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खानपेानी, कृषि, पर्यटन र पूर्ायधारः बौदीकाली षर्कासको दीगो आधार 

 

@hellobaudikali 

अध्र्क्षको कलमबाट
नेपाली जनताको ननरन्तर संघिय र बनलदानर्ाट हानसल भएको गणतन्र र संघीर्ताको मलु ममय अनसुार 
स्थानीर् तहहरु गठनसंगै सर्यसाधारणको अनसनमत आकाङ्क्क्षाहरु स्थानीर् सरकार प्रनत हनु ुस्र्भाषर्क हो  नत 
आकाङ्क्क्षाहरु परुा गने र्ारामा हामी छौं ।हाम्रो र्स र्ारामा सबै बौदीकालीर्ासीहरुको गत बियहरुमा जस्तै 
चाल ुआनथयक बियमा पनन साथ र सहर्ोग हनुेछ भने्न मेरो षर्श्वास रहेको छ ।

नेपालको संषर्धान  स्थानीर् सरकार सचँालन ऐन २०७४ तथा अन्र् प्रचनलत काननु बमोजजम सहभानगतात्मक 
प्रषिर्ार्ाट भौगोनलक रुपमा अत्र्न्तै षर्षर्धताले भररपणुय  बहजुानतर्  बहभुाषिक  बहधुानमयक र बहसुाँस्कृनतक 
षर्शेितार्कु्त बौदीकाली गाउँपानलकाले सामाजजक सदभार्  साँस्कृनतक सहअजस्तत्र्मा आधाररत एकताबद्ध  
सभ्र् र ससुँस्कृत समाज ननमायण गदै समाजमा नबद्यामान सामाजजक कुरीनत  षर्सङ्गती तथा षर्कृनतहरुको 
न्र्नुीकरण गदै समाजमा षर्द्यमान सबै प्रकारका षर्भेद  बजिनतकरण र असषहष्णतुा  असमानताको अन्त्र् गदै 
गाउँपानलकाको सन्तनुलत षर्कास हानसल गनुयका साथै कोनभड १९ मानथ षर्जर् प्राप्त गने प्रमखु नीनत 
अबलम्र्न गरर बाषियक नीनत तथा कार्यिम र बजेट तर्ार गरर पाँचौ गाउँसभार्ाट स्र्ीकृत भएको छ । 
र्सको कार्ायन्र्र्नर्ाट गाउँपानलकाको समषृद्धको र्ारामा सघाउ पगु्ने षर्श्वास नलएको छु ।

राषिर् स्र्ाधीनता र स्र्ानभमान लोकतन्र सङ्घीर्ता जनजीषर्का सशुासन र समषृद्ध प्रानप्तको आन्दोलन र 
िाजन्तको नतेतृ्र् गने नेताहरू नागररक समाज सिार जगत र सहभागी जनसमदुार्लाई उच्च सम्मान र 
प्रशंसा गदै बधाई र धन्र्र्ाद व्र्क्त गदयछु । त्र्सैगरी बौदीकालीको समषृद्धको लानग हरदम जचन्तन र मनन 
गरररहने  गाउँपानलकालाई सहर्ोग सल्लाह र सझुार् ददनहुनुे राजनीनतक दल  समाजसेर्ी  जशक्षाप्रमेी  
बषुद्धजीषर्  कमयचारी तथा सम्पूणय बौदीकालीर्ासी प्रनत हाददयक सम्मान प्रकट गनय चाहन्छु ।

अन्त्र्मा  पाँचौ गाउँसभा सफलतापूर्यक सम्पन्न गनय सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय गाउँ सभासद ज्रू्हरु  कमयचारी 
साथीहरु  सिारकमी ज्रू्हरु साथै बौदीकाली र्ासी आमाबबुा  दाजभुाई ददददबषहननहरुप्रनत हाददयक धन्र्र्ाद 
ब्र्क्त गदै बाषियक षर्कास कार्यिमको सफल कार्ायन्र्र्नमा जटु्न सबैलाई आव्हान गदयछु । 

दगुाय बहादरु राना
अध्र्क्ष
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उपाध्र्क्षको कलमबाट
षर्श्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैनलएको कोरोना रोगका कारण षर्श्वले एकैपटक मानर्ीर् र आनथयक 
संकट सामना गनुयपरेको छ । नेपाल पनन स्र्भाषर्क रुपमा र्सबाट प्रभाषर्त भएको छ । र्सले 
ननम्त्र्ाउन ेअथयतन्र सँकुचनको मारले पने असर त छदैछ कोरोनाबाट बौदीकालीर्ासीहरुको जीर्न 
रक्षा गने र षर्काशलाई गनतजशल बनाउने गहन जजम्मेर्ारीका साथ बाषियक कार्यिम तर्ार गररएको 
छ ।र्सको कार्ायन्र्र्नमा सबै बौदीकालीर्ासीको साथ र सहर्ोग रहनेछ भने्न षर्श्वास नलएको छु । 

बाषियक कार्यिम तजुयमा र तर्ारी गदाय सँघीर् सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको बाषियक बजेटसँग 
अनधकतम तादम्र्ता नमल्ने गरी  नेपालको सँषर्धानको अनसुचुी बमोजजम स्थानीर् तहको 
अनधकारसचुी  सार्यजननक सेर्ा प्रर्ाहमा स्थानीर् सरकारको भनुमका र सँचानलत षर्कास आर्ोजनाको 
कार्ायन्र्र्नको अर्स्था समेतलाई ध्र्ानमा राखी अनतु्पादक तथा अनार्श्र्क क्षेरहरुमा खचय कटौती 
गने पुंजीगत बजेटको अंश बढाउने र चाल ुखचयमा नमतव्र्र्ीता तथा ननर्नमतता कार्म हनुे गरी 
बजेट स्र्ीकृत भएको हनुाले पकै्कपनन उत्पादनमलुक हनुेछ भने्न षर्श्वास नलएको छु ।

