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धवलागिरि िाउँपागलका 
आगथिक ऐन, 207९ 

धवलागिरि िाउँपागलकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावला  कार्ािन्वर्न िनि बनकेो ऐन 

 

प्रस्तावना   धवलागिरि िाउँपागलकाको आगथिक वर्ि  २०७९/०८० को अथि  सम्बन्धी प्रस्तावला  कार्ािन्वर्न िनिको 
गनगित्त स्थानीर् कि तथा शलु्क संकलन िने, छुट दिन े तथा आर् संकलनको प्रशासगनक व्र्वस्था िनि वाञ्छनीर् 
भएकोले नेपालको संववधानको धािा २८८ को उपधािा (२) बिोजिि धवलागिरि िाउँपागलकाको िाउँसभाले र्ो ऐन 
वनाएको छ । 

 

१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) र्स ऐनको नाि "आगथिक ऐन, 207९" िहेको छ । 

(२) र्ो ऐन 207९ साल श्रावण १ िते िेखी धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रिा लािू हनुेछ । 

२. सम्पजत्त कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्र गभत्र अनसूुची (१) बिोजिि एकीकृत सम्पजत्त कि/घििग्िा कि 
लिा ने ि असलु उपि िरिने छ । 

३. भगूि कि (िालपोत): धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र अनसूुची (२) बिोजिि भगूिकि (िालपोत) लिा ने ि 
असलु उपि िरिनेछ । 

४. घि वहाल कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले भवन, घि, पसल, ग्र्ािेि, िोिाि, 
टहिा, छप्पि, िग्िा वा पोखिी पूिै वा आंजशक तविले बहालिा दिएकोिा अनसूुची (३) बिोजिि घि वहाल 
कि लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

५. व्र्वसार् कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र व्र्ापाि, व्र्वसार् वा सेवािा पुिँीित लिानी ि आगथिक 
कािोबािका आधाििा अनसूुची (४) बिोजिि व्र्वसार् कि लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

६. िगिवटुी, कवािी ि िीविन्त ु कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, खोटो, 
िगिवटुी, वनकस, कवािी िाल, ि प्रचगलत काननुले गनर्धे ििेको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ वा िारिएका 
िीविन्तकुो हाि, गसङ, प्वाँख, छाला िस्ता वस्तकुो व्र्वसावर्क कािोबाि ििेवापत अनसूुची (5) बिोजिि कि 
लिाइने ि असलु उपि िरिनेछ । 

७. सवािी साधन कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र िताि भएका सवािी साधनिा अनसूुची (६) बिोजिि सवािी 
साधन कि लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ ।ति प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे ववज्ञापनिा अनसूुची (7) बिोजिि ववज्ञापन कि लिा ने ि 
असलु उपि िरिनेछ । ति प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही 
बिोजिि हनुेछ । 
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९. िनोिन्िन कि: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र हनुे िनोिन्िन व्र्वसार् सेवािा अनसूुची (८) बिोजिि 
िनोिन्िन कि लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । ति प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

१०.  वहाल ववटौिी शलु्क: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र आफूले गनिािण, िेखिेख वा संचालन ििेका अनसूुची 
(9) िा उल्लेख भए अनसुाि हाट विाि वा पसलिा सोही अनसूुचीिा व्र्वस्था भए अनसुाि वहाल ववटौिी 
शलु्क लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

११.  पावकि ङ शलु्क: धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै सवािी साधनला  पावकि ङ सवुवधा उपलव्ध ििाए वापत 
अनसूुची (10) बिोजिि पावकि ङ शलु्क लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

१२.  टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएि ि िर्ाजफ्टङ शलु्क: धवलागिरि िाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र 
टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएि ि िर्ाजफ्टङ सेवा वा व्र्वसार् संचालन ििेवापत अनसूुची (११) 
बिोजिि शलु्क लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

१३.  सेवाशलु्क, िस्तिु: धवलागिरि िाउँपागलकाले गनिािण संचालन वा व्र्वस्थापन ििेका अनसूुची (१२) िा 
उल्लेजखत स्थानीर् पवुािधाि उपलव्ध ििा एको सेवािा सेवाग्राही बाट सोही अनसूुचीिा व्र्वस्था भए अनसुाि 
शलु्क लिा ने ि असलु उपि िरिनेछ । 

१४. पर्िटन शलु्क: धवलागिरि िाउँपागलकाले आफ्नो िेत्र गभत्र प्रवेश िने पर्िटकहरु वाट अनसूुची १३ िा 
उल्लेजखत िििा पर्िटन शलु्क लिा न ेि असलु उपि िरिनछे । ति प्रिेश काननु स्वीकृत भ  सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हनुेछ । 

१५.  सहकािी कि :िाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र सहकािी संचालन अनिुगत दिनका लागि अनसूुची (१३) 
बिोजििको आधाििा कि गलने ि असलु उपि िरिनेछ ।  

