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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो आलथिक ऐन, २०७८ 

प्रस्तावना् 

घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि २०७८/०७९ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन 
गनिको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक 
व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे, घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबारे मो आलथिक ऐन फनाएको 
छ। 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

(१) मस ऐनको नाभ "आलथिक ऐन, २०७८" यहेको छ । 

(२) मो ऐन सम्वत ्२०७८ सार श्रावण १ गतेदेजि रागू हनुेछ । 

 

२. मस गाउॉऩालरकाभा अनसूुची १ भा उल्रेि गरयए फभोजजभका कयहरु लरइनेछ । 

३.  मस गाउॉऩालरकाभा अनसूुची २ भा उल्रेि गरयए फभोजजभका दस्तयुहरु लरइनेछ । 

४.  मस गाउॉऩालरकाको आन्तरयक आमको अनभुान अनसूुची ३ फभोजजभ गरयएको छ । 

५.  कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय लतनि दायमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन 
यकलसभको कय छुट ददईने छैन । 

६.  कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामियवलध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा 
शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामियवलध घयऩझोङ गाउॉ कामिऩालरकारे तोके अनसुाय हनुेछ । 

 

अनसूुची १ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्फजन्धत) 
कयका दयहरु 

लस.न. याजश्वका ऺते्रहरु  
आ.व. ०७७/७८ 
को दय 

आ.व. ०७८/७९ 
को प्रस्तायवत दय 

ऩषु्ट् माइॉ कैयपमत 

१ होटर व्मसाम कय 

75000 75000 

२० वा सो बन्दा वढी 
कोठा बएको सयुवधा 
सम्ऩन्न रयसोटि 

  

30000 30000 

२० बन्दा कभ कोठा 
बएको सयुवधा सम्ऩन्न 
रयसोटि 

  

20000 20000 २० कोठा वा सोबन्दा   
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फढी  

10000 10000 
१० देजि १९ 

कोठासम्भ  
  

५००० ५००० ९ कोठा वा सोबन्दा 
कभ 

  

२ होभस्टे 500 500 प्रलतघय   

३ 
होरसेर ठूरो 
यकयाना ऩसर कय 

१५००० २०००० 

होरसेर रुऩभा साना 
यकयाना ऩसरहरुको 
साभाग्री यवतयणराई 
आधाय लरइएको 

  

४ 
भध्मभ यकलसभको 
ऩसरहरु  

५००० १००००     

५ 
साना यकलसभको 
यकयाना ऩसरहरु 

  ५०००     

६ 

येषु्टयेण्ट, िदु्रा ऩसर, 

स्टेशनयी तथा 
यवबाजनभा नऩयेका 
अन्म सफै ऩसरहरु 

2000 2000     

७ 
कम््मूटय 
इजन्स्टच्मूट 

० २०००     

८ अपसेट प्रसे ० २०००     

९ 
घमु्ती 
ऩसरहरु/व्माऩाय 

जजऩ वायषिक् 
१०००० ऩटके 
५०० 

जजऩ वायषिक् 
१२००० ऩटके 
७०० 

सवायी साधनहरुभा 
ल्माएय व्माऩाय 
व्मवसाम गये वाऩतको 
कय 

  

ट्रक् वायषिक 
१५००० ऩटके 
१००० 

ट्रक् वायषिक 
१७००० ऩटके 
१२०० 

  

१० लडयष्टरयी उद्योग  ३०००० ३००००     

११ ऩानी उद्योग  १०००० १००००     

१२ ब्रक उद्योग  ७००० ७०००     

१३ ग्मायेज   

  
क) भोटयसाइकर 
ग्मायेज 

3000 ३५००     

  
ि) फस,जीऩ, ट्रक 
आदद 

8000 १००००     

१४ शोरुभ य सलबिस 10000 १२००० दईुऩाङ्ग्ग्र े   
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  सेन्टय २०००० २५००० चायऩाङ्ग्ग्र े   

१५ 
पलनिचय उद्योग य 
शोरुभ 

१०००० १२०००     

१६ 
पेजन्सङ जारी/लग्रर 
उद्योग  

१०००० १२०००     

१७ 
कुटानी यऩसानी 
लभरहरु 

२००० २०००     

१८ थ्रसेय १००० १०००     

व्मवसायमक ऩश ुतथा कृयष पाभिहरु  

१९ बेडा,च्माङ्ग्ग्रा  ३००० ३००० प्रलत गोठ   

२० माक,चौयी  ७००० ७००० प्रलत गोठ   

२१ स्माउ ५००/- प्रलत 
योऩनी 

५००/- प्रलत 
योऩनी 

पर परेकोभा भात्र 
कय राग्न,े एक 
योऩनीसम्भको िेतीभा 
कय नराग्न े

  

