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सबाफाट स्वीकृत मभतत: २०७६/३/१०  

प्रभाणणत मभतत:  २०७६/३/३१  

 

खमु्फु ऩासाङ ल्हाभु  गाउॉ ऩामरकाको 

आर्थिक ऐन, २०७६ 

सोरुखमु्फु जजल्रा 

  १ नॊ प्रदेश 

नेऩार 

आर्थिक ऐन, २०७६  

प्रस्तावना : खमु्फु ऩासाङ ल्हाभु  गाउॉऩामरकाको आर्थिक फषि २०७६ य ०७७ को अथि 
सम्फन्धी प्रस्तावराई कामिन्वमन गनिको तनमभत्त स्थानीम कय , दस्तुय तथा शुल्क सॊकरन 
गने , छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासतनक व्मवस्था गनि वान्छनीम बएकोरे , 

नेऩारको सॊबफधान को धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजजभ खमु्फु ऩासाङ ल्हाभु  गाउॉसबारे 
मो ऐन  फनाएको  छ।   

!=  सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब: 

(१) मस ऐनको नाभ आर्थिक ऐन ,२०७६  यहेको छ।  

        (२) मो ऐन मभतत २०७६ श्रावण ! गते देणख प्रायम्ब हुनेछ।  

२. ऩरयबाषा : ववषम य प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा, 

!) "कय " बन्नारे मो ऐन वा प्रचमरत कानून फभोजजभ रागेको वा राग्ने कय, दस्तुय,शुल्क 
वा गाउॉऩामरकराई फुझाउनुऩने यकभ ऩदिछ।  
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२) "कयदाता " बन्नारे मो ऐन  वा प्रचमरत कानून फभोजजभ कय ततनुिऩन ेकतिव्म बएको 
व्मजतत सम्झनु ऩदिछ। 

३) "गाउॉ  सबा " बन्नारे खमु्फु ऩासाङल्हाभु  गाउॉ ऩामरकाको गाउॉ  सबाराई सम्झनु ऩदिछ।  

$) "गाउॉ " कामिऩामरका" बन्नारे खमु्फु ऩासाङल्हाभु गाउॉऩामरकाको कामिऩामरकाराई सम्झनु 
ऩदिछ। 

%) "गाउॉऩामरका" बन्नारे खमु्फु ऩासाङल्हाभु गाउॉऩामरकाराई सम्झनु ऩदिछ। 

 

३= सम्ऩतत कय:  गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र अनुसूची (१ ) फभोजजभ एकीकृत सम्ऩतत कय य 
घयजग्गा कय रगाईने य असुर उऩय गरयनेछ।  

४=  बुमभ कय (भारऩोत): गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र अनुसूची (२) फभोजजभ बुमभ कय 
(भारऩोत) रगाउने तथा असुर उऩय गरयनेछ।  

५= घय वहार कय : गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे बवन, घय , ऩसर, 

ग्मायेज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩुयै वा आॊमशक तवयरे वहारभा ददएकोभा 
अनुसूची (३) फभोजजभ घय वहार कय रगाईने तथा असुर उऩय गरयनेछ।  

६. व्मवसाम कय : गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र व्माऩाय,व्मवसाम वा सेवाभा अनुसूची (४) 
फभोजजभ व्मवसाम कय रगाईने  य असुर उऩय गरयनेछ।  

७ ववऻाऩन कय : गाउॉऩामरका ऺेत्रमबत्र हुने ववऻाऩनभा अनुसूची (५) भा उल्रेख बए 
फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाईने  तथा असुर उऩय गरयनेछ। 

८ भनोयन्जन कय: गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र हुने भनोयन्जनात्भक क्रिमाकराऩभा अनुसूची (६) 
फभोजजभ भनोयन्जन  कय  रगाईने  तथा असुर उऩय गरयनेछ। 

९. फहार ववटौयी  शुल्क : गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र आपुरे तनभािण, येखदेख वा सॊचारन 
गयको हाटफजाय वा अन्म साविजतनक स्थान व्मावसातमक प्रमोग गयेभा अनुसूची (७) भा 
उल्रेख बए फभोजजभ फहार बफटौयी शुल्क रगाईने  य असुर उऩय गरयनेछ। 



 

