
 

 

 

 

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललकाद्धारा प्रकाशित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड ०५) सखँ्या ०१ (२०७८ साल श्रावण १ 

भाग- १ 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ 

बमोशजम बौदीकाली गाउँपाललकाको गाउँसभाले जारी गरेको ऐन 

सववसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७८ सालको ऐन नं. १ 

बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथवक  ऐन, २०७८ 

 

प्रस्तावनााः  

बौदीकाली गाउँपाललकाको आलथवक वर्व २०७८/७९ को अथव सम्बन्धी 

प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनवको लनलमत्त स्थानीय कर तथा िलु्क संकलन गने, 

छुट ददने तथा आय संकलनको प्रिासलनक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकोले,  



नेपालको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोशजम बौदीकाली गाउँ 

सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “आलथवक ऐन, २०७८” रहेको 

छ । 

 (२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेशख बौदीकाली गाउँपाललका 

िेत्रमा लागू हनुेछ । 

२. सम्पलत कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुशच (१) बमोशजम सम्पशत्त 

कर कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३. भलूम कर (मालपोत): बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुशच (२) 

बमोशजम भलूम कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।  

४. घर वहाल कराः  बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्यशि वा संस्थाले 

भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै 

आंशिक तवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुशच (३) बमोशजम घर जग्गा वहाल 

कर लगाइने र असूल गररनेछ ।  

५. व्यवसाय कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा 

पूजँीगत लगानी र आलथवक कारोवारका आधारमा अनसूुशच (४) बमोशजम 

व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

६. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ु कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै 

व्यशि वा संस्थाले ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, कवाडी माल र प्रचललत 

कानूनले लनर्धे गररएको जीवजन्त ु वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका 

जीवजन्तकुो हाड, लसङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तकुो व्यवसावयक कारोवार 

गरेवापत अनसूुशच (५) बमोशजमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 



७. सवारी साधन कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताव भएका सवारी 

साधनमा अनसूुशच (६) बमोशजम सवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर 

गररनेछ । तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 

भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

८. ववज्ञापन कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे ववज्ञापनमा अनसूुशच (७) 

बमोशजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर, प्रदेि काननु 

स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम 

हनुेछ   

९. मनोरन्जन कराः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्जन व्यवसाय 

सेवामा अनसूुशच (८) बमोशजम व्यवसाय कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ 

। तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएको 

अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

१०. बहाल लबटौरी िलु्काः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनमावण, 

रेखदेख वा संचालन गरेका अनसूुशच (९) मा उल्लेख भए अनसुार हाट 

बजार वा पसलमा सोही अनसूुशचमा भएको व्यवस्था अनसुार बहाल लबटौरी 

िलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

११. पावकव ङ िलु्काः बौदीकाली गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई 

पावकव ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत अनसूुशच (१०) बमोशजम पावकव ङ िलु्क 

लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१२. सेवा िलु्क, दस्तरुाः बौदीकाली गाउँपाललकाले लनमावण, संचालन वा 

व्यवस्थापन गरेका अनूसूशच (११) मा उशल्लशखत स्थानीय पूवावधार र 

उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुशचमा व्यवस्था भए 

अनसुार िलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 



१३. पयवटन िलु्काः बौदीकाली गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेि गने 

पयवटकहरुवाट अनसूुची (१२) मा उशल्लशखत दरमा पयवटन िलु्क लगाईने र 

असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेि काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोवह बमोशजम हनुेछ । 

१४. कर छुटाः यस ऐन बमोशजम कर लतने दावयत्व भएका व्यशि वा 

संस्थाहरुलाई कुनै पलन वकलसमको कर छुट ददईने छैन । 

१५. कर तथा राजश्व नलतनेहरुको लागी जररवानााः यस ऐन बमोशजम 

गाउँपाललकालाई कर वा राजश्व लतनुवपने दावयत्व भएको व्यशि वा व्यवसाय 

वा संस्थाले लनयतवस तथा काव ु लभत्रको पररशस्थलतमा पलन कर वा राजश्व 

नलतरेमा लनज व्यशि वा संस्थालाई गाउँपाललकावाट प्रदान गररने सेवा 

सवुवधाबाट बशित गररनेछ । गाउँपाललकामा दताव भएको व्यवसाय वा 

संस्थाको हकमा लनजको संस्था दताव खारेजी गरी प्रचललत काननु बमोशजम 

कर वा राजश्व असलुी गररनेछ । तर, त्यस्तो कारवाही गनुवपूवव लनजलाई 

पत्रद्धारा कर वा राजश्व दाशखला गनव जानकारी ददईनेछ। 

१६. कर तथा िलु्क संकलन सम्बशन्ध कायवववलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था 

