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घरपझोङ गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो आलथिक ऐन, २०७८ 

प्रस्िावनााः 

घरपझोङ गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्िाविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर िथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने िथा आर् संकिनको प्रशासलनक 
व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, घरपझोङ गाउँपालिकाको गाउँ सभािे र्ो आलथिक ऐन बनाएको 
छ। 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) र्स ऐनको नाम "आलथिक ऐन, २०७८" रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन सम्वि ्२०७८ साि श्रावण १ गिेदेजि िागू हनुेछ । 

 

२. र्स गाउँपालिकामा अनसूुची १ मा उल्िेि गररए बमोजिमका करहरु लिइनेछ । 

३.  र्स गाउँपालिकामा अनसूुची २ मा उल्िेि गररए बमोजिमका दस्िरुहरु लिइनेछ । 

४.  र्स गाउँपालिकाको आन्िररक आर्को अनमुान अनसूुची ३ बमोजिम गररएको छ । 

५.  कर छुटाः र्स ऐन बमोजिम कर लिनि दायर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन 
यकलसमको कर छुट ददईने छैन । 

६.  कर िथा शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्ियवलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर िथा 
शलु्क संकिन सम्बन्धी कार्ियवलध घरपझोङ गाउँ कार्िपालिकािे िोके अनसुार हनुेछ । 

 

अनसूुची १ 

(ऐनको दफा २ सँग सम्बजन्धि) 
करका दरहरु 

लस.न. रािश्वका िते्रहरु  
आ.व. ०७७/७८ 
को दर 

आ.व. ०७८/७९ 
को प्रस्िायवि दर 

पषु्ट् र्ाइँ कैयफर्ि 

१ होटि व्र्सार् कर 

75000 75000 

२० वा सो भन्दा वढी 
कोठा भएको सयुवधा 
सम्पन्न ररसोटि 

  

30000 30000 

२० भन्दा कम कोठा 
भएको सयुवधा सम्पन्न 
ररसोटि 

  

20000 20000 २० कोठा वा सोभन्दा   
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बढी  

10000 10000 
१० देजि १९ 

कोठासम्म  
  

५००० ५००० ९ कोठा वा सोभन्दा 
कम 

  

२ होमस्टे 500 500 प्रलिघर   

३ 
होिसेि ठूिो 
यकराना पसि कर 

१५००० २०००० 

होिसेि रुपमा साना 
यकराना पसिहरुको 
सामाग्री यविरणिाई 
आधार लिइएको 

  

४ 
मध्र्म यकलसमको 
पसिहरु  

५००० १००००     

५ 
साना यकलसमको 
यकराना पसिहरु 

  ५०००     

६ 

रेषु्टरेण्ट, िदु्रा पसि, 

स्टेशनरी िथा 
यवभािनमा नपरेका 
अन्र् सबै पसिहरु 

2000 2000     

७ 
कम््रू्टर 
इजन्स्टच्रू्ट 

० २०००     

८ अफसेट प्रसे ० २०००     

९ 
घमु्िी 
पसिहरु/व्र्ापार 

जिप वायर्िकाः 
१०००० पटके 
५०० 

जिप वायर्िकाः 
१२००० पटके 
७०० 

सवारी साधनहरुमा 
ल्र्ाएर व्र्ापार 
व्र्वसार् गरे वापिको 
कर 

  

ट्रकाः वायर्िक 
१५००० पटके 
१००० 

ट्रकाः वायर्िक 
१७००० पटके 
१२०० 

  

१० लडयष्टिरी उद्योग  ३०००० ३००००     

११ पानी उद्योग  १०००० १००००     

१२ ब्िक उद्योग  ७००० ७०००     

१३ ग्र्ारेि   

  
क) मोटरसाइकि 
ग्र्ारेि 

3000 ३५००     

  
ि) बस,िीप, ट्रक 
आदद 

8000 १००००     

१४ शोरुम र सलभिस 10000 १२००० दईुपाङ्ग्ग्र े   
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  सेन्टर २०००० २५००० चारपाङ्ग्ग्र े   

१५ 
फलनिचर उद्योग र 
शोरुम 

१०००० १२०००     

१६ 
फेजन्सङ िािी/लग्रि 
उद्योग  

१०००० १२०००     

१७ 
कुटानी यपसानी 
लमिहरु 

२००० २०००     

१८ थ्रसेर १००० १०००     

व्र्वसायर्क पश ुिथा कृयर् फामिहरु  

१९ भेडा,च्र्ाङ्ग्ग्रा  ३००० ३००० प्रलि गोठ   

२० र्ाक,चौरी  ७००० ७००० प्रलि गोठ   

२१ स्र्ाउ ५००/- प्रलि 
रोपनी 

५००/- प्रलि 
रोपनी 

फि फिेकोमा मात्र 
कर िाग्न,े एक 
रोपनीसम्मको िेिीमा 
कर निाग्न े

  

