
 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०५     संख्या:- १    लिलि:- २०७८/४/१ 

भाग -  १ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७९ 

सभामा पेश भएको लमल िः २०७९/०३/१० 

 

प्रस् ावनािः गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक व ि् २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस् ाविाई 

कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त स्थानीर् कर  था शलु्क संकिन गने, छुट दिने  था आर् संकिनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनि वान्छानीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ 

सभािे र्ो ऐन बनाएको छ । 

१.सलंिप्त नाम र प्रारम्भिः  

१.र्स ऐनको नाम "गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९"   रहकेो छ । 

२.र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ ग े िलेि गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको िते्रमा िागु हुनेछ 

।  

२. सम्पलत्त   था भमूीकरिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको िते्रलभत्र 

अनुसूची (१) बमोलिमको िरमा बार् ि्क सम्पलत्त   था भूलमकर कर िगाईने र असुि गररनेछ 

। 

३. घर वहाि करिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसवुाको िेत्रलभत्र कुनै 

व्यलि वा संस्थाि ेभवन, घर पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, कारिाना, िग्गा वा 
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पोिरी पुरै वा आंलशक  वरिे वहािमा दिएकोमा त्र्स् ो बहाि रकममा अनुसूची (२) 

बमोलिमको िरमा घर िग्गा वहाि कर िगाईने र असिु गररनेछ ।  

४. व्यवसार् करिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको िते्र लभत्र गरेको 

व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पुँिीग  िगानी र आर्थिक कारोवार समे को आधारमा 

अनुसूची (३) बमोलिमको िरमा बार् ि्क व्यवसार् कर िगाईने र असुि गररनेछ ।  

५. िलडबटुी, कवाडी र िीविन्  ु करिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 

रसुवाको िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाि ेऊन, िोटो, िलडबुटी, वनकस, कवाडी माि र 

प्रचलि  कानुनि ेलन्ेध गररएको िीविन् ु वाहकेका अन्र् मृ  वा माररएका िीविन् ुको 

हाड, लसङ, प्वािँ, छािा िस् ा वस् ुको व्यवसालर्क कारोवार गरेवाप   अनुसूची-३(क)मा  

 ोदकए बमोलिम कर िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

६. पर्िटन शलु्किः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको िते्रलभत्र 

लचलडर्ािाना, उद्यान, पाकि  ऐल हालसक  था पुरा ालत्वक सम्पिा र संग्रहािर् िस् ा सम्पिा 

उपर्ोगको प्रवेश शलु्क गाउँपालिकािे लनधािरण गरे बमोलिम िरमा संकिन  गररनेछ । 

७. सवारी साधन (साना सवारी) करिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका 

रसुवाको िेत्रमा चल्ने टाङ्गा,   ररक्सा, अटो-ररक्सा र ई- ररक्सा िस् ा  सवारी साधनको 

कर गाउँपालिकािे लनधािरण गरेको िरमा संकिन गररनेछ । 

८. लवज्ञापन करिः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको िते्रलभत्र रालिने 

होर्डिङ बोडि, साईनबोडि, व्यानर, ट्राईलभिन बोडि, ग्िोब्िोड, स्टि, लभलडर्ो बोडि, धा ुको 

फे्रम वा कुनै स्थानमा िगाउने, िखे्न े वा लवधु ीर्  रङ्ग प्रर्ोग गररएको प्रचारको िालग 

रालिने बस् ु वा सामाग्रीमा गररने लवज्ञापनमा अनुसूची (४) बमोलिमको िरमा कर िगाईने 

र उठाईनेछ । र्स् ो कर समर्मा असिु उपर नभएमा बागम ी प्रिशेको कानुन बमोलिम 

व्याि समे  असिु उपर गररनेछ । र्सरी संकलि  रकमको बाँडफाँड प्रिशे कानून अनुसार 

हुनेछ । 

९. मनोरञ्जन करिः आ.व. २०७९/०८० मा र्स गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवाको िते्रमा 

चिलचत्र घर, लभलडर्ो घर, सांस्कृल क प्रिशिन हि, कन्सटि, िोहोरी साँझ, नाट्यघर, फन पाकि , 

