
 

 

विहादी गाउँपाविकाको आवथिक ऐन, २०७९।०८० 

गाउँपाविकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताििाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको विधेर्क 

                                                                                 

 ;efaf6 :jLs[t ldltM @)&(.)#.!) 

प्रस्तािनााः  

 ljxfbL गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७९।८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर 
तथा शुल्क संकिन गने, छुट लिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संलवधानको 
धारा २२८ को उपधारा (२) बिोलिि ljxfbL गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संविप्त नाम र प्रारम्भाः  (1) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन,२०७९” रहेको छ । 

 (2) र्ो ऐन २०७९ साि श्रावण १ गतेिेखि लवहािी गाउँपालिका के्षत्रिा िागू हुनेछ । 

२. भूवम कर (मािपोत) : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (१) बिोलिि भूलि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

३. सम्पवि कर : गाउँपालिका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (२) बिोलिि सम्पलत्त कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।  

४. घर िहाि कराः   गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे भवन, घर पूरै आंलशक तवरिे वहाििा लिएकोिा 
अनुसूलि (३) बिोलिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. िहाि विटौरी कर  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थािे पसि, ग्यारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा 
पोिरी पूरै वा आंलशक तवरिे वहाििा लिएकोिा अनुसूलि (४) बिोलिि घर िग्गा वहाि लवटौरी कर िगाइने र 
असूि गररनेछ ।  

६. व्यिसार् कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवािा पँूिीगत िगानी र आलथिक कारोवारका आधारिा 
व्यवसार् िताि तथा नलवकरण सम्बखन्ध अनुसूलि (५) बिोलिि व्यवसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. विज्ञापन कराः  गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (६) बिोलिि लवज्ञापन कर िगाइने र असुि उपर 
गररनेछ ।तर, प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

८. सेिाशुल्क,दसु्तराः  (क) गाउँपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूलि ७ िा उखिखित स्थानीर् 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

(ख) ल्याव परीक्षण शुल्क र एमु्बिेन्स सेवा शुल्क गाउँ कार्िपालिकािे बनाएको कार्िलवलध बिोलिि लनधािरण हुनेछ। 

९. कर छुटाः  र्स ऐन बिोलिि कर लतने िालर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुिाई गाउँ सभाको लनणिर् लवना कुनै पलन 
लकलसिको कर छुट लिईने छैन ।  

१०. कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धन्ध कार्िविवधाः  र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकिन सम्बखन्ध 
कार्िलवलध गाउँपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । 

११. दण्ड जररिाना :नलििन्य पिाथिको संकिन, उत्खनन्, बेिलविन तथा कर संकिन सम्बखन्ध िण्ड िररवाना अनुसूलि ८ 

बिोलिि हुनेछ । 
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 dfnkf]t jf e"lds/  

वस  .नं.  िगि नू्यनतम ५ रोपनी 

सम्मको रकम 

६ रोपनी देन्धख १० 

रोपनीसम्म रकम 

१० रोपनी भन्दा 

माथी  

   

१ कृलर् के्षत्र  रु ४०/- थप रु ६०/- प्रलत रोपनी रु १५/- 

२ आवासीर् के्षत्र रु ५०/- थप रु ८०/- प्रलत रोपनी रु २०/- 

३ व्यवसालर्क के्षत्र रु ६०/- थप रु १००/- प्रलत रोपनी रु २५/- 

४ औद्योलगक के्षत्र रु ८०/- थप रु १२०/- प्रलत रोपनी रु ३०/- 

५ िालन तथा िलनि 

के्षत्र 

रु ८०/- थप रु १२०/- प्रलत रोपनी रु ३०/- 

६ वन के्षत्र रु ४०/- थप रु ६०/- प्रलत रोपनी रु १५/- 

७ निी, िोिा, ताि, 

लसिसार के्षत्र 

रु ५०/- थप रु ८०/- प्रलत रोपनी रु २०/- 

८ सावििलनक 

उपर्ोगको के्षत्र 

रु ३०/- थप रु ५०/- प्रलत रोपनी रु १२/- 

९ साँसृ्कलतक तथा 

पुराताखत्वक िहत्वको 

के्षत्र 

रु ४०/- थप रु ६०/- प्रलत रोपनी रु १५/- 

१० नेपाि सरकारबाट 

आवश्यकता अनुसार 

तोलकएका अन्य के्षत्र 

रु ५०/- थप रु ८०/- प्रलत रोपनी रु २०/- 
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सम्पवि कर िवगिकरण 

क्र.स. घरको वकवसम आ.ि. २०७८।७९ का िावग 

अनुमावनत दर 

आिवसर् 

प्रर्ोजन 

व्यिसावर्क 

प्रर्ोजन 



 

 

