
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७५ 
वागमती गाउँऩालऱका ऱलऱतऩुरको अथि सम्बन्धी प्रस्तावऱाइ  

कायािन्वयन गनि बनेको ऐन २०७५ 
 
प्रस्तावना् फागभती गाउॉ ऩालरकाको आर्थिक वषि २०७५/७६ को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको ननलभत्त 
स्थानीम कय तथा शुल्क सॊकरन गने, छुट ददने तथा आम सॊकरनको प्रशासननक व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  
नेऩारको सॊववधानको धाया २८८ को उऩधाया (२) फभोजजभ फागभती गाउऩालरका रलरतऩुयको गाउॉ  सबारे मो ऐन 
फनाएको छ ।  

१. संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भ् (१) मस ऐनको नाभ “आर्थिक ऐन, २०७५” यहेको छ । 
  (२) मो ऐन २०७५ सार श्रावण १ गतदेेखि फागभती गाउॉ /नगयऩालरका ऺेत्रभा रागू हुनेछ । 

२. सम्ऩतत कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र अनुसूर्च (१) फभोजजभ सम्ऩजत्त कय (घयको कय य जग्गाको कय) रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

३. घर वहाऱ कर्  गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेज, गोदाभ, टहया, 
छप्ऩय, जग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊलशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनुसूर्च (२) फभोजजभ घय जग्गा वहार कय 
रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

४. व्यवसाय कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आर्थिक कायोवायका 
आधायभा अनुसूर्च (३) फभोजजभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

५. जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे ऊन, िोटो, जडडफुटी, वनकस, 
कवाडी भार य प्रचलरत कानूनरे ननषेध गरयएको जीवजन्तु वाहेकका अन्म भतृ वा भारयएका जीवजन्तुको हाड, 
लसङ, प्वाॉि, छारा जस्ता फस्तुको व्मवसानमक कायोवाय गयेवाऩत अनुसूर्च (४) फभोजजभको कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

६. सवारी साधन कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र दताि बएका सवायी साधनभा अनुसूर्च (६) फभोजजभ सवायी साधन कय 
रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

७. ववऻाऩन कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने ववऻाऩनभा अनुसूर्च (७) फभोजजभ ववऻाऩन कय रगाइने य असूर उऩय 
गरयनेछ । तय, प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ 
हुनेछ । 

८. मनोरन्जन कर् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने भनोयन्जन व्मवसाम सेवाभा अनुसूर्च (८) फभोजजभ व्मवसाम कय 
रगाइने य असुर उऩय गरयनेछ । तय, प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको 
अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

९. बहाऱ बबटौरी शुल्क् गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे ननभािण, येिदेि वा सॊचारन गयेका अनुसूर्च (९) भा उल्रेि 
बए अनुसाय हाट फजाय वा ऩसरभा सोही अनुसूर्चभा बएको व्मस्था अनुसाय फहार बफटौयी शुल्क रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । 

१०. ऩार्कि ङ शुल्क् गाउॉ ऩालरका ऺते्रलबत्र कुनै सवायी साधनराई ऩार्कि ङ सुववधा उऩरब्ध गयाए वाऩत अनुसूर्च (१०) 
फभोजजभ ऩार्कि ङ शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 



११. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्म्ऩङ्ग, म्जऩफ्ऱायर र र  याफ्टीङ्ग शुल्क्  गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो 
ऺेत्रलबत्र टे्रर्कङ्ग, कामोर्कड, तमानोइङ्ग, फन्जी जजम्ऩङ्ग, जजऩफ्रामय य र  माफ्टीङ्ग सेवा वा व्मवसाम 
सॊचारन गयेवायत अनुसूर्च (११) फभोजजभको शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुर् गाउॉ ऩालरकारे ननभािण, सॊचारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूर्च (१२) भा उजल्रखित 
स्थानीम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनुसूर्चभा व्मवस्था बए अनुसाय शुल्क 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

१३. ऩयिटन शुल्क् गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्र प्रवेश गने ऩमिटकहरुवाट अनुसूची (१३) भा उजल्रखित दयभा 
ऩमिटन शुल्क रगाईने य असुर उऩय गरयनेछ ।तय, प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था 
बएको अवस्थाभा सोदह फभोजजभ हुनेछ । 

