
 

 

  

 

 

 

बौद�काल� गाउँपा�लका 

आ�थ�क  �व�ेयक, २०७९ 
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बौद�काल� गाउँपा�लकाको अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन गन� बनेको �वधेयक 

��तावनाः  

बौद�काल� गाउँपा�लकाको आ�थ�क वष� २०७९/८० को अथ� स�ब�धी ��तावलाई काया��वयन 

गन�को �न�म� �थानीय कर तथा श�ुक संकलन गन�, छुट �दने तथा आय संकलनको �शास�नक �यव�था 

गन� वा�छनीय भएकोले,  

नेपालको सं�वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोिजम बौद�काल� गाउँ सभाले यो ऐन 

बनाएको छ ।  

१. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस ऐनको नाम “आ�थ�क �व�ेयक, २०७९” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन २०७९ साल �ावण १ गतेदेिख बौद�काल� गाउँपा�लका �े�मा लागू हनुेछ । 

२. स�प�त करः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� अनसूुिच (१) बमोिजम स�पि� कर कर लगाइने र 

असूल उपर ग�रनेछ । 

३. भ�ूम कर (मालपोत): बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� अनसूुिच (२) बमोिजम भ�ूम कर (मालपोत) 

लगाइन ेर असूल उपर ग�रनेछ ।  

४. घर वहाल करः  बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, 

�यारेज, गोदाम, टहरा, छ�पर, ज�गा वा पोखर� पूरै आंिशक तवरले वहालमा �दएकोमा अनसूुिच 

(३) बमोिजम घर ज�गा वहाल कर लगाइने र असूल ग�रनेछ ।  

५. �यवसाय करः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पँूजीगत लगानी र 

आ�थ�क कारोवारका आधारमा अनसूुिच (४) बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असूल उपर 

ग�रनेछ। 



६. ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकरः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, 

खोटो, ज�डबटु�, वनकस, कवाडी माल र �च�लत कानूनले �नषधे ग�रएको जीवज�त ुवाहेकका अ�य 

मतृ वा मा�रएका जीवज�तकुो हाड, �सङ, �वाँख, छाला ज�ता ब�तकुो �यवसा�यक कारोवार 

गरेवापत अनसूुिच (५) बमोिजमको कर लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

७. सवार� साधन करः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� दता� भएका सवार� साधनमा अनसूुिच (६) 

बमोिजम सवार� साधन कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ । तर, �देश काननु �वीकृत भई सो 

काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

८. �व�ापन करः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� हनेु �व�ापनमा अनसूुिच (७) बमोिजम �व�ापन कर 

लगाइन े र असूल उपर ग�रनेछ । तर, �देश काननु �वीकृत भई सो काननुमा अ�यथा �यव�था 

भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनुेछ   

९. मनोर�जन करः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� हनेु मनोर�जन �यवसाय सेवामा अनसूुिच (८) 

बमोिजम �यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग�रनेछ । तर, �देश काननु �वीकृत भई सो 

काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

१०. बहाल �बटौर� श�ुकः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा संचालन गरेका 

अनसूुिच (९) मा उ�लेख भए अनसुार हाट बजार वा पसलमा सोह� अनसूुिचमा भएको �यव�था 

अनसुार बहाल �बटौर� श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ । 

११. पा�क� ङ श�ुकः बौद�काल� गाउँपा�लका �े��भ� कुनै सवार� साधनलाई पा�क� ङ स�ुवधा उपल�ध 

गराए वापत अनसूुिच (१०) बमोिजम पा�क� ङ श�ुक लगाइने र असूल उपर ग�रनेछ। 



१२. सेवा श�ुक, द�तरुः बौद�काल� गाउँपा�लकाले �नमा�ण, संचालन वा �यव�थापन गरेका अनूसूिच 

(११) मा उि�लिखत �थानीय पूवा�धार र उपल�ध गराइएको सेवामा सेवा�ाह�बाट सोह� अनसूुिचमा 

�यव�था भए अनसुार श�ुक लगाइन ेर असूल उपर ग�रनेछ । 

१३. पय�टन श�ुकः बौद�काल� गाउँपा�लकाले आ�नो �े��भ� �वेश गन� पय�टकह�वाट अनसूुची (१२) 

मा उि�लिखत दरमा पय�टन श�ुक लगाईने र असलु उपर ग�रनेछ । तर, �देश काननु �वीकृत भई 

सो काननुमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा सो�ह बमोिजम हनुेछ । 

