बर्दि वास नगरपार्िकाको आर्थिक ऐन
नगरपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बने को र्वधे र्क
प्रस्तावनााः

alb{jf;

नगरपालिकाको आलथि क वर्ि २०७४।७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ाि न्वर्न

गनि को लनलित्त स्थानीर् कर तथा शु ल्क संकिन गने , छु ट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक
व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे ,
ने पािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा (@) बिोलिि नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन,
(१) र्ो ऐन 2074 साि श्रावण ! गतेिेखि

@)&$”

रहे को छ ।

alb{jf;नगरपालिका

क्षे त्रिा िागू हुने छ ।

२. सम्पर्ि कराः नगरपालिकाका क्षे त्रलभत्र अनु सूलि (!) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर/घरिग्गा कर
िगाइने र असूि उपर गररने छ ।
३. भूर्म कर (मािपोि) नगरपालिका क्षे त्रलभत्र अनु सूलि (@) बिोलिि भू लि कर (िािपोत) िगाइने
र असूि उपर गररनेछ ।
४. घर वहाि कराः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारे ि,
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आं लशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनु सूलि (#)
बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररने छ ।
५. व्यवसार् कराः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पूूँिीगत िगानी र आलथिक
कारोवारका आधारिा अनु सूलि ($) बिोलिि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररने छ ।
६. जर्िबु टी, कवािी र जीवजन्तु कराः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे ऊन, िोटो,
िलिबुटी, वनकस, कवािी िाि र प्रिलित कानू निे लनर्े ध गररएको िीविन्तु वाहे कका अन्य िृत
वा िाररएका िीविन्तुको हाि, लसङ, प्ाूँ ि, छािा िस्ता बस्तु को व्यवसालर्क कारोवार गरे वापत
अनु सूलि (%) बिोलििको कर िगाइने र असूि उपर गररने छ ।
७. सवारी साधन कर M नगरपालिका क्षे त्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनुसूलि (^) बिोलिि
सवारी साधन कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।तर, प्रिे श कानु न स्वीकृत भई सो कानु निा
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुने छ ।
८. र्वज्ञापन कराः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनु सूलि (&) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने
र असूि उपर गररने छ ।।तर, प्रिे श कानु न स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको
अवस्थािा सोलह बिोलिि हुने छ ।
९. मनोरन्जन कराः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र हुने िनोरन्िन व्यवसार् सेवािा अनु सूलि (*) बिोलिि
व्यवसार् कर िगाइने र असुि उपर गररने छ । तर, प्रिे श कानु न स्वीकृत भई सो कानु निा
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुने छ ।

१०. बहाि र्बटौरी शुल्काः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र आफुिे लनिाि ण, रे ििे ि वा संिािन गरे का अनु सूलि
(() िा उल्लेि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनु सूलििा भएको व्यस्था अनु सार
बहाि लबटौरी शुल्क िगाइने र असूि उपर गररने छ ।
११. पार्किङ शुल्काः नगरपालिका क्षे त्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालकिङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापत
अनु सूलि (!)) बिोलिि पालकिङ शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ।
१२. टर े र्कङ्ग,

कोर्ोर्कि,

क्यानोइङ्ग,

बन्जी

जम्पम्पङ्ग,

र्जपफ्लार्र

र

र्र्ाफ्टीङ्ग

शुल्काः

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र टर े लकङ्ग, कार्ोलकि, क्यानोइङ्ग, बन्िी िखम्पङ्ग, लिपफ्लार्र र
र्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसार् संिािन गरे वारत अनु सूलि (!!) बिोलििको शुल्क िगाइने र असूि
उपर गररने छ ।
१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः नगरपालिकािे लनिाि ण, संिािन वा व्यवस्थापन गरे का अनू सूलि !@ िा
उखल्लखित स्थानीर् पूवाि धार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनु सूलििा व्यवस्था
भए अनु सार शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
१४. पर्िटनशुल्काः नगरपालिकािे आफ्नो क्षे त्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनु सूिी १३ िा उखल्लखित
िरिा पर्िटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिे श कानु न स्वीकृत भई सो कानुनिा
अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुने छ ।
१५. कर छु टाःर्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई कुनै पलन लकलसिको
कर छु ट लिईने छै न ।
१६.

कर िथा शुल्क संकिन सम्बम्पन्ध कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनु सार कर तथा
शु ल्क संकिन सम्बखन्ध कार्िलवलध नगरपालिकािे तोके अनु सार हुने छ ।

