
 

 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०३     संख्या:- १    लिलि:- २०७७/३/१० 

भाग -  १ 

गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको अर्थथक ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनाः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको अर्थथक वषष २०७७/०७८ को ऄथष सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाषन्वयन 

गनषको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गन,े छुट ददने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनष 

वान्छानीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधान (२०७२) को धारा २८८ को ईपधारा (२) बमोलजम गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको गाईँ 

सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

 

सलंिप्त नाम र प्रारम्भः  

१. यस ऐनको नाम "गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको अर्थथक ऐन, २०७७"          रहकेो छ । 

२.   यो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गते दलेख गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको िेत्रमा िागु 

हुनेछ ।  

१. सम्पलत्त करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको िेत्रलभत्र ऄनुसूची (१) बमोलजम एकीकृत सम्पलत्त कर 

िगाइने र ऄसुि ईपर गररनछे । 

२. घर वहाि करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर पसि, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा अंलशक तवरिे वहािमा ददएकोमा 

ऄनुसूची (२) बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाइने वा ऄसुि गररनेछ ।  

३. व्यवसाय करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको िेत्र लभत्र व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा पँुजीगत िगानी र 

अर्थथक कारोवारका अधारमा ऄनुसूची (३) बमोलजम व्यवसाय कर िगाइने र ऄसिु  गररनेछ ।  

४. जलडवुटी, कवाडी ई जीवजन्त ुकरः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकाको िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, 

खोटोम जलडबुटीम वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानुनिे लनषेध गररएको जीवजन्तु वाहकेका ऄन्य 

मृत वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता वस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत 

गाईँ कायषपालिकािे तोके बमोलजम कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

५. पयषटन शलु्कः गाईँपालिका लभत्र लचलडयाखाना, ईद्यान, पाकष  ऐलतहालसक तथा पुरातालववक सम्पदा 

ईपयोगको प्रवेश शुल्क बमोलजम लनधाषरण र संकिन गररनेछ । 
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६. सवारी साधन करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्र लभत्र दताष भएका सवारी साधनमा प्रदशे कानुन 

बमोलजम सवारी साधन कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनछे । 

७. लवज्ञापन करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्र लभत्र हुने लवज्ञापनमा ऄनुसूची (४) बमोलजम लवज्ञापन कर 

िगाइने र ऄसुि  ईपर गररनेछ । तर प्रदशे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा ऄवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोही बमोलजम हुनेछ । 

८. मनोरञ्जन करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्र लभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा प्रदशे कानुन 

बमोलजम व्यवसाय कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

९. बहाि लबटौरी करः गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्र लभत्र अफुिे लनमाषण, रेखदखे वा सञ्चािन गरेका 

हाट बजार वा पसि वा सहकारी जग्गामा वनेको सरंचनाको ईपयोग वापत गाईँ कायषपालिकािे 

वार्थषक प्रलत वगष दफट रु ३ का दरिे वहाि लबटौरी शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनछे । 

१०.पार्ककङ शुल्कः  गोसाइकुण्ड गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधन पार्ककङ सुलवधा ईपिव्ध गराए 

वापत ऄनुसूची (५) बमोलजम पार्ककङ शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

११. टे्रदिङ, कोयोदकङ, क्यानोइङ्ग, बञ्जी जलम्पङ, लजपफ्िायर र याषलफ्टङ शलु्कः गोसाइकुण्ड 

गाईँपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदिङ, कोयोदकङ, क्यानोइङ्ग, बञ्जी जलम्पङ, लजपफ्िायर र याषलफ्टङ 

सेवा, प्याराग्िाइलडङ् व्यवसाय सञ्चािन गरे वापत गाईँ कायषपालिकािे तोके बमोलजमको शुल्क िगाइने र 

ऄसुि ईपर गररनेछ । 

१२. सवेा शलु्क दस्तरुः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकािे लनमाषण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनुसूची ६ मा 

व्यवस्था भए ऄनुसार सेवा शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

१३. दहत्तर बहत्तर शलु्कः गोसाइकुण्ड गाईँपालिकािे प्रदशे नं. ३ को अर्थथक ऐन बमोलजम दहत्तर बहत्तर 

