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                        अन्ततभ भस्मौदा   
 

....ऩालरकाफाट कय तथा गैयकय याजस्व रगाउने य उठाउने सम्फतधभा  
 

व्मवस्था गनन फनेको  नभूना कानून          

 
                            

  .................... सबाफाट ऩारयत लभलत :.. 
...फाट प्रभान्णत/प्रभाणीकयण लभलत : ... 

२०७४ सारको ऐनको क्रभाॊक : ... 
प्रस्तावना : …… ऩालरकाको सभग्र ववकासका रालग ....ऩालरकाभा  याजस्व रगाउने तथा उठाउने 
सम्फतधभा कानूनी व्मवस्था गनन वातछनीम बएकारे, 

.....ऩालरकाको सबारे नेऩारको सॊववधानको धाया २२६ को उऩधाया (१) फभोन्जभ मो 
कानून फनाएको छ। 

                                ऩरयच्छेद -१  

                                प्रायन्म्बक  
1=    सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कानूनको नाभ “.......ऩालरकाको कय तथा गैयकय याजस्व 

सम्फतधी कानून २०७४” यहेको छ। 

   (२) मो कानून  ... ... ऩालरका बय रागू हनुेछ य मस कानून फभोन्जभको कय वा 
याजस्व फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मन्ि जहाॉसकैु यहे फसेको बए ऩलन लनजको हकभा सभेत 
रागू हनुेछ । 

    (३) मो कानून तरुुतत प्रायम्ब हनुेछ । 

2=    ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस  कानूनभा,- 

(क) "कम्ऩनी” बन्नारे प्रचलरत नेऩार कानून फभोन्जभ सॊस्थाऩन बएको 
कम्ऩनी सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे प्रचलरत नेऩार कानून फभोन्जभ 
स्थावऩत सॊगठठत सॊस्थाराई सभेत जनाउॉछ। 

(ख) “कय” बन्नारे ऩरयच्छेद ४ फभोन्जभ रागेको वा राग्ने कय सम्झन ुऩछन। 

(ग) "कय अलधकृत ” बन्नारे स्थानीम सयकायरे दपा ६ फभोन्जभ लनमिु 
गयेको कय अलधकृत सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे कय अलधकृतको रुऩभा 
काभ गनन न्जम्भेवायी समु्ऩेको वा कय अलधकृतको प्रत्मामोन्जत अलधकाय 
प्रमोग गने स्थानीम सयकायको अलधकृतस्तयको कभनचायीराई सभेत 
जनाउॉछ ।  

(घ) “कय एकाई ” बन्नारे ... .. ऩालरकाभा कय सम्फतधी काभ, कायवाही य 
लनणनम गने ............. ऩालरकाको लफबाग, भहाशाखा, शाखा वा सो 
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प्रमोजनको रालग तोवकएको कामानरमको रूऩभा यहेको स्थानीम सयकाय 
अततगनतको सॊगठन सॊयचना सम्झन ुऩछन। 

(ङ) “कयदाता” बन्नारे कय लतनुन ऩने कतनव्म बएको व्मन्ि सम्झन ुऩछन य सो 
शव्दरे कय अलधकृतरे कुनै कयको वववयण फझुाउन सूचना ठदएको वा 
अरु कुनै कायवाही प्रवक्रमा शरुु गयेको व्मन्िराई सभेत जनाउॉछ।  

(च) “कय लनधानयण” बन्नारे कय लनधानयण सम्झन ुऩछन य सो शव्दरे ऩनु: कय 
लनधानयण य अलतरयि कय लनधानयणराई सभेत जनाउॉछ।  

(छ)  “गैयकय याजस्व ” बन्नारे ऩरयच्छेद –1४ फभोन्जभ  राग्ने वा रागेको 
गैयकय याजस्व सम्झन ुऩछन। 

(ज)  “ऩरयवाय” बन्नारे प्राकृलतक व्मन्िको ऩलत, ऩत्नी य अॊश छुविए वा 
नछुविएका नावालरग सततान सम्झन ुऩछन। 

(झ) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे .....ऩालरकाको प्रशासकीम प्रभखुको 
रुऩभा काभ गने कभनचायी सम्झन ुऩछन।   

(ञ) “पभन” बन्नारे प्रचलरत कानून फभोन्जभ दतान बएको वा दतान नबए को 
जनुसकैु पभन सम्झन ुऩछन। 

(ट) “व्मन्ि” बन्नारे कय लतनुनऩने दावमत्व बएको जनुसकैु व्मन्ि सम्झनु  

ऩछन। 

(ठ) “सबा” बन्नारे ......ऩालरकाको सबा सम्झन ुऩछन।    

(ड) “स्थानीम सयकाय” बन्नारे स्थानीम तहको कामनकारयणी अलधकाय प्रमोग 
गने ......गाउॉऩालरका÷नगयऩालरका/उऩभहानगयऩालरका/भहा नगयऩालरका 
सम्झन ुऩछन।   

(ढ) “सॊववधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछन ।   

3=    व्माख्मा: मो कानूनभा ऩरयबाषा गरयएका रवजको सोही अनसुाय य अरुभा प्रचलरत कानून 
व्माख्मा सम्फतधी सॊघीम ऐन तथा दपा ४ फभोन्जभका लसद्धाततका आधायभा गरयनेछ । 

                             

ऩरयच्छेद-२ 

याजस्व सम्फतधी साभातम लसद्धातत 
4=    कय तथा गैयकय याजस्व सम्फतधी साभातम लसद्धातत : (१)  कय याजस्व देहामका लसद्धाततराई 

आधाय लरई रगाईनेछ :–  

(क)  कय लतनन सक्ने ऺभताका आधायभा । 

(ख)  कय प्रणारी सभानता य तमामभा आधारयत यहने गयी । 

(ग)  सयर, ऩायदशी य लभतव्ममी हनुे गयेय । 

(घ)  नागरयकराई सवुवधा हनुे वकलसभवाट । 

(ङ)  स्वेन्च्छक रुऩभा कय लतनन प्ररेयत हनुे वातावयण सजृना गयेय । 
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(च)  कयको आधाय, कयको दय य कय लतने अवधी लनन्ित गयेय। 

(छ)  ऩिातदशी असय नऩने गयेय। 

 

(२) गैयकय याजस्व रगाउॉदा य उठाउॉदा  उऩरव्ध गयाइने सेवा, सहलुरमत य सलुफधाको 
रागत, सञ्चारन य सम्बाय खचनराई आधाय भानी रगाइने य उठाइनेछ | 

 

ऩरयच्छेद-३ 

कय प्रशासन सम्फतधी व्मवस्था 
5=    कय प्रशासन : (१) नेऩारको सॊववधानको व्मवस्था अनरुुऩ आफ्नो अलधकायऺेत्रलबत्रको कय तथा 

गैयकयको प्रशासन  .....गाउॉऩालरका÷नगयऩालरकारे गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको कय प्रशासन व्मावसावमक, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन 
आवश्मकता अनसुाय कय एकाई यहन सक्नेछन ्। 

6=    कभनचायी सम्फतधी व्मवस्था  : ( १) स्थानीम सयकायफाट स्वीकृत दयवतदी अनसुायका लफलबन्न 
तहका कभनचायी कय एकाईभा यहन सक्नेछन।् 

 (२) कय एकाईभा स्थानीम सयकायरे प्रचलरत कानून फभोन्जभ स्वीकृत दयवतदीका 
आधायभा एक वा सो बतदा फढी तहका कय अलधकृतहरु , कय सहामक तथा सहमोगीहरुराई 
काभभा रगाउन सक्नेछ । 

 

7=    कय अलधकृतको काभ, कतनव्म य अलधकाय: मस कानूनभा अतमत्र उल्रेख बएका काभ , कतनव्म 
य अलधकायका अलतरयि कय अलधकृतको काभ, कतनव्म य अलधकाय देहाम फभोन्जभ हनुेछ:- 

(क) कयदाता दतान गने । 

(ख) कयदाताफाट वववयण प्राप्त गने । 

(ग) कय ऩयीऺण तथा अनसुतधान गने । 

(घ) कय सॊकरन गने । 

(ङ) कय तथा गैय कय याजस्व चहुावट योक्न आवश्मक कामन गने।  

(च) कयदाता भैत्री वातावयण फनाउन उऩमिु य आवश्मक कामन गने। 

(छ) कय सम्फतधी जनचेतना अलबववृद्ध गनन कामनक्रभ सञ्चारन गने । 

(ज) कय कानून य कय प्रशासनका ऺेत्रभा सधुाय गनुनऩने लफषमभा  .....ऩालरकाराई सझुाव 
ठदने । 

(झ) याजस्वको प्रऺेऩण गनन आवश्मक सूचना उऩरब्ध गयाउने। 

(ञ) कयदाताका खाताऩाता य हयवहसाव दरुुस्त याख्न रगाउने। 

(ट) कय सम्फतधी अलबरेख दरुुस्त याख्न े। 

(ठ) कय सम्फतधी अतम काभ गने। 
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8=    अलधकाय प्रत्मामोजन: (१) ........ ऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सॊववधान य मस 
कानून फभोन्जभ आपूभा यहेको कय तथा याजस्व उठाउने अलधकाय कय अलधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।  

