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अथथ विधेक २०७८ 
क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाथन्िमन गनथ फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको आलथथक िर्थ २०७८/७९ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाथन्िमन गनथको लनलभत्त 
स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक ्मिस्था गनथ िाञ्छनीम बएकोरे,  

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

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आलथथक ऐन, २०७८” यहेको छ । 

 (2) मो ऐन २०७८ सार श्रािण 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 सिै प्रकृमा ऩूया नहुॉदा सम्भ साविककै भारऩोत कय य घयधयुी कय लरइनेछ । एवककृत सम्ऩजत्त कय 
सम्िजन्ध अजन्तभ लनणथम कामथऩालरका िैठकरे गनेछ । 

३. घय िहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र कुनै ्मजि िा सॊस्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा िा 
ऩोियी ऩूयै आॊजशक तियरे िहारभा ददएकोभा अनसूुची (२) फभोजजभ घय जग्गा िहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

४. ्मिसाम कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र ्माऩाय, ्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक कायोिायका आधायभा अनसूुची 
(३) फभोजजभ ्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनछे । 

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

६. विऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र हनुे विऻाऩनभा अनसूुची (५) फभोजजभ विऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ, तय 
प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

७. भनोयन्जन कय् गाउॉऩालरका  ऺेत्र लबत्र हनुे भनोयन्जन ्मिसाम सेिाभा अनसूुची (६) फभोजजभ ्मिसाम कय रगाइने य 
असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ। 

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

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

१०. सेिा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभाथण, सॊचारन िा ्मिस्थाऩन गयेका अनूसूजच (९) भा उजल्रजित स्थानीम ऩूिाथधाय य 
उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनसूुचीभा ्मिस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

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

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

१३. ढुङ्गा लगटी िारिुा कय् गाउॉऩालरका लबत्र यहेका घाट तथा िगयहरु िाट दोहन गरयने ढुङ्गा लगटी िारिुा को कय प्रदेश काननु 
निन्दा सम्भ प्रायजम्बक िाताियणीम अध्ममन गयी कामथविलध िनाइ रगाइने य असरु उऩय गरयने छ। 

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

१५. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामथविलध् मो ऐनभा बएको ्मिस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामथविलध 
गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

१६. कय तथा अन्म शलु्क सम्िन्धी सॊशोधन गाउॉसबाको  िैठकरे गनथ सक्वनेछ ।  

 

 

 

 



पाररत गररएका करका दर तथा दायराहरु  

अनसुचूी १ सम्पलत कर  

क्र.स.ं करको आधार  दर  कैफियत 

१ आर.लस.लस. पक्की घर १०००   

२ ढंूगा/रिनको छाना भएको घर ३००   

३ सामान्य घर १००   

अनसुचूी १(क)  मालपोत कर  

क्र.स.ं करको आधार  दर  कैफियत 

१ ३ रोपनी सम्मको जग्गाको स्िालमत्ि ५०   

२ ३ दलेख ५ रोपनी सम्मको जग्गाको स्िालमत्ि १००   

३ ५ रोपनी भन्दा बढी जग्गाको स्िालमत्ि  ५ रोपनी सम्म १०० सो भन्दा मालथ प्रलत रोपनी रु १२ 

 

अनसुचूी २ घर जग्गा बहाल कर  

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै पलन व्यलि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, िहरा, छप्पर, जग्गा िा पोखरी पूरै िा 

आंलिक तिरले बहालमा फदएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा १० प्रलतितका दरले घर जग्गा बहाल कर लगाइनेछ ।  

 

अनसुचूी ३ व्यिसाय कर 

क्र.स.ं करको आधार   दर कैफियत 

१ १ दलेख २ लाख सम्म लगानी भएका फकराना पसल ६००।०० १००० दताथ िुल्क 

२ २ भन्दा माथी ५ लाख सम्म लगानी भएका फकराना पसल १०००।०० १००० दताथ िुल्क 

३ ५ लाख भन्दा माथी लगानी भएका फकराना पसल १५००।०० १००० दताथ िुल्क 

४ पिुपालन िाराम/भेडीगोठ २०००।०० १००० दताथ िुल्क 

५ अलैचीं सामूदालयक ५०००।०० १००० दताथ िुल्क 

६ अलैचीं व्यलिगत १०००।०० १००० दताथ िुल्क 

७ 
अलैची ँखररद लिक्री 

प्रलत के.लज. ५ व्यापारी र प्रलत के.लज. ५ 

फकसान/समुदाय 

८ 
होमस्िे 

१००० ।०० 

प्रलत घर 

१५००  नयाँ दताथ िुल्क 

९ व्यिसाय ररसोि २००००।०० १००० दताथ िुल्क 

१० िर्ननचर ५०००।०० १००० दताथ िुल्क 

११ राइस लमल।कूिानी लमल १०००।०० १००० दताथ िुल्क 

१२ सहकारी  खुद नािाको ३ प्रलतित 

१३ 
घुम्ती व्यापारी 

३०० प्रलत पिक गा.पा लभत्र १ 

मलहना सम्म रहनसके्न 

१४ सामुदालयक होम स्िे संस्था दताथ  १०१०० ।०० निीकरण ११०० ।०० 

१५ गाउँपाललका लभत्र  िमथ सुलचकृत गनथ  २००० प्रलत संस्था/िमथ  

 

