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हिहििाङ गाउँपाहिका 
   

हिहििाङ गाउपाहिकाको राजपत्र 
 
 

खण्ड :                                सङ्ख्या :                                  ७ जषे्ठ २०७५ 

 

भाग – 

हिहििाङ गाउँपाहिका 
 

हिहििाङ गाउँपाहिकाको आहथिक ऐन, २०७७ 
गाउँपाहिकाबाट स्वीकृत हिहत : @)&& /)#/!) 

प्रिाहिकरि हिहत : @)&& /)#/!) 

 

 

हिलििाङ गाउँपालिकाको आलथिक P]g , २०७७ 

प्रस्तावनााः हिलििाङ गाउँपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त 
स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट दिने तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे,  

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

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “हिलििाङ गाउँपालिकाको आलथिक ऐन, २०७७” रिेको छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७७ साि श्रावण १ गतेिेजि हिलििाङ गाउँपालिका िेत्रिा िागू िनुेछ । 
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२. सम्पलत कराः गाउँपालिकाका िेत्रलभत्र अनसूुजि (१) बिोजिि सम्पजत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

३. भलूि कर (िािपोत):गाउँपालिका िेत्रलभत्र अनसूुजि (२) बिोजिि भलूि कर (िािपोत) िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।  

४. घर विाि कराः  गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाि, टिरा, छप्पर, 
िग्गा वा पोिरी पूरै आंजशक तवरिे विाििा दिएकोिा अनसूुजि (३) बिोजिि घर िग्गा विाि कर िगाइने र 
असूि गररनेछ ।  

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

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थािे ऊन, िोटो, िलिबटुी, वनकस, 
कवािी िाि र प्रिलित कानूनिे लनर्धे गररएको िीविन्त ु वािेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो िाि, 
लसङ, प्वाँि, छािा िस्ता बस्तकुो व्र्वसाहर्क कारोवार गरेवापत अनसूुजि (५) बिोजििको कर िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराःगाउँपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (६) बिोजिि सवारी साधन कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोहि बिोजिि िनुेछ । 

८. हवज्ञापन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िनुे हवज्ञापनिा अनसूुजि (७) बिोजिि हवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोहि बिोजिि िनुेछ 
। 

 

९. िनोरन्िन कराः गाउँपालिका िेत्रलभत्र िनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (८) बिोजिि व्र्वसार् कर 
िगाइने र असिु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा 
सोहि बिोजिि िनुेछ । 

१०. बिाि लबटौरी शलु्काः गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनिािण, रेििेि वा संिािन गरेका अनसूुजि (९) िा उल्िेि 
भए अनसुार िाट बिार वा पसििा सोिी अनसूुजििा भएको व्र्स्था अनसुार बिाि लबटौरी शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

११. पाहकि ङ शलु्काः गाउँपालिका िते्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाहकि ङ सहुवधा उपिब्ध गराए वापत अनसूुजि (१०) 
बिोजिि पाहकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रहकङ्ग, कोर्ोहकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र 
टे्रहकङ्ग, कार्ोहकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िजम्पङ्ग, जिपफ्िार्र र र  ्र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् संिािन गरेवापत 
अनसूुजि (११) बिोजििको शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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१३. सेवा शलु्क, िस्तरुाः गाउँपालिकािे लनिािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनूसूजि १२ िा उजल्िजित स्थानीर् 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्रािीबाट सोिी अनसूुजििा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटनशलु्काःगाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकिरुवाट अनसूुिी १३ िा उजल्िजित िरिा पर्िटन 
शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोहि बिोजिि िनुेछ । 

१५. कर छुटाः र्स ऐन बिोजिि कर लतने िाहर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थािरुिाई कुनै पलन हकलसिको कर छुट दिईन े
छैन ।  

१६. कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध कार्िहवलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बजन्ध 
कार्िहवलध गाउँपालिकािे तोके अनसुार िनुे छ । 

आ.व. २०७७/७८ का िागी घरको नक्सापास गने र अहभिेहखकरि गननका िागी तपहसक अनुसारको शलु्क हनर्ानरि 

