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लेकम गाउँपललकाको आर्थिक ऐन २०७८ 

लेकम गाउँऩालऱकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावऱाई कायािन्वयन गनि बनेको ववधेयक 

प्रस्तावना् लेकम गाउॉ ऩालरकाको आर्थिक वषि २०७८॰७९ 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 २२८ को उऩधाया (२) फभोजिभ लेकम गाउॉ सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

१. संक्षऺप्त नाम र प्रारम्भ् (१) मस ऐनको नाभ “आर्थिक ऐन, २०७८” यहेको छ । 
  (२) मो ऐन २०७८ सार श्रावण १ गतदेेखि लेकम गाउॉपाललका ऺेत्रभा रागू हुनेछ । 

२. सम्ऩतत कर् लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र अनुसूर्ि (१) फभोजिभ एकककृत सम्ऩवत्त कय/घयिग्गा कय 
रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

३. भूलम कर (माऱऩोत):  लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र अनुसूर्ि (२) फभोजिभ बूलभ कय (भारऩोत) रगाइने 
य असूर उऩय गरयनेछ ।  

४. घर वहाऱ कर्  लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मजतत वा सॊस्थारे बवन, घय, ऩसर, ग्मायेि, 
गोदाभ, टहया, छप्ऩय, िग्गा वा ऩोियी ऩूयै आॊलशक तवयरे वहारभा ददएकोभा अनुसूर्ि (३) फभोजिभ 
घय िग्गा वहार कय रगाइने य असूर गरयनेछ ।  

५. व्यवसाय कर् लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉिीगत रगानी य आर्थिक 
कायोवायका आधायभा अनुसूर्ि (४) फभोजिभ व्मवसाम कय रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

६. ववऻाऩन कर् लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र हुने ववऻाऩनभा अनुसूर्ि (५) फभोजिभ ववऻाऩन कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ । ।तय, प्रदेश कानुन स्वीकृत बई सो कानुनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा 
सोदह फभोजिभ हुनेछ । 
 

७. बहाऱ बबटौरी शुल्क् लेकम गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र आपुरे ननभािण, येिदेि वा सॊिारन गयेका अनुसूर्ि (६) 

भा उल्रेि बए अनुसाय हाट फिाय वा ऩसरभा सोही अनुसूर्िभा बएको व्मवस्था अनुसाय फहार बफटौयी 
शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

८. सेवा शुल्क, दस्तुर् लेकम गाउॉ ऩालरकारे ननभािण, सॊिारन वा व्मवस्थाऩन गयेका अनूसूर्ि (७) भा 
उजल्रखित स्थानीम ऩूवािधाय य उऩरब्ध गयाइएको सेवाभा सेवाग्राहीफाट सोही अनुसूर्िभा व्मवस्था बए 
अनुसाय शुल्क रगाइने य असूर उऩय गरयनेछ । 

९. कर छुट् मस ऐन फभोजिभ कय नतने दानमत्व बएका व्मजतत वा सॊस्थाहरुराई कुनै ऩनन ककलसभको कय 
छुट ददईने छैन ।  

१०. कर तथा शुल्क संकऱन सम्बन्न्ध कायिववर्ध् मो ऐनभा बएको व्मवस्था अनुसाय कय तथा शुल्क 
सॊकरन सम्फजन्ध कामिववर्ध  लेकम गाउॉ ऩालरकारे तोके अनुसाय हुने छ । 



  



अनुसुलि -१ 

( लनयम २ सँग सम्बन्धित ) 

आलथिक वर्ि २०७८॰०७९ मा तपलिल बमोलिमको घरिग्गा कर लगाइनेछ ॰ 

लेकम गाउँपाललका के्षत्रलित्र रु.५० देन्धि रु. १०० सम्म घरिग्गा कर लगाइनेछ ॰  

वगीकरण 

(क) ढलान गरर लनमािण िएको पक्की घर र से्लट तथा अन्य िस्ता लटन िएको १५ लिट िन्दा बढी उिाइको घर रु 

७०॰००  

(ि) से्लटको छाना िएको प्लास्टर गरेको घर १५ लिट सम्मको उिाइ िएको घर रु ५०॰०० 

(ग) साधारण घर,से्लट छानो िएको सामान्य ललपपोत िएको घर रु ३०॰०० 

 

अनुसुलि -२ 

( लनयम ३ सँग सम्बन्धित ) 

लेकम गाउँपाललका के्षत्र लित्र लनम्न बमोलिमको दरले मालपोत कर लगाइनेछ ॰ 

 

खेत तर्फ : 

 

क्र.स. िग्गाको लकलसम १० रोपनी सम्म प्रलत रोपनी 
(रकम रु.) 

