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नेऩारको  िंविधान तथा स्थाननम  यकाय  न्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा २ 
फभोजजभ गाउँऩासरकारे फनाएको तर रेखिए फभोजजभको कानुन म  के.आई.स िंह गाउँऩासरकाको 
याजऩत्रभा प्रकाशन गरयएको छ । 

गाउँ सभामा पेश भएको मममि- २०७८॰०३॰१० 

गाउँ सभाबाट स्विकृि मममि -२०७८॰०३॰३० 

के.आई.स िंह गाउँपसिकाको आर्थिक ऐन २०७८ 

के.आई.स िंह गाउॉऩार्रकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो ववधेमक 

प्रस्तावना्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रकाको आर्थिक वषि २०७८॰७९ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको र्नर्भत्त 
स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासर्नक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजिभ के.आई.मसिंह गाउॉसबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

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

  (२) मो ऐन २०७८ सार श्रावण १ गतेदेजि के.आई.मसिंह गाउॉपामिका ऺेत्रभा रागू हनुछे । 
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२. सम्ऩर्त कय् के.आई.स िंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र अनसूुजि (१) फभोजिभ एवककृत सम्ऩजत्त कय/घयिग्गा 
कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. बरू्भ कय (भारऩोत):के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र अनसूुजि (२) फभोजिभ बरू्भ कय (भारऩोत) 
रगाइन ेय असूर उऩय गरयनछे ।  

४. घय वहार कय्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेि, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, िग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसूुजि (३) फभोजिभ 
घय िग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉिीगत रगानी य आर्थिक 
कायोवायका आधायभा अनसूुजि (४) फभोजिभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. ववऻाऩन कय्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुजि (५) फभोजिभ ववऻाऩन कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोवह फभोजिभ हनुछे । 

 

७. फहार र्फटौयी शलु्क्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रका ऺेत्रर्बत्र आपुरे र्नभािण, येिदेि वा सॊिारन गयेका 
अनसूुजि (६) भा उल्रेि बए अनसुाय हाट फिाय वा ऩसरभा सोही अनसूुजिभा बएको व्मवस्था अनसुाय 
फहार र्फटौयी शलु्क रगाइन ेय असूर उऩय गरयनेछ । 

८. सेवा शलु्क, दस्तयु्के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रकारे र्नभािण, सॊिारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूजि (७) भा 
उजल्रजित स्थानीम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसूुजिभा व्मवस्था बए 
अनसुाय शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

९. कय छुट्मस ऐन फभोजिभ कय र्तने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩर्न वकर्सभको कय 
छुट ददईने छैन । तय के.आई.स िंह गाउँऩासरका स्थामी ठेगाना बएका ७५ िर्ष भाथथका जेष्ठनागरयक, ऩुर्ष 
अऩाङ्गता बएका नागरयक य स्िास््म  िंस्थाफाट पे्रर्र् बएका गबषिती भहहराहरुराइ नजजकको अस्ऩतार  म्भ 
ऩुमाषउन नतनुषऩने एम्फुरेन्   ेिा शुल्कभा ऩुर्ष छुट हुनेछ । 

१०. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामिववर्ध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामिववर्ध के.आई.मसिंह गाउॉऩार्रकारे तोके अनसुाय हनुे छ । 
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अनुसुमि -१ 

( मनयम २ सँग सम्बस्विि ) 

आमथिक वर्ि २०७८॰०७९ मा िपमशि बमोमिमको घरिग्गा कर िगाइनेछ ॰ 

क्र.सं वििरण विस्ततृ वििरण करको दर कैवियत 

१ पक्की घर RCC ढलान घर २०  

२ पक्की घर माटो र ढुङ्गाले बनेको तर प्लाष्टर गररएको १५  

३ कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको वसलेटले छाएको १०  

४ कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको जस्ता पाताको छाना भएको ५  

५ कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको खरको छाना भएको घर ५  

एवककृत सम्पवि कर लागू भएमा सोही बमोवजम हुने । 

 

अनुसुमि -२ 

( मनयम ३ सँग सम्बस्विि ) 

के.आई.मसिंह गाउँपामिका के्षत्र मभत्र मनम्न बमोमिमको दरिे भुमम कर िगाइनेछ ॰ 

 

क्र.सं वििरण विस्ततृ वििरण करको दरहरु रु. कैवियत 

१ जग्गा रवजष्ट्रेशन शुल्क  ४.०० प्रवतशत  

२ मालपोत कर अब्बल( ५०० ब.वम) २०  

दोयम( ५०० ब.वम) १५  

सीम( ५०० ब.वम) १२  

चाहार( ५०० ब.वम) १०  

 

