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भाग–१   

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७8 

 

मंगला गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनि बनेको ऐन 
 

प्रस्तावना : मंगला गाउँपाललकको आलथिक वर्ि २०७8/२०७9 को अथि सम्बन्न्ध प्रस्तावनालाई 
कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गने र छुट दिने तथा आय संकलनको 
प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,  

 

   नेपालको संववधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बमोन्जम तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन 
ऐन २०७४ को िफा ७१ वमोन्जम  मंगला गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भ :  

(क)  यस ऐनको नाम " मंगला गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७8" रहेको 
छ । 
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(ख)  यो ऐन २०७8 साल श्रावन १ गतेिेन्ख मंगला गाउँपाललका िेत्रमा लागू 
हनुेछ । 

२. सम्पलत कर : गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची (१) बमोन्जम एवककृत सम्पलत कर / 
घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मालपोत) : गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुची (२) बमोन्जम भलूम कर (मालपोत) 
लगाइनेछ । 

४. घर वहाल कर : गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुन ैव्यन्ि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, 
गोिाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैुका आंन्शक तवरले वहालमा दिएकोमा अनसूुची 
(३) बमोन्जम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय कर : गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूनँ्जगत लगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारमा अनसूुची (४) बमोन्जम व्यवसाय कर लगाइन ेर असलु 
उपर गररनेछ । 

६. जलिबटुी कवालि र जीवजन्त ुकर : गाउँपाललका िते्रलभत्र कुनै व्यिी वा संस्थाले ऊन, 
खोटो, जलिबटुी, वनकस, कवालि माल र प्रचललत कानूनले लनरे्ध गररएको जीवजन्त ु
वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तकुो 
व्यावसायीक कारोबार गरेवापत अनसूुची (५) बमोन्जमको कर लगाइने र असलु उपर 
गररनेछ । 

७. ववज्ञापन कर : गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापन अनसूुची (६) बमोन्जम ववज्ञापन कर 
लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्जम हनुेछ । 

८. मनोरन्जन कर : गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुन्च (७) 
बमोन्जम मनोरञ्जन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई 
सो काननुमा अन्यथा भएको अवस्थामा सोवह बमोन्जम हनुेछ । 

९. बहाल लबटौरी शलु्क : गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनमािण, रेखिेख वा संचालन गरेका 
अनसूुची (८) मा उल्लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसल सोही भनसूुन्चमा भएको 
व्यवस्था अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

१०. पावकि ङ शलु्क : गाउँपाललका िेत्रलभत्र सवरी साधनलाई पावकि ङ गराए वापत अनसूुची 
(९) बमोन्जम पावकि ङ  शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 
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११. टे्रवकङ, कोयोवकि, क्यानोइङ्गम बन्जी जन्म्पङ्ग न्जपफ्लयर र र्रयािफ्टीङ्ग शलु्क : 
गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रन्णत्र टे्रवकङ, कोयोवकि, क्यानोइङ्गम बन्जी जन्म्पङ्ग न्जपफ्लयर 
र यािफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत (१0) बमोन्जमको शलु्क  लागइने र 
असलु उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरु : गाउँपाललकाले लनमािण, संचालान वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुची 
(११) मा उन्ल्लन्खत स्थानीय पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्रावहबाट सोही 
अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असलु  उपर गररनेछ । 

१३. पयिटन शलु्क :  गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुबाट अनसूुची (१२) 
मा उन्ल्लन्खत िरमा पयिटन शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रिेश कानून 
स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्जम हनुेछ ।  

14. ढुङ्गा लगट्टी, वालवुा र ढुङ्गा शलु्कः वातावरणीय तथा पयािवरणीय पिमा प्रलतकुल प्रभाव 
नहनुे  अनसूुची (१३) गरी यस गाउँपाललकाले  तयार पारेको प्रारम्भीक वातावरणीय 
पररिण प्रलतवेिनका आधारमा लगट्टी ,वालवुा,रोिा,  ढुङ्गा ,  गाउँ कायिपाललकाको लनणिय 
अनसुार हनुेछ । 