१० रोपनी िन्दा मालथ  प्रलत रोपनी 
(रकम रु.) 

१ अब्बल २०॰०० ३०॰०० 

२ दोयम १०॰०० २०॰०० 

३ लसम ५॰०० १०॰०० 

४ िाहर ५॰०० १०॰०० 

 

पाखो तर्फ : 

 

क्र.स. िग्गाको लकलसम १० रोपनी सम्म प्रलत रोपनी 
(रकम रु.) 

१० रोपनी िन्दा मालथ  प्रलत रोपनी 
(रकम रु.) 
 

१ अब्बल १०॰०० १५॰०० 

२ दोयम ५॰०० १०॰०० 

३ लसम ५॰०० ५॰०० 

४ िाहर ५॰०० ५॰०० 

 

अनुसुलि -३ 

( लनयम ४ सँग सम्बन्धित ) 

लेकम गाउँपाललका लित्र कसैले घर िाडामा लगाएमा त्यसमा घर  िाडाको हुने १० % (दि प्रलतित) कर 

लगाइनेछ ॰ 

 

 

 

 

 

 



अनुसुिी -४ 

(लनयम ५ सँग सम्बन्धित) 

लेकम गाउँपाललका लित्र तपलिल बमोलिमको दरमा व्यवसाय कर लगाइनेछ ॰  

क्र.स. व्यवसाय दताफ दसु्तर रकम रु. 

१ साना लकराना पसल  ५००॰०० 
२ लकराना पसल  १०००॰०० 

३ थोक िुद्रा पसल  १०००॰०० 

४ िुद्रा पसल कपडा  १०००॰०० 

५ िुद्रा लवलक्र गनि  ७००॰०० 

६ थोक लवके्रता  २०००॰०० 

७ िैन्धि पसल साधारण १०००॰०० 

८ लवदेलि सामान सलहत िेन्धि पसल  २०००॰०० 

९ कुताि सुरवाल सलहत िैन्धि पसल २०००॰०० 

१० िुत्ता िप्पल सलहत िैन्धि पसल २०००॰०० 

११ वु्यलट पालिर मात्र १०००॰०० 

१२ वु्यलट पालिर ताललम सलहत १५००॰०० 

१३ सुन िाँलद पसल दताि दसु्तर २०००॰०० 

१४ प्लान्धस्टक अन्य सामान पसल ७००॰०० 

१५ मेलडकल दताि दसु्तर १२००॰०० 

१६ लसलाई २ मेलसन १५००॰०० 

१७ लसलाई ५ मेलसन २०००॰०० 

१८ लसलाई ५ मेलसन िन्दा मालथ २५००॰०० 

१९ लसलाई तथा कपडा लवलक्र २५००॰०० 

२० दैलनक उपिोग्य वसु्तको थोक लवके्रता १०००॰०० 

२१ िामल लिउरा दाल लवके्रता १०००॰०० 

२२ िामल लिउरा दाल प्याि तेल लवके्रता  २०००॰०० 

२३ मोवाईल लवलक्र तथा ममित २०००॰०० 

२४ िलिुल लकराना पसल ५००॰०० 

२५ िोटो न्धिचे्न मात्र १०००॰०० 

२६ िोटो न्धिचे्न र अन्य १५००॰०० 

२७ िोटो फे्रम लिक्षा पोस्टर काडि २०००॰०० 

२८ पुस्तक पसल २०००॰०० 

२९ बन्दुक नलवकरण रु ५००॰०० 

३० कुटालन लपसान लमल (पानी) १५००॰०० 

३१ कुटानी लपसानी लमल लडिेल ५००॰०० 

३२ कुटालन लपसानी लमल लवद्दत १०००॰०० 

३३ लिया पसल  ५००॰०० 

३४ लिया िाना पसल १०००॰०० 

३५ लिया िाना बसे्न होटल १५००॰०० 

३६ सुलिकृत दताि दसु्तर ५००॰०० 

३७ सिा कक्ष िाडा 
क) आन्तररक 
ि) बाहय 

 

५००॰०० 
१०००॰०० 

३८ घ वगिको लनमािण व्यवसाय दताि रु १००००॰०० 
३९  घ वगिको लनमािण व्यवसाय नलवकरण रु ३०००॰०० 

४० पररक्षा िुल्क रु३००॰०० 



 

 

 

अनुसुलि -०५ 

(लनयम ६ सँग सम्बन्धित) 

 

गाउँपाललका के्षत्र लित्र लवज्ञापनका होलडङ्ग बोडि तथा पोष्टर आलद रान्धि लवज्ञापन गरेमा सो वाित कर दसु्तर लनम्न 