गन ेहनरिय गररयो । 

कं्र. सं घरको ककहसि दर रु. प्रहत  वगन 

किट नक्सापास का 

िागी 

दर रू. प्रहत वगन किट 

अहभिेहखकरि का 

िागी 

कैकियत 

१. बाँसको बारबेर गरी िाटोको हिउन 

गरेको/नगरेको र प्िाहस्टक/खर/ककन टपाता 

छानो भएको 

०.३५ ०.२५  

२. ईटा/ढुङगा-िाटोको जोडाई बाँस 

काठ/हसिेन्टको वाररबेर गरी 

प्िाहस्टक/खर/ककन ट पाताको छाना िगाएको 

३.० २.०  

३. काठको घर ककन टपाताको छाना भएको ५.० ३.०  

४. ककन टपाताको छाना भएको ईटा, ढुङगा 

हसिेन्टको जोडाई भएको 

६.० ३.५०  

५. आर.हस.हस हसिेन्ट प्िास्टर भएको वा ढिान 

भएको 

७.० ४.५०  

६. कम्पाउण्ड वाि ५.० ३.०  

 

द्रष्टव्य: 

१. गाउँपाहिकाको हस्वकृहत नहिई घर तथा संरचना हनिानि गने िाई िापदण्ड हभत्र रिछे भने रु ३.०० थप 

जररवाना हिई प्रकक्रया अगाहड बढाउन सककन्छ  

२. तोककएको अवहर् हभत्र अहभिेहखकरि गनन नआएिा िाहथ उल्िेहखत अहभिेहखकरि दर िा रु २.०० थप 

जररवाना िाग्नछे । 
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३. नक्सापास गन ेप्रयोजनको िागी बुर्ा नं १ का िागी आवेदन दस्तुर रु २५.०० र अन्यको िकिा रू २००.०० 

िाग्नछे । 

४. अहभिेहखकरिको िागी आवेदन दस्तुर रु ५०.०० िाग्नछे । 

क)  

 सुचनाको िक सम्बहन्र् ऐन, २०६४ 

बिोहजि गाउँकायनपाहिकािौ उपिब्र् 

गराउन ेसुचनाको िकिा दिा ८ 

बिोहजिदस्तुर िागतको आर्ारिा 

आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व. 

२०७६/७७ 

आ.व. 

२०७७/७८ 

पुष्ट्यार्इ  कैकियत 

 क) प्रहत पषृ्ठ ५.००/- ५.००/- ५.००/-   

 ख) प्रती हसहड १००/- १००/- १००/-   

ग) ग.ैस.स. नहवकरि दस्तरु 

कं्र.सं ककहसि आ. व. 
२०७५/७६ 

आ. व. 
२०७६/७७ 

आ. व. 
२०७७/७८ 

कैकियत 

१. आथीक वर्नको आहिन िसान्त सम्िको िागी ५००/- ५००/- ५००/-  

२. कार्तनक िहिनादेहख सोहि आ. व. को अन््य 

सम्ि थप शुल्क 

३००/- ३००/- ३००/-  

३. आथीक वर्न सिाप्त भएपहछ प्र्येक आ .व को 

थप शूल्क 

५००/- ५००/- ५००/-  

४. संस्थाको हवर्ान संशोर्न हसिाररस १०००/- १०००/- १०००/-  

 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी १ 

कं्र .सं हशर्नक सम्पत्ती कर आ. व. 
२०७४/७५ 

आ. व. 
२०७५/७६ 

आ. व. 
२०७६/७७ 

आ. व. 
२०७७/७८ 

जम्िा 

१. सम्पहत्त कर सम्पहत्त कर 

िाग ूगनन 

सम्भाव्यता 

अध्ययन गरी 

आर्ार तय गन े 
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हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनुसूची २ 

िािपोत दर 

/f]kgL    v]t 

 cAan bf]od l;d rfxf/ 

)  b]lv  !)  ;Dd  १०.)) ९.०० ८.)) ७.०० 

!)  b]lv  @)  ;Dd १०.)) ९.५० ८.५० ७.५० 

@)b]lv  $) ;Dd  ११.०० १०.)) ८.५० ८.)) 

$) b]lv ^))  ;Dd  १३.०० १२.)) ११.०) १०.)) 

