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भाग–१  

वारागुङ मुक्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को आक्तथिक ऐन 

वारागुङ मुिके्षत्र  गाउँपाक्तिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको क्तवधेर्क 

प्रस्तावनााः वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको आक्तथिक वर्ि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न  

गनिको क्तनक्तमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट क्तिने तथा आर् संकिनको प्रशासक्तनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् 

भएकोिे,  

नेपािको संक्तवधानको धारा २२८को उपधारा (२) बमोक्तिम वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँ सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाम “वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिकाको आक्तथिक ऐन, २०७८” रहकेो छ । 

  (२) र्ो ऐन २०७८ साि श्रावण १ गतेिके्ति वारागङु मकु्तिके्षत्र गाउँपाक्तिका क्षेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

२. सम्पक्तत कराः गाउँपाक्तिकाका के्षत्रक्तभत्र अनसुकू्ति (१) बमोक्तिम एक्तककृत/ सम्पक्तत्त कर/घरिग्गा कर िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

३. भूक्तम कर (मािपोत):गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्रका िग्गामा त्र्स्तो िग्गाको उपभोगका आधारमा अनसुकू्ति (२) 

बमोक्तिम भकू्तम कर (मािपोत) िगाइने र असिू उपर गररनेछ ।  (एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको अवस्थामा भमूम 

कर नलाग्ने) 
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४. घर जग्गा वहाि कराः  गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र कुनै व्र्क्ति वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, 

छप्पर, िग्गा वा पोिरी परैू वा आंक्तशक तवरिे वहािमा क्तिएकोमा त्र्स्तो बहाि रकममा अनसुकू्ति (३) बमोक्तिम 

घर िग्गा वहाि कर िगाइने र असिू गररनेछ ।  

५. व्र्वसार् कराः गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत िगानी र आक्तथिक कारोवारका 

आधारमा अनसुकू्ति (४) बमोक्तिम व्र्वसार् कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

६. जक्तिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपाक्तिका क्षेत्रक्तभत्र पाईने िक्तिवटुी संकिन तथा क्तनकाक्तसमा र चर्ांग्रा 

िौंरर िस्ता पश ुक्तनकाक्तशमा अनसुकू्ति (५) बमोक्तिमको कर िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनसुकू्ति (६) बमोक्तिम सवारी साधन कर 

िगाइन े छ र उि कर सम्बक्तन्धत प्रिशेिे असिु गरी अन्तर सरकारी क्तवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्तिम 

स्थानीर् तहको क्तवभाज्र् कोर् मार्ि त ्गाउँपाक्तिकाको संक्तित कोर्मा बाँिर्ाँि गनुिपनेछ ।  

८. क्तवज्ञापन कराः गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र हुने क्तवज्ञापनमा अनुसूक्ति (७) बमोक्तिम क्तवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 

गररनेछ ।र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी क्तवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्तिम सम्बक्तन्धत प्रिशेिे 

क्तनधािरण गरेको क्तवज्ञापन कर समेत संकिन गरी प्रिशे क्तवभाज्र् कोर्मा रािश्व बाँिर्ाँि गनुिपनेछ। 

९. मनोरञ्जन कराः गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र हुने मनोरञ्िन व्र्वसार् सेवामा अनसुकू्ति (८) बमोक्तिम व्र्वसार् कर 

िगाइने र असिु उपर गररनेछ । र्सरी कर संकिन गिाि अन्तर सरकारी क्तवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ बमोक्तिम 

सम्बक्तन्धत प्रिशेिे क्तनधािरण गरेको क्तवज्ञापन कर समेत संकिन गरी प्रिशे क्तवभाज्र् कोर्मा रािश्व बाँिर्ाँि 

गनुिपनेछ। 

१०. बहाि क्तबटौरी शुल्काः गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र आरु्िे क्तनमािण, रेिििे वा संिािन गरेका हाट बिार, पसि वा 

सरकारी िग्गामा अनसुकू्ति (९) मा उल्िेि भए अनसुार बहाि क्तबटौरी शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

