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अपिपिमाल गाउँिाललकाको आलथिक ऐन  २०७६ 
अपिपिमाल गाउँिाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो पवधेर्क 
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प्रस्तावनााः अपिपिमाल गाउँिाललकाको आलथिक वर्ि 207६/07७ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेिालको संपवधानको धारा 288 को उिधारा (2) बमोजिम अपिपिमाल गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “अपिपिमाल गाउँिाललकाको आलथिक ऐन, 207६” रिेको छ । 

  (2) र्ो ऐन 207६ साल श्रावण 1 गतेिेजि अपिपिमाल गाउँिाललका िेत्रमा लागू िनुेछ । 

२. सम्िलत कराः गाउँिाललकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बमोजिम एपककृत सम्िजत्त कर/घरिग्गा कर लगाइने र असूल 
उिर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मालिोत):गाउँिाललका िेत्रलभत्र अनसूुजि (2) बमोजिम भलूम कर (मालिोत) लगाइने र असूल उिर 
गररनेछ ।  

४. घर विाल कराः  गाउँिाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन, घर, िसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टिरा, छप्िर, 
िग्गा वा िोिरी िूरै आंजशक तवरले विालमा दिएकोमा अनसूुजि (3) बमोजिम घर िग्गा विाल कर लगाइने र 
असूल गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँिाललका िेत्रलभत्र व्र्ािार, व्र्वसार् वा सेवामा िूिँीगत लगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 
अनसूुजि (4) बमोजिम व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उिर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँिाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, 
कवािी माल र प्रिललत कानूनले लनर्धे गररएको िीविन्त ुवािेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो िाि, लसङ, 
प्वाँि, छाला िस्ता बस्तकुो व्र्वसापर्क कारोवार गरेवाित अनसूुजि (5) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उिर 
गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःगाउँिाललका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजि (6) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने 
र असलु उिर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोपि 
बमोजिम िनुेछ । 

८. पवज्ञािन कराः गाउँिाललका िेत्रलभत्र िनुे पवज्ञािनमा अनसूुजि (7) बमोजिम पवज्ञािन कर लगाइने र असूल उिर 
गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोपि बमोजिम िनुेछ । 

 

९. मनोरन्िन कराः गाउँिाललका िेत्रलभत्र िनुे मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनसूुजि (8) बमोजिम व्र्वसार् कर लगाइन े
र असलु उिर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोपि 
बमोजिम िनुेछ । 

१०. बिाल लबटौरी शलु्काः गाउँिाललका िेत्रलभत्र आफुले लनमािण, रेििेि वा संिालन गरेका अनसूुजि (9) मा उल्लेि 
भए अनसुार िाट बिार वा िसलमा सोिी अनसूुजिमा भएको व्र्स्था अनसुार बिाल लबटौरी शलु्क लगाइने र असूल 
उिर गररनेछ । 

११. िापकि ङ शलु्काः गाउँिाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई िापकि ङ सपुवधा उिलब्ध गराए वाित अनसूुजि (10) 
बमोजिम िापकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उिर गररनेछ। 



 



 

१२. टे्रपकङ्ग, कोर्ोपकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्िङ्ग, जििफ्लार्र र र्ािफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँिाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रपकङ्ग, 
कार्ोपकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्िङ्ग, जििफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिालन गरेवारत अनसूुजि (11) 
बमोजिमको शलु्क लगाइने र असूल उिर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँिाललकाले लनमािण, संिालन वा व्र्वस्थािन गरेका अनूसूजि 12 मा उजल्लजित स्थानीर् 
िूवािधार र उिलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्रािीबाट सोिी अनसूुजिमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल 
उिर गररनेछ । 

१४. कर छुटाःर्स ऐन बमोजिम कर लतने िापर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थािरुलाई कुनै िलन पकलसमको कर छुट दिईन े
छैन । 

१५. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्िपवलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध 
कार्िपवलध गाउँिाललकाले तोके अनसुार िनुे छ । 
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भलुमकर: 
भलुमकर बापर्िक न्र्नुतम १० रोिनी सम्म रु ७० र त्र्सभन्िा मालथ प्रलत रोिनी रु ८ का िरले थि लाग्ने छ। 

cg';"rL -३_ 

 

क्र.स घरको पकलसम घरकर रु प्रलत तला बापर्िक 

तला आवालसर् प्रर्ोिन व्र्ावसापर्क प्रोिन 
१ ढलान भएको १त. २त. ३त. १००, १५०, २०० १५०, २००, २५० 

२ लसलेटले छाएको १त. २त. ३त. ५०, ७५, १०० ७५, १००, १२५ 

३ िर वा िस्ता िाताले 
छाएको 

१त. २त. ३त. ५०, ७५, १०० ७५, १००, १२५ 

४ िरले छाएको १त. २त. ३त. २५, ५०, ७५ २५, ५०, ७५ 

५ आधा ढलान, आधा 
ढलान नभएको 

१त. २त. ३त. ७५, १००, १२५ ७५, १००, १२५ 
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     बिालकर सबै बिाल रकमको १०% रिने छ। 
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लबज्ञािन कर 
क्र.स पकलसम कर.रु 

१ प्रलत िोलििङ बोिि १०० 
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मनोरञ्जन कर 
क्र.स पकलसम कर.रु 

१ प्रलत सांलगलतक मिोत्सव १५०० 

२ प्रलतिेलकुि २००० 
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बिाल पवरौटी कर 
क्र.स पकलसम वापर्िक कर.रु 

१ िाट बिारमा आएको प्रलत िसल १० 

२ फेरीमा सामान बेच्ने प्रलत व्र्जि ३०० 
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संजघर्, प्रिेस लनर्म अनशुार 
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