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“फूङलिङ नगरपालिकाको अथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाथन्वयन गनथ बनेको ऐन २०७७” 

प्रस्तावनााः -                      

फूङलिङ नगरपालिकाको आलथिक वर्ि ०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 

स्थानीर् कर तथा लक् क सलकिन गने‚ छ्ट लिन े तथा आर् सलकिनको प्रलासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे‚ 

नेपािको सललवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि फ्ङलिङ नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१.    सलंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७७” रहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिलेि फ्ङलिङ नगरपालिका क्षते्रिा िाग ूहुन ेछ । 

२.  एलककृत सम्पलत कराः नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनस्चूी (१) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ ।  

 

३. भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनस्चूी (२) बिोलिि भलूि कर (िािपोत) िगाइन े र असिू उपर 

गररन े  छ ।  र्स्तो भलूि कर प्रत्रे्क आलथिक वर्िको पौर् िसान्त लभत्र सम्बलन्धत करिातािे नगरपालिकािा बझ्ाएिा 

कर रकिको १० प्रलतलतिे हुन आउने रकि छ्ट लिइनेछ । एक आलथिक वर्ि लभत्रिान ैसो आलथिक वर्िको भलूि कर 

नबझ्ाई अको आलथिक वर्ििा बझ्ाएिा प्रलत आलथिक वर्ि कर रकिको १० प्रलतलतका िरिे िररवाना असिू उपर 

गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र क्न ैव्र्लि वा सलस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा 

वा पोिरी परैू आलललक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनस्चूी (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइन ेर असिू गररन े

छ ।   

 

खण्ड – ४                                       संख्या-१ लमलताः २०७७/०३/१९ 

 
भाग - १ 
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५. व्यवसाय कराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 

अनस्चूी (४) बिोलिि व्र्वसार् कर िगाइन ेर असिू उपर गररन ेछ । र्स्तो व्र्वसार् कर व्र्वसार्ीिे एक आलथिक 

वर्ि लभत्रिा नवीकरण नगरेिा प्रलत आलथिक वर्ि नवीकरण िस्तर्को २५ प्रलतलतिे हुन आउने रकि िररवाना असि् 

उपर गररनेछ । साथै क्नै व्र्वसार्ीिे आफ्नो व्र्वसार्िाई नगरपालिकािा व्र्वसार् िताि गरेको आलथिक वर्ि बाहके 

िगातार तीन आलथिक वर्िसम्ि पलन व्र्वसार् नवीकरण नगरेिा त्र्स्तो व्र्वसार् स्वतः िारेि हुनछे ।  

 

६. जलडबुटी‚ कबाडी र जीवजन्तु कराः नगरपालिका क्षते्रलभत्र क्नै व्र्लि वा सलस्थािे ऊन‚ िोटो‚ िलिबट्ी‚ वनकस‚ 

कवालि िाि र प्रचलित कानन्िे लनलेध गररएको लिविन्त ्बाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तक्ो हाि‚ लसल‚ 

प्वाूँि‚ छािा िस्ता वस्त्को व्र्वसालर्क कारोबार र लिलवत िीविन्त् लनकासी गरेवापत अनस्चूी (५) बिोलििको 

कर िगाइने र असिू उपर गररने छ ।  

 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनस्चूी (६) बिोलिि सवारी साधन कर 

िगाइने र असि् उपर गररनेछ । तर, प्रिले कानन् स्वीकृत भई सो कानन्िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही 

बिोलिि हुन ेछ । 

 

 

८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुन े लवज्ञापनिा अनस्चूी (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइन े र असिू उपर 

गररनेछ । तर, प्रिले कानन् स्वीकृत भई सो कानन्िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोलिि हुने छ । 

 

९. बहाि लबटौरी शुल्काः नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफ्िे लनिािण, रेिििे वा सलचािन गरेका अनस्चूी (८) िा उक िेि 

भए अनस्ार हाट बिार वा पसििा सोही अनस्चूीिा भएको व्र्स्था अनस्ार बहाि लबटौरी लक् क िगाइने र असिू 

उपर गररन ेछ । 

१०. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनिािण, सलचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूचूी (९) िा उक िेलित स्थानीर् 

पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनस्चूीिा व्र्वस्था भए अनस्ार लक् क िगाइने र असिू 

उपर गररनछे । 

 

११. कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा सलस्थाहरुिाई क्न ैपलन लकलसिको कर छ्ट लिईने छैन । 

१२. कर तथा शुल्क सकंिन सम्बन्धी कायथलवलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनस्ार कर तथा लक् क सलकिन सम्बन्धी 

कार्िलवलध नगरपालिकािे तोके अनस्ार हुन ेछ ।  
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वा टार्िको 

छाना 

२५ २०० 
१

१ 

२

० 

३
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ग. भौलतक सरंचनाको वलगथकरण तथा दर रेट लववरण 

   लस. 

नं. 
भौलतक सरंचनाको वलगथकरण आयु बर्थ  

आ. व. ०७६/७७ भौलतक 

सरंचना दर रेट 
कैलफयत 

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. ढ्लगा िाटोको गाह्रो लटन वा टार्िको छाना ३० ३००।-  

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

६. ढ्लगा िाटोको गाह्रो फ्सको 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 फ्सको छानाको घर १० १००।-  

११. ढ्लगा वा ईटाको पिािि ५० १५०।-  

    

 घ. िेत्र लनधाथरण 

मुख्य 

बजार िेत्र 

(क) 

नगरपालिकाका िेत्रहरु 

आगामी आ. व. 