२२ कुियुा, फॊगयु, भाछा ० २००० प्रलत पाभि   

२३ डेयी उद्योग ० २५००     

भनोयञ् जन कय  

२४ 
स्वदेशी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूजजक 
लबलडमो) 

५००० ५००० ऩमिटकीम ऺेत्र 
गयेवाऩत 

  

२५ स्वदेशी चरजचत्र  १५००० २००००    

२६ 
यवदेशी छामाङ्कन 
(डकुभेण्ट्री,म्मूजजक 
लबलडमो) 

१५००० २००००    

२७ यवदेशी चरजचत्र ३०००० ३५०००    

ऩायकि ङ शलु्क (यात्री यवश्राभ)  

२८ ट्रक, फस, ् माक्टय 
रोडय,डोजय १५० १५० 

गाउॉऩालरकाको ऩायकि ङ 
ऺेत्र प्रमोग गयेवाऩत 

  

२९ जीऩ,काय,भ्मान १०० १००   

३० भोटय साइकर  २० २०   

ऩायकि ङ शलु्क (छोटो सभमको रालगय ददवा)  

३१ ट्रक, फस, ् माक्टय 
रोडय,डोजय २० २० गाउॉऩालरकाको ऩायकि ङ 

ऺेत्र प्रमोग गयेवाऩत 
  

३२ जीऩ,काय,भ्मान १० १०   
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३३ भोटय साइकर  ५ ५   

३४ 

गाडी योकी िाना 
फनाउने िानेहरुको 
रालग सयसपाई 
शलु्क 

फस् २००    जीऩ् 
१०० 

फस् २००    जीऩ् 
१०० 

  

घय कय  

३५ साभान्म िारको 
आवाशीम घय १०० १०० साभान्म ऩरयवायको २-

५ कोठा बएको 
  

३६ भध्मभ िारको 
आवाशीम घय ३०० ३०० 

५ कोठा बन्दा फढी 
कोठा बएको  भध्मभ 
घय  

  

३७ ऩक्की घय ५०० ७०० ऩक्की िारको ्राष्टय 
गयेको  

  

३८ भारऩोत  शलु्क  ५० ५० 

न्मनुतभ रु ५० य १ 
योऩनी बन्दा भालथ प्रलत 
योऩनी रु ५० का 
दयरे थऩ हदैु जान े 

  

३९ घय नक्साऩास 
दस्तयु (आवाशीम) ३ ३ प्रलत स्क्वामय यपट   

४० 
घय नक्साऩास 
दस्तयु (व्मावसायमक 
दस्तयु) 

५ ५ प्रलत स्क्वामय यपट   

४१ घय नक्सा 
अलबरेजिकयण) २ २ प्रलत स्क्वामय यपट   

४२ 
ऩमिटकीम सेवा 
शलु्क तथा 
साहलसक िेर 

१००० १००० प्रलत कामिक्रभ    

४३ घय वहार कय १०% १०% बाडा यकभको   

४४ मासािगमु्फा  लनकासी 
लसपारयस १०००० १०००० प्रलत के.जी.   

४५ 

लनकासीजन्म अन्म 
जलडफटुी लसपारयस 
(अगयकाॉडा 
रगामत)  

२ २ प्रलत के.जी.   

४६ चरयचयण कय 
(अन्म कय) 

५ ५ प्रलत गोटा बेडाफाख्रा    

५० ५० प्रलत गोटा माक   
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लनजी यवधारम सञ्चारन दस्तयु   

४७ फार यवकास य ऩूवि 
प्राथलभक  ५०० ५००     

४८ आधायबतू तह ५००० ५०००     

४९ भाध्मलभक तह १०००० १००००     

५० उच्च तह १५००० १५०००     

अन्म दस्तयु   

५१ आम प्रभाजणत  ०.१० प्रलतशत ०.१० प्रलतशत     

५२ सम्ऩजत्त भलु्माङ्कन ०.०५ प्रलतशत ०.०५ प्रलतशत     

५३ 
लनभािण कम्ऩनी 
इजाजतऩत्र दताि 
शलु्क 

५०००० ५००००     

५४ 
लनभािण कम्ऩनी 
इजाजतऩत्र 
नाभसायी शलु्क 

१०००० १००००     

५५ लनभािण कम्ऩनी 
नवीकयण दस्तयु २००० ३०००     

५६ 
लनभािण कम्ऩनी 
नवीकयण थऩ 
दस्तयु 

२००० ५०००     

५७ सहकायी दताि ५००० ५०००     

५८ होभ स्टे दताि शलु्क  

  
  

