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आरुघाट गाउँपालिका कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन, २०७८ 

 

 



प्रस्तावना: 

आरुघाट गाउँपालिकाको समग्र ववकासका िालग गाउँपालिकामा राजश्व िगाउन ेतथा उठाउने सम्बन्धमा 
कानूनी व्यवस्था गनन वान्छनीय भएकािे, आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािे नेपािको संववधानको धारा 
२२६ को उपधारा (१) बमोजजम यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम आरुघाट गाउँपालिका कर तथा गैरकर राजश्व 
सम्बन्धी ऐन, २०७८ रहेको छ ।  

 (२) यो ऐन आरुघाट गाउँपालिका िेत्र भर िागू हनुेछ र यस ऐन बमोजजमको कर वा राजश्व 
बझुाउन ुपने दावयत्व भएको व्यजि जहाँसकैु रहे बसेको भए पलन लनजको हकमा समते िागू हनुछे ।  

 (३) यो ऐन गाउँ सभाबाट पाररत भएको लमलत देजि िाग ुहनुेछ ।  

२. पररभाषा  ववषय वा प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा, 

 (क) “संववधान” भन्नािे नेपािको संववधानिाई सम्झन ुपछन ।  

 (ि) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछन ।  

(ग) “गाउँपालिका” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिका सम्झन ुपछन ।  

 (घ) “सभा” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको गाउँसभािाई सम्झन ुपछन ।  

 (ङ) “वडा कायानिय” भन्नािे वडा सलमलतको कायानियिाई सम्झन ुपछन ।  

(च) “प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे आरुघाट गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधृकत रुपमा काम गने 
कमनचारी सम्झन ुपछन ।  

 (छ) “कर” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन अनसुार िागेको वा िाग्ने कर सम्झन ुपछन र यो 
शब्दिे सो करको अलतररि यस ऐन तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजजम सोमा िाग्ने जररवाना समतेिाई 
जनाउँछ ।   

 (ज) “गैर कर” भन्नािे गाउँपालिकािे आन्तररक रुपमा आय संकिन गने कर बाहेकका अन्य सबै 
वकलसमका आयका स्रोहरुिाई सम्झन ुपछन र यो शब्दिे सोमा िाग्ने जररवाना समेतिाई जनाउँछ ।  

 (झ) “कर अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको राजश्व शािा प्रमिुिाई सम्झन ुपछन र सो शब्दिे राजश्व 
शािा प्रमिुद्वारा प्रत्यायोजजत अलधकार प्रयोग गने गाउँपालिकाको अन्य कमनचारी समतेिाई जनाउँछ ।  



(ञ) “करदाता” भन्नािे कर लतनुन पने कतनव्य भएको व्यजि सम्झन ुपछन र सो शब्दिे कर अलधकृतिे कुनै 
करको वववरण बझुाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कारवाही प्रकृया शरुु गरेको व्यजि समतेिाई जनाउँछ 
। 

(ट) “कर लनधानरण” भन्नािे यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून बमोजजम कर लतनुनपने दावयत्व भएको व्यजिको 
कर दावयत्व लनजित गने कायन सम्झन ुपछन र सो शब्दिे पनुः कर लनधानरण र अलतररि कर लनधानरणिाई 
समेत जनाउँछ ।  

पररच्छेद–२ 

राजश्व सम्बन्धी सामान्य लसद्धान्त 

 

३. कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी सामान्य लसद्धान्त: (१) कर राजश्व देहायका लसद्धान्तिाई आधार 
लिई िगाईनेछ : 

 (क) कर लतनन सक्न ेिमताका आधारमा,   

 (ि) कर प्रणािी समानता र न्यायमा आधाररत रहने गरी,   

 (ग) सरि, पारदशी र लमतव्ययी हनुे गरी, 

 (घ) नागररकिाई सवुवधा हनु ेगरी, 

 (ङ) स्वेजच्छक रुपमा कर लतनन प्ररेरत हनुे वातावरण सजृना गरी,   

 (च) करको आधार, करको दर र कर लतने अवधी स्पष्ट गरी,  

 (छ) पिातदशी असर नपने गरी,   

  

(२) गैरकर राजश्व िगाउँदा र उठाउँदा उपिब्ध गराईने सेवा, सहलुियत र सवुवधाको िागत, सञ्चािन र 
सम्भार िचनिाई आधार मानी िगाइने र उठाइनेछ ।  

 

 

पररच्छेद–३ 

राजश्व प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था 

 



४. राजश्व प्रशासन : (१) नेपािको संववधानको व्यवस्था अनरुुप आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्रको कर तथा 
गैर कर प्रशासन आरुघाट गाउँपालिकािे गनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको कर प्रशासन व्यवसावयक, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता 
अनसुार कर एकाई रहन सक्नेछन ्।  

६. कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आरुघाट गाउँपालिकाबाट स्वीकृत दरवन्दी अनसुारको ववलभन्न 
तहका कमनचारी कर एकाईमा रहन सक्नेछन ्।  

 (२) कर एकाईमा गाउँपालिकािे प्रचलित कानून बमोजजम स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा सो 
भन्दा बढी तहका कर अलधकृत, कर सहायक तथा सहयोगीहरुिाई काममा िगाउन सक्नेछ ।  

७. कर अलधकृतको काम, कतनव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्िेि भएका काम, कतनव्य र 
अलधकारका अलतररि कर अलधकृतको काम, कतनव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुछे ःः  

 (क) करदाता दतान गने । 

 (ि) करदाताबाट वववरण प्राप्त गने ।  

 (ग) कर परीिण तथा अनसुन्धान गने ।  

 (घ) कर संकिन गने ।  

 (ङ) कर तथा गैर कर राजश्व चहुावट रोक्न आवश्यक कायन गने ।  

 (च) करदाता मैत्री वातावरण बनाउन उपयिु र आवश्यक कायन गने ।  

 (छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अलभववृद्ध गने कायनक्रम सञ्चािन गने ।  

 (ज) कर कानून र कर प्रशासनका िेत्रमा सधुार गनुनपने ववषयमा गाउँपालिकािाई सझुव ददने ।  

 (झ) राजश्व संम्वन्धी कानून र कर प्रशासनको िेत्रमा सधुार गनुनपने ववषयमा गाउँपालिकािाई         
सझुावददन े।   

(ञ) राजश्वको प्रिेपण गनन आवश्यक सूचना उपिब्ध गराउने ।  

 (ट) करदाताका िातापाता र हरवहसाब दरुुस्त राख्न िगाउने ।  

 (ठ) कर सम्बन्धी अलभिेि दरुुस्त राख्न िगाउन े।  

 (ड) कर सम्बन्धी अन्य काम गने ।  



८. अलधकार प्रत्यायोजन : (१) गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे संववधान र यस ऐन 
बमोजजम आफूमा रहेको कर तथा राजश्व उठाउने अलधकार कर अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

 (२) कर अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकार मध्ये आवश्यकता अनःुसुार केही अलधकार आफ्नो 
सामान्य रेिदेि र लनयन्त्रणमा रहने गरी आफू मातहतका कमनचारीिाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

 (३) कर अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकार प्रत्यायोजन गने सम्बन्धमा गाउँपालिकाबाट कुनै िास 
लनदेशन भएकोमा सोही बमोजजम गनुन पनेछ ।  

९. प्रत्यायोजजत अलधकार र जजम्मेवारी : (१) दफा (८) बमोजजम प्रत्यायोजन गररएको अलधकारको 
जजम्मेवारी अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीमा रहनेछ ।  

 (२) दफा (८) बमोजजम प्रत्यायोजजत अलधकार प्रयोग गनेिे सो अलधकारको प्रयोग गदान अलधकार 
प्रत्यायोजन गने प्रलत उत्तरदायी रही प्रयोग गनुन पनेछ ।  

 

