देवचुली नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायाथन्वयन गनथ बनेको आलर्थक ऐन, २०७५

सभाबाट लस्वकृत लमलत: २०७५/०३/२२
प्रमालिकरि लमलत: २०७५/०३/२४
प्रस्तावनााःदेवचल
ु ी नगरपाललकाको आलथिक वषि २०७५।०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको
लनलमत्त स्थानीय कर तथा शल्ु क सक
ं लन गने, छुट लदने तथा आय सक
ं लनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय
भएकोले,
नेपालको सलं वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलजम देवचल
ु ी नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः
(१) यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदले ि देवचल
ु ी नगरपाललका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पलत कराः नगरपाललकाका क्षेत्रलभत्र अनसु लू च ( १) बमोलजम सम्पलत्त (जग्गा र जग्गामा बनेको संरचना ) कर
लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
३. भूलम कर (मालपोत) :नगरपाललका क्षेत्रलभत्र अनसु लू च ( १) बमोलजम आ.व. २०७४/०७५ सम्मको मात्र भलू म
कर (मालपोत) लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
४. घर वहाल कराः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारे ज, गोदाम, टहरा, छप्पर,
जग्गा वा पोिरी परू ै आलं शक तवरले वहालमा लदएकोमा अनसु लू च ( २) बमोलजम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र
असल
ू गररनेछ ।
५. व्यवसाय कराः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा मा पूँजू ीगत लगानी र आलथिक कारोवारका
आधारमा अनसु लू च (३) बमोलजम व्यवसाय कर लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
६. जलिबटु ी, कवािी र जीवजन्तु कराः
७. सवारी साधन कराः
८. लवज्ञापन कराःनगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनसु लू च ( ३) बमोलजम लवज्ञापन कर लगाइने र असल
ू उपर
गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृ त भई सो काननु मा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ ।
९. मनोरन्जन कराः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसु लू च ( ३) बमोलजम व्यवसाय कर
लगाइने र असल
ु उपर गररनेछ ।। तर, प्रदेश काननु स्वीकृ त भई सो काननु मा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा
सोलह बमोलजम हुनेछ ।

१०. बहाल लबटौरी शल्ु काः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र आफुले लनमािण, रे िदेि वा सच
ं ालन गरे का अनसु लू च ( ३) मा
उल्लेि भए अनसु ार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसु लू चमा भएको व्यस्था अनसु ार बहाल लबटौरी शल्ु क
लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
११. पालकथ ङ शल्ु काः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पालकि ङ सलु वधा उपलब्ध गराए वापत अनसु लू च
(३) बमोलजम पालकि ङ शल्ु क लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ।
१२. ट्रे लकङ्ग, कायोलकङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्लायर रयाफ्टीङ
्
् ग शुल्काः
१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपाललकाले लनमािण, सच
ं ालन वा व्यवस्थापन गरे का अनसू लू च (४) मा उलल्ललित
स्थानीय पवू ािधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसु लू चमा व्यवस्था भए अनसु ार शल्ु क
लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
१४. पयथटनशुल्काः
१५. कर छुटाःयस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा सस्ं थाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको कर छुट लदईने
छै न ।
१६. कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बलन्ध कायथलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसु ार कर तथा शल्ु क संकलन
सम्बलन्ध कायिलवलध नगरपाललकाले तोके अनसु ार हुने छ ।