^)  eGbf  dfyL  १४.)) १३.०० १२.)) ११.०० 

 

/f]kgL 
   बारी 
 cAan bf]od l;d rfxf/ 

)  b]lv  !)  ;Dd  ७.०० ६.०० ५.०० ४.०० 

!)  b]lv  @)  ;Dd ७.५० ७.०० ५.५० ४.५० 

@)b]lv  $) ;Dd  ८.०० ७.०० ६.०० ५.०० 

$) b]lv ^)  ;Dd  ९.०० ८.०० ७.०० ६.०० 

^)  eGbf  dfyL  १०.०० ९.०० ८.०० ७.०० 
 

१. बजार के्षत्र हेवाखोला, सले्लरी, टारी, डोप्कीले, चतुरे, जोरपोखरी, गोपेटार, भालुचोक, लामा चोक, नेपाल चोक, 

ससिंहपुर, काबेली, अमरपुर डाडाको  मालपोत बजार के्षत्रको मालपोत मुल्याङ्कनको 0.001% ले हुन आउने रकम 

हुनेछ । 
२. पााँच वपइ वा सो भन्दा बसि समय सम्मको मालपोत नबुझाउनेहरुको लागी २०७७ कासिक मसान्त सभत्र मालपोत 

बुझाउन आएमा जरीवाना रकमको ५० प्रसतशत छुट गररने छ । 
 
 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ३ 

l; g+    k||:tfljt lqofsnfkx? आ.ब. २०७५।७६ आ.ब. २०७६।७७ आ.ब. २०७७।७८ 

#   jxfn s/   

#=! 3/ jxfn s/  १० k|ltzt  १० k|ltzt  १० k|ltzt 
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हिहििाङगाउँपाहिका  

गाउँकायनपाहिकाकोकायानिय  

१ न ंप्रदेश ।  

 
 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ४ 
 

 

क्र. सं. हववरि प्रहत एकाई 

आ. व. 

२०७५/७६ 

कोस्वीकृत दर 

आ. व. 

२०७६/७७ 

कोस्वीकृत 

दर 

आ. व. 

२०७७/७८ 

कोस्वीकृत 

दर 

कैकियत 

       

  व्यवसाय कर          

१ व्यपाररक वस्त ु          

१.१ चुरोट रक्सी सिेतको खुद्रा पसििरु वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२ चुरोट रक्सी सिेतको थोक पसििरु वार्र्नक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१.३ ज्वेिरी पसि वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.४ 
हभहडयो, क्यासेट पसि (रेकडनर तथा 

प्िेयर) वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

१.५ हनिानि सािाग्री हवके्रता वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.६ 
कम्प्युटर, हवदु्यत सािान, क्यािेरा, 

टेहिहभजन ििनत, कापेट पसि वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१.७ िोबाईि रेहडयो ििनत वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.८ िोबाईि रेहडयो ििनत तथा हबक्री वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.९ पेट्रोि पम्प वार्र्नक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

२. 
कपडा तथा रेहडिेड सिेत (खुद्रा तथा थोक 

दवैु)   

  

२.१ साना वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

२.२ िझौिा वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

२.३ ठुिो वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

२.४ ककराना रकपडा वार्र्नक ३,०००/ ३,०००/ ३,०००/  

३ सवारी सार्नहबके्रता          

३.१ िोटरसाईकि वार्र्नक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

३.२ ट्र्यक्टरसबैखािे वार्र्नक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

३.३ हजप, कार, बस र ट्रक वार्र्नक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

४ 
हवशेर्ज्ञ परािशन तथा अन्य व्यवसाहयक 

पेशािा         

४.१ स्वीकृतहचकक्सक वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

४.२ कहवराज वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.३ ईहन्जहनयर काउहन्सििा दतान भएको वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  
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ईहन्जहनयर 

४.४ कानूनीव्यवसायी वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.५ िेखापररक्षक वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.६ दन्त हचकक्सक वार्र्नक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

४.७ अनुसन्र्ानकतानर परािशनदाता वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

४.७ पशु हचकक्सक वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.८ शेयर दिाि वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

४.९ कम्प्युटर ऐनाहिस्ट तथा प्रोग्रािर वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.१ हबिा ऐजेन्ट वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

४.११ सािानढुवानीकतान तथा कम्पनी प्रती गाहड ५,००/- ५,००/- ५,००/-  

४.१२ जग्गाप्िाहनङ, प्िरटङ्खग कम्पनी वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

५ 
हनिानिव्यवसाय (गा. पा. क्षेत्रहभत्र ठेगाना 

भएका)         

 

५.१ क वगन वार्र्नक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.२ ख वगन वार्र्नक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

५.३ ग वगन वार्र्नक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

५.४ घ वगन वार्र्नक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

  
हनिानिव्यवसाय ( गा. पा. क्षेत्र बाहिर 

ठेगाना भएका )         

 