पररच्छेद–४ 

कर राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१०. सम्पजत्त कर : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र रहेको सम्पजत्त कर िगाउन ेभनी तोकेको घर र 
जग्गामा मूल्यांवकत रकमको गाउँपालिकाको आलथनक ऐनिे तोकेको दररेटमा सम्पजत्त कर िगाउने र उठाउने 
छ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको सम्पजत्त कर िगाउन ेभनी तोकेको घर र जग्गा बाहेकका अन्य जग्गा 
भएमा दफा (१४) बमोजजम भलूमकर (मािपोत) िगाउन ुर असिु उपर गनुन पनेछ ।  

 (३) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रका घर जग्गाको अलभिेि प्रत्येक वषन दरुुस्त लमिाई राख्न ुपनेछ 
।  

 (४) सम्पजत्त कर लनधानरणका िालग सम्पजत्त मूल्यांकन देहाय बमोजजम गररनेछ ःः  

 (क) घरको बनौट (कच्ची वा पक्की ) 

 (ि) घर जग्गासँग सडक वा बाटो जोलडएको वा नजोलडएको र जोलडएको भए पक्की, कच्ची वा गोरेटो 
जस्तो बाटोको प्रकृलत र राजमागन, मखु्य सडक वा सहायक सडकसंगको दरुी ।  

 (ग) घर जग्गाको व्यापररक वा आवासीय उपायोगको अवस्था ।  



 (घ) सम्पजत्त मूल्यांकन गदान अनसूुची–१ बमोजजम ह्रासकट्टी गरी िदु सम्पजत्त कायम गररनेछ ।  

 (ङ) िण्ड (घ) बमोजजम कायम भएको िदु सम्पजत्तमा सात प्रलतशत ममनत संभार िचन कट्टी गनन 
ददइनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोजजम घर जग्गा मूल्यांकन गनन देहायको घर जग्गा मूल्यांकन सलमलत गठन 
गनन सक्नेछ :  

 (क) गाउँपालिकािे तोकेको इजिलनयर प्राववलधक    –संयोजक 

 (ि) गाउँपालिकािे तोकेको घरजग्गा सम्बन्धी ववज्ञ एक जना    –सदस्य 

 (ग) कर इकाई प्रमिु        –सदस्य सजचव 

 (६) घर जग्गा मूल्यांकन सलमलतिे गाँउँपालिको कुनै पदालधकारी वा अलधकृत वा अन्य कुन ैववज्ञिाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनन सक्नेछ ।  

 (७) घर जग्गा मूल्यांकन सलमलतिे प्रत्येक पाँच बषनमा घर जग्गा मूल्यांकनका िालग आधार र 
दररेटको सझुाव लसफाररस गनन सक्नेछ ।  

 (८) घर जग्गा मूल्यांकन सलमलतिे वैठकको कायनववलध आफै लनधानरण गनन सक्ने छ ।  

 (९) सम्पजत्त करको प्रयोजनको िालग सम्पजत्तको स्वालमत्व देहायको व्यजिमा रहेको मालननेछ : 

 (क) आलथनक वषनको पवहिो ददन जनु सम्पजत्त जसको स्वालमत्वमा रहको छ सो सम्पजत्त सोही                                                                                                                                                 
व्यजिको नाममा । 

 (ि) कुन ैसम्पजत्त एक भन्दा बढी व्यजिहरुको संयिु स्वालमत्व रहेकोमा स्वालमत्व स्पष्ट भएकोमा 
सोही अनसुार र अन्यथा सबैको वरावर हक ।  

 (१०) करदातािे प्रत्येक वषन स्वयं कर लनधानरण गरी आजश्वन मसान्त लभत्र कर इकाईमा दाजििा 
गर्रनुन पनेछ  

 (११) यस दफा बमोजजम दाजििा गनुनपने कर प्रत्यके आलथनक वषनको आजश्वन लभत्र कर इकाईमा 
दाजििा गनुन पनेछ ।  

 (१२) नाबािकको नाममा रहेको सम्पजत्तमा िाग्ने सम्पजत्त कर दाजििा गने दावयत्व लनजको संरिक 
वा माथवर व्यजिको हनुेछ ।  



११. घर बहाि कर : (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र वहािमा िगाएको घरको आकार, प्रकार, 

बनौट र चचेको जग्गा (जलिन्थ एररया) को आधारमा गाउँपालिकाको आलथनक ऐनिे तोकेको आधारमा घर 
बहाि कर िगाई असिु उपर गनेछ ।  

 (२) घर बहािमा िगाउने व्यजि घर बहाि करको करदाता हनुेछ । कम्पनी वा संस्था माफन त घर 
बनाई घर बहािमा ददएको हकमा उि कम्पनी वा संस्था घर बहाि करको करदाता हनुेछ ।  

 (३) घर बहािमा ददंदा प्रत्यके घरधनीिे सम्झौता गरी त्यस्तो सम्झौताको प्रलत वा सम्झौतामा 
संशोधन गररएमा सोको वववरण सो कायन भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र कर इकाईमा पेश गनुन पनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजिएको भए तापलन कुनै कायानिय, कम्पनी, फमन, एजेन्सी, 
परामशनदाता वा जनुसकैु प्रकारको संगदठत संस्थािे घर बहािमा लिएकोमा बहाि भिुानी गदान अग्रीम कर 
कट्टी गरी घरधनीका तफन बाट कर इकाईमा घर बहाि कर बझुाउन ुपनेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोजजम अग्रीम कर कट्टी गरी दाजििा गनुनपने घर बहाि कर करकट्टी भएको 
मवहना पलछको मवहनाको २५ गते लभत्र दाजििा गनुनपने छ । 

 (६) घर बहािको प्रयोजनको िालग स्थानीय सरकारिे न्यनुतम मालसक घर बहाि रकम लनधानरण 
गरी िाग ुगनन सक्नेछ ।  

 (७) न्यनुतम मालसक घर बहाि रकम लनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपालिकािे लनणनय गरे 
बमोजजम हनुेछ ।  

 (८) घर बहािमा ददन ेघरधनीिे घर बहाि करको वववरण प्रत्येक आलथनक वषनको आजश्वन मसान्त 
लभत्र दाजििा गनुन पनेछ ।  

 (९) यस दफा बमोजजम दाजििा गनुन पने कर प्रत्यके आलथनक वषनको आजश्वन मसान्त लभत्र दाजििा 
गनुन पनेछ ।  

 (१०) एक आलथनक वषनको घर वहाि कर एकमषु्ट अग्रीम रुपमा श्रावण मवहना लभत्र दाजििा गने 
घर धनीिाई घर बहाि करमा दश प्रलतशत छुट ददइनछे ।  

१२.  घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क : (१) गाउँपालिकािे घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क िगाई 
उठाउन सक्नेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बमोजजम घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क उठाउँदा अन्तर सरकारी 
ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम प्रदेशिे िगाएको घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क समते 
उठाउन ुपनेछ । यसरी असिु भएको घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क रकम मध्ये गाउँपालिकािे 



िगाएको घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्कको दइु प्रलतशत रकम गाउँपालिकाको संजचत कोषमा 
दाजििा गरी प्रदेशिे िगाएको वाँकी अन्ठानब्वे प्रलतशत रकम प्रदेश संजचत कोषमा दाजििा गनुनपनेछ ।  

 

 स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको िालग घर भन्नािे भवन, गोदाम, टहरा, छलपर(सेड), कारिाना र यस्तै 
पक्की वा कच्ची संरचना सम्झनपुछन ।  

 

 (३) गाउँपालिका िेत्र लभत्र घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रशन पाररत गरी गराई स्वालमत्व प्राप्त गने 
व्यजििे घर, जग्गा वा घरजग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क बझुाउन ुपनेछ ।  

 (४) घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क स्वालमत्व हस्तान्तरण गदानको समयमा बझुाउन ुपनेछ।  

