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माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

 

 

भाग-१ 

सम्बत ्२०७७ सािको ऐन नं. १ 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

माछापचु्छ्रे गाउँपािकाकोआलथिक वर्ि ०७७/०७८ को अथि सम्बन्धि प्रस्ताविाई कायािधवयन 
गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा संकिनको प्रशासलनक 
व्यवस्था गनि बाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संवविान,२०७२ को िारा २२८ को उपिारा(२) 
बमोन्जम माछापचु्छ्रे गाउँपािकाको गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

१.संन्िप्त नाम र प्रारम्भ:-(१)  यस ऐनको नाम Æआलथिक ऐन २०७७Æ रहेको छ। 

(२)  यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिेन्ि माछापचु्छ्रे गाउँपालिका भरी िाग ुहनुेछ। 

२. भूमीकर (मािपोत):-(१)गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची (१) बमोन्जम भूमीकर(मािपोत) िगाईने 
र असिु गररनेछ। 

३. घर बाहाि कर:- गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यन्ि वा संस्थािे भवन, पसि, ग्यारेज, गोिाम, 
टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी परैु वा आंन्शक तवरिे बाहािमा िगाए वापत अनसूुची (२) 
बमोन्जम घर जग्गा बहाि कर िगाईने र असिु गररनेछ। 

िण्डाः ०४                     संखयााः ०१           लमलताः २०७७।०३।१५ 
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४.व्यवसाय कर:- गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पँूजीगत िगानी र आलथिक 
कारोबारका आिारमा अनसूुची (३) बमोन्जम व्यवसाय कर िगाईने र असिु गररनेछ। 

५.जलडबटुी, कवाडी र जीवजधत ुकर:- गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यन्ि वा संस्थािे उन, िोटो, 
जलडबटुी, बनकस, कवाडीमाि र प्रचलित काननुिे लनरे्ि गररएको जीवजधत ुबाहेकका अधय 
मतृ वा माररएका जीवजधतहुरुको हाड, लसङ, प्वाि, छािा जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक 
कारोबार गरेबापत अनसूुची (४) बमोन्जमको कर िगाईने र असिु गररनेछ। 

६.ववज्ञापन कर:- गाउँपालिका िेत्र लभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुची (५) बमोन्जमको ववज्ञापन कर 
िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अधयथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्जम हनुेछ। 

७.मनोरञ्जन कराः गाँउपालिका िेत्रलभत्र हनुे मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुची (६) बमोन्जम  
व्यवसाय कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 
अधयथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोन्जम हनुेछ । 

८.बहाि लबटौरी शलु्काः गाँउपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेििेि वा संचािन गरेका सेवामा 
अनसूुन्च (७) मा उल्िेि भए अनसुार हाट, बजार वा पसिमा सोवह अनसूुची मा भएको 
व्यवस्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाईने र असिु गररनेछ। 

९.सेवाशलु्क,िस्तरुाः गाँउपालिका लनमािण संचािन वा व्यवस्थापन गरेका सेवामा उल्िेन्ित 
स्थानीय पूवाििार र उपिब्ि गराएको सेवामा सेवाग्रावह बाट अनसूुची(८) मा व्यवस्था भए 
अनसुार शलु्क िगाईने र असूि गररनेछ। 

१०.घर नक्सा शलु्काः गाउँपालिकालभत्र लनमािण गररने भौलतक संरचनाहरुमा अनसुचुी (९) बमोन्जम 
शलु्क िगाइने र असिु गररनेछ। 

 

११.लनकासी कराः गाँउपालिका बावहर लनकासी गररने ढुङ्गा, बािवुा, लगट्टीमा अनसूुची (१०) 
बमोन्जम कर िगाइने र असिु गररनेछ । 

१२.घरिरुी कराः गाँउपालिका िेत्र लभत्रका लनजी आवास प्रयोजनका िागी बनेका घरिरुीबाट 
अनसूुची (११) बमोन्जम कर िगाई असिु गररनेछ। 

तर, सम्पन्त्त कर बझुाएपलछ घरिुरीकर लतनुिपनेछैन। पवहिे घरिरुी कर बझुाएकामा सम्पन्त्त कर 
बझुाउँिा पवहिे बझुाँएको घरिुरी कर समायोजन गररनेछ। 
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१३.सम्पत्ती कराः(१)गाउँपालिका िेत्रलभत्र रहेका लनजी घर जग्गामा अनसूुची (१२) मा उल्िेि 
भए अनसुार सम्पन्त्तको मलु्यांकन गरर सोवह मलु्यांकनको आिारमा कुि सम्पन्त्तको 
मलु्यांकनमा सम्पन्त्त कर िगाइने र असिु गररनेछ। 

(२)आलथिक वर्िको पौर् मवहनासम्म सम्पन्त्त कर बझुाउनेिाई लबस प्रलतशत छुट दिईने छ। 

(३)आलथिक वर्िको अधतसम्म कर नबझुाउनेिाई अको आलथिक वर्िमा कर बझुाउँिा पधर प्रलतशत 
जररवाना िाग्नेछ। 

(४)सम्पतीकर मलु्याङ्कन प्रयोजनको िालग वववरण पेश गिाि झटुा वववरण पेश गरेको ठहररएमा 
जनु जग्गाको झटुा वववरण पेश गरेको हो त्यसमा िाग्ने करको पचास प्रलतशत रकम 
जररवाना िाग्नेछ। 

१४.प्राकृलतक श्रोत उपयोग कर:- गाउँपालिकालभत्र प्राकृलतक श्रोत उपयोग गरेबापत अनसूुची 
(१३) बमोन्जमको कर िगाईने र असिु गररने छ। 

