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आर्थिक ऐन २०७९ 

सभाबाट पारित र्िर्त २०७९\०३\०९ 

 

प्रस्तावनााः िैवाखोला गाउँपार्लकाको आर्थिक वर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनिको र्नर्ित्त 

स्थार्नर् कि तथा शलु्क संकलन गने,छुट र्िने तथा आर् संकलनको प्रशासर्नक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकाले, 

 

नेपालको संर्बधानको धािा २८८ को उपधािा (१ ि २) बिोर्िि िैवाखोलाको गाउँसभाले र्ो ऐन बनएको छ । 

१. सर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आर्थिक ऐन २०७९” िहकेो छ । 

        (२) र्ो ऐन २०७९ साल श्रावण १ गतेिरे्ख िैवाखोला गाउँपार्लका के्षत्रिा लाग ूहुनेछ । 

२. एर्ककृत सम्पर्त कराःगाउँपार्लकाको के्षत्रर्भत्र अनसुचूी (१) बिोर्िि एर्ककृत/सम्पर्त कि/घििग्गा कि लगाइने ि 

असलू उपि गरिनेछ । 

३. भुर्म कर (मालपोत); गाउँपार्लकाको क्षेत्रर्भत्रका िग्गािा त्र्स्तो िग्गाको उपभोगका आधाििा अनसुचूी-(२) 

बिोर्िि भरु्ि कि (िालपोत) लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ।(एकीकृत सम्पर्त कि लगाएको अवस्थािा भरु्ि कि 

नलाग्ने)  

४. घर वहाल कराःगाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै व्र्र्ि वा संस्थाले भवन,घि पसल,ग्र्ािेि, गोिाि,टहिा,छप्पि, िग्गा वा 

पोखिी पिैु वा आंर्शक तविले वहालिा र्िएकोिा त्र्स्तो वहाल िकििा अनसुचुी-३ बिोर्िि घि िग्गा वहाल कि 

लगाईने ि असुलउपि गरिनेछ । 

५. व्यवसाय कराः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र व्र्ापाि व्र्वसार् वा सेवािा पुँर्िगत लगानी ि आर्थिक कािोवािका आधाििा 

अनसुचुी-४ बिोर्िि व्र्वसार् कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ । 

६. जर्िबुटी,कवािी र जीवजन्तु कराः गाउँपार्लका के्षत्र र्भत्र कुनै व्र्र्त्त वा सस्थाले उन,खोटो,िडीबटुी,बनकस,कवाडी 

िाल ि प्रचर्लत काननुले र्नरे्ध गरिएको िीविन्तु बाहकेका अन्र् ितृ वा िारिएका िीविन्तकुो हाड 

र्संङ,प्वाख,छाला िस्ता वस्तुको व्र्वसार्र्क कािोवाि गिेवापत अनसुचुी-५ बिोर्ििको कि लगाइने ि असुल उपि 

गरिनेछ । 

७. सवारी साधन कराः गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्र िताि भएका सवािी साधनिा अनसुचुी-६बिोर्िि सवािीसाधन कि लगाइने 

छ ि उि कि सम्बर्न्धत प्रिेशले  असलु उपि गिी अन्ति सिकािी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन-२०७४ बिोर्िि स्थानीर् 

तहको र्बभाज्र् कोर्िार्ि त गाउँपार्लकाको संर्चत कोर्िा बाँडर्ाँड गनुि पनेछ । 

८. र्वज्ञापन कराः गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्र हुने र्वज्ञापनिा अनसुुची-७ बिोर्िि र्वज्ञापन कि लगाइने ि असलु उपि गिनेछ । 

ति प्रिशे काननु स्वीकृत भई काननुिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बर्िर्िि हुनेछ । 
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९. मनोरंजन कराः गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्र हुने िनोिंिन व्र्वसार् सेवािा अनसुचुी-८ बिोर्िि व्र्वसार् कि लगाइने ि 

असलु उपि गरिनेछ।ति,प्रिशे काननु स्वीकृत भइ सो कानुनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोर्ह बिोर्िि 

हुनेछ । 

१०. बहाल र्बटौरी शुल्काः गाउँपार्लका के्षत्रर्भत्र आरु्ले र्निािण िेखिखे वा संचालन गिेका हाट बिाि, पसलि वा 

सिकािी िग्गािा अनसुचुी-९ िा उल्लेख भए अनसुाि बहाल र्बिौटी शलु्क लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः गाउँपार्लका क्षेत्रर्भत्र कुनै सवािी साधनलाई पार्कि ङ सरु्वधा उपल्बध गिाएवापत अनुसचुी-१० 

बिोर्िि पार्कि ङ शुल्क लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ । 

१२. टे्रर्कङ,कोयोर्कङ,क्यानोइङ,बन्जी जम्पीङ,र्जपफ्लायर र रयाफ्टीङ शुल्काःगाउँपार्लकाले आफ्नो क्षेत्रर्भत्र 

टे्रर्कङ, कोर्ोर्कड,क्र्ानोइङ,बन्िी िम्पीङ,र्िपफ्लार्ि ि िर्ाफ्टीङसेवा वा व्र्वसार् संचालन गिे वापत अनसुचुी-११ 

बिोर्िि शुल्क लगाईने ि असुल उपि गरिनेछ । 

१३. सेवा शुल्क र दस्तुराःगाउँपार्लकाले र्निािण, संचालन वा व्र्वस्थापन गिेका अनसुचुी-१२िा उल्लेर्खत स्थार्नर् 

पवूािधाि ि उपलब्ध गािाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोर्ह अनसुचुीिा व्र्वस्था भए अनुसाि शलु्क लगाइने ि असलु 