१६.  खानपेानी उपभोिा सगिगत कि : िाउँपागलकाले आफ्नो सेवा िेत्र गभत्र िठन हनुे खानेपानी उपभोिा सगिगत 
िताि िनेछ । सगिगत िताि ििाि सगिगतबाट िताि तथा नवीकिण शलु्क अनसूुची (१५) िा व्र्वस्था भए 
बिवजिि शलु्क लिाउने ि असलु उपि िरिनेछ ।  

१७.  कवटङ ढुङ्गा गनकासी कि : िाउँपागलकाले आफ्नो िेत्रिा कवटङ ढुङ्गा वपस उत्पािन ििेबापत उत्पािन कताि 
व्र्जि वा संस्थाबाट अनसूुची (१६) बिोजिि कि गलने ि असलु उपि िनेछ । 

१८. सिार् तथा परुुस्काि : धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्रका निीहरुबाट निीिन्र् पिाथि अबैध रुपिा प्रर्ोि, 
गनकासी तथा ववक्री ववतिण िने व्र्जि वा संस्थाला  प्रगत ट्रर्ाक्टि ३०,०००/- (अिरुपी तीस हिाि रुपैँर्ा 
िात्र), प्रगत वटप्पि ि िोिि/एक्साभेटि रु.४०,०००/- िरिवाना िरिनेछ ।  

१९. टेगलफोन टावि भािा  धवलागिरि िाउँपागलका िेत्रगभत्र िहेका टेगलफोन टावि सँिै िहेका भवनको िागसक भािा 
रु. ३,०००/- (अिेरुपी  तीन हिाि रुपैर्ाँ) हनुेछ ।  

२०. कि तथा शलु्क संकलन सम्बन्धी कार्िववगध: र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुाि कि तथा शलु्क संकलन 
सम्बन्धी कार्िववगध धवलागिरि िाउँपागलकाले तोके अनसुाि हनुेछ ।  

२१. कि छुट: र्स ऐन बिोजिि कि गतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुला  कुनै पगन वकगसिको कि छुट 
दि ने छैन । 
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अनसूुची १ 

(िफा २ सँि सम्बजन्धत) 
सम्पजत्त कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ । 

 

अनसूुची २ 

(िफा ३ सँि सम्बजन्धत) 
र्स िाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि भिूी कि (िालपोत कि) गनधाििण िरिएको छ :- 

क) १० िोपनी सम्ि रु. ५०।– 

ख) १० िोपनी भन्िा िागथ प्रगत िोपनी रु. १०/- को ििले थप कि लिा ने । 

ि) कच्ची घि वापत रु. ५०/- 
घ) पक्की घि वापत रु. २००/- 

 

अनसूुची ३ 

(िफा ४ सँि सम्बजन्धत) 
क) िाउँपागलका िेत्रगभत्र कुनै पगन व्र्जि वा संस्थाले घि, टहिा आदि भािािा लिाएबापत िम्िा बहाल िकिको 

१०% कि लिा ने । 

 

अनसूुची ४ 

(िफा ५ सँि सम्बजन्धत) 
र्स िाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि ब्र्वसार् कि गनधाििण िरिएको छ । 

क्र.स पूिँी ववविण  िताि शलु्क (रु. िा) नवीकिण शलु्क (रु. िा) 
१ ३,००,०००/- सम्ि 700/- 500/- 
२ 3,00,001/- िेजख 5,00,000/- 800/- 700/- 
३ 5,00,001/- िेजख 10,00,000/- 1,200/- 1,000/- 
४ 1000000/- िेजख िागथ 1,700/- 1,500/- 
5 एफ.एि, केवल वट.भी संचालन िताि 

शलु्क 
10,000।-  

6 'घ' वििको इिाित पत्र  १०,०००/- १,५००/-(पवहलो तीन िवहना) 
२,०००/- (िोस्रो तीन िवहना) 
३,०००/- (छ िवहना पगछ) 

7 अन्र् व्र्वसार् 500।- 500।- 
 

होटल एण्ि िेषु्टिेन्ट, फेन्सी पसल, हाििवर्ि पसल, िास ुपसल, स्टेसनिी पसल, और्धी पसल, िदििा पसल (गसफारिस) 
ि अन्र् व्र्वसार्ला  पगन िागथ उल्लेजखत शलु्क लाि ुहनुेछ ।   
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अनसूुची ५ 

(िफा ६ सँि सम्बजन्धत) 
र्स िाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि प्राकृगतक स्रोत साधन व्र्वसावर्क कि गनधाििण िरिएको छ :- 

क) भेिाच्र्ाङ्ग्ग्रा पैठािी कि – प्रगतिोटा रु. १०/- 
ख) भेिाच्र्ाङ्ग्ग्रा गनकासी कि- प्रगतिोटा रु. १०/-  

ि) िगिबवुट गनकासी कि - नेपाल सिकािले तोकेको िािश्वको २०% 

 

अनसूुची ६ 

(िफा ७ सँि सम्बजन्धत) 
सवािी साधन कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ७ 

(िफा ८ सँि सम्बजन्धत) 
ववज्ञापन कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ८ 