3 
 

१०. ऩाक्रकिं ङ शुल्क : गाउॉ ऩामरका ऺेत्रमबत्रकुनै सवायी साधनराई ऩाक्रकि ङ सुववधा उऩरब्ध 
गयाए फाऩत अनुसुची (८) भा उल्रेख बए फभोजजभ शुल्क रगाईने  य असुर उऩय गरयनेछ।  

११. टे्रक्रकङ, कोमोक्रकङ, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजपामय य यमाजटटङ्ग शुल्क् 
गाउॉऩामरकारे आटनो ऺेत्रमबत्र टे्रक्रकङ, कोमोक्रकङ, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजपामय य 
¥ofkml6Ë सेवा वा व्मवसाम सॊचारन गये वाऩत अनुसुची (९) फभोजजभको शुल्क रगाईने  य 
असुर उऩय गरयनेछ।  

१२. सेवा शुल्क, दस्तुय् गाउॉऩामरकारे तनभािण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनुसुची 
(१०) भा उजल्रणखत स्थातनम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही 
अनुसुचीभा व्मवस्था बए फभोजजभको शुल्क रगाईने  य असुर उऩय गरयनेछ।  

१३ ऩमिटनशुल्क् गाउॉऩामरकारे आटनो ऺेत्रमबत्र प्रवेश गयी गाउॉऩामरकारे ऩुमािएको सेवा 
सुववधा उऩमोग गयेवाऩत ऩमिटकहरुफाट अनुसुची (११) भा उल्रेणखत दयभा ऩमिटन शुल्क 
रगाईनेछ  य असुर उऩय गरयनेछ। तय, सॊतघम वा प्रदेश कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोही कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

१४. कय छुट् मस ऐन फभोजजभ कय ततने दातमत्व बएका व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई कुनै 
ऩतन क्रकमसभको कय छुट ददईने छैन। तय प्राकृततक ववऩद वा अन्म मस्तै प्राकृततक 
प्रकोऩ ऩयेको अवस्थाभा प्रचामरत कानुन फभोजजभ कामिऩामरकारे कय छुट ददन 
सतनेछ। तय छुट ददएको ववषम गाउॉसबाभा ऩेश गयी अनुभोदन गनुिऩनेछ।  

 

१५. कय,शुल्क त्तथा दस्तुय मरने सक्रकने: 
 (१) मस ऐन फभोजजभ गाउॉऩामरकारे असुर गनुिऩने कय, शुल्क तथा दस्तुय रगामत 

सम्फन्धी व्मवस्थाभा छुट हुन गएको बए कामिऩामरकारे कय छुट ददन सतनेछ । 
    (२) उऩदपा १ भा जुनसुकै कुया रेणखएको बएताऩतन सॊतघम सयकाय, प्रदेश सयकाय 

कुटतनततक   तनमोग, साभुदातमक अस्ऩतार, मशऺण सॊस्था य प्रचमरत कानुनरे 
तोकेको मशषिकभा कय राग्ने छैन । अनुसूचीहरूभा उल्रेणखत कय, शुल्क तथा दस्तुयहरू 
२०७६ सार श्रावण १ गते देखी देखी रागु हुनेछ बने कततऩम मशषिकका कय दस्तुय 
शुल्क गाउॉ  कामिऩामरकारे तोकेको मभततफाट रागु हुनेछ । 

१६. कय तथा सुल्क सॊकरन सम्फन्धी कामिववर्ध: 
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मो ऐन सुल्क कामािन्वमनका रार्ग गाउॉ  कामिऩामरकारे  कामिववर्ध स्वीकृत गरय रागु गनि 
सतनेछ। 

 

                                   अनुसुची (१)  
(ऐनको दपा ३ सॉग सम्फजन्धत) 

सम्ऩतत कय 
 

१.  मस गाॉउऩामरकाको ऺेत्रमबत्र यहेको गोठ छाप्रो फाहेक प्रत्मेक घय सॊयचनाको स्वमभ 
घोवषत भुल्माॊकनका आधायभा वावषिक रुऩभा रु.०.१५रे हुन आउने यकभ भात्र असुर 
उऩय गरयनेछ । 

