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आज मिमि २०७९।०२।२२ गिेका मिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ६५ को उपिफा १ िा 

व्यवस्था भएको स्थानीय राजस्व परािर्श समिमिको वैठक नगरपामलकाका उप- प्रिुख िथा समिमिका 

संयोजक श्री मनिशला रे्पाश जू्यको अध्यक्षिािा वैठक वमस आगािी आ.व. २०७९/२०८० िा लागू हुने गरी 

िेहायका मवषयवसु्तिा छलफल गरर मनर्शय गररयो । 

उपस्स्थमििः  

उप-प्रिुख श्री मनिशला रे्पाश - संयोजक 

प्रिुख प्रर्ासकीय अमिकृि श्री सुरेन्द्र राई - सिस्य 

६ नंवर वडाध्यक्ष श्री रै्लेन्द्र कामकश  - सिस्य 

कायशपामलका सिस्य श्री प्रमिक्षा शे्रष्ठ  - सिस्य 

उद्योग वामर्ज्य संघ अध्यक्ष श्री कर्श िोक्तान  - सिस्य 

घरेलु िथा साना उद्योग  मवकास समिमि श्री  - सिस्य 

राजस्व र्ाखा श्री िमर् कुिार िािाङ्ग - सिस्य समचव  

आिस्िि 

नगर प्रिुख श्री कैलास कुिार आले  

िालपोि अमिकृि श्री  

अन्य उपस्स्थमििः  

लेखा अमिकृि/छैठौ िह श्री िुकुन्द राई  

ईस्जजमनयर /छैठौ िह श्री अरुर् हिाल 

सुचना प्रमवमि ईस्जजमनयर श्री वमवन र्ाक्य 

प्रसासन र्ाखा प्रिुख श्री सुमनल िाहाल 

योजना र्ाखा प्रिुख श्री लिोमचश रे्पाश 

नगरप्रिुख स्वमकय समचव श्री िनोज खनाल 

राजस्व र्ाखा चौथो िह श्री िमर् कुिार िािाङ्ग 

राजस्व र्ाखा श्री अमजि िमजश 

कायाशलय सहयोमग श्री  मललाराज भट्टराई 

मवषयवसु्तिः  

१. स्थानीय राजस्व परािर्श समिमिवाट नगरपामलकाको राजस्व संवस्ि नीमिगि सन्दभश सािाग्रीको 

पुनिः रावलोकन। 

२. स्वीकृि कानुन िथा कायशमवमि कायाशन्वयन वारे । 

३. राजस्व पररचालन र कर िथा गैर कर  मनिाशरर्का सैिास्िक आिार वारे । 

४. आगािी आमथशक वषश २०७९।८० को राजस्व िथा करका िर मनिाशरर्का आिार वारे । 

५. राजस्व पररचालनका सिस्या िथा अवसरहरु वारे । 

६. फोहरिैला व्यवस्थापन संवस्ि मवमवि व्यवस्थापन र कायाशन्वयन वारे । 

७. भवन संमहिा, िापिन्ड र नीमिगि व्यवस्थापन गरर कायाशन्वयन वारे । 

८. व्यावसाय कर िथा वहाल कर संकलन संवििा । 

९. वजेट प्रके्षपर् सम्वििा । 

१०. आगामि आ.व. २०७९।८० िा भोजपुर नगरपामलकाको करका िर मनिाशरर् संवििा । 
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मनर्शय नंवर १ भोजपुर नगरपामलका अिरगि स्थानीय राजस्व परािर्श समिमिवाट नगरपामलकाको राजस्व 

संवस्ि नीमिगि मनर्शय गनश राजश्व संकलन कायशको लामग करका िर पुनरावलोकन समहि नगरपामलकाको 

आिररक आय अमभवृमि गनशको लागी िेहाय अनुसारको सन्दभश सािग्रीको अध्ययन  गरर नगरसभा िथा 

कायशपामलकािा जानकारर मिने मनर्शय गररयो । 

संवैिानीक व्यवस्था कानुनी आिार िथा सन्दभश सािाग्रीहरुिः  

क. नेपालको संमविानको भाग १९:  राज्यको संरचना र राज्यर्स्क्तको बााँडफााँड र   स्थानीय आमथशक 

प्रर्ाली (िारा २२८ िेखी २३० सम्म िथा संघ, प्रिेर् िथा स्थानीय सरकारको अमिकार सूची (अनुसूची 

५ िेखी ९ सम्म) । 

ख. अिर सरकारी मवत्त ब्यवस्थापन ऐन, २०७४  

 राजस्वको अमिकार (पररचे्छििः  २)  

 राजस्वको बााँडफााँड (पररचे्छििः  ३) 

 अनुिानको व्यवस्था (पररचे्छििः ४) 

 वैिेमर्क सहायिा िथा ऋर् (पररचे्छििः ५)  

 आय व्ययको प्रके्षपर् गने (िफा १८)  

 राजस्व प्रस्ताव ियार गने (िफा १९)  

 मवमत्तय अनुर्ासन (पररचे्छििः  ८)   

 नेपाल सरकार, प्रिेर् सरकार र स्थानीय सरकारले लगाउन सके्न कर (अनुसूची १,२ र ३) 

 प्राकृमिक स्रोिको रोयल्टी बााँडफााँड (अनुसूची ४) 

ग. रामरि य प्राकृमिक श्रोि िथा मवत्त आयोग ऐन, २०७४ 

 प्राकृमिक स्रोिको पररचालन, राजस्व बााँडफााँड िथा अनुिान (पररचे्छि ४) 

घ. प्रिेर् सरकारको वामषशक वजेट वक्तब्य र प्रिेर् सरकारको अथश सम्बिी प्रस्तावलाई कायाशन्वयन गनश 

बनेको मविेयक २०७६, प्रिेर् सभा समचवालय, प्रिेर् नंवर १, मवराटनगर नेपाल । 

ङ. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 गाउाँपामलका िथा नगरपामलकाको काि, किशव्य र अमिकार  (पररचे्छििः  ३)  

 गाउाँपामलका िथा नगरपामलकाको मवमत्तय अमिकार के्षत्र  (पररचे्छििः  ९) 

 गाउाँपामलका िथा नगरपामलकाको आमथशक कायश प्रर्ाली  (पररचे्छििः  १०) 

मनर्शय नंवर २. स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को िफा ५४ अनुसार कानून बाहेक कर लगाउन उठाउन  

वा ऋर् मलन नपाउने व्यवस्था भएकोले आ.व. २०७९/०८० िा िेहायका कर िथा गैर कर संकलन गनश गराउन 

िेहायका मनयिावमल हरु कायाशन्वयन गने गराउने मनर्शय गररयो । 

क. भोजपुर नगरपामलकाको कर िथा गैर कर राजस्व संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७ 

ख. भोजपुर नगरपामलकािा व्यावसाय कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७ 

ग. भोजपुर नगरपामलकािा वहाल कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७ 

मनर्शय नंवर ३. स्थानीय राजस्व परािर्श समिमिले नगरपामलकाको राजस्व पररचालन, कर िथा गैर कर के्षत्रको 

िर मवसे्लषर् र िर मनिाशरर् गनश िेहाय अनुसारको सैिास्िक आिार मलईएकोछ । 

सिानिािः  नगरपामलकाका सवै नागररक िथा व्यावसायीहरु सिान अमिकार प्राप्त र सावशभौमिक रहेकोछन । 

उमनहरुको आत्म सम्मान िथा अवसरलाई सिानिाको आिारिा हक स्थामपि गने र सवै लाई सिान अवसर 
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प्रिान गने गरी राजस्व िथा कर पररचालन गने नीिीिा आिारीि रहेकोछ । यसको लागी कर मिने सके्न 

क्षििालाई िध्यनजर गररएकोछ। मवगिका करका िर र िायरािा सािान्य रुपिा हेरफेर गररएकोछ 

।जसे्लमलजछ सेवा उसैले कर वुझाउनु पने नीमिलाई ध्यान मिईएकोछ । 

मनमिििािः  नगरपामलकावाट प्रके्षपर् गररएको राजस्व पररचालन नीमिलाई सुमनमििगनश र लक्ष्यिा पुग्न सहज िथा 

सरल िागशिर्शन गररएकोछ । जसको लामग कर कमहले, कसरर र कसे्ल मिने भने्न व्यवस्थापनिा ध्यान 

मिईएकोछ ।कर प्रर्ासनलाइ संकलन गनश वडा कायाशलयिानै र वडामभत्र पमन मर्मवरको रुपिा अमभयान 

संचालन गने नीमि मलइनेछ र  सेवा रु्ल्कहरु वडा िथा पामलका कायाशलय आफैले संकलन गनेछ ।अन्य 

व्यवस्थापन करार वा मनमज के्षत्र िाफश ि संकलन गने नीमि मलइनेछ। 

नगरपामलका मभत्र मनिाशर् गररने नीमज आवामसय भवनहरु नेपाल सरकारवाट जारी गररएको भवन संमहिा र 

भवन िापिण्डलाई अक्षरर् पालना गने गराउन र िेहाय अनुसार नीमिगि व्यवस्था गने मनर्शय गररयो ।  

क. भवन मनिाशर्का लामग नक्सा वनाउनको लामग नगर कायशपामलकाको कायाशलय भोजपुरिा सावशजमनक 

खररि ऐन २०६३ अनुसार सेवा प्रिायक संस्था/ नक्सा / मडजाईन / लागि अनुिान गनश गराउन 

कन्सले्टन्सी सूमचकृि हुनु पने साथै कन्सले्टन्सी सूमचकृि गराउन  सिा खुल्ला रहने छ। 

ख. सूमचकृि भएका कन्सले्टस्न्सिा वहालवाला किशचारी वाट काि गने गराउने भएिा सो किशचारीले 

सम्वस्िि कायाशलयवाट मवभामगय स्वीकृि सिावेर् गरेको हुनु पने । 

ग. भवनको मनिाशर् गनुश पूवश नै  नक्सा पास गनश गराउनु पनेछ । नक्सा ियारी गनश स्थलगि रुपिा गई नाप 

मलएर, सामियारको िुचुल्का ियार गरेपमछ एकिुर कर वुझाएपमछ िात्र नक्सा पास गररनेछ ।  अथाशि 

नक्सा पास पूवश नै कर वुझाउनु पनेछ । 

घ. हाल सम्म नक्सा पास भएको घरको मववरर् / लग वुक ियार गरर कायाशलयले राख्नु पनेछ ।  

सुमविाजनकिः  नगरपामलकावाट प्रके्षपर् गररएको राजस्व संकलन गनश र राजस्व मिनशको लामग सुमविाजनक 

प्रयोजनको लामग राजस्व संकलन मर्मवर संचालन गने गरर प्रस्ताव गररएकोछ।अमभलेख व्यवस्थापन गररनेछ । 

त्यसैिा अमभलेख केन्द्रीि गरेर संकलन गररनेछ । अनलाईन सेवा प्रयोग गररनेछ । िेरै कर वुझाउनेलाई 

प्रोत्साहन िथा अमभनन्दन गने नीमि मसफाररस गररएकोछ । 

मििव्यामयिािः  राजस्व संकलन िथा पररचालनिा मििव्यामयिाको मसिािलाई आत्मर्ाि गररएकोछ । 

