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नेत्रावती  8ahf]ª गाउँपालिकाको आलथिक ऐन २०७६  

नते्रावती 8ahf]ª गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो लवधयेक 

प्रस्तावनाः नेत्रावती 8ahf]ª गाईँपालिकाको अर्थथक वषथ २०७६/०७७ को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन 

गनथको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनथ वाञ्छनीय 

भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को ईपधारा (२) बमोलजम नेत्रावती  8ahf]ª गाईँपालिका गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको 

छ ।  

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

  (२) यो ऐन २०७६ साि श्रावण १ गतेदेलि नेत्रावती  8ahf]ª गाईँपालिका िेत्रमा िागू हुनछे । 

२. सम्पलत करः गाईँपालिकाका िते्रलभत्र ऄनुसूलच (१) बमोलजम घरजग्गा कर िगाआन ेर ऄसिू ईपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत):गाईँपालिका िेत्रलभत्र ऄनुसूलच (२) बमोलजम भूलम कर (मािपोत) िगाआने र ऄसूि ईपर 

गररनछे ।  

४. घर वहाि करः  गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाि ेभवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 
जग्गा वा पोिरी पूरै अंलशक तवरि ेवहािमा ददएकोमा ऄनुसूलच (३) बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाआने र 

ऄसूि गररनेछ ।  

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

अधारमा ऄनुसूलच (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

६. जलिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकरः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा संस्थािे उन, िोटो, जलिबुटी, वनकस, 
कवािी माि र प्रचलित काननूिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका ऄन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुको हाि, 
लसङ, प्वाँि, छािा जस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत ऄनुसूलच (५) बमोलजमको कर िगाआने र 

ऄसूि ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करःगाईँपालिका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा ऄनुसूलच (६) बमोलजम सवारी साधन कर 

िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाईँपालिका िते्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा ऄनुसूलच (७) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाआन ेर ऄसिू ईपर 

गररनछे ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुन े मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनुसूलच (८) बमोलजम व्यवसाय कर 

िगाआने र ऄसिु ईपर गररनछे ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

User
Stamp



2 
 

१०. बहाि लबटौरी शलु्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफुि ेलनमाथण, रेिदेि वा संचािन गरेका ऄनुसूलच (९) मा ईल्िेि 

भए ऄनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनुसूलचमा भएको व्यस्था ऄनुसार बहाि लबटौरी शुल्क िगाआन ेर ऄसिू 

ईपर गररनछे । 

११. सेवा शलु्क, दस्तरुः गाईँपालिकािे लनमाथण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनूसूलच १० मा ईलल्िलित स्थानीय 

पूवाथधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनुसूलचमा व्यवस्था भए ऄनसुार शलु्क िगाआन े र 

ऄसूि ईपर गररनेछ । 

१२. पयथटनशलु्कःगाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन े पयथटकहरुवाट ऄनुसूची ११ मा ईलल्िलित दरमा पयथटन 

शुल्क िगाइन े र ऄसुि ईपर गररनछे ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनछे । 

१३. कर छुटःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुन ैपलन दकलसमको कर छुट ददइन ेछैन 

।  

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

कायथलवलध गाईँपालिकािे तोके ऄनुसार हुने छ । 

 

ऄनसुचुी १ 

सि.न. राजश्वका के्षत्रहरु  दर 

1) िम्पसिकर d"Nof+sgsf] 0.१% 

 

ऄनसुचुी २ 

मािपोत 

जग्गाको 

िेत्रफि 
इकाइ िेत पािो जग्गा 

ऄब्बि दोयम लसम चर ऄब्बि दोयम लसम चर 

२० 

रोपनी 

सम्म 

पलत 

रोपनी 
15 13 11 9 14 12 10 8 

२० 

रोपनी 

दलेि ४० 

रोपनी 

सम्म 

ʺ 20 18 16 14 18 16 14 12 

४० 

रोपनी 

भन्दा 

माथी 

ʺ 25 23 21 19 23 21 19 17 
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ऄनसुचुी ३ 

घरबहाि कर 

गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै घर पसि ग्यारेज टहरा जग्गा अदद बहािमा ददएकोमा सम्बलन्धत धनीबाट १० पलतशत बहाि कर लिने । 

