
नेत्रावती  8ahf]ª गाउँपालिकाको आलथिक ऐन २०७५  

नते्रावती 8ahf]ª गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो लवधरे्क 

प्रस्तावनााः नेत्रावती 8ahf]ª गाउँपालिकाको आर्र्थक वर्थ २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको 

लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तर्ा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् 

भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि नेत्रावती  8ahf]ª गाउँपालिका गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको 

छ ।  

१. संलिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्र्थक ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेिेलि नेत्रावती  8ahf]ª गाउँपालिका िेत्रिा िाग ूहुनछे । 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका िते्रलभत्र अनुसूलि (१) बिोलिि घरिग्गा कर िगाइन ेर असिू उपर गररनेछ । 

३. भूलि कर (िािपोत):गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनुसूलि (२) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर 

गररनछे ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्र्ाि ेभवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 
िग्गा वा पोिरी पूरै आंलशक तवरि ेवहाििा दिएकोिा अनुसूलि (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र 

असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसार् कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आर्र्थक कारोवारका 

आधारिा अनुसूलि (४) बिोलिि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनछे । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा संस्र्ािे ऊन, िोटो, िलिबुटी, वनकस, 
कवािी िाि र प्रिलित काननूिे लनर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहकेका अन्र् िृत वा िाररएका िीविन्तुको हाि, 
लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तुको व्यवसालर्क कारोवार गरेवापत अनुसूलि (५) बिोलििको कर िगाइने र 

असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःगाउँपालिका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनिा अनुसूलि (६) बिोलिि सवारी साधन कर 

िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा 

सोलह बिोलिि हुनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः गाउँपालिका िते्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (७) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइन ेर असिू उपर 

गररनछे ।।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुन े िनोरन्िन व्यवसार् सेवािा अनुसूलि (८) बिोलिि व्यवसार् कर 

िगाइने र असिु उपर गररनछे ।।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा 

सोलह बिोलिि हुनेछ । 



१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुि ेलनिाथण, रेििेि वा संिािन गरेका अनुसूलि (९) िा उल्िेि 

भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसूलििा भएको व्यस्र्ा अनुसार बहाि लबटौरी शुल्क िगाइन ेर असिू 

उपर गररनछे । 

११. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिकािे लनिाथण, संिािन वा व्यवस्र्ापन गरेका अनूसूलि १० िा उलल्िलित स्र्ानीर् 

पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा व्यवस्र्ा भए अनसुार शलु्क िगाइन े र 

असूि उपर गररनेछ । 

१२. पर्थटनशलु्काःगाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन े पर्थटकहरुवाट अनुसूिी ११ िा उलल्िलित िरिा पर्थटन 

शुल्क िगाईन े र असुि उपर गररनछे ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको 

अवस्र्ािा सोलह बिोलिि हुनछे । 

१३. कर छुटाःर्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्यलि वा संस्र्ाहरुिाई कुन ैपलन दकलसिको कर छुट दिईन ेछैन 

।  

१४. कर तर्ा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कार्थलवलधाः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्र्ा अनुसार कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बलन्ध 

कार्थलवलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । 

 

अनसुिुी १ 

िािपोत 

िग्गाको 

िेत्रफि 
ईकाई िेत पािो िग्गा 

अब्बि िोर्ि लसि िर अब्बि िोर्ि लसि िर 

२० 

रोपनी 

सम्ि 

पलत 

रोपनी 
१० ८ ६ ४ ९ ७ ५ ४ 

२० 

रोपनी 

िलेि ४० 

रोपनी 

सम्ि 

ʺ १२ १० ८ ६ ११ ९ ७ ६ 

४० 

रोपनी 

भन्िा 

िार्ी 

ʺ १४ १२ १० ८ १३ ११ ९ ८ 

 

घरको पकार करको िर 

पक्की घर ३०० 

कच्ची घर १५० 

फुसको घर ५० 

 

 



 

अनसुिुी ३ 

घरबहाि कर 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै घर पसि ग्र्ारेि टहरा िग्गा आदि बहाििा दिएकोिा सम्बलन्धत धनीबाट १० पलतशत बहाि कर लिने । 

अनसुिुी ४ 

व्यवसार् कर 

 