०७६/७७ को िालग 

प्रस्तालवत 

मुल्याङकन दर (प्रलत 

रोपनी) 

कैलफयत 

िख््र् बिार 

क्षेत्र (क) 

आिी गेटिलेि परािि्ी चोक तथा लालन्त टोि हुलि ै कोप्च े

लबरेन्र चौक रेिक्रस भवनसम्िका सिक आसपासका घिेरीहरु 
 रु. ५०‚००‚०००।- 

 

 िख््र् बिार 

क्षते्र (ि) 

बद््ध चौक - हलेिप्र्ाि - िचेी राििागि िाूँर्ावाूँर्ा नापीरोि 

कफी हाउस सम्िको रोि तथा नेपाि रेिक्रस भवनिलेि 

लेपािटोिसम्िका िग्गाहरु, 

 रु. ३०‚००‚०००।- 

 

सहार्क 

बिार क्षेत्र 

(क) 

कोठेबारी हुलि ैगर्ुङ गम््बासम्िको सिकको िार्ाूँवार्ाूँको बाटो 

हुिाक िाइन - नर्ाूँ बसपाकि  िलेि हलेिप्र्ाि िोि्ने सिकको 

िाूँर्ावाूँर्ाको िग्गाहरु लवलहवारे काउिे िोटर वाटोका िग्गाहरु, 

कोठेवारीबाट तोक्िे िाूँिा िोि्ने सिक‚ कोठेवारी िलेि 

ताप्िेिङ् एफ.एि िोि्न ेसिकहरु 

 रु. २०‚००‚०००।- 

 

सहार्क भान ् स्क्ि आसपासका िग्गाहरु र िानपेानी हलेिप्र्ाि रु. १५‚००‚०००।-  

. लटन वा फ्सको 

छानाको घर 

११

. 

ढ्लगा वा ईटाको 

पिािि 
५० १५० 
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५
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५

५ 

६

० 

६
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७
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बिार क्षेत्र 

(ि) 

िन्ीका िग्गाहरु‚ क्र्म्पस िाईनका िग्गाहरु 

अन्र् 

सहार्क 

बिार 

क्षेत्रहरु (क) 

सके्टार हवाइ िैिान आसपासका िग्गाहरु‚ सके्टार िाने 

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

 

अन्र् 

सहार्क 

बिार 

क्षेत्रहरु (ि) 

१. फ्ङलिङ नगरपालिकालभत्रका लनम्न बिार क्षते्रहरु 

अन्र् सहार्क बिारक्षेत्रलभत्र पििछन-् फ्.न.पा.११ को तेम्वेवा‚ 

फ्.न.पा. १० को गिी िाूँिा‚ िर्ाि बिार र लित्ि्ङ‚ 

फ्.न.पा.९ को गपे््त‚ आसाङपालट र चण्िेश्वध िहािवे 

लसलद्धिाूँिा‚ फ्.न.पा.८ को नाम्िेपाटी र बहानन्ि‚े फ्.न.पा.७ 

को लकूँ रात चौक र िोप्रे‚ फ्.न.पा.३ को पाि्ङ्वा चौक र 

फ्.न.पा.२ को हान्र्ङ बिार र िउेलिङ्गेका सिक 

आसपासका िग्गाहरु 

रु. ५‚००‚०००।- 

 

२. बिार क्षेत्र भन्िा बालहरका सिकिे छोएका िग्गाहरु रु. ३‚००‚०००।-  

३. धनीपि्ाििा अिैची बारी उक िेि भएका िग्गा (विा 

कार्ाििर्को लसफाररस) 
रु. २‚००‚०००।- 

 

४. फिफ्ि िे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. िलगि (विा कार्ाििर्को लसफाररस) रु. ५०‚०००।-  

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

लसफाररस) 
रु. १०‚०००।- 
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अनुसचूी -२ 

(दफा ३ सगं सम्बलन्धत) 

भूलम कर (मािपोत) 

फुङलिङ नगरपालिकाको बजार िेत्रिाई लनम्न अनुसार वलगथकरण गररएको छ ।  

क) फुङलिङ नगरपालिका मुख्य बजार िेत्राः 

क्र. 

स.ं 

वडा 

नं. 
पूवथमा उिरमा पलिममा दलिणमा 

कैलफय

त 

१. २‚३

‚४‚

५‚६ 

र ७ 

तोक्ि ेसािि्ालर्क 

वन‚ लभन्त्ना िाूँिा‚ 

थेचम्ब ्िाने 

िोटरबाटो हुूँि ै

गर्ुङ गम््बा 

लबहीबारेहाट‚ 

लेपािटोि िोक सी 

र ठ्िो गाउूँ हुूँि ै

इलण्िर्ा विेफर र 

लिक िा िानेपानी 

कार्ाििर् वरपार 

हुूँि ै

कफीहाउस‚नर्ाूँ 

नगरपालिका 

भवन‚ लसस् त्र 

क्र्ाम्प गेट सम्ि 

सके्टार 

क्षेत्र 

सिेत 

 

 १. मुख्य बजार िेत्रको मािपोत दस्तुराः 

क्र. 

स.ं 

िेत्र ० देखी ४ 

आना सम्म 

रु. 

४ आना देलख ८ 

आना सम्म रु. 

८ आना देलख १ 

रोपनी सम्म रु. 

१ रोपनी देलख 

मालथ प्रलत रोपनी 

थप रु. 

कैलफ

यत 

१. िख््र् बिार ५०।- ७५।- १००।- ६०।-  

  

  ख) फुङलिङ नगरपालिका सहायक बजार िेत्राः 

 १. मेची राजमागथ अन्तगथत कािोपते्र सडकिे छोएको दााँया-वााँया तफथ का जग्गाहरुको मािपोत दस्तुराः 

क्र. 

सल. 

विा 

नल.२‚३‚४‚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. 
कैलफर्त 

१. सहार्क बिार ३०।- ४०।- ५०।- ७५।- 
क र्ाङवा‚ धसे्नी 

स्थान बाहके 

  ग) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्य सहायक बजार िेत्राः 

 १. लजल्िा सडक‚ नगर सडक र अन्य ग्राभेि राजमागथिे छोएको दायााँ तफथ का जग्गाहरुको मािपोत दस्तुराः  

क्र. सल. 
विा नल.१ िलेि 

११ 

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. 

कैलफर्त 

१. 
अन्र् सहार्क 

बिार 
२०।- ३०।- ४०।- १२।-  

 

  घ) फुङलिङ नगरपालिकाको अन्य िेत्राः 

 १. धनीपूजाथमा अिैंचीबारी खुिेको जग्गाको मािपोत दस्तुराः 

क्र. सल. विा नल.१ िलेि ११ अिैंची बारी प्रलतरोपनी रु. कैलफर्त 

१. अिैंचीबारी २५।-  
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  ङ) मालथ उल्िेख भएका मुख्य बजार तथा सहायक बजार िेत्र बाहेक अन्य सबै िेत्रका जग्गाहरुको मािपोत 

दस्तुराः 

क्र. 