११. पाक्तकि ङ शुल्काः गाउँपाक्तिका के्षत्रक्तभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाक्तकि ङ सकु्तवधा उपिब्ध गराए वापत अनसुकू्ति 

(१०) बमोक्तिम पाक्तकि ङ शलु्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ। 

१२. टे्रक्तकङ्ग, कोर्ोक्तकङ, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी जक्तम्पङ्ग, क्तजपफ्िार्र र र्र््ाफ्टीङ्ग शुल्काः  गाउँपाक्तिकािे 

आफ्नो के्षत्रक्तभत्र टे्रक्तकङ्ग, कार्ोक्तकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िक्तम्पङ्ग, क्तिपफ्िार्र र र्र््ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वसार् 

संिािन गरेवारत अनसुकू्ति (११) बमोक्तिमको शलु्क िगाइने र असिू उपर गररनेछ । 

१३. सेवा शुल्क, दस्तुराः गाउँपाक्तिकािे क्तनमािण, संिािन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूकू्ति १२ मा उक्तल्िक्तित स्थानीर् 

पवूािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुकू्तिमा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क िगाइने र 

असिू उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन प्रवेश शुल्काःगाउँपाक्तिकािे आफ्नो क्षेत्रक्तभत्र क्तनमािण गरेका उद्यान, पाकि , क्तिक्तिर्ािाना, ऐक्ततहाक्तसक तथा 

परुाताक्तत्वक सम्पिा, संग्राहिर् िस्ता सम्पिा उपर्ोग गरे वापत पर्िटकहरुवाट अनसुिूी १३ मा उक्तल्िक्तित िरमा 

पर्िटन प्रवेश शलु्क िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 
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१५. कर छुट: र्स ऐन बमोक्तिम कर क्ततने िाक्तर्त्व भएका व्र्क्ति वा संस्थाहरुिाई कुनै पक्तन क्तकक्तसमको कर छुट क्तिईन े

छैन ।  

१६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बक्तन्ध कार्िक्तवक्तधाः र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बन्ध्ी कार्िक्तवक्तध गाउँपाक्तिकािे तोके अनसुार हुनेछ । 

 

     अनुसूची १:  

     सम्पक्ति कर 

   गाउँपाक्तिकािे हाििाई सम्पक्तत्त कर क्तनधािरण गरेको छैन । 

     अनुसूची २:  

     भुक्तमकर मािपोत 

गाउँपाक्तिकाक्तभत्र रहकेो िक्तमनमा ३ रोपक्तनसम्म रु. ६०, ३ रोपक्तनभन्िा माक्तथ रु. २० रोपक्तनसम्म अक्ततररि प्रक्तत रोपनी रु. 

२५ का िरिे र २० रोपनी िके्ति माक्तथ थप िग्गामा प्रक्तत रोपनी रु. ३० का िरिे मािपोत कर असिु उपर गरीनेछ । तर 

शाङ्ता, घ्र्ाकर र समर गाउँको हकमा भने िम्मा रकममा ५० प्रक्ततशत छुट क्तिइनेछ । एक्तककृत सम्मक्तत्त कर िाग ुभएको 

अवस्थामा सोक्तह अनसुार कर असिु गरीनेछ । 

      अनुसूची ३:  

      घर जग्गा बहाि कर 

गाउँपाक्तिकाक्तभत्र कुनै व्र्क्ति वा संस्थािे पणूि वा आंक्तशक रुपिे भािामा िगाएको घर वा िग्गाको भािा सम्झौता 

रकमको िश प्रक्ततशत रकम घर बहाि करको रुपमा असिु उपर गरीनेछ । 

      अनुसूची ४:  

      व्र्वसार् कर 

होटि व्र्वसार् कर (अनमुाक्तनत वाक्तर्िक आम्िानी गनेसक्ने क्षमताको आधारमा होटि वक्तगिकरण गरर क्तनम्नानसुार कर 

संकिन गने क्तनणिर् गरीर्ो । 

वगि अनमुाक्तनत वाक्तर्िक आम्िानी क्षमता वाक्तर्िक कर रकम रु. 

