
 
 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनकेो ऐन 

प्रस्तावना् क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको आलथथक वषथ २०७७/७८ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथको 
लनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक ्मवस्था गनथ वाञ्छनीम 
बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोजजभ क्व्होरासोथाय गाउॉ सबा सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त न नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आलथथक ऐन, 207७” यहेको छ । 

 (2) मो ऐन 207८ सार श्रावण 1 गतेदेजि क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरकाका ऺेत्र लबत्र अनसूुची (1) फभोजजभ एवककृत सम्ऩजत्त कय रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ। एवककृत सम्ऩजत्त कयको सवै प्रकृमा ऩूया नहुॉदा सम्भ साववककै भारऩोत कय य घयधयुी कय लरइनेछ । 
एवककृत सम्ऩजत्त कय सम्वजन्ध अजन्तभ लनणथम कामथऩालरका वैठकरे गनेछ । 

३. घय वहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र कुनै ्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, 
जग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुची (२) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य 
असूर गरयनेछ ।  

४. ्मवसाम कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र ्माऩाय, ्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक कायोवायका आधायभा 
अनसूुची (३) फभोजजभ ्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

५. सवायी साधन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र दताथ बएका सवायी साधनभा अनसूुची (४) फभोजजभ सवायी साधन कय 
रगाइने य असरु उऩय गरयन ेछ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

६. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुची (५) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ, तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

७. भनोयन्जन कय् गाउॉऩालरका  ऺेत्र लबत्र हनुे भनोयन्जन ्मवसाम सेवाभा अनसूुची (६) फभोजजभ ्मवसाम कय 
रगाइने य असरु उऩय गरयनछे ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

८. फहार लफटौयी शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्र  लबत्र आपूरे लनभाथण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनसूुची (७) भा उल्रेि 
बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुचीभा बएको ्मस्था अनसुाय फहार लफटौयी शलु्क रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

९. ऩावकथ ङ शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकथ ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनसूुची (८) 
फभोजजभ ऩावकथ ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१०. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभाथण, सॊचारन वा ्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच (९) भा उजल्रजित स्थानीम 
ऩूवाथधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुचीभा ्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

११. लसपारयस दस्तयु् गाउॉऩालरकारे गने ववववध लसपारयसभा अनसुजुच (१०)  वभोजजभ शलु्क रगाइने य असूर उऩय 
गरयने छ ।  

१२. ऩमथटन शलु्क् गाउॉऩालरका लबत्र कामथयत ऩमथटन ्मवस्थाऩन सलभलतराइ अनसुजुच (११) वभोजजभ शलु्क रगाइने य 
असूर उऩय गरयने छ । 

१३. ढुङ्गा लगटी वारवुा कय् गाउॉऩालरका लबत्र यहेका घाट तथा वगयहरु वाट दोहन गरयन ेढुङ्गा लगटी वारवुा को कय 
प्रदेश काननु नवन्दा सम्भ प्रायजम्बक वातावयणीम अध्ममन गयी कामथववलध वनाइ रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

१४. कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका ्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय छुट ददईन े
छैन ।तय सवायी कय ऩावकथ ङ शलु्क य ऩटके कयको हकभा सयकायी गाडीराई छुट ददइने छ । 

१५. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामथववलध् मो ऐनभा बएको ्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी 
कामथववलध गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

१६. कय तथा अन्म शलु्क सम्वन्धी सॊशोधन गाउॉसबा वैठकरे गनथ सक्वनेछ ।  



 
 

 

प्रस्ताव गरयएका कयका दय तथा दामयाहरु  

 

अनसूुची १ 

 सम्ऩलत कय 
 

क्र.सॊ. कयको आधाय  दय  कैवपमत 

१ आय.लस.लस. ऩक्की घय १०००   

२ ढूॊगा/वटनको छाना बएको घय ३००   

३ साभान्म घय १००   

अनसूुची २  भारऩोत कय  
क्र.सॊ. कयको आधाय  दय  कैवपमत 

१ ३ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वालभत्व ५०   

२ ३ देजि ५ योऩनी सम्भको जग्गाको स्वालभत्व १००   

३ ५ योऩनी बन्दा फढी जग्गाको स्वालभत्व  ५ योऩनी सम्भ १०० सो बन्दा भालथ प्रलत योऩनी रु १० 

 

