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वडिगाि गाउपालिका आर्थिक ऐन, २०७५ 
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वडिगाि गाउँपार्िकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनकेो ववधेर्क 

प्रस्तावनााः वडिगाि गाउँपार्िका आर्थिक वर्ि २०७५/२०७६ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको 
र्नर्ित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि 
वाञ्छनीर् भएकोिे,  

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि वडिगाि गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेिेजि वडिगाि गाउँपालिका िेत्रिा िागू हनुेछ । 

२. सम्पर्त कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुजि (१) बिोजिि एवककृत/ सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर िगाइन े
र असूि उपर गररनेछ । 

३. भरू्ि कर (िािपोत): गाउँपार्िका िेत्रर्भत्रका िग्गािा त्र्स्तो िग्गाको उपभोगका आधारिा अनसूुजि 
(२) बिोजिि भरू्ि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर गररनेछ । (एकीकृत सम्पत्ती कर िगाएको 
अवस्थािा भरू्ि कर निाग्ने) 

४. घर िग्गा वहाि कराः  गाउँपार्िका िते्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, 
टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आजंशक तवरिे वहाििा दिएकोिा त्र्स्तो बहाि रकििा 
अनसूुजि (३) बिोजिि घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूिँीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका 
आधारिा अनसूुजि (४) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िर्िबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िर्िबटुी, 
वनकस, कवािी िाि र प्रिर्ित कानूनिे र्नर्ेध गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका 
िीविन्तकुो हाि, र्सङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (५) 
बिोजििको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (६) बिोजिि सवारी 
साधन कर िगाइने छ र उि कर सम्बजन्धत प्रिेशिे असिु गरी अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, 
२०७४ बिोजिि स्थानीर् तहको ववभाज्र् कोर् िार्ि त ्गाउँपार्िका संजित कोर्िा बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

८. ववज्ञापन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुजि (७) बिोजिि ववज्ञापन कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ ।र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बिोजिि 
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सम्बजन्धत प्रिेशिे र्नधािरण गरेको ववज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्र् कोर्िा रािश्व 
बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

 

९. िनोरञ्जन कराः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे िनोरञ्जन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (८) बिोजिि व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, 
२०७४ बिोजिि सम्बजन्धत प्रिेशिे र्नधािरण गरेको ववज्ञापन कर सिेत संकिन गरी प्रिेश ववभाज्र् 
कोर्िा रािश्व बािँर्ािँ गनुिपनेछ। 

१०. बहाि र्बटौरी शलु्काः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र आरु्िे र्निािण, रेििेि वा संिािन गरेका हाट बिार, 
पसि वा सरकारी िग्गािा अनसूुजि (९) िा उल्िेि भए अनसुार बहाि र्बटौरी शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध गराए वापत 
अनसूुजि (१०) बिोजिि पावकि ङ शलु्क िगाइन ेर असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपार्िका आफ्नो 
िेत्रर्भत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन 
गरेवारत अनसूुजि (११) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपार्िकाले र्निािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि १२ िा उजल्िजित 
स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्र्वस्था भए अनसुार 
शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन प्रवेश शलु्काः गाउँपार्िकािे आफ्नो िेत्रर्भत्र र्निािण गरेका उद्यान, पाकि , जिर्िर्ािाना, 
ऐर्तहार्सक तथा परुाताजत्वक सम्पिा, संग्राहिर् िस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे वापत पर्िटकहरुवाट अनसूुिी 
१३ िा उजल्िजित िरिा पर्िटन प्रवेश शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१५. कर छुटाःर्स ऐन बिोजिि कर र्तने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुिाई कुनै पर्न वकर्सिको कर 
छुट दिईने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िववर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 
सम्बन्धी कार्िववर्ध गाउँपार्िकािे तोके अनसुार हनुेछ । 

 

 

अनसूुिी -१ 

सम्पर्त कर(घर कर) 
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क्र.सं. वववरण  करको िर 
रु.  

