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आर्थिक ऐन, २०७७ 

बौदीकाली गाउँपार्लकाको अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको र्वधेर्क 

प्रस्तावनााः बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई 

कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कि तथा शुल्क संकलन गने, छुट लदने तथा आर् संकलनको 

प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संलवधानको धािा २२८ को उपधािा (२) बिोलिि बौदीकाली गाउँ सभाले र्ो ऐन बनाएको छ।  

१. संर्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “आलथिक ऐन, २०७७” िहेको छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गतेदेखि बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रिा लागू हुनेछ । 

२. सम्पर्ि कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (१) बिोलिि सम्पलत्त कि कि लगाइने ि 

असूल उपि गरिनेछ । 

३. भूर्म कर (मालपोि): बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र अनुसूलि (२) बिोलिि भूलि कि 

(िालपोत) लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ ।  

४. घर वहाल कराः  बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थाले भवन, घि, पसल, 

ग्यािेि, गोदाि, टहिा, छप्पि, िग्गा वा पोििी पूिै आंलशक तविले वहालिा लदएकोिा अनुसूलि 

(३) बिोलिि घि िग्गा वहाल कि लगाइने ि असूल गरिनेछ ।  

५. व्यवसार् कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र व्यापाि, व्यवसार् वा सेवािा पँूिीगत लगानी ि 

आलथिक कािोवािका आधाििा अनुसूलि (४) बिोलिि व्यवसार् कि लगाइने ि असूल उपि 

गरिनेछ । 

६. जर्िबुटी, कवािी र जीवजनु्त कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्यखि वा संस्थाले 

ऊन, िोटो, िलिबुटी, वनकस, कवािी िाल ि प्रिललत कानूनले लनरे्ध गरिएको िीविनु्त 

वाहेकका अन्य िृत वा िारिएका िीविनु्तको हाि, लसङ, प्ाँि, छाला िस्ता बसु्तको व्यवसालर्क 

कािोवाि गिेवापत अनुसूलि (५) बिोलििको कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 



७. सवारी साधन कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र दताि भएका सवािी साधनिा अनुसूलि (६) 

बिोलिि सवािी साधन कि लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो 

कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

८. र्वज्ञापन कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनिा अनुसूलि (७) बिोलिि लवज्ञापन 

कि लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था 

भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ   

९. मनोरन्जन कराः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र हुने िनोिन्िन व्यवसार् सेवािा अनुसूलि (८) 

बिोलिि व्यवसार् कि लगाइने ि असुल उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो 

कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१०. बहाल र्बटौरी शुल्काः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र आफुले लनिािण, िेिदेि वा संिालन 

गिेका अनुसूलि (९) िा उले्लि भए अनुसाि हाट बिाि वा पसलिा सोही अनुसूलििा भएको 

व्यवस्था अनुसाि बहाल लबटौिी शुल्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

११. पार्कि ङ शुल्काः बौदीकाली गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै सवािी साधनलाई पालकि ङ सुलवधा उपलब्ध 

गिाए वापत अनुसूलि (१०) बिोलिि पालकि ङ शुल्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ। 

१२. सेवा शुल्क, दसु्तराः बौदीकाली गाउँपाललकाले लनिािण, संिालन वा व्यवस्थापन गिेका अनूसूलि 

(११) िा उखल्लखित स्थानीर् पूवािधाि ि उपलब्ध गिाइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलििा 

व्यवस्था भए अनुसाि शुल्क लगाइने ि असूल उपि गरिनेछ । 

१३. पर्िटन शुल्काः बौदीकाली गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुवाट अनुसूिी (१२) 

िा उखल्लखित दििा पर्िटन शुल्क लगाईने ि असुल उपि गरिनेछ । ति, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई 

सो कानुनिा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थािा सोलह बिोलिि हुनेछ । 

१४. कर छुटाः र्स ऐन बिोलिि कि लतने दालर्त्व भएका व्यखि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन लकलसिको 

कि छुट लदईने छैन  



१५. कर िथा शुल्क संकलन सम्बन्धन्ध कार्िर्वर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्यवस्था अनुसाि कि तथा शुल्क 

संकलन सम्बखन्ध कार्िलवलध बौदीकाली गाउँपाललका, गाउँ कार्िपाललकाले तोके अनुसाि हुने छ । 

  



