
कच्ची घर पक्की घर कैफियत कच्ची घर पक्की घर कैफियत
रु. १२०/- रु.३००/- रु. ५०/- रु.१२०/-

अवल दोयम सिम चाहार अवल दोयम सिम चाहार
१ ५० ४० ३० २० ४० ३० २० १०
२ १० १० ५ ५ ५ ५ ५ ५

कारोवारको रकममा १०% रकम कर लगाईन ेछ ।

खेतमा ३ र वारीमा ५ रोपनी िम्म
प्रसत रोपनी थप 

अनिूुची-3
दिा 4 िँग िम्वन्धीत

  प्रस्ताफवत घर बहाल कर

अनिूुची-2
दिा ३ िँग िम्वन्धीत

  प्रस्ताफवत भसूम कर (मालपोत)

सि. नं. के्षत्रिलको सिमा
खेत वारी

ढुङ्गा माटोले बनकेो जोडान देखखन ेकच्ची छाप्रो/झपु्रो घरको िम्बखन्धत वडा 
िसमसतको सििाररिमा कर लाग्न ेनलाग्न ेसनधाारण गररन े।

अनिूुची-१

एफककृत कर
दिा २ िँग िम्वन्धीत

बजार के्षत्र (बासबयाचौर बजारको वगर 
देखख लामपाटा पफहरोको पूवािम्म)

अन्य के्षत्रमा



क्र.ि. व्यविायको नाम
प्रस्ताफवत 

०७४/०७५
प्रस्ताफवत ०७5/०७6 क्र.ि. व्यविायको नाम

प्रस्ताफवत 
०७४/०७५

प्रस्ताफवत 
०७5/०७6

१ सडलर सिप िबै प्रकारका (प्रसतसडलर) 3500.00 3850.00 २५ सनजी टेसलिोन तथा फ्याक्ि िेवा 1000 1100

२ सडपाटामेन्टल स्टोिा 2000.00 2200.00 २६ फ्याक्ि, िोटोकफप तथा फप्रन्टर िेवा 1000 1100

३ िवारी िाधन फवके्रता 5000.00 5500.00 २७ मोवाइल िोन फवफक्र तथ ममात िेवा 1500 1500

४ िाइकल पिल 1500.00 1650.00 २८ कुररयर िेवा 1000 1100

५ मोटरिाइकल ममात पिल 3000.00 3000.00 २९ िाईवर िेवा 1200 1320

३० खस्क्रन फप्रन्ट तथा प्रकाशन 2000 2200

३१ िोन इन्क्वायरी 800 880

७ हाडावेयर पिल िबै प्रकारका 12000.00 7000.00 ३२
आसथाक कारोवार िमेत गने सबखिय कम्पसनको 
मखु्य कायाालय

10000 11000

८ दैसनक उपयोग िामान 1000.00 1100.00 ३३ फविय कम्पासनको शाखा कायाालय 5000 5500

९ दैसनक उपयोग िामानको थोक फवके्रता 6000.00 5000.00 ३४ फवमा कम्पसन 5500 6050

१० फकराना पिल (खदु्रा) 1200.00 800.00 ३५ फवदेशी मदु्रा ितफह 2000 2200

११ िलिुल तथा तरकारी पिल 600.00 600.00 ३६ मसन ट्रान्िर 2500 2750

१२ िेन्िी पिल िवै प्रकारका 3600.00 3600.00 ३७ सनखज के्षत्रका स्कुल, क्याम्पि, फवश्व सबद्यालय 5000 5500

१३ िनु पिल, उच्च,माध्यम र िानो 10000.00 5000.00 ३८ सनखज के्षत्रका स्कुल, क्याम्पि, र १०+२ 4000 4400

१४ मनोरञ्जन कर (चलखचत्र, सभसडयो) 2000.00 2200.00 ३९ सनखज के्षत्रका मा.सब. स्कुल 3000 3300