कैवर्र्त 

१. छाप्रो,रु्सको छाना भएको कजचि घर प्रर्त बर्ि  ५०/-  

२. वटन, स्िेट ढंुगा, ट्यािको छाना भएको कजचि घर प्रर्त बर्ि २००/-  

३. RCC घर ५ कोठा सम्िको प्रर्त बर्ि ३००/-  

४. RCC घर १० कोठा सम्िको प्रर्त बर्ि ४००/-  

५. RCC घर १० कोठा भन्िा िार्थको प्रर्त बर्ि ७००/-  

 

अनसूुिी -२ 

भरू्िकर(िािपोत): 

िबाांङ, राङदिर्ाँट, राक्से, छििङु्ग, िोगीबगर, ग्वािीिौर, ितुािि, ररिेटारी, टारी, िहरे, ताि, ठुिािेत, 
िांगिौर, िार, िौिार, ठुिाबेसी, जितिौर, र्छसर्ाँट, ठुिािौर, सानोिौर, िाके, िाि, धाईरीर्ाँट, र्भिगाि, 
टोपगािे, दिचछे, र्सिििौर,िोबाटा, ठाम्कािाँिा, िाँिागाउँ, िैििे, गैराबारी, एकबाघे, बन्िारे, ििवुा, िर्िांग 
िोिा र र्स िेत्रको आसपासको िेत साथै िध्र् पहािी िोक िागिको िार्ाँबार्ाँिा पने िग्गाको र्नम्न 
अनसुार िािपोत िर कार्ि गने | 

क्र.सं. वववरण  करको िर रु.  कैवर्र्त 

१. न्रू्नति ५०/-  

२. ५ रोपनी सम्ि प्रर्त रोपनी  ६०/-  

३. १० रोपनी सम्ि प्रर्त रोपनी ७०/-  

४. १० रोपनी भन्िा िार्थ प्रर्त रोपनी ८०/-  

 

िार्थ उल्िेजित िेत्र र्भत्र नपने र्स गाउँपार्िकाको र्सिा र्भत्रको सम्पूणि िग्गािा र्नम्न अनसुार िािपोत 
िर कार्ि गने | 

क्र.सं. वववरण  करको िर रु.  कैवर्र्त 

१. न्रू्नति २०/-  

२. २० रोपनी सम्ि प्रर्त रोपनी १०/-  

३. ४० रोपनी सम्ि प्रर्त रोपनी १५/-  

४. ६० रोपनी सम्ि प्रर्त रोपनी २०/-  

५. ६० रोपनी भन्िा िार्थ प्रर्त रोपनी २५/-  
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प्रत्रे्क बर्ि िािपोत नबझुाउने व्र्जििाई प्रर्त बर्ि १०%का िरिे िािपोत िरीवाना थप्िै िर्गन ेछ | 

अनसूुिी -३ 

घर जग्गा बहाि कर:- र्स गाउँपार्िका िेत्र र्भत्र घर,िग्गा, टहरो, छाप्रो, पसि, ग्र्ारेि, गािी, िेर्सनरी 
औिार, िोिर, िगाएत र्निािणका साधन िगाएत र अन्र् साधनहरु भािािा िगाएिा भािा रकिको 
१०%बहाि कर िाग्ने छ | 

अनसूुिी -४ 

ब्र्वसार् कर:- 

र्स गाउँपार्िका िेत्र र्भत्रको व्र्वसार्िा र्नम्न अनसुार कर िाग्ने छ | 

क्र.स. वववरण  करको िर रु. कैवर्र्त 

१ जिर्ा,नास्ता,सािान्र् वकराना पसि, सािान्र् कस्िेवटक पसि  ५००/-  

२ रेस्टुरेन्ट, होटेि, बार   २०००/-  

३ िाध्र्ान्न पसि, वकराना पसि  २०००/-  

४ तर्ारी पोसाक तथा कािँो कपिा पसि  २५००/-  

५ स्टेसनरी तथा िेिकुि सािग्री पसि  १०००/-  

६ िास ुपसि  १०००/-  

७ बाि काट्ने सैिनु  १०००/-  

८ ब्र्टुी पाििर  २०००/-  

९ र्निािण सािग्री पसि २५००/-  

१० भाँिा पसि  २५००/-  

११ िोटर साइकि वकि शप २०००/-  

१२ जिप.बस, ट्रक, ट्रर्ाक्टर वकि सप ३०००/-  

१३ सािान्र् और्र्ध पसि  १०००/-  

१४ ल्र्ाव, एक्सरे सवहतको और्र्ध ३०००/-  

१५ सनुिाँिी पसि (सानो)  २०००/-  

१६ सनुिाँिी पसि (ठुिो) ३०००/-  

१७ िदिरा तथा सतुीिन्र् पसि  ४०००/-  

१८ सािानको थोक र्बके्रता (गल्िा तथा वकराना) ५०००/-  

१९ टेिररंग पसि १०००/-  

२० र्निािण ब्र्बसार्ी (ग र घ) ३०००/-  
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२१ र्निािण ब्र्बसार्ी (ि) १००००/-  