 (५) घर जग्गा रजजषे्ट्रसन शलु्क प्रत्येक कारोबारको लिितमा उल्िेि भएको थैिी वा सो प्रयोजनको 
िालग लनधानरण गररएको न्यनुतम रकम बमोजजम त्यस्तो घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रसन गने कायानियबाट 
असूि उपर गररने छ ।  

 (६) रजजषे्ट्रसन शलु्क थैिी रकम वा सो प्रयोजनको िालग तोकीएको रकम मध्ये जनु बढी हनु्छ सो 
रकमको १(एक) प्रलतशत हनुेछ ।  

 (७) घर, जग्गा वा घर जग्गाको स्वालमत्व प्राप्त गने व्यजि मवहिा नागररक भएमा उपदाफा (६) 
बमोजजम िाग्ने शलु्कमा २५ प्रलतशत रकम छुट हनुेछ ।  

 (८) संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी लनकायिाई रजजषे्ट्रसन शलु्क िाग्ने छैन ।  

 (९) गाउँपालिकािे घर जग्गा रजजषे्ट्रशन पाररत गदान अवस्थामा नेपाि सरकारिे तोकेको दरमा 
पूजँीगत िाभकर असिु गरी तोकेको राजश्व िातामा जम्मा गनुनपनेछ ।  

 

१३. भलूमकर (मािपोत) ःः (१) गाउँपालिकािे भलूमकर (मािपोत) िगाई उठाउन सक्नछे ।  

 (२) यस ऐन बमोजजम सम्पजत्त कर िाग्ने घर र जग्गा बाहेकको अन्य जग्गामा भलूमकर (मािपोत) 
िाग्नेछ र त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनीिे भलूमकर (मािपोत) लतनुन पनेछ ।  

 (३) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र कुटनीलतक लनयोगको नाममा भएका जग्गामा 
भलूमकर (मािपोत) िाग्ने छैन ।  



 (४) प्राकृलतक प्रकोपको अवस्था वा अन्य गम्भीर पररजस्थलतमा गाउँपालिकािे आधार कारण िोिी 
त्यसबाट प्रभाववत सबैिे समान सलुबधा पाउने गरी भलूमकर (मािपोत) मा छुट वा लमनाहा ददने लनणनय गनन 
सक्नेछ ।  

 (५) उपदफा (४) बमोजजम छुट ददने लनणनय भएकोमा सो लनणनय भएको लमलतिे पन्र ददन लभत्र 
त्यसको सूचना गाउँ सभाको बैठक चिेको भए गाउँ सभामा पेश गनुन पनेछ र बैठक नचिेको भए त्यस 
पलछको बस्ने सभाको पवहिो बैठकिे पाररत गनुन पनेछ ।  

 (६) गाउँपालिकािे यस दफा बमोजजमको भलूमकर (मािपोत) आफैिे उठाउन वा नपेाि सरकार 
अन्र्ततगको कुनै कायानिय माफन त उठाउने व्यवस्था गनन सक्नेछ । 

 (७) भलूमकर (मािपोत) प्रत्येक वषन आजश्वन मवहनालभत्र गाउँपालिका वा सम्बजन्धत वडा कायानिय वा 
गाउँपालिकािे तोकेको कायानियमा बझुाउन ुपनेछ ।  

 (८) गाउँपालिकािे प्राकृलतक प्रकोपको् अवस्था वा ववशषे पररजस्थलत सजृनना भएकोमा आधार र कारण 
िोिी गाउँपालिका भर वा त्यस्तो कुनै िास िेत्र तोकी सो िेत्रको जग्गाको भलूमकर बझुाउने म्याद बढाउन 
सक्नेछ । सो म्याद लभत्र भलूमकर (मािपोत) बझुाएकोमा म्याद लभत्र बझुाएको मालननेछ र थप शलु्क िाग्ने 
छैन ।  

१४. मनोरिन कर ःः (१) गाउँपालिकािे चिजचत्र घर, लभलडयो घर, साँस्कृलतक प्रदशनन हि, कन्सटन जस्ता 
मनोरिन स्थिमा देिाइने मनोरिनका साधनमा मनोरिन कर िगाई उठाउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको मनोरिन कर तथा अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
बमोजजम प्रदेशिे िगाएको मनोरिन कर मनोरिन स्थिको संचािकिे मनोरिनको िालग वटकट लबक्री 
गदानको अवस्थामा असूि गनेछ । यसरी असिु भएको मनोरिन कर रकम मध्ये गाउँपालिकािे िगाएको 
सवै र प्रदेश सरकारिे िगाएको मनोरिन करको दईु प्रलतशत रकम गाउँपालिकाको संजचत कोषमा दाजििा 
गरी प्रदेशिे िगाएको बाँकी अन्ठानब्बे प्रलतशत रकम प्रदेश संजचत कोषमा दाजििा गनुनपने छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजजम उपभोिाबाट असूि गरेको मनोरिन करको रकम असूि गरेको मवहना 
भन्दा पलछको मवहनाको २५ गते लभत्र कर इकाईमा दाजििा गनुन पनेछ ।  

१५. ववज्ञापन कर : (१) गाउँपालिकािे सूचनापाटी (होलडङ्ग वोडन) मा ववज्ञापन कर िगाई असिु गनन 
सक्नेछ ।  

 (२) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बमोजजमको ववज्ञापन कर शलु्क उठाउँदा अन्तर सरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजजम प्रदेशिे िगाएको ववज्ञापन कर समते उठाउन ुपनेछ । यसरी असिु 
भएको ववज्ञापन कर रकम मध्ये गाउँपालिकािे िगाएको सवै र प्रदेशिे िगाएको ववज्ञापन करको दईु 



प्रलतशत रकम गाउँपालिकाको संजचत कोषमा दाजििा गरी प्रदेशिे िगाएको बाँकी अन्ठानब्बे प्रलतशत रकम 
प्रदेश संजचत कोषमा दाजििा गनुनपनेछ ।  

 (३) ववज्ञापन कर ववज्ञापन राख्न अनमुलतका िालग लनवदेन ददनेबाट असूि गररने छ । 

 (४) यस ऐन बमोजजम असूि गरेको ववज्ञापन करको रकम असूि गरेको मवहनाभन्दा पलछको 
मवहनाको २५ गते लभत्र गाउँपालिकामा दाजििा गनुनपने छ ।  

 (५) यस दफा बमोजजमको ववज्ञापन सामग्री राख्न गाउँपालिकाबाट अनमुलत लिन ुपनेछ ।   

 (६) उपदफा (५) बमोजजम अनमुलत पत्र ददंदा सवनसाधरण जनताको वहत सम्बन्धी अन्य कुराका 
अलतररि ववज्ञापन राख्न पाउने अवलध, नववकरण गनुनपने समय, नववकरण नगरेमा िाग्ने जररवाना, सौन्दयन ववगानन 
नहनुे कुरा, सामग्रीको भावषक शदु्धता र शािीनता जस्ता शतन वकटान गररएको हनु ुपनेछ ।  

 (७) कुनै कम्पनी, फमन, एजेन्सी, संस्था वा व्यजििे अरु कसैिे प्रायोजन गरेको सूचनापाटी (होलडङ्ग 
बोडन) रािेमा यस दफा बमोजजमको ववज्ञापन कर सम्बजन्धत प्रायोजकबाट असूि गरी राजश्व गाउँपालिका वा 
गाउँपालिकािे तोकेको वैंक िातामा जम्मा गनुनपनेछ ।  

 (८) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी संस्थाका जग्गा वा सम्पजत्त (पोि 
आदद) मा ववज्ञापन रािेमा कर उठाउन ुअजघ गाउँपालिकािे सो लनकाय संग समन्वय गरी कर असिु गनुनपने 
छ ।  

 (९) व्यापाररक वा व्यवसावयक प्रयोजनका िालग राजिएका ववज्ञापनमा िागेको कर छुट वा लमनाहा 
हनु सक्ने छैन ।  