१५
िाबाजसनक पररवहन िेवा (गाउँपासलका 
सभत्र प्रधान कायाालय भएको

5000.00 5500.00 ४० सनखज के्षत्रका सन.मा.सब. स्कुल 2000 2200

१६
िाबाजसनक पररवहन िेवा (गाउँपासलका 
सभत्र शाखा कायाालय भएको

3000.00 3300.00 ४१ सनखज के्षत्रका प्रा.सब. स्कुल 1000 1100

१७ िोटग्रािी 1000.00 1100.00 ४२ सनखज के्षत्रका पूवा प्रा.सब. स्कुल 750 900

१८ प्रयोगशाला 1200.00 1320.00 ४३ सनखज के्षत्रका होस्टेलहरु 1000 1100

१९ सिमेन्ट व्लक उद्योग 1500.00 2000.00 ४४ तासलम तथा अनिुन्धान केन्द्र 1500 1650

२० मेटम सग्रल उद्योग 3000.00 3300.00 ४५ प्राफवसधक खशक्षालय 2000 2200

२१ इट्टा उद्योग (खचखम्न भट्टा 35000.00 38500.00 ४६ टाइफपङ कम््यटुर तथा भाषा प्रखशक्षण केन्द्र स्थापना 1500 1650

२२ इट्टा उद्योग (िाधारंण भट्टा) 3000.00 3300.00 ४७ टाइफपङ 1500 1650

२३ एन िेल िंचार िेवा 15000 16500 ४८ कम््यटुर 1400 1540

२४ सनजी मोवाइल िेवा केन्द्र 2000 2200 ४९ टु्यिन तथा कोखचङ िेन्टर 2000 2200

६
सनमााण िामाग्री, कम्पटुर, 
फवध्यूतिामान, क्यामेरा, टेसलसभजन, 
रेसडयो, कापेट, पेट्रोसलयम पढाथा

2000.00

अनिूुखच-४
दिा ५ िँग िम्बन्धीत
प्रस्ताफवत व्यविाय कर

2200.00



क्र.ि. व्यविायको नाम
प्रस्ताफवत 

०७४/०७५
प्रस्ताफवत ०७5/०७6 क्र.ि. व्यविायको नाम

प्रस्ताफवत 
०७४/०७५

प्रस्ताफवत 
०७5/०७6

५० भाषा प्रखशक्षण केन्द्र 2000 2200 ७० फवशषेज्ञ परामशा तथा अन्य व्यविायीक िेवा 1500 1650

५१ भाषा प्रखशक्षण केन्द्र 3000 3300 ७१ दन्त खचकोत्िक ररिचा 1500 1650

५२ मनोरञ्जन कर अन्तगात प्रसत सभसडयो 250 275 ७२ पश ु खचकोत्िक ररिचा 1000 1100

५३ सधतो पत्र कारोवार 1500 1650 ७३ कसबराज 700 770

५४ सनखज के्षत्रका वाखणज्य वैंकहरु 10000 11000 ७४ इखन्जसनयर 1500 1650

५५
सनखज के्षत्र िमेतको िंल्गनता रहेको 
वैंकका शाखा कायाालयहरु

10000 11000 ७५ काननु व्यविायी 1500 2000

५६
फवमा कम्पसनका शाखा वा िम्पका  
कायाालय

2500 2750 ७६ लेखा पररक्षक  "क" वगा 1300 2000

५७ िभेयर िेवा 1500 1650 ७७ लेखा पररक्षक  "ख" वगा 1100 1500

५८ गैर िरकरी अस्पताल 2500 2750 ७८ लेखा पररक्षक  "ग" वगा 800 1000

५९ िामदुाफयक अस्पताल 2000 2200 ७९ लेखा पररक्षक  "घ" वगा 650 800

६०
सनखज स्तरका अस्पताल तथा ररिचा 
प्रा.सल

2500 2750 ८० फवमा एखजन्ट 1000 1100

६१ नसिाङ होम 3000 3300 ८१ िभेयर 3000 3300

६२ ल्याव तथा फकखल्नक 1500 2000 ८२ अनवुादक 700 770

६३
होसमयो्याथी तथा प्राकृसतक खचफकस्ता 
फकसलसनक

1000 1500 ८३ नोटरर पखललक िेवा 2000 2200

६४ औषधी पिल थोक(जनस्वास्थ) 2500 2750 ८४
अनिुन्धान कताा तथा परामशा दाता भाषा अनवुादक 
िमेत