अनुसुची १ 

सम्पत्ति कर 

कार्यपात्तिकािे त्तनर्यर् गर ेबमोत्तिम हुने । त्र्सको िानकारी सुचना टााँस गरी त्तिने । 

 

अनुसूची २ 

भूत्तमकर(मािपोत): 

२० रोपनी भन्िा कम िग्गामा 

वििरण अिल/दोयम जग्गामा प्रविरोपनी विम/चहार जग्गामा प्रविरोपनी कैवियि 

खेि ७/- ५/-  

पाखो ५/- ३/-  

२० रोपनी भन्िा माथी ४० रोपनी भन्िा कम िग्गामा 

खेि १५/- १०/-  

पाखो १०/- ७/-  

४० रोपनी भन्िा बढी िग्गामा 

खेि २०/- १५/-  

पाखो १५/- १०/-  

न्र्ुनतम मािपोत रु. ३५/- 

नोटः- प्रत्येक बर्ष मालपोि नबझुाउने व्यविलाई प्रवि बर्ष १०%का दरले मालपोि जरीिाना थप्दै लवगने छ | 

 

अनुसुची ३ 

घरवहाि कर 

आफ्नो के्षत्रवित्रको घर, पिल, ग्यारजे, गोदाम, टहरा, शेड, (छप्पर), कारखाना, जग्गा, िा पोखरी पूर ैिा आवंशक रूपमा बहालमा वदएकोमा 

िम्बवधिि िनीबाट बहाल रकमको बाह्र प्रविशि । 

 

अनुसुची ४ 

व्र्वसार् कर 

वि.न ं वििरण आ.ि २०७७/७८ को लावग करका दरहरु 

(रु.) 

