नाङिो‚ िान्रो र थुन्से प्रलत गोटा २   

२४ 
गाई‚ भैंसी‚ र्ाक‚ चौरी र घोिाको 

बाछो बछेिो 
प्रलत गोटा २२५   

२५ गाई‚ भैंसी‚ र्ाक‚ चौरी र घोिा प्रलत गोटा ३००   

२६ बाख्रा भे ूँिा सुूँगुर प्रलत गोटा ५०   

२७ बाख्रा भेिा सगुुरको पाठा पाठी प्रलत गोटा १५   

२८ किरुा र हाूँस प्रलत गोटा ५   

२९ कु-काठ  प्रलत रक २२ फुटे १३००   
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३० कु-काठ प्रलत रक १८ फुटे ११००   

३१ कु-काठ प्रलत रक DCM ६००   

३२ कु-काठ प्रलत ट्र्ाक्टर ३००   

३३ भेलनर्र  प्रलत रक २२ फुटे २३००   

३४ भेलनर्र  प्रलत रक १८ फुटे २१००   

३५ भेलनर्र  प्रलत रक DCM १०००   

३६ काूँस‚ लपति‚ तािा प्रलत केलि ११०   

३७ अन्र् िलनि पिाथि प्रलत केलि २५   

३८ िोटो प्रलत केलि ५   

३९ 
साि लससौ‚ चाूँप र काउिो िस्तो 

रािो काठ 
प्रलत रक  १५००   

४० स्िेट (लवछ्र्ाउने ढुूँगा) प्रलत वगिलफट १.५   

४१ सलुतिको बण्िि प्रलत केलि २   

४२ सािको लवूँर्ा प्रलत केलि १   

४३ सल्िाको लसम्टा प्रलत केलि १   

४४ रुराक्ष प्रलत केलि ५   

४५ पत्थर कोइिा/लिगेट कोइिा प्रलत केलि १   

४६ गानेट  बिािर प्रलत केलि २२   

४७ नेपािी कागि प्रलत हिार २५०   

४८ िोि सल्िाको पात प्रलत केलि १०   

४९ बाूँस प्रलत गोटा २   

५० सनु थाङ्ने (नागवेिी) प्रलत केलि ३   

५१ सनु थाङ्नेको धिुो प्रलत केलि १०   

५२ धपुीको पात प्रलत केलि ५   

५३ र्ासाि गुम्बा प्रलत केलि ११०००   

५४ हाूँस‚ कुिरुा आलि पछीको प्वाूँि प्रलत केलि २   

५५ पशुको हाि प्रलत केलि १   

५६ पशुको लसं प्रलत केलि १   

५७ पशुको िरु प्रलत केलि १   

५८ पशुको छािा सानो प्रलत गोटा १०   

५९ पशुको छािा ठूिा प्रलत गोटा २०   

६० सतुवा प्रलत केलि १५०   

६१ 

िोलकि‚ लटिरु‚ सेतक लचनी‚ लवि‚ 

हि्चरु‚ पािनविे‚ रातो च्र्ाउ‚ 

इत्र्ालि 

प्रलत केलि ५  

६२ िोिा प्रलत केलि २ 
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६३ अिाइलच    

     

 

ख. कवालड सािानहरु 

क्र.सं. वस्तु/सािानको नाि इकाई  दर कैलफर्त 

१ फिाि प्रलत केलि ०.५   

२ लशसाको वोति     लनशुल्क 

३ लटन प्रलत केलि ०.२   

४ कागि प्रलत िन १   

५ काटिन प्रलत िन १   

६ एल्िलुनर्ि प्रलत केलि ०.५   

७ प्िालस्टक     लनःशुल्क 

८ पोलिलथन पाइप प्रलत केलि ०.२   

९ रबर प्रलत केलि ०.१   

१० कपिा प्रलत केलि ०.१   

 

ग. लजलवत जीवजन्तु लनकासी कर 
 

क्र. सं. पशु पंिीहरुको लववरण पररिाण कर (रुपैर्ााँ) कैलफर्त 

१. गाइ, भैंसी, चौरी, घोिा प्रलत गोटा २५०।-  

२. गाइ, भैंसी, चौरीको, वाछो, पािो प्रलत गोटा २००।-  

३. बाख्रा, भेिा, सुूँगुर प्रलत गोटा ५०।-  

४. पाठा, पाठी प्रलत गोटा २०।-  

५. कुिरुा, हाूँस प्रलत गोटा १०।-  
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अनुसूची -६ 

(िफा ६ संग सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

क. र्स नगरपालिका िेत्रिा स्र्ार्ी वसोवास भएका सवारी धनीिाई लनम्न दरिा सवारी साधन स्वालित्व 

शुल्क िाग् ने  छ । 

क्र. सं. सवारीको लकलसि दताथ शुल्क नलवकरण शुल्क कैलफर्त 

१. िोटर साइकि  ५००।- २५०।-  

२. टेम्पो, अटो ररक्सा, पावर लटिर १‚०००।- ५००।-  

३. लिलन ट्र्ाक्टर १‚०००।- ५००।-  

४. कार, िारुलत भ्र्ान १‚०००।- ५००।-  

५. 
िाइक्रो (ि) वगि ल्र्ाण्िरोभर, बोिेरो र िीप 

आलि 

१‚५००।- ७५०।-  

६. लिनी बस, िाइक्रो (ि) बगि १‚५००।- ७५०।-  

७. बस, रक, िहरी २‚०००।- १‚०००।-  

८. ट्र्ाक्टर, लिलन रक २‚०००।- १‚०००।-  

९. िेलसवी व्र्ाक्हो िोिर ३‚०००।- १‚५००।-  

१० स्काभेटर ५‚०००।- २‚५००।-  

 

