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नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्को
अर्य सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न गनय बनेको
लबधेर्क, २०७५

प्रस्तावनााः
सिद्धार्थनगरनगरपालिकाको आलर्यक वर्य २०७5।०७6 को अर्य सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ायन्वर्न

गनयको लनलित्त स्र्ानीर् कर, शुल्क तर्ा दस्तुर सं किन गने, छु ट ददने तर्ा आर् सं किनको
प्रशासलनक ब्र्बस्र्ा गनय बाञ्छनीर् भएकोिे ,
नेपािको सं ववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१· सं जिप्त नाि र प्रारम्भाः (१)र्स ऐनको नाि आलर्यक ऐन, २०७5 रहेको छ ।
(२) र्ो ऐन सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगर सभा बाट पाररत भएको लिलत दे जि लसद्धार्यनगर
िेत्रिा िागू हुनेछ ।
२·

(१) सम्पजत्तकर : नगरपालिका िेत्र लभत्र अनुसजु ि (१) बिोिीि

एकीकृत सम्पजत्तकर

िगाइने र असुि उपर गररनेछ।
(२) पटके सवारीकर भन्नािे नगरपालिकािे आफैंिे बनाएको वा कुनै लनकार्बाट
नगरपालिकािा हस्तान्तरण भै आएको सडकबाट गुड्ने सबारी साधनिा
िगाउने कर भन्ने बुजिन्छ ।
(३) सबारी साधनकर भन्नािे नगरपालिका िेत्रलभत्र दताय भएका सबारी
साधनिा िगाउने कर भन्ने बुजिन्छ ।
(ि) बाह्य आर् भन्नािे नगरपालिकािाई नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने सिानीकरण अनुदान,
सशतय अनुदान, अन्र् अनुदान, लबलभन्न दात्तृ लनकार्हरूबाट प्राप्त हुने अनुदान
तर्ा नेपाि सरकार एवं अन्र् लनकार्हरूबाट प्राप्त हुने ऋण तर्ा अन्र्
बाह्य आर् सिेत भन्ने बुजिन्छ ।
३· सम्पजत्तकराः (१) सिद्धार्थनगर नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जि वा सं स्र्ाको स्वालित्विा रहे को
िग्गा र सो िग्गािा बनेको स्र्ाई सं रिना (घर, गोठ, टहरा, गोदाि आदद सिेत) िा एकीकृत
सम्पजत्तकर िगाइने र असूिउपर गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि िगाइने सम्पजत्तकर अनुसूजि (१) बिोजिि हुनेछ ।

(३) एकीकृत सम्पजत्तकर लनधायरण प्रर्ोिनका िालग िग्गाको िूल्र्ांकन गदाय नगर सभा बाट

पाररत

न्र्ुनति िूल्र्ांकनिाई आधार लिइनेछ ।
(४) एकीकृत सम्पजत्तकर लनधायरण प्रर्ोिनका िालग कुनैपलन भौलतक सं रिनाको िूल्र्ांकन गदाय
अनुसूजि (२) िा उल्िेजित दर अनुसार गररनेछ ।
(५) एकीकृत सम्पजत्तकर लनधायरण प्रर्ोिनका िालग कुनैपलन भौलतक सं रिनाको िूल्र्ांकन गदाय
अनुसूजि (३) िा उल्िेजित दर अनुसार ह्रास कट्टी गररनेछ ।
(६) नेपाि सरकारको पूण य स्वालित्विा रहे का िग्गा तर्ा सो िग्गािा बनेका भौलतक सं रिनािा
एकीकृत सम्पजत्तकर िगाइने छै न ।
(७) उपदफा (१) बिोजिि एकीकृत सम्पजत्तकर िागेको सम्पलतिा

घरिग्गाकर तर्ा िािपोत वा

भूिीकर िाग्ने छै न । तर एकीकृत सम्पजत्तकर िागू हुन ु भन्दा अजघ (आ ब २०६९।०७०
भन्दा अजघल्िो आ ब सम्ि) को बक्र्ौता घरिग्गा कर तर्ा िािपोत अशुिी गनय र्स दफािे
बाधा पुर्ायएको िालनने छै न ।
४· िािपोत तर्ा भूिीकर : (१) एकीकृत सम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा

