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मिक्वाखोला गाउँपामलका 

ताप्लेजङु, नेपाल 

२०७४ मिक्वाखोला गाउँपामलकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई का्ािन्व्न गनि बनकेो ववधे्क 

गाउँसभािा पेश मिमताः२०७४\०६\०२ 

प्रस्तावनााः मिक् वाखोला गाउँपामलकाको आमथिक वर्ि 2074/075 को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई 
का्ािन्व्न गनिको मनमित्त स्थानी् कि तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आ् संकलनको 
प्रशासमनक व््वस्था गनि वाञ्छनी् भएकोले,  

नेपालको संववधानको धािा 2२8 को उपधािा (2) बिोजजि मिक् वाखोला गाउँ सभाले ्ो ऐन बनाएको 
छ ।  

१. संजिप्त नाि ि प्रािम्भाः (1) ्स ऐनको नाि “आमथिक ऐन, 2074” िहेको छ । 

(2) ्ो ऐन 2074 साल असोज ३ गतेिेजख मिक्वाखोला गाउँपामलका िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पमत किाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र आ्कि ऐन बिोजजि एवककृत सम्पजत्त कि/घिजग्गा कि 
लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

३. भमूि कि (िालपोत): गाउँपामलका िेत्रमभत्र का्िववमध बनाई भमूि कि (िालपोत) लगाइने ि 
असूल उपि गरिनेछ ।  

४. घि वहाल किाः  गाउँपामलका िेत्रमभत्र कुनै व््जि वा संस्थाले भवन, घि, पसल, ग््ािेज, गोिाि, 
टहिा, छप्पि, जग्गा वा पोखिी पूिै आंजशक तविले वहालिा दिएकोिा का्िववमध बनाई घि जग्गा 
वहाल कि लगाइने ि असूल गरिनेछ ।  

५. व््वसा् किाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र व््ापाि, व््वसा् वा सेवािा पूजँीगत लगानी ि आमथिक 
कािोवािका आधाििा का्िववमध बनाई व््वसा् कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

६. जमिबटुी, कवािी ि जीवजन्त ुकिाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र कुनै व््जि वा संस्थाले ऊन, खोटो, 
जमिबटुी, वनकस, कवािी िाल ि प्रचमलत कानूनले मनर्धे गरिएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्् ितृ 
वा िारिएका जीवजन्तकुो हाि, मसङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तकुो व््वसाव्क कािोवाि गिेवापत  
का्िववमध बनाई कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

७. सवािी साधन किाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र िताि भएका सवािी साधनिा का्िववमध बनाई सवािी 
साधन कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ । 
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८. ववज्ञापन किाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र हनु ेववज्ञापनिा का्िववमध बिोजजि ववज्ञापन कि लगाइने ि 
असूल उपि गरिनेछ ।  

९. िनोिन्जन किाः गाउँपामलका िेत्रमभत्र हनु ेिनोिन्जन व््वसा् सेवािा का्िववमध बनाई व््वसा् 
कि लगाइने ि असलु उपि गरिनेछ ।  

१०. बहाल मबटौिी शलु्काः गाउँपामलका िेत्रमभत्र आफुले मनिािण, िेखिेख वा संचालन गिेका संिचनािा 
का्िववमध बनाई बहाल मबटौिी शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

११. पावकि ङ शलु्काः गाउँपामलका िेत्रमभत्र कुनै सवािी साधनलाई पावकि ङ सवुवधा उपलब्ध गिाए वापत 
सिक सञ् जाल ववस्ताि भएपश् चात का्िववमध बनाई पावकि ङ शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ। 

१२. टे्रवकङ्ग, को्ोवकि, क््ानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्ला्ि ि र् ् ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपामलकाले 
आफ्नो िेत्रमभत्र टे्रवकङ्ग, का्ोवकि, क््ानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्ला्ि ि र् ् ाफ्टीङ्ग सेवा वा 
व््वसा् संचालन गिेवापत का्िववमध बनाई शलु्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

