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क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको आलथिक ऐन २०७४ 

मस क्व्होरासोंथाय गाउॉऩालरकाको आ.फ. २०७४/०७५ का रालग उऩाध्मऺ कुभायी भनुी गरुुङ 
ज्मू फाट तऩशिर फभोशजभको आलथिक विधेमक ऩेि बमो । 

 

क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् मस क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरकाको आलथिक िर्ि 207४/07५ को अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई 
कामािन्िमन गनिको लनलभत्त स्थानीम कय तथा िलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको 
प्रिासलनक ्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊविधानको धाया 288 को उऩधाया (2) फभोशजभ क्व्होरासोथाय गाउॉ सबा सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

१. सॊशऺप्त न नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आलथिक विधेमक, 207४” यहेको छ । 

 (2) मो ऐन 207४ सार श्रािण 1 गते देशि क्व्होरासोथाय गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 
 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरकाका ऺेत्र लबत्र अनसूुची (1) फभोशजभ एवककृत सम्ऩशत्त कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बलूभ कय (भारऩोत): गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुशच (२) फभोशजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ ।  
 

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

 
 

५. ्मिसाम कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र ्माऩाय, ्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथिक 
कायोिायका आधायभा अनसूुची (४) फभोशजभ ्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 
 

६. सिायी साधन कय्   गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र दताि बएका सिायी साधनभा अनसूुची (५) फभोशजभ 
सिायी साधन कय रगाइन ेय असरु उऩय गरयन ेछ । तय, प्रदेि काननु स्िीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा ्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोशजभ हनुेछ । 
 

७. विऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र हनुे विऻाऩनभा अनसूुची (६) फभोशजभ विऻाऩन कय रगाइन ेय 
असूर उऩय गरयनेछ ।  तय प्रदेि काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मिस्था बएको 
अिस्थाभा सोवह फभोशजभ हनुछे । 

 

८. फहार लफटौयी िलु्क् गाउॉऩालरकारे लनभािण, येिदेि िा सॊचारन गयेका अनसूुची (७) भा उल्रेि 
बए अनसुाय हाट फजाय िा ऩसरभा सोही अनसूुचीभा बएको ्मस्था अनसुाय फहार लफटौयी िलु्क 
रगाइन ेय असूर उऩय गरयनछे । 
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९. लसपारयस दस्तयु् गाउॉऩालरकारे प्रदान गयेको लसपारयसहरुभा अनसुशुच (८)  भा उल्रेशित दयभा 
सेिाग्राही फाट सोही अनसुशुचभा बएको ्मिस्था अनसुाय फहार विटौयी िलु्क रगाइन ेय असूर उऩय 
गरयने छ । 

 

१०.  सेिा िलु्क,दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभािण, सॊचारन िा ्मिस्थाऩन गयेका अनूसूशच (९) भा 
उशल्रशित स्थानीम ऩूिािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनसूुचीभा ्मिस्था 
बए अनसुाय िलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

 

११.  ऩमिटन िलु्क् गाउॉऩालरका आफ्नी ऺेत्रलबत्र प्रिेि गने ऩमिटकहरु/ऩमिटन ्मिसामी फाट अनसुशुच 
(१०) भा उशल्रशित दयभा ऩमिटन िलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनछे । तय प्रदेि काननु 
स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा ्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोशजभ हनुेछ । 

 

१२.  प्राकृलतक श्रोत साधन उऩबोग कय् क्व्होरासोंथाय गाउॉऩालरकाको आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्राकृलतक श्रोत 
साधन उऩबोग गये िाऩत अनसूुशच (११) भा उल्रेशित दयभा प्राकृलतक श्रोत साधन उऩबोग कय 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयन ेछ । 

 

१३.  दण्ड जरयिाना् गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र भादक ऩदाथि सेिन गरय लबत्र होहल्रा गरत 
विमाकराऩभा सॊरग्न ्मशि उऩय अनसूुशच (१२) भा उल्रेशित दयभा कय रगाइने य असरु उऩय 
गरयने छ । 

 

१४.  कय छुट् मस ऐन फभोशजभ कय लतने दावमत्ि बएका ्मशि िा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको 
कय छुट ददईने छैन । 

 

१५.  कय तथा िलु्क सॊकरन सम्फन्धी कामिविलध् मो ऐनभा बएको ्मिस्था अनसुाय कय तथा िलु्क 
सॊकरन सम्फन्धी कामिविलध गाउॉऩालरकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 

 
 
 
 

  


