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बुद्धभूमि नगरपामिकाको अ थ्ि समबन्धी प्रस्ाविाई काराथिनवरन गनथि बनेको
आम थ्िक ऐन, २०७८

प्रस्ावना:
 बदु्धभपूम नगरिापलकाको आप थ्िक वरथि २०७८/०७९ को अ थ्ि स्वन्ी प्रस्ावलाई 

काराथिनवरन गनथिको पनपमत्त स्ानीर कर, शलुक, दस्रु र जरीवाना संकलन गनथि, छुट पदन 
््ा अनर आर संकलनको प्रशासपनक वरवस्ा गनथि बाञछनीर भएकोले नेिालको 
संपव्ानको ्ारा २३० बमोपजम बदु्धभपूम नगरिापलकाको नगरसभाले रो ऐन जारी गरेको 
छ ।

१) समंषिप्त नाि र प्रारमभ: (१) रस ऐनको नाम “बदु्धभपूम नगरिापलका आप थ्िक ऐन, २०७८” 
रहकेो छ ।

(२) रो ऐन २०७८ साल श्ावण १ ग्े दपेि बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रमा लाग ू हुनेछ ।
२)  समपमति कर : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र अनसुचूी (१) मा उललेपि् जगगाको 

मलुरांकन र अनसुचूी (२) मा उललेपि् संरचनाको मलुरांकनको आ्ारमा अनसुचूी (१)  
मा उललेि भए बमोपजमको दरमा स्िपत्त कर लगाईने र असलु उिर गररनेछ ।

क) स्िपत्त कर भननाले स्ानीर सरकार सञचालन ऐन,२०७४ को दफा ५५ को उिदफा (१) मा 
उललेि भए बमोपजम घर र सो घरले चचचेको जगगामा लागने करलाई स््झन ुिदथिछ ।
(१) भमुी कर (मालिो्) भननाले स्िपत्त कर लगाई बाँकी जगगा र घर नभएको अनर 

जगगामा लागने करलाई स््झन ुिदथिछ ।
(२) संरचना भननाले घर, टहरा, गोदाम, सेड, गरारेज र ििाथिल जस्ा स्ारी पनमाथिणलाई 

जनाउदछ ।
 सपष्धीकरण :
 श्ेणी ्ोपकएका जगगा ््ा घडेरीहरुको हकमा श्णेी अनसुार र न्ोपकएको हकमा नरनू्म 

१० मीटर मोहडाको एक कट्ालाई आ्ार मानी प्रप्कट्ाको नरनू्म मलूरांकन अनसुार 
करको दर प्रप् लाि रु.२०।- कारम गररएको छ । पिछाड एक कट्ाभनदा बढी जगगा हुनेको 
हकमा १ कट्ा भनदा पिछाडको जगगालाई स्िपत्त कर प्ररोजना थ्ि िे् ीरोगर जगगाको रुिमा 
मलूरांकन गररने छ । अनरको हकमा नगरिापलकाको पनणथिरानसुार हुनेछ ।
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३) भुमिकर (िािपो्) बकरयौ्ा : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र अनसुचूी (२) बमोपजम 
आ.व.०७४।७५ स्मको मालिो् कर र घर कर बकरयौ्ा भए अनसुचूी-२ मा उललेि 
अनसुारको कर र बकरयौ्ा वाि् लागने दस्रु समे्  असलु उिर गररने छ । 

४)  घर जगगा बहािकर :
      (१) बदु्धभपूम नगरिापलकाको क्ेत्रपभत्र कुनै वरपति वा संस्ाले भवन, घर, िसल, गरारेज, 

गोदाम, टहरा, छपिर, कारिाना,  जगगा वा िोिरी िरैु वा आपशकं ्बरले बहालमा 
पदएकोमा वहाल कर पलईनेछ । िसल / कवलको भाडा लगाईएको हकमा कडाईका सा् 
वहाल कर काराथिनवरन गररनेछ ।

(२) बहाल कर अनसुचूी (३) बमोपजको दरमा कर लगाइ असलु उिर गररनेछ ।
५)  वरवसार कर : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र सञचालनमा रहकेो उद्ोग, वरािार, 

वरवसार र सेवामा वरवसारको प्रकृप्, िुँजीग् लगानी र आप थ्िक कारोबारको आ्ारमा 
गनचे वरपति वा पनकारलाई वरवसारको प्रकृप्, आप थ्िक कारोवार, स्ान पबशरे र लगानीका 
आ्ारमा अनसुचूी (४) बमोपजम वरवसार कर लगाइ असलु उिर गररनेछ  । तरसरी 
वरवसार कर असलु गदाथि बैंक ््ा पवत्तीर संस्ाहरु वा राजश्व शािा बाट असलु उिर 
गररनेछ ।

 सपमष्करण ; अनसुचूी (४) मा उललेपि् दररेट वरवसार कर प्ररोजना थ्ि मात्र बझुनिुनचेछ 
। वरवसार करमा उललेपि् भएकै आ्ारमा मात्र उललेपि् सबै वरवसार स्बपन्् 
पनकारको अनमुप्, प्रकृरा र मािदणड निगुीकन द्ाथि गनथि सपकनेछैन । 

 वरवसार करको हकमा आ.व. २०७७/७८ मा कोपभड – १९ को पवरम अवस्ाले गदाथि 
समरमा वरवसार कर नब्ुझाएका अ्वा वरवसार नपवकरण नगरेकाको हकमा आ.व. 
२०७८/७९ को िपहलो त्रैमापसक स्ममा वरवसार कर ब्ुझाएमा ््ा नपवकरण गरेमा 
आ.व. २०७७/७८ को जररवाना लागने छैन ।

६) जडीबटुी, कवाडी, र जीबजन् ुपनकासी शलुक : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र कुनैवरपति  वा 
संस्ाले ऊन, िोटो, जपडबटुी, बनकस, कवाडी माल र अनर मृ्  वा माररएका जीबजन्कुो 
हाड, पसङ, पवाि, छाला जस्ा बस्कुो वरवसापरक कारोबार गरेबाि् अनसुचूी (५) 
बमोपजमको कर लगाई असलु उिर गररनेछ ।
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्र प्रचपल् काननूले पनरे्  गररएकाको हकमा भने उपललपि् वरबस्ा लाग ूहुनेछैन ।
७) सवारी सा्न कर : प्रचपल् काननु बमोपजम नगर क्ेत्रपभत्र सञचालन गनचे गरी द्ाथि भएका 

ई- ररकसा ,अटो ररकसा (िेट्ोल,पडजलबाट चलने) जस्ा सवारी सा्नमा अनसुचूी (६) 
बमोपजम सवारी सा्न कर लगाईने र असलु उिर गररनेछ । अनर सवारी सा्नको हकमा 
प्रदशे सरकारले ्ोके बमोपजम हुनेछ ।

८) पवज्ािन कर : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र जडान भएका होपडङ बोडथि, गलो साईन बोडथि, 
पभत्त ेलेिन र वरानरमा अनसुचूी (७) बमोपजमको पवज्ािन कर लगाई असलु उिर गररनेछ ।

९)  मनोरञजन कर : बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र हुने र शलुक पलई सञचालन गररने जनुसकैु 
प्रकारको मनोरञजन वरवसारमा अनसुचूी (८) बमोपजमको मनोरञजन कर लगाई असलु 
उिर गररनेछ ।

१०)  बहाल पबटयौरी शलुक :बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र आफुले पनमाथिण, रेिदिे वा 
सञचालन गरेका साबथिजपनक ऐलानी वा िप थ्ि जगगा, भवन हाटबजार वा िसल,सडक वा 
बाटो पकनारको िसल र पवशरे मलेािवथिमा लगाईने सेवा शलुक अनसुचूी (९) मा भएको 
वरवस्ा अनसुार बहाल पवटयौरी शलुक लगाई असलु उिर गररनेछ।

११)  सवारी सा्न िापकथि ङ्ग शलुक :बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्र कुनै सवारी सा्नलाई 
िापकथि ङ्ग सपुव्ा उिलब् गराए वाि् अनसुचूी (१०) बमोपजम सवारी सा्न िापकथि ङ्ग 
शलुक लगाइ असलु उिर गररनेछ ।सा्ै िापकथि ङ्ग वरवसार सञचालन गनचे बरपति वा 
संस्ाले बदु्धभपूम नगरिापलकाबाट िबुथि अनमुप् पलएको हुनिुनचेछ ।

१२)  सेवा शलुक दस्रु : बदु्धभपूम नगरिापलकाले पनमाथिण, सञचालन वा वरवस्ािन गरेका 
अनसुचूी (११) मा उपललपि् स्ानीर िवुाथि्ार र उिलब् गराइएको सेवामा सेवाग्ाहीबाट 
सोही अनसुचूीमा वरवस्ा भएबमोपजम शलुक लगाई असलु उिर गररनेछ।

१३)  िरथिटन प्रवेश शलुक : बदु्धभपूम नगरिापलकाले ्ोकेका स्ानहरुमा िरथिटक प्रवेश गदाथि 
अनसुचूी (१२) मा उपललपि् दरमा िरथिटन शलुक लगाई असलु उिर गररनेछ।

१४)  जररवाना :बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्रका सावथिजपनक सडक ््ा फुटिा्मा सवारी 
सा्न िापकथि ङ्ग वा वरािार वरवसार सञचालन वा फोहरमलैा गरेमा वा पनमाथिण सामाग्ी 
रापि बाटो अवरुद्ध गरेमा ,बाटो क््ी हुने कारथि गरेमा प्रचपल् काननु पबिरी्का कारथि 
गनचेलाई अनसुचूी (१३) बमोपजम जररवाना गररनेछ । सा्ै बदु्धभपूम नगरिापलका, 
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नगरकारथििापलकाले समर समरमा रस बरबस्ामा ् िघट ् ्ा िनुराबलोकन गनथि सकनेछ।
१५)  घर जगगा रपजष्टे्शन शलुक :बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्रका घर जगगा वा अनर 

स्िपत्तहरुको रपजष्टे्शन गदाथि अनसुचूी (१४) बमोपजम रपजष्टे्शन शलुक लगाई असलु 
उिर गररनेछ ।

१६) बन िैदावार पबक्ी शलुक :बदु्धभपूम नगरिापलका क्ेत्रपभत्रका सबै सामदुापरक बन उिभोतिा 
सपमप्बाट बन िैदावार पबक्ी गदाथि प्राप्त गनचे रकमको १० प्रप्श्का दरले बन िैदावार 
पबक्ी शलुक लगाई असलु उिर गररनेछ ।

१७) ढुङ्ग, पगट्ी, बालवुा एवं माटोजनर बस्कुो पबक्ी शलुक :(१) अनसुचूी (१५)  बमोपजम 
प्रदशे सरकारले ्ोकेको नरनु्म दरभनदा कम नहुने गरी नगर कारथििापलकाले बजार 
मलुरलाई समे्  पबचार गरी नदीजनर िदा थ्िको नरनु्म दर कारम गनचेछ । माटोको नरनु्म 
दर नगरकारथििापलकाबाट सवीकृ् कारथिपबप्ले पन्ाथिरण गरे बमोपजम हुनेछ।

(२) उिदफा (१) बमोपजमका बस् ुपबक्ीका लापग िररमाण ््ा नरनु्म दर पन्ाथिरण गरी  ई- 
टेणडर , बोलित्र, दरभाउित्र, डाक   बढाबढको माधरम अिनाईने छ ।

        ् र माटोको हकमा स्ानीर आवशरक्ा, उिलब् समर, पबक्ी गनचे िररमाण र िररपस्प्लाई 
पबचार गरी प्रदशे सरकारले ्ोकेको  नरनु्म दरमा नघट्ने गरी पबक्ी गनथि बा्ा िनचेछैन ।

१८) कर ््ा शलुक संकलन कारथिपवप् : रस ऐनमा भएको वरवस्ा रसै बमोपजम र अनरका 
हकमा रस ऐनसँग नबाप्झने गरी बदु्धभपूम नगरिापलका, नगर कारथििापलकाले ् ोके बमोपजम 
हुनेछ।

१९)  अनर वरवस्ा:१) संपघर काननू/प्रदशे काननूबाट स्िपत्त करको वरवस्ािन िररव थ्िन 
भई आएमा अनसुचूी-१ बमोपजमको दररेट अनसुार भमूीकर वा स्िपत्तकर वा घरकर वा 
मालिो् कर समे्  लगाउन सपकने छ । स्िपत्त कर लगाउँदा ्ोपकएको स्ानमा बनेको 
घर ््ा संरचनाको मलूर करदा्ा सवरंले काराथिलरबाट ्ोपकएको फमचेट अनसुारको 
पनवेदन माफथि ् सव घोरणा गनथि सकनेछन । ्र काराथिलर लाई करदा्ाले गरेको सव घोरणा 
असवभापवक लागेमा प्रापवप्क माफथि ् स्लग् पनरीक्ण गरर िनु मलूरांकन गनथि सकनेछ ।

 रस नगरक्ेत्र पभत्ररहकेा सावथिजापनक,्ाल ्लैरा, िोिरी, िप थ्ि, ऐलानी जगगाहरुको 
वरवस्ािनका लागी ठेकका प्रपक्राबाट राजसव असलुीका वरवस्ा गररने छ ।

२०)  रसै ऐन बमोपजम भएको मापनने : रो ऐन जारी हुन ुअपघ भए गरेका वरवस्ाहरु रसै ऐन 
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बमोपजम भए गरेको मापननेछ ।
२१)  पनरम वा कारथिपवप् बनाउन सकने :(१) ऐनको उदे्धशर कारथिनवरन गनथि नगरिापलकाले 

आवशरक पनरम वा कारथिपबप् वा पनदचेपशका बनाई लाग ुगनथि सकनेछ ।
( २) पबपभनन अनसुचूीमा उललेि गररएको कर, दस्रु, सेवा शलुक वा दणड जररबाना आपदमा 