१. ब्र्ापाररक बस्तु 

१.१ गहना पिल ३०००/- 

१.२ िाईकल  १५००/- 

१.३ मोटरिाईकल ५०००/- 

१.४ ट्याक्टर ५५००/- 

१.५ चारपाङगे्र हलकुा ििारी ६०००/- 

१.६ बि िथा ट्रक १००००/- 

१.७ हाडषिेयर १००००/- 

१.८ रगँरोगन िथा वििा पिल ३०००/- 

१.९ पेट्रोल पम्प १५०००/- 

१.१० कम्प्यटुर, विजलुीका िामान, क्यामेरा, वटिी पिल २५००/- 

१.११ दैवनक उपिोग्य िामानको थोक विके्रिा २०००/- 

१.१२ िलिुल िथा िरकारी पिल ५००/- 

१.१३ ििुी / उन पिल १०००/- 

१.१४ िेधिी पिल िानो र ठुलो क्रमशः १५०० र २५००/- 

१.१५ िेधिी पिल िानो र ठुलो क्रमशः १५०० र २५००/- 

२ त्तनमायर् व्र्वसार् 

२.१ वनमाषण व्यििाय क बगष १७०००/- 

२.२ वनमाषण व्यििाय ख बगष १६०००/- 

२.३ वनमाषण व्यििाय ग बगष १५०००/- 

२.४ वनमाषण व्यििाय घ बगष दिाष िथा नविकरण क्रमशः १४०००/- र ७५००/- 

३ उत्पािनमिुक उद्योग 



३.१ चाउवमन/ चाउचाउ उद्योग २०००/- 

३.२ मैनबत्ती उद्योग १०००/- 

३.३ कापी उद्योग १०००/- 

४ उिायमिुक उद्योग 

४.१ हाईड्रो पािर प्रावल २५०००/- 

४.२ िाय/ुिौयष उजाष/ िाना जलविद्यिु केधर प्रवि वकलोिाट रु. २००/- 

४.३ कोईला उद्योग र अधय उजाषमलुक उद्योगहरु ४५००/- 

५ कृषी तथा बनिन्र् उद्योग 

५.१ कुटानी वपिानी िवहिको िेल पेल्ने वमल १५००/- 

५.२ कुटानी वपिानी वमल १०००/- 

५.३ िवनषचर उद्योग ५०००/- 

५.४ पश ुदाना उद्योग १०००/- 

५.५ पोल्ट्री िमष १५००/- 

५.६ बगँरु पालन २०००/- 

५.७ िैिीपालन ब्यबिाय १०००/- 

५.८ गाईपालन ब्यबिाय १०००/- 

५.९ बाख्रापालन व्यबिाय १५००/- 

५.१० ि-वमल ३५००/- 

५.११ जिु िथा अधय जिु/ पेय पदाथष ५००/- 

५.१२ मिला वमल ५००/- 

६. सबै प्रकारका खत्तनि उद्योगहरु १५०००/- 

७. पर्यटन उद्योग 

७.१ होटल उच्च १००००/- 

७.२ होटल मध्ययम ५०००/- 

७.३ होटल िानो २०००/- 

७.४ िाना वचया/खाजा/खाना पिल १०००/- 

७.५ रषुे्टरधेट िथा बार ५०००/- 

८. सेवा उद्योग 

८.१ अििेट पे्रि ५०००/- 

८.२ लेटर पे्रि १०००/- 

८.३ चलवचत्र विवडयो २५००/- 

८.४ िािषजवनक पररिहन िेिा बौदीकाली गाउपँावलकावित्र प्रिान कायाषलय िएको ४०००/- 

८.५ िािषजवनक पररिहन िेिा बौदीकाली गाउपँावलकावित्र शाखा कायाषलय िएको २०००/- 

८.६ िोटोग्रािी व्यििावयक २०००/- 

८.७ प्रयोगशाला २५००/- 

९. त्तनमायर् उद्योग 

९.१ विमेधट ब्लक उद्योग ३०००/- 

९.२ मेटल/वग्रल उद्योग ३०००/- 

९.३ ढुङगा उद्योग ४०००/- 

९.४ ईट्टा उद्योग ५०००/- 

९.५ पानी उद्योग १०००/- 

१०. साँचार सेवा 

१०.१ वनजी मोिाईल िेिा केधर २०००/- 

१०.२ वनजी टेवलिोन िथा फ्याक्ि,िोटोकपी िेिा १०००/- 

१०.३ मोिाईल ममषि केधर १५००/- 

१०.४ कुररयर िेिा २०००/- 

१०.५ िाईिर िेिा २०००/- 

१०.६ स्क्क्रीन वप्रधट िथा प्रकािन २०००/- 

११. त्तवत्तिर् सेवा 

११.१ आथीक कारोिार गने विवत्तय कम्पनीको मखु्य कायाषलय ४०००/- 



११.२ आथीक कारोिार गने विवत्तय कम्पनीको शाखा कायाषलय ३०००/- 

११.३ विमा कम्पनी ३०००/- 

११.४ विदेशी मरुा िटही ३०००/- 

११.५ मनी ट्राधििर ३०००/- 

११.६ वििोपत्र कारोिार ३०००/- 

११.७ िहकारी बैकँ ३०००/- 

११.८ वनजी के्षत्रका िावणज्य बैकहरु ५०००/- 

११.९ िहकारी दिाष शलु्क २०००/- 

१२. स्वास््र् सेवा 

१२.१ गैह्र िरकारी अस्क्पिाल २५०००/- 

१२.२ िामदुावयक अस्क्पिाल ५०००/- 

१२.३ वनजी अस्क्पिाल ३५०००/- 

१२.४ नविषङ होम २००००/- 

१२.५ ल्याि िथा वक्लवनक १००००/- 

१२.६ और्िी पिल ५०००/- 

१२.७ जडीबटुी पिल ३०००/- 

१२.८ पश ुस्क्िास्क््य और्िी पिल २०००/- 

१३. त्तवशेषज्ञ/परामशय तथा अन्र् व्र्वसात्तर्क सेवा 

१३.१ वचवकत्िक १००००/- 

१३.२ दधि वचवकत्िक ८०००/- 

१३.३ पश ुवचवकत्िक ८०००/- 

१३.४ ईवजजवनयर १००००/- 

१३.५ काननु व्यििायी १००००/- 

१३.६ लेखापररक्षक क बगष ८०००/- 

१३.७ लेखापररक्षक ख बगष ७०००/- 

१३.८ लेखापररक्षक ग बगष ६०००/- 

१३.९ लेखापररक्षक घ बगष ५०००/- 

१३.१० विमा एजेधट ३०००/- 

१३.११ ििेयर ५०००/- 

१३.१२ अनिुादक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पवब्लक िेिा ५०००/- 

