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घरपझोङ गाईँपालिकाको ऐन न.ं  

 

घरपझोङ गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायाथन्ियन गनथ बनकेो ऐन 

प्रस्तािनाः 

घरपझोङ गाईँपालिकाको अर्थथक िर्थ २०७७/७८ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताििाइ 

कायाथन्ियन गनथको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय 

संकिनको प्रशासलनक व्यिस्था गनथ िाञ्छनीय भएकोि,े  

घरपझोङ गाईँ सभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७७” रहकेोछ । 

(२) यो ऐन सम्ित् २०७७ साि श्रािण १ गतेदलेि िागू हुनेछ । 

२. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची १ मा ईल्िेि गररए बमोलजमका करहरू लिआनेछ । 

३. यस गाईँपालिकामा ऄनुसूची २ मा ईल्िेि गररए बमोलजमका दस्तुरहरू लिआनेछ ।  

४. यस गाईँपालिकाको अन्तररक अयको ऄनुमान ऄनुसूची ३ बमोलजम गररएको छ ।   

५. कर छुटः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्ि भएका व्यलि िा संस्थाहरुिाइ कुनै 

पलन दकलसमको कर छुट ददइने छैन ।  

६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायथलिलधः यो ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनुसार कर 

तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कायथलिलध घरपझोङ गाईँ कायथपालिकाि ेतोके ऄनुसार 

हुनछे । 

 

-०- 
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अनसूुची १ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्फन्धधत) 
कयका दयहरू 

सस.नॊ. याजश्वका ऺते्रहरू 

आ.व. 
०७६|७७ 
को दय 

आ.व. 
०७७|७८ 

को 
प्रस्ताववत 

दय 

ऩषु्ट्याईँ कैवपमत 

१ 
होटर व्मवसाम कय 

  ७५००० 
२० वा सो बधदा वढी कोठा 
बएको सवुवधासम्ऩन्न रयसोटट 

  

  ३०००० 
२० बधदा कभ कोठा बएको 
सवुवधासम्ऩन्न रयसोटट 

  

२०००० २०००० २० कोठा वा सोबधदा फढी   

१०००० १०००० १० देन्ि १९ कोठासम्भ   

  ५००० ५००० ९ कोठा वा सोबधदा कभ   

२ होभस्टे ५०० ५०० प्रसतघय   

३ होरसेर/ ठूरो वकयाना ऩसर कय 

१५००० १५००० 

होरसेर रूऩभा साना 
वकयाना ऩसरहरूको साभग्री 
ववतयणराई आधाय सरइएको   

४ भध्ममभ वकससभको ऩसरहरू ५००० ५०००     

५ 

येषु्टयेण्ट, िदु्राऩसर, स्टेशनयी तथा 
ववबाजनभा नऩयेका अधम सफै 

ऩसरहरू २००० २०००     

६ घमु्ती ऩसरहरू/ व्माऩाय 

रू २०० 
प्रसत ऩटक 

वा 
वावषटक रू 
५००० 

न्जऩ 
वावषटक् 
१०००० 
ऩटके 
५००  

 

सवायी साधनहरूभा ल्माएय 
व्माऩाय व्मवसाम गये 

वाऩतको कय 

  

ट्रक् 
वावषटक 
१५००० 

ऩटके 
१०००  

७ 
सडवष्टरयी उद्योग नमाॉ दताट 
ससपारयस ३०००० ३००००     
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८ 
सडवष्टरयी उद्योग नवीकयण 
ससपारयस १०००० १००००     