(२) कय अलधकृतरे आपूराई प्राप्त अलधकाय भध्मे आवश्मकता अनसुाय केही अलधकाय 
आफ्नो साभातम येखदेख य लनमतत्रणभा यहने गयी आपू भातहतको कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन 
सक्नेछ। 

   (३) कय अलधकृतरे आपूराई प्राप्त अलधकाय प्रत्मामोजन गने सम्फतधभा स्थानीम 
सयकायफाट कुनै खास लनदेशन बएकोभा सोही फभोन्जभ गनुन ऩनेछ। 

9=    प्रत्मामोन्जत अलधकाय य न्जम्भेवायी :  (१) दपा 8 फभोन्जभ प्रत्मामोजन गरयएको अलधकायको 
न्जम्भेवायी अलधकाय प्रत्मामोजन गने अलधकायीभा यहनेछ। 

     (२) दपा 8 फभोन्जभ प्रत्मामोन्जत अलधकाय प्रमोग गनेरे सो अलधकायको प्रमोग गदान  
अलधकाय प्रत्मामोजन गने प्रलत उत्तयदामी यही प्रमोग गनुन ऩनेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद-४ 

कय  याजस्व सम्फतधी व्मवस्था 
10= सम्ऩन्त्त कय: (१) .....ऩालरकारे अफ्नो ऺेत्र लबत्र यहेको सम्ऩन्त्त कय रगाउने बनी तोकेको 

घय य जग्गाभा भूल्मावित यकभको   .....  (शतुम दशभरव दइु ऩाॊच ) प्रलतशतका दयरे 
सम्ऩन्त्त कय रगाउने य उठाउनेछ । 

  

 (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको सम्ऩन्त्त कय रगाउने बनी तोकेको घय य जग्गा 
फाहेकका अतम  जग्गा बएभा दपा 14 फभोन्जभ  बलूभकय ( भारऩोत) रगाउन ुय असरु उऩय 
गनुन ऩनेछ ।  

      (3)  .......ऩालरकारे  आफ्नो ऺेत्र लबत्रको घय जग्गाको अलबरेख प्रत्मेक फषन दरुुस्त 
लभराई याख्न ुऩनेछ । 

         (4) सम्ऩन्त्त कय लनधानयणका रालग सम्ऩन्त्त भूल्माॊकन देहाम फभोन्जभ गरयनेछ: 
(क) घयको वनौट (कच्ची वा ऩक्की) । 

(ख) घयजग्गासॉग सडक वा फाटो जोलडएको वा नजोलडएको य जोलडएको बए ऩक्की, 
कच्ची वा गोयेटो जस्तो फाटोको प्रकृलत य याजभागन, भखु्म सडक वा सहामक 
सडकसॊगको दयुी । 

(ग) घयजग्गाको व्माऩारयक वा आवासीम उऩमोगको अवस्था । 

  (घ) सम्ऩन्त्त भूल्माॊकन गदान अनसुचुी १ फभोन्जभ ह्रासकिी गयी खदु सम्ऩन्त्त कामभ 
गरयनेछ । 
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  (ङ) खण्ड (घ) फभोन्जभ कामभ बएको खदु सम्ऩत्तीभा सात प्रलतशत भभनत सॊबाय 
खचन किी गनन ठदइनेछ  । 

      

       (५)  उऩदपा (4) फभोन्जभ घय जग्गा भूल्माॊकन गनन देहामको घय जग्गा भूल्माॊकन 
सलभलत गठन गनन सक्नेछ :        

    (क) स्थानीम सयकायरे तोकेको ईन्िलनमय वा प्राववलधक - सॊमोजक 

     (ख) स्थानीम सयकायरे तोकेको घयजग्गा सम्फतधी लफऻ एक जना - सदस्म 

     (ग) कय एकाईको प्रभखु - सदस्म सन्चव  

      (६) घय जग्गा भूल्माॊकन सलभलतरे स्थानीम तहको कुनै ऩदालधकायी वा अलधकृत वा 
अतम कुनै ववऻराई फैठकभा आभतत्रण गनन सक्नेछ।  

     (७)  घय जग्गा भूल्माॊकन सलभलतरे प्रत्मेक ऩाॉच वषनभा घय जग्गा भूल्माॊङनका 
आधाय य दययेटको सझुाव लसपारयस गनन सक्नेछ। 

     (८)  घय जग्गा भूल्माॊकन सलभलतरे फैठकको कामनववलध आपै लनधानयण गनन  
सक्नेछ |  

 

    (९) सम्ऩन्त्त   कयको प्रमोजनको रालग सम्ऩन्त्तको स्वालभत्व देहामको व्मन्िभा यहेको 
भालननेछ: 

        (क) आलथनक फषनको ऩवहरो ठदन जनु सम्ऩन्त्त जसको स्वालभत्वभा यहेको छ सो 
सम्ऩन्त्त सोही व्मन्िको नाभभा । 

      (ख) कुनै सम्ऩन्त्त एक बतदा फढी व्मन्िहरुको सॊमिु स्वालभत्वभा यहेकोभा स्वालभत्व 
स्ऩष्ट बएकोभा सोही अनसुाय य अतमथा सफैको वयावय हक । 

 (१०) कयदातारे प्रत्मेक फषन स्वमॊ कय लनधानयण गयी आन्िन भसातत लबत्र =====ऩालरकाभा  
वववयण ऩेश गनुनऩनेछ । 

 (११)  मस दपा फभोन्जभ दान्खरा गनुनऩने कय प्रत्मेक आलथनक वषनको आन्िन भसातत 
लबत्र कय एकाईभा दान्खरा गनुन ऩनेछ।   

 (१२) नाफारकको नाभभा यहेको सम्ऩन्त्तभा राग्ने सॊऩन्त्त कय दाखीरा गने दावमत्व 
लनजको सॊयऺक वा भाथवय व्मन्िको हनुेछ । 

 

11.      घय फहार कय: (१) .....ऩालरकारे अफ्नो ऺेत्र लबत्र वहारभा रगाएको घयको आकाय, प्रकाय, 
फनौट य चचेको जग्गा (न्लरतथ एरयमा) को आधायभा घय फहार आम यकभको   ..... ( दईु) 
प्रलतशतका दयरे घय फहार कय रगाई असरु उऩय गनेछ। 

 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रालग घय बन्नारे बवन, गोदाभ, टहया, छलऩय (सेड), 
कायखाना य मस्तै ऩक्की वा कच्चा सॊयचना सम्झन ुऩछन।  
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(2) घय फहारभा रगाउने व्मन्ि घय फहार कयको कयदाता हनुेछ । कम्ऩनी वा 
सॊस्था भापन त घय फनाई  घय फहारभा ठदएको हकभा उि कम्ऩनी वा सॊस्था घय फहार 
कयको कयदाता हनुेछ। 

(3) घय फहारभा ठदॊदा प्रत्मेक घयधनीरे सम्झौता गयी त्मस्तो सम्झौताको प्रलत वा 
सम्झौताभा सॊशोधन गरयएभा सोको वववयण सो कामन बएको लभलतरे ऩैंतीस ठदनलबत्र कय 
एकाइभा ऩेश गनुन ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (3) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन कुनै कामानरम, कम्ऩनी, 
पभन, एजेतसी, ऩयाभशनदाता वा जनुसकैु प्रकायको सॊगठठत सॊस्थारे घय  फहारभा लरएकोभा 
फहार बिुानी गदान अग्रीभ कय किी गयी घयधनीका तपन फाट कय एकाईभा  घय फहार 
कय फझुाउन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (4) फभोन्जभ अग्रीभ कय किी गयी दान्खरा गनुन ऩने घय वहार कय 
कय किी बएको भवहना ऩलछको भवहनाको 25 गते लबत्र दान्खरा गनुन ऩनेछ ।    

(६) घय फहारको प्रमोजनको रालग स्थानीम सयकायरे तमूनतभ भालसक घय फहार 
यकभ लनधानयण गयी राग ुगनन सक्नेछ।  

(७) तमूनतभ भालसक घय फहार यकभ लनधानयण सम्फतधी अतम व्मवस्था 
लनदेन्शकाभा उल्रेख बए फभोन्जभ हनुेछ।                   

(८)  घय वहारभा ठदने घयधनीरे घय वहार कयको वववयण प्रत्मेक आलथनक वषनको 
आन्िन भसातत लबत्र ऩेश गनुन ऩनेछ । 

(९)  मस दपा वभोन्जभ दान्खरा गनुन ऩने कय प्रत्मेक आलथनक वषनको आन्िन 
भसातत लबत्र दान्खरा गनुन ऩनेछ । 

(१०) एक आलथनक वषनको घय वहार कय एकभषु्ट  अलग्रभ रुऩभा श्रावण भवहना 
लबत्र दान्खरा गने घय धनीराई घय फहार कयभा दश प्रलतशत  छुट ठदइनेछ।  

  

12.    घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क: (१) .....ऩालरकारे   घय , जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क 
रगाई उठाउन सक्नेछ। 

