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आर्थिक ऐन, २०७४ 
संवत् २०७४ सालको ऐन नं १ 

 
प्रस्तावनााः मुससकोट नगरपासलकाको आर्थिक वर्ि 2074/075 को 

अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको सनसमत्त स्थानीर् कर 

तथा शुल्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् सकंलनको प्रशाससनक 

व्यवस्था गनि आवश्र्क भएकोले,  
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नेपालको संसवधानको धारा २२8 को उपधारा (2) बमोसिम 

मुससकोट नगर सभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. ससंिप्त नाम र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, 

2074” रहकेो छ । 

  (2) र्ो ऐन 2074 साल श्रावण 1 गतेिसेि 

मुससकोट नगरपासलका िेत्रमा लाग ूहुनेछ । 

२. सम्पसत कराः नगरपासलकाका िेत्रसभत्र अनसुूसि (1) बमोसिम 

एदककृत सम्पसत्त कर/घरिग्गा कर लगाइने र असूल उपर 

गररनेछ । 

३. भसूम कर (मालपोत): नगरपासलका िेत्रसभत्र अनुसूसि (2) 

बमोसिम भूसम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गररनेछ 

।  

४. घर वहाल कराः  नगरपासलका िेत्रसभत्र कुनै व्यसि वा संस्थाले 

भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा 

वा पोिरी पूरै आंसशक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूसि 

(3) बमोसिम घर िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ 

।  

५. व्यवसार् कराः नगरपासलका िेत्रसभत्र व्यापार, व्यवसार् वा 

सेवामा पूूँिीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा 

अनुसूसि (4) बमोसिम व्यवसार् कर लगाइने र असूल उपर 

गररनेछ । 

६. िसिबुटी, कवािी र िीविन्तु कराः नगरपासलका िेत्रसभत्र कुनै 

व्यसि वा संस्थाले ऊन, िोटो, िसिबुटी, वनकस, कवािी 

माल र प्रिसलत कानूनले सनर्ेध गररएको िीविन्तु वाहकेका 

अन्र् मृत वा माररएका िीविन्तुको हाि, ससङ, प्वाूँि, छाला 
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िस्ता बस्तुको व्यवसासर्क कारोवार गरेवापत अनुसूसि (5) 

बमोसिमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपासलका िेत्रसभत्र िताि भएका सवारी 

साधनमा अनुसूसि (6) बमोसिम सवारी साधन कर लगाइने र 

असुल उपर गररनेछ ।तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो 

कानुनमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोसह बमोसिम 

हुनेछ । 

८. सवज्ञापन कराः नगरपासलका िेत्रसभत्र हुने सवज्ञापनमा अनुसूसि 

(7) बमोसिम सवज्ञापन कर लगाइन े र असूल उपर गररनेछ 

।।तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्था व्यवस्था 

भएको अवस्थामा सोसह बमोसिम हुनेछ । 

९. मनोरन्िन कराः नगरपासलका िेत्रसभत्र हुने मनोरन्िन व्यवसार् 

सेवामा अनुसूसि (8) बमोसिम व्यवसार् कर लगाइने र असुल 

उपर गररनेछ ।।तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा 

अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोसह बमोसिम हुनेछ । 

१०. बहाल सबटौरी शुल्काः नगरपासलका िेत्रसभत्र आफुले सनमािण, 

रेिििे वा संिालन गरेका अनुसूसि (9) मा उल्लेि भए 

अनुसार हाट बिार वा पसलमा सोही अनुसूसिमा भएको 

व्यवस्था अनुसार बहाल सबटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर 

गररनेछ । 

११. पार्कि ङ शलु्काः नगरपासलका िेत्रसभत्र कुनै सवारी साधनलाई 

पार्कि ङ सुसवधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूसि (10) बमोसिम 

पार्कि ङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. सवेा शलु्क, िस्तरुाः नगरपासलकाले सनमािण, संिालन वा 

व्यवस्थापन गरेका अनसूूसि 1१ मा उसल्लसित स्थानीर् पूवािधार 
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र उपलब्ध गराइएको सवेामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूसिमा 

व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१३. पर्िटन शलु्काः नगरपासलकाले आफ्नो िेत्रसभत्र प्रवेश गने 

पर्िटकहरुवाट अनुसूिी १२ मा उसल्लसित िरमा पर्िटन शुल्क 

लगाईने र असुल उपर गररनेछ ।तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई 

सो काननुमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोसह बमोसिम 

हुनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बमोसिम कर सतने िासर्त्व भएका व्यसि वा 

संस्थाहरुलाई कुनै पसन दकससमको कर छुट दिईने छैन । 

१५. कर तथा शलु्क सकंलन सम्बसन्ध कार्िसवसधाः र्ो ऐनमा भएको 

व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बसन्ध कार्िसवसध 

नगरपासलकाले तोके अनुसार हुने छ । 

 

अनुसूिी – ! 

