
भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन  २०७७ 

भोटेकोशी गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनााः भोटेकोशी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि भोटेकोशी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन,२०७७” रहेको छ ।  

  (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिेजि भोटेकोशी गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कर : गाउँपालिका िेत्र लभत्र अनसूुची १ बिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत) : गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुची २ बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

४. घर वहाि कर :  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, 
िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुची ३ बिोजिि घर िग्गा बहाि कर िगाइने र 
असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कर : गाउँपालिका िेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आलथिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुची  ४ बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकर : गाउँपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, 
कवािी िाि र प्रचलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ु वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, 
लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुची ५ बिोजििको कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुची ६ बिोजिि सवारी साधन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोवह बिोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची ७ बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

 

९. िनोरन्िन कर : गाउँपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुची ८ बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने 
र असिु उपर गररनेछ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह 
बिोजिि हनुेछ । 

१०. पावकि ङ शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजच ९ 
बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 



११. टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र 
टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरेवारत अनसूुची 
१० बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१२. सेवा शलु्क, िस्तरु : गाउँपालिकािे लनिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूची ११ िा उजल्िजित स्थानीर् 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजचिा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

१३. प्राकृलतक श्रोत उपर्ोग शलु्क : गाउपालिकाको शहरी िेत्रिा सँचालित उद्योग, व्र्वसार्, किकारिाना, िानी 
िगार्तको सँचािनिे विार िेत्र अव्र्वजस्थत भएकोिे नेपािको सँववधानको अनसुजुच ८ को िण्ि १० िा 
उल्िेजित कार्ि गने प्रर्ोिनका िालग र्स ऐनको अनसुचुी १२ िा उल्िेजित िरिा प्राकृलतक श्रोत उपर्ोग शलु्क 
िगाउन सक्नेछ । 

१४. पर्िटनशलु्क : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुची १३ िा उजल्िजित िरिा पर्िटन 
शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१५. बहाि लबटौरी शलु्क : गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संचािन गरेका अनसूुची १४ िा उल्िेि 
भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुचीिा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

१६. कर छुट : र्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर छुट 
दिईने छैन । 

१७. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध : र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बन्धी 
कार्िववलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची १ 

घरधुरी कर 

 

लस नं िलु्र्ाकंन आ व २०७७÷०७८ को िररेट 

१ वटनको वा काठको छाना भएको ५० 

२ एक तिे पक्की घर १०० 

३ िईु तिे पक्की घर १५० 

४ तीन तिे पक्की घर २०० 
 

 

अनुसूची २ 

मालपोत तथा भूममकर 

लस नं िग्गाको वकलसि आ व २०७७।०७८ को िर रेट   

१ अब्बि १ रोपनी सम्ि ५ 

२ िोर्ि १ रोपनी सम्ि ५ 

३ सीि १ रोपनी सम्ि ५ 

४ चाहार १ रोपनी सम्ि ५ 

अनुसूची ३  

घर बहाल कर  

आफ्नो क्षेत्रमभत्रको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंमिक रुपमा 
वहालमा ददएमा सम्बन्धधत धनीबाट बहाल रकमको १० प्रततित बहाल कर मलईने छ । 
 

