


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



भूमिका 

 

 

यस परोहा नगरपालिकाको आलथिक, सामालिक, साांस्कृलिक लिकास र समलृिको िालग रािस्िका नीलिहरु िथा 

पिलिको लिकास गननि  पने, रािस्िका के्षत्र र दर लनर्ािरण गननि  पने िथा रािस्ि प्रशासन सनर्ारका िालग आिश्यक 

सल्िाह सनझािहरु लसफाररस गननि  पने भएकोिे स्थानीय िहको योिना िथा बिेट ििनिमा लदग्दशिन, २०७४ बमोलिम 

रािस्ि परामशि सलमलिको गठन भएको हो । 

 

आगामी आ.ि. २०७८/७९ का िालग पेश हुन गई रहेको यस परोहा नगरपालिकाको िालषिक बिेट िथा कायिक्रम र 

आलथिक लिरे्यकमा समािेश गररनन पने रािस्ि सम्बन्र्ी लिषयहरु सनझाि लदने अलभप्रायिे यो प्रलििेदन ियार 

पाररएको हो । रािस्िका दरहरुमा आांलशक फेरबदि गरी थप नयााँ करका के्षत्रहरु िय गरी दरहरु िोकी लसफाररस 

गरकेो छन । यस प्रलििेदनिे परोहा नगरपालिकाको लदगो आलथिक लिकासमा उल्िेख्य सहयोग पनग्ने लिश्वास छ । 

 

यो प्रलििेदन ियार गनि सहयोग गननि  हुने यस सलमलिका सदस्य सलिि श्री सांदीप कन मार साह िथा अमूल्य सल्िाह 

सनझाि र लििार प्रदान गननि  हुने यस सलमलिका सम्पूणि सदस्यहरुिाई लिशेष र्न्यिाद लदन िाहन्छन । 

 

 

................................ 

सनगन्र्ी लगरी 

सांयोिक 

स्थानीय रािस्ि परामशि सलमलि 

 

 

 

 

 

 

 



(क) पृष्ठभूमि 

नेपािको सांलिर्ान, २०७२ को अननसूिी ८ िे स्थानीय िहिाई सम्पलि कर, घर बहाि कर, घर िग्गा रलिष्ट्रेशन 

शनल्क, सिारी सार्न कर, सेिाशनल्क दस्िनर, पयिटन शनल्क, लिज्ञापन कर, व्यिसाय कर, भूलमकर (मािपोि), दण्ड 

िररिाना, मनोरञ्िन करिाई स्थानीय िहको एकि अलर्कार के्षत्र लभत्र राखेको छ । साथै सांलिर्ानको अननसूिी ९ 

मा सेिा शनल्क, दस्िनर,दण्ड िररिाना िथा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त रोयल्टी, पयिटन शनल्क िगाउने अलर्कार िीनै 

िहको सरकारको साझा अलर्कारको रुपमा रालखएको छ । 

 

परोहा नगरपालिकाको आलथिक िषि २०७४/७५ को बिेट िथा कायिक्रम ियारीको साथै यस नगरपालिकाको रािस्ि 

सम्िन्र्ी नीलि िथा कानून, ििनिमा, सांशोर्न, पररमाििन र सोको पररपािनामा सम्िन्र्मा आिश्यक परामशि प्रदान 

गनि, रािस्िका श्रोि, दायरा र दर समेिको लिश्लेषण गरी आगामी आलथिक िषिमा प्राप्त हुन सक्ने रािस्िको अननमान 

गनि, आन्िररक आयको लिश्लेषण र अननमान गनि, कर रािस्ि, गैरकर रािस्ि, सेिा शनल्क, दस्िनर आलदको दर लनर्ािरण 

गरी लसफाररस गनिको साथै रािस्ि प्रशासन सनर्ारका िालग आिश्यक सनझािहरु पेश गनि स्थानीय िहको योिना 

िथा बिेट ििूिमा लदग्दशिन, २०७४ को दफा २.१ बमोलिम यस नगरपालिका उपप्रमनखको सांयोिकत्िमा लमलि 

२०७४/३/३ गिेको नगर कायिपालिकाको बैठकबाट रािस्ि परामशि सलमलिको गठन गररएको लथयो । रािश्व परामशि 

सलमलििे लिलिर् के्षत्रका लिज्ञहरुिाई समेि आमन्त्रण गरी यो प्रलििेदन ियार गरकेो छ । 

(ख) राजस्वको िौजुदा अवस्थाको मवशे्लषण 

यस परोहा नगरपालिकाको आन्िररक रािस्िको अिस्था एकदमै लनराशािनक अिस्था रहको छ । रािस्िको 

लशषिकको आर्ारमा लिश्लेषण गदाि नगरपालिकाको आन्िररक आय अपेक्षाकृि सांकिन हुन नसक्ननका कारणहरु 

लनम्नाननसार रहेका छन् । 

▪ नगरपालिकाको आफ्नो बस्िनलस्थिको मनल्याङ्कन नगरी आन्िररक आयको अननमान गननि , 

▪ समय सापेक्ष रुपमा नगरपालिकाको आलथिक ऐनमा पररमाििन हुन नसक्नन, 

▪ नगरपालिकाको आन्िररक लनयन्त्रण प्रणािी कमिोर हुनािे अलर्कार िथा सेिा प्रिाहमा व्यापक िलृि 