(ख) तीन पाङ्गे्र सावथजलनक सवारी साधनको िालग स्र्ानीर् सवारी साधन करिः- 

क्र. सं. लववरण रकि रु. कैलफर्त 

१. िताि िस्तुर २५००।-  

२. नवीकरण िस्तुर ५०००।-  

३. अनुिलत शुल्क  

 क. एक बाटो अनिुलत शुल्क  १०‚०००।-  

 ि. बहु बाटो थप अनिुलत शुल्क  ५‚०००।-  

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

 घ. पटके ईिाित अनुिलत शुल्क (लबिशेी) २००।-  

४. नािसारी शुल्क २५००।-  

५. ठाूँउसारी शुल्क २५००।-  
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अनुसूची -७ 

(िफा ८ संग सम्बलन्धत) 

लवज्ञापन कर 

लसनं लववरण 
िुख्र् 

िेत्र 

अन्र् 

िेत्र 
अवलध 

धरौटी  

रु. 

कैलफर्

त 

१ 

व्र्वसालर्क प्रचार प्रसारका उद्देश्र्िे रालिने 

होलििङ बोिि, ग्िो, साइनबोिि तथा वाि 

पेलन्टङ (प्रलत बगि लिटर) 

८० ६० वालर्िक ७७०।- 
१० % िे 

घटाउने 

२ 
व्र्ानर (सातलिन सम्िको िालग) प्रलत बगि 

लिटर‚ प्रलत लिन 
२० २० िैलनक ५५०।-  

३ 
व्र्ानर (पन्र लिन सम्िको िालग) प्रलत बगि 

लिटर‚ प्रलत लिन 
१५ १५ िैलनक ५५०।-  

४ 
व्र्ानर (एक िलहना सम्िको िालग) प्रलत बगि 

लिटर‚ प्रलत लिन 
१० १० िैलनक ५५०।-  

५ गेट ७ लिन सम्ि िैलनक ५०० ५०० िैलनक 
१,१००।

- 
 

६ गेट १५ लिन सम्ि िैलनक ३०० ३०० िैलनक 
१,१००।

- 
 

७ गेट १ िलहना सम्ि िैलनक २०० २०० िैलनक 
१,१००।

- 
 

८ 
व्र्ापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग प्रवेशद्वार 

लनिािण  अनुिलत शूल्क प्रलत एक 
५०० ५०० िैलनक 

१,१००।

- 
 

९ 
व्र्ापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग तुि 

व्र्ानर राख् न अनुिलत शुल्क प्रलत एक 
१०० १०० िैलनक ५५०।-  

नोटिः- िखु्र् क्षेत्र भन् नािे िेची राििागि र र्सको िाूँर्ा वाूँर्ा ५० लिटरसम्िको क्षेत्रिाई सम्झन ुपििछ । तोलकएको 

भन्िा अवलध पलछ व्र्ानर र गेट हटाउनको िालग धरौटी व्र्वस्था गररएको छ । तोलकएको अवधी पलछ लनधािररत म्र्ाि 

लभत्र रालिएको व्र्ानर नहटाएिा धरौटी िफत गरी नगरपालिका आफैिे हटाउन सक् ने छ । 
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अनुसूची -८ 

(िफा ९ संग सम्बलन्धत) 

 बहाि लबटौरी कर 

(क) तोक्िे डााँडा लस्र्त हाटवजारको बहाि लवटौरी कर 

क्र.स. लववरण स्वीकृत रु. कैलफर्त 

१. नगरपालिकािे तोकेको िेत्रलभत्रको प्रलत ब्िक (वालर्थक) ६०००।-  

२. २ चक् के सवारीसाधनिा सािान लबक्री गने १५।-  

३. चारचक् के सवारी साधनिा सािान लबक्री गने १००।-  

४. ितु्ता पालिस गने, ितु्ता ििित गने १०।-  

५. चटपटे वा पुच्का वा पकाएर िानेकुरा बेच्ने भेन्रेवि ४०।-  

६. भईुिा लफिाएर ितु्ता चप्पि लबक्री गने २५।-  

७. भईुिा लफिाएर श्रङ्ृगार वा रेलििेि कपिा लबक्री गने २५।-  

८. िाछा िास ुलबक्री गने पसि (न. पा.बाट स्वीकृलत प्राप्त भएका) ५०।-  

९. रागाको िास ु(प्रलत गोटा) १००।-  

१०. सगुुर‚ िसीको िास ु(प्रलत गोटा) ७५।-  

११. 
टेम्पो, ट् र्ाक्सी आलििा िाईक िगाएर वा निगाई सािान (और्धी, 

साबुन, िगुा आलि) लबक्री गने पसि 
५०।-  

१२. 
बाूँस भाटा र लचत्राको टहरािा होटि चिाई सािान लवलक्र गने (िलिरा 

वेचलविन गनि पाइने छैन) 
४०।-  

 (ख) अस्र्ार्ी रुपिा घुम्ती व्र्वसार् गनेिाइ लनम् न दरिा पटके कर िाग् नेछ । 

क्र. स लववरण दर (Rate) कैलफर्त 

१. 
नगरपालिकाको घर भािािा लिने सरकारी अथवा गैर सरकारी वा 

सहकारी संस्थािा िाग् ने बहाि कर  

िाग् ने भािाको २ 

प्रलतशत 
 

२. घमु्ती ब्र्ापार प्रलत लिन (पोके व्र्ापारी) २५०।-  

 घमु्ती ब्र्ापार हप् ता लिन िेलि १ िलहनासम्ि (पोके व्र्ापारी) १‚५००।-  

 घमु्ती ब्र्ापार िलहना लिन िेलि िालथ (पोके व्र्ापारी) ३‚०००।-  

३. 
गािीिा गररने घमु्ती व्र्ापार (भेन र लपकअप) प्रलत लरप बालहरबाट 

आउने 
१‚०००।-  

४. गालििा गररने घमु्ती व्र्पार (लिलन रक र रक) प्रलत लरप २‚०००।-  
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(ग) लनम् न स्र्ानका सरकारी जलिनिा घर/व्र्वसार् वनाएका अस्र्ार्ी वसोवास गनेहरुबाट लनम् न दरिा 