क ३० िाि वा सो भन्िा माक्तथ ६,०००/- 

ि २० िाि िके्ति माक्तथ ३० िाि भन्िा कम ४,०००/- 
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ग १० िाि िके्ति माक्तथ २० िाि भन्िा कम ३,०००/- 

घ १० िाि भन्िा माक्तथ २,०००/- 

होटि बाहके अन्र् ति उल्िेक्तित व्र्वसार्मा तपक्तशि बमोक्तिमको कर क्तनधािरण गरर संकिन गनि िगाउने क्तनणिर् 

गररर्ो । 

क्र.सं. व्र्वसार्को प्रकार वाक्तर्िक कर रकम रु. 

१ होम स्टे ५००/- 

२ होिसेि पसि २,०००/- 

३ क्तकराना पसि १,०००/- 

४ ब्िक उद्योग ५,०००/- 

५ ग्र्ारेि वकि सप ५,०००/- 

६ थ्रेसर कुटानी क्तपसानी क्तमि ५००/- 

७ र्क्तनििर उद्योग १०,०००/- 

९ रेषु्टरेन्ट स्टेशनरी र अन्र् १,०००/- 

१० क्तिक्तस्टिरी उद्योग १०,०००/- 

११ पानी उद्योग ५,०००/- 

१२ पटके पसि ५००/- 

१३ फे्रस हाउस २,०००/- 

१४ क्रसर उद्योग ५,००,०००/- 

िदु्रा व्र्ापार (ट्रक भ्र्ान आक्तिमा सिक क्तकनारमा) को िाक्तग प्रक्तत पटक रु. ५००/- को िरिे संकिन गने क्तनणिर् गररर्ो । 

     अनुसूची ५: 

    जक्तिबुक्तट र क्तजवजन्तुकर 

व्र्वसार्ीक पश ुक्तबक्तक्रमा कर प्रक्तत बाख्रा रु. २०, प्रक्तत र्ाक रु. ५०० 

अन्र् पाक्तिकाबाट व्र्वसाक्तर्क प्रर्ोगको िाक्तग 

ल्र्ाउँिा ७ क्तिन सम्मको िाक्तग िररिरण बापत 

प्रक्तत बाख्रा रु. ५, प्रक्तत र्ाक रु. २० 

कृक्तर्िन्र् वस्त ुक्तबक्तक्रमा कर प्रक्तत ठुिो ट्रक रु. ५,०००/- 

प्रक्तत सानो ट्रक रु. २,५००/- 

प्रक्तत ट्र्ाकटर रु. ५००/- 

िक्तिबकु्तट व्र्वसार्ीक क्तबक्तक्र र्ासािगमु्बा प्रक्तत के.क्ति. रु. १०,०००/- 

क्तिम्ब ुप्रक्तत के.क्ति. रु. ५० 

 

      अनुसूची ६:  
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      सवारी साधन कर 

सवारी साधन िताि र नक्तवकरण क्तसर्ारीश शुल्क िहेार् बमोक्तिम हुनेछ । 

क्र.सं. सवारी साधन क्तसर्ाररस शुल्क (वाक्तर्िक) 

१ िेन भएको एक्साभेटर १०,०००/- 

२ टार्र भएको एक्साभेटर, ब्र्ाक हु िोिर ५,०००/- 

३ ट्रक, क्तटपर,बस ३,०००/- 

४ क्तिप,ट्र्ाक्तक्स (हररर्ो, रातो प्िेट) २,०००/- 

५ क्तिप, ट्र्ाक्तक्स (कािो प्िेट) १,५००/- 

६ ट्र्ाकटर १,५००/- 

७ अन्र् १,०००/- 

 

     अनुसूची ७:  

     क्तवज्ञापन कर 

  क्तवज्ञापन कर गण्िकी प्रिशे सरकारिे क्तनधािरण गरे बमोक्तिम हुनेछ । 

     अनुसूची ८:  

     मनोरञ्जन कर 

    स्विशेी छार्ांकन िकुमेन्ट्री क्तभक्तिर्ो- रु. ५,०००/- 

    स्विशेी ििक्तित्र- रु. ७,०००/- 

    क्तबिशेी छार्ांकन- रु. १०,०००/- 

     अनुसूची ९:  

