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cfdrf]s  गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो लवधयेक 

       ;efaf6 :jLs[t ldltM २०७५/०४/२१ 

प्रस्तावनाः cfdrf]s गाईँपालिकाको अर्थथक वषथ 207५/07६ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन 

गनथको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था 

गनथ वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा 2२8 को ईपधारा (2) बमोलजम cfdrf]s गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, 207५” रहकेो छ । 

 (2) यो ऐन 207५ साि श्रावण 1 गतेदेलख cfdrf]s गाईँ िेत्रमा िागू हुनछे । 

२. सम्पलत करः गाईँपालिकाका िेत्रलभत्र ऄनुसूलच (1) बमोलजम एदककृत सम्पलत कर पलछ लवस्ततृ 

ऄध्ययन गरी िगाआन5े ।  
३. भूलम कर (मािपोत):गाईँपालिका िेत्रलभत्र ऄनुसूलच (2) बमोलजम भूलम कर (मािपोत) िगाआन ेर 

ऄसूि ईपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करः  गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै अंलशक तवरिे वहािमा ददएकोमा ऄनुसूलच (3) बमोलजम घर 

जग्गा वहाि कर िगाआने र ऄसूि गररनछे ।  

५. व्यवसाय करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र अर्थथक 

कारोवारका अधारमा ऄनुसूलच (4) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्तु करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, खोटो, 

जलडबुटी, वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका ऄन्य मृत वा 

माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत 

ऄनुसूलच (5) बमोलजमको कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

७. सवारी साधन करःगाईँपालिका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा ऄनुसूलच (6) बमोलजम सवारी 

साधन कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनमा ऄनुसूलच (7) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाआने र 

ऄसूि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनुसूलच (8) बमोलजम व्यवसाय 

कर िगाआन ेर ऄसिु ईपर गररनेछ ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था 

भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफुिे लनमाथण, रेखदेख वा संचािन गरेका ऄनुसूलच (9) 

मा ईल्िेख भए ऄनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनुसूलचमा भएको व्यस्था ऄनुसार बहाि 

लबटौरी शुल्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 
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११. पार्ककङ शलु्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सुलवधा ईपिब्ध गराए वापत 

ऄनुसूलच (10) बमोलजम पार्ककङ शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे। 

१२. टे्रदकङ्ग, कोयोदकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्  याफ्टीङ्ग शलु्कः  गाईँपालिकाि े

अफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कायोदकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्  याफ्टीङ्गसेवा वा 

व्यवसाय संचािन गरेवारत ऄनुसूलच (11) बमोलजमको शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुः गाईँपालिकािे लनमाथण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनूसूलच 12 मा ईलल्िलखत 

स्थानीय पूवाथधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनुसूलचमा व्यवस्था भए ऄनुसार 

शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे । 

१४. पयथटनशलु्कःगाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन ेपयथटकहरुवाट ऄनुसूची १३ मा ईलल्िलखत दरमा 

पयथटन शलु्क िगाइन े र ऄसुि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१५. कर छुटःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुन ैपलन दकलसमको कर 

छुट ददइने छैन ।  

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

संकिन सम्बलन्ध कायथलवलध गाईँपालिकािे तोके ऄनुसार हुन ेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"lr–! 

-bkmf @ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

Plss[t ;DklQ s/sf b/ 

 

Plss[t ;DklQ s/ lj:t[t cWoog u/L nufOg]5 . 
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cg';"lr–@ 

-bkmf # ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

भूलम कर (मािपोत) 

qm=;+=  v]t tkm{ kfvf] tkm{ 

! hUufsf] lsl;d cJan bf]od l;d rxf/ cJan bf]od l;d rxf/ 

@ k|lt /f]klg nfUg] s/ @) !* !^ !$ !% !$ !# !@ 

न्यूनतम ५ रोपनीसम्मको रु ५० िागे्नछ । 

नोट: कर रकम समयमा नबुझाआ कर रकम बक्यौता रहमेा ऄको बषथ २५%, त्यसको ऄको वषथ १० % थप  र त्यसपलछका प्रत्येक वषथ 

थप ५% जररवाना िागे्नछ र ऄलधकतम  १००% जररवाना िागे्नछ । 

 

 

cg';"lr–# 

-bkmf $ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

घर वहाि कर 

ufpFkflnsf If]q leq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, Uof/]h, uf]bfd,6x/f, 5Kk/ jf kf]v/L k'/} jf 

cf+lzs ?kn] jxfndf lbPsf]df upFkflnsfnfO{ jxfn jf hUuf s/ !)Ü s/ nfUg] . 

