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प्रस्तावनााः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को अथि सम्बन्द्धी प्रस्ताविाई कायािन्द्वयन 

गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा र्ुल्क संकिन गने, छुट ददने तथा आय संकिनको प्रर्ासलनक व्यवस्था गनि 

वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम इिन्द्रसरोवर गाउँ सभािे 

यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

२.  यो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेदलेख इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रमा िागू हुनेछ । 

३. एकीकृत सम्पलत कराः एदककृत सम्पलत्त करिाई आधुलनक कर प्रणािीमा ददगो र वैज्ञालनक स्रोतको रुपमा 

मालनने हुँदा यस करका सम्बन्द्धमा आवश्यक दर, दायरा तथा िेत्रहरुको लवस्तृत अध्ययन,मुल्यांकन गरी 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनुसूची (१) बमोलजमको एदककृत सम्पलत्त कर  आ.व. २०७५/७६ को श्रावण १ 

बाट िागु गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंलर्क तवरिे वहािमा ददएकोमा अनुसूलच (२) बमोलजम 

घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ र समय समयमा घरवहाि कर सम्बन्द्धी व्यवस्थाको 

अध्ययन गद ैथप पारदर्ी तथा व्यवलस्थत गररंदै िलगनेछ । 

५.  व्यवसाय कराः (१) इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्र लभत्र व्यापार, व्यवसाय सेवामा पँुजीगत िगानी र 

आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसुची (३) बमोलजम कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ।  

(२) इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहकेा वा गाउँपालिका लभत्रको स्रोतमा लनभिर रहँद ै

आएका लनजी उद्योगहरुिे गाउँपालिका लभत्रको जग्गा-जमीन, पानी वा भौलतक, साविजलनक सामान, 

सम्पलत्त उपयोग गरी व्यवसाय गरेमा अनुसुलच (३) बमोलजमको व्यवसाय कर असुि उपर गररनेछ । 

६. जलिबुटी, कवािी र कृलर् तथा पर्ुपन्द्छीजन्द्य ब्यबसायमा  कराः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै 

व्यलि वा संस्थािे प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गररएको वाहेक ऊन, खोटो, जलिबुटी, वनकस तथा कवािी 

माि बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरे वापत अनुसूलच (४) बमोलजमको कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ साथै कृलर्  तथा पर्ुपन्द्छी जन्द्य  ब्यबसायमा अनुसूलच (३) को दफा ६.३  बमोलजमको कर 

िगाइनेछ । 

७. सवारी साधन कराः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र, गाउँपालिकािे िगाउन सके्न सवारी साधनमा 

अनुसूलच (५) बमोलजम सवारी साधन दताि तथा नवीकरण कर िागाइनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाको घर, जग्गा, भवन वा 

साविजलनक स्थानमा व्यवसालयक प्रयोजनिे कुनै लवज्ञापन, साइनवोिि राखे्निाई अनुसूलच (६) बमोलजम 

लवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । तर, प्रदरे् कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्द्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

९. मनोरन्द्जन कराः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुने मनोरन्द्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूलच (७) 

बमोलजम व्यवसाय कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रदरे् कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा 

अन्द्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ ।  

१०. बहाि लबटौरी र्लु्काः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रेखदखे वा संचािन गरेका 

अनुसूलच (८) मा उल्िेख भए अनुसार हाट बजार वा पसि/टहरा छाप्रा आददमा सोही अनुसूलचमा भएको 

व्यवस्था अनुसार बहाि लबटौरी र्ुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

११. टे्रदकङ्ग, कोयोदकि, क्यानोइङ्ग, बन्द्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्ग र्लु्काः  इिन्द्रसरोवर 

गाउँपालिकाको आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग, कायोदकि, क्यानोइङ्ग, बन्द्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्िायर, 



र् याफ्टीङ्गसेवा, साइलक्िङ्ग वा व्यवसाय संचािनको सम्भाव्यता अध्ययन तथा पलहचान गरी सोका 

िालग आवश्यक पूवािधारको लवकास गदै त्यस्ता व्यवसाय संचािन तथा सेवा उपयोगबाट प्राप्त हुन सके्न 

राजश्वको पलहचान गरी िागु गररनेछ । 

१२. सवेा र्लु्क, दस्तरुाः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे लनमािण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूलच (९) 