शुल्क संकिन गनेछ । 

१४. कर छुटः यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयवव भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुन ैदकलसमको कर छुट 

ददइने छैन । 

१५. कर शलु्क सकंिन सम्बन्धी कायषलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क संकिन 

सम्बन्धी कायषलवलध  गोसाइकुण्ड गाईँपालिकािे तोके ऄनुसार हुनेछ ।  
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ऄनसुचूी १ 

क) एकीकृत सम्पलत्त करको दर रेट 

लस.नं. करयोग्य एकीकृत सम्पलत्तको मूल्य बार्थषक दर रु 

१ दश िाख सम्म १०० 

२ दश िाख दलेख लवस िाख सम्म ३०० 

३ लवस िाख दलेख लतस िाख सम्म ७५० 

४ लतस िाख दलेख ५० िाख सम्म १५०० 

५ पचास िाख दलेख एक करोड सम्म ४००० 

६ एक करोड दलेख दइु करोड सम्म १५००० 

७ पाँच करोड दलेख भन्दा बढी ४०००० 

८ पाँच करोड भन्दा बढी रु २ प्रलत हजार 

 

ख) एकीकृत सम्पलत्त कर प्रयोजनको िालग जग्गाको न्यूनतम मूल्य कायम गदाष मािपोत कायाषिय धुञ्चे, 

रसुवािे रलजष्ट्रशेन पाररत गने प्रयोजनको िालग तोकेको दररेटिाइ न्यूनतम मूल्य कायम गररनेछ ।  

ग) घर तथा संरचनाको मुल्याङ्कन लनम्न ऄनसुार गने ।  

 

िेत्र संरचना प्रलत वगष दफट रु. 

अर.लस.लस.फे्रम 

स्ट्रक्चर 

लसमेन्ट 

जोडाइमा 

अर.लस.लस. 

छाना 

माटोको 

जोडाइमा 

अर.लस.लस. वा 

लसमेन्ट जोडाइमा 

जस्ता वा 

टायिको छाना 

माटोको जोडाइमा 

जस्ता वा टायिको 

छाना 

सेड 

व्यापा

ररक, 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्था

गत 

वसोवा

स 

व्यापा

ररक, 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्था

गत 

वसो

वास 

व्यापा

ररक, 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्था

गत 

वसोवा

स 

व्यापा

ररक, 

औद्यो

लगक 

तथा 

संस्थाग

त 

वसोवा

स 

व्यापाररक, 

औद्योलगक 

तथा 

संस्थागत 

वसोवा

स 

क धुञ्चे, 

स्या

फु्र, 

रटमु

रे 

१५०

० 

१२०

० 

१००

० 

८०० ८०० ६०० ६०० ४०० ४०० २०० 
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ख ऄन्य 

िेत्र 

१२०

० 

१००

० 

८०० ६०० ६०० ४०० ४०० २०० ३०० १५० 

  

 पुरानो घर तथा संरचनाको मूल्य कायम गदाष एकमुष्ट रुपमा ३ वषषको मुल्यालङ्कत रकममा १० प्रलतशत 

ह्रास कट्टी गररने वयसपलछ प्रवयेक वषष १० प्रलतशत ह्रास कट्टी गरी मूल्य कायम गररनेछ । 

 

ऄनसुचूी – २ 

वाहि करको दर रेट 

ि.सं. लववरण दर 

१ भवन, घर, पसि, ग्यारेज, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी भाडामा िगाए वापत 

वहाि कर 

१० प्रलतशत 

 

 

ऄनसुचूी ३ 

व्यवसाय करको दररेट 

ि.सं.  व्यवसायको लववरण दर 

१ दलैनक ईपयोग्य खाद्य पसि पाँच िाख सम्मको 

पँूजीमा 

१००० 

पाँच दलेख दश िाख 

सम्मको पुँजीमा 

१५०० 

दश िाख मालथको 

पँुजीमा 

२००० 

२ मददरा पसि  १५०० 

३ चुरोट बबडी सुर्थतजन्य  १२०० 

हल्का पेय पदाथष  १२०० 

सुनचाँदी पसि  २००० 

४ औषलध पसि  १२०० 

५ माछा मासु लविी पसि  १५०० 

अयुवेददक पसि  १००० 

६ एग्रोभेट पसि  १२०० 

७ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि  २००० 

छपाइ तथा प्रकाशन  २००० 
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कस्मेरटक पसि  १२०० 

