
 

गैंडाकोट नगरपालिकाको कर तथा शलु्क संकिन सम्वन्धी कार्यलवधी २०७५ 

 

प्रस्तावनााः 

 गैंडाकोट नगरपालिकावाट संकिन गररने कर तथा शुल्क संकिन गने कार्यिाई सरि, उपर्ोगी, व्र्वलस्थत एवं प्रभावकारी वनाउने 

उद्देश्र्िे गैंडाकोट नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७५ को दफा १० ि ेलदएको अलधकार प्रर्ोग गरी गैंडाकोट नगर कार्यपालिकाको लिलत 

२०७५/०३/२९ को लनर्यर्वाट र्ो कार्यलवधी वनाई िागु गररएको छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः  

क. र्ो कार्यलवधीको नाि गैंडाकोट नगरपालिकाको कर तथा शुल्क संङ्किन सम्वलन्ध कार्यलवधी, २०७५ रहकेो छ । 

ख. र्ो कार्यलवधी लिलत २०७५ श्रावर् िलहनाको १ गतेदेखी िागु हुने छ । 

२. पररभाषा र व्याखयाः 

क. ऐन भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकाको आलथयक ऐन २०७५ सम्झनु पदयछ । 

ख. कार्ायिर् भन्नािे गैंडाकोट नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झनु पदयछ । 

ग. वडा कार्ायिर् भन्नािे गैंडाकोट नगरपालिकािा कार्ि रहकेा वडाहरुका कार्ायिर् सम्झनु पदयछ । 

घ. राजश्वशाखा भन्नािे नगर कार्यपालिकािा कर तथा शुल्क संकिनका िालग तोलकएको शाखािाई सम्झनु पदयछ । 

३. कर तथा शुल्क संकलन गने स्थानः नगर कार्यलपिकाको कार्ायिर् राजश्व शाखा र सम्वलन्धत वडा कार्ायिर्हरु रहने छन ्। 

४. कर तथा शुल्क संकलन गने क्षिक्ष ः नगरपालिकावाट कर तथा शुल्क संकिन गने लवधी देहार् विोलजि हुनेछाः- 

क. सम्पत्ती कर/घरजग्गा करः सम्पत्ती/घरजग्गाको िलू्र्ांलकत रकिको आधारिा हुन आउने रकि वालषयक एलककृत 

सम्पत्तीकरका रुपिा एकपटक अशुि उपर गररने छ, एलककृत सम्पत्ती कर िाग ुहुन ुपूवयको वझुाउन वााँलक वक्र्ौता भलूिकर 

(िािपोत) वापत रकि अशुि गनय र्सिे वाधा प¥ुofएको िालनने छैन ्। 

ख. घर िहाल करः ऐनिा तोलकएका लशषयकहरुवाट करदाताको स्वघोषर्ाका आधारिा िालसक, चौिालसक वा वालषयक रुपिा 

भए सोही आलथयक वषय भीत्र वहाि अंकको १० (दश) प्रलतशतका दरिे घरवहाि कर अशुि गररने छ । 

ग. व्यिसाय करः नगरक्षेत्र भीत्रका व्र्पार, व्र्वसार् र सेवािा पूाँलजगत िगानी र आलथयक कारोवारका आधारिा (दताय एवं 

नलवकरर्िा सिेत) वालषयक रुपिा एक पटक व्र्वसार् कर असिु उपर गररने छ । 

 व्र्वसार् दताय गदाय दहेार् विोलजिका प्रिार् पेश गनुयपनेछ । 

 नेपािी नागररकताको प्रिार्पत्र वा सम्वलन्धत लनकार्को सहिलत पत्र । 

 जग्गा/ घरधनी स्वरं् व्र्वसार् गने भएिा जग्गाको िािपजूाय, भाडाको जग्गा घरिा व्र्वसार् गने भए जग्गा/ 

घरको िािपूजायको प्रलतलिपी र जग्गा / घरधनीको सहिलत पत्र । 

घ. सिारी सा न करः प्रदशे कानुनिे व्र्वस्था गरे विोलजि नगरपालिका क्षेत्र भीत्र दताय धएका सवारी साधनिा सवारी कर 

िगाई अशुि उपर गररने छ । 

ङ. क्षिज्ञापन करः नगर क्षेत्रभीत्र हुने लवज्ञापनिा तोलकएको दरिा लवज्ञापन कर असिु उपर गररने छ । प्रदेश काननूिे अन्र् 

व्र्वस्था गरेिा सोही विोलजि हुने छ । 

च. िहाल क्षिटौरी शुल्कः नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सावयजलनक जग्गािा नगरपालिकाको अनुिलत लिई घर टहरा वनाई 

व्र्वसार् गने व्र्लि/सिहुवाट कार्यपालिकािे तोके विोलजि वहाि लवटौरी कर िगाईने छ । 



छ. सरसफाई शुल्कः गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं.३ र सालवक रतनपुर गा.लव.स. वाहके नगरपालिकाका अन्र् सवै आवासीर् 

घर, होटि, िज, रेषु्टरेन्ट, भोजनािर्, अस्पताि, िेलडकि, पालटय प्र्ािेस, हरे्र कलटङ सेन्टर, वकय शप वाट तोलकएको दरिा 

आवासीर् घरको हकिा एलककृत सम्पत्ती कर अशुि गदायकै वखत र व्र्वसार्को हकिा व्र्वसार् दताय तथा नलवकरर् गदाय 

वालषयक रुपिा एक पटक सरसफाई शुल्क अशुि उपर गररने छ । 

ज. सेिा शुल्क र दस्तुरः नगर कार्यपालिकावाट गररने नक्सापास र सो साँग सम्वलन्धत कारोवार एवं नगर कार्यपालिका तथा 

वडाहरुवाट गररने लसफाररसिा प्रलत कारोवार तोलकएको दरका आधारिा सेवा शुल्क तथा दस्तरु अशुि उपर गररने छ । 

नक्सापास संग सम्वलन्धत दस्तरु नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्वाट िात्र अशुि गररने छ । 

झ. दण्ड जररवाना िगार्तका अन्र् गैर कर राजश्वका हकिा प्रचलित कानून विोलजि हुने छ । 

५. जररिानाः नगर कार्यपालिकािाई वझुाउनु पने कर र शुल्क सोही आ.व. िा नलतरी अको आ.व.िा लतनय आउदा प्रत्रे्क ६ 

िलहनाको िालग सरुु कर रकिको १० प्रलतशतका दरिे हुन आउने रकि जररवाना स्वरुप असिु गररनेछ ।  

६. रक्षसद (क्षनस्सा) क्षदनेः  

कर/दस्तुर/शुल्क प्राप्त भएपलछ नगर कार्यपालिकाको तफय वाट सो वापत करदातािाई लनर्िानुसार रलसद (लनस्सा) लदईने छ । 

७. िा ा अडकाउ फूकाउः 

र्ो कार्यलवलध कार्ायन्वर्नका िालग अन्र् थप जलटिता आई परेिा नगर कार्यपालिकावाट लनर्यर् भए अनुसार कार्य गररने छ । 

८. अमान्य हुनेः 

र्स कार्यलवधीिा उल्िेलखत कुनै कुरा प्रचलित कानून संग वालझन गएिा वालझएको हदसम्ि अिान्र् हुने छ । 

 