होिल, रेषु्टरेण्ि तथा लज  

क श्रेणीलाई रु. ५०००/- 

ख श्रेणीलाई रु. ३०००/- 

ग श्रेणीलाई रु. २०००/- 

घ श्रेणीलाई रु. १२००/- 

ङ श्रेणीलाई रु. १०००/- 

िगीकरण 



क- उच्चकोिीको खाना र बसे्न प्रबन्ध तथा अन्य सुलिधा भएकोलाई 

ख- लज र रेषु्टण्ि दबुै भएको र उच्चकोिीको रेषु्टरेण्िलाई 

ग- लज र खाना खुिाउनेलाई 

घ- खाना खुिाउने व्यिस्था भएको होिेललाई 

ङ- सामान्य रेषु्टरेण्ि मात्र भएकोलाई 

 

लचया, कफि तथा सामान्य नास्ता पसल रु. १५००/- 

पुल हाउस तथा सु्नकर हाउस रु. २५००/- 

मास ुतथा माछा पसल 

खसी रु. १०००/- 

राँगा रु. १०००/- 

कुखुरा रु. १०००/- 

खसी(बाख्रा समेत), रागाँ, कुखुरा लतन मध्ये कुनै दइु प्रकारका मासु पाइने १२००/- 

खसी(बाख्रा समेत), रागाँ, कुखुरा उल्लेलखत सबै प्रकारका मासु पाइने १५००/- 

िलिूल तथा तरकारी पसल  

तरकारी तथा िलिूलको थोक लिके्रतालाई रु. १०००/- 

तरकारी तथा िलिूलको खुद्रा लिके्रतालाई रु. ५००/- 

स्िास््य क्षते्र तिथ  

औषधी पसल   

औषधी लिके्रतालाई (क्वलीलनक सलहत) रु. ३०००/- 

औषधी लिके्रतालाई रु. २०००/- 

लनमाथण व्यािसायी 

लनमाथण व्यािसायीको िगथ नलिकरण िुल्क 

घ िगथलाई रु. ३०००/- 

लित्तीय सिेा तिथ   

क िगथका िालणज्य बैंकलाई रु. ५०००/- 

ख िगथका लिकास बैंकलाई रु. ४०००/- 

ग िगथका लित्तीय संस्थालाई रु. ३०००/- 

बीमा कम्पनी रु. ३०००/- 

सहकारी संस्थाहरु रु. ३०००/- 

मादक पदाथथ तथा अन्य पये पदाथथको खदु्रा लिक्री लितरण 

क श्रेणीलाई रु. ३०००/- 

ख श्रेणीलाई रु. २०००/- 

बगीकरण  

श्रेणी : रक्वसी,  लियर, कोल्ड लिङ्कस्, लमनरल िािरको खुद्रा लिके्रता 

श्रेणी : कोल्ड लिङ्कस्, लमनरल िािरको खुद्रा लिके्रता 

गैर सरकारी ससं्था 

अन्तरार्निय  रु. १५०००/- 

रालिय रु. १००००/- 

स्थानीय गैर सरकारी संस्था  

१० लाख माथीको कायथक्रम भएका रु. ५०००/- 

१० लाख मुनीको कायथक्रम भएका रु. ३०००/- 

१ लाख सम्मको कायथक्रम भएका  रु. ५००/- 

धार्नमक सामालजक उद्देश्यले स्थापना भएका तर कारोबार नभएका छुि 



कन्सल्िेन्सी सिेा 

कन्सल्िेन्सी, इलन्जलनयररङ्ग तथा प्रालिलधक सेिा रु. १००००/- 

िर्ननचर उद्योग 

लस्िल, काठ दिुै िर्ननचर लिफक्र लितरण गने रु. ३०००/- 

लस्िल िर्ननचर खुद्रा लिफक्र गने रु. २०००/- 

काठको िर्ननचर खुद्रा लिफक्र गने रु. १५००/- 

जडीबिुी तथा काठ   

जडीबुिी प्रसोधन व्यिसाय  रु. ३०००/- 

जडीबुिी लिक्री लितरण रु. २०००/- 

काठ लनकासी (प्रलत ट्रीप ) रु. ३०० /-  

जडीबुिी लनकास ( प्रलत ट्रीप) रु. ३००/- 

 

 

अनसुचूी ४ सिारी साधन कर 

प्रदिे सरकारको कानून बमोलजम हुने ।  

 