हुदाहुदै पलन नगरपालिकािे सन्िोषिनक रुपमा रािस्ि सांकिन हुन नसक्नन, 

▪ नगरपालिकामा आन्िररक आयको िनहािट रोक्नको िालग आिश्यक कदम निालिनन, 

▪ मािपोि, भनमीकर अपेक्षाकृि रुपमा सांकिन हुन नसक्नन, 

▪ हाट बिारबाट उठ्न सक्ने बहाि लिट्टौरी शनल्कमा ध्यान पनयािउन नसक्नन, 

▪ व्यापारी व्यबसायीसाँग उठाईने व्यबसाय कर उठाउन नसलकनन, 

▪ नगरपालिकाको सम्पलिको बहािबाट उलिि आय उठाउन नसलकनन । 

(ग) राजस्व नीमिहरु 



आगामी िषिहरुमा रािस्ि सम्िन्र्मा अििम्बन गननि  पने नीलिहरुुः 

▪ रािस्िको के्षत्र लिस्िार गने र रािस्िका दरहरुिाई घटाउने नीलि अििम्िन गननि  पने । 

▪ सिै के्षत्रिाई करमा समािेश गननि  पने ।  

▪ करका दरहरुिाई समयाननकन ि पररमाििन गररनन पने । 

▪ नगरपालिका लभत्रमा हुने सिै आलथिक लक्रयाकिाप िथा गलिलिलर्हरुिाई अलनिायि रुपमा नगरपालिकामा 

दिाि गने  व्यिस्था लमिाउने । 

(घ) करका आधारहरु 

१. मािपोि (भूलम) कर 

२. सम्पलि कर 

३. घर बहाि कर 

४. सेिा शनल्क, दस्िनर 

५. व्यिसाय कर 

६. सिारी सार्न कर 

७. पालकि ङ्ग शनल्क 

८. फोहोरमैिा व्यिस्थापन शनल्क 

९. बहाि लबट्टौरी कर 

१०. िड्डी बनट्टी, किाडी िथा िीििन्िन कर 

११. लिज्ञापन कर 

१२. मनोरञ्िन कर 

१३. पररक्षा शनल्क 

१४. घर नक्सा पास दस्िनर 

१५. दण्ड िररिाना 

१६. खलनि पदाथि ढनिानी शनल्क 

१७. पयिटन शनल्क 

 

(ङ) आगािी आ.व.को लामग प्रस्िामवि कर िथा गैर कर राजस्व दर 

परोहा नगरपालिकाको आलथिक िषि २०७८/७९ को अथि सम्बन्र्ी प्रस्िाििाई ियार पाने लसिलसिामा रािश्व 

परामशि सलमलििे देहायका कर, शनल्क, सेिा शनल्क, दस्िनर िथा महशनिका दरहरु उल्िेख गररएका छन् । 



सेवा शुल्क तथा दस्तुर (मसफाररस तथा दताा शुल्क) 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ नागररकिा (बांशि) लनुःशनल्क   