कुनै पशरथिक छुटेको िाईएमा नगर कारथििापलकाले पनणथिर गरी तरस्ो शीरथिक ्ि गनथि ््ा 
कर, दस्रु र सेवाशलुक पन्ाथिरण गरी असलु उिर गनथि सकनेछ ।

२२)  सापबक बमोपजम हुने : रस ऐनमा उपललपि् वरवस्ा रसै बमोपजम र उपललपि् नभएको 
हकमा सापबक बमोपजमनै हुनेछ।

२३) बा्ा अड्काउ फुकाउ :रस  ऐनको काराथिनवरनको क्ममा कुनै बा्ा आईिरेमा बदु्धभपुम 
नगर कारथििापलकालाई बा्ा अड्काउ फुकाउने अप्कार रहनेछ ।

२४)  िारेजी : सापवकमा बदु्धभमूी नगरिापलकाले लाग ूगददै आएका वरवस्ाहरु रस ऐनसँग 
प्रप्कुल दपेिएमा प्रप्कुल भएको हदस्म िारेज हुनेछन ्।



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 7

आ.ब. ०७८/०७९ का िागधी समपमति कर ््ा भुमि कर प्ररोजनको िागधी जगगाको िुलरांकन दर 
प्रम् कट्ा देहार बिोमजि कारि  गररएको छ ।     

सामवक िहेनद्रकोट गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं १

क्.स जगगाको क्ेत्रहरु र पववरण
नरनू्म 

मलूरांकन
मलूरांकन रकम 

अक्रमा
०७७/ 
०७८

०७८/ 
०७९

१
गोरुपसङ्गे सपन्िकथि  सडकका 
दाराँबाराँका जगगा 

१०००००० दश लाि २०० २००

२ कालोित्रे सडक पटककर बड्ुढी ७००००० सा् लाि १४० १४०

३
अनर कालोित्रे सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

५००००० िाँच लाि १०० १००

४ िथ्रकोट बजार क्ेत्र का जगगाहरु ५००००० िाँच लाि १०० १००
५ ग्ाभले सडकसंग जोपडएका जगगाहरु ३००००० ्ीन लाि ६० ६०
६ कचचीसडकमा िनचे जगगाहरु २००००० दईु लाि ४० ४०

७ िपे्रोगर जगगाहरु १५००००
एक लाि िचास 
हजार

२० ३०

सामवक जरनगर गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं २
१ "क" श्ेणीका घडेरी १५००००० िनध्र लाि २०० ३००

२
राजमागथिसंग जोपडएका जगगाहरु 
(गोरुपसंगे क्ेत्र (५क))

१५००००० िनध्र लाि २०० ३००

३ "ि" श्ेणीका घडेरी १५००००० िनध्र लाि १७० ३००

४
राजमागथिसंग जोपडएका जगगाहरु (बडहरा 
क्ेत्र (९क))

१०००००० दश लाि १६० २००

५ "ग" श्ेणीका घडेरी ७००००० सा् लाि १४० १४०

६

अनर पभपत्र कालोित्रेव वा पिपसपस 
सडकसंग जोपडएका जगगाहरु / िरेुना, 
गोरुपसङ्गे, बकडरररा सडकसँग 
जोपडएका जगगाहरु

७००००० सा् लाि १४० १४०

७ िरुानो राजमागथिसँग जोपडएका जगगाहरु ४००००० चार लाि ८०
८ कचची सडकमा िनचे जगगाहरु ३००००० ्ीन लाि ६० ६०
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९ िे् ीरोगर जगगाहरू १५००००
एक लाि िचास 
हजार

२० ३०

सामवक दुमवरा गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ३

१
बड्ुडी-पटककर कालोित्रे सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरू

७००००० सा् लाि १४० १४०

२
अनर कालोित्रे वा पिपसपस सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

६००००० छ लाि १२० १२०

३ बड्ुडी-महुवावारी सडक ६००००० छ लाि १०० १२०

४
अनर ग्ाभले सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

२००००० दईु लाि ४० ४०

५ कचची बाटोसंग जोपडएका जगगाहरु १५००००
एक लाि िचास 
हजार

२० ३०

६ िे् ीरोगर जगगाहरू १००००० एक लाि २० २०

सामवक बुड्ढधी गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ४

१
बड्ुढी पबजगयौरी सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

७००००० सा् लाि ८० १४०

२
अनर पभत्री कालोित्रे वा पिपसपस 
सडकसंग जोपडएका जगगाहरु

३००००० ्ीन लाि ६० ६०

३
पभत्री ग्ाभले सडकहरुसंग जोपडएका 
जगगाहरु (२०० मी स्म)

२५०००० दईुलाि िचास हजार ५० ५०

४
पभत्री ग्ाभले सडकहरुसंग जोपडएका 
जगगाहरु (२०० मी भनदा बढी)

२००००० दईु लाि ४० ४०

५ पनकास भएका िे् ीरोगर जगगाहरु १५००००
एक लाि िचास 
हजार

२० ३०

६ पनकास नभएका िे् ीरोगर जगगाहरु १००००० एक लाि २० २०

सामवक राजपुर गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ५
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१
बड्ुडी-पे्रमनगर-पवजगयौरी सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

५००००० िाँच लाि ६० १००

२
कालोित्रे/पिपसपस सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

२००००० दईु लाि ४० ४०

३
प्रकेटी, पे्रमनगर, अपलनगर सडकसँग 
जोपडएका जगगाहरु

३००००० ्ीन लाि ६०

४
पभत्री ग्ाभले बाटोसंग जोपडएका 
जगगाहरु

१५००००
एक लाि िचास 
हजार

३० ३०

५
पभत्री कचची बाटोसंग जोपडएका 
जगगाहरु

१५००००
एक लाि िचास 
हजार

२० ३०

६ िे् ीरोगर जगगाहरू १००००० एक लाि २० २०

सामवक िहुवा गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ६

१
पबजगयौरी महाराजगंज सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

४००००० चार लाि ६० ८०

२
हरदासपडहवा-महुवा सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

३००००० ्ीन लाि ५० ६०

३
्नकयौली-्झोलगुे सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

२५०००० दईुलाि िचास हजार ५० ५०

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

५ ग्ाभले सडकसंग जोपडएका जगगाहरु १५००००
एकलाि िचास 
हजार

३० ३०

६ कचची सडकसंग जोपडएका जगगाहरु १५००००
एकलाि िचास 
हजार

२५ ३०

७ िे् ीरोगर जगगाहरू १००००० एकलाि २० २०

सामवक िानपुर गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ७
१ िरेैनद्रिरु-महाराजगंज सडक १०००००० दश लाि २०० २००
२ ्पकरा-मानिरु-डेरवा सडक ७००००० सा् लाि १४० १४०
३ ग्ाभले सडकसंग जोपडएका जगगाहरु २००००० दईु लाि ४० ४०
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४ कचची सडकसंग जोपडएका जगगाहरु १५००००
एकलाि िचास 
हजार

३० ३०

५ िे् ीरोगर जगगाहरु १००००० एक लाि २० २०

सामवक हररहरपुर गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ८

१
डुमरा-हददौना िककी सडकको दाराँबाराँ 
जोपडएका जगगाहरु

७००००० सा् लाि १०० १४०

२
सैरहपनरा दपेि िरसरुामिरु सडकको 
हररहरिरुगाउँ दाराँवाराँका जगगाहरु

५००००० िाँच लाि १०० १००

३
हररहरिरु िपचिम पडहदपेि िपचगवा 
सडकमा िनचे जगगाहरु

५००००० िाँच लाि १०० १००

४
हररहरिरु िवूथि पडहदपेि मा.पव. पनमडाँडाँ 
सडकको दाराँवाराँका जगगाहरु

५००००० िाँच लाि १०० १००

५
दरिसवा दपेि िपचगवा वडा काराथिलर 
कालोित्रे सडक

३००००० ्ीन लाि ६०

६
वडाको ग्ाभले सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

२००००० दईु लाि ४० ४०

७
िे् ीरोगर जगगाहरू / बगर र नपद कटान 
क्ेत्रहरु

१००००० एक लाि २० २०

सामवक वरकुिपुर गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं ९

क्.स जगगाको क्ेत्रहरु र पववरण
नरनू्म 

मलूरांकन
मलूरांकन रकम 

अक्रमा
०७७/ 
०७८

०७८/ 
०७९

१ राजमागथिसंग जोपडएका जगगाहरु २५००००० िचचीस लाि ५०० ५००

२
बस्ी पवकासबाट पव्री् "क" श्णेीका 
घडेरीहरु

२०००००० वीस लाि ४०० ४००

३
बस्ी पवकासबाट पव्री् "ि" 
श्ेणीका घडेरीहरु

१५००००० िनध्र लाि ३०० ३००
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४
राजमागथिसंग जोपडएका जगगाहरु 
(च्िािरु)

१५००००० िनध्र लाि ३०० ३००

५
पभपत्र कालोित्रे वा पिपसपस सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

१५००००० िनध्र लाि ३०० ३००

६
डुमरा महाराजगंज सडकसंग जोपडएका 
सडकहरु

१५००००० िनध्र लाि ३०० ३००

७
बस्ी पवकासबाट पव्री् "ग" श्णेीका 
घडेरीहरु

१०००००० दश लाि २०० २००

८
ईपमपलरा दपेि भरररा सडक सँग 
जोपडएका जगगाहरु

१०००००० दश लाि २००

९
ग्ाभले पभत्री सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

७००००० सा् लाि १४० १४०

१०
भरररा दपेि अमवा, डुम्ी, सरूथििरूा सडक 
सँग जोपडएका जगगाहरु

५००००० िाँच लाि १००

११
बस्ी पवकासबाट पव्री् "घ" श्णेीका 
घडेरीहरु

५००००० िाँच लाि १०० १००

१२
कचचीसडकसंग जोपडएका राजमागथिको 
५०० मी पभत्र

३००००० ्ीन लाि ६० ६०

१३
ग्ाभले सडकसंग जोपडएका जगगाहरु 
(बैदलहवा, मनैहवा, गबदहवा, ्मयौली, 
चमरसठ, असनरा, ्ीनघरेवा)

२००००० दईु लाि ४० ४०

१४
कचचीसडकसंग जोपडएका राजमागथिको 
५०० मी भनदा टाढा

२००००० दईु लाि ४० ४०

१५
िे् ीरोगर जगगाहरु राजमागथिभनदा ५०० 
मी पभत्र

२००००० दईु लाि ४० ४०

१६
िे् ीरोगर जगगाहरु राजमागथिभनदा ५०० 
मी भनदा टाढा

१००००० एक लाि २० २०

१७ बगर र नदी कटान क्ेत्रहरु १००००० एक लाि २० २०



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 12

सामवक ्नकयौिधी गामवस हाि बुद्धभूिधी न.पा. वडा नं १०

क्.स जगगाको क्ेत्रहरु र पववरण
नरनू्म 

मलूरांकन
मलूरांकन रकम 

अक्रमा
०७७/ 
०७८

०७८/ 
०७९

१
बड्ुढी पबजगयौरी सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

५००००० िाँच लाि ६० १००

२
रामघाट गोरुपसंगे सडकमा जोपडएका 
जगगाहरु

४००००० चार लाि ६० ८०

३
अपलनगर चे् रादहेी सडकसँग 
जोपडएका जगगाहरु

४००००० चार लाि ८०

४
्नकयौली चे् रादपेह सडकसँग 
जोपडएका जगगाहरु

४००००० चार लाि ८०

५
पवजगयौरी महाराजगंज सडकसंग 
जोपडएका जगगाहरु

४००००० चार लाि ६० ८०

६
अनर ग्ाभले सडकसंग जोपडएका 
जगगाहरु

१५००००
एकलाि िचास 
हजार

३० ३०

७ लोहरयौला-चे् रादहेी १५००००
एकलाि िचास 
हजार

३० ३०

८ कचचीसडकसंग जोपडएका जगगाहरु १५००००
एकलाि िचास 
हजार

२० ३०

९ िे् ीरोगर जगगाहरू १००००० एकलाि २० २०

अनुसचूधी (२)
दफा (३) सगं समबन्धी्

भूमिकर (िािपो्) बकरयौ्ा
क्.स पबवरण ०७७/०७८ ०७८/०७९
१ नरनु्म ५ कठ्ा स्मको ३५. ३५.

२
५ कठ्ा भनदा बपढ १ पबघा भनदा कम 
प्रप् कठ्ा

१०. १०.
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३
१ पबघा भनदा बपढ ३ पबघा भनदा कम 
प्रप् कठ्ा

१२. १२.

४
३ पबघा भनदा बपढ १० पबघा भनदा कम 
प्रप् कठ्ा

१५. १५.

५ १० पबघा भनदा मा्ी प्रप् कठ्ा १७. १७.
६ बस्ी पबकास प्रप् ्रु ५. ५.