२२ र्निािण ब्र्बसार्ी (क) २५०००/-  

२३ र्ग्रि उद्योग  ३०००/-  

२४ र्र्नििर उद्योग तथा ब्र्बसार् ३०००/-  

२५ िाद्य उद्योग (सिोसा, पाउरोटी, िाउर्िन, िाउिाउ) २०००/-  

२६ िघ ुिि र्बद्यतु आर्ोिना प्रर्त वकिो वाट १५०/-  

२७ कुटानी वपसानी र्िि  १०००/-  

२८ कुटानी वपसानी पेिानी र्िि १५००/-  

२९ क्रसर उद्योग  २५०००/-  

३० अन्र् उद्योग  १०००/-  

३१ ईटा तथा ब्िक ब्र्बसार् ५०००/-  

३२ अन्र् उद्योग तथा ब्र्बसार् २०००/-  

३३ िाछा िाने अनिुर्त    १०००/-  

 

 

अनसूुिी -५ 

िर्ा ६ संग सम्बजन्धत 

क) ििीबटुी,कबािी र िीविन्त ुकर: गाउँपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, 
ििीबटुी, वनकस, कबािी िाि र प्रिर्ित काननुिे र्नर्धे गररएको जिबिन्त ुवाहेकका अन्र् मतृ वा 
मारिएका जिबिन्तकुो हाि, सिङ, पवााँख, छाला िस्ता वस्तकुो ब्यबिीयक कािोबाि:- 

ख) बर्िगाि गाउँपार्िका र्भत्रका कवािी वस्तिुा न्रू्नति रु.१,५०,०००/-िा ठेक्का आव्हान गने | 
ग)  

क्र.स. वववरण  करको िर रु. कैवर्र्त 

१ गाई, भैिी, िागो प्रतत गोटा ५००।– गा पा बाहहि लैिादा 
२ भेिा, बाख्रा, वोका आहद प्रतत गोटा १०।–  

 

अनसूुिी -६ 

सवारी साधन कर: 

बावर्िक सवारी कर  
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क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१ िोटर साइकि/स्कुटर  २००/-  

२ जिप/कार/भ्र्ान/वपकअप ५००/-  

३ र्िनी बस/र्िनी ट्रक/ट्रर्ाक्टर ७५०/-  

४ बस/ट्रक/वटपर/टे्रिर  १०००/-  

५ टायिवाला मेसिन (JCB) ५०००।–  

६ चनेवाला एक्िाभेटि PC २०० मुतनको ८०००।–  

७ चनेवाला एक्िाभेटि PC २०० माथिको १००००।–  

 

पटके सवारी: 

र्स गाउँपार्िका िेत्र र्भत्र संिािनिा रहेका ग्रार्िण सिकहरुिा गािी संिािन गरे बापत र्नम्न अनसुारको 
पटके कर िगाउने | 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१ जिप/वपकअप २००/-  

२ ट्रर्ाक्टर ३००/-  

 

 

अनसूुिी -७ 

र्बज्ञापन कर: 

 होर्ििॅङ बोिि तथा र्भते्त िेिनको प्रर्त स्क्वर रु्ट रु.५००/- प्रर्त बर्िका िरिे कर िगाउने | 

 

अनसूुिी -८ 

िनोरञ्जन कर : 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१ िेिा संिािन प्रत्रे्क पटक  १०,०००/-  

२ हाईर्भिन हि  ५०००/-  

अनसूुिी -९ 
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वहाि ववटौरि कर : 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१    

२    

अनसूुिी -१० 

पार्कि ङ शुल्क : 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१    

२    

अनसूुिी -११ 

टे्रवकङ्ग, कोर्ोवकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र र्ाफ्टीङ्ग शलु्क : 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१    