२ नागररकिा (अांलगकृि) लनुःशनल्क 
  

३ नागररकिा प्रलिलिलप लसफाररस लनुःशनल्क   

४ नागररकिा सांशोर्न लसफाररस लनुःशनल्क 
  

५ िहाि करको िेखािोखा लसफाररस ५००   

६ व्यपार व्यिसाय िन्द भएको/सञ्िािन नभएको लसफाररस ५००   

७ लमिापत्र कागि गराउने लनिेदन दिाि  गनि लसफाररस ३००   

८ स्िास््य उपिारको लसफाररस (सुःशनल्क) २००   

९ स्िास््य उपिारको लसफाररस (लनुःशनल्क) लनुःशनल्क   

१० पनिािमा घर कायम गनि लसफाररस २००   

११ नाम, थर, िन्म लमलि सांशोर्नका िालग लसफाररस लनुःशनल्क   

१२ नाम िा थर भएको व्यलि एउटै हो भन्ने लसफाररस २००   

१३ िग्गा र्नी पनिाि  हराएको लसफाररस १००   

१४ लकिाकाट गनि लसफाररस १०० 
  

१५ सांरक्षक लसफाररस (व्यलिगि) २०० 
  

१६ सांरक्षक लसफाररस (सांस्थागि) ५०० 
  

१७ घर िग्गा नामसारी लसफाररस (शहरी के्षत्र)  
मलहिाको नाउाँमा नामसारी गदाि 

२५ प्रलिशि छनट लदने  

१७.१ ०-५ कठ्ठा सम्म  १००   

१७.२ ५-१० कठ्ठा सम्म  १५०   

१७.३ १० कठ्ठा-१ लिगाह सम्म २०० 
  

१७.४ १ लिग्हा भन्दा मालथ  ४००   

१८ घर िग्गा नामसारी लसफाररस (शहरी के्षत्र िालहर)  
मलहिाको नाउाँमा नामसारी गदाि 

२५ प्रलिशि छनट लदने  

१८.१ ०-५ कठ्ठा सम्म  ५०   



१८.२ ५-१० कठ्ठा सम्म  १०० 
  

१८.३ १० कठ्ठा-१ लिग्हा सम्म १५०   

१८.४ १ लिग्हा भन्दा मालथ  ३००   

१९ िग्गाको हक सम्बन्र्मा लसफाररस २०० 
  

२० सििलमन लसफाररस ३०० 
  

२१ उद्योग दताा मसफाररस 

२१.१ ५ हषि पािर सम्म ५००   

२१.२ १० हषि पािर सम्म १०००   

२१.३ १५ हषि पािर सम्म १५००   

२१.४  २० हषि पािर सम्म २०००   

२१.५  २५ हषि पािर सम्म २५००   

२१.६ ३० हषि पािर सम्म ३०००   

२१.७ ३५ हषि पािर सम्म ३५००   

२१.८ ४० हषि पािर सम्म ४०००   

२१.९ ४० हषि पािर देखी मालथ ५०००   

२२ उद्योग ठााँउसारी गर्ा मसफाररस 

२२.१ ५ हषि पािर सम्म ५००   

२२.२ १० हषि पािर सम्म १०००   

२२.३ १५ हषि पािर सम्म १५००   

२२.४  २० हषि पािर सम्म २०००   

२२.५  २५ हषि पािर सम्म २५००   

२२.६ ३० हषि पािर सम्म ३०००   

२२.७ ३५ हषि पािर सम्म ३५०० 
  

२२.८ ४० हषि पािर सम्म ४०००   

२२.९ ४० हषि पािर देखी मालथ ५०००   

२३ िीलिि रहेको लसफाररस २०० 
  

२४ मवद्यालय कक्षा थप मसफाररस  



२४.१ सांस्थागि २५००   

२४.२ सामनदालयक १०००   

२५ मवद्यालय खोल्र्े मसफाररस र अर्ुिमत 

२५.१ लिद्यािय लसफाररस (लनिी)   

२५.१.१ क्याम्पस स्िर  ४००० 
  

२५.१.२ मा.लि.स्िर ३०००   

२५.१.३ लन.मा.लि.स्िर २०००   

२५.१.४ प्रा.लि.स्िर १०००   

२५.२ लिद्यािय लसफाररस (सरकारी)   