१ ढंुगािाटोको िोडाई िरको छाप्रो ४०  

२ ढंुगा िाटोको िोडाई २/३ तिे िरको छानो भएको घर ६०  

३ ढंुगािाटोको िोडाई लटनको छाप्रो ८० २०० 

४ ढंुगा िाटोको िोडाई २/३ तिे लटन वा ढंुगाको छानो भएको वारतिी 

सलहतको घर 

१२० ३०० 

५ ढंुगा िाटो सलहतको लसिेन्टिे प्लाष्टर गरेको घर १६० ३२० 

६ लपिर लवि सलहतको लटनिे छाएको लवना ढिानको घर २०० ४०० 

७ लपिर र लवि सलहतको ढिान गररएको घर ४०० ६०० 

८    
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घर बहाि कर 

१. घर बहाि रकिको १० प्रलतशत 
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                                                     बहाि विटौरी कर 

 

१. बहाि लवटौरी कर बहाि रकिको १० प्रलतशत                                                                        
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         व्यिसार् कर 

         व्यिसार् दताि 

क्र.स. पँूवजगत िगानी व्यिसार् दताि शुल्क कृवि फमि दताि शुल्क 

१ रु १००००० सम्म ३००/- १००/- 

२ रु १ िाि िेखि ३ िाि सम्म ५००/- ३००/- 



 

 

३ रु ३ िाि िेखि ७ साि सम्म ७००/- ५००/- 

४ रु ७ िाि िेखि िाथी १५००/- ८००/- 

५ केबि लट.लभ. सञ्चािन अनुिलत १०००/- - 

६ एफ एि रेलडर्ो सञ्चािन अनुिलत १०००/- - 

७ इन्टरनेट सेवा प्रिार्क संस्था अनुिलत १०००/- - 

८ घ वगिको लनिािण व्यवसार्ी इिाितपत्र  ५०००/- - 

९ बहुउदे्दश्यीर् सहकारी संस्था (ऋण, 

बित) िताि 

१००००/- - 

१० कृलर् सहकारी संस्था िताि ५०००/- - 

११ कृर्क सिूह िताि  २००/- 

 

व्यिसार् नविकरण 

क्र.स. व्यिसार्को वििरण नविकरण शुल्क रु (िावििक) कैवफर्त 

१ जे्विरी सुन िाँिी पसि ५००/-  

२ िलिरािन्य पसि २०००/-  

३ सूि िाँिी ििप िगार्तका गरगहना 

वेिलविन 

५००/-  

४ लभलडर्ो क्यािेरा २००/-  

५ इिेखरि क सािानको पसि (घडी, 

रेलडर्ो, लट.भी. िोवाइि ििित) 

२००/-  

६ भाँडा पसि २००/-  

७ हाडिवर्र पसि ५००/-  

८ इन्धन लवलि पसि ५००/-  

९ फलनििर पसि १०००/-  

१० एउटै छानािुनी सवै सािान बेचे्न 

िनरि स्टोसि 

२५००/-  



 

 

११ होिसेि लविेता २५००/-  

१२ लडिर २०००/-  

१३ सव-लडिर १५००/-  

१४ लडपाटििेन्ट स्टोसि २५००/-  

१५ लिनी िाटि (सानो लडपाटििेन्ट स्टोसि) १५००/-  

१६ िाद्यान्न लकराना पसि थोक लविेता १०००/-  

१७ िाद्यान्न लकराना पसि िुद्रा लविेता ५००/-  

१८ फिफुि/ तरकारी पसि २००/-  

१९ लिर्ा िािा पसि २००/-  

२० गेष्टहाउस ५००/-  

२१ होि से्ट २०००/-  

२२ से्टशनरी पसि ५००/-  

२३ लवत्तीर् बैंक नेपाि सरकारको 

स्वालित्व बाहेक 

१०००/-  

२४ फाइनान्स तथा िघुलवत्त १०००/-  

२५ बहुउदे्दश्यीर् सहकारी संस्था (ऋण, 

बित) 

संस्थाको कुि पँुवज नविकरण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० िाि सम्म रु ७५/- 

५० िाि िेखि १ 

करोड सम्म 

रु १००/- 

१ करोड िेखि २ 

करोड सम्म 

रु २००/- 

२ करोड िालथ रु ३००/- 

२६ कृलर् सहकारी संस्था संस्थाको कुि पँुवज नविकरण 

शुल्क (प्रवत 

िाख) 

 

५० िाि सम्म रु ३५/- 



 

 

५० िाि िेखि १ 

करोड सम्म 

रु ५०/- 

१ करोड िेखि २ 

करोड सम्म 

रु १००/- 

२ करोड िालथ रु १५०/- 

२७ और्लध पसि १०००/-  

२८ लनिी के्षत्रका लवद्यािर् िाध्यलिक लवद्यािर् रु १०००/- 

आधारभूत लवद्यािर् रु ५००/- 

 