२.  एउटै क्रकत्ता मबत्र यहेको य सॉगै जोडडएको घय सॊयचनारे एउटा घयराई जनाउने छ । 
३.   कानुनी रुऩभा एक्रककृत सम्ऩती कय रगाउन ुऩने अवस्थाभा हारराई सम्ऩतत कय य 

भारऩोत कय जोडी हुन आउने आधायभा मरन सक्रकने छ । 
 

अनुसूर्च (२) 
(ऐनको दपा ४ सॉग सम्फजन्धत) 

बूमभ कय (भारऩोत) 
१. मस गाॉउऩामरकाको ऺेत्रमबत्र यहेको  सयकायी जग्गा, धामभिक सॊघ सॊस्था, साभदुातमक 

ववद्मारम, साभुदातमक अस्ऩतार फाहेक देहामभा वर्गिकयण गरयएका जग्गाहरुफाट भात्र 
देहामभा उजल्रणखत दयभा बूमभ कय (भारऩोत) असुर उऩय गरयनेछ: 

 

क) अब्फर प्रतत योऩनी रु.३०/–  

ख) दोमभ प्रतत योऩनी रु.२५/– 
ग) मसभ प्रतत योऩनी रु.२०/– 
घ) चाहायप्रतत योऩनी रु.१५/– 
ङ) ऩाॉचौ तह प्रतत योऩनी रु.१०/– 
 

 

अनुसूर्च (३) 
(ऐनको दपा ५ सॉग सम्फजन्धत) 

घय वहार कय 
१. मस गाउॉऩामरकाका ऺेत्रमबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 

गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोखयी ऩूयै वा आॊमशक तवयरे फहारभा ददएकोभा 
सम्झौता यकभको १० प्रततशतरे घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ। 
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२. घयवहारभा ददने सम्झौता ऩत्रको नभुना गाॉउऩामरकाभापि त वडा कामािरमहरुफाट उऩरब्ध   
गयाईने छ तथा सम्झौताको सभमभा सम्फजन्धत वडाको वडाध्मऺ वा तनजरे तोकेको वडा 
सदस्म साॉऺी फसेको हुनु ऩनेछ । 
 ३. मो घय वहार कय घय धतनराई घयबाडा यकभ फुझाएको सभमभा सम्फजन्धत वडा 
कामािरमभा जम्भा गनुिऩनेछ । 
 ४. वहार कयको दय तनधाियण गदाि मरणखत सम्झौता बए सम्झौता फभोजजभको दय कामभ 
हुनेछ । ऩतछ मरणखत सम्झौता बएको अवश्थाभा सम्फजन्धत वडा समभततको तनणिमरे घय 
वहारको दय बतनने छ । 
 

 

 

 

अनुसूर्च (४) 
(ऐनको दपा ६ सॉग सम्फजन्धत) 

व्मावसाम कय 
१. गाउॉऩामरकाका ऺेत्रमबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाजन्म कायोफायभा फभोजजभका 

व्मवसाम कय रगाइ असूर उऩय गरयनेछ । 
 

ि.स मशषिक व्मवसामको 
नाभव्मवसामको दताि 

वाऩत वावषिक 

प्रत्मेक फषि 
नववकयण वाऩत 

वावषिक 

१ 
 

भदीयाजन्म ऩसर २०००/- १०००/- 
 

भदीयाजन्म ऩसर 

 
२०००/- १०००/- 

२ क्रकयाना ऩसर ४०००/- ३०००/- 
३ होटर एण्ड रज(१० वटा बन्दा कभ कभन 

रूभ बएभा) 
२५००/- २०००/- 

४ होटर एण्ड रज(१० वटा बन्दा फढी कभन 
रूभ बएभा) 

४०००/- ३०००/- 

५ होटर एण्ड रज(५ वटा बन्दा कभ एटेजरूभ 
बएभा) 

५०००/- ३०००/- 

६ होटरएण्ड रज (५ वटा बन्दा फढी एटेज रूभ 
बएभा) 