सल. 
विा नल.१ िलेि ८ 

० िलेि ५ रोपनी 

सम्ि प्रलतरोपनी 

रु. 

५ िलेि २० 

रोपनी सम्ि 

प्रलतरोपनी रु. 

२० रोपनी भन्िा 

िालथ प्रलतरोपनी 

रु. 

कैलफर्त 

१. अन्र् क्षेत्र १०।- ७।- ५।- क र्ाङवा‚ धसे्नी 

स्थान सिेत 
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अनुसचूी -३ 

(दफा ४ सगं सम्बलन्धत) 

घर वहाि कर 

 

  र्स नगरपालिका लभत्र क्न ैव्र्लि वा सलस्थािे आफ्नो स्वालित्वको भवन‚ घर‚ पसि‚ ग्र्ारेि‚ उपकरण‚ गोिाि‚ 

टहरा‚ छप्पर र िग्गा परै् वा आलललक तवरिे बहाििा लिएिा त्र्स्तो बहाि आर्िा १० प्रलतलतिे हुने रकि बहाि कर 

िाग् न ेछ । 
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अनुसचूी -४ 

(दफा ५ सगं सम्बलन्धत) 

व्यवसाय कर 

लस. नं. व्यवसायको लववरण 
व्यवसाय 

दताथ शुल्क 

व्यवसाय 

नलवकरण शुल्क 
कैलफयत 

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

ि.) होटि “ि” श्रेणी ५‚०००।- २‚५००।-  

ग.) होटि “ग” श्रेणी ३‚०००।- १‚५००।-  

घ.) होटि “घ” श्रेणी २‚०००।- १‚०००।-  

ङ.) होटि “ङ” श्रेणी 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. िस्/कोक ि लिङ्क सेन्टर (अक कोहि रलहत) १‚५००।- ५००।-  

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

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

९. सल्तििन्र् बस्त् लििर सप्िार्र वा थोक व्र्ापार २‚०००।- १‚०००।-  

१०. सल्तििन्र् बस्त्को िर्ा व्र्ापार १‚०००।- ५००।-  

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

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

१३. िध् ि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 िर्ा २‚०००।- १‚०००।-  

१६. कपिािा बट््टा भन ेवा भरी लवक्री गने १‚०००।- ५००।-  

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

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

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

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

२१. ित्ा चप्पि िर्ा पसि २‚०००।- १‚०००।-  

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

२३. छािा ित््ता बनाउन ेपसि १‚०००।- ५००।-  

२४. हाििवेर्र पसि ४‚०००।- २‚०००।-  

२५. िोटर पाटिस पसि िई् 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. आििल्नर्ि तथा स्टेनिेस लस्टीिको लग्रि‚ रेलिङ 

आलिको थोक लवके्रता 
२‚०००।- १‚०००।- 

 

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

३०. लवधत् सािाग्री (इिेक्रोलनकस िर्ा) 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‚ परेोि‚ लिििे प्र्ाप पम्प ४‚०००।- २‚०००।-  

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

३६. ट्र्व् (िो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 (ररकलण्िलन) 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 लिन े

सेवा प्रिार्क 
१‚०००।- 

५००।-  

४४. रलग रोगन लवक्री लवतरण गन े 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 ईिेक्रोलनक्स 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. नि्क स उद्योग १‚०००।- ५००।-  

५३. लिट िसिा उद्योग १‚०००।- ५००।-  

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

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

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

गने) 
४‚०००।- 

२‚०००।-  

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

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

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

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

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

६३. अफसेट ८‚०००।- ४‚०००।-  

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

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

६६. तािा लपत्ति आिि्ल्नर्िको भाूँिा वनाउन ेतथा 

लबक्री गन े
२‚०००।- 

१‚०००।-  

६७. स्टेलनरी सािान तथा पस््तक लवक्री पसि (पत्रपलत्रका 

पसि) 
२‚०००।- 

१‚०००।-  

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

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

७०. नलसिङ होि आक रासाउण्ि‚ इन्िोस्कोपी सलहत 

लक्िनीक‚ पोलि लक्िलनक‚ क र्ाव सलहतको 
४‚०००।- २‚०००।- 

 

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

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

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

७४. लिला लपसाव‚ रगत आलि चेक गने (प्र्ाथोिोिी 

क र्ाव) 
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. सन् 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 स्ट्लिर्ो १‚०००।- ५००।-  

८३. म्र्ल्िक लभलिर्ो तथा लफक ि उत्पािन २‚०००।- १‚०००।-  

८४. िेक तथा लभलिर्ो क्र्ासेट लवक्री तथा भािािा 

(लस.िी‚ लभलसिी) 
१‚०००।- 

५००।-  

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

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

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

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

८९. िाछा‚ क्िर्ा तथा िसी िास ्र लसरा पसि १‚०००।-  ५००।-  
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९०. ग्र्ालस लििर २‚०००।- १‚०००।-  

९१. इन्सरे्न्स (लविा) कम्पनी प्र. का वा सम्पकि  लािा 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 (िख््र् कार्ाििर्) ३‚०००।- १‚५००।-  

९५. हवाई सेवा प्रिार्क कम्पनी (लािा  कार्ाििर्) २‚०००।- १‚०००।-  

९६. रा.ऐिेन्सी‚ लटकट बल्कङ‚ फोन फ्र्ाक्स‚ एस. लट. 