८ मोटर पाटषस  २००० 

९ प्िाइ र ग्िास  २००० 

कपडा/फेन्सी/जुत्ता चप्पि र व्याग  २००० 

इिेक्ट्रोलनक पसि (मोवाइि, घडी, 

क्याल्कुिेटर, ऄलडयो र लभलडयो अदद ) 
 १५०० 

१० हाडषवेयर / मेलशनरी / स्यालनटरी / माबषि 

पसि 
 २५०० 

११ फर्थनचर  २००० 

१२ स्नुकर तथा पुि हाईस  १००० 

१३ क्यारेम बोडष  ५०० 

१४ फिफूि / तरकारी पसि  १२०० 

१५ ईपहार / लगफ्ट र खेिौना पसि  १२०० 

१६ भाडा पसि (लस्टि, प्िालष्टक, अल्मुलनयम 

सबै थरी)  
 २००० 

१७ पेन्टर साआनबोडष िेख्ने  १२०० 

१८ लनमाषण व्यवसायी   ३००० 

१९ ईवपादनमिूक ईद्योग   

२० ग्रीि ईद्योग  १५०० 

२१ लसरक, डसना र ईद्योग पसि  १००० 

२२ होटि िज रेषु्टरेन्ट होटि िज ३००० 

भोजनािय १२०० 

लमठाइ पसि १२०० 

खाजा पसि १२०० 

लचया तथा खाजा नास्ता 

पसि 

६०० 

२३ सवेा ईद्योग   

२४ 

 

सञ्चार एफ.एम. प्रसारण १००० 

केवुि च्यानि प्रशारण / 

लडस होम 

१५०० 

फोटोकपी लप.लस.ओ. 

साआबर क्याफे 

१२०० 

कुररयर ६०० 

२५ लवत्तीय िेत्र बैंक प्रलत शाखा १५००० 
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फाइनान्स कम्पनी प्रलत 

शाखा 

१८०० 

बचत तथा ऊण 

सहकारी संस्था 

१००० 

मनी ट्रान्सफर १२०० 

िघु लवत्त १००० 

२६ स्वास््य तथा लवद्यािय संस्था लक्िलनक तथा ल्याब १२०० 

माध्यलमक लवद्यािय २००० 

अधारभुत लवद्यािय १२०० 

प्राथलमक लबद्यािय ६०० 

छात्रावास १२०० 

२७ ममषत सम्भार टायर ट्युव ममषत, 

ररसोलिङ, हावा भन े

६०० 

रट.लभ., दफ्रज, मोटर, 

पङ्खा, रेलडयो, घडी, 

जेनेरेट, कम्प्युटर, 

मोवाआि (इिेक्ट्रोलनक) 

१२०० 

मोटरसाइकि ममषत १२०० 

बस, ट्याक्सी िगायतका 

सवारी साधन ममषत 

२००० 

२८ ड्राआलक्िलनक, व्युटी पािषर तथा सैिुन  ५०० 

२९ गैर सरकारी संस्थाहरु रालष्ट्रय  ३००० 

  ऄन्तराषलष्ट्रय ६००० 

 

ऄनसुचूी ४ 

लवज्ञापन करको दररेट 

ि.स. लववरण दर 

१ होर्थडङ वोडष प्रलत वगष दफट रु १०० 

२ लभत्ते िेखन प्रलत वगष दफट रु ५० 

३ पोि बोडष प्रलत गोटा रु १०० 

 

ऄनसुचूी ५ 

पार्ककङ शलु्कको दररेट 

ि.सं. लववरण दर 

१ हभेी गाडी, वस, ट्रक, िरी, ट्रयाक्टर प्रलत ददन २००/-, प्रलत घन्टा रु 

३५/- 

२ जीप कार प्रलत ददन १००/-, प्रलत घण्टा रु 
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२५/- 

३ मोटरसाइकि प्रलत ददन ५०/-, प्रलत घण्टा रु ५/- 

४ जररवाना (जथाभावी पार्ककङ) प्रवयेक पटक रु २००/- 

 

