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बुद्धभूमी नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको  

आलथिक ऐन, २०७६ 

प्रस्तावना : 

बुद्धभमूी नगरिापलकाको आपथिक वर्ि २०७६/०७७ को अथि सम्वन्धी प्रस्तावलाई कायािन्वयन गनिको पनपमत्त स्थानीयकर, 

शलु्क, दस्तरु र जरीवाना संकलन गनि, छुट पदन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासपनक व्यवस्था गनि बाञ्छनीय भएकोले नेिालको 

संपवधानको धारा २३० बमोपजम बुद्धभमूी नगरिापलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१) संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनका नाम “बुद्धभमूी नगरिापलका आपथिक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

 

(२) यो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गते दपेि बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र लाग ूहनुेछ । 

 

२)  सम्पलिकर /भूलमकर (मािपोत) :  बुद्धभमूी नगरिापलका क्षते्रपभत्र अनुसचूी (१) बमोपजम संम्िपत कर / भपूमकर (मालिोत)  

लगाई एकै िटक असलु गररनछे ।  

 

३) आ.व.०७४।७५ सम्मको भुलमकर (मािपोत) बक्र्ौता:  बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र अनुसचूी (२) बमोपजम 

आ.व.०७४।७५ सम्मको मालिोत कर र घर कर बक्यौता भए अनुसचूी-२ मा उल्लेि अनुसारको कर र बक्यौता वाित लाग्ने दस्तुर 

समेत असलु उिर गररने छ ।  । 

 

४)  बहाि कर :  बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र कुनवै्यपि वा संस्थाल ेभवन, घर, िसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्िर, सेड, जग्गा 

वा िोिरी िरैु वा आपशंक तबरल ेसाथै अन्य कुन ैआम्दानी हुने गरी बहालमा पदएकोमा अनुसचूी (३) बमोपजम बहाल कर लगाइ 

असलु उिर गररनछे । घर बहाल असलुीको कायिपवपध बनाइि लाग ूगररने छ । 

 

५)  व्र्वसार् कर :  बुद्धभमूी नगरिापलका क्षते्रपभत्र दताि वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग, व्यािार, व्यवसाय, सेवा र यस्त ै

प्रकारका जनु सकैु कारोबार गन े व्यपि वा पनकायलाई व्यवसायको प्रकृपत, आपथिक कारोवार, स्थान पबर्ेश र लगानीका 

आधारमा अनुसचूी (४) बमोपजम व्यवसाय कर लगाइ असलु उिर गररनेछ । त्यसरी व्यवसाय कर असुल गदाि बैंक तथा पवत्तीय 

संस्था र सिुर माकेटहरुको हकमा प्रत्येक कारोवार स्थलमा कारोवारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी असलु उिर गररनेछ । 

 

६) जडीबुटी, कवाडी, नदीजन्र् प्रसोलधत र जीबजन्त ु लनकासी कर : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र कुनैव्यपि वा संस्थाल े

ऊन, िोटो, जपडबुटी, बनकस, कवाडी माल र अन्य मतृ वा माररएका जीबजन्तुको हाड, पसडं, प्वाि, छाला जस्ता बस्तुको 

व्यवसापयक कारोबार गरेबाित अनुसचूी (५) बमोपजमको कर लगाई असलु उिर गररनेछ । 

 तर प्रचपलत काननूल ेपनर्ेध गररएकाको हकमा भने उपल्लपित व्यबस्था लागहूुने छैन । 
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७) सवारी साधन र पटके सबारी कर : सवारी साधन कर अनुसचूी (६)बमोपजम लगाइ असलु उिर गररनछे । 

 

८) लवज्ञापन कर : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र हुन ेसव ै पकपसमका पवज्ञािनमा अनुसचूी(७) बमोपजमको पवज्ञािनकर लगाई 

असलु उिर गररनछे । 

 

९)  मनोरञ्जन कर : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्र पभत्र हुन ेर शलु्क पलई सञ्चालन गररन ेजनुसकैु प्रकारको मनोरञ्जन व्यवसायमा 

अनुसचूी (८) बमोपजमको मनोरञ्जनकर लगाई असलु उिर गररनछे । 

 

१०)  बहाि लबटौरी शुल्क : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र आफुल े पनमािण, रेिदिे वा सञ्चालन गरेका वा साबिजपनक ऐलानी 

िपति जग्गा वा भबनमा हाटबजार वा िसल वा सडक वा बाटो पकनार वा पवशेर् मेलािविमा अनुसचूी (९) मा भएको व्यवस्था 

अनुसार बहाल पवटौरी शलु्क लगाई असलु उिर गररनेछ । 

 

११)  सवारी साधन पालकि ङ्ग शुल्क : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र कुन ैसवारी साधनलाई िापकि ङ्ग सपुवधा उिलब्ध गराए वाित 

अनसुचूी (१०) बमोपजम सवारी साधन िापकि ङ्ग शलु्क लगाइ असलु उिर गररनेछ । साथै िापकि ङ्ग व्यवसाय सञ्चालन गन े

ब्यपि वा संस्थाले बुद्धभमूी  नगरिापलकाबाट िबुि अनुमपत पलएको हनुु िनछे । 

 

१२)  सेवा शुल्क दस्तुर : बुद्धभमूी नगरिापलकाले पनमािण, सञ्चालन वा व्यवस्थािन गरेका अनुसचूी (११) मा उपल्लपित स्थानीय 

िवुािधार र उिलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसचूीमा व्यवस्था भएबमोपजम शलु्क लगाई असलु उिर गररनेछ । 

 

१३)  पर्िटन शुल्क : बुद्धभमूी नगरिापलकाले तोकेका स्थानहरुमा ियिटक प्रवेश गदाि अनुसचूी (१२) मा उपल्लपित दरमा ियिटन 

शलु्क लगाई असलु उिर गररनछे । 

 

१४)  जररवाना : बुद्धभमूी नगरिापलका क्षेत्रपभत्र पनर्ेध गररएका साविजपनक सडक तथा फुटिाथमा सवारी साधन िापकि ङ्ग वा व्यािार 

व्यवसाय वा फोहरमैला गने तथा प्रचपलत कानुन पबिरीतका कायि गने लाई अनुसचूी (१३) बमोपजम जररवाना गररन ेछ । साथै 

बुद्धभमूी नगरिापलका, नगर कायििापलकाले समय समयमा यस ब्यबस्थामा थिघट तथा िनुराबलोकन गनि सक्नछे । 

 

१५)  घरजग्गा रलजष्ट्रेशन शुल्क :  बुद्धभमूी नगरिापलका क्षते्र पभत्रका घरजग्गा वा अन्य सम्िपत्तहरुको रपजष्ट्रेशन गदाि अनुसचूी 

 (१४) बमोपजम रपजष्ट्रेशन शलु्क लगाई असलु उिर गररनछे । 

 

१६)  कर तथा शुल्क संकिन कार्िलवलध :  यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोपजम र अन्यका हकमा यस ऐन सँग नबापिने गरी 

बुद्धभमूी नगरिापलका, नगरकायििापलकाले तोके बमोपजम हुनछे । 
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१७)  अन्र् व्र्वस्था : १) संपघय कानून/प्रदशे कानूनबाट सम्िपत्त करको व्यवस्थािन िररवतिन भई आएमा अनुसचूी-१ बमोपजमको 

दररेट अनुसार भमूीकर वा सम्िपत्तकर वा घरकर वा मालिोत कर समेत लगाउन सपकन े छ । सम्िपत्त कर लगाउँदा तोपकएको 

स्थानमा बनेको घर तथा संरचनाको मलू्य कर दाता स्वयंल ेकायािलयबाट तोपकएको फमेट अनुसारको पनवेदन माफि त स्व घोर्णा 

गनि सक्नेछन । तर कायािलयलाई करदाताले गरेको स्व घोर्णा अस्वभापवक लागेमा प्रापवपधक माफि त स्थलगत पनररक्षण गरर िनु 

मलू्यांकन गनि सक्नेछ ।  साथै बुद्धभमूी नगरिापलकाका पवर्यगत शािा, वडा तथा अन्य कायािलयहरु बाट सेवा प्रवाह गदाि 

सेवाग्राहीले बुिाउन ुिने कर, शलु्क, दस्तरु तथा जरीवानालाई सेवा सँग आबद्ध गरी अपनबायि असलु उिर गरी सेवा प्रवाह गनुि 

िनेछ । तर नागरीकताको पसफाररस तथा व्यपिगत घटना दताि गदाि प्रपतबद्धता ित्र पलई सेवा प्रबाह गनि भन ेबाधा िगुेको मापनन े

छैन । 

 

१८)  र्सै ऐन बमोलजम भएको मालनने :  यो ऐन जारी हुन अपघ भए गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोपजम भए गरेको मापननेछ । 

 

१९)  लनर्म वा कार्िलवलध बनाउन सक्ने : बुद्धभमूी नगरिापलका नगर कायििापलकाल े यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई 

कायािन्वयन गनिका लापग आवश्यक पनयम वा कायिपवपध बनाउन सक्नेछ् । 

 