१५.िण्ड तथा जररवाना िस्तरु:- यस गाँउपालिका लभत्र अवैि तथा लनयम ववपरीत नदिजधय 
प्राकृलतक श्रोत सािनको चोरी लनकासी गरेको पाईएमा अनसूुची (१४) बमोन्जमको िण्ड तथा 
जररवाना िस्तरु िाग्नेछ। 

१६.परुाना घरहरुको अलभिेिीकरण कर:- यस गाँउपालिका लभत्र भवन लनमािण आचार संवहता, 
२०७२ िाग ु हनु ु पवुि लनमािण भएका घरहरुको अलभिेन्िकरण गनि अनसूुची (१५) 
बमोन्जमको िस्तरु िाग्नेछ। 

१७.कर छूट:- यस ऐन बमोन्जम कुनै व्यन्ि वा संस्थािाई कर छुट दिन ु पने भएमा 
कायािपालिकािे आवश्यक लनणिय गनि सक्नेछ। 

१८.कर तथा शलु्क संकिन सम्बधिी कायिववलि:- यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकिनको िालग गाँउ कायािपालिकािे आवश्यक कायिववलि बनाउन सक्नेछ। 

अनसूुची १ (लनयम २ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. मािपोत भूमी कर प्रलत रोपनी  िर रेट रु. 
१. ५ रोपनी सम्मको जम्मा  रु.२०। 

२. ५ रोपनी िेन्ि २५ रोपनी सम्म प्रलतरोपनी  रु.१०। 

३. २५ रोपनी भधिा बढी प्रलत रोपनी  रु.१५। 

अनसूुची २ (लनयम ३ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. घर बहाि कर   िर रेट रु. 
१. भाडा रकमको   १० प्रलतशत  
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अनसूुची ३ (लनयम ४ सँग सम्बन्धित) 

ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोराना भाईरस (कोलभड-१९) रोगका कारण भएको 
बधिाबधिीकािेववलभन्न पेशा तथा व्यवसायिाई प्रभाव पारररहेको बेिा यस ववर्म पररन्स्थतीिाई 
मध्यनजर गरीआ.व. ०७७/०७८ मा माछापचु्छ्रे गाउँपालिका िेत्र लभत्र िताि हनुे सम्पणुि 
व्यवसायीहरुको व्यवसाय ितािमा िाग्ने सबै प्रकारका शलु्कहरुिाई लनाःशलु्क गररएको र 
नववकरणको िालग ५० प्रलतशतको छुटको व्यवस्था गररएको छ। 

बावर्िक पेशा व्यवसाय िताि शलु्क र नववकरण शलु्क 

क्र.स. वववरण 

िताि शलु्क 
रु. 

नववकरण 
शलु्क रु. 

१ रक्सी ववयरको िुद्रा ववक्री पसि  २५०० १५०० 

२ चरुोट ववडी सतुीजधय पिाथिको िुद्रा पसि  १५०० १००० 

३ हल्का पेय पिाथिको पसि  २००० १००० 

४ सनुचाँिी पसि  २००० १००० 

५ और्लि िुद्रा पसि (डाक्टर भएको) २००० १००० 

६ और्िी िुद्रा  पसि  (डाक्टर नभएको)  २००० ७०० 

७ हविि उत्पािन तथा आयूवेदिक और्िी िूद्रा  १००० ५०० 

८ एग्रोभेट िूद्रा पसि  १००० ५०० 

९ स्टेशनरी तथा पसु्तक पसि  १५०० ७०० 

१० मदु्रण सामाग्री िररि लबक्री  १००० ५०० 

११ कस्मेवटक िुद्रा पसि  १००० ५०० 

१२ मोटरपाटि सामान लबक्री ग्यारेज सवहत  २००० १००० 

१३ मोटरपाटि सामान लबक्री  २००० १००० 

१४ ग्यारेज मात्र  १००० ५०० 

१५ मोटर साईकि वकि सप  १००० ५०० 

१६ प्िाई तथा ग्िास हाउस पसि  ५००० २००० 

१७ कपडा फेधसी तथा व्याग िूद्रा पसि  २००० १००० 

१८ िागो, टाँक, फस्नर िूद्रा पसि  १००० ५०० 

१९ इिेक्रोलनक िूद्रा पसि  १५०० ५०० 

२० अलडयो, लभलडयो क्यासेट पसि   १५०० ५०० 

२१ ववितु साम्रगी िुद्रा पसि  १५०० ५०० 

२२ हाडिवयर १०००० ३००० 
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२३ स्टीि, आल्मूलनयम िुद्रा पसि  २५०० १००० 