अनसुचूी ५ लिज्ञापन कर 

होर्नडङ्ग िोडथ प्रलत स्वाएर फिि रु.२।- 

ठूलो साइन बोडथ लिद्युलतय – प्रलत स्वाएर फिि रु.५।- 

लस्क्रन बोडथ प्रलत स्वाएर फिि रु.३।- 

फिल्मी ब्यानर पोष्ट रु.५।- 

व्यिसालयक व्यानर प्रलत स्वाएर फिि रु.५।- 

लभते्त लेखन प्रलत स्वाएर फिि रु.५।- 

माकेरिङ्ग दनैीक रु.१।- 

मादक पदाथथ, चुरोि आदीको प्रचारमा दलैनक रु.२।- 

फ्लेक्वस बोडथ प्रलत स्वाएर फिि रु.२।- 

 

 

 

 

अनसुचूी ६ मनोरन्जन कर 

क्र.स.ं करको आधार   दर कैफियत 

१ घलेगाउँ महोत्सि ५०००।००   

२ पसगाउँ महोत्सि ५०००।००   

३ घािु महोत्सि भुजुङ ५०००।००   

४ अन्य महोत्सि तथा सांस्कृलतक कायथक्रम  ५००० ।००  

 

अनसुचूी ७  िहाल लििौरी िलु्क 

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र गाउँपाललकाले लनमाथण गरेका भिन िा सािथजलनक जग्गामा घर िा सिर बनाइ आिास प्रयोजन तथा 

व्यिसाय प्रयोजनको लालग प्रयोग गरेमा तपलसल बमोलजम िुल्क लागे्नछ ।  

क्र.स.ं 
करको आधार  

दर कैफियत 



१ 
आिास प्रयोजन १५००।०० प्रलत घर 

२ 
आिास र कृलष प्रयोजन  ५००० १ रोपनी भन्दा मालथ 

२ 
व्यिसाय प्रयोजन ७०००।०० प्रलत घर बार्नषक 

 

 

अनसुचूी ८ पार्ककङ् िलु्क 

गाउँपाललका क्षेत्रमा गाउँपाललकाले पार्ककङ् स्थल तथा बस/जीप पाकथ  लनमाथण/ व्यिस्थापन गरी सिारी साधन पार्ककङ्क िुल्क लगाउनेछ ।  

अनसुचूी ९ सेिा सलु्क दस्तुर 

क्र.स.ं करको आधार   दर कैफियत 

१ 
यात्रु िाहक लजप, लनजी कार भ्यान 

१००।०० प्रलत रट्रप 

२ 
मालिाहाक, ट्रक, ट्रयाक्विर 

३००।०० 
प्रलत रट्रप 

३ 
िस 

२००।०० 
प्रलत रट्रप 

 

अनसुचूी १० लसिाररस दस्तरु 

क्र.स.ं लसिाररसका प्रकार दस्तरु कैफियत 

१ नागररकता लसिाररस -   

२ नागररकताको प्रलतललपी लसिाररस ७००।००   

३ नाता प्रमालणत नेपाली ५००।००   

४ नाता प्रमालणत अङ्रेजी ५००।००   

५ लसिाररस अन्य अङ्रेजी १०००।००   

६ पाररिाररक लििरण लिरिस सेना १५००।००   

७ पाररिाररक लििरण भारलतय सेना १५००।००   

८ पाररिाररक लििरण नेपाली कमथचारी ५००।००   

९ जन्म दताथ 
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१० लििाह दताथ   

११ मृत्य ुदताथ   

१२ िसाइ सराइ   

१३ सम्िन्ध लिच्छेद   

१४ व्यलिगत घिना प्रमाणपत्र प्रलतललपी   

१५ जग्गा नामसारी लसिाररस १०००।००   



१६ सम्पत्ती मूल्याङ्कन लिगोको ०.०५ प्रलतित   

१७ चाररलत्रक प्रमाणपत्र लसिाररस ५००।००   

१८ अपाङ्ग।प्रकोप पीलडत।लिरामी लसिाररस लन िुल्क   

१९ व्यिसाय दताथ लसिाररस ५००।००   

२० अलििालहत लसिाररस ५००।००   

२१ मालथ िाहकेका अन्य लसिाररसमा ५००।००   

अनसुचूी ११ 

पयथिन प्रििे िलु्क  

क्र.स.ं करको आधार दर कैफियत 

१ िडा नं. ३ घलेगाउँ पयथिन व्यिसाय सलमलत  रु. १०,०००।०० िार्नषक 

२ संराहालय रु. ३०००।०० िार्नषक 

३ िडा नं. ४ भुजुङ् पयथिन व्यािसायी सलमलत रु. ७,०००।०० िार्नषक 

४ अन्य  पयथिन व्यिसायी सलमलत  रु. ५०००।०० िार्नषक 

अनसुचूी १२ 

दहत्तर बहत्तर 

स्थनीय तहमा उपलब्ध ढंुगा,लगट्टी बालुिा, तथा अन्य नफदजन्य बस्तुहरु िातािणीय प्रभाि मलू्यांकन गरर उत्खनन गरर प्रदेि 

सरकारले तोके बमोलजमको दामा लनकासी गने । 


