
 

 
 

 

 

फालेलुङ गाउँपाललका 

फालेलुङ राजपत्र 

फालेलुङ गाउँपाललकाबाट प्रकालित  

खण्डः ५) थकेपुङ, पाचँथर, फागुन २ गत,े २०७९ साल (संख्ाः ३ 

 

भाग-१  

फालेलुङ गाउँपाललका 

गाउँ का्यपाललकाको का्ायल्, थोक्ललम्बा, पाँचथर 
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फालेलुङ गाउँपाललकाको आलथिक ऐन,२०७९ लाई संशोधन गनि बनेको लिधेयक, २०७९ 

 

प्रस्तािनााः फालेलुङ गाउँपाललकाको आलथिक आलथिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गनि िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संलिधानको धारा २२८ को उपधारा (२)  तथा फालेलङु गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९ को दफा १३ 

बमोलिम फालेलङु गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "फालेलङु गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९ संशोधन लिधेयक 

२०७९" रहकेो छ । 

 (२) यो ऐन पाररत भएपछी फालेलङु गाउँपाललका क्षेत्र भर लाग ूहुनेछ । 

२. मुल ऐनको अनुसुलि - ३ मा संशोधन: अनसुलुि-३ को सट्टा दहेायको  अनसुलुि-३ रालिएको छ । 

३. मुल ऐनको अनुसुिी - ६ मा संशोधन: अनसुलुि ६ को बुँदा न.ं ९२ मा प्रलत रुि रु. को पछी  ७० लाई 

लिलकएको छ र सो को सट्टा १०० कायम गररएको छ ।  

४. मुल ऐनको दफा १३ अनुसुलि-१० थप गररएको छ: व्याक-हो लोडर भाडामा उपलब्ध गदाि अनसुलुि-१० 

बमोलिमको दरमा असलु गररनेछ । 

५. संशोधनाः यो ऐनको कुनै दफा िा उपदफा संशोधन गनुि परेमा फालेलुङ गाउँपाललकाको गाउँ सभाले संशोधन 

गनि सक्नेछ ।  
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अनसुलुि - ३ 

(दफा २ सँग सम्बलधधत) 

व्यिसाय दताि तथा नलिकरण दस्तरु  

क्र.स. लििरण ( प्रत्येक बर्ि नलिकरण गनुि पनेछ) दताि शुल्क रु . नलिकरण शुल्क 

रु.  

१. खाद्य तथा लकराना पसल 
क लकराना थोक पसल १५०० ७५० 

ि मखु्य सडकमा रहकेो लकराना िदू्रा पसल ५०० २५० 

ग लभत्री सडकमा रहकेा साना लकराना पसल २०० १०० 

घ लभत्री सडकमा रहकेा साना लकराना पसल (घमु्ती पसल)  १०० ५० 

ङ  दईु िा सो भधदा बढी माल सामन लिलि गने पसल ३५०० १७५० 

२. जुत्ता िप्पल पसल 
क कपडा तथा फेधसी थोक पसल १५०० ७५० 

ि कपडा तथा फेधसी िदू्रा पसल ५०० २५० 

ग ितु्ता िप्पल थोक लबलि १००० ५०० 

घ ितु्ता िप्पल िदु्रा लबलि ५०० २५० 

३. भाडा  पसल, लकिन सामाग्री 
क भाडा तथा लकिन सामाग्री थोक पसल १००० ५०० 

ि भाडा तथा लकिन सामाग्री िुद्रा पसल १००० ५०० 

४. होटल एण्ड लज 
क होटल एण्ड लि  १००० ५०० 

ि सामाधय होटल १००० ५०० 

ग भोिनालय ५०० २५० 

घ रेषू्टरेण्ट/बार ५००० २५०० 

ङ मखु्य सडकमा भएको लमष्ठाधन पसल ५०० २५० 

ि सहायक सडकमा रहकेो लमष्ठाधन पसल ५०० २५० 

छ मखु्य सडकमा रहकेो लिया कफी पसल ५०० २५० 

ि लभत्री बाटोहरुमा लिया पसल ५०० २५० 

ि मादक पदाथि लबिी गने पसल तथा िाना ििुाउने १००० ५०० 

ञ मादक पदाथि लबिी मात्र गने पसल १००० ५०० 

ट दईु िा सो भधदा बढी लकलसमका कारोबार गने होटल व्यिसाय ३५०० १७५० 

५. लनमािण सामग्री तथा लिदु्यत सामाग्री पसल 

क हाडििेयर /मेलशनरी /पेधट तथा माबिल थोक पसल १००० ५०० 
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ि हाडििेयर /मेलशनरी/ पेधट तथा माबिल िुद्रा पसल १००० ५०० 
ग लिद्यतु सामाग्री पसल १००० ५०० 

घ ग्लास हाउस आल्मलुनयम फे्रलमङ १००० ५०० 

ङ लससा पसल ५०० २५० 

६. सुन िाँदी तथा गरगहना बनाउने पसल 

क सनु िाँदी पसल होलसेल ५००० २५०० 

ि सनू िादी पसल िदु्रा २५०० १२५० 
ग सनु िाँलदका गहना बनाउने काललगण सेिा मात्र १५०० ७५० 