२४ फ्िोररङ तथा फलनिशसि िुद्रापसि  ५००० १५०० 

२५ इिेक्रीक साईकि लडिर १५०० ७०० 

२६ ररकन्धडसन हाउस ३००० १५०० 

२७ िाद्यान्न ,वकराना िुद्रा पसि  १५०० ५०० 

२८ फिफूि ,तरकारी पसि  १००० ५०० 

२९ कपडा पसि  १५०० ५०० 

३० लनजी सेवा संचािन गने मेलडकि अवफसर १५०० ७०० 

३१ कववराज  १५०० ५०० 

३२ इन्धजलनयररङ परामशि सेवा फमि  २००० ७०० 

३३ िफमि तथा काननु परामशि सेवा  १५०० ५०० 

३४ िेिापरीिण ( लस.ए.) २००० १००० 

३५ िेिापरीिण (र.िे.प ) १५०० १००० 

३६  िधत  न्चवकत्सा सेवा  २५०० १००० 

३७ अनसुधिान/परामिश कताि  १५०० ५०० 

३८ कम्प्यटुर एनालिस्ट तथा प्रोग्रामर  १५०० ५०० 

३९ ववमा एजेधट    २५०० ५०० 

४० पश ुन्चवकत्सक  २५०० ५०० 

४१ लनमािण व्यवसायी घ वगिको प्रमाणपत्र १५००० ५००० 

४२ वाटरन्लिवङ्ग उद्योग पुँजी िगानी आिारमा  ३००० १००० 

४३ प्िाविक  उद्योग  २००० १००० 

४४ चप्पि उद्योग  २००० १००० 

४५ ग्रीि उद्योग  १००० ५०० 

४६ साबनु उद्योग (ठूिा) १००० ५०० 

४७ जूत्ता उद्योग  १५०० ५०० 

४८ जूत्ता ममित गने   ५०० २०० 

४९ पश ुआहार उद्योग २००० १००० 

५० पश ुआहार लबक्री केधद्र  २००० १००० 

५१ कृवर् फमि तथा पशपंुधछी उद्योग  १५०० ७०० 

५२ अगरबत्ती उद्योग  ५०० २०० 

५३ मैनबत्ती उद्योग (िगानी आिारमा) ५०० २०० 
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५४ वटकी उद्योग  ५०० २०० 

५५ अचार उद्योग  ५०० २०० 

५६ अधय कुवटर उद्योग  ५०० २०० 

५७ कपडा उद्योग  ४००० १५०० 

५८ गामेधट उद्योग  २५०० १००० 

५९ ज्याकेट तथा व्याग उद्योग २००० १००० 

६० होन्जयारी तथा िागो उद्योग १५०० ५०० 

६१ लसरक डसना उद्योग /पसि १००० ५०० 

६२ ढाका  उद्योग  १००० ५०० 

६३ लमनरि वाटर उद्योग  २००० १००० 

६४ वपउने पानी सप्िायसि  १५०० ७०० 

६५ आइसवरफ उद्योग  १००० ३०० 

६६ आइसक्रीम उद्योग १००० ३०० 

६७ सोडा उद्योग १००० २०० 

६८ कांस तामा वपत्ति भाडा उद्योग २००० १००० 

६९ आल्मलुनयम भाडा उद्योग १००० ५०० 

७०  प्िास्टीक भाडा  उद्योग  ३००० १५०० 

७१ वटनको बाकस वाल्टी स्टोभ  १५०० १००० 

७२ सेिरलमि  २००० १००० 

७३ कुटानी पेिानी लमि ( हिरसमेत ) १५०० ७०० 

७४ मसिा न्चउरालमि  १५०० ७०० 

७५ कूवकज /पाउरोटी /नूडल्स उद्योग  १००० ५०० 

७६ कधफेक्सनरी उद्योग  १००० ७०० 

७७ ववस्कुट उद्योग  १५०० ७०० 

७८ िािमोठ उद्योग  १००० ५०० 

७९ फिाम कृवर् औजर उद्योग  १००० ५०० 

८० कागज,प्िाविक ररकन्ण्डसन  उद्योग  १००० ५०० 

८१ हाइडोपावर सम्बधिी पाटि उत्पािन  ५००० ३००० 

८२ वायोग्यास उद्योग ४००० १५०० 

८३ सौय शन्ि उत्पािन उद्योग  ३००० १००० 

८४ ममित सम्भार पाटि लबक्री  २००० ५०० 
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८५ सलमि/ प्िाइउड उद्योग  १५००० ५००० 

८६ काठ लबक्री लडपो २००० १००० 

८७ फाइबर र काठको फलनिचर उद्योग २५०० १००० 

८८ बेत बाँसको उद्योग ब्याम्बो शोरुम  १००० ५०० 

८९ कंवक्रटव्िक उद्योग  ३००० १५०० 

९० सेनेटरी उद्योग तथा व्यवसाय  २००० १००० 

९१ लगट्टी बािवुा आिी संकिन तथा लबक्री  ३००० १५०० 

९२ क्रसर उद्योग  ७५००० २५००० 

९३ होटि िज (पयिटक  स्तरीय) ४००० २००० 

९४ होटि एण्ड िज (स्थानीय) २००० १००० 

९५ िोहरी साँझ  ६००० २००० 

९६ फास्टफुट तथा क्याफे  १००० ५०० 

९७ रेिूरेण्ट १००० ५०० 

९८ होटि भोजनािय स्थानीय  १५०० ७०० 

९९ क्याटररङ्ग/इभेधट  मेनेजमेधट  २००० १००० 

१०० लमष्ठान पसि  १५०० ७०० 

१०१ टेण्ट हाउस  २००० १००० 

१०२ अफसेट  पे्रस  २५०० १५०० 

१०३ न्स्कन वप्रधट पे्रस १००० ५०० 

१०४ टेलिफोन, मोबाइि, इधटरनेटसेवा प्रिायक कम्पनी  ५००० २००० 

१०५ इधटरनेट ववतरक  २००० १००० 

१०६ वट .भी च्छ्यानि प्रशारण सेवा  ३००० १५०० 

१०७ केविु च्छ्यानि प्रशारण  सेवा  ५००० २५०० 

१०८ एफ. एम.प्रशारण सेवा  १००० ५०० 

१०९ पत्रपलत्रका प्रकाशन सेवा  १००० ५०० 

११० वान्णज्य वैंक प्रलत शािा (कायाििय) ५००० ३००० 

१११ ववकास वैंक प्रलत शािा (कायाििय) ५००० ३००० 

११२ िघवुवत्त कम्पनीहरु  ५००० ३००० 

११३ ववमा कम्पनीहरु  ५००० ३००० 

११४ रेलमट्याधस तथा मनी एक्सचेधजर  १००० ५०० 

११५ ववन्त्तय सहकारी संस्था  २००० - 
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११६ एम. आर.आइ .लस.वट स्क्यान अल्रासाउण्ड  न्क्िलनक ३००० १५०० 