 (१०) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका तफन बाट रािेका ववज्ञापनमा कर िाग्ने 
छैन ।  

 (११) ववज्ञापन कर सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुरा, ववज्ञापन कर सम्बन्धी कायनववलध वा लनदेजशका 
बमोजजम हनुेछ ।  

१६. व्यवसाय कर : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्रको व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी र 
आलथनक कारोबारको आधारमा व्यवसाय दतानमा र नवीकरणमा वावषनक व्यवसाय कर िगाउन र उठाउन 
सक्नेछ ।  

 (२) एकै व्यजििे आफ्नो नाममा एक वा एकै प्रकृलतका व्यवसाय वा शािा एक वा सो भन्दा बढी 
स्थानमा संचािन गरेकोमा ६० ददन लभत्र सोको जनाकारी गाउँपालिकािाई ददनपुने छ ।  



 (३) यस दफा बमोजजमको व्यवसाय वावषनक रुपामा बझुाउन ुपनेछ । कुनै करदातािे अग्रीम रुपमा 
५ वषनको कर एक मषु्ठ बझुाउन चाहेमा त्यस बापत िाग्ने रकममा १० प्रलतशतिे छुट ददइनछे । (४) 
करदातािे व्यवसाय संचािन गदान लनवदेन साथ पेश गरेको वववरणमा हेरफेर पररवनतन वा नामसारी गनुन पने 
भएमा त्यसको कारण पेश गरेको लमलतिे ६० ददन लभत्र गाउँपालिका जानकारी ददन ुपनेछ ।  

 (५) गाउँपालिकािे करदाताबाट यस दफा बमोजजम पेश गरेको वववरण उपर छानववन गरी अन्यथा 
देजिएमा यथाथन वववरण पेश गनन तीस ददनको म्याद ददई करदातािाई सूचना ददन सक्नेछ ।  

 (६) एक पटक व्यवसाय दतान भएपलछ दतान िारेजीको लनवदेन नपरेसम्म सो व्यवसाय संचािनमा 
रहेको मानी कर असूि गररनेछ ।  

 (७) कुनै करदातािे िाग्ने कर बझुाई व्यवसाय दतान िारेज गनन लनवेदन ददन सक्नछे ।  

 

 

    पररच्छेद–५ 

करदाता दतान सम्बन्धी व्यवस्था 

 

१७. करदाताको पवहचान तथा दतान : (१) व्यवसाय संचािन गनुनपूवन दतान गरेर मात्र व्यवसाय संचािन 
गनुन पनेछ ।  

 (२) गाउँपालिकािे यस ऐन बमोजजम कर लतनुन पने व्यजि वा करदाताको पवहचान गनुनपने छ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजजम करदाताको पवहचान गदान व्यजि वा करदाताको नाममा रहेको सम्पजत्त, 

लनजिे गरेको कारोवार र गाउँपालिकािाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना र सो सूचना गाउँपालिकािे छानववन 
गदान देजिएका आधारमा करदाताको पवहचान गररनछे । 

 (४) गाउँपालिकािे यस ऐन बमोजजम कर लतनुनपने दावयत्व भएका करदाताको वववरण ििुाई करदाता 
दतान गरी राख्न ुपने छ ।  

 (५) नेपाि सरकारबाट स्थायी िेिा नम्बर लिएका करदातािे कर सम्बन्धी कारोवार गदान सोही 
नम्बरको प्रयोग गनुन पनेछ ।  

१८. करदाताको दावयत्व : यस ऐन बमोजजम कर लतनुन पने कतनव्य भएका करदाताको देहाय बमोजजमको 
दावयत्व हनुछे : 

 (क) आफुिाई करदाताको रुपमा दतान गराउने ।  



 (ि) लनधानररत समयमा वववरण पेश गने ।  

 (ग) लनधानररत समयमा कर दाजििा गने ।  

 (घ) यस ऐन बमोजजम कुनै शलु्क, जररवाना वा व्याज बझुाउन ुपने भए समयमा बझुाउने ।  

 (ङ) वहसाब वकताब र अलभिेि दरुुस्त राख्न े।  

 (च) गाउँपालिकािे मागेको सूचना तथयांक समयमा उपिब्ध गराउने ।  

 (छ) गाउँपालिकािाई आवश्यक सहयोग गने ।  

१९. करदाताको अलधकार : (१) करदातािाई देहाय बमोजजमको अलधकार हनुछे ।  

 (क) सम्मानपूवनक व्यवहारको अलधकार । 

 (ि) प्रचलित काननु बमोजजम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अलधकार ।  

 (ग) कर सम्बन्धी ववषयमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अलधकार ।  

 (घ) प्रलतरिाको िालग काननु व्यवसायी वा िेिापररिक लनयिु गने अलधकार ।  

 (ङ) कर सम्बन्धी गोलय कुराहरु यस ऐनमा उल्िेि भए बाहेक अनलतवक्रम्य हनुे अलधकार ।  

 (२) करदातािे उपदफा (१) बमोजजमको अलधकारको दावी गनन आफ्नो दावयत्व पूरा गरेको हनुपुने 
छ ।  

२०. करदाताको प्रलतलनलधत्व : (१) करदाताको प्रलतलनलधत्व करदाताको पररवारको उमेर पगेुको सदस्य, 

माथवर व्यजि वा लनजको कानून व्यवसायी वा िेिापाि वा िेिापरीिक वा लनजिे लिजित रुपमा 
अजख्तयारी ददई पठाएको उमरे पगेुको वारेसिे गनन सक्नछे ।  

 स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको िालग उमेर पगेुको भन्नािे अठार वषन उमेर पगेुको व्यजि 
सम्झन ुपछन ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम प्रलतलनलधत्व गनन सक्न ेव्यजिका तफन बाट गररएका काम कारवाही 
करदाता स्वयंिे गरेको मालननेछ ।  

 

पररच्छेद–६ 

वववरण दाजििा सम्बन्धी व्यवस्था ःः 

 



२१. वववरण दाजििा गनन आदेश ददन सक्ने ःः (१) यस ऐन बमोजजम कर बझुउनपुने दावयत्व भएको 
व्यजििे कर वववरण नबझुाएमा वा वववरण दाजििा गदान व्यहोरा फरक पारी दाजििा गरेको भनी शंका गनन 
सवकने आधार र कारण भएमा कर अलधकृतिे आधार र कारण िोिी कर वववरण दाजििा गनन आदेश ददन 
सक्नेछ । त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बजन्धत व्यजििे सो आदेश प्राप्त भएको लमलतिे एक मवहना लभत्र कर 
गाउँपालिकामा वववरण दाजििा गनुन पनेछ ।  

 

२२. वववरण सच्याउन सवकने ःः यस पररच्छेद बमोजजमको कर वववरण दाजििा भै सकेपलछ कुनै तथय 
सम्बन्धी वा गजणतीय भिू भएको भने्न िागेमा करदातािे पवहिा वववरण दाजििा भएको लमलतिे ३ (तीन) 
मवहना लभत्र यथाथन, तथय र सही अंक सवहतको अको वववरण पेश गनन सक्नेछ ।  

 

 

पररच्छेद–७ 

कर दाजििा सम्बन्धी व्यवस्था 

 

२३.  कर दाजििा गनुनपने ःः (१) यस ऐन बमोजजम दाजििा गनुनपने कर ऐनको पररच्छेद ४ मा उल्िेि 
गररएकोमा सोही समयमा र समय उल्िेि नभएको हकमा प्रत्यके आलथनक वषनको आजश्वन मसान्त लभत्र 
गाउँपालिकामा दाजििा गनुनपनेछ ।  

 

२४.  कर दाजििाको लनस्सा ददनपुने ःः (१) करदातािे यस ऐन बमोजजम बझुाउनपुने कर वा गैरकर 
राजश्व वा अन्य रकम बझुाए पलछ करदातािाई तत्काि त्यसको लनस्सा ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद–८ 