अनुसुमि -३ 

( मनयम ४ सँग सम्बस्विि ) 

के.आई.मसिंह गाउँपामिका मभत्र कसैिे घर भाडामा िगाएमा त्यसमा घर  भाडाको हुने १०%(दश प्रमिशि) कर 

िगाइनेछ ॰ 

अनुसुिी -४ 

(मनयम ५ सँग सम्बस्विि) 

के.आई.मसिंह गाउँपामिका मभत्र िपमशि बमोमिमको दरमा व्यवसाय कर िगाइनेछ ॰  

क्र.सं 

 

वििरण श्रेणी िवगिकरण(रु.) कैवियत 

क ख ग  



4 |  
 

१ होटेल/लज/रेषु्टरेन्ट(५ भन्दा बढी कोठा भएको लज तथा खाना भएको 

रेषु्टरेन्ट तथा होटेल लाई (क), लज मात्र भएको लाई(ख)  र वचया 

खाना र नास्ता भएकोलाई(ग) 

१५०० ५०० ५००  

२ मास ुपसल 

 सबै प्रकारका मास ुबेच्ने लाई( क) श्रेणी 

 खसी र कुखरुा बेच्ने लाई (ख) श्रेणी 

 कुखरुा/माछा बेच्ने लाई (ग) श्रेणी 

१००० ५०० ५००  

३ लघ ुविि २०००    

४ डेरी व्यिसाय पसल ५००    

५ सनु चााँवद गहना पसल १०००    

६ रेवडयो, मोबाईल विवक्र तथा ममित ५००    

७ संचार सेिा ५००    

८ घडी विवक्र तथा ममित ५००    

९ केिल वट.वभ सेिा २०००    

१० िोटो स्टुडीयो 

 कलर ल्याबलाई(क) 

 िोटो स्टुवडयोलाई (ख) 

१००० ५००   

११ सैलनु ब्यटुी पालिर ५००    

१२ टेलररंग ५००    

१३ जिुा पसल 

 जिुा वसलाई र बेच्नेलाई(क) 

 जिुा ममित गनेलाई(ख) 

५०० २५०   

१४ मोटर िकि शप 

 मोटरसाईकल सवहत विवभन्न सिारी साधन ममित गने (क) 

 मोटरसाईकल मात्र ममित गनेलाई(ख) 

 सम्पणूि सिारी साधन ममित र पाट्स बेच्नेलाई(क) 

 सम्पणूि सिारी साधन ममित गनेलाई(ख) 

 गाडीहरु ममित र पाट्स बेच्नेलाई(ख) 

 गाडी ममित मात्र गनेलाई(ग) 

 मोटरसाईकल ममित र पाट्स बेच्ने लाई(ख) 

 मोटरसाईकल मात्र ममित गनेलाई(ग) 

१५०० १००० ५००  

१५ छापाखाना १५०० १०००   
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 अपसेट प्रेसलाई(क) 

 साधारण प्रेसलाई(ख) 

१६ स्िास््य सेिा 

 अस्पताललाई(क) 

 पोली वक्लवनकलाई(ख) 

 थोक मेवडकललाई(ख) 

 मेवडकललाई(ग) 

४००० ३००० १०००  

१७ काष्ठ उद्योग 

 काठ वचरानी मेवशन सवहत काठहरुको विवभन्न िवनिचर र 

अरु िनाउनेलाई(क) 

 काठहरुको झ्यालढोका आवद िनाउनेलाई(ख) 

१५०० १०००   

१८ कम्प्यटुर ईवन्ष्टच्यट ५००    

१९ दाउरा वडपो ५००    

२० पान पसल २५०    

२१ तरकारी तथा िलिुल पसल ५००    

२२ वचया पसल ३००    

२३ वमलहरु 

 १० हजि पािर भन्दा मावथको क्षमताको वमललाई(क) 

 सो भन्दा कम हजि पािर क्षमताको साधारण कुटानी 

वपसानी वमललाई(ख) 

३००० १५००   

२४ वडलर ३०००    

२५ ठेकेदार 

 नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त क िगिको ठेकेदारलाई(क) 

 नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त ख िगिको ठेकेदारलाई(ख) 

 नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त ग िगिको ठेकेदारलाई(ग) 

 नेपाल सरकारको ईजाजत प्राप्त घ िगिको ठेकेदारलाई(घ) 

रु. १५०० 

 

५००० ४००० ३०००  

२६ कपडा पसल १५०० १००० १०००  

२७ खाद्य पसल 

 थोक सवहतको खाद्य पसललाई(क) 