अनुसूजि (४) बिोजिि

िािपोत तर्ा भूिीकर िगाइने र असूिउपर गररनेछ ।
५·

घरिग्गा कर: (१) एकीकृत सम्पजत्तकर निगाइएको िग्गािा

अनुसूजि (५) बिोजिि

घरिग्गाकर िगाइने र असूिउपर गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजिि घरिग्गा कर लनधायरण प्रर्ोिनका िालग भौलतक सं रिनाको िूल्र्ांकन
गदाय अनुसूजि (३) िा उल्िेजित दर अनुसार ह्रास कट्टी गरी िूल्र्ांकन गररनेछ ।
६· घरबहाि कर: (१)नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै ब्र्जि वा सं स्र्ािे ब्र्ापाररक भवन, घर, पसि,
ग्र्ारे ि, गोदाि, टहरा, छप्पर, िग्गा, पोिरी आदद पूरै वा आंजशक तबरिे बहाििा ददएकोिा
अनुसूजि (६) बिोजिि घरिग्गा बहािकर िगाइने र असूिउपर गररनेछ ।
७· पेशा व्र्वसार् कर:(१)नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्बसार् वा से वािा पूिोगत िगानी र
आलर्यक बारोबार सिेतका आधारिा अनुसूजि (७) बिोजिि पेशा व्र्वसार् कर िगाइने र असूि
उपर गररनेछ ।

८· सवारी साधनकर: (१)नगरपालिका िेत्रलभत्र दताय भएका सबारी साधनिा अनुसूजि (८) बिोजिि
सबारी साधनकर िगाइने र असुिउपर गररनेछ । तर,प्रदे श कानून स्वीकृत भै सो कानूनिा
अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा सोही बिोजिि हुनेछ ।
९· पटके सबारी कर: (१)नगरपालिकािे आफैंिे बनाएको वा कुनै लनकार्बाट नगरपालिकािा
हस्तान्तरण भै आएको सडकबाट गुड्ने सबारी साधनिा अनुसूजि (९) बिोजिि पटके सबारी
कर िगाइने र असुिउपर गररनेछ । र्स कार्यको िालग लनिी िेत्रको सिेत सहर्ोग लिन
सवकने छ l
१०· ववज्ञापन कर: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने लबलभन्न प्रकारका लबज्ञापनिा अनुसूजि (१०)
बिोजिि लबज्ञापन कर िगाइने र असुिउपर गररनेछ । तर, प्रदे श कानून स्वीकृत भै सो
कानूनिा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा सोही बिोजिि हुनेछ ।
११· िनोरञ्जन कर: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने लबलभन्न प्रकारका िनोरञ्जन व्र्वसार्िा अनुसूजि
(११) बिोजिि िनोरञ्जनकर िगाइने र असुिउपर गररनेछ । तर, प्रदे श कानून स्वीकृत भै सो
कानूनिा अन्र्र्ा ब्र्बस्र्ा भएको अबस्र्ािा सोही बिोजिि हुनेछ ।
१२· सेवा शुल्क: (१) एवककृत सम्पलतकर असुिी गदाय

अनुसूजि (१२) िा उल्िे ि भए बिोजिि

अलतररि सेवा शूल्क लिईनेछ ।
१३· घर नक्सापास दस्तुर: (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र बनेका भौलतक सं रिनाहरूको
अनुसूजि (१३) िा उल्िेि भए बिोजििको दरिा नक्सापास दस्तुर िगाइने र असूिउपर
गररनेछ ।
१४· पावकयङ शुल्क: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सबारी साधनिाई पावकयङ सुलबधा उपिब्ध
गराए वापत अनुसूजि (१४) िा उल्िे ि भए बिोजििको दरिा पावकयङ शुल्क िगाइने र असुि
उपर गररनेछ ।
(२) सबारी साधनको िाप र वकलसि, सडकको ििता, उपर्ुि स्र्ानको उपिब्धता आददिाई
िध्र्निर गरी नगर कार्यपालिकािे आबश्र्क कार्यलबलध तर् गरी सबारी साधनहरूका िालग
सशुल्क पावकयङको ब्र्बस्र्ापन गनयसक्नेछ ।
१५· बहाि लबटौरी ,हाट बिार

शुल्क: (१) नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिका आफैंिे लनिायण

गरे का वा रे िदे ि वा सञ्चािन गरे का पसि वा हाट बिारबाट शुल्क सं किनका िालग
नगरपालिकािे आबश्र्क कार्यलबलध बनाई लनददय्ट  गरे का िेत्रको सूजि तर्ार गरी सोही आधारिा
ु ी (१६) िा उल्िे ि
बहाि वा शुल्क लनधायरण गररनेछ । सुलबधा उपिब्ध गराए वापत अनुसि