अनसुार कर तथा िलु्क संकलन सम्बशन्ध कायवववलध बौदीकाली गाउँपाललका, 

गाउँकायवपाललकाले लनधावरण गरे बमोशजम हनुेछ। 

 

 



अनसुचुी १ 
सम्पत्ति कर 

कार्यपालिकािे लनर्यर् गरी स्थानीर् राजपत्रमा सचुना प्रकात्तित गरे बमोत्तजम हनु।े 
 

अनसूुची २ 

भलूमकर(मािपोत): 
२० रोपनी भन्दा कम जग्गामा 

वििरर् अिि/दोर्म जग्गामा  

प्रलतरोपनी 
लसम/चहार जग्गामा 

प्रलतरोपनी 
कैविर्त 

खेत ७/- ५/- 
 

पाखो ५/- ३/- 
 

२० रोपनी भन्दा माथी ४० रोपनी भन्दा कम जग्गामा 
खेत १५/- १०/-  

पाखो १०/- ७/- 
 

४० रोपनी भन्दा बढी जग्गामा 
खेत २०/- १५/-  

पाखो १५/- १०/-  

न्र्नुतम मािपोत रु. ३५/- 

नोटः- प्रत्रे्क बर्य मािपोत नबझुाउने व्र्त्तििाई प्रलत बर्य १०% का दरिे 
मािपोत जरीिाना थप्दै िलगने छ | 

 

अनसुचुी ३ 

घरिहाि कर 

आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, िेड, छप्पर, कारखाना, जग्गा, िा 
पोखरी पूरै िा आंत्तिक रूपमा बहािमा ददएकोमा सम्बत्तन्ित िनीबाट बहाि 
रकमको बाह्र प्रलतित । 

 

अनसुचुी ४ 

व्र्िसार् कर 

लस.नं वििरर् आ.ि २०७८/७९ को 
िालग करका दरहरु 

(रु.) 

१. ब्र्ापाररक बस्त ु

१.१ गहना पसि ३०००/- 

१.२ साईकि  १५००/- 



१.३ मोटरसाईकि ५०००/- 

१.४ ट्याक्टर ५५००/- 

१.५ चारपाङग्र ेहिकुा सिारी ६०००/- 

१.६ बस तथा ट्रक १००००/- 

१.७ हाडयिेर्र १००००/- 

१.८ रँगरोगन तथा लससा पसि ३०००/- 

१.९ पेट्रोि पम्प १५०००/- 

१.१० कम्प्र्टुर, विजिुीका सामान, क्र्ामेरा, वटभी 
पसि 

२५००/- 

१.११ दैलनक उपभोग्र् सामानको थोक विके्रता २०००/- 

१.१२ िििुि तथा तरकारी पसि ५००/- 

१.१३ सतुी / उन पसि १०००/- 

१.१४ िेन्सी पसि सानो र ठुिो क्रमिः १५०० र २५००/- 

१.१५ िेन्सी पसि सानो र ठुिो क्रमिः १५०० र २५००/- 

२ लनमायर् व्र्िसार् 

२.१ लनमायर् व्र्िसार् क बगय १७०००/- 

२.२ लनमायर् व्र्िसार् ख बगय १६०००/- 

२.३ लनमायर् व्र्िसार् ग बगय १५०००/- 

२.४ लनमायर् व्र्िसार् घ बगय दताय तथा नविकरर् 
क्रमिः 

१४०००/- र 
७५००/- 

३ उत्पादनमिुक उद्योग 
३.१ चाउलमन/ चाउचाउ उद्योग २०००/- 

३.२ मैनबिी उद्योग १०००/- 

३.३ कापी उद्योग १०००/- 

४ उजायमिुक उद्योग 
४.१ हाईड्रो पािर प्रालि २५०००/- 

४.२ िार्/ुसौर्य उजाय/ साना जिविद्यतु केन्र प्रलत वकिोिाट रु. 
२००/- 

४.३ कोईिा उद्योग र अन्र् उजायमिुक उद्योगहरु ४५००/- 
५ कृर्ी तथा बनजन्र् उद्योग 

५.१ कुटानी वपसानी सवहतको तेि पेल्ने लमि १५००/- 

५.२ कुटानी वपसानी लमि १०००/- 

५.३ िलनयचर उद्योग ५०००/- 



५.४ पि ुदाना उद्योग १०००/- 

५.५ पोल्ट्री िमय १५००/- 

५.६ बगँरु पािन २०००/- 

५.७ भैसीपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.८ गाईपािन ब्र्बसार् १०००/- 