अन्त्र्मा  पाँचौ गाउँसभा सफलतापूर्यक सम्पन्न गनय सहर्ोग गनुयहनुे सम्पूणय गाउँ सभासद ज्रू्हरु  
कमयचारी साथीहरु  सिारकमी ज्रू्हरु साथै बौदीकाली र्ासी आमाबबुा  दाजभुाई ददददबषहननहरुप्रनत 
हाददयक धन्र्र्ाद ब्र्क्त गदै बाषियक षर्कास कार्यिमको सफल कार्ायन्र्र्मा जटु्न सबैलाई आव्हान 
गदयछु । 

मार्ादेर्ी शे्रष्ठ
उपाध्र्क्ष

 

Baudikali
Office Stamp

Baudikali
DCp



बौदीकाली गाउँपाललका 

गाउँ कार् यपाललकाको कार्ा यलर् 
डढेगाउँ, नवलपरासी(ब.स.ुप.ू) 

      गण्डकी प्रदशे, नपेाल 

 
 

@hellobaudikali baudikalimun@gmail.com 9857046264 

खानपेानी, कृषि, पर्यटन र पूर्ायधारः बौदीकाली षर्कासको दीगो आधार 

 

@hellobaudikali 

प्रमखु प्रशासकीर् अनधकृतको कलमबाट
नेपालको संषर्धानले सङ्घ प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको सरकारको व्र्र्स्था गरेको छ। र्स संषर्धानले 
सङ्घ प्रदेश र स्थानीर् तहका आ-आफ्ना अनधकार र कार्यके्षर तोकेको छ।जनताको सार्यभौम अनधकार
स्र्ार्त्तता र स्र्शासनको अनधकारलाई आत्मसाथ गदै आनथयक समानता समषृद्ध र सामाजजक न्र्ार् सनुनजित 
गनय समानपुानतक समारे्शी र सहभानगतामूलक नसद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको ननमायण गने 
अर्धारण सषहत देशमा ददगो शाजन्त सशुासन षर्कास र समदृ्दीको आकाङ्क्क्षालाई परुा गरी समदृ्ध राि ननमायण 
गनय गाउँपानलकालाई आफ्नो अनधकार क्षेरनभरको षर्िर्मा आनथयक सामाजजक सांस्कृनतक पूर्ायधार लगार्त 
समषिगत षर्कासका लानग र्ोजना बनाई लागू गने जजम्मेर्ारी र्तयमान संषर्धान तथा स्थानीर् सरकार सचँालन 
ऐन  २०७४ लगार्तका काननुले प्रदान गरेको छ।र्सै सन्दभयमा काननुले ननददयि गरेका चरण तथा 
प्रषिर्ाहरु परुा गरी अनधकारके्षर नभरका षर्िर्हरुलाई समेटेर आनथयक बिय २०७७ ७८ को लानग बाषियक 
षर्कास कार्यिम र्हाँहरु समक्ष प्रस्ततु गरेका छौ ।

बाषियक नीनत तथा कार्यिमहरुलाई बस्तपुरक र ननतजामखुी बनाउन जनप्रनतनननधहरुले गनुयभएको प्रर्त्न 
पं्रशसार्ोग्र् छ । र्सको सफल कार्ायन्र्र्नर्ाट गाउँपानलकाको समषृद्धको र्ारामा पकै्क पनन सघाउ पगु्नेछ । 
जनताको नजजकको सरकार भएको कारणले पनन स्थानीर् तहहरुले गणुस्तरीर् सार्यजननक सेर्ा सहज र सरल 
प्रषकर्ार्ाट उपलब्ध गराउन ुपने हनु्छ त्र्सका लानग बौदीकाली गाउँपानलका हरदम प्रर्ासरत छ । र्सै 
गरी षर्जत्तर् पारदजशयता र उत्तरदाषर्त्र् प्रबद्धयनमा समेत त्र्जत्तकै संरे्दनजशल रहेका छौ ।साथै र्ो नीनत तथा 
कार्यिम र बजेटले कोनभड १९ लगार्तका महामारी तथा षर्पदमाथी षर्जर् प्राप्त गने ददशामा सफलता प्राप्त 
हनुे षर्श्वास नलईएको छ ।

गाउँपानलकाको नीनत तथा कार्यिम र बजेट बनाउनको लानग महत्र्पणुय सझुार् उपलब्ध गराउनहुनुे प्रनतनननध 
सभा सदस्र् माननीर् नतलक महत  गण्डकी प्रदेश सभा सदस्र् माननीर् नबष्ण ुलानमछाने  गाउँपानलका नभर 
षिर्ाजशल राजनीनतक दलका प्रमखु प्रनतनननध  सम्पूणय जनप्रनतनननध ज्रू्हरु  कमयचारी साथीहरु सिारकमी 
ज्रू्हरु  सरुक्षाकमी ज्रू्हरु लगार्त सम्पूणय बौदीकालीर्ासी प्रनत कृतज्ञ छौ । र्सको कार्ायन्र्र्नमा पनन र्स्तै 
सहर्ोग  सहकार्य  समन्र्र् र सझुार्को अपेक्षा गाउँकार्यपानलकाको कार्ायलर्ले गरेको छ ।
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बौदीकाली गाउँपाललकाको परिचय 

गाउँपाललकाको नाम        : बौदीकाली गाउँपाललका 
स्थापना वर्ष                 : वव.सं. २०७३ 

प्रदेश                         : गण्डकी प्रदेश 

जिल्ला                       : नवलपिु 
वडा संख्या                  : ६ 

िनसंख्या                    : १५,७३४ (िनगणना २०६८ अनसुाि) 
                           मविला - ८७४४ 

                      परुुर् - ६९९० 

घि संख्या                   : २९९८ 

क्षते्रफल                     : ९१.९ वगष वकलोलमटि 
भौगोललक अवजस्थलि        : *$

)
@Æ b]lv *$

)
&Æ k"jL{ b]zfGt/ / @$

)
$(Æ b]lv @&

)
%$Æ    

pQ/L cIff+z । 

गाउँपाललकाको लसमाना     : k"j{ a'lnª6f/, blIf0f x'K;]sf]6 ufpFkflnsf kb{5 eg] klZrd kfNkf 

