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�पनी गाउँपािलकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको िवधेयक 

गाउँसभामा पेश िमितः२०७४\१०\२० 

��तावनाः�पनी गाउँपािलकाको आिथ�क वष� २०७४/०७५ को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन 

गन�को िनिम� �थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट िदने तथा आय संकलनको �शासिनक �यव�था 

गन� वा�छनीय भएकोल,े  

नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम �पनी गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम “आिथ�क ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन २०७४ साल माघ २० गतेदेिख �पनी गाउँपािलका �े�मा लाग ूह�नेछ । 
२. स�पित करः गाउँपािलका �े�िभ� आयकर ऐन बमोिजम एिककृत स�पि� कर/घरज�गा कर 

लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
३. भूिम कर (मालपोत): गाउँपािलका �े�िभ� काय�िविध बनाई भिूम कर (मालपोत) लगाइने र 

असलू उपर ग�रनेछ ।  
४. घर वहाल करः  गाउँपािलका�े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, ज�गा वा पोखरी परैू आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा काय�िविध बनाई घर ज�गा 

वहाल कर लगाइने र असलू ग�रनेछ ।  
५. �यवसाय करः गाउँपािलका �े�िभ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथ�क 

कारोवारका आधारमा काय�िविध बनाई �यवसाय कर लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज�तु करः गाउँपािलका �े�िभ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, 

जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल र �चिलत काननूले िनषेध ग�रएको जीवज�त ुवाहकेका अ�य मतृ 

वा मा�रएका जीवज�तकुो हाड, िसङ, �वाँख, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसाियक कारोवार गरेवापत  

काय�िविध बनाई कर लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
७. सवारी साधन करःगाउँपािलका �े�िभ� दता� भएका सवारी साधनमा काय�िविध बनाई सवारी 

साधन कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ । 
८. िव�ापन करः गाउँपािलका �े�िभ� ह�ने िव�ापनमा काय�िविध बमोिजम िव�ापन कर लगाइने र 

असलू उपर ग�रनेछ ।  



 


 

९. मनोर�जन करः गाउँपािलका �े�िभ� ह�ने मनोर�जन �यवसाय सेवामा काय�िविध बनाई �यवसाय 

कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।  
१०. बहाल िबटौरी शु�कः गाउँपािलका �े�िभ� आफुले िनमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका 

संरचनामा काय�िविध बनाई बहाल िबटौरी श�ुक लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
११. पािक� ङ शु�कः गाउँपािलका �े�िभ� कुनै सवारी साधनलाई पािक� ङ सिुवधा उपल�ध गराए वापत 

सडक स� जाल िव�तार भएप� चात काय�िविध बनाई पािक� ङ श�ुक लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ। 
१२. �ेिकङ्ग, कोयोिकड, �यानोइङ्ग, ब�जी जि�पङ्ग, िजप�लायर र � या�टीङ्ग शु�कः  

गाउँपािलकाले आ�नो �े�िभ� �ेिकङ्ग, कायोिकड, �यानोइङ्ग, ब�जी जि�पङ्ग, िजप�लायर र 

� या�टीङ्गसेवा वा �यवसाय संचालन गरेवापत काय�िविध बनाई श�ुक लगाइने र असलू उपर 

ग�रनेछ । 
१३. सेवा शु�क, द�तुरः गाउँपािलकाले िनमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका �थानीय पवूा�धार र 

सेवाह� उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाहीबाट श�ुक लगाइने र असलू उपर ग�रनेछ । 
१४. पय�टनशु�कः गाउँपािलकाले आ�नो ��ेिभ� �वेश गन� पय�टकह�वाट काय�िविध बनाई पय�टन 

श�ुक लगाईने र असलु उपर ग�रनेछ । 
१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर ितन� दािय�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई कुनै पिन िकिसमको 

कर छुट िदईने छैन ।  
१६. कर तथा शु�क संकलन स�बि�ध काय�िविधः यो ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा 

श�ुक संकलन स�ब�धी काय�िविध गाउँपािलकाल ेतोके अनसुार ह�ने छ । 
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