 

 

cg';"lr–$ 

-bkmf % ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

व्यवसाय कर 

१ मददरा पसि   1500.00 

२ चुरोट लबडी सुती जन्य   1000.00 

३ हल्का पेय पदाथथ   1000.00 

४ सुनचाँदी पसि   1000.00 

५ औषधी पसि   1000.00 

६ माछामासु लबक्री पसि   1000.00 
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७ अयुवेददक औषधी पसि   1000.00 

८ एग्रोभेट पसि   1000.00 

९ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि   1000.00 

१० छपाआ तथा प्रकाशन   3000.00 

११ कस्मेरटक पसि   1000.00 

१२ मोटर पार्टसथ   1000.00 

१३ प्िाआ तथा ग्िास   1000.00 

१४ कपडा/फेन्सी/जुत्ताचप्पि/ब्याग पसि   1000.00 

१५ धागो टाक पसि   500.00 

१६ 
आिेक्ट्रोलनक पसि (मोबाआि, घडी, क्याल्कुिेटर 

ऄलडयो, लभलडयो, अदद) 
  1000.00 

१७ हाडथवेयर/ मेलसनरी/स्यालनटरी/माबथि पसि   1500.00 

१८ पेट्रोलियम पदाथथ 

 

1500.00 

१९ लस्टि अिमुलनयम पसि   1000.00 

२० फर्थनचर   1000.00 

२१ ढुङ्गा तथा लगट्टी बािुवा लबक्री लवतरण गने   2000.00 

२२ कपडा लसिाआ कटाआ   1000.00 

२३ सु्नकर तथा पुि हाईस   1000.00 

२४ पशु अहार लबक्री केन्र   1000.00 

२५ दकराना पसि   1000.00 

२६ फिफूि/तरकारी पसि   500.00 

२७ ईपहार/ लगफ्ट/ खेिौना पसि   1000.00 

२८ भाँडा पसि (स्टीि, प्िालस्टक,अल्मुलनयम सबैथरी)   1000.00 

२९ माटाको भाँडा पसि   1000.00 

३० लवशेषज्ञ परामशथ तथा ऄन्य व्यावसायी सेवा   2000.00 

३१ ढुवानी तथा ट्रान्सपोटथ    2000.00 

३२ पेन्टर/ साआनबोडथ िेख्ने   1000.00 

३३ खोटो व्यवसायी   1000.00 

३४ जग्गा व्यवसायी   2000.00 

३५ लनमाथण व्यवसायी –-d]lzg Jof;foL_   5000.00 

३६ यस वगीकरणमा नपरेका व्यवसायको हकमा   1000.00 

  ईत्पादनमिूक ईद्योग   

३७ ग्रीि ईद्योग   3000.00 

३८ जुत्ता ईद्योग   1000.00 

३९ 
घरेिु कुरटर ईद्योग(ऄगरबत्ती, मैनबत्ती,टीकी, ऄचार 

तथा ऄन्य कुरटर) 
  1000.00 

४० कपडा तथा गामेन्ट ईद्यँोोग    5000.00 

४१ लसरक डसना ईद्योग पसि   1500.00 

४२ कुटानी पेिानी/ लमि   1500.00 

४३ मसिा लमि   1000.00 
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नोट: यदद मसिा लमि रहकेो लमिबाटै कुटानी पेिानी लमि पलन छ भने कुटानी पेिानी लमिकै व्यवसाय कर 

िागे्न छ । 
  

४४ डेरी ईद्योग/ व्यवसाय   500.00 

४५ ईपभोग्य वस्तु ईत्पादन ईद्योग   1000.00 

४६ वनजन्य ईद्योग   2000.00 

४७ क्रसर÷कन्क्रीट÷आटा भट्टा ईद्योग   5000.00 

४८ ढाकाटोपी पलस्मना ईद्योग   1000.00 

४९ सुर्थतजन्य ईद्योग   2000.00 

   ;]jfd'ns     

५० टेन्ट हाईस   2000.00 

५१ होटि िज रेषु्टरेन्ट   1500.00 

५२ सञ्चार   1000.00 

५३ लवत्तीय   1000.00 

५४ स्वास््य सेवा व्यवसाय   1000.00 

५५ लशिा सेवा लनजी   2000.00 

५६ ममथत सम्भार    1000.00 

५७ ड्राआ लक्िलनक, व्युटी पािथर तथा सैिुन   1000.00 

५८ फूि लवरुवा पसि   500.00 

५९ गैर सरकारी संस्थाहरु   1000.00 

^) d]zLg s/ -7"nf] d]zLg_  @%,))).)) 

^! d]zLg s/ -;fgf] d]zLg_  !%,))).)) 

^@ k|f]h]S6/ ef8f –-k|lt lbg_  !,))).)) 