५.९ बाख्रापािन व्र्बसार् १५००/- 

५.१० स-लमि ३५००/- 

५.११ जसु तथा अन्र् जसु/ पेर् पदाथय ५००/- 

५.१२ मसिा लमि ५००/- 
६. सबै प्रकारका खलनज उद्योगहरु १५०००/- 

७. पर्यटन उद्योग 
७.१ होटि उच्च १००००/- 

७.२ होटि मध्र्र्म ५०००/- 

७.३ होटि सानो २०००/- 

७.४ साना त्तचर्ा/खाजा/खाना पसि १०००/- 

७.५ रेषु्टरेन्ट तथा बार ५०००/- 

८. सेिा उद्योग 
८.१ अिसेट प्रसे ५०००/- 

८.२ िेटर प्रसे १०००/- 

८.३ चित्तचत्र लभलडर्ो २५००/- 

८.४ साियजलनक पररिहन सेिा बौदीकािी 
गाउँपालिकालभत्र प्रिान कार्ायिर् भएको 

४०००/- 

८.५ साियजलनक पररिहन सेिा बौदीकािी 
गाउँपालिकालभत्र िाखा कार्ायिर् भएको 

२०००/- 

८.६ िोटोग्रािी व्र्िसावर्क २०००/- 

८.७ प्रर्ोगिािा २५००/- 

९. लनमायर् उद्योग 
९.१ लसमेन्ट ब्िक उद्योग ३०००/- 

९.२ मेटि/लग्रि उद्योग ३०००/- 

९.३ ढुङगा उद्योग ४०००/- 

९.४ ईट्टा उद्योग ५०००/- 

९.५ पानी उद्योग १०००/- 
१०. सँचार सेिा 



१०.१ लनजी मोिाईि सेिा केन्र २०००/- 

१०.२ लनजी टेलििोन तथा फ्र्ाक्स,िोटोकपी सेिा १०००/- 

१०.३ मोिाईि ममयत केन्र १५००/- 

१०.४ कुररर्र सेिा २०००/- 

१०.५ साईिर सेिा २०००/- 

१०.६ स्क्रीन वप्रन्ट तथा प्रकासन २०००/- 

११. वित्तिर् सेिा 
११.१ आथीक कारोिार गने वित्तिर् कम्पनीको 

मखु्र् कार्ायिर् 
४०००/- 

११.२ आथीक कारोिार गने वित्तिर् कम्पनीको 
िाखा कार्ायिर् 

३०००/- 

११.३ विमा कम्पनी ३०००/- 

११.४ विदेिी मरुा सटही ३०००/- 

११.५ मनी ट्रान्सिर ३०००/- 

११.६ लितोपत्र कारोिार ३०००/- 

११.७ सहकारी बैँक ३०००/- 

११.८ लनजी क्षेत्रका िात्तर्ज्र् बैकहरु ५०००/- 

११.९ सहकारी दताय िलु्क २०००/- 
१२. स्िास््र् सेिा 

१२.१ गैह्र सरकारी अस्पताि २५०००/- 

१२.२ सामदुावर्क अस्पताि ५०००/- 

१२.३ लनजी अस्पताि ३५०००/- 

१२.४ नलसयङ होम २००००/- 

१२.५ ल्र्ाि तथा त्तक्िलनक १००००/- 

१२.६ और्िी पसि ५०००/- 

१२.७ जडीबटुी पसि ३०००/- 

१२.८ पि ुस्िास््र् और्िी पसि २०००/- 

१३. वििरे्ज्ञ/परामिय तथा अन्र् व्र्िसावर्क सेिा 
१३.१ त्तचवकत्सक १००००/- 

१३.२ दन्त त्तचवकत्सक ८०००/- 

१३.३ पि ुत्तचवकत्सक ८०००/- 

१३.४ ईत्तिलनर्र १००००/- 

१३.५ काननु व्र्िसार्ी १००००/- 



१३.६ िेखापररक्षक क बगय ८०००/- 

१३.७ िेखापररक्षक ख बगय ७०००/- 

१३.८ िेखापररक्षक ग बगय ६०००/- 

१३.९ िेखापररक्षक घ बगय ५०००/- 

१३.१० विमा एजेन्ट ३०००/- 

१३.११ सभेर्र ५०००/- 

१३.१२ अनिुादक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पत्तब्िक सेिा ५०००/- 

