
शिवसताशऺ नगयऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको ववधेमक 

प्रस्तावना  ्शिवसताशऺ नगयऩालरकाको आलथथक वर्थ 20७५/७६ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन 
गनथको लनलभत्त स्थानीम कय तथा िलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रिासलनक व्मवस्था 
गनथ वाञ्छनीम बएकोरे,  

नेऩारको सॊववधानको धाया 2२8 को उऩधाया (2) फभोशजभ शिवसताशऺ नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. सॊश  ऺप्त नाभ य प्रायम्ब  ्(1) मस ऐनको नाभ “आलथथक ऐन, 20७५” यहेको छ । 

 (2) मो ऐन 2०७५ सार श्रावण 1 गतेदेशि शिवसताशऺ नगयऩालरका ऺेत्रभा रागू हनुेछ । 

२. सम्ऩलत कय  ्नगयऩालरकाका ऺेत्रलबत्र घय जग्गा कय तथा भारऩोतराइ एवककृत गयी  अनसूुशच फभोशजभ 
सम्ऩशत्तको भूल्माङ्गकन गयी अनसुचुी (२) फभोशजभ गणना गयी सम्ऩशत्त कय   रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ । 

३. घय जग्गा वहार कय्   नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मशि वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी ऩूयै  वा आॊशिक तवयरे वहारभा ददएकोभा त्मस्तो फहार 
यकभभा अनसूुशच (3) फभोशजभ घय जग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

४. व्मवसाम कय्  नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवा भा ऩूॉजीगत रगानी य आलथथक 
कायोवायका आधायभा अनसूुशच (4) फभोशजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

५. सेवा िलु्क दस्तयु तथा दण्ड जरयवाना  (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र दताथ बएका सवायी साधनराइ अनसूुशच 
(५) को १ य २ फभोशजभ अलबरेिीकयण िलु्क तथा सडक ऩवुाथधाय उऩबोग िलु्क रगाइनेछ ।  
 (२) नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयने सेवाहरुभा अनसुचुी (५) को ३  फभोशजभ जरयवाना दस्तयु तथा 
िलु्क असरु गरयनेछ ।  

६. ववऻाऩन कय  ्(१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हनुे ववऻाऩनभा अनसूुशच ( ६) फभोशजभ ववऻाऩन कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

   (२)  ववऻाऩन कयको सॊकरन नगयऩालरकारे तेस्रो ऩऺ सॉग सम्झोता गयी गनथ सक्नेछ । 
मस्तो सम्झोता एक वर्थ वा फवढभा ३ वर्थका रालग एकै ऩटक सम्भ गनथ सक्नेछ । 

७. फहार लफटौयी िलु्क ् (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे लनभाथण, येिदेि वा सॊचारन गयेका हाट फजाय, 
ऩसर वा सयकायी जग्गा भा अनसूुशच ( ७) भा उल्रेि बए अनसुाय फहार लफटौयी िलु्क रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

  (२)  नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सयकायी सावथजलनक ऐरानी ऩलतथ जग्गाभा स्थामी सॊयचना फनाइ 
फसोवास व्मवसाम वा अन्म प्रमोजनभा उऩबोग गयेका व्मशि वा सॊस्थासॉग नगयकामथऩालरकारे फहार 



ववटोयी कय लरनेछ । मसयी कय लरदा अनसुचुी १ फभोशजभ जग्गाको भलु्माङ्गकन गयी अनसुचुी २को 
दयभा गणना गयी फहार ववटौयी िलु्क असरु उऩय गरयनेछ । 

८. ऩावकथ ङ िलु्क् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩावकथ ङ सवुवधा उऩरब्ध गयाए वाऩत 
अनसूुशच (८) फभोशजभ ऩावकथ ङ िलु्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ। 

९. अन्म सेवािलु्क : (१) नगय ऩालरकाको न्मावमक सलभलतभा उजयुी दताथ गयेफाऩत रु १००। - (एक सम 
भात्र ) सेवा िलु्क लरइनेछ ।  

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभको उजयुीका सम्फन्धभा कायफाइ हुॉदा नगयऩालरकाफाट अलभन िवटइ 
जानऩुने बएभा वा नगयऩालरका वा वडा कामाथरमफाट सजथलभन गनुथऩने बएभा अनसुचुी (५) को ३ 
फभोशजभको िलु्क लनवेदक ऩऺरे व्महोनुथऩनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) भा जे सकैु रेिेता ऩलन दपा १ फभोशजभको उजयुीको सम्फन्धभा न्मावमक सलभलतरे 
वादीको ऩऺभा लनणथम गयेभा उऩदपा (२) फभोशजभ असरु बएको यकभ प्रलतवादीरे वादीराइ िोधबनाथ 
गनुथऩनेछ ।  

 (४) उऩदपा (१) य (२) भा जे सकैु रेिेता ऩलन वहॊसा वऩलडत भवहरा वा अलत ववऩन्न बनी न्मावमक 
सलभलतरे ठहय गयेको लनवेदकको हकभा उऩदपा (१) य (२) फभोशजभको िलु्क राग्नेछैन । 

१०. कय छुट् मस ऐन फभोशजभ कय लतने दावमत्व बएका व्मशि वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩलन वकलसभको कय 
छुट ददईने छैन । 

११. कय तथा िलु्क सॊकरन सम्फशन्ध कामथववलध ्मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा िलु्क सॊकरन 
सम्फन्धी कामथववलध नगयऩालरकारे तोके अनसुाय हनुेछ । 

१२. अन्म व्मवस्था : (१) मस ऐनभा नबएका ववर्म वा ऺेत्रहरुभा कय सेवा िलु्क दस्तयु  तथा दण्ड जरयवाना 
तोक्नऩुने बएभा नगयकामथऩालरकाको कामाथरमरे लनणथम गयी तोक्न सक्नेछ । मस्तो लनणथम नगय 
कामाथऩलरकाको फैठक तथा नगयसबाफाट अनभुोदन गयाउनऩुनेछ । 

 (२) मो ऐन प्रायम्ब हनुऩूुवथ नगयऩालरकाफाट असरु गरयएका सेवा िलु्क दस्तयु तथा दण्ड जरयवाना मसै 
ऐन फभोशजभ असरु गरयएको भालननेछ । 

 (३) मस ऐनको कुनै ऩलन ववर्मभा विववधा उत्ऩन्न बएभा वा थऩ व्माख्मा गनुथऩयेभा 
नगयकामथऩालरकाको कामाथरमको लनणाथमानसुाय हनुेछ । 

 


