स्थानीय राजपत्र
भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड 10) भिमाद चै त्र 22 गते , 2078 साि (सं ख्या 5
िाग 2
भिमाद नगरपाभिका
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर
काययपाभिकािे बनाएको ति िेशखए

बमोशजमको मापदण्ड सर्यसाधारणको जानकारीको िाभग

प्रकािन गररएको छ।

भिमाद नगरपाभिका कर राजश्र् छु ट तथा भमन्हा सम्बन्धी मापदण्ड, 2078
प्रस्तार्नााः
राजश्र् छु टिाई व्यर्शस्थत, नभतजा उन्मुख र उद्देश्यमुिक र्नाउन बाञ्छनीय िएकोिे आभथयक ऐन
,2078 को दफा १५ िे ददएको अभधकार प्रयोग गरी भिमाद नगरपाभिकाको एघारौ भबिेष
नगरसिाको बैठकिे भिमाद नगरपाभिका

कर राजश्र् छु ट तथा भमन्हा सम्बन्धी मापदण्ड ,2078

स्र्ीकृत गरी िागु गरे को छ।

1.सं शिप्त नाम प्रारम्ि १) यस मापदण्डको नाम " कर राजश्र् छु ट तथा भमन्हा सम्बन्धी
मापदण्ड, 2078" रहनेछ।
२ मापदण्ड तुरुन्त प्रारम्ि हुनछ
े ।
३ यो मापदण्ड भिमाद नगरपाभिका िर िागु हुनेछ ।
2. पररिाषााः वर्षय र प्रसङ्गिे अन्य अथय निागेमा यस मापदण्डमा
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क) 'नगरपाभिका' िन्नािे भिमाद नगरपाभिकािाई जनाउनेछ।;;
ख) 'नगर सिा' िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर सिािाई जनाउनेछ।
ग) 'कर भनधायरण' िन्नािे कर भनधायरणिाई सम्झनुपदयछ, सो िब्दिे पून: कर भनधायरण र
अभतररक्त कर भनधायरण समेतिाई जनाउनेछ।
घ) 'गैर कर राजश्र्' िन्नािे आभथयक ऐन बमोशजमको गैर कर राजश्विाई जनाउनेछ।
ङ) 'कर राजश्र्' िन्नािे आभथयक ऐन बमोशजमको राजश्र्िाई जनाउनेछ।
च) 'प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत' िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कायायिय प्रमुखको रुपमा
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 84 बमोशजम कामकाजमा खवटएको
अभधकृतिाई जनाउनेछ।
छ) 'कर अभधकृत' िन्नािे नगरपाभिकाको राजश्र् िाखाका प्रमुख िई कामकाज गने
अभधकृतिाई जनाउनेछ।
ज) 'राजश्र् िाखा' िन्नािे भिमाद नगरपाभिका काययवर्िाजन भनयमार्िी बमोशजम गठन
िएको िाखािाई जनाउनेछ।
3. राजश्व

छु टका िेत्रहरुाः- (1) यस मापदण्ड भित्र राजश्र् छु टका िेत्रहरु दे हाय बमोशजम

हुनेछन्।
क) व्यर्साय कर
ख) बहाि वर्टौरी कर
ग) बहाि कर
घ) सम्पत्ती कर

(2)

दफा (1) बाहे क प्रदे ि सरकार र स्थानीय सरकारको दोहोरो सूचीमा रहे का कर
राजश्र्को छु ट गण्डकी प्रदे ि सरकारको आभथयक ऐन बमोशजम हुनेछ।
(3) उपदफा (2) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको िएतापभन प्रदे ि सरकार र स्थानीय
सरकार वर्च हुने साझा अभधकार सुचीका दे हायका वर्षयमा प्रदे ि कानूनको प्रभतकुि
नहुने गरी सं घीय सरकारको िेत्राभधकारमा पने कर अंिमा बाहे क कर छु ट
ददन/भमनाहा र्ा सहुभियत ददन वर्षयमा बाधा परे को माभनने छै न।
क) दहत्तर बहत्तर िुल्क
ख) मनोरञ्जन कर
2
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4.कर छु ट नददइनेाः- नगरपाभिकािे कर राजश्र् बाहेक अन्य कुनै पभन प्रकारको गैरकर
राजश्र्मा प्रचभित कानूनमा अन्यथा व्यर्स्था िएकोमा बाहे को छु ट सहुभियत तथा भमनाहा
गररने छै न।
5.वर्िेष पररशस्थभतमा मात्र कर छु ट ददन सकनेाः- नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्राभधकार भित्र पने
कराधारको भबषयमा कुनै पभन करदातािाई दे हाय बमोशजमका वर्िेष पररशस्थती बाहे क अन्य
कुनै पभन अर्स्थामा कर छु ट ददन सकने छै न।
क)

