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सूर्योदर्य नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व िगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्र्यवस्था गनन बनेको ऐन, २०७५
नगर सिाबाट पाररत लमलत:- २०७५/०३/१६
प्रमाम्णकरण लमलत :- २०७५/०३/२२

प्रस्तावना : नगरपालिकाको समग्र ववकासका िालग नगरपालिकामा राजश्व िगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्र्यवस्था गनन वान्छनीर्य
िएकोिे , नगरपालिकाको सिािे नेपािको सं ववधानको धारा २२६ को उपधारा (१) बमोम्जम र्यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छे द –१

प्रारम्म्िक

१. सं म्िप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्यस ऐनको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ
।
(२) र्यो कानून सूर्योदर्य नगरपालिका िर िागू हुनेछ र र्यस कानून बमोम्जमको कर वा राजस्व बुझाउनु पने दावर्यत्व िएको व्र्यम्ि
ु ै रहे बसेको िए पलन लनजको हकमा समेत िागू हुनेछ ।
जहाँसक

(३) र्यो कानून लमलत २०७५ साि श्रावण १ गते बाट प्रारम्ि हुनेछ ।

२. पररिाषा : ववषर्य वा प्रसं गिे अको अथन निागेमा र्यस कानुनमा –

(क) "कम्पनी" िन्नािे प्रचलित नेपाि कानून बमोम्जम सं स्थापन िएको कम्पनी सम्झनु पछन र सो शब्दिे प्रचलित नेपाि कानून
बमोम्जम स्थावपत सं गदठत सं स्थािाई समेत जनाउँ छ ।
(ि) "कर" िन्नािे पररच्छे द ४ बमोम्जम िागेको वा िाग्ने कर सम्झनु पछन ।

(ग) "कर अलधकृत" िन्नािे स्थानीर्य सरकारिे दिा ६ बमोम्जम लनर्युि गरे को कर अलधकृत सम्झनु पछन र सो शब्दिे कर
अलधकृतको रुपमा काम गनन म्जम्म्वारी सुम्पेको वा कर अलधकृतको प्रत्र्यार्योम्जत अलधकार प्रर्योग गने स्थानीर्य सरकारको
अलधकृत कमनचारीिाई समेत जनाउँ दछ ।

(घ) "कर एकाई" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकामा कर सम्बन्धी काम, कारबाही र लनणनर्य गने नगरपालिकाको वविाग, महाशािा,
शािा वा सो प्रर्योजनको िालग तोवकएको कार्यानिर्यको रुपमा रहेको नगर कार्यनपालिकाअन्तरगतको सं गठन सं रचना सम्झनु पछन
।

(ङ) "करदाता" िन्नािे कर लतनुन पने कतनव्र्य िएको व्र्यम्ि सम्झनु पछन र सो शव्दिे कर अलधकृतिे कुनै करको वववरण बुझाउन
सूचना ददएको वा अरु कुनै कारबाही प्रविर्या शुरु गरे को व्र्यम्ििाई समेत जनाउँ छ ।

(च) "कर लनधानरण" िन्नािे कर लनधानरण सम्झनु पछन र सो शव्दिे पुन: कर लनधानरण र अलतररि कर लनधानरणािाई समेत जनाउँ छ
।
(छ) "गैरकर" राजस्व िन्नािे पररच्छे द – १४ बमोम्जम िाग्ने वा िागेको गैरकर राजश्व िाई सम्झनु

पछन ।

(ज) "पररवार" िन्नािे प्राकृलतक व्र्यम्िको पलत, पत्नी र अंश छु विए वा नछु विएका नावालिग सन्तान समेत सम्झनु पछन ।
(झ) "प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृत" िन्नािे नगरपालिकाको प्रशासकीर्य प्रमुिको रुपमा काम गने कमनचारी सम्झनु पछन ।
(ञ) "िमन" िन्नािे प्रचलित कानून बमोम्जम दतान िएको वा दतान निएको जुनसुकै िमन सम्झनु पछन ।
(ट) "व्र्यम्ि" िन्नािे कर लतनुप
न ने दावर्यत्व िएको जुनसुकै व्र्यम्ि सम्झनु पछन ।
(ठ) "सिा" िन्नािे नगरपालिकाको सिा सम्झनु पछन ।
(ि) "स्थानीर्य" सरकार िन्नािे स्थानीर्य तहको कार्यनकाररणी अलधकार प्रर्योग गने सूर्योदर्य नगरकार्यनपालिका सम्झनु पछन ।
(ढ) "सं ववधान" िन्नािे नेपािको सं ववधान सम्झनु पछन ।

३.

व्र्याख्र्या : र्यो कानूनमा पररिाषा गररएका िवजको सोही अनुसार र अरुमा प्रचलित कानून व्र्याख्र्या सम्बन्धी सं घीर्य ऐन तथा दिा ४
बमोम्जमका लसद्धान्तका आधारमा गररनेछ ।

परिच्छे द – २
राजश्व सम्बम्न्ध सामान्र्य लसद्धान्त

४.

कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी सामान्र्य लसद्धान्त: (१) कर राजश्व दे हार्यका लसद्धान्तिाई आधार लिई िगाइनेछ :(क) कर लतनन सकने िमताका आधारमा ।
(ि) कर प्रणािी समानता र न्र्यार्यमा आधाररत रहने गरी
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(ग) सरि, पारदशी र लमतव्र्यर्यी हुने गरे र ।
(घ) नागररकिाई सुववधा हुने वकलसमबाट।

(ङ) स्वेम्च्छक रुपमा कर लतनन प्रेररत हुने वातावरण सृजना गरे र।

(च) करको आधार, करको दर र कर लतने अवधी लनम्ित गरे र ।
(छ) पिातदशी असर नपने गरे र ।
(२)

गैरकर राजश्व िगाउँ दा र उठाउँ दा उपिब्ध गराइने सेवा, सहुलिर्यत र सुववधाको िागत, सञ्चािन र सम्िार िचनिाई आधार
मानी िगाइने र उठाइनेछ ।

परिच्छे द - ३
कर प्रशासन सम्बन्धी व्र्यवस्था

५.

कर प्रशासन: (१) नेपािको सं ववधानको व्र्यवस्था अनुरुप आफ्नो अलधकारिेत्रलित्रको कर तथा गैरकरको प्रशासन सूर्योदर्य
नगरपालिकािे गनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोम्जमको कर प्रशासन व्र्यवसावर्यक, दुरुस्त र प्रिावकारी बनाउन आवश्र्यकता अनुसार कर एकाई रहन सकनेछन्
।

६.

कमनचारी सम्बन्धी व्र्यवस्था:- (१) नगर सिाबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका ववलिन्न तहका कमनचारी कर एकाईमा रहन सकनेछन्
।

(२) कर एकाईमा नगर कार्यनपालिकाको कार्यानिर्यिे प्रचलित कानून बमोम्जम स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा एक वा सो िन्दा बढी
तहका कर अलधकृतहरु, कर सहार्यक तथा सहर्योगीहरुिाई काममा िगाउन सकनेछ ।

७.

कर अलधकृतको काम, कतनव्र्य र अलधकार : र्यस कानूमा अन्र्यत्र उल्िेि िएका काम, कतनव्र्य र अलधकारका अलतररि कर
अलधकृतको काम, कतनव्र्य र अलधकार दे हार्य बमोम्जम हुनेछ :(क) करदाता दतान गने ।

(ि) करदाता बाट वववरण प्राप्त गने ।
(ग) कर परीिण तथा अनुसन्धान गने।
(घ) कर सं किन गने।

(ङ) कर तथा गैरकर राजस्व च ुहावट रोकन आवश्र्यक कार्यन गने।
(च) करदाता मैत्री वातावरण बनाउन उपर्युि र आवश्र्यक कार्यन गने।
(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अलिवृवद्ध गनन कार्यनिम सञ्चािन गने।
(ज) कर कानून र कर प्रशासनका िेत्रमा सुधार गनुप
न ने ववषर्यमा नगरपालिकािाई सुझाव ददने।
(झ) राजस्वको प्रिेपण गनन आवश्र्यक सूचना उपल्ध गराउने ।
(ञ) करदाताका िातापाता र हरवहसाब दुरुस्त राख्न िगाउने।
(ट) कर सम्बन्धी अलििेि दुरुस्त राख्ने।
(ठ) कर सम्बन्धी अन्र्य काम गने ।

८.

अलधकार प्रत्र्यार्योजन : (१) नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृतिे सं ववधान र र्यस कानून बमोम्जम आिूमा रहेको कर तथा
राजश्व उठाउने अलधकार कर अलधकृतिाई प्रत्र्यार्योजन गनन सकनेछ ।

(२) कर अलधकृतिे आिूिाई प्राप्त अलधकार मध्र्ये आवश्र्यकता अनुसार केही अलधकार आफ्नो सामान्र्य रे िदे ि र लनर्यन्त्रणमा रहने
गरी आिू मातहतको कमनचारीिाई प्रत्र्यार्योजन गनन सकनेछ ।

(३) कर अलधकृतिे आिूिाई प्राप्त अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने सम्बन्धमा नगर प्रमुि / नगर कार्यनपालिका बाट कुनै िास लनदे शन
िएकोमा सोही बमोम्जम गनुन पनेछ ।

९.

प्रत्र्यार्योम्जत अलधकार र म्जम्मेवारी : (१) दिा ८ बमोम्जम प्रत्र्यार्योजन गररएको अलधकारको म्जम्मेवारी अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने
अलधकारीमा रहनेछ ।
(२) दिा ८ बमोम्जम प्रत्र्यार्योम्जत अलधकार प्रर्योग गनेिे सो अलधकारको प्रर्योग गदान अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने अलधकारी प्रलत
उिरदार्यी रही प्रर्योग गनुन पनेछ ।

परिच्छे द – ४
कर राजस्व सम्बन्धी व्र्यवस्था

१०.