२५.२.१ क्याम्पस स्िर  १०००   

२५.२.२ उ.मा.लि.स्िर ७००   

२५.२.३ आर्ारभूि स्िर ५००   

२६ पािण पोषणका िालग लसफाररस लनुःशनल्क   

२७ धारा तथा मवद्युत जडार्का लामग मसफाररस 
मलहिाको नाममा रहेको घरमा 

२५ प्रलिशि छनट लदने 

२७.१ उद्योग ५००   

२७.२ कृलष प्रयोिन १००   

२७.३ घरायसी १००   

२८ मवद्यालय ठाउाँसारी/र्ािसारी गर्ा मसफाररस  

२८.१ लनिी लिद्यािय   

२८.१.१ क्याम्पस स्िर  ४०००   

२८.१.२ उ.मा.लि.स्िर ३०००   

२८.१.३ आर्ारभूि स्िर १५०० 
  

२८.१.४ प्रा.लि.स्िर १०००   

२८.२ सरकारी लिद्यािय    

२८.२.१ क्याम्पस स्िर  १०००   

२८.२.२ उ.मा.लि.स्िर ७००   



२८.२.३ आर्ारभूि स्िर ५०० 
  

२९ पेन्सर् पट्टा सम्बमन्ध मसफाररस 

२९.१ नेपािमा सेिारि् २००   

२९.२ भारिमा सेिारि् ५००   

२९.३ अन्य मनिनकमा सेिारि् १००० 
  

३० दलिि/अल्पसङख्यक/मरे्शी/मनलस्िम/िनिालि लसफाररस लनुःशनल्क   

३१ घर कायम लसफाररस १०० 
  

३२ लिपन्न/असाहय छात्रबलृि लसफाररस लनुःशनल्क   

३३ छात्रबलृि लसफाररस लनुःशनल्क   

३४ अपाांगिा भएको लसफाररस लनुःशनल्क   

३५ अस्थायी िथा स्थायी बसोिास लसफाररस २००   

३६ कोटि लफ लमनाहा लसफाररस लनुः शनल्क   

३७ नािािक पररियपत्र लसफाररस लनुःशनल्क   

३८ व्यवसाय दताा मसफाररस 

३८.१ थोक व्यिसाय १०००   

३८.२ खनद्रा व्यिसाय ५००   

३९ ससं्था दताा मसफाररस 

३९.१ गैर सरकारी सांस्था दिाि लसफाररस ५००   

३९.२ अन्िरालष्ट्रय गैर सरकारी सांस्था दिाि लसफाररस ५०००   

३९.३ कृलष सहकारी सांस्था दिाि शनल्क ५००   

३९.४ बिि िथा ऋण सहकारी सांस्था दिाि शनल्क  २०००   

३९.५ बहुउदे्दशीय सहकारी सांस्था दिाि शनल्क २५००   

३९.६ सहकारी सांस्था निीकरण शनल्क (कृलष र बिि िथा ऋण) १००० 
  

३९.७ सहकारी सांस्था निीकरण शनल्क (बहुउदे्दशीय) १५००   

४० नेपाि सरकारको नाममा बाटो कायम लसफाररस २००   

४१ कोठा खोल्ने कायिमा रोहिर बस्ने लसफाररस २००   

४३ िग्गा र्नी पनिाि  हराएको लसफाररस १००   



४४ िग्गा/लर्िो मनल्याङ्कन लसफाररस २०० 
  

४५ अपुताली मसफाररस 

४५.१ शहरी के्षत्रलभत्र 

४५.१.१ ०-५ कठ्ठा सम्म  ६०० 
  

४५.१.२ ५-१० कठ्ठा सम्म  १०००   

४५.१.३ १० कठ्ठा-१ लिग्हा सम्म १५०० 
  

४५.१.४ १ लिग्हा भन्दा मालथ  २०००   

४५.२ शहरी के्षत्र बालहर 

४५.२.१ ०-५ कठ्ठा सम्म  ५०० 
  

४५.२.२ ५-१० कठ्ठा सम्म  ८००   

४५.२.३ १० कठ्ठा-१ लिगाह सम्म १०००   

४५.२.४ १ लिग्हा भन्दा मालथ  १५०० 
  

४६ मवदेश प्रयोजर्का लामग मसफाररस 

६४.१ िन्मलमलि प्रमालणि १०००   

४६.२ लििालहि/अलििालहि प्रमालणि १०००   

४६.३ ठेगाना प्रमालणि १००० 
  

४६.४ िाररलत्रक प्रमालणि ५००   

४६.५ नाम फरक परकेो लसफाररस ५००   

४७ स्वदेश प्रयोजर्का लामग मसफाररस 

४७.१ िन्मलमलि प्रमालणि १००   

४७.२ लििालहि/अलििालहि प्रमालणि १००   

४७.३ ठेगाना प्रमालणि १००   

४७.४ िाररलत्रक प्रमालणि १०० 
  

४७.५ अन्य/लिलिर् १००   

४७.६ सांशोर्न सम्िन्र्ी लसफाररस १००   

४८ मवमवध मसफाररस 

४८.१ िकस पत्र लसफाररस १०००   



४८.२ बकस पत्र लसफाररस मलहिा ५०० 
  

४८.३ शेषपलछको िकस पत्र लसफाररस ५००   

४८.४ अांश िण्डा लसफाररस २००   

४८.५ लिदेश प्रयोिनको िालग गररने लसफाररश २०० 
  

४८.६ रकम असनिीमा लिगोको ( लमिापत्र ) ५ प्रलिशि 

४८.७ स्थायी िसोिास लसफाररस  २०० 
  

४८.८ अस्थायी िसोिास लसफाररस  १०० 
  

४८.९ नाम सच्याई सििलमन (नाम/िन्मस्थान/लमलि)  २००   

४८.१० लमिा पत्र दनिै पक्षिाट  २००   

४८.११ टेलिफोन लसफाररस  २००   

४८.१२ खानेपानी िथा सरसफाई सांस्थामा र्ारा लसफाररस २०० 
  

४८.१३ टेलिफोन/लिर्नि/र्ारा नामसारी लसफाररस  २०० 
  

४८.१४ हिो िनिा लसफाररस  लनुःशनल्क 
  

४८.१५ काठ लसफाररस (कन काठ/गोलिया) २००   

४८.१६ काठ लसफाररस (कन काठ/िनाि र दाउरा) २००   

४८.१७ काठ लसफाररस (साि/लससौ/गोलिया) २००   

४८.१८ काठ लसफाररस (साि/लससौ/िनाि र दाउरा) २००   

४८.१९ खयर २०००   

४८.२० सनकन म्िासी पनिाि लसफाररस  १००   

४८.२१ छनट िग्गा लसफाररस प्रलि कठ्ठा शहरी के्षत्र  १००   

४८.२२ छनट िग्गा लसफाररस प्रलि कठ्ठा शहरी के्षत्र िालहर   १००   

४८.२३ सनकन म्िासी लसफाररस  लनुःशनल्क   

४८.२४ िन्द लपलडि लसफाररस लनुःशनल्क 
  

४८.२५ िािपनिाि फोटो टाांस १००   

४८.२६ नगदी रलसद समेि प्रमालणि  १००   

४८.२७ घरको िािा खनिाउने दस्िनर २००   

४८.२८ भरुिा बन्दनक नलिकरण शनल्क ५००   



४८.२९ मोठ शे्रस्िा लसफाररस २०० 
  

४८.३० व्यिसाय नामसारी लसफाररस ५००   

४८.३१ पासपोटि लसफाररस २००   

 

सेवा शुल्क तथा दस्तुर (प्रिामणत शुल्क) 