कर वफतान र समायोजन 

 

२५. कर वफतान सम्बन्धी ब्यवस्था ःः(१) करदातािे यस ऐन बमोजजम कर बझुाउँदा लतनुनपने भन्दा बढी 
कर दाजििा गरेकोमा सो कर रकम वफतान माग गनन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम वफतानको िालग लनवदेन परेकोमा व्यहोरा साँचो देजिएमा कर अलधकृतिे 
लनवदेन परेको एक मवहना लभत्र माग बमोजजम वफतान ददने लनणनय गनुन पनेछ ।  



 

२६. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था ःः (१) करदातािे दफा २६ बमोजजम वफतान पाउने ठहरीएको 
रकम दाजििा गनुनपने कर रकममा समायोजन गनन कर अलधकृत समि लनवदेन ददन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम लनवदेन परेकोमा व्यहोरा साँचो देजिएमा कर अलधकृतिे परेको एक 
मवहना लभत्र माग बमोजजम समायोजन गनन आदेश ददन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–९ 

कर परीिण र कर लनधानरण  

 

२७. कर परीिण र कर लनधानरण ःः (१) यस ऐन बमोजजम करदातािे वववरण पेश नगरेको वा पेश 
गरेको वववरणमा देहायका सवै वा कुनै काम कुरा भए गरेको देजिएमा कर अलधकृतबाट कर पररिण गरी 
कर लनधानरण गररनेछ ःः 

 (क) िातापाता, हरवहसाब वा अलभिेि दःुरुुस्त नदेजिएमा ।  

 (ि) गित वा झटु्टा कागजात वववरण संिग्न गरेको देजिएमा ।  

 (ग) यथाथन कारोबार नदेिाएको ववश्वास गनुनपने कारण भएमा ।  

 (घ) कारोवारका आधारमा करको दावयत्व कम देिाएकोमा ।  

 (ङ) करको दर फरक पारेकोमा ।  

 (च) कानून बमोजजम कर छुट वा लमनाहा हनु नसक्नमेा पलन सोको दावी गरेकोमा ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम कर लनधानरण गनुनपने देजिएमा करदातािाई आधार र कारण ििुाई 
आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनन तीस ददनको सूचना ददन ुपनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बमोजजमको सूचना प्राप्त भएकोमा करदातािे सूचनामा तोवकएको म्याद लभत्र 
आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुन पनेछ ।  

 (४) गाउँपालिकािे उपदफा (३) बमोजजम तोवकएको म्याद लभत्र करदातािे स्पष्टीकरण पेश गरेमा 
सो समतेिाई आधार बनाई र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानून बमोजजम कर लनधानरण गनुन पनेछ ।  



 (५) स्वयं कर लनधानरण गरी वववरण पेश गरको लमलतिे चार वषन लभत्र कर गाउँपालिकािे पनुः कर 
लनधानरण वा संशोलधत कर लनधानरण गनुनपने सन्तोषजनक आधार र कारण भएमा करदातािाई सफाईको मौका 
ददई त्यस्तो कर लनधानरण गनन सक्ने छ ।  

२८. कर लनधानरण सूचना ःः (१) यस ऐन बमोजजम गाउँपालिकाबाट कर लनधानरण भएकोमा बझुाउन ुपने 
कर रकम, स्थान, समय लसमा र वैंक िाता नम्बर समते उल्िेि गरी करदातािाई कर लनधानरणको सूचना 
ददनपुनेछ ।  

 (२) यस ऐन बमोजजमको कर दाजििा गदान लनधानरणको सूचना प्राप्त भएपलछ करदातािे सो सूचनामा 
उजल्िजित स्थान र समय लसमा लभत्र कर दाजििा गनुनपने छ ।  

 (३) उपदफा (१) बमोजजम कर रकम वंःैक दाजििा गररएकोमा करदातािे त्यसको सम्बजन्धत 
भौचर कर कायानियमा बझुाउन ुपनेछ ।  

  

पररच्छेद–१० 

कर संकिन सम्बन्धी व्यवस्था 

२९. कर संकिन सम्बन्धी व्यवस्था ःः (१) यस ऐन बमोजजम असूि उपर गनुनपने कर, व्याज र शलु्क 
वापतको रकम करदातािे यस ऐनमा तोवकएको अवलधमा दाजििा नगरेमा कर अलधकृतिे प्रमिु प्रशासकीय 
अलधकृतको पूवन स्वीकृलत लिई देहायको एक वा एक भन्दा वढी तरीका बमोजजम कर असूि गनन सक्नछे ःः  

 (क) करदातािाई वफतान गनूनपने रकम भए त्यसमा कट्टा गरेर ।  

 (ि) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वालमत्वका संस्थाबाट करदातािे 
पाउने रकमबाट कट्टा गनन िगाएर ।  

 (ग) कुनै तेस्रो व्यजििे करदातािाई लतनुनपने रकम करदाताको पूवन सहमलत लिई कट्टा गरेर ।  

 (घ) बैंक वा ववजत्तय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टा गनन िगाएर ।  

 (ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर ।  

 (च) करदाताको चि तथा अचि सम्पजत्त मालथ दावाी वा कब्जा गरेर ।  

 (छ) करदाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक पटक गरी तोवकए बमोजजम लििाम लबक्री गरेर  । 



 (२) उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोजजम लििामको कारवाही शरुु भएपलछ सो कारवाही समाप्त 
हनु ुपूवन कर दाजििा गनन ल्याएमा बझुाउन बाँकी कूि रकमाको थप पाँच प्रलतशत शलु्क सवहत असूि 
गररनेछ । 

 (३) लििामबाट प्राप्त रकम करदातािे लतनुनपने कर रकम भन्दा बढी भएमा वढी भएजलत रकम साठी 
ददन लभत्र सम्बजन्धत करदातािाई वफतान ददन ुपनेछ ।  

 (४) उपदफा (३) बमोजजम रकम वफतान गदान लनजिे उपिब्ध गराएको बैंक िातामा जम्मा गररददन ु
पनेछ  ।  

३०. वकस्तावन्दीमा कर असूिी ःः कुनै िास करदातािाई ववशेष पररजस्थलतमा समयमा कर लतनन नसक्ने 
कारण भई सो कुराको लनवदेन गनन आएमा कर अलधकृतिे जाँचबुझँ गदान कारण मनालसब देजिएमा पचान िडा 
गरी बढीमा एक वषन लभत्र तीन वकस्तामा कर दाजििा गनन आदेश ददन सक्नछे । तर वढिा बझुाए वापत 
यस ऐन बमोजजम िाग्ने व्याज लमन्हा हनुे छैन ।  

  

पररच्छेद–११ 

जररवाना शलु्क र व्याज 

३१.  जररवाना िाग्ने ःः यस ऐनको पािना नगरी करको दावयत्व घटाएमा गाउँपालिकािे करको ववगोको 
दश प्रलतशत जररवाना गनन सक्नेछ ।  

३२. व्याज िाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम दाजििा गनुन पने कर समयमा दाजििा नगरेमा लतनुन बझुाउन ुपने 
रकमको वावषनक दश प्रलतशत व्याज िाग्नेछ । 

३३. अलभिेि नरािेमा शलु्क िाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम अलभिेि राख्न ुपने दावयत्व भएका करदातािे 
अलभिेि नरािेमा रु. १००० (एक हजार) शलु्क िाग्न ेछ ।  

३४. समयमा वववरण दाजििा नगरेमा शलु्क िाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम वववरण दाजििा गनुनपने दावयत्व 
भएका करदातािे समयमा वववरण दाजििा नगरेमा प्रलत वववरण रु. १००० (एक हजार) शलु्क िाग्ने छ । 