१४. कर छुटः यस ऐन बमोिजम कर �तन� दा�य�व भएका �यि� वा सं�थाह�लाई कुन ैप�न �क�समको 

कर छुट �दईने छैन । 

१५. कर तथा राज� न�तन�ह�को लागी सजाय र ज�रवानाः यस ऐन बमोिजम गाउँपा�लकालाई कर वा 

राज� �तनु�पन� दा�य�व भएको �यि� वा �यवसाय वा सं�थाले �नयतवस तथा काव ु �भ�को 

प�रि�थ�तमा प�न कर वा राज� न�तरेमा �नज �यि� वा सं�थालाई गाउँपा�लकावाट �दान ग�रने 

सेवा स�ुवधाबाट बि�त ग�रनेछ । गाउँपा�लकामा दता� भएको �यवसाय वा सं�थाको हकमा �नजको 

सं�था दता� खारेजी गर� �च�लत काननु बमोिजम कर वा राज� असलु� ग�रनेछ । तर, �य�तो 

कारवाह� गनु�पूव� �नजलाई प��ारा कर वा राज� दािखला गन� जानकार� �दईनेछ । 

१६. कर तथा श�ुक संकलन स�बि�ध काय��व�धः यो ऐनमा भएको �यव�था अनसुार कर तथा श�ुक 

संकलन स�बि�ध काय��व�ध बौद�काल� गाउँपा�लका, गाउँकाय�पा�लकाले �नधा�रण गरे बमोिजम 

हनेुछ। 

 

 



अनसुचुी १ 

स�पि� कर 

काय�पा�लकाले �नण�य गर� �थानीय राजप�मा सचुना �कािशत गरे बमोिजम हनु।े 
 

अनसूुची २ 

भ�ूमकर(मालपोत): 

२० रोपनी भ�दा कम ज�गामा 

�ववरण अवल/दोयम ज�गामा  

��तरोपनी 

�सम/चहार ज�गामा 

��तरोपनी 

कै�फयत 

खेत ७/- ५/- 
 

पाखो ५/- ३/-  

२० रोपनी भ�दा माथी ४० रोपनी भ�दा कम ज�गामा 

खेत १५/- १०/-  

पाखो १०/- ७/-  

४० रोपनी भ�दा बढ� ज�गामा 

खेत २०/- १५/- 
 

पाखो १५/- १०/- 
 

�यनुतम मालपोत �. ३५/- 

नोटः- ��येक बष� मालपोत नबझुाउने �यि�लाई ��त बष� १०% का दरले मालपोत 

जर�वाना थ�दै ल�गने छ | 
 

अनसुचुी ३ 

घरवहाल कर 

आ�नो �े��भ�को घर, पसल, �यारेज, गोदाम, टहरा, शेड, छ�पर, कारखाना, ज�गा, वा पोखर� 

पूरै वा आंिशक �पमा बहालमा �दएकोमा स�बि�धत धनीबाट बहाल रकमको दश 

��तशत । 
 

अनसुचुी ४ 

�यवसाय कर 

�स.नं �ववरण आ.व २०७९/८० को 

ला�ग करका दरह� (�.) 

१. �यापा�रक ब�त ु

१.१ गहना पसल ५०००/- 

१.२ साईकल  १५००/- 

१.३ मोटरसाईकल ५०००/- 

१.४ �ा�टर ५५००/- 

१.५ चारपाङ� ेहलकुा सवार� ६०००/- 

१.६ बस तथा �क १००००/- 



१.७ हाड�वेयर १००००/- 

१.८ रँगरोगन तथा �ससा पसल ३०००/- 

१.९ पे�ोल प�प १५०००/- 

१.१० क��यटुर, �वजलु�का सामान, �यामेरा, �टभी पसल २५००/- 

१.११ दै�नक उपभो�य सामानको थोक �व�ेता २०००/- 

१.१२ फलफुल तथा तरकार� पसल ५००/- 

१.१३ सतुी / उन पसल १०००/- 

१.१४ फे�सी पसल सानो र ठुलो �मशः १५०० र २५००/- 

१.१५ फे�सी पसल सानो र ठुलो �मशः १५०० र २५००/- 

1.16 घमुवुा �यापार� ��त म�हना ��त वाड� 500/- 

२ �नमा�ण �यवसाय 

२.१ �नमा�ण �यवसाय क बग� 2७०००/- 

२.२ �नमा�ण �यवसाय ख बग� 2६०००/- 

२.३ �नमा�ण �यवसाय ग बग� 2५०००/- 

२.४ �नमा�ण �यवसाय घ बग� दता� तथा न�वकरण 

�मशः 

20०००/- र 

100००/- 

३ उ�पादनमलुक उ�ोग 

३.१ चाउ�मन/ चाउचाउ उ�ोग २०००/- 

३.२ मैनब�ी उ�ोग १०००/- 

३.३ कापी उ�ोग १०००/- 

४ उजा�मलुक उ�ोग 

४.१ हाई�ो पावर �ा�ल २५०००/- 

४.२ वाय/ुसौय� उजा�/ साना जल�व�तु के�� ��त �कलोवाट �. 