मििव्यामयिा मभत्र थोरै सियिा मछटो छररिो काि गनश सफ्टवेयर प्रर्ामललाई सवै वडािा संचालन गनश  

अध्यायन गरर ियारी गने र हाल सम्भव रहेको वडािा मवस्तार गररनेछ। राजस्व संकलन िथा कर मिनश 

सेवाग्राहीलाई अनलाईन सेवाको िाध्यि वाट रु्ल्क वुझाउन अध्यायन गरर मसफाररस गररएकोछ। 

िटस्थिः नगरपामलकावाट प्रके्षपर् गररएको राजस्व पररचालन नीमिलाई िटस्थ रहेर अमग्रि घोषर्ा गररएको 

नीमिलाई िागशिर्शन गररएकोछ ।यसको लामग स्थामनय सरकार संचालन ऐन २०७४ को भावना र ििश िथा 

व्यवस्था अनुसार एमककृि संपमि कर र भवन संमहिालाई मनमिि गरर लागु गने गरर प्रमिवेिन ियार गररएकोछ 

। 

नगरके्षत्र मभत्रिा गि मवगििेस्ख अन्य सरकारी मनकायिा ििाश भई कायाशलय स्थापना गरर उिेश्य अनुसार 

व्यावसाय संचालन गरररहेको िर नगरपामलकािा ििाश वा अमभलेखन नगरर संचालन भईरहेको अवस्थािा 

व्यवसाय कर र घरवहाल कर भोजपुर नगरपामलकािा व्यावसाय कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७ र 

भोजपुर नगरपामलकािा वहाल कर संकलन संवस्ि मनयिावली – २०७७ पाररि गरेकोले सो मनयिानुसार 
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आमथशक वषश २०७७।७८ िेस्ख िात्र व्यावसाय कर र घर वहाल कर संकलन गररने (यमि कुनै व्यवसामयले रु्रु 

िेस्ख वुझाई सकेको भएिा सो मफिाश नहुने र ििाश हुन वामक रहेको भएिा सो अवमिवारे कुनै िहका न्यामयक 

मनकाय र संवैिामनक मनकायवाट अको आिेर् वा मनर्शय नभए सम्मका लागी हाल िटस्थ रहने) नीमि मसफाररस 

गररएकोछ ।  

लचकिािः  सािामजक न्याय र अमिकिि प्रमिफल प्राप्त गनश सवशसािरर् महि र कल्यार्को लामग लचकिा 

अपनाइ राजस्व पररचालन गनश र आमथशक उपाजशनको लामग प्रयास गररएकोछ । वजार िुल्य मवस्ििर र कर 

वृस्ि लाई एकआपसिा अनुवि गररएकोछ। 

नगरपामलकाले कर िथा राजस्व प्रके्षपर्को सन्दभशिा संकलन गररएको सूचना/ िथ्ांकको आिारिा 

नगरपामलकाको  अमभलेखिा कुनै करिािा वा सेवाग्राही भमन नािावमल सिावेर् गररएको िर मनजले प्रते्यक्ष वा 

स्पर रुपिा सेवा नमलएको अवस्था वा मनवेिन पेर् नगरेको अवस्थािा वा मनजलाई कर, रु्ल्क वुझाउनु पने 

कुरा अवगि नभएको रहेछ भने  प्राकृमिक न्यायको मसिाि मवपररि हुने भएकोले छानमवन गरर नािावमल 

हटाउने वा रु्ल्क मिनाहा मिई, मनजवाट मनवेिन मलई सेवा ग्रामह/करिािा भमन नािावमल सिावेर् गने 

लचकिाका साथ  मसफाररस गने मनर्शय गररयो ।   

उत्पािकत्विािः  राजस्व पररचालनको लामग वसु्त िथा सेवा उत्पमिस्थल जुन वडािा भएको हो सो वडािा नै 

संकलन गनेनीमि अवलम्वन गररराजस्व नीमि ियार गररएकोछ । यसकै आिारिा अलैमच, जमडवुटी, काठ िथा 

अन्य मवमवि मवषयलाई सिेटीने, व्यावसायीक प्रिार् पत्र र मसफाररस पत्र मलने र मिने व्यावस्था गररनेछ । 

सािामजक उत्तरिामयत्विः  राजस्व पररचालन िथा प्रर्ासनको िाध्यिवाट सािामजक न्याय, सिामजक अनुसासन 

िथा सािामजक उत्तरिामयत्व वहन गने नीमि अवलम्वन गररनुपने । यसै िाध्यिवाट सवैले कर वुझाउनु पने 

मजमे्मवारी नागररकको हो भने्न मर्क्षा र अमभिुस्खकरर् र  िमनले िेरैकर र गरीव मनिुखाले कि कर वुझाउने 

गरी िर मवशे्लषर् िथा व्यवस्था मिलाउनुपनेगरर प्रमिवेिन ियार गररएकोछ । साथै प्राकृमिक मवपिहरु 

आगोलामग, वामिपमहरो िथा अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुको  मसफाररस मनरु्ल्क गररने मसफाररस गररएको छ । 

प्रोत्साहनिः  कर, रु्ल्क िथा िसु्तरहरु एक वषश वा सो भन्दा विी आमथशक वषशको अमग्रि वुझाउन चाहेिा रकि 

वुझाएको मिमििा नै एकिुर महसाव गरर  कर छुट मिईने व्यवस्था गनश मसफाररस गररएकोछ । 

प्रगमिमर्ल कर प्रर्ामलिः  नगरपामलकाको भुगोलिा वसोवास गनुश हुने सिुिायले आफैले पेर् गरेको मववरर्को 

िुल्यांकन अनुसार जम्मा १८ सिुहिा मवभाजन /वमगशकरर् गरर एमककृि सम्पमि करको िर िेहाय अनुसार 

कायि गने गरर मसफाररस गररएकोछ ।  

मस.न. एमककृि सम्पमि िुल्यांकन मसिा रकि प्रगमिमर्लिाको आिारिा 

मसफाररस िर 

१ रु १ िेस्ख २ लाख सम्म नू्यनिि िर रु १०५ 

२ रु २ लाख १ िेस्ख २५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०३१ 

३ रु २५ लाख १ िेस्ख ५० लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०३३ 

४ रु ५० लाख १  िेस्ख ७५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०३८ 

५ रु ७५ लाख १  िेस्ख १ करोड सम्म नू्यनिि िर ०.०४१ 

६ रु १ करोड १ िेस्ख १करोड २५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०४४ 

७ रु १ करोड २५ लाख १ िेस्ख १ करोड ५० लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०४७ 

८ रु १ करोड ५० लाख १  िेस्ख १ करोड ७५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०५ 
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९ रु १ करोड ७५ लाख १ िेस्ख  २ करोड सम्म नू्यनिि िर ०.०५३ 

१० रु २ करोड १ िेस्ख २ करोड २५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०५६ 

११ रु २ करोड २५ लाख १ िेस्ख २ करोड ५० लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०६ 

१२ रु २ करोड ५० लाख १ िेस्ख २ करोड ७५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०६५ 

१३ रु २ करोड ७५ लाख १ िेस्ख ३ करोड सम्म नू्यनिि िर ०.०७ 

१४ रु ३ करोड १ िेस्ख ३ करोड २५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०८ 

१५ रु ३ करोड २५ लाख १ िेस्ख ३ करोड ५० लाख सम्म नू्यनिि िर ०.०९ 

१६ रु ३ करोड ५० लाख १ िेस्ख ३ करोड ७५ लाख सम्म नू्यनिि िर ०.१ 

१७ रु ३ करोड ७५ लाख १ िेस्ख ४ करोड सम्म नू्यनिि िर ०.११ 

१८ रु ४ करोड १ भन्दा िामथ जमिसुकै भएपमन  नू्यनिि िर ०.२ 

 

वक्यौिा असुलिः  चालु आमथशक वषश िा िेहाय अनुसार िण्ड जररवाना  थप गरर वक्यौिा असुल उपर गररने  गरर 

मसफाररस  गररएकोछ  । 

िन्ड जररवाना सम्विी व्यवस्था 

मस .नं.  मववरर् 

मवलम्व रु्ल्क 

थप हुने 

प्रमिर्ि 

१ फोहोर िैलाको रु्ल्क तै्रिामसक रुपिा अस्िि िमहनाकोपमहलोहप्तािा बुझाई सकु्न पने छ।  - 

२ फोहर िैला रु्ल्क मनयमिि िीन िमहना पमछ वुझाएिा थप लागे्न िसु्तर - 

३ फोहर िैला रु्ल्क मनयमिि ६िमहना पमछ वुझाएिा थप लागे्न िसु्तर ५ 

४ फोहर िैला रु्ल्क एकवषश पमछ वुझाएिा थप लागे्न िसु्तर १० 

५ एमककृि सम्पमि कर आमथशक वषशकोआषाि िर्ाि सम्म वुझाइ सकु्न पने छ । - 

६ एमककृि सम्पमिकर प्रते्यक आमथशक वषशको जेष्ठ िसाि मभत्र वुझाएिा हुने छूट  - 

७ एमककृि सम्पमि कर आमथशक वषशकोपुष िसाि मभत्र वुझाईएिा हुने छुट  - 

८ एमककृि सम्पमि करएक आ .व .रिाको वुझाउने सालको ि मवलम्वगरेको थप िसु्तर १० 

९ एमककृि सम्पमि करिुइ आ .व .को वुझाउने सालको िरिा मवलम्व गरेको थप िसु्तर १२ 

१० एमककृि सम्पमि करमिन आ .व .को वुझाउने सालको िरिा मवलम्व गरेको थप िसु्तर १५ 

 

मनर्शय नंवर ४. स्थानीय राजस्व परािर्श समिमिले आगािी आमथशक वषश २०७८/०७९ को राजस्व िथा करका िर 

िेहायका आिारिा मनर्शय िथा मसफाररस गररएकोछ । 

 गि मवगििा संकलन गररएको करकोिर र िायरालाईआिारको रुपिा मलइएकोछ ।  
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 उत्पमिको आिारिा जुन वसु्तजहा उत्पािन भएकोछ त्यसै स्थानिा करसंकलन गनुश पने आिार 

िामनएकोछ । 

 भोजपुर नगरपामलकाको भुगोलिा वसोवासगनुशहुने वा यस नगरपामलकालाई आिारभुमि वनाईआमथशक 

िथा सािामजक मजवनको गमिमवमि गनुश हुने संघ संस्था िथा व्यस्क्त व्यावसमयहरुलाई आिार 

िामनएकोछ । 

मनर्शय नंवर ५. स्थानीय राजस्व परािर्श िथा पररचालन कायशिा िेहाय अनुसारको सिस्या िथा अवसरहरु 