जररवाना ््ा छुट स्बन्ी वरवस्ा : मालिो् नप्रेको हकमा प्रप् बरथि १५% को दरले ्ि जरीवाना लागने 
। ्र कोपभड - १९ को पबरम अवस्ालाई मधरनजर गरी आ.व. २०७७/७८ को हकमा भने समरमा कर ( 
स्िपत्त कर / मालिो् शलुक ) ब्ुझाउन नसकने हरुलाई आ.व. २०७८/७९ को िपहलो त्रैमापसक स्ममा ( 
स्िपत्त कर / मालिो् शलुक )  प्रेमा आ.व. ०७७/७८ को जररवाना लागने छैन जररवाना छुट हुनेछ ।
नगरिापलकामा स्िपत्त कर  लाग ुहुन ुभनदा िपहलेको बाँकी बकरयौ्ा लाई भपुमकरको पशरथिकमा  माप् उललेपि् 
दररेटमा असलुी गनचे ।

अनुसचूधी (३)
दफा (४) सगं समबमन्् 

बहाि करको दररेट
क्.स पबवरण ०७७/०७८ ०७८/०७९

१
नगरिापलका क्ेत्रपभत्र कुनै घर, िसल, 
गरारेज, गोदाम टहरा, सेङ कारिाना 
आपद बहाल कर

१० प्रप्श् १० प्रप्श्
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अनुसचूधी (४)
दफा (५) सगं समबन्धी्

वरवसार करको बाम थ्िक/नवधीकरण दररेट
वरवसार आप थ्िक वरथि
क्.स. पववरण कोड नं. पबस्ृ्   पववरण ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८/०७९
१ मपदरा िसल १.१ रकसी, पवररको पडपसटवरटुसथि ७,००० ७,००० ७,०००

१.२ रकसी, पवररको ्ोक िसल ५००० ५,००० ५,०००
१.३ रकसी, पवररको िदु्रा पवक्ी िसल ३५०० ३,५०० ३,५००

२ सु् तीजनर (्मु्िान) िसल २.१
चरुोट, पवडी, सु् तीजनर िदा्थिको 
पडलर िसल

७,००० ७,००० ७,०००

२.२
चरुोट, पवडी, सु् तीजनर िदा्थिको 
्ोक िसल

३५०० ३,५०० ३,५००

२.३
चरुोट, पवडी , सु् तीजनर िदा्थिको 
िदु्रा िसल

२००० २,००० २,०००

३ हलका िेर िदा थ्ि िसल ३.१ हलका िेर िदा थ्िको पडलर २५०० २,५०० २,५००
३.२ हलका िेर िदा थ्िको िदु्रा िसल ७०० ७०० ७००

४ सनु चाँदी िसल श्णेी ४.१
सनु चाँदी िसल श्णेी क ( भराटमा 
द्ाथि भएका )

३५०० ३,५०० ३,५००
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४.२
सनु चाँदी िसल श्णेी ि ( परानमा 
द्ाथि भएका )

२५०० २,५०० २,५००

५ और्ी वरवसार ५.१ और्ी सिुर पडपसटवरटुसथि ५००० ५,००० ५,०००
५.२ और्ी ्ोक ््ा पडपसटवरटुसथि २५०० २,५०० २,५००

५.३
और्ी िदु्रा िसल (डाकटर 
नभएको)

१५०० १,५०० १,५००

६ आरवुचेपदक और्ी िसल ६.१
हवथिल उतिादन ््ा आरवुचेपदक 
और्ी ्ोक िसल

२००० २,००० २,०००

६.२
हवथिल उतिादन ््ा आरवुचेपदक 
और्ी िदु्रा

१००० १,००० १,०००

७ एग्ोभटे िसल ७.१ एग्ोभटे ्ोक िसल २००० २,००० २,०००
७.२ एग्ोभटे िदु्रा िसल १००० १,००० १,०००

८ सटेशनरी ््ा िसु्क िसल ८.१ सटेशनरी ््ा िसु्क पडपसटवरटुसथि ४००० ४,००० ४,०००
८.२ सटेशनरी ््ा िसु्क ्ोक २५०० २,५०० २,५००
८.३ सटेशनरी ््ा िसु्क िदु्रा १५०० १,५०० १,५००

९ कािी उ्ोग ९.१
मदुण सामाग्ी िररद पवक्ी ््ा 
कािी उ्ोग

५००० ५,००० ५,०००

१० कसमपेटक िसल १०.१ कसमपेटक ्ोक िसल २००० २,००० २,०००

१०.२
कसमपेटक िदु्रा िसल (१ लाि 
दपेि ५ लाि स्मको िुँजी)

१००० १,००० १,०००

१०.३
कसमपेटक िदु्रा िसल (१ लाि 
स्मको िुँजी लागानी)

८०० ८०० ८००

११
मोटर िाटथि ््ा बोडी 
पवलडसथि सामान पवक्ी

११.१ मोटर िाटथि समान पवक्ी ््ा ममथ्ि ४००० ४,००० ४,०००

११.२ मोटर िाटथि समान पवक्ी २,५०० २,५००
११.३ मोटर ममथ्ि २५०० ३,००० ३,०००

११.४
बोडी पवलडसथि (१० लाि माप् िुँजी 
लगानी भएको )

४००० ४,००० ४,०००

११.५
बोडी पवलडसथि  (१० लाि स्मको 
िुँजी लगानी भएको )

३००० ३,००० ३,०००

१२ लपुरिकेसन सेकसन ्फथि १२.१ लपुरिकेसन ्ोक िसल ३५०० ३,५०० ३,५००
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१२.२ लपुरिकेशन िदु्रा िसल १५०० १,५०० १,५००
१३ पलाई ््ा गलास हाउस १३.१ पलाई ््ा गलास हाउस ्ोक िसल ३५०० ३,५०० ३,५००

१३.२ पलाई ््ा गलास हाउस िदु्रा िसल २००० २,००० २,०००

१४ किडा ््ा फेनसी िसल १४.१
किडा, फेनसी ््ा वराग ्ोक 
िसल

३००० ३,००० ३,०००

१४.२
किडा, फेनसी ््ा वराग िदु्रा िसल 
(५ दपेि ७ लाि स्म िुँजी भएको ) 

१५०० १,५०० १,५००

१४.३
किडा, फेनसी ््ा वराग िदु्रा िसल 
(५ लाि स्म िुँजी भएको ) 

१००० १,००० १,०००

१४.४ किडा ्ोक िसल १५०० १,५०० १,५००
१४.५ किडा िदु्रा िसल १००० १,००० १,०००

१५
्ागो टाँक फसनर ्ोक 
िसल

१५.१ ्ागो, टांक फसनर िसल १५०० १,५०० १,५००

१५.२ ्ागो, टांक, फसनर िदु्रा िसल १००० १,००० १,०००

१६ इलेकट्ोपनक  िसल १६.१
मोबाईल क्िनी सेलस शािा/उि 
शािा/पडष्ट्पटबरटुसथि/मोबाइल बेचने 
िसल

४,००० ४,०००

१६.२ इलेकट्ोपनक ्ोक िसल २५०० २,५०० २,५००
१६.३ इलेकट्ोपनक िदु्रा िसल १५०० १,५०० १,५००

१६.४
रेपडरो, घडी, करालकुलेटर मात्र 
पवक्ी िसल

१००० १,००० १,०००

१७ पवद्ु्  सामाग्ी िसल १७.१ पवद्ु्  सामाग्ी ्ोक िसल ३००० ३,००० ३,०००
१७.२ पवद्ु्  सामाग्ी िदु्रा िसल १००० १,००० १,०००

१८
हाडथिवरर/मपेशनरी/िेनट/
सेनेटरी ््ा माबथिल िसल 

१८.१
मपेशनरी/िेनट/सेनेटरी ््ा माबथिल 
िसल स्िणूथि

४००० ४,००० ४,०००

१८.२
्ोक पडलर (छड, पसमनेट, हाडथिवेरर) 
सपह् 

४००० ४,००० ४,०००

१८.३ िेनटस िदु्रा िसल ३००० ३,००० ३,०००
१८.४ सेनेटरी मावथिल, टारल िदु्रा िसल २५०० २,५०० २,५००
१८.५ छड पसमनेट हाडथिवरेर सपह् २५०० २,५०० २,५००

१९ िेट्ोपलरम िदा थ्ि लोकमागथिमा िनचे
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१९.१
िेट्ोपलरम िदा थ्ि ३ ि्ि वा सोभनदा 
माप्

५००० ५००० ५०००

१९.२ िेट्ोपलरम िदा थ्ि २ वटा ि्ि भएको ३५०० ३५०० ३५००
१९.३ िेट्ोपलरम िदा थ्ि १ मात्र ि्ि भएको २५०० २५०० २५००

शािा सडकमा िनचे

१९.४
िेट्ोपलरम िदा थ्ि ३ ि्ि वा सोभनदा 
माप्

३००० ३०००

१९.५ िेट्ोपलरम िदा थ्ि २ वटा ि्ि भएको २००० २०००
१९.६ िेट्ोपलरम िदा थ्ि १ मात्र ि्ि भएको १००० १०००

१९.७
िेट्ोपलरम िदा थ्ि ि्ि नभएको 
पडलर

१००० १००० १०००

१९.८ गरास पसपलणडर पडलर सव पडलर १५०० १५०० १५००
१९.९ गरास पसपलणडर पडलर ्ोक ३००० ३०००
१९.१ गरास पसपलणडर पडलर िदु्रा १००० १०००

२०
सटील, आलमपुनरमको 
िसल

२०.१ सटील, आलमपुनरमको ्ोक िसल २५०० २५०० २५००

२०.२ सटील, आलमपुनरमको िदु्रा िसल १५०० १५०० १५००

२१
सवारी सा्न एजेनसी ््ा 
्ोक पवक्ी िसल

२१.१
बस, ट्क, ट्राकटर पजि, कारको 
पडलर

१३००० १३००० १३०००

२१.२ मोटरसाइकल सव–पडलर ८००० ८००० ८०००

२१.३
मोटरसाइकल अनर सवारी सा्नको 
पडलर (सवदशेी उतिादन)

३००० ३००० ३०००

२१.४ इलेपकट्क साइकल पडलर २५०० २५०० २५००
२१.५ रर कपनडसन हाउस २५०० २५०० २५००

२२ ्ोक ््ा एजेनसी २२.१ टारर पडलर चार िाङ्गे गाडी ३५०० ३५०० ३५००
२२.२ िप्िङ्ग सेट, जेनेरेटर पडलर ३००० ३००० ३०००

२२.३
पवपव् पवररका सामान सपलारसथि 
एजेनसीहरु

२५०० २५०० २५००

२३.  पकराना िसल दपैनक उिभोगका वस्ु
२३.१ िाद्ानन सपलारसथि २००० २००० २०००
२३.२ गलला ्ोक िसल १५०० १५०० १५००
२३.३ िाद्ानन, पकराना ्ोक िसल १५०० १५०० १५००
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२३.४ िाद्ानन, पकराना िदु्रा िसल १००० १००० १०००

२३.५
पभत्री सडकमा रहकेा साना पकराना 
िसल

६०० ६०० ६००

२३.६ आल,ु पराज, लसनु, अदवुा ्ोक १००० १००० १०००
२४ फलफुल िसल २४.१ फलफुल ्ोक िसल २००० २००० २०००

२४.२ फलफुल िदु्रा िसल १२०० १२०० १२००
२५ ्रकारी िसल २५.१ ्रकारी ्ोक िसल १५०० १५०० १५००

२५.२ ्रकारी िदु्रा िसल १००० १००० १०००

२६ पचपकतसक सेवा २६.१
पनजी सेवा संचालन गनचे कनसलटेणट 
डाकटर

२००० २००० २०००

२६.२
पनजी सेवा संचालन गनचे मपेडकल 
अपफसर

१५०० १५०० १५००

२६.३ कपवराज १५०० १५०० १५००
२६.४ डेनटल होम सेवा २५०० २५०० २५००
२६.६ िशपुचपकतसक १५०० १५०० १५००

२७ काननु वरवसारी २७.१ लफमथि ््ा काननुी िरामशथिसेवा २००० २००० २०००
२७.२ लेिा िरीक्ण वरवसार ्फथि २५०० २५०० २५००
२७.३ लेिा िरीक्ण (पस.ए.) ३५०० ३५०० ३५००
२७.४ लेिा िरीक्ण (र.ले.ि.) २५०० २५०० २५००

२८
अनसुन्ान क्ाथि ््ा सेवा 
िरामशथि दा्ा

२८.१ पवपव् अनसुन्ानक्ाथि २००० २००० २०००

२८.२ क्परटुर एनापलसट ््ा प्रोग्मर २००० २००० २०००
२८.३ पवमा एजेनट २५०० २५०० २५००
२८.४ सभचेरर २५०० २५०० २५००
२८.५ नोटरी िपबलक अनवुादक १००० १००० १०००
२८.६ शरेर दलाल २५०० २५०० २५००

२८.७
ईपनजपनरररङ कनसलटेनसी ( र्ेष्ठ 
प्रमाण/ आ्ार िेश भएका बि् )

५००० ५०००

२९.
ढुवानी क्िनी ््ा 
ट्ानसिोटथि वरवसार

२९.१ ढुवानी  ््ा ट्ानसिोटथि वरवसार २००० २००० २०००

३० भवन पनमाथिण वरवसार ३०.१ भवन पनमाथिण वरवसारी २००० २००० २०००
३१ सपटरङ्ग वरवसार ३१.१ पमकचर ््ा सटररङ्ग सामान भएको २५०० २५०० २५००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 19

३१.२ सटररङ्ग सामानमात्र भएको १५०० १५०० १५००
३२ वाटर पडपलङ्ग ३२.१ पडि बोररङ्ग ५००० ५००० ५०००

३२.२ नलका पमस्ती २००० २००० २०००
उतिादन मलुक उद्ोग ० ०

३३ पलापटिक उद्ोग ३३.१
पलापटिक उद्ोग (३ लाि दपेि 
माप् ) 

४००० ४००० ४०००

३३.२ पलापटिक उद्ोग   ३ लाि स्म २५०० २५०० २५००
३३.३ पलापटिक िसल १५०० १५००

३४ चपिल उद्ोग ३४.१
चपिल उद्ोग  (३ लाि दपेि 
माप् ) 

३५०० ३५०० ३५००

३४.२ चपिल उद्ोग  ३ लाि स्म २५०० २५०० २५००
३५ ग्ील उद्ोग ३५.१ सटील, आलमपुनरम ग्ील उद्ोग ३००० २५०० २५००

३५.२ फलामको ग्ील उद्ोग १५०० १५०० १५००
३६ साबनु उद्ोग ३६.१ साबनु उद्ोग  ३ लाि मा्ी ३५०० ३५०० ३५००

३६.२ साबनु उद्ोग  ३ लाि स्म ३००० ३००० ३०००
३७ जतु्ता उद्ोग ३७.१ जतु्ता उद्ोग ््ा जतु्ताको शोरुम २००० २००० २०००

३७.२ जतु्ताको शोरुम ््ा िसल १५०० १५०० १५००
३७.३ जतु्ता ममथ्ि  गनचे ५०० ५०० ५००

३८  िशआुहार ३८.१ िश ुआहर उद्ोग ५००० ५००० ५०००
३८.२ िश ुिंक्ी आहार पवक्ी केनद्र २५०० २५०० २५००

