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घरपझोङ गाईँपालिकाको ऐन न.ं  

 

घरपझोङ गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो ऐन 

प्रस्तावनाः 

घरपझोङ गाईँपालिकाको अर्थथक वषथ २०७६/७७ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ 

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

संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनथ वाञ्छनीय भएकोि,े  

घरपझोङ गाईँ सभाि ेयो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन सम्वत् २०७६ साि श्रावण १ गतेदलेि िागू हुनेछ । 

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

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

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

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

पलन दकलसमको कर छुट ददइने छैन ।  

६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायथलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर 

तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कायथलवलध घरपझोङ गाईँ कायथपालिकाि ेतोके ऄनुसार 

हुनछे । 

 

-०- 
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अनसूुची १ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्फन्धधत) 

आर्थिक वषि २०७६/७७ का रार्ग कयका दयहरू 

र्स.नॊ. याजश्वका ऺते्रहरू 

आर्थिक वषि 
२०७५/७६को 

दय 

आर्थिक वषि 
२०७६/७७ 
को रार्ग 

प्रस्ताववत दय 

ऩषु्ट्याईँ कैवपमत 

१ होटर व्मवसाम कय 

२०००० २०००० २० कोठा वा सोबधदा फढी   

१०००० १०००० १० देन्ि १९ कोठासम्भ   

५००० ५००० ९ कोठा वा सोबधदा कभ   

२ होभस्टे ५०० ५०० प्रर्तघय   

३ 

होरसेर/ ठूरो वकयाना 
ऩसर कय १५००० १५००० 

होरसेर रूऩभा साना वकयाना 
ऩसरहरूको साभग्री ववतयणराई 
आधाय र्रइएको   

४ 

भध्ममभ वकर्सभको 
ऩसरहरू   ५०००     

५ 

येषु्टयेण्ट, िदु्राऩसर, स्टेशनयी 
तथा ववबाजनभा नऩयेका 
अधम सफै ऩसरहरू २००० २०००     

६ घमु्ती ऩसरहरू/ व्माऩाय   

 रू २०० 
प्रर्त ऩटक 
वा 
वावषिक रू 
५००० 

सवायी साधनहरूभा ल्माएय व्माऩाय 
व्मवसाम गये वाऩतको कय   

७ 

र्डवष्टरयी उद्योग नमाॉ दताि 
र्सपारयस ३०००० ३००००     

८ 

र्डवष्टरयी उद्योग नवीकयण 
र्सपारयस १०००० १००००     

९ ऩानी उद्योग दताि   १००००     

१० 

ऩानी उद्योग नवीकयण 
र्सपारयस   ५०००     

११ ब्रक उद्योग ५००० ७०००     

१२ ग्मायेज         

१३ क) भोटयसाइकर ग्मायेज २००० २०००     

१४ ि) फस,जीऩ, ट्रक आदद ५००० ५०००     

१५ 

शोरुभ/ सर्बिस सेधटय १०००० 

१०००० दईुऩाङ्ग्ग्र े   

१६ २०००० चायऩाङ्ग्ग्र े   
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१७ पर्निचय उद्योग/शोरूभ १०००० १००००     

१८ कुटानी वऩसानी र्भरहरू २००० २०००     

१९ थ्रसेय   १०००     

व्मवसावमक ऩश ुतथा कृवष  पाभिहरूका रार्ग कय  

२० बेडा, च्माङ्ग्ग्रा २५०० २५००  प्रर्त गोठ   

२१ माक, चौयी ५००० ५०००  प्रर्त गोठ   

२२ स्माउ ५०० 

५००/ प्रर्त 
योऩनी 

पर परेकोभा भात्र कय राग्ने, 
एक योऩनीसम्भको िेतीभा कय 
नराग्ने 

 भनोयञ्जन  कय 

२३ 

स्वदेशी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री, म्मून्जक र्बर्डमो) ३००० ५००० 

ऩमिटकीम ऺेत्र प्रमोग गयेवाऩत 

  

२४ स्वदेशी चरन्चत्र १०००० १५०००   

२५ 

ववदेशी छामाङ्कन (डकुभेण्ट्री, 
म्मून्जक र्बर्डमो) १०००० १५०००   

२६ ववदेशी चरन्चत्र २०००० २५०००   

ऩाकीङ शलु्क (यात्रीववश्राभ) 

२७ 

ट्रक, फस, याक्टय, रोडय, 

डोजय १५० १५० गाउॉऩार्रकाको ऩावकि ङ ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