२००/- 

४.३ कोईला उ�ोग र अ�य उजा�मलुक उ�ोगह� ४५००/- 

५ कृषी तथा बनज�य उ�ोग 

५.१ कुटानी �पसानी स�हतको तेल पे�ने �मल १५००/- 

५.२ कुटानी �पसानी �मल १०००/- 

५.३ फ�न�चर उ�ोग ५०००/- 

५.४ पश ुदाना उ�ोग १०००/- 

५.५ पो��� फम� १५००/- 

५.६ बगँरु पालन २०००/- 

५.७ भैसीपालन �यबसाय १०००/- 

५.८ गाईपालन �यबसाय १०००/- 

५.९ बा�ापालन �यबसाय १५००/- 

५.१० स-�मल ३५००/- 



५.११ जसु तथा अ�य जसु/ पेय पदाथ� ५००/- 

५.१२ मसला �मल ५००/- 

६. सबै �कारका ख�नज उ�ोगह� १५०००/- 

७. पय�टन उ�ोग 

७.१ होटल उ�च १००००/- 

७.२ होटल म�ययम ५०००/- 

७.३ होटल सानो २०००/- 

७.४ साना िचया/खाजा/खाना पसल १०००/- 

७.५ रे�ुरे�ट तथा बार ५०००/- 

८. सेवा उ�ोग 

८.१ अफसेट �ेस ५०००/- 

८.२ लेटर �से १०००/- 

८.३ चलिच� �भ�डयो २५००/- 

८.४ साव�ज�नक प�रवहन सेवा बौद�काल� 

गाउँपा�लका�भ� �धान काया�लय भएको 

1000०/- 

८.५ साव�ज�नक प�रवहन सेवा बौद�काल� 

गाउँपा�लका�भ� शाखा काया�लय भएको 

5०००/- 

८.६ फोटो�ाफ� �यवसा�यक २०००/- 

८.७ �योगशाला २५००/- 

९. �नमा�ण उ�ोग 

९.१ �समे�ट �लक उ�ोग ३०००/- 

९.२ मेटल/��ल उ�ोग ३०००/- 

९.३ ढुङगा उ�ोग ४०००/- 

९.४ ई�ा उ�ोग ५०००/- 

९.५ पानी उ�ोग १०००/- 

१०. सँचार सेवा 

१०.१ �नजी मोवाईल सेवा के�� २०००/- 

१०.२ �नजी टे�लफोन तथा �या�स,फोटोकपी सेवा १०००/- 

१०.३ मोवाईल मम�त के�� १५००/- 

१०.४ कु�रयर सेवा २०००/- 

१०.५ साईवर सेवा २०००/- 

१०.६ ���न ���ट तथा �कासन २०००/- 

११. �वि�य सेवा 

११.१ आथ�क कारोवार गन� �वि�य क�पनीको म�ुय 

काया�लय 

50०००/- 



११.२ आथ�क कारोवार गन� �वि�य क�पनीको शाखा 

काया�लय 

25०००/- 

११.३ �वमा क�पनी 15०००/- 

११.४ �वदेशी म�ुा सटह� 5०००/- 

११.५ मनी �ा�सफर 5०००/- 

११.६ �धतोप� कारोवार 15०००/- 

११.७ सहकार� ब�क 10०००/- 

११.८ �नजी �े�का वािण�य बैकह� 2५०००/- 

११.९ सहकार� दता� श�ुक २०००/- 

11.10 समदुायमा आधा�रत सँ�था दता� 500/- 

१२. �वा��य सेवा 

१२.१ गै� सरकार� अ�पताल २५०००/- 

१२.२ सामदुा�यक अ�पताल ५०००/- 

१२.३ �नजी अ�पताल ३५०००/- 

१२.४ न�स�ङ होम २००००/- 

१२.५ �याव तथा ि�ल�नक १००००/- 

१२.६ औषधी पसल ५०००/- 

१२.७ जडीबटु� पसल ३०००/- 

१२.८ पश ु�वा��य औषधी पसल २०००/- 

१३. �वशेष�/परामश� तथा अ�य �यवसा�यक सेवा 

१३.१ िच�क�सक १००००/- 

१३.२ द�त िच�क�सक ८०००/- 