११७ पोलिन्क्िलनक  ३००० १५०० 

११८ प्याथोिोजी (दिसा, वपसाब, रगत जाँच) १००० ५०० 

११९ अक्यपुधर वफन्जयोथेरापी स्वास्थ न्क्िलनक  १५०० ७०० 

१२० एक्सरेन्क्िलनक  १००० ५०० 

१२१ चश्मापसि  ५०० २०० 

१२२ क्याम्पस /उच्छ्च माध्यलमक ववद्यािय  २०००० १०००० 

१२३ माध्यालमक ववद्यािय  १५००० ७००० 

१२४ लनम्न माध्यलमक ववद्यािय  ६००० ३००० 

१२५ प्राथलमक ववद्यािय/पूविप्राथलमक ववद्यािय  ४००० २००० 

१२६ छात्र/छात्रावास  १००० ५०० 

१२७ मधटेश्वरी तथा न्शशूस्याहार केधद्र  ४००० २००० 

१२८ कम्प्यूटर /ईिेक्रालनक तािीम केधद्र १००० ५०० 

१२९ सवारीचािक तािीम केधद्र  १००० ५०० 

१३० भार्ा न्शिा इन्धस्टच्छ्यटु कोन्चङ्ग सेधटर  १००० ५०० 

१३१ पेन्धटङ्ग  १००० ५०० 

१३२ मोवाइि ममित पसि  ५०० २०० 

१३३ रेलडयो घडी ममित पसि  ५०० २०० 

१३४ व्यटुी पाििर सेवा  ५०० २०० 

१३५ सैिून २ सीटसम्म सैिून सेवा  ८०० ३०० 

१३६ ड्राइन्क्िलनक सेवा  ५०० ३०० 

१३७ अधय आटि व्यवसाय  ५०० २०० 

१३८ पश ुबिशािा  ३००० २००० 

१३९ पशूको छािा संकिन तथा लबक्री केधद्र  २००० १००० 

१४० प्यवकङ माछा मास ुसप्िायसि  १५०० १००० 

१४१ अण्डा लबक्री पसि १००० ५०० 

१४२ भाडा तथा वकचन समाग्री  पसि  १००० ५०० 

१४३ स्पोटसि समाग्री लबक्री पसि २००० १००० 

१४४ लगफ्ट लबक्री पसि  २००० १००० 

१४५ िेिौना पसि  १००० ५०० 

१४६ फोटो फे्रम पसि  १००० ५०० 
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१४७ लसिाई मेलसन ममित तथा लसिाई पसि  ५०० २०० 

१४८ लसिाई पसि  १००० ५०० 

१४९ बवुटक ल्याब्रटोरी  १००० ५०० 

१५० साना उद्योग  ३००० १५०० 

१५१ लडन्स्टव्यटुसि/थोक पसि  ३००० १५०० 

१५२ िुद्रा सामाग्री ववक्री पसि  २००० १००० 

१५३ सेवा तथा अधय व्यवसाय  १५०० १००० 
१५४ राभि,टसि,रेवकङ एजेधसी  २००० १००० 

१५५ स्नकुर पिु हाउस  १५०० १००० 
१५६ ग्याँस लसलिण्डर ववक्री  १५०० १००० 
१५७ रेवफ्रजेरेटर वकि  सप  १५०० १००० 
अनसूुची ४ (लनयम ५ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. सामान िर रु.प्रलत के.न्ज. 
१. जडीबटुी (सामाधय िािका) ५०। 

२. हाड लसङ ०.५०। 

३. छािा प्रलत गोटा  २०। 

अनसूुची ५ (लनयम ६ सँग सम्बन्धित) 
क्र.स. ववज्ञापन िर कर/शलु्क/िस्तरु रु. 
१. साईनवोडि,ग्िोबोडि,स्टि आदिमा २५ वगिफुट भधिा मालथ  ८००। 

२. साईनवोडि,ग्िोबोडि,स्टि आदिमा २५ वगिफुट सम्म ५००। 

३. तिु व्यानर एक हप्ताको िालग  १००। 

४. तिु व्यानर एक हप्ता भधिा बवढ  २००। 

अनसूुची ६ (लनयम ७ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. मनोरञ्जन कर कर/शलु्क/िस्तरु रु. 
१. जाि,ुसकि स र िेितमासा क्रमश:प्रलत दिन  ३००। 

२. वफल्म सवुटङ प्रलतदिन  ४००। 

३. क्यानोलनङ प्रलतदिन प्रलतव्यन्ि  १००। 

अनसूुची ७ (लनयम ८ सँग सम्वन्धित) 
क्र 
सं 

jxfnla^f}/Ls/ 
कर/शलु्क/िस्तु

र रु. 
१. फेधसी/िूद्रा सामान गाडीद्धारा घमुाएर वेच्छ्नेहरुकf िागी प्रलतपटक 200। 
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२. िाद्यन्न सामान गाडीद्धारा घमुाएर वेच्छ्नेहरुको िागी प्रलतपटक 100। 
३. आि/ुतरकारी गाडीद्धारा घमुाएर वेच्छ्नेहरुको िागी प्रलतपटक 50। 

