
देवचुली नगरपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनेको 

लवधेर्क, २०७९ 

प्रस्तावनााः 

दवेचलुी नगरपाललकाको आलथिक बर्ि २०७९/०८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तवालाई कार्ािन्वर्न गनिका लनलित्त स्थानीर् 

कर तथा शलु्क संकलन गनि, छुट लदने तथा आर् संकलनको प्रशासलनर्क व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले नेपालको 

संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि दवेचलुी नगरपाललकाको नगर सभाले र्ो लवधेर्क बनाएको छ ।  

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः 

(१) र्स लवधेर्कको नाि “आलर्थक लवधेर्क, २०७९” रहकेो छ । 

(२) र्ो लवधेर्क २०७९ साल श्रावण १ गते  दलेि  दवेचलुी नगरपाललका के्षत्रिा लाग ूहुनेछ ।  

(३) सम्पलत कराः नगरपाललका के्षत्रलभत्र अनसुलूच (१) बिोलिि एलककृत सम्पलत्त कर र घरिग्गा (सम्पलत्त कर) 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

(४) भूलम कर (मालपोत): नगरपाललका के्षत्रलभत्र अनुसलूच (२) बिोलिि भलूि कर (िालपोत) लगाइने र 

असलू उपर गररनेछ ।  

(५) घर बहाल कराः नगरपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संघ/संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाि, 

टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी परैू आंलशक तवरले वहालिा लदएकोिा अनसुलूच (३) बिोलिि घर िग्गा 

बहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

(६) व्र्वसार् कराः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूूँिीगत लगानी र आलथिक 

कारोवारका आधारिा अनसुलूच (४) बिोलिि व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

(७) जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कराः नगरपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाले उन, िोटो, िडीबटुी, 

वनकस, कवाडी िाल र प्रचललत काननूले लनरे्ध गररएको िीविन्त ुवाहकेका अन्र् ितृ वा िाररएका 

िीविन्त ुहाड, प्वाूँि, छाला िस्ता बस्तकुो व्र्वसालर्क कारोवार गरेवापत अनसुलूच (५) बिोलिि कर 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

(८) र्ातार्ात व्र्वसार्ी दताथ र पालकथ ङ शुल्काः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र दताि भएका र्ातार्ात व्र्वसार्ी र 

नगरपाललका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पालकि ङ सलुवधा उपलब्ध गराउने अनसुलूच (६) बिोलिक कर 

लगाइने छ ।  

(९) लवज्ञापन कराः नगरपाललका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनसुलूच (७) बिोलिि लवज्ञापन कर लगाइने र 

असलू उपर गररनेछ । 

(१०) मनोरञ्जन कराः नगरपाललका के्षत्रलभत्र हुने िनोरञ्िन व्र्वसार् सेवािा अनसुलूच (८) बिोलिि िनोरञ्िन 

कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।  

  



(११) बहाल लबटौरी शुल्काः नगरपाललका क्षेत्रलभत्र रहकेा ऐलानी, प्रलत, सरकारी, सावििलनक िग्गा वा त्र्सिा 

बनेका घर, भवन, टहरा नगरपाललकाले लनिािण, रेिदिे वा संचालन गरेका अनसुलूच (९) िा उल्लेि भए 

अनसुार हाट बिार वा पसलिा सोही अनसुलूचिा भएको व्र्वस्था अनसुार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने 

र असलू उपर गररनेछ । 

(१२) टे्रलकङ, कार्ालकङ्ग क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जलम्पङ्ग, लजपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शुल्काः 

नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र टे्रलकङ्ग, कार्ोलकड, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िलम्पङ्ग, लिपफ्लार्र र 

र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचालन गरेवापत अनसुलूच (११) बिोलििको शुल्क लगाइने र असलु उपर 

गररनेछ । 

(१३) सेवा शुल्क दस्तुराः नगरपाललकाले लनिािण,संचालन  वा व्र्वस्थापन गरेका अनसुलूच (१२) िा 

उलल्ललित स्थानीर् पवूािधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुलूचिा व्र्वस्था भए 

अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

(१४) पर्थटन शुल्काः नगरपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट अनसुचूी (१३) िा उल्लेलित 

दरिा पर्िटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननू स्वीकृत भई सो काननूिा अन्र्था 

व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ ।  

(१५) कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कर लतने दालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसिको कर छुट 

लदईने छैन । कर तथा शलु्क संकलन सम्बन्धी कार्िलवलध र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 

संकलन सम्बन्धी कार्िलवधी नगरपाललकाले तोके अनसुार हुनेछ । 