३९ घरेल ुकुपटर उद्ोग ३९.१ अगर बत्ती उद्ोग १००० १००० १०००
३९.२ मनै बत्ती उद्ोग १००० १००० १०००
३९.३ पटकी उद्ोग ७०० ७०० ७००
३९.४ अचार उद्ोग ७०० ७०० ७००
३९.५ अनर कुपटर उद्ोग ७०० ७०० ७००

४० किडा ््ा गामचेनट उद्ोग ४०.१ किडा उद्ोग ४००० ४००० ४०००
४०.२ गारमनेट उद्ोग २००० २००० २०००
४०.३ जराकेट ््ा वराग उद्ोग १५०० १५०० १५००
४०.४ होपजरारी ््ा ्ागो उद्ोग १००० १००० १०००
४०.५ पसरक डसना उद्ोग/िसल २५०० २५०० २५००
४०.६ ढाका उद्ोग ३ लाि माप् १७०० १७०० १७००
४०.७ ढाका उद्ोग ३ लाि स्म १२०० १२०० १२००

४१ छा्ा, सलाई उद्ोग ४१.१ सलाई उद्ोग ३ लाि माप् ३५०० ३५०० ३५००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 20

४१.२ सलाई उद्ोग ३ लाि स्म २५०० २५०० २५००
४१.३ छा्ा उद्ोग ३ लाि माप् २५०० २५०० २५००
४१.४ छा्ा उद्ोग ३ लाि स्म १८०० १८०० १८००

४२ िेर िदा थ्ि उतिादन उद्ोग ४२.१ पमनरल वाटर उद्ोग ३५०० ३५०० ३५००
४२.२ पिउनेिानी सपलारसथि २५०० २५०० २५००

४३ आइस बरफ उद्ोग ४३.१ आइसक्ीम उद्ोग १५०० १५०० १५००
४३.२ सोडा उद्ोग १२०० १२०० १२००

४४ भाँडा उद्ोग ४४.१ कांस, ्ामा, पित्तल, भाडा उद्ोग २५०० २५०० २५००
४४.२ आलमपुनरम भाडा उद्ोग १८०० १८०० १८००
४४.४ पटनको बाकस, बालटी, सटोभ १२०० १२०० १२००

४५ कुटानी , िेलानी पमल ४५.१ फलावर पमल ५००० ५००० ५०००
४५.२ सेलर पमल २००० २००० २०००
४५.३ कुटानी, िेलानी पमल (हलर समे् ) १५०० १५०० १५००

४५.४
घु् ्ी पमल संचालन नगरिापलका 
क्ेत्रपभत्र ( द्ाथि)

५००० ५०००

४५.५
घु् ्ी पमल संचालन नगरिापलका 
क्ेत्रपभत्र ( नपवकरण)

२००० २०००

४५.६
घु् ्ी पमल संचालन वडा क्ेत्रपभत्र 
( द्ाथि )

२००० २०००

४५.७
घु् ्ी पमल संचालन वडा क्ेत्रपभत्र 
(नपवकरण)

१००० १०००

४५.८ पचउरा पमल १५०० १५०० १५००
४५.९ मसला उद्ोग १००० १००० १०००

४६ डेरी उद्ोग ४६.१ डेरी उद्ोग ््ा पवक्ी िसल ५००० ५००० ५०००

४६.२
डेरी पवक्ी िसल (दु्  जनर पवक्ी 
िसल)

१५०० १५०० १५००

४७
उिभोगर वस् ुउतिादन 
उद्ोग

४७.१
कुपकज/िाउरोटी/नडुलस उद्ोग ३ 
लाि माप् िुँजी लगानी भएको

२००० २००० २०००

४७.२
कुपकज/िाउरोटी/नडुलस उद्ोग ३ 
लाि स्मको िुँजी लगानी भएको 

१५०० १५०० १५००

४७.३ कनफेकसनरी उद्ोग ३ लाि माप् ३००० ३००० ३०००
४७.४ कनफेकसनरी उद्ोग ३ लाि स्म २००० २००० २०००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 21

४७.५ पवसकुट उद्ोग ३ लाि माप् ३५०० ३५०० ३५००
४७.६ पवसकुट उद्ोग ३ लाि  स्म २५०० २५०० २५००
४७.७ दालमोट उद्ोग १२०० १२०० १२००

४८
हाइड्ोिावर स्बन्ी 
िाटथिउतिादन (क)

४८.१ वारोगरास उद्ोग ५५०० ५५०० ५५००

४८.२ सयौरथिशपति उतिादन उद्ोग ४५०० ४५०० ४५००

४९ कृपर ््ा बनजनर उद्ोग ४९.१

स-पमल/काठ उद्ोग ( घरेल ु
््ा साना उद्ोग काराथिलर वा 
कुनै स्बपन्् पनकारबाट द्ाथि 
भएकाको हकमा मात्र )

३५०० ३५०० ३५००

४९.२ काठको फपनथिचर उद्ोग २५०० २५०० २५००
४९.३ काठको फपनथिचर शोरुम २००० २००० २०००
४९.४ बे्बाँसको उद्ोग/वरा्बो शोरुम १००० १००० १०००

५० के्सर उद्ोग ५०.१ कंपक्ट बलक १५०० १५०० १५००
५०.२ सेनेटरी उद्ोग ््ा वरवसार १५०० १५०० १५००

५०.३
के्सर उद्ोग ( ्ोपकएको मािदणड 
िरुा भएको बि् )

१०००० १०००० १००००

५०.४ पगट्ी,बालवुा प्रशो्न केनद्र ५००० ७००० ७०००
५१ होटल लज एणड रेटुिरेणट िरथिटन उद्ोग

५१.१ िाटती परालेस २५०० २५०० २५००
५१.२ होटल लज एणड रेटुिरेणट ५००० ५००० ५०००
५१.३ होटल एणड लज ३ लाि माप् २५०० २५०० २५००
५१.४ होटल एणड लज ३ लाि स्म १५०० १५०० १५००

५१.५
होटल, भोजनालर एणड रेटुिरेणट ३ 
लाि माप्

२००० २००० २०००

५१.६
होटल, भोजनालर एणड रेटुिरेणट ३ 
लाि स्म

१५०० १५०० १५००

५१.७ दोहोरी साँ्झ ३००० ३००० ३०००

५१.८
फासटफुड ््ा कराफे / पचरा नास्ा 
िसला

१००० १००० १०००

५१.९ पमष्ठान िसल ३ लाि माप् २००० २००० २०००
५१.१० पमष्ठान िसल ३ लाि स्म १००० १००० १०००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 22

५१.११ कराटररङ्ग/टेणट हाउस ४००० ४००० ४०००

५२ टेणट हाउस ५२.१
पवजलुी डेकोरेशन/वैणड बाजा 
सपह्को टेणट हाउस

३००० ३००० ३०००

५२.२
पवजलुी डेकोरेशन सपह्को टेणट 
हाउस

२५०० २५०० २५००

५२.३
पवजलुी डेकोरेशन रपह्को टेणट 
हाउस

२००० २००० २०००

५३ छािािाना सेवा उद्ोग
५३.१ अफसेट पे्रस ३००० ३००० ३०००
५३.२ पसक्न पप्रनट १००० १००० १०००

५४ पसनेमा हल ५४.१ पसनेमा हल १२०० १२०० १२००
५४.२ पफलम पडपसट्वरटुसथि १००० १००० १०००

५५ कलरलराव सेवा ५५.१ कलरलराब सेवा २००० २००० २०००
५५.२ पभपडरो पमपकसङ १००० १००० १०००
५५.३ फोटो सटुपडरो सेवा १००० १००० १०००

५६ संचार सेवा ५६.१
टेपलफोन, मोबाईल सेवा प्रदारक 
क्िनीलाई प्रप् टावर (बापरथिक)

३००० ३०००

५६.२ एफ.एम. प्रसारण सेवा ४००० ४००० ४०००
५६.३ प्रत्र िपत्रका प्रकाशन सेवा ५००० ५००० ५०००
५६.४ टुर एणड ट्ाभलस सेवा २००० २००० २०००
५६.५ फोटोकिी/ साइबर सेवा २५०० २५०० २५००
५६.६ कुरररर सेवाको शािा काराथिलर १२०० १२०० १२००

५७. पवत्तीर सेवा ५७.१ वापणजर बैंक मखुर काराथिलर ५०००० ५०००० ५००००
५७.२ वापणजर बैंक प्रप् शािा काराथिलर २५००० २५००० २५०००
५७.३ पवकास बैंक मखुर काराथिलर ४०००० ४०००० ४००००
५७.४ पवकास बैंकप्रप् शािा काराथिलर २५००० २५००० २५०००
५७.५ फाइनानस क्िनी मखुर काराथिलर २०००० २०००० २००००

५७.६
फाइनानस क्िनी प्रप् शािा 
काराथिलर

१५००० १५००० १५०००

५७.७ लघपुवत्त क्िनीहरु ५५०० ५५०० १००००
५७.८ पवमा क्िनीहरु १२००० १२००० १२०००
५७.९ रेपमटानस ््ा मनी एकसचनेजर २५०० २५०० २५००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 23

५७.१० वच् ््ा पवत्तीर सहकारी संस्ा २००० २००० २०००

५७.११
बैक ््ा पवपत्तर संस्ा आबद्ध 
शलुक

७५००. ७५०० ७५००

५७.१२
कुनै वडामा पबपत्तर संस्ा संचालन 
गदाथि नगरिापलका केनद्र निनचे 
स्बन्मा पसफाररस दस्रु

५००० ५००० ५०००

५८ सवासथर सेवा वरवसार सवासथर सेवा
५८.१ गैह्रसहकारी असि्ाल ५००० ५००० ५०००
५८.२ नपसथिङ्गहोम /पकलपनक ५००० ५००० ५०००

५८.३
एम.आर.आइ., पस.पट.सकरान, 
अलट्ासाउणड पकलपनक

३५०० ३५०० ३५००

५८.४
िोली पकलपनक, मपेडकल, 
पर्ोलोपजक

६००० ६००० ६०००

५८.५
परा्ोलोजी (पदशा, पिसाब, रग् 
जाँच) 

१५०० १५०० १५००

५८.६
अकरिुनचर, पफपजरो्ेरािी, सवासथर 
पकलपनक

१५०० १५०० १५००

५८.७ एकसरेपकलपनक ३५०० ३५०० ३५००
५८.८ चशमा िसल १००० १००० १०००

५९
इपनसटचरटु, ्ापलम ््ा 
अनसुन्ान केनद्र

५९.१
िोली टेपकनकल इपनसटचरटु, 
प्रपशक्ण समे्

३५०० ३५०० ५०००

५९.२
नपसथिङ्ग, पसए.एम.र एच.ए. प्रपशक्ण 
समे्

३५०० ३५०० ५०००

५९.३ एजकेुशनल कनसलटेनसी सेवा २५०० २५०० २५००
५९.४ क्परटुर/इलेकट्ोपनक ्ापलम केनद्र ३५०० १५०० १५००
५९.५ सवारी चालक ्ापलम केनद्र ३००० ३००० ३०००

५९.६
भारा पशक्ा इपनटचरटू, कोपचङ्ग 
सेनटर

१५०० १५०० १५००

५९.७
अन थ्िरापष्ट्र संस्ा (वरावसपरक 
कारोबार गनचे)

५५०० ५५०० ५५००

५९.८ रापष्ट्र संस्ा ३५०० ३५०० ३५००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 24

६० बोडी पवलडसथि सेकसन ्फथि ममथ्ि  ््ा संभार सेवा

६०.१
नराँ बोडी बनाउने ( ५ लाि भनदा 
माप् )

४००० ४००० ४०००

६०.२ नराँ बोडी बनाउने  ( ५ लाि स्म ) ३५०० ३५०० ३५००
६०.३ बोडी ममथ्ि  गनचे २५०० २५०० २५००

६१ ले् सेकसन ्फथि ६१.१ ले् मपेशन २००० २००० २०००
६२ टारर सेकसन ्फथि ६२.१ टारर पडलर शोरुम ३५०० ३५०० ३५००

६२.३ टारर ररसोपलङ्ग श्णेी ३५०० ३५०० ३५००
६२.४ टारर िनचर ममथ्ि १००० १००० १०००

६३ इपनजन ममथ्ि  सेकसन ्फथि ६३.१ इपनजन ममथ्ि  ( ५ लाि माप् ) ३००० ३००० ३०००
६३.२ इपनजन ममथ्ि  ( ५ लाि स्म ) २००० २००० २०००
६३.३ इपनजन ममथ्ि  (१ लाि स्म ) १५०० १५०० १५००

६४
िोपनटङ्ग/डेपनटङ्ग/बेपलडग 
सेकसन ्फथि

६४.१ िेपनटङ्ग/डेपनटङ्ग/बेपलडग सेवा १००० १००० १०००

६४.२ ि्ि सेकसन ममथ्ि  (१ लाि माप् ) १७०० १७०० १७००
६४.३ ि्ि सेकसन ममथ्ि  (१ लाि स्म ) १२०० १२०० १२००

६५
वराट्ी/इलेपकट्क सेकसन 
्फथि

६५.१
वराट्ी/इलेपकट्क सेकसन (१ लांि 
माप् )

१२०० १२०० १२००

६५.२
वराट्ी/इलेपकट्क सेकसन (१ लांि 
स्म)

१००० १००० १०००

६६
वापसङ्ग सेकसन ्फथि  श्णेी 
"क"

६६.१ वापसङ्ग सेकसन १००० १००० १०००

६७ ररकसा, साइपकल ६७.१ ररकसा साइपकल पवक्ी िसल २००० २००० २०००

६७.२
ररकसा, साइपकल ममथ्ि  ््ा िाटथिस 
पवक्ी िसल

१५०० १५०० १५००

६८ अटोस्बन्ी अनर सेवा ६८.१ मोटर साइकल ममथ्ि १५०० १५०० १५००
६८.२ कमानी िट्ा ममथ्ि १५०० १५०० १५००
६८.३ रेपडरटर ममथ्ि १५०० १५०० १५००
६८.४ पसट मपेकग ््ा पग्पसंग सेवा १५०० १५०० १५००
६८.५ हडे ममथ्ि  सेकसन १५०० १५०० १५००