प्राप्त भएको छलफल भई प्रसु्ति गररयो । 

सिस्यािः   

 िैमनक राजस्व वैक िास्खला गनश कमठनाई रहेको अझ मवमभन्न वडाहरुवाट वैकिा िास्खला गनश 

कमठन रहेको।  

 अल्या िथा वक्यौिा रकिअमभलेख राख्न कमठन रहेको ।  

 करका मर्षशकहरु अव्यवहाररक भएको पुराना सोचिा आिाररि भएकोले लागू गनशकमठन भएको 

जसै्त सवारी सािन कर संकलन, पामकश ङ्ग रु्ल्क, िनोरजजन कर, मवज्ञापन रु्ल्क आिी  ।  

 किशचारर संख्या िथा राजस्व र्ाखा चुस्त िुरस्त गनश नसमकएको। 

 िक्ष जनर्स्क्त को अभाव रहेकोछ । 

 इन्टरनेटको सिस्या रहेकोछ । 

अवसरिः   

 मनवाशमचि पिामिकारीहरु भएकोले काि गनश समजलो भएको ।  

 राजस्व भारी िात्रािा वृमि भएको । 

 पिामिकारीहरुवाट नीमिगि मनर्शय गनश र लागू गनश सिुिायिा जवाफिेमहिा अमववृमि भएको । 

चुनौमििः   

 सिुिायिा केमह कर िथा राजस्व विाएकोिा असिुमष्ठ व्याक्त गने गरेको ।  

 स्थानीय वडास्तरिा राजस्व संकलन गनश मनकै चुनौमि रहेकोछ । 

 सफ्टवेयर प्रर्ामलिा व्यवस्स्थि गनश कमठन रहेको । 

 मविुमिय िाध्यिवाट अनलाईन राजस्व संकलन गनश । 

किजोरीिः   

 राजस्व प्रर्ासनलाई सिुिाय स्तरिा रुपािरर् गरर मवश्वासमनय वनाउन समकएको छैन । अझ पमन 

राजस्व मकन मिने, वा कि मिने वा छली गने प्रवृमि विी नै रहेको छ । कर मर्क्षा मिन समकएको 

छैन । 

 अमभलेख चुस्त िथा िुरस्त गनश  समकएको छैन ।  

 उद्योग वामर्ज्य िहासंघ संग सहकायश गनश समकएको छैन । कर मर्क्षा संचालन गनश सहकायश 

गनुशपने । 

मनर्शय नंवर ६. नगरपामलकाले गि मवगििा संकलन गररएको सूचना िथ्ांकको आिारिा नगरपामलकाको /  

अमभलेखिा कुनै िा वा सेवाग्राही भमन नािावमलकरिा  सिावेर् गररएको िर मनजले प्रत्यक्ष वा स्पर रुपिा सेवा 
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नमलएको अवस्था वा सो सेवा मलनको लामग मनवेिन पेर् नगरेको अवस्थािा वा मनजलाई कर  ,रु्ल्क वुझाउनु 

पने कुरा अवगि नभएको रहेछ भने   मनजवाट रु्ल्क िथा िसु्तर असुल उपर गनुश प्राकृमिक न्यायको मसिाि 

मवपररि हुने भएकोले िेहायको अवस्थािा िेहाय अनुसार हुने गरर कायाशलयवाट मनर्शय गरर रु्ल्क मिनाहा मिई 

नािावमल हटाउने वा मनजवाट मनवेिन मलई सेवा ग्रामह /करिािा भमन नािावमल थप सिावेर्  गने वा अन्य 

करिािा /सेवाग्रामह भमन संर्ोिन गने गराउने मनर्शय गररयो । 

हाल फोहरिैला सम्वस्ि िेहायको अवस्थािा कायाशलयवाटै िेहाय अनुसारगरर कायाशन्वयन गने । 

 नगरपामलकाको अमभलेखिा सिावेर् गररएको फोहरिैला सम्वस्ि सेवाग्राहीको नािावमल हाल सम्म 

यथावि रहेको िर सेवाग्रामहहरु वसाई सरर नगर वमहर गईसकेको अवस्थािा सेवाग्रामहको मनवेिन / 

कुनै अमभलेख वा वसाईसराई अमभलेख संलग्न गरर अमभलेखवाट हटाउन मनर्शय गरर हटाउने । 

 नगरपामलकाको अमभलेखिा सिावेर् गररएको फोहरिैला सम्वस्ि सेवाग्राहीको २०७२ साल िेस्ख नै 

पसल िथा व्यावसाय वन्द रहेको िर नािावमल सिावेर् भएको अवस्थािा आवश्यक प्रिार् संलग्न 

रास्ख मनर्शय गरर वन्द रहेकै सिय िेस्ख रु्ल्क नमलइकन हटाउने  । 

 फोहरिैला सम्वस्ि कमिपय सेवाग्रामहले  नयााँ व्यवसाय थप भएको िर व्यावसामयको नािावमल 

सिावेर् नभएको अवस्थािा सेवाग्रामहवाट मनवेिन मलई सेवा थप गने मनर्शय गरर रु्ल्क मलने व्यवस्था 

मिलाउने । 

 कमिपय सेवाग्रामहले मवपिका कारर् पुराना घर भत्काई नयााँ नवनुजजेल सेवा नमलएको अवस्था रहेकोछ 

भने सो अवमिको नू्यनिि घरिमनले वुझाउने रु्ल्क िात्र मलने मनर्शय गरर व्यवस्था मिलाउने । 

 फोहरिैला व्यावस्थापन गररएको वडा िथा वस्स्तिा नयााँ घर मनिाशर् भई सेवा मलएको िर फोहरिैला 

िसु्तर वुझाउने नािावमलिा सिावेर् नभएको अवस्थािा िसु्तर वुझाउने नािावमल सिावेर् गने मनर्शय 

गरर व्यवस्था मिलाउने । 

 फोहरिैला व्यावस्थापन गररएको वडा िथा वस्स्तको कमिपय अपायक स्थानिा फोहर संकलन गनश 

जान नसके्न िर नािावमल सिावेर् रहेको भएिा मनर्शय गरर सेवा रु्ल्क वुझाउने नािावमल हटाउने  । 

 फोहर िैला सम्वस्ि सेवा मलने सेवाग्रामहहरुको मनवेिन संलग्न रास्ख वमगशकरर् पुनरावलोकनको मनर्शय 

गरर नािावमल ियार गने   । 

 फोहरिैला व्यवस्थापन सेवा सम्वस्ि कमिपय सेवाग्रामहहरुले आफ्नो व्यवसाय पररविशन गरेको िर 

रु्ल्कनािावमल पुरानै रहेको अवस्थािा सेवाग्रामहको मनवेिन मसफाररस समहि मनर्शय गरर नािावमल 

संर्ोिन गने । 

 फोहर िैला व्यवस्थापन सेवा सम्वस्ि कमिपय सेवाग्रामहहरुले व्यापर गने स्थान/घर सिेि पररविशन 

गररसकेको अवस्थािा सोमह घर/स्थानको ठेगाना पररविशनको मनर्शय गरर नािावमल संर्ोिन गने । 

 

मनर्शय नंवर ७.भवन संमहिा भवन िापिन्ड र नीमिगि मनर्शयिेहाय अनुसार गने गराउने गरर मनर्शय गररयो । 

नगरपामलका मभत्र मनिाशर् गररने नीमज आवामसय भवनहरु नेपाल सरकारवाट जारी गररएको भवन संमहिा र 

भवन िापिण्डलाई अक्षरर् पालना गने र गराउन िेहाय अनुसार नीमिगि व्यवस्था गने मनर्शय गररयो ।  

 भवन मनिाशर्का लामग नक्सा वनाउनको लामग नगरकायशपामलकाको कायाशलय भोजपुरिा सावशजमनक 

खररि ऐन २०६३ अनुसार सेवा प्रिायक संस्था  /नक्सा  /मडजाईन  /लागि अनुिान गनश गराउन सूमचक  

सूमचकृि कन्सले्टन्सीवाट िात्र गराउने । 

 सूमचकृि भएका कन्सले्टस्न्सिा वहालवाला किशचारी वाट काि गने गराउने भएिा सो किशचारीले 

सम्वस्िि कायाशलयवाट मवभामगय स्वीकृि सिावेर् गरेको हुनु पने । 

 भवनको नक्सा पास गरेपमछ िात्र घर मनिाशर् गनश गराउनु पनेछ ।  

 नक्सा मनिाशर् गरर, चेकजााँच को सियिा नै  नक्सापास िसु्तर वुझाएपमछ िात्र नक्सा पास गररनेछ ।  

अथाशि नक्सा पास पूवश नै कर वुझाउनु पनेछ । 

 हाल सम्म नक्सा पास भएको घरको मववरर् लग वुक ियार गरर कायाशलयले राख्नु पने । 
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मनर्शय नंवर ८. व्यवसाय कर िथा वहाल कर संकलन सम्वििािः  

नगरके्षत्र मभत्रिा गि मवगििेस्ख अन्य सरकारी मनकायिा ििाश भई कायाशलय स्थापना गरर उिेश्य अनुसार 

व्यावसाय संचालन गरररहेको िर नगरपामलकािा ििाश वा अमभलेखन नगरर संचालन रहेको वा हुन सके्न 

अवस्था वारे छलफल गररयो । 

 

अििः  भोजपुर नगरपामलकाले  व्यावसाय कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७  र भोजपुर नगरपामलकािा 

वलीवहाल कर संकलन संवस्ि मनयिा - २०७७ आमथशक वषश २०७७।७८ िा िात्र पाररि गरेको हुनाले पाररि 

गरेको आ.व. २०७७।७८ िेस्ख व्यावसाय कर र घर वहाल करलाई अमनवायश लगि कायि गरर कर संकलन 

गररनेमनर्शय गररयो । 

 

(द्ररव्यिः  यमि कुनै व्यवसामयले रु्रु िेस्ख वुझाई सकेको भएिा सो मफिाश नहुने र ििाश हुन वामक रहेको भएिा 

सो अवमिवारे कुनै िहका न्यामयक मनकाय र संवैिामनक मनकायवाट अको आिेर् वा मनर्शय नभए सम्मका 

लागी हाल िटस्थ रहने)  ।  

 

मनर्शय नंवर ९. आगािी आमथशक वषश २०७९।८० िा प्राप्त हन सके्न वजेट प्रके्षपर् िेहाय अनुसार गरर मसफाररस 

गने मनर्शय गररयो । 

 

क्र. सं. स्रोि मर्षशक चालु आ.व.िा प्राप्त आगािी अनुिामनि 

वजेट रु 

१ नेपाल सरकार मवमत्तय सिामनकरर्   119900000.00 

२ नेपाल सरकार राजस्व वााँडफााँड  97610000.00 

३ नेपाल सरकार र्सिश अनुिान  330000000.00 

४ नेपाल सरकार मवरे्ष अनुिान  15000000.00 

५ प्रिेर् सरकार मवमत्तय सिामनकरर्  6415000.00 

६ प्रिेर् सरकार सवारी सािन राजस्व 

वााँडफााँड 

 11563250.00 

७ प्रिेर् सरकार िालपोि रमजरि ेर्न 

वााँडफााँड 

 0 

८ प्रिेर् सरकार र्सिश अनुिान  0 

९ प्रिेर् सरकार सिपुरक अनुिान  10000000.00 

१० नगरपामलका आिररक राजस्व   18000000.00 

    608488250 

 

 

मनर्शय नंवर १०. आगािी आ.व. २०७८/०७९ िा भोजपुर नगरपामलकािा िेहाय अनुसारका करका िर मनिाशरर् 

गरर राजस्व संकलन गनश नगरसभािा स्वीकृमिका लामग पेर् गने मनर्शय गररयो ।  

 

भोजपुर नगरपामलका 

अनुसूमच - १ 
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सम्पमिकर 

भौमिक पूवाशिार र अचल सम्पमत्त िुल्यांकनिा लागे्न एमककृि सम्पमिकरको िर रेट िेहाय बिोमजि कायि गने 

मसफाररस गररएको छ । 

मस .नं.  िुल्यांकन रकि रु 

आ .व.  