बमोलिम हनेछ ॰ 

होलडङ्ग बोडि तथा पोस्टर ३*६ वगि लिट सम्म रु ५००॰०० र सो िन्दा मालथ रु १०००॰०० 

 

 

अनुसुलि -०६ 

(लनयम ७ सँग सम्बन्धित) 

बहाल लबटौरी बाितको दसु्तर लनम्न बमोलिम हुनेछ ॰ 

लेकम गाउँपाललकाले आिै छापे्र लनमािण गरेको हकमा मालसक रु ५००॰०० देन्धि २०००॰०० सम्म 

व्यलत्त आिै अस्थायी छाप्रो टहरा लनमािण गरेकोमा प्रलत वगि लिट मालसक रु ३ को दरले हुन आउने रकम 

 

अनुसुलि -०७ 

(लनयम ०८ सँग सम्बन्धित) 

लेकम गाउँपाललका के्षत्र लित्र उठाइने सेवा िुल्कको दर लनम्नानुसार हुनेछ ॰ 

 

क्र.स. सेवा िुल्क लिर्िक िुल्क दसु्तर रकम रु. 

१ लनवेदन दसु्तर  १०॰०० 
२ नागररकता प्रलतलललप लसिाररस  १००॰०० 

३ नालगरकता लसिाररस १००॰०० 

४ नागररकता अंलगकृत लसिाररस १०००॰०० 

५ अंगे्रिी लसिाररस २००॰०० 

६ अंग्रलि लसिाररस िोटो प्रमाणीत २००॰०० 

७ िार लकल्ला प्रमालणत िहर २००॰०० 

८ िार लकल्ला प्रमालणत ग्रालमण १००॰०० 

९ सम्बि लवचे्छद दुवै ५००॰०० 

१० पेिन तिि  लसिाररस  ५००॰०० 

११ नाम थर िरक लसिाररस १००॰०० 

१२ साधारण लसिाररस १००॰०० 

१३ घर िग्गा नामसारर १००॰०० 

१४ योिना अन्धन्तम िुक्तालन 
रु १ लाि सम्म लसिाररस दसु्तर 
रु १ - ५ लाि सम्म लसिाररस दसु्तर 
रु ५ देन्धि १० लाि सम्म लसिाररस 
रु १० लाि िन्दा मालथ  

 
३००॰०० 
१०००॰०० 
२०००॰०० 
३०००॰०० 

१५ अंिबण्डा लसिाररस २००॰०० 

१६ वैदेलिक कामका लालग लसिाररस 
िारत 
िारत बाहेक अन्य देि 

 
१००॰०० 
२००॰०० 



१७ गररलव लवपन्न लसिाररस ५०॰०० 
१८ दललत लवपन्न लसिाररस ५०॰०० 

१९ क्लब संघ संस्था लसिाररस ५००॰०० 

२० बैक काउन्टर िोल्ने ५०००॰०० 

२१ छात्रवृलत लसिाररस १००॰०० 

२२ कच्ची घर  ित्काउने १००॰०० 

२३ नाता प्रमालणत  २००॰०० 

२४ िन्म मृतु्य लववाह वसाईसराई  ५०॰०० 

२५ अलववालहत प्रमालणत  १००॰०० 

२६ वकस पत्र १००॰०० 

२७ अपुतालल लसिाररस १००॰०० 

२८ सििलमन मुिुल्का लसिाररस ५००॰०० 

२९ सििलमन दसु्तर प्रालवलधक समेत १०००॰०० 

३० प्रालवलधक प्रलतवेदन २००॰०० 

३१ व्यवसाय दताि ५००॰०० 

३२ लमलापत्र दसु्तर दुवै पक्ष ५००॰०० 

३३ लवद्दालय िोल्ने लसिाररस २००॰०० 

३४ गैर सरकारी संस्था नलवकरण  १०००॰००  

३५  सडक यातायात र अन्य लसिाररस ५००॰०० 

३६  साधारण लसिाररस १००॰०० 

३७ प्रलत टर ाली ढंुगा लगलि बालुवा संकलन  रु १०००॰०० 

३८ प्रलत िच्चर ढंुगा लगलि बालुवा संकलन रु १०॰०० 

३९ कृर्क समुह/पिु समुह दताि िुल्क रु ५००॰०० 

४०  कृर्क समुह नलवकरण रु २५०॰०० 

४१ एक्सािेटर मेलसन िाडा BUCKET 
 

रु ३५००॰०० प्रलत घण्टा इिन, 

अपरेटर ििि बाहेक 

क)आन्तररक  रु.३० प्रलतघण्टा 

४२ एक्सािेटर मेलसन िाडा BRAKER रु ४०००॰०० प्रलत घण्टा इिन, 
अपरेटर ििि बाहेक 

क)आन्तररक रु.५० प्रलतघण्टा 

 