उपि गरिनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोर्िि कि र्तने िार्र्त्व भएका व्र्र्ि वा संस्थाहरुलाई कुनैपर्न र्कर्सिको कि छुट र्िइने छैन । 

१५.  कायिर्वधीाःर्ो ऐनको कार्ािन्वर्नको लार्ग आवश्र्कता अनसुाि कार्िपार्लकाले कार्िर्वधी स्वीकृत गरि लाग ुगने 

सक्नेछ । 

१६. संशोधनाः र्ो ऐनको कुनै िर्ा वा उपिर्ा संशोधन गनुि पिेिा गाउँसभाको तत्काल कार्ि िहकेो सिस्र् संख्र्ाको िईु 

र्तहाई बहुितले गनि सक्नेछ । 

 

 

 

अनुसुची -१  (दफा २ सँग सम्बर्न्धत) 

(क) सम्पर्त कर 

क्र.सं. कूल मूल्याङ्कन कूल मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले तोकेको रेन्ज 
गाउपार्लकाले उठाउने 

करको दर( रु) 

१. ० िरे्ख रु. ५०,००० सम्ि २५-२००  २५/- 

२. रु. ५०,००१ िरे्ख रु. १,००,००० सम्ि २५-२०० ५०/- 

३. रु. १,००,००१िरे्ख       रु. २,५०,००० सम्ि                २५-२०० ७५/- 

४. रु. २५०,००१ िरे्ख रु ४,००,००० सम्ि २५-२०० १००/- 

५. रु. ४,००,००१ िरे्ख रु. ६,००,००० सम्ि २५-२०० १२५/- 

६. रु. ६,००,००० िरे्ख रु. ९,००,००० सम्ि २५-२०० १५०/- 

७. रु. ९,००,००१ िरे्ख रु. १०,००,००० सम्ि २५-२०० २००/- 

८. रु. १०,००,००१ िरे्ख रु. १२,००,००० सम्ि २५-२०० २५०/- 
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९. रु. १२,००,००१ िरे्ख रु.१५,००,००० सम्ि २५०-४०० २७५/- 

१०. रु. १५,००,००१ िरे्ख रु. १७,५०,००० सम्ि २५०-४०० ३००/- 

११. रु. १७,५०,००१ िरे्ख रु. १९,००,००० सम्ि २५०-४०० ३५०/- 

१२. रु. १९,००,००१ िरे्ख रु. २०,००,००० सम्ि २५०-४०० ४००/- 

१३. रु. २०,००,००१ िरे्ख रु. २२,५०,००० सम्ि ५००-१००० ५००/- 

१४. रु. २२,५०,००१ िरे्ख रु. २५,००,००० सम्ि ५००-१००० ६५०/- 

१५. रु. २५,००,००१ िरे्ख रु. २७,००,००० सम्ि ५००-१००० ७७५/- 

१६. रु. २७,००,००१ िरे्ख रु. २९,००,००० सम्ि ५००-१००० ८७५/- 

१७. रु. २९,००,००१ िरे्ख रु. ३०,००,००० सम्ि ५००-१००० १,०००/- 

१८. रु. ३०,००,००१  िरे्ख रु. ३२,००,००० सम्ि १२००-३००० १,२००/- 

१९. रु. ३२,००,००१ िरे्ख रु. ३५,००,००० सम्ि  १२००-३००० १,५००/- 

२०. रु. ३५,००,००१ िरे्ख रु. ३७,५०,००० सम्ि १२००-३००० १,७५०/- 

२१. रु. ३७,५०,००१ िरे्ख रु. ४०,००,००० सम्ि १२००-३०००  २,०५०/- 

२२. रु. ४०,००,००१ िरे्ख रु. ४२,५०,००० सम्ि १२००-३००० २,२५०/- 

२३. रु. ४२,५०,००१ िरे्ख रु. ४७,५०,००० सम्ि १२००-३००० २,५५०/- 

२४. रु. ४७,५०,००१ िरे्ख रु. ५०,००,००० सम्ि १२००-३००० ३,०००/- 

२५. रु. ५०,००,००० िरे्ख रु. ६०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० ३,५००/- 

२६. रु. ६०,००,००१ िरे्ख रु. ७०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० ४,५००/- 

२७. रु. ७०,००,००० िरे्ख रु. ८०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० ६,०००/- 

२८. रु. ८०,००,००१ िरे्ख रु. ९०,००,००० सम्ि ३५००-१०००० ८,०००/- 

२९. रु. ९०,००,००१ िरे्ख रु. १,००,००,००० सम्ि ३५००-१०००० १०,०००/- 

३०. रु. १,००,००,००१ िरे्ख रु. १,२०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० १२,०००/- 

३१. रु. १,२०,००,००१ िरे्ख रु. १,४०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० १४,०००/- 

३२. रु. १,४०,००,००१ िरे्ख रु. १,६०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० १६,०००/- 

३३. रु. १,६०,००,००१ िरे्ख रु. १,८०,००,००० सम्ि १२०००-२०००० १८,०००/- 

३४. रु. १,८०,००,००१ िरे्ख रु. २,००,००,००० सम्ि १२०००-२०००० २०,०००/- 

३५. रु.२,००,००,००१ िरे्ख रु. २,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० २५,०००/- 

३६. रु. २,५०,००,००१ िरे्ख रु. ३,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० ३०,०००/- 
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३७. रु. ३,००,००,००१ िरे्ख रु. ३,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० ३५,०००/- 

३८. रु. ३,५०,००,००१ िरे्ख रु. ४,००,००,००० सम्ि २५०००-६०००० ४०,०००/- 

३९. रु. ४,००,००,००१ िरे्ख रु. ४,५०,००,००० सम्ि २५०००-६०००० ५०,०००/- 

४०. रु. ४,५०,००,००१ िरे्ख रु. ५,००,०००,००० सम्ि २५०००-६०००० ६०,०००/- 

४१. रु. ५,००,००,००१ िाथी  रु २ हिाि प्रर्त हिाि 

ख घर मुल्याङकन र ह्वासकट्टी 

र्स .