सम्पम्ि कर : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लित्र रहेको सम्पम्ि कर िगाउने िनी तोकेको घर जग्गामा मूल्र्यावित रकमको
आलथनक ऐनमा व्र्यवस्था िएको दरिे सम्पम्ि कर िगाउने र उठाउनेछ ।
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(2)

उपदिा (१) बमोम्जमको सम्पम्ि

कर िगाउने िनी तोकेको घर र जग्गा बाहेकका अन्र्य जग्गा िएमा दिा १४ बमोम्जम

िूलमकर (मािपोत) िगाउनु र असुि उपर गनुन पनेछ ।
(3)

नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लित्रको घर जग्गाको अलििेि प्रत्र्येक वषन दुरुस्त लमिाई राख्नु पनेछ ।

(4)

सम्पम्ि कर लनधानरणका िालग सम्पम्ि मूल्र्यांकन दे हार्य बमोम्जम गररनेछ :
(क) घरको बनौट (कच्ची वा पक्की) ।

(ि) घरजग्गासँग सिक वा बाटो जोलिएको वा नजोलिएको र जोलिएको िए पक्की, कच्ची वा गोरे टो जस्तो बाटोको प्रकृलत र
राजमागन, मुख्र्य सिक वा सहार्यक सिकसँगको दुरी ।
(ग) घरजग्गाको व्र्यापाररक वा आवासीर्य उपर्योगको अवस्था ।

(घ) सम्पम्ि मूल्र्यांकन गदान अनुसूची १ बमोम्जम ह्रास किी गरी िुद सम्पम्ि कार्यम गररनेछ ।
(ङ) िण्ि (घ) बमोम्जम कार्यम िएको िुद सम्पम्िमा पाँच प्रलतशत ममनत सं िार िचन किी गनन ददइनेछ ।
(5)

उपदिा (४) बमोम्जम घर जग्गा मूल्र्यांकन गनन दे हार्यको घर जग्गा मूल्र्यांकन सलमलत गठन गनन सकनेछ ।
(क) नगर कार्यनपालिकािे तोकेको ईम्ञ्जलनर्यर वा प्राववलधक - सं र्योजक

(ि) नगर कार्यनपालिकािे तोकेको घरजग्गा सम्बन्धी ववज्ञ एक जना – सदस्र्य
(ग) कर एकाईको प्रमुि – सदस्र्य सम्चव

(6)

घरजग्गा मूल्र्यांकन सलमलतिे नगरपालिकाको लनवानम्चत प्रलतलनलध वा अलधकृत वा अन्र्य कुनै ववज्ञिाई वैठकमा आमन्त्रण गनन
सकनेछ ।

(7)

घरजग्गा मूल्र्यांकन सलमलतिे प्रत्र्येक पाँच वषनमा घर जग्गा मूल्र्यांकनका आधार र दररे टको सुझाव लसिाररस गनन सकनेछ ।

(8)

घरजग्गा मूल्र्यांकन सलमलतिे बैठकको कार्यनववलध आिै लनधानरण गनन सकनेछ ।

(9)

उपदिा (५) बमोम्जम गठीत मूल्र्यांकन सलमलतिे गरे को मूल्र्यांकनमा म्चि नबुझे करदातािे उपदिा () बमोम्जम गठीत
मूल्र्यांकन पुनराविोकन सलमलत समि लनवेदन गनन सकनेछ ।

(10) उपदिा (९) बमोम्जम पुनराविोकन प्रर्योजनकािालग दे हार्यको घर जग्गा मूल्र्यांकन पुनराविोकन सलमलत गठन गनन सकनेछ ।
(क) सम्बम्न्धत विासलमलतिे तोकेको लनवानम्चत प्रलतलनलध - सं र्योजक
(ि) नगर कार्यनपालिकािे तोकेको ईम्ञ्जलनर्यर वा प्राववलधक - सदस्र्य
(ग) कर एकाईको प्रमुि – सदस्र्य सम्चव
(11)

सम्पम्ि करको प्रर्योजनको िालग सम्पम्िको स्वालमत्व दे हार्यको व्र्यम्िमा रहेको मालननेछ:
(क) आलथनक वषनको पवहिो ददन जुन सम्पम्ि जसको स्वालमत्वमा रहेको छ सो सम्पम्ि सोही व्र्यम्िको नाममा ।

ु
(ि) कुनै सम्पम्ि एक िन्दा बढी व्र्यम्िहरुको सं र्यि
स्वालमत्वमा रहेकोमा स्वालमत्व स्पष्ट िएकोमा सोही अनुसार र अन्र्यथा
सबैको बराबर हक ।

(12)

करदातािे प्रत्र्येक वषन कर लनधानरणका िालग मंलसर मसान्त लित्र अनुसूची ३ को ढाँचामा नगरकार्यनपालिकाको कार्यानिर्य/विा
कार्यानिर्यमा वववरण पेश गनुन पनेछ ।

(13)

सम्पम्िको वववरण सम्पम्ि धनी स्वर्यंिे पेश गनुन पनेछ । र्यसरी वववरण पेश गनन नगर िेत्रलित्र रहेको सम्पूणन सम्पम्िको
वववरण एवककृत रुपमा आफ्नो सम्पम्ि रहेको विाहरु मध्र्ये कुनै एक विामा पेश गनुन पनेछ ।

(14)

उपदिा (१३) बमोम्जम सम्पम्ि धनी स्वर्यं उपम्स्थत िई वववरण दाम्ििा गनन नसकेमा सगोिको पररवारका कानुन बमोम्जम

उमेर पुगेका कुनै सदस्र्यिे वा सम्पम्ि धनीको वारे सनामा प्राप्त व्र्यम्ििे दाम्ििा गनन सकनेछन् । पररवारका अन्र्य सदस्र्य
निएका नाबािक तथा अशिका हकमा विा सलमलतको लसिाररश सवहत लनजको सं रिकिे सम्पम्ि वववरण बुझाउन सकनेछ ।
(15)

ु
ु
सं र्यि
स्वालमत्वमा रहेको सम्पम्िको वववरण सम्पम्ि धनीहरूिे सं र्यि
रूपमा वा सोमध्र्ये कुनै एकजनािे दाम्ििा गनन सकनेछ
।

(16)

करदातािे िरे को वववरण तथा प्रमाण जाँच गरी दतान गनन नगरपालिकािे कमनचारी वा टोिी िटाउन सकनेछ ।र्यस्ता कमनचारी
वा टोिीिे बुझ्न चाहेको सूचना वा माग गरे को वववरण उपिब्ध गराउनु सम्बम्न्धत सम्पम्ि धनीको कतनव्र्य हुनेछ ।

(17)

प्रचलित कानुन बमोम्जम नकसापास गरी लनमानण गनुप
न ने तर नकसा पास नगरी लनमानण िएका सं रचनाको सम्पम्ि वववरण बुझ्दा
नगरपालिकािे नकसापास दस्तुरबापत िाग्ने रकमको अनुमान गरी सो को दुई गुना धरौटी लिई सम्पम्ि वववरण स्वीकार गनन
सकनेछ । र्यस्ता सं रचनाको हकमा करदातािे ददएको वववरणिाई नै आधार मानी घरको आकार, प्रकार एवं लनमानण लमलत कार्यम
गरी सम्पम्िको मुल्र्यांकन गररने छ । र्यो ब्र्यवस्था िवन लनमानण सम्वम्न्ध मापदण्ि पािना निई लनमानण िएका सं रचनाहरुको
हकमा पलन िागु हुनेछ ।

तर, र्यसरी सं रचनाको वववरण स्वीकार गररएको कारणिे र्यस्ता िवन नकसा पास िएको वा मापदण्ि पुगेको मालनने छै न ।
(18)

सम्पम्ि धनीहरूिाई वववरण िाराम िनन सहर्योग गननका िालग नगरपालिकािे आवश्र्यकता अनुसार स्थानीर्य सं घसं स्था, सामुदावर्यक
सं स्था, टोि ववकास सं गठन तथा स्वर्यंसेवकहरूिाई पररचािन गनन सकनेछ ।

(19)

उपदिा (१८) बमोम्जमका सं घ, सं स्था, सं गठन तथा स्वर्यंसेवकहरू पररचािन गदान सम्पम्ि करसम्बन्धी अलिमुिीकरण गनुन पनेछ
।
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(20)

कर लतने दावर्यत्व िएका कुनै सम्पम्ि धनीको जग्गामा लनजको मञ्जुरनामा लिई अको व्र्यम्ििे सं रचना लनमानण गरे मा सं रचना
समेतको वववरण दाम्ििा गने तथा कर बुझाउने दावर्यत्व सम्बम्न्धत जग्गा धनीको हुनेछ ।

(21)

मूल्र्यािन सलमलतिे सम्पलत कर िगाउन र्योग्र्य मूल्र्य लनधानरण गनन लसिाररस गदान दे हार्यका आधारमा गनेछः–

(क) सम्पम्ि कर िगाउन र्योग्र्य मूल्र्य लनधानरण गदान प्रचलित बजार िाउिाई आधार मान्ने,
(ि) िौलतक सं रचनाको मूल्र्य प्रचलित बजार िाउबाट कार्यम हुन आएको मूल्र्यमा ह्रासकिी गने,

(ग) िण्ि (क) बमोम्जम मूल्र्यािन गने प्रर्योजनको िालग ह्रासकिी गदान सं रचनाको वनोटको आधारमा प्रत्र्येक वषन अनुसूची १
बमोम्जम गने,

(घ) जग्गा बाहेक अन्र्य िौलतक सं रचनाको मूल्र्यािन दर सं रचनाको बनोट, त्र्यसको आलथनक उपर्योगको महत्वको आधारमा
मूल्र्य लनधानरण गने,

(ङ) िौलतक सं रचनाको मूल्र्य लनधानरण गदान िलतग्रस्त वा ित्केको अवस्था िएमा िलतग्रस्त वा ित्केको िाग बराबरको मूल्र्य
घटाउने ।

(22) र्यस दिा बमोम्जम दाम्ििा गनुप
न ने कर प्रत्र्येक आलथनक वषनको मंलसर मसान्त लित्र कर एकाईमा दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(23) नाबािकको नाममा रहेको सम्पम्िमा िाग्ने सम्पम्ि कर दाम्ििा गने दावर्यत्व लनजको सं रिक वा माथवर ब्र्यम्िको हुनेछ ।
(24) कर निाग्ने :-

र्यस कार्यनववलधमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन दे हार्यको सम्पम्िमा सम्पम्ि कर िाग्ने छै न :- –

(क) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर्य सरकारको स्वालमत्वमा रहेको घर र जग्गा,
(ि) सरकारी अस्पतािको िवन र जग्गा,
(ग) गुठीको स्वालमत्वमा रहेको जग्गा,
(घ) सरकारी म्शिण सं स्था र अन्र्य सरकारी लनकार्यको स्वालमत्वमा रहेको िवन र जग्गा,
(ङ) धालमनक सं स्था (मम्न्दर, गुम्बा, चचन, मम्स्जद आदद) को िवन र जग्गा,
(च) िानेपानी सििन पोिरी, हवाई मैदान, ववद्युत उत्पादन गृह, मसानघाट, बसपाकन, रं गशािा, उद्यान, पाकन जस्ता सावनजलनक
उपर्योगका स्थिहरू,

(छ) राजदूतावास, वाम्णज्र्य लनर्योग, कुटनैलतक लनर्योगका िवन र जग्गा ।

(25) उपदिा (२४) बमोम्जम सम्पम्ि कर निाग्ने िनी तोवकएको सम्पम्िमा प्रचलित कानुन बमोम्जम सम्पम्ि कर िाग्ने कुनै व्र्यम्ि,
सं घ, सं स्था वा लनकार्यिे लनम्ित अवलधसम्म प्रर्योग गने गरी कुनै सं रचना लनमानण गरे मा र्यस्तो सं रचनाको वववरण दाम्ििा गने र
सम्पम्ि कर बुझाउने दावर्यत्व सम्बम्न्धत लनमानणकतानको हुनेछ ।

(26) नगरपालिकािे सम्पलत कर व्र्यवस्थापन गनन कम््र्युटरीकृत प्रववलध प्रर्योग गनन सकनेछ ।

११.