१४. नक्शा ऩाश शुल्क: फागभती गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र फन्ने ऩतकी एवभ ्कच्ची घयभा अनुसूची (१४) भा 
तोर्कएको यकभ नतसा ऩास वाऩत असुर गरयने छ । 

१५. फागभती गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र ठेगाना देिाइ दताि हुने कुनै व्मजतत, पभि, कम्ऩनीफाट घ वगिको ननभािण 
व्मवसामी इजाजत ऩत्र लरन अनुसूर्च (१५) भा उल्रेि बएफभोजजभ शुल्क लरइने छ । 

१६. फागभती गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रका जग्गाहरू यजजष्ट्टे्रशन ऩारयत गदाि राग्ने शूरक अनुसुर्च (१६) भा तोर्कए 
फभोजजभ शुल्क लरइने छ । 

१७. कर छुट् मस ऐन फभोजजभ कय नतने दानमत्व बएका व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩनन र्कलसभको कय छुट 
ददईने छैन ।  

१८. कर तथा शुल्क संकऱन सम्बम्न्ध कायिववर्ध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनुसाय कय तथा शुल्क सॊकरन 
सम्फजन्ध कामिववर्ध फागभती गाउॉ ऩालरकारे ऩारयत गयी कामािन्वमन गयाउन सतनेछ । 
 

 

  



अनुसूची १ 
सम्ऩतत कर –  
(क) घरको कर – 

१.१. ऩतकी, लसभेन्ट, यङ, इॉटाको प्रमोग गयी फनेको ऩतकी घयको प्रनत स्तवामय र्प. रू १ को दयरे कय 
रगाइनेछ ।  

१.२. कच्ची घय – ढुङ्गा, भाटो, जस्ता, टामर, िमय, काठफाट ननलभित घयराइ कच्ची घय बनननेछ य सो घयको 
प्रनत घय रू २०० को दयरे कय रगाइने छ । 

स्ऩष्टीकरण – घयरे चचेको जग्गाभा कय रगाइने छैन । 

(ख) जग्गाको कर  –  

१.१. काजन्तरोकऩथ सॉग जोडडएको २५ लभ. लबत्र सम्भको जग्गा, फाटो बएको प्रनत योऩनी रू १०० का दयरे कय 
रगाइने छ । 

१.२. अन्म जग्गाको हकभा अब्फर जग्गाभा रू १६ प्रनत योऩनी, दोमभ जग्गा रू १४ प्रनत योऩनी, सीभ जग्गा 
रू १२ प्रनत योऩनी, चाहयभा रू १० प्रनत योऩनीका दयरे जग्गा कय रगाइने छ । 

अनुसूची २ 
घय फहार कय – घय फहार यकभको १२% रगाइने छ । 
 
अनुसूची ३ 
व्यवसाय कर 
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अनुसूची ४ 
जडिबुटी, कविी र जीवजन्तु कर  
प्रदेश कानुन स्वीकृत बइ सो कानुनभा तोके फभोजजभ रागु हुनेछ । 
 
अनुसूची ५ 
दपा ४ भा उल्रेि बएको वस्तुको अनतरयतत चौऩामा ववर्िववतयण बइ ओसाय ऩसाय गये वाऩतको 
ननम्नफभोजजभको कय रगाइने छ । 
क. बैँसी, याॉगा प्रनत गोटा रू १०/– 
ि. गाइ, गोरू प्रनत गोटा रू ५/– 
ग. िसी, फोका, बेडा, च्माङ्ग्रा प्रनत गोटा रू ३/– 

 
अनुसूची ६ 
सवारी साधन कर 
सवायी दताि तथा वावषिक सवायी कय प्रदेश कानुनफाट तोके फभोजजभ रागु हुनेछ । 
 
अनुसूची ७ 
ववऻाऩन कर  
व्मवसाम प्रचाय प्रसायका रार्ग याखिएको होडडङ फोडि प्रनत वगि र्पट रू २५/– 
 
अनुसूची ८ 
मनोरञ्जन कर 
प्रदेश कानुनफाट तोके फभोजजभ रागु हुनेछ । 
 
अनुसूची ९ 
बहाऱ बबटौरी शुल्क 
गाउॉ ऩालरकाफाट ननभािण गरयएको ऩसर टहयाभा व्मवसाम सञ्चारन गनि ददए वाऩत प्रनत वगिर्पट भालसक 
फहार बफटौयी कय रू ५/– लरइने छ । 
 