नं.  

भौर्तक 

संिचना

को 

वर्गिकिण 

आ

रु् 

वर्ि 

भौर्त

क 

संिच

ना 

आयु अनुसारको भौर्तक संरचनाको ह्रास कट्टी दर 

१ 

- 
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१२ 

१२ 
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२४ 
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२७ 
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३० 

३० 

- 

३३ 

३३ 
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३६ 

३६ 
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३९ 

३९ 

- 

४२ 

४२ 
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४५ 

४५ 

- 

४८ 

४८ 

- 

५१ 

१ 

आि 

र्स .र्स .

फे्रि 

स्ट्रक्चि 

५० ५०० १० १९ २७ ३५ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

२ 

र्पलि 

र्बनाका 

पक्की घि 

५० ४०० १० १९ २७ ३४ ४० ४६ ५२ ५६ ६१ ६५ ६८ ७१ ७४ ७७ ७९ ८१ ८३ 

३ 

र्सिेन्ट 

ईटाको 

िोडाई 

र्टन वा 

इटाको 

छाना 

५० ३०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 

४ 

ढुंगा 

िाटोको 

गाह्रो र्टन 

वा इटाको 

छाना 

३० २०० ११ २० ३० ३७ ४५ ५० ५५ ६० ६४ ६८        

५ 

सेन्टि बेिा 

भएको 

घि र्टन 

वा 

टार्लको 

छाना 

२५ २०० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६५         

६ 

ढुंगा 

िाटोको 

गाह्रो 

रु्सको 

छाना 

३० १५० ११ २० ३० ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६७ ६८ ७२       
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ग .भौर्तक संरचनाको वर्गिकरण  तथादररेट र्ववरण 

र्स.नं. भौर्तक संिचनाको वर्गिकिण आर्बुर्ि आ.व. ०८९/८० भौर्तक संिचना िििेट 

१ आिर्स.र्स. फे्रि स्टक्चि ५० ५००/- 

२ र्पलि र्बनाको पक्की घि ३० ४००/- 

३ र्सिेन्ट ईटाको िोडाई र्टनको छाना ३० ३००/- 

४ ढुंगा िाटोको गाह्रो र्टन वा इटाको छाना ३० २००/- 

५ सेन्टिबेिा भएको घि र्टनको छाना २५ १५०/- 

६ ढुंगा िाटोको गाह्रो रु्सको छाना ३० १२५/- 

७ काठकोघि र्टनको छान¸ २० १००/- 

८ काठको घि रु्सको छाना २० ८०/- 

९ टाटीले बनेको र्टन वा रु्सको छानाको घि १० ५०/- 

१० ढुंगावा ईटाको पखािल ५० १००/- 

 

 

 

 

७ 

काठको 

घि 

र्टनको 

छाना 

२० १२५ १३ २४ ३५ ४२ ५० ५५ ६२           

८ 

काठको 

घि 

रु्सको 

छाना 

२० ८० १५ २७ ३८ ४७ ५५ ६२ ६७           

९ 

टाटीले 

बनेको 

र्टन वा 

रु्सको 

छानाको 

घि 

१० ५० २० ३६ ४८ ६०              

१० 
ढुंगाको 

पखािल 
५० १०० ११ २० २९ ३७ ४४ ५० ५५ ६० ६४ ६८ ७२ ७५ ७८ ८० ८२ ८४ ८६ 
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घ . िेत्र र्नधािरण:- 

िेत्र गाउँपार्लकाकािेत्रहरु 

आगामी आ.व ०७९/८० 

को लार्ग प्रस्तार्वक 

मुल्याङकन दर (प्रर्त 

रोपनी) 

बिािक्षते्र साँघपुाटी क्षते्रका घडेिीिा र्बक्री हनुे िग्गाहरु रु. ८,००,००० /-  

सहार्कबिािक्षेत्र िैवाखोला िा र्ब तेम्बे  क्षते्रका घडेिीिा र्बर्क्र हुने िग्गाहरु रु . ४,००,००० /-  

िैवाखोला 

गाउँपार्लका १ न ंक्षते्र 

तेल्लावङु बिाि क्षते्रको पवूि िनकल्र्ाण िा.र्व,पर्िि बाघधािा,उतििा रुद्र 

कुिािको खेत ि िर्क्षण सल बहाििु तािाङको घिसम्िका घिेडीहरु र्बर्क्र 

हुने िग्गाहरु प्रर्तिोपनी  रु. ४,००,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका १ न ंक्षते्र 

१ नं वडा कार्ािलर् क्षेत्रको पवूि सेलवुाखोला,पर्िि र्पपल चोक,उत्तििा 

गैरिगाउँको तसोबाटो ि िर्क्षण कुल बहाििु तािाङको घि आसपासका 

घडेिीहरु र्बर्क्र हुने िग्गाहरु प्रर्त िोपनी  रु. २,००,०००/- 

िैवाखोला 

गउँपार्लका १ नं क्षेत्र 

साकर्ािा क्षेत्रको पवूि सेलवुाखोला, पर्िि िर्खोला,िर्क्षण पे्रि तेम्बेको 

घि आसपास,उत्तििा कािबािी कान्छाको घि आसपासका घडेिीहरु र्बर्क्र 

हुने िग्गाहरु प्रर्त िोपनी  रु. १,५०,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका १ न ंक्षते्र 

