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गुलरिया नगिपाललकाबाट कि तथा गैिकििाजस्व लगाउने ि उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था 
गनन बनेको कानुन,२०७५ 

 

 

प्रस्तावना: गुलरिया नगिपाललकाको समग्र बिकासका लागग नगिपाललकामा िाजस्व लगाउने ि 
तथा उठाउने सम्िन्धमा कानुनन व्यवस्था गनन िान्छनीय भएकाले, 

नगिपाललकाको सभाले नेपालको संववधानको धािा २२६ को उपधािा(१) िमोजजम यो कानुन 
िनाएको छ| 

      परिच्छेद – १  

      प्रािजम्भक 

१. सजन्िप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस कानुनको नाम" गुलरिया नगिपाललकाको कि तथा गैि 
कि िाजस्व सम्िजन्ध कानुन २०७५ "िहेको छ| 

         (२) यो कानुन नगिपाललका भरि लागु हुनेछ ि यस कानुन िमोजजमको कि वा 
िाजस्व िुझाउनु पने दानयत्व भएको व्यजतत जहााँसुकै िहे िसेको भए पनन ननजको हकमा 
समेत लागु हुनेछ| 

(३) यो कानुन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ| 

२. परिभाषा: बिषय वा प्रसंग ले अको अथन नलागेमा यस कानुनमा:- 
(क) "कम्पनन" भन्नाले प्रचललत नेपाल कानुन िमोजजम संस्थापन भएको कम्पनन 

सम्झनु पछन ि सो सब्द्को प्रचललत नेपाल कानुन िमोजजम स्थावपत संगठठत 
संस्थालाई समेत जनाउाँछ| 

(ख) "कि" भन्नाले परिच्छेद ४ िमोजजम लागेको वा लाग्ने कि सम्झनु पछन| 

(ग) "कि अगधकृत" भन्नाले स्थानीय सिकािले दफा ६ िमोजजमननयुतत गिेको कि 
अगधकृत सम्झनु पछन ि सो शब्ददले कि अगधकृतको रुपमा काम गनन 
जजम्मेवािी सुम्पेको वा कि अगधकृतको प्रत्यायोजजत अगधकाि प्रयोग गने 
स्थानीय सिकािको अगधकृतस्तिको कमनचािीलाई समेत जनाउाँछ| 

(घ) "कि ईकाई" भन्नाले नगिपाललकामा कि सम्िंदी काम,कािवाही ि ननर्नय गने 
नगिपाललका को बिभाग,महाशाखा,शाखा वा सो  

 



 

 



 

 



 

८. अधधकाि प्रत्यायोजन:(१) नगिपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अगधकृतले संबिधान ि यस कानुन 
िमोजजम आफुमा िहेको कि तथा िाजस्व उठाउने अगधकाि कि अगधकृतलाइ प्रत्यायोजन गनन 
सतनेछ| 

                 (२) कि अगधकृतले आफुलाई प्राप्त अगधकाि मध्य आवस्यकता अनुसाि 
केठह अगधकाि अफ्नो सामान्य िेखदेख ि ननयन्रर्मा िहने गरि आफु मातहतको कमनचािीलाई 
प्रत्यायोजन गनन सतनेछ| 

  (३) कि अगधकृतले आफुलाई प्राप्त अगधकाि प्रत्यायोजन गने सम्िन्धमा स्थानीय सिकाििाट 
कुनै खास ननदेशन भएको सोठह िमोजजम गनुन पनेछ| 

 

९. प्रत्यायोजजत अधधकाि ि जजम्मेवािी: (१) दफा ८ िमोजजम प्रत्योजजत गरिएको अगधकािीको 
जजम्मेवािी अगधकाि प्रत्योजन गरिएको अगधकािको जजम्मेवािी अगधकाि प्रत्यायोजन गने 
अगधकािमा िहनेछ| 

   (२) दफा ८ िमोजजम प्रत्यायोजजत अगधकाि प्रयोग गनेले सो अगधकािको प्रयोग गदान 
अगधकाि प्रत्यायोजन गने प्रनत उत्तिदायी िही प्रयोग गनुन पनेछ| 

                                  परिच्छेद-४  

                               कि िाजस्व सम्िजन्ध व्यवस्था 

१०. एकककृत सम्पवत्त कि:एकककृत सम्पवत्त किको हकमा गुलरिया नगिपाललकाले स्वीकृत गिेको 
एकककृत सम्पवत्त कि कायनववगध मा उल्लेख भए िमोजजमको हुनेछ| 