१३.१४ अनिुधिानकिाष ४०००/- 

१३.१५ िामान ढुिानीकिाष कम्पनी ९०००/- 

१३.१६ िसँ्क्थागि पेधटर ५०००/- 

१४. त्तशक्षा सेवा 

१४.१ नीवज के्षत्रका क्याम्पि  २५०००/- 

१४.२ नीवज के्षत्रका मावि १५०००/- 

१४.३ नीवज के्षत्रका आवि १००००/- 

१४.४ नीवज के्षत्रका प्रावि ७०००/- 

१४.५ नीवज के्षत्रका पिुष  प्रावि २५००/- 

१४.६ नीवज के्षत्रका होस्क्टेलहरु १००००/- 

१४.७ िावलम िथा अनिुधिान केधर ८०००/- 

१४.८ प्राविविक वशक्षालय १००००/- 

१४.९ कम्प्यटुर प्रवशक्षण केधर ५०००/- 

१४.१० ट्यशुन िथा कोवचङ िेधटर १००००/- 

१४.११ िार्ा प्रवशक्षण केधर १००००/- 

१५. ममयत साँभार केन्र 

१५.१ बि/ट्रक/कार/जीप ५०००/- 

१५.२ मोटरिाईकल ३०००/- 

१५.३ िाईकल िथा अधय १५००/- 



१५.४ रवेडयो/वटिी/घडी/अधय विद्दवुिय िामान १०००/- 

१६. अन्र् सेवा 

१६.१ विज्ञापन एजेधिी १००००/- 

१६.२ बैदेवशक रोजगार िेिा १००००/- 

१६.३ स्क्िदेशी रोजगार िेिा ५०००/- 

१६.४ ब्यटुी पालषर २०००/- 

१६.५ ड्राई वक्लनिष २०००/- 

१६.६ िोटो स्क्टुवडयो १०००/- 

१६.७ िाईनबोडष पेवधटङ िेिा २०००/- 

१६.८ पश ुििशाला २०००/- 

१६.९ हाउवजङ कम्पनी िथा घरजग्गा खररदविक्री २००००/- 

१७. माशु पसि 

१७.१ िबै प्रकारका माि ुपिल १५००/- 

१८. मात्तथको बगीकरर्मा नपरकेा त्तवत्तवध 

१८.१ विलाई केधर/विलाई प्रवशक्षण केधर १०००/- 

१८.२ किाडी ३०००/- 

१८.३ टेलिष १०००/- 

१८.४ जतु्ता पिल १५००/- 

१८.५ िाडँा पिल २०००/- 

१८.६ चरुा पिल टङ्कीमा राखेको ५००/- 

१८.७ काठ िथा स्क्टील िवनषचर पिल ५०००/- 

१८.८ चस्क्मा पिल २०००/- 

१८.९ मेवशनरी पाटषपजुाष  पिल ५०००/- 

१८.१० हजाम पिल १०००/- 

१८.११ ड्राङविङ ईवधस्क्टच्यटु ५०००/- 

१८.१२ पान पिल ५००/- 

१८.१२ वडवजटल कलर ल्याि २५००/- 

१८.१४ अवडयो/विवडयो क्यािेट िेधटर १०००/- 

१८.१५ दगु्ि िहकारी िघँ २५००/- 

१८.१६ दगु्ि डेरी २०००/- 

१८.१७ स्क्यानीटरी िामानको पिल २०००/- 

१८.१८ ग्यािँविवलण्डर विके्रिा ४०००/- 

१८.१९ कोल्ड वड्रङ्क्ि पिल १५००/- 

१८.२० कस्क्टमेवटक पिल ठुलो र िानो क्रमशः २०००/- र १०००/- 

१८.२१ स्क्टेशनरी होलिेल ५०००/- 

१८.२२ स्क्टेशनरी पिल २०००/- 

१८.२३ पत्रपवत्रका पिल १०००/- 

१८.२४ वमष्ठाधन पिल १०००/- 

१८.२५ मःमः रषुे्टरा ँ १५००/- 

१८.२६ िोजनालय २०००/- 

१८.२७ अधय िाना पिलहरु १०००/- 

१८.२८ कधिल्टेधिी एि ँपरामशष िेिा ५०००/- 

१८.२९ कृर्ी/िलिुल/िन निषरी व्यििाय १५००/- 

१८.३० कृर्ी वबउ विजन िण्डार १०००/- 

१८.३१ केिल लाईन प्रशारण ५०००/- 

१८.३२ एिएम रवेडयो प्रशारण ५०००/- 

१८.३३ एिएम रवेडयो िामदुावयक ३०००/- 

१८.३४ ट्याङ्की पिल ५००/- 

१८.३५ मवदराजधय पिल ५०००/- 

१८.३६ केिलु, नेटिवकष ङ ५०००/- 



१८.३७ क्रशर उद्योग १००००/- 

१८.३८ ट्याक्टरिाट ढुिानी (प्रविमवहना) १५००/- 

 