र्ट्र्ाइगे्र क्षेत्रको पवूि श्र्ाि िास्वाको घि,पर्िि उिर् र्लम्बुको घि,उत्तििा 

अग्नी र्लम्बुको घि ि िर्क्षणिा िािेश िास्वाको घि आसपासका 

घडेिीहरुिा र्बर्क्र हुने िग्गाहरु प्रर्तिोपनी रु. १,५०,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका २ न ंक्षेत्र 

२ नं वडा कार्ािलर् क्षेत्रको पर्श् चि कर्वि वनेिको घि,उत्तििा पिि 

िसुहुाङको घि ,िर्क्षणिा र्संहिाि िनिानी ठोट्ने आ.र्व पवूििा कवीि 

वनेिकोघि टािी खोल्सा आसपासका घडेिीहरु र्बर्क्र हुने िग्गाहरु प्रर्त 

िोपनी रु. ३,००,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका वडा नं ३ 

क्षेत्र 

३ नं वडा क्षते्रको पवूि गौति डाँडा पर्िििा आर्सके टाि उत्तििा गौरिगाउँ 

र्सिान ि िर्क्षणिा ििन भण्डािी िागिबाट ५० र्िटि आसपासका घिेडीहरु 

र्बक्री हनुे िग्गाहरु प्रर्त िोपनी रु. २,००,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका वडा नं ४ 

४ नं वडा कार्ािलर् क्षेत्रको िर्क्षणिा िवेीखोल्सा,पर्श् चििा (गंगा आ.र्व) 

खिवािी टोल आसपास,उत्तििा नन्ि श्रङेको घि, पवूििा र्हिा भट्टिाइको घि 

आसपासका घिेडीहरु र्बर्क्र हनुे गग्गाहरु प्रर्त िोपनी  रु. २,००,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका वडा नं ५ 

वडा नं ५ नं कार्ािलर् क्षेत्रको पवूििा पार्टडाँडा िा.र्व, पर्िििा साहर्ित आ.र्व, 

उत्तििा लाङसेम्वािरे्ख केशि वनिेको घि आसपास िर्क्षणिा कुल प्रसाि र्लम्बुको 

आसपासका घिेडीहरु र्बर्क्र हनुे िग्गाहरु प्रर्त िोपनी रु. १,५०,०००/- 

िैवाखोला 

गाउँपार्लका वडा नं ६ 

क्षेत्र 

६ नं वडा कार्ािलर् क्षेत्रको  पर्श् चि िानाबुङ खोपेखोला GWT खानेपानी 

िहुान हिु ैनि बहाििु र्लम्बुको घि, उत्तििा गगंा बहाििु र्लन्बु ि हकि  बहाििु 

र्लम्बुको घि, पवूििा सिुर्वि ि अिर् र्लम्बुको घि,िर्क्षणिा कुल बहाििु रु. २,००,०००/- 
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र्लम्बुको घि आसपासका घडेिीहरु र्बर्क्र हुन ेिग्गाहरु प्रर्तिोपनी  

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र अलैची बािीउल्लखेभएकािग्गाहरु रु.  ८०,०००/- 

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र र्लरु्लखतेी  )र्िि(  रु . ५०,०००/- 

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र धनहि खेत रु .४०,०००/- 

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र पाखाबािी रु . ३०,०००/- 

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र िंगल रु . २०,०००/- 

अन्र् ग्रार्िण क्षते्र पाखा,पखिेा,भीिपहिा रु . १५,०००/- 

 

अनुसूची २ 

िर्ा ३ संग सम्बर्न्धत 

भिूीकि (िालपोत) िि 

प्रर्तिोपनी 

क्र.स. र्वविण खेत (प्रर्तिोपनी\रु. िा) बािी (प्रर्त िोपनी 

रू.िा) 

कैर्र्र्त 

१ अब्बल ४ ३  

२ िोर्ि ३ ३  

३ र्सि ३ ३  

४ चाहाि ३ २  

६ घडेिी प्रर्ोिनिा प्रर्ोग भईिहेको 

िग्गा 

प्रर्त आना रू. ५०  

 

नोटः- १. अर्तरिि कि सम्बन्धिा  

क) कूल िालपोत शलु्क रु ५ भन्िा  भन्िा कि भएिा एक िुष्ट ५ र्तनुि पनेछ । साथै रू. ५ भन्िा किको िर्सि कार्टने छैन । 

ख) ५ िोपनी वा सो भन्िा बढी ३० िोपनीसम्ि िग्गा भएिा अन्र् थप कि लाग्ने छैन । 

ग) ३० िोपनी भन्िा बर्ढ ५० िोपनी सम्ि िग्गा  भएिा िालपोत लाग्ने किको अर्तरिि थप २०% कि लाग्नेछ । 

घ) ५० िोपनी भन्िा बढी ८० िोपनीसम्ि िग्गा भएिा थप ३०% अर्तरिि कि लाग्ने छ ।  

ङ) ८० िोपनी भन्िा बढी १०० िोपनी सम्ि िग्गा भएिा थप ४०% अर्तरिि कि लाग्नेछ । 

च) १०० िोपनी भन्िा बढी िग्गा भएिा िालपोत लाग्ने किको अर्तरिि थप ५०% कि लाग्नेछ । 

नोटः- २ ििीवाना सम्बन्धिा 
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क) हिेक आ.व.को िालपोत सालवसाली रुपिा आ.व .नसर्कि ैबझुाउन ुपनेछ । सो नबझुाए र्नम्न बिोर्िि िरिवाना 

