
पनौती नगरपािलका

आिथक ऐन २०७५
पनौती नगरपािलकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको ऐन

तावनाः पनौती नगरपािलकाको आिथक वष २०७५/७६ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम थानीय कर
तथा शु क संकलन गन, छुट िदने तथा आय संकलनको शासिनक यव था गन वा छनीय भएकोले,

नेपालको संिवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम पनौती नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. सिं  नाम र ार भः (१) यस ऐनको नाम “आिथक ऐन, २०७५” रहकेो छ ।
(२) यो ऐन २०७५ साल ावण १ गतेदिेख पनौती नगरपािलका े मा लाग ूहनेछ ।

२. स पित करः नगरपािलकाका े िभ  अनसुिूच (१) बमोिजम स पि  कर लगाइन े र असलू उपर ग रनछे । मालपोत ब यौता
असलुीको लािग अनसुिूच (२) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) असलू उपर ग रनेछ ।

३. वहाल करः पनौती नगरपािलका े िभ कुनै यि  वा सं थाले भवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा
पोखरी परैू आिंशक तवरले वहालमा िदएकोमा अनसुिूच (३ ) बमोिजम वहाल कर लगाइन ेर असलू ग रनछे ।

४. यवसाय करः पनौती नगरपािलका े िभ यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक कारोवारका आधारमा
अनसुिूच (४) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलू उपर ग रनेछ ।

५. सवारी साधन करः पनौती नगरपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनसुिूच (५) बमोिजम सवारी साधन कर
लगाइने र असलु उपर ग रनछे । तर, दशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम
हनेछ ।

६. िव ापन करः पनौती नगरपािलका े िभ  हन ेिव ापनमा अनसुिूच (६) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असलू उपर ग रनछे
। तर, दशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ ।

७. मनोर जन करः पनौती नगरपािलका े िभ  हने मनोर जन यवसाय सेवामा अनसुिूच (७) बमोिजम मनोर जन कर लगाइने र
असलु उपर ग रनेछ । तर, दशे काननु वीकृत भई सो काननुमा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम हनेछ ।

८. नगरपािलका स पित बहाल शु कः पनौती नगरपािलका े िभ  आफुले िनमाण, रेखदखे वा संचालन गरेका अनसुिूच (८)
मा उ लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोही अनसुिूचमा भएको यव था अनसुार नगरपािलका स पित बहाल शु क
लगाइने र असलू उपर ग रनेछ ।

९. पािकङ शु कः पनौती नगरपािलका े िभ  कुन ै सवारी साधनलाई पािकङ सिुवधा उपल ध गराए वापत अनसुिूच (९)
बमोिजम पािकङ शु क लगाइने र असलू उपर ग रनेछ ।

१०. सेवा शु क, द तुरः क) पनौती नगरपािलका ले िनमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच (१०) मा उ लेिखत थानीय
पवूाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट सोही अनसुिूचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइने र असलू उपर ग रनछे
ख) नगरपािलका े िभ बाट खानी ज य उ पादन िलएर जान ेमालबाहक गाडीह लाई अनसुचूी ११ बमोिजम बैकि पक सडक
िनमाण सेवा शु क द तरु लगाइने छ |



११. पयटन शु कः पनौती नगरपािलकाले आ नो े िभ वेश गन पयटकह वाट अनसु चू ी १२ मा उ लेिखत दरमा पयटन शु क
लगाईने र असलु उपर ग रनछे । तर, दशे काननु वीकृ त भई सो काननु मा अ यथा यव था भएको अव थामा सोिह बमोिजम 
हनेछ ।

१२. खानी तथा खिनज उ खनन ् द तुर र धरौटीः पनौती नगरपािलका े िभ रहके ा खानी तथा खिनज उ खनन् को खोजतलास,
उ खनन ् काय, िनकासी द तुर, धरौटी र रोय टी असलू उपरको लािग अनसु चू ी १३ मा उ लेिखत दरमा उ खनन ् काय, िनकासी 
द तुर, धरौटी र रोय टी लगाईन े र असलु उपर ग रनेछ ।

१३. खानी  तथा  खिनज  उ खनन ् िव र  िनकासीः पनौती  नगरपािलका े िभ रहके ा खानी  तथा  खिनज  उ खनन् अ तगत
खिनज पदाथ (ढुगं ाखानी) को िबि , िनकासी र वातावरण दषु ण शु क असलू उपरको लािग अनसु चू ी १४ मा उ लेिखत दरमा 
िबि , िनकासी र वातावरण दषु ण शु क लगाईने र असलु उपर ग रनछे ।

१४. ‘घ’ वग िनमाण यवसायी  दता निवकरणः पनौती  नगरपािलकामा दता भएको  र  हने ‘घ’ वग िनमाण यवसायी दता
निवकरणमा  दता, निवकरण, ितिलपीको लािग अनसु चू ी १५ मा उ लेिखत  दरमा दता, निवकरण, ितिलपी द तुर लगाईन े र 
असलु उपर ग रनेछ ।

१५. कर छु टः यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका यि वा सं थाह लाई कु न ै पिन िकिसमको कर छु ट िदईने छैन ।
१६. कर तथा शु क सकं लन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसु ार कर तथा शु क संकलन स बि ध कायिविध

पनौती नगरपािलकाले तोके अनसु ार हने छ ।




