ऐन सङ्ख्याः १

आर्थिक ऐन, २०७४
(दोस्रो गयउँसभय बयट सं शोर्ित २०७५)

गयउँ सभयबयट पयरित र्िर्ताः २०७४\०६\०२

र्िक्वयखोलय गयउँपयर्लकय
ु , नेपयल
तयप्ले जङ
२०७४

र्िक्वयखोलय गयउँपयर्लकयको आर्थक
ि ऐन २०७४ ियर्थ सं शोिन गनि बनेको वविे्क २०७५
गयउँसभयिय पेश र्िर्ताः२०७५\०३\३०
प्रस्तयवनयाः र्िक्वयखोलय गयउँपयर्लकयको आर्थिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बन्िी प्रस्तयवलयई
कय्यिन्व्न गनिको र्नर्ित्त स्थयनी् कि तथय शुल्क सं कलन गने, छु ट ददने तथय आ् सं कलनको
प्रशयसर्नक व््वस्थय गनि वयञ्छनी् भएकोले ,
नेपयलको सं ववियनको ियिय 2२8 को उपियिय (2) बिोजजि र्िक्वयखोलय गयउँ सभयले ्ो ऐन बनयएको
छ ।
१. संजिप्त नयि ि प्रयिम्भाः (1) ्स ऐनको नयि “आर्थिक ऐन, 2074” िहे को छ ।
(2) ्ो ऐन 2074 सयल असोज ३ गते दे जख र्िक्वयखोलय गयउँपयर्लकय िेत्रिय लयगू हुनेछ ।
२. सम्पर्त किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र आ्कि ऐन बिोजजि एवककृत सम्पजत्त कि/घिजग्गय कि
लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
३. भूर्ि कि (ियलपोत): *
४. घि वहयल किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र कुनै व््जि वय सं स्थयले भवन, घि, पसल, ग््यिे ज, गोदयि,
टहिय, छप्पि, जग्गय वय पोखिी पूिै आंजशक तविले वहयलिय ददएकोिय कय्िववर्ि बनयई घि जग्गय
वहयल कि लगयइने ि असूल गरिनेछ ।
ँ ीगत लगयनी ि आर्थिक
५. व््वसय् किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र व््यपयि, व््वसय् वय सेवयिय पूज
कयिोवयिकय आियििय कय्िववर्ि बनयई व््वसय् कि लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
६. जर्िबुटी, कवयिी ि जीवजन्तु किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र कुनै व््जि वय सं स्थयले ऊन, खोटो,
जर्िबुटी, वनकस, कवयिी ियल ि प्रचर्लत कयनूनले र्नर्ेि गरिएको जीवजन्तु वयहे ककय अन्् िृत
वय ियरिएकय जीवजन्तुको हयि, र्सङ, प्वयँख, छयलय जस्तय बस्तुको व््वसयव्क कयिोवयि गिे वयपत
कय्िववर्ि बनयई कि लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
७. सवयिी सयिन किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र दतयि भएकय सवयिी सयिनिय कय्िववर्ि बनयई सवयिी
सयिन कि लगयइने ि असुल उपि गरिनेछ ।
८. ववज्ञयपन किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र हुने ववज्ञयपनिय कय्िववर्ि बिोजजि ववज्ञयपन कि लगयइने ि
असूल उपि गरिनेछ ।
*भूर्ि कि (ियलपोत): प्रथि सं शोिन २०७५ िय खयिे ज गरिएको छ ।



९. िनोिन्जन किाः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र हुने िनोिन्जन व््वसय् सेवयिय कय्िववर्ि बनयई व््वसय्
कि लगयइने ि असुल उपि गरिनेछ ।
१०. बहयल र्बटौिी शुल्काः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र आफुले र्नियिण, िे खदे ख वय सं चयलन गिे कय सं िचनयिय
कय्िववर्ि बनयई बहयल र्बटौिी शुल्क लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
११. पयवकिङ शुल्काः गयउँपयर्लकय िेत्रर्भत्र कुनै सवयिी सयिनलयई पयवकिङ सुवविय उपलब्ि गियए वयपत
सिक सञ्जयल ववस्तयि भएपश्चयत कय्िववर्ि बनयई पयवकिङ शुल्क लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ।
१२. ट्रेवकङ्ग, को्ोवकि, क््यनोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लय्ि ि र््यफ्टीङ्ग शुल्काः

गयउँपयर्लकयले

आफ्नो िेत्रर्भत्र ट्रेवकङ्ग, कय्ोवकि, क््यनोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लय्ि ि र््यफ्टीङ्ग सेवय वय
व््वसय् सं चयलन गिे वयपत कय्िववर्ि बनयई शुल्क लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
१३. सेवय शुल्क, दस्तुिाः गयउँपयर्लकय र्नियिण, सं चयलन वय व््वस्थयपन गिे कय दे हय्िय उजल्लजखत
स्थयनी् पूवयिियि ि उपलब्ि गियइएको से वयिय सेवयग्रयहीबयट दे हय्िय व््वस्थय भए अनुसयि शुल्क
लगयइने ि असूल उपि गरिनेछ ।
सेवयको वकर्सि

शुल्क तथय दस्तुि (रु.)