२२ कुिरुा, बंगरु, माछा ० २००० प्रलि फामि   

२३ डेरी उद्योग ० २५००     

मनोरञ् िन कर  

२४ 
स्वदेशी छार्ाङ्कन 
(डकुमेण्ट्री,म्रू्जिक 
लभलडर्ो) 

५००० ५००० पर्िटकीर् िेत्र 
गरेवापि 

  

२५ स्वदेशी चिजचत्र  १५००० २००००    

२६ 
यवदेशी छार्ाङ्कन 
(डकुमेण्ट्री,म्रू्जिक 
लभलडर्ो) 

१५००० २००००    

२७ यवदेशी चिजचत्र ३०००० ३५०००    

पायकि ङ शलु्क (रात्री यवश्राम)  

२८ ट्रक, बस, ् र्ाक्टर 
िोडर,डोिर १५० १५० 

गाउँपालिकाको पायकि ङ 
िेत्र प्रर्ोग गरेवापि 

  

२९ िीप,कार,भ्र्ान १०० १००   

३० मोटर साइकि  २० २०   

पायकि ङ शलु्क (छोटो समर्को िालगर ददवा)  

३१ ट्रक, बस, ् र्ाक्टर 
िोडर,डोिर २० २० गाउँपालिकाको पायकि ङ 

िेत्र प्रर्ोग गरेवापि 
  

३२ िीप,कार,भ्र्ान १० १०   
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३३ मोटर साइकि  ५ ५   

३४ 

गाडी रोकी िाना 
बनाउने िानेहरुको 
िालग सरसफाई 
शलु्क 

बसाः २००    िीपाः 
१०० 

बसाः २००    िीपाः 
१०० 

  

घर कर  

३५ सामान्र् िािको 
आवाशीर् घर १०० १०० सामान्र् पररवारको २-

५ कोठा भएको 
  

३६ मध्र्म िािको 
आवाशीर् घर ३०० ३०० 

५ कोठा भन्दा बढी 
कोठा भएको  मध्र्म 
घर  

  

३७ पक्की घर ५०० ७०० पक्की िािको ्िाष्टर 
गरेको  

  

३८ मािपोि  शलु्क  ५० ५० 

न्र्नुिम रु ५० र १ 
रोपनी भन्दा मालथ प्रलि 
रोपनी रु ५० का 
दरिे थप हदैु िान े 

  

३९ घर नक्सापास 
दस्िरु (आवाशीर्) ३ ३ प्रलि स्क्वार्र यफट   

४० 
घर नक्सापास 
दस्िरु (व्र्ावसायर्क 
दस्िरु) 

५ ५ प्रलि स्क्वार्र यफट   

४१ घर नक्सा 
अलभिेजिकरण) २ २ प्रलि स्क्वार्र यफट   

४२ 
पर्िटकीर् सेवा 
शलु्क िथा 
साहलसक िेि 

१००० १००० प्रलि कार्िक्रम    

४३ घर वहाि कर १०% १०% भाडा रकमको   

४४ र्ासािगमु्बा  लनकासी 
लसफाररस 

१०००० १०००० प्रलि के.िी.   

४५ 

लनकासीिन्र् अन्र् 
िलडबटुी लसफाररस 
(अगरकाँडा 
िगार्ि)  

२ २ प्रलि के.िी.   

४६ चररचरण कर 
(अन्र् कर) 

५ ५ प्रलि गोटा भेडाबाख्रा    

५० ५० प्रलि गोटा र्ाक   
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लनिी यवधािर् सञ्चािन दस्िरु   

४७ बाि यवकास र पूवि 
प्राथलमक  ५०० ५००     

४८ आधारभिू िह ५००० ५०००     

४९ माध्र्लमक िह १०००० १००००     

५० उच्च िह १५००० १५०००     

अन्र् दस्िरु   

५१ आर् प्रमाजणि  ०.१० प्रलिशि ०.१० प्रलिशि     

५२ सम्पजत्त मलु्र्ाङ्कन ०.०५ प्रलिशि ०.०५ प्रलिशि     

५३ 
लनमािण कम्पनी 
इिाििपत्र दिाि 
शलु्क 

५०००० ५००००     

५४ 
लनमािण कम्पनी 
इिाििपत्र 
नामसारी शलु्क 

१०००० १००००     

५५ लनमािण कम्पनी 
नवीकरण दस्िरु २००० ३०००     

५६ 
लनमािण कम्पनी 
नवीकरण थप 
दस्िरु 

२००० ५०००     

५७ सहकारी दिाि ५००० ५०००     

५८ होम स्टे दिाि शलु्क  

  
  