५.५ क वगन वार्र्नक ३५,०००/- ३५,०००/- ३५,०००/-  

५.६ ख वगन वार्र्नक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

५.७ ग वगन वार्र्नक २५,०००/- २५,०००/- २५,०००/-  

५.७ घ वगन वार्र्नक २०,०००/- २०,०००/- २०,०००/-  

  अन्तराहिय वार्र्नक ५०,०००/- ५०,०००/- ५०,०००/-  

६ उजानिुिकउद्योग          

६.१ गोबर ग्यासउद्योग वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

६.२ सोिार वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

६.३ अन्यउजानिुिक उद्योग वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७ कृहर् तथाअन्य उद्योग          

७.१ कूखूरापािन वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

७.२ िर्ननचर उद्योग, हबक्री पसि वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

७.३ कुटानी, हपसानी र पिेानी हिि वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.४ पशुपािन वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.५ बंगुर पािन वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

७.६ भैहस पािन वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

८ पयनटनउद्योग          

८.१ सानापयनटन व्यवसाय रेिा िकदरा सहित वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

९ सेवाउद्योग          

९.१ 

छापाखाना, िोटोग्रािी, किरल्याब,डेरी, 

दरु् संकिन केन्द्र, कबाडी संकिन केन्द्र, 

वेहल्डङवकनसप वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१० हनिानिउद्योग          
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१०.१ क्रसरउद्योग वार्र्नक ३०,०००/- ३०,०००/- ३०,०००/-  

१०.२ रोडा, ढुङगा, बािुवा युक्त क्रसर सहितको वार्र्नक २०००००/- २०००००/- २०००००/-  

११ सन्चारसेवा          

११.१ हनहजक्षेत्रका हुिाक सेवा वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

११.२ 
टेहििोन, फ्याक्स, ईििे, ईन्टरनेट, 

िोटोकहप वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१२ हवहत्तय सेवा          

१२.१ 

नेपाि सरकारको पिुन स्वाहि्विा रिकेो 

बािकेका आर्थनक कारोबारगन ेवाहिज्य 

बैंक         

 

१२.१ वगन क वार्र्नक १५,०००/- १५,०००/- १५,०००/-  

१२.२ वगन ख वार्र्नक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१२.३ वगन ग वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.४ 
आर्थनक कारोबार गन ेहवहत्तय कम्पहनको 

िू्य कायानिय वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/- 

 

१२.५ हवहत्तयकम्पनीको शाखा कायानिय वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.६ हबिाकम्पनी वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१२.७ सिकारीबैंक वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१२.८ रेहिट्यान्सशाखा वार्र्नक ८,०००/- ८,०००/- ८,०००/-  

१२.९ 
बहुउदे्दहशयसिकारी संस्था, बचत तथा 

ऋि सिकारी संस्था वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१३ िोटिव्यवसाय          

१३.१ िज सहितकोिोटि वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१३.२ िझौिा िोटि वार्र्नक १५००/- १५००/- १५००/-  

१३.३ साना हचयानास्ता िल्का पेयपदाथन वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१३.४ साना हचयाचिेना घुहम्त वार्र्नक ५००/- ५००/- ५००/-  

१४ हशक्षासेवा          

१४.१ 
हनहजक्षेत्रका स्कुि, क्याम्पस, 

हवश् वहवद्यािय         

 

१४.२ हवश् वहवद्यािय वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१४.३ क्याम्पस वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१४.४ स्कुि वार्र्नक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१४.५ 
तािीि तथा अध््यन केन्द्र, कम्प्युटर, 

भार्ा, ट्युशन सेन्टर ताहििकेन्द्र वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१५ ििनतसंभार सेवा          

१५.१ िहेभईकिप्िेन्ट, बस, ट्रक, कार वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१५.२ िोटरसाईकि, साऐकि, टेम्पोििनत केन्द्र वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१६. संघ संस्था          

१६.१ अन्तराहियगैसस वार्र्नक १०,०००/- १०,०००/- १०,०००/-  

१६.२ राहियस्तररय वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१६.३ हजल्िास्तररय वार्र्नक २,५००/- २,५००/- २,५००/-  

१६.४ गाउँपाहिकास्तररय वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  
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१७ अन्यसेवा          

१७.१ ब्युरटपािनर, केश श्ृगंार, ड्राईहक्िनसन,बुरटक वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.२ पेहन्टङ्खगसेवा वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.३ पशुवर्शािा, िासु हवके्रता वार्र्नक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१७.४ खोटोव्यवसाय वार्र्नक ३,०००/- ३,०००/- ३,०००/-  