2000 2200

६५ औषधी पिल थोक खदु्रा 1500 2000 ८५ कम््यटुर एनालषु्ट तथा प्रग्रामर 1000 1100

६६ औषधी पिल आयबेुददक 1200 1320 ८६ शयेर दलाल 1000 1100

६७ औषधी पिल पश ुस्वास््य 1200 1500 ८७ िामान ढुवासन कताा कम्पसन 1600 1760

६८ पशपंुक्षी दाना पिल 1300 1430 ८८ िंस्थागत पेन्टर 5000 5500

६९ जडी बढुी पिल 1000 1100

प्रस्ताफवत व्यविाय कर

अनिूुखच-४
दिा ५ िँग िम्बन्धीत



क्र.ि. फववरण शलु्क
१ उन रु.500।-
२ खोटो रु.२/- प्रसत के.खज.

३ जसडवटुी राजश्व दरको 13%
४ वनकपाि राजश्व दरको13%
५ कवाडीमाल धात ुजन्य प्रसत वोरा रु.२०।-

कवाडीमाल खशशा जन्य प्रसत वोरा रु. २।-

६

मतृ वा माररएको जन्तकुो हाड, सिङ्ग ,्वाख, छाला आददको 
(प्रसतवखन्धत वाहेक) रु.२०००।-

दिा  ६ िँग िम्बन्धीत
 जसडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर

मंगला गाउँपासलका
गाउँ कायापासलकाको कायाालय

बासबयाचौर, म्याग्दी
४ नं. प्रदेश, नपेाल

अनिूुची - ५



क्र.ि. फववरण शलु्क ०७४/०७५ शलु्क ०७५/०७६
१ मोटर िाइकल रु.१००।- रु.2००।-
२ खजप, भ्यान रु.३००।- रु.5००।-
३ बि रु.१२००।- रु.१5००।-
४ सनखज गाडी रु.३००।- रु.5००।-
५ पयाटक गाडी रु.५००।- रु.५००।-
६ ट्रयाकटर रु.१०००।- रु.१5००।-
७ ट्रक, फट्रपर रु.२०००।- रु.२०००।-
८ स्काई भेटर समसन रु.५०००।- रु. 6000
९ स्काई भेटर हेभी रु.५०००।- रु.10०००।-

अनिुचुी -६
दिा ७ िँग िम्बन्धीत

प्रस्ताफवत िवारी िाधन कर



क्र.ि. फववरण पररमाण (दस्तरु)
१ ५० वगा फि. िम्म प्रसत फिटको रु. ३।-
२ ५१ वगा फि. भन्दा मासथ प्रसत फिटको रु. ६।-

नोट : ५ ददन भन्दा बढी कुनै पासन मेला पचा वापत कायाक्रम िंचालन गने नपाइन े।

सि.नं. फवबरण
१ भवनमा भए
२ खासल जग्गामा भए

सि.नं. फवबरण
१ मोटर िाईकल
२ कार,जीप, भ्यान
३ बि, ट्रक, ट्याक्टर
४ डोजर, स्काभेटर

रु. ५००/-प्रसत ददन
प्रसत ५० वगा समटर रु १००/-

अनिूुची-९
दिा १० िँग िम्बन्धीत

प्रस्ताफवत बहाल सबटौरी शलु्क
गाउँपासलका मातहतका िावाजसनक भवन तथा स्थलहरुमा िेवा सलए वापत शलु्क

दर

अनिूुची-1१
दिा १२ िँग िम्बन्धीत
प्रस्ताफवत Rafting शलु्क

मंगला  गाउँपासलका के्षत्र सभत्रका नददमा Rafting गरेवापत प्रसत वोट रु. १०००/-

अनिूुची-10

गाउँपासलकाले तोकेको स्थानमा पाफका ङ्ग गरे वापत लागन ेशलु्क

रु. २०/-प्रसत ददन
रु. ५०/-प्रसत ददन
रु. १००/-प्रसत ददन

दिा १1 िँग िम्बन्धीत
प्रस्ताफवत पाफका ङ्ग शलु्क

दर
रु. १०/-प्रसत ददन

मनोरञ्जन कर
(मेला-पवामा स्थाफपत मनोरञ्जन पिल फपङ, रोटे फपङ लगायत मनोरञ्जनात्मक फक्रयाकलाप िमेत)