२८ जीऩ, काय, भ्मान १०० १००   

२९ भोटय साइकर २० २०   

ऩाकीङ शलु्क (छोटो सभमको रार्ग/ ददवा) 
 

३० 

ट्रक, फस, याक्टय, रोडय, 

डोजय २० २० गाउॉऩार्रकाको ऩावकि ङ ऺेत्र प्रमोग 
गयेवाऩत 

  

३१ जीऩ, काय, भ्मान १० १०   

३२ भोटय साइकर ५ ५   

३३ 

गाडी योकी िाना फनाउने 
िाने हरुको रार्ग 
सयसपाई शलु्क   

फस् २०० 

जीऩ् १०० 

  

  

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   
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३६ ऩक्की घय ५०० ५०० ऩक्की िारको प्राष्टय गयेको   

३७ भारऩोत शलु्क ३० ५० 

धमूनतभ रू.५० य १ योऩनी बधदा 
भार्थ प्रर्त योऩनी रू. ५० का 
दयरे थऩ हुॉदै जाने   

३८ 

घय नक्साऩास दस्तयु 
(आवाशीम) ३ ३ प्रर्त स्क्वामय वपट   

३९ 

घय नक्साऩास दस्तयु 
(व्मावसावमक प्रमोजन) ५ ५ प्रर्त स्क्वामय वपट   

४० घय नक्सा अर्बरेिीकयण २ २ प्रर्त स्क्वामय वपट   

४१ हाट फजाय २० २० प्रर्त ऩसर/ प्रर्तददन   

४२ 

ऩमिटकीम सेवा शलु्क तथा 
साहर्सक िेर १००० १००० प्रर्त कामिक्रभ   

४३ घयवहार कय १०.००% १०.००% बाडा यकभको   

४४ मासािगमु्फा र्नकासी १०००० १०००० प्रर्त के.जी.   

४५ 

र्नकासीजधम अधम जर्डफटुी 
(अगयकाॉडा रगामत) २ २ प्रर्त के.जी.   

४६ 

चरयचयण कय (अधम कय) ५ 

५ प्रर्त गोटा बेडावाख्रा   

४७ ५० प्रर्त गोटा माक   

र्नजी ववद्यारम सञ्चारन कय 

४८ फार ववकास/ ऩूवि प्राथर्भक   ५००     

४९ आधायबतू तह   ५०००     

५० भाध्मर्भक तह   १००००     

५१ उच्च तह   १५०००     

अधम  कय 

 

५२ आम प्रभान्णत ०.०५% ०.१०%     

45 सम्ऩन्ि भूल्माङ्कन ०.०३% ०.०५%     

46 

र्नभािण सेवा कम्ऩनी 
नवीकयण दस्तयु १५०० २०००     

48 सहकायी दताि/ नवीकयण १००० 

५००० दताि शलु्क   

१००० नवीकयण शलु्क   

49 

अधम सॊघसॊस्था नवीकयण/ 
र्सपारयस दस्तयु ५०० ५००     

50 

होभ स्टे दताि  १०० 

१००० र्नजी   

51 ५००० साभदुावमक   
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र्नवेदन दस्तयु् 
होभस्टे नवीकयण शलु्क 

 

१०० 

५००  

१००० 
र्नजी  

साभदुावमक  

52 

भारऩोत कामािरमराई 
घयको भूल्माॊकन र्सपारयस   

RCC: ५०० 

ढुङ्गा भाटोको जोडाइ् ३०० 

साभाधम घय् १०० 

    

53 व्मवसाम दताि   

ऩयुानो् 
र्न्शलु्क 

नमाॉ दताि् 
२०० वावषिक   

54 भोवाइर/ सञ्चाय टावय   ५००० प्रर्त टावय   

55 येर्डमो/ एप् एभ ्स्टेशन 
सञ्चारन कय 

  ५०० साभदुावमक   

56   १००० र्नजी   

57 ट्राबर कम्ऩनी   ५०००     

58 मातामात कम्ऩनी   ५००० 

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

59 

एमयराईधस कम्ऩनी ववक्री 
काउण्टय   १००००     

60 ववऻाऩन कय    ३० प्रर्त वगि वपट   

वविीम सॊस्थाको रार्ग वावषिक कय 

    ६१ कभर्सिमर फैंक   १०००० 

 

  

६२ ववकास फैंक   ७०००   

६३ पाइनाधस कम्ऩनी   ५०००   

६४ भाइक्रो पाइनाधस   २०००   

६५ वीभा कम्ऩनी   ५०००   
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अनसूुची २  

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फन्धधत) 
र्सपारयस दस्तयु  

र्स.नॊ. र्सपारयसको वववयण 

चारू 
आ.व. 