15. कर छुट : यस ऐन बमोन्जम कर लतने िावयत्व भएका व्यन्ि वा संस्थालाई कुनै पलन 
वकलसमको कर छुट दिइने छैन । 

    16. कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्न्ध कायिववलध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर 
तथा शलु्क संकलन सम्बन्न्धत कायिववलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड : ४  बाबबयाचौर, म्याग्दी, सखं्या :  १ बिबि : २०७८ साल अषाढ १५ 

 

4 
 

अनसूुची-१ 

ऐनको  िफा २ सँग सम्वन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
एवककृत कर 

वजार िेत्र(बालबयाचौर बजारको वगर िेन्ख लामपाटा पवहरोको पूविसम्म) अन्य िेत्रमा 

कच्ची घर छाप्रो ढुङ्गा माटोको पक्की घर पक्की घर ढलान 
एक तला भन्िा 
वढीमा रु. 25 थप 

हनुे 

कैवफयत कच्ची घर छाप्रो ढुङ्गा 
माटोको 
पक्की घर 

पक्की घर 
ढलान 

कैवफयत 

रु. 50।- रु. 200।- रु. 300।-   रु. ५०/- 

रु. 
१२०/- 

रु. 
200।-   

१. ढुङ्गा माटोले बनेको जोिान िेन्खने कच्ची छाप्रो/झपु्रो घरको सम्बन्न्धत विा सलमलतको लसफाररसमा कर लाग्ने 
नलाग्ने लनधािरण गररने । 

 

 

 

अनसूुची-२ 

ऐनको िफा ३ सँग सम्वन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 भलूम कर (मालपोत) 

  

लस. 
नं. िेत्रफलको लसमा 

खेत  वारी  
अवल  िोयम लसम  चाहार  अवल  िोयम लसम  चाहार  

१ खेतमा ३ र वारीमा ५ रोपनी सम्म ५० ४० ३० २० ४० ३० २० १० 

२ प्रलत रोपनी थप  १० १० ५ ५ ५ ५ ५ ५ 

         

                 अनसूुची-३ 

                         ऐनको िफा ४ सँग सम्वन्धीत 

                 मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
                   घर बहाल कर 

क्र.सं. वववरण  मालसक िर  

१ संघ संस्था गोिाम भािा  २ प्रलतशत 

२ अन्य प्रयोजनको लालग १ प्रलतशत 

३ वहाल ववरौवट कर  १ प्रलतशत 
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अनसूुन्च-४ 

 ऐनको िफा ५ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 व्यवसाय कर 

क्र.स. व्यवसायको नाम  ०७8/079 क्र.स. व्यवसायको नाम  ०७8/079 

१ 
लिलर लसप सबै प्रकारका 

(प्रलतलिलर)  
2500 २६ 

मोवाइल फोन वववक्र तथ ममित 
सेवा 

1000 

२ लिपाटिमेन्टल स्टोसि 1500 २७ कुररयर सेवा/साईवर सेवा 1000 

३ सवारी साधन ववके्रता  2500 २८ 
आलथिक कारोवार समेत गने 

लबन्त्तय कम्पलनको मखु्य कायािलय 
15000 

४ साइकल पसल  1000 २९ ववत्तय कम्पालनको शाखा कायािलय 7000 

५ मोटरसाइकल ममित पसल  2000 ३० ववमा कम्पलन 7000 

६ 
 कम्पटुर, ववध्यूतसामान, 

क्यामेरा, टेलललभजन, रेलियो,  
1500 ३१ वविेशी मदु्रा सतवह/मलन ट्रान्फर 1500 

७ लमष्ठान (लमठाइ) पसल  1500 ३२ लनन्ज िेत्रका स्कुल, क्याम्पस 6000 

८ 
लनमािण सामाग्री/हाििवेयर पसल 

सबै प्रकारका 
3500 ३३ लनन्ज िेत्रका स्कुल र १०+२ 3500 

९ 
िैलनक उपयोग सामान(रु. 

