
 

केराबारी गाउँपालिकाको आलथिक ऐन २०७४ 

केराबारी गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनााः केराबारी गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७४/०७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न 
गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था 
गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २८८ को उपधारा (२) बिोजिि केराबारी गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७४” रहेको छ । 

२. र्ो ऐन २०७४  साि श्रावण १ गतेिेजि केराबारी गाउँ िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र अनसूुजि (१) बिोजिि एवककृत सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे । 

३. भलूि कर (िािपोत):गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (२) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) 
िगाइन ेर असूि उपर गररनछे ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसूुजि (३) बिोजिि 
घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारिा अनसूुजि (४) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, 
िोटो, िलिबटुी, वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ 
वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत 
अनसूुजि (५) बिोजििको कर िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःगाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (६) बिोजिि 
सवारी साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनछे ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (७) बिोजिि ववज्ञापन कर 
िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुछे । 



 

 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (८) 
बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका 
अनसूुजि (९) िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसूुजििा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाि लबटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपालिका/नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए 
वापत अनसूुजि (१०) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  
गाउँपालिका/नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र 
र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन गरेवारत अनसूुजि (११) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिका/नगरपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि (१२) 
िा उजल्िजित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटनशलु्काःगाउँपालिका/नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसूुिी (१३) िा 
उजल्िजित िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजिि हनुेछ । 

१५. कर छुटाःर्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर 
छुट दिईने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउँपालिका/नगरपालिकािे तोके अनसुार हनुे छ । 