२०)  सालबक बमोलजम हुने :  यस ऐनमा उपल्लपित व्यवस्था यसै बमोपजम र उपल्लपित नभएको हकमा सापबक बमोपजम न ै

हुनेछ । 

 

२१)   खारेजी :  सापवकमा बुद्धभमूी नगरिापलकाल ेलाग ूगद ैआएका व्यवस्थाहरु यस ऐन सँग प्रपतकुल दपेिएमा प्रपतकुल भएको 

हद सम्म िारेज हुनछेन् । 
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अनुसचूी (१) 

दफा (२) संग सम्बन्धीत 

सम्पलि कर 

श्रेणी तोपकएका जग्गा तथा घडेरीहरुको हकमा श्रेणी अनुसार र नतोपकएको हकमा न्यनूतम १० मीटर मोहडाको एक कट्ठालाई आधार मानी 

प्रपतकट्ठाको न्यनूतम मलू्यांकन अनुसार करको दर प्रपत लाि रु.२०।- कायम गररएको छ । पिछाड एक कट्ठाभन्दा बढी जग्गा हुनेको हकमा १ 

कट्ठा भन्दा पिछाडको जग्गालाई सम्िपत्त कर प्रयोजनाथि िेतीयोग्य जग्गाको रुिमा मलू्यांकन गररन ेछ । लालिजुाि नभएका घरजग्गाको हकमा 

समेत सोही अनुसार सेवा शलु्क लगाईन ेछ ।  

सालवक महेन्रकोट गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं १ 

क्र.स  जग्गाको क्षेत्रहरु र पववरण न्यूनतम मलू्यांकन मलू्यांकन रकम अक्षरमा करको दर 

१ गोरुपसङ्गे सपन्धिकि  सडकका दायाबायाका जग्गा  १०००००० दश लाि २०० 

२ कालोित्र ेसडक पटक्कर बुड्ढी ७००००० सात लाि १४० 

३ अन्य कालोित्रे सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ५००००० िाँच लाि १०० 

४ िथ्थरकोट बजार क्षेत्र का जग्गाहरु ५००००० िाँच लाि १०० 

५ ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

६ कच्चीसडकमा िने जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

७ िेपतयोग्य जग्गाहरु (कालोित्रे नपजक २००मीसम्म) १००००० एक लाि २० 

८ िेपतयोग्य जग्गाहरु (कालोित्रेको २००मी भन्दा टाढा) ७०००० सत्तरी हजार १४ 

सालवक जर्नगर गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं २ 

१ "क" श्रेणीका घडेरी १०००००० दश लाि २०० 

४ राजमागिसंग जोपडएका जग्गाहरु (गोरुपसंगे क्षेत्र (५क)) १०००००० दश लाि २०० 

२ "ि" श्रेणीका घडेरी ८५०००० आठलाि िचास हजार १७० 

५ राजमागिसंग जोपडएका जग्गाहरु (बडहरा क्षेत्र (९क)) ८००००० आठ लाि १६० 

३ "ग" श्रेणीका घडेरी ७००००० सात लाि १४० 

६ अन्य पभपत्र कालोित्र ेसडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ७००००० सात लाि १४० 

७ कच्चीसडकमा िने जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

८ िेतीयोग्य जग्गाहरू ६०००० साठी हजार १२ 

सालवक दुलवर्ा गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ३ 

१ बुड्डी-पटक्कर कालोित्रेसडकसंग जोपडएका जग्गाहरू ७००००० सात लाि १४० 

२ अन्य कालोिते्र सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ६००००० छ लाि १२० 

३ बुड्डी-महुवावारी सडक ५००००० िाँच लाि १०० 

४ अन्य ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

५ कच्चीबाटोसंग जोपडएका जग्गाहरु १००००० एक लाि २० 

६ िेतीयोग्य जग्गाहरू ७०००० सत्तरी हजार १४ 
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क्र.स  जग्गाको क्षेत्रहरु र पववरण न्यूनतम मलू्यांकन मलू्यांकन रकम अक्षरमा करको दर 

सालवक बुड्ढी गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ४ 

१ बुड्ढी पबजगौरी सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ४००००० चार लाि ८० 

२ अन्य पभत्री कालोिते्र सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

३ पभत्री ग्राभेल सडकहरुसंग जोपडएका जग्गाहरु (२००मीसम्म) २५०००० दईुलाि िचास हजार ५० 

४ 
पभत्री ग्राभेल सडकहरुसंग जोपडएका जग्गाहरु (२००मी भन्दा 

बढी) 
२००००० दईु लाि ४० 

५ पनकास भएका िेतीयोग्य जग्गाहरु १००००० एक लाि २० 

६ पनकास नभएका िेतीयोग्य जग्गाहरु ७५००० िचहत्तर हजार १५ 

सालवक राजपुर गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ५ 

१ बुड्डी-पे्रमनगर-पवजगौरी सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० चार लाि ६० 

२ कालोित्र/ेपिपसपस सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

३ पभत्री ग्राभेल बाटोसंग जोपडएका जग्गाहरु १५०००० एक लाि िचास हजार ३० 

४ पभत्री कच्ची बाटोसंग जोपडएका जग्गाहरु १००००० एक लाि २० 

५ िेतीयोग्य जग्गाहरू ५०००० िचास हजार १० 

सालवक महुवा गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ६ 

१ पबजगौरी महाराजगंज सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

२ हरदासपडहवा-महुवा सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २५०००० दईुलाि िचास हजार ५० 

३ धनकौली-िोलुगे सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २५०००० दईुलाि िचास हजार ५० 

४ पि.पस.सी.संग जोपडएका जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

५ ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १५०००० एकलाि िचास हजार ३० 

६ कच्ची सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १२५००० एकलाि िचीस हजार २५ 

७ िेतीयोग्य जग्गाहरू ५०००० िचास हजार १० 

सालवक मानपुर गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ७ 

१ िैरेन्रिरु-महाराजगंज सडक १०००००० दश लाि २०० 

२ तपकया-मानिरु-डेरव सडक ७००००० सात लाि १४० 

३ ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

४ कच्ची सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १५०००० एकलाि िचास हजार ३० 

५ िेतीयोग्य जग्गाहरु ७५००० िचहत्तर हजार १५ 

सालवक हररहरपुर गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ८ 

१ डुमरा-हदौना िक्की सडकको दायाँबायाँ जोपडएका जग्गाहरु ५००००० िाँच लाि १०० 

२ 
सैरहपनया दपेि िरसरुामिुर सडकको हररहरिरुगाउँ दायाँवायाँका 

जग्गाहरु 
५००००० िाँच लाि १०० 
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३ हररहरिरु िपिम पडहदपेि िपचगवा सडकमा िने जग्गाको रु ५००००० िाँच लाि १०० 

४ 
हररहरिरु िूवि पडहदपेि मा.पव. पनमडाडा सडकको दायाँवायाँका 

जग्गाहरु 
५००००० िाँच लाि १०० 

५ वडाको ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु २००००० दईु लाि ४० 

६ वडाको पभत्री ग्राभेल सडकको जग्गाहरु १५०००० एकलाि िचासहजार ३० 

७ हररहरिरु िूवि पडह र िपिम पडहको हकमा िेतीयोग्य जग्गा १००००० एक लाि २० 

८ िेतीयोग्य जग्गाहरू ६०००० साठी हजार १२ 

९ बगर र नदी कटान क्षेत्रहरु १०००० दश हजार २ 

सालवक वरकुिपुर गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं ९ 

क्र.स  जग्गाको क्षेत्रहरु र पववरण न्यूनतम मलू्यांकन मलू्यांकन रकम अक्षरमा करको दर 

१ राजमागिसंग जोपडएका जग्गाहरु २५००००० िच्चीस लाि ५०० 

२ बस्ती पवकासबाट पवतरीत क श्रेणीका घडेरीहरु २०००००० वीस लाि ४०० 

३ बस्ती पवकासबाट पवतरीत ि श्रेणीका घडेरीहरु १५००००० िन्र लाि ३०० 

४ राजमागिसंग जोपडएका जग्गाहरु (चम्िािरु) १५००००० िन्र लाि ३०० 

५ पभपत्र कालोिते्र सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १५००००० िन्र लाि ३०० 

६ डुमरा महाराजगंज सडकसंग जोपडएका सडकहरु १५००००० िन्र लाि ३०० 

७ बस्ती पवकासबाट पवतरीत ग श्रेणीका घडेरीहरु १०००००० दश लाि २०० 

८ ग्राभेल पभत्री सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ७००००० सात लाि १४० 