११. घि बहाल कि(१) गुलरिया नगिपाललकाले आफ्नो िेर लभर वहालमा लगाएको घिको 
आकाि,प्रकाि,िनौट ि चचेको जग्गा(जप्लन्थ एरिया) को आधािमा घि िहाल आय िकमको 
१२(िाहन) प्रनतशतका दिले घि िहाल कि लगाई असुल उपि गनेछ| 

स्पष्टीकिण: यस दफाको प्रयोजनको लागग घि भन्नाले भवन,गोदाम,टहिा,छ्पप्पि(सेड).कािखाना ि 
यस्तै पजतक वा कच्चा संिचन सम्झनु पछन| 

(2) घि िहालमा लगाउने ब्दयजतत घि किको किदाता हुनेछ|कम्पनन वा संस्था माफन त घि िनाइ 
घि िहालमा ठदएको हकमा उतत कम्पनन वा संस्था घि िहाल किको किदाता हुनेछ| 



 

(३) घि िहालमा ठददंा प्रत्येक घिधननले सम्झौतामा संशोधन गरिएमा सोको ववविर् सो कायन 
भएको लमनतले पैंतीस ठदनलभर कि एकाइमा पेश गनुन पनेछ| 

(४) उपदफा(३) मा जुनसुकै कुिा लेखखएको भए ता पनन कुनै 
कायानलय,कम्पनन,फमन,एजेन्सी,पिामशनदाता वा जुनसुकै प्रकािको संगठठत संस्थाले घि िहालमा 
ललएको िहाल भुततानी गदान अगग्रम कि कट्टी गरि घि धनन क तफन िाट कि एकाइमा घि िहाल 
कि िुझाउनु पनेछ| 

(५) उपदफा(४) िमोजजम अगग्रम कि कट्टी गरि दाखखला गनुन पने घि िहाल कि कि कट्टी 

भएको मठहना पनछको मठहनाको २५ गते्त लभर दाखखला गनुन पनेछ| 

(६) घि िहालको प्रयोजनको लागग स्थानीय सिकािले न्यूनतम मालसक घि िहाल कि िकम 

ननधानिर् गरि लागु गिन सतनेछ| 

(७) न्यूनतम मालसक घि िहाल िकम ननधानिर् सम्िजन्ध अन्य व्यवस्था ननदेलशकामा उल्लेख 

भए िमोजजमको हुनेछ| 

(८) घि वहालमा ठदने घिधनीले घि वहाल किको ववविर् प्रत्येक आगथनक िषनको आषाढ मसान्त 

लभर पेश गनुन पनेछ| 

(९) यस दफा वमोजजम दाखखला गनुन पने कि प्रत्येक आगथनक िषनको अषाढ मसान्त लभर दाखखला 

गनुन पनेछ| 

(१०) येक आगथनक िषनको घि िाहल कि एकमुष्ठ अगग्रम रुपमा श्रावर् मठहना लभर दाखखला गने 

घि धननलाइ घि वहाल किमा दश प्रनतशत छुट ठदइनेछ| 

१२. घि जग्गा िजजष्रेसन: (१) गुलरिया नगिपाललका घि,जग्गा वा घि जग्गा िजजस्रेसन शुल्क 

लागाई उठाउन सतनेछ| 



 

           (२) गुलरिया नगिपाललकाले उपदफा (१) िमोजजम घि,जग्गा वा घि जग्गा 

िजजस्रेशन शुल्क उठाउाँदा अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ िमोजजम प्रदेशले लगाएको 

घि,जग्गा वा घि जग्गा िजजस्रेशन शुल्क पनन उठाउनु पनेछ|येसिी असुल भएको,घि,जग्गा,वा 

घि जग्गा िेजजस्रेशन शुल्क िकम मध्य पाललकाले लगाएको सिै ि प्रदेशले लगाएको घि,जग्गा 

वा घि जग्गा िजजस्रेशन शुल्क को दइु प्रनतशत िकम नगिपाललकाको संगचत कोषमा दाखखला 

गरि प्रदेशले लगाएको िााँकी अन्ठानब्दिे प्रनतशत िकम प्रदेश संगचत कोषमा दाखखला गनुनपनेछ| 

 

(३) नगिपाललकािेर लभर घि,जग्गा वा घि जग्गा िजजस्रेशन पारित गरि गिाई स्वालमत्व प्राप्त 

गने व्यजततले घि,जग्गा वा घि जग्गा िजजस्रेशन शुल्क िुझाउनु पनेछ| 

(४) घि,जग्गा वा घि जग्गा िजजस्रेशन शुल्क स्वालमत्व हस्तान्तिर् गदानको समयमा िुझाउनु 