सम्पसत कराः 

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने एदककृत सम्पसत्त कर / घरिग्गा 

करका सम्बन्धमा सनिसेशका बनाइ नगर कार्िपासलकाले सनणिर् गरे 

अनुरुप कर असूल उपर गररनेछ । 

 

 

अनुसूिी -२ 

भसूम कर (मालपोत) 

नगरपासलका िेत्र सभत्रको िग्गा िसमनको उत्पािनको अवस्था, बिार 

मूल्र्, सुगमताको अवस्था आदिलाई मध्र्निर गरी कार्िपासलकाबाट 
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अध्र्र्न गरेर थप सनणिर् नहुिासम्म तपससल बमोसिमको िरमा 

मालपोत कर असुली गने ।   

िग्गा दकससम  मालपोतको िर प्रसत 

रोपनी  (रू) 

कैदफर्त 

अबल ४०  

िोर्म ३०  

ससम २०  

िाहार १०  

 

 

 

अनुसूिी -३ 

घर बहाल कर 

बहाल रकमको १० प्रसतशतका िरल े

अनुसूिी -४  

व्यवसार् कर   

सस.न.ं व्यवसार्को दकससम कर वार्र्िक jlu{s/0f -

7"nf, demf}nf 

/ ;fgf_ 

कैदफर्त 

१ ठूला होटल १००००   

२ मध्र्म होटल ५०००   

३ सिर्ा नास्ता पसल ३०००   

४ मदिरा पसल थोक २००००   

५ मदिरा पसल साना १००००   

६ कपिा पसल ठूला १००००   

७ कपिा पसल सानो ३०००   
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८ हाििवेर्र पसल ठूला २००००   

९ हाििवेर्र पसल साना १००००   

१० प्लाइउि सससा फे्रम  ५०००   

११ फेन्सी पसल ठूलो ५०००   

१२ फेन्सी पसल साना ३०००   

१३ गर गहना ठूलो  ५०००   

१४ गर गहना साना ३०००   

१५ मोवाइल तथा इलेसटटक पसल ३०००   

१६ मोटर साइकल सबके्रता तथा 

ममित 

५०००   

१७ गािी ममित तथा सवके्रता १५०००   

१८ और्धी पसल ५०००   

१९ सनिी अस्पताल १५०००   

२० पोल्टी फमि ५०००   

२१ काठ तथा फर्नििर १००००   

२२ पेट्रोल पम्प १००००   

२३ दकराना पसल साना २०००   

२४ दकराना पसल ठूला ५०००   

२५ िाद्य पसल ३०००   

२६ वासणज्र् बैक क वगि २००००   

२७ वासणज्र् बैक ि वगि १५०००   

२८ वासणज्र् बैक ग वगि तथा 

सवसत्तर् सस्था  

१००००   

२९ अन्र् ३०००   

३० छापािाना १००००   

३१ साइन वोिि फ्लेटस सप्रन्ट ५०००   

३२ भािा पसल ५०००   

३३ ग्र्ास सवके्रता ५०००   
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३४ मोवाइल टावर १००००   

३५ गल्ला पसल १००००   

३६ ठेक्का पट्टा इिाितपत्र 

नसवकरण क 

२००००   

३७ ठेक्का पट्टा इिाितपत्र 

नसवकरण ि 

१५०००   

३८ ठेक्का पट्टा इिाितपत्र 

नसवकरण ग 

१००००   

३९ ठेक्का पट्टा इिाितपत्र 

नसवकरण घ 

५०००   

४० लेिापढी व्यवसार्ी  ३०००   

४१ कानुन व्यवसार्ी असभकताि ५०००   

४२ कानुन व्वसार्ी असधविा १००००   

 

अनुसूिी – ५ 

िसिबुटी, कवािी र िीविन्तु कराः 

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने िसिबुटी,कवािी तथा िीविन्तु 

करका सम्बन्धमा अध्र्न गरी नगर कार्िपासलकाले सनणिर् गरे अनुरुप 

कर असूल उपर गररनेछ । 
 

अनुसूिी – ६ 

सवारी साधन कराः 

१ बस,  ट्रक, र लरी प्रसत वर्ि रु २०००। 

२ िीप, कार  प्रसत वर्ि रु १०००। 

३ ट्याटटर प्रसत वर्ि रु १५००। 

४ मोटर साइकल  रु ५००। 
 

अनुसूिी – ७ 

सवज्ञापन कराः  
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नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने सवज्ञापन करका सम्बन्धमा सनिसेशका 