 

अन्र् ब्र्वसार्ः 

१. पाकष , वपकवनक स्क्पट ५००/- 

२. क्याविनो १००००/- 

३. टुर अपरटेर १५००/- 

४. मिाज पालषर १५००/- 

 

 

मावथको िगीकरणमा िमािेश निएका िेिा, व्यििायको कारोिार र स्क्िर हेरी गाउ ँकायषपावलकाले वनिाषरण गर ेबमोवजम िावर्षक रु. ५०० देखी रु. 

२००००/- िम्म कर 

 

अनुसुची ५ 

ित्तिबटुी, कवािी र िीविन्तु कर 

१. जवडबटुी बावर्षक रु. १०००००/- 

२. किाडी  बावर्षक रु. २०००००/- 

३. जीिजधि ुकर बावर्षक रु. १०००००/- 

 

अनुसुची ६ 

सवारी साधन कर 

१. ििारी दिाष िथा बावर्षक ििारी करः 

क. बि, ट्रक, लहरी र अधय गाडी ५०००/- 

ख. िाडाका कार र जीप ३०००/- 

ग, िाडाको टेम्पो १०००/- 

घ. िाडाको वमवनिि २०००/- 

ङ. वनजी कार, टेम्पो, वमवनिि १०००/- 

च. स्क्कुटर, मोटरिाइकल िथा अधय ८००/- 

छ. ठेलागाडा िथा ररक्िामा ५००/- 

पनुश्चः कुनै एक बौदीकाली गाउपँावलकाले ििारी दिाष िथा िावर्षक ििारी कर वलएपवछ अको गाउपँावलकाले त्यस्क्िो ििारी दिाष िथा 

िावर्षक ििारी कर वलन नपाउने ब्यबस्क्था गने । 

 

२. पटके ििारी करः 

बौदीकाली गाउपँावलकाले आिैं ले बनाएको िा आिूलाई हस्क्िाधिरण िइआएको िडकमा देहायबमोवजम पटके ििारी कर लगाउन िक्नेछ । 

क. वनजी िथा िाडाका बि, ट्रक र ट्रयाक्टर  १००/- 

ख. वमवनिि/जीप/वपकअप ७०/- 

ग. वनजी िथा िाडाका कार र टेम्पो ५०/- 

घ. अधय ििारी २५/- 

 

३. दस्क्िरुः दिाष िथा िजचालन ईजाजिः 

बौदीकाली गाउपँावलका के्षत्रमा ठेला, ररक्िा, टागँा, दिाष गरी नम्बर वदए बापि बौदीकाली गाउपँावलकाले २५०/- ििारी दिाष कर लगाउने 

 

अनुसुची ७ 

त्तवज्ञापन कर 

बौदीकाली गाउपँावलका के्षत्र वित्र रावखने विविधन व्यापाररक विज्ञापन बोडषहरुमा प्रवि िगष विट  १०० 

अस्क्थायी व्यििावयक व्यानरहरुमा प्रवि हप्ता  ५०० 

व्यििावयक प्रचारप्रिार जीप/बाईक/ररक्िािाट माईवकङमा   ५०० 



  

अनुसुची ८ 

मनोरञ्िन कर 

१. विनेमाहल, विवडयोहल, िांस्क्कृविक प्रदशषनहल, वथयटर िङगीि, मनोजजन प्रदशषन स्क्थल, ऐविहाविक स्क्थल, परुािावत्िक स्क्थल एि ं

िावमषक महत्िका िम्पदाको प्रिेश शलु्क चार प्रविशि । िर, ऐविहाविक स्क्थल, परुािावत्िक स्क्थल र िावमषक महत्िका िम्पदामा प्रिेश 

गदाष नेपाली नागररकलाई यि प्रकरण बमोवजम शलु्क वलन पाइने छैन । 

२. जाद,ु िकष ि, चटक आवदमा प्रवि वदन दईुिय रुपैया । 

३. व्याििावयक विवडयोमा प्रवि विवडयो प्रवििर्ष विन िय रुपैया ँ। 

४. िावहत्य, िवँगि िथा मनोरधजन प्रदशषन/मेला/महोत्ििमा प्रवदवदन पाचँ िय रुपैया । 

 