/ pQ/df tgx'F lhNnf kb{5 । 

मित्वपणुष बिाि                     : खििे, डेढगाउँ, मचेलड, भलुाड 
प्रमखु िािी                              : sfdL, bdfO{, If]qL, afx'g, g]jf/, b/fO{, ;fsL{, u'?Ë, 3tL{, 7s'/L, 

s'Fj/, ef6 / s'dfn। 

पयषटकीय क्षते्र                        : 8]9ufpF b]jL:yfg -csnfb]jL_, afnL3f6 aflNdsL cf>d, िकुवाको 
बाँझोबािी िनक आश्रम, cf]6fª, sf]6y/ b'uf{ejfgL, गरुुङ िोम 
स्टे, दिाई सामदुावयक िोम स्टे, बौद्ध गमु्बा निम आदद । 

चाडपवष                                       : ;fpg] ;s|fGtL, gfuk~rdL, hg}k'l0f{df, s[i0f hGdfi6dL, 

xl/tfnLsf lth, a8fbz}F, lbkfjnL -ltxf/_, kGw| k'if, df3];s|fGtL, 

r}t] bzF} -/fdgjdL_, u'h]/L k"l0f{df, gjjif{, ;+s|fGtL rG8L k"l0f{df 

-a'4hoGtL_ आदद । 

ववद्यालय संख्या                        : ३६ 
संस्थागि ववद्यालय                  : २ 

सामदुावयक ववद्यालय संख्या : ३४ 

प्रमखु खोला नदीिरु              : काली गण्डकी, बौदी खोला । 
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अन्तर सरकारी वविीय हस्तान्तरण
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वविीय व्यवस्था
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जनसहभार्गताः

अन्तर सरकारी वविीय हस्तान्तरणः



अनसूुची-३

नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

४७३४९.८६

21111 पाररश्रर्मक कमिचारी 7,500.00       

21112 पाररश्रर्मक पदार्धकारी 5,000.00       

21121 पोसाक 300.00         

21123 और्धी उपचार खचि 149.86         

21131 स्थानीय भिा 300.00         

21132 महंगी भिा 500.00         

21133 वफल्ड भिा 350.00         

21134 कमिचारीको बैठक भिा 150.00         

21135 कमिचारी प्रोत्साहन तथा परुस्कार 550.00         

21136 वैदेत्तशक भिा 500.00         

21139 अन्य भिा 850.00         

21142 पदार्धकारी अन्य सवुवधा 250.00         

21149 पदार्धकारी अन्य भिा 100.00         

21212
योगदानमा आधाररत र्नवरृ्तभरण तथा उपदान 
कोर् खचि

200.00         

21213 योगदानमा आधाररत बीमा उपदान कोर् खचि -             

21214 कमिचारी कल्याण कोर् 100.00         

21219 अन्य सामात्तजक सरुक्षा खचि -             

22111 पानी तथा र्बजलुी 100.00         

22112 संचार महसलु 100.00         

22113 साविजर्नक उपयोर्गताको सेवा खचि -             

22211 इन्धन (पदार्धकारी) 1,000.00       

22212 इन्धन (कायािलय प्रयोजन) 1,000.00       

22213 सवारी साधन ममित खचि 800.00         

22214 बीमा तथा नवीकरण खचि 350.00         

22221
मेशीनरी तथा औजार ममित सम्भार तथा 
सञ्चालन खचि

300.00         

22231
र्नर्मित साविजर्नक सम्पत्तिको ममित सम्भार 
खचि

100.00         

22291 अन्य सम्पत्तिहरुको संचालन तथा सम्भार खचि 100.00         

22311 मसलन्द तथा कायािलय सामाग्री 1,800.00       

22313 पसु्तक तथा सामाग्री खचि 100.00         

22314 इन्धन - अन्य प्रयोजन 150.00         

22315 पत्रपर्त्रका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खचि 800.00         