प्राकृभतक प्रकोप

ख)

महामारी

ग)

नेपाि सरकारिे घोषणा गरे को सं कटकाभिन अर्स्था

6.कर छु ट सम्बन्धी मापदण्डाः- कर छु टको मापदण्ड दे हाय बमोशजम हुनेछ।
क) व्यर्साय कराः- आभथयक र्षयको पवहिो 6 मवहना (पुष मसान्त्त सम्म) कर दाशखिा गनय
आएमा 10 प्रभतित
ख) बहाि कराः- आभथयक र्षयको पवहिो चौमाभसक भित्र कर दाशखिा गरे मा 5 प्रभतित
7.ठे ककाबाट उठाइने कर छु ट सम्बन्धी मापदण्डाः- (1)प्रचभित कानुनिे अन्यथा गरे को
अर्स्थामा बाहेक नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्राभधकार भित्र दहत्तर बहत्तर िुल्क र वर्ज्ञापन
कर र भनकासी कर बाहे क अन्य कुनै पभन प्रकारको

कर राजश्व

ठे ककाबाट उठाइने

छै न।
(2)उपदफा (1) बमोशजम ठे कका सम्झौताबाट उठाइने कर छु टको भनधायरण दे हाय
बमोशजम हुनेछ।
क)ठे कका सझौता गदाय सम्झौता बमोशजम कर्ोि अंक एकमुष्ठ बुझाएमा कर बाहे कको
कर्ोि अंकको ५ (पााँच) प्रभतसत छु ट ददईनेछ ।यसमा सं घीय कानून बमोशजमको कर
च ुक्ता समार्ेि गररने छै न ।
8.कर छु ट ददने अभधकारीाः- (1) कर छु ट भनधायरण गदाय र्ा कर छु ट सम्बन्धी भनणयय गदाय
प्रमुख प्रिासकीय अभधकृतिे प्रचभित कानुन बमोशजम गनय पनेछ।
(2) कर छु ट ददने अभधकार कायायियको प्रमुख प्रिासकीय अभधकृतिाई हुनछ
े ,
(3) कर छु ट दददााँ प्रमुख प्रिासकीय अभधकृतिे कर अभधकृतसं ग आर्श्यक समन्र्य
गनेछ।
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(4) दफा (1), (2) र (3) मा जुन सुकै कुरा िेशखएको िएता पभन कर छु ट भनधायरण
गदाय

प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत र कर अभधकृतिे स्र्वर्र्ेकीय अभधकार प्रयोग गनय

पाउने छै न।
9.कर छु टको अभििेखाः- प्रत्येक आभथयक र्षयमा कर अभधकृतिे कर छु ट रकम सम्बन्धी िगत
अनुसूची-1 बमोशजमको ढााँचामा राखी प्रत्येक र्षय अद्यार्भधक गनेछ ।
10.अनुगमन सम्बन्धीाः- कर छु ट तथा भमनाहा सम्बन्धी अनुगमन गने मुख्य शजम्मेर्ारी राजश्र्
परामिय सभमतीको हुनेछ।
11. प्रचभित कानुन बमोशजम हुने-

यस मापदण्ड िेशखएको कुरामा यसै मापदण्ड बमोशजम

अन्य वर्षयमा प्रचभित कानून बमोशजम हुनेछन।
अनुसूची-1
दफा (9) सं ग सम्बशन्धत
क्र.स.

करदाता र्ा फमयको नाम कर छु ट

प्रयोजन

कैवफयत

प्रमाणीकरण भमभताः- 2078/12/22
आज्ञािे,
टे कनाथ दहाि
प्रमुख प्रिासकीय अभधकृत
सुचना तथा अभििेख केन्र, भिमाद मुदरत। मूल्य रु.8
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