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हुप्सेकोट गाउँपालिकाको आर्थथक ऐन २०७४ 

हुप्सेकोट गाउँपालिका को अथष सम्बलधध प्रस्ताविाई कायषधवयन गनष बनेको लवधेयक 

 

प्रस्तावना: हुप्सेकोट गाउँपालिका आर्थथक  वषष २०७४।०७५ को अथष सम्बलधध 

प्रसतावनािाई कायषधवयन गनषको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट 

ददने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनष वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (२) वमोलजम हुप्सेकोट गाउँ सभाि े

यो ऐन बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थथक ऐन, २०७४” रहकेो छ 

। 

 (२) यो ऐन २०७४ साि श्रावण १० गते दलेि हुप्सेकोट 

गाउँपालिका िेत्रमा िागु हुन ेछ । 

 २.  भूलम कर (मािपोत) हुप्सेकोट गाउँपालिका िेत्र लभत्र अनुसूलच (१) वमोलजम 

भुलम कर 

    (मािपोत) िगाईने र असुि उपर गररने छ । 

 ३।  सेवाशुल्क, दस्तुर: गाउँपालिकािे लनमाषण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका 

अनुसूलच २  

मा उल्िेलित स्थानीय पुवाषधार र उपिब्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहीबाट 

सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाईने र असुि उपर गररने छ 

। 

 ४। कर छुट:  यस ऐन वमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरु 

िाई कुनै पलन दकलसमको कर छुट ददईने छैन । 

 ५। कर तथा शुल्क संकिन सम्बलधध कायषलवलध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था 

अनुसार कर तथा   शुल्क संकिन सम्बलधध कायषलवलध हुप्सेकोट 

गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुन ेछ । 
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अनुसूची-१ 

भुलम कर 

 

 १. मािपोत तथा भूलम कर:  

१.१ प्रलत कठ्ठा तराई िेत्रमा रु.१५/- 

१.२ प्रलत रोपनी पहाड िेत्रमा रु.५/- 

अनुसुची -२ 

सेवा शुल्क 

क्र.स.ं लववरण आ.व. 

२०७४।२०७५ 

  लसफाररस दस्तुर:  

२.१ नागररकता लसफाररस र प्रलतलिपी  रु.२२०/- 

२.२ नाता प्रमालणत रु.३२०/- 

२.३ नाता प्रमालणत अंगे्रजीमा रु.३२०/- 

२.४ पाररवाररक पेधशन रु.५२०/- 

२.५ नावािक लसफाररस रु.२२०/- 

२.६ लववालहता/अलववालहता/बसोबास/जधम/मृत्य/ुप्रमालणत रु.२२०/- 

२.७ लववालहता/अलववालहता/बसोबास/जधम/मृत्य/ुप्रमालणत अंगे्रजीमा रु.२२०/- 

२.८ चाररत्रीक प्रमालणत  रु.२२०/- 

२.९ एउटै व्यलि प्रमालणत रु.२२०/- 

२.१० जधम लमलत, नामथर संशोधन लसफाररस रु.३२०/- 

२.११ दवैी प्रकोप/अपाङ्ग पररचय-पत्र/असहाय/छात्रवृलत्त लनशुल्क 

२.१२ लवद्युत जडान, नामसारी लसफाररस, ठाउँसारी लसफाररस रु.३२०/- 

२.१३ बक्सौनी, लमिापत्र दस्तुर, दवु ैपि सँग अिग अिग रु.२२०/- 

२.१४ राहदानी लसफाररस भारतका िालग रु.२२०/- 

२.१५ मुद्दा दताष दस्तुर, दफराद पत्र उतार लसफाररस रु.१२०/- 

२.१६ लवलवध लसफाररस दस्तुर रु.२२०/- 

 लवद्युत जडान/नामसारी/ठाउँसारी (उद्योग):  

२.१७ १० हसष पावर िमताको थ्री फेस िाईन रु.५००/- 

२.१८ १० हसष पावर िमता भधदा मालथ थ्री फेस िाईन रु.१०००/- 

२.१९ लवद्युत जडान नामसारी/ठाउँसारी कृलष प्रयोजन रु.२५०/- 
   उद्योग दताष ठाउँसारी नामसारी लसफाररस:  