१७.५ हससा, प्िाईवुड हवके्रता वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.६ भाँडाकँुडाहवके्रता वार्र्नक १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

१७.७ भेटनेरीपसि वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१७.८ 
कृहर् िि, हबउ हबजन पसि, ककटनाशक 

और्हर् सिेत वार्र्नक २,०००/- २,०००/- २,०००/- 

 

१७.९ खेिौनाहगफ्ट सप वार्र्नक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.१ पुि िाउस वार्र्नक ५००/- ५००/- ५००/-  

१७.११ केबिनेटवर्कनङ वार्र्नक ७,०००/- ७,०००/- ७,०००/-  

१८ अस्थायीिाटबजार घुम्ती पसि          

१८.१ 
घूम्ती कपडा पसि, खार्ान्न, साग सहब्ज 

िििूि, अन्य पटके ५०/- ५०/- ५०/- 

 

१९ तयारी हचयाउ्पादक          

१९.१ आगेहनक प्रहत केजी १/- १/- १/-  

१९.२ आगेहनकबािकेका प्रहत केजी १/- १/- १/-  

१९.३ हचज, छूर्पन, हघउ उ्पादक संस्था प्रहत केजी ०.५०/- ०.५०/- ०.५०/-  

१९.४ और्हर् पसिहक्िहनक बार्र्नक २५००/- २५००/- २५००/-  

१९.५ िोवाइि टावर/नेटवकीङ ब्यवसाय बार्र्नक   ३०००/-  

  

  

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ५ 
 

जडीवटुी बन्यजन्त ुतथा कवाडी कर 
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कं्र. सं. हववरि 

एकाई 

आ. व. 

२०७५/७६ 

को स्वीकृत 

दर 

आ. व. 

२०७६/७७ 

को स्वीकृत 

दर 

आ. व. 

२०७७/७८ 

को स्वीकृत 

दर 

कैकियत 

१ 
जहडबरुट, हजवजन्त ुतथा कबाहड कर 

         

 

१.१ हचराइतो प्रहत केजी 
  

५/-  

१.२ 
खोटो 

प्रहत केजी 

  
५/- 

 

१.२१ 
प्रहतबहन्र्त बािके अन्य काठ  

प्रती गाडी 

  
१०००/- 

 

१.२२ 
कागज जन्य कच्चा पदाथन 

प्रहत केजी 

  
१/- 

 

१.३ 
ििािजन्य कवाडी 

प्रहत केजी 

  
१/- 

 

१.४ 
हस्टिजन्य कवाडी 

प्रहत केजी 

  
१/- 

 

१.५ 
अन्य कवाडी 

प्रहत केजी 

  
१/- 

 

१.६ 
अहिसो  

प्रहत गाडी 

  
१०००/- 

 

१.७ 

सािुदाहयक बन पैदावर हबक्री 

जम्िा हबक्री 

रकि 

  
१० प्रहतशत 

 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ६ 

सवारी साधन कर प्रदेश न १ को काननू बमोजिम हुनेछ । 
 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ७ 

हवज्ञापन कर 

प्रदशे न ं१ , आर्थनक ऐनको दिा ४ बिोहजि हुन े। 

कं्र 

.स ं

हववरि आ. व. 
२०७५/७६कोस्वीकृतद

र 

आ. व. 
२०७६/७७कोस्वीकृतद

र 

आ. व. 
२०७७/७८कोस्वीकृतद

र 

कैकिय

त 

१. हवज्ञापन कर     

 क) िोर्डनङ बोडन 

६×६, िुट 
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सावनजहनक 

स्थि 
 १. बजार 

क्षते्र(सल्िेरी, 
जोरपोखरी,गो

पटेार, 
भािचुोक,ससिं

पुर, काबेिी) 

७००/- १४००/- १४००/- वार्र्नक 

 २. अन्य क्षते्र ५००/- १०००/- १०००/- वार्र्नक 

 ख) िोर्डनङ बोडन  

६×६ िुट 

भन्दा ठुिो 

सावनजहनक 

स्थि 

    

 १. बजार 

क्षते्र(सल्िेरी, 
जोरपोखरी,गो

पटेार, 
भािचुोक,ससिं

पुर, काबेिी) 