22319 अन्य कायािलय संचालन खचि 100.00         

22411 सेवा र परामशि 4,500.00       

22412 सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खचि 1,000.00       

22413 करार सेवा शलु्क 3,000.00       

22414 सरसफाई शलु्क -             

22419 अन्य सेवा शलु्क 100.00         

चाल ुखचि

शीर्िक

बौदीकाली गाउाँपार्लका

आ.व. २०७7/७8 को अनमुार्नत व्यय अनमुान
आर्थिक बर्ि २०७७/७८

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी वविीय हस्तान्तरण

जनसहभार्गताऋण

आ.व. २०७७/७८ 
को अनमुान



नपेाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह

शीर्िक

श्रोत

आन्तररक श्रोत
अन्तर सरकारी वविीय हस्तान्तरण

जनसहभार्गताऋण

आ.व. २०७७/७८ 
को अनमुान

22511 कमिचारी तार्लम  खचि 300.00         

22512
सीप ववकास तथा जनचेतना तार्लम तथा 
गोष्ठी सम्बन्धी खचि

500.00         

22522 कायिक्रम खचि 1,200.00       

22529 ववववध कायिक्रम खचि 500.00         

22611 अनगुमन तथा मलु्याङ्कन खचि 1,800.00       

22612 भ्रमण खचि 800.00         

22613
ववत्तशष्ट व्यत्तक्त तथा प्रर्तर्नर्ध मण्डलको भ्रमण 
खचि

100.00         

22619 अन्य भ्रमण खचि 500.00         

22711 ववववध खचि 1,500.00       

22721 सभा सञ्चालन खचि 800.00         

25314 धार्मिक तथा सांस्कृर्तक संस्था सहायता 150.00         

25315 अन्य साँस्था सहायता 150.00         

27212 उद्दार, राहत तथा पनुस्थािपना खचि 1,500.00       

27213 और्धी खररद खचि 2,000.00       

27219 अन्य सामात्तजक सहायता 350.00         

27315 मतृ कमिचारीको सवुवधा तथा सहायता 200.00         

28142 घर भाडा 1,000.00       

28143 सवारी साधन तथा मेत्तशनरी औजार भाडा 500.00         

28149 अन्य भाडा 500.00         

28911 भैपरी आउन ेचाल ुखचि 800.00         

१२८६७५.०० ०

पवुािधार ववकास कायिक्रम 37470.00

आर्थिक ववकास कायिक्रम 13125.00

सामात्तजक ववकास कायिक्रम 32470.00

वन, वातावरण तथा ववपद ब्यबस्थापन 
कायिक्रम

3660.00

संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 
कायिक्रम

31950.00

समपरुक कोर् 10000.00

१७६०२४.८६

पूाँत्तजगत खचि

कुल जम्मा



अनसूुची-४
रु. हजारमा

आव २०७७/७८ को अनमुान

०

खदु ऋण लगानी ०

 ऋण लगानी (-) ०

ऋण लगानीको सावााँ वफताि प्राप्ती (+) ०

खदु शयेर लगानी ०

 शयेर लगानी (-) ०
शयेर र्बक्रीबाट लगानी वफताि प्राप्ती (+) ०

खदु ऋण प्राप्ती ०

 ऋणको सााँवा भकु्तानी (-) ०
 ऋण प्राप्ती (+) ०

शीर्िक

वविीय व्यवस्थाः

वविीय व्यवस्था अनमुान
आर्थिक बर्ि २०७७/७८

बौदीकाली गाउाँपार्लका



 

 

  

 

 

 

बौदीकाली गाउँपाललका 

आर्थिक  ऐन, २०७७ 

 

 

सभावाट पारित भएको लिलतिः २०७७/०३/१० 

सभावाट स्वीकृत लिलतिः २०७७/०३/१० 

 

 



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) 

 

 

 

 



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१ कृषी विकास कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३५८५०००.००

२ पश ुविकास कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३४५००००.००

३ बाविघाट के्षत्र सँरक्षण कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ४०००००.००

४ कृषी तथा पशकुो दीघयकाविन र्ोजना वनमायण गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

५ गैवदर्ा खोिा बैडा खते कुिो ममयत िडा नं. २ १५००००.००

१
साविक िडा नं. ४ र ५ मा सामवुिक तरकारी खतेी 

प्रबर्द्यन
िडा नं. १ ५३००००.००

२ पाल्पािी वकसेडी कृषी सडक वनमायण िडा नं. १ ५०००००.००

३
नरमछाप आमा समिु अधरुो भिन वनमायण सम्पन्न 

(वनरन्तर)
िडा नं. १ २०००००.००

४ चारघरे आमा समिु भिन वनमायण िडा नं. १ ३५००००.००

१ फिफुि तथा तरकारी खतेी पकेट के्षत्र वनमायण कार्यक्रम िडा नं. २ ५५००००.००

२ उद्यमवशि मवििा सिकारीको फवनयचर खररद िडा नं. २ ५००००.००

१ सांघरुीखते बाँध तथा कुिो वनमायण िडा नं. ३ २०००००.००

२ पािुना घर वनमायण (वसउन) िडा नं. ३ ३५००००.००

३ सामदुावर्क भिन वनमायण (डंडरा) िडा नं. ३ ३५००००.००

१ बािुनथर कृषी भिन वनमायण िडा नं. ४ २०००००.००

२ ररठे्ठ सनु्तिा तथा कृषी उपज सँकिन केन्र वनमायण िडा नं. ४ २५००००.००

३
कृषी तथा पश ुसम्बवन्ध औषधी तथा उन्नत जातको 

विउ विजन खररद
िडा नं. ४ ११००००.००

४ आमडाँडा गैरकाष्ठ भिन वनमायण (वनरन्तर) िडा नं. ४ ३५००००.००

५ मौिाथर गैरकाष्ठ िन पैदािर भिन वनमायण (वनरन्तर) िडा नं. ४ ३५००००.००

१ वचवनधारा गाग्रीखोिा कृषी सडक िडा नं. ५ ४०००००.००

आर्थ िक र्िकास तर्िका योजना तथा काय िक्रमहरु

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु.
उपके्षत्र

खर्ा ब्यहोने 

श्रोत

गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ४

िडा नं. ५

िडा नं. ६



१ िाँि ेकुिो ममयत िडा नं. ६ ५०००००.००

१३१२५०००.००कुि जम्मा



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१ शैवक्षक विकास कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३९०००००.००

२ स्िास््र् तथा सरसफाई कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३९०००००.००

३ सामावजक समािवेशकरण कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३४०००००.००

४ कोवभड १९ सँक्रमण ब्र्बस्थापन कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् १३००००००.००

५ अक्षरर्ात्रा साविवयर्क कार्यक्रम सँचािन गा.पा. स्तरीर् ४०००००.००

६ बिुके्षवत्रर् पोषण कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् १५०००००.००