घरबहाि कर : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लित्र वहािमा िगाएको घरको आकार, प्रकार, बनौट र चचेको जग्गा (म््िन्थ
एररर्या) को आधारमा घर बहाि आर्य रकमको आलथनक ऐनिे लनधानरण गरे को प्रलतशतका दरिे घर बहाि कर िगाईअसुि उपर गनेछ
।
स्पवष्टकरण : र्यस दिाको प्रर्योजनको िालग घर िन्नािे िवन, गोदाम, टहरा, छ्प (सेि), कारिाना र र्यस्तै पक्की वा कच्चा सं रचना
सम्झनु पछन ।
(२) घर बहािमा िगाउने व्र्यम्ि घर बहाि करको करदाता हुनछ
े । कम्पनी वा सं स्था मािनत घर बनाई घर बहािमा ददएको
हकमा उि कम्पनी वा सं स्था घर बहाि करको करदाता हुनेछ ।

(३) घर बहािमा ददँदा प्रत्र्येक घरधनीिे सम्झौता गरी त्र्यस्तो सम्झौताको प्रलत वा सम्झौतामा सं शोधन गररएमा सोको वववरण सो कार्यन
िएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र कर एकाईमा पेश गनुन पनेछ ।

(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन कुनै कार्यानिर्य, कम्पनी, िमन, एजेन्सी, परामशनदाता वा जुनसुकै प्रकारको
सं गदठत सं स्थािे घर बहािमा लिएकोमा बहाि िुिानी गदान अग्रीम बहाि कर किी गरी घरधनीका तिनबाट कर एकाईमा घर
बहाि कर बुझाउनु पनेछ ।
(५) उपदिा (४) बमोम्जम अग्रीम कर किी गरी दाम्ििा गनुन पने घर बहाि कर किी िएको मवहना पलछको मवहनाको २५ गते
लित्र दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(६) घर बहािको प्रर्योजनको िालग नगर सिािे न्र्यूनतम मालसक घर बहाि रकम लनधानरण

गरी िागु गनन सकनेछ ।

(७) न्र्यूनतम मालसक घर बहाि रकम लनधानरण सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था लनदे म्शकामा उल्िेि िए बमोम्जम

हुनेछ ।

(८) घर बहािमा ददने घरधनीिे घर बहाि करको वववरण प्रत्र्येक आलथनक वषनको मंलसर मसान्त लित्र दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(९) र्यस दिा बमोम्जम दाम्ििा गनुप
न ने कर प्रत्र्येक आलथनक वषनको मंलसर मसान्त लित्र दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(१०) एक आलथनक वषनको घर बहाि कर एकमुष्ट अलग्रम रुपमा साउन मवहना लित्र दाम्ििा गने घरधनीिाई घर बहाि करमा दश
प्रलतशत छु ट ददइनेछ ।

१२.

घरजग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क : (१) प्रदे श सरकारिे प्रदे श कानून बमोम्जम घर, जग्गा वा घरजग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क, शेवा शुल्क र

रोक्का शुल्क िगाउन

सकनेछ ।
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(2) प्रदे श कानून बमोम्जम प्रदे श सरकािे िगाएको घरजग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्कको सं किन घर जग्गा रम्जष्ट्रेशनका बित नगरपालिकािे
गनेछ ।

(3) उपदिा (२) बमोम्जम नगरपालिका मािनत घरजग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क उठाउन आवश्र्यक पने साधन, श्रोत, प्रववलध, जनशम्ि र
कार्यानिर्यको व्र्यवस्थापन निएसम्म नेपाि सरकारबाट तोवकएको कार्यानिर्यिे सं किन

गनेछ ।

(4) उपदिा (३) बमोम्जम सं कलित रकममध्र्ये साठी प्रलतशतिे हुन आउने रकम नगरपालिकाको सं म्चत कोषमा र चालिस प्रलतशतिे
हुन आउने रकम मालसक रुपमा प्रदे श सं म्चत कोषमा दाम्ििा गनुन पनेछ ।

(5) र्यस दिामा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सं ववधानको अनुसूचीमा प्रदे श र स्थानीर्य तहको दुवैको साझा अलधकारसूचीमा रहेका

१३.

कर प्रशासन प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ ।

सवारी साधन कर : (१) अन्तरसरकारी ववि व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोम्जम प्रदे श सरकारिे सवारीसाधन कर िगाउन िगाई
असुि गनन सकनेछ ।

स्पवष्टकरण : र्यस दिाको प्रर्योजनको िालग सवारी साधन िन्नािे इन्धन वा र्याम्न्त्रक शम्िबाट सिकमा चल्ने चार पांग्र,े तीन पांग्रे वा
दुई पांग्रे सवारी साधन सम्झनु पछन ।

(2) उपदिा (१) मा जुन सुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन टाँगा, ररकसा, अटो ररकसा, ववद्युतीर्य ररकसा (ई-ररकसा) र पावर वििरमा
नगरपालिकािे सवारी साधन कर िगाई असुि उपर गनेछ ।
(3) उपदिा (२) बमोम्जम नगरपालिका मािनत सवारी साधन उठाउन आवश्र्यक पने साधन, श्रोत, प्रववलध, जनशम्ि र कार्यानिर्यको
व्र्यवस्थापन निएसम्म नेपाि सरकारबाट तोवकएको कार्यानिर्यिे संकिन गनेछ ।
(4) उपदिा (१) बमोम्जम सं कलित रकम मध्र्ये सं घीर्य एवं प्रदे श कानून नगरपालिकािाई प्राप्त रकम नगरपालिकाको सं म्चत कोषमा
जम्मा गनुन पनेछ ।

(5) र्यस दिामा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सं ववधानको अनुसूचीमा प्रदे श र स्थानीर्य तहको दुवैको साझा अलधकारसूचीमा रहेका

१४.

कर प्रशासन प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ ।

िूलमकर (मािपोत): (१) नगरपालिकािे िूलमकर (मािपोत) िगाई उठाउन सकनेछ ।

(2) र्यस ऐन बमोम्जम सम्पम्ि कर िाग्ने घर जग्गा बाहेकको अन्र्य जग्गामा िूलमकर (मािपोत) िाग्नेछ र त्र्यस्तो जग्गाको
जग्गाधनीिे िूलमकर (मािपोत) लतनुप
न नेछ ।

(3) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, नगर कार्यनपालिका र कुटनीलतक लनर्योगको नाममा िएका जग्गामा िूलमकर (मािपोत) िाग्ने छै न ।

(4) प्राकृलतक प्रकोपको अवस्था वा अन्र्य गम्िीर पररम्स्थलतमा नगरपालिकािे आधार र कारण िोिी त्र्यसबाट प्रिाववत सबैिे समान
सुववधा पाउने गरर िूलमकर (मािपोत) करमा छु ट वा लमनाहा ददने लनणनर्य गनन सकनेछ ।

(5) उपदिा (४)बमोम्जम छु ट ददने लनणनर्य िएकोमा सो लनणनर्य िएको लमलतिे १५ ददनलित्र त्र्यसको सूचना नगर सिाको बैठक चिेको
िए नगर सिामा र बैठक नचिेको िए त्र्यसपलछ बस्ने सिाको पवहिो बैठकिे पाररत गनुप
न नेछ ।

(6) नगरपालिकािे र्यस दिा बमोम्जमको िूलमकर (मािपोत) आँिैिे उठाउन वा नेपाि सरकार अन्तगनतको कुनै कार्यानिर्य मािनत
उठाउने व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।
(7) िूलमकर (मािपोत) प्रत्र्येक वषन मंलसर मसान्तलित्र कर एकाई वा सम्बम्न्धत विा कार्यानिर्य वा नगरपालिकिे तोकेको कार्यानिर्यमा
बुझाउनु पनेछ ।

(8) नगरपालिकिे प्राकृलतक प्रकोपको अवस्था वा ववशेष पररम्स्थलत लसजनना िएकोमा आधार र कारण िोिी नगरपालिकािर वा त्र्यसको

कुनै िास िेत्र तोकी सो िेत्रको जग्गाको िूलमकर (मािपोत) बुझाउने म्र्याद बढाउन सकनेछ ।सो म्र्यादलित्र िूलमकर (मािपोत)
बुझाएकोमा म्र्यादलित्र बुझाएको मालननेछ र थप शुल्क िाग्ने छै न ।तोवकएको समर्यमा िूलमकर नबुझाएमा आलथनक ऐनमा तोवकए
बमोम्जमको जररवाना समेत थप गरर असुि गररनेछ ।