पनेछ| 

(५) घि जग्गा िजजस्रेशन शुल्क प्रत्येक कािोिािको ललखतम उल्लेख भएको थलैी वा सो 

प्रयोजनको लागग ननधानिर् गरिएको न्यूनतम िकम िमोजजम त्यस्तो घि,जग्गा वा घि जग्गा 

िजजस्रेशन गने कायानलयिाट असुल उपि गरिनेछ| 

(६) िजजस्रेशन शुल्क थैली िकम वा सो प्रयोजनको लागग तोककएको िकम मध्य जुन िढी हुन्छ 

सो िकमको ३ प्रनतशत हुनेछ| 

(७) घि,जग्गा वा घि जग्गा को स्वालमत्व प्राप्त गने व्यजतत मठहला नागरिक भएमा उपदफा (६) 

िमोजजम लाग्ने शुल्कमा २५ प्रनतशत िकम छुट हुनेछ| 

(८) संघीय,प्रदेश ि स्थानीय सिकाि तथा सिकािी ननकायलाई िजजस्रेशन शुल्क लाग्ने छैन| 



 

(९) नगिपाललकाले घि जग्गा िजजस्रेशन पारित गदानको अवस्थामा नेपाल सिकािले तोकेको दिमा 

पुाँजीगत लाभकाि असुल गरि तोकेको िाजस्व खातामा जम्मा गनुनपनेछ| 

(१३) सवािी साधन कि:  (१) नगिपाललकाले सवािी साधन कि लगाउन सतनेछ| 

(२)स्पजष्टकिर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "सवािी साधन" भन्नाले इन्धन वा याजम्रक 

शजततिाट सडकमा चल्ने चाि पांगे्र,तीनपांगे्र वा दईु पांगे्र सवािी साधन सजम्झनु पछन| 

(२) उपदफा(१) िमोजजम सवािी साधन कि लगाउदा सवािी साधनको प्रकृनत ि िमताको 

आधािमा समान प्रकृनत का सवािी साधनलाइ समान दि हुने गरि लगाइने छ| 

(३) यस दफा िमोजजम लगाइएको सवािी साधन किको डि प्रदेशमा पठाउनु पनेछ| 

(४) अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िमोजजम सवािी साधन धनीले यस दफा 

िमोजजमको कि प्रदेश कि कायानलय वा एकाइमा िुझाउनु पनेछ| 

(५) प्रत्येक िषनको अषाढ मसान्तमा सवािी साधनधनीले यस दफा िमोजजमको कि दाखखला गनुन 

पनेछ| 

(१४) भूलमकि(मालपोत): (१): गुलरिया नगिपाललकाले तोककएको दिमा मालपोत कि असुल उपि 

गने छ| 

१५. मनोिंजन कि: (१) स्थानीय सिकािले चलगचर घि,लभडडयो घि,संस्कृनतक प्रदशनन हल,कन्सटन 

जस्ता मनोिंजनस्थलमा देखाईने मनोिंजनका साधनमा कि लागाई उठाउन सतनेछ| 

(२) उपदफा (१) िमोजजमको मनोिंजन कि तथा अन्ति सिकािी ववत्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ 

िमोजजम प्रदेशले लगाएको मनोिन्जन कि मनोिन्जन स्थलको संचालकले मनोिन्जनको लागग 

ठटकट बिकि गदानको अवस्थामा असुल गनेछ|यसिी असुल भएको मनोिन्जन कि िकम मध्य 



 

पाललकाले लगाएको सिै ि प्रदेशले लगाएको मनोिन्जन किको दईु प्रनतशत िकम नगिपाललकाको 

संगचत कोषमा दाखखला गरि प्रदेशले लगाएको िााँकक अन्ठानब्दिे प्रनतशत िकम प्रदेश संगचत 

कोषमा दाखखला गनुनपनेछ| 

(३) उपदफा (२) िमोजजम उपभोततािाट असुल गिेको मनोिन्जन किको िकम असुल गिेको 

मठहनाभन्दा पनछको मठहनाको २५ गते लभर कि एकाइमा दाखखला गनुन पनेछ| 

१६.ववज्ञापन कि: (१) नगिपाललकाले सुचनापट्ट(होडडिंग िोडन) मा बिज्ञापन कि लगाई असुल गनन 

सतनेछ| 

(२) नगिपाललकाले उपदफा(१) िमोजजमको बिज्ञापन कि शुल्क उठाउदा अन्ति सिकािी ववत्त 

व्यवस्थापन ऐन,२०७४ िमोजजम प्रदेशले लगाएको बिज्ञापन कि समेत उठाउनु पनेछ|यसिी असुल 

भएको बिज्ञापन कि िकम मध्य पाललकाले्र लगाएको सिै ि प्रदेशले लगाएको बिज्ञापन किको दइु 