ऄनसुचूी ६ 

सवेा शलु्क दस्तरुको दररेट 

ि.स. लववरण  लवस्तृत लववरण दर कैदफयत 

१ घरजग्गा नामसारी लसफाररस ५ रोपनी सम्म १००  

५ रोपनी दलेख १० रोपनी 

सम्म 

१५०  

१० रोपनी दलेख २० 

रोपनी सम्म 

३००  

२० रोपनी दलेख ५० 

रोपनी सम्म 

५००  

५० रोपनी भन्दा मालथ १०००  

२ मोही िगत कट्टा लसफाररस १ रोपनी सम्म २००  

१ रोपनी भन्दा मालथ  ३००  

३ घर कायम लसफाररस सडकिे छोएको पक्की घर ५००  

सडकिे नछोएको पक्की घर ३००  

सडकिे छोएको कच्ची घर २००  

सडकिे नछोएको कच्ची घर १००  

४ सरजलमन लसफाररस दस्तुर  २००  

५ छात्रवृलत लसफाररस  १००  

६ लवपन्न र ऄसहाय लवद्याथी 

छात्रवृलत लसफाररस 

  लनशुल्क 

७ ऄपाङ्गता भएको लसफाररस   लनशुल्क 

८ ऄस्थाइ बसोबास लसफाररस   २००  

९ स्थायी बसोबास  ५००  

१० नागररकता लसफाररस बंशज  लनशुल्क 

ऄंलगकृत २००  

११ लवद्युत जडान लसफाररस  २००  

१२ धारा जडान लसफाररस  २००  
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१३ लजलवत रहकेो लसफाररस   २००  

१४ दवुै नाम गरेको व्यलि एकै हो 

भने्न वा फरक संशोधन लसफाररस 

 २००  

१५ व्यवसाय बन्द लसफाररस  ५००  

१६ व्यवसाय सञ्चािन नभएको 

लसफाररस 

 २००  

१७ व्यापार व्यवसाय नभएको 

लसफाररस 

 २००  

१८ कोटष फी लमनाहा   लनशुल्क 

१९ नाबािक पररचयचय पत्र 

लसफाररस 

  २०० 

२० चौपाया सम्बन्धी लसफाररस  ठूिो चौपाया  २०० 

भेडा बाख्रा  ३० 

२१ व्यवसाय दताष लसफाररस   ५०० 

२२ ईद्योग ठाईँसारी लसफाररस   १००० 

२३ लवद्यािय ठाईँसारी लसफाररस   ५०० 

२४ अन्तररक बसाइसराइ लसफाररस   २०० 

२५ लवद्यािय सञ्चािन स्वीकृत किा 

वृलि र लसफाररस 

  २००० 

२६ व्यलिगत लववरण लसफाररस र 

नवीकरण लसफाररस 

  २०० 

२७ जग्गा दताष लसफाररस   १००० 

२८ संरिक लसफाररस  व्यलिगत   २०० 

२९ संरिक लसफाररस संस्थागत   ५०० 

३० नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

कायम लसफाररस 

  लनशुल्क 

३१ कोठा खोल्ने कायष रोहवरमा वस्ने 

लसफाररस 

  २०० 

३२ स्वास््य ईपचारको लसफाररस   लनशुल्क 

३३ संस्थागत दताष लसफाररस    ५०० 

३४ जग्गाधनी पुजाष हराएको 

लसफाररस 

  २०० 

३५ नाता प्रमालणत   २०० 

३६ अर्थथक ऄवस्था वलियो वा 

सम्पन्नता प्रमालणत  

  ५००० 

३७ अर्थथक ऄवस्था कमजोर वा 

लवपन्नता प्रमालणत 

  १०० 
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३८ सम्पलत्त मुल्याङ्कन प्रमालणत १५ िाख सम्मको 