अनसूुची ३ 

 घय जग्गा फहार कय  

गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै ऩलन ्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी 
ऩूयै वा आॊजशक तवयरे फहारभा ददएकोभा त्मस्तो फहार यकभभा १० प्रलतशतका दयरे घय जग्गा फहार कय 
रगाइनेछ ।  

 

अनसूुची ४  

्मवसाम कय 

क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैवपमत 

१ १ देजि २ राि सम्भ रगानी बएका वकयाना ऩसर ६००।०० १००० दताथ शलु्क 

२ 

२ बन्दा भाथी ५ राि सम्भ रगानी बएका वकयाना 
ऩसर 

१०००।०० १००० दताथ शलु्क 

३ 
५ राि बन्दा भाथी रगानी बएका वकयाना ऩसर २५००।०० १००० दताथ शलु्क 

४ ऩशऩुारन पायाभ/बेडीगोठ/ कृवष पायभ  
२०००।०० १००० दताथ शलु्क 

५ अरैचीॊ साभूदावमक 
५०००।०० १००० दताथ शलु्क 

६ घमु्ती ्माऩायी 
२०० प्रलत ऩटक गा.ऩा लबत्र १ 

भवहनाका रालग     

 



 
 

७ अरैचीॊ ्मजिगत 
१०००।०० १००० दताथ शलु्क 

८ 
अरैचीीँ िरयद ववक्री 

प्रलत के.जज. ५ ्माऩायी य प्रलत के.जज. ५ 

वकसान/सभदुाम 

९ ्मवसाम रयसोट २००००।०० १००० दताथ शलु्क 

१० पलनथचय ५०००।०० १००० दताथ शलु्क 

११ याइस लभर।कूटानी लभर १५००।०० १००० दताथ शलु्क 

१२ सहकायी िदु नापाको ३ प्रलतशत 

१३ साभदुावमक होभ स्टे सॊस्था दताथ  १०,१०० ।०० 

१४ होभस्टे ५००।०० प्रलत घय नवीकयण   

 

(नोट: होभ स्टे सॊचारन सलभलत/ ऩमथटन सलभलतरे सॊस्था नवीकयण गदाथ आफ्नो सॊस्थाभा आवद्ध प्रत्मेक घय धयुीको 
नववकयण दस्तयु सभेत अलनवामथ एकभसु्ठ दाजिरा गनुथऩने छ ।) 
 

होटर, येषु्टयेण्ट तथा रज  

क शे्रणीराई रु. ५०००/- 

ि शे्रणीराई रु. ३०००/- 

ग शे्रणीराई रु. २०००/- 

घ शे्रणीराई रु. १२००/- 

ङ शे्रणीराई रु. १०००/- 

वगीकयण 

क- उच्चकोटीको िाना य फस्ने प्रफन्ध तथा अन्म सवुवधा बएकोराई 
ि- रज य येषु्टण्ट दफैु बएको य उच्चकोटीको येषु्टयेण्टराई 
ग- रज य िाना िवुाउनेराई 
घ- िाना िवुाउने ्मवस्था बएको होटेरराई 
ङ- साभान्म येषु्टयेण्ट भात्र बएकोराई 

 

जचमा, कवप तथा साभान्म नास्ता ऩसर रु. १०००/- 

ऩरु हाउस तथा स्नकुय हाउस रु. २०००/- 

भास ुतथा भाछा ऩसर 

िसी रु. १०००/- 



 
 