प्रनतशत िकम नगिपाललकाको संगचत कोषमा दाखखला गरि प्रदेशले लगाएको िााँकक अन्ठानब्दिे 

प्रनतशत िकम प्रदेश संगचत कोषमा दाखखला गनुनपनेछ| 

(३) बिज्ञापन कि बिज्ञापन िाख्न अनुमनतका लागग ननवेदन ठदनिाट असुल उपि गरिने छ| 

(४) यस ऐन िमोजजम असुल गिेको बिज्ञापन किको िकम असुल गिेको मठहना भन्दाको पनछको 

मठहनाको २५ गते लभर कि एकाईमा दाखखला गनुन पनेछ| 

(५) यस दफा िमोजजमको बिज्ञापन सामग्री िाख्न नगिपाललकािाट अनुमनत ललनु पनेछ| 

(६) उपदफा (५) िमोजजमको अनुलमत पर ठददंा सवनसाधािर् जनताको ठहत सम्िजन्ध अन्य 

कुिाका अनतरितत बिज्ञापन िाख्न पाउने अवगध,नबिकिर् गनुन पने समय,नववकिर् नगिेमा लाग्ने 

शुल्क सौन्दयन ववगानन नहुने कुिा,;सामग्रीको भावषक ;:f'2tf ि शाललनता जस्ता शतन ककटान 

गरिएको हुनुपछन | 



 

(७) कुनै कम्पनन,फमन,एजेजन्स,संस्था वा व्यजततले अरु कसैले प्रयोजन गिेको सुचनापट्ट(होडडिंग 

िोडन) िाखेमा यस दफा िमोजजमको बिज्ञापन कि सम्िजन्धत प्रायोजकिाट असुल गरि िाजस्व 

एकाई वा सो इकाईले तोकेको िैंक खातामा दाखखला गनुनपनेछ| 

(८) नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकाि वा सिकािी संस्थाका जग्गा वा सम्पवत्त(पोल आठद) मा 

बिज्ञापन सामाग्री िाखेमा कि उठाउनु अनघ कि एकाइले सो ननकायसंग समन्वय गरि कि असुल 

गनुनपने छ| 

(९) ब्दयापारिक वा व्यवसानयक प्रयोजनका लागग िाखखएका बिज्ञापनमा लागेका कि छुट वा 

लमनाहा जुन सतने छैन| 

(१०) नेपाल सिकाि,प्रदेश सिकाि ि स्थानीय सिकाि तफन िाट िाखेका ववज्ञापनमा कि लाग्ने छैन| 

१७. व्यवसाय कि: (१) पाललकाले आफ्नो िेर लभरका व्यापाि,व्यवसाय, वा सेवामा पुजजगत 

लगानी ि आगथनक कािोिािको आधािमा व्यवसाय दतानमा ि नववकिर्मा िावषनक व्यवसाय कि 

लगाउन ि उठाउन सतनछे| 

     (२) एकै व्यजततले आफ्नो नाममा एक वा एकै प्रकृनतका व्यवसाय वा शाखा एक वा सो 

भन्दा िढी स्थानमा संचलन गिेकोमा ६० ठदन लभर सोको जानकािी कि एकाईलाइ ठदनु पनेछ| 

     (३) यस दफा िमोजजमको व्यवसाय िावषनक रुपमा िुझाउनु पनेछ|कुनै किदाताले अगग्रम 

रुपमा ५ िषनको कि एकमुष्ठ िुझाउन चाहेमा त्यस िापत लाग्ने िकममा १० प्रनतशत ले छुट 

ठदइनेछ| 

(४) किदाताले व्यवसाय संचालन गदान ननवेदन साथ पेश गिेका ववविर्मा हेिफेि परिवतनन वा 

नामसािी गनुन पने भएमा त्यसको कािर् पिेको लमनतले साठी ठदन लभर कि एकाइमा जानकािी 

ठदनु पनेछ| 



 

(५) कि अगधकृतले किदाताले यस दफा िमोजजम पेश गिेका ववविर् छानववन गरि अन्यथा 

देखीय यथाथन ववविर् पेश गनन नतस ठदनको म्याद ठदई किदातालाई सूचना ठदन सतनेछ| 

(६) एकपटक व्यवसाय दतान भए पछी दतान खािेजीको ननवेदन नपिेसम्म सो व्यवसाय संचालनमा 

िहेको मानन कि असुल गरिनेछ| 

(७) कुनै किदाताले लाग्ने कि िुझाइ व्यवसाय दतान खािेज गनन ननवेदन ठदन सतनेछ| 

(८) व्यवसाय कि ितयौता भएमा पठहले िषनको मा १०% दोस्रो िषनको मा २० % ि तेस्रो िषनदेखख 