मा उलल्िलखत स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलचमा व्यवस्था 

भए अनुसार र्ुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. पयिटनर्लु्काः इिन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र सम्भालवत पयिटकीय िेत्रहरुको पलहचान गरी 

प्राथलमकताका आवश्य पूवािधारहरुको लबकास गद ै आन्द्तररक आम्दानीको महत्वपूणि स्रोतको रुपमा 

लबस्तार गद ैिलगने छ । तर, प्रदरे् कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्द्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ ।  

१४. वातावाररणय प्रदरु्ण तथा वातावरण सरंिण कर: इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकािे , गाउँ पालिका िेत्र 

लभत्र भौलतक  वातवरणीय तथा  पयािवरणीय  िलत वापतको िलतपुर्ति तथा  वातावरण  संरिणएब ं

सुधारको िालग अनुसूची (११) बमोलजमको  कर िगाइनेछ| 

१५. सिक ममित सम्भार र्लु्क: इन्द्रसरोवर गाउँ पालिकािे , गाउँ पालिका िेत्र लभत्रको कुिेखानी –फाखेि 

– हुमाने सिक खण्िमा गुड्ने दईु पांग्रे सवारी साधन बाहकेका अन्द्य सवारी साधनमा मा  अनुसूची 

(१२) बमोलजमको सिक ममित सम्भार र्ुल्क  िगाइनेछ | 

१६. ईजाजत तथा नवीकरण र्ुल्क : इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र, गाउँपालिकािे लवलभन्न बस्तु तथा 

सेवा उत्पादन  तथा प्रयोग वापत  अनुसूची (१३) बमोलजम को  इजाजत  तथा  नवीकरण र्ुल्क 

िगाउनेछ | 

१७. कर छुटाः  यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन दकलसमको कर 

छुट ददईने छैन ।  

१८. जररवाना र्लु्क:– (१) इिन्द्रसरोवर गाउँपालिकािे कानून बमोलजम िगाएको करहरु समयमै नबुझाएमा 

यस ऐन बमोलजम अन्द्यत्र तोदकएकोमा सोही बमोलजम र नतोदकएमा एक, दईु, तीन, चार र पाच वर्ि 

म्याद नाघेमा क्रमर्ाः १० प्रलतर्त, २० प्रलतर्त, ३० प्रलतर्त, ४० प्रलतर्त, १०० प्रलतर्त को दरिे 

थप जररवाना असुि गररने छ ।  

 (२) इिन्द्रसरोवर गाउँपालिकाबाट दताि हुनुपने वा भएका भएका फमि, संस्था तथा अन्द्य व्यवसाय वा 

कायि समयमै नलवकरण नगरे अनुसूची (१०) बमोलजम जररवाना असुि गररने छ । 

(३) व्यवसालयक प्रयोजनिे इिन्द्रसरोवर गाउँपालिका िेत्रलभत्र संचािनमा रहकेा वा गाउँपालिका 

िेत्रलभत्रको स्रोतमा लनभिर भई अन्द्यत्र संचालित कुनै व्यलि वा संस्था वा उद्योगिे हभेी मेर्ीन ( 

एक्साभेटर िोजर आदद) प्रयोग गरी वनजङ्गगि वा जमीन वा खोिामा खाल्टो खने्न, खोतल्ने, उत्खनन 

गने जस्ता कायि गरी साविजलनक वा ब्यलिगत सम्पलत्तिाई हानी नोक्सानी हुने कायि गरेको पाईएमा सो 

बाट स्थानीय नागररकहरुको जनजीवनमा हुनजाने सम्भालवत भौलतक, वातावरणीय तथा पयािवरणीय 

िलत बापतको िलतपूर्ति तथा वातवरण सरंिण एवं सुधारको िालग त्यस्ता व्यलि वा संस्था वा 

उद्योगबाट अनुसूलच (११) बमोलजम जररवाना असुि उपर गररनेछ । 

१९. कर तथा र्लु्क सकंिन सम्बलन्द्ध कायिलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा र्ुल्क संकिन 

सम्बन्द्धी कायिलवलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुनेछ। 



२०. बाधा अड्काउ फुकाऊ: यो ऐनिे नसमेटका कर तथा र्ुल्कहरु प्रचलित कानूनको पररलध लभत्र रही 

गाउँकायिपालिकाबाट लनणिय भए बमोलजम हुनेछ । त्यसरी भएको लनणिय छ मलहना लभत्र गाउँसभाबाट 

अनुमोदन नभएमा स्वताः लनलरक्रय हुनेछ । 


