
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन, २०७५ 

रामारोशन गाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो ववधेयक 

प्रस्तावनााः रामारोशन गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन 
गनिको र्नर्मत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासर्नक व्यवस्था 
गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बमोजिम रामारोशन गाउँ सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, 207५” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 207५ साि श्रावण 1 गतेिेजि रामारोशन गाउँपार्िका िेत्रमा िागू हनुेछ । 

२. सम्पर्त कराः गाउँपार्िका/नगरपार्िकाका िेत्रर्भत्र अनसूुजि (1) बमोजिम एवककृत सम्पजत्त 
कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भरू्म कर (मािपोत): गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुजि (2) बमोजिम भरू्म कर (मािपोत) िगाइन े र 
असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेि, गोिाम, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आजंशक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनसूुजि (3) बमोजिम घर 
िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूिँीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका 
आधारमा अनसूुजि (4) बमोजिम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िर्िबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यजि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िर्िबटुी, 
वनकस, कवािी माि र प्रिर्ित कानूनिे र्नर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्य मतृ वा माररएका 
िीविन्तकुो हाि, र्सङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुजि (5) 
बमोजिमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजि (6) बमोजिम सवारी 
साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुछे । 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुजि (7) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइने र 
असूि उपर गररनेछ । ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुछे । 

 



९. मनोरन्िन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे मनोरन्िन व्यवसाय सेवामा अनसूुजि (8) बमोजिम व्यवसाय 
कर िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ । ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 
भएको अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी शलु्काः गाउँपार्िका/नगरपार्िका िेत्रर्भत्र आफुिे र्नमािण, रेििेि वा संिािन गरेका 
अनसूुजि (9) मा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसिमा सोही अनसूुजिमा भएको व्यस्था अनसुार 
बहाि र्बटौरी शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसूुजि (10) बमोजिम पावकि ङ शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोयोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपार्िकािे आफ्नो 
िेत्रर्भत्र टे्रवकङ्ग, कायोवकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय 
संिािन गरेवारत अनसूुजि (11) बमोजिमको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपार्िकािे र्नमािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूजि 12 मा उजल्िजित 
स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजिमा व्यवस्था भए अनसुार 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पयिटन शलु्काः गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र प्रवेश गने पयिटकहरुवाट अनसूुिी १३ मा उजल्िजित 
िरमा पयिटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजिम हनुेछ । 

१५. कर छुटाः यस ऐन बमोजिम कर र्तने िावयत्व भएका व्यजि वा संस्थाहरुिाई कुनै पर्न वकर्समको कर 
छुट दिईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कायिववर्धाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकिन सम्बजन्ध कायिववर्ध गाउँपार्िकािे तोके अनसुार हनुे छ । 