१३.१४ अनसुन्िानकताय ४०००/- 

१३.१५ सामान ढुिानीकताय कम्पनी ९०००/- 

१३.१६ सँस्थागत पेन्टर ५०००/- 

१४. त्तिक्षा सेिा 
१४.१ नीत्तज क्षेत्रका क्र्ाम्पस  २५०००/- 

१४.२ नीत्तज क्षेत्रका मावि १५०००/- 

१४.३ नीत्तज क्षेत्रका आवि १००००/- 

१४.४ नीत्तज क्षेत्रका प्रावि ७०००/- 

१४.५ नीत्तज क्षेत्रका पिुय प्रावि २५००/- 

१४.६ नीत्तज क्षेत्रका होस्टेिहरु १००००/- 

१४.७ तालिम तथा अनसुन्िान केन्र ८०००/- 

१४.८ प्राविलिक त्तिक्षािर् १००००/- 

१४.९ कम्प्र्टुर प्रत्तिक्षर् केन्र ५०००/- 

१४.१० टु्यिन तथा कोत्तचङ सेन्टर १००००/- 

१४.११ भार्ा प्रत्तिक्षर् केन्र १००००/- 

१५. ममयत सँभार केन्र 
१५.१ बस/ट्रक/कार/जीप ५०००/- 

१५.२ मोटरसाईकि ३०००/- 

१५.३ साईकि तथा अन्र् १५००/- 

१५.४ रेलडर्ो/वटभी/घडी/अन्र् विदु्दलतर् सामान १०००/- 

१६. अन्र् सेिा 
१६.१ विज्ञापन एजेन्सी १००००/- 

१६.२ बैदेत्तिक रोजगार सेिा १००००/- 

१६.३ स्िदेिी रोजगार सेिा ५०००/- 

१६.४ ब्र्टुी पाियर २०००/- 



१६.५ ड्राई त्तक्िनसय २०००/- 

१६.६ िोटो स्टुलडर्ो १०००/- 

१६.७ साईनबोडय पेत्तन्टङ सेिा २०००/- 

१६.८ पि ुिििािा २०००/- 

१६.९ हाउत्तजङ कम्पनी तथा घरजग्गा खररदविक्री २००००/- 
१७. माि ुपसि 

१७.१ सबै प्रकारका मास ुपसि १५००/- 

१८. मालथको बगीकरर्मा नपरेका विविि 
१८.१ लसिाई केन्र/लसिाई प्रत्तिक्षर् केन्र १०००/- 

१८.२ किाडी ३०००/- 

१८.३ टेिसय १०००/- 

१८.४ जिुा पसि १५००/- 

१८.५ भाँडा पसि २०००/- 

१८.६ चरुा पसि टङ्कीमा राखेको ५००/- 

१८.७ काठ तथा स्टीि िलनयचर पसि ५०००/- 

१८.८ चस्मा पसि २०००/- 

१८.९ मेत्तिनरी पाटयपजुाय पसि ५०००/- 

१८.१० हजाम पसि १०००/- 

१८.११ ड्राङलभङ ईत्तन्स्टच्र्टु ५०००/- 

१८.१२ पान पसि ५००/- 

१८.१२ लडत्तजटि किर ल्र्ाि २५००/- 

१८.१४ अलडर्ो/लभलडर्ो क्र्ासेट सेन्टर १०००/- 

१८.१५ दगु्ि सहकारी सँघ २५००/- 

१८.१६ दगु्ि डेरी २०००/- 

१८.१७ स्र्ानीटरी सामानको पसि २०००/- 

१८.१८ ग्र्ाँसलसलिण्डर विके्रता ४०००/- 

१८.१९ कोल्ड लड्रङ्कक्स पसि १५००/- 

१८.२० कस्टमेवटक पसि ठुिो र सानो क्रमिः २०००/- र १०००/- 

१८.२१ स्टेिनरी होिसेि ५०००/- 

१८.२२ स्टेिनरी पसि २०००/- 

१८.२३ पत्रपलत्रका पसि १०००/- 

१८.२४ लमष्ठान्न पसि १०००/- 

१८.२५ मःमः रेषु्टराँ १५००/- 



१८.२६ भोजनािर् २०००/- 

१८.२७ अन्र् साना पसिहरु १०००/- 

१८.२८ कन्सल्टेन्सी एि ँपरामिय सेिा ५०००/- 

१८.२९ कृर्ी/िििुि/िन नसयरी व्र्िसार् १५००/- 

१८.३० कृर्ी लबउ विजन भण्डार १०००/- 

१८.३१ केिि िाईन प्रिारर् ५०००/- 

१८.३२ एिएम रेलडर्ो प्रिारर् ५०००/- 

१८.३३ एिएम रेलडर्ो सामदुावर्क ३०००/- 

१८.३४ ट्याङ्की पसि ५००/- 

१८.३५ मददराजन्र् पसि ५०००/- 

१८.३६ केििु, नेटिवकय ङ ५०००/- 

१८.३७ क्रिर उद्योग १००००/- 
१८.३८ ट्याक्टरिाट ढुिानी (प्रलतमवहना) १५००/- 

 