क.सं. लशर्थक बार्र्थक करको िर रु 

s_ xf]6n nh /]i6'/]G6 ef]hgfno 

ldi7fGg e08f/ 

रु.१५००/- 

ख) सुनच ांदी  पसल  रु.२०००/- 

ग) टेलरिङ  व्यवस य  रु.५००/- 

घ) सैलुन  रु.५००/- 

ङ) बु्यटी प ललि  रु.५००/- 

च) टी.भी. फ्रिज कम्प्युटि ममलत रु.२०००/- 

छ) िेफ्रियो मोब इल घिी 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) औषफ्रि पसल सबै फ्रकफ्रसम  रु.१०००/- 

ट) फोटो सु्टफ्रियो रु.५००/- 

ठ) भ ि ाँ पसल  रु.१०००/- 

ि) ग्य स फ्रसफ्रलण्डि फ्रबिेत    रु.१०००/- 

ढ) 
ण) 
त) 
थ) 
द) 

बैंक फ इन न्स फ्रवत्तीय सांस्थ हरु तथ  

सहक िी बैंक न फ  मुलक 

 

क वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ   रु.३०००/- 

ख वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  
रु.२५००/- 

ग वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  रु.२०००/- 

घ वगलको बैंक तथ  फ्रवत्तीय सांस्थ  रु.१५००/- 

ि) फ्रनफ्रज फ्रवद्य लय सांच लन रु.३०००/- 

न) फफ्रनलचि उिोग रु.२०००/- 

प) ग्रील सटि उिोग रु.२०००/- 

फ) फ्रमल(ि न,मकै ,कोदो) रु.१०००/- 

ब) पोल्टी फमल  रु.१०००/- 

भ) म सु पसल  रु.१०००/- 

म) से्टसनिी पसल  रु.५००/- 

य) मफ्रदि  फ्रबफ्रि  रु.१५००/- 

ि) िेफ्रमटेन्स सेव   रु.१०००/- 

ल) क य ललय हल भ ि  रु.५००/- 



 

अनसुिुी ५ 

िलिबुटी, कवािी र िीविन्त ुकर 

लशर्थक करको िर रु 

हाि पलत गोटा १० 

लसङ पलत गोटा १० 

प्वाँि पलत गोटा १ 

छािा पलत गोटा ५० 

 

अनुसुिी ६ 

सवारी साधन कर 

लस न ं सवारीको दकलसि िर रु 
१ हिुका सवारी साधन ५० 

२ हभेी सवारी साधन १०० 

३ िोिर 2०० 

 

अनसुिुी ७ 

लवज्ञापन कर 

लवज्ञापन करको िर बार्र्थक 

१ साइनबोिथ पलत वगथ दफट रु ५० 

२ ब्र्ानर बढीिा एक िलहना सम्िको िालग पलतगोटा रु ५० 

अनसुिुी ८ 

िनोरन्िन कर 

लसनेिाहि लभलिर्ोहि साँस्कृलतक पिशथन हिके पवेश शुल्किा रु १ का िरिे िनोरञ्जन कर िगाउने । 

अनसुिुी ९ 

बहाि लबटौरी शलु्क 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिाथण, रेििेि वा संिािन गरेका हाट बिार वा पसि सावथिलनक स्र्ि ऐिानी िग्गा वा 

सावथिलनक बाटोको छेउिा अस्र्ार्ी पसि र्ाप्न दिए वापत पलत वगथ दफट रु २० सम्ि िालसक बहाि लवटौरी लिने । 

 



 