२०७७।७८ 

रु 

आ .व.  

२०७८।७९  

रु 

आ .व.  

२०७९।८

०  

रु 

१ रु १ िेस्ख २ लाख सम्म  १०० १०० 

२ रु २ लाख १ िेस्ख रु ५ लाख सम्म  १०९ १०९ 

३ रु ५ लाख १ िेस्ख रु १० लाख सम्म रु १३०।– २३३ २३३ 

४ रु १० लाख १ िेस्ख रु १५ लाख सम्म रु २५०।– ३८८ ३८८ 

५ रु १५ लाख १ िेस्ख रु २० लाख सम्म रु ३२५।– ५४३ ५४३ 

६ रु २० लाख १ िेस्ख रु २५ लाख सम्म रु ५००।– ६९८ ६९८ 

७ रु २५ लाख १ िेस्ख रु ३०लाख सम्म रु ७५०।– ९०८ ९०८ 

८ रु ३० लाख १ िेस्ख रु ३५ लाख सम्म रु १२००।– १०७३ १०७३ 

९ रु ३५ लाख १ िेस्ख रु ४० लाख   १२३८ १२३८ 

१० रु ४० लाख १ िेस्ख रु ४५लाख सम्म रु २१००।– १४०३ १४०३ 

११ रु ४५ लाख १ िेस्ख रु ५०लाख सम्म   १५६८ १५६८ 

१२ रु ५० लाख १ िेस्ख रु ५५ लाख सम्म रु ३५००।– १९९५ १९९५ 

१३ रु ५५ लाख १ िेस्ख रु ६० लाख सम्म   २१८५ २१८५ 

१४ रु ६० लाख १ िेस्ख रु ६५ लाख सम्म   २३७५ २३७५ 

१५ रु ६५ लाख १ िेस्ख रु ७० लाख सम्म   २५६५ २५६५ 

१६ रु ७० लाख १ िेस्ख रु ७५ लाख सम्म   २७५५ २७५५ 

१७ रु ७५ लाख १ िेस्ख रु ८० लाख सम्म रु ७,०००।– ३१७८ ३१७८ 

१८ रु ७५ लाख १ िेस्ख रु ८५ लाख सम्म   ३३८३ ३३८३ 

१९ रु ८५ लाख १ िेस्ख रु ९० लाख सम्म   ३५८८ ३५८८ 

२० रु ९० लाख १ िेस्ख रु ९५ लाख सम्म   ३७९३ ३७९३ 

२१ रु ९५ लाख १ िेस्ख रु १ करोड सम्म   ३९९८ ३९९८ 
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२२ रु १ करोड १ िेस्ख 
रु १ करोड ५ लाख 

सम्म 
रु १२०००।– ४५१० ४५१० 

२३ 
रु १ करोड ५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड १० 

लाख सम्म 
  ४७३० ४७३० 

२४ 
रु १ करोड 

१०लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड १५ 

लाख सम्म 
  ४९५० ४९५० 

२५ 
रु १ करोड १५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड २० 

लाख सम्म 
  ५९४० ५९४० 

२६ 
रु १ करोड २० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड २५ 

लाख सम्म 
  ५३९० ५३९० 

२७ 
रु १ करोड २५ 

लाख१ 
िेस्ख 

रु १ करोड ३० 

लाख सम्म 
  ५९९३ ५९९३ 

२८ 
रु १ करोड ३० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ३५ 

लाख सम्म 
  ६२२८ ६२२८ 

२९ 
रु १ करोड ३५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ४० 

लाख सम्म 
  ६४६३ ६४६३ 

३० 
रु १ करोड ४० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ४५ 

लाख सम्म 
  ६६९८ ६६९८ 

३१ 
रु १ करोड ४५ 

लाख१ 
िेस्ख 

रु १ करोड ५० 

लाख सम्म 
  ६९३३ ६९३३ 

३२ 
रु १ करोड ५० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ५५ 

लाख सम्म 
रु १६०००।– ७६२५ ७६२५ 

३३ 
रु १ करोड ५५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ६० 

लाख सम्म 
 ७८७५ ७८७५ 

३४ 
रु १ करोड ६० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ६५ 

लाख सम्म 
 ८१२५ ८१२५ 

३५ 
रु १ करोड ६५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ७० 

लाख सम्म 
 ८३७५ ८३७५ 

३६ 
रु १ करोड ७० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ७५ 

लाख सम्म 
 ८६२५ ८६२५ 

३७ 
रु १ करोड ७५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ८० 

लाख सम्म 
 ९४०८ ९४०८ 

३८ 
रु १ करोड ८० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ८५ 

लाख सम्म 
 ९६७३ ९६७३ 

३९ 
रु १ करोड ८५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ९० 

लाख सम्म 
 ९९३८ ९९३८ 

४० 
रु १ करोड ९० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु १ करोड ९५ 

लाख सम्म 
 १०२०३ १०२०३ 

४१ 
रु १ करोड ९५ 

लाख १ 
िेस्ख रु २ करोड सम्म  १०४६८ १०४६८ 
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४२ रु २ करोड १ िेस्ख 
रु २ करोड ५ लाख 

सम्म 
रु २५०००।– ११३४० ११३४० 

४३ 
रु २ करोड ५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड १० 

लाख सम्म 
 ११६२० ११६२० 

४४ 
रु २ करोड १० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड १५ 

लाख सम्म 
  ११९०० ११९०० 

४५ 
रु २ करोड १५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड २० 

लाख सम्म 
  १२१८० १२१८० 

४६ 
रु २ करोड २० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड २५ 

लाख सम्म 
  १२४६० १२४६० 

४७ 
रु २ करोड २५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड ३० 

लाख सम्म 
  १३६५० १३६५० 

४८ 
रु २ करोड ३० 

लाख१ 
िेस्ख 

रु २ करोड ३५ 

लाख सम्म 
  १३९५० १३९५० 

४९ 
रु २ करोड ३५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड ४० 

लाख सम्म 
  १४२५० १४२५० 

५० 
रु २ करोड ४० 

लाख१ 
िेस्ख 

रु २ करोड ४५ 

लाख सम्म 
  १४७०० १४७०० 

५१ 
रु २ करोड ४५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड ५० 

लाख सम्म 
  १४८५० १४८५० 

५२ 
रु २ करोड ५० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु २ करोड ७५ 

सम्म 
रु २९,०००।– १७०६३ १७०६३ 

५३ 
रु २ करोड ७५ 

लाख १ 
िेस्ख रु ३ करोड सम्म   २०१२५ २०१२५ 

५४ रु ३ करोड १ िेस्ख 
रु ३ करोड २५ 

लाख सम्म 
रु ३३०००।– २५००० २५००० 

५५ 
रु ३ करोड २५ 

लाख १ 
िेस्ख 

रु ३करोड ५० 

लाख सम्म 
रु ३६,०००।– ३०३७५ ३०३७५ 

५६ 
रु ३ करोड ५० 

लाख १ 
िेस्ख 

रु ३ करोड ७५ 

लाख सम्म 
रु ४०,०००।– ३६२५० ३६२५० 

५७ 
रु ३ करोड ७५ 

लाख १ 
िेस्ख रु ४ करोड सम्म रु ४३,०००।– ४२६२५ ४२६२५ 

५८ रु ४ करोड १ िेस्ख 
िाथीको 

िुल्यांकनिा 

रु २ रुपैंया 

प्रमिहजार 
८०००० ८०००० 

 रु्त्रिः  रु ४ करोड १ को करमनिाशरर् गने मवमि िेहाय अनुसार गनेिः  िुल्यांकन भई प्राप्त हुने रकि  ? X० .२/१००  

 

अनुसूची – २ 

वहाल कर 

वहाल कर सम्वििािः  
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नगरके्षत्र मभत्रिा गि मवगििेस्ख अन्य सरकारी मनकायिा ििाश भई कायाशलय स्थापना गरर उिेश्य अनुसार व्यावसाय 

संचालन गरररहेको िर नगरपामलकािा ििाश वा अमभलेखन नगरर संचालन रहेको वा हुन सके्न अवस्था वारे छलफल 

गररयो । 

 

अििः  भोजपुर नगरपामलकाले  व्यावसाय कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७  र भोजपुर नगरपामलकािा वहाल 

कर संकलन संवस्ि मनयिावली - २०७७ आमथशक वषश २०७७।७८ िा िात्र पाररि गरेको हुनाले पाररि गरेको आ.व. 

२०७७।७८ िेस्ख व्यावसाय कर र घर वहाल करलाई अमनवायश लगि कायि गरर कर संकलन गररने मनर्शय गररयो । 

 

(द्ररव्यिः  यमि कुनै व्यवसामयले रु्रु िेस्ख वुझाई सकेको भएिा सो मफिाश नहुने र ििाश हुन वामक रहेको भएिा सो 

अवमिवारे कुनै िहका न्यामयक मनकाय र संवैिामनक मनकायवाट अको आिेर् वा मनर्शय नभए सम्मका लागी हाल 

िटस्थ रहने) 

नगरपालीकाकोके्षत्रमभत्र कुनै व्यस्क्तवा संस्थाले भवन घर पसल ग्यारेजगोिाि टहरा छप्पर , जग्गा वा पोखरी पुरै 

वाआमर्क िवरले वहालिा मिएकोिा घरिनीवाट रु १० प्रमिर्िका  िरले वहाल कर लगाइने छ । 

क भोजपुर नगरपामलकाकोभुगोल मभत्र गि मवगि िेस्ख नै साल वसाली घरवहालिा वसेको िर घरिनी वा 

वहालिावसे्नले सूचना मिनु वा वुझाउनु पने रकि यस चालु आ .व .िा एकिुर स्विः घोषर्ा गरर पमहलो पटकको 

लामग िात्र वुझाउन सके्नछ । यसरर घोषर्ा गरर कायि भएको वहाल करआगामि आमथशक वषशिा सालवसाली 

कायि हुनेछ, र वहालिा नलगाएको वा छोडेको अवस्थािा सूचना मिइअमभलेखिा लगि कट्टा गनुश 

पनेछ।पमहलो पटक स्वघोषर्ा गरर रकि वुझाउनु आएिा कायाशलयवाट वुमझमलनु पनेछ । यसरररकि 

वुमझमलिामवलम्व रु्ल्क छुट मिइने/नमलने। 

ख. भोजपुर नगरपामलकाकोभुगोल मभत्र कायाशलय रहने गरर ििाश गरेको िर कायाशलय खोमल घर भाडािा वसेको 