९ बस्ती पवकासबाट पवतरीत घ श्रेणीका घडेरीहरु ५००००० िाँच लाि १०० 

१० कच्चीसडकसंग जोपडएका राजमागिको ५०० मी पभत्र ३००००० तीन लाि ६० 

११ 
ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु (बैदलहवा, मैनहवा, 

गब्दहवा, धमौली, चमरसठ, अस्नरा, तीनघेरवा) 
२००००० दईु लाि ४० 

१२ कच्चीसडकसंग जोपडएका राजमागिको ५०० मी भन्दा टाढा २००००० दईु लाि ४० 

१३ िेतीयोग्य जग्गाहरु राजमागिभन्दा ५००मी पभत्र २००००० दईु लाि ४० 

१४ िेतीयोग्य जग्गाहरु राजमागिभन्दा ५००मी भन्दा टाढा १००००० एक लाि २० 

१५ बगर र नदी कटान क्षेत्रहरु १०००० दश हजार २ 

सालवक धनकौिी गालवस हाि बुद्धभूमी न.पा. वाड नं १० 
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१ बुड्ढी पबजगौरी सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

२ रामघाट गोरुपसंगे सडकमा जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

७ पवजगौरी महाराजगंज सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु ३००००० तीन लाि ६० 

३ अन्य ग्राभेल सडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १५०००० एकलाि िचास हजार ३० 



 

  7    

क्र.स  जग्गाको क्षेत्रहरु र पववरण न्यूनतम मलू्यांकन मलू्यांकन रकम अक्षरमा करको दर 

६ लोहरौला-चेतरादहेी १५०००० एकलाि िचास हजार ३० 

४ कच्चीसडकसंग जोपडएका जग्गाहरु १००००० एकलाि २० 

५ िेतीयोग्य जग्गाहरू ५०००० िचास हजार १० 

 

सम्पलि कर  

क्र.स जग्गाको क्षेत्रहरु र पववरण न्यूनतम मलू्यांकन मलू्यांकन रकम अक्षरमा करको दर 

१ 
ितेीयोग्य जग्गा (सबै वडाका लापग) १ दपेि १९.९ 

धरुको सम्म 
१००० दपेि ५०००० दश दपेि िचास हजार सम्म १० 

 

नोटः श्रेणी तोपकएका जग्गा तथा घडेरीहरुको हकमा श्रेणी अनुसार र नतोपकएको हकमा प्रपतकट्ठाको न्यनूतम मलू्यांकन अनुसार करको दर प्रपत 

लाि रु.२०।- कायम गररएको छ । लालिजुाि नभएका घरजग्गाको हकमा समेत सोही दररेट अनुसार सेवा शलु्क लगाईन ेछ ।  

 

अनुसचूी (२) 

दफा (३) संग सम्बन्धीत  

(क) 

आ.व.०७४।०७५ सम्मको बक्र्ौता (मािपोत कर र घरकर) 

क्र.स. पबवरण बक्यौता करको दर 

१ फुस घर   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  ७५.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  ५०.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  २५.०० 

२ पटन टायल ििडा घर   

 “क” बगि लोक मागि मा िन े १००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  ७५.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  ५०.०० 

३ माटो िटान घर   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  १५०.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  १००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  ५०.०० 

४ िक्की १ तल्ल े   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  २००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  १००.०० 
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 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  ५०.०० 

५ िक्की २ तल्ल े   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  ४००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  २००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  १००.०० 

६ िक्की ३ तल्ल े   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  ६००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  ४००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िन े २००.०० 

७ िक्की ४ तल्ल े   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  ८००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरु मा िने  ६००.०० 

 ४ पकल्ला पसफाररस  १०००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  ४००.०० 

८ िक्की ५ तल्ल े   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  १०००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरुमा िने  ७००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरु मा िने  ५००.०० 

९ िक्की ५ तल्ले भन्दा माथी   

 “क” बगि लोक मागि मा िने  १५००.०० 

 “ि” वगि शािा िक्की सडक हरुमा िने  १०००.०० 

 “ग” बगि पभत्री ग्राभेल तथा कच्ची बाटा हरुमा िने  ७००.०० 

१० 

जररवाना सम्बन्धी व्यवस्था : चाल ुआ.व. पभत्र घरकर नपतरेमा िपहलो वर्िको लागी २० 

प्रपतशत दोस्रो वर्िको लागी २५ प्रपतशत र तसे्रो वर्िबाट ३० प्रपतशत थि जररवाना 

असलुउिर गने । 

  

११ सचूनाको प्रपतपलिी प्रपत िेज तथा माग भएका कागजातहरु              १०.०० 

 नोटः आ.व. २०७५/०७६ को बक्यौट रकम सम्िपत्त करमा समावेश गरी लाग ूगरी पलने । 

(ख) 

सम्पलिकर /भूलमकर (मािपोत) 

क्र.स पबवरण बक्यौता करको दर 

१ न्यनुतम ५ कठ्ठा सम्मको ३५.०० 

२ ५ कठ्ठा भन्दा बपढ १ पबघा भन्दा कम प्रपत कठ्ठा १०.०० 

३ १ पबघा भन्दा बपढ ३ पबघा भन्दा कम प्रपत कठ्ठा १२.०० 
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४ ३ पबघा भन्दा बपढ १० पबघा भन्दा कम प्रपत कठ्ठा १५.०० 

५ १० पबघा भन्दा माथी प्रपत कठ्ठा १७.०० 

६ बस्ती पबकास प्रपत धरु ५.०० 

 

जररवाना सम्बन्धी व्यवस्था : चाल ुआ.व. पभत्र मालिोत नपतरेमा िपहलो वर्िको लागी २० 

प्रपतशत दोस्रो वर्िको लागी २५ प्रपतशत र तसे्रो वर्िबाट थि १०  प्रपतशत का दरले जररवाना 

असलुउिर गने  । 

  

 

अनुसूची (३) 

दफा (४) संग सम्बपन्धत  

बहाल करको दररेट 

क्र.स पबवरण दररेट 

१ 
नगरिापलका क्षेत्रपभत्र कुन ैघर, िसल, ग्यारेज, गोदाम टहरा, सेङ कारिाना 

आपद बहाल कर 
१० प्रपतशत 

 

अनुसूची (४) 

दफा (५) संग सम्बन्धीत 

व्यवसाय करको बापर्िक/नवीकरण दररेट 

पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

१.१.१ मपदरा िसल  

१.१.१.१ रक्सी, पवयरको पडस्टव्यटुसि ७,००० 

१.१.१.२ रक्सी, पवयरको थोक िसल ५००० 

१.१.१.३ रक्सी, पवयरको िरुा पवक्री िसल ३५०० 

१.१.२ सतुीजन्य (धमु्रिान) िसल  

१.१.२.१ चरुोट, पवडी, सतुीजन्य िदाथिको पडलर िसल ७,००० 

१.१.२.२ चरुोट, पवडी, सतुीजन्य िदाथिको थोक िसल ३५०० 

१.१.२.३ चरुोट, पवडी , सतुीजन्य िदाथिको िरुा िसल २००० 

१.१.३ हल्का िेय िदाथि िसल  

१.१.३.१ हल्का िेय िदाथिको पडलर २५०० 

१.१.३.२ हल्का िेय िदाथिको िरुा िसल ७०० 

१.१.४ सनु चादँी िसल श्रेणी  

१.१.४.१ सनु चादँी िसल श्रेणी क (भ्याट) ३५०० 

१.१.४.२ सनु चादँी िसल श्रेणी ि (प्यान) २५०० 

१.१.५ और्धी व्यवसाय  

१.१.५.१ और्धी सिुर पडस्टव्यटुसि ५००० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

१.१.५.२ और्धी थोक तथा पडस्टव्यटुसि २५०० 

१.१.५.४ और्धी िरुा िसल (डक्टर नभएको) १५०० 

१.१.५.१ आयवेुपदक और्धी िसल  

१.१.५.१.१ हविल उत्िादन तथा आयवेुपदक और्धी थोक िसल २००० 

१.१.५.१.२ हविल उत्िादन तथा आयवेुपदक और्धी िरुा १००० 

१.१.५.१.३ एग्रोभेट थोक िसल २००० 

१.१.५.१.४ एग्रोभेट िरुा िसल १००० 

१.१.६ स्टेशनरी तथा िसु्तक िसल  

१.१.६.१ स्टेशनरी तथा िसु्तक पडपस्टव्यटुसि ४००० 

१.१.६.२ स्टेशनरी तथा िसु्तक थोक २५०० 

१.१.६.३ स्टेशनरी तथा िसु्तक िरुा १५०० 

१.१.६.४ मदुण सामाग्री िररद पवक्री तथा कािी उद्योग ५००० 

१.१.८ कस्मेपटक िसल  

१.१.८.१ कस्मेपटक थोक िसल २००० 

१.१.८.२ कस्मोपटक िरुा िसल श्रेणी क १००० 

१.१.८.३ कस्मोपटक िरुा िसल श्रेणी ि ८०० 

१.१.९ मोटर िाटितथा बोडी पवल्डसि सामान पवक्री  

१.१.९.१ मोटर िाटिसामान पवक्री श्रेणी तथा ममित ४००० 

१.१.९.२ मोटर ममित २५०० 

१.१.९.३ बोडी पवल्डसि सामान पवक्री श्रेणी क ४००० 

१.१.९.४ बोडी पवल्डसि सामान पवक्री श्रेणी ि ३००० 

१.१.१०. लपुिकेसन सेक्सन तफि   

१.१.९.११ लपुिकेसन थोक िसल ३५०० 

१.१.९.१२ लपुिकेशन िरुा िसल १५०० 

१.१.११ प्लाईतथा ग्लास हाउस  

१.१.११.१ प्लाई तथा ग्लास हाउस थोक िसल ३५०० 

१.१.११.२ प्लाई तथा ग्लास हाउस िरुा िसल २००० 

१.१.१२ किडा तथा फेन्सी ििसल  

१.१.१२.१ किडा, फेन्सी तथा व्याग थोक िसल ३००० 

१.१.१२.२ किडा, फेन्सी तथा व्याग िरुा िसल श्रेणी क १५०० 

१.१.१२.३ किडा, फेन्सी तथा व्याग िरुा िसल श्रेणी ि १००० 

१.१.१३ धागोटांक फस्नर थोक िसल  

१.१.१३.१ धागो, टाकं फस्नर िसल १५०० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

