
  

फाकफोकथुम गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४   

गाउंसभाबाट स्वीकृत मिततिः २०७४।९।१२                                   

फाकफोकथुम गाउँपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावनााः फाकफोकथुि गाउँपामिकाको आर्थिक वर्ि 2074/075 को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 
कार्ािन्वर्न गनिको तनमित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क सकंिन गने, छुट दिने तथा आर् सकंिनको 
प्रशासतनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोि,े  

नेपािको सवंवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजिि फाकफोकथुि गाउँपामिकाको गाउँसभाि ेर्ो 
ऐन बनाएको छ ।  

१. सकं्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, 2074” रहेको छ । 
  (2) र्ो ऐन 2074/९/१२ गत े गाउं सभाबाट स्वीकृत भई प्रिाणिकरि भएको 
मिततिेणि फाकफोकथुि गाउँपामिकाका क्षते्रिा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पतत कराः गाउँपामिकाका क्षेत्रमभत्र अनसुचूी (1) बिोजिि घरिग्गा कर िगाइने र असिू उपर 
गररनेछ । 

३. भलूम कर (मािपोत): गाउँपामिका क्षते्रमभत्र अनसुचूी (2) बिोजिि भमूि कर (िािपोत) िगाइने 
र असिू उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि कराः  गाउँपामिका क्षते्रमभत्र कुन ै व्र्जतत वा ससं्थाि ेभवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परैू आमंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनसुचूी (3) 
बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आर्थिक 
कारोवारका आधारिा अनसुचूी (4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जडिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकराः गाउँपामिका क्षते्रमभत्र कुन ै व्र्जतत वा ससं्थािे ऊन, िोटो, 
िडिबटुी, वनकस, कवािी िाि र प्रचमित काननूिे तनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ 
वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, मसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसातर्क कारोवार गरेवापत 
अनसुचूी (5) बिोजििको कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपामिका क्षते्रमभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसुचूी (6) बिोजिि सवारी 
साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ । 



  

८. ववज्ञापन कराः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र हुने ववज्ञापनिा अनसुचूी (7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र 
असिू उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ । 

९. मनोरन्जन कराः गाउँपामिका क्षते्रमभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसुरू्च (8) बिोजिि 
व्र्वसार् कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ । 

१०. बहाि बबटौरी शलु्काः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र आफुिे तनिािि, रेििेि वा सचंािन गरेका अनसुरू्च 
(9) िा उल्िेि भए अनसुार हाट बिार वा पसििा सोही अनसुरू्चिा भएको व्र्स्था अनसुार 
बहाि बबटौरी शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शलु्काः गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र कुन ैसवारी साधनिाई पार्कि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसुरू्च (10) बिोजिि पार्कि ङ शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ। 

१२. टे्रर्कङ्ग, कोर्ोर्कि, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जम्म्पङ्ग, म्जपफ्िार्र र र्र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  
गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र टे्रर्कङ्ग, कार्ोर्कि, तर्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र 
र्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् सचंािन गरेवारत अनसुरू्च (11) बिोजििको शलु्क िगाइने र असिू 
उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्तरुाः गाउँपामिकािे तनिािि, सचंािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूरू्च 12 िा 
उजल्िणित स्थानीर् पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुरू्चिा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्काः गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनसुचूी १३ िा उजल्िणित 
िरिा पर्िटन शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ । 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर ततने िातर्त्व भएका व्र्जतत वा ससं्थाहरुिाई कुन ैपतन र्कमसिको 
कर छुट दिईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बम्न्ध कार्िववर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
सकंिन सम्बजन्ध कार्िववर्ध गाउँपामिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


