
विहादी गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७८ बमोविम वनर्ािरित कि तथा शुल्कहरु :  

अनुसूचि १ 

दफा २ सँग सम्बन्धित 

मािपोत िा भूवमकि 

वि.नं. िगि नू्यनतम ५ िोपनी िम्मको िकम थप प्रवत िोपनी िकम 

खेत पाखो खत  पाखो 

१ अब्बल रु ६० रु ५० रु २० रु १६ 

२ दोयम रु ५० रु ४० रु १५ रु १२ 

३ चसम रु ४० रु ३० रु १० रु ८ 

४ िाहार रु ३० रु २० रु ५ रु ४ 

 

अनुसूचि २ 

दफा ३ सँग सम्बन्धित 

घि कि िवगिकिण 

क्र.ि. घिको वकविम आ.ि. २०७८।७९ का िावग 

अनुमावनत दि 

आिविय 

प्रयोिन 

व्यििावयक 

प्रयोिन 

१ ढुुंगामाटोको जोडाई खरको छाप्रो ४०  

२ ढुुंगा माटोको जोडाई २/३ तले खरको छानो भएको घर ६०  

३ ढुुंगामाटोको जोडाई चटनको छाप्रो ८० २०० 

४ ढुुंगा माटोको जोडाई २/३ तले चटन वा ढुुंगाको छानो भएको वारतली 

सचहतको घर 

१२० ३०० 

५ ढुुंगा माटो सचहतको चसमेन्टले प्लाष्टर गरेको घर १६० ३२० 

६ चिलर चवम सचहतको चटनले छाएको चवना ढलानको घर २०० ४०० 

७ चिलर र चवम सचहतको ढलान गररएको घर ४०० ६०० 

८    

अनुसुिी ३ 

दफा ४ सँग सम्बन्धित 

घि बहाि कि 

१. घर बहाल रकमको १० प्रचतशत 

अनुसूिी ४ 

दफा ५ सँग सम्बन्धित 

बहाि विटौिी कि 

१. बहाल चवटौरी कर बहाल रकमको १० प्रचतशत 

  



अनुसूिी ५ 

दफा ६ सँग सम्बन्धित 

व्यििाय कि 

व्यििाय दताि 

क्र.ि. पँूविगत िगानी व्यििाय दताि शुल्क कृवि फमि दताि शुल्क 

१ रु १००००० सम्म ३००/- १००/- 

२ रु १ लाख देन्धख ३ लाख सम्म ५००/- ३००/- 

३ रु ३ लाख देन्धख ७ साल सम्म ७००/- ५००/- 

४ रु ७ लाख देन्धख माथी १५००/- ८००/- 

५ केबल चट.चभ. सञ्चालन अनुमचत १०००/- - 

६ एफ एम रेचडयो सञ्चालन अनुमचत १०००/- - 

७ इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुंस्था अनुमचत १०००/- - 

८ घ वगगको चनमागण व्यवसायी इजाजतित्र  ५०००/- - 

९ बहुउदे्दश्यीय सहकारी सुंस्था (ऋण, 

बित) दताग 

१००००/- - 

१० कृचि सहकारी सुंस्था दताग १००००/- - 

 

व्यििाय नविकिण 

क्र.ि. व्यििायको विििण नविकिण शुल्क रु (िावििक) कैवफयत 

१ जे्वलरी सुन िाँदी िसल ५००/-  

२ मचदराजन्य िसल २०००/-  

३ सूि िाँदी जलि लगायतका गरगहना 

वेिचवखन 

५००/-  

४ चभचडयो क्यामेरा २००/-  

५ इलेन्धरि क सामानको िसल (घडी, 

रेचडयो, चट.भी. मोवाइल ममगत) 

२००/-  

६ भाँडा िसल २००/-  

७ हाडगवयर िसल ५००/-  

८ इिन चवचि िसल ५००/-  

९ फचनगिर िसल १०००/-  

१० एउटै छानामुनी सवै सामान बेचे्न 

जनरल स्टोसग 

२५००/-  

११ होलसेल चविेता २५००/-  

१२ चडलर २०००/-  

१३ सव-चडलर १५००/-  

१४ चडिाटगमेन्ट स्टोसग २५००/-  

१५ चमनी माटग (सानो चडिाटगमेन्ट स्टोसग) १५००/-  

१६ खाद्यान्न चकराना िसल थोक चविेता १०००/-  

१७ खाद्यान्न चकराना िसल खुद्रा चविेता ५००/-  

१८ फलफुल/ तरकारी िसल २००/-  

१९ चिया खाजा िसल २००/-  



२० गेष्टहाउस ५००/-  

२१ होम से्ट २०००/-  

२२ से्टशनरी िसल ५००/-  

२३ चवत्तीय बैंक नेिाल सरकारको 

स्वाचमत्व बाहेक 

१०००/-  

२४ फाइनान्स तथा लघुचवत्त १०००/-  

२५ बहुउदे्दश्यीय सहकारी सुंस्था (ऋण, 

बित) 