    

रष्टव्य प्रदेश कानून बनेपलछ सोही बमोलजम हुने । 

 

 

 

 

 

cg';"lr–% 

-bkmf ^ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्तु कर 

१ जडीबुटी लजवजन्तुकर 
जडीबुटी लजवजन्तुकर lj:t[t cWoog u/L nufOg]5 . 

 

 

 

cg';"lr–^ 
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-bkmf & ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

सवारी साधन कर 

१ सवारी साधन कर बस ट्रक िरी र हभेी गाडी 3000.00 

  भाडाका कार लजप ५00.00 
  लनजी कार, जीप, मयुरी ५00.00 
  स्कुटर, मोटरसाआकि तथा ऄन्य सवारी साधनमा  १00.00 

२ पटके सवारी कर 

जीप 50.00     

ट्याक्टर 300.00     

 
 

 

cg';"lr–& 

-bkmf * ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

लवज्ञापन कर 

 

१ लवज्ञापन कर 
;fj{hlgs :yfgdf lj1fkg jf 

;fOgaf]8{ /fv]jfkt jflif{s 
500.00 

    

 

 

 

 

 

cg';"lr–* 

-bkmf ( ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

मनोरन्जन कर 

१ मनोरञ्जन कर  

लसनेमा हि तथा मनोरञ्जन प्रदशथन 

स्थिको प्रवेश शुल्कमा  
रटकटको ५% 

    

जाद ुसकथ स चटक अददमा 
प्रलतददन 

300 
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cg';"lr–( 

-bkmf !) ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

बहाि लबटौरी शलु्क 

१ 
बहाि लबटौरी कर(हाटबजार कर) 

दकराना पसि ÷तरकारी पसि 20.00     

िुगा पसि÷चप्पि पसि 30.00     

मासु पसि 50.00     

 

 

cg';"lr–!) 

-bkmf !! ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

पार्ककङ शलु्क 

१ पार्ककङ्ग शुल्क: प्रलतददन 

बस , ट्रक, िरी, हभेी गाडी, 

ट्याक्टर, जीप 
20.00 

    
मोटरसाआकि, ठेिा गाडा, ऄटो 

ररक्सा र ऄन्य साधन प्रलतघण्टा 
10.00 

    

नोट पार्ककङ्ग शुल्क बसपाकथ  स्थि व्यवलस्थत भएपलछ मात्र िागे्न । 

 

 

 

cg';"lr–!! 

-bkmf !@ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

टे्रदकङ्ग, कोयोदकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र्  याफ्टीङ्ग शलु्क 

cfdrf]s uf=kf n] cfjZos cWoog u/L s/ nufpg]5 .  

 

cg';"lr–!@ 

-bkmf !# ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

सेवा शलु्क, दस्तरु 
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l;kmf/Lz / k|dfl0ft 

  लववरण लवस्ततृ लववरण दर  

१ 
घरजग्गा नामसारी लसफारीस 

० देलख १० रोपनी सम्म  250.00  

१० देलख ३० रोपनीसम्म 350.00  

३० रोपनीभन्दा मालथ 500.00  

ईदाहरण: ठीक १० रोपनी जग्गा छ भने दस्तुर रु. ३५० िागे्नछ ।    

२ मोही िगत कट्टा लसफारीस   250.00  

३ घर कायम लसफारीस 
पक्की घर (प्रलत वगथ दफट) 1.50  

कच्ची घर (प्रलत वगथ दफट) 1.00  

४ सरजलमन लसफारीस दस्तुर 
कायाथियमा  500.00  

स्थिगत 1000.00  

५ छात्रवृलत लसफारीस   250.00  

६ लवपन्न/ऄसहाय लवद्याथी छात्रवृलत लसफारीस   लनशुल्क  

७ ऄपाङ्गता भएको लसफारीस   लनशुल्क  

८ ऄस्थाआ बसोबास लसफारीस   250.00  

९ स्थायी बसोबास लसफारीस   250.00  

१० नागररकता  लसफारीस 
वंशज 250.00  

ऄंलगकृत 1000.00  

११ लवद्युत जडान लसफारीस   250.00  

१२ धारा जडान लसफारीस   250.00  

१३ जीलवत रहकेो लसफारीस   250.00  

१४ 
दबैु नाम गरेको व्यलि एकै हो भने्न वा फरक 

जन्मलमलत संशोधन लसफारीस 
  250.00 

 

