
देउमाई नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७७ 

प्रस्तावक;- नगर सभा सदस्य लदलिप कुमार काकी समथिक;- नगर सभा सदस्य चन्द्र 

बहादुर मगर  

कार्िपालिकाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७७-३-०८ 

नगर सभा बाट अनुमोदन लमलतिः २०७७-३-०९ 

देउमाई नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको लवधेर्क ;- 

देउमाई नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७-०७८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई 

कार्ाथन्वर्न गनथको नननित्त स्र्ानीर् कर तर्ा शुल्क संकलन गने, छुट दिने तर्ा 

आर् संकलनको प्रशासननक व्यवस्र्ा गनथ बाञ्छनीर् भएकाले,   

नेपालको संनवधानको धारा २८८ को उपधारा(२) बिोनिि िेउिाई नगर सभाले 

र्ो  ऐन बनाएको छ ।  

१. संनिप्त नाि र प्रारम्भ (१) र्स ऐनको नाि आर्र्थक ऐन २०७७ रहकेो छ ।  

 (२) र्ो ऐन २०७७ श्रावण १ गते िेनि िेउिाई नगरपानलका िेत्रिा लागु हुनेछ ।  

२. सम्पनत्त कर - नगरपानलकाका िेत्रनभत्र स्वीकृत िर बिोनिि एदककृत सम्पनत्त 

कर घरिग्गा कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

३. िेउिाई नगरपानलका िेत्रनभत्र स्वीकृत िर बिोनिि एदककृत सम्पनत्त 

िुल्र्ांकन रहकेो छ ।  

४. बहाल कर - नगरपानलका िेत्रनभत्र कुनै पनन व्यनि वा ससं्र्ाले भवन, घर, 
पसल,ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी सार्ै कुनै दकसिका 



सवारर साधन िेनसनरर औिार पुरै वा आशशंक तवरले वहालिा दिएकोिा नस्वकृत 

िर बिोनिि बिोनिि वहाल कर लगाइने र असुल गररनेछ ।   

५. व्यवसार् कर - नगरपानलका िते्रनभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पूूँिीगत 

लगानी र आर्र्थक कारोवारका आधारिा स्वीकृत िर बिोनिि व्यवसार् कर 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।   

६. िनिबुटी, कवािी र िीविन्त ु कर - नगरपानलका िेत्रनभत्र कुनै व्यनि वा 

संस्र्ाले ऊन, िोटो, िनिबुटी, वनकस, कवािी िाल र प्रचनलत कानूनले ननषेध 

गररएको िीविन्तु वाहकेका अन्र् िृत वा िाररएका िीविन्तुको हाि, नसङ, 
प्वाूँि, छाला िस्ता बस्तुको व्यवसानर्क कारोबार गरे वापत स्वीकृत िर  

बिोनिि कर लगाइने र असूल उपर गररने छ  ।  

७.सवारी साधन कर - नगरपानलका िेत्रनभत्र िताथ भएका सवारी साधनिा स्वीकृत 

िर बिोनिि सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । तर, प्रिेश काननु 

स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोनह बिोनिि हुनछे 

।   

८. नवज्ञापन कर - नगरपानलका िेत्रनभत्र हुने नवज्ञापनिा स्वीकृत िर बिोनिि 

नवज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । तर,प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो 

कानुनिा अन्र्र्ा भएको अवस्र्ािा सोनह बिोनिि हुनेछ ।  

९. िनोरन्िन कर - नगरपानलका िेत्रनभत्र हुन िनोरन्िन व्यवसार् सेवािा 

स्वीकृत िर बिोनिि व्यवसार् कर लगाइने र असुल उपर गररनेछ । तर प्रिेश 

कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा सोनह 

बिोनिि हुनेछ ।   



१०.  बहाल नबटोरी शुल्क - नगरपानलका िेत्रनभत्र आफुले ननिाथण, रेििेि वा 

संचालन गरेका स्वीकृत िर बिोनिि िा उल्लेि भए अनुसार हाट बिार वा 

पसलिा सोही स्वीकृत िर बिोनिििा भएको व्यवस्र्ा अनुसार बहाल नबटौरी 
शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।   

११. पार्कथ ङ शुल्क - नगरपानलका िेत्रनभत्र कुनै सवारी साधनलाई पार्कथ ङ सुनवधा 

उपलब्ध गराए वापत स्वीकृत िर  बिोनिि पार्कथ ङ शुल्क लगाइने र असुल उपर 

गररनेछ ।   

१२.टे्रदकङ्ग,कोर्ोदकि,क्र्ानोइङ्ग,बन्िी िनम्पङ्ग, निपफलार् र र्ाथनटटङ शुल्क 

- नगरपानलका िेत्रनभत्र टे्रदकङ्ग, कोर्ोदकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िनम्पङ्ग, 
निपफलार् र रर्ानटटङ रटङ्ग प्र्ारा ग्लाईनिङ सेवा संचालन गरेवापत नस्वकृत 

िर  बिोनििको शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ ।   

१३. सेवा शुल्क, िस्तुर -नगरपानलकाले ननिाथण, संचालन वा व्यवस्र्ापन गरेको 

स्वीकृत िर बिोनिििा उनल्लनित स्र्ानीर् पूवाथधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा 

सेवाग्रानहबाट सोही स्वीकृत िर बिोनिििा व्यवस्र्ा भए अनुसार शुल्क लगाइन ेर 

असुल उपर गररनेछ ।   

१४.पर्थटन शुल्क -नगरपानलकाले आटनो िेत्रनभत्र प्रवेश गने पर्थटकहरुबाट स्वीकृत 

िर बिोनिि  िा उल्लेनित िरिा पर्थटन शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ । 

तर प्रिेश कानुनको स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्र्र्ा व्यवस्र्ा भएको अवस्र्ािा 

सोनह बिोनिि हुनेछ । 

१५. ननकानस करको िर स्वीकृत िर बिोनिि हुने छ । उि करको एकिुस्ट ठेक्का 

आह्वान गरर कर संकलन गररने छ। ठेक्का लाग्न नसकेिा कार्ाथपानलकाले तोके 

बिोनिि कनिसन दिएर कर संकलन गररने छ। 



१६. कर छुट - र्स ऐन बिोनिि कर नतने िानर्त्व भएका व्यनि वा संस्र्ाहरुलाई 

कुनै पनन दकनसिको कर छुट दिईने छैन ।   

१७. कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्थनवनध - र्स ऐनिा भएको व्यवस्र्ा 

अनुसार कर तर्ा शुल्क संकलन सम्बनन्ध कार्थनवनध नगरपानलकाकले तोके अनसुार 

हुने । सार्ै कर संकलनका क्रििा नर्ा सृिना हुने नशषथक, करका िार्रा तर्ा 

िरिा नगरप्रििुको आिशे अनुरुप ननधाथरण गरर संकलन गररने छ । 