लाग्नेछ । 

१ .पर्हलो बर्ि भए १०% 

२ .िोस्रो बर्ि भए २०% 

३ .तसे्रो बर्ि भए ३०% 

४ .चौथो बर्ि भए ४०% 

५ .पाचौ बर्ि भए ५०% 

६ .छैठौ ँबर्ि भए ६०% 

७ .सातौ बर्ि भए ७०% 

८ .आठौ बर्ि भए ८०% 

९ .नवौं बर्ि भए ९०% 

१० .िशौ ँबर्ि भए १००% 

११ .सो भन्िा बढी िर्तसकैु बर्िको बक्र्ौता भएपर्न १२५ %िरिवाना लाग्नेछ 

 

अनुसूची ३ (दफा ४ संग सम्बर्न्धत) 

घि बहाल किको िि (प्रर्त कोठा) 

क्र.स. र्वविण गाउँ क्षेत्र बिाि क्षेत्र 

१ पक्की १०% १०% 

२ कच्ची १०% १०% 

 

अनुसूची ४ (दफा ५ संग सम्बर्न्धत) 

व्यवसाय करको दर 

(ब्र्ापाि ब्र्बसार् तर्ि ) 

क्र.स. व्र्वसार्को प्रकाि लाग्ने िस्तुि (रु.) 

१ र्किाना पसल ५०० 

२ र्चर्ा नास्ता पसल २०० 

३ होटल (खान ेबस्ने सरु्बधा भएको) १००० 

४ थान कपडा पसल १००० 
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५ हाडिवेर्ि पसल २००० 

६ तिकािी तथा र्लरू्ल पसल २०० 

७ स्टेसनिी, पसु्तक, पत्रपर्त्रका पसल ५०० 

८ रे्न्सी कपडा पसल ५०० 

९ और्धी पसल (पस ुऔर्धी सिते) २०० 

१० टेलिीङ ५०० 

११ र्र्निचि पसल २००० 

१२ ट्र्सुन कोर्चङ सेन्टि २०० 

१३ ितािवाला िर्ििा पसल १००० 

१४ सनु चाँिी पसल र्निािण सिेत ५०० 

१५ भाँडा पसल ५०० 

१६ घर्ड िेर्डर्ो, िोवार्ल लगार्त इलके्ट्रोर्नक पसल ५०० 

१७ घडी िेर्डर्ो िोवार्ल आर्ि ििित सेन्टि २०० 

१८ ब्र्रु्टपालिि, हिाि ५०० 

१९ िोटि साईकल, गाडी ििित सेन्टि ५०० 

२० िनी ट्रान्सर्ि १००० 

२१ िास ुपसल २०० 

२२ कस्िेर्टक ५०० 

२३ आटि सान्टि २०० 
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उद्योग ब्यबसाय तफि  

र्वविण रु. 

स - िील र्र्निचि उद्योग २००० 

कुटानी र्पसानी िील ५०० 

थकु्पा, पाउिोटी,र्बस्कुट उद्योग २०० 

हातेकागि उद्योग १००० 

र्निािण उद्योग २००० 

ििित सम्भाि उद्योग ५०० 

पोल्ट्री र्िि २०० 

र्क्रर्ी र्िि २०० 

पश ुर्िि २०० 

नसििी २०० 

खसी बाख्रा  र्नकासी प्रर्त गोटा १०० 

 

अनुसूची ५ (दफा-६ संग सम्बर्न्धत) 

जिीबूटी, कवािी र जीबजन्त ुकरको दर 

क्र.स. र्वविण िि (प्रर्त के िी)िा रू. 

१ र्चिाईतो र्नकासी १० 

२ स्र्ाङस्र्ाङग े ५ 

३ वोझो ५ 
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४ लौठ सल्ला १० 

५ सतुवा १०० 

६ र्कर्ब ५ 

७ अलैची प्रर्त केिी ५ 

८ अर्म्लसो १ 

९ प्रकृर्तहिेी र्नधाििण गरिनेछ १ िरे्ख १० सम्ि 

 

अनुसूची-६ (दफा ७ संग सम्बर्न्धत) 

सवारी साधन पटके कर  

क्र.स सवािी साधनको प्रकाि िस्तुि रु. 

१ ट्र्ाक्टि १०० 

२ वस/ट्रक १०० 

३ काि/र्िप/भ्र्ान/ट्र्ाक्सी ५० 

 

 

       अनुसूची ७ (दफा ८ संग सम्बर्न्धत) 

                    र्वज्ञापन कर दर 

क्र.स. होर्ििङ 

बोिि 

वाल 

पेर्न्टङ 

फ्लेक्स र्िर्जटल बोिि 

वा ग्लो साइन 

बोिि 

अन्य कैर्फयत 

प्रर्त वगि र्र्ट प्रर्त वर्ि १० ५ !) @) !))  

