
कालऱगण्डकी गाउँऩालऱकाको आर्थिक ऐन २०७५ 

कालऱगण्डकी गाउँऩालऱकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावऱाई कायािन्वयन गनि बनेको ववधेयक 

प्रस्तावना् कालरगण्डकी गाउॉऩालरकाको आर्थिक वषि २०७५/७६ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन 
गनिको ननलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने , छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासननक 
व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोर,े  

नेऩारको सॊववधानको धाया २८८  को उऩधाया (२) फभोजजभ  कालरगण्डकी गाउॉ  सबा सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

१. सकं्षऺप्त नाम र प्रारम्भ् (१) मस ऐनको नाभ “कालरगण्डकी गाउॉऩालरकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ” 
यहेको छ । 
 (२) मो ऐन २०७५  सार श्रावण १  गतदेेखि  कालरगण्डकी गाउॉऩालरका ऺेत्रभा राग ूहुनेछ । 

२. सम्ऩतत कर्  गाउॉ ऩालरकाका ऺेत्रलबत्र अनसुरू्च (१) फभोजजभ एकककृत सम्ऩवत्त कय /घयजग्गा कय 
रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

३. भलूम कर (माऱऩोत): गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसुरू्च (२) फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने 
य असरू उऩय गरयनेछ ।  

४. घर वहाऱ कर्   गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुन ैव्मजतत वा सॊस्थारे बवन , घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी ऩयैू आॊलशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनसुरू्च (३) 
फभोजजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असरू गरयनेछ ।  

५. व्यवसाय कर्  गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय , व्मवसाम वा सेवा भा ऩूॉजीगत रगानी य आर्थिक 
कायोवायका आधायभा अनसुरू्च (४) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

६. जडडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर्  गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुन ैव्मजतत वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, 
जडडफटुी, वनकस, कवाडी भार य प्रचलरत काननूरे ननषे ध गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म भतृ 
वा भारयएका जीवजन्तकुो हाड , लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसानमक कायोवाय गयेवाऩत 
अनसुरू्च (5) फभोजजभको कय रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

७. सवारी साधन कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनसुरू्च (6) फभोजजभ सवायी 
साधन कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 



८. ववऻाऩन कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने ववऻाऩनभा अनसुरू्च (7) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य 
असरू उऩय गरयनेछ ।। तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 
 

९. मनोरन्जन कर्  गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसुरू्च (८) फभोजजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा अन्मथा 
व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

१०. बहाऱ बबटौरी शलु्क् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे ननभािण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनसुरू्च (९) 
भा उल्रेि बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसुरू्चभा बएको व्मस्था अनसुाय फहार 
बफटौयी शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

११. ऩार्कि ङ शलु्क्  गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुन ैसवायी साधनराई ऩाककि ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत 
अनसुरू्च (१०) फभोजजभ ऩाककि ङ शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ। 

१२. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्म्ऩङ्ग , म्जऩफ्ऱायर र याि)फ्टीङ्ग शलु्क्   
गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र टे्रककङ्ग, कामोककड, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य 
मािऩफ्टीङ्गसेवा वा व्मवसाम सॊचारन गयेवायत अनसुरू्च (११) फभोजजभको शलु्क रगाइने य असरू 
उऩय गरयनेछ । 

१३. सेवा शलु्क , दस्तरु् गाउॉ ऩालरकारे ननभािण , सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनसूरू्च १२  भा 
उजल्रखित स्थानीम ऩवूािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसुरू्चभा व्मवस्था 
बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩयिटनशलु्क् गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश गने ऩमिटकहरुवाट अनसुचूी १३ भा उजल्रखित 
दयभा ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय , प्रदेश काननु स्वीकृत बई सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

१५. कर छुट्मस ऐन फभोजजभ कय नतने दानमत्व बएका व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई कुन ैऩनन ककलसभको 
कय छुट ददईने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क सकंऱन सम्बम्न्ध कायिववर्ध्  मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामिववर्ध गाउॉ ऩालरकारे तोके अनसुाय हुने छ । 

 

 

 



अनसुचूी १:ननमभ २ सॊग सम्फर्धत सम्ऩनत कय  

क. घयरे चचेको  

- घय जग्गारे चचिको य घयको भलु्माकन गरय हुन ्आउने भलु्माकनभा ह्रास कट्टी गरय ०.२५%का 
दयर ेकय रगाइने छ । 

 

अनसुचूी २:ननमभ २ सॊग सम्फर्धत बलूभकय  

- बलूभकय २० योऩनी सम्भको रु २०० य सो बन्दा भार्थ प्रनत योऩनी रु २० दयर ेरगाइनेछ छ । 

अनसुचूी ३: ननमभ ४ सॊग सम्फर्धत घय फहार कय  

  -घय जग्गा फहार कय १२%का दयर ेरगाइने छ । 

अनसुचूी ४ : ननमभ ५ सॊग सम्फर्धत व्मवसाम कय 

    -आ.फ.०७४/०७५ को मथावत दयर ेरगाइनेछ छ । 

अनसुचूी ५: ननमभ ६ सॊग सम्फर्धत जडीफटुी,कवाडी य जीवजन्त ुकय  

    -कवाडी साभानको ननकासीभा प्रनत ट्रक रु ४००० य टेकट्रय प्रनत टेकट्रय रु २००० का दयरे रगाइनेछ   
छ । 

अनसुचूी ६ :ननमभ ७ सॊग सम्फर्धत सवायी कय  

   - प्रदेश सयकायको ननमभ फभोजजभ रगाइने छ । 

अनसुचूी ७ : ननमभ ८ सॊग सम्फर्धत ववऻाऩन कय  

   -ववऻाऩन कय आ.फ. ०७४/०७५ को मथावत दयर ेरगाइनेछ छ । 

अनसुचूी ८ :ननमभ ९ सॊग सम्फर्धत  

    - प्रदेश सयकायको ननमभ फभोजजभ रगाइने छ । 

अनसुचूी ९ ननमभ १० सॊग सम्फर्धत फहार बफटैयी शलु्क  



    -फहार बफटैयी शलु्क हाट फजाय तथा भेरा ऩविभा याखिने ऩसरराई प्रनत ऩसर रु ५० को दयरे 
रगाइने छ । 

अनसुचूी १० :ननमभ ११ सॊग सम्फर्धत ऩाककिं ङ शलु्क  

    -...................... 

अनसुचूी ११ : ननमभ १२ सॊग सम्फर्धत मािफ्टीङ् शलु्क  

    - मािफ्टीङ् शलु्क प्रनत व्मनत रु ३० का दयरे रगाइने छ । 

अनसुचूी १२ : ननमभ १३ सॊग सम्फर्धत सेवा शलु्क,दस्तयु  

    -...................... 

अनसुचूी १३ : प्रमिटन प्रवेश शलु्क  

    -..................... 

 

  

 

 

 

 

 

 