लनजी १००० १००० प्रदेश सयकायफाट 
जायी बएको कामियवलध 
फभोजजभ गने 

  

साभदुायमक  १०००० १००००   

५९ होभ स्टे नवीकयण  २००० २०००    

६० 

भारऩोत 
कामािरमराई 
घयको भूल्माङ्कन 
लसपारयस 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
भाटोको जोडाइ: 
३०० साभान्म 
घय: १०० 

RCC: ५०० ढुङ्गा 
भाटोको जोडाइ: 
३०० साभान्म 
घय: १०० 

    

६१ व्मवसाम दताि ऩयुानो लन:शलु्क 
नमाॉ दताि: 200 

२००     

६२ 
साविजलनक जग्गाभा 
भोफाइर टावय 
यािेवाऩतको शलु्क 

५०००(सयकायी)  ५०००(सयकायी)  प्रलत टावय⁄प्रलत भयहना   

६००० (लनजी) ८००० (लनजी)    

६३ येलडमो य ५०० ५०० साभदुायमक    
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एप.एभ.स्टेशन 
सॊचारन कय १००० १००० लनजी   

६४ ट्राबर कम्ऩनी ५००० ५०००   
गा.ऩा.लबत्र काउन्टय 
यािी व्मवसाम 
सञ्चारन गये वाऩतको 
कय 
  

  

६५ मातामात कम्ऩनी ५००० ५०००   

६६ एमयराईन्स कम्ऩनी 
लफक्री १०००० १५०००   

६७ यवऻाऩन कय ३० ५० प्रलत वगि यपट   

यवत्तीम सॊस्थाको रालग वायषिक कय  

६८ कभलसिमर फैंक १०००० १०००० यवत्तीम सॊस्थाहरूको 
वायषिक कय सम्वन्धभा 
नेऩार सयकायको 
लनमभानसुाय स्थानीम 
तहहरूराई प्रदान 
गरयनऩुने राबाॊसको 
प्रलतशत वा मसैसाथ 
उल्रेजित दयभा जनु 
फढी हनु्छ सोही 
फभोजजभ कय लरन े। 

  

६९ यवकास फैंक ७००० ७०००   

७० पाइनान्स कम्ऩनी  ५००० ५०००   

७१ भाइक्रो पाइनान्स  २००० २०००   

७२ वीभा कम्ऩनी ५००० ५०००   

७३ सवै प्रकायको 
यवरम्फ दस्तयु 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्माद नाघेको 
यकभको ५% 

म्माद नाघेको ६ 
भयहनासम्भ  

  

म्माद नाघेको 
यकभको १०% 

म्माद नाघेको 
यकभको १०% ६ भयहना नाघेकोभा   

 

अनसूुची २ 

(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फजन्धत) 
लसपारयस दस्तयु 

लस.न. लसपारयसको यववयण 

चार ु
आ.व.०७७।०७८ 

को दय 

आ.व. 
०७८।०७९ 
को प्रस्तायवत 

दय 

कैयपमत 

१ वॊशजको नागरयकता लसपारयस: लनवेदन दस्तयु सभेत 100 १००   

२ अॊलगकृत नागरयकता लसपारयस  500 १०००   

३ नागरयकताको प्रलतलरऩी लसपारयस  300 300   

४ नागरयकताको सॊशोधन लसपारयस  500 500   
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५ नाता प्रभाजणत नेऩारी 300 300   