क्र.स ं मशर्ाक दर रु. कैमफयत 

१ र्ाता प्रिामणत 

१.१ लिलिि सांग १०० 
  

१.२ मिृक सांग १००   

२ िन्म लमलि प्रमालणि १००   

३ लििालहि िथा अलििालहि प्रमालणि १००   

४ घर पािि प्रमालणि  १००   

५ व्यलिगि लििरण प्रमालणि १००   

६ एकासगोि पररिार प्रमालणि १००   

७ कागि िथा मञ्िनरीनामा प्रमालणि १००   

८ सांरक्षण प्रमालणि १००   

९ हकिािा र हकदार प्रमालणि लसफाररस १०० 
  

१० जग्गा/सम्पमि िुल्याङ्कर् प्रिामणत मसफाररस 

१०.१ ०-५ िाख सम्म १००   

१०.२ ५-२० िाख सम्म ३००   

१०.३ २० िाख भन्दा मालथ  ५००   

११ लिपन्निा प्रमालणि लनुःशनल्क   

१२ सम्पन्निा प्रमालणि १००   

१३ घर मर्िााण सम्पन्र् प्रिामणत 

१३.१ आर.लस.लस १०००   

१३.२ िस्िािे छाएको पक्की ५००   

१३.३ अन्य कच्िी २००   



 

 

क्र.स ं मशर्ाक दर रु.  कैमफयत  

१ िोही लगत कट्टा (शहरी क्षेत्र मभत्र)  

१.१ मोही िगि कट्टा १ लिग्हा सम्म ५००   

१.२ १ लिग्हा भन्दा माथी ५ लिग्हा सम्म १०००   

१.३ ५ लिग्हा भन्दा माथी २०००   

१.४ मोही नामसारी लसफाररस शनल्क ३००   

२ िोही लगत कट्टा (शहरी क्षेत्र बामहर) 

२.१ मोही िगि कट्टा १ लिग्हा सम्म ३००   

२.२ १ लिग्हा भन्दा माथी ५ लिग्हा सम्म ५००   

२.३ ५ लिग्हा भन्दा माथी १०००   

२.४ मोही नामसारी लसफाररस शनल्क ३००   

३ ऐलार्ी जग्गा दताा सजामिर्   

३.१ ५ कठ्ठा सम्म  २००   

३.२ ५-१० कठ्ठा सम्म  ५००   

३.३ १० कठ्ठा -१ लिग्हा सम्म ८००   

३.४ १ लिग्हा भन्दा मालथ  १०००   

४ ठेक्का पट्टाको दताा शुल्क  

४.१ क शे्रणी  १००००   

४.२ ख शे्रणी  ७०००   

१४ दलिि अल्पसङ्ख्यक िथा िनिालि प्रमालणि लनुःशनल्क 
  

१५ बालषिक आय प्रमालणि िम्मा आयको ०.०५ प्रलिशि 

१६ ज्येष्ठ नागररक/एकि मलहिा प्रमालणि लनुःशनल्क   

१७ बसाइाँसराइाँ/मतृ्यन/प्रमालणि १०० 
  

१८ सम्बन्र् लिच्छेद प्रमालणि १०० 
  

१९ मालथ उल्िेलखि बाहेकका अन्य प्रमालणि २०० 
  



४.३ ग शे्रणी  ४०००   

४.४ घ शे्रणी  २०००   

५ ठेक्का पट्टा लाईसेन्सको र्वीकरण मसफाररश  

५.१ क शे्रणी  ५०००   

५.२ ख शे्रणी  ४०००   

५.३ ग शे्रणी  ३०००   

५.४ घ शे्रणी  १०००   

६.० ठेक्का पट्टा लसफाररश  शनल्क ५००   

६ फाराि मवक्री  

६.३ पेशा व्यिसाय प्रमाण पत्र  २००   

६.६ अन्य फारामहरु  ५०   

७ उद्योग/व्यवसाय दताा मसफाररस  

७.१ पोल्री फमि/खाद्य/िेि/कापी उद्योग/माहुरी/पशनपािन १०००   

७.२ काठ/स्टीि/फलनििर/ग्रीि उद्योग/दाना/ डेरी उद्योग/टायर उद्योग १०००   

७.३ 

बाकस/होिेरी/गारमेन्ट/खनकन री/ग्यास 

िेलल्डङ्ग/अगरििी/मैनििी/दािमोठ/ पनलडयाघर/लसमेन्ट 

टायि/पाउरोटी/बेकरी उद्योग 

५०० 

  

७.४ व्यिसाय/सेिा दिाि/सििलमन लसफाररश (ठनिो) १०००   

७.५ व्यिसाय/सेिा दिाि /सििलमन लसफाररश (सानो) ५००   

 

भूमि कर 

क्र.स ं मशर्ाक दर रु.  कैमफयत  

१ सम्पमि िूल्यांकर् (अन्य प्रयोजर्का लामग) 

१.१ सम्पलि मूल्याांकन प्रलि दश हिार ५   

२ जग्गा िूल्यांकर्  (मवदेश पढर् जार्े प्रयोजर्) 

२.१ ५० िाख सम्म २०००   

२.२ ५० िाख भन्दा मालथ १ करोड सम्म  २५००   

२.३ १ करोड भन्दा मालथ २ करोड सम्म  ३५००   



२.४  २ करोड भन्दा मालथ   ५०००   

३ घडेरी प्लमिङिा र्यां बािो खोल्र् लगत कट्टा मसफाररस 

३.१ ० देखी १० र्नर सम्म १०००   

३.२ १० र्नर देखी २ कठ्ठा सम्म १५००   

३.३  २ कठ्ठा देखी ३ कठ्ठा सम्म २०००   

३.४  ३ कठ्ठा देखी ५ कठ्ठा सम्म २५००   

३.५  ५ कठ्ठा देखी १० कठ्ठा सम्म ३०००   

३.६  १० कठ्ठा देखी माथी ४०००   

 