०७५/७६  
को दय 

आगाभी आ.व. 
०७६/७७ को 
प्रस्ताववत दय 

कैवपमत 

१ वॊशजको नागरयकता र्सपारयस् र्नवेदन दस्तयु सभेत १००  १००   

२ अॊर्गकृत नागरयकता र्सपारयस   200   

३ नागरयकताको प्रर्तर्रऩी र्सपारयस   200   

४ नागरयकताको सॊशोधन र्सपारयस   200   

५ नाता प्रभान्णत नेऩारी   300   

६ नाता प्रभान्णत अॊग्रजेी   500   

७ ववदू्यत जडान र्सपारयस   300   

८ ववदू्यत जडान र्थ्रपेज   500   

९ नाभ सॊशोधन, नाभ छुट तथा दईु नाभ एकै र्सपारयस   200   

१० जधभर्भर्त प्रभान्णत नेऩारी    200   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्फधधी र्सपारयस   200   

१२ नाभथय जधभर्भर्त सॊशोधन र्सपारयस   200   

१३ घयजग्गा नाभसायी र्सपारयस   200   

१४ पुकुवा र्सपारयस   300   

१५ ऩेधसन काडि वा सो सम्फधधी अधम र्सपारयस   १००   

१६ हकवारा /सॊयऺक र्सपारयस   १००   

१७ वववावहत/ अवववावहत प्रभान्णकयण र्सपारयस   २००   

१८ नक्कर प्रभान्णत दस्तयु् भारऩोत यसीद सभेत   100   

१९ व्मवसाम दताि रगत कट्टाको र्सपारयस   १००   

२० घयनक्सा नाभसायी   ५००   

२१ घय र्नभािण सम्ऩन्न र्सपारयस् आयर्ससी   1000   

२२ घय र्नभािण सम्ऩन्न र्सपारयस् कच्ची   500   

२३ र्नजी ऺेत्रभा रुि कटान र्सपारयस   ५००   

२४ र्भराऩत्र दस्तयु धमामीक सर्भर्तको कानून फभोन्जभ  

२५ नावारक ऩरयचमऩत्र र्सपारयस   १००   

२६ व्मन्िगत घटना दताि ३५ ददनसम्भ   र्न्शलु्क   
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२७ व्मन्िगत घटना दताि ३५ ददन ऩर्छ  

  

१ वषिसम्भ 
१०० य सो 
बधदा भार्थ 
२००   

२८ दर्रत,जनजार्त,आददवासी र्सपारयस   100   

२९ कय न्क्रमय र्सपारयस् नेऩारी   100   

३० ऩारयवारयक वववयण र्सपारयस   100   

३१ िानेऩानी जडान सम्फधधी र्सपारयस   100   

३२ उद्योग दतािको रार्ग र्सपारयस       

  क. साना   500   

  ि. भझौरा   1000   

  ग. ठूरा   1500   

३३ 

र्नजी ववद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ अनभुर्तको 
र्सपारयस 

  
    

  क. वार ववकास केधद्र सञ्चारन अनभुर्त   1000   

  ि. आधायबतू ववद्यारम   1200   

  ग. भा.वव.   1500   

  घ. स्नातक/ स्नातकोिय    2000   

३४ 

साभदुावमक ववद्यारम सञ्चारन तथा कऺा थऩ 
सम्फधधी दस्तयु 

  
    

  क. वार ववकास केधद्र सञ्चारन अनभुर्त   500   

  ि. आधायबतू ववद्यारम   700   

  ग. भा.वव.   1000   

  घ. स्नातक/ स्नातकोिय    1200   

३५ अॊग्रजेी बाषाभा गरयने प्रर्त र्सपारयस दस्तयु   500   

३६ चायवकल्रा प्रभान्णत   300   

३७  घयफाटो र्सपारयस   300   

३८ सॊस्था दताि र्सपारयस/ नवीकयण   ५००   

३९ नक्शा प्रभान्णत   ५००   

४० व्मवसाम दताि र्सपारयस   500   

४१ 

न्शऺक सरूवा अनभुर्त र्सपारयस (गा.ऩा. फावहय 
जाॉदा य वावहयफाट आउॉदा) 

  
५००   

४२ भचुलु्का प्रभान्णत   २००   

४३ भार्थ उल्रेि बएका फाहेक सफै प्रकायका र्सपारयस   300   
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अनसूुची ३ 

(ऐनको दपा ४ सॉग सम्फन्धधत) 

आधतरयक श्रोत अनभुान 

याजस्व 

सॊकेत नॊ. 
शीषिक 

गत 
आ.व.०७४/
७५ को 
मथाथि 

चारू आ.व. 
०७५/७६ 

को अनभुान 

चारू 
आ.व.को 

आषाढ भवहना 
सम्भको 
अवस्था 

चारू आ.व. 
०७५/७६ 

को सॊशोर्धत 
अनभुान 

आगाभी 
आ.व. 