अनुसूची ४ 

व्यवसाय कर 

लस 

नं 

व्र्सार् िताि तथा नवीकरण  िर रेट २०७७।०७८ 

  व्र्वसार्को वकलसि   

  िदिरा पसि   

१ आधलुनक जशि भएको िदिरा लििर ५००० 

२ लििर नभएको १००० 

३ िदिरा पसि िदु्रा ५०० 

  लिष्ठान्न भण्िार   

१ ठुिो लिष्ठान्न भण्िार १००० 



२ सानो लिष्ठान्न भण्िार ५०० 

  सनुचािी पसि   

१ सोरुि बनाई लबवि ववतरण गने २००० 

२ साना सनुचािी पसि १५०० 

  होटि व्र्वसार्   

१ ५ तारे होटि २०००० 

२ ४ तारे होटि १५००० 

३ ३ तारे होटि १०००० 

४ होटि बार िि ५००० 

५ ररसोटि क शे्रणी १०००० 

६ ररसोटि ि शे्रणी ५००० 

  ववत्तीर् संस्था   

१ शािा कार्ाििर् क वगि २५००० 

२ शािा कार्ाििर् ि वगि २०००० 

३ ववकास बैक प्रधान कार्ाििर् १५००० 

४ साना िघ ुववत्तीर् संस्था १०००० 

५ बीिा कम्पनी ५००० 

६ सटही काउन्टर १०००० 

७ सहकारी संस्था ३००० 

८ िनी ट्रान्सफर ३००० 

  िास ुपसि   

१ िसी राँगा १००० 

२ शहरी िेत्रिा विजिङ गरी व्र्वजस्थत रुपिे सन्चालित िेश हाउस १५००० 

३ शहरी िेत्रिा व्र्वजस्थत रुपिे सन्चालित िेश हाउस १००० 

४ साधारण िेस हाउस ५०० 

५ अन्र् िास ुपसि ५०० 

  स्वास््र् सेवा   

१ गैर सरकारी अस्पताि १० वेि सम्ि ५००० 

२ गैर सरकारी अस्पताि १० वेि िालथ ७००० 

३ िाक्टर सेवा जक्िलनक ३००० 

४ ल्र्ाव सेवा १००० 



  जशिा सेवा व्र्वसार् नीजि स्तर   

१ आधारभतू स्तर २५०० 

२ िा. वव. स्तर ५००० 

३ प्राववधक स्तर २००० 

  काननुी सेवा   

१ बररष्ठ अलधविा ३००० 

२ अलधविा १५०० 

३ काननुी परािशि सेवा १५०० 

४ िेिापढी व्र्वसार् १००० 

५ िेिापरीिण क वगि ३००० 

६ िेिापरीिण ि वगि १५०० 

७ िेिापरीिण ग।घ वगि १००० 

  लनिािण व्र्वसार्ी फिि   

१ क वगि २५००० 

२ ि वगि २०००० 

३ ग वगि १५००० 

४ घ वगि १००००  

५ घ वगि नवीकरण १०००० 

६ शािा कार्ाििर् लनिािण व्र्वसार्ी ५००० 

  उध्र्ोग व्र्वसार् तफि  

१ िाद्य उद्योग ५ िाि सम्ि १००० 

२ िाद्य उद्योग ५ िाि िेिी १५ िाि सम्ि १५०० 

३ िाद्य उद्योग १५ िेजि २५ िाि सम्ि ५००० 

४ िाद्य उद्योग २५ िाि िालथ १०००० 

  एक भन्िा बढी सािान लबिी ववतरण गने पसिको िालग   

१ अलधकृत पूिी १ िाि सम्ि                         
१००० 

२ अलधकृत पूिी ५ िाि सम्ि १५०० 

३ अलधकृत पूिी १० िाि सम्ि २००० 

४ अलधकृत पूिी २० िाि सम्ि २५०० 

५ अलधकृत पूिी २० िाि िालथ ५००० 

६ चाउिीन उद्योग १५०० 



७ पाउरोटी उद्योग १५०० 

८ आइसविि उद्योग १५०० 

९ िसिा वपस्न ेउद्योग १००० 

१० कृर्ी सम्बन्धी फिि तथा व्र्वसार् १००० 

११ िाछा पािन व्र्वसार् २००० 

१२ कुटानी। तेि लिि १००० 

१३ पानी उद्योग ५००० 

  अन्र् पसि 
  

१ तरकारी पसि थोक १००० 

२ तरकारी तथा फिफूि िदु्रा पसि ५०० 

३ फिफूि थोक ६०० 

४ फिफूि िद्रा ३०० 

५ लििर भएको वकराना पसि २००० 

६ थोक वकराना पसि १५०० 

७ िदु्रा वकराना पसि १००० 

८ हेर्र कवटङ शैिनु १००० 

९ ब्र्टुी पाििर १००० 

१० ितु्ता बनाई वविी गने पसि १००० 

११ ितु्ता पसि थोक १५०० 

१२ साधारण ितु्ता पसि १००० 

१३ प्िाविक ितु्ता चप्पि केन्द्र १००० 

१४ प्िाविक ितु्ता चप्पि िदु्रा ५०० 

१५ भाँिा पसि थोक २००० 

१६ भाँिा पसि िदु्रा १००० 

१७ पान पसि ३०० 

  फेन्सी पसि   

१ फेन्सी पसि ५ िाि सम्ि
                        

१००० 

२ फेन्सी पसि ५ िेजि १५ िाि सम्ि १५०० 

३ फेन्सी पसि १५ िेजि २५ िाि सम्ि २५०० 

४ फेन्सी पसि २५ िाि िालथ ५००० 

५ कपिा पसि थोक २००० 

६ कपिा पसि िदु्रा १००० 



७ स लिि ५००० 

८ हेण्ि स आरो १००० 

९ फलनिचर उद्योग सो रूि २००० 
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वार्ीक ३००



२ अस्थार्ी रुपिा व्र्वसावर्क दृिीकोणिे रािेको होलििङ बोिि व्र्ानर प्रलतदिन २००

३ अस्थार्ी रुपिा व्र्वसावर्क दृिीकोणिे रािेको आर्ि सप्िार्सि होलििङ बोिि प्रलतदिन १०००

४ व्र्वसार्ीक दृिीकोणिे िाईवकङ गिाि प्रलतदिन १००
 

अनुसूची ८ 
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२ चिजचत्र सवुटङ रु २०० प्रलतदिन
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१६ पेट्रोि पम्प लनिािण िताि लसफाररस १००००
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१९ चारवकल्िा प्रिाजणत िस्तर १००
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४ िन्ि प्रिाजणत ५०
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६ नाता कार्ि नाता प्रिाजणत ५०
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