िंस्थाको कुि पँुवि नविकिण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० लाख सम्म रु ७५/- 

५० लाख देन्धख १ 

करोड सम्म 

रु १००/- 

१ करोड देन्धख २ 

करोड सम्म 

रु २००/- 

२ करोड माचथ रु ३००/- 

२६ कृचि सहकारी सुंस्था िंस्थाको कुि पँुवि नविकिण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० लाख सम्म रु ३५/- 

५० लाख देन्धख १ 

करोड सम्म 

रु ५०/- 

१ करोड देन्धख २ 

करोड सम्म 

रु १००/- 

२ करोड माचथ रु १५०/- 

२७ औिचि िसल १०००/-  

२८ चनजी के्षत्रका चवद्यालय माध्यचमक चवद्यालय रु १०००/- 

आिारभूत चवद्यालय रु ५००/- 
 

२९ कम्प्यूटर प्रचशक्षण/ ईन्धिचू्यट ५००/-  

३० वू्यचटिालगर २००/-  

३१ सवारी सािन ममगत १०००/-  

३२ फोटो सु्टचडयो १००/-  

३३ गैर सरकारी सुंस्था ५००/-  

३४ अन्तराचष्टि य गैर सरकारी सुंस्था १०००/-  

३५ ठेक्का िट्टा व्यन्धिगत १० लाख भन्दा तल रु २००/- 

१० लाख भन्दा माथी रु ५००/- 

 

३६ केबल चट.भी सेवा प्रदायक ८००/-  

३७ एफ एम रेचडयो १०००/-  

३८ इन्टरनेट सेवा प्रदायक १०००/-  

३९ घ वगगको ईजाजतित्र (ठेक्कािट्टा) ३०००/-  

४० मासु िसल ५००/-  

४१ चिकचनक िाकग  / स्पोटग १००/-  



४२ घुम्तीिसल सञ्चालन अनुमचत  स्थानीय 

व्यक्ति 

बाह्य 

व्यक्ति 

 

प्रचतहप्ता १०० २०० 

प्रचतमचहना ३०० ६०० 

४३ किडा िसल ५००/-  

४४ सूिीकार / टेलसग १००/-  

४५ जुता चसउने िसल ५०/-  

४६ राइस चमल कुटनी चिसानी सानो २००/- 

ठूलो ५००/- 

 

४७ तोरी चमल ५००/-  

४८ ज्योचति िसल ५००/-  

४९ कृचि तथा िशुिञ्क्क्षी फमग १००/-  

५० िोन्धरि  फमग २००/-  

५१ होटल व्यवसाय ५००/-  

 

अनुसूिी ६ 

दफा ७ सँग सम्बन्धित 

विज्ञापन कि 

वि.नं. विििण दििेट रु. कैवफयत 

१ गाचडमा सामान बोकी चवज्ञािन गने  १००/- प्रचतिटक  

२ स्टल राखी चवज्ञािन गने १०/- प्रचतचदन  

३ कन्सटग २००/- प्रचतिटक  

४ तुल व्यानर राखी चवज्ञािन गने २००/- प्रचतिटक  

 