९ ऩानी उद्योग दताट १०००० १००००     

१० ऩानी उद्योग नवीकयण ससपारयस ५००० ५०००     

११ ब्रक उद्योग ७००० ७०००     

१२ ग्मायेज         

१३ क) भोटयसाइकर ग्मायेज २००० ३०००     

१४ ि) फस,जीऩ, ट्रक आदद ५००० ८०००     

१५ 
शोरुभ/ ससबटस सेधटय 

१०००० १०००० दईुऩाङ्ग्ग्र े   

१६ २०००० २०००० चायऩाङ्ग्ग्र े   

१७ पसनटचय उद्योग/शोरूभ १०००० १००००     

१८ कुटानी वऩसानी सभरहरू २००० २०००     

१९ थ्रसेय १००० १०००     

व्मवसावमक ऩश ुतथा कृवष पाभटहरू         

२० बेडा, च्माङ्ग्ग्रा २५०० ३००० प्रसत गोठ   

२१ माक, चौयी ५००० ७००० प्रसत गोठ   

२२ स्माउ ५००/ 
प्रसत 
योऩनी 

५००/ 
प्रसत योऩनी 

पर परेकोभा भात्र कय 
राग्ने, 
एक योऩनीसम्भको िेतीभा 
कय नराग्ने 

 भनोयञ्जन कय           

२३ 
स्वदेशी छामाङ्कन (डकुभेण्ट्री, 
म्मून्जक सबसडमो) ५००० ५००० 

ऩमटटकीम ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

२४ स्वदेशी चरन्चत्र १५००० १५०००   

२५ 
ववदेशी छामाङ्कन (डकुभेण्ट्री, 
म्मून्जक सबसडमो) १५००० १५०००   

२६ ववदेशी चरन्चत्र २५००० ३००००   

ऩाकीङ शलु्क (यात्रीववश्राभ)  

  

२७ ट्रक, फस, याक्टय, रोडय, डोजय 
१५०   गाउॉऩासरकाको ऩावकट ङ ऺेत्र 

प्रमोग गयेवाऩत 

  

२८ जीऩ, काय, भ्मान १००     

२९ भोटय साइकर २०     

ऩाकीङ शलु्क (छोटो सभमको रासग/ ददवा)  
  



4 
 

३० ट्रक, फस, याक्टय, रोडय, डोजय 
२० २० गाउॉऩासरकाको ऩावकट ङ ऺेत्र 

प्रमोग गयेवाऩत 

  

३१ जीऩ, काय, भ्मान १० १०   

३२ भोटय साइकर ५ ५   

३३ 
गाडी योकी िाना फनाउने िान े
हरुको रासग सयसपाई शलु्क 

फस् 
२०० 

जीऩ् 
१०० 

फस् 
२०० 

जीऩ् 
१०१ 

  

  

घय कय           

३४ साभाधम िारको आवाशीम घय 
१०० १०० 

साभाधम ऩरयवायको २-५ 
कोठा बएको   

३५ भध्मभ िारको आवाशीम घय 
३०० ३०० 

५ कोठा बधदा फढी कोठा 
बएको भध्मभ घय   

३६ ऩक्की घय ५०० ५०० ऩक्की िारको प्राष्टय गयेको   

३७ भारऩोत शलु्क 

५० ५० 

धमूनतभ रू.५० य १ योऩनी 
बधदा भासथ प्रसत योऩनी रू. 
५० का दयरे थऩ हुॉदै जाने   

३८ घय नक्साऩास दस्तयु (आवाशीम) 
३ ३ प्रसत स्क्वामय वपट   

३९ 
घय नक्साऩास दस्तयु 
(व्मावसावमक प्रमोजन) ५ ५ प्रसत स्क्वामय वपट   

४० घय नक्सा असबरेिीकयण २ २ प्रसत स्क्वामय वपट   

४१ हाट फजाय २० २० प्रसत ऩसर| प्रसतददन   

४२ 
ऩमटटकीम सेवा शलु्क तथा 
साहससक िेर १००० १००० प्रसत कामटक्रभ   

४३ घयवहार कय १०.००% १०.००% बाडा यकभको   

४४ मासाटगमु्फा सनकासी १०००० १०००० प्रसत के.जी.   

४५ 
सनकासीजधम अधम जसडफटुी 
(अगयकाॉडा रगामत) २ २ प्रसत के.जी.   

४६ 
चरयचयण कय (अधम कय) 

५ ५ प्रसत गोटा बेडावाख्रा   

४७ ५० ५० प्रसत गोटा माक   

सनजी ववद्यारम सञ्चारन दस्तयु 

४८ फार ववकास/ ऩूवट प्राथसभक ५०० ५००     

४९ आधायबतू तह ५००० ५०००     

५० भाध्मसभक तह १०००० १००००     

५१ उच्च तह १५००० १५०००     
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अधम दस्तयु           

