
 

निर्णय ि३ं. 

पकहा मिैपरु गाउँपालिकाको आर्थणक ऐि 

गाउँपालिकाको अथण सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायाणन्वयि गिण बिेको ऐि 

प्रस्ताविााः गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७४ /०७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको ननलित्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क ,जररवाना र दस्तरु  सकंिन गने, छुट ददने तथा आर् सकंिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोि,े  

नेपािको सवंवधानको धारा २३० बिोजजि पकहा िनैपरु गाउँपालिकाको गाउँ सभाि ेर्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. सकं्षिप्त िाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन,२०७४” रहेको छ । 
  (२) र्ो ऐन गाउँपालिका क्षते्रिा आ .ब .२०७४/िार्ग को ०७५ िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पनत कराः गाउपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनसुरू्ि (१) बिोजजि एकककृत सम्पवत्त कर/घरजग्गा कर िगाइने र 
असिू उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत): गाउपालिका क्षते्रलभत्र अनसुरू्ि (२) बिोजजि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असिू उपर 
गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ै व्र्जतत वा ससं्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाि, टहरा, 
छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू आंलशक तवरिे वहाििा ददएकोिा अनसुरू्ि (३) बिोजजि घर जग्गा वहाि कर 
िगाइने र असिू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँजीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका 
आधारिा अनसुरू्ि (४) बिोजजि व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जडिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकराः गाउपालिका क्षते्रलभत्र कुन ैव्र्जतत वा ससं्थािे ऊन, खोटो, जडिबटुी, वनकस, 

कवािी िाि र प्रिलित काननूिे ननर्धे गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका जीवजन्तकुो 
हाि, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता बस्तकुो व्र्वसानर्क कारोवार गरेवापत अनसुरू्ि (५) बिोजजिको कर िगाइने 

र असिू उपर गररनेछ । 
७. सवारी साधि कराः गाउपालिका क्षते्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनिा अनसुरू्ि (६) बिोजजि सवारी साधन 

कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर  , भएको व्र्वस्था अन्र्था काननुिा सो भई स्वीकृत काननु प्रदेश
। हुनेछ बिोजजि सोदह अवस्थािा  



८. ववज्ञापि कराः गाउपालिका क्षते्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनसुरू्ि (७) बिोजजि ववज्ञापन कर िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ । तर  , सोदह अवस्थािा भएको व्र्वस्था अन्र्था कानुनिा सो भई स्वीकृत काननु प्रदेश
। हुनेछ बिोजजि  

९. मिोरन्जि कराः गाउपालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरन्जन व्र्वसार् सेवािा अनसुरू्ि (८) बिोजजि व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर  ,स काननु प्रदेश ् वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोदह बिोजजि हुनेछ । 

१०. बहाि बबटौरी शलु्काः गाउपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे ननिािण, रेखदेख वा सिंािन गरेका अनसुरू्ि (९) िा 
उल्िेख भए अनसुार हाट बजार वा पसििा सोही अनसुरू्ििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाि बबटौरी शलु्क 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
११. पार्कण ङ शलु्काः गाउपालिका क्षेत्रलभत्र कुन ैसवारी साधनिाई पाककि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुरू्ि 

(१०) बिोजजि पाककि ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ। 
१२. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कि, क्यािोइङ्ग, जजपफ्िायर र र्याफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउपालिकाि ेआफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रककङ्ग, 

कार्ोककि, तर्ानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िार्र र र्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् सिंािन गरेवारत 

अनसुरू्ि (११) बिोजजिको शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
१३. सेवा शलु्क, दस्तरुाः गाउपालिकािे ननिािण, सिंािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूरू्ि १२ िा उजल्िखखत 

स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुरू्ििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क 

िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 
१४. पयणटिशलु्काः गाउपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसुिूी १३ िा उजल्िखखत दरिा 

पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर  , व्र्वस्था अन्र्था काननुिा सो भई स्वीकृत नकानु प्रदेश
। हुनेछ बिोजजि सोदह अवस्थािा भएको  

१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजजि कर नतने दानर्त्व भएका व्र्जतत वा ससं्थाहरुिाई कुन ैपनन ककलसिको कर छुट 

ददईने छैन । 
१६. कर तथा शलु्क सकंिि सम्बजन्ध कायणववर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क सकंिन 

सम्बजन्ध कार्िववर्ध गाउपालिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 
 

 

 

निर्णय िं. ४ 



र्स गाउँपालिका अन्तगित संिािन हुने आर्थिक ववकास तथा पबूधािर बबकासको ववननर्ोजजत रकििा अपुग भएिा वा बढी 
भएिा प्राबबर्धक स्टीिेट गररई कार्िपालिका सोदह लशर्िकको अन्र् र्ोजनाबाट रकि हेरफेर गनि सत्ने र प्राथलितताको 
आधारिा संिािन गनि सतने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय िं. ५ 

