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िवलागगरी गाउँपागलका 
आगथयक वविेयक 207८ 

िवलागगरी गाउँपागलकाको अथय सम्बिी  प्रस्तावला  कायायधवायन गनय  बनकेो वविेयक 
 

प्रस्तावना   िवलागगरी गाउँपागलकाको आगथयक वर्य  २०७८/०७९ को अथय  सम्वधिी प्रस्तावला  कायायधवायन गनयको गनगित्त 
स्थानीय कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददने तथा आय संकलनको प्रशासगनक व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले, 
नेपालको संवविानको िारा २८८ को उपिारा (२) विोन्जि िवलागगरी गाउँपागलकाको गाउँसभाले यो ऐन वनाएको छ 
। 

 

१. संन्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "आगथयक ऐन 207८" रहेको छ । 

(२) यो ऐन 207८ साल श्रावण १ गते देखी िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पगत कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्र गभत्र अनसूुची (१) विोन्जि एवककृत सम्पगत कर/घरजग्गा कर 
लगा ने र असलु उपर गररने छ । 

३. भिूी कर (िालपोत): िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र अनसूुची (२) विोन्जि भिूीकर (िालपोत) लगा ने र 
असलु उपर गररनेछ । 

४. घर वहाल कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्यन्ि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाि, 
टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी परैु आंन्शक तवरले वहालिा ददएकोिा अनसूुची (३) विोन्जि घर वहाल कर 
लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवािा पुजँीगत लगानी र आगथयक 
कारोवारका आिारिा अनसूुची (४) विोन्जि व्यवसाय कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

६. जगडवटुी, कवाडी र जीवजधत ुकर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्यन्ि वा संस्थाले ऊन, खोटो, जगडवटुी, 
वनकस, कवाडी िाल, र प्रचगलत काननुले गनर्िे गरेको जीवजधत ुवाहेकका अधय ितृ वा िाररएका जीवजधतकुो 
हाड, गसङ, प्वाँख, छाला जस्ता वस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत अनसूुची (5) विोन्जि कर लगाइने र 
असलु उपर गररनेछ । 

७. सवारी सािन कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र दताय भएका सवारी सािनिा अनसूुची (६) विोन्जि सवारी 
सािन कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ ।तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अधयथा व्यवस्था भएको 
अवस्थािा सोही विोन्जि हनुेछ । 



८. ववज्ञापन कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची (7) विोन्जि ववज्ञापन कर लगा ने र 
असलु उपर गररनेछ । तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अधयथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही 
विोन्जि हनुेछ । 

९. िनोरधजन कर: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे िनोरधजन व्यवसाय सेवािा अनसूुची (८) विोन्जि िनोरधजन 
कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अधयथा व्यवस्था भएको 
अवस्थािा सोही विोन्जि हनुेछ । 

१०.  वहाल ववटौरी शलु्क: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र आफूले गनिायण, रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुची 
(9) िा उल्लेख भए अनसुार हाट वजार वा पसलिा सोही अनसूुचीिा व्यवस्था भए अनसुार वहाल ववटौरी शलु्क 
लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

११.  पावकय ङ शलु्क: िवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै सवारी सािनला  पावकय ङ सवुविा उपलव्ि गराए वापत 
अनसूुची (10) विोन्जि पावकय ङ शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

१२.  टे्रवकङ, कोयोवकङ, वञ्जी जन्म्पङ, जीप फ्लाएर र रयान्फ्टङ शलु्क: िवलागगरी गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र 
टे्रवकङ, कोयोवकङ, वञ्जी जन्म्पङ, जीप फ्लाएर र रयान्फ्टङ सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनसूुची (११) 
विोन्जि शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

१३.  सेवाशलु्क, दस्तरु: िवलागगरी गाउँपागलकाले गनिायण संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनसूुची (१२) िा 
उल्लेन्खत स्थानीय पवुायिार उपलव्ि गरा एको सेवािा सेवाग्राही बाट सोही अनसूुचीिा व्यवस्था भए अनसुार 
शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

१४. पययटन शलु्क: िवलागगरी गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्र गभत्र प्रवेश गने पययटकहरु वाट अनसूुची १३ िा उल्लेन्खत 
दरिा पययटन शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रदेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अधयथा 
व्यवस्था भएको अवस्थािा सोही विोन्जि हनुेछ । 

  

१५.  सहकारी कर : गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र सहकारी संचालन अनिुगत ददनका लागग अनसूुची (१३) 
बिोन्जिको आिारिा कर गलने र असलु उपर गररनेछ ।  ।  

१६.  खानपेानी उपभोिा सगिगत कर : गाउँपागलकाले आफ्नो सेवा िेत्र गभत्र गठन हनुे खानेपानी उपभोिा सगिगत 
दताय गनेछ । सगिगत दताय गदाय सगिगतबाट दताय तथा नववकरण शलु्क अनसूुची (१५) िा व्यवस्था भए बिवन्जि 
शलु्क लगाउने र असलु उपर गररनेछ ।  