६०००/- ४००/- 
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७ चने रयसोटि ७०००/- ४०००/- 
८ जनयर स्टोसि ५०००/- ३०००/- 
९ ऩुस्तक ऩसर १०००/- ५००/- 
१० कऩडा ऩसर २०००/- १०००/- 
११ ऩेजन्टङ ऩसर २०००/- १०००/- 
१२ औषर्ध ऩसर ३०००/- २०००/- 
१३ सुन चाॉदी ऩसर ३०००/- १५००/- 
१४ सैरुन य व्मूदटऩारिय ३०००/ २०००/- 
१५ टे्रक्रकङ्ग र्गमय शऩ  ५०००/ ३०००/- 
१६ फाय य ऩफ ४०००/- २०००/- 
१७ भतन एतसचने्ज ३०००/- २०००/- 
१८ ऩुर हाउस २०००/- १०००/- 
१९ तमापे,येष्टुयेण्ट य फेकयी ४०००/- २०००/- 
२० मभतनयर वाटय फोटर उत्ऩादन ५००००/- ३००००/- 
२१ मभतनयर वाटय टमातट्री १५०००/- १००००/- 
२२ सस्थागत अस्ऩतार २००००/- १००००/- 
२३ इरोकदट्रतनक ऩसर ५०००/- ३०००/- 
२४ स्नोकय हाउस ४०००/- २०००/- 
२५ फैंक २००००/- १००००/- 
२६ फहुउद्देश्म शहकायी १००००/- ५०००/- 
२७ सॊस्थागत ववद्मारम ५०००/- ३०००/- 
२८ होस्टेर ५०००/- २०००/- 
२९ ट्मुसनसेन्टय २०००/- १०००/- 
३० भसाज सेन्टय ३०००/- २०००/- 
३१ म्मूजजमभ ५०००/- ३०००/- 
३२ सॊस्था दताि २०००/- १०००/- 
३३ हाइमबजन हर ३०००/- २०००/- 
३४ सहामसक खेरकुद अनुभतत शुल्क २००००/-  
३५ प्रतत हेमरकप्टय फावषिक २०००००.-  
३६ कृवष सहकायी २०००/- १०००/- 
३७ फचत तथा ऋण सहकायी ५०००/- ३०००/- 
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३८ धऩु उधोग ५०००/- ३०००/- 
३९ जडडफुदट उधोग ५०००/- ३०००/- 
४० स्ऩोटिस तथा स्टेशनयी ३०००/- २०००/- 
४१ ट्राबर एण्ड टे्रक्रकङ्ग ५०००/- ३०००/- 
४२ इन्टयनेट समबिस प्रा.मर. २००००/- १००००/- 
४३ सावना ४०००/- २०००/- 
४४ रोण्री २०००/- १०००/- 
४५ र्गटट शऩ तथा सोक्रकतनमय ५०००/- ३०००/- 
४६ तमाजम्ऩङ सञ्चारन ७०००/- ५०००/- 
४७ भासु ऩसर ३०००/- २०००/- 
४८ घयेरु उधोग ३०००/- २०००/- 
४९ बाॉडा ऩसर २०००/- १०००/- 
५० मभनी भाटि ५०००/- ३०००/- 
५१ हाडिवेमय ५०००/- ३०००/- 
५२ ग्माॉस डडऩो (इन्धन डडऩो) ३०००/- २०००/- 
५३ काठ व्माऩाय १००००/- ५०००/- 
५४ जुत्ता मसराउने  १००० ५०० 
         

२. मस ऺेत्रमबत्र सॊचारन गनुिऩुवि तथा सॊचारन बईयहेका कुनैऩतन व्माऩाय 
उद्मोगव्मवसातमक तथा व्माऩारयक दताि तनमभ सम्फजन्ध तनमभावरी फभोजजभ दताि 
गनुि ऩनेछ । 

अनुसूर्च (५) 
(ऐनको दपा ७ सॉग सम्फजन्धत) 

ववऻाऩन कय 
१. मस गाउॉऩामरकाको ऺेत्रमबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाको प्रचायप्रसाय वाऩत होडडङ 

फोडि रगामतका ववऻाऩन साभग्री साविजतनक ऺेत्रभा याख्दा गाॉउऩामरका य अन्म 
सम्फजन्धत तनकामको जस्वकृती मरनुऩनेछ,साथ ै फावषिक रू.१०००/– वा प्रतत वगि पुट 
रू.५०/– को दयरे जुन फदढ हुन्छ सो यकभ गाॉउऩामरकाको कामािरमभा दाणखरा 
गनुिऩनेछ ।   

 