         बहाि क्तबटौरी शुल्क 

हाि र्समा कुनै शुल्क क्तनधािरण नगररएको हुिँा पक्तछ गाउँ कार्ािपाक्तिकािे क्तनधािरण गरे बमोक्तिम हुनेछ । 

     अनुसूची १०: 

             पाक्तकि ङ्ग शुल्कका  
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     अनुसूची ११:  

 टे्रक्तकङ्ग, कोर्ोक्तकि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िक्तम्पङ्ग,  क्तिपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग सेवा शलु्क 

हाि र्समा कुनै शुल्क क्तनधािरण नगररएको हुिँा पक्तछ गाउँ कार्ािपाक्तिकािे क्तनधािरण गरे बमोक्तिम हुनेछ । 

     अनुसूची १२:  

     शुल्क तथा दस्तुर 

क्तस.नं. सेवाको प्रकार शलु्किस्तरु कैक्तर्र्त 

१ नागररकताको क्तसर्ाररस २००/-  

२ नाता प्रमाक्तणत ५००/-  

३ िार क्तकल्िा प्रमाक्तणत ५००/-  

४ िग्गा नामसारर २००/-  

५ िन्म क्तमक्तत प्रमाक्तणत २००/-  

६ वैवाक्तहक सम्बन्ध क्तसर्ाररस २००/-  

७ प्रमाक्तणत क्तसर्ाररस २००/-  

८ िानेपानी र क्तवद्यतु क्तमटर ििान र 

नामसारी 

२००/-  

९ करििुा क्तसर्ाररस २००/-  

१० पिूािमा र्ोटो टाँस क्तसर्ाररस र 

प्रक्ततक्तिक्तप 

२००/-  

११ पेन्सनपट्ट क्तसर्ाररस २००/-  

१२ घरबाटो ििेुको क्तसर्ाररस ५००/-  

१३ आर्श्रोत क्तसर्ाररस प्रक्ततिाि रु, ५०/-  

१४ सम्पक्तत्त मलु्र्ांकन २०००/- बीस िाि सम्मको 

 २० िाि भन्िा 

बक्तिमा प्रक्तत िािमा 

रु. १०० का िरिे 

अक्ततररि शुल्क िाग्ने 

(२०००+अक्ततररि) 

१५ कागिात प्रमाक्तणत प्रक्तत पाना रु. ५  

१६ अपाङ्ग पररिर् पत्र क्तसर्ाररस क्तनिःशुल्क  

१७ ब्र्होरा प्रमाक्तणत २००/-  

१८ व्र्वसार्/संस्था िताि क्तसर्ाररस ५००/-  
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१९ व्र्वसार्/उद्योग िताि ५,०००/-  

२,०००/-  

१,०००/-  

५००/-  

२० व्र्वसार् नक्तवकरण ५००/-  

३००/-  

२००/-  

१००/-  

२१ िन्मिताि  क्तनिः शुल्क  

क्तववाहिताि क्तनिः शुल्क  

मतृ्र्िुताि क्तनिः शुल्क  

बसाईसराई िताि ५००/-  

सम्बन्ध क्तवचछेि ५००/-  

२२ िकै्तव प्रकोप क्तसर्ाररस क्तनिःशुल्क  

२३ नक्सापास प्रमाण अक्तभिेक्तिकरणको 

प्रक्तत स्क्वार्र रु्ट रु. २ 

का िरिे नर्ाँ नक्सा 

पास आवासीर् प्रक्तत 

स्क्वार्र रु्ट रु. २ का 

िरिे साथै व्र्वसाक्तर्क 

रु. ५ । 

 

 

        अनुसूची १३:  

     पर्िटन प्रवेश शुल्क 

 हाि र्सको क्तनधािरण नगररएकोिे पक्तछ गाउँ कार्िपाक्तिकािे क्तनधािरण गरे बमोक्तिम हुनेछ । 

 

 

आज्ञािे  

ज्ञानेन्द्र शमाि 

प्रमिु प्रशासकीर् अक्तधकृत 