१३.३ पश ुिच�क�सक ८०००/- 

१३.४ ईि��नयर १००००/- 

१३.५ काननु �यवसायी १००००/- 

१३.६ लेखाप�र�क क बग� ८०००/- 

१३.७ लेखाप�र�क ख बग� ७०००/- 

१३.८ लेखाप�र�क ग बग� ६०००/- 

१३.९ लेखाप�र�क घ बग� ५०००/- 

१३.१० �वमा एजे�ट ३०००/- 

१३.११ सभ�यर ५०००/- 

१३.१२ अनवुादक ३०००/- 

१३.१३ नोटर पि�लक सेवा ५०००/- 

१३.१४ अनसु�धानकता� ४०००/- 

१३.१५ सामान ढुवानीकता� क�पनी ९०००/- 

१३.१६ सँ�थागत पे�टर ५०००/- 



१४. िश�ा सेवा 

१४.१ नीिज �े�का �या�पस  २५०००/- 

१४.२ नीिज �े�का मा�व १५०००/- 

१४.३ नीिज �े�का आ�व १००००/- 

१४.४ नीिज �े�का �ा�व ७०००/- 

१४.५ नीिज �े�का पवु� �ा�व २५००/- 

१४.६ नीिज �े�का हो�टेलह� १००००/- 

१४.७ ता�लम तथा अनसु�धान के�� ८०००/- 

१४.८ �ा�व�धक िश�ालय १००००/- 

१४.९ क��यटुर �िश�ण के�� ५०००/- 

१४.१० �ुशन तथा कोिचङ से�टर १००००/- 

१४.११ भाषा �िश�ण के�� १००००/- 

१५. मम�त सँभार के�� 

१५.१ बस/�क/कार/जीप 10०००/- 

१५.२ मोटरसाईकल 50००/- 

१५.३ साईकल तथा अ�य 30००/- 

१५.४ रे�डयो/�टभी/घडी/अ�य �व�ु�तय सामान 2०००/- 

१६. अ�य सेवा 

१६.१ �व�ापन एजे�सी १००००/- 

१६.२ बैदेिशक रोजगार सेवा १००००/- 

१६.३ �वदेशी रोजगार सेवा ५०००/- 

१६.४ �यटु� पाल�र २०००/- 

१६.५ �ाई ि�लनस� २०००/- 

१६.६ फोटो �टु�डयो १०००/- 

१६.७ साईनबोड� पेि�टङ सेवा २०००/- 

१६.८ पश ुवधशाला २०००/- 

१६.९ हाउिजङ क�पनी तथा घरज�गा ख�रद�व�� २००००/- 

१७. माश ुपसल 

१७.१ सबै �कारका मास ुपसल १५००/- 

१८. मा�थको बग�करणमा नपरेका �व�वध 

१८.१ �सलाई के��/�सलाई �िश�ण के�� १०००/- 

१८.२ कवाडी ३०००/- 

१८.३ टेलस� १०००/- 

१८.४ ज�ुा पसल १५००/- 

१८.५ भाँडा पसल २०००/- 

१८.६ चरुा पसल ट�ीमा राखेको ५००/- 



१८.७ काठ तथा �ट�ल फ�न�चर पसल ५०००/- 

१८.८ च�मा पसल २०००/- 

१८.९ मेिशनर� पाट�पजुा� पसल ५०००/- 

१८.१० हजाम पसल १०००/- 

१८.११ �ाङ�भङ ईि��ट�यटु ५०००/- 

१८.१२ पान पसल ५००/- 

१८.१२ �डिजटल कलर �याव २५००/- 

१८.१४ अ�डयो/�भ�डयो �यासेट से�टर १०००/- 

१८.१५ द�ुध सहकार� सँघ २५००/- 

१८.१६ द�ुध डेर� 5००/- 

१८.१७ �यानीटर� सामानको पसल २०००/- 

१८.१८ �याँस�स�ल�डर �व�ेता ४०००/- 

१८.१९ को�ड ����स पसल १५००/- 

१८.२० क�टमे�टक पसल ठुलो र सानो �मशः २०००/- र १०००/- 

१८.२१ �टेशनर� होलसेल ५०००/- 

१८.२२ �टेशनर� पसल २०००/- 

१८.२३ प�प��का पसल १०००/- 