अनुसूचि ७ 

दफा ८ सँग सम्बन्धित 

िेिा शुल्क, दसु्ति 

वि.नं. विििण दििेट/ िेिा शुल्क/ दसु्ति रु. कैवफयत 

१ घर जग्गा नामसारी चसफाररस २००/-  

२ मोही लगत कट्टा चसफाररस २००/-  

३ घर कायम चसफाररस २००/-  

४ छात्रवृचत्त चसफाररस चनशुल्क  

५ चविन्न चवद्याथी छात्रवृचत्त चसफाररस चनशुल्क  

६ अिाुंग चसफाररस चनशुल्क  

७ अस्थायी बसोबास चसफाररस १००/-  

८ स्थायी बसोवास चसफाररस २००/-  

९ नागररकता र प्रचतचलचि चसफाररस १००/१००/-  

१० अुंचगकृत नागररकता चसफाररस ५००/-  

११ आचथगक अवस्था कमजोर वा चविन्नता 

प्रमाचणत 

चनशुल्क  



१२ आचथगक अवस्था बचलयो वा सम्पन्नता 

प्रमाचणत 

१०००/-  

१३ चवद्युत जडान चसफाररस २००/-  

१४ घारा जडान चसफाररस २००/-  

१५ चजचवत रहेको चसफाररस १००/-  

१६ दुवै नाम गरेको व्यन्धि एउटै हो भने्न 

चसफाररस / फरक जन्मचमचत सुंशोिन 

चसफाररस 

२००/-  

१७ जग्गा मुल्ाुंकन चसफाररस र प्रमाचणत ५००/-  

१८ व्यवसाय बन्द चसफाररस १००/-  

१९ व्यवसाय सञ्चालन नभएको चसफाररस १००/-  

२० व्यािार व्यवसाय नभएको चसफाररस १००/-  

२१ कोट फी चमनाहा चसफाररस चनशुल्क  

२२ नावालक िररियित्र चसफाररस १००/-  

२३ िौिाय सम्बिी चसफाररस १००/-  

२४ व्यवसाय दताग चसफाररस ३००/-  

२५ उद्योग ठाउँसारी चसफाररस ३०००/-  

२६ चवद्यालय ठाउँसारी चसफाररस १०००/-  

२७ व्यन्धिगत चववरण चसफाररस १००/-  

२८ जग्गा दताग चसफाररस २००/-  

२९ सुंरक्षक चसफाररस (व्यन्धिगत) १००/-  

३० सुंरक्षक चसफाररस (सुंस्थागत) १००/-  

३१ नेिाल सरकारको नाममा बाटो कायम 

चसफाररस 

चनशुल्क  

३२ चजचवत सँगको नाता प्रमाचणत १००/-  

३३ मृतक सँगको नाता प्रमाचणत १००/-  

३४ कोठा खोल्ने कायग / रोहवरमा वसे्न कायग १५०/-  

३५ चनशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उििार 

चसफाररस 

चनशुल्क  

३६ अन्य कायागलयको माग अनुसार चववरण 

खुलाई िठाने कायग 

चनशुल्क  

३७ सुंस्था दताग चसफाररस २००/-  

३८ घरबाटो प्रमाचणत २००/-  

३९ िार चकल्ला प्रमाचणत २००/-  

४० जन्म चमचत प्रमाचणत १००/-  

४१ चववाह प्रमाचणत १००/-  

४२ कागज मञ्क्जुरीनामा प्रमाचणत १००/-  

४३ हकवाला वा हकदार प्रमाचणत १००/-  

४४ अचववाचहत प्रमाचणत १००/-  

४५ जग्गा रेखाङ्कनको कायग वा सो कायगमा 

रोहवर 

२००/-  

४६ जग्गािनी िूजाग हराएको चसफाररस १००/-  



४७ िूजागमा घर कायम गने चसफाररस २००/-  

४८ अुंगे्रजी चसफाररस तथा प्रमाचणत २००/- प्रचत िेज  

४९ चमलाित्र कागज / उजुरी दताग १००/-  

५० िक्का घरको सजगचमन वाित ५००/-  

५१ अन्य सवै प्रयोजनको सजगचमन वाित ५००/-  

५२ अिल सम्पचत्त मुल्ाुंकन अिल सम्पचत्तको ०.१० प्रचतशत  

५३ रकम कलम बढाईचदएवाित ५ प्रचतशत  

५४ कक्षा ८ को गे्रड चसट सच्याउन २००/-  

५५ कक्षा ८ को िरीक्षा शुल्क (सुंस्थागत 

चवद्यालय) 

प्रचत चवद्याथी रु ३००/-  

५६ खानेिानी तथा सरसफाई   उिभोिा 

सचमचत मुहान सचहत 

दताग शुल्क रु ५००/- 

नचवकरण शुल्क रु २००/- 

 

५७ घर नक्सा िास दसु्तर (िक्की घर) िचहलो तल्ला सम्म प्रचत वगग चफट रु 

२/- 

सो भन्दा माचथ प्रचत तल्ला प्रचत वगग 

चफट रु १ का दरले थि हँुदै जाने । 

 

५८ घर नक्सा िास दसु्तर (कच्ची घर) प्रचत वगग चफट रु १/- 

 

 

५९ भवन चनमागण सम्पन्न प्रमाणित्र ५००/-  

६० भवन अचभलेन्धखकरण चनवेदन दसु्तर ५००/-  

६१ भवन अचभलेन्धखकरण प्रमाणित्र १०००/-  

६२ घर नक्सा िास चनवेदन फारम दसु्तर ५००/-  

६३ माचथ उले्लन्धखत बाहेक अन्य चसफाररस रु १००/- 

प्रमाचणत रु २००/- 

सुंशोिन रु २००/- 

 

 

अनुसूिी ८ 

दफा ११ सँग सम्बन्धित 

दण्ड िरििाना 

वि.नं. विििण दििेट कैवफयत 

१ ढुुंगा, चगट्टी, बालुवा, (दहत्तर बहत्तर) को 

गैरकानुनी िोरी चनकासीमा जररवाना 

प्रथम िटकको लाचग रु : ५००० 

दोश्रो िटकको लाचग : १०००० 

तेश्रो िटकको लाचग : २०००० 

प्रचत चटि 

२ तेश्रो िटक भन्दा िचन बढी भएमा कायगिाचलकाको चनणगयानुसार  

 

िुनश्च : माचथ उले्लख भएका बाहेक अन्य व्यावसाचयक तथा अन्य के्षत्रहरुमा कर तथा दसु्तर तोकु्निने सुंघीय 

कानुन र प्रदेश कानुनसँग नबाचिने गरर गाउँ कायगिाचलकाको वैठकले चनणगय गरी गाउँ सभाबाट अनुमोदन 

गराउने गरर दर बनाई लागुगनग चसफाररस गररएको छ । 

आज्ञाले 

धु्रव दयाल 

प्रमुम प्रशासकीय अचिकृत 


