
गौभरु गाउॉऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको ववधेमक २०७५ 

 

प्रस्तावना  ् 

गौभरु गाउॉऩालरकाको आलथथक वषथ 207 ५/07६ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथको लनलभत्त 
स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था गनथ वाञ्छनीम बएकोरे, 
नेऩारको सॊववधानको धाया 288 को उऩधाया (2) फभोजजभ गौभरु गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्(1) मस ऐनको नाभ “आलथथक ऐन, 207५” यहेको छ । 

  (2) मो ऐन 207५ सार श्रावण 1 गतेदेजि गौभरु गाउॉऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (1) फभोजजभ एवककृत सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

३. बलूभ कय (भारऩोत) :गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (2) फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ ।  

४. घय वहार कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, 
जग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुजच (3) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य 
असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवा भा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक कायोवायका आधायभा 
अनसूुजच (4) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. जलडफटुी, कवाडी य जीवजन्त ुकय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जलडफटुी, वनकस, 
कवाडी भार य प्रचलरत कानूनरे लनषे ध गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो हाड, 
लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसावमक कायोवाय गयेवाऩत अनसूुजच (5) फभोजजभको कय रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

७. सवायी साधन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दताथ बएका सवायी साधनभा अनसूुजच (6) फभोजजभ सवायी साधन  कय 
रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

८. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजच (7) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ। तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

 

९. भनोयन्जन कय्  गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (8) फभोजजभ व्मवसाम कय 
रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ। तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१०. फहार लफटौयी शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभाथण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनसूुजच (9) भा उल्रेि 
बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसूुजचभा बएको व्मस्था अनसुाय फहार लफटौयी शलु्क रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

११. ऩावकथ ङ शलु्क् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकथ ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनसूुजच (10) 
फभोजजभ ऩावकथ ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्यानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य माथअफ्टीङ्ग शलु्क्   गाउॉऩालरका रे आफ्नो ऺेत्रलबत्र 
टे्रवकङ्ग, कामोवकड, क्यानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य माथयफ्टीङ्गसेवा वा व्मवसाम सॊचारन गयेवायत अनसूुजच 
(11) फभोजजभको शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 



१३. सेवा शलु्क, दस्तयु् गाउॉऩालरकारे लनभाथण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजच 12 भा उजल्रजित स्थानीम 
ऩूवाथधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩमथटन शलु्क्गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश गने ऩमथटकहरुवाट अनसूुची १३ भा उजल्रजित दयभा ऩमथटन 
शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१५. कय छुट्मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय छुट ददईने 
छैन । 

१६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामथववलध्  मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन 
सम्फजन्ध कामथववलध गाउॉऩालरकारे तोकेअनसुाय हनुे छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसुचुी १ 

(दपा २ सॉग सम्फन्धीत) 
सम्ऩती कय 

क) घय कय  ्

क्र स वववयण दय (रु.) 

१ 

कच्ची (वटनको) १५० 

२ 

ऩक्की (भाटो प्रमोग गयेको) २०० 

३ 

ऩक्की ढरान गयेको(एक तरा) ५०० 

४ 

ऩक्की ढरान गयेको (दइुथ तरा वा सोबन्दा फढी) १००० 

ि) एवककृत सम्ऩलत कय  ्

क्र स कय मोग्म एवककृत सम्ऩलत वववयण दय(रु.) 

१ 

ऩचास हजाय सम्भ २०० 

२ 

ऩचास हजाय एक देिी एक राि सम्भ ३०० 

३ 

एक राि एक देिी एक राि ऩचास हजाय सम्भ ४०० 

४ 

एक राि ऩचास हजाय एक देिी दइुथ राि सम्भ ५०० 

५ 

दइुथ राि देिी लतन राि सम्भ ६०० 

६ 

लतन राि एक देिी ऩाॉच राि सम्भ ८०० 

७ 

ऩाॉच राि एक देिी दश राि सम्भ ९०० 

८ 

दश राि एक देिी ऩन्र राि सम्भ १००० 

९ 

ऩन्र राि एक देिी लफस राि सम्भ ११०० 

१० 

लफस राि एक देिी लतस राि सम्भ १३०० 

११ 

लतस राि एक देिी चालरस राि सम्भ १५०० 

१२ 

चालरस राि एक देिी ऩचास राि सम्भ २००० 

१३ 

ऩचास राि एक देिी सत्तयी राि सम्भ २५०० 

१४ 

सत्तयी राि एक देिी एक कयोड सम्भ ३००० 

१५ 

एक कयोड बन्दा भाथी ४००० 



अनसुचुी २ 

(दपा ३ सॉग सम्फन्धीत) 
बभुी(भारऩोत) कय 

 