७ बािमैत्री स्थानीर् शासन िडा नं.४ िडा नं. ४ २०००००.००

८ पणुय सरसफाईर्कु्त िडा घोषणा िडा नं. ४ िडा नं. ४ १०००००.००

१
िडा स्तरीर् खानेपानी आर्ोजना ममयत तथा कृषी 

पोखरी तारिार/पाईप खररद र ग्राििे
िडा नं. १ ४२००००.००

२ वसवर्द् प्रा.वि. डाँडाथर विद्यािर् ढिान िडा नं. १ ६०००००.००

३ कृष्ण गण्डकी प्रा.वि. छाना ममयत तथा मवन्दर ममयत िडा नं. १ २०००००.००

१ कोटथर खानेपानी र्ोजना विवटटङ र्ोजना िडा नं. २ ५०००००.००

२ िवटर्ा भाडागांउ खानेपानी मिुान तथा टंकी वनमायण िडा नं. २ २०००००.००

३ जनता प्रा.वि. कोटथर बािउद्यान वनमायण िडा नं. २ १०००००.००

४ बािकल्र्ाण आ.वि. कोठा ग्रीि वनमायण िडा नं. २ १५००००.००

५ अकिादिेी प्रा.वि. गरुौटार तारिार ममयत िडा नं. २ ५००००.००

६ दईुधारे बैडा खानेपानी मिुान टंङ्की वनमायण िडा नं. २ ५५००००.००

७ धिुौटे खानेपानी र्ोजना वनमायण तथा सधुार िडा नं. २ २०००००.००

८ तल्िो वसिटंारी अमयिे खानेपानी व्र्िस्थापन र्ोजना िडा नं. २ ४५००००.००

६ िािीघाट सामदुावर्क स्िास््र् ईकाई ब्र्बस्थापन िडा नं. २ १५००००.००

१ खरेैनीटोि खानेपानी र्ोजना िडा नं. ३ १५००००.००

२ रकुिा स्िास््र् वनमायण िडा नं. ३ १५००००.००

३ शारदा आधारभतु विद्यािर् कम्पाउन्ड वनमायण िडा नं. ३ १५००००.००

४ दगुाय प्रा.वि. शौचािर् वनमायण िडा नं. ३ १५००००.००

५ वदपज्र्ोती समाज विकास केन्र शौचािर् वनमायण िडा नं. ३ १५००००.००

१ व्र्ाघन सामदुावर्क समाज घर वनमायण (वनरन्तर) िडा नं. ४ २०००००.००

२ चारडाँडा विद्यािर् कम्पाउण्ड वनमायण तथा ममयत िडा नं. ४ ३०००००.००

३ िडा स्तरीर् खानेपानी आर्ोजना ममयत िडा नं. ४ ३०००००.००

सामाजजक र्िकास तर्िका योजना तथा काय िक्रमहरु

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
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गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा काय िक्रमहरु

िडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ४

िडा नं. ५



१ िङ्ुगेिीथर खानेपानी मिुान संरक्षण िडा नं. ५ १५००००.००

१ नरम स्िास््र् चौकी तारिार तथा घडेरी ब्र्बस्थापन िडा नं. ६ ३०००००.००

२ ल्िापे गरुुङ्ग िोमस्टे साँस्कृवतक भिन िडा नं. ६ ४०००००.००

३ िुिाक तथा वसकाई केन्र शौचािर् वनमायण िडा नं. ६ १०००००.००

३२४७००००.००

िडा नं. ६
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१ विशेष साियजवनक वनमायण तथा ममयत गा.पा. स्तरीर् ६००००००.००

२ २ नं. िडा कार्ायिर् भिन वनमायण गा.पा. स्तरीर् ३५०००००.००

३ ६ िटा विंक रोडिरुको स्तरोन्नती (६*२००००००) गा.पा. स्तरीर् १२००००००.००

४
शेरािाट डडरा िुद ैवसउनिाट राईका जोड्ने सड्क 

(बिुबवषयर्)
गा.पा. स्तरीर् ४५००००.००

५ ६ नं. िडा कार्ायिर् वनमायण वनरन्तर गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

६ ५ नं. िडा कार्ायिर् वनमायण सम्पन्न गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

१ मचडेीटार वसंचाइ र्ोजना िडा नं. १ १००००००.००

२
दउेरािी भन्ज्र्ाङ दखेी रातोमाटो जोड्ने मोटरबाटो 

वनमायण
िडा नं. १ २०००००.००

३ िडा स्तरीर् सडक ममयत तथा सधुार िडा नं. १ ६०००००.००

१ केरमटार मवुखर्ाथर तिाड आन्तररक बाटो ममयत िडा नं. २ ५०००००.००

२ विरिी कुिो वनमायण तथा ममयत सधुार िडा नं. २ ४५००००.००

३ गल्झौडी पधेंरा दखेी कोटथर मोटरबाटोको ग्रडे सधुार िडा नं. २ ५५००००.००

४ िडा कार्ायिर् डुम्रीशाखा धारापानी मोटरबाटो विस्तार िडा नं. २ १५००००.००

५ वतरन्दी वसँचाईकुिो ममयत सधुार िडा नं. २ ८००००.००

६ गौवदर्ा कुिो ममयत सधुार िडा नं. २ १०००००.००

७ ढोड भन्ज्र्ाङ- तल्िो िवटर्ा बाटो वनमायण िडा नं. २ ७००००.००

८ डेढगाउँ वसँचाई भिन पिाष्टर िडा नं. २ १०००००.००

१ राईका सांघरुीपिु मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ३ ५०००००.००

२ िडा कार्ायिर् दखेी मदनस्िाँरा मोटरबाटो वनमायण िडा नं. ३ ७०००००.००

३ घरादी िररडाँडा कोररडोर सडक वनमायण िडा नं. ३ ३५००००.००

४ मकु्तीनाथ िािविकास केन्र वनमायण िडा नं. ३ ४०००००.००

५ सडक तथा अन्र् आर्ोजनािरुको ममयत/सँभार िडा नं. ३ ८१००००.००

१ शावन्त आमा समिु भिन वनमायण िडा नं. ४ १५००००.००

२
मावथल्िो कुिाकोट मावस्कथर दखेी तल्िो कुिाकोट 

परुानो बाटो सोविङ्ग
िडा नं. ४ ३०००००.००

३
तल्िो कुिाकोट स्िास््र्चौकी दखेी गरुुस्िारा बस्ती 

सम्म बाटो वनमायण
िडा नं. ४ ३५००००.००

४ िडा स्तरीर् सडक ममयत तथा वनमायण िडा नं. ४ १४०००००.००

पिुा िधार र्िकास तर्िका योजना तथा काय िक्रमहरु

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र

गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा काय िक्रमहरु

िडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ४



५
िडा स्तरीर् मठ/मवन्दर/पाटी/पौिा तथा शौचािर् 

वनमायण
िडा नं. ४ ३०००००.००

१ िियिे आमा समिु भिन वनमायण िडा नं. ५ ६०००००.००

२ वचतौरेथर गाग्रीखोिा मोटरबाटो वनमायण िडा नं. ५ ४०००००.००

३ वनरन्दीखोिा र गाग्रीखोिा पवििो िघजुिविद्यतु ममयत िडा नं. ५ २५००००.००

४ अखयिाथर भवििि ग्राउण्ड कम्पाउण्ड िडा नं. ५ १०००००.००

५ िङ्ुगेिीथर वभवत्रबाटो वसंढी वनमायण िडा नं. ५ १०००००.००

६ सडकिरुङ्को ममयत तथा सम्भार खचय िडा नं. ५ १५००००.००

१ नगरडाँडा दखेी परुानो नरम डडुिा मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ६ २०००००.००