 

अनुसूची ८ (दफा ९ संग सम्बर्न्धत) 

मनोरञ्जन करको दर 

१ नं प्रिशे सिकािको आर्थिक ऐन २०७९ िा भएको व्र्वस्था बिोर्िि हनुेछ । 
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अनुसूची ९ (दफा १० संग सम्बर्न्धत) 

बहाल र्बटौरी शुल्क 

(क) बहाल र्बटौरी शुल्क दर 

क्र.स. खकि /बस्तु चिाए बापत रू कैर्र्र्त 

१ र्ाक चौिी प्रर्त गोटा २०  

२ भैर्स प्रर्त गोटा १०  

३ गाई गोरू ३०  

४ भेडा/बाख्रा ५०  

 

        ख. हाट बजार कर 

क्र.स. ब्र्वसार् रू कैर्र्र्त 

१ र्चर्ा नास्ता-खानेकुिा बनाउने_ ५०  

२ खदु्रा पसल २०  

३ सगुिु पाठा प्रर्त गोटा १००  

४ सगुिु भनुी प्रर्त गोटा ५०  

५ कपडा पसल १००  

६ िाल/खसुािनी/नुन/अिवुा ३०  

७ र्ाङबेन २०  

८ साग सब्िी २०  

९ िचाि ५०  

१० भाडा पसल १००  

११ कोिालो १०  
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१२ डोको/घिु/कुचो आिी ३०  

१३ िास ुपसल १००  

१४ चटपटे ३०  

 

 

 

अनुसूची १० (दफा १० संग सम्बर्न्धत) 

पार्कि ङ शुल्क दर 

 पर्छ र्नधाििण गरिनछे ।   

 

अनुसूची ११ (दफा १२ संग सम्बर्न्धत) 

टे्रर्कङ, कोयोकीङ, क्यानोईङ, बर्न्जजम्पीङ, र्जपफ्लायर, र यािर्फ्टङ शुल्क दराः 

 पर्छ र्नधाििण गरिनछे । रू कैर्र्र्त 

१ टे्रर्कङ १००  

२ र्िपफ्लार्ि १००  

 

अनुसूची १२ (दफा १३ संग सम्बर्न्धत) 

(क) र्सफाररस सेवा, शुल्क \दस्तुर 

क्र.स. र्वविण र्सर्ारिस\प्रिार्णत िस्तुि 

(रु.) 

कैर्र्र्त 

१ र्नवेिन िस्तुि १०  

२ नागररकता सम्बर्न्ध र्सफाररस   

 नर्ाँ नागरिकता र्शर्ारिस १००  

 अंर्गकृत नागरिकता र्सर्ारिस २००  
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 नागरिकता प्रर्तर्लर्प र्सर्ारिस ३००  

 वैवार्हक अङ्गीकृत नागरिकता र्सर्ारिस ३००  

 सनाखत सम्बन्धी र्सर्ारिस २००  

३ जग्गाको से्रस्ता कायािन्वयन र दताि र्सफाररस   

 बिाि क्षेत्र ि िाििागिसंग िोर्डएको िग्गा प्रर्त िोपनी १००  

 ग्राभेल सडकल ेिोर्डएको िग्गा प्रर्त िोपनी ५०  

 कच्ची सडकले िोर्डएको िग्गा प्रर्त िोपनी २५  

 अन्र् िग्गा प्रर्त िोपर्न २०  

४ जग्गाको चार र्कल्ला प्रमार्णत (प्रर्त र्कत्ता)   

 १५ िोपनी सम्ि ५००  

 ३० िोपनी सम्ि ७००  

 ३० िोपनी भन्िा बढी १०००  

५ जग्गा चार र्कल्ला र्सफाररस   

 १५ िोपनी सम्ि ५००  

 ३० िोपनी सम्ि ७००  

 ३० िोपनी भन्िा बढी १०००  

६ घर जग्गा मूल्याङकन र आम्दानी प्रमार्णत   

 घि िग्गाको िलू्र्ाङकन प्रर्तहिाि रू २  

 आम्िानी प्रिार्णत प्रर्तहिाि रू २  

 र्बद्याथी र्भर्ा प्रर्ोिको लार्ग २५% छुट  

७ घिबाटो प्रिार्णत ५००  

८ धनीपिूाििा घि कार्ि ५००  
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९ जग्गा सम्बन्धी अन्य र्सफारीश   

 पिुाििा र्वविण संशोधन २००  

 पिुाि हिाएको २००  

 िग्गा निबढी कार्ि ५००  

१० पेन्सन सम्बन्धी र्सफारीश   

 पेन्सन नािसािी ५००  

 परिवाि र्बविण प्रिाणीत ५००  

 िहल पहल पेन्सन िीर्वत र्सर्ारिस ५००  

११ घर साने र्सफाररस   

 एक तले घिको काठ २००  

 िईु वा सो भन्िा बढी तले घिको काठ ४००  

  नीजी वनको काठ र्सफाररस 
 

 

 िाउिा प्रर्त ट्र्ाक्टि ५०  

 गोर्लर्ा काठ रुख प्रर्त गोटा १५०  

१२ हातहर्तर्ाि नर्वकिण र्सर्ारिस ५००  

१३ अन्य र्सफाररश   

 नाता प्रिार्णत २५०  

 स्थार्ी बसोवास, चाल चलन प्रिार्णत २००  

 िन्ि, ितृ्र्,ु र्ववार्हत, अर्ववार्हत प्रिार्णत २००  

 बैिरे्शक िोिगाि प्रिार्णत २००  

 घिेल ुउद्योग िताि २००  

 कि चिुा प्रिार्णत २००  
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 र्वद्यतु, र्ोन, धािा िडान र्सर्ारिस २००  