१३. सेवा शलु्क, िस्तिुाः गाउँपामलका मनिािण, संचालन वा व््वस्थापन गिेका िेहा्िा उजल्लजखत 
स्थानी् पूवािधाि ि उपलब्ध गिाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट िेहा्िा व््वस्था भए अनसुाि शलु्क 
लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

सेवाको वकमसि शलु्क तथा िस्तिु (रु.) 
सािान्् मसफारिस    ५० 

ववशेर् मसफारिस     १०० 

नाता प्रिाजणत मसफारिस १०० 

जन्ि मिमत मसफारिस ५० 

वववावहत तथा अवववावहत मसफारिस १०० 

अंग्रजेी िाध््िबाट मसफारिस तथा प्रिाजणत ३०० 

घि पाताल प्रिाजणत ५० वा विाले मनधाििण गिे अनसुाि 

व््जिगत ववविण प्रिाजणत १०० 
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अंग्रजेीिा नाता प्रिाजणत ३०० 

हकवाला वा हकिाि प्रिाजणत १०० 

संििक प्रिाजणत ५० 

कागज वा िन्जिुीनािा प्रिाजणत १०० 

सम्पजत्त िूल््ाङ्कन मसफारिस ०.१ प्रमतशत 

ववपन् नता मसफारिस मनशलु्क 

आमथिक अवस्था मसफारिस का्िववमध बनाई लाग ुगने 

नागरिकता मसफारिस मनशलु्क 

नागरिकता प्रमतमलवप मसफारिस १०० 

सजिमिन िचुलु्का प्रिाजणत १०० 

िोही लगत कट्टाको मसफारिस १०० 

व््वसा् बन्ि भएको मसफारिस १०० 

मिलापत्र कागज गिाउने मनवेिन िताि गनि 
मसफारिस 

मनशलु्क 

मनशलु्क स्वास््् उपचाि मसफारिस मनशलु्क 

पूजाििा घि का्ि गने मसफारिस २०० 

फिक नाि, थि, जन्िमिमत प्रिाजणत तथा िबैु 
नाि गिेको व््जि हो भन् ने मसफारिस 

५० 

नाि, थि, जन्िमिमत संशोधनको मसफारिस ५० 

जग्गा धनीपूजाि हिाएको मसफारिस ५० 
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वकत्ताकाट मसफारिस १०० 

नािसािी मसफारिस  १०० 

जग्गा हक सम्बन्धिा मसफारिस १०० 

ितृकसँग नाता प्रिाजणत ५० वा सोभन्िा बढी 

उद्योग ठाउँसािी मसफारिस ५०० 

जीववत िहेको मसफारिस १०० 

ववद्याल् खोल्ने मसफारिस ५०० 

ववद्याल् किा थप मसफारिस ५०० 

ववद्याल् ठाउँसािी मसफारिस ५०० 

पालन पोर्ण मसफारिस ५० 

वैवावहक अंवङ्गकृत मसफारिस ५०० 

धािा तथा ववद्यतु जिान मसफारिस ५० 

उपभोिा समिमत िताि १००० 

उपभोिा समिमत नववकिण ५०० 

गाउँपामलकाबाट गरिने अन्् मसफारिस ५०० 

१४. प्िटन शलु्काः गाउँपामलकाले आफ्नो िेत्रमभत्र प्रवेश गने प्िटकहरुवाट का्िववमध बनाई प्िटन 
शलु्क लगाईने ि असलु उपि गरिनेछ ।  

१५. कि छुटाः ्स ऐन बिोजजि कि मतने िाव्त्व भएका व््जि वा संस्थाहरुलाई कुनै पमन वकमसिको 
कि छुट दिईने छैन ।  

१६. कि तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध का्िववमधाः ्ो ऐनिा भएको व््वस्था अनसुाि कि तथा शलु्क 
संकलन सम्बन्धीी का्िववमध गाउँपामलकाले तोके अनसुाि हनुे छ । 
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अध््िबाट प्रिाणीकिण मिमताः २०७४\०६\०२ 
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