५२ आम प्रभान्णत ०.१०% ०.१०%     

53 सम्ऩन्ि भूल्माङ्कन ०.०५% ०.०५%     

54 
सनभाटण कम्ऩनी इजाजतऩत्र दताट 
शलु्क   

ऩचास 
हजाय     

55 
सनभाटण कम्ऩनी इजाजतऩत्र 
नाभसायी शलु्क   दश हजाय     

56 सनभाटण  कम्ऩनी नवीकयण दस्तयु 
२००० २०००     

57 सहकायी दताट/ नवीकयण 
५००० ५००० दताट शलु्क   

१००० १००० नवीकयण शलु्क   

58 
अधम सॊघसॊस्था नवीकयण/ 
ससपारयस दस्तयु ५०० ५००     

59 
होभ स्टे दताट  

१००० १००० सनजी   

60 ५००० १०००० साभदुावमक   

61 होभ स्टे नवीकयण  

 

प्रदेश सयकायफाट जायी बएको कामटववसध 
फभोन्जभ गने   

62 
भारऩोत कामाटरमराई घयको 
भूल्माॊकन ससपारयस 

RCC: 

५०० 

ढुङ्गा 
भाटोको 
जोडाइ् 
३०० 

साभाधम 
घय् 
१०० 

RCC: 

५०० 

ढुङ्गा 
भाटोको 
जोडाइ् 
३०० 

साभाधम 
घय् १००     

63 व्मवसाम दताट 
ऩयुानो् 
सन्शलु्क 

नमाॉ दताट् 
२०० 

ऩयुानो् 
सन्शलु्क 

नमाॉ दताट् 
२०० वावषटक   

64 
सावटजसनक जग्गाभा भोफाइर 
टावय यािेवाऩतको शलु्क 

५००० 

५००० 
(सयकायी) 

प्रसत टावय| प्रसत भहीना   

65 
६००० 

(सनजी)   

66 येसडमो/ एप् एभ ्स्टेशन सञ्चारन 
कय 

५०० ५०० साभदुावमक   

67 १००० १००० सनजी   

68 ट्राबर कम्ऩनी ५००० ५०००     
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69 मातामात कम्ऩनी 
५००० ५००० 

गा.ऩा. सबत्र काउण्टय यािी 
व्मवसाम सञ्चारन गये 
वाऩतको कय   

70 
एमयराईधस कम्ऩनी ववक्री 
काउण्टय १०००० १००००     

71 ववऻाऩन कय  ३० ३० प्रसत वगट वपट   

वविीम सॊस्थाको रासग वावषटक कय 

    ७२ कभससटमर फैंक १०००० १०००० 

वविीम सॊस्थाहरूको वावषटक कय 
सम्फधधभा नेऩार सयकायको 
सनमभानसुाय स्थानीम तहहरुराई 
प्रदान गरयनऩुने राबाॊसको 
प्रसतशत वा मसैसाथ उन्ल्रन्ित 
दयभा जनु फढी हधुछ सोही 
फभोन्जभ कय सरने ।  

  

७३ ववकास फैंक ७००० ७०००   

७४ पाइनाधस कम्ऩनी ५००० ५०००   

७५ भाइक्रो पाइनाधस २००० २०००   

७६ वीभा कम्ऩनी 
५००० ५०००   

७७ सफै प्रकायको ववरम्फ दस्तयु 

  

म्माद 
नाघेको 
यकभको 
५% म्माद नाघेको ६ भहीनासम्भ   

म्माद 
नाघेको 
यकभको 
१०% ६ भहीना नाघेकोभा   
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अनसूुची २  

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फन्धधत) 
ससपारयस दस्तयु  

सस.नॊ. ससपारयसको वववयण 
चारू आसथटक 

वषटको दय 

आगाभी 
आसथटक 

वषटको दय 
(यप) 

कैवपमत 

१ वॊशजको नागरयकता ससपारयस् सनवेदन दस्तयु सभेत १०० १००   

२ अॊसगकृत नागरयकता ससपारयस २०० ५००   

३ नागरयकताको प्रसतसरऩी ससपारयस २०० ३००   

४ नागरयकताको सॊशोधन ससपारयस २०० ५००   

५ नाता प्रभान्णत नेऩारी ३०० ३००   

६ नाता प्रभान्णत अॊग्रजेी ५०० ५००   

७ ववदू्यत जडान ससपारयस ३०० ३००   

८ ववदू्यत जडान सथ्रपेज ५०० २०००   

९ नाभ सॊशोधन, नाभ छुट तथा दईु नाभ एकै ससपारयस २०० ३००   

१० जधभसभसत प्रभान्णत नेऩारी  २०० २००   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्फधधी ससपारयस २०० २००   