गौभरु गाउॉऩालरका बयी भारऩोत कय प्रलत योऩलन रु १० का दयरे असरु उऩय गरयनेछ । 

 

अनसुचुी ३ 

(दपा ४ सॉग सम्फन्धीत) 
घय फहार कय 

 

गौभरु गाउॉऩालरकाबयी फहारभा यहेका बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियीको फहार 
शलु्कको ३% फहार कय असरु उऩय गरयनेछ । 

 
 
 

अनसुचुी ४ 

(दपा ५ सॉग सम्फन्धीत) 
ब्मवसाम कय 

क्र स वववयण दस्तयु(रु.) 
१ स्वास््म प्राववलधक सवहतको भेलडकर ३००० 

२ औषलध िदु्रा ऩसर २००० 

३ भाश ुऩसर १५०० 

४ थोक भददया ऩसर ४००० 

५ िदु्रा भददया ऩसर २००० 

६ साभान्म नास्ता ऩसर ५०० 

७ होटर १००० 

८ सहकायी सॊस्था  

९ तयकायी य परपुर ऩसर २००० 

१० लभरहरु (प्रलत हषथऩावय) ५०० 

११ गोदाभ सवहतको थोक वकयाना ऩसर ४००० 

१२ लफक्री कऺ भात्र बएको वकयाना ऩसर २००० 

१३ इथरेक्ट्ट्रोलनक ऩसर १५०० 

१४ कुियुा ऩारन ब्मवसाम ३००० 

१५ स्टेसनयी तथा ऩसु्तक ऩसर २००० 

१६ पोटो स्टुलडमो २५०० 

१७ एग्रोबेट ५०० 

१८ ब्मावसामीक बेडा फाख्रा ऩारन १०००० 

१९ पेन्सी ऩसर ३००० 
 

ऩनुश्च् भाथी उल्ल्ि नबएका व्मवसामहरुभा ब्मवसाम हेयी रु. ५०० देिी रु.५००० सम्भ गउॉऩालरकाफाट तोवक कय 
रगाउन सवकनेछ । 



 

अनसुचुी ५ 

(दपा ६ सॉग सम्फन्धीत) 
जडीफटुी, कवाडी य जजवजन्त ुकय 

 
 

क्र स वववयण दय(प्रलत 
के.जज रु.) 

१ वटभयु १० 

२ च्माउ १०० 

३ रोिा ५ 

४ अल्रो । बाङ्ग्ग्रो १० 

 
 

अनसुचुी ६ 

(दपा ७ सॉग सम्फन्धीत) 
सवायी साधन कय 

 
 

प्रदेश न ७ को आलथथक ऐन २०७५ फभोजजभ असरु उऩय गरयनेछ । 

 
 

अनसुचुी ७ 

(दपा ८ सॉग सम्फन्धीत) 
लफऻाऩन कय 

 
 

प्रदेश न ७ को आलथथक ऐन २०७५ फभोजजभ असरु उऩय गरयनेछ । 

 
 

अनसुचुी ८ 

(दपा ९ सॉग सम्फन्धीत) 
भनोयञ्जन कय 

 
 

प्रदेश न ७ को आलथथक ऐन २०७५ फभोजजभ असरु उऩय गरयनेछ । 

 

अनसुचुी ९ 

(दपा १० सॉग सम्फन्धीत) 
फहार लफयौटी कय 

गाउॉऩालरकारे लनणथम गरय आफ्नो ऺेत्रलबत्र आवश्मकता अनसुाय फहार लफयौटी कय तोक्ट्न सक्ट्नेछ । 

 

अनसुचुी १० 

(दपा ११ सॉग सम्फन्धीत) 



ऩावकथ ङ्ग शलु्क 

गाउॉऩालरकारे लनणथम गरय आफ्नो ऺेत्रलबत्र आवश्मकता अनसुाय ऩावकथ ङ्ग शलु्क तोक्ट्न सक्ट्नेछ । 