   (२) .....ऩालरकारे उऩदपा (१) फभोन्जभ घय , जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डसन 
शलु्क उठाउॉदा अततय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोन्जभ प्रदेशरे रगाएको घय , 
जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क सभेत उठाउन ुऩनेछ । मसयी असरु बएको घय , जग्गा 
वा घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क यकभ भध्मे ऩालरकारे रगाएको सफै य प्रदेशरे रगाएको घय , 
जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डसन शलु्क को दइु वप्रतशत यकभ .....ऩालरकाको  सॊन्चत कोषभा 
ठदखरा गयी प्रदेशरे रगाएको फाॊकी अतठानब्फे प्रलतशत यकभ प्रदेश सॊन्चत कोषभा ठदखरा 
गनुनऩनेछ ।  

 (३) .....ऩालरका ऺेत्र लबत्र घय , जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डसन ऩारयत गयी गयाई स्वालभत्व प्राप्त गने 
व्मन्िरे घय, जग्गा वा घयजग्गा यन्जषे्डसन शलु्क फझुाउन ुऩनेछ। 
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(४) घय , जग्गा वा घय जग्गा यन्जषे्डशन शलु्क स्वालभत्व हस्ताततयण गदानको 
सभमभा फझुाउन ुऩनेछ। 

(५) घय जग्गा यन्जषे्डशन शलु्क प्रत्मेक कायोफायको लरखतभा उल्रेख बएको थैरी 
वा सो प्रमोजनको रालग लनधानयण गरयएको तमूनतभ यकभ फभोन्जभ त्मस्तो घय , जग्गा वा 
घय जग्गा यन्जषे्डशन गने कामानरमफाट असूर उऩय गरयनेछ । 

(६) यन्जषे्डशन शलु्क थैरी यकभ वा सो प्रमोजनको रालग तोवकएको यकभ भध्मे 
जनु वढी हतुछ सो यकभको १(एक) प्रलतशत हनुेछ। 

(७) घय, जग्गा वा घय जग्गाको स्वालभत्व प्राप्त गने व्मन्ि भवहरा नागरयक बएभा 
उऩदपा (६) फभोन्जभ राग्ने शलु्कभा 25 प्रलतशत यकभ छुट हनुेछ। 

(८) सॊघीम , प्रदेश य स्थानीम सयकाय तथा सयकायी लनकामराई  यन्जषे्डशन शलु्क 
राग्ने छैन।  

(९) .....ऩालरकारे घय जग्गा यन्जषे्डशन ऩारयत गदानको अवस्थाभा नेऩार सयकायरे 
तोकेको दयभा ऩुॊजीगत राबकय असरु गयी तोकेको याजस्व खाताभा जम्भा गनुनऩनेछ । 

13.   सवायी साधन कय: (१) .....ऩालरकारे सवायी साधन कय रगाउन सक्नेछ । 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रालग "सवायी साधन " बन्नारे इतधन वा मान्तत्रक 
शन्िफाट सडकभा चल्ने चाय ऩाॊग्र,े तीनऩाॊग्र ेवा दईु ऩाॊग्र ेसवायी साधन सम्झन ुऩछन | 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ सवायी साधन कय रगाउदा सवायी साधनको प्रकृलत य 
ऺभताका आधायभा सभान प्रकृलतका सवायी साधनराई सभान दय कामभ हनुे गयी रगाइने 
छ। 

  (3) मस दपा फभोन्जभको रगाईएको सवायी साधन कयको दय प्रदेशभा ऩठाउन ु
ऩनेछ।  

(4) अततय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 फभोन्जभ सवायी साधन धनीरे 
मस दपा फभोन्जभको कय प्रदेश कय कामानरम वा एकाइभा फझुाउन ुऩनेछ। 

     (५) प्रत्मेक वषनको आन्िन भसाततभा सवायी साधनधनीरे मस दपा फभोन्जभको कय 
दान्खरा गनुन ऩनेछ।      

     

 14.   बलूभकय (भारऩोत): (१) .....ऩालरकारे बलूभकय (भारऩोत) रगाई उठाउन सक्नेछ । 

(२) मस ऐन फभोन्जभ  सम्ऩन्त्त कय राग्ने घय य जग्गा  फाहेकको अतम  जग्गाभा 
बलूभकय (भारऩोत) राग्नेछ य त्मस्तो जग्गाको जग्गाधनीरे बलूभकय (भारऩोत) लतनुन 
ऩनेछ। 

(३) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम सयकाय य कूटनीलतक लनमोगको नाभभा 
बएका जग्गाभा बलूभकय (भारऩोत) राग्ने छैन । 



8 

 

(४) प्राकृलतक प्रकोऩको अवस्था वा अतम गम्बीय ऩरयन्स्थलतभा स्थानीम सयकायरे 
आधाय य कायण खोरी त्मसफाट प्रबाववत सफैरे सभान सलुफधा ऩाउने गयी बलूभकय (भारऩोत) 
भा छुट वा लभनाहा ठदने लनणनम गनन सक्नेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोन्जभ छुट ठदने लनणनम बएकोभा सो लनणनम बएको लभलतरे 
ऩतर ठदनलबत्र त्मसको सूचना .... सबाको फैठक चरेको बए ....सबाभा ऩेश गनुन ऩनेछ य 
फैठक नचरेको बए त्मसऩलछ वस्ने सबाको ऩवहरो वैठकरे ऩारयत गनुन ऩनेछ । 

(६) स्थानीम सयकायरे मस दपा फभोन्जभको बलूभकय (भारऩोत) आपैरे उठाउन 
वा नेऩार सयकाय अततगनतको कुनै कामानरम भापन त उठाउने व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

(७) बलूभकय (भारऩोत) प्रत्मेक वषन आन्िन भवहनालबत्र कय एकाई वा सम्फन्तधत 
वडा कामानरम वा स्थानीम सयकायरे तोकेको कामानरमभा फझुाउन ुऩनेछ।  

(८) स्थानीम सयकायरे प्राकृलतक प्रकोऩको अवस्था वा ववशेष ऩरयन्स्थलत लसजनना 
बएकोभा आधाय य कायण खोरी ....ऩालरकाबय वा त्मसको कुनै खास ऺेत्र तोकी सो ऺेत्रको 
जग्गाको बलूभकय फझुाउने म्माद फढाउन सक्नेछ। सो म्मादलबत्र बलूभकय (भारऩोत) 
फझुाएकोभा म्माद लबत्र फझुाएको भालननेछ य थऩ शलु्क राग्ने छैन । 

1५.   भनोयतजन कय:  (१) स्थानीम सयकायरे चरन्चत्र घय, लबलडमो घय, साॊस्कृलतक प्रदशनन हर,  
कतसटन जस्ता भनोयतजनस्थरभा देखाइने भनोयतजनका साधनभा भनोयतजन कय रगाई 
उठाउन सक्नेछ।  

   (२) उऩदपा (१) फभोन्जभको भनोयिन कय तथा अततय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन 
ऐन, २०७४ फभोन्जभ प्रदेशरे रगाएको भनोयतजन कय भनोयतजन स्थरको सॊचारकरे 
भनोयतजनको रालग वटकट लफक्री गदानको अवस्थाभा असूर गनेछ। मसयी असरु बएको 
भनोयतजन कय यकभ भध्मे ऩालरकारे रगाएको सफै य प्रदेशरे रगाएको भनोयतजन कयको दइु 
वप्रतशत यकभ .....ऩालरकाको  सॊन्चत कोषभा ठदखरा गयी प्रदेशरे रगाएको फाॊकी अतठानब्फे 
प्रलतशत यकभ प्रदेश सॊन्चत कोषभा ठदखरा गनुनऩनेछ । 

 

          (३) उऩदपा (2) फभोन्जभ उऩबोिाफाट असूर गयेको भनोयतजन कयको 
यकभ असूर गयेको भवहनाबतदा ऩलछको भवहनाको 25 गते लबत्र कय एकाईभा दान्खरा गनुन 
ऩनेछ। 

 

16.    ववऻाऩन कय : (१) .....ऩालरकारे सूचनाऩि (होलडिंग फोडन) भा ववऻाऩन  कय रगाई असरु गनन 
सक्नेछ। 

  (2) .....ऩालरकारे उऩदपा (१) फभोन्जभको ववऻाऩन  कय शलु्क उठाउॉदा अततय सयकायी ववत्त 
व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोन्जभ प्रदेशरे रगाएको ववऻाऩन कय सभेत उठाउन ुऩनेछ। मसयी 
असरु बएको ववऻाऩन  कय यकभ भध्मे ऩालरकारे रगाएको सफै य प्रदेशरे रगाएको ववऻाऩन  
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कय को दइु वप्रतशत यकभ .....ऩालरकाको  सॊन्चत कोषभा ठदखरा गयी प्रदेशरे रगाएको फाॊकी 
अतठानब्फे प्रलतशत यकभ प्रदेश सॊन्चत कोषभा ठदखरा गनुनऩनेछ ।  

 

(3) ववऻाऩन कय ववऻाऩन याख्न अनभुलतका रालग लनवेदन ठदनेफाट असूर गरयने 
छ। 

(4) मस ऐन फभोन्जभ असूर गयेको भनोयतजन कयको यकभ असूर गयेको 
भवहनाबतदा ऩलछको भवहनाको 25 गते लबत्र कय एकाईभा दान्खरा गनुन ऩनेछ। 

                   (5) मस दपा फभोन्जभको ववऻाऩन साभाग्री याख्न ......ऩारीकाफाट अनभुलत  
लरन ुऩनेछ।  

 