घर र्क्सा पास दस्तुर 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ घर र्क्शा पास दस्तुर (प्रमत वगामफि)  

१.१ आर.लस.लस. प्रलि िगि लफट ८   

१.२ िस्िा/खपडा/टािीिे छाएको पक्की प्रलि िगि लफट ५   

१.३ कच्िी फन स प्रलि िगि लफट २   

१.४ न.पा. के्षत्रलभत्र पखािि लनमािण गदाि प्रलि लफट    २   

२ सनपररलभिन  १०००   

३ नक्सा पास लकिाब  ५००   

४ घर नक्शा पास नामसारी  ५००   

५ घर कायम लसफाररश १००० बगि लफटसम्म  ५००   

६ घर कायम लसफाररस १००० बगि लफट देलख मालथ १०००   

७ अस्थायी घर िनाउने ईिािि शनल्क  १०००   

 

 

 

 

 



जड्डीबुट्टी, कवाडी कर 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ 
लनिी रुख कटान लसफाररस (सरकारिे लनकासी पैठारीमा 

रोक िगाए िाहेक) 
१०० 

लसफाररस दस्िनर 

बाहेक प्रलि रुखको 

रु २५ थप शनल्क 

िाग्नेछ 

२ रुख कटान लसफाररस प्रलि पटक १००   

३ किाडी लनकासी लमनी गाडी/रक प्रलि लरप ५००   

४ किाडी लनकासी ठूिा गाडी प्रलि लरप १०००   

५ खर/बााँस िगायि िडीबनट्टी लनकासी ५ टन भन्दा कम ५००   

६ खर/बााँस िगायि िडीबनट्टी लनकासी ५ टन भन्दा मालथ १०००   

 

