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महाराजगन्ज नगरपालिकाको अथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायथन्वयन गनथ बनेको आर्थथक ऐन, 

२०७४ 

प्रस्तावना: 

महाराजगन्ज नगरपालिकाको आर्थथक वषथ २०७४ / ०७५ को अथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कायथन्वयन गनथको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गनथ, छुट ददने तथा आय संकिनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनथ वान्छनीय भएकोिे नेपािको संलवधानको धारा २८८ को उपधारा 

(२) बमोलजम महाराजगन्ज नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ | 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ: 

(१) यस ऐनको नाम आर्थथक ऐन, २०७४ रहकेो छ | 

(२) यो ऐन २०७४ साि भाद्र १ गतेदलेख महाराजगन्ज नगरपालिका िेत्रमा िागु हुनेछ| 

२. घरजग्गा कर: नगरपालिका िेत्र लभत्र अनुसूची (१) बमोलजम घरजग्गा कर िगाईने र 

असुि उपर गररने छ | 

३. भूलम कर (मािपोत):  नगरपालिकाको िेत्र लभत्र अनुसूची (२) बमोलजम भूलमकर 

(मािपोत) िगाईने र असुि उपर गररने छ | 

४. घर जग्गा बहाि कर: नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंलशक तवरिे वहािमा 

ददएकोमा अनुसूची (३) बमोलजम घर बहाि कर िगाईने र असूि गररने छ 

५. व्यवसाय कर: नगरपालिका िेत्र लभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवा वमोलजम व्यवसाय 

कर िगाईने र असूि उपर गररने छ | त्यसरी व्यवसाय कर असूि गदाथ बैंक तथा लवलत्तय 

संस्थाहरुको हकमा प्रत्येक कारोवार स्थिमा कारोवारको आधारमा अिग अिग इकाई 

मानी असूि उपर गररने छ| 

६. जलडवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर: नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे ऊन, 

खोटो, जलडबुटी, कवाडी माि र प्रचलित कानुनिे लनषेध गररएको जीवजन्तु बाहकेका 

अन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुको हाड , सीप, प्वााँख, छािा जस्ता वस्तुको 

व्यवसालयक कारोवार गरे बापत अनुसूची (५) बमोलजमको कर िगाईने र असूि उपर 

गररने छ | 

७. मनोरन्जन कर :  नगरपालिकाको िेत्र लभत्र मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (६) 

बमोलजम मनोरन्जन कर िगाईने र असूि उपर गररने छ | तर, प्रदशे कानून स्वीकृत भई 

सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोलजम हुनेछ | 



८. सेवा शुल्क, दस्तुर :  नगरपालिकाको लनमाथण, संचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 

(७) मा उल्िेलखत स्थानीय पुवाथधार र उपिव्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राही बाट सोलह 

अनुसूलचमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाईने र असूि उपर गररने छ | 

९. कर छुट:  यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा  संस्थािाई कुनैपलन 

दकलसमको कर छुट ददईने छैन | 

१०. कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कायथलवलध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर 

तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कायथलवलध नगर कायथपालिकािे तोके अनुसार छ | 

 

अनुसूची – १ 

घरजग्गा करको दर 

(दफा २ साँग सम्बलन्धत) 

 

क्र.स. घर टहराको 

वगीकरण 

छाना / तिा 

अनुसारको 

वगीकरण 

बार्थषक कर कैदफयत 

१  कच्ची / ढुाँगाको 

गाह्रो (काचो 

माटोिे जडान 

गरेको) 

खर, टायि, 

ढुाँगा, वा 

जस्ताको छाना 

भएको एक तिा 

३०|००  

२  पदि घर / 

लसमेन्ट जोडाई 

गाह्रोवािा 

लसमेन्ट ढिान 

छाना भएको एक 

तिा 
 

१००|००  

लसमेन्ट ढिान 

छाना भएको एक 

तिा भन्दा बढी 

प्रत्येक तिाको 

िालग (जस्तोसुकै 

गाह्रो भएपलन) 

२००|००  



अनुसूची – २ 

भूलम कर (मािपोत) को कर 

(दफा ३ साँग सम्बलन्धत) 

जग्गाको प्रकार 
 

मािपोत दर 

अव्वि दोयम सीम चाहार खोररया 

पाखा (पाचौं) 

न्युनतम रु ५०  ५०  ५०  ५०  ५०  

प्रालतकट्टा १०  १०  १०  १०  १०  

 

अनुसूची-३ 

घरजग्गा वहाि करको दर 

(दफा ४ साँग सम्बलन्धत) 

 

 जस्तोसुकै घर, भवन, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छाप्रो, जग्गा वा पोखरी वा पुरै वा 

आंलशक तवरिे भाडामा ददएको भएतापलन कुि बहाि रकमको ५ प्रलतशत 

अनुसुलच – ४ 

व्यवसाय करको दर 

(दफा ५ साँग सम्बलन्धत) 

क्र.स. व्यवसायहरु व्यवसायको 

आकार 

करको दर 

(बार्थषक) रू. 