मुल्याङ्कन 

 १००० 

१५ िाख ५० िाख 

सम्मको मुल्याङ्कन 

 २००० 

५० िाख दलेख मालथको 

मुल्याङ्कन 

 ४००० 

३९ चार दकल्िा प्रमालणत   ५०० 

४० जन्म लमलत प्रमालणत   २०० 

४१ घर बाटो प्रमालणत बाटो भएको   १००० 

बाटो नभएको  ५०० 

४२ लववाह प्रमालणत   २०० 

४३ कागज र मञ्जुररनामा प्रमालणत   २०० 

४४ हकवािा वा हकदार प्रमालणत   २०० 

४५ घर सम्पन्न लसफाररस र प्रमालणत पक्की  १००० 

कच्ची  २०० 

४६ ऄलववालहत प्रमालणत   ५०० 

४७ ऄपुतािी लसफाररस   १००० 

४८ ऄन्य लसफाररस वा प्रमालणत   २०० 

४९ घर नक्सापास दस्तरु (भुकम्प 

पुनलनमाषण ऄनुदान ऄन्तगषत 

लनमाषण हुने घरमा २५ प्रलतशत 

छुट 

पक्की घर एकमुष्ठ   ५ 

कच्ची घर एकमुष्ठ  ५०० 

५० नक्सा पास दरखास्त दकताब   २०० 

५१ सरसफाइ शुल्क मालसक  २०० 

सरसफाइ काडष  ५० 

५२ जन्म दताष ३५ ददन लभत्र भए लनशुल्क  

ऄन्यथा 

 ५० 

५३ मृवयु दताष ३५ ददन लभत्र भए लनशुल्क 

ऄन्यथा 

 ५० 

५४ बसाइसराइ जान ेअईने दताष ३५ ददन लभत्र भए लनशुल्क 

ऄन्यथा 

 ५० 

५५ सम्बन्ध लवच्छेद दताष ३५ ददन लभत्र भए लनशुल्क 

ऄन्यथा 

 ५० 

५६ लववाह दताष ३५ ददन लभत्र भए लनशुल्क 

ऄन्यथा  

 ५० 

५७ नयाँ व्यवसाय दताष तथा 

नवीकरण  

१ िाख सम्म  १००० 

१ िाख दलेख ५ िाख सम्म  २००० 

५ िाख दलेख २० िाख  ५००० 
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सम्म 

२० िाख दलेख मालथ  १०००० 

५८ ईजुरी दताष तथा मुद्दा दस्तुर   २०० 

५९ स्रोत पररचािन हि भाडा प्रलतददन   १००० 

  मलल्टलमलडया प्रलत ददन  ५०० 

  कुसी भाडा प्रलतददन प्रलत 

गोटा 

 ५ 

 

संशोलधत सम्पलत्त कर घर जग्गा करको दररेट 

सम्पलत्त कर तथा भूमीकरको स्वीकृत दररेट (अ.व. २०७५/०७६)  

१. सम्पलत्त कर ऄन्तगषत घर तथा संरचना तफष  

क) पासाङल्हामु राजमागषसँग जोलडएको  

 घडरेी प्रलत अना रु ६० मात्र 

 पक्की घर प्रलत वगष दफट वार्थषक २० (लबस) पैसा मात्र । 

ख) सहायक सडकसँग जोलडएको  

 घडरेी प्रलत अना रु ४० (चालिस) 

 पक्की घर प्रलत  वगष दफट वार्थषक रु १५ (पन्र) पैसा । 

ग) ऄन्य स्थान 

 घडरेी प्रलत अना रु २० (वीस मात्र) 

 पक्की घर प्रलत वगष दफट वार्थषक रु १० (दश) पैसा । 

घ) कच्ची घर प्रलत वगष दफट वार्थषक रु १० (दश) मात्र । 

२. भूमीकर तफष  

१. पासाङल्हामु राजमागषसँग जोलडएको जग्गा प्रलत रोपनी रु २० (बीस) मात्र । 

२. सहायक सडकसँग जोलडएका जग्गा प्रलत रोपनी रु १० (दश) मात्र । 

३. ऄन्य जग्गा प्रलत रोपनी रु ५ (पाँच) मात्र । 

 कच्ची घरको हकमा घडरेी समेतमा भूमीकर िगाइनेछ ।  

 अठ अना सम्मको जग्गामा सम्पलत्तकर र सो भन्दा बढी जग्गामा भूमीकर िाग्नेछ ।  

 

    आज्ञाले 

                                                   देवीलाल सापकोटा 
                                                 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


