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२. सम्पमि करः नगरपामिकाका क्षेत्रमभत्र ऄनुसूमच (1) बमोमजम एकककृि सम्पमि कर िगाआने र ऄसिू ईपर 

गररनछे । 

३. भूमम कर (मािपोि): नगरपामिका क्षेत्रमभत्र ऄनुसूमच (1) बमोमजम भूमम कर (मािपोि) िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनेछ ।  

४. घर वहाि करः  नगरपामिका के्षत्रमभत्र कुनै व्यमि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैू अंमशक िवरिे वहािमा कदएकोमा ऄनुसूमच (1) बमोमजम घर जग्गा वहाि कर 

िगाआने र ऄसिू गररनछे ।  

५. व्यवसाय करः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूूँजीगि िगानी र अर्थथक कारोवारका 

अधारमा ऄनुसूमच (1) बमोमजम व्यवसाय कर िगाआन ेर ऄसूि ईपर गररनछे । 

६. जमडबटुी, कवाडी र जीवजन्िु करः नगरपामिका क्षते्रमभत्र कुनै व्यमि वा संस्थािे उन, खोटो, जमडबुटी, 

वनकस, कवाडी माि र प्रचमिि कानूनिे मनषेध गररएको जीवजन्िु वाहेकका ऄन्य मृि वा माररएका 

जीवजन्िुको हाड, मसङ, प्वाूँख, छािा जस्िा बस्िुको व्यवसामयक कारोवार गरेवापि ऄनुसूमच (1) 

बमोमजमको कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र दिाा भएका सवारी साधनमा ऄनुसूमच (1) बमोमजम सवारी साधन 

कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनछे ।िर, प्रदशे कानुन स्वीकृि भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोमह बमोमजम हुनेछ । 

८. मवज्ञापन करः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हुन े मवज्ञापनमा ऄनुसूमच (1) बमोमजम मवज्ञापन कर िगाआने र ऄसिू 

ईपर गररनेछ ।।िर, प्रदशे कानुन स्वीकृि भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोमह बमोमजम 

हुनेछ । 

९. मनोरन्जन करः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हुन ेमनोरन्जन व्यवसाय सेवामा ऄनुसूमच (1) बमोमजम व्यवसाय कर 

िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ ।।िर, प्रदेश काननु स्वीकृि भइ सो काननुमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोमह बमोमजम हुनेछ । 

१०. बहाि मबटौरी शलु्कः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र अफुिे मनमााण, रेखदेख वा संचािन गरेका ऄनुसूमच (1) मा 

ईल्िेख भए ऄनुसार हाट बजार वा पसिमा सोही ऄनुसूमचमा भएको व्यस्था ऄनुसार बहाि मबटौरी शुल्क 

िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

११. पार्ककङ शलु्कः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सुमवधा ईपिब्ध गराए वापि ऄनुसूमच 

(1) बमोमजम पार्ककङ शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ। 

१२. टे्रककङ्ग, कोयोककड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जमम्पङ्ग, मजपफ्िायर र र् ्याफ्टीङ्ग शलु्कः  नगरपामिकािे अफ्नो 

क्षेत्रमभत्र टे्रककङ्ग, कायोककड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जमम्पङ्ग, मजपफ्िायर र र् ्याफ्टीङ्गसेवा वा व्यवसाय 

संचािन गरेवारि ऄनुसूमच (1) बमोमजमको शुल्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, दस्िरुः नगरपामिकािे मनमााण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनूसूमच (1) मा ईमल्िमखि 

स्थानीय पूवााधार र ईपिब्ध गराआएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही ऄनुसूमचमा व्यवस्था भए ऄनुसार शलु्क 

िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१४. पयाटनशलु्कः नगरपामिकािे अफ्नो क्षेत्रमभत्र प्रवेश गने पयाटकहरुवाट ऄनुसूची (1) मा ईमल्िमखि दरमा पयाटन 

शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनछे ।िर, प्रदशे कानुन स्वीकृि भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको 

ऄवस्थामा सोमह बमोमजम हुनेछ । 
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१५. कर छुटःयस ऐन बमोमजम कर मिन े दामयत्व भएका व्यमि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पमन ककमसमको कर छुट 

कदइने छैन । 

१६. कर िथा शलु्क सकंिन सम्बमन्ध कायामवमधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर िथा शुल्क संकिन सम्बमन्ध 

कायामवमध नगरपामिकािे िोके ऄनुसार हुन ेछ । 

 

 

 cf1fn], 

              gj/fh 9'Ëfgf 
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