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;fO{kfn ufpFkflnsfsf] cfly{s aif{ @)&(÷@)*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu :yfgLo 

;l~rtsf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g 

;efaf6 :jLs[t ldltM @)&(.)#.!) 

k|:tfjgfM ;fO{kfn ufpFkflnsfsf]] cfly{s aif{ @)&(.*) sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu 

;l~rtsf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n], 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_adf]lhd ;fO{kfn ufpF ;efn] of] P]g agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_o; P]gsf] gfd æ ;fO{kfn ufpFsf] ljlgof]hg P]g, @)&(Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g t'?Gtk|f/De x'g]5 . 



@=cfly{s jif{ @)&(.*) sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{ clwsf/M -!_cfly{sjif{ 

@)&(.*) sf] lgldQ ufpFsfo{kflnsf, j8f ;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf 

lgldQ cg';"rL ! df plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L 

hDdf /sd ? २३१३९४००० -cIf]?kL t]O; s/f]8 t]x| nfv rf}/fgAa] xhf/ dfq_ df ga9fO{ 

lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .  

#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf] /sd cfly{s jif{ 

@)&(.*) sf] lgldQ ;fO{kfn ufpFkflnsf] ufpF sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] 

ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 . 

-@_pkbkmf -!_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / 

ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf] lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sd dWo] s'g}df art x'g] / 

s'g} lzif{sdf ck'u x'g] b]lvg cfPdf ufpFsfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] 

zLif{sdf /sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf /sdsf] !) 

k|ltzt dfg a9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L 

zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yf 

tkm{ ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofhe'QmfgLvr{ zLif{sdfafx]s cGorfn" vr{ 

zLif{stkm{ ;fg{ / laQLoJoj:yfcGtu{t ;fFjfe'QmfgLvr{tkm{ lalgof]lht /sdAofhe'QmfgLvr{ 

zLif{sdfafx]s cGoq ;fg{ ;lsg] 5}g . 

t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps ;|f]taf6 csf]{ 

;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 . 

-#_pkbkmf -@_ dfh'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtfklg Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf 

:jLs[t /sdsf] !) k|ltzteGbfa9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd 

;fg{ k/]df ufpF;efsf] :jLs[lt lng' kg]{5 .  
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zLif{ssf] gfd rfn' vr{ k"Flhutvr{ ljlQoJoj:yf hDdf 
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स्थानीय तहको आर्थिक ऐन 

;fO{kfn गाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको र्वधेयक 

प्रस्तावनााः  ;fO{kfn गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि @)&(÷*) को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक 

व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा @** को उपधारा (2) बिोलिि ;fO{kfn गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः  (1) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, @)&( रहेको छ । 
  (2) र्ो ऐन @)&( साि श्रावण 1 गतेिेखि ;fO{kfn गाउँपालिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 

२. सम्पर्त कराः  गाउँपालिकाका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (1) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 



३. भूर्म कर (मािपोत):गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (1) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने 
र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर वहाि कराः   गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, 

गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंलशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनुसूलि (1) 

बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पँूिीगत िगानी र आलथिक 

कारोवारका आधारिा अनुसूलि (1) बिोलिि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजनु्त कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे ऊन, िोटो, 

िलिबुटी, वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनरे्ध गररएको िीविनु्त वाहेकका अन्य िृत 
वा िाररएका िीविनु्तको हाि, लसङ, प्ाँि, छािा िस्ता बसु्तको व्यवसालर्क कारोवार गरेवापत 

अनुसूलि (1) बिोलििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूलि (1) बिोलिि 
सवारी साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

८. र्वज्ञापन कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (1) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्यवसार् सेवािा अनुसूलि (1) बिोलिि 
व्यवसार् कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा 

अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शुल्काः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका अनुसूलि 

(1) िा उले्लि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसूलििा भएको व्यस्था अनुसार 

बहाि लबटौरी शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापत 

अनुसूलि (1) बिोलिि पालकि ङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 
१२. टर े र्कङ्ग, कोयोर्कि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पम्पङ्ग, र्जपफ्लायर र र ्याफ्टीङ्ग शुल्काः   

गाउँपालिका/नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र टर े लकङ्ग, कार्ोलकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िखम्पङ्ग, 

लिपफ्लार्र र र ्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसार् संिािन गरेवारत अनुसूलि (1) बिोलििको शुल्क 

िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दसु्तराः  गाउँपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूलि 1 िा 

उखल्लखित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा व्यवस्था भए 

अनुसार शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पयिटनशुल्काः गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनुसूिी १ िा उखल्लखित 

िरिा पर्िटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा 

अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 



१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको 

कर छुट लिईने छैन । 

१६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बम्पन्ध कायिर्वर्धाः  र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा 
शुल्क संकिन सम्बखन्ध कार्िलवलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । 
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