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ससभकोट गाॉउऩासरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो ववधेमक 

 

प्रस्तावना: ससभकोट गाॉउऩासरकाको आसथिक वषि २०७5/७6को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन 
गनिको सनसभत्त स्थासनम कय तथा शलु्क सॊकरन गने,छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशाससनक व्मवस्था गनि 
वाञ्छसनम बएकोरे, 

 

नेऩारको सॊववधानको धाया २८८ को उऩधाया (२) फभोजजभ ससभकोट गाॉउ सबारे मो ऐन फनाएको हो । 

 

१.सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१)मस ऐनको नाभ “आसथिक ऐन २०७5” यहेको छ । 

 (२) मो ऐन २०७5 सार श्रावण १ गतेदेजि ससभकोट गाॉउऩासरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२.सम्ऩसत कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र अनसुचुी (१)फभोजजभ एवककृत सम्ऩसत कय/घय जग्गा कय रगाइने य 
असरु उऩय गरयने छ । 

३.बसुभ कय (भारऩोत): गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र अनसुचुी (२)फभोजजभ बसूभ कय (भारऩोत) असरु उऩय गरयने छ 
। 

४. घय वहार कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे बवन घय ऩसर ग्मायेज गोदाभ टहया 
छप्ऩय जग्गा वा ऩोियी ऩयैु वा आॊजशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसुचुी (३)फभोजजभ घय वहार  कय 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयन ेछ । 

५.व्मावसाम कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र व्माऩाय व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजजगत रगानी य आसथिक कायोवायका 
आधायभा अनसुचुी (४)फभोजजभ व्मावसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

६.जसडफटुी कवाडी य जीवजन्त ु कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे उन िोटो जसडफटुी 
फनकस कवाडी भार य प्रचसरत काननुरे सनषेध गरयएको जीव जन्त ु वाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका 
जजवजन्तकुो हाड ससङ प्वाॉि छारा जस्ता वस्तकुो व्मावसावमक कायोवाय गयेवाऩत अनसुचुी (५)फभोजजभको 
कय रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

७.सवायी साधन कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनसुचुी (६)फभोजजभ सवायी साधन 
कय रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

८.ववऻाऩन कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसुचुी (७)फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असरु 
उऩय गरयने छ ।तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोही 
फभोजजभ हनुेछ । 

९.भनोयञ्जन कय: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र हनुे भनोयञ्जन व्मावसाम सेवाभा अनसुचुी (८)फभोजजभ भनोयञ्जन कय 
रगाइन े य असरु उऩय गरयने छ । तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोही फभोजजभ हनुेछ । 



१०.फहार ववटौयी शलु्क: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र आपूरे सनभािण येिदेि वा सॊचारन गयेका  अनसुचुी 
(९)उल्रेि बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसुचुीभा बएको व्वस्था अनसुाय फहार ववयौटी शलु्क  
रगाइन ेय असरु उऩय गरयन ेछ । 

११.ऩावकि ङ शलु्क : गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकि ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत  
अनसुचुी (१०)फभोजजभ ऩावकि ङ शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयने छ । 

१२.टे्रवकङ कोमोवकड क्मानोइङ्ग फन्जी जजम्ऩङ जजऩ फ्राएय य र् मापवटङ शलु्क: गाॉउऩासरका ऺेत्रसबत्र टे्रवकङ 
कोमोवकड क्मानोइङ्ग फन्जी जजम्ऩङ जजऩ फ्राएय य र् मापवटङ सेवा वा व्मवसाम सॊचारन गये वाऩत अनसुचुी 
(११)फभोजजभ शलु्क रगाइन ेय असरु उऩय गरयने छ । 

१३.सेवा शलु्क दस्तयु: गाॉउऩासरकारे सनभािण सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनसुचुी (१२) भा उजल्रजित 
स्थासनम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसुचुीभा व्मवस्था बए अनसुाय शलु्क 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयन ेछ । 

१४.ऩमिटन शलु्क : गाॉउऩासरकारे आफ्नो ऺेत्रसबत्रका धासभिक, बौगोसरक, प्राजचन, ऐसतहाससक य ऩाकि  
ऺेत्रहरुभा  प्रवेश गने ऩमिटकहरुफाट अनसुचुी (१३)फभोजजभ ऩमिटन कय रगाइन ेय असरु उऩय गरयने छ । 
तय प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोही फभोजजभ हनुेछ । 

१५.पोहयभैरा तथा सयसपाई शलु्क: गाॉउऩासरकारे आफ्नो ऺेत्रसबत्र अनसुचुी (१४)फभोजजभ पोहयभैरा तथा 
सयसपाई शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयने छ ।मसयी उठाउॉदा ट्राबर एजेन्सीहरुफाट उठाइने शलु्क 
अन्म स्थासनम तहसॉग सहकामि गनुि ऩने देजिएभा सहभती फभोजजभ ववबाजन गयी जम्भा गरयनेछ । 

16. वातावयण शलु्क : गाॉउऩासरकारे आफ्नो ऺेत्रसबत्र सनकासी उत्िनन य ववक्री हनुे ढुङ्गा, सगट्टी, योडा, 
फारवुा, ग्राबेर, काठ, दाउया आददभा अनसुचुी (15) फभोजजभ वातावयण शलु्क रगाइने य असरु उऩय 
गरयनेछ । 

17. ऩश ु स्वास््म य कृवष सेवा शलु्क : गाॉउऩासरकारे प्रदान गने ऩश ु स्वास््म य कृवष सेवा सम्वजन्ध 
सवुवधाहरुभा अनसुचुी (16) फभोजजभ ऩश ुस्वास््म य कृवष सेवा शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । 

18. ऩरयऺा शलु्क : गाॉउऩासरकारे सञ्चारन गने ववसबन्न ऩरयऺाहरुभा अनसुचुी (17) फभोजजभ ऩरयऺा शलु्क 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयनछे । 
१9.कय छुट:मस ऐन फभोजजभ कय सतने दावमत्व बएका व्मजि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩसन वकससभको कय 
छुट ददइने छैन । 

20.कय तथा शलु्क सॊकरन कामिववसध: मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फन्धी 
कामिववधी गाॉउऩासरकारे तोके अनसुाय हनुे छ ।सॊजघम य प्रादेजशक ऐन सनमभ य व्मवस्था अनरुुऩ उठाइन े
कय तथा शलु्कका दयहरु सोही फभोजजभ उठाइन ेय असरु उऩय गरयनछे । 
 