 खदु्रा मात्रको खाद्य पसललाई(ख) 

२००० १०००   

२८ िोटो स्टुडीयोर ढाका टोवप पवस्मना उद्योग ५००    
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२९ चरुा धागो तथा श्रृंगारका सामान पसल ५००    

३० थोक पसल २०००    

३१ कुखरुा पालन 

 पााँच सय भन्दा बढी कुखरुा पाल्नेलाई(क) 

 पााँच सय भन्दा कम कुखरुा पाल्नेलाई(ख) 

१५०० १०००   

३२ तयारी पोसाक पसल/िेन्सी पसल १०००    

३३ तयारी जिुा पसल ५००    

३४ दन्त वक्लवनक  ५००    

३५ हाडििेयर पसल ३०००    

३६ ईलेवक्रकल पसल ५००    

३७ कानवून िमि ५००    

३८ साईनबोडि पेन्टङ ५००    

३९ िवनिचर एण्ड िवनिवसङग पसल १०००    

४० स्टेशनरी पसल ५००    

४१ जवडबुटी खररद वबवक्र पसल १५००    

४२ लेखापररक्षक १०००    

४३ टेवलवभजन पसल १०००    

४४ अन्य उद्योग 

 २० लाख भन्दा बढी लगानी भएकालाई(क) 

 एक लाख पचास हजार देवख २० लाख सम्म लगानी 

भएकालाई(ख) 

 एक लाख पचास हजार भन्दा कम लगानी भएकालाई(ग) 

१५०० १००० ५००  

४५ विज्ञापन सेिा िा एजेन्ट ५००    

४६ पशबुधशाला ५००    

४७ अन्तरावष्ट्रय गैर सरकारी संस्था िा शाखा कायािलय समेत ५०००    

४८ विविय सेिा 

 नेपाल सरकारको पणूि स्िावमत्िमा रहकेो बाहके आवथिक 

कारोबार गने क िगिको बैंक(क) 

 नेपाल सरकारको पणूि स्िावमत्िमा रहकेो बाहके आवथिक 

कारोबार गने ख िगिको बैंक(ख) 

 ऋण तथा बचत सहकारी संस्था/मनी रान्सिर(ग) 

१५००० ७५०० १०००  
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४९ वनवज स्कुल 

 १-१० सम्मको (क) 

 १-८ सम्मको(ख) 

 १-५ सम्मको(ग) 

३००० २५०० २०००  

५० चस्मा पसल ५००    

५१ वसलाई मेवशन वबवक्र तथा ममित गने पसल १०००    

५२ रेविजेरेटर ममित १०००    

५३ दगु्ध वडपो पसल १०००    

५४ ब्यटुी पालिर र शैलुन ५००    

५५ सप्लायसि १०००    

५६ टेवलिोन टािर रावख संचार सेिा उपलब्ध गराउने संस्थालाई १०००    

५७ विविय कारोबार बाहके अन्य कारोबार गने सहकारी संस्था १०००    

५८ कृवि सामाविको पसल/ भेटेनरी सम्बवन्ध पसल  ५००    

५९ दाना उद्योग ५००    

६० तार जावल बनाउने उद्योग १०००    

६१ कृवि तथा िमि, बंगुर ,माछा,गाईपालन ५००    

६२ वमनरल िाटर उद्योग १०००    

६३ ग्यास वडपो ५००    

६४ िातािरण शलु्क 

(क) वगट्टी,बालिुा, ढुङ्गा िापतको कर  

 वटप्परको प्रवत वरप रु.७५ प्रवत घनवमटर 

 

 

प्रदेश सभाले दर वनधािरण गरेमा सोही बमोवजम हुने ।  

६५ झोला कुम्लाको व्यापारी ५००    

नोट: 

१ यसमा वडलर, एजेन्ट, वडपो, सिवडलर आवद बाहके अन्य पसल, उद्योग, व्यािसायको हकमा कसैले एउटै पसलमा धेरै आईटम रावख पसल िा व्यािसाय 

गरेको छ भने  सबै आईटम मध्ये कुनै एकको मात्र कर वलनेछ तर यसमा सबै आईटम मध्ये कुनै एकको मात्र कर वलने छ तर यसमा सबै आईटम मध्ये जनु 

आईटमको कर रकम बढी छ सोहीलाई कायम गरी कर असलु गररनेछ र यस ऐन वभत्र नसमेटीएका कुनै व्यिसाय भए सोको एकमषु्ट ५०० का दरले कर 