वानवसेकोसंस्थाले नमवकरर् वा कुनै मसफाररसमलनु आएको वखि सुचना मिनु पनेछ । सुचनािािाले घर 

वहालिा वसेको भनेको जानकारर मिएको चालु  आ.व.िा घरवहाल भाडास्वघोषर्ा गरर वुझाउनु पनेछ । 

यसरर वुझाउिा मवलम्व रु्ल्क छुट मिइने /नमलने। 
 

 

 

अनुसूची –३  

व्यवसाय िसु्तर 

संमघय सरकार वा प्रिेर्सरकार िािहका कुनै पमन सरकारी मनकाय )कम्पमन रमजरारको  कायाशलय, खानी मवभाग, 

कृमष, वन, घरेलु , िमहला मवकास, मसचाई, खानेपामन  (वा नगरपामलका वा वडा कायाशलय वा सामवक मजल्ला मवकास 

समिमि वा गाउाँ  मवकास समिमििा ििाश भई आिररक राजस्वकायाशलयवाट स्थायी लेखा नंवर मलएको िर मनसृ्कय भइ 

नगरपामलकािा व्यावसायीक ििाशनभएको  भएपमनव्यवसामयहरुले यस चालु आ.व. २०७७।७८ िेस्ख 

नगरपामलकालेव्यावसाय कर संकलन संवस्ि कायशमवमि २०७७ पाररि गरेको हुनाले व्यावसामयक फिशििाश गनुश पनेछ 

। यसरी ििाश गिाश गि मवगिका व्यवसायरु्ल्क हाल स्थगन गररएकोछ र आ.व. २०७७।७८ िेस्ख           

िात्रकोव्यावसाय िसु्तरिा मवलम्व रु्ल्क समहि वुझाउनुपनेछ । 

नगरपामलकािा आ ..व २०७८।७९ िा िेहाय अनुसार व्यावसायी िसु्तर कायि गररनेछ । 
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वामषशककारोवार रु २० लाख सम्महुनेको 

लामग 
रु२०००।- रु२०००।- रु२०००।– २०००।– २००० 

१६२ 
वामषशककारोवार रु २०लाखभन्दािामथ 

हुनेको लामग 
रु.२५००। रु.२५००। 

रु.२५००।

– 
२५००।– २५०० 

१६३ मग्रल मफमटङ्ग इस्जजमनयररङ्ग वकश सप     १२०० 

१६३ अन्यमवमवि छुट भएका प्रमि इकाई 
       १०००।- १००० 

 

 

अनुसुची- ४ 

सवारी सािन कर 

वामषशक सवारीकर )नगरके्षत्र मभत्र (को िर रेट िेहायबिोमजिलगाइने र असुलउपरे गररने छ ।  

मनमज सवारी सािनिा िेहाय अनुसार सवारी सािन कर लागे्नछ 

१ कार, मजप,भ्यान, िाईक्रो बस, मपकअप 

सिेि 

प्रिेर् सरकार  

वामषशककर रु 

आ .व . २०७७।७८ 

भोजपुर 

नगरपामलका आव 

२०७८।७९ 

भोजपुर 

नगरपामलका 

आव २०७९।८० 

  १०००सी .सी .सम्म   १८००० 1800 1800 

  १००१िेस्ख १५०० सी .सी .सम्म   २४००० 2400 2400 

  १५०१िेस्ख २००० सी .सी .सम्म   ३०००० 3000 3000 

  २००१िेस्ख २५०० सी .सी .सम्म   ३६००० 3600 3600 

  २५०१िेस्ख २९०० सी .सी .सिी् ि  ४१००० 4100 4100 

  २९०१िेस्ख िाथी सवै ४८००० 4800 4800 
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२ 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, मटि पर, के्रन 

जस्ता िेमर्नरी उपकरर्हर  
५०००० 5000 5000 

  मिमनमटि पर  ४१००० 4100 4100 

३ अटोररक्सा, टेम्पो, मि स्िलर,   ८००० 800 800 

  पावरमटलर ६००० 600 600 

  टेक्टर १२००० 1200 1200 

  सेफ्टीटैकको िल वोके्न टी् याङ्कर  १००० 100 100 

४ मिमनवस, मिमनटि क २४००० 2400 2400 

५ बस, टि क, पामन िथा िेल वोके्न ट्याङ्कर ३६००० 3600 3600 

६ िोटरसाईकल, सु्कटर िथा िोपेड 
 

0 0 

  १२५सी .सी.सम्म  ३६०० 180 180 

  १२६िेस्ख २५० सी .सी.सम्म   ४८०० 240 240 

  २५१िेस्ख २०० सी .सी.सम्म  ६००० 300 300 

  २०१िेस्ख ४०० सी .सी.सम्म  ९००० 450 450 

  ४००सी .सी .िेस्ख िाथी  १८००० 900 900 

भाडा /सरकारी मनकाको नाििा ििाश भएका सवारी सािनिा िेहाय विोमजिसवारी सािन कर लागे्नछ 

१ 
कार, मजप,भ्यान, िाईक्रो बस, मपकअप 

सिेि 
वामषशक कर रु 

भोजपुर 

नगरपामलका आव 

२०७८।७९ 

भोजपुर 

नगरपामलका 

आव २०७९।८० 

  १००० सी .सी .सम्म  ६००० 600 600 

  १००१िेस्ख १५०० सी .सी .सम्म  ९००० 900 900 

  १५०१िेस्ख २००० सी .सी .सम्म  १२००० 1200 1200 

  २००१िेस्ख २५०० सी .सी .सिी् ि  १८००० 1800 1800 

  २५०१िेस्ख २९०० सी .सी .सम्म  २१००० 2100 2100 

  २९०१िेस्ख िाथीसवै २४००० 2400 2400 

२ 
डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, मटि पर, के्रन 

जस्ता िेमर्नरी उपकरर्हरु 
२५००० 2500 2500 

  मिमनमटि पर,  २२००० 2200 2200 
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३ अटोररक्सा, टेम्पो, मि स्िलर,  ६००० 600 600 

  पावरमटलर   ३००० 300 300 

  टेक्टर ३६०० 360 360 

  सेफ्टीटैकको िल वोके्न टी् याङ्कर ५०० 50 50 

४ मिमनवस, मिमनटि क १८००० 1800 1800 

५ बस, टि क, पामन िथा िेल वोके्न ट्याङ्कर  २४००० 2400 2400 

 

िधे्य पहाडी लोकिागश, भोजपुर लेगुवा सहायक राजिागश वाहेककानगरके्षत्रिा पटके सवारी करको िररेट िेहाय 

बिोमजि लगाई असुल गररनेछ  /लागे्नछ।  

मस .नं.  
सवारीकोप्रकृमि )एक 

पटकको(   

आ .व.  

२०७६

/७७  

आ .व.  

२०७७ /७८  

आ .व.  

२०७८ /७ ९ 
 

१ टि क २५ २०० २००  

  

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, 

रोलर, मटि पर, के्रन जस्ता 

िेमर्नरी उपकरर्हरु  
 

५०० ५००  

  बस  
 

१५० १५०  

  टेक्टर 
 

१०० १००  

२ सानोजीप कार १५ ५० ५०  

३ िोटरवाईक /सु्कटर/िोपेड    २० २०  

  टेम्पोनयााँ ििाश १०००।– १५०० १५००  

  टेम्पोनमवकरर् १०००। १५०० १५००  

  डोजर (वाह्य( १००००।– २५००० २५०००  

  डोजरस्काइभेटर २००००।– ४०००० ४००००  

१ मविुिीयिाध्यिवाट संचालन भएका सवारी सािनलाई कर छुट हुनेछ । 

२ मडजेलवाटसंचालन हुने सवारी सािनलाई वीस प्रमिर्ि छुट मिइनेछ । 

३ आयिकिाश /वाटपमहलो पटकस्वामित्त्व हस्तािरर् नभएसम्म कर लागे्नछैन ।सोरुि  

४ ििकल, एमु्वलेन्स,र्ववहन र फोहरिैला वोके्न कने्टनर जोडेका सवारीसािनलाई कुनै करलागे्नछैन । 
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५ 
कुनैसवारीसािन ििशि गरी चलाउन नसमकने, चोरी भई वेपत्ता भएको, िुघशटना भईििाशखारेज गनुश पने 

भएिा ििाश खारेज गररने मिमिसम्मको कर वुझाई ििाश खारेजगनुश पनेछ । 

६ अपांगिाभएका व्यास्क्तले प्रयोग गने गरर वनाईएका१५० मसमस सम्मका सवारर सािनिा कर लागे्नछैन । 

७ 
सरकारीमनकायवाट सरकारी मनयि कानुन विोमजि जफि भएका  /पुराना भई काि नलागे्न कवाडी 

सवारी सािनिा करलागे्न छैन ।भईमललाि मवमक्र गररएका  

 

अनुसुची   -   ५ 

िनोरजजन कर 

िनोरञ्जन कर प्रवेर्रु्ल्कको २ प्रमिर्ि लगाइने र असुल उपरगररने छ। 

व्याख्यािः  नगरपामलकाको अनुिमि मलई संचालन गररने कुनैपमन कायशक्रििः मसनेिाहल, मभमडयोहल, जािु सकश स 

प्रिशर्नी स्थल, िेला संचालन स्थल, सासृ्कमिककायशक्रि हल िथा खेलिैिानिा प्रवेर् रु्ल्क मलई संचालन गररने 

कायशक्रि िथाआयोजकवाट व्यवस्स्थि गररएका िेलाहाटिा रास्खने व्यापररक स्टल  /स्थलहरुवाट कर असुल 

गररनेछ । साथै नगरपामलकावाट अमभलेखगरीजारर गररएको मटकट िसु्तरिा कर असुलउपर गररनेछ । 
 

अनुसुची - ६    

वहाल मवटौरी कर 

क्र

.सं.  
मववरर् 

आ .व.  

२०७५/७६ 

आ .व.  

२०७६/७७ 

आ.व. 

 २०७७।७८ 

आ.व. 

२०७८।७९ 

आ.व. 

