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दोदी गाउॉऩालरका 
 

दोदी गाउॉऩालरकाको आलथिक ऐन २०७७ 

गाउँ कार्यपालिकाको बठैकबाट स्वीकृत लिलत 

२०७७।०३।३० 

प्रस्तावना् दोदी गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 207७/07८ को 
अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको लनलभत्त स्थानीम कय 
तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददन े तथा आम सॊकरनको 
प्रशासलनक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  
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नेऩारको सॊववधानको धाया 288 को उऩधाया (2) फभोजजभ  
गाउॉ सबाlरे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस ऐनको नाभ “आलथिक 
ऐन, 207७” यहेको छ । 

  (2) मो ऐन 207७ सार श्रावण 1 गते 
देजि दोदी  गाउॉऩालरका ऺते्रभा रागू हनुछे । 

२. सम्ऩलत कय् गाउॉऩालरकाका ऺेत्रलबत्र अनसूुजच (1) 
फभोजजभ एवककृत सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय रगाइन े
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 
रगाइन ेय असूर गरयनेछ ।  

५. व्मवसाम कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम 
वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथिक कायोवायका 
आधायभा अनसूुजच (4) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइन े
य असूर उऩय गरयनेछ । 
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६. जलिफटुी, कवािी य जीवजन्त ु कय् गाउॉऩालरका 
ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जलिफटुी, 
वनकस, कवािी भार य प्रचलरत कानूनरे लनषेध 
गरयएको जीवजन्त ु वाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका 
जीवजन्तकुो हाि, लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो 
व्मवसावमक कायोवाय गयेवाऩत अनसूुजच (5) 
फभोजजभको कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

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

८. ववऻाऩन कय् गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र हनु े 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 हनु े भनोयन्जन 
व्मवसाम सेवाभा अनसूुजच (8) फभोजजभ व्मवसाम कय 
रगाइन ेय असरु उऩय गरयनेछ । ।तय, प्रदेश काननु 



4 

 

स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुछे । 

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

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

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, 
जजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग शलु्क्  गाउॉऩालरकारे  
आफ्नो ऺेत्रलबत्र टे्रवकङ्ग, कामोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी 
जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग सेवा वा व्मवसाम 
सॊचारन गयेवायत अनसूुजच (11) फभोजजभको शलु्क 
रगाइन ेय असूर उऩय गरयनछे । 

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

१४. ऩमिटन शलु्क् गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश 
गने ऩमिटकहरुवाट अनसूुची १३ भा उजल्रजित दयभा 
ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनछे ।तय, 
प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुछे । 

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

१६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामिववलध् मो 
ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामिववलध गाउॉऩालरकारे तोके 
अनसुाय हनुे छ । 
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