वहाि लवटौरी कर बालर्थक रुपििा  संकिन गररने छ । पुनििः र्सवाट उक्त जलिनको सरकारी 

स्वालित्विा कुनै फरक पने छैन र सम्वलन्धत लनकार्िे घर व्र्वसार् हटाएिा सोलह विोलजि िान्र् 

हुनेछ । 

क्र. स लववरण दर (Rate) कैलफर्त 

१. गुप्त ेिेउरािी क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. ३‚५००।-  

२. सेवारो चौक क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. १‚५००।-  

३. तेसे क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. ५००।-  

४. छाते ढुङ्गा क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. २‚०००।-  

५. भािगुौिै क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार्  रु. १‚५००।-  

६. काफ्िेपाटी क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. ९‚०००।-  

७. वि ुिाूँिा िेलि गुरासे क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. ७‚५००।-  

८. ठुिो फेलि क्षेत्र िा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. २५‚०००।-  
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अनुसूची -९ 

(िफा १० संग सम्बलन्धत) 

सेवा शुल्क‚ दस्तुर 
 

क) आर्/हैलसर्त सम्पलतको िूल्र्ाङकन प्रिालणत दस्तुर (सािान्र् प्रर्ोजन) 

क्र. सं. लववरण एकाई दर रु. कैलफर्त 

१. ५० हिारसम्ि रु. १ ३००।-  

२. ५० हिारिेलि १ िािसम्ि रु. १ ६००।-  

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

४. ६ िाििेलि 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 करोिसम्ि  रु. १ ६‚०००।-  

८. १ करोिभन्िा िालथ २ करोिसम्ि  रु. १ १२‚५००।-  

९. २ करोिभन्िा िालथ ३ करोिसम्ि  रु. १ १८‚०००।-  

१०. ३ करोि िालथ रु. १ २०‚०००।-  

 

 ख) आर्/हैलसर्त सम्पलत िुल्र्ाङकन प्रिालणत दस्तुर (अध्र्र्न प्रर्ोजन) 

क्र. सं. लववरण एकाई दर रु. कैलफर्त 

१. ५० हिारसम्ि रु. १ २२०।-  

२. ५० हिारिेलि १ िािसम्ि रु. १ ५५०।-  

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

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

५. १० िाि भन्िािालथ २५ िािसम्ि  रु. १ १६५०।-  

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

७. ५० िािभन्िा िालथ  एक करोिसम्ि  रु. १ ५५००।-  

८. १ करोिभन्िा िालथ २ करोिसम्ि  रु. १ ८२५०।-  

९. २ करोिभन्िा िालथ ३ करोिसम्ि  रु. १ ११०००।-  

१०. ३ करोि िालथसम्ि  रु. १ १३७५०।-  

 

नोटिः- िालर् उल्िेलखत आर् हैलसर्त सम्पलत िुल्र्ांकन अंगे्रजी भार्ािा आवश्र्क भएिा र्प रु. ५००।-  

दस्तुर िाग्ने छ । 

ग) बैंकका िालग ऋण लसफाररस दस्तुर 

बैंकिा कृलर् तर्ा पशु फिथका िालग ऋण लसफाररस दस्तुर दर कैलफर्त 

क. ५ िािसम्ि ५००।-  

ि. १० िािसम्ि १‚१००।-  
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ग. २५ िािसम्ि २‚२००।-  

घ. ५० िािसम्ि ३‚३००।-  

ङ. १ करोिसम्ि ५‚५००।-  

च. २ करोिसम्ि ७‚७००।-  

छ. २ करोि िालथ ११‚०००।-  

 

घ) चार लकल्िा र घरबाटो प्रिालणत दस्तुर 

 १) फुङलिङ नगरपालिका िुख्र् बजार िेत्र लनधाथरणिः- 

क्र. 

सं. 

हािका वडा 

नं. २, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

पुवथिा उिरिा पलिििा दलिणिा 
कैलफर्

त 

१ क्षेत्र 

तोक्िे 

सािुिार्ीक वन, 

लभन्तनुा िाूँिा, 

थेचम्ब ुिान े

िोटरबाटो हुि ै

गरुुङ गमु्बा, 

लबहीबारे हाट, 

शेपािटोि‚ 

बदृ्धआश्रि हुिं ै

ठुिो गाउूँसम्ि 

भानु स्कुि 

िुनीको बाटो हुिं ै

इलण्िर्ा वेर्िफेर 

र शसस्त्र क्र्ाम्प 

गटे सम्ि 

कलफ हाउस, न. 

पा. को. नर्ाूँ 

भवन, ऐश्र्िचोक 

र शसस्त्र क्र्ाम्प 

गटे सम्ि 

सुकेटार 

बिार 

क्षते्र 

सिेत 

 २) िुख्र् बजार िेत्रको चार लकल्िा र घरबाटो लसफाररस दस्तुरिः- 

क्र. 

स.ं 

हािका वडा 

नं. २, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

० देलख ४ 

आना सम्ि 

रु. 

४ आना देलख 

८ आनासम्ि 

रु. 

८ आना देलख 

१ रोपनीसम्ि 

रु. 

१ रोपनी 

देलख ५ 

रोपनीसम्ि रु. 