(िफा ९ सँि सम्बजन्धत) 
िनोिन्िन कि िाउँ कार्िपागलकाले साववकिा गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ :- 

 

अनसूुची ९ 

(िफा 10 सँि सम्बजन्धत) 
बहाल ववटौिी शलु्क / कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ । 

 

अनसूुची १० 

(िफा ११ सँि सम्बजन्धत) 
सवािी साधन पावकि ङ शलु्क िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ । 

 

अनसूुची 11 

(िफा 12 सँि सम्बजन्धत) 
टे्रवकङ, कोर्ोवकङ, वञ्जी िजम्पङ, िीप फ्लाएि ि िर्ाजफ्टङ शलु्क/कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ 
। 
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अनसूुची १२ 

(िफा १३ सँि सम्बजन्धत) 
र्स िाउँपागलका िेत्रगभत्र िेहार् बिोजिि सेवा शलु्क तथा िस्तिु गनधाििण िरिएको छ :- 

क्र.स ववविण सेवा शलु्क  

१ गसफािीस िस्तिु रु. 200।- 
2 पञ्जीकिण िस्तिु (35 दिन पछािी िात्र लाग्ने) रु. 100।- 
३ पजञ्जकिण प्रगतगलपी िस्तिु रु. १५०।- 
४ नाता प्रिाजणत (नेपालीिा) रु. 200।- 
५ नाता प्रिाजणत (अङ्गेिीिा) रु. 300।- 
६ सम्पजत्त िूल्र्ाङ्कन  
  िम्िा सम्पती िलु्र्ाङ्कनको 0.15% 
७ सम्पजत्त श्रोत प्रिाजणत (नपेालीिा)  
 िम्िा सम्पजत्तको  0.1०% 
८ सम्पजत्त श्रोत प्रिाजणत (अंग्रिेीिा)  
 िम्िा सम्पजत्तको 0.१५% 

९ 

नक्शा पास सम्बन्धी शलु्क 
भ ुँ तला ि पवहलो तला रु ५/- प्रगत वििवफट 
िोश्रो तला रु ६/- प्रगत वििवफट 
तेश्रो तला वा सो भन्िा बढी रु ८/- प्रगत वििवफट 
अस्थार्ी टहिा हिाि वििवफट भन्िा िागथ भएिा  रु २/- प्रगत वििवफट 
अस्थार्ी टहिा हािाि वििवफट भन्िा कि भएिा रु 500/- एकिषु्ट 
नक्सा पास (कच्ची भवनको) रु ३/- प्रगत बििवफट 
पदक्क घि सम्पन्न प्रिाणपत्र रु 1,000।- 
कच्ची घि सम्पन्न प्रिाणपत्र रु. २५०/- 
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सभाहल भािा    

विा कार्ािलर्को हल वापत प्रगतदिन रु. १,0००/- प्रगत दिन 
स्वास््र् चौकीको हल वापत प्रगतदिन रु. २,०००/- 
प्रोिेक्टि सवहतको सभाहल भािा  
विा कार्ािलर्को हल वापत प्रगतदिन  रु. २,०००/- 
स्वास््र् चौकी हल वापत प्रगतदिन रु. ३,०००/- 
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अनसूुची 1३ 

(िफा 1४ सँि सम्बजन्धत) 
इटाली वेसक्र्ाम्प पर्िटक सूचना केन्रको कि िेहार्बिोजिि लािइनेछ :- 

वविेशी पर्िटकका लागि : रु. २५०/- प्रगत व्र्जि  

स्विेशी पर्िटक : रु. ५०/- प्रगत व्र्जि 

अन्र् पर्िटन शलु्क / कि िाउँ कार्िपागलकाले गनधाििण ििे बिोजिि हनुेछ । 

अनसूुची 1४ 

(िफा 1५ सँि सम्बजन्धत) 
िनुसकैु उद्देश्र्ले स्थापना हनुे सहकािी का लागि िेहार्बिोजििको कि लािइनेछ :- 

सहकािी िताि शलु्क रु. १,५००/- 
नवीकिण शलु्क   

 पवहलो तीन िवहना रु. १,०००/- 
 िोस्रो तीन िवहना रु. १,०००/- 
 छ िवहना पगछ रु. १,२००/- 

अनसूुची 1५ 

 (िफा 1६ सँि सम्बजन्धत)  

खानेपानी उपभोिा सगिगत िताि ि नवीकिणिा िेहार् बिोजििको कि लिाइनेछ :- 

उपभोिा सगिगत िताि शलु्क रु. १००/- 
उपभोिा सगिगत नवीकिण शलु्क   

पवहलो तीन िवहना रु. ५०/- 
 िोस्रो तीन िवहना रु. १००/- 
 छ िवहना पगछ रु. १५०/- 

अनसूुची 1६ 

(िफा 1७ सँि सम्बजन्धत) 
िाउँपागलका गभत्र उत्पािन हनुे कवटङ ढुङ्गा वपसिा िेहार् बिोजििको कि लिाइनेछ :- 

प्रगत ट्रर्ाक्टि कवटङ ढुङ्गा वपस – रु. ५००/- 

      

  