लनिी १००० १००० प्रदेश सरकारबाट 
िारी भएको कार्ियवलध 
बमोजिम गने 

  

सामदुायर्क  १०००० १००००   

५९ होम स्टे नवीकरण  २००० २०००    

६० 

मािपोि 
कार्ाििर्िाई 
घरको मूल्र्ाङ्कन 
लसफाररस 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
माटोको िोडाइ: 
३०० सामान्र् 
घर: १०० 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
माटोको िोडाइ: 
३०० सामान्र् 
घर: १०० 

    

६१ व्र्वसार् दिाि परुानो लन:शलु्क 
नर्ाँ दिाि: 200 

२००     

६२ 
सावििलनक िग्गामा 
मोबाइि टावर 
रािेवापिको शलु्क 

५०००(सरकारी)  ५०००(सरकारी)  प्रलि टावर⁄प्रलि मयहना   

६००० (लनिी) ८००० (लनिी)    

६३ रेलडर्ो र ५०० ५०० सामदुायर्क    



 

6 
 

एफ.एम.स्टेशन 
संचािन कर १००० १००० लनिी   

६४ ट्राभि कम्पनी ५००० ५०००   
गा.पा.लभत्र काउन्टर 
रािी व्र्वसार् 
सञ्चािन गरे वापिको 
कर 
  

  

६५ र्ािार्ाि कम्पनी ५००० ५०००   

६६ एर्रिाईन्स कम्पनी 
लबक्री १०००० १५०००   

६७ यवज्ञापन कर ३० ५० प्रलि वगि यफट   

यवत्तीर् संस्थाको िालग वायर्िक कर  

६८ कमलसिर्ि बैंक १०००० १०००० यवत्तीर् संस्थाहरूको 
वायर्िक कर सम्वन्धमा 
नेपाि सरकारको 
लनर्मानसुार स्थानीर् 
िहहरूिाई प्रदान 
गररनपुने िाभांसको 
प्रलिशि वा र्सैसाथ 
उल्िेजिि दरमा िनु 
बढी हनु्छ सोही 
बमोजिम कर लिन े। 

  

६९ यवकास बैंक ७००० ७०००   

७० फाइनान्स कम्पनी  ५००० ५०००   

७१ माइक्रो फाइनान्स  २००० २०००   

७२ वीमा कम्पनी ५००० ५०००   

७३ सवै प्रकारको 
यविम्ब दस्िरु 

म्र्ाद नाघेको 
रकमको ५% 

म्र्ाद नाघेको 
रकमको ५% 

म्र्ाद नाघेको ६ 
मयहनासम्म  

  

म्र्ाद नाघेको 
रकमको १०% 

म्र्ाद नाघेको 
रकमको १०% ६ मयहना नाघेकोमा   

 

अनसूुची २ 

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बजन्धि) 
लसफाररस दस्िरु 

लस.न. लसफाररसको यववरण 

चाि ु
आ.व.०७७।०७८ 

को दर 

आ.व. 
०७८।०७९ 
को प्रस्िायवि 

दर 

कैयफर्ि 

१ वंशिको नागररकिा लसफाररस: लनवेदन दस्िरु समेि 100 १००   

२ अंलगकृि नागररकिा लसफाररस  500 १०००   

३ नागररकिाको प्रलिलिपी लसफाररस  300 300   

४ नागररकिाको संशोधन लसफाररस  500 500   
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५ नािा प्रमाजणि नेपािी 300 300   

६ नािा प्रमाजणि अंग्रिेी 500 500   

७ यवद्यिु िडान लसफाररस 300 300   

८ यवद्यिु िडान लथ्रफेि  2000 २५००   

९ नाम संशोधन, नाम छुट िथा दईु नाम एकै लसफारस 300 300   

१० िन्मलमलि प्रमाजणि नेपािी 200 200   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्बन्धी लसफाररस  200 200   