५ रोपनी देलख 

िालर् जलतसुकै 

भए पलन रु. 

कैलफर्त 

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

िखु्र् 

बिार 

क्षेत्र 

२. 
घर बाटो 

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

 

 

 ३) फुङलिङ नगरपालिका सहार्क बजार िेत्रहरुको चार लकल्िािः- 

(क) िेची राजिागथिे छोएको दााँर्ा-वार्ााँ कािोपते्र सडक अन्तगथतिः 

क्र. 

सं. 

हािका वडा नं. १ 

देलख ११ सम्ि 

० देलख १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी देलख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देलख 

िालर् रु. 
कैलफर्त 

१. चार लकल्िा १,१००।- १,५००।- २,०००।-  

२. घर बाटो लसफाररस ८००।- ९००।- १०००।-  

 

(ख) सहार्क/नगर सिक, लिल्िा सिक िागिि ेछोएको िाूँर्ा-वाूँर्ा कािोपते्र /ग्राभेि 

क्र. स.ं 
हािका वडा नं. 

१ देलख ११ सम्ि 

० देलख १ 

रोपनी सम्ि रु. 

१ रोपनी देलख 

१० रोपनी सम्ि 

रु. 

१० रोपनी देलख 

२० रोपनी सम्ि 

रु. 

२० रोपनी देलख 

िालर् रु. 
कैलफर्त 
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१. चार लकल्िा १,०००।- १,२००।- १,५००। २,०००।-  

२. 
घर बाटो 

लसफाररस 
७००।- ८००।- ९००।- १०००।-  

(ग) धनी पुिाििा अिैंचीबारी ििुेको भएिा 

क्र. 

सं. 

हािका वडा नं. 

१ देलख ११ सम्ि 

० देलख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देलख ३० 

रोपनी सम्ि रु. 

३० रोपनी 

देलख िालर् रु. 
कैलफर्त 

१. चार लकल्िा १,०००।- १,५००।- २,०००।-   

२. घर बाटो लसफाररस ७००।- ८००।- १०००।-  
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(घ) धनी पुजाथिा जो.खा./प्रलत/अवि/सीि अिैंचीबारी खुिेको भएिा 

क्र. सं. 
हािका वडा नं. 

१ देलख ११ सम्ि 

० देलख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देलख 

३० रोपनी सम्ि रु. 

३० रोपनी 

देलख िालर् रु. 
कैलफर्त 

१. चार लकल्िा ८००।- १,२००।- १,६००।-   

२. घर बाटो लसफाररस ६००।- ७००।- ८००।-  

 

 

४) अन्र् सबै िेत्र (िालर् उल्िेख नभएका अन्र् सबै िेत्रहरु) 

क्र. सं. 
हािका वडा नं. १ 

देलख ११ सम्ि 

० देलख १० 

रोपनी सम्ि रु. 

१० रोपनी देलख 

३० रोपनी सम्ि 

रु. 

३० रोपनी 

देलख िालर् रु. 
कैलफर्त 

१. चार लकल्िा ६००।- ७००।- ८००।-   

२. घर बाटो लसफाररस ५००।- ६००।- ७००।-  

 

ङ) लवलवध लसफाररस तर्ा प्रिालणत दस्तुरिः- 

क्र. सं. लववरण एकाई दर रु. कैलफर्त 

१. बंशिको नागररता सम्वन्धी लसफाररस वटा लनशुल्क-  

२. अंलगकृत नागररकता लसफाररस वटा  ७५०।-  

३. नागररकताको प्रलतलिलप लसफाररस वटा ३००।-  

४. सििलिन िचुलु्का सनाितको लसफाररस वटा  ३००।-  

५. नाता प्रिालणत  वटा  ३००।-  

६. अगे्रिीिा नाता प्रिालणत  वटा  ४००।-  

७. 
िन्ि‚ ितृ्र्‚ु लववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्ध लबच्छेि 

लसफाररस 
वटा 

 २००।-  

८. 
िन्ि‚ ितृ्र्‚ू लववाह‚ बसाई सराई र सम्बन्ध लबच्छेि 

अगे्रिीिा 
वटा 

४००।-  

९. बसोवास सम्वन्धी लसफाररस वटा  २००।-  

१०. 
व्र्लिगत घट्ना िताि िररवाना (३५ लिन पलछ िताि 

भएिा) 
 

३००।-  

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

१२. घर िग्गा नािसारी सम्वन्धी लसफाररस वटा  ३५०।-  

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

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

१५. हकवािा संरक्षण सम्वन्धी लसफाररस वटा  ३५०।-  
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१६. संघ संस्था िताि लसफाररस वटा २‚०००।-  

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

१८. तिसकु प्रिालणत िस्तुर पचास हिार िेलि एकिािसम्ि वटा १००।-  

१९. 
तिसकु प्रिालणत िस्तुर एकिाि िेलि िालथ प्रलत िाि 

थप 
वटा 

१००।-  

२०. व्र्वसार् बन्िको लसफाररस वटा  ३००।-  

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

२२. 
लनिी लवद्यािर् स्तर बलृद्ध लसफाररस (लन. िा. लव. को 

िालग) 
वटा 

 २‚०००।-  

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

     

२५. लवलवध लसफाररस वटा  २५०।-  

२६. लवलवध लसफाररस (अंगे्रलििा) वटा ४००।-  

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  

रहकेो कािगको प्रलतलिलप 
वटा  १००।- 

 

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

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

३२. व्र्लिगत घटना िताि प्रलतलिलप प्रिालणकरण वटा  ३००।-  

३३. सिक लपच कटान िस्तूर प्रलत बगि लफट  वटा  ७००।-  

३४. 
नगरपालिकाको स्वीकृलत लिएर सिक, लपच काटेिा सिक लपच गिाि िाग् ने िचि बराबरको शत प्रलतशत 