(6) उऩदपा (5) फभोन्जभको अनभुलत ऩत्र ठदॊदा सवनसाधायण जनताको वहत 
सम्फतधी अतम कुयाका अलतरयि ववऻाऩन याख्न ऩाउने अवलध, नवीकयण गनुन ऩने सभम,नवीकयण 
नगयेभा राग्ने शलु्क सौतदमन ववगानन नहनुे कुया, साभाग्रीको बावषक शदु्धता य शारीनता जस्ता 
शतन वकटान गरयएको हनु ुऩनेछ। 

(7) कुनै कम्ऩनी, पभन, एजेतसी, सॊस्था वा व्मन्िरे अरु कसैरे प्रामोजन 
गयेको सूचनाऩि (होलडिंग फोडन) याखेभा मस दपा फभोन्जभको ववऻाऩन कय सम्फन्तधत 
प्रामोजकफाट असूर गयी याजि एकाई वा सो इकाइरे तोकेको फैंक खाताभा दान्खरा 
गनुनऩनेछ। 

(8) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा सयकायी सॊस्थाका जग्गा वा सम्ऩन्त्त 
(ऩोर आठद) भा ववऻाऩन साभाग्री याखेभा कय उठाउन ुअन्घ कय एकाइरे सो लनकामसग 
सभतवम गयी कय असरु गनुनऩने छ ।  

  (9) व्माऩारयक वा व्मावसावमक प्रमोजनका रालग यान्खएका ववऻाऩनभा रागेको  
कय छूट वा लभनाहा हनु सक्ने छैन। 

    (10) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायका तपन फाट याखेका 
ववऻाऩनभा कय राग्नेछैन। 

 

17.   व्मवसाम कय:  (१) .....ऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूजी ीँगत 
रगानी य आलथनक कायोफायको आधायभा व्मवसाम दतानभा य नवीकयणभा वावषनक व्मवसाम कय 
रगाउन य उठाउन सक्नेछ। 

             (२) एकै व्मन्िरे आफ्नो नाभभा एक वा एकै प्रकृलतका व्मवसाम वा शाखा 
एक वा सो बतदा फढी स्थानभा सॊचारन गयेकोभा 60 ठदन लबत्र सोको जानकायी कय 
एकाइराई ठदन ुऩनेछ।   
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  (३) मस दपा फभोन्जभको व्मवसाम फावषनक रुऩभा वझुाउन ुऩनेछ । कुनै 
कयदातारे अग्रीभ रुऩभा 5वषनको कय एकभषु्ठ वझुाउन चाहेभा त्मस वाऩत राग्ने यकभभा 
10 प्रलतशतरे छुट ठदइनेछ । 

   (४) कयदातारे व्मवसाम सॊचारन गदान लनवेदन साथ ऩेश गयेका वववयणभा 
हेयपेय ऩरयवतनन वा नाभसायी  गनुन  ऩने बएभा त्मसको कायण ऩयेको लभलतरे साठी ठदन लबत्र 
कय एकाइभा जानकायी ठदन ुऩनेछ। 

  (५) कय अलधकृतरे कयदातारे मस दपा फभोन्जभ ऩेश गयेका वववयण छानववन 
गयी अतमथा देन्खए मथाथन वववयण ऩेश गनन तीस ठदनको म्माद ठदई कयदाताराई सूचना 
ठदन सक्नेछ।  

  (६) एकऩटक व्मवसाम दतान बए ऩलछ दतान खायेजीको लनवेदन नऩयेसम्भ सो 
व्मवसाम सॊचारनभा यहेको भानी कय असूर गरयनेछ। 

 (७) कुनै कयदातारे राग्ने कय फझुाई व्मवसाम दतान खायेज गनन लनवेदन ठदन 
सक्नेछ। 

 
  
 
 
 

                             ऩरयच्छेद –5 

                     कयदाता दतान सम्वतधी व्मवस्था :  

 

18.  कयदाताको ऩवहचान तथा दतान :  (१) व्मवसाम सॊचारन गनुनऩूवन दतान गयेय भात्र व्मवसाम  
सॊचारन गनुन ऩनेछ । 

      (2) कय एकाइरे मस ऐन फभोन्जभ कय लतनुन ऩने व्मन्ि वा कयदाताको ऩवहचान 
गनुन ऩनेछ। 

     (3) उऩदपा (2) फभोन्जभ कयदाताको ऩवहचान गदान व्मन्ि वा कयदाताको 
नाभभा यहेको सम्ऩन्त्त, लनजरे गयेको कायोवाय य कय एकाइराई कुनै स्रोतफाट प्राप्त सूचना य 
सो एकाइरे छानववन गदान देन्खएका आधायभा कयदाताको ऩवहचान गरयनेछ। 

  (4) कय एकाइरे मस ऐन फभोन्जभ कय लतनुन ऩने दावमत्व बएका कयदाताको 
वववयण खरुाई  कयदाता दतान गयी याख्न ुऩने छ। 

(5) नेऩार सयकायफाट स्थामी रेखा नम्फय लरएका कयदातारे कय सम्वन्तध 
कायोवाय गदान सोवह नम्फयको  प्रमोग गनुन ऩनेछ । 

  
19 . कयदाताको दावमत्व:  मस ऐन फभोन्जभ कय लतनुन ऩने कतनव्म बएका कयदाताको देहाम 

फभोन्जभको दावमत्व हनुेछ: 
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(क)  आपूराई कयदाताको रूऩभा दतान गयाउने। 

(ख)  लनधानरयत सभमभा वववयण ऩेश गने। 

(ग)   लनधानरयत सभमभा कय दान्खरा गने। 

(घ)  मस ऐन फभोन्जभ कुनै श:ुल्क, जरयवाना वा व्माज फझुाउन ुऩने  बए 
सभमभा फझुाउने। 

(ङ) वहसाव वकताव य अलबरेख  दरुुस्त याख्न।े  

(च) कय अलधकृतरे भागेको सूचना तथमाॉक सभमभा उऩरब्ध गयाउने। 

(छ) कय एकाईराई आवश्मक सहमोग गने। 

 

20.   कयदाताको अलधकाय : (१) कयदाताराई देहाम फभोन्जभको अलधकाय हनुेछ : 
(क) सम्भानऩूवनक व्मवहायको अलधकाय । 

(ख) प्रचलरत काननु फभोन्जभ कय सम्फतधी सूचना प्राप्त गने अलधकाय । 

(ग) कय सम्फतधी लफषमभा प्रभाण ऩेश गने भौका प्राप्त गने अलधकाय । 

(घ) प्रलतयऺाको रालग काननु व्मवसामी वा रेखाऩरयऺक लनमिु गने अलधकाय ।  

(ङ) कय सम्फतधी गोलम कुयाहरु मस ऐनभा उल्रेख बए फाहेक अनलतक्रम्म हनुे 
अलधकाय । 

(२ ) कयदातारे  उऩदपा (१) फभोन्जभको अलधकायको दावी  गनन आफ्नो दावमत्व 
ऩूया गयेको हनुऩुने छ| 
 

21.  कयदाताको प्रलतलनलधत्व: (१) कयदाताको प्रलतलनलधत्व कयदाताको ऩरयवायको उभेय ऩगेुको सदस्म, 
भाथवय व्मन्ि वा लनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩार वा रेखाऩयीऺक वा लनजरे लरन्खत 
रूऩभा अन्ख्तमायी ठदई ऩठाएको उभेय ऩगेुको वायेसरे गनन सक्नेछ। 

स्ऩस्टीकयण:मस दपाको प्रमोजनको रालग उभेय ऩगेुको बन्नारे अठाय वषन उभेय ऩगेुको 
व्मन्ि सम्झन ुऩछन। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रलतलनलधत्व गनन सक्ने व्मन्िका तपन फाट गरयएका 
काभ कायवाही कयदाता स्वमॊरे गयेको भालननेछ।  

 

ऩरयच्छेद –6 
वववयण दान्खरा सम्वन्तध व्मवस्था : 

 

22.      वववयण दान्खरा गनन आदेश ठदन सक्ने: (१) मस ऐन फभोन्जभ कय फझुाउनऩुने दावमत्व 
बएको व्मन्िरे कय वववयण नफझुाएभा वा वववयण दान्खरा गदान व्महोया पयक ऩायी 
दान्खरा गयेको बनी शॊका गनन सवकने आधाय य कायण बएभा कय अलधकृतरे आधाय 
य कायण खोरी कय वववयण दान्खरा गनन आदेश ठदन सक्नेछ। त्मस्तो आदेश प्राप्त 
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बएभा  सम्फन्तधत व्मन्िरे सो आदेश प्राप्त बएको लभलतरे एक भवहना लबत्र कय 
एकाइभा वववयण दान्खरा गनुन ऩनेछ।            

     (2) उऩदपा (१) फभोन्जभको म्माद लबत्र वववयण दान्खरा गनन नसक्ने 
सम्फन्तधत व्मन्िरे आधाय य कायण खोरी सभमावलध थऩको रालग लनवेदन ठदएभा कय 
अलधकृतरे तीस ठदनसम्भको सभमावलध थऩ ठदन सक्नेछ। 