४. 
पोका /झोिामा सामान रािी मोटर साईकि/मालनस आफैिे बेच्छ्ने 
प्रलतपटक 

50। 

५. निीमा रान्फ्टङ गने पयिटकहरुिाई प्रलत व्यन्ि प्रलत पटक  50। 
६. रांगा भैंसी वंगरु प्रलतगोटा 20। 
7. िसी वोका प्रलत गोटा 5। 
8. हाँस कुिुरा र अधय पंिी प्रलत गोटा  5। 
अनसूुची ८ (लनयम ९ सँग सम्वन्धित) 
क्र सं वववरण कर/शलु्क/िस्तरु 

रु. १ लसफाररस 

१.१ नाता प्रमान्णत  नेपािी  200। 

अंग्रजेी 300। 

१.२ राभि डकुमेधट लसफाररस 200। 

1.3 

जग्गा प्रशासन नामसारी लसफाररस 500। 

घर वाटो लसफाररस 

मखुय मागिको िाँया वाँया  400/300। 

लभत्री शािा वाटो िाँया वाँया  300। 

मोटर वाटोमा नपने सवै 200। 
1.4 चार वकल्िा प्रमान्णत लसफाररस 200। 
1.5 पेधसन काडि वा सो सम्वधिी अधय लसफाररस 300। 
1.6 हकवािा संरिण सम्वधिी लसफाररस 200। 
1.7 संघ संस्था िताि सम्वधिी 

लसफाररस (यवुा क्िव,आमा 
समहु) 

 ५००। 

 

 

 

1.8 

 

 

 

लनजी ववद्यािय िताि र स्तर वृवद्ध  
स्तर अनसुार 

न्शश ुववकास केधद्र 500। 
आिारभतु 1000। 
मा.वव 2000। 
स्नातक तह र सो भधिा माथी 5000। 

1.9 रुि कटान लसफाररस चाप ियर र साि प्रलत रुि 500। 
अधय काठजधय प्रलत रुि ३00। 

1.10 अंग्रजेी रुपाधतर 400। 
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क्र सं वववरण कर/शलु्क/िस्तरु 
रु. १ लसफाररस 

1.11 वंशजको नागररकता सम्वन्धि लसफारीस 100। 
1.12 अंलगकृत नागररकता सम्वधिी लसफाररस 500। 
1.13 नाम छुटको लसफाररस 200। 
1.14 कर चिुा प्रमाणपत्र 200। 
1.15 सनाितको लसफाररस 200। 
1.१6 जधम, वववाह, मृत्य ुसम्वधिी लसफाररस 200। 
 

1.१7 
 

अवववावहत प्रमान्णत 
नेपािी  500। 
अंग्रजेीमा  700। 

1.१8 स्थाई वसोवास सम्वधिी लसफाररस 200। 
1.19 नाम, थर जधम लमलत संशोिन  लसफाररस  200। 
1.20 सजिलमन मचुलु्का शलु्क 300। 
1.21 अलमन शलु्क प्रलतदिन 3500। 
 

1.22 
 

ववद्यतु जडान सम्वधिी लसफाररस 
सामाधय 500। 
लिफेज  2000। 

1.23 टेिीफोन जडान सम्वधिी लसफाररस 500। 
 

1.24 
 

नक्सापास  
नक्सापास संशोिन 2000। 
नक्सापास म्याि थप 2000। 
नक्सापास नामसारी  1000। 

1.25 चाररलत्रक लसफाररस 500। 
1.26 कधसिुर प्रमाणीत 300। 
1.27 ववद्यतु टेिीफोन िानेपानी सम्वधिी नामसारी लसफाररस 500। 
1.28 उद्योग िताि लसफाररस ठुिो 2000। 

सानो 1000। 
1.29 व्यवसाय िताि लसफाररस ठुिो 1000। 

सानो 500। 
1.30 छात्रबृन्त्त सम्वधिी लसफाररस 200। 
1.31 लनशलु्क उपचार लसफाररस लनशलु्क 
 

1.32 
 

डोजर संञ्चािन अनमुलत लसफाररस  
व्याकिोडर प्रलतदिन 1000। 
एक्साभेटर प्रलतदिन 1500। 
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क्र सं वववरण कर/शलु्क/िस्तरु 
रु. १ लसफाररस 

वे्रकर प्रलतदिन 1500। 
 

2 सेवा शलु्क कर/ शलु्क/ िस्तरु रु. 
 2.1 लनवेिन फारम तथा अनसूुची फारम प्रलतपाना 10। 

2.2 ब्यन्िगत घटना िताि जररवाना३५ दिन कटेका  100। 

2.3 पलत पत्ननीको सम्वधि ववच्छ्छेि लनववेिन िताि िस्तरु   200। 

2.4 लनवेिन िताि शलु्क धयावयक सलमलत 100। 

2.5 भवन लनमािण िरिास्त फारम 500। 

2.6 परीिा सम्वधिी िरिास्त फारम शलु्क 50। 

2.7 परीिा िस्तरु सहायक स्तर 700। 

अलिकृत स्तर 1000। 

प्रत्यके समावेशीको िागी थप रु  200। 

2.8 लनवेिन नक्िि 
प्रलतपाना  

कायािियिे सािाि 5। 

2.9 घर पािवुा कुकुर िताि र नवीकरण िस्तरु 30। 

2.10 भरुवा वधिकु नववकरण न्जल्िाभर 100। 

राज्यभर 200। 

2.11 घर लनमािण नक्साको 
नक्कि िस्तरु 

एक तिा  15। 

सो भधिा माथी प्रलत तिा थप 5। 

2.12 लमिापत्र िस्तरु प्रलत पि 300। 
2.13 सम्पन्त्त मलु्याङ्कन सेवा 

शलु्क 
प्रलतहजार 1 

2.14 अस्थाई क्रसर संञ्चािन अनमुलत  40000। 
2.15 अधय प्रशासलनक सेवा 

शलु्क 

 