अनुसुची ९ 

वहाि त्तवटौरी शुल्क 

१. आफ्नो के्षत्रमा आिुले वनमाषण, रखेदेख िा िजचालन गरकेो हाट बजार र िािषजवनक स्क्थल, ऐलानी जग्गा िा बाटोको छेउमा अस्क्थायी 

पिल थाप्न वदए बापि प्रवि िगषिुट माविक बहाल विटौरी दश रुपैया ँ।  

 

अनुसुची १० 

पात्तकय ङ शलु्क 

१. बौदीकाली गाउपँावलकाले आिुले व्यिस्क्था गरकेो ििारी पाकष मा पावकष ङ गररएको बि, वमवनिि, ट्रक, ट्रयाक्टरमा पावकष ङ गने िमयको 

आिारमा एक पटकमा पचाि रुपैया । 

२. गाउपँावलकाले आिुले वनमाषण गरी िंचालन गरकेो आिवुनक िवुििा िम्पधन िि पाकष मा प्रविघण्टा रु. चावलि रुपैंया । 

३. गाउपँावलकाले आिुले िोकेको कार पावकष ङ के्षत्रमा पावकष ङ गने कारमा पावकष ङ गने िमयको आिारमा एक पटकमा िीि रुपैंया ।  

४. माथी उल्लेवखि ििारी िािन बाहेक अधय ििारी िािनहरुका लागी  गाउपँावलकाले व्यिस्क्था गरकेो  आिारमा दश रुपैंया । 

अनुसुची ११ 

सेवा शुल्क, िस्तुर 

मलु्र्ाङकन सेवा शलु्क 

िम्पत्ती मलु्याकँन िथा आयश्रोि प्रमावणिमा पवहलो पटक मलु्याकँन गदाष मलु्याकँन शलु्क लाग्ने र िोही आ.ि.मा िोही ब्यिीिाट िोही वििरण 

बमोवजम उल्लेवखि मलु्याकँन पनुः प्रमावणिको वििाररि माग िई आएमा पवहलो पटक मलु्याकँन गदाष शरुुमा लागेको िेिा शलु्कको २५% दोश्रो 