िस्तूर िाग् नेछ । 

३५ नगरपालिकाको स्वीकृलत लबना सिक, लपच काटेिा सिक लपच गिाि िाग् ने िचि बराबरको शत प्रलतशत 

रकि र थप िररवाना ५० प्रलतशत रकि सिते गरी १५० प्रलतशत िस्तुर िाग् नेछ । 

३६. 
नगरपालिकाको स्वीकृलत लवना िग्गा प्िलटङ गरेिा िाग् ने 

िररवाना 
वटा १०‚०००।- 

 

३७. लि.लट.एच सेवा प्रिार्किाइं वालर्िक कर वटा २२‚०००।-  

३८. लि. फेि लवद्यतु िाईन ििान लसफाररस वटा  १‚२००।-  

३९. नक्सा पास भएको घरको लवद्यतु ििान लसफाररस वटा  ४००।-  

४० िानेपानी ििान लसफाररस वटा  ४००।-  

४१. व्र्वसार् संचािन नभएको लसफाररस िस्तुर  ५००।-  

४२. 
नगरपालिका भन्िा बालहरी बिटेका र्ोिनाको उपभोिा 

सलिलत िताि 
 

१‚०००।  

४३ 
नगरपालिकाको बिेटबाट संचालित र्ोिनाको उपभोिा 

सलिलत िताि 
 

   १,०००।-  
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४४. धलनपुिािको प्रलतलिलप लसफाररस  ३००।-  

४५. व्र्वसार् ितािको लसफाररस  ३००।-  

४६. सक्कि प्रिाण पत्र प्रिालणकरण िस्तुर  १००।-  

४६. साना तथा घरेि ुउद्योग सञ् चािन अनिुलत (पुूँिीको ०.२० प्रलतशत) 

  

च) लनवेदन दताथ दस्तूरिः- 

क्र.स. लववरण एकाई दर रु. कैलफर्त 

१ साधारण लनवेिन िताि िस्तुर वटा ३०।-  

२ िदु्धा सम्वन्धी लनवेिन िताि िस्तुर वटा १३०।-  

३ भवन लनिािण िरिास्त फाराि प्रलत बुक  वटा १‚१००।-  

४ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी लनवेिन िस्तुर वटा १३०।-  

५ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी प्रलतउत्तर िस्तुर वटा २५०।-  

६ ताररि पचाि वटा ५०।-  

७ साध लसिाना सम्वन्धी उिरूी एवं लनवेिन िस्तुर वटा १३०।-  

८ लििापत्र एवं सहिलत गरािई लिए वापत सेवा शुल्क वटा ६००।-  

९ कोठा िािी गरािई लिने लनवेिन िताि िस्तुर वटा १३०।-  

१० कोठा िालि गरािई लिए वापत िस्तुर वटा २५०।-  

११ 
िशै िेिा, उत्सव वा िहोत्सव प्रिशिनी आलिको िालग 

लनवेिन िताि 
वटा २५०।-  

१२ 
िशै िेिा‚ उत्सव वा िहोत्सव प्रिशिनी आलिको िालग 

अनुिलत 
वटा १‚०००।-  

१३ फुि फेलस्टबि लिन ५५०।-  

१४ ब्र्बसालर्क िहोत्सब लिन १‚०००।-  

१५ लिलन िेिा ७ लिन ११‚०००।-  

१६ लिलन िेिा १५ लिन २२‚०००।-  

१७ लिलन िेिा ३० लिन ५०‚०००।-  

१८ चिलचत्र प्रिशिनी (च्र्ाररटी सो)   प्रलत लिन २‚०००।-  

१९ चिलचत्र प्रिशिनी  प्रलत लिन १‚५००।-  

 

 छ) नक्सा पास दस्तुर (नर्ााँ घर संरचना) 

क्र. सं. लववरण प्रलत दर रु. कैलफर्त 

१ कम्पाउण्ि वाि प्रलत रलनङ लफट लफट  ५।-  

२ िोि बेर्रीङ घर प्रलत वगि लफट लफट  ८।-  

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

४ घर क्षेत्रका कच्ची घर प्रलत बगि लफट बगि लफट  ३।-  

५ गाउूँको लटनको छानो भएको घर बगि लफट  ३।-  
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६ फुसको छानो भएको घर बगि लफट २।५०  

७ नक्सा पास नािसारी बगि लफट २।५०  

८ प्िलटङको नक्सा पास प्रलत रोपनी रोपनी ८०००।-  

 जरीवानाको व्र्वस्र्ािः-    

१ 

नगरपालिकाको िखु्र् बिार क्षेत्र लभत्रिा लिलत २०७२।१०।०१ गते िेलि नगरपालिकाको भवन 

िापिण्ि िाग ूभए पलछ नगरपालिकासूँग अनुिलत नलिई घर लनिािण गरेिा स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 

२०७४ विोलिि कावािही हुनेछ ।   

ज) अिीन सम्बन्धी व्र्वस्र्ािः 

क्र.सं लववरण दर रु. कैलफर्त 

१ घरनक्सा पास (िचुलु्का) प्रर्ोिनको िालग नगरपालिका अिीन 

िटाउूँिा िाग् ने िस्तुर 

७००।-  

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

३ िग्गा नापी िस्तूर (अलिन) ५ रोपनीसम्ि १‚१००।-  

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

झ) अलभिेलखकरण शुल्क (पुरानो घर संरचना) 
 

अलभिेलखकरण प्रर्ोजनार्थ िेत्रको वलगथकरण 

क्र.सं. लववरण रकि रु. कैलफर्त 

१. शहरी िेत्र   

 पक् की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको लटनको छानो भएको घर ३‚५००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर २‚५००।-  