 

 

लनयमानसुार 2.16 वोिपत्र फारम तथा 
िरभाउ पत्र िस्तरु 

2.17 लनवेिन िस्तरु 
2.18 व्यवसावयक प्रमाण पत्र 

जारी तथा नववकरण 



13 
 

शलु्क 
 

 

३ आय स्रोत प्रमान्णत कर/ शलु्क/ िस्तरु रु. 
३.1 रु १० िाि सम्म 1000। 
 रु २० िाि सम्म 1500। 
 रु 30 िाि सम्म 2000। 
 रु ४० िाि सम्म 3000। 
 रु 50 िाि सम्म 5000। 
 रु 50 िािभधिा वढी प्रत्येक १० िािमा 200।का िरिे थप 
 

 

अनसूुची ९ (लनयम १० सँग सम्बन्धित) 
घर नक्सा पास िस्तरु 

क्र सं भौलतक संरचनाको वववरण  

करको िर प्रलत व. वफ. 
ने रु मा 
नक्सा िते्र 

१ आर.सी.सी.फे्रम स्रकचर पणुि भलुमगत तिा  5। 
अिि भलुमगत तिा  6। 
जलमन तिा 8। 
पवहिो तिा  10। 
िोस्रो तिा 12। 

  तेस्रो तिा  15। 
चौथो तिा  20। 
पाचौ तिा वा सो भधिा भधिा 
माथी 

25। 

2 जोडाईमा ईटा वा ढुङगाको गारो (धयनुतम २३ से. मी. 
मोटाई) आर. सी. सी. जस्ता पाता छाना 

4। 

3 माटोको जोडाईमा ईटा वा ढुङगाको प्रमाण दिने एक मषु्ठ रु1000। 
 

अनसूुची १० (लनयम ११ सँग सम्बन्धित) 
क्र सं लनकासी कर कर/शलु्क/िस्तरु रु. 
१. स्पेशि कवटङ्ग ढङ्गा प्रलत गोटा  १।00 
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२. िोकि ढुङ्गा प्रलत घनलमटर 50।00 

३. वािवुा प्रलत घनलमटर  50।00 

४. लगवट्ट /चोकर प्रलत घनलमटर 50।00 
 

अनसूुची ११ (लनयम १२ सँग सम्बन्धित) 
क्र सं घरिूरी कर कर/शलु्क/िस्तरु रु. 
1. कच्छ्ची घर  50।00 

2. पक्की घर 200।00 

 

 

अनसूुची १२ (लनयम १३ सँग सम्बन्धित) 
माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं १ माछापचु्छ्रे 

क्र सं साववक माछापचु्छ्रे गा.वव.स ईकाई रकम 

क. िाहाचोक हिैु माछापचु्छ्रे जाने ग्रालमण सडक िायावायाको 
जग्गा 

प्रलतरोपनी 750000। 

ि. अधय मोटरेवि वाटो िायावायाको जग्गा  प्रलतरोपनी 220000। 

ग. िेत तफि  प्रलतरोपनी 150000। 
घ. पािो तफि  प्रलतरोपनी 25000। 

 

माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं २ सादिििोिा 
क्र सं साववक सादिििोिा गा. वव. स. ईकाई रकम 
क. िामाचौर माछापचु्छ्रे पक्की सडक हेल्थपोस्ट सम्म िायावायाको 

जग्गा 
प्रलतरोपनी 800000। 

ि. अधय सहायक मोटरेवि वाटो िायावायाको जग्गा प्रलतरोपनी 550000। 
ग. िेत तफि  प्रलतरोपनी 150000। 
घ. पािो तफि  प्रलतरोपनी 80000। 

 

माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं 3घाचोक 

क्र सं साववक घाचोक गा. वव. स. ईकाई रकम 

क. हेम्जा लमिनचोक िेिी िाहाचोक घाचोक शकु्िा गण्डकी 
मा.वव.भजुेि थर हिैु माछापचु्छ्रे जाने मिुवाटोको िायावाया 
को जग्गा 

प्रलतरोपनी 800000। 

ि. अधय सहायक मोटरेवि वाटो िायावायाको जग्गा प्रलतरोपनी 600000। 
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ग. िेत तफि  प्रलतरोपनी 200000। 
घ. पािो तफि  प्रलतरोपनी 100000। 
माछापचु्छ्रे गा.पा. वडा नं ४ िाहाचोक 

क्र सं साववक िाहाचोक  गा. वव. स. ईकाई रकम 

क. िाहाचोकहिैु माछापचु्छ्रे जाने मिु वाटोको िायावायाको 
जग्गा  

प्रलतरोपनी 1500000। 

ि. जोगीचौर वानेटाकुरा िायावायाको जग्गा प्रलतरोपनी 1500000। 
ग. अधय सहायक मोटरेवि वाटो िायावायाको  जग्गा प्रलतरोपनी 1000000। 
घ. िेत तफि   प्रलतरोपनी 500000। 
ङ. पािो तफि  प्रलतरोपनी 200000। 
च. मिु गरुु वाटो समीवगर जाने वाटोको िायावायाको जग्गा प्रलतरोपनी 1500000। 

 