२०७९।८० 

१ रांगाकोिासुपसल  (प्रमि रांगो) रु३००।– रु३००।– ३००।- ३००।- ३०० 

२ संुगुरकोिासुपसल )प्रमि संुगुर(  रु३००।– रु३००।– ३००।- ३००।- ३०० 

३ कुखुराप्रमिगोटा रु१५।– रु१५।– १५।- १५।- १० 

४ जडीवुटीपसल रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- २० 

५ मजउंिारांगो प्रमिगोटा रु१२०।– रु१२०।– १२०।- १२०।- १५० 

६ खसी,बोकाप्रमिगोटा रु६०।– रु६०।– ६०।- ६०।- ६० 

७ मजउंिोसंुगुर प्रमिगोटा रु८५।– रु८५।– ८५।- ८५।- ६० 

८ संुगुरकोपाठो प्रमिगोटा रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- ३० 

९ खाद्यान्नसािाग्री पसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- २५ 

१० िरकारीपसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- २० 

११ मचउरापसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- २५ 
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१२ डोकानाङलो पसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- - 

१३ खुद्रामकराना पसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- २० 

१४ फलफूलपसल रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- ३० 

१५ किासूमिश पसल रु३५।– रु३५।– ३५।- ३५।- ३५ 

१६ इलेक्टि ोमनक्ससािान पसल रु४८।– रु५०।– ५०।- ५०।- ५० 

१७ र्मनवारेहोटल रु७८।– रु८०।– ८०।- ८०।- ८० 

१८ पाउरोटीपसल रु१५।– रु१५।– १५।- १५।- २० 

१९ िाटाकाभाडा पसल रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- - 

२० ियारीकपडा जुत्ता पसल रु८०।– रु८०।– ८०।- ८०।- ८० 

२१ हरेकिाल खुद्रा घुििे पसल रु३५।– रु३५।– ३५।- ३५।- ३५ 

२२ खसीबोकाको िासु पसल रु१२०।– रु१२०।– १२०।- १२०।- १२० 

२३ िाछाआलो (पसल) रु९०।– रु९०।– ९०।- ९०।- ९० 

२४ सुकुटीिाछा (पसल) रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- ३० 

२५ राडीगलैंचा (पसल) रु६०।– रु६०।– ६०।- ६०।- - 

२६ घुििेजािु प्रिर्शनी रु६०।– रु६०।– ६०।- ६०।- ६० 

२७ कसे्ममटकसािान शंृ्रगार पसल रु६०।– रु६०।– ६०।- ६०।- ६० 

२८ 
स्थानीयउत्पामिि फलािे 

औजार पसल 
रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- २० 

२९ अण्डा(पसल) रु१५।– रु१५।– १५।- १५।- १५ 

३० छालाकोसािान (पसल) रु२५।– रु२५।– २५।- २५।- २५ 

३१ चटपटेपसल रु३०।– रु३०।– ३०।- ३०।- ३० 

३२ 
झुलिन्ना आमि सािाग्रीको 

घुििे पसल 
रु८०।– रु८०।– ८०।- ८०।- ८० 

३३ िािुकाभांडा पसल रु८०।– रु८०।– ८०।- ८०।- ८० 

३४ मनमज घरिमनको कर गर्ना गनश घरवहाल भाडा   

 
नू्यनिि िर  

सटर िामसक 
    १००० 

 मभमत्र कोठा     ५०० 
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क. 

िक िराजुको नाप इकाइिामवक्री हुने खाद्यान्न िाल चािल, आमि सािानहरुको कर मनिाशरर् गने 

प्रयोजनकालामग विीिा ५० केजी सम्मको सािानलाई प्रमि इकाइ िानी िोमकएको िरिा हमटयाकर 

असुलगने र सो भन्दा विीको सािानहरुका हकिा प्रमि ५०।५० केजीको रु्रु िोमकएको 

िरिाखप्ट्ट्याएरहमटयाकर असुल गने मसफाररसगने । 

ख. 
उले्लस्खि मनर्शयिासिावेर् हुन छुट भएका सािानहरुको मवक्रीका लामग र्मनवारे/ वुिवारे हमटयािा 

आएका सािानहरुको रु २५।०० प्रमि व्यापरर असूल उपर गने । 

अनुसुची   - ७  

पामकश ङ्ग रु्ल्क 

क्र

.सं.  
मववरर् 

आ .व.  

२०७५/७६ 

आ .व.  

२०७६/७७ 

आ.व. 

 २०७७।७८ 

आ.व. 

२०७८।७९ 

आ.व. 

२०७९।८० 

१ वस टि क मिमनवस २०।– २०।– २०।– २०।– २० 

२ ट्याक्सीभ्यान िाईक्रोवस १०।– १०।– १०।– १०।– १० 

३ मनमज मजपकार १०।– १०।– १०।– १०।– १० 

४ िोटरसाईकल सु्कटर ५।– ५।– ५।– ५।– ५ 

 
      अनुसुची - ८  

सेवा रु्ल्क, िसु्तर 

नगरपामलकाले मनिाशर् सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका उले्लस्खि स्थानीयपुवाशिार र उपलव्ि 

गराइएकोसेवािासेवाग्राहीवाट िेहायविोमजि रु्ल्कलगाइने र असुली उपर गररने छ । 

मसं 

न. 
सेबाको मकमसि 

आ .व.  

२०७५/७६ 

आ .व.  

२०७६/७७ 
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२०७६/७७ 

आ.व. 

 २०७७।७८ 

आ.व. 

२०७८।७९ 

आ.व. 

२०७९।८० 

१ 
नगरपामलकाकायाशलयको वैठक 

कक्ष प्रमि मिन 
१०००।– १५००।०० १५००।- १५००।- १५०० 

  
नगरपामलकािामलि कक्षा प्रमि 

मिन 
   २०००।- २५०० 

  नगरपामलकासभा हल    २००००।- १०००० 

२ िस्ल्टमिमडयाभाडा प्रमि मिन १०००।– १०००।०० १०००।- १०००।- ५०० 

३ व्याकहो लोडर प्रमि घण्टा ३६००। ३६००। ३६००। ३०००। ३००० 
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४ मटि परभाडा प्रमि मिन १२०००।– १२०००।– १२०००।– १२०००।– १५००० 

५ टोटल से्टर्नप्रमि मिन ३०००।– ३०००।– ३०००।– ३०००।– ३००० 

६ एस्नन लेवल भाडा प्रमिमिन     ५०० 

७ अटो लेवल भाडा प्रमिमिन     १००० 

 

 

 

अनुसुची – ९ 

फोहरिैला व्यवस्थापनसेवा रु्ल्क 

भोजपुर नगरपामलकाके्षत्रिा िेहाय बिोमजि हुने गरर फोहर िैला व्यवस्थापन सेवा रु्ल्कको िर रेटमनिाशरर् गनश 

मसफाररस गने मनर्शय गररयो । 

मस.

नं. फोहोर िैलाकोसेवा रु्ल्क मववरर् 

िामसक 

िर रेट 

रु 

आ .व.  

२०७६/७

७ 

आ .व.  

२०७७।७८ 

आ .व.  

२०७८।७

९ 

आव 

२०७९।८० 

१ 
होटलवा लज िूवै सञचालन गने 

व्यवसायीलाई 
३६० ३६० ३६० ३६० ३०० 

२ 
होटलवा लज एकिात्र सञचालन गने 

व्यवसायीलाई 
२४० २४० २४० २४० २०० 

३ मचयापसल िात्र १२० १२० १२० १२० १०० 

४ मचयाखाजा घर १८० १८० १८० १८० १५० 

५ 
कवगशको होलसेल वा ठुला पसल सो 

पसलिा सागसब्जी भएिा थप रु ५० 
३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

६ 
ख र ग वगशका पसल सो पसलिा 

सागसब्जी सिेि भएिा थप रु ५० 
२४० २४० २४० २४० २४० 

७ 
घ वा अन्य वगशका पसल सो पसलिा 

सागसब्जी सिेि भएिा थप रु ५० 
१८० १८० १८० १८० १८० 

८ सानाखुद्रा पसललाई १२० १२० १२० १२० १२० 

९ छापाखानािथा पे्रसलाई ३६० ३६० ३६० ३६० ३६० 

१० सवैप्रकारका मिललाई २४० २४० २४० २४० २४० 

११ सवैप्रकारका ग्यारेजलाई २४० २४० २४० २४० २४० 

१२ सैलुनव्यवसायीलाई १२० १२० १२० १२० २०० 
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१३ आवामसयघर िनीलाई १२० १२० १५० १५० १०० 

१४ 
सरकारीिथा गैर सरकारी संघ 

संस्थालाई 
१२० १२० २०० २०० २०० 

१५ 
घरिनीले आफ्नो आवासीय भवनिा 

कुनै प्रकारको व्यवसाय गरेिा थप रु 
६० ६० ६० ५० - 

१६ 
एकवा एक भन्दा विी व्यवसाय भएिा 

थप रु  
१०० १००  - - 

 
घरिमनले आफ्नो घरपररवारको नाििा थप जमिसुकै  व्यावसाय गरेिा अमिकिि ३०० सम्म िात्र कायि 

गने । 

अनुसुची - १०  

छुट िथािन्ड जररवाना सम्विी व्यवस्था 

मस

.नं.  
मववरर् 

अमग्रि 

भुक्तानी

िा छुट 

प्रमिर्ि 

मवलम्वरु्

ल्कथप हुने 

प्रमिर्ि 

१ 
फोहोर िैलाको रु्ल्क तै्रिामसक रुपिा अस्िि िमहनाको पमहलोहप्तािा 

बुझाई सकु्न पने छ । 
 -  - 

२ 
फोहर िैला रु्ल्कमनयमिि िीन िमहना अगावै वुझाएिा हुने छुट वा पमछ 

वुझाएिा थप लागे्न िसु्तर 
- - 

३ 
फोहर िैला रु्ल्कमनयमिि ६ िमहना अगावै वुझाएिा हुने छुट वा पमछ 

वुझाएिा थप लागे्न िसु्तर  
- ५ 

४ 
फोहर िैला रु्ल्कमनयमिि एक वषश अगावै वुझाएिा हुने छुट वा पमछ वुझाएिा 

थप लागे्न िसु्तर 
१५ १० 

५ एमककृि सम्पमि कर आमथशकवषशकोआषाि िर्ाि सम्म वुझाइ सकु्नपने छ । -  - 

६ एमककृि सम्पमिकर प्रते्यक आमथशक वषशको जेष्ठ िसािमभत्र वुझाएिा हुने छूट -  - 

७ एमककृि सम्पमि कर आमथशकवषशकोपुष िसाि मभत्र वुझाईएिा हुनेछुट -  - 

८ 
एमककृिसम्पमि करएक आ .व .को वुझाउने सालको िरिा अमग्रि भुक्तानी 

गरेिा हुने छुट वामवलम्व गरेको थप िसु्तर 
१० १० 

९ 
एमककृिसम्पमि करिुइ आ .व .को वुझाउने सालकोिरिा अमग्रि भुक्तानी 

गरेिा हुने छुट वामवलम्व गरेको थप िसु्तर 
१२ १२ 

१० 
एमककृिसम्पमि करएक आ .व .को वुझाउने सालको िरिा अमग्रि भुक्तानी 

गरेिा हुने छुट वामवलम्व गरेको थप िसु्तर 
१५ १५ 

 

अनुसूची –११ 



 

Page | 32 

अनुसूची – ११ 

घरमनिाशर् सम्वस्िभवन संमहिा, िापिण्ड,  नीमि, िण्डजररवानासम्विी व्यवस्था 

नगरपामलकामभत्र मनिाशर् गररने नीमज आवामसय भवनहरु नेपाल सरकारवाट जारी गररएको भवन संमहिार 

भवन िापिण्डलाई अक्षरर् पालना गने गराउन र िेहाय अनुसार नीमिगि व्यव्था गनेमनर्शय गररयो । 

क. 

भवन मनिाशर्का लामग नक्सा वनाउनको लामग नगरकायशपामलकाको कायाशलय भोजपुरिा सावशजमनक 

खररि ऐन २०६३ अनुसार सेवा प्रिायक संस्था  /नक्सा  /मडजाईन  /लागि अनुिान गनश गराउन  

सूमचकृिकन्सले्टन्ट वाट िात्र गने गराउने  ि कन्सले्टन्सी सूमचकृि हुनु पने ।अथाश  

ख. 
सूमचकृि भएकाकन्सले्टस्न्सिा वहालवाला किशचारी वाट काि गने गराउने भएिा सो 

किशचारीलेसम्वस्िि कायाशलयवाट मवभामगय स्वीकृि सिावेर् गरेको हुनु पने । 

ग. 