६९ अनर ममथ्ि  सेवा ६९.१
पट.भी., डेक, परिज, क्परटुर, 
मोबाइल ममथ्ि  िसल

२००० २००० २०००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 25

६९.३ रेपडरो, घडी ममथ्ि  िसल १५०० १५०० १५००
६९.४ अनर ममथ्ि  िसल १२०० १२०० १२००

७०
हपेभ इकरवुमनेट ््ा 
कवाडथििसल

७०.१
हपेभ इकरवुमनेट िरीद/पवक्ी (१० 
लाि माप्)

६५०० ६५०० ६५००

७०.२
हपेभ इकरवुमनेट िरीद/पवक्ी (१० 
लाि स्म)

४५०० ४५०० ४५००

७०.३ अनर कवाडथि िररद पवक्ी ३५०० ३५०० ३५००

७१ अनर सेवा ७१.१
वैदपेशक रोजगार िरामशथिसेवा शािा 
काराथिलर

५००० ५००० ५०००

७१.२ सेवा िरामथिशदा्ा २००० २००० २०००

७२
ड्ाइपकलपनक, सैलनु ््ा 
वरपुटिालथिर

७२.१
वरपुट िालथिर सेवा वरपुटपशरन ्पलम 
सपह्

१८०० १८०० १८००

७२.२ वरपुट िालथिर सेवा १२०० १२०० १२००
७२.३ कापलगढ सपह्को सैलनु सेवा १५०० १५०० १५००
७२.४ सैलनु २ पसट स्मको सैलनु सेवा १००० १००० १०००
७२.५ ड्ाइपकलपनक सेवा १२०० १२०० १२००

७३ साईन बोडथि आटथि वरवसार ७३.१ पडपजटल आटथि वरवसार १८०० १८०० १८००
७३.२ अनर आटथि वरवसार १००० १००० १०००

७४ िश ुब्शाला ७४.१ िश ुब्शाला १८०० १८०० १८००

७५
िशकुो छाला संकलन ््ा 
पवक्ी केनद्र

७५.१
िशकुो छाला संकलन ््ा पवक्ी 
केनद्र

१५०० १५०० १५००

७६. रेिस हाउस ७६.१
माछा, मासमुधरे कप््मा ३ वटा 
सेवा एकै ठाउँमा भएको

२५०० २५०० २५००

७६.२
माछा, मासमुधरे कप््मा २ वटा 
सेवा एकै ठाउँमा भएको

१८०० १८०० १८००

७६.३
मासपुवक्ी िसल ( कुनै एक 
प्रकारको सेवा मात्र भएको )

१२०० १२०० १२००

७६.४ ्ाजा माछा, पसद्रा पवक्ी िसल १२०० १२०० १२००
७६.५ अणडा पवक्ी िसल १२०० १२०० १२००

७७ िलु हाउस ७७.१ सनकुर ््ा िलु दवुै भएको २५०० २५०० २५००
७७.२ सनकुर २००० २००० २०००
७७.३ िलु हाउस १२०० १२०० १२००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 26

७८
भाडा िसल, पकचन 
सामाग्ी

७८.१
भाँडा ््ा पकच् सामाग्ी ्ोक 
िसल

२५०० २५०० २५००

७८.२ भाँडा ््ा पकचन सामाग्ी िसल १८०० १८०० १८००
७८.३ सा्ारण भाँडा िदु्रा िसल १२०० १२०० १२००

७९ िलेयौना िसल ७९.१ िलेयौना िसल १२०० १२०० १२००
८० फोटोरेिम िसल ८०.१ फोटोरेिम िसल १२०० १२०० १२००

८१
पसलाई मपेसन ममथ्ि  ््ा 
पसलाई िसल

८१.१ पसलाई मपेशन पवक्ी िसल २००० २००० २०००

८१.२ पसलाई िसल टेलसथि १००० १०००
८१.३ पसलाई मपेसन ममथ्ि  िसल १५०० १५०० १५००
८१.४ बपुटका लराव्रटोरी १२०० १२०० १२००

८२ ईटाभट्ा उद्ोग (वापरथिक) ८२.१ नगर क्ेत्र पभत्र सञचालनमा रहकेा ५०००० ५०००० ५००००
चाल ुआ.व. पभत्र वरवसार कर/ मालिो् नप्रेमा प्रप् बरथि १५% को दरले ्ि जरीवाना 

लागने ।

८३  ठेला घु् ्ी िसल (वापरथिक) ८३.१
नगर क्ेत्र पभत्र ठेला घु् ्ी िसल 
सञचालनमा रहकेा 

१००० १००० १०००

८४
 कृपर ््ा िशजुनर 
बरवसार

८४.१ कृपरजनर िदा थ्ि ्ोक पबक्ी १५०० १५०० १५००

८४.२ कृपरजनर िदा थ्ि िदु्रा पबक्ी १००० १००० १०००

८४.३
गाइ ््ा भसैी फमथि (दु्  पबक्ी 
प्ररोजन) 

१२०० १२००

८४.४ मसतर िालन १३०० १३००
८४.५ एकोकृ् कृपर ््ा िशिुालन फमथि १५०० १५००
८४.६ कृपर /  िश ुफमथि सानो ५००
८४.७ कृपर /  िश ुफमथि म्झयौला १०००

८४.८
कृपर ््ा िश ुफमथि नपवकरण श्ावण 
(१ दपेि ९० पदन स्म)

२००

८४.९
कृपर ््ा िश ुफमथि नपवकरण (९० 
पदन िछी ्राद नाघी आएमा )

४००

८६ पवपव् उद्ोग/वरवसार ८६.१ १ लाि स्म लगानी िुँजी भएको ५००
८६.२ ३ लाि स्म लगानी िुँजी भएको १०००



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 27

८६.३
५ लाि स्म वा सो भनदा माप् 
लगानी िुँजी भएको 

१५००

८७ सं् /सस्ा ८७.१ बरवासपरक सस्ाग् सं् /सस्ा २००० २०००

८७.२
रवुाकलब,आमा समहु,लगार्का 
अनर समहु

५०० ५००

८८ प्राईभटे फमथि ८८.१
प्राईभटे फमथि द्ाथि ( िाँच लाि 
स्मको हकमा )

१००० १०००

८८.२
प्राईभटे फमथि ( मपहलाको, अिाङ्ग, 
र दपल् समदुारको वरपतिको नाममा 
द्ाथि )

५०० ५००

८८.३
प्राईभटे फमथि नपवकरण ( अवप् 
समाप्त भएको ६ मपहना पभत्र)

२०० २००

८८.४
प्राईभटे फमथि स्बपन् अनर वरवस्ा 
बदु्धभपूम नगरिापलकाको प्राइभटे 
फमथि द्ाथि कारथिपवप् अनरुुि हुनेछ ।

अनुसचूधी (५)
दफा (६) सगँ समबन्धी्

जडधीबुटधी, कवाडधी, नदधीजनर प्रसोम्् र जधीबजन्ु मनकासधी करको दररेट

क्.स. पबवरण  पबस्ृ्  पबवरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१
जडीबटुी, कवाडी, नदीजनर 
प्रसोप्् र जीबजन् ु
पनकासी करको दररेट

१.१  के्शर उद्ोग पनकासी हुने मालबस्ु १.५० १.७५ १.७५

१.२
अनर प्रसो्न केनद्र (उद्ोग) 
लगार्बाट पनकासी हुने

०.५० ०.५० ०.५०

१.३
िाली पसपस (पबरर वो्लको) प्रप् 
बोटल

१.५० १.५० १.५०

१.४ िाली पस.पस. मपदरजनर प्रप् बोटल १.०० १.०० १.००
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१.५
पलापटिक (बोटल, भाडाकँुडा, िरुाना 
जतु्ता चपिल र जपकथि न आपद) प्रप् 
के.जी.

१.५० १.५० १.५०

१.६
्ेलको पटन १० पल.भनदा बढी अट्ने 
प्रप् गोटा

४.०० ४.०० ४.००

१.७
्ेलको पटन १० पल.भनदा कम अट्ने 
प्रप् गोटा

३.०० ३.०० ३.००

१.८ ्ोत्रो पटन प्रप् के.जी. १.०० १.०० १.००
१.९ िरुानो ड्म प्रप् के.जी. १.०० १.०० १.००

१.१० अिवार नरजूपप्रनट २.०० २.०० २.००
१.११ अनर कागज, काटुथिन २.०० २.०० २.००

१.१२
ित्रभुई काम नलागने ्ा्कुा टुक्ाहरु 
फलाम प्रप् के.जी.

२.०० २.०० २.००

१.१३
अनर ्ा् ुपि्ल, ्ामा आपद प्रप् 
के.जी.

४.०० ४.०० ४.००

१.१४
िोपलप्न िाईिका टुक्ाहरु प्रप् 
के.जी.

२.०० २.०० २.००

१.१५
पससा पलडको ्लुो वा टुक्ाहरु प्रप् 
के.जी.

६.०० ६.०० ६.००

१.१६ टारर ट्रवू प्रप् के.जी. ४.०० ४.०० ४.००
अनरको हकमा नगर कारथििापलकाको पनणथिर अनसुार हुनेछ ।

उन, िोटो, जपडबटुी, बनकस, कवाडी माल, जीपवजन् ुबाहकेका अनर मृ्  वा माररएका जीवजन्कुो हाड, पसङ, पवाँि, छाला, 
जस्ा वस्कुो वरवसापरक कारोबार बारे बाि् जडीबटुी, कवाडी  जीवजन् ुकर लागनेछ । उपललपि् मालसामानका हकमा पन्न 
बमोपजम हुने सा्ै संकलन गनचे कारथिपवप् बदु्धभमूी नगरिापलका, नगरकारथििापलकाले ्ोकेबमोपजम हुनेछ ।

अनुसचूधी (६)
दफा (७) सगं समबन्धी्

सवारधी सा्न ््ा पटके सवारधी शुलकको दररेट

क्.स. पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९
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१
  सवारी कर : सवारी द्ाथि 
््ा वापरथिक सवारी कर :

१.१
बस, ट्क, लहरी, आपद हवेी सवारी 
वापरथिक

३०००. ३००० ३०००

१.२
कार, पजि, माइक्ो बस, ट्राकटर 
आपद

२०००. २००० २०००

१.३ ई-ररकसा, अटो, टे्ि ुआपद १५००. १५०० १५००
१.४ मोटरसाईकल वापरथिक १०००. १००० १०००
१.५ ठेलागाडा, ररकसा वापरथिक ५००. ५०० ५००

२ िटके सवारीकर २.१
बस, ट्क लगार् ठूला सवारी 
सा्न

२५. २५ २५

२.२
माइक्ो/कार/जीि/पमनी ट्क 
(भाडाका)

२०. २० २०

२.३ पनजी सवारी स्ान १०. १० १०
२.४ भार्ीर न्बर पलेटका गाडी ५०. ५० ५०
२.५ ट्राकटर १०. १० १०

३ सवारी सा्न भाडा दस्रु ३.१ पटपिर प्रप्पदन (८ घणटा बराबर) २००० २००० २०००
३.२ रोलर प्रप्पदन (८ घणटा बराबर) ७००० ७००० १००००

३.३
बराक हो लोडर (जे.सी.भी.) प्रप् 
घणटा 

१००० १००० १०००

३.४ ग्ेडर (प्रप्पदन ८ घनटा बराबर) २०,००० २०००० २५०००
३.५ ग्ेडर (प्रप् घनटा बराबर) ३००० ३००० ३५००
३.६ िानी ट्रांकर ( ८ घनटा) ५५०० ५५०० ६०००

नोट :
१) रोलर,िानी ट्रांकर नरनु्म आ्ा पदन ््ा ग्ेडर र जेपसपभ नरनु्म २ घनटा 
भनदा कम समरको लागी भाडामा लगाईने छैन 
।
 २) रस काराथिलरबाट भाडामा लाने सा्नहरूको इन्न ््ा अिरेटर र हलेिर 
भत्ता भाडामा लाने वरपति वा संस्ा/फमथिले सवरम वरहहोन ुिनचेछ ।

अिरेटर दपैनक भत्ता रु.७००। र हलेिर 
रु.३००।

३) रस काराथिलरबाट भाडामा लागने सा्नहरूको रु. १५०००।– स्मको 
ममथ्ि  सं्भार िचथि स्बपन्् वरपति/सघसंस्ा फमथिले नै वरहहोन ुिनचेछ र सो 
भनदा माप्को हकमा काराथिलरले ममथ्ि  स्भार गनचे र सा्न काराथिलबाट 
लपगसकेिपछ पफ्ाथि नहुनजेलस्मको स्िणूथि पज्मवेारी सवरम भाडामा 
लैजानेले वरहहोन ुिनचेछ ।
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४) नगरिापलकाबाट भाडामा लैजाने सवारीको समरको हकमा 
नगरिापलकाबाट प्रस्ान गदाथिदपेि काम स्िनन हुनजेलस्मको समरको गणना 
हुनेछ । ्ोपकएको काम स्िनन भएिपछ िपन समरमा सवारी काराथिलरमा 
नलराएमा अिरेटर पज्मवेार हुनेछ ।
५) भाडामा लैजाने सवारी सा्नको अवस्ा पठक भए/ नभएको एपकन गरेर 
मात्र काराथिलरबाट सवारी सा्न प्रस्ान गनुथि अिरेटरको पज्मवेारी हुनेछ । 
सवारी लपगसकेिपछ पवशरे र आकपसमक अवस्ामा बाहके समरमा घटबढ 
गनथि सपकनेछैन ।

अनुसचूधी (७)
दफा (८) सगं समबन्धी्
मवज्ापन करको दररेट

क्.सं.  पववरण पवस्ृ्  पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१ पवज्ािन करको दररेट १.१
पड.पि.एस. बोडथिहरुलाई १० बगथि 
पफटस्मको बोडथि