१५. मनोरञ्जन करः (१) प्रदे श सरकारिे अन्तर सरकारी ववि व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोम्जम चिम्चत्र घर, लिलिर्यो घर, साँस्कृलतक
प्रदशनन हि, कन्सटनजस्ता मनोरञ्जन स्थिमा दे िाइने मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर िगाउन सकनेछ ।
(2) उपदिा (१) बमोम्जमको मनोरञ्जन कर एकमुष्ठ तोवकएको अवस्थामा सोही बमोम्जम र अन्र्य मनोरञ्जन स्थिको प्रवेशको िालग
िररद गररने वटकटको मूल्र्यमा िाग्नेछ ।
(3) उपदिा (२) बमोम्जम मनोरञ्जन करबाट उठे को रकम मनोरञ्जन स्थिको धनीिे कर उठाएको मवहना िन्दा पलछल्िो मवहनाको
पम्च्चस गते लित्र नगरपालिकामा जम्मा गनुन पनेछ।
(4) उपदिा (३) बमोम्जम मनोरञ्जन कर वापत सं कलित रकमको साठी प्रलतशतिे हुन आउने रकम सम्बम्न्धत नगरपालिकाको सं म्चत
कोषमा मालसक रुपमा जम्मा गनुन पनेछ ।
(5) उपदिा (३) को समर्य अवलधलित्र कर दाम्ििा नगरे मा वावषनक पन्र प्रलतशतका दरिे हुन आउने व्र्याज रकम जररवानाको रुपमा
असुिउपर गररनेछ ।
(6) र्यस दिा बमोम्जमको करको लनर्यम र प्रशासन नगरपालिकािे गनेछ ।
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(7) र्यस दिामा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सं ववधानको अनुसूचीमा प्रदे श र स्थानीर्य तहको दुवैको साझा अलधकारसूचीमा रहेका
कर प्रशासन प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ ।

१६. ववज्ञापन करः (१) नगरपालिकािे नगरपालिका िेत्र लित्र ववज्ञापन प्रर्योजनका िालग राम्िएका सूचनापिी (होलिनङबोिन) वा अन्र्य
ववज्ञापन सामग्रीमा ववज्ञापन कर िगाई असुि गनन सकनेछ ।
(2) नगरपालिकािे उपदिा (१) बमोम्जमको ववज्ञापन करबाट सं कलित कर रकमको साठी प्रलतशतिे हुन आउने रकम सम्बम्न्धत
नगरपालिकाको सं म्चत कोषमा र चालिस प्रलतशतिे

हुन आउने रकम प्रदे श सं म्चत कोषमा मालसक रुपमा जम्मा गनुन पनेछ ।

(3) र्यस दिा बमोम्जमको ववज्ञापन सामग्री राख्न नगरपालिकाबाट अनुमलत लिनुपनेछ ।

(4) उपदिा (५) बमोम्जमको अनुमलत पत्र ददँ दा सवनसाधारण जनताको वहत सम्बन्धी अन्र्य कुराको अलतररि ववज्ञापन राख्न पाउने
अवलध, नवीकरण गनुप
न ने समर्य, नवीकरण नगरे मा िाग्ने शुल्क, सौन्दर्यन ववगानन नहुने कुरा, सामग्रीको िावषक शुद्धता र शािीनता
ु नेछ ।
जस्ता शतन वकटान गररएको हुनप

(5) कुनै कम्पनी, िमन, एजेन्सी सँस्था वा व्र्यम्ििे अरु कसैिे प्रार्योजन गरे को सूचनापि (होलिनङबोिन) वा अन्र्य ववज्ञापन सामग्री रािेमा
र्यस दिा बमोम्जमको ववज्ञापन कर सम्बम्न्धत प्रार्योजकबाट असुि गरी राजश्व एकाई वा सो एकाईिे तोकेको बैंक िातामा
दाम्ििा गनुप
न नेछ ।

(6) नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकार वा सरकारी सँस्थाका जग्गा वा सम्पम्ि (पोि आदद) मा ववज्ञापन सामग्री रािेमा कर उठाउनु
अम्घ कर इकाईिे सो लनकार्यसँग समन्वर्य गरी कर असुि गनुप
न नेछ ।
(7) व्र्यापाररक वा व्र्यावसावर्यक प्रर्योजनको िालग राम्िएको ववज्ञापनमा िागेको कर छु ट वा लमनाहा हुन सकनेछैन ।
(8) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार र नगरपालिकाको तिनबाट रािेका ववज्ञापनमा कर िाग्ने कर िाग्ने छै न ।

(9) र्यस दिामा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सं ववधानको अनुसूचीमा प्रदे श र स्थानीर्य तहको दुवैको साझा अलधकारसूचीमा रहेका
कर प्रशासन प्रदे श कानून बमोम्जम हुनेछ ।

ँ ीगत िगानी र आलथनक कारोबारको आधारमा
१७. व्र्यवसार्य करः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्रका व्र्यापार, व्र्यवसार्य वा सेवामा पूज
व्र्यवसार्य दतानमा र नवीकरणमा

नगरपालिकाको आलथनक ऐनिे लनधानरण गरे बमोम्जम वावषनक व्र्यवसार्य कर िगाउन र उठाउनेछ ।

(2) एकै व्र्यम्ििे आफ्नो नाममा एक वा एकै प्रकृलतका व्र्यवसार्य वा शािा एक वा सोिन्दा बढी स्थानमा सञ्चािन गरे कोमा साठी
ददनलित्र सोको जानकारी कर इकाईिाई ददनुपनेछ ।

(2) र्यस दिा बमोम्जमको व्र्यवसार्य कर वावषनक रुपमा बुझाउनु पनेछ । कुनै करदातािे अग्रीम रुपमा पाँच वषनको कर एकमुष्ट
बुझाउन चाहेमा त्र्यस बापत िाग्ने रकममा १० प्रलतशतिे छु ट ददइनेछ ।
(3) करदातािे व्र्यवसार्य सञ्चािन गदान लनवेदनसाथ पेश गरे का वववरणमा हेरिेर पररवतनन वा नामसारी गनुप
न ने िएमा त्र्यसको कारण
परे को लमलतिे साठी ददनलित्र कर इकाईमा जानकारी ददनुपनेछ ।

(4) कर अलधकृतिे र्यस दिा बमोम्जम करदातािे पेश गरे का वववरण छानववन गरी अन्र्यथा दे म्िए र्यथाथन वववरण पेश गनन तीस ददनको
म्र्याद ददई करदातािाई सूचना ददन सकनेछ ।
(5) एकपटक व्र्यवसार्य दतान िएपलछ िारे जीको लनवेदन नपरे सम्म सो व्र्यवसार्य सञ्चािनमा रहेको मानी कर असुि गररनेछ ।
(6) कुनै करदातािे िाग्ने कर बुझाई व्र्यवसार्य दतान िारे ज गनन लनवेदन ददन सकनेछ ।

परिच्छे द- ५
करदाता दतान सम्बन्धी व्र्यवस्था

१८. करदाताको पवहचान तथा दतानः (१) व्र्यवसार्य सञ्चािन गनुपन ूवन दतान गरे र मात्र व्र्यवसार्य सञ्चािन गनुपन नेछ ।
(2) कर इकाईिे र्यस ऐन बमोम्जम कर लतनुप
न ने व्र्यम्ि वा करदाताको पवहचान गनुप
न नेछ ।
(3) उपदिा (२) बमोम्जम करदाताको पवहचान गदान व्र्यम्ि वा करदाताको नाममा रहेको सम्पम्ि, लनजिे गरे को कारोबार र कर
इकाईिाई कुनै श्रोतबाट प्राप्त सूचना तथा सो इकाईिे छानववन गदान दे म्िएका आधारमा करदाताको परीिण गररनेछ ।

(4) कर इकाईिे र्यस ऐन बमोम्जम कर लतनुप
न ने दावर्यत्व िएका करदाताको वववरण िुिाई करदाता दतान गरी राख्नुपनेछ ।
(5) नेपाि सरकारबाट स्थार्यी िेिा नम्बर लिएका करदातािे कर सम्बन्धी कारोबार गदान सोही नम्बरको प्रर्योग गनुप
न नेछ ।

१९. करदाताको दावर्यत्वः- र्यस ऐन बमोम्जम कर लतनुपन ने कतनव्र्य िएका करदाताको दे हार्य बमोम्जम दावर्यत्व हुनेछः
(क) आिूिाई करदाताको रुपमा दतान गराउने ।
(ि) लनधानररत समर्यमा वववरण पेश गने ।
(ग) लनधानररत समर्यमा कर दाम्ििा गने ।

(घ) र्यस ऐन बमोम्जम कुनै शुल्क, जररवाना वा ब्र्याज बुझाउनु पने िए समर्यमा बुझाउने ।
(ङ) वहसाब वकताव र अलििेि दुरुष्त राख्ने ।

(च) कर अलधकृतिे मागेको सूचना तथा तथर्यांक समर्यमा उपिब्ध गराउने ।
(छ) कर इकाईिाई आवश्र्यक सहर्योग गने ।
11

२०. करदाताको अलधकारः- (१) करदातािाई दे हार्य बमोम्जमको अलधकार हुनेछः
(क) सम्मानपूवक
न व्र्यवहारको अलधकार
(ि) प्रचलित कानून बमोम्जम सूचना प्राप्त गने अलधकार
(ग) कर सम्बन्धी ववषर्यमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने अलधकार
(घ) प्रलतरिाको िालग कानून व्र्यवसार्यी वा िेिा परीिक लनर्युम्ि गने अलधकार

(ङ) कर सम्बन्धी गो्र्य कुराहरु र्यस ऐनमा उल्िेि िए बाहेक अनलतिम्र्य हुने अलधकार

ु नेछ ।
(2) करदातािे उपदिा (१) बमोम्जमको अलधकारको दाबी गनन आफ्नो दावर्यत्व पूरा गरे को हुनप

२१. करदाताको प्रलतलनलधत्वः (१) करदाताको प्रलतलनलधत्व करदाताको पररवारको उमेर पुगेको सदस्र्य, माथवर व्र्यम्ि वा लनजको कानून
व्र्यवसार्यी वा िेिापाि वा िेिापरीिक वा लनजिे लिम्ित रुपमा अम्ख्तर्यारी ददई पठाएको उमेर पुगेको वारे सिे गनन सकनेछ ।

स्पष्टीकरणः र्यस दिाको प्रर्योजनका िालग उमेर पुगेको िन्नािे १८ वषनको उमेर पुगेको व्र्यम्ि सम्झनुपनेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोम्जम प्रलतलनलधत्व गनन सकने व्र्यम्िका तिनबाट गररएका कामकारवाही करदाता स्वर्यंिे गरे को मालननेछ ।