लि.‚ आइ. एस. लट. लि.‚ क्ररर्र 
१‚०००।- ५००।- 

 

९७. ढ्वानी सेवा २‚०००।- १‚०००।-  

९८. िेन पावर सप्िार्र (लविलेी) प्रधान कार्ाििर् ८‚०००।- ४‚०००।-  

९९. िेन पावर सप्िार्र (लविलेी) लािा कार्ाििर् ५‚०००।- २‚५००।-  

१००. िेन पावर सप्िार्र (लविलेी) सम्पकि  कार्ाििर् ३‚०००।- १‚५००।-  

१०१. िेन पावर सप्िार्र (स्विलेी) २‚०००।- १‚०००।-  

१०२. िलन ऐक्स्चेन्ि र िलन रान्सफर ३‚०००।- १‚५००।-  

१०३. नोटरी पलव्िक १‚०००।- ५००।-  

१०४. लप्र आिी तालिि २‚०००।- १‚०००।-  

१०५. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (क 

वगिको केलन्रर्) 
१५‚०००।- 

१०‚०००।-  

१०६. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (क 

वगिको लािा) 
१०‚०००।- 

७‚०००।-  

१०७. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (ि 

वगिको केन्रीर्) 
१०‚०००।- 

७‚०००।-  

१०८. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (ि 

वगिको लािा) 
७‚०००।- 

५‚०००।-  

१०९. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (ग 

वगिको केन्रीर्) 
७‚०००।- 

५‚०००।-  

११०. आलथिक कारोवार गसिने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (ग 

वगिको लािा) 
५‚०००।- 

३‚०००।-  

१११. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था (घ 

वगिको केन्रीर्) 
५‚०००।- 

३‚०००।-  

११२. आलथिक कारोवार गने बैंक तथा लवलतर् सलस्था 
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२१८. रुि लनकासी तथा कटान प्रलत रुि १५०।- -  

२१९. पलव्ध लािा १‚०००।-   ५००।-  

२२०. हलेभ इलक्वप्िने्टको सल्चकृत िस्त्र २‚५००।- -  

२२१. सलूचकृत िस्त्र १‚०००।-   -  

२२२. कृलर् तथा भटेेरीनरी फिि सलूचकृत िस्त्र ५००।- -  

२२३. लपकलनक स्पट १‚०००।-   ५००।-  

२२४. नगरपालिका भन्िा बालहरी बिेटका र्ोिनाको 

उपभोिा सलिलत िताि 
१‚०००।- 

  

२२५. सिह् िताि १‚०००।- ५००।-  

 

  



 
                “फुङलिङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७७”                18 

 

अनुसचूी -५ 

(दफा ६ सगं सम्बलन्धत) 

जलडबुटी कवाडी र लजवजन्तु कर 

क) जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 

क्र.स.ं वस्तु/सामानको नाम इकाई  दर कैलफयत 

१ लचराइतो प्रलत केलि ५   

२ िटिासी प्रलत केलि १०   

३ क्ि्की प्रलत केलि ६   

४ लवख्िा प्रलत केलि ५   

५ बक्ी 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 थन््से 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 ूँिा स्ूँगर् प्रलत गोटा ५०   

२७ बाख्रा भेिा सग्र्को पाठा पाठी प्रलत गोटा १५   

२८ किर्ा र हाूँस प्रलत गोटा ५   

२९ क्-काठ  प्रलत रक २२ फ्टे १२००   

३० क्-काठ प्रलत रक १८ फ्टे १०००   
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३१ क्-काठ प्रलत रक DCM ५००   

३२ क्-काठ प्रलत ट्र्ाक्टर २००   

३३ भेलनर्र  प्रलत रक २२ फ्टे २२००   

३४ भेलनर्र  प्रलत रक १८ फ्टे २०००   

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 ढ्ूँगा) प्रलत वगिलफट १.५   

४१ सल्तिको बण्िि प्रलत केलि २   

४२ सािको लवूँर्ा प्रलत केलि १   

४३ सक िाको लसम्टा प्रलत केलि १   

४४ रुराक्ष प्रलत केलि ५   

४५ पत्थर कोइिा/लिगेट कोइिा प्रलत केलि १   

४६ गानटे  बिािर प्रलत केलि २२   

४७ नेपािी कागि प्रलत हिार २५०   

४८ िोि सक िाको पात प्रलत केलि १०   

४९ बाूँस प्रलत गोटा २   

५० सन् थाङ्ने (नागवेिी) प्रलत केलि ३   

५१ सन् थाङ्नेको धि्ो प्रलत केलि १०   

५२ धप्ीको पात प्रलत केलि ५   

५३ र्ासाि गम््बा प्रलत केलि ११०००   

५४ हाूँस‚ क्िर्ा आलि पछीको प्वाूँि प्रलत केलि २   

५५ पलक्ो हाि प्रलत केलि १   

५६ पलक्ो लसल प्रलत केलि १   

५७ पलक्ो िर् प्रलत केलि १   

५८ पलक्ो छािा सानो प्रलत गोटा १०   

५९ पलक्ो छािा ठूिा प्रलत गोटा २०   

६० सत्वा प्रलत केलि १५०   

६१ 
िोलकि‚ लटिर्‚ सेतक लचनी‚ लवि‚ हि्चर्‚ 

पािनवेि‚ रातो च्र्ाउ‚ इत्र्ालि 
प्रलत केलि ५  

६२ िोिा प्रलत केलि २   
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क. कवालड सामानहरु 

क्र.स.ं वस्तु/सामानको नाम इकाई  दर कैलफयत 

१ फिाि प्रलत केलि ०.५   

२ ललसाको वोति     लनलक् क 

३ लटन प्रलत केलि ०.२   

४ कागि प्रलत िन १   

५ काटिन प्रलत िन १   

६ एक िल्नर्ि प्रलत केलि ०.५   

७ प्िालस्टक     लनःलक् क 

८ पोलिलथन पाइप प्रलत केलि ०.२   

९ रबर प्रलत केलि ०.१   

१० कपिा प्रलत केलि ०.१   

 

 

ख. लजलवत जीवजन्तु लनकासी कर 

क्र. स.ं पशु पंिीहरुको लववरण पररमाण कर (रुपैयााँ) कैलफयत 

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

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

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

४. पाठा, पाठी प्रलत गोटा २०।-  

५. क्िर्ा, हाूँस प्रलत गोटा १०।-  
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अनुसचूी -६ 

(दफा ६ सगं सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

र्स नगरपालिका क्षेत्रिा स्थार्ी वसोवास भएका सवारी धनीिाई लनम्न िरिा सवारी साधन स्वालित्व लक् क िाग् न े छ । 

क्र. 

स.ं 
सवारीको लकलसम दताथ शुल्क 

नलवकरण 

शुल्क 
कैलफयत 

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 क र्ाण्िरोभर, 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।-  

 

(क) स्थानीय सवारी साधन कराः- 

क्र. 

