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efu–१ 

विष्ण ुufpFkflnsf 

lji0f' ufp Fऩालरकाको आलथिक िर्ि @)&$.)&% को अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनिको लनलभत्त स्थानीम कय 
तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको 
सॊविधानको धाया @@^ को उऩधाया (!) फभोजजभ lji0f' ufpF सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  
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lji0f' ufp Fkflnsfsf] cfly{s P]g , @)&$ 

lji0f'  ufpFऩालरकाको अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनि फनकेो विधेमक 

 

प्रस्तािना् lji0f' ufp Fऩालरकाको आलथिक िर्ि @)&$.)&% को अथि सम्फन्धी प्रस्तािराई कामािन्िमन गनिको लनलभत्त स्थानीम कय 
तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासलनक व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे, नेऩारको सॊविधानको धाया 
@@^ को उऩधाया (!) फभोजजभ lji0f' ufpF सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  

 (!) मस ऐनको नाभ “आलथिक ऐन, @)&$” यहेको छ । 

 (@) मो ऐन @)&$ सार श्रािण ! गतेदेजि lji0f' ufpFkflnsf ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩलत कय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र  ;+nUg सूजच  फभोजजभ एवककृत सम्ऩजत्त कय रगाइन  k"jf{wf/ l;h{gf  
गरयनेछ । 

३. बलूभ कय (भारऩोत): ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र ;+nUg सूजच फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ ।  

४. घय िहार कय्  ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि िा सॊस्थारे बिन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, 
छप्ऩय, जग्गा िा ऩोियी ऩूयै आॊजशक तियरे िहारभा ददएकोभा ;+nUg सूजच  फभोजजभ घय जग्गा िहार 
कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्मिसाम कय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथिक कायोिायका 
आधायभा ;+nUg  सूजच फभोजजभ व्मिसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. जलिफटुी, किािी य जीिजन्त ुकय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजि िा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जलिफटुी, 
िनकस, किािी भार य प्रचलरत कानूनरे लनर्धे गरयएको जीिजन्त ु िाहेकका अन्म भतृ िा भारयएका 
जीिजन्तकुो हाि, लसङ, प्िाॉि, छारा जस्ता फस्तकुो व्मिसावमक कायोिाय गयेिाऩत ;+nUg  सूजच 
फभोजजभको कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

७. सिायी साधन कय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र दताि बएका सिायी साधनभा ;+nUg  सूजच फभोजजभ सिायी साधन 
कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मिस्था 
बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

८. विऻाऩन कय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र हनुे विऻाऩनभा  ;+nUg  सूजच फभोजजभ विऻाऩन कय रगाइने य असूर 
उऩय गरयनेछ ।।तय, प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह 
फभोजजभ हनुेछ । 
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९. भनोयन्जन कय् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र हनु ेभनोयन्जन व्मिसाम सेिाभा  ;+nUg  सूजच फभोजजभ व्मिसाम कय 
रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ ।।तय, प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा व्मिस्था बएको 
अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१०. फहार लफटौयी शलु्क् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभािण, येिदेि िा सॊचारन गयेका ;+nUg  सूजच  भा 
उल्रेि बए अनसुाय हाट फजाय िा ऩसरभा सोही अनसूुजचभा बएको व्मस्था अनसुाय फहार लफटौयी शलु्क 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

११. ऩावकि ङ शलु्क् ufpFkflnsf ऺेत्रलबत्र कुनै सिायी साधनराई ऩावकि ङ सवुिधा उऩरब्ध गयाए िाऩत ;+nUg  

सूजच फभोजजभ ऩावकि ङ शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोमोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्ग शलु्क्  नगयऩालरकारे आफ्नो 
ऺेत्रलबत्र टे्रवकङ्ग, कामोवकि, क्मानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य य    माफ्टीङ्गसेिा िा व्मिसाम सॊचारन 
गयेिायत  ;+nUg  सूजच फभोजजभको शलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१३. सेिा शलु्क, दस्तयु्  ufpFkflnsfn] लनभािण, सॊचारन िा व्मिस्थाऩन गयेका  ;+nUg  सूजच भा उजल्रजित 
स्थानीम ऩूिािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेिाभा सेिाग्राहीफाट सोही अनसूुजचभा व्मिस्था बए अनसुाय शलु्क 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१४. ऩमिटनशलु्क्  ufpFkflnsfn] आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रिेश गने ऩमिटकहरुिाट  ;+nUg  सूजच भा उजल्रजित दयभा 
ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्िीकृत बई सो काननुभा अन्मथा 
व्मिस्था बएको अिस्थाभा सोवह फभोजजभ हनुेछ । 

१५. कय छुट्मस ऐन फभोजजभ कय लतने दावमत्ि बएका व्मजि िा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय 
छुट ददईने छैन । 

१६. कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामिविलध् मो ऐनभा बएको व्मिस्था अनसुाय कय तथा शलु्क सॊकरन 
सम्फजन्ध कामिविलध ufpFkflnsfn] तोके अनसुाय हनुे छ । 
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                                             lji0f' ufpkflnsf 


