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नगयकामयऩालरकाको आलथयक विधेमक२०७४

नगयकामयऩालरका अथयसम्फन्धी प्रस्तािराई कामायन्िमन गनय फनेको विधेमक

/fhlj/fh

प्रस्तािना्/

नगयऩालरकाको आलथयक िर्य २०७४/०७५ को अथयसम्फन्धी प्रस्तािराई कामायन्िमन

गनयको लनलभत्त स्थानीम कय तथा शुल्क सॊ करन गने, छु ट ददने तथा आम सॊ करनको प्रशासलनक व्मिस्था गनय
िाञ्छनीम बएकोरे ,
नेऩारको सॊ विधानको धाया २२८ को उऩधाया (२) फभोजजभ प्रथभ नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
१.

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ आलथयक ऐन, २०७४ यहेको छ ।

/fhlj/fh नगयऩलरका ऺेत्रभा रागू हुनेछ ।

(२) मो ऐन २०७४ सार श्रािण १ गतेदेजि /
२.

सम्ऩलत कय्नगयऩालरकाऺेत्रलबत्र अनुसजू च १ फभोजजभ एवककृत सम्ऩजत्त कय/घयजग्गा कय रगाइने य असूर
उऩय गरयनेछ ।

३.

बूलभ कय (भारऩोत): नगयऩालरकाऺेत्रलबत्र अनुसजू च २ फभोजजभ बूलभ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर उऩय
गरयनेछ ।

४.

घय िहार कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि िा सॊ स्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्माये ज, गोदाभ, टहया,
छप्ऩय, जग्गा िा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तियरे िहारभा ददएकोभा अनुसजू च ३ फभोजजभ घय जग्गा िहार कय
रगाइने य असूर गरयनेछ ।

५.

ॉ ीगत रगानी य आलथयक कायोिायका
व्मिसाम कय् नगयऩालरकाऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩूज
आधायभा अनुसूजच ४ फभोजजभ व्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।

६.

जलिफुटी, किािी य जीिजन्तु कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि िा सॊ स्थारे ऊन, िोटो, जलिफुटी,
िनकस, किािी भार य प्रचलरत कानूनरे लनर्ेध गरयएको जीिजन्तु िाहेकका अन्म भृत िा भारयएका
जीिजन्तुको हाि, लसङ, प्िाॉि, छारा जस्ता फस्तुको व्मिसावमक कायोिाय गये िाऩत अनुसजू च ५ फभोजजभको
कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।

७.

सिायी साधन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र दताय बएका सिायी साधनभा अनुसूजच ६ फभोजजभ सिायी साधन कय
रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदे श कानुन स्िीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मिस्था बएको
अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हुनछ
े ।

८.

विऻाऩन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने विऻाऩनभा अनुसजू च ७ फभोजजभ विऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय
गरयनेछ ।तय, प्रदे श कानुन स्िीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ
हुनेछ ।

९.

भनोयन्जन कय् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने भनोयन्जन व्मिसाम सेिाभा अनुसूजच ८ फभोजजभ व्मिसाम कय
रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ।तय, प्रदे श कानुन स्िीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मिस्था बएको
अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हुनछ
े ।

१०. फहार लफटौयी शुल्क् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभायण, ये िदे ि िा सॊ चारन गये का अनुसूजच ९ भा
उल्रेि बए अनुसाय हाट फजाय िा ऩसरभा सोही अनुसूजचभा बएको व्मस्था अनुसाय फहार लफटौयी शुल्क
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।
११. ऩावकयङ शुल्क् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सिायी साधनराई ऩावकयङ सुविधा उऩरब्ध गयाए िाऩत अनुसूजच
१० फभोजजभ ऩावकयङ शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ।
१२. ट्रेवकङ्ग, कोमोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य यमाफ्टीङ्ग शुल्क् नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र
ट्रेवकङ्ग, कामोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य यमाफ्टीङ्गसेिा िा व्मिसाम सॊ चारन गये िायत
अनुसजू च ११ फभोजजभको शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।
१३. सेिा शुल्क, दस्तुय् नगयऩालरकारे लनभायण, सॊ चारन िा व्मिस्थाऩन गये का अनूसूजच १२ भा उजल्रजित
स्थानीम ऩूिायधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनुसूजचभा व्मिस्था बए अनुसाय शुल्क
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ ।
ू ी १३ भा उजल्रजित दयभा
१४. ऩमयटनशुल्क् नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रिेश गने ऩमयटकहरुिाट अनुसच
ऩमयटन शुल्क रगाईने य असुर उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदे श कानुन स्िीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा
व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हुनछ
े ।
ॉ ालरत उद्योग, व्मिसाम,
१५. फजाय सयसपाइ व्मिस्थाऩन सहमोग शुल्क: नगयऩालरकाको शहयी ऺेत्रभा सच
ॉ ारनरे िजाय ऺेत्र अव्मिजस्थत बएकोरे नेऩारको सवॉ िधानको अनुसजु च
करकायिाना, िानी रगामतको सच
८ को िण्ि १० भा उल्रेजित कामय गने प्रमोजनका रालग मस ऐनको अनुसजु च १४ भा उल्रे जित दयभा
फजाय सयसपाइ व्मिस्थाऩन सहमोग शुल्क रगाउन सक्नेछ ।
१६. कय छु ट् मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्ि बएका व्मजि िा सॊ स्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय छु ट
ददईने छै न ।
१७. कय तथा शुल्क सॊकरन सम्फजन्ध कामयविलध् मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनुसाय कय तथा शुल्क सॊ करन
सम्फजन्ध कामयविलध नगयऩालरकारे तोके अनुसाय हुने छ ।