२
ल्िापे तल्िोथर दखेी वसमिडाँडा िुद ैजिुिा खोिा 

जोड्ने मोटरिाटो वनमायण तथा ममयत
िडा नं. ६ २०००००.००

३ माझडाँडा साियजवनक खिे मैदान वनमायण िडा नं. ६ ५०००००.००

४
नगरडाँडा भञ्जज्र्ाङ नरम वमथकुरम जोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोन्नती
िडा नं. ६ ६०००००.००

५
जनता आधारभतु विद्यािर् ग्िाविन, गेट  र भवििि 

खिेमैदान वनमायण
िडा नं. ६ ६०००००.००

६
घती थङ्ुगा दखेी नेिारिारी िुद ैमधकुोट जोड्ने 

मोटरबाटो स्तरोन्नती
िडा नं. ६ ५६००००.००

७ नगरडाँडा भञ्जज्र्ाङ िुद ैपरुानो नरम मोटरबाटो स्तरोन्नती िडा नं. ६ ५०००००.००

८
नगरडाँडा भञ्जज्र्ाङ दखेी िडा कार्ायिर् सम्म जाने 

मोटरबाटो स्तरोन्नती
िडा नं. ६ ७०००००.००

३७४७००००.००

िडा नं. ५

िडा नं. ६
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१ विपद ब्र्बस्थापन कोष गा.पा. स्तरीर् १००००००.००

१ िुवग्द पविरो वनर्न्त्रण तथा बाटो वनमायण िडा नं. १ २६००००.००

१ िडा स्तरीर् सडक तथा अन्र् र्ोजना ममयत सधुार िडा नं. २ ६०००००.००

१ बन समिु भिन वनमायण िडा नं. ३ ३५००००.००

२ बेिभन्ज्र्ाङ मा.वि. तटबन्धन िडा नं. ३ ४०००००.००

१ कबवुिर्वत िन गोडमेि तथा ब्र्बस्थापन िडा नं. ४ ४०००००.००

२ जवैिक विविधता सँरक्षण तथा ब्र्बस्थापन कार्यक्रम िडा नं. ४ १०००००.००

१ िवथयङ सेन्टरमा तारजािी ब्र्बस्थापन िडा नं. ५ ४०००००.००

२
ठुिो वपपि- िियिे बाटोको छेउमा ग्र्ाविन तथा जािी 

वनमायण
िडा नं. ५ १५००००.००

३६६००००.००

िन, िातािरण तथा र्िपद ब्यबस्थापन तर्िका योजना तथा काय िक्रमहरु

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र

गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा काय िक्रमहरु

िडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ४

िडा नं. ५
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१
गाउँपाविका प्रशासवनक भिन वनमायण तथा जग्गा 

ब्र्बस्थापन
गाउँपाविका १०००००००.००

२ फवनयचर एण्ड वफक्चसय खररद गाउँपाविका १००००००.००

३ सिारी साधन खररद गाउँपाविका ६५०००००.००

४ मेवशनरी औजार गाउँपाविका १००००००.००

५ गाउँ र्ातार्ात गरुुर्ोजना अद्यािवधक गाउँपाविका ५०००००.००

६ गाउँपाविका विकास गरुुर्ोजना अद्यािवधक गाउँपाविका १००००००.००

७ सचुना प्रविवध विकास कार्यक्रम गाउँपाविका १००००००.००

८ विवभन्न आर्ोजनािरुको  DPR तर्ारी गाउँपाविका ४५०००००.००

९ कमयचारी क्षमता विकास कार्यक्रम गाउँपाविका ३०००००.००

१० जनप्रवतवनवध क्षमता विकास कार्यक्रम गाउँपाविका ३०००००.००

११ पंजीकरण ब्र्बस्थापन गाउँपाविका २०००००.००

१२ ब्र्किो िोडर सँचािन खचय गाउँपाविका २००००००.००

१३ न्र्ार्ीक सवमवतको क्षमता विकास/सवचिािर् वनमायण गाउँपाविका ५०००००.००

१४ साियजवनक सनुिुाई कार्यक्रम गाउँपाविका ५०००००.००

१५ कर जागरण कार्यक्रम गाउँपाविका १०००००.००

१६ फोिोरमैिा ब्र्बस्थापन सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गाउँपाविका १५००००.००

१७ सिकारी वशक्षा कार्यक्रम गाउँपाविका २०००००.००

१
स्िास््र् चौकी तथा सिकारीिरुको िागी कार्ायिर् 

सामाग्री खररद
िडा नं. १ ३०००००.००

२ िडा सँचािन खचय िडा नं. १ २५००००.००

१ ईिाका प्रिरी कार्ायिर् फवनयचर खररद िडा नं. २ ५००००.००

२ िडा सँचािन खचय िडा नं. २ ४०००००.००

१ िडा सँचािन खचय िडा नं. ३ २५००००.००

१
मवििा स्िास््र् स्िरं्सेविक तथा प्रअिरुको िडा 

स्तरीर् बैठक
िडा नं. ४ १०००००.००

२ िडा सँचािन खचय िडा नं. ४ २५००००.००

१ नागररक सन्तवुष्ट सिके्षण र अन्तर वनकार् समन्िर् १०००००.००

२ िडा सँचािन खचय २५००००.००

संस्थागत र्िकास , सिेा प्रिाह र सशुासन तर्िका योजना तथा काय िक्रमहरु

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र

गाउँपालिकास्तरीय योजना तथा काय िक्रमहरु

िडा स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु

िडा नं. १

िडा नं. २

िडा नं. ३

िडा नं. ४

िडा नं. ५



१ िडा सँचािन खचय २५००००.००

३१९५००००.००

िडा नं. ६

कुि जम्मा



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१ बागबावन विकास कार्यक्रम

१.१ अवमिो जातको फिफुिको बगैचा ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