१२ नामथर िन्मलमलि संशोधन लसफाररस 200 200   

१३ घरिग्गा नामसारी लसफाररस 500 500   

१४ फुकुवा लसफाररस  500 500   

१५ पेन्सन काडि वा सो सम्बन्धी अन्र् लसफारस  200 200   

१६ हकवािा /संरिक लसफाररस  200 200   

१७ यववायहि/अयववायहि प्रमाजणकरण लसफाररस 300 300   

१८ नक् कि प्रमाजणि दस्िरुाः मािपोि रसीद समेि  300 300   

१९ व्र्वसार् दिाि िगि कट्टाको लसफाररस  200 200   

२० लडयष्टिरी उद्योग नर्ाँ दिाि लसफाररस  ३०००० ३००००   

२१ लडयष्टिरी उद्योग नयवकरण लसफाररस  १०००० १००००   

२२ पानी उद्योग दिाि लसफाररस १०००० १००००   

२३ पानी उद्योग नवीकरण लसफाररस ५००० ५०००   

२४ घरनक् सा नामसारी  500 500   

२५ घर लनमािण सम्पन् न लसफाररसाः आरलससी 1500 1500   

२६ घर लनमािण सम्पन् न लसफाररसाः कच्ची 500 500   

२७ लनिी िेत्रमा रुि कटान लसफाररस  1000 1000   

२८ न्र्ायर्क सलमलिमा लनवेदन  दिाि दस्िरु 0 100   

२९ लमिापत्र दस्िरु (प्रत्रे्क पिबाट) 500 500   

३० नावािक पररचर्पत्र लसफाररस  200 200   

३१ व्र्जिगि घटना दिािको लबिम्ब शलु्क २०० २००   

३२ व्र्जिगि घटना दिाि प्रमाणपत्रको नक्कि दस्िरु ५०० ५००   

३३ 
व्र्जिगि घटना दिाि नागररक अलभिेि दिाि 
यकिाब हेरेको दस्िरु २०० २०० 

  

३४ कन्सिुर प्रमाजणकरण 0 ५००   

३५ दलिि, िनिालि, आददवासी लसफाररस  100 100   

३६ कर जक्िर्र लसफाररसाः नेपािी 300 300   

३७ पाररवाररक यववरण लसफाररस  300 300   

३८ पश ु सम्बन्धी र सकुुटी लसफाररस समेि (प्रलि 20 20   
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के.िी.) 
३९ िानेपानी िडान सम्बन्धी लसफाररस  100 100   

४० ििश्रोि उपर्ोग उपभोिा सलमलि दिाि दस्िरु २००० २०००   

४१ ििश्रोि उपर्ोग उपभोिा सलमलि नवीकरण दस्िरु १००० १०००   

४२ 
ििश्रोि उपर्ोग उपभोिा सलमलि नवीकरण 
लबिम्ब शलु्क (बायर्िक) ५०० ५००   

४३ उद्योग दिािको िालग लसफाररस      

  

क. साना   500   

ि. मझौिा   2000   

ग. ठूिा   5000   

४४ लनिी यवद्यािर् किा थप अनमुलिको दस्िरु   

  

क. वाि यवकास केन्द्र सञ् चािन    ० ५०००   

ि. आधारभिु यवद्यािर्  ० ७०००   

ग. मा.यव. १०००० १००००   

४५ लनिी यवद्यािर् सञ् चािन िथा किा थप अनमुलिको लसफाररस  

  

क. वाि यवकास केन्द्र सञ् चािन    १००० १०००   

ि. आधारभिु यवद्यािर्  १२०० १२००   

ग. मा.यव. १५०० १५००   

घ. स्नािक र स्नािकोत्तर  २००० २०००   

४६ सामदुायर्क यवद्यािर् सञ् चािन िथा किा थप सम्बन्धी दस्िरु   

  
क. वाि यवकास केन्द्र सञ् चािन अनमुलि   500 500   

ि. आधारभिु यवद्यािर्  700 700   

ग. मा.यव. 1000 1000   

४७ सामदुायर्क यवद्यािर्मा किा थप सम्बन्धी दस्िरु   

  क. स्नािकर स्नािकोत्तर  1200 1200   

४८ अंग्रिेी भार्ामा गररने प्रलि लसफाररस दस्िरु  500 500   

४९ चार यकल्िा प्रमाजणि  300 300   

५० घरबाटो लसफाररस  300 300   

५१ संस्था दिाि लसफाररस र नयवकरण 500 500   

५२ नक्शा प्रमाजणि  500 500   

५३ व्र्वसार् दिाि लसफाररस 500 500   

५४ 
जशिक सरुवा अनमुलि लसफाररस (गा.पा.बायहरबाट 
आउँदा, िादा) 1000 1000   

५५ शैजिक प्रमाणपत्र दस्िरु ० २००   

५६ मचुलु्का प्रमाजणि  200 200   
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५७ 
उपभोिा सलमलिहरुिाई यवलभन् न प्रर्ोिनको िालग 
ददइने लसफाररस  300 300   