१२ नाभथय जधभसभसत सॊशोधन ससपारयस २०० २००   

१३ घयजग्गा नाभसायी ससपारयस २०० ५००   

१४ पुकुवा ससपारयस ३०० ५००   

१५ ऩेधसन काडट वा सो सम्फधधी अधम ससपारयस १०० २००   

१६ हकवारा /सॊयऺक ससपारयस १०० २००   

१७ वववावहत/ अवववावहत प्रभान्णकयण ससपारयस २०० ३००   

१८ नक्कर प्रभान्णत दस्तयु् भारऩोत यसीद सभेत १०० ३००   

१९ व्मवसाम दताट रगत कट्टाको ससपारयस १०० २००   

२० घयनक्सा नाभसायी ५०० ५००   

२१ घय सनभाटण सम्ऩन्न ससपारयस् आयसससी १००० १५००   

२२ घय सनभाटण सम्ऩन्न ससपारयस् कच्ची ५०० ५००   

२३ सनजी ऺेत्रभा रुि कटान ससपारयस ५०० १०००   

२४ सभराऩत्र दस्तयु (प्रत्मेक ऩऺफाट) २०० ५००   

२५ नावारक ऩरयचमऩत्र ससपारयस १०० २००   

२६ व्मन्िगत घटना दताट ३५ ददनसम्भ सन्शलु्क     
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२७ व्मन्िगत घटना दताट ३५ ददन ऩसछ  

१ वषटसम्भ 
१०० य सो 
बधदा भासथ 
२०० 

२ वषटसम्भ 
१०० य 
सो बधदा 
भासथ 
२००   

२८ दसरत,जनजासत,आददवासी ससपारयस १०० १००   

२९ कय न्क्रमय ससपारयस् नेऩारी १०० ३००   

३० ऩारयवारयक वववयण ससपारयस १०० ३००   

३१ ऩश ुसम्फधधी/ सकुुटी ससपारयस सभेत (प्रसत के.जी.)   २०   

३२ िानेऩानी जडान सम्फधधी ससपारयस १०० १००   

३३ उद्योग दताटको रासग ससपारयस       

  क. साना ५०० ५००   

  ि. भझौरा १००० २०००   

  ग. ठूरा १५०० ५०००   

३४ सनजी  ववद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ अनभुसतको ससपारयस       

  क. वार ववकास केधद्र सञ्चारन अनभुसत १००० १०००   

  ि. आधायबतू ववद्यारम १२०० १२००   

  ग. भा.वव. १५०० १५००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोिय  २००० २०००   

३५ साभदुावमक ववद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ सम्फधधी दस्तयु       

  क. वार ववकास केधद्र सञ्चारन अनभुसत ५०० ५००   

  ि. आधायबतू ववद्यारम ७०० ७००   

  ग. भा.वव. १००० १०००   

  घ. स्नातक/ स्नातकोिय  १२०० १२००   

३६ अॊग्रजेी बाषाभा गरयने प्रसत ससपारयस दस्तयु ५०० ५००   

३७ चायवकल्रा प्रभान्णत ३०० ३००   

३८  घयफाटो ससपारयस ३०० ३००   

३९ सॊस्था दताट ससपारयस/ नवीकयण ५०० ५००   

४० नक्शा प्रभान्णत ५०० ५००   

४१ व्मवसाम दताट ससपारयस ५०० ५००   

४२ 

न्शऺक सरूवा अनभुसत ससपारयस (गा.ऩा. फावहय जाॉदा य 
वावहयफाट आउॉदा) ५०० १०००   

४३ भचुलु्का प्रभान्णत २०० २००   

४४ 

उऩबोिा ससभसतहरूराई ववसबन्न प्रमोजनको रासग ददइने 
ससपारयस   ३००   

४५ ऩशऩुधछी उऩचाय सेवा शलु्क       
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  क. फाख्रा, फॊगयु, कुियुा   १०   

  ि. गाई, बैसी, झोऩा, माक   ५०   

  ग. घोडा, िच्चय   ५०   

  घ. कुकुय, ववयारो   ५०   

४६ भासथ उल्रेि बएका फाहेक सफै प्रकायका ससपारयस ३०० ३००   
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अनसूुची ३  

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फन्धधत) 
आधतरयक आमको अनभुान 

याजश्व 

सॊकेत नॊ. 