१.१.१३.२ धागो, टांक, फस्नर िरुा िसल १००० 

१.२.१ इलके्रोपनक पवक्री िसल  

१.२.१.२ इलेक्रोपनक थोक िसल ३५०० 

१.२.१.३ इलेक्रोपनक िरुा िसल श्रेणी क २५०० 

१.२.१.४ इलेक्रोपनक िरुा िसल श्रेणी ि १५०० 

१.२.१.५ रेपडयो, घडी, क्याल्कुलेटर मात्र पवक्री िसल १००० 

१.२.१.६ अपडयो, पभपडयोक्यासेट सिल १००० 

१.२.२ पवद्यतु सामाग्री िसल  

१.२.२.१ पवद्यतु सामाग्री थोक िसल ३००० 

१.२.२.२ पवद्यतु सामाग्री िरुा िसल १००० 

१.२.३ हाडिवयर/मेपशनरी/िने्ट/सेनटेरी तथा माबिल िसल सम्िणूि ४००० 

१.२.३.१ थोक पडलर (छड, पसमेन्ट, हाडिवयेर) रपहत  ४००० 

१.२.३.२ िरुा िसल श्रेणाी क िने्टस ३००० 

१.२.३.३ िरुा िसल श्रेणी ि सेनेटरी माविल, टायल २५०० 

१.२.३.४ छड पसमने्ट हाडिवयेर रपहत २५०० 

१.२.४ िेरोपलयम िदाथि  

१.२.४.१ िेरोपलयम िदाथि ३ िम्ि वा सोभन्दा मापथ ५००० 

१.२.४.२ िेरोपलयम िदाथि २ वटा िम्ि भएको ३५०० 

१.२.४.३ िेरोपलयम िदाथि १ मात्र िम्ि भएको २५०० 

१.२.४.४ िेरोपलयम िदाथििम्ि नभएकोपडलर १००० 

१.२.४.५ ग्यास पसपलण्डर पडलर सव पडलर १५०० 

१.२.५ स्टील, आल्मपुनयमको िसल  

१.२.५.१ स्टील, आल्मपुनयमको थोक िसल २५०० 

१.२.५.२ स्टील, आल्मपुनयमको िरुा िसल १५०० 

१.२.६ फपनिशसििसल  

१.२.६.१ फ्लोररङ तथा फपनिशसि थोक िसल ३००० 

१.२.६.२ फ्लोररङ तथा फपनिशसि िरुा िसल २००० 

१.२.७ सवारी साधन एजेन्सी तथा थोक पवक्री िसल  

१.२.७.१ बस, रक, रक्याक्टर पजि, कारको पडलर १३००० 

१.२.७.२ मोटरसाइकल सव–पडलर ८००० 

१.२.७.३ मोटरसाइकल अन्य सवारी साधनको पडलर (स्वदशेी उत्िादन) ३००० 

१.२.७.४ इलेपक्रक साइकल पडलर २५०० 

१.२.७.५ रर कपन्डसन हाउस २५०० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

१.२.८ थोक तथा एजेन्सी  

१.२.८.१ टायर पडलर चार िाङ्ग ेगाडी ३५०० 

१.२.८.२ िपम्िङ्ग सेट, जेनरेेटर पडलर ३००० 

१.२.८.३ पवपवध पवर्यका सामान सप्लायसि एजेन्सीहरु २५०० 

१.३ दपैनक उिभोगका वस्त ु  

१.३.१ िाद्यान्न तथा पकराना िसल  

१.३.१.० िाद्यान्न सप्लायसि २००० 

१.३.१.१ गल्ला थोक िसल १५०० 

१.३.१.२ िाद्यान, पकराना थोक िसल १५०० 

१.३.१.३ िाद्यान, पकराना िरुा िसल १००० 

१.३.१.४ पभत्री सडकमा रहकेा साना पकराना िसल ६०० 

१.३.१.५ आल,ु प्याज, लसनु, अदवुा थोक १००० 

१.२.२ फलफुल िसल  

१.३.२.१ फलफुल थोक िसल २००० 

१.३.२.२ फलफुल िरुा िसल १२०० 

१.३.३ सागसब्जी िसल  

१.३.३.१ सागसब्जी थोक िसल १५०० 

१.३.३.२ सागसब्जी िरुा िसल १००० 

१.३.४ सतुी मात्रको किडा िसल  

१.३.४.१ सतुी किडा थोक िसल १५०० 

१.३.४.२ सतुी किडा िरुा िसल १००० 

२ पवशेर्ज्ञ िरामशितथा अन्य व्यवसापयक सेवा  

२.१ पचपकत्सक  

२.१.१ पनजी सेवा संचालन गन ेकन्सल्टेण्ट डाक्टर २००० 

२.१.२ पनजी सेवा संचालन गने मेपडकल अपफसर १५०० 

२.१.३ कपवराज १५०० 

२.३ कन्सल्ट्यान्ट सेवा  

२.३.१ इपन्जपनयररङ िरामशिसेवा ५००० 

२.४ कानुन व्यवसायी  

२.४.१ ल फमितथा कानुन िरामशिसेवा २००० 

२.५ लेिा िरीक्षण व्यवसाय तफि   

२.५.१ लेिा िरीक्षण (पस.ए.) ३५०० 

२.५.२ लेिा िरीक्षण (र.ल.ेि.) २५०० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

२.६ दन्त पचपकत्सा सेवा  

२.६.१ डेन्टल होम सेवा २५०० 

२.६.२ दन्त पचपकत्सा सेवा  

२.७ अनुसन्धान कताि तथा सेवा िरामशि दाता  

२.७.१ अनुसन्धानकताि २००० 

२.८ कम्प्यटुर एनापलस्ट तथा प्रोग्रमर २००० 

२.९ पवमा एजेन्ट २५०० 

२.१० सभेयर २५०० 

२.११ नोटरी िपब्लक अनुवादक १००० 

२.१२ िशपुचपकत्सक १५०० 

२.१३ शेयर दलाल २५०० 

२.१४ ढुवानी कम्िनी तथा रान्सिोटि व्यवसाय २००० 

२.१५ संस्थागत िने्टर ३५०० 

३ पनमािण व्यवसाय  

३.१.१ पनमािण व्यवसायी/नपवकरण २५०० 

३.१.३ पवदशेी पनमािण व्यवसायी एवं िरामशिदाता १०००० 

३.१.२ भवन पनमािण व्यवसाय  

३.१.२.१ पमक्चर तथा सटररङ्ग सामान भएकोलाई २५०० 

३.१.२.२ सटररङ्ग सामान मात्र भएको १५०० 

३.१.२.३ भवन पनमािण व्यवसायी २००० 

३.१.३ सपटरङ्ग व्यवसाय  

३.१.३.१ पमक्चर तथा सटररङ्ग सामान भएको २५०० 

३.१.३.२ सटररङ्ग सामानमात्र भएको १५०० 

३.१.३.३ वाटर पडपलङ्ग (पडि बोररङ्ग/नल्का पमस्त्री) ५०००/२००० 

४ उत्िादन मलुक उद्योग  

४.१.१ प्लापिक उद्योग  

४.१.१ प्लापिक उद्योग श्रेणी क ४००० 

४.१.२ प्लापिक उद्योग श्रेणी ि २५०० 

४.१.२ चप्िल उद्योग  

४.१.१ चप्िल उद्योग श्रेणी क ३५०० 

४.१.२ चप्िल उद्योग श्रेणी ि २५०० 

४.२ ग्रील उद्योग  

४.२.० स्टील, आल्मपुनयम ग्रील उद्योग ३००० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