स.ं 
लववरण रकम रु. कैलफयत 

१. लनवेिन िस्त्र  ५००।-  

२. अनुमलत शुल्क  

 क. एक बाटो अनि्लत लक् क  १३‚०००।-  

 ि. बहु बाटो थप अनि्लत लक् क  ६‚०००।-  

 ग. पटके ईिाित अनि्लत लक् क (स्विलेी) १००।-  

 घ. पटके ईिाित अनि्लत लक् क (लबिलेी) २००।-  
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अनुसचूी -७ 

(दफा ८ सगं सम्बलन्धत) 

लवज्ञापन कर 

लस

नं 
लववरण 

मुख्य 

िेत्र 

अन्य 

िेत्र 

अव

लध 

धरौटी  

रु. 

कै

लफ

यत 

१ 
व्र्वसालर्क प्रचार प्रसारका उद्दशे्र्िे रालिन ेहोलििङ 

बोिि, ग्िो, साइनबोिि तथा वाि पेलन्टङ (प्रलत बगि लिटर) 
८० ६० 

वालर्ि

क 
७००।-  

२ 
व्र्ानर (सातलिन सम्िको िालग) प्रलत बगि लिटर‚ प्रलत 

लिन 
२० २० िलैनक ५००।-  

३ 
व्र्ानर (पन्र लिन सम्िको िालग) प्रलत बगि लिटर‚ प्रलत 

लिन 
१५ १५ िलैनक ५००।-  

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

लिन 
१० १० िलैनक ५००।-  

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

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

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

८ 
व्र्ापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग प्रवेलद्वार लनिािण  

अनि्लत लकू क प्रलत एक 
५०० ५०० िलैनक १,०००।-  

९ 
व्र्ापाररक प्रर्ोिन बाहकेको िालग ति् व्र्ानर राख् न 

अनि्लत लक् क प्रलत एक 
१०० १०० िलैनक ५००।-  

नोटाः- िख््र् क्षेत्र भन् नािे िचेी 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 व्र्नर नहटाएिा धरौटी िफत गरी नगरपालिका आफैिे हटाउन सक् ने छ । 

  

  



 
                “फुङलिङ नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन २०७७”                23 

 

अनुसचूी -८ 

(दफा ९ सगं सम्बलन्धत) 

 बहाि लबटौरी कर 

(क) तोक्मे डााँडा लस्थत हाटवजारमा प्रलत लदन लनम् न अनुसार कर िाग् ने छ । 

 

क्र.स. लववरण स्वीकृत रु. कैलफयत 

१. भई्िा सािान लफिाई लबक्री गन े १०।-  

२. 
लनलिित ब्िक (टहरा) लभत्र सािान तथा तरकारी रािी लवलक्र गने  (प्रलत 

ब्िक) 
५०।-  

३. २ चक् के ठेिािा लवस्क्ट सािान लबक्री गन े १५।-  

४. चारचक् के ठेिा सािान लबक्री गन े ४०।-  

५. हालस, क्िर्ा, लवक्री गन ेप्रलत गोटा (ठ्िो) १५।-  

६. हालस, क्िर्ा, लवक्री गन ेप्रलत गोटा (सानो) १०।-  

७. परेवा लवक्री गने प्रलत िोिी १०।-  

८. िसी‚ बोका‚ भेंिा‚ च्र्ाङ्ग्रा प्रलत गोटा १००।-  

९. बाख्राको पाठा‚ भेिाको पाठा‚ च्र्ाङ्ग्राको पाठा‚ स्लगर्को पाठा ५०।-  

१०. िोकािा फिफूि, साग सब्िी बेच्ने प्रलत िोको १०।-  

११. ित््ता पालिस गन,े ित््ता ििित गने १०।-  

१२. चटपटे वा पच््का वा पकाएर िानक्ेरा बेच्ने भेन्रेवि ४०।-  

१३. भई्िा लफिाएर ित््ता चप्पि लबक्री गन े २५।-  

१४. भई्िा लफिाएर श्रङ्ृगार वा रेलििेि कपिा लबक्री गन े २५।-  

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

१६. रागाको िास ्(प्रलत गोटा) १००।-  

१७. सग्र्‚ िसीको िास ्(प्रलत गोटा) ७५।-  

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

साबन्, िग्ा आलि) लबक्री गने पसि 
५०।-  

१९. 
बाूँस भाटा र लचत्राको टहरािा होटि चिाई सािान लवलक्र गने (िलिरा 

वेचलविन गनि पाइन ेछैन) 
४०।-  

  

(ख) अस्थायी रुपमा घुम्ती व्यवसाय गनेिाइ लनम् न दरमा पटके कर िाग् नेछ । 

 

क्र. स लववरण दर (Rate) कैलफयत 

१. 
नगरपालिकाको घर भािािा लिन ेसरकारी अथवा गैर सरकारीिा 

िाग् न ेबहाि कर  

िाग् न ेभािाको २ 

प्रलतलत 
 

२. घम््ती ब्र्ापार प्रलत लिन (पोके व्र्ापारी) ५००।-  

 घम््ती ब्र्ापार हप् ता लिन िलेि १ िलहनासम्ि (पोके व्र्ापारी) ३‚०००।-  
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 घम््ती ब्र्ापार िलहना लिन िलेि िालथ (पोके व्र्ापारी) ४‚०००।-  

३. 
गािीिा गररन ेघम््ती व्र्ापार (भेन र लपकअप) प्रलत लरप बालहरबाट 

आउने 
२‚०००।-  

४. गालििा गररन ेघम््ती व्र्पार (लिलन रक र रक) प्रलत लरप ३‚०००।-  

 

(ग) लनम् न स्थानका सरकारी जलमनमा घर/व्यवसाय वनाएका अस्थायी वसोवास गनेहरुबाट लनम् न दरमा 

वहाि लवटौरी कर बालर्थक रुपममा  सकंिन गररने छ । पनुिाः यसवाट उक्त जलमनको सरकारी 

स्वालमत्वमा कुनै फरक पने छैन र सम्वलन्धत लनकायिे घर व्यवसाय हटाएमा सोलह वमोलजम मान्य 

हुनेछ । 

 

क्र. स लववरण दर (Rate) कैलफयत 

१ गपे््त िउेरािी क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु. ३‚५००।-  