२९ कम्प्यूटर प्रलशक्षण/ ईखिचू्यट ५००/-  

३० वू्यलटपाििर २००/-  

३१ सवारी साधन ििित १०००/-  

३२ फोटो सु्टलडर्ो १००/-  

३३ गैर सरकारी संस्था ५००/-  

३४ अन्तरालष्टि र् गैर सरकारी संस्था १०००/-  

३५ ठेक्का पट्टा व्यखिगत १० िाि भन्दा ति रु २००/- 

१० िाि भन्दा िाथी रु ५००/- 

 

३६ केबि लट.भी सेवा प्रिार्क ८००/-  

३७ एफ एि रेलडर्ो १०००/-  

३८ इन्टरनेट सेवा प्रिार्क १०००/-  

३९ घ वगिको ईिाितपत्र (ठेक्कापट्टा) ३०००/-  

४० िासु पसि ५००/-  

४१ लपकलनक पाकि  / स्पोटि १००/-  

४२ घुम्तीपसि सञ्चािन अनुिलत  स्थानीर् 

व्यन्धि 

बाह्य 

व्यन्धि 

 

प्रलतहप्ता १०० २०० 

प्रलतिलहना ३०० ६०० 

४३ कपडा पसि ५००/-  



 

 

४४ सूिीकार / टेिसि १००/-  

४५ िुता लसउने पसि ५०/-  

४६ राइस लिि कुटनी लपसानी सानो २००/- 

ठूिो ५००/- 

 

४७ तोरी लिि ५००/-  

४८ ज्योलतर् पसि ५००/-  

४९ कृलर् तथा पशुपञ्क्क्षी फिि १००/-  

५० पोखरि  फिि २००/-  

५१ होटि व्यवसार् ५००/-  

५२ िेटि/लग्रि उद्योग(फिािसम्बखन्ध 

काि गने) 

१०००/-  

५३ िानेपानी तथा सरसफाई उपभोिा 

सलिलत लवधान िररि 

१००/-  

५४ कृर्क सिूह नलवकरण १००/-  

 

 

            cg';"lr ६ 

bkmf ७ ;uF ;DjlGwt 

विज्ञापन कर 

वस.नं. वििरण दररेट रु. कैवफर्त 

१ गालडिा सािान बोकी लवज्ञापन गने  १००/- प्रलतपटक  

२ स्टि रािी लवज्ञापन गने १०/- प्रलतलिन  

३ कन्सटि २००/- प्रलतपटक  

४ तुि व्यानर रािी लवज्ञापन गने २००/- प्रलतपटक  
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सेिा शुल्कदसु्तर , 

वस.नं. वििरण दररेट/ सेिा शुल्क/ दसु्तर रु. कैवफर्त 

१ घर िग्गा नािसारी लसफाररस २००/-  

२ िोही िगत कट्टा लसफाररस २००/-  

३ घर कार्ि लसफाररस २००/-  

४ छात्रवृलत्त लसफाररस लनशुल्क  

५ लवपन्न लवद्याथी छात्रवृलत्त लसफाररस लनशुल्क  

६ अपांग लसफाररस लनशुल्क  

७ अस्थार्ी बसोबास लसफाररस १००/-  

८ स्थार्ी बसोवास लसफाररस २००/-  

९ नागररकता र प्रलतलिलप लसफाररस १००/१००/-  

१० अंलगकृत नागररकता लसफाररस ५००/-  

११ आलथिक अवस्था कििोर वा लवपन्नता 

प्रिालणत 

लनशुल्क  

१२ आलथिक अवस्था बलिर्ो वा सम्पन्नता 

प्रिालणत 

१०००/-  

१३ लवि्रु्त िडान लसफाररस २००/-  

१४ घारा िडान लसफाररस २००/-  

१५ लिलवत रहेको लसफाररस १००/-  

१६ िुवै नाि गरेको व्यखि एउटै हो भने्न 

लसफाररस / फरक िन्मलिलत संशोधन 

लसफाररस 

२००/-  

१७ िग्गा िुल्यांकन लसफाररस र प्रिालणत ५००/-  

१८ व्यवसार् बन्द लसफाररस १००/-  



 

 