४.२.१ फलामकोग्रील उद्योग १५०० 

४.३ साबुन उद्योग  

४.३.१ साबुन उद्योग श्रेणी क ३५०० 

४.३.२ साबुन उद्योग श्रेणी ि ३००० 

४.४ जतु्ता उद्योग  

४.४.१ जतु्ता उद्योग तथा जतु्ताको शोरुम २००० 

४.४.२ जतु्ताको शोरुि तथा िसल १५०० 

४.४.३ जतु्ता ममित गन े ५०० 

४.५ िशिुालन तथा िशआुहार उद्योग  

४.५.१ िशआुहर उद्योग ५००० 

४.५.२ िश ुिकं्षी आहार पवक्री केन्र २५०० 

४३.३ िश ुिंछी िालन तथा िशिुालन फमि हचेरी १०००/२५०० 

४.७ घरेल ुकुपटर उद्योग  

४.७.१ अगर बत्ती उद्योग १००० 

४.७.२ मैन बत्ती उद्योग १००० 

४.७.३ पटकी उद्योग ७०० 

४.७.४ अचार उद्योग ७०० 

४.७.५ अन्य कुपटर उद्योग ७०० 

४.८ किडा तथा गामेन्ट उद्योग  
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१६.१२.१ हपेभइक्यवुमने्ट िरीद/पवक्री श्रेणी क ६५०० 

१६.१२.२ हपेभइक्यवुमने्ट िरीद/पवक्री श्रेणी ि ४५०० 

१६.१२.३ अन्य कवाडििररद पवक्री ३५०० 

१७ अन्य सेवा  

१७.१.२ वैदपेशक रोजगार िरामशिसेवा शािा कायािलय ५००० 

१७.१.३ सेवा िरमिश दाताि २००० 

१७.१.४ श्रपमक सेवा िरामशिदाता १८०० 

१७.१.५ सामान सपहत श्रपमक सेवा िरामिश सेवा  

१६.४ सेके्रटररयल सेवा १२०० 

१६.६ ड्राइपक्लपनक, सैलनु तथा व्यपुटिालिर  

१६.७.१ व्यपुट िालिर सेवा व्यपुटपशयन तपलम सपहतको १८०० 

१६.७.१ व्यपुट िालिर सेवा १२०० 

१६.७.१ कापलगढ सपहतको सैलनु सेवा १५०० 

१६.७.१ सैलनु २ पसट सम्मको सैलनु सेवा १००० 

१६.७.१ ड्राइपक्लपनक सेवा १२०० 

१६.७ साईन बोडिआटि व्यवसाय  

१६.१.१ पडपजटल आटिव्यवसाय १८०० 

१६.१.२ अन्य आटिव्यवसाय १००० 

१६.१.१ िश ुबधशाला १८०० 

१६.१.२ िशकुो छाला संकलन तथा पवक्री केन्र १५०० 

१६.९ माछा, मासपुवक्री िसल  

१६.९.२ माछा, मासमुध्ये कपम्तमा ३ वटा सेवा एकै ठाउँमा भएको २५०० 

१६.९.३ माछा, मासमुध्ये कपम्तमा २ वटा सेवा एकै ठाउँमा भएको १८०० 

१६.९.४ कुन ैएक प्रकारको मासपुवक्री िसल १२०० 
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पस.न ं कर दस्तरु पववरण आ.व. २०७६/०७७  

१६.९.५ ताजा माछा, पसरा पवक्री िसल १२०० 

१६.९.६ अण्डा पवक्री िसल १२०० 

१६.११.१ स्नुकर तथा िलु दवैु भएको २५०० 

१६.११.२ स्नुकर २००० 

१६.११.३ िलु हाउस १२०० 

१६.१४ भाडा िसल, पकचन सामाग्री  

१६.१४.१ भाडा तथा पकचत सामाग्री थोक िसल २५०० 

१६.१४.२ भाडा तथा पकचन सामाग्री िसल १८०० 

१६.१४.३ साधारण भाडा िरुा िसल १२०० 

१६.१.२ िेलौना िसल १२०० 

१६.१.३ फोटोिेम िसल १२०० 

१६.१४ पसलाई मेपसन ममित तथा पसलाई िसल  

१६.१.४.१ पसलाई मेपशन पवक्री िसल २००० 

१६.१४.२ पसलाई िसल श्रेणी   

१६.१४.३ पसलाई मेपसन ममित िसल १५०० 

१६.१४.४ बुपटका ल्याव्रटोरी १२०० 

१७.१८.१ फेन्सी तथा किडा िसल १५०० 

१७.१८.२ पकराना/ पवसाता एवं भाडा िसल १५०० 

१७.१९ मापथ उल्लेि नभएका उद्योगहरुको हकमा  

१७.१९.१ ठुला उद्योग १०००० 

१७.१९.२ मिौला उद्योग ६००० 

१७.१९.३ साना उद्योग ३००० 

१७.२०.१ पडस्रीव्यटुसि/थोक िसल ३००० 

१७.२०.२ िरुा िसल श्रेणी क १५०० 

१७.२०.३ िरुा िसल श्रेणी ि १२०० 

१७.२०.४ सेवा प्रदायक अन्य व्यवसाय  

१७.२०.५ ईटाभट्टा उद्योग (वापर्िक) ५०००० 

१७.२०.६  ठेला घमु्ती िसल (वापर्िक) १००० 
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अनुसूची (५) 

दफा (६) सँग सम्बन्धीत 

जडीबुटी, कवाडी, नदीजन्र् प्रसोलधत र जीबजन्तु लनकासी करको दररेट 

क्र.स पबवरण बक्यौता करको दर 

१ के्रशर उद्धोगबाट पनकासी हुन ेमालबस्तु १।५० 

२ अन्य प्रसोधन केन्र (उद्योग) लगायतबाट पनकासी हुन े ०।५० 

३ िाली पसपस (पबयर वोतलको) प्रपत बोटल १।५० 

४ िाली पस.पस. मपदरा अन्य प्रपत बोटल १।० 

५ प्लापिक (बोटल, भाडाकँुडा, िरुाना जतु्ता चप्िल र जपकि न आपद) प्रपत के.जी. १।५ 

६ तेलको पटन १० पल.भन्दा बढी अट्ने प्रपत गोटा ४।० 

७ तेलको पटन १० पल.भन्दा कम अट्ने प्रपत गोटा ३।० 

८ थोत्रो पटन प्रपत के.जी. १।० 

९ िरुानो ड्रम प्रपत के.जी. १।० 

१० अिवार न्यजूपप्रन्ट २।० 

११ अन्य कागज, काटुिन  २।० 

१२ ित्रभुई काम नलाग्ने धातुका टुक्रहरु फलाम प्रपत के.जी. २।० 

१३ अन्य धात ुपितल, तामा आपद प्रपत के.जी. ४।० 

१४ िोपलपथन िाईिका टुक्रहरु प्रपत के.जी. २।० 

१५ पससा पलडको धलुो वा टुक्राहरु प्रपत के.जी. ६।० 

१६ टायर ट्यवू प्रपत के.जी. ४।० 

 अन्यको हकमा नगर कायििापलकाको पनणिय अनुसार हुनछे ।  

 

उन, िोटो, जपडबुटी, बनकस, कवाडी माल, जीपवजन्तु बाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तुको हाड, पसङ, प्वाँि, छाला, जस्ता 

वस्तुको व्यवसापयक कारोबार बारे बाित जडीबुटी, कवाडी  जीवजन्तु कर लाग्नेछ । उपल्लपित मालसामानका हकमा पनम्न बमोपजम 

हुने साथै संकलन गन ेकायिपवपध बुद्धभमूी नगरिापलका, नगरकायििापलका तोकेबमोपजम हुनछे । 

 

अनुसूची (६) 

दफा (७) संग सम्बन्धीत 

सवारी साधन तथा िटके सवारी करको दररेट 

क्र.स लववरण दररेट 

१.  सवारी कर : सवारी दताि तथा वापर्िक सवारी कर : 

क बस, रक, लहरी, आपद हवेी सवारी वापर्िक ३०००.०० 

ि कार, पजि, माइक्रो बस, ट्याक्टर आपद २०००.०० 

ग अटो, टेम्ि ुआपद १५००.० 
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घ मोटरसाईकल वापर्िक १०००.०० 

ङ ठेलागाडा, ररक्सा वापर्िक ५००.०० 

२.  िटके सवारी कर: 

क बस, रक लगायत ठूला सवारी साधन २५.०० 

ि माइक्रो/कार/जीि/पमनी रक (भाडाका) २०.०० 

ग पनजी सवारी सधान १०.०० 

घ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी ५०.०० 

ङ ट्याक्टर १०.०० 

३. सवारी साधन भाडा दस्तुर  : 

क) 

ि) 

ग) 

घ) 

ङ) 

 

 

 

 

 

 

 

पटप्िर प्रपतपदन (८ घण्टा बराबर)  

रोलर प्रपतपदन (८ घण्टा बराबर) 

ब्याक हो लोडर (जे.सी.भी.) प्रपत घण्टा  

ग्रेडर (प्रपतपदन ८ घन्टा बराबर) 

ग्रेडर (प्रपत घन्टा बराबर) 

नोट : १) यस कायािलयबाट भाडामा लान ेसाधनहरूको इन्धन र ड्राइभर भत्ता भाडामा 

लान ेव्यपि वा संस्था/फमिले िचि स्वयम व्यहोन ुिनेछ । 

२) यस कायािलयबाट भाडामा लाग्ने साधनहरूको रु. १५०००।– सम्मको ममित संम्भार 

िचि सम्बपन्धत व्यपि/सघसंस्था फमिले नै व्यहोनु िनेछ र सो भन्दा मापथको हकमा 

कायािलयले ममित सम्भार गने र साधन कायािलबाट लपगसकेिपछ पफताि नहुन्जेलसम्मको 

सम्िणूि पजम्मेवारी स्वयम भाडामा लैजानलेे व्यहोनु िनेछ । 

 रू. २०००.०० 

रु. ७०००.०० 

रु. १०००.०० 

रु. २०,०००.०० 

रु. ३०००.०० 

 

 

 

 

 

अनुसूची (७) 

दफा (८) संग सम्बन्धीत 

पवज्ञािन करको दररेट 

क्र.सं. लववरण 
आ.व. 