परिच्छे द ६
वववरण दाम्ििा सम्बन्धी व्र्यवस्था

२२. वववरण दाम्ििा ददन आदे श ददन सकनेः- (१) र्यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउनुपने दावर्यत्व िएको व्र्यम्ििे कर वववरण नबुझाएमा

वा वववरण दाम्ििा गदान व्र्यहोरा िरक पारी दाम्ििा गरे को िनी शंका गनन सवकने आधार र कारण िएमा कर अलधकृतिे आधार र
कारण िोिी कर वववरण दाम्ििा गनन आदे श ददन सकनेछ । त्र्यस्तो आदे श प्राप्त िएमा सम्बम्न्धत व्र्यम्ििे सो आदे श प्राप्त िएको
लमलतिे पैलतस ददन लित्रमा कर इकाईमा वववरण दाम्ििा गनुप
न नेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोम्जमको म्र्यादलित्र वववरण दाम्ििा गनन नसकने सम्बम्न्धत व्र्यम्ििे आधार र कारण िोिी समर्यावलध थपको िालग
लनवेदन ददएमा कर अलधकृतिे

बढीमा तीस ददन सम्मको समर्यावलध थप ददन

सकनेछ ।

२३. वववरण सच्र्याउन सवकनेः (१)र्यस पररच्छे द बमोम्जमको कर वववरण दाम्िि िइसकेपलछ कुनै तथर्य सम्बन्धी वा गम्णतीर्य िूि
िएको िन्ने िागेमा करदातािे पवहिा वववरण दाम्िि िएको लमलतिे तीन मवहनालित्र र्यथाथन, तथर्य र सही अंकसवहतको करको
वववरण पेश गनन सकनेछ ।
(2) उपदिा (१) मा जे सुकै िेम्िएको िएता पलन आलथनक वषनको अन्त िइसकेपछी व्र्यलतत िइसकेको आलथनक वषनको वववरण
सच्र्याउन सवकने छै न ।

परिच्छे द - ७
कर दाम्ििा सम्बन्धी व्र्यवस्था

२४. कर दाम्ििा गनुप
न ने: (१) र्यस ऐन बमोम्जम दाम्ििा गनुन पने कर ऐनको पररच्छे द ४ मा उल्िेि गररएकोमा सोही समर्यमा र समर्य
उल्िेि निएको हकमा प्रत्र्येक आलथनक वषनको मंसीर मसान्त लित्र कर एकाईमा दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(2) र्यस ऐन बमोम्जम अलग्रम कर किी गरी दाम्ििा गनुन पने कर कर किी िएको मवहना पलछको मवहनाको २५ गते लित्र कर

25.

एकाईमा दाम्ििा गनुन पनेछ ।

कर दाम्ििाको लनस्सा ददनु पने : करदातािे र्यस ऐन बमोम्जम बुझाउन पने कर वा गैर कर राजश्व वा अन्र्य रकम बुझाएपलछ
करदातािाई तत्काि त्र्यसको लनस्सा ददनुपनेछ ।

परिच्छे द – ८
कर वितान र समार्योजन

२६. कर वितान सम्बन्धी व्र्यवस्था :(१) करदातािे र्यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउँदा लतरे न ु पने िन्दा बढी कर दाम्ििा गरे कोमा सो कर
रकम वितान माग गनन सकनेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोम्जम वितानको िालग लनवेदन परे कोमा व्र्यहोरा साँचो दे म्िएमा कर अलधकृतिे लनवेदन परे को एक मवहना लित्र माग
बमोम्जम वितान ददने लनणनर्यका िालग प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृत समि स्वीकृतका िालग पेश गनुन पनेछ ।

(3) उपदिा (२) बमोम्जम स्वीकृलतका िालग पेश िएकोमा पेश िएको ७ ददन लित्र वितान ददने वा नददने सम्बन्धमा टुंगो िगाई कार्यन
िर्छ्यौट गरी सकनु पनेछ ।
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२७. कर समार्योजन सम्बन्धी व्र्यवस्था : (१) करदातािे दिा २६ बमोम्जम वितान पाउने ठहररएको रकम दाम्ििा गनुन पने कर रकममा
समार्योजन गनन कर अलधकृत समि लनवेदन ददन सकनेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोम्जम वितानको िालग लनवेदन परे कोमा व्र्यहोरा साँचो दे म्िएमा कर अलधकृतिे लनवेदन परे को एक मवहना लित्र माग
बमोम्जम कर समार्योजन गने लनणनर्यका िालग प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृत समि स्वीकृतका िालग पेश गनुन पनेछ ।

(3) उपदिा (२) बमोम्जम स्वीकृलतका िालग पेश िएकोमा पेश िएको ७ ददन लित्र कर समार्योजन गने वा नगने सम्बन्धमा टुंगो िगाई
कार्यन िर्छ्यौट गरी सकनु पनेछ ।

परिच्छे द – ९
कर परीिण र कर लनधानरण

२८. कर परीिण र कर लनधानरण: (१) र्यस ऐन बमोम्जम करदातािे वववरण पेश नगरे को वा पेश गरे को वववरणमा दे हार्यका सबै वा कुनै
काम कुरा िए गरे को दे म्िएमा कर अलधकृतबाट कर पररिण गरी कर लनधानरण गररनेछ :
(क) िातापाता, हरवहसाब वा अलििेि दुरुस्त नदे म्िएमा।
(ि) गित वा झुिा कागजात/वववरण सं िग्न गरे को दे म्िएमा।
(ग) र्यथाथन कारोबार नदे िाएको ववश्वास गनुप
न ने कारण िएमा।
(घ) कारोबारका आधारमा करको दावर्यत्व कम दे िाएकोमा।
(ङ) करको दर िरक पारे कोमा।
(च) कानून बमोम्जम कर छु ट वा लमनाहा हुन नसकनेमा पलन सोको दाबी गरे कोमा ।
(2) उपदिा (१) बमोम्जम कर लनधानरण गनुप
न ने दे म्िएमा करदातािाई आधार र कारण िुिाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनन तीस
ददनको सूचना ददनु पनेछ ।
(3) उपदिा (२) बमोम्जम सूचना प्राप्त िएकोमा करदातािे सूचनामा तोवकएको म्र्याद लित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुन पनेछ ।

(4) कर अलधकृतिे उपदिा (३) बमोम्जम तोवकएको म्र्यादलित्र करदातािे स्पष्टीकरण पेश गरे मा सो समेतिाई आधार बनाई र
स्पष्टीकरण पेश नगरे मा कानून बमोम्जम कर लनधानरण गनुन पनेछ ।

(5) करदातािे स्वर्यं कर लनधानरण गरी वववरण पेश गरे को अवस्थामा वववरण पेश गरे को लमलतिे चार वषन लित्र कर अलधकृतिे पुन:
कर लनधानरण वा सं शोलधत कर लनधानरण गनुप
न ने सन्तोषजनक आधार र कारण िएमा करदातािाई सिाईको मौका ददई त्र्यस्तो कर
लनधानरण गनन सकनेछ।

२९. कर लनधानरणको सूचना: (१) र्यस ऐन बमोम्जम कर अलधकृतबाट कर लनधानरण िएकोमा बुझाउनु पने कर रकम, स्थान, समर्य लसमा
र बैंक िाता नम्बर समेत उल्िेि गरी करदातािाई कर लनधानरणको सूचना ददनु पनेछ ।
(6) र्यस ऐन बमोम्जमको कर दाम्ििा गदान लनधानरणको सूचना प्राप्त िएपलछ करदातािे सो सूचनामा उल्िेम्ित स्थान र समर्यलसमा

लित्र

कर दाम्ििा गनुन पनेछ ।
(7) उपदिा (१) बमोम्जम कर रकम बैंक दाम्ििा गररएकोमा करदातािे त्र्यसको सम्बम्न्धत िौचर कर इकाईमा बुझाउनु पनेछ ।

परिच्छे द – १०
कर सं किन सम्बन्धी व्र्यवस्था

३०. कर सं किन सम्बन्धी व्र्यवस्था: (१) र्यस ऐन बमोम्जम असुि उपर गनुपन ने कर, व्र्याज र शुल्क वापतको रकम करदातािे र्यस

ऐनमा तोवकएको अवलधमा दाम्ििा नगरे मा कर अलधकृतिे प्रमुि प्रशावकर्य अलधकृतको पूवन स्वीकृलत लिई दे हार्यको एक वा एक िन्दा
बढी तरीका बमोम्जम कर असुि गनन सकनेछ :

(क) करदातािाई वितान गनुपन ने रकम िए त्र्यसमा किा गरे र ।
(ि) नेपाि सरकार प्रदे श सरकार स्थानीर्य सरकार वा सरकारी स्वालमत्वका सं स्थाबाट करदातािे
पाउने रकमबाट किा गनन िगाएर ।

(ग) कुनै तेस्रो व्र्यम्ििे करदातािाई लतनुपन ने रकम करदाताको पूवन सहमलत लिई किा गरे र ।
(घ) बैंक वा ववम्िर्य सं स्थामा रहै को करदाताको रकमबाट किा गनन िगाएर ।
(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरे र ।
(च) करदाताको चि तथा अचि सम्पम्िमालथ दावव वा कब्जा गरे र।
(छ) करदाताको सम्पम्ि एकैपटक वा पटक पटक गर तोवकए बमोम्जम लििाम वववि गरे र ।
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(2) उपदिा (१) को िण्ि (छ) बमोम्जम लििामको कारबाही सुरु िएपलछ र्यो कारबावह समाप्त हुन ु पूवन कर दाम्ििा गनन ल्र्याएमा
बुझाउन बाँकी कुि रकमको थप पाँच प्रलतशत शुल्क सवहत असुि गररनेछ ।

(3) लििामबाट प्राप्त रकम करदातािे लतनुपन ने कर रकम िन्दा बवढ िएमा बवढ िएजलत रकम साठ्ठी ददनलित्र सम्बम्न्धत करदातािाई
वितान ददनुपनेछ ।

(4) उपदिा (३) बमोम्जम रकम वितान गदान लनजिे उपिब्ध गराएको बैंक िातामा जम्मा गररददनु पनेछ ।
३१. वकस्ताबन्दीमा कर असुिी : कुनै िास करदातािाई लबषेश पररम्स्थलतमा समर्यमा कर लतनन नसकने कारण िई सो कुराको लनवेदन