ऄनसुचुी ४ 

व्यवसाय कर 

सि.न. राजश्वका के्षत्रहरु  दर 

s_ xf]6n nh /]i6'/]G6 ef]hgfno ldi7fGg e08f/ रु.१५००/- 
ख) सुनच ांदी  पसल  रु.२०००/- 
ग) टेलररङ  व्यवस य  रु.५००/- 
घ) सैलुन  रु.५००/- 
ङ) बु्यटी प ललर  रु.५००/- 
च) टी.भी. फ्रिज कम्प्युटर ममलत रु.२०००/- 
छ) रेफ्रडयो मोब इल घडी फ्रबफ्रि ममलत रु.१०००/- 
ज) म ल वसु्त तथ  सेव को थोक फ्रबिेत   रु.२०००/- 
झ) म ल वसु्त तथ  सेव को खुद्र   फ्रबिेत  रु.१०००/- 
ञ) औषफ्रध पसल सबै फ्रकफ्रसम  रु.१०००/- 
ट) फोटो सु्टफ्रडयो रु.५००/- 
ठ) भ ड ाँ पसल  रु.१०००/- 
ड) ग्य स फ्रसफ्रलण्डर फ्रबिेत    रु.१०००/- 
ढ) बैंक फ इन न्स फ्रवत्तीय सांस्थ हरु तथ  सहक री बैंक न फ  मुलक  

ण) क वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ   रु.३०००/- 
त) ख वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  

रु.२५००/- 

थ) ग वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  रु.२०००/- 

द) घ वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  रु.१५००/- 
ध) फ्रनफ्रज फ्रवद्य लय सांच लन रु.३०००/- 
न) फफ्रनलचर उधोग रु.२०००/- 
प) ग्रील सटर उधोग रु.२०००/- 
फ) फ्रमल(ध न,मकै ,कोदो) रु.१०००/- 
ब) पोल्टी फमल  रु.१०००/- 
भ) म सु पसल  रु.१०००/- 
म) से्टसनरी पसल  रु.५००/- 
य) मफ्रदर  फ्रबफ्रि  रु.१५००/- 
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र) रेफ्रमटेन्स सेव   रु.१०००/- 
ल) क य ललय हल भ ड  रु.५००/- 
j) s[lif/dlxnf ;/sf/L ;+:yf ?=%)) 

z_ art tyf C0f/ax'p2]ZoLo ;xsf/L ;+:yf 
?=!))) 

if_ s[lif tyf kz'kfng kmd{ ?=%)) 

;_ cGo gv'n]sf] ?=%)) 

 

ऄनसुचुी ५ 

जलिबुटी, कवािी र जीवजन्त ुकर 

लशषथक करको दर रु 

हाि पलत गोटा १० 

लसङ पलत गोटा १० 

प्वाँि पलत गोटा १ 

छािा पलत गोटा ५० 

 

ऄनुसुची ६ 

सवारी साधन कर 

लस न ं सवारीको दकलसम दर रु 

१ हिुका सवारी साधन 0 

२ हभेी सवारी साधन 0 

३ िोजर 0 
 

ऄनसुचुी ७ 

लवज्ञापन कर 

लवज्ञापन करको दर बार्थषक 

१ साआनबोिथ पलत वगथ दफट रु ५० 

२ ब्यानर बढीमा एक मलहना सम्मको िालग पलतगोटा रु ५० 

ऄनसुचुी ८ 

मनोरन्जन कर 

लसनेमाहि लभलियोहि साँस्कृलतक पदशथन हिके पवेश शुल्कमा रु १ का दरिे मनोरञ्जन कर िगाईने । 

ऄनसुचुी ९ 
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बहाि लबटौरी शलु्क 

गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफुिे लनमाथण, रेिदेि वा संचािन गरेका हाट बजार वा पसि सावथजलनक स्थि ऐिानी जग्गा वा 

सावथजलनक बाटोको छेईमा ऄस्थायी पसि थाप्न ददए वापत पलत वगथ दफट रु २० सम्म मालसक बहाि लवटौरी लिने । 

 

 

ऄनसुचुी १० 

सेवा शलु्क, दस्तरु 

सि.न. राजश्वका के्षत्रहरु   दर 

s_ घर जग्ग  न मस री फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

ख) मोही ल गत कट्ट  फ्रसफ ररस रु.५००/- 

ग) घर क यम फ्रसफ ररस रु.५००/- 

घ) छ त्रबृफ्रत फ्रसफ रीस रु.२००/- 

ङ) फ्रवपन्न फ्रवद्द्य थी छ त्र बफ्रत्त फ्रसफ ररस रु.१००/- 

च) अप ङ्ग फ्रसफ ररस  फ्रनशुल्क 

छ) अस्थ ई बसोब स फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ज) स्थ यी बसोब स फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

झ) न गररकत  र प्रफ्रतफ्रलफ्रप फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ञ) अांफ्रगकृत न गररकत  फ्रसफ ररस रु.५००/- 

ट) आफ्रथलक अवस्थ  सम्पन्नत  फ्रसफ ररस  रु.१०००/- 

ठ) आफ्रथलक अवस्थ  फ्रवपन्नत  फ्रसफ ररस रु.२००/- 

ड) फ्रवद्दुत जड न फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ढ) ध र  जड न फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ण) जीफ्रवत रहेको फ्रसफ ररस  रु.२००/- 
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त) दुवै न म गरेको व्यक्ति एकै हो भने्न फ्रसफ ररस व  फरक जन्म फ्रमफ्रत सांशोधन 