६ नाता प्रभाजणत अॊग्रजेी 500 500   

७ यवद्यतु जडान लसपारयस 300 300   

८ यवद्यतु जडान लथ्रपेज  2000 २५००   

९ नाभ सॊशोधन, नाभ छुट तथा दईु नाभ एकै लसपायस 300 300   

१० जन्भलभलत प्रभाजणत नेऩारी 200 200   

११ स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्फन्धी लसपारयस  200 200   

१२ नाभथय जन्भलभलत सॊशोधन लसपारयस 200 200   

१३ घयजग्गा नाभसायी लसपारयस 500 500   

१४ पुकुवा लसपारयस  500 500   

१५ ऩेन्सन काडि वा सो सम्फन्धी अन्म लसपायस  200 200   

१६ हकवारा /सॊयऺक लसपारयस  200 200   

१७ यववायहत/अयववायहत प्रभाजणकयण लसपारयस 300 300   

१८ नक् कर प्रभाजणत दस्तयु् भारऩोत यसीद सभेत  300 300   

१९ व्मवसाम दताि रगत कट्टाको लसपारयस  200 200   

२० लडयष्टरयी उद्योग नमाॉ दताि लसपारयस  ३०००० ३००००   

२१ लडयष्टरयी उद्योग नयवकयण लसपारयस  १०००० १००००   

२२ ऩानी उद्योग दताि लसपारयस १०००० १००००   

२३ ऩानी उद्योग नवीकयण लसपारयस ५००० ५०००   

२४ घयनक् सा नाभसायी  500 500   

२५ घय लनभािण सम्ऩन् न लसपारयस् आयलससी 1500 1500   

२६ घय लनभािण सम्ऩन् न लसपारयस् कच्ची 500 500   

२७ लनजी ऺेत्रभा रुि कटान लसपारयस  1000 1000   

२८ न्मायमक सलभलतभा लनवेदन  दताि दस्तयु 0 100   

२९ लभराऩत्र दस्तयु (प्रत्मेक ऩऺफाट) 500 500   

३० नावारक ऩरयचमऩत्र लसपारयस  200 200   

३१ व्मजिगत घटना दतािको लफरम्फ शलु्क २०० २००   

३२ व्मजिगत घटना दताि प्रभाणऩत्रको नक्कर दस्तयु ५०० ५००   

३३ 
व्मजिगत घटना दताि नागरयक अलबरेि दताि 
यकताफ हेयेको दस्तयु 

२०० २०० 
  

३४ कन्सरुय प्रभाजणकयण 0 ५००   

३५ दलरत, जनजालत, आददवासी लसपारयस  100 100   

३६ कय जक्रमय लसपारयस् नेऩारी 300 300   

३७ ऩारयवारयक यववयण लसपारयस  300 300   

३८ ऩश ु सम्फन्धी य सकुुटी लसपारयस सभेत (प्रलत 20 20   
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के.जी.) 
३९ िानेऩानी जडान सम्फन्धी लसपारयस  100 100   

४० जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सॊस्था दताि दस्तयु २००० २०००   

४१ जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सॊस्था नवीकयण दस्तयु १००० १०००   

४२ 
जरश्रोत उऩमोग उऩबोिा सलभलत नवीकयण 
लफरम्फ शलु्क (फायषिक) ५०० ५००   

४३ उद्योग दतािको रालग लसपारयस      

  

क. साना   500   

ि. भझौरा   2000   

ग. ठूरा   5000   

४४ लनजी यवद्यारम कऺा थऩ अनभुलतको दस्तयु   

  

क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन    ० ५०००   

ि. आधायबतु यवद्यारम  ० ७०००   

ग. भा.यव. १०००० १००००   

४५ लनजी यवद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ अनभुलतको लसपारयस  

  

क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन    १००० १०००   

ि. आधायबतु यवद्यारम  १२०० १२००   

ग. भा.यव. १५०० १५००   

घ. स्नातक य स्नातकोत्तय  २००० २०००   

४६ साभदुायमक यवद्यारम सञ् चारन तथा कऺा थऩ सम्फन्धी दस्तयु   

  
क. वार यवकास केन्द्र सञ् चारन अनभुलत   500 500   

ि. आधायबतु यवद्यारम  700 700   

ग. भा.यव. 1000 1000   

४७ साभदुायमक यवद्यारमभा कऺा थऩ सम्फन्धी दस्तयु   

  क. स्नातकय स्नातकोत्तय  1200 1200   

४८ अॊग्रजेी बाषाभा गरयने प्रलत लसपारयस दस्तयु  500 500   

४९ चाय यकल्रा प्रभाजणत  300 300   

५० घयफाटो लसपारयस  300 300   

५१ सॊस्था दताि लसपारयस य नयवकयण 500 500   

५२ नक्शा प्रभाजणत  500 500   

५३ व्मवसाम दताि लसपारयस 500 500   

५४ 
जशऺक सरुवा अनभुलत लसपारयस (गा.ऩा.फायहयफाट 
आउॉदा, जादा) 1000 1000   

५५ शैजऺक प्रभाणऩत्र दस्तयु ० २००   

५६ भचुलु्का प्रभाजणत  200 200   
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५७ 
उऩबोिा सलभलतहरुराई यवलबन् न प्रमोजनको रालग 
ददइने लसपारयस  300 300   

