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s'dfv गाउॉऩालऱकाको आलथिक ऐन, 2074 

गाउॉसभाबाट स्वीकृत लमलत  

प्रस्तावनााः s'dfv गाउॉऩालऱकाको आलथिक वषि 2074/075 को अथि सम्बन्धी प्रस्तावऱाई कायािन्वयन गनिको लनलमत्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क सॊकऱन गने, छुट ददने तथा आय सॊकऱनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोऱे,  

नेऩाऱको सॊववधानको धारा 2२8 को उऩधारा (2) बमोजजम s'dfv गाउॉसभाऱे यो ऐन बनाएको छ ।  

 

 

 

 

 

१. सॊजऺप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन, 2074” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 2074 साऱ श्रावण 1 गतेदेजि s'dfvगाउॉऩालऱका ऺेत्रमा ऱागू हनुेछ ।  

२. सम्ऩलत कराः गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र अनसूुजच (1) बमोजजम एवककृत सम्ऩजत्त कर/घरजग्गा कर ऱगाइने र असूऱ 
उऩर गररनेछ । 



३. भलूम कर (माऱऩोत):गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र अनसूुजच (2) बमोजजम भलूम कर (माऱऩोत) ऱगाइने र असूऱ उऩर 
गररनेछ ।  

४. घर वहाऱ कराः  गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा सॊस्थाऱे भवन, घर, ऩसऱ, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्ऩर, 
जग्गा वा ऩोिरी ऩूरै आॊजशक तवरऱे वहाऱमा ददएकोमा अनसूुजच (3) बमोजजम घर जग्गा वहाऱ कर ऱगाइने र 
असूऱ गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र व्याऩार, व्यवसाय वा सेवामा ऩूॉजीगत ऱगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 
अनसूुजच (4) बमोजजम व्यवसाय कर ऱगाइने र असूऱ उऩर गररनेछ । 

६. जलिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकराः गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा सॊस्थाऱे ऊन, िोटो, जलिबटुी, वनकस, 
कवािी माऱ र प्रचलऱत कानूनऱे लनषधे गररएको जीवजन्त ु वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाि, 
लसङ, प्वाॉि, छाऱा जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवाऩत अनसूुजच (5) बमोजजमको कर ऱगाइने र असूऱ 
उऩर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःगाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुची (6) बमोजजम सवारी साधन कर 
ऱगाइने र असऱु उऩर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 
सोही बमोजजम हनुेछ । 

८. ववऻाऩन कराः गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र हनुे ववऻाऩनमा अनसूुची (7) बमोजजम ववऻाऩन कर ऱगाइने र असूऱ उऩर 
गररनेछ ।।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजजम हनुेछ 
। 

 

९. मनोरञ्जन कराः गाउॉऩालऱका ऺेत्रलभत्र हनुे मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुची (8) बमोजजम व्यवसाय कर ऱगाइन े
र असऱु उऩर गररनेछ ।।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही 
बमोजजम हनुेछ । 

१०. सेवा शलु्क, दस्तरुाः गाउॉऩालऱकाऱे लनमािण, सञ्चाऱन वा व्यवस्थाऩन गरेका अनूसूची ९ मा उजल्ऱजित स्थानीय 
ऩूवािधार र उऩऱब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुचीमा व्यवस्था भए अनसुार शलु्क ऱगाइने र असूऱ 
उऩर गररनेछ । 

११. कर छुटाः यस ऐन बमोजजम कर लतने दावयत्व भएका व्यजि वा सॊस्थाहरुऱाई कुनै ऩलन वकलसमको कर छुट ददईने 
छैन । 

१२. कर तथा शलु्क सॊकऱन सम्बन्धी कायिववलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क सॊकऱन सम्बन्धी 
कायिववलध गाउॉऩालऱकाऱे तोके अनसुार हनुे छ । 
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