१.२ फिफुि विरुिा खररद (७५% अनदुान) गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२ बावि संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम

२.२ विषादी तथा खाद्यतयि खररद/वितरण गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२.२ प्राङगाररक मि वितरण (५०% अनदुान) गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२.३ बािीमा िाग्ने रोगवकरा पविचान र ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

३ कृषी र्ान्त्रीकरण कार्यक्रम

३.१ कृषी औजार खररद/वितरण (६० प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

३.२ िाते ट्र्ाक्टर खररद/वितरण (५० प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् ३६००००.००

३.३ वसंचाई पाईप खररद/वितरण (७५ प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

४ कृषी प्रोयसािन कार्यक्रम

४.१ कृषक सम्मान कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ५००००.००

४.२
गाउँपाविका स्तररर् मोडि फमय स्थापना (५० प्रवतशत 

अनदुान)
गा.पा. स्तरीर् ३५००००.००

४.३ व्र्िसावर्क वकसान प्रोयसािन कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् २५००००.००

५ कृषी प्रसार कार्यक्रम

५.१

कोवभड १९ का कारण बेरोजगार िुन पगेुका र्िुािरुको 

मागको आधारमा कृषी सँचािन Start Up कार्यक्रम 

(७५ %  अनदुान)

७०००००.००

५.२ कृषी सम्बवन्ध छपाई तथा पचाय पम््िेट तर्ारी/वितरण ७५०००.००

५.३ स्थानीर् कृषी उयपादनको िावग बजाररकरण कार्यक्रम २०००००.००

६ तरकारी नसयरी स्थापना कार्यक्रम (५० प्रवतशत अनदुान) २०००००.००

७ वबउविजन खररद कार्यक्रम

७.१ वमवनवकट खररद/वितरण १५००००.००

७.२ आि ुतथा गिुकँो विउ खररद/वितरण २०००००.००

७.३ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको विउ खररद/वितरण १५००००.००

३५८५०००.००जम्मा

कृर्ि र्िकास काय िक्रम

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१ नमनुा गोठ सधुार कार्यक्रम (५० प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

२ औषधी तथा भ्र्ाक्सीन खररद गा.पा. स्तरीर् २५००००.००

३ कृषक ताविम गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

४ पश ुस्िास््र् वशविर गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

५ नश्ल सधुार कार्यक्रम (५० प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् ३५००००.००

६ घांस विकास कार्यक्रम (५० प्रवतशत अनदुान) गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

७ पश ुविमा कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

८ रेविज रोग सम्बवन्ध अवभमवुखकरण गा.पा. स्तरीर् ५००००.००

९
डेरी उद्योग सँचािन साझदेारी कार्यक्रम (५० प्रवतशत 

अनदुान)
गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

१०
मास ुपसि सधुार नमनुा कार्यक्रम  (५० प्रवतशत 

अनदुान)
गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

११
घांस खतेी विस्तार तथा श्रोत केन्र स्थापना (५० 

प्रवतशत अनदुान)
गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

१२
मेवशनरी सामाग्री वितरण कार्यक्रम  (५० प्रवतशत 

अनदुान)
गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

१३ पशपुन्छी प्रर्ोगशािा स्थापना गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

१४ कृत्रीम गभायधान कार्यक्रम व्र्िस्थापन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

१५ बाख्रा पकेट कार्यक्रम संचािन गा.पा. स्तरीर् ४०००००.००

१६ कुखरुा पकेट कार्यक्रम सँचािन गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

१७ िगंरुपािन प्रबर्द्यन कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

३४५००००.००जम्मा

पश ुर्िकास काय िक्रम

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१
कोवभड िवक्षत कार्यक्रमः डेढगाउँ मा.वि.को शैवक्षक 

पिुायधार विकास
िडा नं. २ ८०००००.००

२
कोवभड िवक्षत कार्यक्रमः धमाययमा मा.वि.को शैवक्षक 

पिुायधार विकास
िडा नं. १ ५०००००.००

३
सबै माध्र्ावमक विद्यिर्मा १ नमनुा स्माटय कक्षा 

ब्र्बस्थापन
५ िटा मा.वि. ५०००००.००

४ विद्यतु उपिब्ध नभएको विद्यिर्मा सोिार जडान गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

५ सबै ECD िरुको क्षमता विकास/व्र्िस्थापन गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

६
शैवक्षक वसकाई उपिवब्ध सम्बवन्ध अन्तरवक्रर्ा/वसकाई 

उपिब्धी पररक्षा
गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

७ शैवक्षक क्र्ािेन्डर प्रकाशन गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

८ वशक्षा र्ोजना वनमायण गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

९ अनौपचाररक वशक्षा कार्यक्रम/अवभभािक वशक्षा गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

१० सबै आधारभतु विद्यािर्िरुमा ईन्टरनेट सँचािन शलु्क गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

११ बािवशक्षा सिजकताय ताविम गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

१३ अवतररक्त कक्षा सँचािन अनदुान मा.वि. गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

१४ वशक्षा सम्बवन्ध बैठक गा.पा. स्तरीर् ५००००.००

३९०००००.००कुि जम्मा

शलैिक र्िकास काय िक्रम

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र
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१ स्िास््र् सम्बवन्ध बैठक तथा बावषयक सवमक्षा गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२ स्िास््र् सम्बवन्ध उपकरण तथा साधन खररद गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