१८.२४ �म�ा� पसल १०००/- 

१८.२५ मःमः रे�ुरा ँ १५००/- 

१८.२६ भोजनालय २०००/- 

१८.२७ अ�य साना पसलह� १०००/- 

१८.२८ क�स�टे�सी एव ँपरामश� सेवा ५०००/- 

१८.२९ कृषी/फलफुल/वन नस�र� �यवसाय ५००/- 

१८.३० कृषी �बउ �वजन भ�डार 5००/- 

१८.३१ केवल लाईन �शारण ५०००/- 

१८.३२ एफएम रे�डयो �शारण ५०००/- 

१८.३३ एफएम रे�डयो सामदुा�यक ३०००/- 

१८.३४ �ा�ी पसल ५००/- 

१८.३५ म�दराज�य पसल ५०००/- 

१८.३६ केवलु, नेटव�क� ङ ५०००/- 

१८.३७ �शर उ�ोग 3००००/- 

१८.३८ �ा�टरवाट ढुवानी (��तम�हना) १५००/- 
 

 
 

अ�य �यवसायः 



१. पाक� , �पक�नक �पट ५००/- 

२. �या�सनो १००००/- 

३. टुर अपरेटर १५००/- 

४. मसाज पाल�र १५००/- 

 
 

मा�थको वग�करणमा समावेश नभएका सेवा, �यवसायको कारोवार र �तर हेर� गाउँ 

काय�पा�लकाले �नधा�रण गरे बमोिजम वा�ष�क �. ५०० देखी �. २००००/- स�म कर 
 

अनसुचुी ५ 

ज�डबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकर 

१. ज�डबटु� बा�ष�क �. १०००००/- 

२. कवाडी   बा�ष�क �. २०००००/- 

३. जीवज�त ुकर बा�ष�क �. १०००००/- 

 

अनसुचुी ६ 

सवार� साधन कर 

१. सवार� दता� तथा बा�ष�क सवार� करः 

क. बस, �क, लहर� र अ�य गाडी ५०००/- 

ख. भाडाका कार र जीप ३०००/- 

ग, भाडाको टे�पो १०००/- 

घ. भाडाको �म�नवस २०००/- 

ङ. �नजी कार, टे�पो, �म�नवस १०००/- 

च. �कुटर, मोटरसाइकल तथा अ�य ८००/- 

छ. ठेलागाडा तथा �र�सामा ५००/- 

पनु�ः कुनै एक बौद�काल� गाउँपा�लकाले सवार� दता� तथा वा�ष�क सवार� 

कर �लएप�छ अक� गाउँपा�लकाले �य�तो सवार� दता� तथा वा�ष�क सवार� कर 

�लन नपाउने �यब�था गन� । 
 

२. पटके सवार� करः 

बौद�काल� गाउँपा�लकाले आफ� ले बनाएको वा आफूलाई ह�ता�तरण भइआएको सडकमा 

देहायबमोिजम पटके सवार� कर लगाउन स�नेछ । 

क. �नजी तथा भाडाका बस, �क र �या�टर  १००/- 



ख. �म�नवस/जीप/�पकअप ७०/- 

ग. �नजी तथा भाडाका कार र टे�पो ५०/- 

घ. अ�य सवार� २५/- 

 

३. द�तरुः दता� तथा स�ालन ईजाजतः 

बौद�काल� गाउँपा�लका �े�मा ठेला, �र�सा, टाँगा, दता� गर� न�बर �दए बापत बौद�काल� 

गाउँपा�लकाले २५०/- सवार� दता� कर लगाउने 
 

 

अनसुचुी ७ 

�व�ापन कर 

बौद�काल� गाउँपा�लका �े� �भ� रािखने �व�भ� �यापा�रक �व�ापन 

बोड�ह�मा ��त वग� �फट  

१०० 

अ�थायी �यवसा�यक �यानरह�मा ��त ह�ा  ५०० 

�यवसा�यक �चार�सार जीप/बाईक/�र�सावाट माई�कङमा   ५०० 
  

 