लतनलाख सम्म पुँजी लगानी) 
1000 ३४ लनन्ज िेत्रका मा.लब. स्कुल 2500 

१० 
िैलनक उपयोग सामानको थोक 

ववके्रता 
2500 ३५ लनन्ज िेत्रका आधारभतु  स्कुल 1500 

११ 

वकराना पसल (खदु्रा) (रु. 
लतनलाख भन्िा मालथ पुजँी 

लगानी) 

1200 ३६ लनन्ज िेत्रका पूवि प्रा.लब. स्कुल 1000 

१२ 

फलफुल तथा तरकारी 
पसल(रु. लतनलाख सम्म पुँजी 

लगानी) 

500 ३७ लनन्ज िेत्रका होस्टेलहरु 1000 

१३ फेन्सी पसल सवै प्रकारका 2000 ३८ ताललम तथा अनसुन्धान केन्द्र 1500 

१४ 
सनु पसल, उच्च,माध्यम र 

सानो 
1500 ३९ प्राववलधक न्शिालय 1500 

१५ 
मनोरञ्जन कर (चलन्चत्र, 

लभलियो) 
1500 ४० 

टाइवपङ कम्प्यटुर तथा भार्ा 
प्रन्शिण केन्द्र स्थापना 1500 
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१६ 
साबिजलनक पररवहन सेवा 

/सभेयर सेवा 
1500 ४१ अलैन्च प्रलत के.न्ज. लनकासी कर  5 

१७ 
लसरक, िसना तथा कपास 

प्रशोधन उद्योग  
1000 ४२ वटमरु प्रलत के.न्ज. लनकासी कर  2 

१८ 

लसरक, िसना तथा कपास 
प्रशोधन उद्योग वाह्य िेत्र 

िैलनक  

1000 ४३ जलिवटुी  प्रलत के.न्ज. लनकासी कर  5 

१९ भाँिा पसल  1500 ४४ कस्मेटी पसल  1500 

२० लसमेन्ट व्लक उद्योग 2000 ४५ व्यटुी पालिर  1500 

२१ मेटम लग्रल उद्योग 2000 ४६ केवल/ नेटवकि   3500 

२२ इट्टा उद्योग (न्चन्म्न भट्टा) 1500 ४७ 

गैर सरकरी /सामिुावयक/लनन्ज 
/नलसिङ होम/ल्याव तथा 

वकन्ल्नक/होलमयोप्याथी तथा 
प्राकृलतक न्चवकस्ता 
वकलललनक/अस्पताल 

2000 

२३ इट्टा उद्योग (साधारंण भट्टा) 1000 ४८ होटल/लज तथा रेषु्टरेण्ट क वगि  5000 

२४ 
एन सेल संचार/लनजी मोवाइल 

सेवा 
2500 

४९ 

फलफुल ववरुवा वेचववखन 
गनेले ववज्ञको लसफाररसमा 

गाउँपाललकाको अनमुलतमा िताि 
गरर प्रलत ववरुवा  

1 

२५ 

लनजी टेललफोन तथा इमेल 
इन्टरनेट वप्रन्टीङ फोटोकपी  

सेवा  
1000 
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अनसूुन्च-४ 

 