23.    वववयण सच्माउन सवकन:े  मस ऩरयच्छेद फभोन्जभको कय वववयण दान्खर बै सकेऩलछ कुनै 
तथम सम्फतधी वा गन्णतीम बरू बएको बने्न रागेभा कयदातारे ऩवहरा वववयण दाखेर 
बएको लभलतरे तीन (3) भवहना लबत्र मथाथन , तथम य सही अॊक सवहतको अको वववयण 
ऩेश गनन सक्नेछ। 

 
 

ऩरयच्छेद –7 
कय दान्खरा सम्वतधी व्मवस्था : 

 

24.  कय दान्खरा गनुनऩने : (1)  मस ऐन फभोन्जभ दान्खरा गनुनऩने कय ऐनको ऩरयच्छेद 4 भा 
उल्रेख गरयऐकोभा सोही सभमभा य सभम उल्रेख नबएको हकभा प्रत्मेक आलथनक वषनको 
आन्िन भसातत लबत्र कय एकाईभा दान्खरा गनुन ऩनेछ।  

             (२) मस ऐन फभोन्जभ अग्रीभ कय किी गयी दान्खरा गनुन ऩने कय कय किी बएको 
भवहना ऩलछको भवहनाको 25 गते लबत्र कय एकाईभा दान्खरा गनुन ऩनेछ।             

25.  कय दान्खराको लनस्सा ठदन ुऩने:  कयदातारे मस ऐन फभोन्जभ फझुाउन ुऩने कय वा  गैयकय 
याजस्व वा अतम यकभ फझुाए ऩलछ कयदाताराई तत्कार त्मसको लनस्सा ठदन ुऩनेछ। 

                   ऩरयच्छेद –8  

 कय वपतान य सभामोजन 
 

26.   कय वपतान सम्वतधी व्मवस्था : (१) कयदातारे मस ऐनफभोन्जभ कय फझुाउॉदा लतनुन ऩने बतदा 
फढी कय दाखीरा गयेकोभा सो कय यकभ वपतान भाग गनन सक्नेछ । 

 

       (2) उऩ दपा (१) वभोन्जभ वपतानको रालग लनवेदन ऩयेकोभा व्महोया साॉचो देन्खएभा 
कय अलधकृतरे लनवेदन ऩयेको एक भवहना लबत्र भाग फभोन्जभ वपतान ठदने लनणनम गनुन 
ऩनेछ। 

  

27.   कय सभामोजन सम्वतधी व्मवस्था : (१) कयदातारे दपा 26 वभोन्जभ वपतान ऩाउने ठहयीएको 
यकभ दान्खरा गनुन ऩने कय यकभभा सभामोजन गनन कय अलधकृत सभऺ लनवेदन 
ठदन सक्नेछ।  
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(2) उऩ दपा (१) वभोन्जभ लनवेदन ऩयेकोभा व्महोया साॉचो देन्खएभा कय 
अलधकृतरे लनवेदन ऩयेको एक भवहना लबत्र भाग फभोन्जभ सभामोजन गनन अदेश ठदन ु
ऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद –9 
कय ऩरयऺण  य कय लनधानयण : 

 

28.  कय ऩरयऺण य कय लनधानयण: (१) एस ऐन वभोन्जभ कयदातारे वववयण ऩेश नगयेको वा   ऩेश 
गयेको वववयणभा देहामका सफै वा कुनै काभ कुया बए गयेको देन्खएभा कय अलधकृतफाट 
कय ऩरयऺण गयी कय लनधानयण गरयनेछ: 

(क) खाताऩाता, हयवहसाव वा अलबरेख दरुुस्त नदेन्खएभा। 

(ख) गरत वा झिुा कागजात/वववयण सॊरग्न गयेको देन्खएभा। 

(ग) मथाथन कायोवाय नदेखाएको वविास गनुनऩने कायण बएभा । 

(घ) कायोवायका आधायभा कयको दावमत्व कभ देखाएकोभा। 

(ङ) कयको दय पयक ऩायेकोभा। 

(च) कानून फभोन्जभ कय छुट वा लभनाहा हनु नसक्नेभा ऩलन सोको दावी 
गयेकोभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ कय लनधानयण गनुनऩने देन्खएभा कयदाताराई आधाय य 
कायण खरुाई आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनन तीस  ठदनको सूचना ठदन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सूचना प्राप्त बएकोभा कयदातारे सूचनाभा तोवकएको 
म्माद लबत्र आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनुन ऩनेछ। 

(४) कय अलधकृतरे उऩदपा (३) फभोन्जभ  तोवकएको म्मादलबत्र कयदातारे 
स्ऩष्टीकयण ऩेश गयेभा सो सभेतराई आधाय फनाई य स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभा कानून 
फभोन्जभ कय लनधानयण गनुन ऩनेछ। 

(5) स्वमॊ कय लनधानयण गयी वववयण ऩेश गयेको लभलतरे चाय फषन लबत्र कय 
अलधकृतरे ऩनु: कय लनधानयण वा सॊशोलधत कय लनधानयण गनुनऩने सततोषजनक आधाय य 
कायण बएभा कयदाताराई सपाईको भौका ठदई त्मस्तो कय लनधानयण गनन सक्ने छ | 

 

29.  कय लनधानयणको सूचना  :  (१) मस ऐन वभोन्जभ कय अलधकृतवाट कय लनधानयण बएकोभा 
फझुाउन ुऩने कय यकभ, स्थान, सभम लसभा य फैक खाता नम्फय सभेत उल्रेख गयी 
कयदाताराई कय लनधानयणको सूचना ठदन ुऩनेछ। 

               (2) मस ऐन वभोन्जभ को कय दाखीरा गदान लनधानयणको सूचना प्राप्त बएऩलछ 
कयदातारे सो सूचनाभा उन्ल्रन्खत स्थान य सभम लसभा लबत्र कय दाखीरा गनुन ऩने छ। 
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    (3) उऩदपा (१) फभोन्जभ कय यकभ फैंक दाखीरा गरयएकोभा कयदातारे 
त्मसको सम्फन्तधत बौचय कय कामानरमभा फझुाउन ुऩनेछ। 

 

                                   ऩरयच्छेद –10 

                          कय सॊकरन सम्फतधी व्मवस्था  
 

30. कय सॊकरन सम्फतधी व्मवस्था : (१)  मस ऐन फभोन्जभ असूर उऩय गनुन ऩने कय, व्माज य  
शलु्क वाऩतको यकभ कयदातारे मस ऐनभा तोवकएको अवलधभा दान्खरा नगयेभा कय 
अलधकृतरे कामनकायी अलधकृतको ऩूवन स्वीकृलत लरई देहामको एक वा एकबतदा फढी तयीका  
वभोन्जभ कय असूर गनन सक्नेछ:- 

(क) कयदाताराई वपतान गनुन ऩने यकभ बए त्मसभा किा गयेय । 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय , स्थानीम सयकाय वा सयकायी स्वालभत्वका 
सॊस्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट किा गनन रगाएय। 

(ग) कुनै तेस्रो व्मन्िरे कयदाताराई लतनुनऩने यकभ कयदाताको ऩूवन सहभलत 
लरई किा गयेय। 

(घ)  फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा यहेको कयदाताको यकभफाट किा गनन 
रगाएय। 

(ङ) कयदाताको कायोवाय योक्का गयेय। 

(च) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩन्त्त भालथ दावी वा कव्जा गयेय। 

(छ) कयदाताको सम्ऩन्त्त एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी तोवकएफभोन्जभ 
लरराभ लफक्री गयेय।  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोन्जभ लरराभको कायवाही शरुु 
बएऩलछ सो कायवाही सभाप्त हनु ुऩूवन कय दान्खरा गनन ल्माएभा फझुाउन फाॉकी 
कूर यकभको थऩ ऩाॉच प्रलतशत शलु्क सवहत असूर गरयनेछ। 

(३) लरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे लतनुन ऩने कय यकभ बतदा फढी 
बएभा वढी बएजलत यकभ साठी  ठदन लबत्र सम्फन्तधत कयदाताराई वपतान ठदन ु
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ यकभ वपतान गदान लनजरे उऩरब्ध गयाएको 
फैंक खाताभा जम्भा गरयठदन ुऩनेछ | 

 

31.  वकस्तावतदीभा कय असूरी: कुनै खास कयदाताराई लफशेष ऩरयन्स्थलतभा सभमभा कय लतनन नसक्ने 
कायण बई सो कुयाको लनवेदन गनन आएभा कय अलधकृतरे जाॉचफुॉझ गदान कायण 
सततोषजनक देन्खएभा ऩचान खडा गयी फढीभा एक फषन लबत्र तीन वकस्ताभा कय दाखीरा 
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गनन आदेश ठदन सक्नेछ।तय वढरा वझुाए वाऩत मस ऐन वभोन्जभ राग्ने व्माज लभतहा 
हनुे छैन ।    

 

ऩरयच्छेद –11 

जरयवाना श:ुल्क य व्माज  
 

32. जरयवाना राग्न े: मस ऐनको ऩारना नगयी कयको दावमत्व घटाएभा कय अलधकृतरे कय  ववगोको 
दश प्रलतशत जरयवाना गनन सक्नेछ । 

 