वाटर गाडने, बाि उद्यान, डान्स बार, क्र्ालसनो, फूटसि, नाईट क्िब िस् ा मनोरञ्जन 

स्थिमा बागम ी प्रिशेिे  ोकेको िरमा कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ । र्स् ो करको 

प्रशासन र ब्र्ािको िर बागम ी प्रिेश कानून अनुसार हुनेछ । र्सरी संकलि  रकमको 

बाँडफाँड प्रिशे कानून अनुसार हुनेछ । 
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१०. पार्कि ङ शलु्किः आ.व. २०७९/०८० मा  गोसाईकुण्ड गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी 

साधन पार्कि ङ सुलवधा उपिव्ध गराए वाप  अनुसूची (५) बमोलिम पार्कि ङ शलु्क िगाईने र 

असुि उपर गररनेछ । 

११. सवेा शलु्किः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े आफ्नो िेत्रलभत्र 

केविकार, टे्रदिङ, कार्ादकङ, बञ्जी िलम्पङ, लिप फ्िार्र र -र्ालफ्टङ सवेा, प्र्ाराग्िाईलडङ् 

िगार् का स्थानीर् पर्िटन, मनोरञ्जन  था साहलसक िेिकूि सम्बन्धी सेवा व्यवसार्मा 

गाउँपालिकािे  ोकेको िरमा शुल्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।     गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाि े लनमािण सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीर् पूवािधार वा उपिब्ध 

गराएको सेवा उपर्ोग गरे वाप  सम्बलन्ध  सेवाग्राहीिाई अनुसूची -६ मा  ोदकएको िरमा 

शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ । 

१२. बहाि लबटौरी शलु्किः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफूिे 

लनमािण, रेिििे वा सञ्चािन गरेका हाट बिार वा पसि वा सरकारी िग्गामा बनेको 

संरचनाको उपर्ोग वाप  गाउँ कार्िपालिकािे बार् ि्क प्रल  वगि दफट  ीन रुपैर्ाँका िरि े

बहाि लबटौरी शलु्क िगाईने र असिु गररनेछ । 

१३. ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, िहहत्तर बहत्तर शलु्किः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिका रसुवाको िेत्रलभत्र माटो, ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा, स्िेट, चुन ढुङ्गा, ग्राभेि, 

िररढुङ्गा, अभ्रि र िहत्तर बहत्तर सकंिनमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकािे लनणिर् गरी 

बागम ी प्रिशेिे  ोकेको िरमा शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ । उल्िेलि  सामाग्रीको 

लविी मूल्र् प्रचलि  कानून बमोलिम गाउँ कार्िपालिकािे लनणिर् गरी  ोक्न सके्नछ । र्सरी 

संकलि  रकमको बाँडफाँड प्रिशे कानून अनुसार हुनेछ । 

१४. कर छुटिः र्स ऐन बमोलिम कर ल ने िालर्त्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै 

दकलसमको कर छुट दिईने छैन । 

१५. कर शलु्क सकंिन सम्बन्धी कार्िलवलधिः र्ो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर  था शलु्क 

संकिन सम्बन्धी आवश्र्क कार्िलवलध गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाि े ोके अनुसार   हुनेछ । 

१६. िररवानािः आ.व. २०७९/०८० मा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकामा कर शलु्क, िस् ुर बुझाउनु 

पने िालर्त्व भएका व्यलि, संस्था वा लनकार्ि ेर्स ऐन बमोलिम  ोदकएको कर शलु्क र 

िस् ुर नबुझाएमा वार् ि्क िश प्रल श का िरि ेिररवाना िगाई कर संकिन गररनेछ । 
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अनसुचूी १ 
(िफा २ सगँ सम्बलन्ध ) 

सम्पलत्त  था भलूमकरको िर  

१. सम्पलत्त कर (घर, भवन  था त्र्सि ेचचकेो िग्गा/ घडरेीको मात्र) 

