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स्थानीय तहको आर्थिक ऐनको नमुना
............... गाउँ पालिका/नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको
ववधेयक
प्रस्तावनााः ........... गाउँ पालिका/नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि 20../... को अथि सम्बन्धी
प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको ननलित्त स्थानीर् कर तथा शल्
ु क संकिन गने, छुट दिने तथा आर्
संकिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,
नेपािको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि ............. गाउँ सभा/नगर
सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, 20....” रहे को छ ।
(2) र्ो ऐन 2०.. साि श्रावण 1 गतेिेखि .... गाउँ /नगरपालिका क्षेत्रिा िागू
हुनेछ ।

२.

सम्पतत कराः गाउँ पालिका/नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनस
ु र्ू ि (1) बिोजिि एकककृत/ सम्पवत्त
कर/घरिग्गा कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।

३.

भलू म कर (मािपोत):गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका िग्गािा त्र्स्तो िग्गाको उपभोगका
आधारिा अनस
उपर गररनेछ ।
ु र्ू ि (2) बिोजिि भलू ि कर (िािपोत) िगाइने र असि
ू
(एकीकृत सम्पत्ती कर िगाएको अवस्थािा भूलि कर निाग्ने)

४.

घर जग्गा वहाि कराः

गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे भवन, घर,

पसि, ग्र्ारे ि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परू ै वा आंलशक तवरिे वहाििा
दिएकोिा त्र्स्तो बहाि रकििा अनस
ु र्ू ि (3) बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असि
ू
गररनेछ ।
५.

व्यवसाय कराः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पँि
ू ीगत िगानी र
आर्थिक कारोवारका आधारिा अनस
उपर
ु र्ू ि (4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असि
ू
गररनेछ ।

६.

जडिबट
ु ी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे
ऊन, िोटो, िडिबट
ु ी, वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानन
ू िे ननर्ेध गररएको िीविन्तु

वाहे कका अन्र् ित
वा िाररएका िीविन्तक
ु ो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तक
ु ो
ृ
व्र्वसानर्क कारोवार गरे वापत अनस
ु र्ू ि (5) बिोजििको कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
७.

सवारी साधन कराः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनस
ु र्ू ि (6)
बिोजिि सवारी साधन कर िगाइने छ र उतत कर सम्बजन्धत प्रिे शिे असि
गरी अन्तर
ु
सरकारी

ववत्त

व्र्वस्थापन

ऐन,

२०७४

बिोजिि

स्थानीर्

तहको

ववभाज्र्

कोर्

िार्ित ्

गाउँ पालिका/नगरपालिकाको संर्ित कोर्िा बाँिर्ाँि गनप
ुि नेछ ।
८.

ववज्ञापन कराः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनस
ु र्ू ि (7) बिोजिि ववज्ञापन
कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन
ऐन, २०७४ बिोजिि सम्बजन्धत प्रिे शिे ननधािरण गरे को ववज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिे श
ववभाज्र् कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गनप
ुि नेछ।

९.

मनोरञ्जन कराः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरञ्िन व्र्वसार् सेवािा अनस
ु र्ू ि (8)
बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ । र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी
ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजिि सम्बजन्धत प्रिे शिे ननधािरण गरे को ववज्ञापन कर सिेत
संकिन गरी प्रिे श ववभाज्र् कोर्िा रािश्व बाँिर्ाँि गनप
ुि नेछ।

१०. बहाि बबटौरी शल्
ु काः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आर्ुिे ननिािण, रे ििे ि वा संिािन
गरे का हाट बिार, पसि वा सरकारी िग्गािा अनस
ु र्ू ि (9) िा उल्िेि भए अनस
ु ार बहाि
बबटौरी शल्
ु क िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
११. पार्किङ शल्
ु काः गाउँ पालिका/नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाककिङ सवु वधा उपिब्ध
गराए वापत अनस
ु र्ू ि (10) बिोजिि पाककिङ शल्
ु क िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ।
१२. ट्रे र्कङ्ग,

कोयोर्कि,

क्यानोइङ्ग,

बन्जी

जम्म्पङ्ग,

म्जपफ्िायर

र

र्
याफ्टीङ्ग

शल्
ु काः

गाउँ पालिका/नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र ट्रे ककङ्ग, कार्ोककि, तर्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग,
जिपफ्िार्र र र्
र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन गरे वारत अनस
ु र्ू ि (11) बिोजििको शल्
ु क
िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
१३. सेवा शल्
ु क, दस्तरु ाः गाउँ पालिका/नगरपालिकािे ननिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरे का अनस
ू र्ू ि
12 िा उजल्िखित स्थानीर् पव
ू ािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनस
ु र्ू ििा
व्र्वस्था भए अनस
ु ार शल्
ु क िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
१४. पयिटन प्रवेश शल्
ु काःगाउँ पालिका/नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र ननिािण गरे का उद्र्ान, पाकि,
र्िडिर्ािाना, ऐनतहालसक तथा परु ाताजत्वक सम्पिा, संग्राहिर् िस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे वापत

पर्िटकहरुवाट अनस
उपर
ु ि
ू ी १३ िा उजल्िखित िरिा पर्िटन प्रवेश शल्
ु क िगाईने र असि
ु
गररनेछ ।
१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर नतने िानर्त्व भएका व्र्जतत वा संस्थाहरुिाई कुनै पनन
ककलसिको कर छुट दिईने छै न ।
१६. कर तथा शल्
ु क संकिन सम्बम्न्ध कायिववर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनस
ु ार कर तथा शल्
ु क
संकिन सम्बन्धी कार्िववर्ध गाउँ पालिका/नगरपालिकािे तोके अनस
ु ार हुनेछ ।

अनस
ु च
ू ी १: (गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने सम्पत्ती करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने)
अनस
ु च
ू ी २: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने भूिीकर (िािपोत)का क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ३: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने घर िग्गा वहाि करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ४: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने व्र्वसार् करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ५: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने िडिबुटी, कवािी र िीविन्तु करका क्षेत्र र िरहरु

उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ६: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने सवारी साधन करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ७: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने ववज्ञापन करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ८: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने िनोरञ्िन करका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ९: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने बहाि बबटौरी शुल्कका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी १०: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने पाककिङ्ग शुल्कका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी ११: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने ट्रे ककङ्ग, कोर्ोककि, तर्ानोइङ्ग, बन्िी

िजम्पङ्ग,

जिपफ्िार्र र र्र्ाफ्टीङ्ग शुल्कका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने

अनस
ु च
ू ी १२: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने शुल्क तथा िस्तुरका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने
अनस
ु च
ू ी १३: गाऊँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने पर्िटन प्रवेश शुल्कका क्षेत्र र िरहरु उल्िेि गने