अनसुचुी ८ 

मनोर�न कर 

१. �सनेमाहल, �भ�डयोहल, सां�कृ�तक �दश�नहल, �थयटर सङगीत, मनो�न �दश�न �थल, 

ऐ�तहा�सक �थल, परुाताि�वक �थल एवं धा�म�क मह�वका स�पदाको �वेश श�ुक 

चार ��तशत । तर, ऐ�तहा�सक �थल, परुाताि�वक �थल र धा�म�क मह�वका 

स�पदामा �वेश गदा� नेपाल� नाग�रकलाई यस �करण बमोिजम श�ुक �लन पाइने 

छैन । 

२. जाद,ु सक� स, चटक आ�दमा ��त �दन एक �पैया । 

३. �यावसा�यक �भ�डयोमा ��त �भ�डयो ��तवष� �तन सय �पैयाँ । 

४. सा�ह�य, सँ�गत तथा मनोर�जन �दश�न/मलेा/महो�सवमा ��द�दन पाचँ सय 

�पैया। 

अनसुचुी ९ 

वहाल �वटौर� श�ुक 

१. आ�नो �े�मा आफुले �नमा�ण, रेखदेख वा स�ालन गरेको हाट बजार र 

साव�ज�नक �थल, ऐलानी ज�गा वा बाटोको छेउमा अ�थायी पसल था�न �दए 

बापत ��त वग�फुट मा�सक बहाल �वटौर� दश �पैयाँ ।  

 
 
 



अनसुचुी १० 

पा�क� ङ श�ुक 

१. बौद�काल� गाउँपा�लकाले आफुले �यव�था गरेको सवार� पाक� मा पा�क� ङ ग�रएको 

बस, �म�नवस, �क, �या�टरमा पा�क� ङ गन� समयको आधारमा एक पटकमा पचास 

�पैया । 

२. गाउँपा�लकाले आफुले �नमा�ण गर� संचालन गरेको आध�ुनक स�ुवधा स�प� वस 

पाक� मा ��तघ�टा �. चा�लस �प�या । 

३. गाउँपा�लकाले आफुले तोकेको कार पा�क� ङ �े�मा पा�क� ङ गन� कारमा पा�क� ङ 

गन� समयको आधारमा एक पटकमा वीस �प�या ।  

४. माथी उ�लेिखत सवार� साधन बाहेक अ�य सवार� साधनह�का लागी   

गाउँपा�लकाले �यव�था गरेको  आधारमा दश �प�या । 

 