क) पासाङल्हाम ुरािमागिसगँ िोलडएको भूभागको िालग 

 घडरेी प्रल  आना रु. ६० मात्र 

 पक्की घर प्रल  वगि दफट वार् ि्क २० पैसा मात्र । 

ि) सहार्क सडकसँग िोलडएको भूभागको िालग 

 घडरेी प्रल  आना रु. ४० मात्र 

 पक्की घर प्रल   वगि दफट वार््िक १५ पैसा मात्र 

ग) अन्र् स्थानको िालग 

 घडरेी प्रल  आना रु. २०/ मात्र 

 पक्की घर प्रल  वगि दफट वार् ि्क १० पैसा मात्र 

२. भमूीकर  फि (घर, भवन  था त्र्सि ेचचकेो िग्गा बाहकेको  थप िग्गा िलमनमा) 

१. पासाङल्हाम ुरािमागिसगँ िोलडएको िग्गा प्रल  रोपनी रु. २० मात्र । 

२. सहार्क सडकसँग िोलडएका िग्गा प्रल  रोपनी रु. १० मात्र । 

३. अन्र् िग्गा प्रल  रोपनी रु. ५  मात्र । 

      ३. कच्ची घरको हकमा घडरेी समे मा भूमीकर िगाईनेछ ।  

      ४. आठ आना सम्मको िग्गामा सम्पलत्तकर र सो भन्िा बढी िग्गामा भूमीकर िाग्नेछ ।  
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अनसुचूी २ 
(िफा ३ सगँ सम्बलन्ध ) 

वाहि करको िर 

 

ि.स.ं लववरण िर प्रल श  

१ भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी भाडामा 

िगाए वाप  वहािमा िाग्नरवहाि कर 

१० प्रल श  

 

अनसुचूी ३ 
(िफा-४ सगँ सम्बलन्ध ) 

व्यवसार् करको िर 

 

ि.स.ं व्यवसार्को लववरण िर रु. 

१ सामान्र् व्यापार 

व्यवसार् 

एक िाि  रुपैंर्ासम्मको पूँिीमा १००० 

पाँच िाि रुपैंर्ा सम्मको पूँिीमा २००० 

पाँच िाि िलेि बीस िाि रुपैंर्ा 

सम्मको पूँिीमा 

५००० 

बीस िाि िलेि मालथको पूँिीमा १०००० 

२ स्नुकर  था पिु हाउस १००० 

३ पेन्टर, साइनबोडि िेख्न े १२०० 

४ लनमािण व्यवसार् ३००० 

५ उत्पािनमिूक 

उद्योग 

ग्रीि उद्योग १५०० 

लसरक र डसना  उद्योग १००० 

६ होटि, िि, 

रेषु्टरेन्ट 

होटि र िि ३००० 

भोिनािर् १२०० 

लमठाई पसि १२०० 

िािा पसि १२०० 

लचर्ा पसि ६०० 

७ सवेा उद्योग एफ.एम. प्रसारण १००० 

केवुि च्र्ानि प्रशारण / लडस होम १५०० 

फोटोकपी, लप.लस.ओ., साइबर क्र्ाफे १२०० 



      खण्ड ०५  संख्या ०१  स्थानीय राजपत्र भाग १  लिलि २०७९/४/१ 

 

6 
 

कुररर्र ६०० 

८ लवत्तीर् िते्र बैंक प्रल  शािा १५००० 

फाईनान्स कम्पनी प्रल  शािा १८०० 

बच   था ऋण सहकारी संस्था १००० 

मनी ट्रान्सफर १२०० 

िघ ुलवत्त १००० 

९ लनिी स्वास््र् 

संस्था  था 

लवद्यािर्हरु 

लक्िलनक,ल्र्ाब  था औ्धी पसि १२०० 

माध्र्लमक लवद्यािर् २००० 

आधारभु  लवद्यािर् १२०० 

प्राथलमक लबद्यािर् ६०० 

छात्रावास १२०० 

१० ममि  सम्भार टार्र ट्युव ममि , ररसोलिङ, हावा भने ६०० 

रट.लभ., दफ्रि, मोटर, पङ्िा, रेलडर्ो, 

घडी, िेनेरेट, कम्प्र्ुटर, मोवाइि 

(ईिेक्ट्रोलनक) 

१२०० 

मोटरसाईकि ममि  १२०० 

बस, ट्याक्सी िगार् का सवारी साधन 

ममि  

२००० 

११ ड्राइलक्िलनक, वु्यटी पाििर  था सिैुन ५०० 

१२ गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

रालिर् ३००० 

अन् रािलिर् ६००० 
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अनसुचूी ३ क 
(िफा ५ सगँ सम्बलन्ध ) 

िडबटुी, कवाडी र िीविन्  ुकरको िर 

 

ि.स. लववरण िर प्रल  केिी रु.  

