बबई गाउँ पालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको ऐन, २०७५
सभाबाट स्वीकृत लिलत: २०७५।०३।३२
प्रस्तावनााः बबई गाउँ पालिकाको आलर्थक वर्थ 207५/07६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्ताविाई

गरी कार्ाथन्वर्न

गनथको लनलित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शुल्क सं किन गने, छु ट दिने तर्ा आर् सं किनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा
गनथ वाञ्छनीर् भएकोिे,
नेपािको सं ववधानको धारा 288 को उपधारा (2) बिोजिि बबई गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं जिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “आलर्थक ऐन, 207५” रहेको छ ।
(2) र्ो ऐन 207५ साि श्रावण १ गतेिेजि बबई गाउँपालिका िेत्रिा िागू हुनेछ ।

२.

सम्पलत कराः गाउँ पालिकाका िेत्रलभत्र अनुसूज

(1) बिोजिि सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र

असूि उपर गररनेछ ।
३.

भूलि कर (िािपोत):गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनुसूज

(2) बिोजिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने र असूि

उपर गररनेछ ।
४.

घर वहाि कराः

गाउँ पालिकािेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा सं स्र्ािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोिाि, टहरा,

छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनुसूज

(3) बिोजिि घर िग्गा वहाि

कर िगाइने र असूि गररनेछ ।
५.

व्र्वसार् कराः गाउँ पालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूँिीगत िगानी र आलर्थक कारोवारका
आधारिा अनुसूज

६.

(4) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।

िलिबुटी, कवािी र िीविन्तु कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा सं स्र्ािे ऊन, िोटो, िलिबुटी,
वनकस, कवािी िाि र प्र लित कानूनिे लनर्ेध गररएको िीविन्तु वाहेकका अन्र् िृत वा िाररएका
िीविन्तुको हाि, लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तुको व्र्वसावर्क कारोवार गरे वापत अनुसूज

(5)

बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
७.

पावकथङ शुल्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकथङ सुववधा उपिब्ध गराए वापत
अनुसूज

८.

(६) बिोजिि पावकथङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।

ववज्ञापन कराः गाउँ पालिका िेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनिा अनुसूज

(7) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र

असूि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ािा
सोवह बिोजिि हुनेछ ।

९.

िनोरन्िन कराः गाउँ पालिका िेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनुसूज

(8) बिोजिि व्र्वसार्

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा
भएको अवस्र्ािा सोवह बिोजिि हुनछ
े ।
१०. बहाि लबटौरी शुल्क: गाउँ पालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आफुिे लनिाथण रे ििे ि वा सं ािन गरे को हाट
बिार वा पसि वा सरकारी िग्गािा बनेका सं र नाको उपर्ोग वापत अनुसूज

(९) बिोजिि व्र्वसार्

कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।।तर, प्रिे श कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा
भएको अवस्र्ािा सोवह बिोजिि हुनेछ
११. सेवा शुल्क, िस्तुराः गाउँ पालिकािे लनिाथण, सं ािन वा व्र्वस्र्ापन गरे का अनूसूज

(१०) िा उजल्िजित

स्र्ानीर् पूवाथधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूज िा व्र्वस्र्ा भए अनुसार
शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१२. कर छु टाःर्स ऐन बिोजिि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा सं स्र्ाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको कर
छु ट दिईने छै न ।
१३.

कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बजन्ध कार्थववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार कर तर्ा शुल्क
सं किन सम्बजन्ध कार्थववलध गाउँ पालिकािे तोके अनुसार हुने छ ।