गनन आएमा कर अलधकृतिे जाँचबुँझ गदान कारण सन्तोषजनक दे म्िएमा पचान ििा गरर बवढमा एक वषनलित्र तीन वकस्तामा कर
दाम्ििा गनन आदे श ददन सकनेछ ।तर वढिा बुझाए बापत र्यस ऐन बमोम्जम िाग्ने ब्र्याज लमनाह हुने छै न ।

परिच्छे द -११
जररवाना शुल्क र ब्र्याज

३२. जररवाना िाग्नेः र्यस ऐनको पािना नगरी करको दावर्यत्व हटाएमा कर अलधकृतिे कर लबगोको दश प्रलतशत जररवाना गनन सकनेछ ।
३३. व्र्याज िाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम दाम्ििा गनुपन ने कर समर्यमा दाम्ििा नगरे मा लतनुन बुझाउनु पने रकमको वावषनक १० प्रलतशत व्र्याज
िाग्नेछ ।

३४. अलििे ि नरािेमा शुल्क िाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम अलििेि राख्नुपने कतनव्र्य िएका करदातािे अलििेि नरािेमा रु १००० शुल्क
िाग्नेछ ।

३५. समर्यमा वववरण दाम्ििा नगरे मा शुल्क िाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम वववरण दाम्ििा गनुपन ने दावर्यत्व िएका करदातािे समर्यमा
वववरण दाम्ििा नगरे मा प्रलत वववरण रु १,०००/-

शुल्क िाग्नेछ ।

३६. झुठा वववरण ददएमा शुल्क िाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम वववरण दाम्ििा गनुपन ने दावर्यत्व िएका करदातािे झुठा वववरण दाम्ििा गरी
करको दावर्यत्व घटाएमा िरक परे को कर रकम असुि गरी सोको १० प्रलतशत शुल्क िाग्नेछ ।

३७. व्र्याज निाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम िाग्ने शुल्क व्र्याज र जररवानामा पुन: व्र्याज िाग्ने छै न ।
परिच्छे द-१२
पूवानदेश र प्रशासकीर्य पुनराविोकन

३८.

पूवानदेश माग गनन सकने : (१) कुनै करदातािाई र्यस ऐन बमोम्जम िगाइएको कर,दस्तुर, शुल्क वा ऐनका व्र्यवस्था बारे दिववधा

िएमा सोको लनराकरणका िालग लनजिे प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृत समि लनवेदन ददन सकनेछ ।

(2) उपदिा (१) बमोम्जमको लनवेदन ददएकोमा प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृतिे दिववधा लनराकरण गनन पूवानदेश जारी गरी करदातािाई सो
पूवानदेश उपिब्ध गराउनेछ ।

(3) उपदिा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन अदाितमा ववचाराधीन रहेको वा अदाितबाट लनणनर्य िईसकेको ववषर्यमा
र्यस दिा बमोम्जम पूवानदेश जारी गनन सवकने छै न ।

(4) उपदिा (१) बमोम्जमको पूवानदेश अदाितको आदे शबाट अन्र्यथा निएसम्म कार्यम रहनेछ ।
३९. प्रशासकीर्य पुनराविोकन हुन सकने : र्यस ऐन बमोम्जमका दे हार्यका लनणनर्यमालथ प्रशासकीर्य पुनराविोकन हुन सकनेछ ।
(क) कर अलधकृतिे गरे को कर लनधानरण, पुन: कर लनधानरण र सं सोलधत कर लनधानरण सम्बन्धी लनणनर्य ।

(ि) र्यस ऐन बमोम्जम िाग्ने वा िागेको कर र गैरकर राजश्व तथा अन्र्य दस्तुर, शुल्क, व्र्याज सम्बन्धी लनणनर्य ।

४०. प्रशासकीर्य पुनराविोकनको प्रविर्या : (१) र्यस ऐन बमोम्जमको कर लनधानरणको लनणनर्य उपर म्चि नबुझ्ने करदातािे सो लनणनर्य
िएको लमलतिे ३० ददनलित्र प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृतसमि प्रशासकीर्य पुनराविोकनका िालग लनवेदन ददन सकनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोम्जम प्रशासकीर्य पुनराविोकनको िालग परे को लनवेदनमालथ ६० कार्यनददन लित्र कारवाही र वकनारा गनुप
न नेछ ।
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परिच्छे द -१३
पुनरावेदन

४१. उजुरी निाग्ने : र्यस ऐन बमोम्जम प्रशासकीर्य पुनराविोकन गनन सवकने ववषर्यमा त्र्यस्तो पुनराविोकन निई कुनै अदाितमा कुनै
उजुर िाग्ने छै न ।

४२. पुनरावेदन ददन सकने : (१) प्रशासकीर्य पुराविोकनको लनणनर्य िएकोमा सो लमलतिे र प्रशासकीर्य पुनराविोकन नहुने ववषर्यमा कारण
परे को लमलतिे म्चि नबुझ्ने पििे ६० ददनलित्र सम्बम्न्धत म्जल्िा अदाितमा पुनरावेदन ददन सकनेछ ।
(२) म्जल्िा अदाितिे गरे को लनणनर्य अम्न्तम हुनेछ ।

परिच्छे द - १४
गैरकर राजश्व

४३. सेवाशुल्क तथा दस्तुर : नगरपालिकािे सं ववधानको अनुसूची ८ बमोम्जमका िेत्र र ववषर्यमा आिूिे पुर्यानएको सेवाबापत सेवाशुल्क
तथा दस्तुर िगाई उठाउन सकनेछ ।

४४. पर्यनटन शुल्क: (१) नगरपालिकािे आँिै लनर्यमन गरे को पर्यनटकीर्य स्थि, पर्यनटन व्र्यवसार्य र पर्यनटकीर्य विर्याकिापमा पर्यनटन शुल्क
िगाई उठाउन सकनेछ । पर्यनटकीर्य िेत्रमा उपिब्ध गराएको सेवाको िागत, सञ्चािन र सम्िार िचनिाई आधार मानी पर्यनटन
शुल्क िगाउनु पनेछ ।

(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेम्िएको िए तापलन नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्र पर्यनटक प्रवेश गरे को आधारमा मात्र पर्यनटक
शुल्क िगाइने छै न ।

४५. सवारी साधन पावकनङ शुल्क : नगरपालिकािे आिूिे लनमानण वा व्र्यवस्था गरे को सवारी साधन पावकनङ स्थिमा सवारी साधन पावकनङ
शुल्क िगाई उठाउन सकनेछ । तर नेपाि सरकार र प्रदे श सरकारिे लनमानण गरे का रावष्ट्रर्य र प्रदे श स्तरका राजमागनको छे उछाउ
वा पेटीमा पावकनङ शुल्क उठाउन सकने छै न ।

४६. वहाि ववटौरी शुल्क: नगरपालिकािे सावनजलनक, स्थानीर्य सरकारको नाममा रहेको र ऐिानी जग्गा र त्र्यस्ता जग्गामा रहेका पोिरी,
हाटबजार, प्रदशननस्थि र ती ठाउँमा राख्न अस्थार्यी अनुमलत लिएका पसिमा बहाि ववरौटी शुल्क िगाई उठाउन सकनेछ ।

४७. जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तु शुल्क : नगरपालिकािे जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तुको कारोबारमा शुल्क िगाई उठाउन सकनेछ
।

४८. केविकार शुल्क : (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्र सञ्चािन िएका केविकारमा शुल्क िगाई उठाउन सकने छ ।
(२) उपदिा (१) बमोम्जमको शुल्क केविकार सञ्चािकिे प्रवेश वटकटमा नै समावेश गरी सं किन गनुप
न नेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोम्जम सं किन गरे को शुल्क सं किन गरे को मवहनापलछको मवहनाको २५ ददनलित्र वववरणसाथ कर एकाईमा
दाम्ििा गनुप
न नेछ ।

४९. िुंगा पररवहन (बोट सेवा) शुल्क : नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्र सञ्चािन िएका िुंगा पररवहन (बोट सेवा) मा शुल्क िगाई
उठाउन सकनेछ ।

५०. अन्र्य शुल्क िगाउन सकने : (१) नगरपालिकािे अनुसूची- २ मा उम्ल्िम्ित ववषर्य र िेत्रमा शुल्क िगाई उठाउन सकनेछ ।

(२) नगरपालिकािे सं ववधान र अन्तर सरकारी वविीर्य व्र्यवस्थापन ऐन, २०७४ को ववपररत नहुने गरी आिूिे प्रदान गरे को सेवा,
सुववधा र व्र्यवस्थापन गरे का थप वा नर्याँ िेत्र वा ववषर्यमा शुल्क िगाउन सकनेछ ।
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(३) उपदिा (२) बमोम्जम सेवाशुल्क िगाउने वा त्र्यसको दरमा हेरिेर गरे को कुराको वववरण नगरपालिकािे त्र्यस्तो लनणनर्य िएको
लमलतिे सात कार्यनददन लित्र नगर सिाको बैठक चिेको समर्यमा सिामा र त्र्यस्तो बैठक नचिेको समर्यमा त्र्यसपलछ बस्ने सिाको
पवहिो बैठकमा पेश गनुप
न नेछ ।

५१. छु ट वा लमनाहा : (१) नगरपालिकािे िास अवस्थामा र्यस ऐन बमोम्जम िाग्ने वा िागेको गैरकर राजश्वमा आधार र कारण िुिाई
आंम्शक वा पूणन रुपमा छु ट ददन वा लमनाहा गनन सकनेछ । र्यसरी छु ट ददँदा समान अवस्थाका सबै करदातािाई समान व्र्यवहार गनुन
पनेछ ।

(२) नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारिे कुनै पररर्योजना वा ववकास कार्यनका िालग िास सामग्री, कारोबारमा कर निाग्ने व्र्यवस्था
गरे मा नगरपालिकािे तत् तत् सरकारसँग समन्वर्य गरी कर छु ट सम्बन्धी सो व्र्यवस्थाको पािना गने गराउनेछ ।
(३) उपदिा (१) बमोम्जम गैरकर, राजश्व छु ट वा लमनाहा ददएको वववरण सिाको बैठक चिेको समर्यमा सिामा र त्र्यस्तो बैठक
नचिेको समर्यमा त्र्यसपलछ बस्ने सिाको पवहिो बैठकमा पेश गनुप
न नेछ ।