३५. झट्टा वववरण ददएमा शलु्क िाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम वववरण दाजििा गनुनपने दावयत्व भएका 
करदातािे झटु्टा वववरण दाजििा गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असूि गरी सो को 
दश प्रलतशत शलु्क िाग्नेछ ।  

३६. व्याज निाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम िाग्ने शलु्क व्याज र जररवानामा पनु व्याज िाग्ने छैन ।  

 



  

पररच्छेद–१२ 

पूवानदेश र प्रशासकीय पनुराविोकन 

३७. पूवानदेश माग गनन सक्ने ःः (१) कुनै करदातािाई यस ऐन बमोजजम िगाईएको कर, दस्तरु, शलु्क 
वा ऐन व्यवस्थाबारे वद्धववधा भएमा सोको लनराकरण िालग लनजिे प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत समि लनवदेन 
ददन सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोजजम लनवदेन ददएको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत वद्धववधा लनराकरण गनन 
पूवानदेश जारी गरी करदातािाई सो पूवानदेश उपिब्ध गराउने छ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजिएको भएतापलन अदाितमा ववचाराधीन रहेको वा 
अदाितबाट लनणनय भैसकेको ववषयमा यस दफा बमोजजम पूवानदेश जारी गनन सवकने छैन । 

 (४) उपदफा (१) बमोजजमको पूवानदेश अदाितको आदेशबाट अन्यथा नभएसम्म कायम रहने छ । 

३८. प्रशासकीय पनुराविोकन हनु सक्ने ःः यस ऐन बमोजजम देहायको लनणनय मालथ प्रशासकीय 
पनुराविोकन हनु सक्नेछ ःः  

 (क) कर अलधकृतिे गरेको कर लनधानरण, पनः कर लनधानरण र संशोलधत कर लनधानरण सम्बन्धी लनणनय 
।  

(ि) यस ऐन बमोजजम िाग्न ेवा िागेको कर र गैर कर राजश्व तथा अन्य दस्तरु, शलु्क, व्याज सम्बन्धी 
लनणनय ।  

३९. प्रशासकीय पनुराविोकनको प्रकृया ःः (१) यस ऐन बमोजजम कर लनधानरणको लनणनय उपर जचत्त 
नबझु्ने करदातािे सो लनणनय भएको लमलतिे ३० ददन लभत्र प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत समि प्रशासकीय 
पनुराविोकनका िालग लनवदेन ददन सक्नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रशासकीय पनुराविोकनको िालग परेको लनवदेन मालथ ६० कायनददन लभत्र 
कारवानही र वकनारा गनुन पनेछ ।  

  

पररच्छेद–१३ 

पनुरावेदन 

 



४०. उजरुी निाग्ने ःः यस ऐन बमोजजम प्रशासकीय पनुराविोकन गनन सवकने ववषयमा त्यस्तो 
पनुराविोकन नभई कुनै अदाितमा कुनै उजूर िाग्ने छैन ।  

 

४१. पनुरावेदन ददन सक्ने ःः (१) प्रशासकीय पनुराविोकनको लनणनय भएकोमा सो लमलतिे र प्रशासकीय 
पनुराविोकन नहनुे ववषयमा कारण परेको लमलतिे जचत्त नबझु्ने पििे ६० ददनलभत्र सम्बजन्धत जजल्िा 
अदाितमा पनुरावदेन ददन सक्नेछ ।  

 (२) जजल्िा अदाितिे गरेको लनणनय अजन्तम हनुे छ ।  

 

पररच्छेद–१४ 

गैरकर राजश्व 

 

४२. सेवा शलु्क तथा दसु्तरु ःः गाउँपालिकािे संववधानको अनसूुची ८ बमोजजमका िेत्र र ववषयमा 
आफूिे प¥ुयाएइको सेवा वापत सेवा शलु्क तथा दस्तरु िगाई उठाउन सक्नछे ।  

 

४३. पयनटन शलु्क ःः (१) गाउँपालिकािे आफै लनमानण गरेको पयनटकीय स्थि, पयनटन व्यवसाय र 
पयनटकीय वक्रयाकिापमा पयनटन शलु्क िगाई उठाउन सक्ने छ । पयनटकीय िेत्रमा उपिब्ध गराएको 
सेवाको िागत सञ्चािन र सभार िचनिाई आधार मानी पयनटन शलु्क िगाउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेजिएको भएता पलत गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र  पयनटक प्रवशे 
गरेको आधारमा मात्र पयनटन शलु्क िगाइने छैन ।   

 

४४. सवारी साधन पावकिं ग शलु्क ःः गाउँपालिकािे आफूिे लनमानण वा व्यवस्था गरेको सवारी पावकिं ग 
स्थिमा सवारी साधन पावकिं ग शलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे लनमानण 
गरेका रावष्ट्रय र प्रदेश स्तरका राजमागनको छेउछाउ वा पेवटमा पावकिं ग शलु्क उठाउन सक्न ेछैन ।  

 

४५. बहाि ववटौरी शलु्क ःः गाउँपालिकािे सावनजलनक, गाउँपालिकाको नाममा रहेको र ऐिानी जग्गा र 
त्यस्ता जग्गामा रहेका पोिरी, हाटबजार, पदशननीस्थि र ती ठाउँमा राख्न अस्थायी अनमुलत ददएका पसिमा 
बहाि ववटौरी शलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।  

 



४६. जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुशलु्क ःः गाउँपालिकािे जडीबटुी, कवाडी, जीवजन्तकुो कारोवारमा 
शलु्क िगाई उठाउन सक्नछे ।  

 

४७. केविुकार शलु्क ःः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र संचािन भएका केबिुकारमा शलु्क िगाई 
उठाउन सक्ने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको शलु्क केबिुकार सञ्चािकिे प्रवेश वटकटमा न ैसमावेश गरी संकिन गनुनपने 
छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम संकिन गरेको शलु्क संकिन गरेको शलु्क संकिन गरेको मवहनाको रकम २५ 
गतेलभत्र वववरण गाउँपालिका दाजििा गनुनपने छ । 

 

४८. डुंगा पररवहन (बोट सेवा) शलु्क ःः गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र संचािन भएको डुंगा पररवहन 
(बोट सेवा) मा शलु्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।  

 

४९. अन्य शलु्क िगाउन सक्न ेःः (१) गाउँपालिकािे अनसूुची २ मा उल्िेजित ववषय र िेत्रमा शलु्क 
िगाई उठाउन सक्ने छ  ।  

(२) गाउँपालिकािे संववधान र अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को ववपररत नहनुे गरी आफूिे 
प्रदान गरेको सेवा, सवुवधा र व्यवस्थापन गरका थप वा नयाँ िेत्र वा ववषयमा शलु्क िगाउन सक्ने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम सेवा शलु्क िगाउन ेवा त्यसको दरमा हेरफेर गरेको कुराको वववरण स्थानीय 
सरकारिे त्यस्तो लनणनय भएको लमलतिे सात कायन ददन लभत्र गाउँ सभाको वैठक चिेको समयमा सभामा र 
त्यस्तो वैठक नचिेको समयमा त्यस पछी बस्न ेसभाको पवहिो बैठकमा पेश गनुन पने छ  । 

५०. छुट वा लमनाहा ःः (१) गाउँपालिकािे िास अवस्थामा यस ऐन बमोजजम िाग्न ेवा िागेको गैरकर 
राजश्वमा आधार र कारण ििुाई आंजशक वा पूणन रुपमा छुट ददन वा लमनाहा गनन सक्नेछ । यसरी छुट 
ददंदा समान अवस्थाका सवै करदातािाई समान व्यवहार गररने छ ।  

(२) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारिे कुनै पररयोजना वा ववकास कायनका िालग िास सामग्री, कारोवारमा 
कर निाग्न ेव्यवस्था गरेमा गाउँपालिकािे तत ्तत ्सरकारसंग समन्वय गरी कर छुट सम्बन्धी सो 
व्यवस्थाको पािना गने गराउने छ ।  