व्यवसाय कर 

क्र.स.ं व्यवसायको र्ाि दर रु. कैमफयत 

१ मलदरा थोक पसि ३०००   

२ सनिीिन्य पसि १०००   

३ मलदरा खनद्रा पसि १०००   

४ कपडा पसि १०००   

५ सनन िााँदी गर गहना पसि २०००   

६ बालणज्य बैक  १५०००   

७ लबकास बैंक १००००   

८ फाईनान्स कम्पनी िथा लिलिय सांस्था ५०००   

९ लबमा कम्पनी ३०००   

१० मनी रान्सफर  ३०००   

११ ििि िथा ऋण सहकारी सांस्था २०००   

१२ िहुउदे्दश्य/कृलष सहकारी सांस्था  ३०००   

१३ लनमािण व्यिसाय २०००   

१४ ईटा लबक्री लडपो सेन्टर १००००   



१५ बािनिा/लगट्टी/ग्रभेि लडपो सेन्टर ३०००   

१६ ईट्टा भट्टा/लिम्नी ५००००   

१७ सुः लमि ४०००   

१८ र्ान/लिउरा/अन्य लमि १०००   

१९ होटि िथा रषुे्टरेण्ट १०००   

२० लमठाई िथा नास्िा पसि/साना होटि ५००   

२१ छापाखाना  १०००   

२२ किर ल्याब/स्टनलडयो  ५००   

२३ ईिेक्रीलसयन िथा फोटोकपी/कन ररयर ५००   

२४ छपाई िथा प्रकाशन/प्रसारण गहृ १०००   

२५ पनस्िक िथा स्टेश्नरी पसि ५००   

२६ लगफ्ट/फोटो फे्रलमङ्ग पसि ५००   

२७ खसी मासन पसि १५००   

२८ कन खनरा मासन पसि १०००   

२९ बांगनर मासन १०००   

३० राांगो मासन पसि १०००   

३१ माछा लबक्री पसि १०००   

३२ ईिेक्रीकि/इिेक्रोलनक्स खनद्रा पसि १०००   

३३ हाडििेयर पसि २०००   

३४ प्िाईउड/लससा/कापेट/फे्रम पसि २०००   

३५ पेरोलियम पदाथि /आयि सेन्टर २५००   

३६ सैिनन ३ लसट सम्म ५००   

३७ सैिनन ४ लसट माथी १०००   

३८ व्यनटीपाििर १०००   

३९ साईनबोडि/पेलन्टङ्ग सेिा ५००   

४० खद्यान्न/गल्िा पसि १०००   

४१ िरकारी पसि (थोक/खनद्र) ५००   



४२ श्रृांगार पसि ५००   

४३ रान्सपोटि /ढनिानी सेिा २०००   

४४ िनिा ममिि पसि  २००   

४५ लकराना पसि खनद्रा १०००   

४६ सोिार सम्बलन्र् पसि १०००   

४७ टेिररङ्ग पसि ५००   

४८ लस्टि/काठ/फलनििर पसि १०००   

४९ आिन/प्याि पसि १०००   

५० एग्रोभेट पसि १०००   

५१ भाडा पसि १०००   

५२ गल्िा पसि १०००   

५३ फेन्सी पसि १०००   

५४ िश्मा पसि १०००   

५५ र्ागो/टाांक पसि ५००   

५६ ग्याांस लसलिण्डर लबक्री पसि १०००   

५७ फन टपाथ पसि ५००   

५८ ररक्सा/ठेिा पसि २००   

५९ पशनपािन व्यिसाय २०००   

६० कृलष व्यिसाय/मिखाद/लबउलबिन  २०००   

६१ कन खनरा पािन व्यिसाय २०००   

६२ डकमी व्यिसाय ५००   

६३ टेन्ट हाउस १०००   

६४ किाडी १०००   

६५ सिारी टायर लबके्रिा १५००   

६६ िारपाांग्र ेमोटर लबके्रिा १००००   

६७ सिारी बलड लबल्डसि ५०००   

६८ हेभी ईलक्िपमेन्ट/बस/रक आलद ममिि पसि १५००   



६९ कम्प्यनटर/लट.भी./मोबाईि लबक्री पसि १५००   

७० कम्प्यनटर/लट.भी./मोबाईि ममिि पसि ५००   

७१ कम्प्यनटर ईलन्ष्टच्यनट १०००   

७२ साईकि/ररक्सा लबक्री पसि ५००   

७३ साईकि/ररक्सा ममिि पसि ५००   

७४ मोटर साईकि लबके्रिा पसि ३०००   

७५ मोटर पाटिसि लबक्री पसि १०००   

७६ टायर ममिि िथा हािा हाल्ने ५००   

७७ ढाबा/सार्ारण होटेि ५००   

७८ छािा सांकिन िथा लबक्री पसि १०००   

७९ फ्रन ट उद्योग/व्यिसाय कर १०००   

८० औषर्ी पसि १०००   

८१ पोलि लक्िलनक/लनिी अस्पिाि ५०००   

८२ नलसिङ्ग होम ५०००   

८३ क्िीलनक/प्याथोििी ल्याब २०००   

८४ डेन्टि लक्िलनक १५००   

८५ डेन्टि हलस्पटि ३०००   

८६ भाषा प्रलशक्षण ५००   

८७ बैदेलशक रोिगारी परामशि सेिा ५००   

८८ ईलन्िनीयरीङ्ग िथा शैलक्षक परामशि सेिा १०००   

८९ लिलकत्सक/िलकि/िेखापररक्षक १०००   

९० नापी सेिा/लबमा एिेन्ट/पशन लिलकत्सक १०००   

९१ ड्राईलभङ्ग सेन्टर १०००   

९२ आिमोलनयम उद्योग १०००   

९३ कोयिा लडपो सेन्टर ३०००   

९४ डेरी उद्योग १५००   

९५ लमनरि िाटर उद्योग १५००   



९६ िाउलमन उद्योग १०००   

९७ कापी/पेपर उद्योग १०००   

९८ बोरा उद्योग १०००   

९९ पाउरोटी उद्योग ५००   

१०० गारमेन्ट उद्योग १०००   

१०१ फलनििर उद्योग १०००   

१०२ सिारी सार्न पालकि ङ्ग व्यिसाय १०००   

१०३ क्रसर उद्योग  १५०००   

१०४ फिोर लमि ५०००   

१०५ राईस लमि अटोमेलटक  ५०००   

१०६ आयि लमि २०००   

१०७ िाउिाउ १०००   

१०८ लकराना पसि थोक १५००   

१०९ ईिेक्रोलनक पसि १०००   

११० ईिेलक्रक पसि १०००   

१११ ररिािि काडि थोक ५००   

११२ अन्य १०००   

११३ मर्जी मवद्यालय वामर्ाक कर 

११३.१ क्याम्पस स्िर  २०००   

११३.२ मा.लि.स्िर १०००   

११३.३ आर्ारभूि स्िर ५००   

 

घिर्ा दताा शुल्क 

क्र.स ं मशर्ाक दर रु. कैमफयत 

१ 
िन्म दिाि /मतृ्यन दिाि /िसाइाँसराइ/सम्बन्र् लिच्छेद/लििाह 

दिाि 

३५ लदन लभत्र 

दिाि भए 

लनुःशनल्क 

३५ लदन देलख पााँि 

िषि सम्म रु ५० र 

पााँि िषि पलछ रु 

२०० 



२ उिनरी दिाि िथा मनिा दस्िनर  २००   

३ घटना दिाि प्रलिलिलप लसफाररस ५०   

 

फोहोरिैला व्यवस्थापर् शुल्क 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ घर (२ िल्िा सम्म) १०० मालसक 

२ घर (२ िल्िा भन्दा मालथ) १०० मालसक 

३ खनद्रा ियिसाय १०० मालसक 

४ थोक व्यिसाय १०० मालसक 

५ होटेि १०० मालसक 

६ शैिनन १०० मालसक 

७ फन टपाथ पसि १०० मालसक 

८ िरकारी/कृलष बिार (प्रलि व्यापारी) १०० मालसक 

९ घरिेन उद्योग १०० मालसक 

१० साना उद्योग १०० मालसक 

११ ठूिा उद्योग १०० मालसक 

१२ लनिी लिद्यािय १०० मालसक 

१३ सािििलनक लिद्यािय १०० मालसक 

१४ मेलडकि लक्िलनक, पोिी लक्िलनक, नलसिंग होम आलद २०० मालसक 

१५ सािििलनक स्िास््य सांस्था २०० मालसक 

१६ लििीय सांस्था १०० मालसक 

 