३०० ३०० ३००

१.२
पड.पि.एस. बोडथिहरुलाई १० बगथि 
पफट भनदा माप् प्रप् बगथि पफट  

५० ५० ५०

१.३ प्रचार प्रसार िचाथि ि्पलेट प्रप् िाना १ १ १

१.४
बरािाररक होपडिंगबोडथिहरुको प्रप् 
बगथि पफट

५० ५० ५०

१.५
बरािाररक ््ा वरवसापरक 
प्ररोजनको फलेकस प्रप् बगथि पफट

२० २० २०

१.६
किडाको ्लु ््ा फेम नगररएको 
फलेकस बरानर प्रप् ्ान प्रप् िटक

२०० २०० २००
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१.७

बरािाररक ््ा वरवसापरक 
प्ररोजनको लापग घर ््ा ििाथिलमा 
लेपिएको प्रचार प्रसारहरुमा प्रप् 
बगथि फुट 

५ ५ ५

१.८
बरािाररक बस्,ु सेवा ््ा 
उतिादनको सटल रापि प्रचार प्रसार 
गनचे कारथि प्रप् पदन 

१०० १०० १००

१.९
पडपजटल होपडथिग बोडथि प्रप् ्ान 
बापरथिक

५००० ५००० ५०००

१.१०
पड.पि.एस. बोडथिहरुलाई १० बगथि 
बोडथि राखने भएमा रु. ५०।०० प्रप् 
बगथि पफट

५० ५० ५०

१.११ लाईट बोडथि ५०० ५०० ५००

१.१२
मखूर शहरी क्ेत्रको सोलार िोलमा 
पवज्ािन गदाथि मापसक

३०० ३०० ३००

अनुसचूधी (८)
दफा (९) सगं समबमन्् 

िनोरञजन र वरवसारधीक मभमडरो करको दररेट

क्.स.  पववरण पवस्ृ्  पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१ मनोरनजन कर १.१०
पसनेमा हल, पभपडरो हल, 
साँसकृप्क प्रदशथिनी हल, परिएटर, 
संगी्, मनोरञजन प्रदशथिन

प्रप्पटकट 
रु १

प्रप्पटकट 
रु १

प्रप्पटकट 
रु १

१.२०
सकथि श प्रप्पदन रु.१०००।– मापसक 
रु.१०,०००।– लगाउने ( मािदणड 
िालना भएमा )

२ वरवासापरक पभपडरो कर २.१०
नगर क्ेत्रपभत्र संचापल् वरवसापरक 
केबलु वरवसारमा वापरथिक

५००० ५०००

२.२० इनटरनेट सेवा प्रदारक ६००० ६०००

२.३०
केबलु नेटवकथि  - ईनटरनेट (केबलु 
सपह्को - ईनटरनेट)

७००० ७०००
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अनुसचूधी (९)
दफा (१०) सगं समबन्धी्

बहाि मवटयौरधी शुलक (ठेककाको िागधी )
कृम् साप्तामहक हाटबजार ( ईमिमिरा ९,  गोरुमसङ्गे २,  बुड्ढधी हनुिानचोक ४ को िामग ) प्रम् सटिको दररेट 

क्.स.  पववरण पवस्ृ्  पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१

१. बदु्धभमुी नगरिापलका 
पभत्रका साप्तापहक कृपर 
हाटबजारहरुको पबटयौरी 
करको पववरण

१.१ रागाँको मास ुिसल १५० १५० १५०

१.२ बंगरुको मास ुिसल १५० १५० १५०
१.३ कुिरुा, माछा, िसीको मास ुिसल १३० १३० १३०
१.४ पसध्रा िसल ७५ ७५ ७५
१.५ आल,ु पराज िसल ७० ७० ७०
१.६ िकाएको मास ुिसल ५० ५० ५०
१.७ पसरक डसना िसल ५० ५० ५०
१.८ फेनसी किडा िसल ५० ५० ५०
१.९ ्ान किडा िसल ६० ६० ६०

१.१० जसु, लससी िेर िसल ५० ५० ५०
१.११ फलफुलको िसल ४० ४० ४०
१.१२ पमठाई, जेरी, नमपकन, सपु थ्ि िसल ४० ४० ४०
१.१३ श्गंार, जतु्ता चपिल ४० ४० ४०
१.१४ लाइट, लाईटर, घडी रेपडरो िसल ४० ४० ४०
१.१५ चरुा िसल ३० ३० ३०
१.१६ ्रकारी िसल ्ोक १२० १२० १२०
१.१७ ्रकारी िसल फुटकर ३० ३० ३०
१.१८ नाउ, मोची २५ २५ २५
१.१९ भाँडा रसाउने, छा्ा, कुककर बनाउने ३० ३० ३०
१.२० पबरादी बेचने ३० ३० ३०
१.२१ पकराना िसल ्ोक ५० ५० ५०



बुद्धभूमि नगरपामिकाकाे आम थ्िक  एने २०७८ 33

१.२२ पकराना िसल फुटकर ४० ४० ४०
१.२३ मःम, चाउपमन िसल १०० १०० १००
१.२४ मकै, मु् फली, आरु बिडा बेचने २५ २५ २५
१.२५ जडीबटुी, आरवूचेदीक िसल ३५ ३५ ३५
१.२६ गलला ५० ५० ५०
१.२७ पबउ वजन ३० ३० ३०
१.२८ बेनाथि, पवरुवा २० २० २०
१.२९ भलेी, िोसटर, पगफट ४० ४० ४०
१.३० भाँडा िसल ४० ४० ४०
१.३१ सरकस िले मदारी ४० ४० ४०
१.३२ माटाका भाँडा २५ २५ २५
१.३३ फुलकी चाट ९० ९० ९०

सरसफाई शुलक

२
सरसफाई शलुक ( प्रतरेक 
िटकको हाटबजारमा लाग ु
हुने )

१.१ रागाँको मास ुिसल १५ १५ १५

१.२ बंगरुको मास ुिसल १५ १५ १५
१.३ कुिरुा, माछा, िसीको मास ुिसल १५ १५ १५
१.४ पसध्रा िसल ५ ५ ५
१.५ आल,ु पराज िसल १५ १५ १५
१.६ िकाएको मास ुिसल १० १० १०
१.७ पसरक डसना िसल ५ ५ ५
१.८ फेनसी किडा िसल ५ ५ ५
१.९ ्ान किडा िसल ५ ५ ५

१.१० जसु, लससी िेर िसल १० १० १०
१.११ फलफुलको िसल १० १० १०
१.१२ पमठाई, जेरी, नमपकन, सपु थ्ि िसल १० १० १०
१.१३ श्गंार, जतु्ता चपिल ५ ५ ५
१.१४ लाइट, लाईटर, घडी रेपडरो िसल ५ ५ ५
१.१५ चरुा िसल ५ ५ ५
१.१६ ्रकारी िसल ्ोक १५ १५ १५
१.१७ ्रकारी िसल फुटकर ५ ५ ५
१.१८ नाउ, मोची १५ १५ १५
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१.१९ भाँडा रसाउने, छा्ा, कुककर बनाउने ५ ५ ५
१.२० पबरादी बेचने ५ ५ ५
१.२१ पकराना िसल ्ोक ५ ५ ५
१.२२ पकराना िसल फुटकर ५ ५ ५
१.२३ मःम, चाउपमन िसल १५ १५ १५
१.२४ मकै, मु् फली, आरु बिडा बेचने १० १० १०
१.२५ जडीबटुी, आरवूचेदीक िसल ५ ५ ५
१.२६ गलला १० १० १०
१.२७ पबउ वजन ५ ५ ५
१.२८ बेनाथि, पवरुवा ५ ५ ५
१.२९ भलेी, िोसटर, पगफट ५ ५ ५
१.३० भाँडा िसल ५ ५ ५
१.३१ सरकस िले मदारी ५ ५ ५
१.३२ माटाका भाँडा ५ ५ ५
१.३३ फुलकी चाट १० १० १०

४
्ाल ्ालैराबाट प्राप्त 
आ्दानी

४.१
अधररन कारथिदलको पसफाररस 
््ा नगर कारथििापलकाको पनणथिर 
बमोपजम 

ठेकका बाट संकलन गररने

रस स्बन्ी अनर ्ि वरवस्ाको हकमा  बदु्धभपूम नगरिापलका नगर कारथििापलकाको पनणथिर बमोपजम हुने ।

अनुसचूधी (१०)
दफा (११) सगं समबन्धी्

सवारधी सा्न पामकथि ङ्ग शुलकको दररेट

क्.स.  पववरण पवस्ृ्  पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१
बसिाकथि मा िापकथि ङ गरे 
बाि् प्रप्पदन शलुक

१.१
बस, ट्क लगार् ठूला सवारी 
स्ान 

५०. ५० ५०.

१.२ माइक्ो/कार/जीि (भाडाका) २५. २५ २५.
१.३ पनपज सवारी स्ान १५. १५ १५.

अनसुचूी (११)
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दफा (१२) संग स्बन्प्
सेवा शलुक दस्रु

क्.स.  पववरण पवस्ृ्  पववरण
०७६। 
०७७

०७७। 
०७८

०७८/ 
०७९

१  सजथिपमन ््ा मचुलुका १.१  सजथिपमन ््ा मचुलुका बाि् शलुक ५००. ५०० ५००

२ नरापरक दस्रु २.१
रकम कलम उठाई पदएवाि् उठेको 
रकमको 

०.०२ ०.०२ ०.०२

२.२
पमलाित्र शलुक ( दवुै िक्सँग आ्ा 
आ्ा हुने गरी )

१०००. १०००. १०००.

२.३
नरार सपमप्मा मदु्धा द्ाथि गदाथि 
पफराद ित्र दस्रु

३००. १०. ३००.

२.४
मदु्धाको प्रप्उत्तर लगाउदा प्रप्उत्तर 
ित्र दस्रु

३००. ३००. ३००.

३ घर न्बररङ पलेट प्रप् गोटा ३.१ घर न्बररङ वाि् शलुक २००. २००. २००.

४
टोल पवकास स. द्ाथि 
शलुक/ नपवकरण 

४.१ टोल पवकास स. द्ाथि शलुक २००. २००. २००.

५
स्लग् प्रापवप्क सेवा 
शलुक (नगर दररेट अनसुार)

५.१
स्लग् प्रापवप्क / अपमन सेवा 
शलुक  

११९०. ११९०

६
कृपर िशिुछीजनर वरवसार 
द्ाथिको सजथिपमन र पसफाररस

६.१ क. घरेल ुउद्ोग सजथिपमन १०००. ५०० ५००

६.२ ि. म्झयौला उद्ोग सजथिपमन १५००. ५०० ५००
६.३ ग. ठुलो उद्ोग सजथिपमन ३०००. ३००० ३०००

७ साँ् पसमाना प्रमापण् ७.१ साँ् पसमाना प्रमापण् ३००. ३०० ३००

८ नागररक्ा पसफाररस ८.१
नागररक्ा प्रमाणित्रको नागररक्ा  
प्रप्पलिी (अनसुपुच र फाराम 
बाहके)

 २००  २००  २०० 

८.२ क ) बंशजको पसफाररस पन:शलुक पन:शलुक पन:शलुक
८.३ ि) अङ्पगकृ्को पसफाररस पन:शलुक पन:शलुक पन:शलुक

९ जगगा नामसारी पसफाररस ९.१ क) १ पबघा स्मको ५००. ५०० ५००
९.२ ि) एक पवगाहा माप्को प्रप् पकत्ता २५. २५ २५
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१० नाम ्र संशो्न/ पसफारीस १०.१
नाम, ्र र जनमपमप् संशो्न 
पसफारीस दस्रु  

२००. २०० २००

११ पशक्ा क्ेत्रको आ्दानी ११.१
शपैक्क प्रमाणित्र प्रप्पलपि / 
संशो्न दस्रु प्रतरेक 

२०० २००

१२ घर कारम  पसफाररस १२.१  िककी घर ५००. ५०० ५००
१२.२  कचची घर ३००. ३०० ३००

१३  नामसारी पसफाररस १३.१
घर नकसा नामसारी (िककी एकाघर 
्ीनिसु्े पभत्र )

५००. ५०० ५००

१३.२
घर नकसा नामसारी (िककी एकाघर 
नभएमा)

७००. ७०० ७००

१३.३
कचची घर ढंुगामाटोको जोडाई 
जस्ाको छाना नकसा नामसारी 

२००. २०० २००

१३.४
कचची घर फुसको छाना भएको वा 
सामानर घर वा टहरा नकसा नामसारी

२००. २०० २००

१४ अनर पसफाररस १४.१
छुट जगगा द्ाथिको पसफारीस दस्रु ( 
संघीर सरकारले िलुाएमा मात्र)

५००. ५०० ५००

१४.२
पनपज ्ारा वा टेपलफोन लाईन 
जडान पसफाररस दस्रु  

२००. २०० २००

१४.३ बैदपेशक रोजगारको लागी पसफररस ५००. ५०० ५००
१४.४ िररवार लराएको लगेको पसफररस ५००. ५०० ५००

१४.५
पववाह द्ाथि पसफररस पवदशेीसगं 
्ेस्ो मलुकु

५०००. ५००० ५०००

१५
ना्ा प्रमापण् दस्रु ( 
मृ् क/ पजपव् ) नेिाली

१५.१ क) अगं्ेजी ५००. ५०० ५००

१५.२ ि) नेिाली ३००. ३०० ३००
१६ बसोवास प्रमापण् १६.१ बसोवास प्रमापण् बैदपेशक प्ररोजन १०००. १००० १०००

१६.२ बसोवास प्रमापण् सवदशेी प्ररोजन ३००. ३०० ३००
१६.३ अस्ारी बसोवासको पसफाररस ५००. ५०० ५००

१७  पवद्ु्  जडान पसफाररस १७.१
पवद्ु्  जडानको पसफाररस दस्रु घर 
प्ररोजन 

३००. ३०० ३००
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१७.२
पवद्ु्  जडान पसफाररस वरवसार 
३२ ए्िारर स्म 