१,५००/- ३०००/- ३०००/- वार्र्नक 

 २. अन्य क्षते्र १०००/- २०००/- २०००/- वार्र्नक 

 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ८ 

िनोरन्जन कर 

प्रदशे न ं१ , आथीक ऐनको दिा ४ बिोहजि हुन े। ऐनको अनसुचूी -३ िा उल्िहेखत दर बिोहजि िनोरन्जन कर असिु उपर 

गररनछे ।  

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ९ 

बिाि हबटौरी कर 

l; g+    k||:tfljt lqofsnfkx? k|lt PsfO tf]lsPsf] b/ cf=j= 

२०७६.७७ 

 

tf]lsPsf] b/ cf=j= 

२०७७.७८ 

 

( jxfn lj6f}/L z'Ns   

(=! uf=kf If]qleqsf ;fj{hlgs :yn P]nfgL 

hUuf jf jf6f]sf] 5]pdf c:yfoL Joj;fo 

ug{ lbPjfkt dfl;s lj6f}/L s/  

ju{ lkm6 

k|ltzt  

)=@ k|lt au{km'6 

cf7fgL ;Dd  
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हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी १० 

पार्कनङ शलु्क 

गाउँपाहिकाि ेपार्कन ङ पवुानर्ारको हनिानि गरी दिेाय बिोहजिको दर अनसुार सकंिन गन ेछ । 

l; g+    k||:tfljt lqofsnfkx? k|lt PsfO tf]lsPsf] b/ cf=j= 

२०७६.७७ 

 

tf]lsPsf] b/ cf=j= 

२०७७.७८ 

 

!) kfls{ª z'Ns   

!)=! j; l6Kk/ 6«s  k|lt 3G6f   @).)) 

!)=@ 6\ofS;L sf/ Eofg  k|lt 3G6f   !%.)) 

!)=# 
df]6/;fOsn /c6f] l;6L ;kmf/L  

k|lt 3G6f   %.)) 

 

 

 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी ११ 

टे्रककङ शलु्क 

गाउँपाहिकािा टे्रककङ रुटको हनिानि नभएकोि ेआगािी आ.व. िा हनिानि गरी कर को दायरािा ल्याउन े। 

कं्र 

.स ं

हववरि आ. व. 
२०७५/७६कोस्वीकृतदर 

आ. व. 
२०७६/७७कोस्वीकृतदर 

आ. व. 
२०७७/७८कोस्वीकृतदर 

१ यानिरटङ 

व्यवसाय 

० ५०००। वासषइक ५०००। वासषइक 

 

 

 
 
 

हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी १२ 

सावनजहनक सवेा शलु्क/दस्तरु 
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कं्र. सं. हववरि 

एकाई 

आ. व. 

२०७५/७६ 

को स्वीकृत 

दर 

आ. व. 

२०७६/७७ 

को स्वीकृत 

दर 

आ. व. 

२०७६/७७ 

को स्वीकृत 

दर 

कैकियत 

१ सावनजहनक सवेा शलु्क          

१.१ हवदेश जानको िागी कागजी प्रिाहिकरि दस्तरु प्रहत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२ अन्यहसिाररस प्रहत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२१ व्यहक्तगत खानेपानी तथा हवदु्यत प्रहत २००/- २००/- २००/-  

१.२२ संस्थागत खानेपानी तथा हवदु्यत प्रहत ५००/- ५००/- ५००/-  

१.३ पेट्रोिपम्प ईजाजत पत्र हसिाररस   ६,०००/- ६,०००/- ६,०००/-  

१.४ गैसस दतानहसिाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.५ 
उपभोक्ता सहिहतको खाता खोल्दाको प्रिाहित 

हसिाररस दस्तुर   ५००/- ०/- ०/- 

 

१.६ संघसंस्था, उपभोक्ता सहिहतको खाता बन्द हसिाररस दस्तुर   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.७ गैससनहवकरि दस्तरु          

१.७१ आर्थनकवर्नको आहिन िसान्त सम्िको िागी   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.७२ कार्तनक िहिनादेहख सोहि आ. व को अन््य सम्िको शलु्क   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.७३ आर्थनक वर्न सिाप्त भएपहछ प्र्येक आ. व. को थप शुल्क   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.७४ संस्थाकोहवर्ान संशोर्न हसिाररस शुल्क   १०००/- १०००/- १०००/-  

१.८ पररक्षादस्तरु          

  क) रा. प.अंककत पदको िाहग   १०००/- १०००/- १०००/-  

  ख) रा. प.अनंककत प्रथि   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ग) रा. प.अनंककत हिहतय   ४००/- ४००/- ५००/-  