१७.  कवटङ ढुङ्गा गनकासी कर : गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रिा कवटङ ढुङ्गा वपस उत्पादन गरेबापत उत्पादन कताय 
व्यन्ि वा संस्थाबाट अनसूुची (१६) बिोन्जि कर गलने र असलु उपर गनेछ । 



१८. सजाय तथा परुुस्कार : िवलागगरी गाउँपागलका िते्रगभत्रका नदीहरुबाट नदीजधय पदाथय अबैि रुपिा प्रयोग, 
गनकासी तथा ववक्री ववतरण गने व्यन्ि वा संस्थाला  प्रगत ट्रयाक्टर ३०,०००/- (अिरुपी तीस हजार रुपैँया 
िात्र) जरीवाना गररनेछ । साथै उि अवैि काययको प्रिाण सवहत सूचना ददने व्यन्िको नाि गनजको इच्छा 
बिोन्जि गोप्य राखी प्रगत ट्रयाक्टर रु. ५,०००/- (पाँच हजार रुपैँया िात्र) परुुस्कारको रुपिा ददइनेछ । 

१९. कर तथा शलु्क संकलन सम्वधिी काययववगि: यो ऐनिा भएको व्यवस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकलन सम्वधिी 
काययववगि िवलागगरी गाउँपागलकाले तोके अनसुार हनुेछ ।  

२०. कर छुट: यस ऐन विोन्जि कर गतने दावयत्व भएका व्यन्ि वा संस्थाहरुला  कुनै पगन वकगसिको कर छुट 
दद ने छैन । 

अनसूुची १ 

(दफा २ सँग सम्वन्धित) 

सम्पगत कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ । 

 

अनसूुची २ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धित) 

यस गाउँपागलका िेत्रगभत्र देहाय बिोन्जि भिूी कर (िालपोत कर) गनिायरण गररएको छ :- 

क) १० रोपनी सम्ि रु. ५०।– 

ख) १० रोपनी भधदा िागथ प्रगत रोपनी रु. १०/- को दरले थप कर लगा ने । 

 

 
 
 
 

अनसूुची ३ 

(दफा ४ सँग सम्बन्धित) 

क) गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै पगन व्यन्ि वा संस्थाले घर, टहरा आदद भाडािा लगाएबापत जम्िा बहाल रकिको 
१०% कर लगा ने । 

 

 
 
 
 
 
 



अनसूुची ४ 

(दफा ५ सँग सम्बन्धित) 

यस गाउँपागलका िेत्रगभत्र देहाय बिोन्जि ब्यवसाय कर गनिायरण गररएको छ । 

क्र.स पूजँी वववरण  दताय शलु्क (रु. 
िा) 

नववकरण शलु्क (रु. िा) 

१ ३,००,०००/- सम्ि 700/- 500/- 

२ 3,00,001/- देन्ख 
5,00,000/- 

800/- 700/- 

३ 5,00,001/- देन्ख 
10,00,000/- 

1,200/- 1,000/- 

४ 1000000/- देन्ख िागथ 1,700/- 1,500/- 
5 एफ.एि, केवल वट.भी संचालन 

दताय शलु्क 
10,000।-  

6 'घ' वगयको इजाजत पत्र  ५,०००/- 2,०००/-(म्याद कायि 
रहेको अवस्थािा) 
म्याद नाघेको पवहलो ६० 
ददनसम्ि रु. १,०००/- र 
त्यसपगछ थप १,०००/-  

7 अधय व्यवसाय 500।- 500।- 
 

होटल एण्ड रेषु्टरेधट, फेधसी पसल, हाडयवयर पसल, िास ुपसल, स्टेसनरी पसल, और्िी पसल, िददरा पसल 

(गसफाररस) र अधय व्यवसायला  पगन िागथ उल्लेन्खत शलु्क लाग ुहनुेछ ।  
 

अनसूुची ५ 

(दफा ६ सँग सम्बन्धित) 

यस गाउँपागलका िेत्रगभत्र देहाय बिोन्जि प्राकृगतक स्रोत सािन व्यवसावयक कर गनिायरण गररएको छ :- 

क) भेडाच्याङ्ग्ग्रा पैठारी कर – प्रगतगोटा रु १० 

ख) जडीवटुी गनकासी कर - नेपाल सरकारले तोकेको राजश्वको २०% 

 
 

 
 



अनसूुची ६ 

(दफा ७ सँग सम्बन्धित) 

सवारी सािन कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ७ 

(दफा ८ सँग सम्बन्धित) 

ववज्ञापन कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ८ 

(दफा ९ सँग सम्बन्धित) 

िनोरधजन कर गाउँ काययपागलकाले साववकिा गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ९ 