१५ व्यवसाय बन्द लसफारीस   250.00  

१६ व्यवसाय सञ्चािन नभएको लसफारीस   250.00  

१७ व्यापार व्यवसाय नभएको लसफारीस   250.00  

१८ कोटथ फी लमनाहा लसफारीस   लनशुल्क  

१९ नाबािक पररचयपत्र लसफारीस   250.00  

२० चौपाया सम्बन्धी लसफारीस   250.00  

२१ व्यवसाय दताथ लसफारीस   1000.00  

२२ ईद्योग ठाईँसारी लसफारीस   1000.00  

२३ लवद्यािय ठाईँसारी लसफारीस   1000.00  

२४ ईधोग दताथ लसफाररस   1000.00  

२५ अन्तररक बसाआसराआ लसफारीस   500.00  

२६ 
लवद्यािय सञ्चािन स्वीकृत किा वृदि/  

लसफारीस 
  1000.00 

 

२७ व्यलिगत लववरण लसफाररस   250.00  

२८ जग्गा दताथ लसफारीस   250.00  

२९ संरिक लसफारीस व्यलिगत   250.00  

३० संरिक लसफारीस संस्थागत   500.00  
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३१ नेपािसरकारको नाममा बाटो कायम लसफारीस   500.00 
 

३२ कोठा खोल्न कायथ रोहबरमा बसे्न  लसफारीस   250.00  

३३ स्वास््य ईपचारको लसफारीस 
लनशुल्क ईपचारको िालग लनशुल्क  

सशुल्क ईपचारको िालग 250.00  

३४ संस्था दताथ लसफारीस   1000.00  

३५ जग्गा धनीपुजाथ हराएको लसफारीस   250.00  

३६ जीलवत सँगको नाता प्रमालणत   250.00  

३७ मृतकसँगको नाता प्रमालणत   250.00  

३८ अर्थथक ऄवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमालणत   500.00  

३९ अर्थथक ऄवस्था कमजोर वा लवपन्नता प्रमालणत   250.00 

 

४० जग्गा मुल्याङ्कन लसफारीस/ प्रमालणत   
०.१ Ü -

न्युनतम २५०_ 

 

४१ चारदकल्िा प्रमालणत   350.00  

४२ जन्मलमलत प्रमालणत   250.00  

४३ घर बाटो प्रमालणत 
बाटो भएको 500.00  

बाटो नभएको 250.00  

४४ लववाह प्रमालणत   250.00  

४५ घर पाताि प्रमालणत   250.00  

४६ कागज/ मञ्जुररनामा प्रमालणत   250.00  

४७ हकवािा वा हकदार प्रमालणत   250.00  

४८ घर सम्पन्न लसफारीस/ प्रमालणत 
पक्की 1000.00  

कच्ची 500.00  

४९ ऄलववालहत प्रमालणत   250.00  

५० ऄपुतािी लसफाररस   250.00  

५१ ऄन्य लसफारीस वा प्रमालणत   250.00  

५२ घर नक्सापास दस्तुर 
पक्की घर 1500.00 

 

कच्ची घर 500.00  

५३ नक्सा पास लनवेदन फाराम दस्तुर   250.00  

५४ सरसफाआ शुल्क 
मालसक 250.00  

सरसफाआ काडथको 200.00  

  नोट: सरसफाआ सम्बन्धी पुवाथधार बनेपलछ िागे्नछ । 

५५ घर खािी गराईँदा प्रलतददन    500.00   

मालथ ईलल्िलखत लसफारीस वा प्रमालणतको प्रलतलिपी अवश्यक परेमा पलन सुरु तोदकएको दस्तुर पुन: िागे्नछ । र ईलल्िलखत कागजात ऄंगे्रजी 

भाषामा अवश्यक परेमा रु. ५०० िागे्नछ । मालथ ईलल्िलखत लसफारीस र प्रमालणत बाहके कुनै लनणथय वा फैसिा अददको नक्कि अवश्यक परेमा 

प्रलतपाना १० रुपयाँ दस्तुर िागे्नछ ।  

  दताथ शलु्क       

५६ जन्म दताथ ३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क ऄन्यथा 250.00  
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५७ मृत्य दताथ ३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क ऄन्यथा 100.00  

५८ बसाआसराआ जाने अईने दताथ 
 २000.00  

५९ सम्बन्धलवच्छेद दताथ ३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क ऄन्यथा 500.00  

६० लववाह दताथ ३५ ददनलभत्र भए लनशुल्क ऄन्यथा 500.00  

६१ व्यवसाय दताथ   100.00  

६२  ईजुरी दताथ तथा मुिा दस्तुर   200.00  

६३ व्यवसाय नलवकरण   100.00  

          

६३ व्यवसाय नलवकरण   100.00 

६४ कृलष समुह दताथ  ५००।०० 
६५ कृलष समुह नलवकरण शुल्क  ३००।०० 

 

 

cg';"lr–!# 

-bkmf !$ ;+u ;DalGwt_ 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* -@_ adf]lhd 

पयथटनशलु्क 

cfdrf]s uf=kf= n] cfjZos cWoog u/L ko{6g z'Ns nufpg]5 . 

 


