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:yfgLo /fhkq 
a];Lzx/ gu/kflnsf4f/f k|sflzt 
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:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] clwsf/ 
k|of]u u/L a];Lzx/ gu/ ;efn] b]xfosf] P]g hf/L u/]sf] 5 . 

efu ! 
j];Lzx/ gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&$ 

j];Lzx/नगरपािलकाको अथर् सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर् 
बनेको िवधेयक 

ूःतावनाःj];Lzx/ नगरपािलकाको आिथर्क वषर् 2074/075 को 
अथर् सम्बन्धी ूःतावलाई कायार्न्वयन गनर्को िनिम  ःथानीय कर तथा 
शलु्क संकलन गन, छुट िदने तथा आय संकलनको ूशासिनक व्यवःथा 
गनर् वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संिवधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोिजम 
j];Lzx/नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  
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१. संिक्ष  नाम र ूारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आिथर्क ऐन, 
2074” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 2074 साल ौावण 1 गतेदेिख 
j];Lzx/नगरपािलका क्षेऽमा लागू हनेुछ । 

२. सम्पित करः नगरपािलकाका क्षेऽिभऽ अनसूुिच (1) बमोिजम 
एिककृत सम्पि  कर/घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ 
। 

३. भिूम कर (मालपोत) Mनगरपािलका क्षेऽिभऽ अनसूुिच (2) बमोिजम 
भिूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गिरनेछ ।  

४. घर वहाल करः  नगरपािलका क्षेऽिभऽ कुनै व्यिक्त वा संःथाले 
भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी 
पूरै आंिशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर 
जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गिरनेछ ।  

५. व्यवसाय करः नगरपािलका क्षेऽिभऽ व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा 
पूजँीगत लगानी र आिथर्क कारोवारका आधारमा अनसूुिच (4) 
बमोिजम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

६. जिडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ु करः नगरपािलका क्षेऽिभऽ कुनै 
व्यिक्त वा संःथाले ऊन, खोटो, जिडबटुी, वनकस, कवाडी माल र 
ूचिलत कानूनले िनषधे गिरएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्य मतृ वा 
मािरएका जीवजन्तकुो हाड, िसङ, प्वाँख, छाला जःता बःतकुो 
व्यवसाियक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) बमोिजमको कर 
लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

७. सवारी साधन करःनगरपािलका क्षेऽिभऽ दतार् भएका सवारी साधनमा 
अनसूुिच (6) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर 
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गिरनेछ ।तर, ूदेश काननु ःवीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवःथा भएको अवःथामा सोिह बमोिजम हनेुछ । 

८. िव ापन करः नगरपािलका क्षेऽिभऽ हनेु िव ापनमा अनसूुिच (7) 
बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । ।तर, 
ूदेश काननु ःवीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवःथा भएको 
अवःथामा सोिह बमोिजम हनेुछ । 
 

९. मनोरन्जन करः नगरपािलका क्षेऽिभऽ हनेु मनोरन्जन व्यवसाय 
सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम व्यवसाय कर लगाइने र असलु 
उपर गिरनेछ । ।तर, ूदेश काननु ःवीकृत भई सो काननुमा 
अन्यथा व्यवःथा भएको अवःथामा सोिह बमोिजम हनेुछ । 

१०. बहाल िबटौरी शलु्कः नगरपािलका क्षेऽिभऽ आफुले िनमार्ण, रेखदेख 
वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा उल्लेख भए अनसुार हाट 
बजार वा पसलमा सोही अनसूुिचमा भएको व्यःथा अनसुार बहाल 
िबटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

११. पािकर् ङ शलु्कः नगरपािलका क्षेऽिभऽ कुनै सवारी साधनलाई पािकर् ङ 
सिुवधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुिच (10) बमोिजम पािकर् ङ 
शलु्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ। 

१२. शेिक , कोयोिकड, क्यानोइ , बन्जी जिम्प , िजपफ्लायर र र् याफ्टी  
शलु्कः  नगरपािलकाले आफ्नो क्षेऽिभऽ शेिक , कायोिकड, 
क्यानोइ , बन्जी जिम्प , िजपफ्लायर र र् याफ्टी सेवा वा व्यवसाय 
संचालन गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको शलु्क लगाइने र 
असूल उपर गिरनेछ । 
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१३. सेवा शलु्क, दःतरुः नगरपािलकाले िनमार्ण, संचालन वा व्यवःथापन 
गरेका अनूसूिच 12 मा उिल्लिखत ःथानीय पूवार्धार र उपलब्ध 
गराइएको सेवामा सेवामाहीबाट सोही अनसूुिचमा व्यवःथा भए 
अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गिरनेछ । 

१४. पयर्टनशलु्कःनगरपािलकाले आफ्नो क्षेऽिभऽ ूवेश गन 
पयर्टकह वाट अनसूुची १३ मा उिल्लिखत दरमा पयर्टन शलु्क 
लगाईने र असलु उपर गिरनेछ ।तर, ूदेश काननु ःवीकृत भई सो 
काननुमा अन्यथा व्यवःथा भएको अवःथामा सोिह बमोिजम हनेुछ 
। 

१५. कर छुटःयस ऐन बमोिजम कर ितन दाियत्व भएका व्यिक्त वा 
संःथाह लाई कुनै पिन िकिसमको कर छुट िदईने छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकलन सम्बिन्ध कायर्िविधः यो ऐनमा भएको 
व्यवःथा अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्बिन्ध कायर्िविध 
गाउँपािलका/नगरपािलकाले तोके अनसुार हनेु छ । 

     
 cf1fn], 

  eLd k|;fb ltjf/L 
                                     k|d'v k|zf;lso clws[t 