बनाइ नगर कार्िपासलकाल ेसनणिर् गरे अनुरुप कर असूल उपर 

गररनेछ 
 

अनुसूिी – ८ 

मनोरन्िन कराः 

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने मनोरञ्जन करका सम्बन्धमा 

सनिसेशका बनाइ नगर कार्िपासलकाले सनणिर् गरे अनुरुप कर असूल 

उपर गररनेछ । 
 
 

अनसुिूी - ९ 

बहाल सबटौरी शुल्काः 

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने बहाल सबटौरी करका सम्बन्धमा 

सनिसेशका बनाइ नगर कार्िपासलकाले सनणिर् गरे अनुरुप कर असूल 

उपर गररनेछ । 
 

अनुसूिी – १० 

पार्कि ङ शलु्काः 

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने पार्कि ङ शुल्कका सम्बन्धमा सनिसेशका 

बनाइ नगर कार्िपासलकाल ेसनणिर् गरे अनुरुप कर असूल उपर 

गररनेछ । 
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अनुसूिी – ११ 

सवेा शलु्क, िस्तरुाः 

सस न सवेाको दकससम  शुल्क िस्तरु कैदफर्त 

१ नागररकता ससफाररस सनशुल्क  

२ नागररकताको  ससफाररस मुिुल्का  ३००  

३ हालैको बकसपत्र ससफाररस  १०००  

४ बकसपत्र शेर्पसछको ससफाररस  ५००  

५ नाता प्रमासणत नेपालीमा ५००  

६ नाता प्रमासणत अगे्रिीमा १५००  

७ बसोवास प्रमासणत  ४००  

८ नाम सच्र्ाई ससफाररस ५००  

९ समलापत्र बटसौनी २०००  

१० टेलीफोन, सबिुली, पानी धारा 

ििान ससफाररस संघ संस्था 

१०००  

११ टेलीफोन, सबिुली, पानी धारा 

ििान ससफाररस व्यसिगत 

५००  

१२ संघ संस्था िताि तथा नसवकरण 

ससफाररस 

१५००  

१३ अंशवण्िा ससफाररस ५००  

१४ रुि कटानको ससफाररस प्रसत रुि १००  

१५ बन्िकु नसवकरण ससफाररस १०००  

१६ उद्योग िताि ससफाररस सानो १५००  

१७ उद्योग िताि ससफाररस मझौला २५००  

१८ उद्योग िताि ससफाररस ठूलो ५०००  

१९ व्यवसार् िताि ससफाररस १०००  

२० व्यवसार् बन्िको ससफाररस २०००  

२१ नगरपासलकामा सूिी िताि  ५००  

२२ ठेक्का पट्टा लाइसेन्स क र ि वगि २००००  

२३ ठेक्का पट्टा लाइसेन्स ग र घ वगि १०००  
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२४ सम्पसत्त मूल्र्ांकन ०.१ प्रसतशत  

२५ घर बाटो ससफाररस पक्की सिक २०००  

२६ घर बाटो ससफाररस कच्ची सिक १५००  

२७ घर बाटो ससफाररस बाटो नभएको १०००  

२८ िनिाती, िसलत ससफाररस १००  

२९ नावासलक ससफाररस १००  

३० साधारण ससफाररस ३००  

३१ छापािाना िताि ससफाररस ३०००  

३२ नटसा प्रमासणत नर्ाूँ प्रसत स्वार्र 

दफट 

८  

३३ नटसा प्रमासणत पुरानो प्रसत 

स्वार्र दफट 

२०  

३४ िार दकल्ला ससफाररस ५००  

३५ फर्नििर उद्योग िताि  ५०००  

३६ फोहर मैला माससक शुल्क िुम्टी 

पसल 

५०  

३७ फोहर मैला शुल्क माससक 

तरकारी, फेन्सी, दकराना, होटल, 

सिर्ा नास्ता  पसल आिी 

१५०  

३८ फोहर मैला शुल्क माससक एग्रोभेट, 

और्धी पसल 

१००  

३९ फोहर मैला शुल्क माससक लि,  

ठूला होटल,   सनिी अस्पताल  

२००  

४० र्ोिना सम्झौता र  फरफारक 

ससफाररस 

 रकमको ०.१ 

प्रसतशत 

 

४१ छुट िग्गा िताि ससफाररस १०००  
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अनुसूिी – १२ 

पर्िटन शलु्काः  

नगरपासलकाका िेत्रसभत्र लगाइने पर्िटन शुल्क तथा पर्िटन िेत्रका 

सम्बन्धमा सनिसेशका बनाइ नगर कार्िपासलकाले सनणिर् गरे अनुरुप 

कर असूल उपर गररनेछ ।   

cf1fn], 
k/dfgGb l3ld/] 

sfo{sf/L clws[t 


