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भाग - १ 
धवलागगरी गाउँपागलका 
आगथिक ऐन  207५ 

धवलागगरी गाउँपागलकाको अथि सम्बधी  प्रस्तावला  कार्ािन्वार्न गनि  बनेको ऐन 

                                                        सभावाट स्वीकृत गिगत:207५/03/१० 

 

प्रस्तावना   धवलागगरी गाउँपागलकाको आगथिक वर्ि  २०७५/०७६ को अथि  सम्वन्धी प्रस्तावला  
कार्ािन्वार्न गनिको गनगित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् संकलनको 
प्रशासगनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले, 
नेपालको संववधानको धारा २८८ को उपधारा (२) विोजिि धवलागगरी गाउँपागलकाको गाउँसभाले 
र्ो ऐन वनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्स ऐनको नाि "आगथिक ऐन 207५" रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन 207५ साल श्रावण १ गते िेखी धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पगत कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्र गभत्र अनसूुची (१) विोजिि सम्पगत कर/घरिग्गा 
कर लगा ने र असलु उपर गररने छ । 



2 

 

३. भूिी कर (िालपोत): धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र अनसूुची (२) विोजिि भूिीकर 
(िालपोत) लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

४. घर वहाल कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, 
ग्र्ारेि, गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी परैु आंजशक तवरले वहालिा दिएकोिा अनसूुची 
(३) विोजिि घर वहाल कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

५. व्र्वसार् कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा प ुँिीगत लगानी 
र आगथिक कारोवारका आधारिा अनसूुची (४) विोजिि व्र्वसार् कर लगा ने र असलु उपर 
गररनेछ । 

६. िगिवुटी, कवािी र िीविन्त ुकर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले 
ऊन, खोटो, िगिवटुी, वनकस, कवािी िाल, र प्रचगलत काननुले गनर्ेध गरेको िीविन्त ु
वाहेकका अन्र् ितृ वा िाररएका िीविन्तकुो हाि, गसङ, प्वाँख, छाला िस्ता वस्तकुो 
व्र्वसावर्क कारोवार गरेवापत अनसूुची (5) विोजिि कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुची (६) 
विोजिि सवारी साधन कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ ।तर प्रिेश काननु स्वीकृत भ  
सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही विोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची (7) विोजिि ववज्ञापन 
कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही विोजिि हनुेछ । 

९. िनोरन्िन कर: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे िनोरन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुची (८) 
विोजिि िनोरन्िन कर लगा ने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो 
काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही विोजिि हनुेछ । 

१०.  वहाल ववटौरी शुल्क: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र आफूले गनिािण, रेखिेख वा संचालन 
गरेका अनसूुची (9) िा उल्लेख भए अनसुार हाट विार वा पसलिा सोही अनसूुचीिा व्र्वस्था 
भए अनसुार वहाल ववटौरी शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

११.  पावकि ङ शुल्क: धवलागगरी गाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै सवारी साधनला  पावकि ङ सवुवधा 
उपलव्ध गराए वापत अनसूुची (10) विोजिि पावकि ङ शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ 
। 
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१२.  टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएर र रर्ाजफ्टङ शलु्क: धवलागगरी गाउँपागलकाल े
आफ्नो िेत्रगभत्र टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएर र रर्ाजफ्टङ सेवा वा व्र्वसार् 
संचालन गरेवापत अनसूुची (११) विोजिि शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

१३. सेवाशुल्क, िस्तरु: धवलागगरी गाउँपागलकाले गनिािण संचालन वा व्र्वस्थापन गरेका अनसूुची 
(१२) िा उल्लेजखत स्थानीर् पवुािधार उपलव्ध गरा एको सेवािा सेवाग्राही बाट सोही 
अनसूुचीिा व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन शुल्क: धवलागगरी गाउँपागलकाले आफ्नो िेत्र गभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरु वाट अनसूुची 
१३ िा उल्लेजखत िरिा पर्िटन शलु्क लगा ने र असलु उपर गररनेछ । तर प्रिेश काननु 
स्वीकृत भ  सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही विोजिि हनुेछ । 

१५. कर छुट: र्स ऐन विोजिि कर गतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुला  कुनै पगन 
वकगसिको कर छुट दि ने छैन । 

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्वन्धी कार्िववगध: र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा 
शलु्क संकलन सम्वन्धी कार्िववगध धवलागगरी गाउँपागलकाले तोके अनसुार हनुेछ ।  

अनुसूची १ 

(िफा २ सँग सम्वजन्धत)  

र्स गाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि  सम्पजत्त कर गनधािरण गररएको छ । 

प्रगत घर रु ५०।– 
 

अनुसूची २ 

(िफा ३ सँग सम्बजन्धत)  

र्स गाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि भूिी कर (िालपोत कर) गनधािरण गररएको छ । 