 

अन्र् ब्र्िसार्ः 

१. पाकय , वपकलनक स्पट ५००/- 

२. क्र्ालसनो १००००/- 

३. टुर अपरेटर १५००/- 

४. मसाज पाियर १५००/- 

 

 

मालथको िगीकरर्मा समािेि नभएका सेिा, व्र्िसार्को कारोिार र स्तर हेरी 
गाउँ कार्यपालिकािे लनिायरर् गरे बमोत्तजम िावर्यक रु. ५०० देखी रु. २००००/- 

सम्म कर 

 

अनसुचुी ५ 

जलडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकर 

१. जलडबटुी बावर्यक रु. १०००००/- 

२. किाडी  बावर्यक रु. २०००००/- 

३. जीिजन्त ुकर बावर्यक रु. १०००००/- 



 

अनसुचुी ६ 

सिारी सािन कर 

१. सिारी दताय तथा बावर्यक सिारी करः 
क. बस, ट्रक, िहरी र अन्र् गाडी ५०००/- 
ख. भाडाका कार र जीप ३०००/- 
ग, भाडाको टेम्पो १०००/- 
घ. भाडाको लमलनिस २०००/- 
ङ. लनजी कार, टेम्पो, लमलनिस १०००/- 
च. स्कुटर, मोटरसाइकि तथा अन्र् ८००/- 
छ. ठेिागाडा तथा ररक्सामा ५००/- 
पनुश्चः कुनै एक बौदीकािी गाउँपालिकािे सिारी दताय तथा िावर्यक 
सिारी कर लिएपलछ अको गाउँपालिकािे त्र्स्तो सिारी दताय तथा 

िावर्यक सिारी कर लिन नपाउने ब्र्बस्था गने । 
 

२. पटके सिारी करः 
बौदीकािी गाउँपालिकािे आिैं िे बनाएको िा आिूिाई हस्तान्तरर् भइआएको 
सडकमा देहार्बमोत्तजम पटके सिारी कर िगाउन सक्नेछ । 

क. लनजी तथा भाडाका बस, ट्रक र ट्रर्ाक्टर  १००/- 

ख. लमलनिस/जीप/वपकअप ७०/- 

ग. लनजी तथा भाडाका कार र टेम्पो ५०/- 

घ. अन्र् सिारी २५/- 
 

३. दस्तरुः दताय तथा सञ्चािन ईजाजतः 
बौदीकािी गाउँपालिका क्षेत्रमा ठेिा, ररक्सा, टाँगा, दताय गरी नम्बर ददए बापत 
बौदीकािी गाउँपालिकािे २५०/- सिारी दताय कर िगाउने 
 

 

अनसुचुी ७ 

विज्ञापन कर 

बौदीकािी गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र रात्तखने विलभन्न व्र्ापाररक विज्ञापन 
बोडयहरुमा प्रलत िगय विट  

१०० 

अस्थार्ी व्र्िसावर्क व्र्ानरहरुमा प्रलत हप्ता  ५०० 



व्र्िसावर्क प्रचारप्रसार जीप/बाईक/ररक्सािाट माईवकङमा   ५०० 
  

 

अनसुचुी ८ 

मनोरिन कर 

१. लसनेमाहि, लभलडर्ोहि, सांस्कृलतक प्रदियनहि, लथर्टर सङगीत, मनोिन 
प्रदियन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, परुातात्तत्िक स्थि एिं िालमयक महत्िका 
सम्पदाको प्रिेि िलु्क चार प्रलतित । तर, ऐलतहालसक स्थि, परुातात्तत्िक 
स्थि र िालमयक महत्िका सम्पदामा प्रिेि गदाय नेपािी नागररकिाई र्स 
प्रकरर् बमोत्तजम िलु्क लिन पाइने छैन । 

२. जाद,ु सकय स, चटक आददमा प्रलत ददन दईुसर् रुपैर्ा । 

३. व्र्ािसावर्क लभलडर्ोमा प्रलत लभलडर्ो प्रलतिर्य लतन सर् रुपैर्ाँ । 

४. सावहत्र्, सँलगत तथा मनोरन्जन प्रदियन/मेिा/महोत्सिमा प्रददददन पाँच सर् 
रुपैर्ा । 

 

अनसुचुी ९ 

िहाि विटौरी िलु्क 

१. आफ्नो क्षेत्रमा आिुिे लनमायर्, रेखदेख िा सञ्चािन गरेको हाट बजार र 
साियजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा िा बाटोको छेउमा अस्थार्ी पसि थाप्न 
ददए बापत प्रलत िगयिुट मालसक बहाि विटौरी दि रुपैर्ाँ ।  