परिच्छे द-१५
समन्वर्य सम्बन्धी व्र्यवस्था

५२. नेपाि सरकारसँग समन्वर्य : (१) नगरपालिकािे सं घीर्य कानून वा ऐन बमोम्जम असुि उपर गनुपन ने कर वा गैरकर राजश्व असुि
गनन एक िार प्रणािी अपनाउन सकनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोम्जमको एक िार प्रणािी अपनाउन नगरपालिका वा नगरपालिकािे अलधकार सुम्पेको अलधकृत वा कर
अलधकृतिे नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे सो प्रर्योजनका िालग अलधकार सुम्पेका अलधकृतसँग समन्वर्य गरी आवश्र्यक
व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।
(३) नगरपालिकािे सं ववधानको साझा सूचीमा रहेका ववषर्यसँग सम्बम्न्धत कर वा गैरकर राजश्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका
सम्बन्धमा नेपाि सरकारसँग समन्वर्य गनन सकनेछ ।
(४) उपदिा (२) र (३) बमोम्जमको व्र्यवस्था अन्तगनत समन्वर्य गरी टुंगोमा पुगेका ववषर्यहरु र्यस ऐनमा परे सरह मालननेछ र ती
व्र्यवस्थाका हकमा र्यस ऐनका अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सोही अनुसार कार्यानन्वर्यन गनुप
न नेछ ।

५३. प्रदे श सरकारसँग समन्वर्य : (१) नगरपालिकािे प्रदे श कानून वा र्यस ऐन बमोम्जम असुि उपर गनुपन ने कर वा गैरकर राजश्व
असुि गनन एकिार प्रणािी अपनाउन सकनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोम्जमको एक िार प्रणािी अपनाउन नगरपालिका वा नगरपालिकािे अलधकार सुम्पेको अलधकृत वा कर
अलधकृतिे नेपाि सरकार वा नेपाि सरकारिे सो प्रर्योजनका िालग अलधकार सुम्पेको अलधकृतसँग समन्वर्य गरी आवश्र्यक
व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।
(३) नगरपालिकािे सं ववधानको साझा सूचीमा रहेको ववषर्यसँग सम्बम्न्धत कर वा गैरकर राजश्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका
सम्बन्धमा प्रदे श सरकारसँग समन्वर्य गनन सकनेछ ।
(४) उपदिा (२) र (३) बमोम्जमको व्र्यवस्था अन्तगनत समन्वर्य गररएका ववषर्यहरु र्यस ऐनमा परे सरह मालननेछ । र ती
व्र्यवस्थाको हकमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्िएको िएतापलन सोही अनुसार कार्यानन्वर्यन गनुप
न नेछ ।

५४. केन्रीर्य बैं कसँग समन्वर्य : नगरपालिकािे कर र गैरकर राजश्व सं किनका सम्बन्धमा केन्रीर्य बैंक (नेपाि राष्ट्र बैंक) सँग समन्वर्य
गरी आवश्र्यक व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।

५५. अन्र्य लनकार्य, कार्यानिर्य र सँस्थासँग समन्वर्य : नगरपालिका वा सोको कुनै अलधकृतिे कर तथा गैरकर राजश्वसँग सम्बम्न्धत
ववषर्यमा नेपाि सरकार र प्रदे श सरकार अन्तगनतका सरकारी लनकार्य, बैंक वा सँस्थासँग समन्वर्य गनन सकनेछ ।
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परिच्छे द-१६
राजश्व प्रस्ताव, तजुम
न ा तथा सूचना सम्बन्धी व्र्यवस्था

५६. राजश्व सम्बन्धी नर्याँ प्रस्ताव : नगरपालिकािे कर तथा गैरकर सम्बन्धी नर्याँ कर प्रस्ताव तर्यार गदान सरोकारवािा सँग परामशन
गनुप
न नेछ ।

५७. सूचना सावनजलनक गनुप
न ने : (१) र्यस ऐन बमोम्जम नगरपालिकािे िगाएको कर र गैरकर राजश्व उठाउने कार्यानिर्यको प्रमुििे
राजश्वको दर र त्र्यसमा िएका हेरिेर सम्बन्धी सूचना सवनसाधारणको िालग सावनजलनक गनुप
न नेछ ।

(२) नगरपालिकािे उपदिा (१) बमोम्जमका कर, राजश्वका दर र त्र्यसमा िएको हेरिेर समेत लमिाई नगरपालिकाको वेबसाइटमा
राख्ने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।

(३) नगरपालिकािे कर र राजश्वका दर र हेरिेर सम्बन्धी केन्रीर्य सूचना प्रणािीमा समेत राख्ने प्रर्योजनका िालग नेपाि सरकार,
अथन मन्त्रािर्य सो मन्त्रािर्यिे तोकेको कार्यानिर्यिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

परिच्छे द- १७
ववववध

५८. ववद्युतीर्य माध्र्यमको प्रर्योग गनन सकने : र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्िएको िए तापलन नगरपालिकािे ववद्युतीर्य माध्र्यम
(अनिाइन) बाट करदातािाई सूचना ददने, करदातािे आफ्नो वववरण र प्रमाण पेश गने, कर िगार्यतको लतनुन बुझाउनु पने रकम
दाम्ििा गने एवम् कर वा त्र्यस्तो रकम बुझाइएको रलसद ददने िगार्यतका कर सम्बन्धी अन्र्य कामकारवाही गनन सकने व्र्यवस्था गनन
सकनेछ ।

५९. ठे क्कामा िगाउन नपाइने : (१) नगरसिाबाट लनणनर्य िएकोमा बाहेक नगरपालिकािे आिूिे असुि गनुपन ने कुनै कर वा राजश्व ठे क्का
िगाई उठाउन पाइने छै न ।
(2) कर वा राजश्व ठे क्का बन्दोवस्त गने सम्बन्धमा नगरपालिकािे कार्यनववलध बनाइ िागु गनन सकनेछ।

६०. अनुसूचीमा हे रिेर : नगरपालिकािे र्यस ऐनको अनुसूचीमा आवश्र्यक हेरिेर गनन सकनेछ र त्र्यसरी गररएको हेरिेरको सूचना बैठक
बसेको िए बैठकमा र तत्काि बैठक नबसेको िए त्र्यसपलछ बस्ने नगर सिाको पवहिो बैठकमा पेश गनुप
न नेछ ।

६१. कागजातको ढाँचा : (१) र्यो ऐन र र्यस ऐन अन्तगनत बनेको लनदे म्शकामा उल्िेि निएको वा नतोवकएको कुनै वववरण, ढाँचा,
तररका वा जानकारी सम्बन्धमा आवश्र्यक व्र्यवस्था गनन उपर्युि दे म्िएमा नगरपालिकािे आदे श वा सूचना जारी गरी आवश्र्यक
व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोम्जमका आदे श वा सूचना सवनसाधारणको जानकारीका िालग नगरपालिकाको कार्यानिर्य, सूचनापाटी, वेबसाइट र
स्थानीर्य पत्रपलत्रकाको माध्र्यमबाट उपिब्ध गराउन सकनेछ ।

६२. सूचना तामेिी ररत पुगेको मालनने : (१) र्यस ऐन बमोम्जम ददनुपने म्र्याद, सूचना वा कागजात दे हार्य बमोम्जम बुझाए वा पठाएमा
सम्बम्न्धत व्र्यम्ििाई पठाएको वा ददएको मालननेछ ।
(क) सम्बम्न्धत व्र्यम्ििाई नै बुझाएको
(ि) लनजको पररवारको उमेर पुगक
े ो सदस्र्यिाई बुझाएको
(ग) लनजको कानून व्र्यवसार्यी वा िेिापाििाई बुझाएको

(घ) नावालिगको हकमा सं रिक वा माथवर व्र्यम्ििाई बुझाएको
(ङ) कार्यानिर्य, सँस्था वा लनकार्यको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीर्य प्रमुििाई बुझाएको
(च) करदाताको ठे गानामा हुिाक रम्जष्ट्री पठाएको
(छ) ववद्युतीर्य माध्र्यमबाट पठाएको

(२) कर एकाईको अलधकृतको नाम र पद िुल्ने गरी दस्तित गररएको, कम््र्युटर प्रववलधबाट इन्सवि्ट वा इन्कोि गररएको, छाप
िगाइएको वा सो कागजमा िेिी र्यस ऐन बमोम्जम जारी गररएको, तामेिी गररएको वा ददइएको कागजातिाई ररतपूवक
न को
मालननेछ ।

६३. कागजातको अलििेि राख्ने : (१) र्यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउनु पने दावर्यत्व िएको प्रत्र्येक व्र्यम्ि वा करदातािे दे हार्य
बमोम्जमका आवश्र्यक कागजातहरु सुरम्ित गरी राख्नु पनेछ ।
(क) र्यस ऐन बमोम्जम नगरपालिकामा पेश गनुप
न ने कागजात र सोिाई पुष्याई गने सूचना तथा कागजात
(ि) कर लनधानरण गनन सघाउ पुर्यानउने कागजातहरु
(ग) िचन किी गनुप
न ने िए सोिाई पुष्याँई गने कागजातहरु
(२) नगरपालिकािे लिम्ित रुपमा सूचना जारी गरी अन्र्यथा तोकेकोमा बाहेक र्यस दिा बमोम्जमका कागजातहरु सम्बम्न्धत आर्य वषन
समाप्त िएको लमलतिे कम्तीमा चार वषनको अवलधसम्म सुरम्ित राख्नुपनेछ ।
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६४. अदाितिाई िए सरहको अलधकार हुनेः र्यस ऐनको प्रर्योजनको िालग नगरकार्यानपालिकाको अलधकार प्राप्त अलधकृतिाई सम्बम्न्धत

व्र्यम्ििाई म्झकाउने, बर्यान, गराउने, प्रमाण बुझ्ने र लिम्ित पेश गनन िगाउने सम्बन्धमा प्रचलित नेपाि कानुन बमोम्जम
अदाितिाई िए सरहको अलधकार हुनेछ ।