५८ ऩशऩुन्छी उऩचाय सेवा शलु्क        

  

क. फाख्रा, फॊगयु, कुियुा  10 10   

ि. गाई, बैसी, झोऩा, माक 50 50   

ग. घोडा, िच्चय 50 50   

घ. कुकुय, यवयारो 50 50   

५९ भालथ उल्रेि बएका फाहेक सफै प्रकायका लसपारयस 300 300   

६० 
साभाजजक सयुऺा बत्ताको रालग फैंक िाता िोल्न े
लसपारयस  ० लनशलु्क   

६१ अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र सम्फन्धी लसपारयस ० लनशलु्क   

 

अनसूुची ३ 

(ऐनको दपा २ सॉग सम्फजन्धत) 
आन्तरयक आमको अनभुान 

याजश्व सॊकेत 
नॊ. 

याजश्व शीषिक 

चार ु
आ.व.०७६।०७७ 

को मथाथि 

चार ु

आ.व.०७७।०७
८को सॊशोलधत 

अनभुान 

आगाभी आ.व. 
०७८।०७९ को 

अनभुान 

कैयप
मत 

११३१३  सम्ऩजत्त कय ००        

११३१४ बलूभकय/भारऩोत ३१९३९०.५० २२००००.०० २२००००.००   

११३१५ 

घय जग्गा यजजषे्ट्रशन 
दस्तयु 

११६५३२६.०० ७०००००.०० १००००००.०० 
  

११३२१ घय वहार कय १६६७८८३.४९ १५०००००.०० १५०००००.००   

११३२२ वहार लफटौयी कय ०० १८७५०.०० ०.००   

११४७९ अन्म भनोयञ्जन कय ०० ३२५००.०० ३५०००.००   

११६३१ 

कृयष तथा ऩशजुन्म 
व्मवसामको कायोवायभा 
राग्न े

४१०३००.०० ४०००००.०० ५०००००.००   

११६९१ अन्म कय ३९४०.०० ६५००.०० ७०००.००   

१४१५१ 
सयकायी सम्ऩत्तीको 
वहारफाट प्राप्त आम 

७८६०००.०० १२९२२३३.०० २००००००.००   

१४२१२ 
सयकायी सम्ऩत्तीको 
यवक्रीफाट प्राप्त यकभ 

०० ५५५०००.०० १००००.००   

१४२१३ अन्म यवक्रीफाट प्राप्त ०० ३१८०.०० २५००.००   
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यकभ 

१४२२४ ऩरयऺा शलु्क ८५००.०० २१२००.०० १००००.००   

१४२२९ 

अन्म प्रशासलनक सेवा 
शलु्क 

१२३३००.०० २५००००.०० २५००००.०० 
  

१४२४१ ऩायकि ङ शलु्क ३००३७५.०० २२५०००.०० २५००००.००   

१४२४२ नक्साऩास दस्तयु ४२९४८.०० ५००००.०० ५०००००.००   

१४२४३ लसपारयस दस्तयु १३८४४५.०० ५०००००.०० ५०००००.००   

१४२४४ व्मजिगत घटना दस्तयु १९५५०.०० २५८००.०० ३००००.००   

१४२४५ नाता प्रभाजणत दस्तयु २३५००.०० २७५००.०० ३००००.००   

१४२४९ अन्म दस्तयु ८९०२२.०० ८८५३८.०४ १०००००.००   

१४२५३ 

व्मवसाम यजजषे्ट्रशन 
दस्तयु 

००  ५००००.०० २५०००.०० 
  

१४३१२ 
प्रशासलनक दन्ड 
जरयवाना य जपत 

२०७२४.५० ९२.०० ५०००.००   

१४६११ व्मवसाम कय १११४४७५.०० ८७५०००.०० १५०००००.००   

१५१११ फेरुज ु ०० २५०००.०० २५०००.००   

३३३४२ भनोयञ्जन कय ०० ०.०० ०.००   

३३३४३ यवऻाऩन कय ०० ०.०० १००००.००   

३३३६६ दहत्तय फहत्तय शलु्क ४४०००.०० ५००००.०० ५००००.००   

३३३९१ 
अन्म फाॉडपाॉड हनु े
याजश्न सॊकरन 

००  ०.०० ००    

११३११ 
व्मजिगत सम्ऩजत्तभा 
राग्ने कय 

११४७००.०० ११५०००.०० १२००००.०० 
घय 
कय 

  कुर जम्भा ६३९२३७९.४९ ७०३१२९३.०४ ८६७९५००.००   
 