२०७६/०७७ 

१ पड.पि.एस. बोडिहरुलाई १० बगि पफटसम्मको बोडि रु. ३००।०० 

२ पड.पि.एस. बोडिहरुलाई १० बगि पफट भन्दा मापथ प्रपत बगि पफट   रु. ५०।०० 

३ प्रचार प्रसार िचाि िम्प्लेट प्रपत िाना रु. १।०० 

४ ब्यािाररक होपडिंगबोडिहरुको प्रपत बगि पफट रु. ५०।०० 

५ ब्यािाररक तथा व्यवसापयक प्रयोजनको फ्लेक्स प्रपत बगि पफट २०।०० 

६ किडाको तलु तथा फेम नगररएको फ्लेक्स ब्यानर प्रपत थान प्रपत िटक २००।०० 

७ 
ब्यािाररक तथा व्यवसापयक प्रयोजनको लापग घर तथा ििािलमा लपेिएको प्रचार 

प्रसारहरुमा प्रपत बगि फुट  
५।०० 
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क्र.सं. लववरण 
आ.व. 

२०७६/०७७ 

८ ब्यािाररक बस्त,ु सेवा तथा उत्िादनको स्टल रापि प्रचार प्रसार गन ेकायि प्रपत पदन  १००।०० 

९ पडपजटल होपडिग बोडि प्रपत थान बापर्िक ५०००।०० 

१० पड.पि.एस. बोडिहरुलाई १० बगि बोडि राख्ने भएमा रु. ५०।०० प्रपत बगि पफट  

११ लाईट बोडि रु. ५००।०० 

१२ मखू्य शहरी क्षेत्रको सोलार िोलमा पवज्ञािन गदाि मापसक रु. ३००।०० 

 

 

अनुसूची (८) 

दफा (९) संग सम्बपन्धत  

मनोरञ्जन र व्यवसायपक पभपडयो करको दररेट 

क्र.स पववरण दररेट 

१.मनोरञ्जन कर : 

(क) 

पसनेमा हल, पभपडयो हल, साँस्कृपतक प्रदशिनी हल, पिएटर, संगीत, 

मनोरञ्जन प्रदशिन प्रपतपटकट रु १ 

(ि) 

जाद,ु सकि श, चटक आपदमा प्रपतपदन रु.५००।– मापसक रु.१०,०००।– 

लगाउन े   

२.व्यवसापयक पभपडयो कर :  

क. नगर क्षेत्रपभत्र संचापलत व्यवसापयक केबुल व्यवसायमा वापर्िक ५०००.०० 

ि. इन्टरनटे सेवा प्रदायक ४०००.०० 

ग. केबुल नेटवकि  - ईन्टरनेट (केबुल सपहतको - ईन्टरनेट) ७०००.०० 

 

 

अनुसूची (९) 

दफा (१०) संग सम्बन्धीत 

बहाि लवटौरी शुल्क 

क्र.स. पववरण बैठकी कर सरसफाई दस्तरु 

१. बुद्धभमुी नगरिापलका पभत्रका साप्तापहक कृपर् हाटबजारहरुको बठैकी कर र सरसफाई करको पववरण 

१. रागाँको मास ुिसल १५० १५ 

२ बंगरुको मास ुिसल १५० १५ 

३ कुिरुा, माछा, िसीको मास ुिसल १३० १५ 

४ पसरा िसल ७५ ५ 

५ आल,ु प्याज िसल ७० १५ 

६ िकाएको मास ुिसल ५० १० 

७ पसरक डसना िसल ५० ५ 
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८ फेन्सी किडा िसल ५० ५ 

९ थान किडा िसल ६० ५ 

१० जसु, लस्सी िेय िसल ५० १० 

११ फलफुलको िसल ४० १० 

१२ पमठाई, जेरी, नमपकन, सपुति िसल ४० १० 

१३ श्रंगार, जतु्ता चप्िल ४० ५ 

१४ लाइट, लाईटर, घडी रेपडयो िसल ४० ५ 

१५ चरुा िसल ३० ५ 

१६ साग सब्जी िसल थोक १२० १५ 

१७ साग सब्जी िसल फुटकर ३० ५ 

१८ नाउ, मोची २५ १५ 

१९ भाँडा रसाउने, छाता, कुक्कर बनाउन े ३० ५ 

२० पबर्ादी बेच्न े ३० ५ 

२१ पकराना िसल थोक ५० ५ 

२२ पकराना िसल फुटकार ४० ५ 

२३ मःम, चाउपमन िसल १०० १५ 

२४ मकै, ममु्फली, आरु बिडा बेच्न े २५ १० 

२५ जडीबुटी, आयवूेदीक िसल ३५ ५ 

२६ गल्ला ५० १० 

२७ पबउ वजन ३० ५ 

२८ बेनाि, पवरुवा २० ५ 

२९ भेली, िोस्टर, पगफ्ट ४० ५ 

३० भाँडा िसल ४० ५ 

३१ सरकस िेल मदारी ४० ५ 

३२ माटाका भाँडा २५ ५ 

३३ फुल्की चाट ९० १० 

 

यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको हकमा  बुद्धभमूी नगरिापलका नगरकायििापलकाले तोके बमोपजम हुनछे । 

 

 

अनुसूची (१०) 

दफा (११) संग सम्बन्धीत 

सवारी साधन िापकि ङ्ग शलु्कको दररेट 

क्र.स पववरण दररेट 

१. बसिाकि मा िापकि ङ गरे वाित प्रपतपदन शलु्क : 

क बस, रक लगायत ठूला सवारी सधान  ५०.०० 

ि माइक्रो/कार/जीि (भाडाका) २५.०० 

ग पनपज सवारी सधान  १५.०० 
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अनुसूची ११ 

दफा (१२) संग सम्बन्धपत 

सेवा शुल्क दस्तरु 

क्र.स. सेवाको पकपसम 
सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

१  सजिपमन तथा मचुलु्का बाित ५००.०० 

२ रकम कलम उठाई पदएवाित उडेको रकमको  २% 

३ पमलाित्र शलु्क दवैु िक्षसगँ आधा आधा  १००० 

४ घर नम्बररङ प्लटे प्रपत गोटा  २००.०० 

५ टोल पवकास स. दताि शलु्क/ नपवकरण  २००.०० 

६ स्थलगत प्रापवपधक सेवा शलु्क (नगर दररेट अनुसार)  

७ 

कृपर् िशिुछीजन्य व्यवसाय दतािको सजिपमन    

क. घरेल ुउद्योग सजिपमन  १०००.०० 

ि. मिौला उद्योग सजिपमन  १५००.०० 

ग. ठुलो उद्योग सजिपमन  ३०००.०० 

८ 

िपक्क घर मलु्याङ्गकन    

क बगि लोक मागि ०.१० 

ि वगि शािा लोक मावग्रि ०.०५ 

ग बगि पभत्री बाटा हरु ०.०३ 

९ 

अचल सम्िपत्त मलु्याङ्कन    

क) न्यनूतम िाच लाि सम्म          ५००.०० 

ि) ५ लाि भन्दा माथी २५ लाि सम्म प्रपत एक लाि        १००.०० 

ग) २५ लाि भन्दा माथी भएको िण्डमा २५ लाि सम्मको रु. २५०० र सोभन्दा माथीको अंकको 

हकमा मात्र ०.०५ प्रपतशत को दरल ेथि लाग्ने  

२५००.००  

०.०५ प्रपतशत 

१० 

आय प्रमापणत   

क) न्यनूतम िाच लाि सम्म          ५००.०० 

ि) ५ लाि भन्दा माथी २५ लाि सम्म प्रपत एक लाि        १००.०० 

ग) २५ लाि भन्दा माथी भएको िण्डमा २५ लाि सम्मको रु. २५०० र सोभन्दा माथीको अंकको 

हकमा मात्र ०.०५ प्रपतशत को दरल ेथि लाग्ने  

२५००.००  

०.०५ प्रपतशत 

२ पवपभन्न प्रमापणत तथा पसफाररस दस्तुर   

२.१ साँध पसमाना प्रमापणत  ३००.०० 

२.२ 
नागररकता प्रमाणित्रको पसफररस / नागररकता  प्रपतपलिी (अनुसपुच र फाराम बाहके)  २०० प्रपतपलिी 

क ) बंशजको पसफाररस पन:शलु्क 
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क्र.स. सेवाको पकपसम 
सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