शत प्रनतशत १००% जरिवाना लाग्नेछ| 

                                 परिच्छेद-५  

                           किदाता दतान सम्बजन्ध व्यवस्था: 

१८. किदाताको पहहचान तथा दतान: (१) व्यवसाय संचालन गनुनपूवन दतान गिेि मार व्यवसाय 

संचालन गनुन पनेछ| 

(२) कि एकाइले यस एन िमोजजम कि नतनुन पने व्यजतत वा किदाताको पठहचान गनुन पनेछ| 

(३) उपदफा(२) िमोजजम किदाताको पठहचान गदान व्यजतत वा किदाताको नाममा िहेको 

सम्पवत्त,ननजले गिेको कािोवाि ि कि एकाइलाई कुनै स्रोतिाट प्राप्त सूचना ि सो एकाइले 

छानववन गदान देखखएका आधािमा किदाताको पठहचान गरिनेछ| 

(४) कि एकाइले यस एन िमोजजम कि नतनुन पने दानयत्व भएका किदाताको ववविर् खलुाई 

किदाता दतान गरि िाख्न ुपने छ| 

(५) नेपाल सिकाििाट स्थायी लेखा नम्िि ललएका किदाताको कि सम्िजन्ध कािोवाि गदान सोठह 

नम्ििको प्रयोग गनुन पनछे| 

१९. किदाताको दाययत्व: यस ऐन िमोजजम कि नतनुन पने कतनव्य भएका किदाताको देहाय 

िमोजजमको दानयत्व हुनेछ: 



 

 



 

 



 

 



 

(३) उपदफा (१) िमोजजम कि िकम िैंक दाखखला गरिएकोमा किदाताले त्यसको सम्िजन्धत 

भौचि कि कायानलयमा िुझाउनु पनेछ| 

                                  परिच्छेद-१० 

      कि संकलन सम्बजन्ध व्यवस्था  

३०. कि संकलन सम्बजन्ध व्यवस्था: (१) यस ऐन िमोजजम असुल उपि गनुन पने कि,ब्दयाज,ि 

शुल्क वापतको िकम किदाताले यस ऐनमा तोककएको अवगधमा दाखखला नगिेमा कि अगधकृत ले 

प्रमुख प्रशासकीय अगधकृतको पुवन स्वीकृनत ललई देहायको एक वा एकभन्दा िढी तरिका िमोजजम 

कि असुल गनन सतनेछ:- 

            (क) किदातालाई कफतान गनुन पने िकम भए त्यसमा कट्टा गिेि| 

            (ख) नेपाल सिकाि,प्रदेश सिकाि,स्थानीय सिकाि वा सिकािी स्वालमत्वका 

संस्थािाट किदाताले पाउने िकमिाट कट्टा गनन लगाएि| 

           (ग) कुनै तेस्रो व्यजततले किदातालाई नतनुनपने िकम किदाताको पुवन सहमनत ललई 

कट्टा गिेि| 

(घ) िैंक वा ववत्तीय संस्थामा िहेको किदाताको िकमिाट कट्टा गनन लगाएि| 

(ङ) किदाताको किोिाि िोतका गिेि| 

(च) किदाताको चल तथा अचल सम्पवत्त मागथ दािी वा कब्दजा गिेि| 

(छ) किदाताको सम्पवत्त एकैपटक वा पटक पटक गरि तोककएको िमोजजम लललाम बिकि गिेि| 



 

    (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) िमोजजम लललामको कािवाही शुरु भएपछी सो कािवाही 

समाप्त हुनु पुवन कि दाखखला गनन ल्याएमा िुझाउन िााँकी कुल िकमको थप पांच प्रनतशत शुल्क 

सठहत असुल गरिनेछ| 

(३) लललामिाट प्राप्त िकम किदाताले नतनुन पने कि िकम भन्दा िढी भएमा िढी भएजनत िकम 

साठी ठदन लभर सम्िजन्धत किदातालाई कफतान ठदनु पनेछ| 

(४) उपदफा(३) िमोजजम िकम कफतान गदान ननजले उपलब्दध गिाएको िैंक खातामा जम्मा गरिठदनु 