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

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

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

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

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

७ वि ्िाूँिा िलेि गर्ासे क्षेत्रिा प्रलत घर/व्र्वसार् रु.  ७‚५००।-  

८ ठ्िो फेलि क्षेत्र िा प्रलत घर/व्र्वसार् रु.  २५‚०००।-  
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अनुसचूी -९ 

(दफा १० सगं सम्बलन्धत) 

सेवा शुल्क‚ दस्तुर 

 

क) आय/हैलसयत सम्पलतको मूल्याङकन प्रमालणत (सामान्य प्रयोजन) 

 

क्र. स.ं लववरण एकाई दर रु. कैलफर्त 

१. ५० हिारसम्ि रु. १ ३००।-  

२. ५० हिारिलेि 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 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) आय/हैलसयत सम्पलत मुल्याङकन प्रमालणत (अध्ययन प्रयोजन) 

 

क्र. स.ं लववरण एकाई दर रु. कैलफयत 

१. ५० हिारसम्ि रु. १ २२०।-  

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

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

४. ६ िाििलेि 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।-  

 

नोटाः- मालथ उल्िेलखत आय हैलसयत सम्पलत मुल्यांकन अंगे्रजी भार्ामा आवश्यक भएमा थप रु. 

५००।- िाग्ने छ । 
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ग) बैंकका िालग ऋण लसफाररस दस्तुर 

बैंकमा कृलर् तथा पशु फमथका िालग ऋण लसफाररस दस्तुर दर कैलफयत 

क. १० िािसम्ि १‚१००।-  

ि. २५ िािसम्ि २‚२००।-  

ग. ५० िािसम्ि ३‚३००।-  

घ. १ करोिसम्ि ५‚५००।-  

ङ. २ करोिसम्ि ७‚७००।-  

च. २ करोि िालथ ११‚०००।-  

 

घ) चार लकल्िा र घरबाटो प्रमालणत दस्तुर 

 १) फुङलिङ नगरपालिका मुख्य बजार िेत्र लनधाथरणाः- 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. २, 

३, ४, ५, ६ 

र ७ 

पुवथमा उिरमा पलिममा दलिणमा कैलफयत 

१ क्षेत्र 

तोक्ि ेसािि्ार्ीक 

वन, लभन्तन्ा 

िाूँिा, थेचम्ब ्

िान ेिोटरबाटो 

हुि ै

गर्ुङ गम््बा, 

लबहीबारे हाट, 

लेपािटोि‚ 

बदृ्धआश्रि हुलि ै

ठ्िो गाउूँसम्ि 

भान ्स्क्ि 

िन्ीको बाटो 

हुलि ैइलण्िर्ा 

वेर्िफेर र 

लसस्त्र क्र्ाम्प 

गेट सम्ि 

कलफ हाउस, न. 

पा. को. नर्ाूँ 

भवन, 

ऐश्र्िचोक र 

लसस्त्र क्र्ाम्प 

गेट सम्ि 

सके्टार 

बिार 

क्षेत्र सिेत 

 

 २) मुख्य बजार िेत्रको चार लकल्िा र घरबाटो लसफाररस दस्तुराः- 

 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. 

२, ३, ४, 

५, ६ र ७ 

० देलख ४ 

आना 

सम्म रु. 

४ आना 

देलख ८ 

आनासम्म 

रु. 

८ आना 

देलख १ 

रोपनीसम्म 

रु. 

१ रोपनी 

देलख ५ 

रोपनीसम्म 

रु. 

५ रोपनी 

देलख मालथ 

जलतसकैु भए 

पलन रु. 

कैलफयत 

१. 
चार 

लकक िा 
१,४३०।- १,७६०।- २,०९०।- २,३१०।- २,७५०।- 

िख््र् 

बिार 

क्षेत्र 

२. 
घर बाटो 

लसफाररस 
१,२१०।- १,३२०।- १,६५०।- १,९८०।- २,२००।- 
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 ३) फुङलिङ नगरपालिका सहायक बजार िेत्रहरुको चार लकल्िााः- 

 

क्र. 

स.ं 

हािका 

वडा नं. १ 

देलख ११ 

सम्म 

वडा नं. िेत्र 

र स्थान 

वडा नं. िेत्र र 

स्थान 

वडा नं. १ 

देलख ११ 

सम्मको 

िेत्र र स्थान 

वडा नं. १ 

देलख ११ 

सम्मको िेत्र 

र स्थान 

वडा नं. १ 

देलख ११ 

सम्मको 

िेत्र र 

स्थान 

कैलफ

यत 

१. क्षेत्र 

िेची 

राििागििे 

छोएको िाूँर्ा-

वाूँर्ा 

कािोपत्र े

सिक 

अन्तिगत 

सहार्क/नगर 

सिक, लिक िा 

सिक िागििे 

छोएको िाूँर्ा-

वाूँर्ा कािोपत्रे 

/ग्राभेि सिक 

अन्तगित 

धनी पि्ाििा 

अिैंचीबारी 

ििे्को 

भएिा 

धनी पि्ाििा 

िो. िा. 

(अवि, 

िोर्ि, सीि, 

चार) ििे्को 

भएिा 

धनी 

पि्ाििा 

(अवि, 

िोर्ि, 

सीि, चार) 

प्रलत 

ििे्को 

भएिा 

सहार्

क 

बिार 

क्षेत्र 

 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 

लकक िा 
१,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- १,१००।- 

२ 
घरबाटो 

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

 

४) अन्य सबै िेत्र (मालथ उल्िेख नभएका अन्य सबै िेत्रहरु) 

 

क्र.स.ं लववरण प्रलत लकता (िेत्रफि जलत भए पलन)  कैलफयत 

१. चार लकक िा रु. ७७०।- अन्र् क्षेत्र 

२. घरबाटो लसफाररस रु. ७७०।- १० प्रलतलत 

 

 ङ) लवलवध लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुराः- 

क्र. स.ं लववरण एकाई दर रु. कैलफयत 

१. बललिको नागररता सम्वन्धी लसफाररस वटा लनलक् क-  

२. अललगकृत नागररकता लसफाररस वटा  ७५०।-  

३. नागररकताको प्रलतलिलप लसफाररस वटा ३००।-  

४. सििलिन िच्क् का सनाितको लसफाररस वटा  ३००।-  

५. नाता प्रिालणत  वटा  ३००।-  
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६. अग्रेिीिा नाता प्रिालणत  वटा  ५००।-  

