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सभापोखरी
सभापोखरी

गाउँ पालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन

गाउँ पालिकाको आर्थिक वर्ि

०७५/०७६

को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको ननलित्त

स्थानीर् कर तथा शल्
ु क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर्
भएकोिे,

नेपािको संववधानको धारा

२८८

को उपधारा (2) बिोजिि

सभापोखरी गाउँ

सभा सभािे र्ो ऐन बनाएको

छ ।
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस

ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदर्े ख सभापोखरी गाउँ पार्लका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
१.

सेवा शल्
ु क, दस्तरु ः गाउँ पालिकािे ननिािण, संचािन वा व्र्वस्थापन गरे का अनस
ू र्ू च (१) िा उजल्िखित
स्थानीर् पव
ू ािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनस
ु र्ू चिा व्र्वस्था भए अनस
ु ार शल्
ु क
िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।

२.

व्र्वसार् करः गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पँि
ू ीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका
आधारिा अनस
ु र्ू च (२) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।

३.

ववज्ञापन करः गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र हुने ववज्ञापनिा अनस
ु र्ू च (३) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असि
ू
उपर गररनेछ । तर, प्रिे श कानन
ु स्वीकृत भई सो कानन
ु िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि
हुनेछ ।

४.

भलू म कर (मािपोत): गाउँ पालिका क्षेत्र लभत्र अनसु र्ू च (४) बिोजिि भलू ि कर (िािपोत) िगाइने र असिू उपर
गररनेछ ।

५.

घर वहाि कर: गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ि, गोिाि, टहरा, छप्पर,
िग्गा वा पोिरी परू ै आंलशक तवरिे वहाििा दिएकोिा अनस
ु र्ू च (५) बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र
असि
ू गररनेछ ।

६.

जडिबट
ु ी, कवािी र जीवजन्तु करः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे ऊन, िोटो, िडिबट
ु ी, वनकस,
कवािी िाि र प्रचलित कानन
ू िे ननर्ेध गररएको िीविन्तु वाहे कका अन्र् ित
ु ो हाि,
ृ वा िाररएका िीविन्तक
लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तक
ु ो व्र्वसानर्क कारोवार गरे वापत कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।

७.

सवारी साधन करः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा सवारी साधन कर िगाइने र असि
ु उपर
गररनेछ ।तर, प्रिे श कानन
ु स्वीकृत भई सो कानन
ु िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ
।

८.

मनोरन्जन करः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्र्वसार्, सेवािा

मनोरंजन कर िगाइने र असिु उपर

गररनेछ । तर, प्रिे श कानन
ु स्वीकृत भई सो कानन
ु िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ
।
९.

बहाि बबटौरी शल्
ु कः गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे ननिािण, रे ििे ि वा संचािन गरे का हाट बिार वा पसििा

तोर्कएको बमोर्जम बहाि बबटौरी शल्ु क िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।
१०. पालकिं ग शुल्कः गाउँ पार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सर्ु वधा उपलब्ध गराए वापत
पार्कि ङ शल्ु क लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ।
११. पर्िटनशल्
ु कः गाउँ पालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट पर्िटन शल्
ु क िगाईने र असि
ु उपर
गररनेछ । तर, प्रिे श कानन
ु स्वीकृत भई सो कानन
ु िा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोदह बिोजिि हुनेछ
।
१२. कर छुटः र्स ऐन बिोजिि कर नतने िानर्त्व भएका व्र्जतत वा संस्थाहरुिाई कुनै पनन ककलसिको कर छुट
दिईने छै न ।
१३.

कर तथा शल्
ु क संकिन सम्बन्न्ध कार्िववर्धः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनस
ु ार कर तथा शल्
ु क संकिन
सम्बजन्ध कार्िववर्ध गाउँ पालिकािे तोके अनस
ु ार हुने छ ।