६५. आदे श वा लनदे शन ददनसकनेः सं घीर्य र प्रदे श सरकारिे कर प्रशासनिाई प्रिावकारी बनाउन नेपािको सं ववधान र सं घीर्य तथा प्रदे श
सरकारको कर सम्बन्धी कानुन र र्यो ऐनको प्रावधानिाई कार्यनन्वर्यन गनन गराउन आवश्र्यक आदे श वा लनदे शन ददनसकनेछ ।र्यस्तो
आदे श वा लनदे शन पािन गनुन नगरपालिकाको कतनव्र्य हुनेछ ।

६६.कर अलधकृतको पररचर्यपत्रः कर एकाईमा काम गने प्रत्र्येक कर अलधकृत र अन्र्य कमानचारीिे पररचर्यपत्र आफ्नो साथमा राख्ने, काम
गने समर्यमा िगाउने र कतनव्र्य पािनाको म्शिशिामा पररचर्यपत्र सम्बम्न्धत व्र्यम्ििाई दे िाउनुपनेछ ।

६७.लबिालगर्य कारवावह र सजार्य हुनेः (१) कर अलधकृत वा कर प्रशासनसँग सम्बम्न्धत कुनै कमानचारीिे कर लतनुन बुझाउनुपने दावर्यत्व

िएको व्र्यम्ि वा करदातािाई हालन नोकसानी पुर्यानउने, करको दावर्यत्व घवटबवढ गने, समान अवस्थामा करदाता लबच असमान व्र्यबहार

गने, कुनै करदातािाई अनुम्चत िाईदा पुर्यानउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अरु कसैको लनम्ज स्वाथन पूलतन गने उदे श्र्यिे कुनै काम
गरे मा वा कानुन बमोम्जम गनुप
न ने काम समर्यमा नगरी दुःि वा है रानी ददएमा सम्बम्न्धत व्र्यम्ििे नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीर्य
अलधकृत समि उजुरी गननसकनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोम्जम उजुर परे मा प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृतिे आवश्र्यक छानलबन गरर सम्बम्न्धत कमानचारीको सेवा सम्बन्धी

कानुन बमोम्जम आिूिाई कारबाही गने अलधकार िएको ववषर्यमा आिैिे वविालगर्य कारबावह गने र कारबावह अलधकार निएको
ववषर्यमा लबिालगर्य कारबावहको िालग अलधकार प्राप्त अलधकारी समि रार्य साथ पेश गनेछ ।

(३) उपदिा (२) बमोम्जम छानलबन गदान प्रचलित कानुन बमोम्जम अनुम्चत कार्यन गरे को िुल्न आएमा अलधकार प्राप्त अलधकारीिे
आवश्र्यक कारबावह गनन सकनेछ ।

(४) उपदिा (३) बमोम्जम छानलबन र कारबावह गदान प्रमाण नष्ट हुन सकने िएमा प्रमुि प्रशासकीर्य अलधकृतिे त्र्यस्तो कर अलधकृत
वा अन्र्य कमानचारीिाई सम्बम्न्धत सेवा सम्बम्न्ध कानुन बमोम्जम लनिम्बन गनन सकनेछ ।

(५) उपदिा (२) बमोम्जम छानलबन गने अवलधिर सो अलधकृतिाई कर अलधकृतको म्जम्मेवारीबाट अिग राम्िने छ ।

(६) उपदिा (३) बमोम्जमको छानलबन गने र कर अलधकृतको म्जम्मेवारीबाट अिग राख्ने अवलध तीन मवहना िन्दा बवढ हुने छै न ।

६८.पुरस्कृत गनन सकनेः (१) नगरपालिकािे र्यथाथनपरक र ववश्वसलनर्य रुपमा तथा कानुनिे तोकेको म्र्यादलित्र कर वववरण बुझाउने,

िागेको कर दाम्ििा गने र कर अलधकृतिे अनुरोध गरे का सूचना उपिब्ध गराउने ३ जना करदातािाई प्रत्र्येक वषन पुरस्कार ददने
व्र्यवस्था गनन सकनेछ ।
(२) उपदिा (१) बमोम्जम ददइने पुरस्कार सम्बम्न्ध अन्र्य व्र्यवस्था नगरकार्यनपालिकािे लनधानरण गरे बमोम्जम हुनेछ।

६९. म्र्याद हदम्र्याद नजानेः र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेिेको िएपलन र्यस ऐन बमोम्जम म्र्याद वा हदम्र्याद गणना गदान दे हार्यको
अवधी बाहेक गरर गणना गररनेछ ।

(क) अदाितबाट स्थगन वा कर अलधकृत वा अन्र्य सरकारी लनकार्यबाट रोक्का वा स्थगन िएको अवलध
(ि) पूनारावेदन गरे कोमा पूनारावेदन तहको अम्न्तम लनणनर्य िएको जानकारी प्राप्त निए सम्मको अवलध

७०.लनदे म्शका वा ददग्दशनन (म्र्यानुअि) बनाउने अलधकारः र्यस ऐन बमोम्जमको काम र प्रिावकारी रुपमा गनन नगरपालिका वा
नगरपालिकािे अम्ख्तर्यारी ददएको अलधकारीिे आवश्र्यक लनदे म्शका वा ददग्दशनन बनाउन सकनेछ ।
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अनुसूची - १
(दिा १० उपदिा (४)को (घ) संग

सम्बम्न्धत)

ह्रासकिी गने तररका
र्यस ऐन बमोम्जम सम्पम्िको ह्रासकिी गने तररका समान किी तररका (र्यूलनिमन चाजन मेथि) को विकसि इन्सटािमेण्ट मेथि अनुसार हुनेछ । र्यसको गणना
दे हार्य बमोम्जम गनुप
न नेछ ।
सुत्रः

ह्रासकिी रकम

= सम्पम्िको प्रारम्म्िक मुल्र्य - अनुमालनत शेष मुल्र्य
सम्पम्िको आर्यु (वषन)

उदाहरण:

कुनै सम्पम्िको मुल्र्य शुरुमा रु १००००००/- छ ।र्यसको आर्यु २० वषन छ ।बीस बषनपलछ र्यो सम्पम्ि वविी गदान रु १०००००/- आउँ छ िने र्यसको
प्रलत वषन ह्रासकिी रकम लनम्नानुसार हुन्छ ।
ह्रासकिी रकम = १००००००-१०००००
२०

= ९०००००
२०

= ४५०००/(प्रलतवषन रु ४५०००/- ह्रासकिी िचन घटाउन पाइन्छ ।)
सुत्र प्रर्योग गने तररका:

(क) ह्रासकिी गने प्रर्योजनको िालग दे हार्य अनुसारको सं रचनाको आर्यु लनधानरण गरी गणना गररनेछ ।
ि.सं .

सं रचनाको प्रकार
र ्िाम्स्टक/ िर/ककनटपाताको छानो िएको

सं रचनाको
आर्यु

१

बाँसको बारबेर गरी माटोको लिउन गरे को / नगरे को

२

इँटा/ढुङ्गा - माटोको जोिाइ - बाँस/काठ/ लसमेन्टिे बारबेर गरी ्िाम्स्टक/िर/ककनट पाताको छाना िगाएको

२० वषन

३

काठको घर ककनटपाताको छाना िएको र सेि

२५ वषन

४

ििामको फ्रेम जस्तापाताको बारबेर र छाना िएको

३० वषन

५

ककनटपाताको छानो िएको इँटा, ढुङ्गा लसमेन्टको जोिाई िएको

३५ वषन

६

आर लस.लस. लसमेन्ट ्िास्टर िएको ककनट पाता वा ढिान छानो िएको

५० वषन

(ि) सं रचनाको शेष मूल्र्य प्रारम्म्िक मूल्र्यको दश प्रलतशतिे हुने रकम कार्यम गरी गणना गररनेछ ।

ु ी २
अनुसच
(दिा ५० को उपदिा (१)सं ग सम्बम्न्धत)
स्थानीर्य सरकारिे शुल्क िगाई उठाउन सकने ववषर्य िेत्रहरु
१ . िानेपानी, धारा, पोिरी र घाट
२ . लबजुिी

३. टे लििोन

४. वातावरण, िोहरमैिा व्र्यवस्थापन,सरसपाई र ढि व्र्यवस्थापन
५. शौचािर्य, स्नान गृह
६. सावनजलनक पाकन
७. हाटबजार

८. पशु बधशािा

९. अलतलथगृह र छात्रबास

१०.अचि सम्पम्ि मुल्र्याङकन शुल्क

११.ममनत सुधार (आिूिे लनमानण गरे का र्यस अनुसूम्चमा उल्िेम्ित साधन र सुववधाको ममनत
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१० वषन

अनुसूची-३
(दिा १० को उपदिा (१०) सँग सम्बम्न्धत)
सूर्योदर्य नगर कार्यनपालिकाको कार्यानिर्य

रष्टव्र्य: (क) करदातािे र्यो वववरण पेश गदान वववरणिाई पुवष्ट गने दे हार्यका कागजात समेत संिग्न राख्नुपनेछ :

(क) अम्घल्िो वषन कर लतरे को रलसद प्रमाण (सम्पम्ि कर/मािपोत (िूलमकर)/वहाि कर/व्र्यवसार्य कर/नकसापास दस्तुर/सं रचना अलििेिीकरण दस्तुर) जग्गा
(ि) धनी प्रमाणपुजानको प्रलतलिवप वा जग्गाको स्वालमत्व र िेत्रिि िुिेको प्रमाण कागजात । (ग)

(ि) िौलतक सं रचनाको वकलसम महिमा दे हार्य बमोम्जमको सं केत उल्िेि गनुप
न नेछ :

लनमानण सम्पन्न िएको वा घर िएको प्रमाण ।

(१) बाँसको बारबेर गरी माटोको लिउन गरे को / नगरे को र ्िाम्स्टक/ िर/ककनटपाताको छानो िएको

(२) इँटा/ढु ङ्गा - माटोको जोिाइ - बाँस/काठ/ लसमेन्टिे बारबेर गरी ्िाम्स्टक/िर/ककनट पाताको छाना िगाएको
(३) काठको घर ककनटपाताको छाना िएको र सेि
(४) ििाम को फ्रेम जस्तापाताको बारबेर र छाना िएको
(५) ककनटपाताको छानो िएको इँ टा, ढु ङ्गा लसमेन्टको जोिाई िएको
(६) आर लस.लस. लसमेन्ट ्िास्टर िएको ककनट पाता वा ढिान छानो िएको
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