फ्रसफ ररस 
रु.२००/- 

थ) जग्ग  मूल् ांकन फ्रसफ ररस व  प्रम फ्रणत मुल् ांकनको ०.१% 

द) व्यवस य बन्द फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ध) व्यवस य सांच लन नभएको फ्रसफ ररस रु.२००/- 

न) व्य प र व्यवस य नभएको फ्रसफ ररस रु.२००/- 

प) कोटल फ्रफ फ्रमन ह  फ्रसफ ररस  फ्रनशुल्क 

फ) न ब लक पररचय पत्र फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ब) चौप य सम्बक्ति फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

भ) व्यवस य दत ल फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

म) उधोग ठ उाँ  स री फ्रसफ ररस रु.२००/- 

य) फ्रवद्य लय ठ उाँ  स री फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

र) आन्तररक बस ईसर ई फ्रसफ ररस रु.२००/- 

ल) फ्रवद्य लय सांच लन स्वीकृत  रु.२०००/- 

व) कक्ष  वृदी फ्रसफ ररस  रु.१०००/- 

श) व्यक्तिगत फ्रववरण फ्रसफ ररस  रु.२००/- 

ष) जग्ग  दत ल फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

स) सांरक्षक फ्रसफ ररस व्यक्तिगत  रु.२००/- 

ह) सांरक्षक फ्रसफ ररस सांस्थ गत  रु.५००/- 

क्ष) नेप ल सरक रको न मम  ब टो क यम फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

त्र) जीफ्रवत सांगको न त  प्रम फ्रणत रु.२००/- 

ज्ञ) मृतक सांगको न त  प्रम फ्रणत रु.२००/- 

s) कोठ  खोल्न क यल व  रोहबरम  बसे्न क यल  फ्रन:शुल्क 
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ख) फ्रन:शुल्क व  सशुल्क स्व स्थ्य उपच र फ्रसफ ररस फ्रन:शुल्क 

ग) सांस्थ  दत ल फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

घ) घर ब टो प्रम फ्रणत रु.५००/- 

ङ) च रफ्रकल्ल  प्रम फ्रणत रु.३००/- 

च) जन्म फ्रमफ्रत प्रम फ्रणत रु.२००/- 

छ) फ्रवव ह प्रम फ्रणत रु.२००/- 

ज) घर प त ल प्रम फ्रणत रु.२००/- 

झ) क गज व  मांजुररन म  प्रम फ्रणत रु.२००/- 

ञ) हकव ल  व  हकद र प्रम फ्रणत रु.२००/- 

ट) अफ्रवव फ्रहत प्रम फ्रणत रु.५००/- 

ठ) जग्ग  रेख ांकनको क यल व  सो क यलम  रोहवर रु.५००/- 

ड) जग्ग  धफ्रन पुज ल हर एको फ्रसफ ररस रु.२००/- 

ढ) पुज लम  घर क यम फ्रसफ ररस  रु.५००/- 

ण) अांगे्रजी फ्रसफ ररस तथ  प्रम फ्रणत रु.३००/- 

त) फ्रमल पत्र क गज व  उजुरी दत ल  रु.१००/- 

थ) जन्म दत ल  ३५ फ्रदनसम्म 

फ्रनशुल्क त्यसपफ्रछ 

रु.५०/- 
द) मृतु्य दत ल       " 

ध) बस ईसर ई ज ने आउने दत ल       " 

न) सम्बि फ्रवचे्छद दत ल       " 

प) फ्रवव ह दत ल       " 

फ) नय ाँ व्यवस य दत ल  रु.५००/- 
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ब) व्यवस य नवीकरण रु.५००/- 

भ) अचल सम्पफ्रत्त मुल् ांकन  मूल् ांकन अांकको 

०.२ % 

म) घर नक्स  प स   

य) क)  नक्स  प स फ्रनवेदन फ रम दसु्तर  रु.५००/- 

र) ख) पक्क  घर र पख लल समेत प्रफ्रत वगल फ्रफट दसु्तर  रु.५/- 

ल) ग) कच्ची घर पख लल समेत प्रफ्रत वगल दसु्तर  फ्रनशुल्क 

व) घ) ग उाँप फ्रलक  हुनुभन्द  अग डी फ्रनम लण गरेको नक्स  प स गद ल म पदण्ड 

अनुरुप फ्रनम लण भएम  म त्र प्रफ्रत वगल फ्रफट  
रु.४/- 

श) कनु्सलर फ्रवभ गम  ज ने फ्रसफ ररस प्रम फ्रणत रु.५००/- 

ष) म फ्रथ उले्लक्तखत ब हेक अन्य रु.२००/- 

 

 

ऄनसुचुी ११ 

पयथटन शलु्क 

पयंटदकय स्थि पलहचान पश्चात गाईँसभािे तोके बमोलजम हुने । 

 

 