१९ व्यवसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस १००/-  

२० व्यापार व्यवसार् नभएको लसफाररस १००/-  

२१ कोट फी लिनाहा लसफाररस लनशुल्क  

२२ नावािक पररिर्पत्र लसफाररस १००/-  

२३ िौपार् सम्बन्धी लसफाररस १००/-  

२४ व्यवसार् िताि लसफाररस ३००/-  

२५ उद्योग ठाउँसारी लसफाररस ३०००/-  

२६ लवद्यािर् ठाउँसारी लसफाररस १०००/-  

२७ व्यखिगत लववरण लसफाररस १००/-  

२८ िग्गा िताि लसफाररस २००/-  

२९ संरक्षक लसफाररस (व्यखिगत) १००/-  

३० संरक्षक लसफाररस (संस्थागत) १००/-  

३१ नेपाि सरकारको नाििा बाटो कार्ि 

लसफाररस 

लनशुल्क  

३२ लिलवत सँगको नाता प्रिालणत १००/-  

३३ िृतक सँगको नाता प्रिालणत १००/-  

३४ कोठा िोल्ने कार्ि / रोहवरिा वसे्न कार्ि १५०/-  

३५ लनशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपिार 

लसफाररस 

लनशुल्क  

३६ अन्य कार्ाििर्को िाग अनुसार लववरण 

िुिाई पठाने कार्ि 

लनशुल्क  

३७ संस्था िताि लसफाररस २००/-  

३८ घरबाटो प्रिालणत २००/-  

३९ िार लकिा प्रिालणत २००/-  

४० िन्म लिलत प्रिालणत १००/-  



 

 

४१ लववाह प्रिालणत १००/-  

४२ कागि िञ्क्िुरीनािा प्रिालणत १००/-  

४३ हकवािा वा हकिार प्रिालणत १००/-  

४४ अलववालहत प्रिालणत १००/-  

४५ िग्गा रेिाङ्कनको कार्ि वा सो कार्ििा 

रोहवर 

२००/-  

४६ िग्गाधनी पूिाि हराएको लसफाररस १००/-  

४७ पूिाििा घर कार्ि गने लसफाररस २००/-  

४८ अंगे्रिी लसफाररस तथा प्रिालणत २००/- प्रलत पेि  

४९ लििापत्र कागि / उिुरी िताि १००/-  

५० पक्का घरको सििलिन वापत ५००/-  

५१ अन्य सवै प्रर्ोिनको सििलिन वापत ५००/-  

५२ अिि सम्पलत्त िुल्यांकन अिि सम्पलत्तको ०.१० प्रलतशत  

५३ रकि किि बढाईलिएवापत ५ प्रलतशत  

५४ कक्षा ८ को गे्रड लसट सच्याउन २००/-  

५५ कक्षा ८ को परीक्षा शुल्क (संस्थागत 

लवद्यािर्) 

प्रलत लवद्याथी रु ३००/-  

५६ िानेपानी तथा सरसफाई   उपभोिा 

सलिलत िुहान सलहत 

िताि शुल्क रु ५००/- 

नलवकरण शुल्क रु २००/- 

 

५७ घर नक्सा पास िसु्तर (पक्की घर) पलहिो तिा सम्म प्रलत वगि लफट रु 

२/- 

सो भन्दा िालथ प्रलत तिा प्रलत वगि 

लफट रु १ का िरिे थप हँुिै िाने । 

 

५८ घर नक्सा पास िसु्तर (कच्ची घर) प्रलत वगि लफट रु १/- 

 

 

५९ भवन लनिािण सम्पन्न प्रिाणपत्र ५००/-  

६० भवन अलभिेखिकरण लनवेिन िसु्तर ५००/-  

६१ भवन अलभिेखिकरण प्रिाणपत्र १०००/-  



 

 

६२ घर नक्सा पास लनवेिन फारि िसु्तर ५००/-  

६३ िालथ उिेखित बाहेक अन्य लसफाररस रु १००/- 

प्रिालणत रु २००/- 

संशोधन रु २००/- 

 

६४ घर अलभिेखिकरण िसु्तर प्रलत वगि लफट रु १००/-  
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      दण्ड जररिाना 

वस.नं. वििरण दररेट कैवफर्त 

१ ढंुगा, लगट्टी, बािुवा, (िहत्तर बहत्तर) को 

गैरकानुनी िोरी लनकासीिा िररवाना 

प्रथि पटकको िालग रु : ५००० 

िोश्रो पटकको िालग : १०००० 

तेश्रो पटकको िालग : २०००० 

प्रलत लटप 

२ तेश्रो पटक भन्दा पलन बढी भएिा कार्िपालिकाको लनणिर्ानुसार  

 

पुनश्च  :िालथ उिेि भएका बाहेक अन्य  व्यावसालर्क तथा अन्य के्षत्रहरुिा कर तथा िसु्तर तोकु्नपने संघीर् कानुन र 

प्रिेश कानुनसँग नबालिने गरर गाउँ कार्िपालिकाको वैठकिे लनणिर् गरी गाउँ सभाबाट अनुिोिन गराउने गरर िर बनाई 

िागु गनि लसफाररस गररएको छ । 