कारोबार रकमको १० % 

अनिूुची -७

 प्रस्ताफवत फवज्ञापन कर 
दिा ८ िँग िम्बन्धीत

अनिूुची -८
दिा 9 िँग िम्बन्धीत



सि.नं. फवबरण दस्तरु
१ िम्पती मलु्यांकन प्रसत हजार रुपैयाको 1%
२ आयस्रोत प्रमाखणत प्रसत हजार रुपैयाको 1%
३ १ करोड िम्मको िम्पसत मलु्यांन गदाा 10000
४ १ करोड २करोड  िम्मको िम्पसत मलु्यांन गदाा 12500
५ २ करोड  ३ करोडिम्मको िम्पसत मलु्यांन गदाा 15000
६ ३ करोड ४करोड िम्मको िम्पसत मलु्यांन गदाा 17500
७ ४ करोड ५करोड िम्मको िम्पसत मलु्यांन गदाा 20000
८ ५ करोड  भन्दा मासथको मलु्यांन गदाा 25000
९ नाता प्रमाखणत सनवेदन दस्तरु िफहत 250

१० जन्म समसत प्रमाखणत 250
११ फववाह प्रमाखणत तथा अफववाफहत प्रमाखणत 250
१२ अंग्रखेज माध्यममा सििाररि 500
१३ घर, पाताल प्रमाखणत 250
१४ व्यखिगत फववरण प्रमाखणत 250
१५ खजफवत िंगको नाता  प्रमाखणत 250
१६ हकवला वा हकदार  प्रमाखणत 250
१७ िंरक्षक  प्रमाखणत गने तथा िंस्थागत र व्यखिगत िंरक्षक 250
१८ हकवला वा हकदार  प्रमाखणत 250
१९ िंरक्षक  प्रमाखणत गने तथा िंस्थागत र व्यखिगत िंरक्षक 250
२० मेला पवा िञ्चालन अनमुसत (बफढमा ५ ददन मात्र) प्रसत ददन रु. १०००/-
२१ नक्शा पाि 

२१.१ आरिीिी  ढलान ग्राउण्ड र पफहलो तला प्रसत स्क्वायर फिट 5
२१.२ आरिीिी  ढलान तेश्रो र चौथो तला प्रसत स्क्वायर फिट 6
२१.३ आरिीिी ढलान पाँचौ तला देखख प्रसत स्क्वायर फिट 8
२१.४ ढुङ्गा माटोको जडान छानावाला 1000
२१.५ छाप्रा टहरा 500

२२ िंघ िंस्था दताा सििारीि 1000
२३ िंघ िंस्था नफवरण सििाररि 500
२४ घ वगाको इजाजत पत्र दताा 5000
२५ घ वगाको इजाजत पत्र नफवकरण 2500
२६ व्यविाय दताा 2000
२७ व्यविाय नफवकरण 1000
२८ िामाग्री  फवक्री गने पोके व्यापारी मासिक 1500
२९ िामाग्री  फवक्री गने पोके व्यापारी दैसनक 100
३० िहकारी दताा शलु्क 0

३०.१ वचत तथा ऋण िहकारी 2000
३०.२ उत्पादमलुक िहकारी 1000
३०.३ मफहला िहकारी 1000

अनिूुची-1२
दिा १३ िँग िम्बन्धीत

िेवा शलु्क, दस्तरु



सि.नं. फवबरण दस्तरु
१ मंगला गाउँपासलका सभत्र प्रवेश गने फवदेशी पयाटकका लासग प्रसत पटक रु. १००/-

सि.नं. फवबरण दस्तरु

१ मंगला गाउँपासलका ढुङ्गा सगटी वालवुा 

प्रसत घन समटर रु. ७० 
नघट्न ेगरी गाउँ 
कायाापासलको सनणाय 
अनिुार गररन ेछ

ढुङ्गा सगटी वालवुा 

अनिूुची-13
दिा १4 िँग िम्बन्धीत
 प्रस्ताफवत पयाटन शलु्क

अनिूुची-1४
दिा १५ िँग िम्बन्धीत