माछापचु्छ्रे वडा नं ५ ररभान  
क्र.स. साववक ररभान गा.वव.स ईकाई रकम 

क. िाहाचोक ररभान ग्रालमण सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ४,५००००। 
ि. मदििपिु ररभान वहिेवगर सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ४,५००००। 
ग. अधय शािा बाटो िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  २,०००००। 
घ. िेततफि   प्रलतरोपनी १,५०,०००। 

ङ. पािोतफि  प्रलतरोपनी  ६०,०००। 
 

माछापचु्छ्रे वडा नं ६ लिताि  

क्र.स. साववक लिताि गा.वव.स ईकाई रकम  

क. हेमजा-अस्ताम िम्पसु ग्रालमण सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  ६,०००००। 
ि. गैरीगाँउ-लिताि सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ५,०००००। 
ग. अधय सहायक मोटरबाटो िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  ३,०००००। 
घ. िेततफि   प्रलतरोपनी १,५०,०००। 

ङ. पािोतफि  प्रलतरोपनी  १,५०,०००। 

माछापचु्छ्रे वडा नं ७ िम्पसु  

क्र.स. साववक िम्पसु गा.वव.स ईकाई रकम  

क. घटे्टिोिा- िम्पसु ग्रालमण सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  ७,०००००। 
ि. िेउरािी-िानीगाँउ सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ५,०००००। 
ग. िम्पसु-छापा-िेउरािी सडक िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ७,०००००। 
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घ. अधय सहायक मोटरबाटो िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  ३,५०,०००। 
ङ. िेततफि   प्रलतरोपनी १,३०,०००। 

च. पािोतफि  प्रलतरोपनी  ७०,०००। 
माछापचु्छ्रे वडा नं ८ ल्वाङघिेि  

क्र.स. साववक ल्वाङघिेि गा.वव.स ईकाई रकम  

क. लिताि लभडावारी िमु्र ेसैदिघट्ट  ग्रालमण सडक िायाँबायाको 
जग्गा 

प्रलतरोपनी  ८,०००००। 

ि. अधय सहायक मोटरबाटो िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी  ३,०००००। 
ग. िेततफि   प्रलतरोपनी १,३०,०००। 

घ. पािोतफि  प्रलतरोपनी  ६०,०००। 
माछापचु्छ्रे वडा नं ९ घिेि  

क्र.स. साववक ल्वाङघिेि गा.वव.स ईकाई रकम  

क. 
िमु्र ेघिेि कािीमावट नालग लसदिङ वहिे वगर,सोदििोिा  
िायाँबायाको जग्गा 

प्रलतरोपनी  ६,०००००। 

ि. अधय सहायक बाटो िायाँबायाको जग्गा प्रलतरोपनी ३,०००००। 
ग. िेततफि   प्रलतरोपनी १,५०,०००। 

घ. पािोतफि  प्रलतरोपनी  ५०,०००। 
सम्पतीकरको िर:- 

क्र.स. कर योग्य सम्पतीको मलु्य रु बावर्िक कर िर 

१. पाँच िाि सम्मको मलु्याङ्कनमा  एकमषु्ठ रु ५०। 

२. पाँच िाि िेन्ि पचास िाि रुवपयाँसम्म प्रलत िाि रु.१०। 

३ एकाउन्न िाि िेन्ि एक करोड रुवपयाँसम्म प्रलत िाि रु.२०। 

४. एक करोड एक िाि रुवपया िेन्ि िईु करोड रुवपयाँसम्म प्रलत िाि रु.२५। 

५. िईु करोड एक िाि रुवपया िेन्ि लतन करोड रुवपयाँसम्म प्रलत िाि रु.३०। 

६. लतन करोड एक िाि रुवपया िेन्ि पाँच करोड रुवपयाँसम्म प्रलत िाि रु.४५। 

७. पाँच करोड एक िाि रुवपया िेन्ि मालथ सम्म प्रलत िाि रु.५०। 

अनसूुची १३ (लनयम १४ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. प्राकृलतक स्रोत सािन उपयोग कर कर/शलु्क/िस्तरु 

१. लगवट, बािवुा,ग्राभेि  प्रलत घन लमटर  १५०। 

२. बािवुा  प्रलत घन लमटर  १५०। 

३. कवटङ ढुङ्गा (घरको लभत्तामा टास्ने) प्रलत रक ५००। 
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प्रलत ट्याक्टर  ३००। 

४. छपनी सािा ढुङ्गा 
प्रलत रक ३००। 

प्रलत ट्याक्टर  २००। 

५. कािो माटो र रातो माटो  
प्रलत रक २००। 

प्रलत ट्याक्टर  १००। 

अनसूुची १४ (लनयम १५ सँग सम्बन्धित) 

क्र.स. 
लनयम ववपरीत नदिजधय प्राकृलतक श्रोत सािनको चोरी 
लनकासी गरे बापत िाग्ने िण्ड तथा जररवाना िस्तरु 

िस्तरु 

१. ट्याक्टर  प्रथम पटक १००००। 

२. लमलन वटप्पर प्रथम पटक १२०००। 

३. रक/वटप्पर  प्रथम पटक १४०००। 

४. सबै वकलसमका मािवाहाक सािान  िोस्रो पटक िेन्ि  १५०००। सवहत 
सामान जफत  

अनसूुची १५ (लनयम १६ सँग सम्बन्धित) 

घर नक्शा पास िस्तरु  

क्र.स. भौलतक संरचनाको वववरण करको िर प्रलत व.वफ.ने.रु.मा 
 
 

१ 

 
 