१०००. १००० १०००

१७.३
पवद्ु्  जडान पसफाररस ३ फेज 
वरवसापरक 

३०००. ३००० ३०००

१७.४ कृरक पसचाई (समहू को नाममा ) ३०० ३००

१७.५
पवद्ु्  जडान पसफाररस ट्ानसफथि मर 
सपह्  

५०००. ५००० ५०००

१८  संस्ा द्ाथि पसफाररस १८.१
कर चतुिा पसफारीस (बच् ््ा 
ऋण)

१०००. १००० १०००

१८.२
आमा समहू, टोल सू् ार ,कृपर समहु 
द्ाथि नवीकरण पसफाररस शलुक

१००. १०० १००

१९
पनपज  सवासथर संस्ा 
पसफाररस 

१९.१
पनपज सवासथर संस्ा पसफाररस 
पकलपनक द्ाथि

१५००. १५०० १५००

१९.२
पनपज सवासथर संस्ा पसफाररस 
िोपलपकलपनक द्ाथि  शलुक  

३००० ३००० ३०००

१९.३
पनपज सवासथर संस्ा पसफाररस 
िोपलपकलपनक नपबकरण  

२००० २००० २०००

१९.४
पनपज सवासथर संस्ा पसफाररस 
नपसथिङहोम हले् सेनटर द्ाथि शलुक 

१०००० १०००० १००००

१९.५
पनपज सवासथर संस्ा पसफाररस 
नपसथिङहोम हले् सेनटर नपबकरण  

५००० ५००० ५०००

१९.६
पनपज सवासथर संस्ा द्ाथि पसफाररस 
शलुक 

१०००० १०००० १००००

१९.७
पनपज सवासथर संस्ा नपवकरण 
शलुक 

५००० ५००० ५०००

२०
पनपज पवद्ालर 
सञचालनको पसफाररस

२०.१ क) आ्ारभू् ३५०० ३५०० ३५००

२०.२ ि) मा.पव ५००० ५००० ५०००
२०.३ ग) मनटेश्वरी ५०००. ५००० ५०००

२१
पनपज पवद्ालर कक्ा 
्िको पसफाररस

२१.१ क) आ्ारभू् २५००. २५०० २५००
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२१.२ ि) मा.पव ३५००. ३५०० ३५००
२१.३ ग) मनटेश्वरी ५०००. ५००० ५०००

२२
सामदुापरक पवद्ालर 
सञचालनको पसफाररस

२२.१ क) आ्ारभू् १०००. १००० १०००

२२.२ ि) बालपवकास केनद्र ५००. ५०० ५००
२२.३ ग) मदरसा / ्ापमथिक पवद्ालर ५००. ५०० ५००

२३
सामदुापरक  पवद्ालर कक्ा 
्िको पसफाररस

२३.१ क) आ्ारभू् ५००. ५०० ५००

२३.२ ि) मा.पव १०००. १००० १०००

२४ संघ संस्ा द्ाथि  पसफाररस २४.१
क) संघ संस्ा द्ाथि  पसफाररस ( गैर 
नाफा मलुक)

५००. ५०० ५००

२४.२
ि) संघ संस्ा द्ाथि  पसफाररस ( 
नाफा मलुक)

१०००. १००० १०००

२४.३  ग) संघ सस्ा नपवकरण ५०० ५००

२५  वरवसार  पसफाररस दस्रु २५.१
 पबपभनन वरवसार,  पनमाथिण 
वरवसारी घरेल ुद्ाथिको लापग 
पसफाररस दस्रु

१५००. १५०० १५००

२५.२ नगरिापलकामा वरवसार पसफाररस ५०० ५००
पनमाथिण वरवसारी "घ" बगथि बाहके 
(क, ि, ग)

७०००. ७००० ७०००

२६
"घ" बगथिको पनमाथिण 
वरवासार

२६.१
"घ" वगथिको पनमाथिण वरवासारको 
प्रप्पलिी

५०० ५००

२६.२ "घ" वगथिको इजाज् ित्र दस्रु ४०००. १०००० १००००

२६.३
"घ" वगथिको पनमाथिण वरवासार 
नामसारी

२००० ३५०० ३५००

२६.४
"घ" वगथिको पनमाथिण वरवासार 
ठाउसारी

३००० ४००० ४०००

२६.५ पनमाथिण वरवसारी/नपवकरण २५०० २५०० २५००

२६.६
पवदशेी पनमाथिण वरवसारी एवं 
िरामशथिदा्ा

१०००० १०००० १००००
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२७  सचुीकृ् प्रमाण ित्र दस्रु २७.१
सचुीकरण भएको पनससा/ प्रमाण 
ित्र शलुक

५००. ५०० ५००

२८  नामसारी पसफाररस २८.१ मोही जगगा नामसारी पसफाररस १०००. १००० १०००

२९
 उद्ोग स्ािनाको 
पसफाररस  

२९.१
साना ््ा घरेल ुउद्ोगको स्ािना 
पसफाररस 

२०००. २००० २०००

३०
रुि काट्ने पसफाररस प्रप् 
रुि 

३०.२ क) काठ ५००. ५०० ५००

३०.१ ि) कुकाठ २००. २०० २००

३१
िेनसनिट्ा स्बन्ी 
पसफाररस 

३३.१
नेिाली िेनसनिट्ा स्बन्ी 
पसफाररस 

१०००. १००० १०००

३३.२
भार्ीर िेनसनिट्ा स्बन्ी 
पसफाररस

१५००. १५०० १५००

३३.३
अनर मलुकुको िेनसनिट्ा स्बन्ी 
पसफाररस

२०००. २००० २०००

३२ अिु् ाली पसफाररस ३२.१ अिु् ाली पसफाररस नेिालको लागी ५०००. ५००० ५०००
३२.२ अिु् ाली पसफाररस पवदशेीको लागी १००००. १०००० १००००

३३
 बरपतिग् घटना द्ाथि  
दस्रु

३३.१
जनम,मतृर,ुबसाईसराई,पबबाह, 
स्बन् पबचछेद ( ३५ पदन स्म  पन 
शलुक ) अनर्ा (नेिालमा)

१००. २०० २००

३३.२
वरपतिग् घटना द्ाथि प्रमाणित्रको 
नककल दस्रु  (नेिालमा)

५००. ५००.

३३.३
वरपतिग् घटना ््ा नागररक 
अपभलेि द्ाथि पक्ाब हरेेको दस्रु 
( नेिालमा )

२००. २००.

३४
अनर पवपव् प्रमापण् ््ा 
पसफाररस 

३४.१
उललेपि् बाहकेका अनर पवपव् 
प्रमापण् ््ा पसफाररस 

३००. ३०० ३००

३४.२ अग्ेजीमा पसफाररस प्रप् पसफाररस ५००. ५०० ५००

३५
ना्ा कारम 
पसफररस,प्रमापण्

३५.१ अग्ेजीमा ना्ा कांरम ५००. ५०० ५००

३६ कर चतुिा पसफाररस ३६.१ कर चतुिा पसफाररस दस्रु ३००. ३०० ३००
३७ चाररपत्रक पसफाररस ३७.१ क) नेिाली ३००. ३०० ३००
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३७.२ ि) अगं्ेजी ५००. ५०० ५००
३८ फोटो टाँस पसफाररस ३८.१ फोटो टाँस पसफाररस दस्रु ३००. ३०० ३००
३९ अपववापह् प्रमापण् ३९.१ क) नेिाली ३००. ३०० ३००

३९.२ ि) अगं्ेजी ५००. ५०० ५००

४० बरवसार द्ाथि पसफाररस ४०.१
पकराना, किडा, फेनसी लगार् 
वरवसार सरह द्ाथि ्ोक

१५००. ५०० ५००

४०.२
पकराना, किडा, फेनसी लगार् 
वरवसार सरह द्ाथि िदु्रा 

१०००. ५०० ५००

४०.३ साना पचरा ््ा टंकी िसल द्ाथि ५००. ५०० ५००
४०.४ मपदरा िसल द्ाथि २५००. २५०० २५००

४१ होटल द्ाथि पसफाररस ४१.१ क) ठूलो होटल (लज सपह्को) ३०००. ३००० ३०००
४१.२ ि) सानो होटल (लज नभएको) २०००. २००० २०००

४२  पबपभनन पडलरसीि दस्रु ४२.१  पबपभनन पडलरसीि दस्रु ५,००० ५००० ५०००
४३  पबपभनन सपलारसथि दस्रु ४३.१  पबपभनन सपलारसथि दस्रु २५००. २५०० २५००

४४ बन िैदावार पबक्ी शलुक ४४.१
सामदुापरक बन उिभोतिा सपम्बाट 
बन िैदावर पबक्ी गदाथि प्राप्त रकमको 

३% १०% १०%

४५
पमनाहीपडह जगगाको 
पसफाररस वाि् 

४५.१ क) नरनु्म ५ ्रु स्मको ५००. ५०० ५००

४५.२ ि) ्ि प्रप् ्रु ५०. ५० ५०

४६
उद्ोगहरु : – उतिादन 
मलुक उद्ोग पसफाररस 

४६.१ क) ठुला उद्ोग ५०००. ५००० ५०००

४६.२ ि) म्झयौला उद्ोग ४०००. ४००० ४०००
४६.३ ग) साना उद्ोग ३०००. ३००० ३०००

४७
उद्ोगहरु : – उजाथि मलुक 
उद्ोग पसफररस

४७.१ क) ठुला उद्ोग ५०००. ५००० ५०००

४७.२ ि) म्झयौला उद्ोग ४०००. ४००० ४०००
४७.३ ग) साना उद्ोग ३०००. ३००० ३०००

४८
उद्ोगहरु : – बन जनर 
पसफाररस

४८.१ क) ठुला उद्ोग ५०००. ५००० ५०००

४८.२ ि) म्झयौला उद्ोग ४०००. ४००० ४०००
४८.३ ग) साना उद्ोग ३०००. ३००० ३०००
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४९
उद्ोगहरु : – िपनज उद्ोग 
पसफाररस

४९.१ क) ठुला उद्ोग १००००. १०००० १००००

४९.२ ि) म्झयौला उद्ोग ९०००. ९००० ९०००
४९.३ ग) साना उद्ोग ७०००. ७००० ७०००

५० िरथिटन उद्ोग ५०.१ िरथिटन जनर उद्ोग पसफाररस ३०००. ३००० ३०००
५१ पनमाथिण उद्ोग ५१.१ पनमाथिण जनर उद्ोग पसफाररस १००००. १०००० १००००

५२ सभाकक् हल भाडा ५२.१
सभाकक् हल भाडा शलुक 
(प्रप्पदन)

१०००. १००० १०००

५३
बदु्धभमूी नगरिापलका घोरणा हुन ु भनदा िवूथि आठ न्बर ऐलानी र प्रप् जगगामा पनमाथिण गररएका घर टहराहरु सापवक 
गा.पव.स/ नगरिापलकाबाट घरकर पलई आएकोमा ्ी घर टहराहरुलाई घरकर नभई माप् उललेपि् दररेट अनसुार सेवा 
शलुक पलइने छ ।

३. घर नकसा पास कर दस्ुर मववरण - 
आ.व. २०७८/०७९ का िामग नकसा पास दस्ुर देहार अनुरुप हुनेछ :

५४
३. घर नकसा िास कर दस्रु 

पववरण 
क्.स. बपगथिकरण

 िरुानो घर 
अपभलेिीकरण  दस्रु
सामानर बरािारीक 

१
R C C कुनै िपन वेस मनेट प्रप् वगथि 
फुट रु.

१ १

२
R C C भईु ्लला पनमाथिण गदाथि प्रप् 
वगथि फुट रु.

१ १

३
R C C  प्र्म ्लला पनमाथिण गदाथि 
प्रप् वगथि फुट रु.

२ २

४
R C C दोस्ो ्लला पनमाथिण गदाथि 
प्रप् वगथि फुट रु.

३ ३

५
R C C ्ेस्ो ्लला र सो भनदा 
माप् पनमाथिण गदाथि प्रप् वगथि फुट रु.

४ ४

६ लोड पवरररङ वालको वेस मनेट रु. १ २

७
लोड पवरररङ वालको भईु ्ललाको 
रु.

१ २
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८
लोड पवरररङ वालको प्र्म 
्ललाको रु.

१ १

९
लोड पवरररङ वालको दोस्ो 
्ललाको रु.

२ ३

१०
लोड पवरररङ वालको ्ेस्ो 
्ललाको वा सो भनदा माप् रु.

३ ४

११
ट्स स्बपन् घर पनमाथिण / घर 
पनमाथिण अनर अरु कुनै सामाग्ी 
प्ररोग गरेमा(सवै ्लला) रु.

१ २

१२ क्िाउणड वाल रु. १ १

क्.स. बपगथिकरण
०७८/०७९ नराँ घर 

सामानर बरािारीक 

१
R C C कुनै िपन वेस मनेट प्रप् वगथि 
फुट रु.

५ ५

२
R C C भईु ्लला पनमाथिण गदाथि प्रप् 
वगथि फुट रु.

५ ५

३
R C C  प्र्म ्लला पनमाथिण गदाथि 
प्रप् वगथि फुट रु.

५ ६

४
R C C दोस्ो ्लला पनमाथिण गदाथि 
प्रप् वगथि फुट रु.

६ ७

५
R C C ्ेसे ्लला र सो भनदा माप् 
पनमाथिण गदाथि प्रप् वगथि फुट रु. 

७ ८

६ लोड पवरररङ वालको वेस मनेट रु. ३ ४

७
लोड पवरररङ वालको भईु ्ललाको 
रु. 

४ ५

८
लोड पवरररङ वालको प्र्म 
्ललाको रु.

५ ६

९
लोड पवरररङ वालको दोस्ो 
्ललाको रु.

६ ७

१०
लोड पवरररङ वालको ्ेस्ो 
्ललाको वा सो भनदा माप् रु.