०७६/७७ 

को अनभुान 

११३११ व्मन्िगत सम्ऩन्िभा राग्ने कय २७००० ५००००० २५००० १५७०००० १५७०००० 

११३१२ सॊस्थागत सम्ऩन्िभा रगाइने कय ० १००००० ० १९०००० १९०००० 

११३१४ बरू्भकय/ भारऩोत १९६७५२ ३००००० ३१२६९६   ३२०००० 

११३२१ घय फहार कय ८०९८४६ ५००००० ३३८४७१   १०००००० 

११३२२ फहार ववटौरयकय ० ५०००० ०   २०००० 

११४५१ 

सवायी साधन कय,  दताि,वावषिक तथा 
ऩटके १११००० ५००००० १४०००     

११४७१ र्सनेभा डकुभेन्ण्ट्र ० १००००० १३०००   १००००० 

११४७२ ववऻाऩन कय ० १००००० ०     

११६१३ व्मवसाम यन्जषे्ट्रशन दस्तयु १३५३८३२ २०००००० २०२०००   २७६००० 

११६३१ 

कृवष तथा ऩशजुधम वस्तकुो 
व्मवसावमक कायोफायभा राग्ने कय ३४००३० ५००००० १२२९९७   ५९०००० 

११६३२ 

अिेटोऩहायभा राग्ने कय (कानूनरे 
र्नषधे गयेको फाहेक भतृ ऩशऩुॊऺीको 
हाड, छारा, प्वाॉि, र्सॊग) ० २०००० ०     

११६९१ अधम कय ३८४५०० १४५००० १६४८२   ५२०००० 

१४१५१ 

सयकायी सम्ऩन्िको फहारफाट प्राप्त 
आम ० १०००००० ५६४४४     

१४१७१ वन योमल्टी ० १०००००       

१४१७२ िानी योमल्टी (ढुङ्गा, र्गट्टी, वारवुा) ३८२५०० ५०००००       

१४१७६ ऩमिटन सेवा शलु्क योमल्टी ० ३०००००       

१४१७८ सवायी साधन कय ० १५००००       

१४२११ कृवष उत्ऩादनको वववक्रफाट प्राप्त आम ० ३००००       

१४२१२ 

सयकायी सम्ऩन्िको वववक्रफाट प्राप्त 
यकभ (र्रराभ ववक्री) ० २५०००       

१४२१३ अधम वववक्रफाट प्राप्त यकभ ० १०००० २७०००     
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१४२१९ अधम सेवा शलु्क १८७०० ० १६०     

१४२२४ ऩयीऺा शलु्क ० ५०००       

१४२२५ मातामात ऺेत्रको आम्दानी ० २५००००       

१४२२९ 

अधम प्रशासर्नक सेवा शलु्क, टेण्डय 
ववक्री, र्नवेदन दस्तयु, वटकट, 

व्मवसावमक प्रभाणऩत्र, नवीकयण ० ५०००० ४९५००   १००००० 

१४२४१ ऩावकि ङ शलु्क १००५०० २५०००० १४२५००   ३००००० 

१४२४२ नक्सा ऩास दस्तयु ० ५०००० ०   ७००००० 

१४२४३ र्सपारयस दस्तयु ५५०१३ १००००० ४९५४०   १७००००० 

१४२४४ व्मन्िगत घटना दताि दस्तयु ० ५०००० २९८०   १००००० 

१४२४५ नाता प्रभान्णत दस्तयु ० ५०००० १५००   १००००० 

१४२४९ अधम दस्तयु ० ३००००० ५९९७०   १००००० 

१४३११ धमावमक र्नवेदन दस्तयु ० १५००       

१४३१२ प्रशासर्नक दण्ड, जरयवाना य जपत ० २००० ८७६१०१   २००००० 

१४५२१ प्रदूषण र्नमधत्रण शलु्क ० ५०००       

  कूर जम्भा ३७७९६७३ ८०४३५०० २३१०३४१   ७८८६००० 

 