असलु हुनेछ । 

२.म्याद वभत्र नबुझाउने कुनै पवन करदाताहरुबाट बुझाउन ुपने सम्पणूि व्यािसाय कर र प्रवतििि १०% का दरले जररिाना सवहत व्यािसाय कर असलु गररनेछ । 

३.प्रत्येक कारोबारको प्रत्येक िमि सञ्चालन गरको हुनपुनेछ । 

४.३५ वदन पवछ कर बुझाउने कर दातालाई प्रवतििि १०% का दरले जररिाना सवहत व्यिसाय कर असलु गररनेछ । 
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             अनुसुमि -०५ 

(मनयम ६ सँग सम्बस्विि) 

साििजवनक स्थानमा विज्ञापन िा साईनबोडि राखे िापत एकमुष्ठ रु.१००० कर वलईने छ । तर ठेक्का प्रवक्रया द्धारा विज्ञापन कर उठाउनको 

लावग देहाय अनसुार दररेट वनधािरण गरी िावििक रुपमा विज्ञापन कर वलईने छ । 

                                                क.होवडिङ्ग बोडि प्रवत बगि विट रु.७५ 

                                                ख.वभिे लेखन/सटर पेवन्टङ्ग प्रवत िगि विट रु.३० 

 

 

अनुसुमि -०६ 

(मनयम ७ सँग सम्बस्विि) 

बहाि मबटौरी बाफिको दसु्तर मनम्न बमोमिम हुनेछ ॰ 

के.आई.मसिंह गाउँपामिकािे आफै छापे्र मनमािण गरेको हकमा मामसक रु ५००॰०० देस्वि २०००॰०० सम्म 

व्यमि आफै अस्थायी छाप्रो टहरा मनमािण गरेकोमा प्रमि वगि मफट मामसक रु ३ को दरिे हुन आउने रकम 

 

अनुसुमि -०७ 

(मनयम ०८ सँग सम्बस्विि) 

के.आई.मसिंह गाउँपामिका के्षत्र मभत्र उठाइने सेवा शुल्कको दर मनम्नानुसार हुनेछ ॰ 

गाउाँपावलकाबाट उपलब्ध गराउने वसिाररसहरुको वनम्न बमोवजक वनबदेन िारम दस्तुर र वसिाररस दस्तुर वलईने छ । 

 

क्र.सं वििरण विस्ततृ वििरण आगामी आ.ि को 

प्रस्तावित दर रु. 

कैवियत 

१ वसिारीस तथा दस्तुर घर जग्गा नामसारी वसिाररस १००  

२  अवगंकृत नागरीकता वसिारीस ५००  

३  नागरीकता वसिारीस १५०  

४  वबधतु जडान वसिारीसञ १००  

५  धारा जडान वसिारीस १००  

६  अपाङगता वसिारीस  वनशलु्क 

७  स्थाई बसोबास वसिारीस १००  

८  अस्थाई िसोबास वसिारीस  वनशलु्क 

९  जन्मवमवत सशंोधन वसिाररस १००  

१०  ब्यसाय दताि वसिाररस १००  

११  ब्यिसाय बन्द वसिारीस १००  

१२  छात्रबवृत वसिारीस  वनशलु्क 

१३  सरजवमन वसिाररस १००  

१४  वबपन्न असाय वसिारीस  वनशलु्क 
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१५  स्िास््य उपचार वसिारीस  वनशलु्क 

१६  जग्गा दताि वसिारीस १००  

१७  ब्यविगत विबरण वसिारीस १००  

१८  वबद्यालय सञ्चालन स्िीकृत कक्षा िवृि 

वसिारीस 

५००  

१९  चार वकल्ला प्रमावणत १००  

२०  जग्गा मलु्याङकन वसिारीस २००  

२१  जन्मवमवत प्रमावणत वसिारीस १००  

२२  घर बाटो वसिारीस २००  

२३  अवििावहत प्रमावणत १००  

२४  अपुतावलत वसिारीस १००  

२५  जग्गा नामसारी वसिारीस १००  

२६  हकिाला वसिारीस िा प्रमाणीत १००  

२७  नािालक पररचय पत्र वसिारीस १००  

२८  दबू ै नाम गरेको ब्यावि एकै हो  भन्ने िा 

िरक जन्मवमवत संशोधन वसिारीस 

१००  

२९  आय प्रमावणत १००  

३०  सरंक्षक वसिारीस ब्यविगत १००  

३१  सरंक्षक वसिारीस ससं्थागत २००  

३२  जग्गा धवन पुजाि हराएको वसिारीस १००  

३३  वििाह प्रमावणत २००  

३४  दवैबक प्रकोप प्रमावणत  वनशलु्क 

३५  नाता प्रमावणत   

३६ वबदशेका लावग वसिारीस साकि  मुलुक  वभत्र १००  

३७  साकि  मुलुक बावहर ५००  

३८  उल्लेवखत बाहेक अन्य वसिाररस तथा 

प्रमावणतको लावग 

१००  

३९ दताि शलु्क वसिारीस ससं्था दताि ५००  

४०  खदु्रा पसल दताि ५००  

४१  मवेडकल दताि ५००  
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४२  पस ुिमि दताि ५००  