(३) स्थानीय तहिे असिु गररसकेको गैरकर राजश्व करदाताको माग लनवेदकको आधारमा कारण, अवस्था, 
ववशेष पररजस्थलत, मकानको औजचत्यता समेत ववश्लषेण गरी आंजशक वा पूणन रुपमा छुट ददन वा लमनाहा गनन 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजजम गैरकर राजश्वमा छुट वा लमनाह ददएको वववरण सभाको बैठक 
चिेको समयमा सभामा र सभाको बैठक नचिेको समयमा त्यस पलछ बस्ने सभाको बैठकमा पश ेगनुन पनेछ 
।  

  

पररच्छेद–१५ 

समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था 

 

५१. नेपाि सरकारसंग समन्वय ःः (१) गाउँपालिकािे संघीय काननु वा यस ऐन बमोजजम असूि उपर 
गनुनपने कर वा गैरकर राजश्व असूि गनन एकद्धार प्रणािी अपनाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकद्धार प्रणािी अपनाउन गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे अलधकार समु्पेको 
अलधकृत वा कर अलधकृतिे नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे सो प्रयोजनका िालग अलधकार समु्पेको 
अलधकृतसंग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्ने छ । 

(३) गाउँपालिकािे संववधानको साझा सूचीमा रहेका ववषयसंग सम्बजन्धत कर वा गैर कर राजश्वका आधार र 
दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाि सरकारसंग समन्वय गनन सक्ने छ ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्था अन्र्तगत समन्वय गरी टंुगोमा पलुगएका ववषयहरु यस ऐनमा 
परे सरह मालनने छ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजिएको भएतापलन सोही 
अनसुार कायानन्वयन गनुन पने छ ।  

 

५२. प्रदेश सरकारसंग समन्वय ःः (१) गाउँपालिकािे प्रदेश काननु वा यस ऐन बमोजजम असूि उपर 
गनुनपने कर वा गैरकर राजश्व असूि गनन एकद्धार प्रणािी अपनाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकद्धार प्रणािी अपनाउन गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे अलधकार समु्पेको 
अलधकृत वा कर अलधकृतिे प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारिे सो प्रयोजनका िालग अलधकार समु्पेको 
अलधकृतसंग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्ने छ । 

(३) गाउँपालिकािे संववधानको साझा सूचीमा रहेका ववषयसंग सम्बजन्धत कर वा गैर कर राजश्वका आधार र 
दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा प्रदेशश सरकारसंग समन्वय गनन सक्ने छ । 



(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्था अन्र्तगत समन्वय गरी टंुगोमा पलुगएका ववषयहरु यस ऐनमा 
परे सरह मालनने छ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजिएको भएतापलन सोही 
अनसुार कायानन्वयन गनुन पने छ । 

 

५३. केन्रीय बैंकसँग समन्वय ःः गाउँपालिकािे कर र गैरकर राजश्व संकिनका सम्बन्धमा केन्रीय बैंक 
(नेपाि राष्ट्र बंःैक) संग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

 

५४. अन्य लनकाय, कायानिय र संस्थासंग समन्वय ःः गाउँपालिका वा सो को कुनै अलधकृतिे कर तथा 
गैरहर राजश्वसंग सम्बजन्धत ववषयमा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सरकारी लनकाय, बैंक वा 
संस्थासंग समन्वय गनन सक्नछे ।  

  

पररच्छेद–१६ 

राजश्व प्रस्ताव तजुनमा तथा सूचना सम्बन्धी व्यवस्था 

 

५५. राजश्व सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव ःः गाउँपालिकािे कर तथा गैरकर सम्बन्धी नयाँ कर प्रस्ताव तयार 
गदान सरोकारवािासंग परामशन गनुनपने छ ।  

 

५६. सूचना सावनजलनक गनुनपने ःः (१) यस ऐन बमोजजम गाउँपालिकािे िगाएको कर र गैरकर राजश्व 
उठाउने कायानियको प्रमिुिे सो कर र राजश्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना 
सवनसाधारणको िालग सावनजलनक गनुन पनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे उपदफा (१) बमोजजम कर राजश्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर समेत लमिाई स्थानीय 
सरकारको वभेसाइटमा राख्न ेव्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

 (३) गाउँपालिकािे कर र राजश्वका दर हेरफेर सम्बन्धी वववरण केन्रीय सूचना प्रणािीमा समेत राख्न े
प्रयोजनको िालग नेपाि सरकार अथन मन्त्रािय वा सो मन्त्राियिे तोकेको कायानियिाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

  

पररच्छेद–१७ 



ववववध 

 

५७. ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गनन सक्ने ःः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजिएको भए तापलन 
स्थानीय सरकारिे ववद्यतुीय माध्यम (अनिाईन) बाट करदातािाई सूचना ददने, करदातािे आफ्नो वववरण र 
प्रमाण पेश गने, कर िगायतको लतनुन बझुाउन ुपने रकम दाजििा गने एवं कर वा त्यस्तो रकम बझुाएको 
रलसद ददन ेिगायतका कर सम्बन्धी अन्य काम कारवाही गनन सवकने व्यवस्था गनन सक्नेछ ।  

 

५८. ठेक्का िगाउन नपाइने ःः (१) गाउँपालिकािे आफूिे असिु गनुन पने कुनै कर वा राजश्व ठेक्का िगाई 
उठाउन पाइने छैन ।  

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेिेको भएता पलन कर वा राजश्व ठेक्का ववलधबाट संकिन गदान 
गाउँपालिकािाई फाईदा पगु्ने देिेमा ठेक्का िगाउन वाधा पने छैन ।   

 

५९. अनसूुची हेरफेर ःः गाउँकायनपालिकािे यस ऐनको अनसूुचीमा आवश्यक हेरफेर गनन सक्ने छ । 
त्यसरी गररएको हेरफेरको सूचना सभाको बैठक बसेको भए बैठकमा र तत्काि बैठक नबसेको भए त्यस 
पलछ बस्ने सभाको पवहिो बैठकिे अुनमोदन गनुन पनेछ ।  

 

६०. कागजातको ढाचँा ःः (१) यो ऐन र यो ऐन अन्र्तगत बनेको लनदेजशकामा उल्िेि नभएको वा 
नतोवकएको कुनै वववरण, ढाँचा, तरीका वा जानकारी सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गनन उपयिु देजिएमा 
गाउँपालिकािे आदेश वा सूचना जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्ने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम आदेश वा सूचना सवनसाधरणको जानकारीको िालग गाउँपालिका कायानियको 
सूचना पाटी, वभेसाइट र स्थानीय पत्र पलत्रकाको माध्यमबाट उपिब्ध गराउन सवकन ेछ ।  

६१. सूचना तामिेी रीत पगेुको मालनने ःः (१) यस ऐन बमोजजम ददन ुपने म्याद, सूचना वा कागजात 
देहाय बमोजजम बझुाए वा पठाएमा सम्बजन्धत व्यजििाई बझुाएको वा ददइएको मालनने छ ःः  

 (क) सम्बजन्धत व्यजििाई नै बझुाएको,  

 (ि) लनजको पररवारको उमरे पगेुको सदस्यिाई बझुाएको,  

 (ग) लनजको कानून व्यवसायी वा िेिापाििाई बझुाएको,  

 (घ) नावालिगको हकमा संरिक वा माथवर व्यजििाई बझुाएको,  



 (ङ) कायानिय संस्था वा लनकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमिुिाई बझुाएको ।  

 (च) करदाताको ठेगानामा हिुाकबाट रजजष्ट्री गरी पठाएको ।  

(२) कर इकाईको अलधकृतको नाम र पद िलु्ने गरी दस्तित गररएको कम्लयूटर प्रववलधबाट इनस्क्रीलट वा 
इनकोड गररएको, छाप िगाएको वा सो कागजातमा िेिी यस ऐन बमोजजम जारी गररएको, तामिेी गररएको 
वा ददइएको कागजातिाई रीतपूवनकको मालननेछ ।  

