
कमल गाउँपाललकाको आलथिक ऐन २०७५ 

कमल गाउँपाललकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको लवधेर्क २०७५ 

प्रस्तावनााः  

कमल गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७५ र ०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलमत्त 

स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट लिन ेतथा आर् संकलनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 

भएकोल,े नेपालको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१) सलंिप्त नाम र प्रारम्भाः  

 (१) र्स ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७५” रहकेो छ ।  

      (२) र्ो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेिखेी कमल गाउँपाललका के्षत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२) सम्पलत कराः  

गाउँपाललका के्षत्रलभत्र अनसुचूी (१) बमोलिम सम्पलत्त तथा भमूी कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३) घर वहाल कराः   

 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा     

     वा पोखरी   परैू आलंशक तवरले वहालमा लिएकोमा अनसुचूी (२) बमोलिम घर िग्गा वहाल कर   

     लगाइने र असूल गररनेछ ।  

१) व्र्वसार् कराः 

 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत लगानी र आलथिक कारोवारका आधारमा 

 अनसुचूी (३) बमोलिम व्र्वसार् कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ । 

२) सवारी साधन कराः 

 गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसुूची (४) बमोलिम सवारी साधन कर लगाइने र 

 असलु उपर गररनेछ । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा 

 सोलह बमोलिम हुनेछ । 

१) लवज्ञापन कराः 

 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसुचूी (५) बमोलिम लवज्ञापन कर लगाइने र असलू उपर गररनेछ 

 । तर, प्रिशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ । 

२) बहाल लबटौरी शुल्काः 

 गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आफुले लनमािण, रेखिखे वा संचालन गरेका अनसुचूी (६) मा उल्लेख भए अनसुार 

 हाट बिार, पसल वा सावििलनक, प्रती, ऐलानी िग्गा उपभोग गरेवापत सोही अनसुचूीमा भएको व्र्स्था 

 अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३) सेवा शुल्क, दस्तुराः  

 गाउँपाललकाले लनमािण, संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूलूच (७) मा उल्लेखीत स्थानीर् पवूािधार र 

 उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुचूीमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र  असलू 

उपर गररनेछ । 

४) कर छुटाः 



 र्स ऐन बमोलिम कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लिईने 

 छैन ।  

५) कर तथा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कार्िलवलधाः  

 र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्बलन्ध कार्िलवलध गाउँपाललकाले तोके 

 अनसुार हुने छ । 

 