 काठको तिे घर २‚०००।-  

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

२. शहरी उन्िुख िेत्र 

 पक्की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको लटनको छानो भएको घर ३‚०००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर २‚०००।-  

 काठको तिे घर १‚५००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा लटनि ेबारेको घर ७००।-  

३. ग्रालिण िेत्र 

 पक्की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढंुगा िाटोको लटनको छानो भएको घर १‚७००।-  

 ढंुगा िाटोको फुसको छानो भएको घर १‚२००।-  

 काठको तिे घर ७००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा लटनि ेबारेको घर ३००।-  
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नोटिः-  िालथ उल्िेि भएका घरहरुका अिावा एकै व्र्लिको घर र ितान भएिा तिा छालपएको िालनस बसोबास गने 

गरेको वा अन् न भण्िारण गने गरेको भएिा त्र्स्तो ितान पलन अलभिेलिकरण गनुि पने छ । 
 

 (ञ) फुङलिङ नगरपालिकाको लबरेन्र चौक लस्र्त लिलटङ्ग हि भाडा शुल्किः- 

 

क्र. सं. लववरण लदन दैलनक कैलफर्त 

१ हि भािा प्रलत लिन १‚१००।-  

 

(ट) िेलशनरी उपकरणको  भाडा शुल्किः- 

 

क्र. 

सं. 
लववरण दर (Rate) दर रु. 

कैलफर्त 

१. लटफर     

(नगरक्षेत्र लभत्र िैलनक ईन्धन र िाइभर भत्ता बाहके)                  ५‚०००।-  

(नगरक्षेत्र बालहर िैलनक ईन्धन र िाइभर भत्ता 

बाहके)                  

५‚५००।-  

२. ब्र्ाकहु िोिर      
(नगरक्षेत्र लभत्र प्रलत घण्टा) ३‚५००।-  

(नगरक्षेत्र बालहर प्रलत घण्टा) ४‚४००।-  

३. ट्र्ाक्टर 
(नगरक्षेत्र लभत्र प्रलत लरप)                  २‚०००।-  

नगरक्षेत्र बालहर प्रलत घण्टा) ३‚०००।-  

४. प्रोिेक्टर  प्रलत लिन १‚०००।-  

५. स्पीकर (Woofer) प्रलत लिन ५००।-  

६. 
सेलफ्ट टेंलक सफाई 

िेलशन 
प्रलत सेफ्टी टेंकी 

१०,००० ।-  

 

ठ) फोहर िैिा व्र्वस्र्ापन शुल्क प्रलत िलहनािः- 
 

लस. नं. लबबरण ईकाई दर कैलफर्त 

१. ठूिो पसि वटा ३००।-  

२. िझौिा पसि वटा २००।-  

३. साना पसि वटा १००।-  

४. सरकारी कार्ाििर् वटा ३००।-  

५. गैर सरकारी संघ संस्था वटा २००।-  

६. 

क. शे्रणीका होटि िालसक वटा ९००।-  

ि. शे्रणीका होटि िालसक वटा ८००।-  

ग. शे्रणीका होटि िालसक वटा ६००।-  

घ. शे्रणीका होटि िालसक वटा ४००।-  
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ङ शे्रणीका होटि िालसक वटा ३००।-  

७. पाटी प्र्ािेस वटा ८००।-  

८. रेषु्टरेन्ट वटा ६००।-  

९. अस्पताि वटा ३०००।-  

१०. लनलि अस्पताि वटा १५००।-  

११. फािेसी ठुिो िेलिकि वटा ५००।-  

१२. फािेसी सानो िेलिकि वटा ३००।-  

१३. सैिनु वटा २००।-  

१४. ितु्ता लसिाउने वटा १५०।-  

१५. फलनिचर उद्योग वटा ३००।-  

१६. आटि सेन्टर वटा १००।-  

१७. िास ुर िाछा पसि वटा २५०।-  

१८. सब्िी िन्िी ठुिो पसि वटा ५००।-  

१९. सब्िी िन्िी सानो पसि वटा ३००।-  

२०. लनलि बैंक वटा ४००।-  

२१. सनु चाूँिी पसि वटा १००।-  

२२. टेिसि पसि वटा २००।-  

२३. बस तथा टेक्सी प्रलत काउण्टर वटा २००।-  

२४. लवद्यािर् वटा ३००।-  

२५. 
पसि भएको घर धनीिाई (पसि 

बाहके) 
वटा १००।-  

२६. घर र पसि आफै भएको वटा २५०।-  

२७. पसि नभएको घर धलनिाई वटा २००।-  

२८. 
भात पकाई कोठा भािािा बस्नेिाई 

(लवद्यालथि भएिा छुट हुने) 
वटा ५०।-  

२९. वकि  सप ४ चक्के   ६००।  

३०. सो रुि ४ चक्के   ५००।  

३१. 