 

६२. कागजातको अलभिेि राख्न ेःः (१) यस ऐन बमोजजम कर बझुाउन ुपने दावयत्व भएको प्रत्येक 
व्यजि वा करदातािे देहायबमोजजमका आवश्यक कागजातहरु सरुजित गरी राख्न ुपनेछ ःः  

(क) यस ऐन बमोजजम गाउँपालिकामा पेश गनुनपने कागजात र सोिाई पषु्ट्याई गने सूचना तथा कागजात  

 (ि) कर लनधानरण गनन सघाउ प¥ुयाकउने कागजातहरु । 

 (ग) िचन कट्टी गनुन पने भए सो िाई पषु्ट्याई गने कागजात ।  

(२) गाउँ कायनपालिकािे लिजित रुपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक यस दफा बमोजजमका 
कागजातहरु सम्बजन्धत आय बषन समाप्त भएको लमलतिे कजम्तमा ४ बषनको अवधीसम्म सरुजित राख्न ुपनेछ । 

 

६३. अदाितिाई भए सरहको अलधकार हनुे ःः यस ऐनको प्रयोजनको िालग गाउँ कायनपालिकाको 
अलधकार प्राप्त अलधकृतिाई सम्बजन्धत व्यजििाई जझकाउने, वयान गराउने, प्रमाण बझु्ने र लिितहरु पेश गनन 
िगाउने सम्बन्धमा प्रचलति काननु बमोजजम अदाितिाई भए सरहको अलधकार हनुछे ।  

 

६४. आदेश वा लनदेशन ददन सक्ने ःः संघीय र प्रदेश सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन 
नेपािको संववधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी कानून र यो ऐनको प्राबधानिाई कायानन्वयन 
गनन गराउन आवश्यक आदेश वा लनदेशन ददन सक्नेछ । यस्तो आदेश वा लनदेशन पािना गनुन गाउँ 
कायनपालिकाको कतनव्य हनुछे ।  

 

६५. कर अलधकृतको पररचय पत्र ःः कर इकाईमा काम गने प्रत्येक कर अलधकृत र अन्य कमनचारीिे 
पररचय पत्र आफ्नो साथमा राख्न,े काम गने समयमा िगाउने र कतनव्य पािनाको लसिलसिामा पररचयपत्र 
सम्बजन्धत व्यजििाई देिाउन ुपनेछ ।  

 



६६. ववभागीय कारवाही र सजाय हनुे ःः (१) कर अलधकृत वा कर प्रशासनसंग सम्बजन्धत कुनै 
कमनचारीिे कर लतनुन बझुाउन ुपने दावयत्व भएको व्यजि वा करदातािाई हानी नोक्सानी प¥ुयाउने, करको 
दावयत्व घटीबढी गने, समान अवस्थामा करदाता बीच असमान व्यवहार गने कुनै करदातािाई अनजुचत फाइदा 
प¥ुयाउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अरु कसैको लनजी स्वाथन पूलतन गने उदेश्यिे कुन ैकाम गरेमा वा काननु 
बमोजजम गनुनपने काम समयमा नगरी दिु वा हैरानी ददएमा सम्बजन्धत व्यजििे गाउँपालिकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृत समि उजरु गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम उजरु परेमा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे आवश्यक छानलबन गरी सम्बजन्धत 
कमनचारीको सेवा सम्बन्धी कनून बमोजजम आफूिाई कारबाही गने अलधकार भएको ववषयमा आफैिे ववभागीय 
कारबाही गने र कारवाही गने अलधकार नभएको ववषयमा ववभागीय कारबाहीको िालग अलधकारप्राप्त अलधकारी 
समि राय साथ पेश गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम छानववन गदान प्रचलित कानून बमोजजम अनजुचत कायन गरेको कुरा िलु्न आएमा 
अलधकार प्राप्त अलधकारीिे आवश्यक कारवाही गनन सक्ने छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम  छानववन र कारवाही गदान प्रमाण नष्ट हनु सक्ने भएमा प्रमिु  प्रशासकीय 
अलधकृतिे त्यस्तो कर अलधकृत वा अन्य कामनचारीिाई सम्बजन्धत सेवा सम्बन्धी काननु बमोजजम लनिम्बन 
गनन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) बमोजजम छानलबन गने अवलध भर सो अलधकृतिाई कर अलधकृतको जजम्मवेारीबाट अिग 
राजिने छ ।  

(६) उपदफा (३) बमोजजमको छानववन गने र कर अलधकृतको जजम्मवेारीबाट अिग राख्न ेअवलध तीन मवहना 
भन्दा बढी हनुे छैन ।  

 

६७. परुस्कृत गनन सक्ने ःः (१) गाउँपालिकािे यथाथनपरक र ववश्वासनीय रुपमा तथा कानूनिे तोकेको 
म्याद लभत्र कर वववरण बझुाउन िागेको कर दाजििा गने र कर अलधकृतिे अनरुोध गरेका सूचना उपिब्ध 
गराउने तीन जना करदातािाई प्रत्येक वषन परुस्कार ददन ेव्यवस्था गनन सक्ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम ददइने परुस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपालिकािे लनधानरण गरे बमोजजम हनुे 
छ ।  

 

६८. म्याद, हदम्याद नजाने ःः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजिएको भए ता पलन यस ऐन बमोजजम 
म्याद वा हदम्याद गणना गदान देहायको अवलध बाहेक गरी गणना गररनेछ ःः 



(क) अदाितबाट स्थगन र कर अलधकृत वा अन्य सरकारी लनकायबाट रोक्का वा स्थगन भएको अवलध,  

(ि) पनुरावदेन गरेकोमा पनुरावेदन तहको अजन्तम लनणनय भएको जानकारी प्राप्त नभएसम्मको अवलध ।  

६९. लनदेजशका वा ददग्दशनन (म्यानयुि) बनाउने अलधकार ःः यस ऐन बमोजजमको काम प्रभावकारी रुपमा 
गनन गाउँपालिकािे आवश्यक लनदेजशका वा ददग्दशनन बनाउन सक्नछे । 

 

  

अनसूुची–१ 

(दफा १० उपदफा (४) को (घ) संग सम्बजन्धत 

ह्रासकट्टी गने तररका 

 

यस ऐन बमोजजम सम्पजत्तको ह्रासकट्टी गने तरीका समान कट्टी तरीका (यलुननफमन चाजन मेथड) को वफक्सड 
इन्सटािमणे्ट मेथड अनसुार हनुेछ । यसको गणना  देहाय बमोजजम गनुन पनेछ ।  

 

  

सतु्र ःः    

 

ह्रासकट्टी रकम ःः सम्पजत्तको प्रारजम्भक मलु्य –अनमुालनत शेष मलु्य 

             सम्पजत्तको आय ु(वषन) 

 

  

अनसूुची–२ 

(दफा ४९ को उपदफा (१) संग सम्बजन्धत 

गाउँपालिकािे शलु्क िगाई उठाउन सक्ने ववषय िेत्र 

 

१. िानेपानी, धारा, पोिरी र घाट 



२. लबजिुी 

३. टेलिफोन 

४. वातावरण, फोहरमैिा व्यवस्थापन, सरसफाई र ढि व्यवस्थापन 

५. शौचािय, स्नान गहृ 

६. सावनजलनक पाकन  

७. हाटबजार  

८. पश ुबधशािा 

९. अलतलथ गहृ र छात्रवास 

१०. अचि सम्पजत्त मलु्यांकन शलु्क 

११. ममनत सधुार (आफूिे लनमानण गरेका यस अनसूुचीमा उल्िेजित साधन र सवुवधाको ममनत सधुारमा 
िाग्ने िचन सम्बन्धी)  
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