  घ)श्ेहिहवहिन   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.९ ईजाजतपत्र दतान तथा नहवकरि शुल्क         

  क) "घ" वगन दतानको ईजाजत पत्र दस्तरु   १,८००/- ५०००/- ५०००/-  

  
ख) "घ" वगन नया दतानको ईजाजत पत्र स्थाहनय हवकास 

दस्तुर   २,५००/- २,५००/- २,५००/- 

 

  ग) "घ" वगन ईजाजत पत्रको प्रिाहित प्रहतहिहप दस्तुर   ५००/- १०००/- १०००/-  

  
घ)ईजाजतपत्रको चािु आ.व . को आहिन िसान्त 

सम्िको नहवकरि बापत   १,०००/- १,०००/- १,०००/- 

 

  
ङ) ईजाजतपत्रको कार्तनक िहिनादेहख चैत्र िहिना 

सम्िको िाहग नहवकरिबापत थप दस्तरु   १,५००/- १,५००/- १,५००/- 

 

  च) नािसारी   २,०००/- ३०००/- ३०००/-  

  छ) नाि पररवतनन बापत   १,५००/- १,५००/- १,५००/-  

  ज)ठाउँसारी बापत   २,०००/- २,०००/- २,०००/-  

१.१ गाउँपाहिकाकोदररेट प्रहतहिहप उतार दस्तरु   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.११ गाउँपाहिका पािनहचत्र प्रहत पुस्तक थान   ३००/- ३००/- ३००/-  

१.१२ हनहितस्थानको कोर् प्रिाहित शुल्क   ५०/- ५०/- ५०/-  
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१.१३ 
कायनपाहिकािेवा गाउँसभािे पाररत गरेको ऐन, कानुन, 

कायनहवहर् हवहनयि प्रहत पृष्ठ   ५/- ५/- ५/- 

 

१.१४ दतान रनहवकरि दस्तरु          

  क)व्यक्तगत घटना दतान (अहभिखे व्यवस्थापन सहित)          

  प्रिािपत्रदस्तरु (३६ कदन देहख १ वर्न सम्ि) पटक १००/- १००/- १००/-  

  १ वर्ननाघेिा जररवाना पटक १००/- १००/- १००/-  

  प्रिािपत्रकोप्रहतहिहप पटक १००/- १००/- १००/-  

१.१५ हसिाररसदस्तुर          

  १)नागररकता हसिाररस (प्रहतहिहप सहित) गोटा १५०/- १५०/- १५०/-  

  २) नाताप्रिाहित गोटा ३००/- ५००/- ५००/-  

  ३) नाताप्रिाहित अगं्रेजीिा गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ४) नाि, थरसंशोर्न, नाबािक हसिाररस गोटा १००/- ३००/- ३००/-  

  ५)घरजग्गानािसारी हसिाररस गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ६) घरसाराहसिाररस गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ७) जग्गारहजिसेन,घरबाटो प्रिाहित गोटा ५००/- १०००/- १०००/-  

  ८)पानदतान हसिाररस गोटा १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  ९) जन्िहिहत प्रिाहित          

  क) २०४७साि अगाडीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७साि पछाडीको          

  १०. हववाि दतानप्रिाहित          

  क) २०४७साि अगाडीको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  ख) २०४७साि पछाडीको          

  ११. िृ्युदतान प्रिाहित   २००/- २००/- २००/-  

  १२.चाररहत्रक प्रिािपत्रको हसिाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १३.सम्बन्र् हवच्छेद हसिाररस   ३००/- ५००/- ५००/-  

  १४. चार ककल्िा प्रिाहितप्रहत ककत्ता      

  क)कािोपते्रसडकि ेछूने   १,०००/- १५००/- १५००/-  

  ख) कच्चीसडकि ेछोएको   ७,००/- १०००/- १०००/-  

  ग) कुनैपनीसडकिे नछोएको   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १४. पररवारकायि हसिाररस   ३००/- ५००/- ५००/-  

  १५. संस्थादतान हसिाररस   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १६. उर्िव्यवसाय सन्चािन दतान   १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  १७. हवदु्यत टेहििोन हसिाररस      

  क) घर/व्यहक्तगत प्रयोजन   २००/- २००/- २००/-  

  ख) संघसंस्था, व्यवसाहयक प्रयोजन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  १७.अपुतािी हसिाररस   १,०००/- ३०००/- ३०००/-  