पनेछ| 

३१. ककस्ताबन्दीमा कि असुली: कुनै खास किदातालाइ बिशषे परिजस्थनतमा समयमा कि नतनन 

नसतने कािर् भई सो कुिाको ननवेदन गनन आएमा कि अगधकृतले जााँचिुझ गदान कािर् 

सन्तोषजनक देखखएमा पचान खडा गरि िढीमा एक िषन लभर नतन ककस्तामा कि दाखखला गनन 

आदेश ठदन सतनेछ|ति ठढला िुझाए वापत यस ऐन िामोजजम लाग्ने ब्दयाज लमन्हा हुने छैन| 

 

                                  परिच्छेद-११ 

        जरिवाना शुल्क ि ब्याज   

३२. जरिवाना लाग्ने:  यस ऐनको पालना नगिी किको दानयत्व घाटाएमा कि अगधकृतले कि 

ववगोको २० प्रनतशत जरिवाना गनन सतनेछ| 

३३.ब्याज लाग्ने: यस ऐन िमोजजम दाखखला गनुन कि समयमा दाखखला नगिेमा नतनुन िुझाउनु पने 

िकमको िावषनक दश प्रनतशत ब्दयाज लाग्नेछ| 



 

३४.अलभलेख निाखेमा शुल्क लाग्ने: यस ऐन िमोजजम अलभलेख िाखनुपने कतनब्दय भएका 

किदाताले अलभलेख निाखेमा रु. १०००|- शुल्क लाग्नेछ| 

३५.समयमा ववविण दाखखला नगिेमा शुल्क लाग्ने:  यस ऐन िमोजजम ववविर् दाखखला गनुनपने 

दानयत्व भएका किदाताले समयमा ववविर् दाखखला नगिेमा प्रनत ववविर् रु. १०००|- शुल्क 

लाग्नेछ| 

३६. झुट्टा ववविण हदएमा शुल्क लाग्ने:  यस ऐनिमोजजम ववविर् दाखखला गनुन पने दानयत्व 

भएका किदाताले झुट्टा ववविर् दाखखला गरि किको दानयत्व घटाएमा फिक पिेको कि िकम 

असुल गरि सो को दश प्रनतशत शुल्क लाग्नेछ| 

३७. ब्याज नलाग्ने: यस ऐनिमोजजम लाग्ने शुल्क ब्दयाज ि जरिवानामा पुन ब्दयाज लाग्ने छैन| 

 

      परिच्छेद-१२  

                             पुवनदेश ि प्रशासकीय पुनिावलोकन  

३८. पुवनदेश माग गनन सक्ने: (१) कुनै किदातालाई यस ऐन िमोजजम लगाइएको कि,दस्तुि,शुल्क 

वा ऐनका व्यवस्थािािे l2ljwf भएमा सोको ननिाकिर्का लागग ननजले प्रमुख प्रशासकीय अगधकृत 

समि ननवेदन ठदन सतनेछ| 

                (२) उपदफा(१) िमोजजमको ननवेदन ठदएकोमा प्रमुख प्रशासकीय अगधकृतले 

l2ljwf ननिाकिर् गनन पवुानदेश जारि गरि किदातालाई सो पुवनदेश उपलब्दध गिाउने छ| 

 

 



 

 



 

 

 

५१. छुट वा लमनाहा नहुने: (१) नगिपाललकाले यस ऐन िमोजजम लाग्ने वा लागेको कि वा गिैकि िाजस्व 

छुट ठदन वा लमनाहा गनन सतनेछैन| 

(२) नेपाल सिकाि वा प्रदेश सिकािले कुन ैपरियोजना वा ववकास कायनका लागग खास सामग्री ,कािोिािमा 

कि नलाग्ने व्यवस्था गिेकोमा स्थानीय सिकािले तत ्तत ्सिकािसगं समन्व गरि कि छुट सम्िजन्ध सो 

व्यवस्थाको पालना गनन गिाउन सतनेछ|साथै गलुरिया नगिपाललका लभर अपांग भएका व्यजततहरु लाइ 

लसफारिस दस्तिु मा छूट ठदईनेछ| 

                                     परिच्छेद-१५ 
                               समन्वय सम्बजन्ध व्यवस्था  
५२. नेपाल सिकािसगं समन्वय: (१) नगिपाललकाले सघंीय काननु वा यस ऐन िमोजजम असलु उपि गनुन 

पने कि वा गिैकि िाजस्व असलु गनन एक्वाि प्रर्ाली अपनाउन सतनेछ|  

(२) उपदफा(१) िमोजजमको Ps4f/ प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय सिकाि वा स्थानीय सिकािले अगधकाि 

समु्पेको अगधकृत वा कि अगधकृतले नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािले सो प्रयोजनका लागग अगधकाि 