र्सफयरिस

१००

नयतय प्रियजणत र्सफयरिस

१००

जन्ि र्िर्त र्सफयरिस

१००

जन्ि दतयि

१००

वववयह दतयि

२००

िृत््ु दतयि

१००

सम्बन्ि ववच्छे द

१०००

बसयई सियई

५००

वववयवहत तथय अवववयवहत र्सफयरिस

५००

अंग्रज
े ी ियध््िबयट र्सफयरिस तथय प्रियजणत

३००



घि पयतयल प्रियजणत

१००
१००

घि बयटो र्सफयरिस
व््जिगत ववविण प्रियजणत

१००

अंग्रज
े ीिय नयतय प्रियजणत

३००

हकवयलय वय हकदयि प्रियजणत

३००

सं ििक प्रियजणत

५०

कयगज वय िन्जुिीनयिय प्रियजणत

१००

ववपन्नतय र्सफयरिस

र्नशुल्क

आर्थिक अवस्थय र्सफयरिस

१००

नयगरिकतय र्सफयरिस

१००

नयगरिकतय प्रर्तर्लवप र्सफयरिस

२००

सजिर्िन िुच ुल्कय प्रियजणत

३५०

िोही लगत कट्टयको र्सफयरिस

१५०

व््वसय् बन्द भएको र्सफयरिस

२००

र्िलयपत्र कयगज गियउने र्नवेदन दतयि गनि ५०
र्सफयरिस
र्िलयपत्र कयगज (न््यव्क सर्िर्त

५००

बयट )

र्नशुल्क स्वयस््् उपचयि र्सफयरिस

र्नशुल्क

पूजयििय घि कय्ि गने र्सफयरिस

२००



फिक नयि, थि, जन्िर्िर्त प्रियजणत तथय दुबै २००
नयि गिे को व््जि हो भन्ने र्सफयरिस
नयि, थि, जन्िर्िर्त सं शोिनको र्सफयरिस

५०

जग्गय िनीपूजयि हियएको र्सफयरिस

१००

वकत्तयकयट र्सफयरिस

१००

नयिसयिी र्सफयरिस

३००

जग्गय हक सम्बन्ििय र्सफयरिस

५००

नयतय प्रियजणत

२००

उद्योग दतयि र्सफयरिस

१०००

उद्योग ठयउँसयिी र्सफयरिस

५००

जीववत िहे को र्सफयरिस

१००

नीजज ववद्ययल् खोल्ने र्सफयरिस

१०००

सयिुदयव्क ववद्ययल् खोल्ने र्सफयरिस

१००

ववद्ययल् किय थप र्सफयरिस

२००

ववद्ययल् ठयउँसयिी र्सफयरिस

५००

पयलन पोर्ण र्सफयरिस

५०

वैवयवहक अं वङ्गकृत र्सफयरिस

५००

ियिय तथय ववद्युत जियन र्सफयरिस

१००

उपभोिय सर्िर्त दतयि

१०००



उपभोिय सर्िर्त नववकिण

५००

गयउँपयर्लकयबयट गरिने अन्् र्सफयरिस

५००

१४. प्िटन शुल्काः गयउँपयर्लकयले आफ्नो िेत्रर्भत्र प्रवेश गने प्िटकहरुवयट कय्िववर्ि बनयई प्िटन
शुल्क लगयईने ि असुल उपि गरिनेछ ।
१५. कि छु टाः ्स ऐन बिोजजि कि र्तने दयव्त्व भएकय व््जि वय सं स्थयहरुलयई कुनै पर्न वकर्सिको
कि छु ट ददईने छै न ।
१६. कि तथय शुल्क संकलन सम्बजन्ि कय्िववर्िाः ्ो ऐनिय भएको व््वस्थय अनुसयि कि तथय शुल्क
सं कलन सम्बन्िीी कय्िववर्ि गयउँपयर्लकयले तोके अनुसयि हुने छ ।
अध््िबयट प्रियणीकिण र्िर्ताः २०७५\०३\३०



