
याइनास नगयऩालरका 
याइनास नगयऩालरकाको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराइथ कामाथन्वमन गनथ फनेको ववधेमक -२०७४ 

सबाफाट स्वीकृत लभततिः २०७४-०३-२९ 
 

प्रस्तावनािः याइनास नगयऩालरकाको अfर्थथक वषथ २०७४/०७५ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराइथ कामाथन्वमन  
गनथको तनलभत्त स्थानीम कय तथा शलु्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा अfम सॊकरनको प्रशासतनक व्मवस्था 
गनथ फाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊववधानको धाया २८८ को उऩधाया (२) फभोजजभ याइनास नगय सबारे मो ए]न फनाएको छ । 

1= सॊक्ष प्त नाभ य प्रायम्बिः (१) मस ए]नको नाभ अfर्थथक ए]न, २०७४ यहेको छ । 

(२) मो ए]न २०७४ सार श्रावण १ देखी याइनास नगयऩालरका ऺेत्रभा राग ूहुनेछ । 

2= सम्ऩतत कयिः नगयऩालरकाका ऺेत्रलबत्र अनसुचूी (१) फभोजजभ एकककृत सम्ऩतत कय/घयजग्गा कय 
रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

3= बलूभ कय (भारऩोत) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र अनसुरू्च (१) फभोजजभ बलूभ कय (भारऩोत) रगाइने 
य असरू उऩय गरयनेछ । 

4= घय फहार कयिः नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुन ै ब्मजतत वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय जग्गा वा ऩोखयी ऩयैू वा अॊfलशक तवयरे वहारभा ददएको अनसुरू्च (१) 
फभोजजभ घय जग्गा फहार कय रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

5= व्मवसाम कयिः नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीभा रगानी य अfर्थथक 
कायोवायका अfधायभा अनसूरु्च (१) फभोजजभ ब्मवसाम कय रगानी य असरू उऩय गरयनेछ । 

6= जडिफटुी, कवािी य जीवजन्त ुकयिः नगयकामथऩारीका लबत्र कुन ै ब्मजतत वा सॊस्थारे उन, खोटो, 
जडिफदुट, वनकस, कवािी भार य प्रचलरत काननूरे तनषधे गरयएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्म 
भतृ वा भारयएका जीवजन्तकुो हाट, लसङ, प्वाॉख, छारा जस्ता फस्तकुो व्मवसातमक कायोवाय 
गयेवाऩत अनसुरू्च (१) फभोजजभको कय रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

7= सवायी साधन कयिः नगयऩालरका ऺते्रलबत्र दताथ बएका सवायी साधनभा अनसुरू्च (१) फभोजजभ 
सवायी साधान कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बइथ सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

8= ववऻाऩन कयिः नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने ववऻाऩनभा अनसुचूी (१) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने 
य असरू उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेशको काननु स्वीकृत बइथ सो काननुभा अन्मथा ब्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 



9= भनोयन्जन कयिः नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनसुरू्च (१) फभोजजभ 
व्मवसाम कय रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बइथ सो काननुभा 
अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

10= फहार बफयf}टी शलु्किः नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र अfपुरे तनभाथण, येखदेख वा सॊचारन गयेका 
अनसुरू्च (१) भा उल्रेख बए अनसुाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनसुरू्चभा बएको व्मवस्था 
अनसुाय फहार बफयf}टी  शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

11= ऩाककथ ङ शलु्किः नगयऩालरकारे अfफ्नो ऺते्रलबत्र कुन ैसवायी साधनराइथ ऩाककथ ङ सवुवधा उऩरब्ध 
गयाए वाऩत अनसुरू्च (१) फभोजजभ ऩाककथ ङ शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

12= ट्रककङ, कामोककि कोमोककङ, तमानोइङ, फन्जी जजम्ऩङ, जजऩफ्रमाय य यमाफ्टीङ शलु्किः 
नगयऩालरकारे अfफ्नो ऺते्रलबत्र टे्रककङ, कामोककि, तमानोइङ, फन्जी जजम्ऩङ, जजऩफ्रामय य 
यमाफ्टीङ सेवा वा व्मावसाम सॊचारन गयेवाऩत अनसुरू्च (१) फभोजजभको शलु्क रगाइने य असरू 
उऩय गरयनेछ । 

13= सेवा शलु्क, दस्तयुिः नगयऩालरका तनभाथण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनसुचूी (१) भा 
उजल्रखखत स्थानीम ऩवूाथधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनसुचूीभा व्मवस्था 
बए अनसुाय शलु्क रगाइने य असरू उऩय गरयनेछ । 

14= ऩमथटन शलु्किः नगयऩालरकारे अफ्नो ऺते्रलबत्र प्रवेश गने ऩमथटनहरूफाट अनसुचूी १ भा 
उजल्रखखत दयभा ऩमथटन शलु्क रगाइथने य असरु उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश काननु स्वीकृत बइथ 
सो काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

15=  कय छुटिः मस एन फभोजजभ कय ततने दातमत्व बएका ब्मजतत वा सॊस्थाहरूराइथ कुन ै ऩतन 
ककलसभको कय छुट ददइथने छैन । 

16= कय तथा शलु्क सॊकरन सम्फजन्ध कामथबफर्धिः मो ए]नभा बएको व्मवस्था अनसुाय कय तथा शलु्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामथववर्ध नगयऩालरकारे तोके अनसुाय हुनेछ । 

 