33.  व्माज राग्न:े मस ऐन फभोन्जभ दान्खरा गनुन ऩने कय सभमभा दान्खरा नगयेभा लतनुन फझुाउन ुऩने 
यकभको वावषनक दश प्रलतशत व्माज राग्नेछ । 

 

34.   अलबरेख नयाखेभा शलु्क राग्ने : मस ऐन फभोन्जभ अलबरेख याख्नऩुने कतनव्म बएका कयदातारे 
अलबरेख नयाखेभा रु.1000l–शलु्क राग्नेछ। 

 

35.  सभमभा वववयण दान्खरा नगयेभा शलु्क राग्ने  :  मस ऐन फभोन्जभ वववयण दान्खरा गनुनऩने 
दावमत्व बएका कयदातारे सभमभा वववयण दान्खरा नगयेभा प्रलत वववयण रु.1000 l–

शलु्क राग्नेछ। 

 

36.  झिुा वववयण ठदएभा शलु्क राग्ने :  मस ऐनफभोन्जभ वववयण दान्खरा गनुन ऩने दावमत्व बएका 
कयदातारे झिुा वववयण दाखीरा गयी कयको दावमत्व घटाएभा पयक ऩयेको कय यकभ 
असूर गयी सो को दश प्रलतशत शलु्क राग्नेछ। 

 

37.  व्माज नराग्न:े मस ऐनफभोन्जभ राग्ने शलु्क व्माज य जरयवानाभा ऩून व्माज राग्ने छैन। 

 
 

ऩरयच्छेद –12 

ऩूवानदेश य प्रशासकीम ऩनुयावरोकन 
 

38.  ऩूवानदेश भाग गनन सक्न े: (१) कुनै कयदाताराई मस ऐन फभोन्जभ रगाइएको कय, दस्तयु,शलु्क 
वा ऐनका व्मवस्थाफाये वद्धववधा बएभा सोको लनयाकयणका रालग लनजरे प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत सभऺ लनवेदन ठदन सक्नेछ| 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको लनवेदन  ठदएकोभा प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे ठिववधा लनयाकयण गनन  ऩूवानदेश जायी गयी कयदाताराई सो ऩूवानदेश 
उऩरव्ध गयाउने छ |  
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(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएताऩलन  अदारतभा 
ववचायाधीन यहेको वा अदारतफाट लनणनम बैसकेको ववषमभा मस दपा फभोन्जभ 
ऩूवानदेश जायी गनन सवकने छैन ।  

 (4) उऩदपा (१) फभोन्जभको ऩूवानदेश  अदारतको आदेशफाट अतमथा 
नबएसम्भ कामभ यहने छ| 

 

39 . प्रशासकीम ऩनुयावरोकन हनु सक्ने : मस ऐनफभोन्जभका देहामको लनणनम भालथ प्रशासकीम 
ऩनुयावरोकन हनु सक्नेछ: 
(क) कय अलधकृतरे गयेको कय लनधानयण , ऩनु: कय लनधानयण , य सॊशोलधत कय लनधानयण 
सम्फतधी लनणनम । 

(ख ) मस ऐन फभोन्जभ राग्ने वा रागेको कय य  गैयकय याजि तथा अतम दस्तयु , 
शलु्क, व्माज सम्फतधी लनणनम । 

 

40 .  प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको प्रवक्रमा:  (१) मस ऐन वभोन्जभको कय लनधानयणको लनणनम उऩय 
न्चत्त नफझु्ने कयदातारे सो लनणनम बएको लभलतरे 30 ठदन लबत्र प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत सभऺ प्रशासकीम ऩनुयावरोकनका रालग लनवेदन ठदन सक्नेछ । 

 (2) उऩदपा (१) फभोन्जभ प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रालग ऩयेको लनवेदन भालथ  
60 कामनठदन लबत्र कायवानही य वकनाया गनुन ऩनेछ |  

                         

                         ऩरयच्छेद –१3 

                            ऩनुयावेदन 

 
 

       41. उजयुी नराग्ने  : मस ऐन फभोन्जभ प्रशासकीम   ऩनुयावरोकन गनन सवकने ववषमभा  त्मस्तो 
ऩनुयावरोकन नबई कुनै अदारतभा कुनै उजूय राग्ने छैन| 

42. ऩनुयावेदन ठदन सक्न:े (1) प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको लनणनम बएकोभा सो लभलतरे य प्रशासकीम  
ऩनुयावरोकन नहनुे ववषमभा कायण ऩयेको लभलतरे न्चत्त नफझु्ने ऩऺरे ६० ठदलनबत्र सम्फन्तधत 
न्जल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन ठदन सक्नेछ । 

(2) न्जल्रा अदारतरे गयेको लनणनम अन्ततभ हनुे छ ।  

 

                     ऩरयच्छेद –14 

                      गैयकय याजि  
43. सेवा शलु्क तथा दस्तयु : ....ऩारीकारे सॊववधानको अनसूुची ८  फभोन्जभका ऺेत्र य लफषमभा 

आपूरे ऩमुानएको सेवा वाऩत सेवा शलु्क तथा दस्तयु रगाई उठाउन सक्नेछ। 
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44. ऩमनटन शलु्क:  (१) ....ऩारीकारे आपै लनभानण गयेको ऩमनटकीम स्थर, ऩमनटन व्मवसाम य 
ऩमनटकीम वक्रमाकराऩभा ऩमनटन शलु्क रगाई उठाउन सक्ने छ। ऩमनटकीम ऺेत्रभा 
उऩरव्ध गयाएको सेवाको रागत सचारन य सबाय खचनराई आधाय भालन ऩमनटन 
शलु्क रगाउन ुऩने छ । 

       (2)  उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन ....ऩारीकारे अफ्नो ऺेत्र 
लबत्र ऩमनटक प्रवेश गयेको आधायभा भात्र ऩमनटन शलु्क रगाइने छैन । 

45.  सवायीसाधन ऩावकिं ग शलु्क : ....ऩारीकारे आपूरे लनभानण वा व्मवस्था गयेको सवायी साधन 
ऩावकिं ग स्थरभा सवायी  साधन ऩावकिं ग शलु्क रगाई उठाउन सक्ने छ।तय नेऩार 
सयकाय य प्रदेश सयकायरे लनभानण गयेका यावष्टम य प्रदेश स्तयका याजभागनको 
छेउछाउ वा ऩेवटभा ऩावकिं ग शलु्क उठाउन सक्ने छैन । 

46.  फहार ववटौयी शलु्क: ....ऩारीकारे सावनजलनक, स्थानीम सयकायको नाभभा यहेको  य ऐरानी 
जग्गा य त्मस्ता जग्गाभा यहेका ऩोखयी, हाटफजाय, प्रदशननीस्थर य ती ठाउभा याख्न 
अस्थामी अनभुलत ठदएका ऩसरभा फहार ववटौयी शलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ।  

47.  जडीफटुी, कवाडी य जीवजतत ुशलु्क : ....ऩारीकारे जडीफटुी, कवाडी य जीवजततकुो कायोवायभा 
शलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ। 

48.  केवरकाय शलु्क: (१) ....ऩारीकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र सॊचारन बएका केफरकायभा  शलु्क 
रगाई उठाउन सक्नेछ। 

          (2)  उऩदपा (१) वभोन्जभको शलु्क केवरकाय सॊचारकरे प्रवेश वटकटभा नै 
सभावेश गयी सॊकरन गनुनऩने छ । 

         (3)  उऩदपा (2) वभोन्जभ सॊकरन गयेको शलु्क सॊकरन गयेको भवहना ऩलछको 
भवहनाको 25 ठदन लबत्र वववयणसाथ कय एकाइभा दान्खरा गनुन ऩने छ । 

 

49. डुॊगा ऩरयवहन (फोट सेवा) शलु्क:   ....ऩारीकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र सॊचारन बएका डुॊगा ऩरयवहन 
(फोट सेवा) भा शलु्क रगाई उठाउन सक्नेछ। 

50. अतम शलु्क रगाउन सक्ने : (१) ....ऩारीकारे अनसूुची २ उन्ल्रन्खत लफषम य ऺेत्रभा शलु्क 
रगाई उठाउन सक्नेछ। 

(२) स्थानीम सयकायरे सॊववधान य अततय सयकायी ववत्तीम व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 
को ववऩरयत नहनुे गयी आपूरे प्रदान गयेको सेवा, सवुवधा य व्मवस्थाऩन गयेका थऩ 
वा नमाॉ ऺेत्र वा ववषमभा शलु्क रगाउन सक्ने छ। 

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सेवा शलु्क रगाउने वा त्मसको दयभा हेयपेय गयेको 
कुयाको वववयण स्थानीम सयकायरे त्मस्तो लनणनम बएको लभलतरे सात कामन ठदनलबत्र 
.....सबाको वैठक चरेको सभमभा सबाभा य त्मस्तो वैठक नचरेको सभमभा त्मस 
ऩछी वस्ने सबाको ऩवहरो वैठकभा ऩेश गनुन ऩने छ ।  
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51. छुट वा लभनाहा: (१) ....ऩारीकारे खास अवस्थाभा मस ऐन फभोन्जभ राग्ने वा रागेको गैयकय 
याजिभा आधाय य कायण खरुाई आॊन्शक वा ऩूणन रूऩभा छुट ठदन वा लभनाहा गनन 
सक्नेछ। मसयी छुट ठदॊदा सभान अवस्थाका सवै कयदाताराई सभान व्मवहाय गरयनेछ । 