  १८.स्वदेशी पने्सन पट्टाको हसिाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  १९. हवदेशीपेन्सन पट्टाको हसिाररस   १,०००/- २५००/- २५००/-  

  २०. िोहििगत कट्टा हसिाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  २१.अंग्रेजीिा हसिाररस   ५००/- १०००/- १०००/-  

  २०. हवहवर्हसिाररस          
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  २१.सवेयर अहिन सेवा शलु्क          

  क) घरनक्सा हनिानि हस्वकृहत प्रयोजनको िागी पटक ७००/- ७००/- ७००/-  

  ख) अन्यप्रयोजन पटक १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

  २२.घर कायिहसिाररस बैंककङ प्रयोजन   ५००/- ५००/- ५००/-  

  २३. आिदानीप्रिाहित प्रहतशत ०.३ ०.३ ०.३  

१.१६ हनवेदनदतान   १०.०/- १०.०/- १०.०/- रटकट 

१.१७ अंहशयारप्रिाहित हसिाररस   ५००/- ५००/- ५००/-  

१.१८ र्हनपुजानिाघरकायि हसिाररस          

  क) ५ िाखसम्ि   ३००/- ३००/- ३००/-  

  ख)१० िाखसम्ि   ४००/- ४००/- ४००/-  

  ग) ५० िाखसम्ि   ७००/- १०००/- १०००/-  

  घ) १ करोडसम्ि   २०००/- २०००/- २०००/-  

१.१९ रुखकाट्नेहसिाररस दस्तुर प्रहत ५०/- ५०/- ५०/- 
 खयरको लासग 

रु१००प्रसत रुख 

१.२ बसाईसराईजाँदा सािान िैजाने हसिाररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२१ व्यवसायबन्दको हसिररस पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२२ िि भाडादैहनक पटक १०००/- १०००/- १०००/-  

१.२३ साउण्डहसस्टि पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२४ प्रोजेक्टर पटक ५००/- ५००/- ५००/-  

१ पुवानर्ारउपयोग दररेट          

  क) िोडर, डोजर,रोिर िगायतका ठुिा उपकरि वार्र्नक १०,०००/- ५०००/- ५०००/-  

  ख)ट्रयाक्टर,हपकअप, ट्यक्सी वार्र्नक ५,०००/- ५,०००/- ५,०००/-  

१.२५ सावनजहनकशौचािय प्रयोग शलु्क          

  क) कदशा पटक १०/- १०/- १०/-  

  ख) हपसाब पटक ५/- ५/- ५/-  

             

१.२७ किल्ि सुरटङ ठुिो पदान प्रहतकदन १,०००/- १,०००/- १,०००/-  

१.२८ म्युहजक हभहडयो प्रहतकदन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.२९ टेहिहसररयि प्रहतकदन ५००/- ५००/- ५००/-  

१.३ बाँस कटान हसिाररस गोटा २.००/- २.००/- २.००/-  

१.३१ दहित, आकदवासी जनजाहत हसिाररस गोटा १००/- १००/- १००/-  

१.३२ अपाङग, हवद्याथी हसिारीस गोटा हनशुल्क हनशुल्क हनशुल्क  

१.३३ खानेपानी िुिान दतान हसिाररस गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

१.३४ जिस्रोत उपभोक्ता सहिहत गोटा १०००/- १०००/- १०००/-  

१.३५ कृर्क सिूि दतान    ३००  

१.३६ 
कृर्क सिूि दतान नहवरकि म्याद सककएको ३५ कदन 

भीत्र     २०० 

 

१.३७ 
कृर्क सिूि दतान नहवरकि म्याद सककएको ३६ कदन 

पहछ     ५०० 

 

१.३८ कृर्क सिूि दतान नहवरकि म्याद सककएको १ बर्न पहछ     १०००  

१.३९ न्यायीक सहिहत हनवेदन दस्तुर    १००  
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हिहििाङ गाउँपाहिका 

गाउँकायनपाहिकाको कायानिाय 

१ न ंप्रदेश 

आर्थनक ऐन, २०७७ अनसुचूी १३ 

पयनटन शलु्क 

प्रदेश न ं१ , आथीक ऐन २०७७ बिोहजि हुनछे । यस सम्बन्र्ी अन्य ब्यवस्था प्रदेशि ेतोके बिोहजि हुनछे । 

 

 