ि) अङ्पगकृतको पसफाररस पन:शलु्क 

२.३ 

जग्गा नामसारी पसफाररस   

क) १ पबघा सम्मको ५००.०० 

ि) एक पवगाहा मापथको प्रपत पकत्ता २५.०० 

२.४ नाम थर संशोधन पसफारीस  २००.०० 

२.५ घर पनमािण सम्िन्न प्रमाण ित्र िक्की  १०००.०० 

२.६ घर कायम (िक्की घर ) ५००.०० 

२.७ घर कायम (कच्ची घर ) ३००.०० 

२.८ घर नक्सा नामसारी (िक्की एकाघर तीनिसु्त ेपभत्र ) ५००.०० 

२.९ घर नक्सा नामसारी (िक्की एकाघर नभएमा) ७००.०० 

२.१० कच्ची घर ढुंगामाटोको जोडाई जस्ताको छाना नक्सा नामसारी  २००.०० 

२.११ कच्ची घर फुसको छाना भएको वा सामान्य घर वा टहरा नक्सा नामसारी २००.०० 

२.१२ सब ैप्रपतपलपि प्रपत िानाको   १०.०० 

२.१३ 
अस्थायी टहरा पनमािणको इजाजत दस्तुर    

क) व्यवसायीक ठुलो उद्योगहरु प्रपत वगि पफट ३.०० 

२.१४ छुट जग्गा दतािको पसफारीस दस्तरु  ५००.०० 

२.१५ पवद्यतु जडानको पसफाररस दस्तुर घर प्रयोजन  ३००.०० 

२.१६ पनपज धारा वा टेपलफोन लाईन जडान पसफाररस दस्तुर   २००.०० 

२.१७ बैदपेशक रोजगारको लागी पसफररस  ५००.०० 

२.१८ िररवार ल्याएको लगेको पसफररस  ५००.०० 

२.१९ पववाह दताि पसफररस पवदशेीसग ंतसे्रो मलुकु ५०००.०० 

२.२० 

नाता प्रमापणत दस्तुर (मतृक/ पजपवत) नेिाली   

क) अंगे्रजी ५००.०० 

ि) नेिाली  ३००.०० 

२.२१ बसोवास प्रमापणत बैदपेशक प्रयोजन  १०००.०० 

२.२२ बसोवास प्रमापणत स्वदशेी प्रयोजन  ३००.०० 

२.२३ अस्थाई बसोवासको पसफाररस  ५००.०० 

२.२४ पवद्यतु जडान पसफाररस व्यवसाय ३२ एम्िायर सम्म  १०००.०० 

२.२५ पवद्यतु जडान पसफाररस ३ फेज व्यवसपयक  ३०००.०० 

२.२६ पवद्यतु जडान पसफाररस रान्सफि मर सपहत   ५०००.०० 
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क्र.स. सेवाको पकपसम 
सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

२.२७ 

सहकारी संस्था दताि २०००.०० 

कर चिुा पसफारीस (बचत तथा ऋण) १०००.०० 

आमा समहूको टोल सधूार दताि नवीकरण पसफाररस १००.०० 

२.२८ 
बैक तथा पवपत्तय संस्था आिद्ध नपवकरण  ७५००.०० 

कुनै वडामा पबपत्तय संस्था संचालन गदाि नगरिापलका केन्र निन ेसम्बन्धमा पसफाररस दस्तुर ५०००।०० 

२.२९ 

पनपज  स्वास्थ्य संस्था पसफाररस पक्लपनक दताि १५००.०० 

पनपज स्वास्थ्य संस्था पसफाररस नपसिङहोम हले्थ सेन्टर नपबकरण   १०००.०० 

कर चिुा पसफारीस  

२.३० पनपज स्वास्थ्य संस्था पसफाररस िोपलपक्लपनक दताि /नपबकरण   ३०००/ २००० 

२.३१ पनपज स्वास्थ्य संस्था पसफाररस नपसिङहोम हले्थ सेन्टर दताि/नपबकरण   १०००० /५००० 

२.३२ पनपज स्वास्थ्य संस्था दताि पसफाररस /नपवकरण अस्िताल  १००००/५००० 

२.३३ 

पनपज पवद्यालय संन्चालनको पसफाररस   

क) आधारभतू ३५००.०० 

ि) मा.पव  ५०००.०० 

ग) मन्टेश्वरी ५०००.०० 

२.३४ 

पनपज पवद्यालय कक्षा थिको पसफाररस   

क) आधारभतू २५००.०० 

ि) मा.पव  ३५००.०० 

ग) मन्टेश्वरी ५०००.०० 

२.३४.१ 

सामदुापयक पवद्यालय संन्चालनको पसफाररस  

क) आधारभतू १०००.०० 

ि) बालपवकास केन्र ५००.०० 

ग) मदरसा / धापमिक पवद्यालय ५००.०० 

२.३४.२ 

सामदुापयक  पवद्यालय कक्षा थिको पसफाररस   

क) आधारभतू ५००.०० 

ि) मा.पव  १०००.०० 

२.३५ क) संघ संस्था दताि  पसफाररस (गैर नाफा मलुक) ५००.०० 

 ि) संघ संस्था दताि  पसफाररस (नाफा मलुक) १०००.०० 

 नोटः सबै िाले संघ संस्था, फमि, सप्लायिसहरूको सचूीकृत प्रमाण ित्र दस्तरु ५००.०० 

२.३६ पनमािण व्यवसायी घरेल ुदतािको लापग पसफाररस दस्तरु १५००.०० 
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क्र.स. सेवाको पकपसम 
सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

 पनमािण व्यवसायी घ बगि बाहके (क, ि, ग) ७०००.०० 

 घ वगिको इजाजत ित्र दस्तरु ४०००.०० 

 इजाजत ित्र नवीकरण दस्तरु १०००.०० 

 इजाजत ित्र नवीकरण दस्तरु थि (एक बर्ि भन्दा बढी नवीकरण नभएको भएमा प्रपत बर्ि) १०००.०० 

 इजाजत ित्र प्रपतपलिी दस्तरु ५००.०० 

२.३७ मोही नामसारी पसफाररस  १०००.०० 

२.३८ ठुला उद्योग स्थािनाको पसफाररस   ३००००.०० 

२.३९ मिौला उद्योग स्थािनाको पसफाररस   २००००.०० 

२.४० साना तथा घरेल ुउद्योगको स्थािना पसफररस  २०००.०० 

२.४१ 

रुि काट्ने पसफाररस प्रपत रुि स्वीकृत आवश्यक िनेमा स्थान एपकन ििात    

क) काठ ५००.०० 

ि) कुकाठ २००.०० 

२.४२ नेिाली िने्सनिट्टा सम्बन्धी पसफाररस  १०००.०० 

२.४३ भारतीय िेन्सनिट्टा सम्बन्धी पसफाररस १५००.०० 

२.४४ अन्य मलुकुको िने्सनिट्टा सम्बन्धी पसफाररस २०००.०० 

२.४५ अितुाली पसफाररस निेालको लागी  ५०००.०० 

२.४६ अितुाली पसफाररस पवदशेीको लागी  १००००.०० 

२.४७ 

व्यपिगत घटनादताि (जन्म, मतु्य,ु पववाह, सम्बन्ध पवच्छेद र बसाईसराई ३५ पदन सम्म शलु्क नलाग्ने ३५ 

पदन िपछ पवलम्ब शलु्क ) 
१००.०० 

प्रपतपलिी शलु्क २००.०० 

२.४८ उल्लेपित बाहकेका अन्य पवपवध प्रमापणत तथा पसफाररस  ३००.०० 

२.४९ अग्रेजीमा पसफाररस प्रपत पसफाररस  ५००.०० 

२.५० अग्रेजीमा नाता कांयम  ५००.०० 

२.५१ कर चिुा पसफाररस  ३००.०० 

२.५२ 

चाररपत्रक पसफाररस    

क) नेिाली  ३००.०० 

ि) अंगे्रजी ५००.०० 

२.५३ फोटो टाँस पसफाररस ३००.०० 

२.५४ आपववापहत प्रमापणत  

 क) नेिाली ३००.०० 
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क्र.स. सेवाको पकपसम 
सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

 ि) अंगे्रजी ५००.०० 

२.५५ पकराना, किडा, फेन्सी लगाएत  व्यवसाय सरह दताि पसफाररस थोक १५००.०० 

 पकराना, किडा, फेन्सी लगाएत  व्यवसाय सरह दताि पसफाररस िरुा  १०००.०० 

२.५६ साना पचया तथा टंकी िसल दताि पसफाररस ५००.०० 

२.५७ मपदरा िसल दताि पसफाररस २५००.०० 

२.५८ 

होटल दताि पसफाररस   

क) ठूलो होटल (लज सपहतको) ३०००.०० 

ि) सानो होटल (लज नभएको) २०००.०० 

२.५९ पडलरसीि दस्तरु ५,०००.०० 

२.६० सप्लायसि दस्तरु २५००.०० 

२.६१ सामदुापयक बन वापर्िक सेवा वाित (कूल आम्दानीको वापर्िक ३ प्रपतशत) ३% 

 