अनसुचुी ११ 

सेवा श�ुक, द�तरु 

म�ुयाङकन सेवा श�ुक 

स�प�ी म�ुयाकँन तथा आय�ोत �मािणतमा प�हलो पटक म�ुयाँकन गदा� म�ुयाकँन 

श�ुक ला�ने र सोह� आ.व.मा सोह� �य�ीवाट सोह� �ववरण बमोिजम उ�लेिखत 

म�ुयाँकन पनुः �मािणतको �सफा�रस माग भई आएमा प�हलो पटक म�ुयाँकन गदा� 

श�ुमा लागेको सेवा श�ुकको २५% दो�ो पटक ५०% ते�ो पटक ७५% र सो भ�दा 

बढ� पटक भएमा १००% सेवा श�ुक ला�नेछ।   

स�प�ी म�ुयाकँन  � १ करोड स�म �मािणत 

गदा� 

0.5��तशत । 

आय�ोत �मािणत  � १ करोड स�म �मािणत 

गदा� 

0.25 ��तशत । 

स�प�ी/आय�ोत 

�मािणत  

� १ करोड भ�दा मा�थको 

लागी थप 

1 ��तशत । 

�सफा�रस द�तरु 

१ वंशजको आधारमा नाग�रकता �सफा�रस  1५०/- 

२ ज�मको आधारमा नाग�रकता �सफा�रस 1५०/- 

३ नेपाल� प�ुषसँग �ववाह गन� �वदेशी म�हलाको 

नाग�रकता �सफा�रस 

२५००/- 

४ नाग�रकताको ��त�लपी �सफा�रस ५५०/- 

५ नाग�रकताको सँसोधन �सफा�रस ५५०/- 

६ नाता �मािणत - नेपाल� र अं�जेी �मशः ५००/- र १०००/- 

७ �व�तु �सफा�रस २००/- 

८ �ी फेजको �व�तु �सफा�रस १०००/- 



९ नाम सँसोधन/नाम छुट/ दईु नाम �सफा�रस ५००/- 

१० ज�म�म�त �मािणत ५००/- 

११ �थायी वा अ�थायी बसोबास स�बि�ध 

�सफा�रस �मशः 

१००० र ५००/- 

१२ नामथर/ज�म�म�त सँसोधन �सफा�रस ५००/- 

१३ घरज�गा नामसार� �सफा�रस 5००/- 

१४ स�ब�ध�व�छेद भएको �सफा�रस १०००/- 

१५ फुकुवा �सफा�रस ५००/- 

१६ पे�सन काड� वा सो स�बि�ध अ�य �सफा�रस 10००/- 

१७ हकवाला सँर�ण �सफा�रस २००/- 

१८ न�ल �मािणत द�तरु मालपोत र�सद समते १००/- 

१९ �यवसाय दता� �माणप�को न�ल ��त ५००/- 

२० �यवसाय दता� लगत क�ाको �सफा�रस १०००/- 

२१ घरन�सा नामसार� ५००/- 

२२ घर �नमा�ण स�प� �सफा�रस RCC 1०००/- 

२३ घर �नमा�ण स�प� �सफा�रस (क�ची) 25०/- 

२४ नीिज �े�को �ख कटान �सफा�रस १५००/- 

२५ �मलाप� द�तरु १०००/- 

२६ नावालक �सफा�रस २००/- 

२७ घटना दता� �सफा�रस २५०/- 

२८ �व�भ� द�लत,जनजाती तथा थर �सफा�रस १५०/- 

२९ कर च�ुा �सफा�रस २५०/- 

३० पा�रवा�रक �ववरण �सफा�रस ५००/- 

३१ खानेपानी स�बि�ध �सफा�रस २५०/- 

३२ उ�ोग �सफा�रस (साना) १०००/- 

३३ उ�ोग �सफा�रस (मझौला) १५००/- 

३४ उ�ोग �सफा�रस (ठुलो) २०००/- 

३५ नीिज �व�ालय संचालन तथा क�ा थप 

अनमुतीको �सफा�रसः 

 

 आधारभतु २०००/- 

मा�या�मक-१० क�ास�म ४०००/- 

मा�या�मक- १२ क�ा स�म ८०००/- 

�नातक तह १६०००/- 

३६ वैदेिशक �योजनका ला�ग अ�ँजेीमा ग�रने सबै 

�कारका �सफा�रस नाता �मािणत समते 

१००० 

३७ चार�क�ला �मािणत ५०० 



३८ सँ�था दता� �सफा�रस १००० 

३९ घर ढलान/�नमा�ण गदा� बाटो �योग स�बि�ध 

�सफा�रस 

२००० 

४० सज��मन/वडा मचु�ुका द�तरु ५०० 

४१ मा�थ उ�लेिखत बाहेक सबै �कारका 

�सफा�रस 

५०० 

४२ सामा�य �सफा�रस १०० 

४३ समहु दता� �सफा�रस 5०० 

४४ समहु न�वकरण �सफा�रस 3०० 

४५ सँ�था न�वकरण �सफा�रस १००० 

४६ �यवसाय दता� श�ुक  

 कुल पुजँी ५ लाख स�म १००० 

कुल पुजँी ५ लाख देखी १० लाख स�म १५०० 

कुल पुजँी १० लाख देखी २० लाख स�म ३००० 

कुल पुजँी २० लाख देखी माथी सबै ५५०० 

४७ �यवसाय न�वकरण श�ुक  

 कुल पुजँी ५ लाख स�म ५०० 

कुल पुजँी ५ लाख देखी १० लाख स�म १००० 

कुल पुजँी १० लाख देखी २० लाख स�म १५०० 

कुल पुजँी २० लाख देखी माथी सबै २५०० 

४८ मोह� लगत क�ा �सफा�रस ३००० 

४९ छा�वृ�त �सफा�रस १०० 

५० �वप� �व�ाथ� �सफा�रस �नःश�ुक 

५१ अपा� �सफा�रस १०० 

५२ आ�थ�क अव�था ब�लयो वा स�प�ता �मािणत 2००० 

५२ आ�थ�क अव�था कमजोर वा �वप� �सफा�रस १०० 

५३ धारा जडान �सफा�रस १०० 

५४ िज�वत रहेको �सफा�रस १००० 

५५ �यवसाय ब�द �सफा�रस १५०० 

५६ �यापार �यवसाय सचँालन नभएको �सफा�रस १००० 

५७ कोट� �फ �मनाहा �सफा�रस २०० 

५८ उ�ोग ठाउँसार� वा ठेगाना प�रवत�न 

गाउँपा�लका �भ� 

२५०० 

५९ उ�ोग ठाउँसार� वा ठेगाना प�रवत�न 

गाउँपा�लका बा�हर 

७५०० 

६० �व�ालय ठाउँसार� �सफा�रस ७५०० 



६१ �यि�गत �ववरण �सफा�रस ३०० 

६२ सँर�क �सफा�रस (�यि�गत र सँ�थागत) 