कैदफयत 

१  ईटा उधोग - ३००००|००  

२ सुतीजन्य लडिर  ५०००|००  

३ मददरा पसि  सानो  ३०००|००  

मझौिा ७०००|०० 



४  गहना पसि   २०००|००  

५  CD, DVD लबक्री 

पसि  

 १५००|००  

६  साईबर, मोवाईि, 

घडी पसि 

 २५००|००  

७  पुस्तक पसि   १५००|००  

८  पान पसि   ५००|००  

९  इिेलरिक थोक पसि   ३०००|००  

१०  फर्थनचर / फर्थनससग  २५००|००  

११  काठ लचरान सानो ३०००|००  

ठुिो ५०००|०० 

१२  रेलडमेड िुगा पसि  २०००|००  

१३  हाडथवेयर, भाडा पसि   ३०००|००  

१४  लबधुत सामाग्री  १५००|००  

१५  सवारी साधन पाटथस, 

अटोमोबाइि 

 २५००|००  

१६  दकराना, लगफ्ट , 

कस्मेरटक पसि  

 १२००|००  

१७  रोडा , बािुवा   २०००|००  

१८  पेिोि पम्प  २०००|००  

१९  औषधी पसि, भेटेनरी  १२००|००  

२०  तरकारी, मासु , 

फिफुि पसि  

 ५००|००  

२१  साईकि, रेरसा ममथत 

पसि 

 ५००|००  

२२  दधू डरेी  ५०००|००  

२३  लवमा एजेन्ट   ३००|००  

२४  आईसदक्रम उधोग  २०००|००  

२५  पाउरोरट, लबस्कुट, 

चाउलमन उधोग 

 १५००|००  

२६  घरेिु उधोग  १०००|००  

२७  खाधान्न, सेिर, 

दिहन, तेिहन उधोग  

 २५००|००  

२८    १०००|००  



२९  फाटो स्टुलडयो  १०००|००  

३०  सामान्य खाजा घर  १०००|००  

३१  मसिा पसि, खाधान्न 

लडिर 

 १०००|००   

३२  ममथत पसि  ५००|००  

३३  बालणज्य बैंकको शाखा 

कयाथिय 

 २००००|००  

३४  लवकास बैंक  १००००|००  

३५  शहकारी शाखा  १५००|००  

३६  लनलज रयाम्पस  १००००|००  

३७  लनलज लवधािय 

आधारभूत 

 ५०००|००  

३८  लनलज लवधािय 

मा.लव. 

 १००००|००  

३९  पेनटटग, साईनबोडथ  ५००|००  

४०  केवि नेटवकथ   ५०००|००  

  ईजाजत प्राप्त मुख्य कारोबारको िालग मालथ तोदकए 

बमोलजम हुने र थप प्रत्येक कारोवारका िालग मालथ 

तोदकएको न्युनतम दरको ५०% का दरिे बढ्द ैजाने 

 

अनुसुलच – ५ 

जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर 

(दफा ६ साँग सम्बलन्धत) 

क्र.स. मािसामान प्रलत ईकाई दर (रु) कैदफयत 

१ कवाडी समान के.जी. १|००  

 

 

 

 



अनुसुलच – ६  

मनोरन्जन करको दर 

(दफा ७ साँग सम्बलन्धत) 

क्र.स. मनोरन्जन 

सम्बन्धी मध्यम 

पटके दर कैदफयत 

१ पटके लभलडयो 

दखेाउने हकमा 

५००|००  प्रलत शो 

२  व्यवसालयक लभलडयो   

३ सांस्कृलतक कायथक्रम ५००|०० प्रलत कायथक्रम 

४  दफल्म (ठुिो पदाथ) ५०००|००   

५  दफल्म  २००० |००   

६  गीतको लभलडयो १०००|००  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुलच – ७   

लवलभन्न सेवामा िाग्ने शुल्क तथा दस्तुर दर 

(दफा ८ साँग सम्बलन्धत) 

क्र.स. सेवाको प्रकार दर रु. कैदफयत 
१  नागररकता लसफाररस  ७५|००   

२  लसफाररस दस्तुर साधारण  १००|००   

३  दताथ नलवकरण  ५००|००   

४  घर नरशापास  कायाथियको 

लनणथय अनुसार 

५  घरबाटो / चारदकल्िा 

प्रमालणत 

३००|००  

६  लधतो मुल्यांकन / सम्पलत्त 

मुल्यांकन 

प्रलतिाख 

१००|००  

 

७  आर्थथक सहायता, छात्रवृलत्त 

लसफाररस  

लनशुल्क  

८   लमिापत्र ५००|००  दबुै पिबाट 

९  नाता प्रमालणत  १५०|००   

१०  नामसारी  ५००|००   

११  सजथलमन  ५००|००   

१२  लनवेदन दस्तुर  १०|००   

१३  पंजीकरण प्रलतलिलप  ३००|००   

१४  रुख कटान लसफाररस  ३००|००   

१५  प्रलतलिलप उतार  ५|०० प्रलत बोट 

१६  घटना दताथ जररवाना  ५०|००  प्रलत पेज 
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