
�थानीय तहको आ�थ�क ऐन 

दि�णकाल� नगरपा�लकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको �वधेयक 

��तावनाः दि�णकाल� नगरपा�लकाको आ�थ�क वष� 2074/075 को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन 

गन�को �न�म� �थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था 

गन� वा�छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोिजम नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (1) यस ऐनको नाम “आ�थ�क ऐन, 2074” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 2074 साल �ावण 1 गतेदेिख नगरपा�लका �े�मा लागू हनेुछ । 

२. स�प�त करः नगरपा�लकाका �े��भ� अनसूुिच (1) बमोिजम ए�ककृत स�पि� कर/घरज�गा कर 

लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

३. भ�ूम कर (मालपोत): नगरपा�लका �े��भ� अनसूुिच (2) बमोिजम भ�ूम कर (मालपोत) लगाइने र 

असूल उपर ग�रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  नगरपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, ज�गा वा पोखर� पूरै आिंशक तवरले वहालमा �दएकोमा अनसूुिच (3) बमोिजम घर 

ज�गा वहाल कर लगाइने र असूल ग�रनेछ ।  

५. �यवसाय करः नगरपा�लका �े��भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूजँीगत लगानी र आ�थ�क 

कारोवारका आधारमा अनसूुिच (4) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

६. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकरः नगरपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, ज�डबटु�, 

वनकस, कवाडी माल र �च�लत कानूनले �नषेध ग�रएको जीवज�त ुवाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएका 

जीवज�तकुो हाड, �सङ, �वाँख, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोवार गरेवापत अनसूुिच (5) 

बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

७. सवार� साधन करः नगरपा�लका �े��भ� दता� भएका सवार� साधनमा अनसूुिच (6) बमोिजम सवार� 

साधन कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा 

�यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

८. �व�ापन करः गाउँपा�लका/नगरपा�लका �े��भ� हनेु �व�ापनमा अनसूुिच (7) बमोिजम �व�ापन कर 

लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ ।।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था भएको 

अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

 



९. मनोर�जन करः नगरपा�लका �े��भ� हनेु मनोर�जन �यवसाय सेवामा अनसूुिच (8) बमोिजम �यवसाय 

कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ ।।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था 

भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१०. बहाल �बटौर� श�ुकः नगरपा�लका �े��भ� आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुिच (9) मा 

उ�लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनसूुिचमा भएको �य�था अनसुार बहाल �बटौर� 

श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

११. पा�क� ङ श�ुकः गाउँपा�लका/नगरपा�लका �े��भ� कुनै सवार� साधनलाई पा�क� ङ स�ुवधा उपल�ध गराए 

वापत अनसूुिच (10) बमोिजम पा�क� ङ श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ। 

१२. �े�क�, कोयो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट�� श�ुकः नगरपा�लकाले आ�नो 

�े��भ� �े�क�, कायो�कड, �यानोइ�, ब�जी जि�प�, िजप�लायर र � या�ट��सेवा वा �यवसाय संचालन 

गरेवारत अनसूुिच (11) बमोिजमको श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. सेवा श�ुक, द�तरुः गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले �नमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका अनूसूिच 12 मा 

उि�लिखत �थानीय पूवा�धार र उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुिचमा �यव�था भए 

अनसुार श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

१४. पय�टनश�ुकः नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� �वेश गन� पय�टकह�वाट अनसूुची १३ मा उि�लिखत 

दरमा पय�टन श�ुक लगाईने र असलु उपर ग�रनेछ ।तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा 

अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनेुछ । 

१५. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई कुनै प�न �क�समको कर 

छुट �दईने छैन ।  

१६. कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�धः यो ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा श�ुक 

संकलन स�बि�ध काय��व�ध गाउँपा�लका/नगरपा�लकाले तोके अनसुार हनेु छ । 