५८ पशपुन्छी उपचार सेवा शलु्क        

  

क. बाख्रा, बंगरु, कुिरुा  10 10   

ि. गाई, भैसी, झोपा, र्ाक 50 50   

ग. घोडा, िच्चर 50 50   

घ. कुकुर, यवरािो 50 50   

५९ मालथ उल्िेि भएका बाहेक सबै प्रकारका लसफाररस 300 300   

६० 
सामाजिक सरुिा भत्ताको िालग बैंक िािा िोल्न े
लसफाररस  ० लनशलु्क   

६१ अपाङ्गिा पररचर् पत्र सम्बन्धी लसफाररस ० लनशलु्क   

 

अनसूुची ३ 

(ऐनको दफा २ सँग सम्बजन्धि) 
आन्िररक आर्को अनमुान 

रािश्व संकेि 
नं. 

रािश्व शीर्िक 

चाि ु
आ.व.०७६।०७७ 

को र्थाथि 

चाि ु

आ.व.०७७।०७
८को संशोलधि 

अनमुान 

आगामी आ.व. 
०७८।०७९ को 

अनमुान 

कैयफ
र्ि 

११३१३  सम्पजत्त कर ००        

११३१४ भलूमकर/मािपोि ३१९३९०.५० २२००००.०० २२००००.००   

११३१५ 

घर िग्गा रजिषे्ट्रशन 
दस्िरु 

११६५३२६.०० ७०००००.०० १००००००.०० 
  

११३२१ घर वहाि कर १६६७८८३.४९ १५०००००.०० १५०००००.००   

११३२२ वहाि लबटौरी कर ०० १८७५०.०० ०.००   

११४७९ अन्र् मनोरञ्जन कर ०० ३२५००.०० ३५०००.००   

११६३१ 

कृयर् िथा पशिुन्र् 
व्र्वसार्को कारोवारमा 
िाग्न े

४१०३००.०० ४०००००.०० ५०००००.००   

११६९१ अन्र् कर ३९४०.०० ६५००.०० ७०००.००   

१४१५१ 
सरकारी सम्पत्तीको 
वहािबाट प्राप्त आर् 

७८६०००.०० १२९२२३३.०० २००००००.००   

१४२१२ 
सरकारी सम्पत्तीको 
यवक्रीबाट प्राप्त रकम 

०० ५५५०००.०० १००००.००   

१४२१३ अन्र् यवक्रीबाट प्राप्त ०० ३१८०.०० २५००.००   
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रकम 

१४२२४ पररिा शलु्क ८५००.०० २१२००.०० १००००.००   

१४२२९ 

अन्र् प्रशासलनक सेवा 
शलु्क 

१२३३००.०० २५००००.०० २५००००.०० 
  

१४२४१ पायकि ङ शलु्क ३००३७५.०० २२५०००.०० २५००००.००   

१४२४२ नक्सापास दस्िरु ४२९४८.०० ५००००.०० ५०००००.००   

१४२४३ लसफाररस दस्िरु १३८४४५.०० ५०००००.०० ५०००००.००   

१४२४४ व्र्जिगि घटना दस्िरु १९५५०.०० २५८००.०० ३००००.००   

१४२४५ नािा प्रमाजणि दस्िरु २३५००.०० २७५००.०० ३००००.००   

१४२४९ अन्र् दस्िरु ८९०२२.०० ८८५३८.०४ १०००००.००   

१४२५३ 

व्र्वसार् रजिषे्ट्रशन 
दस्िरु 

००  ५००००.०० २५०००.०० 
  

१४३१२ 
प्रशासलनक दन्ड 
िररवाना र िफि 

२०७२४.५० ९२.०० ५०००.००   

१४६११ व्र्वसार् कर १११४४७५.०० ८७५०००.०० १५०००००.००   

१५१११ बेरुि ु ०० २५०००.०० २५०००.००   

३३३४२ मनोरञ्जन कर ०० ०.०० ०.००   

३३३४३ यवज्ञापन कर ०० ०.०० १००००.००   

३३३६६ दहत्तर बहत्तर शलु्क ४४०००.०० ५००००.०० ५००००.००   

३३३९१ 
अन्र् बाँडफाँड हनु े
रािश्न संकिन 

००  ०.०० ००    

११३११ 
व्र्जिगि सम्पजत्तमा 
िाग्ने कर 

११४७००.०० ११५०००.०० १२००००.०० 
घर 
कर 

  कुि िम्मा ६३९२३७९.४९ ७०३१२९३.०४ ८६७९५००.००   
 