पटक ५०% िेश्रो पटक ७५% र िो िधदा बढी पटक िएमा १००% िेिा शलु्क लाग्नेछ ।   

िम्पत्ती मलु्याकँन  रु १ करोड िम्म 

प्रमावणि गदाष 

रु. १०० प्रविलाख । 

आयश्रोि प्रमावणि  रु १ करोड िम्म 

प्रमावणि गदाष 

रु. १०० प्रविलाख । 

िम्पत्ती/आयश्रोि प्रमावणि  रु १ करोड िधदा 

मावथको लागी थप 

रु. ५०० प्रविलाख । 

त्तसफाररस िस्तुर 

१ िंशजको आिारमा नागररकिा वििाररि  २५०/- 

२ जधमको आिारमा नागररकिा वििाररि २५०/- 

३ नेपाली परुुर्िगँ वििाह गने विदेशी मवहलाको नागररकिा वििाररि २५००/- 

४ नागररकिाको प्रविवलपी वििाररि ५५०/- 

५ नागररकिाको ििँोिन वििाररि ५५०/- 

६ नािा प्रमावणि - नेपाली र अगें्रजी क्रमशः ५००/- र १०००/- 

७ विद्यिु वििाररि २००/- 

८ थ्री िेजको विद्यिु वििाररि १०००/- 

९ नाम ििँोिन/नाम छुट/ दईु नाम वििाररि ५००/- 

१० जधमवमवि प्रमावणि ५००/- 

११ स्क्थायी िा अस्क्थायी बिोबाि िम्बवधि वििाररि क्रमश १००० र ५००/- 



१२ नामथर/जधमवमवि ििँोिन वििाररि ५००/- 

१३ घरजग्गा नामिारी वििाररि १०००/- 

१४ िम्बधिविच्छेद िएको वििाररि १०००/- 

१५ िुकुिा वििाररि ५००/- 

१६ पेधिन काडष िा िो िम्बवधि अधय वििाररि ५००/- 

१७ हकिाला िरँक्षण वििाररि २००/- 

१८ नक्कल प्रमावणि दस्क्िरु मालपोि रविद िमेि १००/- 

१९ व्यििाय दिाष प्रमाणपत्रको नक्कल प्रवि ५००/- 

२० व्यििाय दिाष लगि कट्टाको वििाररि १०००/- 

२१ घरनक्िा नामिारी ५००/- 

२२ घर वनमाषण िम्पधन वििाररि RCC २०००/- 

२३ घर वनमाषण िम्पधन वििाररि (कच्ची) ५००/- 

२४ नीवज के्षत्रको रुख कटान वििाररि १५००/- 

२५ वमलापत्र दस्क्िरु १०००/- 

२६ नािालक वििाररि २००/- 

२७ घटना दिाष वििाररि २५०/- 

२८ विविधन दवलि,जनजािी िथा थर वििाररि १५०/- 

२९ कर चिुा वििाररि २५०/- 

३० पाररिाररक वििरण वििाररि ५००/- 

३१ खानेपानी िम्बवधि वििाररि २५०/- 

३२ उद्योग वििाररि (िाना) १०००/- 

३३ उद्योग वििाररि (मझौला) १५००/- 

३४ उद्योग वििाररि (ठुलो) २०००/- 

३५ नीवज विद्यालय िंचालन िथा कक्षा थप अनमुिीको वििाररिः  

 आिारििु २०००/- 

माध्यावमक-१० कक्षािम्म ४०००/- 

माध्यावमक- १२ कक्षा िम्म ८०००/- 

स्क्नािक िह १६०००/- 

३६ िैदेवशक प्रयोजनका लावग अगेँ्रजीमा गररने िबै प्रकारका वििाररि नािा 

प्रमावणि िमेि 

१००० 

३७ चारवकल्ला प्रमावणि ५०० 

३८ िसँ्क्था दिाष वििाररि १००० 

३९ घर ढलान/वनमाषण गदाष बाटो प्रयोग िम्बवधि वििाररि २००० 

४० िजषवमन/िडा मचुलु्का दस्क्िरु ५०० 

४१ मावथ उल्लेवखि बाहेक िबै प्रकारका वििाररि ५०० 

४२ िामाधय वििाररि १०० 

४३ िमहु दिाष वििाररि १००० 

४४ िमहु नविकरण वििाररि ५०० 

४५ िसँ्क्था नविकरण वििाररि १००० 

४६ व्यििाय दिाष शलु्क  

 िंचालन पुजँी ५ लाख िम्म १००० 

िंचालन पुजँी ५ लाख देखी १० लाख िम्म १५०० 

िंचालन पुजँी १० लाख देखी २० लाख िम्म ३००० 

िंचालन पुजँी २० लाख देखी माथी िबै ५५०० 

४७ व्यििाय नविकरण शलु्क  

 िंचालन पुजँी ५ लाख िम्म ५०० 

िंचालन पुजँी ५ लाख देखी १० लाख िम्म १००० 

िंचालन पुजँी १० लाख देखी २० लाख िम्म १५०० 

िंचालन पुजँी २० लाख देखी माथी िबै २५०० 

४८ मोही लगि कट्टा वििाररि ३००० 



४९ छात्रिवृि वििाररि १०० 

५० विपधन विद्याथी वििाररि वनःशलु्क 

५१ अपाङ्ग वििाररि १०० 

५२ आवथषक अिस्क्था बवलयो िा िम्पधनिा प्रमावणि १००० 

५२ आवथषक अिस्क्था कमजोर िा विपधन वििाररि १०० 

५३ िारा जडान वििाररि १०० 

