
 
 
 

 
शिवराज राजपत्र 

शिवराज नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 
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भाग–१ 

 

शिवराज नगरसभािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको ऐन सववसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ । 

 

शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन, २०७९ िाई संिोधन गनव बनेको 
ऐन, २०७९ 

 

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उप-धारा (२) बिोशजि शिवराज नगरसभािे 
्ो शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन, २०७९ िाई संिोधन गनव बनेको ऐन, 

२०७९ जारी गरेको छ । 
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शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन,२०७९ िाई संिोधन गनव बनेको ऐन,२०७९ 
 

नगर सभाबाट स्वीकृत लिलतः २०७९।०९।२८  
प्रस्तावनाः  
शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन, २०७९ िे प्रस्ताव गरे बिोशजि स्थानी् कर तथा िलु्क संकिन गने, 
छुट दिने तथा आ् संकिनको प्रिासनीक व््वस्था गनव बनेका कर तथा िलु्कका िर र िा्रािा सि् सापेक्ष 
संिोधन गनव तथा केही न्ााँ करका िर तथा िा्राहरु थप गनव आवश््क िेशखएकोिे, नेपािको संववधानको 
धारा २२८ को उप-धारा (२) बिोशजि शिवराज नगरसभािे ्ो ऐन बनाएको छ ।  
१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भः  

१. ्स ऐनको नाि “शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन, २०७९ िाई संिोधन गनव बनेको ऐन, 

२०७९” रहेको छ।  

२. ्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  

२. शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन,२०७९ िा िेहा् बिोशजि संसोधन गनव बाञ्छनी् भएकोिे संसोधन 
गररएको छ ।  

३. ्स ऐनिा व््वस्था भए बाहेक शिवराज नगरपालिकाको अथव सम्वशन्ध अन्् व््वस्था शिवराज 
नगरपालिकाको आलथवक ऐन,२०७९ बिोशजि नै हनुछे । 
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अनसूुची-१० को घ िा रहेको हाटबजारहरुको न््ूनति ठेक्का िलु््िा संसोधन गरी िेहा् बिोशजि 
का्ि गररएको छ । 

क्र.सं. नाि ठेगाना न््नुति ठेक्का िूल्् रु. अवलध कैवि्त 

१ 
चन्रौटा हाट 

 बजार 

शिवराज-
५,चन्रौटा ५,३१,२५०।- ५ िवहना 

२०७९ िागनु िेशख 
२०८० आषाढ िसान्त 
सम्ि 

२ 
हल्िानगर 
हाट बजार 

शिवराज-
२,हल्िानगर ७०,८३४।- ५ िवहना 

२०७९ िागनु िेशख 
२०८० आषाढ िसान्त 
सम्ि 

 

हाट बजारको कर संकिनको िालग प्रलत बजार िररेट शिवराज नगरपालिकाको आलथवक ऐन,२०७९ िा व््वस्था 
भए अनसुार नै हनुेछ। 

अनसूुची-३ को व््ापार व््वसा् िताव िलु्क सम्वशन्ध व््वस्थािा िेहा् बिोशजिको िस्तरु तथा िलु्क थप 

गररएको छ। 

लस.नं. वववरण न्ााँ िताव नवीकरण कैवि्त 

१. 

घ वगवको लनिावण व््वसा्ी इजाजतपत्र नािसारी सम्वशन्ध िस्तरु 

क. एका घरको ३ पसु्ते लभत्रिा नािसारी गिाव ५०००   

ख. अन्् व््शििा नािसारी गिाव ३००००   

२. 

खानपेानी तथा सरसिाई संस्था/सलिलत िताव िलु्क 

क. खानेपानी तथा सरसिाई संस्था  १००० ५००  

ख. खानेपानी तथा सरसिाई उपभोिा सलिलत ५०० २००  

 

आज्ञािे, 

राकेि पाण्डे 

प्रिखु प्रिासकी् अलधकृत 