�मश 

२०० र ८०० 

६३ नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम 

�सफा�रस 

५०० 

६४ कोठा खो�ने वा घर खो�ने काय�मा रोहबर 

ब�ने काय� 

५०० 

६५ �नःश�ुक वा सःश�ुक �वा��य उपचार 

�सफा�रस 

२०० 

६६ अ�य काया�लयको माग अनसुारको �ववरण 

खलुाई पठाउने काय� 

२५० 

६७ घरबाटो �मािणत 75० 

६८ ******* ****** 

६९ �ववा�हत/अ�ववा�हत �मािणत १००० 

७० घर पातल �मािणत १००० 

७१ कागज म�ुर� नामा �मािणत ५०० 

७२ हकदार �मािणत १००० 

७३ ज�गा रेखा�न र अ�य काय�को रोहवर ५०० 

७४ ज�गाधनी �माणपजुा� �सफा�रस ५०० 

७५ ज�गाधनी �माणपजुा� ��त�ल�प �सफा�रस ५०० 

७६ माथी उ�लेिखत बाहेक सबै �कारका अ��जेी 

�सफा�रस 

१००० 

७७ �या�यक स�म�तमा �ववाद दता� (�वप�ीले 

�तनु�पन�) 

२५० 

७८ �नयम अनसुार खयर, साल, �ससौ, �समल 

कटानी �सफा�रस 

पाँच वटा स�म ५०० र सो 

भ�दा बढ� ��त�ख ३०० 

७९ चालचलन �सफा�रस २५० 

८० ठेगाना/वारेश/म�ुर�नामा/खाता �सफा�रस/अ�य 

साधारण �सफा�रस 

२०० 

८१ चौपाया �नकासी �सफा�रस पाँच वटा स�म ५०० र सो 

भ�दा बढ� चौपाया १०० 

८२ �नयम अनसुार काठ दाउरा �नकासी �सफा�रस १५०० 

८३ �यकहो लोडर ��तघ�टा २7०० 

८४ क�स�टे�सी सिुचकृत ५५०० 

पश ुप�ँी �वा��य सेवा द�तरु 

१ का��ेशन  

 बहर ठुलो ६५ 



बंगरु ५५ 

बोका ३५ 

२ गोबर प�र�ण ५० 

३ गभ� प�र�ण १०० 

४ सईु/�याि�सन लगाएको ५० 

५ �वा��य प�र�ण ५० 

६ �सङ काटेको  

 ठुलो पश ु १५० 

सानो पश ु ७५ 

७ कृ��क गभा�धान  

 ठुलो पश ु २५० 

सानो पश ु १५० 

घरमै सेवा ५५० 

८ �ाग लगाउन े  

 ठुलो पश ु १०० 

सानो पश ु ५० 

   

�यि�गत घटनादता� स�ब�धी 

१ ज�म दता� (३५ �दन पछाडीको मा�) २००/- 

२ म�ृय ुदता� (३५ �दन पछाडीको मा�) २००/- 

३ �ववाह दता� (३५ �दन पछाडीको मा�) २००/- 

४ वसाईसराई आउनेको दता� (३५ �दन 

पछाडीको मा�) 

२००/- 

५ वसाईसराई जानेको दता� (३५ �दन पछाडीको 

मा�) 

10००/- 

६ स�ब�ध �ब�छेद (३५ �दन पछाडीको मा�) २००/- 

७ सबै घटना दता�को ��त�ल�प ५००/- 

अ�य �यब�था रा��य प�रचयप� तथा प�ीकरण �नयमावल�, २०७७ बमोिजम गन� । 
 

न�सा पाश र घर कायमको श�ुक 

क. बौद�काल� गाउँकाय�पा�लकाको काया�लयले �नण�य गर� �थानीय राजप�मा सचुना 

�कािशत गरे बमोिजम न�सा पाश र घर कायमको श�ुक कायम/�नधा�रण गन�छ 

। 

ख. न�सापाश श�ुक �लने स�दभ�मा घरको व�ग�करण भवन ऐन, २०५५ तथा अ�य 

�च�लत नेपाल काननु अनसुार हनुेछ । 



ग. घर कायम वा अ�भलेिखकरणको लागी बौद�काल� गाउँपा�लकाको �नण�यअनसुार 

�नि�त समय �दएर आ�हान गन� र  सो समय�भ� कायम हनुे घरह�को लागी 

उपरो� बमोिजमको दरमा �नण�य अनसुार तो�कएको दरमा छुट �दन स�नेछ । 

घ. बजारह�को �े� �नधा�रणमा बौद�काल� गाउँपा�लकाले आव�यकतानसुार पनु�व�चार 

गन� स�नेछ । 

 

अनसुचुी १२ 

पय�टन श�ुक 

१. संघीय र �ादेिशक काननुको अ�धनमा रह� बौद�काल� गाउँकाय�पा�लकाले �नण�य 

गर� �थानीय राजप�मा सचुना �काशन गन�छ । 
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