५४ वजविि रहेको वििाररि १००० 

५५ व्यििाय बधद वििाररि १५०० 

५६ व्यापार व्यििाय िचँालन निएको वििाररि १००० 

५७ कोटष  वि वमनाहा वििाररि २०० 

५८ उद्योग ठाउिँारी िा ठेगाना पररििषन गाउपँावलका वित्र २५०० 

५९ उद्योग ठाउिँारी िा ठेगाना पररििषन गाउपँावलका बावहर ७५०० 

६० विद्यालय ठाउिँारी वििाररि ७५०० 

६१ व्यविगि वििरण वििाररि ३०० 

६२ िरँक्षक वििाररि (व्यविगि र िसँ्क्थागि) क्रमश २०० र ८०० 

६३ नेपाल िरकारको नाममा बाटो कायम वििाररि ५०० 

६४ कोठा खोल्ने िा घर खोल्ने कायषमा रोहबर बस्क्ने कायष ५०० 

६५ वनःशलु्क िा िःशलु्क स्क्िास्क््य उपचार वििाररि २०० 

६६ अधय कायाषलयको माग अनिुारको वििरण खलुाई पठाउने कायष २५० 

६७ घरबाटो प्रमावणि १००० 

६८   

६९ वििावहि/अवििावहि प्रमावणि १००० 

७० घर पािल प्रमावणि १००० 

७१ कागज मजजरुी नामा प्रमावणि ५०० 

७२ हकदार प्रमावणि १००० 

७३ जग्गा रखेाङ्कन र अधय कायषको रोहिर ५०० 

७४ जग्गािनी प्रमाणपजुाष  वििाररि ५०० 

७५ जग्गािनी प्रमाणपजुाष  प्रविवलवप वििाररि ५०० 

७६ माथी उल्लेवखि बाहेक िबै प्रकारका अङ्गे्रजी वििाररि १००० 

७७ धयावयक िवमविमा वििाद दिाष (विपक्षीले विनुषपने) २५० 

७८ वनयम अनिुार खयर, िाल, वििौ, विमल कटानी वििाररि पाचँ िटा िम्म ५०० र िो िधदा बढी प्रविरुख 

३०० 

७९ चालचलन वििाररि २५० 

८० ठेगाना/िारशे/मजजरुीनामा/खािा वििाररि/अधय िािारण वििाररि २०० 

८१ चौपाया वनकािी वििाररि पाचँ िटा िम्म ५०० र िो िधदा बढी चौपाया १०० 

८२ वनयम अनिुार काठ दाउरा वनकािी वििाररि १५०० 

८३ ब्यकहो लोडर प्रविघण्टा २३०० 

८४ कधिल्टेधिी िवुचकृि ५५०० 

पशु पाँक्षी स्वास््र् सेवा िस्तुर 

१ कास्क्टे्रशन  

 बहर ठुलो ६५ 

बगंरु ५५ 

बोका ३५ 

२ गोबर पररक्षण ५० 

३ गिष पररक्षण १०० 

४ िईु/भ्यावक्िन लगाएको ५० 

५ स्क्िास्क््य पररक्षण ५० 

६ विङ काटेको  

 ठुलो पश ु १५० 

िानो पश ु ७५ 



७ कृवत्रक गिाषिान  

 ठुलो पश ु २५० 

िानो पश ु १५० 

घरमै िेिा ५५० 

८ ट्याग लगाउने  

 ठुलो पश ु १०० 

िानो पश ु ५० 

   

ब्र्त्तिगत घटनािताय सम्बन्धी 

१ जधम दिाष (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

२ मतृ्य ुदिाष (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

३ वििाह दिाष (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

४ ििाईिराई आउनेको दिाष  (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

५ ििाईिराई जानेको दिाष  (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

६ िम्बधि वबच्छेद (३५ वदन पछाडीको मात्र) ५०/- 

७ िबै घटना दिाषको प्रविवलवप ५००/- 

 

नक्सा पाश र घर कार्मको शलु्क 

घर को  

िगष क ख ग घ 

बौदीकाली गाउ ँकायषपावलकाले वनणषय गरर िचुना प्रकाशन गर ेबमोवजम हुने । 

क. नक्िापाश शलु्क वलने िधदिषमा घरको िवगषकरण ििन ऐन, २०५५ अनिुार हुनेछ । 

ख. घर कायम िा अविलेवखकरणको लागी बौदीकाली गाउपँावलकाको वनणषयअनिुार वनवश्चि िमय वदएर आव्हान गने र  िो 

िमयवित्र कायम हुने घरहरुको लागी उपरोि बमोवजमको दरमा वनणषय अनिुार िोवकएको दरमा छुट वदन िक्नेछ । 

ग. बजारहरुको के्षत्र बौदीकाली गाउपँावलकाले आिश्यकिानिुार पनुविषचार गनष िक्नेछ । 

 

 

अनुसुची १२ 

पर्यटन शलु्क 

१. बौदीकाली गाउपँावलका के्षत्रमा प्रिेश गरिेापि िोवकए बमोवजम प्रविवदन प्रविव्यवि रु. १०/- (विदेशीको हकमा मात्र) 

 

 

 

 