४ स्िास््र् प्रचारप्रसार सामाग्री गा.पा. स्तरीर् ५००००.००

५
PHC को पिुायधार तथा अन्र् ब्र्बस्थापन/सँचािन 

अनदुान
रकुिा प्रा.स्िा.के. ३०००००.००

६ एम्बिेुन्स व्र्िस्थापन गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

७ स्िास््र् चौकीको  व्र्िस्थापन तथा सँचािन अनदुान स्िा.चौ. २०००००.००

८
सामदुावर्क स्िास््र् ईकाईको ब्र्बस्थापन /सँचािन 

अनदुान
िडा नं. २ र ५ १०००००.००

९
गभयिती मवििासँग मवििा स्िास््र् स्िरं्सेविका 

पररचािन
गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

१० खोप तथा वनर्वमत कार्यक्रम सँचािन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

११

गाउँपाविका वभत्र उपिब्ध आर्बेुवदक तथा औषवधर् 

गणु भएका जवडबवुटिरुको खोज, अनसुन्धान तथा 

कार्यशािा गोष्ठी र वििरण प्रकाशन

गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

१६ अयर्ािश्र्कीर् आर्िुवेदक औषधी खररद गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

१७ आर्िुवेदक गाउँघर वक्िवनक गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

१८ पंचकमय कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

१९ र्ोगा वशविर सँचािन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२१ स्िास््र् सम्बवन्ध छपाई तथा विविध गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

२२ स्िास््र् प्रर्ोगशािा ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

२३ स्िास््र्कमीिरुको क्षमता विकास ताविम गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

२४ स्िास््र् संस्थािरुमा कम््र्टुर/वप्रन्टर ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

२५
िडा नं. ५ मा सामदुावर्क स्िास््र् इकाई स्थापना 

कमयचारी तिब समेत
िडा नं. ५ ३०००००.००

२६ रकुिामा खोप केन्र वनमायण िडा नं. ३ २५००००.००

२७ मेवडक मोिाईि कार्यक्रम संचािन गा.पा. स्तरीर् १५००००.००

३९०००००.००कुि जम्मा

स्िास््य तथा सरसर्ाई काय िक्रम

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१

दवित िवक्षत कार्यक्रमः आवथयक बषय २०७७/७८ 

वभत्रका खरको छानो भएका दवितिरुको १०० घरमा 

जस्तापाता फेने कार्यक्रम

गा.पा. स्तरीर् ८०००००.००

२
अपाङ्ग िवक्षत कार्यक्रमः अपाङ्गिरुको िागी 

आिश्र्क उपकरण खररद तथा वितरण
गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

३ जषे्ठनागररक िवक्षत कार्यक्रमः

३.१
 ८५ बषय पगेुका जषे्ठ नागररकिरुको िावग बावषयक 

चाडपिय खचय ब्र्बस्थापन

३.२ जषे्ठ नागररकसँग १ वदन कार्यक्रम( अनभुि साटासाट)

४ मवििा सशवक्तकरण तथा िाििाविका िवक्षत कार्यक्रम

४.१
वकशोरवकशोरीिरुिाई स्िास््र्कमी माफय त स्िास््र् 

तथा प्रजनन स्िास््र् सम्बवन्ध प्रवशक्षण कार्यक्रम
५००००.००

४.२ बाि अवधकार सम्बवन्ध प्रवशक्षण कार्यक्रम ५००००.००

४.३ मवििा सशवक्तकरण कार्यक्रम ४०००००.००

५
र्िुा स्िरोजगार कार्यक्रम (कोवभड १९ िवक्षत): 

रोजगारी श्रजृना गने कार्यिाई अनदुान उपिब्ध गराउने
गा.पा. स्तरीर् ९०००००.००

६ जनजाती िवक्षत कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ३०००००.००

३४०००००.००कुि जम्मा

गा.पा. स्तरीर्

गा.पा. स्तरीर् ६०००००.००

सामाजजक समािशेशकरण काय िक्रम

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र



गाउँपालिका अनुदान जनसहभालगता

१ क्िारेन्टाइन ब्र्बस्थापन

१.१ क्िारेन्टाइनको भौवतक ब्र्बस्थापन ८०००००.००

१.२ जनशवक्त/स्िरं्सेिक ब्र्बस्थापन , प्रोयसािन भत्ता १६०००००.००

२ कन्रर्ाक रेवसङ तथा उपचार व्र्िस्थापन

२.१ स्िास््र्कमी पररचािन १२०००००.००

२.२ पररक्षण ब्र्बस्थापन १५०००००.००

२.३ विरामी ब्र्बस्थापन १५०००००.००

३ कोवभड विशेष त्र्ांक संकिा तथा ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् १०००००.००

४ कोवभड विशेष जनचतेनामिुक कार्यक्रम गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

५ क्िारेन्टाईनमा बस्नेिरुको िागी राशन ब्र्बस्थापन गा.पा. स्तरीर् १५०००००.००

६
कोवभड तथा अन्र् विपदबाट प्रभावितिरुको िागी 

विशेष संरक्षण कार्यक्रम
गा.पा. स्तरीर् १७५००००.००

७ मवििा स्िा.स्ि.से. पररचािन गा.पा. स्तरीर् ४०००००.००

८ कोवभड वक्िवनक गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

९ RRT पररचािन गा.पा. स्तरीर् २०००००.००

१० कोवभड १९ सम्बवन्ध मनोपरामशय सेिा गा.पा. स्तरीर् ५०००००.००

११
कोवभड १९ तथा अन्र् विपद व्र्िस्थापन 

सामाग्रीिरु खररद
गा.पा. स्तरीर् ९५००००.००

१३००००००.००
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कुि जम्मा

गा.पा. स्तरीर्

गा.पा. स्तरीर्

कोशिड १९ संक्रमण ब्यबस्थापन

लस.न. योजनाहरुको लििरण
कायाान्ियन 

हुने स्थान

प्रस्तालित बजेट रु. खर्ा ब्यहोने 

श्रोत
उपके्षत्र
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