७ ८
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११
ट्स स्बपन् घर पनमाथिण / घर 
पनमाथिण अनर अरु कुनै सामाग्ी 
प्ररोग गरेमा(सवै ्लला) रु.

२ ३

१२ क्िाउणड वाल रु. १ १
नकसापास समबन्धी ्प वरवस्ा र दस्ूरको दर

१

रस काराथिलरमा द्ाथि नभएका 
बरपति वा फमथिवाट ्रार िाररएका 
नकसा िेश भएमा रु ०.५० िैसा प्रप् 
वगथि फूट ्ि दस्रु लागनेछ ।

२

मनापसव कारण पवना ्ोपकएको 
अवप् पभत्र घर स्िनन नगनचेलाइ 
वा प्रमाण ित्र नलैजानेलाई समरको 
आ्ारमा ्ि दस्रु लागने छ । 

नगर कारथििापलकाको 
पनणथिर अनसुार

३

नकसा िास गरी संरचना पनमाथिण गदाथि 
नकसामा कुनै संशो्न गनथि िरेमा 
प्रापबप्क रार अनसुार  १ रुिैरा 
प्रप् वगथि फूट ्ि रकम लागनेछ ।

४

बाउनडरी वाल पभत्र बनेको  भवनको 
हकमा  एक मात्र सटर घरेल ु
प्ररोजनको लापग दपेिएमा वडा 
पसफाररस र प्रापबप्क रार  अनसुार 
स्बपन्् घरलाई सामानर घर 
भपन बपु्झनेछ र तरस घरको शलुक 
सामानर घर अनसुार पलनेछ |

५ घर नकशा दरिास् फारम ५००
६ घर नकसा सजथिपमन ५००
७ घर नकसा पसफाररस ३००

८
संशोप्् नकसा प्रमाण ित्र /घर 
नकसा प्रप्पलिी

५००

९ घर नकसा अपभलेपिकरण प्रमाण ित्र ५००
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१०
नकसा िास प्रमाण ित्र बेसमेंट र एक 
्लला स्म 

१०००

११ एक ्लला भनदा माप् २०००
१२ नकसा नामसारी

१३
क ) नकसा नामसारी प्रप् वगथि फुट रु. 
( पबपक् ््ा अनर ) 

१.००

१४
ि) बंशजको ना्ा पभत्रको नकसा 
नामसारी

५००

१५

ग) रस नगरिापलकामा घर नकसा 
िासको पनरम लाग ुहुनभुनदा 
िपहले वनेका घर हरुको हकमा 
िककी घरको हकमा भईु ्लला 
को रु ५००/– र सो भनदा मा्ीको 
्ललाको हकमा प्रतरेक ्लला 
मा ्ि १००/– का दरले नकसा 
प्रमापण् गररने छ । 

१६

स्ानीर सरकार ऐन बनन ुआगाडी 
नै आफनो जगगाको सवपमतव पभत्र 
बनेको भवनलाई दोबबर दस्रु पलई 
अपभलेि गररने । र अनर पबररको 
हकमा नगरकारथििापलकाको पनणथिर 
बमोपजम हुने छ ।

घरको मसफाररस िूलरांकन (नरुन्ि ) मसफाररस दस्ुर :
क्.स पववरण आ.ब ०७८/०७९ को

मलूरांकन प्रप्श् दर

१
पटन छाना घर िककी जडान प्रप् 
कोठा रु. ५००००

0.0८ 
प्रप्श्

२
२ हजार रुिैरा प्रप् बगथि फुट RCC 
भवन ४०% का दरले मलुरांकन 
गररनेछ ।
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३
जगगाको मलुरांकन सरकारी रेट 
६०% ््ा चलनचल्ीको रेट 
४०% अनसुार मलुरांकन गनचे

जगगा वा समपमति िूलरांकन दस्ूर:
क्.स पववरण

१

जगगा वा स्िपत्त मलूरांकन 
पसफाररस दस्रु िाँच लाि स्मको 
रु.५००। िाच सर र सो भनदा 
बढीको रकममा कुल मलुरांकन 
अकंको ०.०८%  लागनेछ ।

२

आ्दानी प्रमापण् : पसफाररस दस्रु 
िाँच लाि स्मको रु.५००। िाच 
सर र सो भनदा बढीको रकममा 
कुल मलुरांकन अकंको ०.०८% 
लागनेछ ।

३

छुट :  स्िपत्त मलूरांकन पसफाररस 
सेवा शलुक माप् उललेपि् दरमा 
पलइनेछ । ्र बैदपेशक अधररन 
प्ररोजनका लापग लागने शलुकमा ५० 
% प्रप्श् छुट पदईनेछ ।

५५ चार पकलला प्रमापण् ५५.१ क) िवूथि िपचिम लोक मागथि ७०० ७०० ७००

५५.२
ि) शािा िककी सडक, गोरूपसगें, 
इपमपलरा वस्ी पवकास

५०० ५०० ५००

५५.३ ग) ग्ावेल ््ा कचची सडक ३०० ३०० ३००
५५.४ घ) िे् ीरोगर जपमन २०० २०० २००

नोट:  नरनू्म ५ पकत्ता स्म माप् उललेपि् दररेट र सो भनदा माप् प्रप् पकत्ता ्ि रू. १० पलने ।
५६ घर बाटो पसफाररस ५६.१ क) िवूथि िपचिम लोक मागथि १५०० १५०० १५००

५६.२
ि) शािा िककी सडक वा पिपसपस 
सडक सँग जोपडएका पभत्र सडकहरु 

१००० १००० १०००

५६.३ ग) ग्ावेल ््ा कचची सडक ७०० ७०० ७००
५६.४ घ) िे् ी रोगर जपमन ५०० ५०० ५००
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५७
हा्हप्रारको ईजाज् ित्र 
पसफाररस

५७.१
हा्हप्रारको ईजाज् ित्र 
पसफाररस दस्रु

५०० ५०० ५००

५८
दपैवप्रकोि, पवरामी, अिाङ्ग, आप थ्िक सहरोग, छात्रवतृ्ती, पविनन िररवार को 
पसफाररस गदाथि कुनै दस्रु ््ा शलुक लागने छैन ।

पन:शलुक पन:शलुक पन:शलुक

५९ िशिुनछी ्फथि  शलुक ५९.१ गोबर िरीक्ण १० १० १०
५९.२ िोटिमाटथिम िश ु १०० १०० १००
५९.३ िोटिमाटथिम िनछी ५० ५० ५०
५९.४ बनधराकरण बाछा र िाडा २० २० ५०
५९.५ बानधराकरण  बोका १५ १५ २०

५९.६
पप्रसकेपसन दस्रु (कुिरुा हाँस 
िंक्ीजनर प्रप् िंक्ी)

१ १

५९.७ पप्रसकेपसन दस्रु (भडेा, बाख्ा) ५ ५
५९.८ पप्रसकेपसन दस्रु (गाई, भसैी, बंगरु) १० १०
५९.९ एपनट रेवीज िोि  (िशिुंक्ी) ५०

५९.१०
कुिरुा / हाँस द्ाथि शलुक (जाँचको 
हकमा)

१ १ १

६० कृपर ्फथि  को शलुक ६०.१ कृरक समहू द्ाथि शलुक ५०० ५०० ५००
६०.२ कृरक समहू नवीकरण शलुक २०० २०० २००

६०.३

रासारपनक मल पवके््ा द्ाथि शलुक 
( र्ेष्ठ आ्ार, प्रमाण र स्बपन्् 
पनकारको अनमुप् भएका बि् 
मात्र)

५०० ५०० ५००

६०.४
रासारपनक मल पवके््ा  नवीकरण 
शलुक

२०० २०० २००

६०.५
रासारपनक मल पवके््ा नवीकरण 
पवल्ब शलुक (३० पदन नाघमेा)

५०० ५०० ५००

६०.६
रासारपनक मल पवके््ा नवीकरण 
पवल्ब शलुक (१ बरथि नाघमेा)

१००० १००० १०००

६१
कृपर िश ुस्बन्ी 
पसफाररस

६१.१
नगरिापलकाबाट उिलब्  गराईने 
कृपर र िश ुअनदुान कारथिक्मको 
लागी पदईने पसफाररस

पन:शलुक पन:शलुक
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अनुसमुच (१२)
दफा (१३) सगं समबमन््

परथिटन प्रवेश शुलक
बुद्धभुमि नगरपामिका, नगर कारथिपामिकाको मनणथिर अनुसार हुनेछ ।

अनुसमूच (१३)
दफा (१४) सगं समबमन््

दणड जररवाना

१
 कर,दस्रु,सेवा शलुक 
स्बन्ी

१.१

 ग् आ.व.स्मको  बकरयौ्ा 
कर,दस्रु,सेवा शलुक मा प्रप् बरथि 
१५% को दरले  जरीवाना लगाई 
असलु उिर गररनेछ ।

२ बन ््ा नदीजनर िदा्थि २.१

बनजनर,ऐलानी,िप थ्ि जगगाको र 
पनपज जगगाको माटो पबना अनमुप् 
ओसारिोसार गरेको िाईएमा िपहलो 
िटक ट्राकटरको रु १००००। पटपिर 
को रु रु.१५०००। र जेपसपभको रु 
४००००। जररवाना पलईनेछ ।

२.२

नदीजनर िदा्थि पबना अनमुप् 
ओसारिसार गरेको वा चोरर पनकासी 
लगार् अपनरपम्ा गरेको िाइएमा 
िपहलो िटकको लापग ट्राकटरको रु 
१५०००। पटपिर को रु रु.२५०००। 
र जेपसपभको रु ५००००। जररवाना 
पलईनेछ ।
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२.३

नपदजनर िदा्थि ओसारिसार ््ा 
उतिननको लापग प्ररोग हुने सवारी 
सा्नको न्बरको आ्ारमा िटक 
िटक दोहोररएमा िटकै पिचछै दोबबर 
जररवाना पलईनेछ ।

रस अनसुपुच बमोपजम गररने बन ््ा नपदजनर िदा्थिको जररवाना बाि् असलु हुन आउने रकमको २०%  रकम 
सहरोगी पनकार ््ा स्बपन्् वरपतिलाई िरुसकार सवरुि उिलब् गराईनेछ ।

३ बस् ुछाडा छाडेमा ३.१

गाईबस् ुछाडा छाडे बाि् 
साबथिजपनक पनकारले छाडा वस् ु
बरवस्ािनको लागी वस् ु्नीलाई 
ित्रचार गरेको पमप्ले २४ ्णटा 
पभत्र बरवस्ािन नगरेमा पदनको 
रु.१००। प्रप् गोटाका दरले 
जररबाना लागनेछ ।

४

अनमुप् नपलई सडक िेटी 
अबरुद्ध गरी बरवसार 
संचालन वा गाडी िापकथि ङ्ग 
गरेमा 

४.१

साबथिजापनक पनकारले 
स्बपन््लाई सचुना पदएको २४ 
्णटा पभत्र सडक िेटी िाली नगरमा 
रु.५००। िपहलो िटक र दोस्ो िटक 
१०००। र ्ेस्ो िटक रु.१५०० 
जररबाना लागनेछ ।

५
सडक वा सडक िेटीमा 
पनमाथिण सामाग्ी रािी सडक 
अवरुद्ध गरेमा ।

५.१

साबथिजापनक पनकारले तरस्ो 
सामाग्ी हटाई सडक सचुारु गनथि 
सचुना जारी गरेको २४ घणटा पभत्र 
िाली नगरेमा प्रप्पदन रु.१०००। 
का दरले जाररबाना लागनेछ ।

अनुसचूधी १४
दफा (१५) सगँ समबमन््
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घर जगगा रमजष्ट्रशन
बुद्धभूमि नगरपामिका, नगर कारथिपामिकाको मनणथिर अनुसार हुनेछ ।

अनुसचूधी (१५)
दफा (१७) सगँ समबमन््

ढुङ्गा, मगरटि, बािुवा एव िाटोजनर वस्ुको मबमरि शुलक

१
नदी जनर िदा्थि पनकासी 
स्बन्ी

१.१ नदी जनर िदा्थि पनकासी प्रप् फुट

प्रदशेले ्ोकेबमोपजमको 
दररेट ््ा 

कारथििापलकाले पन्ाथिरण 
गरेको दररेट अनरुुि 

हुनेछ ।

ठेकका बाट 
संकलन 
गररने

१.२ ढुङ्गा,पगट्ी,बालवुा 

२ माटो स्बन्ी २.१ माटो प्रप् फुट

प्रदशेले ्ोकेबमोपजमको 
दररेट ््ा 

कारथििापलकाले पन्ाथिरण 
गरेको दररेट अनरुुि 

हुनेछ ।

नोट :

१) रसमा उललेि नभएका पवरर क्ेत्रहरुको हकमा प्रचपल् काननुमा उललेि भए सोही अनरुुि अनर्ा नगर 
कारथििापलकाको पनणथिर अनरुुि हुनेछ ।
२) प्रतरक् मानव सवासथर ( िाद् प्रशो्न, लेभपलङ्ग,  असि्ाल नपसथिङ होम प्ररोगशालाहरु  और्ी िसल  लगार्), 
िश ुसवासथर ( भटेेनरी िसल, भटेेनरी असि्ाल ) प्राकृप्क सवरुि वा िराथिवरणलाई असर िरुाथिउने ( सपलारसथि, पग्ल 
उद्ोग) िालका वरवसारको हकमा स्बपन्् पनकारको पसफाररस ््ा अनगुमन प्रप्वेदन भएका बि् मात्र वरवसार 
द्ाथि/ नपवकरण हुनेछ 
३) मानव जीवनलाई प्रतरक्/अप्रतरक् असर िरुाथिउने गप्पवप्हरु ( बंगरुिालन, कुिरुा िालन, फोहोर प्रशो्न ््ा 
कवाडी संकलनको )  हकमा स्लग् प्रप्वेदन सप्रारको सहमप् पलएर मात्र द्ाथि गनथि सपकने छ उति क्ेत्रहरु केवल 
शलुक/दस्रु प्ररोजनले मात्र हरेरन बाधर हुनेछैन ।