याजश्व शीषटक 

आ.व. 
०७५।०७६ 
को मथाथट 

चार ु
आ.व.०७६।०
७७ को सॊशोसधत 

अनभुान 

आगाभी आ.व. 
०७७।०७८ को 

अनभुान 

कैवपमत 

११३१३ एकीकृत सम्ऩन्ि कय ० ०.०० ०.००   

११३१४ 
बसूभकय/भारऩोत 208922.00 

२०००००.
०० 

२२००००.०० 
  

११३२१ 
घय वहार कय 

१०८५६२
९.७९ 

१०८०२७३
.०० 

१५०००००.०० 
  

११३२२ वहार सफयौयी कय ० ०.०० २५०००.००   

११४५२ 

ऩूवाटधाय सेवाको उऩमोगभा 
राग्ने कय 

० ०.०० ०.०० 
  

११४७९ अधम भनोयञ्जन कय ० ०.०० २५०००.००   

११६११ व्मवसामरे बिुानी गने ० ०.०० ०.००   

११६२१ 

व्मवसाम फाहेक अधमरे बिुानी 
गने कय 

० ०.०० ०.०० 

  

११६३१ 

कृवष तथा ऩशजुधम व्मवसामको 
कायोवायभा राग्न े

४१०१५०.
०० 

४२५४५०.
०० 

५०००००.०० 

  

११६३२ अिेटोऩहायाभा राग्ने कय ० ०.०० ०.००   

११६९१ 
अधम कय ४९८५.०० 

३४४५४३.
०० 

५०००.०० 
  

१४१११ वविीम सनकामफाट प्राप्त व्माज ० ०.०० ०.००   

१४११२ 

व्माऩायीक सनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११३ 

औधोसगक सनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११४ 

सेवाभूरक सनकामफाट प्राप्त 
व्माज 

० ०.०० ०.०० 
  

१४११९ अधम सनकामफाट प्राप्त व्माज ० ०.०० ०.००   

१४१२१ वविीम सनकामफाट प्राप्त राबाॊश ० ०.०० ०.००   

१४१२२ व्माऩायीक सनकामफाट प्राप्त ० ०.०० ०.००   
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राबाॊश 

१४१२३ 

औधोसगक सनकामफाट प्राप्त 
राबाॊश 

० ०.०० ०.०० 
  

१४१२४ 

सेवाभूरक सनकामफाट प्राप्त 
राबाॊश 

० ०.०० ०.०० 
  

१४१२९ अधम सनकामफाट प्राप्त राबाॊश ० ०.०० ०.००   

१४१५१ 

सयकायी सम्ऩिीको वहारफाट 
प्राप्त आम 

४७१५८८.
२२ 

७१००००.
०० 

१२१००००.०० 

  

१४१९१ ऩमटटन शलु्क ० ०.०० ०.००   

१४१९२ ऩदमात्रा शलु्क ० ०.०० ०.००   

१४२११ 

कृवष उत्ऩादनको ववक्रीफाट प्राप्त 
यकभ 

० ०.०० ०.०० 
  

१४२१२ 

सयकायी सम्ऩिीको ववक्रीफाट 
प्राप्त यकभ 

० ०.०० १००००.०० 

  

१४२१३ अधम ववक्रीफाट प्राप्त यकभ ० ०.०० ०.००   

१४२१६ सनजी धाया वाऩतको शलु्क ० ०.०० ०.००   

१४२१७ 

नहय तथा कुरो उऩमोग 
वाऩतको शलु्क 

० ०.०० ०.०० 

  