अनसुचुी १० 

पावकय ङ िलु्क 

१. बौदीकािी गाउँपालिकािे आिुिे व्र्िस्था गरेको सिारी पाकय मा पावकय ङ 
गररएको बस, लमलनिस, ट्रक, ट्रर्ाक्टरमा पावकय ङ गने समर्को आिारमा 
एक पटकमा पचास रुपैर्ा । 

२. गाउँपालिकािे आिुिे लनमायर् गरी संचािन गरेको आिलुनक सवुििा सम्पन्न 
िस पाकय मा प्रलतघण्टा रु. चालिस रुपैंर्ा । 

३. गाउँपालिकािे आिुिे तोकेको कार पावकय ङ क्षेत्रमा पावकय ङ गने कारमा 
पावकय ङ गने समर्को आिारमा एक पटकमा िीस रुपैंर्ा ।  

४. माथी उल्िेत्तखत सिारी सािन बाहेक अन्र् सिारी सािनहरुका िागी  
गाउँपालिकािे व्र्िस्था गरेको  आिारमा दि रुपैंर्ा । 

 

 



अनसुचुी ११ 

सेिा िलु्क, दस्तरु 

मलु्र्ाङकन सेिा िलु्क 
सम्पिी मलु्र्ाँकन तथा आर्श्रोत प्रमात्तर्तमा पवहिो पटक मलु्र्ाँकन गदाय 
मलु्र्ाँकन िलु्क िाग्ने र सोही आ.ि.मा सोही ब्र्िीिाट सोही वििरर् बमोत्तजम 
उल्िेत्तखत मलु्र्ाँकन पनुः प्रमात्तर्तको लसिाररस माग भई आएमा पवहिो पटक 
मलु्र्ाँकन गदाय िरुुमा िागेको सेिा िलु्कको २५% दोश्रो पटक ५०% तेश्रो 
पटक ७५% र सो भन्दा बढी पटक भएमा १००% सेिा िलु्क िाग्नेछ।   
सम्पिी मलु्र्ाँकन  रु १ करोड सम्म 