अनुसूची १० 
ऩार्कि ङ शुल्क (दैननक) 
क. फस, लभनी फस, ट्रक, ट्मातटय रू २०/– 
ि. जजऩ रू १०/– 
ग. भोटय साइकर रू ५/– 
घ. ववदेशी नम्वयको सवायी साधनभा दोब्फय शुल्क असुर गरयनेछ । 

 



अनुसूची १२ 

सेवा शुल्क दस्तुर 

क. ऩॊजजकयण 
लस.नॊ. वववयण ३५ ददन लबत्र ३५ ददन बन्दा भार्थ कैर्पमत 
१ जन्भ दताि प्रभाखणत ननशुल्क रू १०  
२ वववाह तथा अवववादहत दताि 

प्रभाखणत 
ननशुल्क रू १०  

३ भतृ्मु दताि प्रभाखणत ननशुल्क रू १०  
४ फसाइसयाइ ननशुल्क रू १०  
५ सम्फन्ध ववच्छेद लसपारयस ननशुल्क रू १०  
 

ि. गाउॉ ऩालरकारे ववलबन्नव्मवसामी, सॊङ सॊस्था वा व्मजतत सभेतराइ सेवा ऩुयामए फाऩत ननम्नानुसायको 
लशषिकभा सेवा शुल्क लरने छ । 
लस.नॊ. सेवा सुववधाको नाभ राग्ने दस्तुय कैर्पमत 
१ घय जग्गानाभसायी लसपारयस २००।– सजिलभन गने बए रू 

१००।– 
२ भोदह रगत कट्टा लसपारयस १००।–  
३ घय कामभ लसपारयस ननशुल्क  
४ छात्रवनृत लसपारयस ननशुल्क  
५ ववऩन्न ववद्माथी छात्रवनृत लसपारयस ननशुल्क  
६ अऩाङ्ग लसपारयस ननशुल्क  
७ अस्थामी फसोफास लसपारयस ५०  
८ स्थामी फसोफास लसपारयस ननशुल्क  
९ नागरयकता लसपारयस/ प्रनतलरवऩ 

लसपारयस 
ननशुल्क  

१० अॊगकृनत नागरयकता लसपारयस ननशुल्क  
११ आर्थिक अवस्था फलरमो वा 

सम्ऩन्नता प्रभाखणत 
ननशुल्क  

१२ ववद्मुत जडान लसपारयस ननशुल्क  
१३ धाया जडान लसपारयस ननशुल्क  
१४ जजववत यहेको लसपारयस ननशुल्क  
१५ दफुै नाभ गयेको व्मतती एकै हो बन्ने 

लसपारयस / पयक जन्भलभनत सॊशेधन 
लसपारयस 

ननशुल्क  



१६ जग्गा भुल्माङ्कन लसपारयस प्रभाखणत रू २०।– प्रनत योऩनी  
१७ व्मवसाम फन्द लसपारयस ननशुल्क  
१८ व्मवसाम सञ्चारन नबएको 

लसपारयस 
ननशुल्क  

१९ व्माऩाय व्मवसाम नबएको लसपारयस ननशुल्क  
२० कोटि र्पलभनाहा लसपारयस ननशुल्क  
२१ नाफालरका ऩरयचम ऩत्र लसपारयस ननशुल्क  
२२ चौऩाम सम्फजन्ध लसपारयस ननशुल्क  
२३ व्मवसाम दताि लसपारयस ननशुल्क  
२४ उद्मोग ठाउॉसायी लसपारयस गाउॉ ऩालरका लबत्र रू ५००।– 

अन्मत्र रू १०००।– 
 

२५ ववद्मारम ठाउॉसायी लसपारयस ननजी रू १०००।– 
साभुदानमक – ननशुल्क 

 

२६ आन्तरयक फसाइसयाइ लसपारयस ननशुल्क  
२७ ववद्मारम सञ्चारन स्वीकृनतकऺा 

फवृि लसपारयस 
ननशुल्क  

२८ व्मजततगत वववयण / चारयबत्रक 
लसपारयस 

ननशुल्क  

२९ जग्गा दताि लसपारयस ननशुल्क  
३० सॊयऺक लसपारयस व्मजततगत ननशुल्क  
३१ सॊयऺक लसपारयस सॊस्थागत ननशुल्क  
३२ नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ 