७. स्टेशनरी, पूस्तक तथा मलनहारी पसल 
क स्टेशनरी तथा पसु्तक थोक १००० ५०० 
ि स्टेशनरी तथा पसु्तक िदू्रा  ५०० २५० 
ग कस्मेलटक थोक पसल १००० ५०० 

घ कस्मेलटक िदु्रा पसल ५०० २५० 

ङ धागो टाँक फस्नर थोक पसल १००० ५०० 

ि धागो टाँक फस्नर िदु्रा पसल ५०० २५० 

८. माछा, मासु लिक्री पसल 

क फे्रस हाउस मास ुिधय १००० ५०० 

९. और्धीव्यिसाय 
क औषधीिूद्रापसलमेलडकलहल १००० ५०० 

ि एग्रो भेट िदू्रा पसल १००० ५०० 

१०. सूिीकार  (लसलाई) पसल 
क सलटिङ सलुटिङ सलहत कोटे लररङ ब्यबसाय ५०० २५० 

११. इलेक्ट्रोलनक लिक्री पसल 
क लफ्रि, लट.लभ., डेक, तथा पाटि लििी पसल १००० ५०० 

ि ढुिानी व्यिसाय दताि १००० ५०० 
१२. ममित तथा संभार सेिा 
क ईलधिन ममित (हेभी) बस,  ट्रकको िकि सप १५०० ७५० 

ि िीप, कार तथा ट्याक्टर ममित तथा सलभिलसग १५०० ७५० 

ग मोटर साईकल ममित १५०० ७५० 

घ फमाल िस्ता पाताको सामाग्री िनाउने तथा ममित गने १००० ५०० 

ङ लट.भी., डेक, मोबाईल, लफ्रि ममित सेिा ईलेक्ट्रोलनक्स १००० ५०० 

१३. सिारी साधन एजेन्सी, थोक लिक्री पसल तथा पाटिपुजाि पसल 
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क बस, ट्रक, ट्रयाक्टर ,लिप, कार प्रलत लडलर १००० ५०० 

ि मोटर साइकल लडलर १००० ५०० 

१४. सञ्िारसेिा 
क फोटो स्टुलडयो सेिा फोटोकलप ५०० २५० 

ि सामदुालयक एफ.एम.प्रशारण सेिा १००० ५०० 

ग कुररयर सेिा १००० ५०० 

घ कम्प्यटुर सप्लायसि १००० ५०० 

१५. ड्राइलक्ट्ललनक, धोलि पसल 
क ड्राइलक्ललन  १००० ५०० 
१६. सैलुन तथा ब्युटी पालिर सेिा 
क ब्यटुी पालिर सेिा ब्यलुटलशयन ताललम सलहतको २००० १००० 

ि ब्यटुी पालिर सेिा ५०० २५० 

ग सैलनू ५०० २५० 

१७. मलदरा, सूतीजन्य, हल्का पेय पसल 
क हल्का पेय पदाथिको लडलर लडस्टब्यटुर १५०० १००० 

ि हल्का पेय पदाथिको िदू्रा पसल १००० ५०० 

१८. लबत्तीय सेिा 
क िालणज्य बैंक प्रलत शािा कायािलय ४००० २००० 

ि लबकास बैंक प्रलत केधदीय कायािलय ४००० २००० 

ग लबकास बैंक प्रलत शािा कायािलय ३००० १५०० 
घ फाइनाधस कम्पनी, लित्तीय सहकारी संस्था मखु्य कायािलय ३००० १५०० 

ङ फाइनाधस कम्पनी, लित्तीय सहकारी संस्था प्रलत शािा कायािलय २००० १००० 

ि लघ ुलित्त लबकास बैक शािा कायािलयहरु १५०० ७५० 

छ लिमा कम्पनीहरु १००० ५०० 

ि मनी एक्सिेधिर ट््ररराधफर १५०० ७५० 

१९. पेरोललयम पदाथि 
क पेट्रोललयम पदाथि पम्प भएको ५००० २५०० 
ि ग्यास लसललण्डर लििी लडलर तथा मट्टीतेल समेत लबत्री गनेलाई १००० ५०० 
२०. किाडी समान, खालल िोरा खररद लबक्री 
क किाडी सामग्रीहरु लबिी लबतरण गने १००० ५०० 

२१. बांस तथा ढंुगा, लगट्टी जम्मा गरी लबत्री गने 
क ढुङ्गा तथा लगट्टी लबिी लबतरण गने िसर ५००० २५०० 
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ि साधारण कोइरी सञ्िालन २००० १००० 

२२. फलनििर एिं लफक्ट्िसि 
क स्टील, काठ आल्मलूनयमको फलनििर पसल १००० ५०० 

ि साना फलनििर पसल १००० ५०० 
२३. स्नुकर तथा पुल हाउस १००० ५०० 
२४. लिज्ञापन सेिा १००० ५०० 