र्स गा.पा. अन्तगित संिािन हुने र्ोजनािा कन्टीजेन्सी वापत प्राबबर्धक स्टीिेटको तीन प्रनतशत रकि कन्टीजेन्सी रकि 

कट्टी गने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। त्र्स्तो रकि कट्टा गदाि िागत सहभार्गताको रकि घटाइ गा.पा. िे 

भुततानी गने रकििा िात्र कट्टा गने ननणिर् सविसहितबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं ६ 

र्स गा.पा. िा िागत सहभार्गतािा संिािन हुने र्ोजना उपभोतता सलिनत वा अन्र् सलिनत िाफि त संिािन गदाि १५ 

प्रनतशत नगद सहभार्गतािा िात्र संिािन गने ननणिर् सविसहितीबाट ननणिर् गररर्ो। 

निर्णय ि.ं ७ 

उपभोतता सलिनतबाट संिािन हुने र्ोजना हकिा गा.पा. िे सम्बजन्धत ननकार् वा सरोकारहरुिाई सुिना जारी गररददएको 
सिर् लसिा लभत्र उपभोतता सलिनत गठन भई गा.पा. िा सिझौता गने नआएको खण्ििा गा.पा. िे अन्र् प्रकिर्ाबाट र्ोजना 
संिािन गने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं ८ 

न्र्ानर्क कार्िकोिार्ग न्र्ानर्क सलिनतिाई पुणिता ददनको िार्ग ननम््न नतन सदस्र् न्र्ानर्क सलिनत गठन गने ननणिर् 

सविसहिनतबाट ननणिर् गररर्ो। 

१. संर्ोजक               कुसुलि देवी 
२. सदस्र्  बजृिोहन पाण्िे 
३. सदस्र्  रािावती देवी 

निर्णय ि.ं ९ 

गा.पा. िे कानुनी रार् तथा परािशि लिनको िार्ग बबशेर्ज्ञ आवश्र्तता भएको खण्ििा  कानुनी सिाहकार ननरु्तत गने ननणिर् 

सविसहिनतिे पाररत गररर्ो। साथै ननजिाई िालसक रुपिा पाररश्रालिक वापत रु.५०००/ राख्ने  ननणिर् सविसहिनतबाट पाररत 

गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १० 



साववक स्थाननर् ननकार् खाररज भई स्थाननर् तहिा रुपान्तरण भई सकेको पररवेशिा साववक स्थाननर् ननकार्िा स्थार्ी 
ननरु्तत भई कार्िरत स्थाननर्तफि का किििारीहरु स्थानीर् तहिा सिार्ोजन भईसकेकािे त्र्सता किििारीको कल्र्ाणकारी 
कोर् खाता खोिी ननजिे खाई पाई आएको तिब भताको १० प्रनतशत बराबरको रकि कट्टा गरी गा.पा. िे १० प्रनतशत थप 

गरी गा.पा. को नाििा कल्र्ाणकारी खाता खोिी छूटै जम्िा गररन ेछ। उतत रकि अन्र्त्र खिि गररने छैन। साथै साववक 

गा.बब.स. बाट संिालित कल्र्ाणकारी कोर् खात बन्द गरी गा.पा. को कल्र्ाणकारी कोर् खातािा रकि ट्रान्फर गने र अनुसुिी 
३ को बजेट लशर्िक नं.१२३१५, २२४१२ र २२७११ िा रहेको रकिको प्रत्रे् लशर्िकको रु.१/१ िाख रुपैर्ा घटाइ लशर्िक नं. २१२१४ 

िा किििारी कल्र्ाण कोर् खिा गरी रकि जम्िा गने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो । 

 

निर्णय ि.ं ११ 

ववपद ब्र्वस्थापन कोर्िा राखखएको रकि कार्ि बबर्ध बनाएर िात्र खिि गने ननणिर् गररर्ो। सथै उतत रकि आकजस्िक 

रुपिा कार्िबबर्ध नबन्दै खिि गनुिपने अवस्था आएिा का.पा. को ननणिर् अनुसार खिि गने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत 

गररर्ो। साथै र्स अनघ र्स लशर्िकिा गरेका सम्पूणि खििहरु एवि   आदेशहरु अनुिोदन गने ननणिर् सविसहिनतबाट स्वीकृत 

गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १२ 

गा.पा. िाई र्ोजना संिािन गदाि पेजश्क सुन्र् नननत अविम्बन गने ननणिर् सविसहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १३ 