 नावालक परिचर् पत्र र्सर्ारिस २००  

 अपाङ्ग र्सर्ारिस र्नशलु्क  

 आर्थिक अवस्था कििोि वा र्वपन्नता र्सर्ारिस र्नशलु्क  

 िईु वटा नाि प्रिार्णत र्सर्ारिस २००  

 आर्िवासी\िनिाती, िर्लत, अल्पसंख्र्क, िरु्स्लि, िधेसी, 

पछडा वगि र्सर्ारिस प्रिार्णत 

२००  

 आर्थिक रुपिा बर्लर्ो वा सम्पन्नता र्सर्ारिस ५००  

 परिवाि र्वविण प्रिार्णत ३००  

 मौजुदा सुर्च सरु्चकरण दस्तुर ५००  

 र्वर्भन्न प्रकृर्तका र्सफाररस ३००  

१४ घरायसी रार्जनामा प्रमार्णत   

 घि िग्गा घिार्सी िार्िनािा र्लखत प्रिार्णत ३००  

 कपाली तिसकु प्रिार्णत ३००  

१५ घर नक्सा पास   

 नर्ाँ र्निािण प्रर्तवगि रु्ट ५  

 पिुानो प्रर्त वगि रु्ट ५  

 कम्पाउण्ड वाल प्रर्त वगि रु्ट ५  

 र्बक्री आय   

 पिुाना सािान िाउिा काठ र्बक्री प्रर्त टर्ाकटि १००  

 ऐन, र्नर्िावली, कार्िर्वधी, गाउँपार्श्ि र्चत्र आर्ि तोकीए 

बिोर्िि हुन े

  

 कार्ािलर्को कागिात उताि प्रर्तर्लपी प्रर्तपाना १०  
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१६ पर्ञ्जकरण सम्बन्धी   

 घटना िताि प्रर्तर्लपी ४००  

 ३५ र्िन र्भत्रको घटना िताि भएिा र्नशलु्क  

 िम्ि िताि (३५ र्िन पर्छ िताि हनु आएिा) २००  

 ितृ्र् ुिताि (३५ र्िन पर्छ िताि हनु आएिा) २००  

 र्ववाह िताि (३५ र्िन पर्छ िताि हुन आएिा) २००  

 बसाइसिाई (आफ्न ैपार्लका (िैवाखोला गाउँपार्लक) र्भत्र 

बसाई सिाई हुन आएिा 

र्नशलु्क  

 बसाइसिाई (आफ्नो पार्लका (िैवाखोला गाउँपार्लका) भन्िा 

बार्हि अन्र्त्र गएिा 

१०००  

 सम्बन्ध र्वच्छेि िताि ५००  

 पररिा संञ्चालन सम्बन्धी शुल्क   

 अर्धकृत स्ति १५००  

 सहार्क स्ति पाचँौ वा सो सिह १०००  

 सहार्क स्ति चौथँो वा सो सिह ८००  

 श्रेणी र्वर्हन ३००  

(ख) आय/ हैर्सयत सम्पर्तको मुल्याङकन प्रमार्णत दस्तुर- 

क्र.स र्वविण एकाई िि (रु) कैर्र्र्त 

१. ५० हिािसम्ि रु १ २००/-  

२. ५० हिाििरे्ख १ लाख सम्ि १ ४००/-  

३. १ लाख िरे्ख ५ लाखसम्ि १ ८००/-  

४. ५ लाख भन्िा िार्थ १० लाख सम्ि १ १२५०/-  

५. १० लाख भन्िा िार्थ २५ लाख सम्ि १ २५००/-  

६. २५ लाख भन्िा िार्थ ५० लाख सम्ि १ ३७५०/-  

७.  ५० लाख भन्िा िार्थ १ किोड सम्ि १ ६,०००/-  

८. १ किोड भन्िा िार्थ २ किोड सम्ि १ १२,५००/-  

९. २ किोड भन्िा िार्थ................. १ १८,०००/-  

         िार्थ उल्लेर्खत आर्/ हरै्सर्त सम्पर्त िलु्र्ाङकन अंगे्रजी भाषामा आवश्र्क भएिा थप रु ४००/- िस्तुि लग्ने छ । 
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(ग) मेर्शनरी उपकरणको भािा शुल्काः 

क्र.स र्वविण िि  रु कैर्र्र्त 

१. ब्र्ाक्हु लोडि (इन्धन बाहके) प्रर्त घण्टा १५०० (अपिेटि शलु्क प्रर्त घण्टा-

२००)  िम्िा रु १७०० प्रर्त घण्टा 

 

२. िोलि (इन्धन बाहके) प्रर्त घण्टा रु २५००/-(अपिेटि शलु्क प्रर्त 

घण्टा २००)िम्िा रु २७०० 

 

३. प्रोिेक्टि रु ५०० प्रर्तर्िन  

४. िेनेिेटि (इन्धन बाहके) रु १००० प्रर्तर्िन  

(घ) र्मर्टङ हल भािा शुल्क 

क्र.स र्वविण र्िन िरै्नक  कैर्र्र्त 

१ हल भाडा (साउन्ड र्सस्टि सिेत) प्रर्त र्िन १,०००/-  

 

(ङ) मैवाखोला गाउँपार्लकाले आफ्नो एम्बुलेन्स सञ्चालन गदाि देहाय बमोर्जमको सेवा शुल्क लगाइनेछ । 

क्र.स िरे्ख  सम्ि सेवा शलु्क  

      (रु) 

िैवाखोला गा.पा केन्द्रबाट 

            (रु) 

कैर्र्र्त 

१. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

काफ्ल े चौतािा ६ न ं वडा 

सम्ि 

२५००/- २०००/-  

२. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

तेल्लाबुङ,सागर्ािा ि 

र्टेङग्र ेसम्ि 

१०००/- १५००/-  

३.  प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

िडेु,भसुनु ेि लाली सम्ि १०००/- १५००/-  

४. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

कािसाङ,र्चम्र्ाक ५ न ं

वडा सम्ि 

२५००/- २०००/-  

५. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

ओिक सम्ि २०००/- १०००/-  

६. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

४ नं वडा िार्लङगनेी 

ताम्रिाङ सम्ि 

१५००/- ९००/-  

७. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

ताप्लेिङु र्िल्ला 

अस्पताल सम्ि 

६०००/- ७,०००/-  

८. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ैगोपटेाि सम्ि ८,०००/- ८,०००/- 