१ उन, िोटो, वनकस, िडीवुटी                 ५ 

२ हाड, लसङ, प्वाँि, छािा                   २ 

३ कवाडी मािसामान                   २ 

   

 

अनसुचूी ४ 

(िफा ८ सगँ सम्बलन्ध ) 

लवज्ञापन करको िर 

 

ि.स. लववरण िर प्रल  वगि दफट रु. 

१ होर्डिङ वोडि, िगार् का बोडि, फे्रम लवद्यु ीर्  रंग प्रर्ोग 

गररएको प्रचार 

                               

१०० 

२ व्यानर, लभत्ते िेिन                           

५० 

 

अनसुचूी ५ 

(िफा १० सगँ सम्बलन्ध ) 

पार्कि ङ शलु्कको िर 

 

ि.स.ं लववरण िर 

१ हभेी गाडी, वस, ट्रक, िरी, ट्रर्ाक्टर प्रल  दिन रु.२००/-, प्रल  घन्टा रु. ३५/- 

२ िीप कार प्रल  दिन रु. १००/-, प्रल  घण्टा रु. २५/- 

३ मोटरसाईकि प्रल  दिन रु. ५०/-, प्रल  घण्टा रु. ५/- 

४ िथाभावी पार्कि ङ गरे वाप को िररवाना प्रत्र्ेक पटक रु. २००/- 
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      अनसुचूी ६ 

(िफा ११ सगँ सम्बलन्ध ) 

सवेा शलु्क िस् रुको िर 

 

ि.स. सवेाको लववरण 

 

शलु्क िर रु. 

१ घरिग्गा नामसारी लसफाररस ५ रोपनी सम्म १०० 

५ रोपनी िलेि १० रोपनी सम्म १५० 

१० रोपनी िलेि २० रोपनी सम्म ३०० 

२० रोपनी िलेि ५० रोपनी सम्म ५०० 

५० रोपनी भन्िा मालथ १००० 

२ मोही िग  कट्टा लसफाररस १ रोपनी सम्म २०० 

१ रोपनी भन्िा मालथ  ३०० 

३ घर कार्म लसफाररस सडकि ेछोएको पक्की घर ५०० 

सडकि ेनछोएको पक्की घर ३०० 

सडकि ेछोएको कच्ची घर २०० 

सडकि ेनछोएको कच्ची घर १०० 

४ सरिलमन लसफाररस िस् ुर २०० 

५ छात्रवृल  लसफाररस १०० 

६ लवपन्न र असहार् लवद्याथी छात्रवृल  लसफाररस लनशुल्क 

७ अपाङ्ग ा भएको लसफाररस लनशुल्क 

८ अस्थाई बसोबास लसफाररस  २०० 

९ स्थार्ी बसोबास ५०० 

१० नागररक ा लसफाररस बंशि लनशुल्क 

अंलगकृ  २०० 

११ लवद्यु  िडान लसफाररस २०० 

१२ धारा िडान लसफाररस २०० 

१३ लिलव  रहकेो लसफाररस  २०० 

१४ िवुै नाम गरेको व्यलि एकै हो भन्न ेवा फरक संशोधन लसफाररस २०० 

१५ व्यवसार् बन्ि लसफाररस ५०० 

१६ व्यवसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस २०० 

१७ व्यापार व्यवसार् नभएको लसफाररस २०० 
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१८ कोटि फी लमनाहा लनशुल्क 