पक्की घर 

पूणि भलूमगत तिा २ 

अिि भूलमगत तिा ३ 

जलमन तिा ३ 

पवहिो तिा ४ 

िोस्रो तिा ५ 

तेस्रो तिा  ६ 

घर अलभिेन्िकरण िस्तरु  
क्र.स. भौलतक संरचनाको वववरण शलु्क 

 

१ 

 

घरको प्रकार 
कच्छ्ची ढुङ्गा माटोको घर  ३०० 

व्िकको गारो भएको घर  ५०० 

पक्की आर.लस.लस.घर  १००० 

 

प्रामन्णत लमलताः २०७७।०३।१५ 

आज्ञािे, 
कुमान लसंह गरुुङ 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत 
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भाग १ 

सम्बत ्२०७७ सािको ऐन नं. २ 
 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७७ 

 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७७÷२०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग स्थानीय 
सन्ञ्चत कोर्बाट केही रकम िचि गने र ववलनयोजन गने सम्बधिमा व्यवस्था गनि बनेको 
ववलनयोजन ऐन। 
 

प्रस्तावनााः माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको आलथिक बर्ि २०७७।०७८ को सेवा र कायिहरुको िालग 
सन्ञ्चत कोर्बाट केही रकम िचि गने अलिकार दिन र सो रकम ववलनयोजन गनि वाञ्छनीय 
भएकोिे, नेपािको संवविानको िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोन्जम माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको 
गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संन्िप्त नाम र प्रारम्भाः  
(१) यस ऐनको नाम “माछापचु्छ्रे «  गाँउपालिकाको ववलनयोजन ऐन, २०७७” रहेको छ । 

    (२) यो ऐन तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२. आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त सन्ञ्चत कोर्बाट रकम िचि गने अलिकाराः  
(१)आलथिक वर्ि २०७७।०७८ को लनलमत्त गाउँकायिपालिका, वडा सलमलत, ववर्यगत शािािे 
गने सेवा र कायिहरुका लनलमत्त अनसूुची १ मा उल्िेन्ित चािू िचि, पंून्जगत िचि र लबन्त्तय 
व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ६२,६७,६९,२९०। (अिरेुपी बैसठ्ठी करोड 
सत्सठ्ठी िाि उनधसत्तरी हजार िईु सय नव्वे रुपैया मात्र) मा नबढाई लनदििि गररए बमोन्जम 
सन्ञ्चत कोर्बाट िचि गनि सवकने छ ।  

३. ववलनयोजनाः  
(१) यस ऐनद्धारा सन्ञ्चत कोर्बाट िचि गनि अलिकार दिइएको रकम आलथिक वर्ि 
२०७७।०७८ को लनलमत्त.माछापचु्छ्रे गाउँपालिका, कास्कीको गाउँ कायिपालिका, वडा सलमलत 
र ववर्यगत शािािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गररने छ । 

    (२) उपिफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेन्िएको भए तापलन कायिपालिका, वडा सलमलत र 
ववर्यगत शािािे गने सेवा र कायिहरुको लनलमत्त ववलनयोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत 
हनुे र कुनैमा अपगु हनुे िेन्िन आएमा गाउँकायिपालिकािे बचत हनुे शीर्िकबाट नपगु हनुे 
शीर्िकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको जम्मा 
रकमको १० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधिा बढी शीर्िकहरुबाट अको एक 
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वा एक भधिा बढी शीर्िकहरुमा रकम सानि तथा लनकासा र िचि जनाउन सवकनेछ । पँून्जगत 
िचि र ववत्तीय व्यवस्थातफि  ववलनयोन्जत रकम साँवा भिुानी िचि र व्याज भिुानी िचि 
शीर्िकमा बाहेक अधय चािू िचि शीर्िक तफि  सानि र लबत्तीय व्यवस्था अधतगित साँवा भिुानी 
िचि तफि  लबलनयोन्जत रकम ब्याज भिुानी िचि शीर्िकमा बाहेक अधयत्र सानि सवकने छैन । 
तर चाि ुतथा पँून्जगत िचि र ववत्तीय व्यवस्थाको िचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा 
रकम सानि सवकनेछ । 

   (३) उपिफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेन्िएको भएता पलन एक शीर्िकबाट सो शीर्िकको 
जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रलतशतभधिा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भधिा बढी 
शीर्िकहरुमा रकम सानि परेमा गाउँसभाको स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

 

अनसूुची-१ 

(िफा २ सँग सम्बन्धित) 

नेपािको संवविानको िारा २२९ (२) बमोन्जम 

सन्ञ्चत कोर्बाट ववलनयोजन हनुे रकम 

क्र.सं. अनिुान 

संखया 
न्शर्िकको नाम चाि ुिचि पूँन्जगत िचि ववन्त्तय  

व्यवस्था 
जम्मा 

१ २ गाउँ कायिपालिका ६६५८९००० २८१८४९२९०   ३४८४३८२९० 

२   वडा सलमलत ३४११००० ६३००००००   ६६४११००० 

३   ववर्यगत शािा २११९२०००० 0   २११९२०००० 

४   सामान्जक सरुिा ११८१०६४०० 0   ११८१०६४०० 

५   ऋणको साँवा व्याज भिुानी ० 0   ० 

६   िगानी (शेयर/ऋण) ० 0   ० 

    जम्मा ४०००२६४०० ३४४८४९२९०   ७४४८७५६९० 

 

प्रमान्णत लमलताः २०७७।०३।१५ 

आज्ञािे, 
कुमान लसंह गरुुङ 

प्रमिु प्रशासकीय अलिकृत



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मूल्याः रु. २५।- 

प्रकाशकाः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

िाहाचोक, कास्की 
स 

िाहाचोक, कास्की 