२.२० उद्योग दताष ठाउँसारी/नामसारी लसफाररस रु.१०००/- 

२.२१ व्यवसाय दताष सञ्चािन लसफाररस रु.५००/- 
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२.२२ गाउँपालिकामा दताष भएकाहरु को व्यवसाय बधद तथा नाम 

पररवतषन लसफाररस दस्तुर 

रु.१०००/- 

२.२३ घर कायम लसफाररस दस्तुर रु.५२०/- 

२.२४ घर तथा जग्गा नामसारी (मािपोत) रु.५२०/- 

२.२५ जग्गाधनी प्रमाण-पुजषमा फोटो टाँस गने लसफाररस रु.२२०/- 

२.२६ जग्गाधनी दताष प्रमाण-पुजाष प्रलतलिपी लसफाररस रु.२२०/- 

२.२७ घर तथा बाटो भए नभएको लसफाररस (प्रलत दकत्ता) रु.५२०/- 

२.२८ सालवक पुजाष प्राप्त जग्गाको हकभोक लसफाररस  रु.५००/- 

२.२९ दफल्ड वुक कायम भएको जग्गाको हकभोग लसफाररस रु.५००/- 

२.३० जग्गाको मोही िगत कट्टा लसफाररस रु.५००/- 

२.३१ लनजी आवासी जग्गाको रुि काट्न े लसफाररस (५ वटा सम्म 

धयुनतम ५०० र सो भधदा मालथ प्रलत गोटा रु.) 

रु.५००/- 

२.३२ १४.  आय श्रोत प्रमालणत (आधतररक):  

२.३३ वार्थषक रु.१० िाि सम्मको लसफाररस रु.५००/- 

२.३४ वार्थषक रु.२० िाि सम्मको लसफाररस रु.१०००/- 

२.३५ वार्थषक रु.३० िाि सम्मको लसफाररस रु.१५००/- 

२.३६ वार्थषक रु.३० िाि सम्मको लसफाररस रु.२०००/- 

२.३७ घरगोठ सार तफष (आधतररक) रु.५००/- 

२.३८ व्यलिगत घटना दस्तुर पैतीस ददन पलछ रु.५०/- 

   लशिण संस्थान सामुदायीक तफष :  

२.३९ प्रा.लव. किा थप लसफाररस (आधारभुत) रु.१०००/- 

२.४० लन.मा.लव. किा थप लसफाररस (आधारभुत) रु.१०००/- 

२.४१ मा.लव. किा थप लसफाररस रु.२०००/- 

२.४२ क्याम्पस रु.३०००/- 

  लशिण संस्था संस्थागत तफष :  

२.४३ संस्थागत प्रा.लव. किा थप लसफाररस (आधारभुत) रु.१०,०००/- 

२.४४ संस्थागत लन.लव. किा थप लसफाररस (आधारभुत) रु.१०,०००/- 

२.४५ संस्थागत मा.लव. किा थप लसफाररस  रु.२०,०००/- 

२.४६ संस्थागत उच्च मा.लव. किा थप लसफाररस  रु.२०,०००/- 

२.४७ संस्थागत क्याम्पस रु.३०,०००/- 

२.४८ संस्थागत पुवष प्रा.लव. किा अनुमलत दददा (मधटेस्वरी) रु.५०००/- 

२.४९ संस्थागत कोलचङ सेधटर रु.३०००/- 
  प्रालवलधक लशिा तफष :  

२.५० शे्रणी(ि) प्रमाण पत्र सरह रु.५०००/- 

   घर नक्शा पास सम्बधधी:  

२.५१ लनवेदन(दरिास्त) फारम दस्तुर रु.३००/- 
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२.५२ नयाँ घर RCC प्रलत वगषदफट रु.३/- 

२.५३ पुराना बनीसकेका घर अलभिेलिकरण प्रलत वगष दफट रु.१.५/- 

२.५४ परामशष शुल्क (प्रालवलधक) रु.१०००/- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