(दफा 10 सँग सम्बन्धित) 

बहाल ववटौरी शलु्क / कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ । 

 

अनसूुची १० 

(दफा ११ सँग सम्बन्धित) 

सवारी सािन पावकय ङ शलु्क गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ । 

 

अनसूुची 11 

(दफा 12 सँग सम्बन्धित) 

टे्रवकङ, कोयोवकङ, वञ्जी जन्म्पङ, जीप फ्लाएर र रयान्फ्टङ शलु्क / कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि 
हनुेछ । 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अनसूुची १२ 

(दफा १३ सँग सम्वन्धित) 

यस गाउँपागलका िेत्रगभत्र देहाय बिोन्जि सेवा शलु्क तथा दस्तरु गनिायरण गररएको छ :- 

क्र.स वववरण सेवा शलु्क  

१ गसफारीस दस्तरु रु 200।- 

2 पञ्जीकरण दस्तरु (35 ददन पछाडी 
िात्र लाग्ने) 

रु 100।- 

 
पञ्जीकरण नववकरण शलु्क 

१५०/- 

3 नाता प्रिान्णत (नेपालीिा) रु 200।- 

४ नाता प्रिान्णत (अङ्गेजीिा) रु 300।- 
5 ;DklQ d"Nof+sg g]kfnL M  
  जम्िा सम्पती िलु्याङ्कनको 0.15% 
 ;DklQ d"Nof+sg c+u|]hL M  
  जम्िा सम्पती िलु्याङ्कनको 0.२०% 
6 सम्पगत श्रोत प्रिान्णत (नपेालीिा)  
 जम्िा सम्पगतको  0.1०% 
 सम्पगत श्रोत प्रिान्णत (अंग्रजेीिा)  
7  जम्िा सम्पगतको 0.१५% 

८ 

नक्शा पास सम्बधिी शलु्क 
भ ुँ तला र पवहलो तला रु ५/- प्रगत वगयवफट 
दोश्रो तला रु ६/- प्रगत वगयवफट 
तेश्रो तला वा सो भधदा बढी रु ८/- प्रगत वगयवफट 
अस्थायी टहरा १००० वगयवफट भधदा बढी 
भएिा  

रु २/- प्रगत वगयवफट 

अस्थायी टहरा १००० वगयवफट भधदा कि 
भएिा 

रु 500/- एकिषु्ट 

नक्सा पास (कच्ची भवनको) रु ३/- प्रगत बगयवफट 
9 घर सम्पन्न प्रिाणपत्र रु 1,000।- 
10 सभाहल भाडा वापत  रु 1,000/- प्रगत ददन 
११ प्रोजेक्टर सवहतको हलभाडा वापत  रु 2,0००/- प्रगत ददन 



योजना सम्झौता दस्तरु  
१२ रु. 5,00,000/- सम्िका योजनाका लागग रु. 200/- 
१३ रु. 5,00,00१/- देन्ख 10,00,000/- 

सम्िका योजनाका लागग 
रु.400/- 

१४ रु. 10,00,00१/- देन्खका योजनाका लागग रु. ५००/- 
 

 
अनसूुची 1३ 

(दफा 1४ सँग सम्बन्धित) 

जेल्ट्रङ पययटक सूचना केधरको कर देहायबिोन्जि लागइनेछ :- 

ववदेशी पययटकका लागग : रु. २५०/- प्रगत व्यन्ि  

स्वदेशी पययटक : रु. ५०/- प्रगत व्यन्ि 

अधय पययटन शलु्क / कर गाउँ काययपागलकाले गनिायरण गरे विोन्जि हनुेछ । 

 
अनसूुची 1४ 

(दफा 1५ सँग सम्बन्धित) 

जनुसकैु उदे्दश्यले स्थापना हनुे सहकारी का लागग देहायबिोन्जिको कर लागइनेछ :- 

सहकारी दताय शलु्क रु. १,५००/- 
नववकरण शलु्क रु. 1,000/- 

 
 
 

अनसूुची 1५ 

 (दफा 1६ सँग सम्बन्धित)  

खानेपानी उपभोिा सगिगत दताय र नववकरणिा  देहाय बिोन्जिको कर लगाइनेछ :- 

उपभोिा सगिगत दताय शलु्क रु. १,५००/- 
उपभोिा सगिगत नववकरण शलु्क रु. 1,000/- 

 
 
 
 
 
 
 



 

अनसूुची 1६ 

(दफा 1७ सँग सम्बन्धित) 

गाउँपागलका गभत्र उत्पादन हनुे कवटङ ढुङ्गा वपसिा देहाय बिोन्जिको कर लगाइनेछ :- 

प्रगत ट्रयाक्टर कवटङ ढुङ्गा वपस – रु. ५००/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 आज्ञाले , 
नाि:-गोपाल शिाय 

प्रिखु प्रशासकीय अगिकृत 