भवनको मनिाशर् गनुशपूवश नैनक्सा पास गनश गराउनु पनेछ। नक्सा ियारी गनश स्थलगि रुपिा गई नाप 

मलएर, सामियारको िुचुल्का ियार गरेपमछएकिुर कर वुझाएपमछ िात्र नक्सा पास गररनेछ ।अथाशि 

नक्सा पास पूवश नै कर वुझाउनु पनेछ । 

घ. हाल सम्म नक्सा पास भएको घरको मववरर्  /लग वुक ियार गररकायाशलयले राख्नु पनेछ ।  

ङ. नगरपामलकाका सवै वडाहरुको घर नंवर वडा कायाशलयले व्यवस्थापन गने, पाररवाररक मववरर् भने । 

 
िण्ड जररवाना 

१ 
नक्सापास नगरर चर लेवल सम्म भौमिक संरचना मनिाशर् गरेिा ५ प्रमिर्ि आ .०७९।०७८.व िा लागु 

भएकोिसु्तरको आिारिा मलइनेछ। 

२ 
नक्सापास नगरर चर भन्दािामथ सम्म घर िथा भौमिक मनिाशर् संरचना मनिाशर् गरेिा ७ प्रमिसि 

आ .०७९।०७८.व िालागु भएकोिसु्तरको आिारिा लागे्नछ।  

३ 
नक्सापास नगरर घर िथा भौमिक मनिाशर् संरचना मनिाशर्गरेिा १० प्रमिसि आ .िा लागु ०७९।०७८.व

भएकोिसु्तरको आिारिा लागे्न छ। 

४ 
मनमिि िल्ला वा मनमिि मडजाइनको अनुिमि मलई सो भन्दा वमि वा फरक घर मनिाशर् गरेिा १५ 

प्रमिर्ि आव २०७९।८० िा लागू भएको िसु्तरको आिारिा लागे्नछ । 

५ 
कुनै व्यस्क्त वासावशजमनक ठाउाँलाई असर नपने गरी घर भत्काउनु नपने अवस्था भएिा 

िामथउले्लस्खिजरीवाना मलई मनिाशर् सम्पन्नमिन समकने छ । 

६ 
घरमनिाशर् गिाश सडकिा जथाभामव मनिाशर्सािाग्री थुपानेको हकिा घरनक्सा २० प्रमिर्िसडक पुगेको 

अवरोि र क्षमिको आिारिा लागे्न छ। 

७ 
मनरे्मिि के्षत्रिा फोहोर फाल्नेको हकिा ३०००। मनरे्मििके्षत्र घोषर्ा न .पा.ले स्थामनय रेमडयो िथा 

पत्रपमत्रका िाफश ि जानकारी गराइने छ। 

८ 
घरिमनले घरिा पालेको आफ्नो स्वामित्त्वका चौपाय िथापरु् पंमक्ष छाडनेको हकिा रु २०० प्रमिगोटा 

लागे्न छ । 

९ 
सम्पिीको गलि मववरर् भरर झुटो मववहरर्पेर् गरेको गरेकोअवस्थािा जम्मा करको १० प्रमिर्ि 

लागे्नछ। 

 

अनुसूची –१२  छटु 
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प्राकृमिक मवपि, आगोलामग, वामिपमहरोिथा अपाङ्गिा भएका व्यस्क्तहरुकोमसफाररसमनरु्ल्क गररने छ । 

अनुसूची –१३  

सम्पमि कर नलागे्नसम्पत्ती जग्गाको मववरर् 

नेपालसरकारको स्वमित्विा रहेको घर र जग्गा, गुठीको स्वमित्विा रहेकोजग्गा, िुनाफाको उिेश्य नराखी 

संचालन भएकोसंस्थाको घर जग्गा,िामिशक संस्था )िस्न्दर ,गुम्वा चचश िस्िि आिी को भवन रजग्गा, खानेपानी 

संकलन पोखरी मविी् युिगृह िसान घाट मविानस्थल बसपाकश  रगर्ालाउद्यान पाकरी् ,सावशजमनक उपयोगका 

स्थलहरु,राजिुिावास वामर्ज्य मनयोग कुटमिमनमिकोभवन र जग्गा िथा यस मनयि विोमजि एकृमकि सम्पमत्त 

कर लागेको सम्पमत्तिा िालपोिभुमिकर िथा घरजग्गा कर लगाइनेछैन। 

कुनै पमन एैलनी जग्गा वा सावशजमनक जग्गािा कुनै व्यस्क्तलेव्यवसामयक उिेश्यले सम्झौिा गरी घर मनिाशर् 

गरेिा करिा सम्झौिा पत्रको अिारिाघरकोिात्र कर मलइनेछ। 

अनुसूची –१४  

िुङ्गा, मगट्टी, वालुवा, रोडा श्रोि उपयोग िथा मबमक्र कर 

नगरके्षत्र मभत्रको सावशजमनक खोलािा रहेको िुङ्गा,वालुवा , मगट्टी , ग्रावेल र रोडाको िररेट ठेक्का प्रयोजन प्रिेर् 

सरकारले मनिाशरर् गरे विोमजिकोिररेटिा र मनमज जग्गािा रहेकोिुङ्गा,वालुवा  ,मगट्टी , ग्रावेल  ,रोडाको 

र संकलन िथा प्रिेर्सरकारले पाररि गरेको िररेटिानगरपामलकाले मनिाशरर् गरेको प्रकृया अनुसार क

मबमक्रमविरर्गने व्यवस्था मि लाईनेछ । 
 

अनुसुची १५ 

घर नक्सा पास िसु्तरिथा फारि रु्ल्कको िररेट िेहाय बिोमजि मसफाररस गररएकोछ । 

मस.नं. मववरर् िररेट 

१ घर नंवर कायि िसु्तर (वडावाट मविरर् गने/ पाररवाररक लगि फारि भने) ५० 

क. नया घर मनिाशर् का लामग नक्सा पाररि िसु्तर 
 

१ घर नक्सा मनवेिन िसु्तर ६०० 

२ नक्सा मकिाव िसु्तर ६०० 

३ घर नक्सा पास प्रयोजनका लामग सजशमिन ६०० 

४ आवामसय RCC भवन मनिाशर् प्रमि वगश मफट ३।६ 

५ व्यापररक RCC भवन प्रमि वगश मफट ४।८ 

६ 
पस्क्क इट िंुगा िाटोवास टायल मटन खपटा एसवेस्टस प्रयो गरर वनाएको घरिा 

प्रमि वगश मफट 
२।४ 

७ कम्पाउन्ड वाल प्रमि रमनङ्ग मफट ६ 

ख. नक्सा पाररि नगररमनिाशर् भएका भवनको अमभलेस्खकरर् प्रमि वगश मफट 
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१ 
नक्सा पाररि गनशघरिमनले नै नक्साियारर गनुश गराउनुपनेछ । सो नक्सा अनुसार 

िेहाय अनुसार रु्ल्क लागे्न  

२ भवन संमहिा लागू भए पमछको अमभलेस्खकरर् ििाशप्रिामर्ि रु्ल्क २००० 

३ भवन संमहिा लागू हुन भन्दा अगाडीको भएिा  १००० 

४ घर नक्सा मनवेिन िसु्तर ६०० 

५ नक्सा मकिाव िसु्तर ६०० 

६ घर नक्सा पास प्रयोजनका लामग सजशमिन ६०० 

७ व्यापररक RCC भवनप्रमि वगश मफट ४।८ 

८ 
पस्क्क इट िंुगा िाटो वास टायल मटन खपटा एसवेस्टस प्रयो गरर वनाएको घरिा 

प्रमि वगश मफट 
२।४ 

ग. घर मनिाशर्सम्पन्नभएपमछ 
 

९ घर मनिाशर् सम्पन्नप्रिार् पत्र १२०० 

१० घर नक्सा नािसारीिसु्तर एक िल्ला सम्म १२०० 

११ घर नक्सा नािसारीिसु्तर िुइ िल्ला सम्म २४०० 

१२ घर नक्सा नािसारीिसु्तर मिन िल्ला भन्दा िाथी ३६०० 

१३ घरको नक्साकोप्रमिमलमपिा १२०० 

१४ 

नगरके्षत्रिा मनिाशर्हुने भौमिक संरचनाको लेआउट नपाको प्रामवमिकवाट 

गराएिा सो वापि भौमिक संरचनालेओगटी्नेजग्गाको के्षत्रफलिा भवनकोप्रमिवगश 

मफट 

२।४ 

१४ 

घर मनिाशर् गनश मिएकोमिमिले िुईवषश मभत्र सम्पन्न नभएिा फेरी पुनिः  िुई वषश 

म्याि थप्नको लामग घरनक्सापास जम्मा िसु्तरको ५ पााँच प्रमिर्ि रकि वुझाउनु 

पनेछ । 

५।० 

१६ 
मनिाशर् सम्पन्नप्रिार् पत्र मलनु अगाडी नक्सा संर्ोिन गनशको लामग घर नक्सापास 

जम्मा िसु्तरको ५प्रमिर्ि रकि वुझाउनु पनेछ । 
५।० 

 

अनुसुची १६ 

एमु्वलेन्स सेवा रु्ल्क 

मस.नं.  चिी् ने स्थान पुगे्न ठाउाँ  िर रू. आ.व. २०७९।०८० 

१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बजार मभत्र रू. ४००/- २०० 

२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भोजपुर िेउराली रू. ५००/- ३०० 

३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बोस्खि गा.मव.स. रू. ९००/- ३५० 



 

Page | 35 

४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बोखि िािमसंग रू. १०५०/- ५०० 

५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मसिेश्वर गा.मव.स. रू. २०००/- १००० 

६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मसिेश्वर डङे्क रू. १६००/- ६०० 

७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मसिेश्वर सृ्ममि चोक  रू. २२००/- ७०० 

८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर गुपे्तश्वर बजार  रू. २३००/- १००० 

९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर गुपे्तश्वर वाछाला रू. २५००/- ११०० 

१० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मिम्मा सेमिवगर रू. ३०००/- १२०० 

११ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मछनािखु मसंिेल रू. ३५००/- १५०० 

१२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर अन्नपुर्श िेस्पाङ्ग रू. ३८००/- १७०० 

१३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर अन्नपुर्श पाटीगााँउ रू. ४०००/- २००० 

१४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर अन्नपुर्श छेनाखािा चोक रू. ४२००/- २१०० 

१५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर नागी र्ारिा प्रा.मव.  रू. ४५००/- २२०० 

१६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर अन्नपुर्श बजार  रू. ४७००/- २३०० 

१७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर नागी अञ्चलेडााँडा गा.मव.स. रू. ५०००/- २५०० 

१८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर अन्नपुर्श आिाला रू. ५२००/- २६०० 

१९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मछनािखु नौलेडााँडा रू. ५७००/- २७०० 

२० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर नागी चखेवा रू. ६२००/- ३००० 

२१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर एयरपोटश भोजपुर रू. ८००/- ४०० 

२२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर पुरानो डवली िोररया रू. ७००/- ३०० 

२३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भोजपुर पानीट्यांकी रू. ६००/- ३०० 

२४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर काफे्ल ओडारेवारी  रू. ७००/- ३५० 

२५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िुस्िका  रू. ८००/- ४०० 

२६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मजिीगााँउ रू. १०००/- ५०० 

२७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भेसीपंखा, डााँडाखकश  रू. १५००/- ७५० 

२८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भैमसपंखा मपपे्ल रू. २०००/- १००० 

२९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर श्यािमर्ला यलम्बर चोक  रू. ३०००/- ११०० 
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३० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर श्यािमर्ला भट्टीडााँडा रू. ३२००/- १२०० 

३१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर महलेभञ्ज्ज्याङ्ग रू. ३५००/- १३०० 

३२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर हावुगााँउ रू. ३६००/- १४०० 

३३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मिवारीभञ्ज्ज्याङ्ग रू. ४०००/- १५०० 

३४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर साबुङ्ग रू. ४२००/- १६०० 

३५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर सोसेटार रू. ४५००/- १७०० 

३६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मवजयवास रू. ४७००/- १८०० 

३७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर प्याउली रू. ५०००/- २००० 

३८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ल्याङ्गडााँडा रू. ५५००/- २२०० 

३९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ओिाने रू. ६०००/- २५०० 

४० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िाङ्गमिङ्ग रू. ६५००/- ३००० 

४१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भर्डारीगाउाँ  रू. ६७००/- ३१०० 

४२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बञ्चरे रू. ६९००/- ३२०० 

४३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर जरायोटार रू. ७१००/- ३५०० 

४४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर रानीटार रू. ७३००/- ३७०० 

४५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर लेगुवा रू. ७६००/- ४००० 

४६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर चरम्बी रू. ६९००/- ३४०० 

४७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर याकु रू. ५०००/- ३००० 

४८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर चमे्प याङ्गपाङ्ग रू. ५५००/- २५०० 

४९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर काफे्ल गुम्बा रू. ८००/- ४०० 

५० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर काफे्ल सु्कलडााँडा रू. ९००/- ५०० 

५१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ध्याङ्गटार रू. १०००/- ६०० 

५२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर हात्तीगौडा रू. १५००/- ७०० 

५३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भसे्मडााँडा रू. १५००/- ८०० 

५४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िापखकश  रू. २०००/- १००० 

५५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर सुिले रू. २२००/- १२०० 
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५६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बाघखोर रू. २५००/- १५०० 

५७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर पासेगैरा रू. २८००/- १६०० 

५८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मभरथाप्लो रू. ३०००/- १८०० 

५९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मिनिले रू. ४०००/- २००० 

६० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर फालिोबाटो रू. ४५००/- २२०० 

६१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बैिरभञ्ज्ज्याङ्ग रू. ६०००/- ३००० 

६२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर जोगीडााँडा रू. ६५००/- ३२०० 

६३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कािीचौिारा रू. ७०००/- ३५०० 

६४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मिंलाबजार रू. ८०००/- ४००० 

६५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर सानो पालुवा रू. १५००/- ५०० 

६६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ठूलो पालुवा रू. २०००/- ६०० 

६७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मपखुवा खोला पावर हाउस रू. २५००/- १००० 

६८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कोट रू. ५०००/- २००० 

६९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर च्याङे्ग रू. ४५००/- १७०० 

७० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बास्स्ति रू. ६०००/- १८०० 

७१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ठूलोिुम्मा रू. ६५००/- ३००० 

७२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर सानोिुम्मा रू. ८०००/- ३५०० 

७३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर साङ्गपाङ्ग रू. ६५००/- ४००० 

७४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िेउराली रू. ८०००/- ५००० 

७५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर महले रू. १०५००/- ६००० 

७६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िनकुटा रू. ११५००/- ६५०० 

७७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िरान रू. १५०००/- १०००० 

७८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मवराटनगर रू. १६५००/- ११००० 

७९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िामथल्लो बोस्खि रू. १८००/- ८०० 

८० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर टक्सार - मपखुवा खोला रू. ३०००/- १००० 

८१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर गोगने रू. ७०००/- ५००० 
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८२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर लेखकश  रू. ८०००/- ६००० 

८३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कट्टी रू. ८५००/- ६२०० 

८४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कोट जौगानी रू. ६०००/- ४००० 

८५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िलगााँउ सु्कल रू. ४०००/- ३००० 

८६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भुले्क रू. ६०००/- ४००० 

८७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर ओखे्र रू. ६२००/- ४२०० 

८८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िानेभञ्ज्ज्याङ्ग रू. ५०००/- ३५०० 

८९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बैकुणे्ठ रू. ५५००/- ४००० 

९० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर घोडेटार रू. १००००/- ७००० 

९१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर गुरासे रू. ६०००/- ४००० 

९२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर टक्सार, पारपानी रू. १७००/- ८०० 

९३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िालबासे रू. १५००/- ७०० 

९४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िारेगैडा रू. १२००/- ६०० 

९५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कोट (आहाले) रू. ४०००/- ३००० 

९६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कोट (गुठा) रू. ४५००/- ३२०० 

९७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर भोजपुर बजार रू. १२००/- २०० 

९८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बोस्खि िुिे रू. १८००/- ९०० 

९९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मकिालुङ्ग रू. ६३००/- ४५०० 

१०० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर कुिाकाउले रू. ८१००/- ६५०० 

१०१ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर नेपालेडााँडा रू. ९०००/- ७००० 

१०२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बामसखोरा रू. ६०००/- ४५०० 

१०३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर पखुवा भञ्ज्ज्याङ्ग रू. ५६००/- ४५०० 

१०४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर गुम्बा (वामसङ्गथपुशको) रू. ६२००/- ६००० 

१०५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर यूाँ रू. ७०००/- ६५०० 

१०६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर वामसंथपुश रू. ७६००/- ६५०० 

१०७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मथमिंखा रू. ७५००/- ६५०० 
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१०८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर वोयाङ्ग (िेवानटारको) रू. ७७००/- ७००० 

१०९ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर पूरे्बजार रू. ९०००/- ७२०० 

११० मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर मसन्दाङ्ग रू. ९३००/- ७१०० 

१११ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर फलािेिुङ्ग रू. ९३००/- ७०५० 

११२ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर खैराङ्ग रू. ९६००/- ७२०० 

११३ मजल्ला अस्पिाल, भोजपु 

र 

पाते्लपानी रू. १००००/- ७५०० 

११४ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर होििाङ्ग रू. १०६००/- ७५०० 

११५ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर बालंखा रू. ८०००/- ७००० 

११६ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर िेउराली टारीगाउाँ  रू. ८६००/- ७००० 

११७ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर खावा भञ्ज्ज्याङ्ग रू. ६५००/- ४५०० 

११८ मजल्ला अस्पिाल, भोजपुर खावा केरावारी रू. ७५००/- ५००० 

नोटिः  भोजपुर नगरपामलकाका एमु्बलेन्स चालक श्री िोमिलाल िािाङ, सम्पकश  नं. ९८५२०२७६६६ 

 

अनुसुमच १७ 

र्व वाहन सेवा रु्ल्क 

मस.नं.  स्थान िर रू. 

१ अन्य पामलका िेस्ख बेवाररस र्व पोरिाटशि गराउन मजल्ला 

अस्पिालसम्म ल्याउन  

मनिः रु्ल्क 

२ मजल्ला अस्पिालसम्म पोरिाटशि गनश र्व ल्याउन (अन्य पामलकाहरू) रू. ८०००/- 

३ भोजपुर सुिलेडााँडा रू. २०००/- 

४ हामत्तगौडा च्यानडााँडा रू. १०००/- 

५ घटे्टखोला रू. १०००/- 

६ पालुवा च्यानडााँडा रू. ५००/- 

७ मसके्तल खोला गुम्बा  रू. २०००/- 

८ रे्रा खोला रू. १५००/- 
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९ राििाटे बोस्खि रू. २०००/- 

१० बेहेरेिोभान रू. ३०००/- 

११ िरान – भोजपुर रू. १२०००/- 

१२ मवराटनगर – भोजपुर रू. १५०००/- 

१३ काठिाण्डौ – भोजपुर रू. २५०००/- 

१४ अन्य स्थान मजल्लाहरू रू. १५०००/- 

नोटिः  भोजपुर नगरपामलकाका र्व वाहन चालक श्री िेवमसंह िािाङ, सम्पकश  नं. ९८५२०८७३३३ 

अनुसुची-  १८( िामलि नर्म्श) 

आ.व. २०७९।८०  िा भोजपुर नगरकायशपामलकािा  संचालन गररने  / हुने िामलि, गोमष्ठ िथा सेमिनार कायशक्रि 

संचालनका पाररि िर  

मनर्िश वजेटवाट िामलि, गोष्ठी िथा अमभिुस्खकरर् वैठक िथा अवलोकन भ्रिर् प्रयोजनका लागी भत्ता िथा 

सुमविाहरु 

मस.न. मववरर् प्रमिमिन  िर रु 

१ उिी् घाघाटन प्रिुख अमिमथ वाट प्रमििामलि १५०० 

२ संयोजक प्रमिमिन १००० 

३ व्यवस्थापक  प्रमिमिन १००० 

४ अनुगिन प्रमिकक्ष ५०० 

५ प्रमिवेिन  प्रमििामलि १००० 

६ प्रमर्क्षक कायशपत्र प्रमिकक्ष १००० 

७ प्रमर्क्षक कक्ष प्रसु्तमि प्रमिकक्ष १००० 

८ सहभागी भत्ता प्रमिमिन ४५० 

९ सहभागी यािायाि खचश (िामलि अवमिको एकपटक िात्र) आिेजािे ५०० 

१० आवामसय भएिा  िात्र सहभागी िथा प्रमर्क्षक होटलवास िथा खाना प्रमिव्यस्क्त प्रमिछाक २०० 

११ खाजा खचश प्रमिव्यस्क्त प्रमिमिन १५० 

१२ से्टर्नरी  प्रमिजना १५० 

१३ हल भाडा प्रमिमिन ५०० 

१४ प्रोजेक्टर प्रमिमिन ५०० 

१५ सहयोमग भत्ता प्रमिकक्ष ४०० 

१६ कायशपत्र प्रमिमलमप  प्रमिपाना ३ 

१७ प्रिार्-पत्र प्रमिव्यस्क्त १५० 
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१८ व्यानर गोटा १००० 

१९ यािायाि खचश प्रमर्क्षक मवल अनुसार   

२० िामलि किा सािामग्र वजार भाउ अनुसार   

२१ मवमवि एकिुर ५००० 

नोटिः  
नगरकायशपामलका िथा पिामिकारीहरु सहभागी भएको अवस्थािा पिामिकारीको लागी वैठक भत्ता 

उपलव्ि गराउने । 

 र्सिश वजेटको नर्म् अथश ििालयवाट स्वीकृि िर अनुसार कायाशन्वयन गररने । 

 