अनसुिुी १० 

सेवा शलु्क, िस्तरु 

लस न ं सेवाको दकलसि शुल्क रु 

१ घर िग्गा नािसारी लसफाररस रु.५००/- 

२ िोही िगत कट्टा लसफाररस रु.५००/- 

३ घर कार्ि लसफाररस रु.५००/- 

४ छात्रबृलत लसफाररस रु.२००/- 

५ लवपन्न लवद्यार्ी छात्रबृलत्त लसफाररस रु.१००/- 

६ अपाङ्ग लसफाररस फ्रनशुल्क 

७ अस्र्ाई बसोबास लसफाररस रु.२००/- 

८ स्र्ार्ी बसोबास लसफाररस रु.२००/- 

९ नागररकता र पलतलिलप लसफाररस रु.२००/- 

१० अंलगकृत नागररकता लसफाररस रु.५००/- 

११ आर्र्थक अवस्र्ा सम्पन्नता लसफाररस रु.१०००/- 

१२ आर्र्थक अवस्र्ा लवपन्नता लसफाररस रु.२००/- 

१३ लवद्धुत ििान लसफाररस रु.२००/- 

१४ धारा ििान लसफाररस रु.२००/- 

१५ लिलवत रहकेो लसफाररस रु.२००/- 

१६ िवुै नाि गरेको व्यलि एकै ह े भन्ने 

लसफाररस वा फरक िन्ि लिलत संशोधन 

लसफाररस 

रु.२००/- 

१७ िग्गा िुल्र्ाङकन लसफाररस वा पिालणत मुल् ांकनको ०.१% 

१८ व्यवसार् बन्ि लसफाररस रु.२००/- 

१९  व्यवसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस रु.२००/- 

२० व्यापार व्यवसार् नभएको लसफाररस रु.२००/- 

२१ कोटथ दफ लिनाहा लसफाररस फ्रनशुल्क 

२२ नाबािक पररिर्पत्र लसफाररस रु.२००/- 

२३ िौपार्ा सम्बलन्ध लसफाररस रु.५००/- 

२४ व्यवसार् िताथ लसफाररस रु.२००/- 

२५ उद्योग ठाउँ सारी लसफाररस रु.२००/- 

२६ लवद्यािर् ठाउँसारी लसफाररस रु.२००/- 

२७ आन्तररक बसाईसराई लसफाररस रु.२००/- 

२८ लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृत  रु.२०००/- 

२९ किा बृलि लसफाररस रु.१०००/- 

३० व्यलिगत लववरण लसफाररस रु.२००/- 

३१ िग्गा िताथ लसफाररस रु.५००/- 

३२ संरिक लसफाररस व्यलिगत रु.२००/- 

३३ संरिक लसफाररस संस्र्ागत रु.५००/- 

३४ नेपाि सरकारको नाििा बाटो कार्ि रु.५००/- 



लसफररस 

३५ लिलवत सँगको नाता पिालणत  रु.२००/- 

३६ िृतक सँगको नाता पिालणत रु.२००/- 

३७ कोठा िोल्न कार्थ वा रोहवरिा बसे्न कार्थ फ्रन:शुल्क 

३८ लनशुल्क वा सशुल्क स्वास््र् उपिार 

लसफाररस 

फ्रन:शुल्क 

३९ संस्र्ा िताथ लसफाररस रु.५००/- 

४० घरबाटो पिालणत रु.५००/- 

४१ िारदकल्िा पिालणत रु.३००/- 

४२ िन्ि लिलत पिालणत रु.२००/- 

४३ लववाह पिालणत रु.२००/- 

४४ घर पाताि पिालणत रु.२००/- 

४५ कागि वा िञ्िुरीनािा पिालणत रु.२००/- 

४६ हकवािा वा हकिार पिालणत रु.२००/- 

४७  अलववालहत पिालणत रु.५००/- 

४८ िग्गा रेिांकनको कार्थ वा सो कार्थिा 

रोहवर 
रु.५००/- 

४९ िग्गा धनी पूिाथ हराएको लसफाररस रु.२००/- 

५० पूिाथिा घर कार्ि लसफाररस रु.५००/- 

५१ अंगेिी लसफाररस तर्ा पिालणत रु.३००/- 

५२ लििापत्र कागि वा उिुरी िताथ रु.१००/- 

५३ िन्ि िताथ ३५ फ्रदनसम्म फ्रनशुल्क त्यसपफ्रछ 

रु.५०/- 

५४ िृत्र्ु िताथ      " 

५५ बसाईसराई िाने आउने िताथ      " 

५६ सम्बन्धलवच्छेि िताथ      " 

५७ लववाह िताथ      " 

५८ नर्ाँ व्यवसार् िताथ रु.५००/- 

५९ व्यवसार् नवीकरण रु.५००/- 

६० अिि सम्पलत िुल्र्ाङकन मूल् ांकन अांकको ०.२ % 

६१ घर नक्सा पास  

क नक्सा पास लनवेिन फारि िस्तुर रु.५००/- 

ि पक्का घर र पिाथि सिेत पलत वगथ दफट 

िस्तुर 

रु.५/- 

ग कच्ची घर पिाथि सिेत पलत वगथ दफट 

िस्तुर 
फ्रनशुल्क 

घ गाउँपालिका हुनुभन्िा अगािी लनिाथण 

गरेको नक्सापास गिाथ िापिण्ि अनुरुप 

लनिाथण भएिा िात्र पलत वगथ दफट 

रु.४/- 

६२ कन्सुिर लवभागिा िाने लसफररस 

पिालणत 

रु.५००/- 

६३ िालर् उल्िेलित बाहके अन्र् रु.२००/- 

 

 



अनसुिुी ११ 

पर्थटन शलु्क 

पर्ंटदकर् स्र्ि पलहिान पश्चात गाउँसभािे तोके बिोलिि हुने । 

 

 