भए बिोजििको दरिा शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ । र्स कार्यका िालग लनिी
िेत्रको सिेत सहर्ोग लिन सक्नेछ ।
१६. शुल्क दस्तूर = नगर पालिकािे उपिब्ध गराउने लबलभन्न लसफाररस वापत अनुसूिी (१५)
अनुसारको दस्तुर लिईनेछ
१७. बसपाकय प्रवेश/पावकिंग शुल्क (१ ) नगरपालिका िेत्रलभत्र नगरपालिका आफैंिे लनिायण गरे का
वा रे िदे ि वा सञ्चािन गरे का बसपाकयिा सवारीका साधन प्रवेश गरे वापत कार्यलबलध बनाई
ु ी (१७) िा उल्िे ि भए
शुल्क लनधायरण गररनेछ । सुलबधा उपिब्ध गराए वापत अनुसि
बिोजििको दरिा प्रवेश शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ । र्स कार्यका िालग लनिी
िेत्रको सिेत सहर्ोग लिन सवकनेछ ।
१८.

आर् प्रिेपण: (१) नगरपालिकाको िािु आ ब २०७5।०७6 का िालग र्स ऐन बिोजिि
तोवकएका कर, शुल्क तर्ा दस्तुरहरूका आधारिा अनुिान गररएको आन्तररक आर् र
अनुिालनत बाह्य आर् सिेतिाई एकीकृत गरी कार्ि भएको कूि अनुिालनत

आर् बिेट

अनुसूजि (१८) िा उल्िेि भए बिोजिि हुनेछ ।
१९.

कर छु ट तर्ा िररवाना= १. र्स ऐन बिोजिि तोवकएको अवलध लभत्र बुिाउने करदातािाई
ददईएको छु ट बाहे क

कर लतने दावर्त्व भएका व्र्जि वा सं स्र्ाहरुिाई कुनै पलन वकलसिको

कर छु ट ददईने छै न ।
२.नगरपालिका बाट असुि गररने एवककृत सम्पलत करिा लनदे जशकािा तोवकए

अनुसार छु ट र

िररबानाको व्र्वस्र्ा गररएको छ
२०. कर तर्ा शुल्क संकिन सम्बजन्ध कार्यववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार कर तर्ा
शुल्क सं किन सम्बजन्ध कार्यववलध नगर कार्यपालिकािे तोके अनुसार हुनेछ ।
(१)

लबलबधाः (१) नेपािको सं ववधान २०७२ को धारा ५७(५), १०९, १६२(४), १९७,
२१४(२),

२२१(२), र २२६(१) सँग सम्बजन्धत अनुसूजि ९ अनुसार सं घ, प्रदे श र स्र्ानीर्

तहको अलधकारको सािा सूिीिा परे का अलधकारहरूको हकिा प्रदे श तर्ा सं घीर्

कानून

स्वीकृत भै सोही कानून हरूिा ब्र्बस्र्ा भए बिोजिि हुनेछ ।
(२) र्स ऐन बिोजििको कर, शुल्क तर्ा दस्तुर सं किनका िालग नगरपालिकािे लनिी िेत्रको
ँ ीिाई अलधकति उपर्ोग गनेगरी आबश्र्क रणनीलत लनिायण गरी साबयिलनक
सीप, ििता र पूि
लनिी सािेदारी (Public Private Partnership - PPP) को अबधारणा अनुसार आबश्र्कता र
प्रभावकाररता सिेतिाई िध्र्निर गरी केही अर्ोिनाहरू कार्ायन्वर्न गनय सक्ने छ ।

(3) आफ्नो अलधकार िेत्र लभत्रको कर, शुल्क तर्ा दस्तुरहरू लनधायरण एवं सं किन गने सन्दभयिा
नगरपालिकािे सरकारी वा गैरसरकारी सं स्र्ा, नगरबासीहरू र सरोकारवािाहरू सिेतको
आबश्र्क परािशय एवं सहर्ोग लिन सक्नेछ ।
(4 नगरका लबलभन्न स्र्ानिा अस्र्ाइ रूपिा बसोबास गरररहे का नागररकहरूिाई करको दार्रािा
ल्र्ाउन नगरपालिकािे आबश्र्क कावर्यबलध तर्ार गरी िागू गनय सक्नेछ ।
5) र्स ऐनिा उल्िेि भएका ब्र्बस्र्ाहरुको हकिा र्सै ऐन बिोजिि र अन्र् उल्िे ि नभएका
प्राबधानहरूको हकिा लबगतिा नगरपालिकाको नगरसभािे स्वीकृत गरे का लबलनर्ि, कार्यलबलध,
लनदे जशका,लनणयर्हरु र प्रिलित कानूनिा उल्िे ि भएबिोजिि हुनेछ ।
ँ बाजिएिा बाजिएको
(6) र्स ऐनिा उल्िे ि भएका प्राबधानहरु सं घीर् वा प्रादे जशक कानूनसग
हदसम्ि अिान्र् हुने छन् ।