अनसुचुी ११ 

(दपा १२ सॉग सम्फन्धीत) 
टे्रवकङ्ग, कोमोवकड, क्यानोइथङ्ग, फजन्ज जजम्ऩङ्ग,जजऩफ्यारय य ¥ofफ्टीङ्ग कय 

 

क्र स वववयण दय(रु.) 
१ टे्रवकङ्ग  

२ कोमोवकड  

३ क्यानोइथङ्ग  

४ फजन्ज जजम्ऩङ्ग  

५ जजऩफ्यारय  

६ ¥ofफ्टीङ्ग  

 

अनसुचुी १२ 

(दपा १३ सॉग सम्फन्धीत) 
सेवा शलु्क 

गौभरु गाउॉऩालरकारे प्रदान गने ववलबन्न सेवा वापतको शलु्क लनम्नानसुाय असरु उऩय गरयनेछ । 

क्र स वववयण दस्तयु(रु) क्र स वववयण दस्तयु(रु) 
१ नाता प्रभाणीत १०० १९ कागज य भन्जरुयनाभा लसपारयस ३०० 

२ नागरयकता लसपारयस ५० २० वकत्ता काट गने लसपारयस ३०० 

३ ऩॊजजकयण(जन्भ,भतृ्म,ु वववाह, 

फसाइथसयाइथ य सम्फन्ध लफच्छेद) 
50 २१ 

सॊयऺण प्रभाणीत 
१०० 

४ घय जग्गा भलु्माङ्कन ०।३% २२ जजववत सॉगको नाता प्रभाणीत १५० 

५ जन्भ लभलत प्रभाणीत १५० २३ हकवारा वा हकदाय प्रभाणीत १५० 

६ व्माऩाय व्मवसाम फन्द, नबएको, 
हुॉदै नबएको 

३०० २४ 
नाभसायी गनथ लसपारयस 

२०० 

७ 
लभराऩत्र कागज गयाउने 

१०० २५ जग्गाको हक सम्फन्धभा 
लसपारयस 

२०० 

८ 
अवववावहत वा वववावहत प्रभाणीत 

१५० २६ भतृक सॉगको नाता प्रभाणीत तथा 
सजथलभन भचुलु्का 

३०० 

९ लनशलु्क वा सशलु्क औषलध उऩचाय 
लसपारयस 

लनशलु्क २७ 
उद्योग ठाउॉसायी गने लसपारयस 

५०० 

१० व्मजिगत वववयण प्रभाणीत २५० २८ जजववत यहेको लसपारयस १५० 

११ 
ऩजुाथभा घय कामभ प्रभाणीत 

५०० २९ ऩवुथ प्राथलभक ववद्यारम िोल्न 
लसपारयस 

२००0 

१२ पयक नाभ थय, जन्भ लभलत वा दफैु 
नाभ एउटै लसपारयस 

१५० ३० 
जग्गा भलु्माङ्कन लसपारयस 

२०० 

१३ 
जग्गा धनी ऩजुाथ हयाएको लसपारयस 

३०० ३१ ववद्यारमको कऺा थऩ गने 
लसपारयस 

३००० 



१४ 
ऩारन ऩोषणको रागी लसपारयस 

१०० ३२ आलथथक अवस्था कम्जोय, ववऩन्न, 
सम्ऩन्न, आदद लसपारयस 

१०० 

१५ अॊलगकृत नागयीकताको लसपारयस २०० ३३ ववद्यारम ठाउॉसायी गनथ लसपारयस ३०० 
१६ धाया तथा ववद्यतु जडान लसपारयस १०० ३४ ब्मवसाम दताथ ३००० 
१७ ब्मवसाम अनभुलत २००० ३५ ब्मवसाम नववकयण १५०० 
१८ 

सहकायी नववकयण 
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५० 

 

ऩनुश्च् भाथी उल्रेि नबएका सेवाहरुभा सेवाको प्रकृलत हेयी रु. ५० देिी रु.५००० सम्भ गउॉकामथऩालरकारे लनणथम 
गयी कय रगाउन सवकनेछ । 

 

अनसुचुी १३ 

(दपा १४ सॉग सम्फन्धीत) 
ऩमथटन शलु्क 

 

प्रदेश न ७ को आलथथक ऐन २०७५ फभोजजभ असरु उऩय गरयनेछ । 

 