लसपारयस 
ननशुल्क  

३३ जजववत सॊगको नाता प्रभाखणत ननशुल्क  
३४ भतृ सॊगको नाता प्रभाखणत ननशुल्क  
३५ कोठा िोल्न कामि योहफयभा फस्ने 

कामि 
ननशुल्क  

३६ नन:शुल्क वा स:शुल्क स्वास््म 
उऩचाय लसपारयस 

ननशुल्क  

३७ अन्म कामािरमको भाग अनुसाय 
वववयण िुराइ ऩठाउने कामि 

ननशुल्क  

३८ सॊस्था दताि/ नववकयण लसपारयस रू ५००।–  
३९ घयफाटो प्रभाखणत रू १००।–  
४० चाय र्कल्रा प्रभाखणत रू १००।–  
४१ जन्भलभनत प्रभाखणत ननशुल्क  



४२ वववाह प्रभाखणत / अवववादहत 
प्रभाखणत 

ननशुल्क  

४३ घय ऩातार प्रभाखणत रू २००।–  
४४ कागज भञ्जुरयनाभा प्रभाखणत रू ५०।–  
४५ हकवाराहकदाय प्रभाखणत रू ५०।–  
४६ जग्गा येिाङ्कन कामि सो कामिभा 

योहफय 
ननशुल्क  

४७ जग्गाधनी ऩूजाि हयाएको लसपारयस रू १००।–  
४८ ऩुजाि घय कामभगने लसपारयस रू ५०।–  
४९ अॊगे्रजीलसपारयस तथा प्रभाखणत रू ५०।–  
५० लभराऩत्र कागज उजुयी दताि ननशुल्क  
५१ उल्रेखितफाहेक अन्म स्थानीम 

अवश्मकता अनुसायका लसपारयस 
प्रभाखणतहरू 

ननशुल्क  

ग.  
१ यकभ असुर उऩय गनुिऩने बए, कऩारी 

लरित प्रभाखणत सभेत 
यकभ असुर उऩय 
गनुिऩने बए यकभको 
०.२५% 

 

२ वावषिक आम प्रभाखणत गनुि ऩयेभा ५ राि 
सम्भ रू ५००/–, १० राि सम्भ रू 
१०००/–, रू २० राि सम्भ रू १५००/– य 
सो बन्दा भार्थ २००० राग्ने छ ।  

  

३ िानेऩानीको ऩाइऩ जडानको रार्ग 
कारोऩत्र े सडक पुटाउन ऩयेभा प्रनत वगि 
र्पट 

रू ५०।–  

३ जानकायी नददइ पुटाएभा थऩ रू १००।–  
घ. भोठ कामभ लसपारयस 

१ कजच्च घय दटन/ऩुस ननशुल्क  
२ ऩजतक घय   
क. ७०० वगिर्पट सम्भको रू २००।–  
ि १४०० वगिर्पट सम्भ रू ४००।–  
ग सो बन्दा भार्थ रू ६००।–  

ङ. सजिलभन लसपारयस 
१ जुनसुकै साधायण सजिलभन रू १००।–  
२ जग्गा नाभसायीको सजिलभन गदाि रू २००।–  
३ छुट जग्गा दतािको सजिलभन गदाि रू ५००।–  



अनुसूची १४ 

नक्शा ऩास शुल्क 

क. लसभेन्ट, यड, इटा, कॊ र्िट प्रमोग गयी ढरान गरयएको घयको प्रनत स्तवामय र्प. रू ०.५०/– 
ि. ढुङ्गा, भाटो, जस्ता, काठ, ियफाट फनेको कच्ची घयको रू ३००/– 
ग. नतशा ऩास पायभ वाऩत रू १००।– 
घ. घय नतशाको प्रनतलरवऩ रू २५०।– 
ङ. घय नतशाको सम्ऩन्न प्रभाण ऩत्र रू २५०।– 

अनुसूची १५ 

क. इजाजत ऩत्र दस्तुय रू ५,०००/– 
ि. इजाजत ऩत्र नववकयण रू ३,०००/– 

स्ऩष्ट्टीकयण : तोर्कएको सभमभा नववकयण नगने व्मवसामीराइ नववकयण शुल्कको दोब्फय जरयवाना रगाइने 
छ । 

अनुसूची १६ 

रम्जष्टे्रशन शूल्क  

जजल्रा भारऩोत कामािरमफाट तोके फभोजजभ लरइने छ । 