ऐनको िफा ५ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  

 व्यवसाय कर 

क्र.स. व्यवसायको नाम  ०७9/०80 क्र.स. व्यवसायको नाम  079/080 

५० सामान्य न्चया खाजा पसल 1000 ६६ इन्न्जलनयर सेवा  2000 

५१ होटल/लज तथा रेषु्टरेण्ट ख वगि  3000 ६७ फे्रसहाउस  1000 

५२ होटल/लज तथा रेषु्टरेण्ट ग वगि  1800 ६८ लेखा पररिक  "क" वगि 1800 

५३ होटल तथा रेषु्टरेण्ट घ वगि  1000 ६९ लेखा पररिक  "ख" वगि 1300 

५४ इलोक्ट्रोलनक पसल  1500 ७० लेखा पररिक  "ग" वगि 800 

५५ 
और्धी पसल 
थोक(जनस्वास्थ)/आयबेुदिक 

2500 ७१ लेखा पररिक  "घ" वगि 500 

५६ 
और्धी पसल खुद्रा/आयबेुदिक 
खदु्रा 

1800 ७२ ववमा एन्जन्ट 1000 

५७ स्टेसनरी पसल  1500 ७३ अन्य सेवाहरु  1500 

५८ कुटानी वपसानी व्यवसावयक लमल  1000 ७४ अनवुािक 500 

५९ कुटानी वपसानी घरायसी लमल  500 ७५ नोटरर पन्ब्लक सेवा 2000 

६० पशपंुिी िाना पसल 1200 ७६ 
अनसुन्धान कताि तथा परामशि 
िाता भार्ा अनवुािक समेत 

2000 

६१ जिी बढुी पसल 1500 ७७ 
कम्प्यटुर एनालषु्ट तथा 
प्रोग्रामर 

1000 

६२ 

ववशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्य 
व्यवसायीक सेवा/काननु 
व्यवसायी  

2000 ७८ सामान ढुवालन कताि कम्पलन 2000 
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६३ िन्त न्चकोत्सक ररसचि 2000 ७९ कृवर्/पश ुपंिी जन्य फामिहरु  500 

६४ पश ु न्चकोत्सक ररसचि 2000 ८० संस्थागत पेन्टर 2000 

६५ कलबराज सेवा / आयरुवेि 1500 ८१ 
ववववध ( मालथ समावेश 
नभएका हरु सवै ) 

1500 

नोटः- मालथ उल्लेन्खत शलु्कहरु नववकरण शलु्क कायम गररएको र नयाँ िताि शलु्क रु. २०००।- िइुहजार लाग्नेछ। 

अनसूुची – ५ 

 ऐनको िफा  ६ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 जलिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकर 

क्र.स. वववरण शलु्क 

१ उन रु. 500।- 
२ खोटो रु. 2/- प्रलत के.न्ज.  
३ जलिवटुी राजश्व िरको 13% 

४ वनकपास राजश्व िरको 13% 

५ कवािीमाल धात ुजन्य प्रलत वोरा रु. २०।- 
६ कवािीमाल न्शशा जन्य प्रलत वोरा रु. २।- 

७ 

मतृ वा माररएको जन्तकुो हाि, लसङ्ग ,प्वाख, छाला आदिको (प्रलतवन्न्धत 
वाहेक)  रु.२०००।- 

 

अनसूुची -६ 

 ऐनको िफा ७ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 ववज्ञापन कर  

  

क्र.स. वववरण पररमाण (िस्तरु) 
१ ५० वगि वफ. सम्म प्रलत वफटको रु. ३।- 
२ ५१ वगि वफ. भन्िा मालथ प्रलत वफटको रु. 5।- 
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अनसूुची -७ 

ऐनको िफा ८ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
मनोरञ्जन कर  

(मेला-पविमा स्थावपत मनोरञ्जन पसल वपङ, रोटे वपङ लगायत मनोरञ्जनात्मक वक्रयाकलाप समेत) 

कारोबार रकमको १०% 

नोट: ५ ददन भन्दा बढी कनै पबन िेला पचच वापि कायचक्रि सञ्चालन गनच नपाईने । 

 

 

अनसूुची-८ 

िफा ९ सँग सम्बन्धीत 

                    मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने   

 बहाल लबटौरी शलु्क 

गाउँपाललका मातहतका साविजलनक भवन तथा स्थलहरुमा सेवा ललए वापत शलु्क 

लस.नं. ववबरण िर 

१ भवनमा भए रु. ५००/-प्रलत दिन 

२ खालल जग्गामा भए 
प्रलत ५० वगि लमटर रु 

5०/- 
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अनसूुची-९ 

िफा 10 सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 पावकि ङ्ग शलु्क 

गाउँपाललकाले तोकेको स्थानमा पावकि ङ्ग गरे वापत लागने शलु्क  

लस.नं. ववबरण िर 

१ मोटर साईकल रु. १०/-प्रलत दिन 

२ कार,जीप, भ्यान रु. २०/-प्रलत दिन 

३ बस, ट्रक, ट्याक्टर रु. ५०/-प्रलत दिन 

४ िोजर, स्काभेटर रु. १००/-प्रलत दिन 

 

