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uf}zfnf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g—@)&% 
 

uf}zfnf नगरऩालऱकाको आलथिक वषि 207%/07^ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावऱाई कायािन्वयन 
गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क सॊकऱन गने, छुट ददने तथा आय सॊकऱनको प्रशासलनक 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोऱे,  

नेऩाऱको सॊववधानको धारा 2२8 को उऩधारा (2) बमोजजम uf}zfnf नगर सभाऱे यो ऐन बg]sf]]] 

छ . 

१. सॊजऺप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आलथिक ऐन, 207%” । 

  (2) यो ऐन gu/;efaf6 kf/Lt ePsf] lbgaf6 uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रमा ऱागू 
 eof] . 

२. सम्ऩलत करः uf}zfnf gगरऩालऱकाका ऺेत्रलभत्र अनसूुजच (1) बमोजजम एवककृत सम्ऩजत्त कर 
ऱगाइने र असूऱ उऩर गररनेछ । 

३. भलूम कर (माऱऩोत) uf}zfnf नगरऩालऱका ऺते्रलभत्र अनसूुजच (2) बमोजजम भलूम कर 
(माऱऩोत) असूऱ उऩर गररनेछ ।  

४. घर वहाऱ करः uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र कुनै व्यजि वा सॊस्थाऱे भवन, घर, ऩसऱ, 
ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्ऩर, जग्गा वा ऩोखरी ऩूरै आॊजशक तवरऱे वहाऱमा ददएकोमा अनसूुजच 
(3) बमोजजम घर जग्गा वहाऱ कर ऱगाइने र असूऱ गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करः uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र व्याऩार, व्यवसाय वा सेवामा ऩूॉजीगत ऱगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारमा अनसूुजच (4) बमोजजम व्यवसाय कर ऱगाइने र असूऱ उऩर 
गररनेछ । 

 

६. सवारी साधन करः uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अनसूुजच (6) 
बमोजजम सवारी साधन कर ऱगाइने र असऱु उऩर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 

७. ववऻाऩन करः uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र हनु े ववऻाऩनमा अनसूुजच (7) बमोजजम ववऻाऩन 
कर ऱगाइने र असूऱ उऩर गररनेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 
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८. PsLs[t ;DktL s/ M  sfg'gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg PsLs[t ;DktL s/df 

;dfj]z x'g] s/x? PsLs[t ;DktL s/ nfu" ePkl5 :jtM vf/]h x'g]5 . PsLs[t ;DktL s/ 

sfg'gdf Joj:yf eP adf]lhd c;'n pk/ ul/g]5 . 
९. मनोरन्जन करःuf}zfnfनगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनसूुजच (8) 

बमोजजम व्यवसाय कर ऱगाइने र असऱु उऩर गररनेछ ।।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो 
काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 

१०. ऩावकि ङ शलु्कः uf}zfnf नगरऩालऱका ऺेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनऱाई ऩावकि ङ सवुवधा उऩऱब्ध 
गराए वाऩत अनसूुजच (10) बमोजजम ऩावकि ङ शलु्क ऱगाइने र असूऱ उऩर गररनेछ। 

११.  सेवा शलु्क, दस्तरुः uf}zfnf नगरऩालऱकाऱे लनमािण, सॊचाऱन वा व्यवस्थाऩन गरेका अनूसूजच 
 12 मा उजल्ऱजखत स्थानीय ऩूवािधार र उऩऱब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही 
 अनसूुजचमा व्यवस्था भए अनसुार ;]jfशलु्क,b:t'/ s/ऱगाइने र असूऱ उऩर गररनेछ । 

१२.    ऩयिटन शलु्कः नगरऩालऱकाऱे आफ्नो ऺेत्रलभत्र प्रवेश गने ऩयिटकहरुवाट अनसूुची १३ मा 
 उजल्ऱजखत व्यहोराबमोजजम हनुेछ ।तर, प्रदेश काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 
 व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोजजम हनुेछ । 

१३. b:t'/M 9'Ëf lu§L glbhGo kbfy{df nufOg] z'Ns sfg'gdf Joj:yf eP adf]lhd z'Ns 

nufOg] / c;'npk/ ul/g] 5 . 

१४. कर तथा शलु्क सॊकऱन सम्बजन्ध कायिववलधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क सॊकऱन सम्बजन्ध कायिववलध uf}zfnf नगरऩालऱकाऱे तोके अनसुार हनुे छ । 

१५. /lhi6]zg b:t'/M ;fljs g=kf=df !) k|ltztn] / g=kf=df uflePsf ;fljs 

 uflj;x?, j8fx?df @) k|ltztn] a[l4ul/g]5 . 

१६. gSzfkf; b:t'/ 5'6M e'sDkaf6 k|efljt /ftf] sf8{ k|fKt nfeu|xLnfO{ gSzfkf; 

b:t'/ 5'6 lbO{g]5 . 
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