याॉगा रु. १०००/- 

कुियुा रु. १०००/- 

िसी(फाख्रा सभेत), यागाॉ, कुियुा लतन भध्मे कुनै दइु प्रकायका भास ुऩाइने १२००/- 

िसी(फाख्रा सभेत), यागाॉ, कुियुा उल्रेजित सफै प्रकायका भास ुऩाइने १५००/- 

परपूर तथा तयकायी ऩसर  

तयकायी तथा परपूरको थोक ववके्रताराई रु. १०००/- 

तयकायी तथा परपूरको िदु्रा ववके्रताराई रु. ५००/- 

स्वास््म ऺते्र तपथ  

औषधी ऩसर   

औषधी ववके्रताराई (क्वरीलनक सवहत) रु. ३०००/- 

औषधी ववके्रताराई रु. २०००/- 

लनभाथण ्मावसामी 

लनभाथण ्मावसामीको वगथ नववकयण शलु्क 

घ वगथराई रु. ३०००/- 

ववत्तीम सेवा तपथ   

क वगथका वाजणज्म फैंकराई रु. ५०००/- 

ि वगथका ववकास फैंकराई रु. ४०००/- 

ग वगथका ववत्तीम सॊस्थाराई रु. ३०००/- 

फीभा कम्ऩनी रु. ३०००/- 

सहकायी सॊस्थाहरु रु. ३०००/- 

भादक ऩदाथथ तथा अन्म ऩेम ऩदाथथको िदु्रा ववक्री ववतयण 

क शे्रणीराई रु. ३०००/- 

ि शे्रणीराई रु. २०००/- 

फगीकयण  

शे्रणी : यक्वसी,  ववमय, कोल्ड लिङ्कस,् लभनयर वाटयको िदु्रा ववके्रता 

शे्रणी : कोल्ड लिङ्कस,् लभनयर वाटयको िदु्रा ववके्रता 



 
 

गैय सयकायी सॊस्था 

अन्तयावरथम  रु. १५०००/- 

यावरम रु. १००००/- 

स्थानीम गैय सयकायी सॊस्था  

१० राि भाथीको कामथक्रभ बएका रु. ५०००/- 

१० राि भनुीको कामथक्रभ बएका रु. ३०००/- 

१ राि सम्भको कामथक्रभ बएका  रु. ५००/- 

धालभथक साभाजजक उद्देश्मरे स्थाऩना बएका तय कायोफाय नबएका छुट 

कन्सल्टेन्सी सेवा 

कन्सल्टेन्सी, इजन्जलनमरयङ्ग तथा प्राववलधक सेवा रु. १००००/- 

पलनथचय उद्योग 

जस्टर, काठ दवैु पलनथचय वववक्र ववतयण गने रु. ३५००/- 

जस्टर पलनथचय िदु्रा वववक्र गने रु. २०००/- 

काठको पलनथचय िदु्रा वववक्र गने रु. १५००/- 

जडीफटुी  

जडीफटुी प्रसोधन ्मवसाम  रु. ३०००/- 

जडीफटुी ववक्री ववतयण रु. २०००/- 

 

अनसूुची ५  

जलडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय  

जडीफटुी लनकासी कय प्रलत के जी रु. ५/- 

कवाडी लनकासी कय प्रलत के जी रु. ०.५० 

जीवजन्त ुलनकासी कय चाय िटेु्ट प्रलत गोटा रु. १००/- 
अनसूुची ६ 

सवायी साधन कय (स्थनीम ऩूवाथधाय उऩमोग कय) 
क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैवपमत 

१ मात्र ुवाहक जजऩ, लनजी काय भ्मान १००।०० प्रलत विऩ 

२ 
भारवाहाक, िक, िमाक्वटय २००।०० 

प्रलत विऩ 

३ 
वस १५०।०० 

प्रलत विऩ 



 
 

अनसूुची ७  

ववऻाऩन कय 
 

होलडथङ्ग वोडथ प्रलत स्क्ववाएय वपट रु.२ /-  

ठूरो साइन फोडथ ववद्यलुतम – प्रलत स्क्ववाएय वपट रु. ५ /-  

जस्क्रन फोडथ प्रलत स्क्ववाएय वपट रु. ३ /-  

वपल्भी ब्मानय ऩोष्ट रु. ५ /-  

्मवसावमक ्मानय प्रलत स्क्ववाएय वपट रु. ५ /-  

लबते्त रेिन प्रलत स्क्ववाएय वपट रु. ५ /-  

भाकेवटङ्ग दैनीक रु. १ /-  

भादक ऩदाथथ, चयुोट आदीको प्रचायभा दैलनक रु. २ /-  

फ्रेक्वस फोडथ प्रलत स्क्ववाएय वपट रु. २ /-  

अनसूुची ८  

भनोयन्जन कय 
क्र.सॊ. कयको आधाय   दय कैवपमत 

१ गाउॉऩालरका स्तयीम साॊस्कृलतक भहोत्सव ५०००।००   

२ घाटु भहोत्सव बजुङु ५०००।००   

`अनसूुची ९  

 वहार ववटौयी शलु्क 

गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र गाउॉऩालरकारे लनभाथण गयेका बवन वा सावथजलनक जग्गाभा घय वा सटय फनाइ आवास प्रमोजन 
तथा ्मवसाम प्रमोजनको रालग प्रमोग गयेभा तऩलसर फभोजजभ फावषथक शलु्क राग्नेछ ।  