४३  साना तथा द्यरेलु उद्योग दताि ५००  

४४  सझौला उद्योग दताि १०००  

४५  ठूला उद्योग दताि १५००  

४६  होस्टेल दताि ५००  

४७  वचया नास्ता पसल दताि ३००  

४८  होटल लज तथा रेस्टुरेन्ट दताि ५००  

४९  िवनिचर दताि ५००  

५०  कपडा वसलाई कटाई दताि ५००  

५१  िेवन्स पसल दताि ५००  

५२  घ िगि वनमािण ब्यिसाई दताि/ ईजाजत २०००  

५३  कुटावन वपसावन वमल दताि २०००  

५४  ढाका टोवप पवस्मना उधोग ५००  

५५  डेरी ब्यिसाय ५००  

५६  िोटो स्टुवडयो  ५००  

५७  हाडििेयर पसल ५००  

५८  इलेक्रोवनक पसल ५००  

५९  िलिुल पसल ५००  

६०  सलुैन र ब्युवट पालिर   

६१  मवन रान्सपर १०००  

६२  वबमा कम्पवन १००  

६३  लद्य ुवबि १०००  

६४  उजरुी दताि १००  

६५ विबाह दताि ३५ वदन वभत्र भए वनशलु्क अन्यथा २००  

६६ सम्बन्ध वबच्छेद दताि ३५ वदन वभत्र भए वनशलु्क अन्यथा १००  

६७ जन्मदताि ३५ वदन वभत्र भए वनशलु्क अन्यथा १००  

६८ मतृ्युदताि ३५ वदन वभत्र भए वनशलु्क अन्यथा १००  

६९ बसाईसराई दताि ३५ वदन वभत्र भए वनशलु्क अन्यथा ५००  

७० अवन्तम भुिानी वसिाररस १ लाख भन्दा कमको योजना १००  
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१ लाख दवेख ३ लाखसम्मको योजना  

३ लाख दवेख ५ लाख सम्मको योजना 

५ लाख दवेख १० लाख सम्मको योजना 

१० लाख भन्दा मावथको योजना 

३०० 

५०० 

१००० 

२००० 

७१ कृवि/पश ुसमहु दताि  ५००  

७२ कृवि/पश ुसमहु नविकरण  १००  

७३ पश ुसिेा औिवध उपचार सिेा दस्तुर  बाख्रा रु.१० 

गाइ रु १५ र  

भैसी रु २० 

 

 

नबिकरण शुल्क: 

क्र.सं वििरण विस्ततृ वििरण दर रु. कैवियत 

१ नवबकरण शलु्क ससं्था नवबकरण ५००  

२  खदु्रा पसल नविकरण ५००  

३  मवेडकल नविकरण ५००  

४  पश ुिमि नविकरण ५००  

५  साना तथा घरेलु उद्योग वनविकरण ५००  

६  मझौला उद्योग नविकरण १०००  

७  ठूला उद्योग नविकरण १५००  

८  होस्टेल नविकरण ५००  

९  वचया नास्ता पसल नविकरण ३००  

१०  होटेल/लज तथा रेषु्टरेन्ट नविकरण ५००  

११  िवनिचर उद्योग नविकरण ५००  

१२  कपडा वसलाईकटाई नविकरण ५००  

१३  िेन्सी पसल नविकरण ५००  

१४  वनमािण व्यिसाय दताि (घ) िगि २०००  

१५  कुटानी वपसानी वमल नविकरण १०००  

१६  ढाका टोपी पवस्मना नविकरण ५००  

१७  डेरी व्यिसाय नविकरण ५००  

१८  िोटो स्टुडीयो नविकरण ५००  
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१९  हाडििेयर पसल नविकरण ५००  

२०  ईलेक्रोवनक्स पसल नविकरण ५००  

२१  िलिुल पसल नविकरण ५००  

२२  सैलनु र ब्यवुटपालर नविकरण ५००  

२३  मवन रान्सिर नविकरण १०००  

२४  वबमा कम्पनी नविकरण १०००  

२५  लघ ुविि नविकरण १०००  
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