समु्पेको अगधकृतसगं समन्वय गरि आवस्यक व्यवस्था गनन सतनेछ| 

(३) नगिपाललकाले सबंिधानको साझा सगुचमा िहेका बिषयसगं सम्िजन्धत कि वा गिैकि िाजस्वका आधाि 

ि दि वा कि प्रशासनका सम्िन्धमा नेपाल सिकाि सगं समन्वय गनन सतनेछ| 

(४) उपदफा(२) ि (३) िमोजजमको व्यवस्था अन्तगनत समन्वय गरि टंुगोमा पगेुका बिषयहरु यस ऐनमा 

पिे सिह मानननेछ ि नत व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यर जुनसकैु कुिा लेखखएको भए तापनन सोठह 

अनसुाि कायानन्वयन गनुन पनेछ| 

५३ प्रदेश सिकािसगं समन्वय: (१) नगिपाललका प्रदेश काननु वा यस ऐन िमोजजम असलु उपि गनुन पने 

कि वा गिैकि िाजस्व असलु गनन Ps4f/ प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय सिकाि वा स्थानीय सिकािले  



 

 



 

 

अगधकाि समु्पेको अगधकृत वा कि अगधकृतले नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािले सो प्रयोजनका लागग 

अगधकाि समु्पेको अगधकृतसगं समन्वय गरि आवस्यक व्यवस्था गनन सतनेछ| 

िकम दाखखला गने एि ंकि वा त्यस्तो िकम िझुाएको िलसद ठदने लगायतका कि सम्िजन्ध अन्य काम 

कािवाही गनन सककने छ| 

५९. ठेक्कामा लगाउने:  स्थानीय सिकािले आफुले असलु गनुन पने कुन ैपनन कि वा िाजस्व ठेतका लगाई 

उठाउन पाउने छ| 

६०.अनसुचूीमा हेिफेि:  नगिकायनपाललकाले यस ऐनको अनसुचूीमा हेिफेि गनन सतनेछ ि त्यसरि गरिएको 

हेिफेिको सचूना सभाको िठैक िसेको भए िठैकमा ि तत्काल िठैक निसेको भए त्यस पछी िस्ने सभाको 

पठहलो िठैकमा पेश गनुन पनेछ| 

६१. कागजातको ढाचंा:  यो ऐन ि यस ऐन अन्तगनत िनेको ननदेलशकामा उल्लेख नभएको वा नतोककएको 

कुन ैववविर्,ढाचंा,तरिका वा जानकािी सम्िन्धमा आवस्यक व्यवस्था गनन उपयतुत देखखएमा स्थानीय 

सिकािले आदेश वा सचूना जारि गरि आवस्यक व्यवस्था गनन सतने छ| 

(२) उपदफा(१) िमोजजमका आदेश वा सचूना सवनसाधािर्को जानकािीको लागग स्थानीय सिकािको 

कायानलय सचूना पाठट,वेिसाइट ि स्थानीय पर पबरकाको माध्यमिाट उपलब्दध गिाउन सककने छ| 

६२.सचूना तामेली िीत पगेुको मायनने: (१) यस ऐन िमोजजम ठदन ुपने म्याद,सचूना वा कागजात देहाय 

िमोजजम िझुाएको वा ठदइएको मानननेछ: 

(क) सम्िजन्धत व्यजततलाई न ैिझुाएको, 

(ख) ननजको परिवािको उमेि पगेुको सदस्यलाई िझुाएको, 

(ग) ननजको काननु व्यवसायी वा लेखापाललाई िझुाएको, 

(घ) नावाललगको हकमा सिंिक वा माथवि व्यजततलाई िझुाएको, 

(ङ) कायानलय ससं्था वा ननकायको हकमा प्रिन्धक वा प्रशासकीय प्रमखुलाई िझुाएको| 



 

(च) किदाताको ठेगानामा हुलाकिाट िजजस्र गरि पठाएको| 

(२) कि एकाइको अगधकृतको नाम ि पद खुल्ने गरि दस्तखत गरिएको ,कम्पटुि प्रबिगधिाट इन्सकिप्ट वा 

इन्कोड गरिएको,छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लखेख यस ऐन िमोजजम जारि गरिएको,तामेली 

गरिएको कागजातलाइ रितपिुनकको मानननेछ| 

६३कागजातको अलभलेख िाख्न:े (१) यस ऐन िमोजजम कि िझुाउन ुपने दानयत्व भएको प्रतके व्यजतत वा 

कि दाताल ेदेहाय िमोजजमका आवस्यक कागजातहरु सिुक्षित गरि िाख्न ुपने छ: 