प्रमात्तर्त गदाय 
रु. १०० प्रलतिाख । 

आर्श्रोत प्रमात्तर्त  रु १ करोड सम्म 
प्रमात्तर्त गदाय 

रु. १०० प्रलतिाख । 

सम्पिी/आर्श्रोत 
प्रमात्तर्त  

रु १ करोड भन्दा 
मालथको िागी थप 

रु. ५०० प्रलतिाख । 

लसिाररस दस्तरु 
१ िंिजको आिारमा नागररकता लसिाररस  २५०/- 

२ जन्मको आिारमा नागररकता लसिाररस २५०/- 

३ नेपािी परुुर्सँग वििाह गने विदेिी 
मवहिाको नागररकता लसिाररस 

२५००/- 

४ नागररकताको प्रलतलिपी लसिाररस ५५०/- 

५ नागररकताको सँसोिन लसिाररस ५५०/- 

६ नाता प्रमात्तर्त - नेपािी र अंग्रजेी क्रमिः ५००/- र १०००/- 

७ विद्यतु लसिाररस २००/- 

८ थ्री िेजको विद्यतु लसिाररस १०००/- 

९ नाम सँसोिन/नाम छुट/ दईु नाम लसिाररस ५००/- 

१० जन्मलमलत प्रमात्तर्त ५००/- 

११ स्थार्ी िा अस्थार्ी बसोबास सम्बत्तन्ि 
लसिाररस क्रमिः 

१००० र ५००/- 

१२ नामथर/जन्मलमलत सँसोिन लसिाररस ५००/- 

१३ घरजग्गा नामसारी लसिाररस १०००/- 

१४ सम्बन्िविच्छेद भएको लसिाररस १०००/- 

१५ िुकुिा लसिाररस ५००/- 

१६ पेन्सन काडय िा सो सम्बत्तन्ि अन्र् 
लसिाररस 

५००/- 



१७ हकिािा सँरक्षर् लसिाररस २००/- 

१८ नक्कि प्रमात्तर्त दस्तरु मािपोत रलसद 
समेत 

१००/- 

१९ व्र्िसार् दताय प्रमार्पत्रको नक्कि प्रलत ५००/- 

२० व्र्िसार् दताय िगत कट्टाको लसिाररस १०००/- 

२१ घरनक्सा नामसारी ५००/- 

२२ घर लनमायर् सम्पन्न लसिाररस RCC २०००/- 

२३ घर लनमायर् सम्पन्न लसिाररस (कच्ची) ५००/- 

२४ नीत्तज क्षेत्रको रुख कटान लसिाररस १५००/- 

२५ लमिापत्र दस्तरु १०००/- 

२६ नािािक लसिाररस २००/- 

२७ घटना दताय लसिाररस २५०/- 

२८ विलभन्न दलित,जनजाती तथा थर लसिाररस १५०/- 

२९ कर चिुा लसिाररस २५०/- 

३० पाररिाररक वििरर् लसिाररस ५००/- 

३१ खानेपानी सम्बत्तन्ि लसिाररस २५०/- 

३२ उद्योग लसिाररस (साना) १०००/- 

३३ उद्योग लसिाररस (मझौिा) १५००/- 

३४ उद्योग लसिाररस (ठुिो) २०००/- 

३५ नीत्तज विद्यािर् संचािन तथा कक्षा थप 
अनमुतीको लसिाररसः 

 

 आिारभतु २०००/- 

माध्र्ालमक-१० कक्षासम्म ४०००/- 

माध्र्ालमक- १२ कक्षा सम्म ८०००/- 

स्नातक तह १६०००/- 

३६ िैदेत्तिक प्रर्ोजनका िालग अगँ्रजेीमा गररने 
सबै प्रकारका लसिाररस नाता प्रमात्तर्त 
समेत 

१००० 

३७ चारवकल्िा प्रमात्तर्त ५०० 

३८ सँस्था दताय लसिाररस १००० 

३९ घर ढिान/लनमायर् गदाय बाटो प्रर्ोग 
सम्बत्तन्ि लसिाररस 

२००० 

४० सजयलमन/िडा मचुलु्का दस्तरु ५०० 



४१ मालथ उल्िेत्तखत बाहेक सबै प्रकारका 
लसिाररस 

५०० 

४२ सामान्र् लसिाररस १०० 

४३ समहु दताय लसिाररस १००० 

४४ समहु नविकरर् लसिाररस ५०० 

४५ सँस्था नविकरर् लसिाररस १००० 

४६ व्र्िसार् दताय िलु्क  
 कुि पुजँी ५ िाख सम्म १००० 

कुि पुजँी ५ िाख देखी १० िाख सम्म १५०० 
कुि पुजँी १० िाख देखी २० िाख सम्म ३००० 
कुि पुजँी २० िाख देखी माथी सबै ५५०० 

४७ व्र्िसार् नविकरर् िलु्क  
 कुि पुजँी ५ िाख सम्म ५०० 

कुि पुजँी ५ िाख देखी १० िाख सम्म १००० 
कुि पुजँी १० िाख देखी २० िाख सम्म १५०० 
कुि पुजँी २० िाख देखी माथी सबै २५०० 

४८ मोही िगत कट्टा लसिाररस ३००० 
४९ छात्रिलृत लसिाररस १०० 
५० विपन्न विद्याथी लसिाररस लनःिलु्क 
५१ अपाङ्ग लसिाररस १०० 
५२ आलथयक अिस्था बलिर्ो िा सम्पन्नता 

प्रमात्तर्त 
१००० 

५२ आलथयक अिस्था कमजोर िा विपन्न 
लसिाररस 

१०० 

५३ िारा जडान लसिाररस १०० 
५४ त्तजवित रहेको लसिाररस १००० 
५५ व्र्िसार् बन्द लसिाररस १५०० 
५६ व्र्ापार व्र्िसार् सँचािन नभएको 

लसिाररस 
१००० 

५७ कोटय वि लमनाहा लसिाररस २०० 
५८ उद्योग ठाउँसारी िा ठेगाना पररितयन 

गाउँपालिका लभत्र 
२५०० 



५९ उद्योग ठाउँसारी िा ठेगाना पररितयन 
गाउँपालिका बावहर 

७५०० 

६० विद्यािर् ठाउँसारी लसिाररस ७५०० 
६१ व्र्त्तिगत वििरर् लसिाररस ३०० 
६२ सँरक्षक लसिाररस (व्र्त्तिगत र सँस्थागत) 

