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जहदा गाईँपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो लवधयेक 

प्रस्तावनाः जहदा गाईँपालिकाको अर्थथक वषथ 2074/075 को ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथको 

लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनथ 

वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संलवधानको धारा 288 को ईपधारा (2) बमोलजम जहदा गाईँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “अर्थथक ऐन, 2074” रहकेो छ । 

  (2) यो ऐन 2074 साि श्रावण 1 गतेदेलि जहदा गाईँ िेत्रमा िागू हुनछे । 

२. सम्पलत करः गाईँपालिकाको िेत्रलभत्र ऄनुसूलच (1) बमोलजम एदककृत सम्पलत्त कर/घरजग्गा कर 

िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

३. भूलम कर (मािपोत): गाईँपालिका िेत्रलभत्र ऄनुसूलच (2) बमोलजम भूलम कर (मािपोत) िगाआने र 

ऄसूि ईपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करः  गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै अंलशक तवरिे वहािमा ददएकोमा ऄनुसूलच (3) बमोलजम घर 

जग्गा वहाि कर िगाआने र ऄसूि गररनछे ।  

५. व्यवसाय करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी र अर्थथक 

कारोवारका अधारमा ऄनुसूलच (4) बमोलजम व्यवसाय कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

६. जलिबटुी, कवािी र जीवजन्तु करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, िोटो, 

जलिबुटी, वनकस, कवािी माि र प्रचलित कानूनिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुवाहकेका ऄन्य मृत वा 

माररएका जीवजन्तुको हाि, लसङ, प्वाँि, छािा जस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत 

ऄनुसूलच (5) बमोलजमको कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 

७. सवारी साधन करःगाईँपालिका िेत्रलभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा ऄनुसूलच (6) बमोलजम सवारी 

साधन कर िगाआने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुन ेलवज्ञापनमा ऄनुसूलच (7) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाआने र 

ऄसूि ईपर गररनछे ।।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ । 

 

९. मनोरन्जन करः गाईँपालिका िेत्रलभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनुसूलच (8) बमोलजम व्यवसाय 

कर िगाआन ेर ऄसिु ईपर गररनेछ ।।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था 

भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र अफुिे लनमाथण, रेिदेि वा संचािन गरेका ऄनुसूलच (9) 

मा ईल्िेि भए ऄनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनुसूलचमा भएको व्यस्था ऄनुसार बहाि 

लबटौरी शुल्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनछे । 



११. पार्ककङ शलु्कः गाईँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सुलवधा ईपिब्ध गराए वापत 

ऄनुसूलच (10) बमोलजम पार्ककङ शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे। 

१२. टे्रदकङ्ग, कोयोदकि, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र् ्याफ्टीङ्ग शलु्कः  गाईँपालिका 

अफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कायोदकि, क्यानोआङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र् ्याफ्टीङ्गसेवा वा 

व्यवसाय संचािन गरेवारत ऄनुसूलच (11) बमोलजमको शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुः गाईँपालिका लनमाथण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनूसूलच 12 मा ईलल्िलित 

स्थानीय पूवाथधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनुसूलचमा व्यवस्था भए ऄनुसार 

शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनछे । 

१४. पयथटनशलु्कःगाईँपालिका अफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पयथटकहरुवाट ऄनुसूची १३ मा ईलल्िलित दरमा 

पयथटन शलु्क िगाइन े र ऄसुि ईपर गररनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

१५. कर छुटःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुन ैपलन दकलसमको कर 

छुट ददइने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायथलवलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क 

संकिन सम्बलन्ध कायथलवलध गाईँपालिका तोके ऄनुसार हुने छ । 