 
 
 
 

                       अनसूुची-१० 

                       िफा ११ सँग सम्बन्धीत 

                              मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
                             प्रस्ताववत Rafting शलु्क 

    मंगला  गाउँपाललका िेत्र लभत्रका नदिमा Rafting गरेवापत प्रलत वोट रु. १०००/-  
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अनसूुची-११ 

 ऐनको िफा १२ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र लगाउन सक्ने  
सेवा शलु्क, िस्तरु 

लस.नं. ववबरण िस्तरु 

१ सम्पती मलु्यांकन जम्मा रकमको  ०.1% 

२ आयस्रोत प्रमान्णत जम्मा रकमको  0.1% 

३ नाता प्रमान्णत लनवेिन िस्तरु सवहत 250  

४ जन्म लमलत प्रमान्णत  250 

५ वववाह प्रमान्णत तथा अवववावहत प्रमान्णत 250 

६ अंग्रने्ज माध्यममा लसफाररस 500 

७ घर, पाताल प्रमान्णत  250 

८ व्यन्िगत वववरण प्रमान्णत 250 

९ न्जववत संगको नाता  प्रमान्णत 250 

१० हकवला वा हकिार  प्रमान्णत 250 

११ संरिक  प्रमान्णत गने तथा संस्थागत र व्यन्िगत संरिक 250 

१२ हकवला वा हकिार  प्रमान्णत 250 

१३ संरिक  प्रमान्णत गने तथा संस्थागत र व्यन्िगत संरिक 250 

१४ मेला पवि सञ्चालन अनमुलत (बवढमा ५ दिन मात्र) प्रलत दिन रु. १०००/- 
१५ नक्शा पास    

१५.१ आरसीसी  ढलान ग्राउण्ि र पवहलो तला प्रलत स्क्वायर वफट 5 

१५.२ आरसीसी  ढलान तेश्रो र चौथो तला प्रलत स्क्वायर वफट 6 

१५.३ आरसीसी ढलान पाँचौ तला िेन्ख प्रलत स्क्वायर वफट 8 

१५.४ ढुङ्गा माटोको जिान छानावाला  1000 

१५.५ छाप्रा टहरा  500 

१६ संघ संस्था िताि लसफारीस  1000 

१७ संघ संस्था नववरण लसफाररस 500 

१८ घ वगिको इजाजत पत्र िताि  5000 

१९ घ वगिको इजाजत पत्र नववकरण  2500 

२० व्यवसाय िताि  2000 

२१ सहकारी िताि शलु्क  0 

२1.1 वचत तथा ऋण सहकारी सेवा शलु्क  2000 
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21.2 उत्पािमलुक सहकारी सेवा शलु्क  1000 

21.3 मवहला सहकारी सेवा शलु्क  1000 

22 व्यन्िगत घटना िताि ३५ दिन कटेमा लाग्ने शलु्क  50 

२3 ववद्यालयका ववद्याथीका सट्रीवफकेटमा वववरण सच्याउन 200 

 

 

अनसूुची-१२ 

 ऐनको िफा १३ सँग सम्बन्धीत 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
  पयिटन शलु्क 

  

लस.नं
. ववबरण िस्तरु 

१ मंगला गाउँपाललका लभत्र प्रवशे गने वविेशी पयिटकका लालग प्रलत पटक रु. १००/- 
 

 

अनसूुची-१३ 

मंगला गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रलभत्र लगाउन सक्ने  
 ऐनको िफा १४ सँग सम्बन्धीत 

ढुङ्गा लगटी वालवुा  
  

लस.नं. ववबरण िस्तरु 

१ मंगला गाउँपाललका ढुङ्गा लगटी वालवुा  
IEE प्रलतविेन अनसुार 
प्रलत घनलमटर प्रिेश 
काननु वमोन्जम हनु े 

 

 

 

 

 

 

 

 

  आज्ञाले  

  मनोहर ढुङ्गाना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 