क्रमि 
२०० र ८०० 

६३ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म 
लसिाररस 

५०० 

६४ कोठा खोल्ने िा घर खोल्ने कार्यमा रोहबर 
बस्ने कार्य 

५०० 

६५ लनःिलु्क िा सःिलु्क स्िास््र् उपचार 
लसिाररस 

२०० 

६६ अन्र् कार्ायिर्को माग अनसुारको वििरर् 
खिुाई पठाउने कार्य 

२५० 

६७ घरबाटो प्रमात्तर्त १००० 
६८ ******* ****** 

६९ वििावहत/अवििावहत प्रमात्तर्त १००० 
७० घर पाति प्रमात्तर्त १००० 
७१ कागज मिुरी नामा प्रमात्तर्त ५०० 
७२ हकदार प्रमात्तर्त १००० 
७३ जग्गा रेखाङ्कन र अन्र् कार्यको रोहिर ५०० 
७४ जग्गािनी प्रमार्पजुाय लसिाररस ५०० 
७५ जग्गािनी प्रमार्पजुाय प्रलतलिवप लसिाररस ५०० 
७६ माथी उल्िेत्तखत बाहेक सबै प्रकारका 

अङ्कग्रजेी लसिाररस 
१००० 

७७ न्र्ावर्क सलमलतमा वििाद दताय (विपक्षीिे 
लतनुयपने) 

२५० 

७८ लनर्म अनसुार खर्र, साि, लससौ, लसमि 
कटानी लसिाररस 

पाँच िटा सम्म ५०० र 
सो भन्दा बढी प्रलतरुख 

३०० 
७९ चािचिन लसिाररस २५० 
८० ठेगाना/िारेि/मिुरीनामा/खाता 

लसिाररस/अन्र् सािारर् लसिाररस 
२०० 



८१ चौपार्ा लनकासी लसिाररस पाँच िटा सम्म ५०० र 
सो भन्दा बढी चौपार्ा 

१०० 
८२ लनर्म अनसुार काठ दाउरा लनकासी 

लसिाररस 
१५०० 

८३ ब्र्कहो िोडर प्रलतघण्टा २३०० 
८४ कन्सल्टेन्सी सतु्तचकृत ५५०० 

पि ुपकँ्षी स्िास््र् सेिा दस्तरु 
१ कास्टे्रिन  
 बहर ठुिो ६५ 

बंगरु ५५ 
बोका ३५ 

२ गोबर पररक्षर् ५० 
३ गभय पररक्षर् १०० 
४ सईु/भ्र्ात्तक्सन िगाएको ५० 
५ स्िास््र् पररक्षर् ५० 
६ लसङ काटेको  
 ठुिो पि ु १५० 

सानो पि ु ७५ 
७ कृलत्रक गभायिान  
 ठुिो पि ु २५० 

सानो पि ु १५० 
घरमै सेिा ५५० 

८ ट्याग िगाउने  
 ठुिो पि ु १०० 

सानो पि ु ५० 
   

ब्र्त्तिगत घटनादताय सम्बन्िी 
१ जन्म दताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
२ मतृ्र् ुदताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
३ वििाह दताय (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
४ िसाईसराई आउनेको दताय (३५ ददन 

पछाडीको मात्र) 
२००/- 



५ िसाईसराई जानेको दताय (३५ ददन 
पछाडीको मात्र) 

२००/- 

६ सम्बन्ि लबच्छेद (३५ ददन पछाडीको मात्र) २००/- 
७ सबै घटना दतायको प्रलतलिवप ५००/- 
अन्र् ब्र्बस्था राविर् पररचर्पत्र तथा पिीकरर् लनर्माििी, २०७७ बमोत्तजम 

गने । 

 

नक्सा पाि र घर कार्मको िलु्क 

क. बौदीकािी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िे लनर्यर् गरी स्थानीर् राजपत्रमा 
सचुना प्रकात्तित गरे बमोत्तजम नक्सा पाि र घर कार्मको िलु्क 
कार्म/लनिायरर् गनेछ । 

ख. नक्सापाि िलु्क लिने सन्दभयमा घरको िलगयकरर् भिन ऐन, २०५५ तथा 
अन्र् प्रचलित नपेाि काननु अनसुार हनुेछ । 

ग. घर कार्म िा अलभिेत्तखकरर्को िागी बौदीकािी गाउँपालिकाको 
लनर्यर्अनसुार लनत्तश्चत समर् ददएर आव्हान गने र  सो समर्लभत्र कार्म हनु े

घरहरुको िागी उपरोि बमोत्तजमको दरमा लनर्यर् अनसुार तोवकएको दरमा 
छुट ददन सक्नेछ । 

घ. बजारहरुको क्षेत्र लनिायरर्मा बौदीकािी गाउँपालिकािे आिश्र्कतानसुार 
पनुवियचार गनय सक्नेछ । 

 

अनसुचुी १२ 

पर्यटन िलु्क 

१. संघीर् र प्रादेत्तिक काननुको अलिनमा रही बौदीकािी गाउँकार्यपालिकािे 
लनर्यर् गरी स्थानीर् राजपत्रमा सचुना प्रकािन गनेछ । 
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