२५. साईन बोडि लेख्ने (पेन्टर)  ५०० २५० 
२६. लेखा परीिण ब्यिसायतफि  
क लेिापरीक्षण ब्यिसाय श्रेणी क २००० १००० 

ि लेिापरीक्षण ब्यिसाय श्रेणी ि १५०० ७५० 
ग लेिापरीक्षण ब्यिसाय श्रेणी ग १००० ५०० 
२७. लशिा सेिा 
क लनिी लशक्षालय उच्ि माध्यलमक लिद्यालय १०००० ५००० 
ि लनिी लशक्षालय क्याम्पस १५००० ७५०० 
ग लनिी लशक्षालय माध्यलमक लिद्यालय ५००० २५०० 
घ लनिी लशक्षालय लनम्न माध्यलमक लिद्यालय २००० १००० 
ङ प्राथलमक लिद्यालय/पिूि प्राथलमक लिद्यालय १५०० ७५० 
ि मधटेश्वरी तथा लशशसू्याहर केन्द्र १००० ५०० 
छ कम्प्यटूर/ईलेक्ट्रोलनक्स ताललम/ भाषालशक्षा /कोलिङ सेधटर 

/सिारी िालक तालीम केधद्र 
१००० ५०० 

ि संगीत /डाधस ताललम केधद्र/लिम िाना (लफटनेशसेधटर) १००० ५०० 
२८. गैरसरकारी संस्थाहरु 
क रालरट्रय गैर सरकारी संस्थाहरु ५०० २५० 
२९. स्िास्थ सेिा  (स्िास््य सेिासँग सम्बलधधत सबै व्यिसायहरु) 

क िश्मा पसल श्रेणी डाक्टर सलहत भएमा १००० ५०० 
ि पश ुपंलक्षको आहार /दाना लबिी पसल ५०० २५० 
३०. लगफ्ट तथा फोटो पे्रम फसल ५०० २५० 
३१. अलैलि, अदुिा, अलम्लसो संकलन तथा लिलक्र पसल २००० १००० 

३२. फलफूल / पानपसल 
क फलफूल पसल ५०० २५० 
ि पान पसल ५०० २५० 
३३. छापाखाना 

क लस्िन लप्रधट ५०० २५० 
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३४. अन्य 

क कूलकि/पाउ रोटी उद्योग १००० ५०० 
ि पापड/लिप्स/लफगर/नडूल्स दालमोठ उद्योग ५०० २५० 
ग डेरी, पोलटी, पश ुउद्योग १००० ५०० 

ग भेलनयर उद्योग/ सलमल १०००० ५००० 
घ लसरक डसना  पसल  ५०० २५५० 
ङ लमनरल िाटर उद्योग/प्रशोलधत पालन उद्योग ५००० २५०० 

ि ढाका उद्योग/ पसल ५०० २५० 
छ ईटा उद्योग ५००० २५०० 
ि मौरी फामि ५०० २५० 
ि घरेल ुउद्योग ५०० २५० 

३६. मनोरञ्जन व्यिसाय तफि  
क सािििलनक स्थानमा सकि स प्रदशि नगने लाई दलैनक ५०० 
ि समय समयमा लाग्ने मेलामा (मेला ठेदारबाट पेशा कर िापत) दलैनक ५०० 
ग 

केबलकार, रयाफलटङ्ग लगएतका पयिटन मनोरधिनहरको १०००  
३७. केबुल संिाल नगने व्यिसाय 
क मोबाइल टािर १००० ५०० 
३८. खेलौना, उपहार (लगफ्ट) लिके्रता ५०० २५० 

३९. सहकारी दताि 
क बित तथा ऋण १००० ५०० 
ि अधय  ५०० २५० 

जुन सुकै व्यिसायी दताि, गैर नेपाली नागररकको हकमा तोलकएको दस्तुर को डब्बल । 
क कृलर् /पशु फमि दताि ५०० २५० 

ख कृर्क समुह दताि  ५०० २०० 

ग उपभोक्ता सलमलत दताि / टोल लिकास संस्था  ५०० २५० 

नोट: व्यािसाय नलिकरण नगरेमा प्रत्येक िर्ि तोलकएको करको थप ५ प्रलतशत जररिाना लाग्नेछ । 

 
 
 
 
 
 



 

फालेलुङ गाउँपाललकाको आलथिक ऐन,२०७९ लाई संशोधन गनि बनेको लिधेयक, २०७९ 
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अनसुलुि - १० 
(दफा ४ सँग सम्बलधधत) 

 व्याक-हो लोडर बहाल दस्तरु 

 

 

 

 

 

 

 

  

क्र.सं. लििरण शलु्क रु.  

१. ब्याक-हो लोडर भाडा कर बाहके प्रलत घण्टा (ईधधन सलहत)  ३,०००।- 

२. व्याक-हो लोडर भाडा कर बाहके प्रलत घण्टा (ईधधन िाहके) १,५००।- 

आज्ञाले, 

डम्बर बहादरु आङदमे्बे 

प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

 