 

 

९. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ैर्र्र्िि सम्ि १०,०००/- १०,०००/-  

१०. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ैइलाि सम्ि १३,०००/- १३,०००/-  

११. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हुि ै झापा 

(र्वताििोड) सम्ि 

१५,०००/- १५,०००/-  

१२. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हुि ै झापा ििक 

सम्ि 

 

१६,०००/- १६,०००/-  
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१३. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ैइटहिी सम्ि १७,०००/- १७,०००/-  

१४. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हुि ै धिान, 

र्विाटनगि सम्ि 

१८,०००/- १८,०००/-  

१५. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हुि ै काठिाण्डौं 

सम्ि 

४०,०००/- ४०,०००/-  

१६. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ै तिोि 

करिडोि हुि ैधिान सम्ि 

१५,०००/- १५,०००/-  

१७. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

रु्ङर्लङ हिु ै तिोि 

करिडोि र्विाटनगि सम्ि 

१६,०००/- १६,०००/-  

१८ प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

गरु्ा,चौकी,िगंलवािे हुि ै

धिान सम्ि 

१५,०००/- १५,०००/-  

१९. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

गरु्ा,चौकी, िंगलबािे हुि ै

र्विाटनगि सम्ि 

१६,०००/- १६,०००/-  

२०. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

गरु्ा, चौकी, िगंलबािे हुि ै

ििक सम्ि 

१७,०००/- १७,०००/-  

२१ प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

गरु्ा,चौकी िगलबािे हुि ै

र्वताििोड सम्ि 

१८,०००/- १८,०००/-  

२२. प्राथर्िक स्वास््र् केन्द्र, 

ढुङ्गेसाँघ ु(PHC) 

गरु्ा,चौकी,िगंलबािे हुि ै

काठिाण्डौं सम्ि 

३५,०००/- ३५,०००/-  

 

नोटाः िैवाखोला गाउँपार्लकार्भत्रका गभिवती आिाहरुलाई ३ वटै वर्थिङ सेन्टििा सतु्केिी गिाउन (एक तर्ी) ल्र्ाए वापत 

र्नशलु्क एम्बुलेन्स सेवा उपल्ब्ध गिाइनछे ।(स्वास््र् संस्थाबाट घिसम्ि एम्बुलने्स सेवा प्रर्ोग गिेवापत िार्थ प्रचर्लत िििा 

शलु्क लाइनेछ) 

अत्र्न्त न्र्नु आर्थिक अवस्था (गा.पा को न्र्नु आर्थिक अवस्था भएका घिपरिवाि सरु्चकृत हनुु पने) भएका व्र्र्त्तहरुलाई 

र्नःशलु्क एम्बुलेन्स सेवा उपलव्ध गिाइनेछ । 

(च) राजपत्र दस्तुराः 

क्र.स र्वर्र् प्रर्त गोटा (रु) कैर्र्र्त 

१. १ िरे्ख ८ पेि सम्ि एक प्रर्तको ५/-  

२. ९ िरे्ख २४ पेिसम्ि एक प्रर्तको १०/-  

३. २५ िरे्ख ४० पेिसम्िको एक प्रर्तको १५/-  

४. ४१ िरे्ख ५६ पेिसम्ि एक प्रर्तको २०/-  

५. ५७ िरे्ख ७२ पेिसम्ि एक प्रर्तको २५/-  

६. ७३ िरे्ख ९६ पेिसम्ि एक प्रर्तको ३०/-  

७. ९७ पेि िरे्ख िार्थ...... ३५/-  

 



 

     20                                                                                                                                              आर्थिक ऐन,२०७९ 

 
 
 

 

(छ) नर्दजन्य तथा प्रकृर्तक श्रोतबाट लाग्ने र्बक्री कर 

र्स िैवाखोला गाउँपार्लका क्षेत्रिा भएका नर्ि तथा नर्ििन्र् तथा अन्र् प्राकृर्तक श्रोतबाट र्वर्क्रहुन ेिहेार् बिोर्िि र्बर्क्र कि लाग्न े

छ। 

क्र.स र्वविण िि (रु) कैर्र्र्त 

१. प्रर्त ट्र्ाक्टि ५००/-  

२. प्रर्त र्टर्ि/ट्रक १०००/-  

 

(ज) र्वर्त्तय संस्था/ समुह दताि  तथा उपभोक्ता सर्मर्त  दताि 

क्र.सं. संस्था वा सिहूको नाि शलु्क (रु.) 

१ संस्था िताि १,००० 

२ संस्था नर्वकिण ५०० 

३ आिा सिहू िताि २०० 

४ आिा सिहु नर्वकिण १०० 

५ उपभोिा सर्िर्त/सहकािी िताि १,००० 

६ र्नर्ि र्वद्यालर् िताि ५००० 

७ र्नर्ि र्वद्यालर् कक्षा थप २००० 

८ र्नर्ि र्वद्यालर् नर्वकिण २५०० 

९ र्निािण व्र्वसार्ी िताि १०,००० 

१० र्निािण व्र्वसार्ी नर्वकिण शलु्क ५,००० 

११ र्वर्त्तर् संस्था िताि शलु्क ५,००० 

१२ संघ संस्था तथा र्वर्त्तर् संस्था नर्वकिण शलु्क खािेिी ५,००० 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................... 

(कमल कुमारी र्लम्बु) 

उपाध्र्क्ष 

िैवाखोला गाउँपार्लका 

 