२.६२ 

पमनाही पडह जग्गाको पसफाररस वाित    

क) न्यनुतम ५ धरु सम्म ५००.०० 

ि) थि प्रपत धरु  ५०.०० 

 

२.६३ 

उद्योगहरु : – उत्िादन मलुक उद्योग   

क) ठुला उद्योग ५०००.०० 

ि) मिौला उद्योग ४०००.०० 

ग) साना उद्योग ३०००.०० 

 

२.६४ 

उद्योगहरु : – उजाि मलुक उद्योग   

क) ठुला उद्योग ५०००.०० 

ि) मिौला उद्योग ४०००.०० 

ग) साना उद्योग ३०००.०० 

 

२.६५ 

उद्योगहरु : – बन जन्य   

क) ठुला उद्योग ५०००.०० 

ि) मिौला उद्योग ४०००.०० 

ग) साना उद्योग ३०००.०० 

 

२.६६ 

उद्योगहरु : – िपनज उद्योग   

क) ठुला उद्योग १००००.०० 

ि) मिौला उद्योग ९०००.०० 

ग) साना उद्योग ७०००.०० 
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सेबा शलु्क तथा 

कर दस्तरु 

२.६७ ियिटन उद्योग ३०००.०० 

२.६८ पनमािण उद्योग १००००.०० 

२.६९ सभाकक्ष हल भाडा १०००.०० 

३. घर नक्सा िास कर दस्तुर पववरण  

१ घर नक्सा पनवेदन िपुस्तका दस्तुर ५००.०० 

२ संशोपधत नक्सा प्रमाण ित्र /घर नक्सा प्रपतपलिी ५००.०० 

३ RCC भवन पनमािण गदाि प्रती वगि फुट   

क भईु तल्ला ३.०० 

ि प्रथम तल्ला ३.०० 

ग दोस्रो तल्ला ३.०० 

घ तेस्रो तल्ला ३.०० 

४. RCC Beam नभएका िक्की भवन पनमािण गदाि प्रती वगि फुट   

क इटा, ढुङ्गा, मा पसमेन्ट मसलाबाट जोपडएका जस्ता, टायल, को छाना प्रयोग भएका घरहरु प्रती वगि फुट १.५० 

ि ईटा, ढुङ्गा मा माटोको जोडाई भएका जस्ता टायल को छाना भएका घर हरु प्रती वगि फुट  १.५० 

५ कम्िाउण्ड वाल प्रती रपनङ्ग फुट १.०० 

६ घर पनमािण सम्िन्न प्रमाण ित्र ५००.०० 

७ घर नक्सा नामसारी दस्तुर    

क भईु तल्ला १०००.०० 

ि प्रथम र दोस्रो तल्ला २०००.०० 

ग दोस्रो बा सो भन्दा माथीका तल्ला ३०००.०० 

रस्टव्य  घर नक्शा पसफाररस /मचुलु्का          ५००.०० 

 
क) यस कायािलयमा दताि तथा सपुचकृत नभएका व्यपि तथा फमि बाट तयार िाररएका नक्सा िेस भएमा रु 

५० प्रपतसत रुिैया प्रपत वगिफुट थि दस्तुर लाग्ने छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  

 

ि) पस.नं. ३,४,५ को हकमा न.िा. बाट अनुमपत नपलईवनाईएका घर हरुको हकमा न.िा.लाई मनापसव 

लागेमा वा तोपकएको मािदण्ड िरुा भएको भएमा माथी उल्लेपित दरमा थि ५० प्रपतसत जररवाना पलई 

नक्सा िास गररने छ ।  

  

 

ग) यस नगरिापलकामा घर नक्सा िासको पनयम लाग ु हुनभुन्दा िपहले वनेका घर हरुको हकमा िक्की 

घरको हकमा भईु तल्ला को रु ५००/– र सो भन्दा माथीको तल्लाको हकमा प्रतेक तल्ला मा थि १००/– 

का दरले नक्सा प्रमापणत गररने छ । तर त्यस्ता िरुाना तथा यो पनयम प्रारम्भ हुनुिवुि बनेका घरहरुका लागी  

एक वर्ि सम्म िनी नक्सा िास गनि नआएमा पनयम िररवतिन हुन सक्ने छ । 
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घ) मनापसव कारण पवना तोपकएको अवधी पभत्र घर सम्िन्न गनेलाई वा प्रमाण ित्र नलैजानलेाई समयको 

आधारमा थि दस्तरु लाग्ने छ । 
  

 

ङ) नक्सा िासको लापग नगरिापलकामा िेश गदाि लाग्ने दस्तुरको ५० प्रपतशत धरौटी दस्तरु लाग्ने छ । घर 

पनमािण गदाि पनमािण अवधी सम्मकालागी कामदारहरुको प्रयोजनको लापग अपनवायि रुिमा अस्थाई चिी 

पनमािण गरेको हुनिुनछे । यसरी अस्थाई चिी पनमािण नगरेमा घरधनीलाई जरीवाना लाग्नछे र उि जरीवाना 

धरौटी रकम वाट असलु उिर गररने छ ।  

  

 

बुद्धभमूी नगरिापलका घोर्णा हुन ु भन्दा िवूि आठ नम्बर ऐलानी र प्रपत जग्गामा पनमािण गररएका घर 

टहराहरु सापवक गा.पव.स/ नगरिापलकाबाट घरकर पलई आएकोमा ती घर टहराहरुलाई घरकर नभई 

मापथ उल्लेपित दररेट अनुसार सेवा शलु्क पलइने छ । 

 

 
जररवाना सम्बन्धी व्यवस्था : चाल ुआ.व. पभत्र घरकर नपतरेमा िपहलो वर्िको लागी २० प्रपतशत दोस्रो 

वर्िको लागी २५ प्रपतशत र तसे्रो वर्िबाट ३० प्रपतशत थि जररवाना असलुउिर गने । 
  

 घर नक्सा अपभलिे गदाि नक्सा िास बाित दस्तरु प्रपत वगि फुट (सब ैतल्लाको लापग) ०.५० 

५. चार पकल्ला प्रमापणत   

 क) िवूि िपिम लोक मागि ७००।०० 

 ि) शािा िक्की सडक, गोरूपसगें, इपमपलया वस्ती पवकास ५००।०० 

 ग) ग्रावले तथा कच्ची सडक ३००।०० 

 घ) िेतीयोग्य जपमन २००।०० 

 नोट:  न्यनूतम ५ पकत्ता सम्म मापथ उल्लेपित दररेट र सो भन्दा मापथ प्रपत पकत्ता थि रू. १० पलने ।  

६. घर बाटो पसफाररस   

 क) िवूि िपिम लोक मागि १५००।०० 

 ि) शािा िक्की सडक, गोरूपसगें, इपमपलया, वस्ती पवकास १०००।०० 

 ग) ग्रावले तथा कच्ची सडक ७००।०० 

 घ) िेती योग्य जपमन ५००।०० 

७. भरूवा बन्दकुको नपवकरण दस्तरु ५००।०० 

 
दपैवप्रकोि, पवरामी, अिाङ्ग, आपथिक सहयोग, छात्रवतृ्ती, पविन्न िररवार को पसफाररस गदाि कुन ै

दस्तुर तथा शलु्क लाग्ने छैन । 
 

८. िशिुन्छी दताि शलु्कः  

 क) गाइि/भैंसी १०।०० 

 ि) बाख्रा/ भेडा  ५।०० 

 ग) बंगरु  १५।०० 

 घ) कुकुर / पवरालो ५०।०० 
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९ 

यस नगरिापलका कायािलयबाट हुन ेसम्िणूि आय ठेक्काको कबोल गरेको रकम एकमिु अग्रीम बुिाएमा 

१०% सम्म रकम छुट पदन सपकनेछ तर पनयमानुसार लाग्ने म.ुअ.कर प्रयोजनका लापग भने छुट 

पदइनेछैन । (ढुंगा पगट्टी, बालवुा, पवज्ञािन, हाटबजार, कवाडी पनकासी र अन्य पनकासी) 

 

 

 

 

 

अनुसूची १२ 

यसै ऐनको दफा (१३) संग सम्बपन्धत  

ियिटक शलु्कको दररेट 

बुद्धभमूी नगरिापलका, नगर कायििापलकाले तोकेका स्थानहरुमा तोके बमोपजम हुनेछ । 

 

 

 

अनुसूची १३ 

यसै ऐनको दफा (१४) संग सम्बपन्धत  

जररवाना 

बुद्धभमूी नगरिापलका, नगर कायििापलकाले वस्तु तथा सामानहरुमा तोके बमोपजम हुनेछ । 

 

 

अनुसूची १४ 

यसै ऐनको दफा (१५) संग सम्बन्धीत  

घरजग्गा रपजष्ट्रेशन शलु्कको दररेट 

प्रदेश कानून बमोपजम नबापिने गरर 

बुद्धभमूी नगरिापलका, नगर कायििापलकाले तोकेका स्थानहरुमा तोपकए बमोपजम हुनेछ । 

 

 