१४२१८ ववद्यतु सेवा शलु्क ० ०.०० ०.००   

१४२१९ अधम सेवा शलु्क तथा ववक्री ० ०.०० ०.००   

१४२२१ धमावमक दस्तयु ० ०.०० ०.००   

१४२२३ न्शऺा ऺेत्रको आम्दानी ० ०.०० ०.००   

१४२२४ ऩरयऺा शलु्क ५०००.०० ०.०० १००००.००   

१४२२५ मातामात ऺेत्रको आम्दानी ०.०० ०.०० ०.००   

१४२२९ 
अधम प्रशाससनक सेवा शलु्क 

१५६२०२.
०० 

२०१५००.
०० 

२५००००.०० 
  

१४२४१ 
ऩावकट ङ शलु्क 

२५८०००.
०० 

३५०३७५.
०० 

३०००००.०० 
  

१४२४२ 
नक्साऩास दस्तयु 

१८८७८.०
० 

४२९४८.०
० 

१००००००.०० 
  

१४२४३ 
ससपारयस दस्तयु 

७९२९०.०
० 

१४२३४५.
०० 

५०००००.०० 
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१४२४४ 
व्मन्िगत घटना दस्तयु ७३३०.०० 

१९९५०.०
० 

२००००.०० 
  

१४२४५ 
नाता प्रभान्णत दस्तयु ४४००.०० 

२१८००.०
० 

२५०००.०० 
  

१४२४९ 
अधम दस्तयु 

४३९९१.५
० 

०.०० ५००००.०० 
  

१४२५३ व्मवसाम यन्जषे्ट्रशन दस्तयु ० ०.०० ५००००.००   

१४२५४ येसडमो एप एभ सॊचारन दस्तयु ० ०.०० ०.००   

१४२६२ ववद्यतु सम्फधधी दस्तयु ० ०.०० ०.००   

१४२६३ जरश्रोत सम्फधधी अधम दस्तयु ० ०.०० ०.००   

१४२६५ अधम ऺते्रको आम ० ०.०० ०.००   

१४३११ धमाम दधड जरयवाना य जपत ० ०.०० ०.००   

१४३१२ 

प्रशाससनक दधड जरयवाना य 
जपत 

० 
१९५००.०

० 
२००००.०० 

  

१४३१३ धयौटी सदयस्माहा ० ०.०० ०.००   

१४४११ चार ुहस्ताधतयण ० ०.०० ०.००   

१४४२१ ऩुॉन्जगत हस्ताधतयण ० ०.०० ०.००   

१४५११ फीभा दावी प्राप्ती ० ०.०० ०.००   

१४५२१ प्रदषुण सनमधत्रण शलु्क ० ०.०० ०.००   

१४५२९ अधम याजश्व ० ०.०० ०.००   

१४५३१ 

सयकायी घय जग्गा गडुववर 
सफक्रीफाट प्राप्त यकभ 

० ०.०० ०.०० 

  

१४६११ 
व्मवसाम कय 

११४५०५
२.०० 

१००००००
.०० 

१५०००००.०० 
  

१५१११ 
फेरुज ु

८७८८१०.
६० 

०.०० २५०००.०० 
  

१५११२ सनकासा वपताट ०.०० ०.०० ०.००   

१५११३ अनदुान वपताट ० ०.०० ०.००   

११३१५ 
घय जग्गा यन्जषे्ट्रशन दस्तयु 

९९३८२९.
५० 

१००००००
.०० 

१००००००.०० 
  

३३३४२ 
भनोयञ्जन कय 

२८०००.०
० 

०.०० ०.०० 
  

३३३४३ ववऻाऩन कय ०.०० ०.०० १००००.००   
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३३३६६ 
दहिय फहिय शलु्क ४३५०० 

४४०००.०
० 

४५०००.०० 
  

३३३९१ 

अधम फाॉडपाॉड हनुे याजश्न 
सॊकरन 

०.०० ०.०० ०.०० 
  

११३११ 
व्मन्िगत सम्ऩन्िभा राग्ने कय 

११२२५०.
०० 

१२८३००.
०० 

१३००००.०० घर कर 

११४५१ 

सवायी साधन कय, दताट, वावषटक 
तथा ऩटके 

०.०० ०.००   

आ.व.०७६।०७७ 
बाट नभएको 

११३१२ 

सॊस्थागत सम्ऩिीभा रगाइन े
कय 

०.०० ०.००   

  

भवहरा ववकास तपट  चारकुोष 
व्माज 

५०००.००     

  
कुर जम्भा ५९६०८०

८.६१ 

५७३०९८४
.०० 

८४३००००.०० 
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घरपझोङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
जोमसोम, मुस्ताङ 
फोन नं. ०६९-४४००१६ 
Email: gharapjhongruralmunicipality@gmail.com 
website: www.gharapjhongmun.gov.np 
Facebook: www.facebook.com/GharapjhongRM 
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