क्र.सॊ. कयको आधाय  दय कैवपमत 

१ आवास प्रमोजन १०००।०० १ योऩनी उऩबोग 

२ आवास प्रमोजन ३५००।०० १ योऩनी बन्दा फढी 
३ ्मवसाम प्रमोजन ५०००।०० प्रलत घय फावषथक 

अनसूुची १० 

ऩावकथ ङ् शलु्क 

गाउॉऩालरका ऺेत्रभा गाउॉऩालरकारे ऩावकथ ङ् स्थर तथा फस/जीऩ ऩाकथ  लनभाथण/ ्मवस्थाऩन गयी सवायी साधन ऩावकथ ङ्क 
शलु्क रगाउनेछ ।  

अनसूुची ११ 
िेवकङ्ग, कोमोवकङ, क्यानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य माथफ्टीङ् शलु्क  

गाउॉऩालरका ऺेत्रभा गाउॉऩालरकारे िेवकङ्ग, कोमोवकङ, क्यानोइङ्ग, फन्जी जम्ऩीङ्ग, जीऩफ्रमाय य माथफ्टीङ् लनभाथण/ 
्मवस्थाऩन गयी  शलु्क रगाउनेछ । 



 
 

अनसुजुच १२ 

लसपारयस दस्तयु 
क्र.सॊ. लसपारयसका प्रकाय दस्तयु कैवपमत 

१ नागरयकता लसपारयस ०।००   

२ नागरयकताको प्रलतलरऩी लसपारयस ६००।००   

३ नाता प्रभाजणत नेऩारी ५००।००   

४ नाता प्रभाजणत अङ्ग्ग्रजेी १०००।००   

५ लसपारयस अन्म अङ्ग्ग्रजेी १०००।००   

६ ऩारयवारयक वववयण विवटस सेना १५०००।००   

७ ऩारयवारयक वववयण बायलतम सेना १०००।००   

८ ऩारयवारयक वववयण नेऩारी कभथचायी ५००।००   

९ जन्भ दताथ 

घटना दताथ ऐन २०३३ 
तथा सम्फजन्धत काननु 

फभोजजभ 

  

१० वववाह दताथ   

११ भतृ्म ुदताथ   

१२ वसाइ सयाइ   

१३ सम्वन्ध ववच्छेद   

१४ ्मजिगत घटना प्रभाणऩत्र प्रलतलरऩी   

१५ जग्गा नाभसायी लसपारयस १०००।००   

१६ सम्ऩलत भूल्माङ्कन ववगोको ०.०५ प्रलतशत   

१७ चारयलत्रक प्रभाणऩत्र लसपारयस ५००।००   

१८ अऩाङ्ग।प्रकोऩ ऩीलडत।ववयाभी लसपारयस लन शलु्क   

१९ ्मवसाम दताथ लसपारयस ५००।००   

२० अवववावहत लसपारयस ५००।००   

२१ भालथ वाहेकका अन्म लसपारयसभा ५००।००   

अनसूुची १३ 

ऩमथटन प्रवेश शलु्क  

क्र.सॊ. कयको आधाय दय कैवपमत 

१ ऩमथटन ्मवस्थाऩन सलभलत ( ऩमथटक आगभन  सॊख्मा 
१०,००० फढी हनुे राई) 

५००० वावषथक 

२ ऩमथटन ्मवस्थाऩन सलभलत ( ऩमथटक आगभन  सॊख्मा 
१०,००० बन्दा कभ  राई) 

१५०० 

 
वावषथक 

३ गाउॉऩालरका लबत्रका साभदुावमक होभ स्टे सॊचारन सलभलत  १००० वावषथक 

अनसूुची १४ 

दह्त्त्तय फह्त्त्तय 

स्थानीम तहभा उऩरब्ध ढुॊगा, लगट्टी, फारवुा य अन्म नददजन्म फस्तहुरु फातावयणीम प्रबाव भलु्माॊकन गरय  उत्िनन गरय 
प्रदेश सयकायको लनमभानसुाय तोकेको दयभा लनकासी गने ।   