          (२) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे कुनै ऩरयमोजना वा ववकास कामनका रालग 
खास साभाग्री, कायोवायभा कय नराग्ने व्मवस्था गयेकोभा स्थानीम सयकायरे तत ्तत ्
सयकायसॊग सभतवम गयी कय छुट सम्फतधी सो व्मवस्थाको ऩारना गने गयाउने छ। 

 
 

 (3) उऩदपा (१) फभोन्जभ गैयकय याजिभा छुट वा लभनाहा ठदएको वववयण 
सबाको फैठक चरेको सभमभा सबाभा य सबाको फैठक नचरेको सभमभा त्मस ऩलछ वस्ने 
सबाको ऩवहरो वैठकभा ऩेश गनुन ऩने छ । 

                            

                              ऩरयच्छेद –१5 

                         सभतवम सम्फतधी व्मवस्था  
 

 

52.   नेऩार सयकायसॊग सभतवम : (१) ....ऩारीकारे सॊघीम कानून वा मस ऐन फभोन्जभ असूर 
उऩय गनुन ऩने कय वा गैयकय याजि असूर गनन एकिाय प्रणारी अऩनाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको एकिाय प्रणारी अऩनाउन स्थानीम सयकाय 
वा स्थानीम सयकायरे अलधकाय समु्ऩेको अलधकृत वा कय अलधकृतरे  नेऩार सयकाय 
वा नेऩार सयकायरे सो प्रमोजनका रालग अलधकाय समु्ऩेको अलधकृतसॊग सभतवम 
गयी आवश्मक व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

(३) ....ऩारीकारे सॊववधानको साझा सूचीभा यहेका लफषमसॊग सम्फन्तधत कय 
वा गैयकय याजिका आधाय य दय वा कय प्रशासनका सॊफतधभा नेऩार सयकायसॊग 
सभतवम गनन सक्ने छ। 

(४ ) उऩदपा (२) य (३)फभोन्जभको व्मफस्था अततगनत सभतवम गयी 
टुॊगोभा ऩलुगएका लफषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह भालनने छ य ती व्मवस्थाका हकभा 
मस ऐनभा अतमत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन सोहीअनसुाय कामानतवमन गनुन 
ऩनेछ। 

53.   प्रदेश सयकायसॊग सभतवम: (१) ....ऩारीकारे प्रदेश कानून वा मस ऐन फभोन्जभ असूर उऩय 
गनुन ऩने कय वा गैयकय याजि असूर गनन एकिाय प्रणारी अऩनाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको एकिाय प्रणारी अऩनाउन स्थानीम सयकाय वा 
स्थानीम सयकायरे अलधकाय समु्ऩेको अलधकृत वा कय अलधकृतरे  नेऩार सयकाय वा 
नेऩार सयकायरे सो प्रमोजनका रालग अलधकाय समु्ऩेको अलधकृतसॊग सभतवम गयी 
आवश्मक व्मवस्था गनन सक्नेछ। 
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(३) ....ऩारीकारे सॊववधानको साझा सूचीभा यहेका लफषमसॊग सम्फन्तधत कय 
वा गैय कय याजिका आधाय वा दय वा  कय प्रशासनका सॊफतधभा प्रदेश सयकायसॊग 
सभतवम गनन सक्नेछ। 

(४ ) उऩदपा (२) य (३) फभोन्जभको व्मफस्था अततगनत सभतवम गरयएका 
लफषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह भालनने छ य ती व्मवस्थाका हकभा मस ऐनभा अतमत्र 
जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन सोहीअनसुाय कामानतवमन गनुन ऩनेछ। 

 

54.   केतरीम फैंकसॉग सभतवम: ....ऩारीकारे कय य गैयकय याजि सकरनका सम्फतधभा केतरीम 
फैंक (नेऩार याष्ड फैंक) सॊग सभतवम गयी आवश्मक व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

55.   अतम लनकाम, कामानरम य सॊस्थासॊग सभतवम:  ....ऩारीका वा सो को कुनै अलधकृतरे कय तथा 
गैयकय याजिसॊग सम्फन्तधत लफषमभा  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय अततगनतका सयकायी 
लनकाम, फैंक वा सॊस्थासॊग सभतवम गनन सक्नेछ।  

                               

ऩरयच्छेद –१6 

याजस्व प्रस्ताव तजुनभा तथा सूचना सम्वतधी व्मवस्था 
 

56.  याजस्व सम्वतधी नमाॊ प्रस्ताव: ....ऩालरकारे कय तथा गैयकय सम्वन्तध  नमाॊ कय प्रस्ताव तमाय 
गदान सयोकायवारा सॊग ऩयाभशन गनुनऩने छ । 

57.  सूचना सावनजलनक गनुन ऩने: (१) मस काननु फभोन्जभ स्थानीम सयकायरे रगाएको कय य गैय 
कय याजि उठाउने कामानरमको प्रभखुरे सो कय य याजिका दय य त्मसभा बएको 
हेयपेय सम्फतधी सूचना सवनसाधायणको रालग सावनजलनक गनुन ऩनेछ। 

(२) स्थानीम सयकायरे उऩदपा (१) फभोन्जभका कय , याजिका दय य त्मसभा 
बएको हेयपेय सभेत लभराई स्थानीम सयकायको वेबसाइटभा याख्न ेव्मवस्था लभराउन ु
ऩनेछ। 

(३) स्थानीम सयकायरे कय य याजिका दय य हेयपेय सम्फतधी वववयण केतरीम 
सूचना प्रणारीभा सभेत याख्न ेप्रमोजनका  रालग नेऩार सयकाय अथन भतत्रारम वा सो 
भतत्रारमरे तोकेको कामानरमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

 

 ऩरयच्छेद –17  

                                 ववववध   

 
 

58.  ववद्यतुीम भाध्मभको प्रमोग गनन सक्ने : मस ऐनभा अतमत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ताऩलन 
स्थानीम सयकायरे ववद्यतुीम भाध्मभ (अनराइन) फाट कयदाताराई सूचना ठदने, 
कयदातारे आफ्नो वववयण य प्रभाण ऩेश गने, कय रगामतको लतनुन फझुाउन ुऩने 
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यकभ दाखीरा गने एवॊ  कय वा त्मस्तो यकभ फझुाएको यलसद ठदने रगामतका कय 
सम्फतधी अतम काभ कायवाही गनन सवकने व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

 

59.  ठेक्काभा रगाउन नऩाइन:े स्थानीम सयकायरे आपूरे असरु गनुन ऩने कुनै कय वा   याजस्व ठेक्का 
रगाई उठाउन ऩाइने छैन । 

60. अनसूुचीभा हेयपेय:  गाउॉ कामनऩालरका÷नगय कामनऩालरकारे मस ऐनको अनसूुचीभा आवश्मक हेयपेय 
गनन सक्नेछ य त्मसयी गरयएको हेयपेयको सूचना  सबाको फैठक फसेको बए फैठकभा य 
तत्कार वैठक नफसेको बए त्मस ऩलछ वस्ने सबाको ऩवहरो वैठकभा ऩेश गनुन ऩनेछ ।  

61. कागजातको ढाॉचा: (१) मो ऐन य मस ऐन अततगनत फनेको लनदेन्शकाभा उल्रेख नबएको वा 
नतोवकएको कुनै वववयण,ढाॉचा,तयीका वा जानकायी सम्फतधभा आवश्मक व्मवस्था गनन 
उऩमिु देन्खएभा स्थानीम सयकायरे आदेश वा सूचना जायी गयी आवश्मक व्मवस्था गनन 
सक्ने छ|  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभका आदेश वा सूचना सवनसाधायणको जानकायीको रालग 
स्थानीम सयकायको कामानरम सूचना ऩाछी, वेबसाइट य स्थानीम ऩत्र ऩत्रीकाको भाध्मभफाट 
उऩरब्ध गयाउन सवकने छ ।  

62.    सूचना ताभेरी यीत ऩगेुको भालनने : (१) मस ऐन फभोन्जभ ठदन ुऩने म्माद,सूचना वा कागजात 
देहाम फभोन्जभ फझुाए वा ऩठाएभा सम्फन्तधत व्मन्िराई फझुाएको वा ठदइएको भालननेछ : 

    (क) सम्फन्तधत व्मन्िराई नै फझुाएको, 
    (ख) लनजको ऩरयवायको उभेय ऩगेुको सदस्मराई फझुाएको,  

    (ग) लनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩारराई फझुाएको,  

    (घ) नावालरगको हकभा सॊयऺक वा भाथवय व्मन्िराई फझुाएको,  

    (ङ) कामानरम सॊस्था वा लनकामको हकभा प्रफतधक वा प्रशासकीम प्रभखुराई फझुाएको ।    

    (च) कयदाताको ठेगानाभा हरुाकफाट यन्जष्डी गयी ऩठाएको । 

   (२) कय एकाईको अलधकृतको नाभ य ऩद खलु्ने गयी दस्तखत गरयएको , कम्लमूटय 
प्रववलधफाट इनस्क्रीलट वा इनकोड गरयएको , छाऩ रगाइएको वा सो कागजातभा रेखी 
मस ऐन फभोन्जभ जायी गरयएको , ताभेरी गरयएको वा ठदइएको कागजातराई यीतऩूवनकको 
भालननेछ । 