अनुसूर्च (६) 
 (ऐनको दपा ८ सॉग सम्फजन्धत)  
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भनोयन्जन कय 
१. मस गाउॉऩामरकाका ऺेत्रमबत्र जुनसुकै प्रमोजनको रार्ग भनोयन्जनात्भक कामििभ 

सॊचारन गनुिऩुवि गाॉउऩामरकाको जस्वकृतत मरनुऩनेछ,दटकट बफक्रि गने सन्दबिभा कुर 
बफक्रि यकभको १५ प्रततशत गाॉउऩामरकाको कामािरमभा जम्भा गनुिऩनेछ । 

 

अनुसूर्च (७) 
(ऐनको दपा ९ सॉग सम्फजन्धत) 

फहार बफटौरय शुल्क 

  १. मस गाउॉऩामरकाका ऺेत्रमबत्र साविजतनक स्थरभा राग्ने हाट फजायभा यहने स्थातनम 
उत्ऩादन फाहेकको प्रत्मेक ऩसरफाट रू.२००/–प्रतत हप्ता तथा अन्म तनजी ऺेत्रभा राग्न े
हाटफजायफाट प्राप्त हुने कुर आमको १० प्रततशत गाॉउऩामरकाको कामािरमभा जम्भा 
गनुिऩनेछ । 

 २. मस गाॉउऩामरका ऺेत्रमबत्र कुनैऩतन क्रकमसभको सेवा प्रदामकरे कुनैऩतन क्रकमसभको टावय 
/fVg' ऩयेभा गाॉउऩामरका तथा सम्फजन्धत तनकामफाट ऩुवि जस्वकृतत मरएय भात्र सॊचारन 
गनुिऩनेछ । मसको साथै नमाॉ स्थाऩना हुने तथा साववकदेखी सॊचारनभा यहेको प्रत्मेक 
स्थानको टावयरे वावषिक रुऩभा रु.६०,०००/– गाॉउऩामरकाराई ततनुिऩनेछ । 

अनुसूर्च (८) 
(ऐनको दपा १० सॉग सम्फजन्धत) 

ऩाक्रकि ङ शुल्क 

 

 

अनुसूर्च (९) 
(ऐनको दपा ११ सॉग सम्फजन्धत) 

टे्रक्रकङ्ग, SofGof ]ङ, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩटरामय य यमाटटीङ्ग शुल्क 

 

अनुसूर्च (१०) 
(ऐनको दपा १२ सॉग सम्फजन्धत) 

सेवा शुल्क दस्तुय 
१. मस गाउॉऩामरकाको कामािरम द्वाया प्रदान गरयने सेवा वाऩत देहाम फभोजजभको 

शुल्क राग्नेछ। 
१. गरयबफ, छात्रववृत्त तथा नागरयकताको मसपारयस फाहेक अन्म जुनसुकै क्रकमसभको 

मसपारयस वाऩत रू.१००/– राग्नेछ । 



 

9 
 

२. सम्ऩतत भुल्माॊकन तथा आम्दातन प्रभाणणत वाऩत कुर यकभको ०.१ प्रततशत 
राग्नेछ ।तय उच्च मशऺा हाॉमसर गनि वा उऩचायका रार्ग ववदेश जानेहरूराइि ५० 
प्रततशत छुट ददइिने छ । 

३. जुसुकै प्रभाणणत वाऩत रू.२००/–राग्नेछ । 
४. जुनसुकै क्रकमसभको पायभ वाऩत रू. १००/– राग्नेछ । 

 

 

अनुसूर्च (११) 
(ऐनको दपा १३ सॉग सम्फजन्धत) 

ऩमिटन शुल्क  
१. कुनैऩतन ववदेशी नागरयक ऩमिटककोरुऩभा प्रवेश गयी मस गाउॉऩामरकारे उऩरब्ध 

गयाएको सेवा सुववधा उऩबोग वा उऩमोग गये वाऩत ऩमिटन शुल्कको रुऩभा प्रत्मेक 
ववदेशी नागरयक वाट रु २०००/- मरइनेछ । 

 

 

प्रभाणणत मभतत: २०७६/०३/२४                                 आऻारे, 
                                                            गणेश तघमभये 
                                                   प्रभुख प्रशासकीम  अर्धकृत 