१९ नाबािक पररचर्चर् पत्र लसफाररस २०० 

२० चौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस  ठूिो चौपार्ा २०० 

भेडा बाख्रा ३० 

२१ व्यवसार् ि ाि लसफाररस ५०० 

२२ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस १००० 

२३ लवद्यािर् ठाउँसारी लसफाररस ५०० 

२४ आन् ररक बसाईसराई लसफाररस २०० 

२५ लवद्यािर् सञ्चािन स्वीकृ ी किा वृलि र लसफाररस २००० 

२६ व्यलिग  लववरण लसफाररस र नवीकरण लसफाररस २०० 

२७ िग्गा ि ाि लसफाररस १००० 

२८ संरिक लसफाररस  व्यलिग  २०० 

२९ संरिक लसफाररस संस्थाग  ५०० 

३० नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस लनशुल्क 

३१ कोठा िोल्ने कार्ि रोहवरमा वस्न ेलसफाररस २०० 

३२ स्वास््र् उपचारको लसफाररस लनशुल्क 

३३ संस्था ि ाि लसफाररस  ५०० 

३४ िग्गाधनी पुिाि हराएको लसफाररस २०० 

३५ ना ा प्रमालण  २०० 

३६ आर्थिक अवस्था वलिर्ो वा सम्पन्न ाको प्रमालण   ५००० 

३७ आर्थिक अवस्था कमिोर वा लवपन्न ा प्रमालण  १०० 

३८ सम्पत्ती मलु्र्ाङ्कन लसफररस 

प्रमालण  

१५ िाि सम्मको मलु्र्ाङ्कन १००० 

१५ िाि ५० िाि सम्मको मुल्र्ाङ्कन २००० 

५० िाि िलेि मालथको मुल्र्ाङ्कन ४००० 

३९ चार दकल्िा प्रमालण  ५०० 

४० िन्म लमल  प्रमालण  २०० 

४१ घर बाटो प्रमालण  बाटो भएको  १००० 

बाटो नभएको ५०० 

४२ लववाह प्रमालण  २०० 

४३ कागि र मञ्िुरीनामा प्रमालण  २०० 

४४ हकवािा वा हकिार प्रमालण  २०० 

४५ घर सम्पन्न लसफाररस र प्रमालण  पक्की १००० 

कच्ची २०० 
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४६ अलववालह  प्रमालण  ५०० 

४७ अपु ािी लसफाररस १००० 

४८ अन्र् लसफाररस वा प्रमालण  २०० 

४९ घर नक्सापास िस् ुर (भुकम्प 

पुनलनमािण अनुिान अन् गि  लनमािण 

हुने घरमा २५ प्रल श  छुट 

पक्की घर प्रल  वगिदफट ५ 

कच्ची घर एकमुष्ठ ५०० 

५० नक्सा पास िरिास्  दक ाब लबिी िस् ुर २०० 

५१ सरसफाई शलु्क मालसक २०० 

सरसफाई काडि ५० 

५२ घटना ि ाि (घटना घटेको ३५ दिन पलछ ि ाि गिाि) ५० 

५३ उिुरी ि ाि  था मदु्दा िस् ुर २०० 

५४  कार्ाििर्को हि भाडा प्रल दिन १००० 

५५ मलल्टलमलडर्ा भाडा प्रल  दिन ५०० 

५६ कुसी भाडा प्रल दिन प्रल  गोटा ५ 

५७ घर/ भवन अलभििेीकरण( प्रल  वगिदफट) ३ 

५८ घर नक्सा बनाउने परामशि िा ा ि ाि ३००० 

५९ ‘घ’ वगिको लनमािण व्यवसार्ी ईिाि पत्र िस् ुर ५००० 

६० ‘घ’ वगिको लनमािण व्यवसार्ी ईिाि पत्र नवीकरण िस् ुर ३००० 

६१ ‘घ’ वगिको लनमािण व्यवसार्ी ईिाि पत्रको म्र्ाि नाघेको छ मलहना लभत्र 

नवीकरण गरेमा नवीकरण िस् ुरमा थप हुन ेिस् ुर 

२००० 

६२ ‘घ’ वगिको लनमािण व्यवसार्ी ईिाि पत्र प्रल लिलप िस् ुर १००० 

 

प्रमालण  लमल : २०७९/३/१०                                                         आज्ञाि े

ि ेुन्र चालम्िङ 
प्रमुि प्रशासकीर् अलधकृ  

 