 63.  कागजातको अलबरेख याख्न े: (१) मस ऐन फभोन्जभ कय फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको  प्रत्मेक 
व्मन्ि वा कयदातारे  देहामफभोन्जभका आवश्मक कागजातहरु सयुन्ऺत गयी याख्न ु
ऩनेछ: 

(क) मस ऐन फभोन्जभ .....ऩालरकाभा ऩेश गनुन ऩने कागजात य सोराई ऩषु्ट्याई  गने 
सूचना तथा कागजात ।   

(ख)  कय लनधानयण गनन सघाउ ऩमुानकउने कागजातहरु । 
 (ग) खचन किी गनुन ऩने बए सोराई ऩषु्ट्याई गने कागजात । 
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(२) ..... कामनऩालरकारे लरन्खत रुऩभा सूचना जायी गयी अतमथा तोकेकोभा फाहेक मस 
दपा फभोन्जभका कागजातहरु सम्फन्तधत आम फषन सभाप्त बएको लभलतरे कन्म्तभा 4 
फषनको अवधीसम्भ सरुयऺत याख्न ुऩनेछ । 

 

64.  अदारतराई बए सयहको अलधकाय हनुे :  मस ऐनको प्रमोजनको रालग गाउॉ/नगय कामनऩालरकाको  
अलधकाय प्राप्त अलधकृतराई सम्फन्तधत व्मन्िराई न्झकाउने, फमान, गयाउने, प्रभाण फझु्ने 
य लरखतहरु ऩेश गनन रगाउने सम्फतधभा प्रचलरत नेऩार कानून फभोन्जभ अदारतराई 
बए सयहको अलधकाय हनुेछ । 

65.   आदेश वा लनदेशन ठदन सक्ने : सॊघीम य प्रदेश सयकायरे कय प्रशासनराई प्रबावकायी फनाउन 
नेऩारको सॊववधान य सॊघीम तथा प्रदेश सयकायको कय सम्फतधी  कानून य मो ऐनको 
प्रावधानराई कामानतवमन गनन गयाउन आवश्मक आदेश वा लनदेशन ठदन सक्नेछ । मस्तो 
आदेश वा लनदेशन ऩारना गनुन गाउॉ/नगय कामनऩालरकाको कतनव्म हनुेछ । 

66.  कय अलधकृतको ऩरयचम ऩत्र :   कय एकाईभा काभ गने प्रत्मेक कय अलधकृत य अतम कभनचायीरे 
ऩरयचम ऩत्र आफ्नो साथभा याख्ने , काभ गने सभमभा रगाउने य कतनव्म ऩारनाको 
लसरलसराभा ऩरयचम ऩत्र सम्फन्तधत व्मन्िराई देखाउन ुऩनेछ । 

67.  ववबागीम कायवाही य सजाम हनुे:  (१) कय अलधकृत वा कय प्रशासनसॊग सम्फन्तधत कुनै 
कभनचायीरे कय लतनुन फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मन्ि वा कयदाताराई हालन नोक्सानी 
ऩमुानउने, कयको दावमत्व घटीफढी गने, सभान अवस्थाभा कयदाता फीच असभान व्मवहाय 
गने, कुनै कयदाताराई अननु्चत पाइदा ऩमुानउने वा कयदाताफाट आफ्नो वा अरु कसैको 
लनजी स्वाथन ऩूलतन गने उदे्दश्मरे कुनै काभ गयेभा वा कानून फभोन्जभ गनुन ऩने काभ सभमभा 
नगयी दखु वा हैयानी ठदएभा सम्फन्तधत व्मन्िरे स्थानीम सयकायको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत सभऺ उजयु गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ उजयु ऩयेभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे आवश्मक 
छानलफन गयी सम्फन्तधत कभनचायीको सेवा सम्फतधी कानून फभोन्जभ आपूराई कायवाही गने 
अलधकाय बएको ववषमभा आपैरे ववबागीम कायवाही गने य कायवाही गने अलधकाय नबएको 
ववषमभा ववबागीम कायवाहीको रालग अलधकायप्राप्त अलधकायी सभऺ यामसाथ ऩेश गनेछ ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोन्जभ छानववन गदान प्रचलरत कानून फभोन्जभ अननु्चत कामन 
गयेको कुया खलु्न आएभा अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे आवश्मक कायवाही गनन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ छानववन य कायवाही गदान प्रभाण नष्ट हनु सक्ने बएभा 
कामनकायी अलधकृतरे त्मस्तो कय अलधकृत वा अतम कभनचायीराई सम्फन्तधत सेवा सम्फतधी 
काननु फभोन्जभ लनरम्फन गनन सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (२) फभोन्जभ छानलफन गने अवधी बय सो अलधकृतराई कय 
अलधकृतको न्जम्भेवायीफाट अरग यान्खने छ। 
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(६) उऩदपा (३) फभोन्जभको छानववन गने य कय अलधकृतको न्जम्भेवायीफाट 
अरग याख्न ेअवलध तीन भवहना बतदा फढी हनुे छैन। 

68.  ऩयुष्ट्कृत गनन सक्ने: (१) ....ऩालरकारे मथाथनऩयक य वविासनीम रुऩभा तथा कानूनरे तोकेको 
म्माद लबत्र कय वववयण फझुाउने,रागेको कय दाखीरा गने य कय अलधकृतरे अनयुोध गयेका 
सूचना उऩरब्ध गयाउने तीन जना कयदाताराई प्रत्मेक वषन ऩयुष्ट्काय ठदने व्मवस्था गनन 
सक्ने छ। 

(2) उऩदपा (१) वभोन्जभ ठदइने ऩयुष्ट्काय सम्फतधी अतम व्मवस्था ....ऩालरकारे 
लनधानयण गये वभोन्जभ हनुेछ।  

69.  म्माद, हदम्माद नजान े: मस ऐनभा अतमत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बए ऩलन मस ऐन फभोन्जभ 
म्माद वा हदम्माद गणना गदान देहामको अवलध फाहेक गयी गणना गरयनेछ: 

(क) अदारतफाट स्थगन वा कय अलधकृत वा अतम सयकायी लनकामफाट योक्का वा 
स्थगन बएको अवलध, 

(ख)  ऩनुयावेदन गयेकोभा ऩनुयावेदन तहको अन्ततभ लनणनम बएको जानकायी प्राप्त 
नबएसम्भको अवलध 

 
  

70.  लनदेन्शका वा ठदग्दशनन(म्मानमुर) फनाउने अलधकाय : मस ऐनफभोन्जभको काभ प्रबावकायी रूऩभा 
गनन स्थानीम सयकाय वा सो सयकायरे अन्ख्तमायी ठदएको अलधकायीरे आवश्मक लनदेन्शका 
वा ठदग्दशनन फनाउन सक्नेछ। 

 
 

अनसूुची-1 

(दपा 10 उऩदपा (4) को (घ) सॊग सम्फन्तधत 

ह्रासकिी  गने तयीका 
 

 

मस ऐन वभोन्जभ सम्ऩन्त्तको ह्रासकिी गने तयीका सभान किी तयीका (मलुनपभन चाजन 
भेथड) को वपक्सड इतसटारभेण्ट भेथड अनसुाय हनुेछ ।मसको गणना देहाम वभोन्जभ 
गनुन ऩनेछ । 

 

सतु्र: 
ह्रासकिी यकभ = सम्ऩन्त्तको प्रायन्म्बक भूल्म –  अनभुालनत शेष भूल्म 

                       सम्ऩन्त्तको आम ु(फषन) 

 
 
 



23 

 

उदाहयण:  

कुनै सम्ऩन्त्तको भूल्म शरुुभा रु.1000000।- छ।मसको आम ु20 फषन छ ।20 फषन 
ऩलछ मो सम्ऩन्त्त लफक्री गदान रु.200000।- आउॊछ बने मसको प्रलत फषन ह्रासकिी यकभ 
लनम्नानसुाय हतुछ । 

 

  ह्रासकिी यकभ   =   1000000-200000 

                           20 

                =   ८00000 

                     20 

                =   40000।– 

 (प्रलतवषन रु. 40000।– ह्रासकिी खचन घटाउन ऩाइतछ । )             

 

अनसूुची-2 

(दपा ५0 को उऩदपा (१) सॊग सम्फन्तधत 

स्थानीम सयकायरे शलु्क रगाई उठाउन सक्ने ववषम ऺेत्र 
            

1= खानेऩानी, धाया, ऩोखयी य घाट 

2= लफजरुी  

3= टेलरपोन  

4= वातावयण, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, सयसपाई य ढर व्मवस्थाऩन  

5= शौचारम, स्नान गहृ 

6= सावनजलनक ऩाकन   

7= हाटफजाय 

8=  ऩश ुफधशारा  

9=  अलतलथ गहृ य छात्रवास  

10=  अचर सम्ऩन्त्त भलु्माॊकन शलु्क  

11= भभनत सधुाय (आपूरे लनभानण गयेका मस अनसूुचीभा उन्ल्रन्खत साधन य सवुवधाको 
भभनत सधुायभा राग्ने खचन सम्फतधी)  

 
  


