माई नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ववधेर्क
प्रस्तावनााः माई नगरपालिकाको आलर्थक वर्थ 2074/075 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथको
लनलमत्त स्र्ानीर् कर तर्ा शुल्क सं किन गने, छु ट दिने तर्ा आर् सं किनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर्
भएकोिे ,
नेपािको सं ववधानको धारा 228 को उपधारा (2) बमोजिम माई नगरपालिकाको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको
छ ।
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “आलर्थक ऐन, 2074” रहेको छ ।
(2) र्ो ऐन 2074 साि श्रावण 1 गतेिेजि माई नगरपालिका िेत्रमा िागू हुनेछ ।

२.

सम्पलत कराः नगरपालिकाका िेत्रलभत्र अनुसूजि (1) बमोजिम एवककृत सम्पजत्त कर िगाइने र असूि उपर
गररनेछ ।

३.

भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूजि (2) बमोजिम भूलम कर (मािपोत) िगाइने र असूि
उपर गररनेछ ।

४.

घर वहाि कराः

नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा सं स्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोिाम, टहरा,

छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंजशक तवरिे वहािमा दिएकोमा त्र्स्तो वहाि रकममा १% घर िग्गा
वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।
५.

ूँ ीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका
व्र्वसार् कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूि
आधारमा अनुसूजि (३) बमोजिम व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

६.

सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनमा अनुसूजि (४) बमोजिम सवारी साधन
कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको
अवस्र्ामा सोवह बमोजिम हुनछ
े ।

७.

ववज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनमा अनुसूजि (५) बमोजिम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि
उपर गररनेछ। तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह
बमोजिम हुनेछ ।

८.

मनोरन्िन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने मनोरन्िन व्र्वसार् सेवामा अनुसूजि (६) बमोजिम व्र्वसार् कर
िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको
अवस्र्ामा सोवह बमोजिम हुनछ
े ।

९.

बहाि लबटौरी शुल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमाथण, रे ििे ि वा सं िािन गरे का हाट बिार वा
पसिमा वावर्थक प्रलत वगथ फीट रु १० का िरिे बहाि लबटौरी शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

१०. पावकथङ शुल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकथङ सुववधा उपिब्ध गराए वापत अनुसूजि
(७) बमोजिम पावकथङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।

११. ट्रेवकङ्ग, कोर्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र, रर्ाफ्टीङ्ग आदिको सेवा शुल्काः

नगरपालिकािे

आफ्नो िेत्रलभत्र सं िालित होटि, मोटि, ररसोटथ, ट्राभि एिेन्सी, ट्रेवकङ्ग, कार्ोवकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी
िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र, रर्ाफ्टीङ्गसेवा िस्ता पर्थटन व्र्वसार् सं िािन गरे वापत वावर्थक एकमुष्ट रु १०००
शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१२. सेवा शुल्क, िस्तुराः नगरपालिकािे लनमाथण, सं िािन वा व्र्वस्र्ापन गरे का अनूसूजि ८ मा उजल्िजित
स्र्ानीर् पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूजिमा व्र्वस्र्ा भए अनुसार शुल्क
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१३. पर्थटनशुल्काः नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुवाट अनुसूिी ९ मा उजल्िजित िरमा
पर्थटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्र्ा
व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामा सोवह बमोजिम हुनछ
े ।
१४. घरधुरी कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका घरहरुमा अनुसूिी १० बमोजिमको घरधुरी कर िगाइने र असूि
उपर गररनेछ ।
१५. पटके सवारी कराः नगरिेत्र लभत्र प्रवेश गने सवारी साधनहरुमा अनुसूिी ११ बमोजिमको पटके सवारी कर
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१६. प्राकृलतक स्रोत उपर्ोग कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेको प्राकृलतक स्रोत उपर्ोग गरे वापत अनुसूिी १२
बमोजिमको प्राकृलतक स्रोत उपर्ोग कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
१७. नक्सा पास िस्तुराः नगरपालिका िेत्रलभत्र भौलतक सं रिना लनमाथण गिाथ अनुसूिी १३ बमोजिमको नक्सा पास
िस्तुर िगाइने र असुि उपर गररने छ ।
१८. हाट बिार कराः नगर िेत्रलभत्र िाग्ने हाट बिारमा अनुसूिी १४ बमोजिमको हाट बिार कर िगाइने र
असुि उपर गररनेछ ।
१९. लनकासी कराः नगरपालिकाबाट अन्र्त्र माि समान लनकासी गिाथ अनुसूिी १५ बमोजिमको लनकासी कर
िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
२०. सरसफाई तर्ा फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शुल्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूिी १६ बमोजिम

सरसफाई तर्ा

फोहोरमैिा व्र्वस्र्ापन शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
२१. कर छु टाः र्स ऐन बमोजिम कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा सं स्र्ाहरुिाई कुनै पलन वकलसमको कर छु ट
दिईने छै न ।
२२. कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार कर तर्ा शुल्क सं किन
सम्बजन्ध कार्थववलध नगरपालिकािे तोके अनुसार हुने छ ।