क) २० रोपनी सम्ि रु ५०।– 

ख) २० रोपनी भन्िा िागथ प्रगत रोपनी रु १० को िरले थप कर लगा ने । 

 

अनुसूची ३ 

(िफा ४ सँग सम्बजन्धत)  

क) िम्िा बहाल रकिको १०% कर लगा ने । 

 

अनुसूची ४ 

(िफा ५ सँग सम्बजन्धत)  

र्स गाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि ब्र्वसार् कर गनधािरण गररएको छ । 
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क्र.स व्र्वसार्को प्रकार िताि शलु्क नववकरण शलु्क 
१ वकराना पसल 500।- 500।- 

२ होटल तथा रेषु्टरेन्ट 500।- 500।- 
३ फेन्सी पसल 500।- 500।- 
४ हाििवर्र पसल 500।- 500।- 
५ िास ुपसल 500।- 500।- 
६ स्टेशनरी पसल 500।- 500।- 
७ और्धी पसल 500।- 500।- 
८ िदिरा पसल (गसफारीस) 7500।- 7500।- 
९ एफ.एि, केवल वट.भी संचालन िताि 

शलु्क 
10,000।-  

10 अन्र् व्र्वसार् 500।- 500।- 
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अनुसूची ५ 

(िफा ६ सँग सम्बजन्धत)  

र्स गाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि प्राकृगतक स्रोत साधन व्र्वसावर्क कर गनधािरण गररएको छ । 

क) भेिाच्र्ाङ्ग्ग्रा पैठारी कर – प्रगतगोटा रु १० 

ख) ििीवटुी गनकासी कर - नेपाल सरकारले तोकेको रािश्वको २०% 

 

 

अनुसूची ६ 

(िफा ७ सँग सम्बजन्धत)  

सवारी साधन कर गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ । 

 

अनुसूची ७ 

(िफा ८ सँग सम्बजन्धत)  

ववज्ञापन कर गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ । 

 

अनुसूची ८ 

(िफा ९ सँग सम्बजन्धत)  

िनोरन्िन कर गाउँ कार् िपागलकाले साववकिा गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ । 

 

अनुसूची ९ 

(िफा 10 सँग सम्बजन्धत)  

बहाल ववटौरी शलु्क / कर गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ । 

 

अनुसूची १० 

(िफा ११ सँग सम्बजन्धत)  

सवारी साधन पावकि ङ शलु्क गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ । 

 

अनुसूची 11 

(िफा 12 सँग सम्बजन्धत)  

टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएर र रर्ाजफ्टङ शलु्क / कर गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ 
। 
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अनुसूची १२ 

(िफा १३ सँग सम्वजन्धत)  

र्स गाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि सेवा शलु्क तथा िस्तरु गनधािरण गररएको छ । 

क्र.स वववरण सेवा शलु्क  

१ गसफारीस िस्तरु 

 

रु 200।- 

2 पञ्जीकरण िस्तरु (35 दिन पछािी िात्र 
लाग्ने) 

रु 50।- 

3 नाता प्रिाजणत (नेपालीिा) रु 200।- 

४ नाता प्रिाजणत (अङ्गेिीिा) 

अङ्गेिी प्रिाजणत 
रु 300।–  

रु 300।- 

 
5 ;DklQ d"Nof +sg g]kfnL M  
  िम्िा सम्पती िलु्र्ाङ्कनको 0.15% 
 ;DklQ d"Nof +sg c+u|]hL M  
  िम्िा सम्पती िलु्र्ाङ्कनको 0.२०% 
6 सम्पगत श्रोत प्रिाजणत (नेपालीिा)  
 िम्िा सम्पगतको  0.15% 
 सम्पगत श्रोत प्रिाजणत (अंग्रेिीिा)  
7  िम्िा सम्पगतको 0.20% 

८ 

नक्शा पास सम्बन्धी शुल्क 
भुँ तला र पवहलो तला रु ५ प्रगत वग िवफट 
िोश्रो तला रु ६ प्रगत वग िवफट 
तेश्रो तला वा सो भन्िा बढी रु ८ प्रगत वग िवफट 
अस्थार्ी टहरा १००० वग िवफट भन्िा 
बढी भएिा  

रु २ प्रगत वग िवफट 

अस्थार्ी टहरा १००० वग िवफट भन्िा 
कि भएिा 

रु 500 एकिषु्ट 

नक्सा पास (कच्ची भवनको) रु ३ प्रगत बग िवफट 
9 घर सम्पन्न प्रिाणपत्र रु 1000।- 
10 हलभािा वापत  रु 1000 प्रगत दिन 
११ प्रोिेक्टर भािा वापत  रु १५०० प्रगत दिन 

 

अनुसूची 1३ 

(िफा 1४ सँग सम्बजन्धत)  

पर् िटन शलु्क / कर गाउँ कार् िपागलकाले गनधािरण गरे विोजिि हुनेछ ।  
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