पाँि िाख भन्दा बढीको िागत वा संिािन हुने र्ोजनाको हकिा सबैिे देख्ने र्ोजनाको िागत रकि, सिझौता लिनत, 

सिपन््न लिनत तथा र्ोजना संिािन ब्र्जतत, फिि वा ससं्थाको नाि खुल्ने गरी होडिन बोिि अनुवार्ि िागाउनु पने ननणिर् 

सविसहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १४ 

स्थाननर् सरकार संिािन ऐन २०७४, स्थाननर् तह संिािन ननदेलशका र नेपाि सरकारिे उपिब्ध गराएको प्रिलित कानुन 

बिोजजि हाििाई गा.पा. को िार्ग ननम््नानुसार दरबन्दी स्वीकृत गररर्ो। 

लस.न. पद संखर्ा जम्िा 
१ प्रिुख प्रशासककर् अर्धकृत रा.प. तनृतर् १ १ 

२ ईजन्जननर्र लसलभि १ १ 

३ कम्प्रु्टर अर्धकृत/ कम्प्रु्टर अपरेटर १ १ 

४ िेखा पाि १ १ 



५  नर्ब सुब्बा १ १ 

६ खररदार १ १ 

७ सब अभर लसर्र १ १ 

८ कार्ाििर् सहर्ोगी २ २ 

९ वाि सर्िव ना.स.ु ५ ५ 

१० प्रशासन सहार्क खररदार ५ ५ 

११ कार्ाििर् सहर्ोगी ५ ५ 

 जम्िा २४ २४ जना 
बबर्र्गत कार्ाििर्हरुबाट आउने अन्र्किििारीहरु सिेत। 
      

निर्णय िं. १५ 

बबधिान विा कार्ाििर्हरुका िार्ग िालसक रुपिा कार्ाििर् संिािनको अको ब्र्वस्था नभए सम्िका िार्ग रु १८ हजार िात्र 

उपिब्ध गराउने ननणिर् सवि सहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १६ 

गाउँ सभा सदस्र् एवि कार्िपालिका सदस्र्हरुिाइ प्रनत बैठक भता रु १०००/ का दरिे उपिब्ध गराउने ननणिर् सवि 
सहिनतबाट पाररत गररर्ो। साथै अन्र् सलिनतका बैठकका िार्ग सिेत रु १०००/ उपिब्ध गराउने सवि सहिनतबाट ननणिर् 

पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १७ 

र्स गाउँपालिकािा हुने कािको प्रकृनतिाई हेरी प्राबबर्धक किििारी तथा कार्ाििर् सहर्ोगी स्तरका किििारी करार ननरु्जतत 

गनि गाउँकार्िपालििकािाई अर्धकार प्रत्र्ार्ोजन गने ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १८ 

विा सलिनतको िालसक बैठक वापतको बैठक भता रु १०००/ सिेत उपिब्ध गराउने ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं १९  

विा सलिनतको बैठक भता को हकिा िदहनािा बढीिा २ घण्टा सम्िको बैठक िात्र भता उपिब्ध गररउने ननणिर् सवि 
सहिनतबाट जस्वकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २० 



गाउँपालिकािा बनेका पतकी घर संरिनाको अलभिेखखकरण गने ननणिर् सवि सहिनतबाट गररर्ो । 

निर्णय ि.ं २१ 

घर बहाि कर वापत १% रकि  असुि गने ननणिर् सवि सहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २२ 

िदहिा स्वास््र् स्व.से. हरुिाई िालसक रु १५०० (एक हजार पािँ सर्) भता उपिब्ध गराउने ननणिर् सवि सहिनतबाट स्वीकृत 

गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २३ 

Matching Fund को रकि खिि हुन बाकी भएिा गाउँ कार्िपालिकाको ननणिर्बाट पुजजगत लशर्िकिा िात्र खिि गने सतने 
ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २४ 

उपिब्ध गराइएको निुना जजल्िा दर रेटिाई नै स्वीकृत गरी स्थननर् तहिा िागु गने ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २५ 

स्थाननर् तह संिािन ऐन २०७४ बिोजजि करार सेवािा भनाि गनि लिल्ने किििारीको हकिा प्रकिर्ा पुर्र्ाइ सेवा करारिा लिन 

सतन ेअर्धकार कार्िपालिका िाई प्रत्र्ार्ोजन गने ननणिर् सवि सहिनतबाट स्वीकृत गररर्ो। साथै ववशेर्ज्ञ परािशिको हकिा 
जस्त ैकानुनी सहिाकार, पे्रस सिाहकार िगार्तका पदहरुिा परािसि सेवा लिनु परेिा कार्िपालिकािे ननणिर् लिन सतने सवि 
सहिनतबाट पाररत गररर्ो । 