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

लसफाररस 
वटा 

 २००।-  

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

अग्रेिीिा 
वटा 

 ५००।-  

९. बसोवास सम्वन्धी लसफाररस वटा  २००।-  

१०. व्र्लिगत घट्ना िताि िररवाना (३५ लिन पलछ िताि भएिा)  ३००।-  

११. नाि, थर, िन्ि लिलत‚ ठेगाना सललोधन 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 सलरक्षण सम्वन्धी लसफाररस वटा  ३५०।-  

१६. सलघ सलस्था िताि लसफाररस वटा २‚०००।-  

१७. सलघ सलस्था नलवकरण लसफाररस   वटा १‚०००।-  

१८. तिसक् प्रिालणत िस्त्र पचास हिार िलेि एकिािसम्ि वटा १००।-  

१९. तिसक् प्रिालणत िस्त्र एकिाि िलेि िा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।-  

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

२५. लवलवध लसफाररस वटा  २५०।-  

२६. उपभोिा सलिलत िताि  वटा लनलक् क  

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 लत प्रलतलत 

िस्तूर िाग् नछे । 

३५ नगरपालिकाको स्वीकृलत लबना सिक, लपच काटेिा सिक लपच गिाि िाग् ने िचि बराबरको लत प्रलतलत 

रकि र थप िररवाना ५० प्रलतलत रकि सिेत गरी १५० प्रलतलत िस्तर् िाग् नेछ । 

३६. नगरपालिकाको स्वीकृलत लवना िग्गा प्िलटङ गरेिा िाग् न े वटा १०‚०००।-  
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िररवाना 

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

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

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

४०. िानपेानी ििान लसफाररस वटा  ४००।-  

४१. साना तथा घरेि ्उद्योग सञ् चािन अनि्लत (प्ूँिीको ०.२० प्रलतलत) 

  

 

च) लनवेदन दताथ दस्तूराः- 

क्र.स. लववरण एकाई दर रु. कैलफयत 

१ साधारण लनवेिन िताि िस्त्र वटा २५।-  

२ िद््धा सम्वन्धी लनवेिन िताि िस्त्र वटा १२५।-  

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

४ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी लनवेिन िस्त्र वटा १२५।-  

५ सम्वन्ध लवच्छेि सम्वन्धी प्रलतउत्तर िस्त्र वटा २५०।-  

६ ताररि पचाि वटा ५०।-  

७ साध लसिाना सम्वन्धी उिरूी एवल लनवेिन िस्त्र वटा १२५।-  

८ लििापत्र एवल सहिलत गरािई लिए वापत सेवा लक् क वटा ६००।-  

९ कोठा िािी गरािई लिन ेलनवेिन िताि िस्त्र वटा १२५।-  

१० कोठा िालि गरािई लिए वापत िस्तर् वटा २५०।-  

११ 
िलै िेिा, उत्सव वा िहोत्सव प्रिलिनी आलिको िालग 

लनवेिन िताि 
वटा २५०।-  

१२ 
िलै ििेा‚ उत्सव वा िहोत्सव प्रिलिनी आलिको िालग 

अनि्लत 
वटा १‚०००।-  

१३ फ्ि 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 प्रिलिनी (च्र्ाररटी सो)   प्रलत लिन २‚०००।-  

१९ चिलचत्र प्रिलिनी  प्रलत लिन १‚५००।-  
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छ) नक्सा पास दस्तुर (नयााँ घर सरंचना) 

 

क्र. स.ं लववरण प्रलत दर रु. कैलफयत 

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।-  

६ फ्सको छानो भएको घर बगि लफट २।५०  

७ नक्सा पास नािसारी बगि लफट २।५०  

८ प्िलटङको नक्सा पास प्रलत रोपनी रोपनी ८०००।-  

 जरीवानाको व्यवस्थााः-    

१ 

नगरपालिकाको िख््र् बिार क्षेत्र लभत्रिा लिलत २०७२।१०।०१ गते िलेि नगरपालिकाको भवन 

िापिण्ि िाग ूभए पलछ नगरपालिकासूँग अनि्लत नलिई घर लनिािण गरेिा स्थानीर् सरकार सलचािन 

ऐन २०७४ विोलिि कावािही हुनेछ ।   

 

ज) अमीन सम्बन्धी व्यवस्थााः 

 

क्र.स ं लववरण दर रु. कैलफयत 

१ घरनक्सा पास (िच्क् का) प्रर्ोिनको िालग नगरपालिका अिीन 

िटाउूँिा िाग् न ेिस्त्र 

७००।-  

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

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

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

   

झ) अलभिेलखकरण शुल्क (पुरानो घर सरंचना) 

 

अलभिेलखकरण प्रयोजनाथथ िेत्रको वलगथकरण 

क्र.स.ं लववरण रकम रु. कैलफयत 

१. शहरी िेत्र   

 पक् की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढ्लगा िाटोको लटनको छानो भएको घर ३‚५००।-  

 ढ्लगा िाटोको फ्सको छानो भएको घर २‚५००।-  

 काठको तिे घर २‚०००।-  

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

२. शहरी उन्मुख िेत्र 
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नोटाः-  िालथ उक िेि भएका घरहरुका अिावा एकै व्र्लिको घर र ितान भएिा तिा छालपएको िालनस बसोबास गन े

गरेको वा अन् न भण्िारण गन ेगरेको भएिा त्र्स्तो ितान पलन अलभिेलिकरण गन्ि पन ेछ । 

 

 (ञ) फुङलिङ नगरपालिकाको लबरेन्र चौक लस्थत लमलटङ्ग हि भाडा शुल्काः- 

 

क्र. स.ं लववरण लदन दैलनक कैलफयत 

१ हि भािा प्रलत लिन १‚१००।-  

 

(ट) मेलशनरी उपकरणको  भाडा शुल्काः- 

 

क्र. 

स.ं 
लववरण दर (Rate) दर रु. 