२    

 

अनसूुिी -१२ 

सेवा शलु्क तथा िस्तरु: 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१ सम्पर्त िूल्र्ांकन, िूल्र्ांकन अंकको  ०.१ प्रततशत िे हनु 
आउने रकि  

 

२ र्सर्ाररस(नागररकता/गररव/र्बपन्न िगाएत सािान्र् प्रकारको) १००/-  

३ िािपोत र्सर्ाररस  ५००/-  

४ प्रिाजणत नेपािको प्रर्ोिन  ३००/-  

५ प्रिाजणत बैिेजशक प्रर्ोिन  ५००/-  

६ काउजन्सि प्रिाजणकरण ५००/-  

७ गैर सरकारी संस्था र्सर्ाररस  २०००/-  

८ अन्तरािविर् गैर सरकारी संस्था र्सर्ाररस  ५०००/-  

९ क्िब/आिा सिूह/बाि सिूह िताि र्सर्ाररस  ५००/-  

१० ब्र्बसार् सम्बजन्ध र्सर्ाररस  ५००/-  
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११ र्बद्यतु ििानको िार्ग र्सर्ाररस  ५००/-  

१२ घरको नक्सा पास (िोकिागि आसपास) १०/- वगि रु्ट  

१३ घरको नक्सा पास (िोकिागि बाहेक िार्थल्िो भाग) ५/- वगि रु्ट   

१४ रोहवरिा बसी कागिात गरेको न्रू्नति ५००/- िेजि िार्थ   

१५ परािशि सेवा िताि र्सर्ाररस  २०००/-  

१६ पश ुब्र्बसार् र्िि िताि  ५००/-  

१७ पश ुब्र्बसार् िररिरण प्रर्त गोटा १०/-  

१८ र्ििापत्र  ५००/-  

१९ र्िजित प्रर्तर्िपी ५०/-  

२० टेर्िर्ोन/नेटवकि को टावर १५०००/-  

२१ बोर्िांङ स्कुि अनिुर्त १००००/-  

२२ बोर्िांङ स्कुि किा  १००००/-  

२३ बोर्िांङ स्कुि ठाउँ सारी  ५०००/-  

२४ बोर्िांङ स्कुि बावर्िक कर(आधारभतु तह)  ४०००/-  

२५ बोर्िांङ स्कुि बावर्िक कर(िाध्र्र्िक तह) १००००/-  

२६ िघ ुर्बत्त कम्पर्न बावर्िक कर  ५०००/-  

२७ सहकारी संस्था,  गहै ििकािी िस्िा बावर्िक कर १०००/-  

२८ बैंक तथा ववजत्तर् संस्था बावर्िक कर (क बगि) २५०००/-  

२९ बैंक तथा ववजत्तर् संस्था बावर्िक कर (ि बगि) २००००/-  

३० बैंक तथा ववजत्तर् संस्था बावर्िक कर (ग बगि) १००००/-  

३१ बैंक तथा ववजत्तर् संस्था बावर्िक कर (घ बगि) ५०००/-  

३२ घर िग्गा कारोवार प्रर्त आना  १०००/-  

३३ विाईििाई िहयोग दस्तुि १०,०००।– (गा पा 
वाहहि) 

 

र्गट्टी/बािवुा/ढंुगा िानी उद्योग: 

क्र.स. वववरण  करको िर रु. कैवर्र्त 

१ र्गट्टी बािवुा ढंुगा प्रर्त टे्रक्टर २५०/-  

२ र्गट्टी बािवुा ढंुगा प्रर्त ट्रक ७५०/-  

३ र्गट्टी बािवुा ढंुगा प्रर्त वटपर  १०००/-  

४ छाना छाउने स्िेट ढंुगा िरबर प्रर्त गोटा १/-  

५ छाना छाउने स्िेट ढंुगा नापो प्रर्त गोटा २/-  

६ टार्ि बनाउने ढंुगा कवटंग गरेको प्रर्त गोटा १/-  
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७ टार्ि बनाउने ढंुगा कवटंग नगरेको प्रर्त गोटा ५/-  
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अनसूुिी -१३ 

पर्िटन प्रवेश  शलु्क : 

क्र.स. वववरण करको िर रु. कैवर्र्त 

१    

२    

 