निर्णय ि.ं २६ 

र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका सम्पुणि साविजननक पोखरीहरु गाउँ कार्िपालिकािे ननणिर् गरी र्थालशघ्र ठेकािा िगाउने ननणिर् 

पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २७ 

र्स गाउँपालिका लभत्र रहेका अश्ततहरु, असहार्हरुबाट और्धी उपिार खिि िाग भइ आएिा र ददन िनालसव देखखएिा 
गाउँपालिका प्रिुखिे रु नतन हजार सम्ि सहर्ोग गनि सत्ने ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २८ 



 जेष्ठ नागररक  सम्िान तथा सािाजजक सुरक्षा कार्ििि र सशति अनुदानिा अजखतर्ारी ददइएको रकि तोककएको 
कार्ििििा खिि गनि अपुग भएिा सम्बन्धीत िन्त्रािर्िा िाग गने ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं २९ 

र्स पकहा िैनपुरको गाउँ पररर्दबाट प्रशासननक तथा नननतगत ननणिर्हरु छुट हुन गएिा गाउँ कार्िपालिकािाई त्र्सता 
ननणिर् गने अजखतर्ारी प्रदान गने ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ३० 

लिनत २०७५ बैशाख देखी र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र बन््ने नर्ाँ जुनसुकै पतकी घर, भवनहरु नतसा पास गरेर िात्र बनाउनु पने 

ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ३१ 

र्स पकहा िैनपुर गाउँपालिकािाई ०७४ िैत्र िसान्त सम्ि खुिा ददशािुतत गाउँपालिका घोर्णा गनि सम्बजन्धत ननकार्हरु 

संग सिेत सिन्वर् गरी कार्ििि संिािन गनि ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ३२ 

र्स गा.पा. क्षेत्र लभत्र रहेका बािबालिकहरुको लशशु ितृ्रु् दरिा कलि ल्र्ाउदै र्था लशघ्र पुणि खोप गाउँपालिका बनाउनको िार्ग  

सम्बजन्धत ननकार्हरु संग सिेत सिन्वर् गरी कार्ििि संिािन गनि ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ३३ 

र्स गा.पा. बाताबरण िैत्री स्थानीर् शासन तथा बाििैत्री स्थानीर् शासन घोर्णा गनिका िार्ग सम्बजन्धत ननकार्हरु संग 

सिेत सिन्वर् गरी कार्ििि संिािन गनि ननणिर् सवि सहिनतबाट पाररत गररर्ो। 

निर्णय ३४ 

र्स अनघ गाउँपालिका तथा गाउँ कार्िपालिकाबाट भए गरेका सम्पुणि ननणिर्हरु र्स सभाबाट अनुिोदन गने ननणिर् पाररत 

गररर्ो। 

निर्णय ३५ 

 र्स गा.पा.को लशक्षा ऐन २०७४ पाररत गने ननणिर् गररर्ो। 

 



निर्णय ३६ 

प्रस्तुत भएका बजेट तथा कार्ििि लशर्िकका अनतररतत गा.पा.िाई संनघर्,प्रादेशीक सरकार र आन्तररक आर्बाट थप 

अजखतर्ारी तथा आर् प्राप्त भएिा गाउँ सभािे तर्ार गरेका “अन्र् श्रोत प्राप्त भएिा संिािन हुने आर्ोजना “ हरुिाई 

कार्ािवनर्निा िर्ाउन कार्िपालिका िाई अर्धकार प्रत्र्ार्ोजन गने ननणिर् पाररत गररर्ो। 

निर्णय ि.ं३७ 

र्स गा.पा. क्षेत्रलभत्र रहेको साविजननक ,एिानी तथा अनतििणिा परेका जग्गा छट््र्ाउन प्रववर्धक िाग गरी त्र्सता जग्गाहरु 

तथा सबै विाहरु जोिने बाटोिा आवश्र्तता अनुसार िाटो पुरी गाउँपालिकािाई हरा भरा बनाउन बकृ्षारोपण गनि ननणिर् पाररत 

गररर्ो। 

निर्णय ि.ं३८ 

र्स गा.पा. लभत्र रहेका बबधािर्हरुिा लशक्षण गने लशक्षकहरुको अभाविाई िध्र्नजर गरी त्र्सता बबधािर्हरुिा लशक्षण 

गनिका िार्ग िालसक रु १० हजार सेवा परािसि लशर्िकबाट भुततानी ददने गरी आवश्र्तता अनुसार १२ भन्दा बढी नहुने गरी 
स्वर्िसेवकको रुपिा राख्ने र त्र्सरी राखदा बबगत िािो सिर् देखी लशक्षण गदै आएकहरुिाई ववशेर् प्राथलितता ददई राख्ने 

ननणिर् पाररत गररर्ो। 

 