कैलफयत 

१. लटफर     

(नगरक्षेत्र लभत्र िलैनक ईन्धन र िाइभर 

भत्ता बाहके)                  

४‚५००।-  

(नगरक्षेत्र बालहर िलैनक ईन्धन र िाइभर 

भत्ता बाहके)                  

५‚०००।-  

२. ब्र्ाकहु िोिर      
(नगरक्षेत्र लभत्र प्रलत घण्टा) २‚२००।-  

(नगरक्षेत्र बालहर प्रलत घण्टा) २‚५००।-  

३. ट्र्ाक्टर 
(नगरक्षेत्र लभत्र प्रलत लरप)                  १‚५००।-  

नगरक्षेत्र बालहर प्रलत घण्टा) १‚०००।-  

४. प्रोिेक्टर  प्रलत लिन १‚०००।-  

५. स्पीकर (Woofer) प्रलत लिन ५००।-  

६. सेलफ्ट टेंलक सफाई िेललन प्रलत सेफ्टी टेंकी ४०००  

 

 पक्की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढ्लगा िाटोको लटनको छानो भएको घर ३‚०००।-  

 ढ्लगा िाटोको फ्सको छानो भएको घर २‚०००।-  

 काठको तिे घर १‚५००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा लटनि ेबारेको घर ७००।-  

३. ग्रालमण िेत्र 

 पक्की घर (बगि लफट) ५।-  

 ढ्लगा िाटोको लटनको छानो भएको घर १‚७००।-  

 ढ्लगा िाटोको फ्सको छानो भएको घर १‚२००।-  

 काठको तिे घर ७००।-  

 लचत्रा वा भाटा वा लटनि ेबारेको घर ३००।-  
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ठ) फोहर मैिा व्यवस्थापन शुल्क प्रलत मलहनााः- 
 

लस. नं. लबबरण ईकाई दर कैलफयत 

१. ठूिो पसि वटा ३००।-  

२. िझौिा पसि वटा २००।-  

३. साना पसि वटा १००।-  

४. सरकारी कार्ाििर् वटा ३००।-  

५. गैर सरकारी सलघ सलस्था वटा २००।-  

६. 

क. श्रेणीका होटि िालसक वटा ८००।-  

ि. श्रेणीका होटि िालसक वटा ७००।-  

ग. श्रेणीका होटि िालसक वटा ५००।-  

घ. श्रेणीका होटि िालसक वटा ३००।-  

ङ श्रेणीका होटि िालसक वटा २००।-  

७. पाटी प्र्ािेस वटा ७००।-  

८. रेषु्टरेन्ट वटा ५००।-  

९. अस्पताि वटा २५००।-  

१०. फािेसी ठ्िो िेलिकि वटा ५००।-  

११. फािेसी सानो िेलिकि वटा ३००।-  

१२. सैि्न वटा २००।-  

१३. ित््ता लसिाउन े वटा १५०।-  

१४. फलनिचर उद्योग वटा ३००।-  

१५. आटि सेन्टर वटा १००।-  

१६. िास ्र िाछा पसि वटा २५०।-  

१७. सब्िी िन्िी वटा २५०।-  

१८. लनलि बैंक वटा ३००।-  

१९. सन् चाूँिी पसि वटा १००।-  

२०. टेिसि पसि वटा २००।-  

२१. बस तथा टेक्सी प्रलत काउण्टर वटा २००।-  

२२. लवद्यािर् वटा ३००।-  

२३. 
पसि भएको घर धनीिाई (पसि 

बाहके) 
वटा १००।-  

२४. पसि नभएको घर धलनिाई वटा २००।-  

२५. 
भात पकाई कोठा भािािा बस्निेाई 

(लवद्यालथि भएिा छ्ट हुने) 
वटा ५०।-  

 

 

(ड) नदी जन्य पद्धाथथ तथा प्राकृलतक श्रोत लवक्री कराः- 
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र्स नगरपालिका क्षेत्रका नलि तथा अन्र् क्षेत्रवाट नलििन्र् पद्धाथि तथा प्राकृलतक श्रोत लवक्रीिा िहेार् बिोलिि लबक्री कर 

िाग्न ेछ । 

१.  प्रलत ट्र्ाक्टर                रु. ३००।- 

२.  प्रलत लटफर/रक               रु. ८५०।- 

 

(ढ) स्थानीय पवूाथधार उपयोग सेवा शुल्काः 

र्स नगरपालिका  क्षते्रका लनम्न सिकहरुिा चक ने लनम्न बिोलििका सवारी साधनहरुबाट लनम्न बिोलििका िरिा स्थानीर् 

पवूािधार उपर्ोग सेवा लक् क असि् उपर गररने छ । 

क्र. स.ं सवारी साधनहरु सेवा शुल्क रु. कैलफयत 

१. ट्र्ाक्सी‚ लपक अप‚ भ्र्ान (प्रलत पटक) २५।-  

२. ट्र्ाक्टर (प्रलत पटक) ३५।-  

३. रक ‚ बस‚ (प्रलत पटक) ५०।-  

४. लटफर (प्रलत पटक) ५०।-  

५. तेिको ट्र्ाङकर (प्रलत पटक) ५०।-  

६. िोपेट (प्रलत पटक) ७५।-  

 

स्थानीय पूवाथधार उपयोग सेवा शुल्क देहाय बमोलजम लनम् न सडकहरुमा िगाईने छ । 

 

क्र. स.ं सडकको नाम कैलफयत 

१. सके्टार – काफ्िेपाटी सिक िण्ि  

२. िउेरािी – फावािोिा सिक िण्ि  

३. बद््धचोक – नाम्िेपाटी – पाथीभरा र्ाङबरक सिक िण्ि  

४. वहानन्ि े– िोभान सिक िण्ि  

५. लेपािटोि – हाङिवेा - लित्िङ् सिक िण्ि  

६. सके्टार – गढीिाूँिा - फ्रुम्ब ्सिक िण्ि  

७. हलेिप्र्ाि – बसपाकि  - िगन् ेसिक िण्ि  

८. हलेिप्र्ाि – िउेलिङ्गे – िोभान सिक िण्ि  

९. गर्ुङ गम््बा- सैसिे – भट्ाने चौक सिक िण्ि  
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(ण) पशु पंलिको जााँच तथा उपचार शुल्काः 

क्र. स.ं लवर्य 
सेवा शुल्क रु. (प्रलत 

गोटा प्रलत पटक) 
कैलफयत 

१. गाई/भैंसी/र्ाक/चौरी िाूँच लक् क १५।-  
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