(क) यस ऐन िमोजजम नगिपाललकामा पेश गनुन  पने कागजात ि सोलाइ पषु्ट्याइ गने सचूना तथा 

कागजात| 

(ख) कि ननधानिर् गनन सघाउ पयुानउने कागजातहरु| 

(ग) खचन कट्टी गनुन पने भए सोलाई पषु्ट्याइ गने कागजात| 

 

(२) नगिकयानपललकाले ललखखत रुपमा सचुना जारि गरि अन्यथा तोकेकोमा िाहेक यस दफा 

िमोजजमका कागजातहरु सम्िजन्धत आय िषन समाप्त भएको लमनतले कजम्तमा िषनको अवगधसम्म 

सिुक्षित िाख्नु पनेछ| 

६४. अदालतलाई भए सिहको अधधकाि हुने:  यस ऐनको प्रयोजनको लागग नगिकायनपाललकाको 

अगधकृतलाई सम्िजन्धत व्यजततलाई खझकाउन,ियान,गिाउने,प्रमार् िझु्ने ि ललखतहरु पेश गनन लागाउने 

सम्िन्धमा प्रचललत नेपाल काननु िमोजजम अदालतलाइ भए सिहको अगधकाि हुनेछ| 

६५.  आदेश वा यनदेशन हदन सक्ने: सघंीय ि प्रदेश सिकािले कि प्रशासनलाई प्रभावकािी िनाउन 

नेपालको सबंिधान ि सघंीय तथा प्रदेश सिकािको कि सम्िजन्ध काननु ि यो ऐनको प्रावधानलाई 

कायनन्वयन गनन गिाउन आवस्यक आदेश वा ननदेशन ठदन सतनेछ|यस्तो आदेश वा ननदेशन पालना गनुन 

नगि कयानपाललकाको कतनब्दय हुनेछ| 

६६.कि अधधकृतको परिचय:  कि एकाईमा काम गने प्रत्येक कि अगधकृत ि अन्य कमनचािीले परिचय पर 

आफ्नो साथमा िाख्न,ेकाम गने समयमा लगाउने ि कतनब्दय पालनाको लसललसलामा परिचय पर सम्िजन्ध 

व्यजततलाई देखाउन ुपनेछ| 



 

६७. ववभागीय कािबाही ि सजाय हुने: (१) कि अगधकृत वा कि प्रशासन सगं सम्िजन्धत कुन ैकमनचािीले 

कि नतनुन िझुाउन ुपने दानयत्व भएको ब्दयजतट वा कि दातालाई हानी नोतसानी पयुानउने,किको दानयत्व घटी 

िढी गने,समान अवस्थामा कि दाता िीच असमान व्यवहाि गने,कुन ैकि दातालाई अनगुचत फाईदा 

पयुानउने वा कि दाता िाट आफ्नो वा अरु कसकैो ननजज स्वाथन पनूत न गने उ्देस्यले कुन ैकाम गिेमा वा 

काननु िमोजजम गनुन पने काम समयमा न गरि दखु वा हैिानी ठदएमा सम्िजन्धत व्यजततले स्थानीय 

सिकािको प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत समि उजुि गनन सतनेछ| 

(२) उपदफा(१) िमोजजम उजुि पिेमा प्रमखु प्रशासकीय अगधकृतले आवस्यक छानबिन गरि सम्िजन्धत 

कमनचािीको सवेा सम्िजन्ध काननु िमोजजम आफुलाई कािवाही गने अगधकाि भएको बिषयमा आफैले 

ववभागीय कािवाही गने ि कािवाही गने अगधकाि न भएको बिषयमा ववभागीय कािवाहीको लागग अगधकाि 

प्राप्त अगधकाि समि् िाय साथ पेश गनेछ| 

(३) उपदफा (२) िमोजजम छानबिन गदान प्रचललत काननु िमोजजम अनगुचत कायन गिेको कुिा खुल्न 

आएमा अगधकाि प्राप्त अगधकािीले आवस्यक कािवाही गनन सतनेछ| 

(४) उपदफा(३) िमोजजम छानबिन ि काििाही गदान प्रमार् नष्ठ हुन सतने भएमा प्रमखु प्रशासकीय 

अगधकृतले त्यस्तो कि अगधकृत वा अन्य कमनचािीलाई सम्िजन्धत सेवा सम्िजन्ध काननु िमोजजम 

ननलम्िन गनन सतनछे| 

(५) उपदफा(२) िमोजजम छानबिन गने अवगध भि सो अगधकृतलाई कि अगधकृतको जजम्मेवािीिाट अलग 

िाखखने छ| 
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