 
सो रुि २ चक्के सम्िको  ३००।  

३२. वकि सप २ चक्के सम्िको  ४००।  

३३. लसरक िसना बनाउने व्र्वसार्  ४००  

 

(ड) नदी जन्र् पद्धार्थ तर्ा प्राकृलतक श्रोत लवक्री करिः- 
 

र्स नगरपालिका क्षेत्रका नलि तथा अन्र् क्षेत्रवाट नलििन्र् पद्धाथि तथा प्राकृलतक श्रोत लवक्रीिा िेहार् बिोलिि 

लबक्री कर िाग्ने छ । 

१.  प्रलत ट्र्ाक्टर                  रु. ३००।-  
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२.  प्रलत लटफर/रक               रु. ८५०।– 

३. क्रसर बाट उत्पालित लगटी वािवुा  -  प्रलतघनलिटर रु. १५०।- 

 

(ढ.१) स्र्ानीर् पूवाथधार उपर्ोग सेवा शुल्किः 

र्स नगरपालिका  क्षेत्रका लनम्न सिकहरुिा चल्ने लनम्न बिोलििका सवारी साधनहरुबाट लनम्न बिोलििका िरिा 

स्थानीर् पूवािधार उपर्ोग सेवा शुल्क असिु उपर गररने छ । 

क्र. सं. सवारी साधनहरु सेवा शुल्क रु. कैलफर्त 

१. ट्र्ाक्सी‚ लपक अप‚ भ्र्ान (प्रलत पटक) ३०।-  

२. ट्र्ाक्टर (प्रलत पटक) ५०।-  

३. रक ‚ बस‚ (प्रलत पटक) ६०।-  

४. लटफर (प्रलत पटक) ६०।-  

५. तेिको ट्र्ाङकर (प्रलत पटक) ६०।-  

६. िोपेट (प्रलत पटक) ७५।-  

 

(ढ.२) स्र्ानीर् पूवाथधार उपर्ोग सेवा शुल्क देहार् बिोलजि लनम् न सडकहरुिा िगाईने छ । 

क्र. सं. सडकको नाि कैलफर्त 

१. िेउरािी – फावािोिा सिक िण्ि  

२. बुद्धचोक – नाम्िेपाटी – पाथीभरा र्ाङबरक सिक िण्ि  

३. बसपाकि  -शेपािटोि – हाङिेवा - लित्िङु सिक िण्ि  

४. सकेुटार – गढीिाूँिा - फुरुम्बु सिक िण्ि  

५. हलेिप्र्ाि – बसपाकि  - िगनेु सिक िण्ि  

६. हलेिप्र्ाि – िेउलिङ्गे – िोभान सिक िण्ि  

७. गुरुङ गुम्बा- सैसिे – भटुाने चौक सिक िण्ि  

 

(त) पशु पंलिको जााँच तर्ा उपचार शुल्किः 

क्र. सं. लवर्र् 
सेवा शुल्क रु. (प्रलत गोटा 

प्रलत पटक) 
कैलफर्त 

१. गाई/भैंसी/र्ाक/चौरी िाूँच शुल्क १५।-  

२. भेिा/बाख्रा/सुूँगुर/िरार्ो िाूँच शुल्क १०।-  

३. घर पािवुा पूँक्षी िाूँच शुल्क ५।-  

४. कुकुर/लवरािो िाूँच शुल्क २५।-  

५. िंगिी िनावर तथा घोिा/िच्चि िाूँच शुल्क ५०।-  

६. गोबर परीक्षण शुल्क १०।-  

७. लपसाब परीक्षण शुल्क १०।-  

८. रगत परीक्षण शुल्क ६०।-  

९. िधु परीक्षण शुल्क २५।-  
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१०. राूँगा/साूँिे/बोका/सुूँगुर क्र्ाररेसन शुल्क २५।-  

११. कुकुर लवरािो क्र्ाररेशन शुल्क ५०।-  

१२. िेिर अपे्रशन शुल्क २००।-  

१३. 
गाइ/भैंलस/घोिा/िच्चि/चौरी/र्ाक सव परीक्षण 

शुल्क 

२००।-  

१४. 
भेिा/बाख्रा/सुूँगुर/कुकुर/लवरािो सव परीक्षण 

शुल्क 

१००।-  

१५. हाूँस/कुिरुा/परेवा सब परीक्षण शुल्क ३०।-  

 

 

(र्) कृलति गभाथधान सम्बन्धी व्र्वस्र्ािः   

(१) कृलति गभाथधान गनथ िाइसेन्स प्राप्त प्रालवलधकहरुिे नगर िेत्र लभत्र कृलति गभाथधान सेवा 

पुर् र्ाए बापत लनम्न अनुसारको पररश्रिक दस्तुर लिन पाउनेछ । 

                    लनम्निः 

क्र. सं. िेत्र 
पररश्रलिक 

दस्तुर 
कैलफर्त 

१. विा नं.१० र ११  १५००।  

२. 

विा नं ९ को बुङकुिङु, पालनसार, िवेु, वाररधाप, 

कटहरे, विा नं ६ को छरछरे, विा नं १ को िहने्र लन िा 

लवको वारपार िलुन, विा नं २ को िेउलिङ्गे आसपास 

िेलि िलुन, विा नं ३ को पािङुवा चोक आसपास िेलि 

िलुन, विा नं ८ को सालिम्बे र रलिते, काभे्र क्षेत्र लभत्र  

१०००।  

३. िालथ १ र २ िा उल्िेि भएका क्षेत्रहरु बाहकेका क्षेत्रिा ५००।  

 

(२)  कृलति गभाथधनका िालग आवश्र्क पने तरि नाइट्रोजन नगरपालिकािे लनिःशुल्क उपिब्ध 

गराउनेछ । 

(३) कृलति गभाथधानका िालग आवश्र्क पने लसिेन नगरपालिकाबाट प्रलत गोटा रु.२५।– का 

दरिे नगदी रलसद काटी कृलति गभाथधान गने प्रालवलधकिाई उपिब्ध गराईनेछ । 

 

 

(द) राजपत्र दस्तुरिः 

क्र. सं. लवर्र् प्रलत गोटा कैलफर्त 

१. १ िेलि ८ पेिसम्ि एक प्रलतको ५।  

२. ९ िेलि २४ पेिसम्ि एक प्रलतको १०।  

३. २५ िेलि ४० पेिसम्ि एक प्रलतको १५।  

४. ४१ िेलि ५६ पेिसम्ि एक प्रलतको २०।  
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५. ५७ िेलि ७२ पेिसम्ि एक प्रलतको २५।  

६. ७३ िेलि ९६ पेिसम्ि एक प्रलतको ५०।  

७. 
९७ िेलि बढी िलत पेि हुन्छ त्र्स िाथी प्रलत पेि ३० पैसाका िरिे थप शुल्क लिइने छ 

। 
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अनुसूची -१० 

(िफा ११ संग सम्बलन्धत) 

दण्ड जररवाना 

१. नगरपालिका क्षेत्र लभत्र अवैध रुपिा बािवुा, ढुङ्गा, लगटी र िाटोको चोरी लनकासी गरेको पाईएिा तपलसि 

बिोलििको िररवाना  गररनेछ । 

क्र.

सं. 
लववरण 

सवारी 

साधन 

प्रर्ि पटक 

गररने जररवाना 

दोस्रो पटक 

गररने जररवाना 

तेस्रो पटक 

गररने जररवाना 

कैलफर्

त 

१ बािवुा लटपर १५,०००।- २०,०००।- २५,०००।-  

ट्र्ाक्टर ७,०००।- १०,०००।- १३,०००।-  

२ ढुङ्गा लटपर १२,०००।- १६,०००।- २०,०००।-  

ट्र्ाक्टर ५,०००।- ७,०००।- ९,०००।-  

३ लगटी लटपर १५,०००।- २०,०००।- २५,०००।-  

ट्र्ाक्टर ७,०००।- १०,०००।- १३,०००।-  

४ िाटो लटपर २,०००।- ४,०००।- ६,०००।-  

ट्र्ाक्टर १,०००।- २,०००।- ३,०००।-  

पुनििः तेस्रो जररवाना पिात पलन चोरी लनकासी गरेको पाइएिा स्र्ानीर् प्रशासनिाई अनुरोध गरी सवारी साधन जफत 

गरर लनजबाट तेस्रो पटक गरेको जररवानाको सत प्रलतशतिे हुन आउने रकि असुि उपर गररनेछ । 

 

२. नगरपालिकाको बिार अनुगिन सलिलतको अनुगिनबाट िेलिएका कैलफर्तको िालग सािाग्रीको लवक्री 

िलू्र्को िोब्बर रकि पलहिो पटक र तेब्बर रकि िोश्रो पटक र सो पश्चात व्र्वसार् बन्िको िालग सम्बलन्धत 

लनकार्िा िेिी पठाईनेछ ।   

३. िलु्िा ठाउूँिा बध गने तथा वेच लविन गने कार्ि गरेिा पलहिो पटकिाई रु.५००।- िोश्रो पटक रु.१,०००।- 

तेश्रो पटक रु.२,०००।- िलण्ित गररनेछ । 

४. गुणस्तरलहन िासिुन्र् पिाथि लवक्री लवतरण गरेिा िफत तथा नष्ट गरी पलहिो पटक रु.२०००।- िोश्रो पटक 

रु.४,०००।- र सो पश्चात प्रलतपटक रु.८,०००।- गररनेछ ।  

५. फोहोर िैिा िथाभावी फाल्नेिाई पलहिो पटक रु.५००।- िोस्रो पटक रु.१,०००।- र सो पश्चात प्रलतपटक 

रु.२,०००।- का िरिे िररवाना गररनेछ ।  

६. अनुिलत नलिई लवद्यािर् संचािन गरेिा तोलकएको अनुिलत िस्तुर िरिा प्रलत वर्ि सत प्रलतशत िण्ि िररवाना 

गररनेछ । लवद्यािर्िे बूझाउनु पने लववरणहरु (शुल्क लववरण, छात्रवलृत्त लववरण EMIS त्र्ाङ्क अपिोि) 

सिर्लभत्र नगरेिा आधारभतू तहिाई रु.१,०००।- िा.लव. तहिाई रु.२,०००।- िररवाना गररनेछ । 

७. सहकारी संघ संस्थाहरुिे लनर्िानुसार बुझाउनु पने ररपोटहरु लनर्लित नवझुाएिा तपलशि बिोलिि िररवाना 

गररनेछ । 

तपलसििः 

(क) संस्थािे पेश गनुि पने िालसक प्रलतवेनहरु प्रत्रे्क िलहनाको ७ गते लभत्र पेश नगरेिा प्रलत िलहना 

रु.५००।- का िरिे िररवाना िाग्नेछ ।  

(ि) संस्थािे वालर्िक साधारण सभा प्रत्रे्क वर्िको पौर् िसान्तलभत्र सम्पन्न गरी िाघ १५ गते लभत्र सोको 

प्रलतवेिन नवझुाएिा प्रलत वर्ि रु.१,०००।- का िरि ेिररवाना िाग्नेछ ।  
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८. सिक पेटी अलतक्रिण गरी ठेिागािा राख्नेिाई पलहिोपटक रु.३००।- िोस्रो पटक रु.६००।- तेस्रो पटक 

रु.१,०००।- तथा चौथो पटक पलन फेिा परेिा ठेिागािा िफतगरी लििाि वा नष्ट गररनेछ । 

९. सिक पेटी अलतक्रिण गरी व्र्वसार् संचािन गनेिाई पलहिो पटक रु.५००।- िोस्रो पटक रु.१,०००।- तेस्रो 

पटक रु.२,०००।- िररवाना गररनेछ साथै  तेस्रो पटक पलछ पलन सिक अलतक्रिण गरी पसि राख्नेको सािान 

िफत गररनेछ । 

 

 

 

आज्ञातिे 

लतिोचन ररिाि 

प्रििु प्रशासकीर् अलधकृत 