िालपोत कर 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ ०-५ कठ्ठा सम्म िग्गा हुने िाई न्यूनिम  ८   

२ ५ (पााँि कठ्ठा) देलख मालथ प्रलि कठ्ठा  १०   

 



चार मकल्ला तथा घर बािो प्रिामणत  

क्र.स.ं जग्गाको क्षेत्रफल 

दर रु. 

 गौर-च.पुर 

सडक, हुलाकी 

सडक, गण्डक 

र्हरले छोएको 

सडक 

 कालो पत्रे 

तथा 

ढलार्ले 

छोएको  

 ग्रावेल 

बािोले 

छोएको  

 कच्ची 

बािो  

 बािो 

र्भएको  

१ ० देखी ५ कठ्ठा सम्म २०० २५० २०० १२५ १०० 

२ ६ देखी १० कठ्ठा सम्म ३०० २७५ २२५ १५० १२५ 

३ ११ कठ्ठा देखी १ लबघा सम्म ३५० ३०० २५० २०० १५० 

४ १ लबघा भन्दा मालथ  ४०० ३५० ३०० २५० २०० 

 

मवज्ञापर् कर 

होमडङ्ग वोडा/वाल पेन्िीङ्ग (व्यापाररक प्रयोजर्ाथा)  

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ २० िगि लफट  ५००   

२ ४० िगि लफट ७५०   

३ ६० िगि लफट  १०००   

४ ८० िगि लफट  १५००   

५ सो भन्दा मालथ २०००   

६ साना लकलसमका प्रिार बोडि ४ िगि फन ट सम्म बालषिक २५०   

७ सािििलनक स्थानमा व्यानर प्रलिलमटर ७ लदनका िालग प्रलि लदन ७   

८ सािििलनक स्थानमा व्यानर प्रलिलमटर १५ लदनका िालग प्रलि लदन १०   

९ १ लमटर र १ बगि लफटसम्मको लबज्ञापन एक मलहना सम्म प्रलि लदन १   

१० १ लमटर र १ बगि लफटसम्मको लबज्ञापन एक मलहना भन्दा बलढ प्रलि लदन २   

११ प्रत्येक लिद्यनि पोिमा प्रलि बगि लमटर प्रलि मलहना १३   

 



न्यामयक दण्ड, जररवाना 

क्र.स.ं मशर्ाक 

दर रु. 

कैमफयत प्रथि 

पिक 

दोश्रो 

पिक 

अमन्ति 

पिक 

१ नगरपालिकाको लनणिय कायािन्ियनमा अिरोर् गरेमा ५०० ७५० १०००   

२ िौपाया पशन छाडा छाडेमा ५०० ७५० १०००   

३ सडकमा िथाभािी रुपमा ढन ांगा, बािनिा, लगट्टी, माटो, ईट्टा 

आलद राखेमा िा फोहोर थनपारेमा 

५०० ७५० १००० 

  

४ अनलर्कृि रुपमा सूिना पाटी िा लिज्ञापन राखेमा ५०० ७५० १०००   

५ न्यालयक सलमलिको मनिामा अिरोर् गरेमा ५०० ७५० १०००   

६ फोहोरमैिा व्यिस्थापनमा अिरोर् खडा गरेमा ५०० ७५० १०००   

७ नगरपालिकाको सूिना आिटाि गरमेा ५०० ७५० १०००   

८ 
सािििलनक/पिी िग्गामा भएको बोटलिरुिा िा अन्य नष्ट 

गरमेा 
५०० ७५० १००० 

  

९ सडक के्षत्रमा पसि/टहरा/ठेिागाडा िगायि अन्य 

सरसमान राखी अिरोर् खडा गरमेा 

५०० ७५० १००० 

  

१० न्यालयक सलमलििे कन नै ब्यलिको रकम किम उठाई 

लदएकोमा उठेको रकमको सेिा शनल्क 

०.०५     

प्रलिशि 

 

परीक्षा शुल्क 

क्र.स.ं मशर्ाक दर रु. कैमफयत 

१ छैठौं िह िा सो सरह १०००   

२ पााँिौं िह िा सो सरह ७००   

३ िौथो िह िा सो सरह ५००   

४ अन्य सबै ३००   

 

 



बहाल मबट्टौरी कर 

क्र.स.ं मशर्ाक दर रु. कैमफयत 

१ ऐिानी पिी िग्गा प्रलि िगि लफट ५ िालषिक 

२ ऐिानी पिी िग्गामा बनाईएका घर टहराहरु ५०० मालसक 

३ ऐिानी पिी, सािििलनक िग्गाको भाडा प्रलि लिग्हा १०००० िालषिक 

 

पामका ङ शुल्क  

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ िसपाकि  िा नगरपालिकािे िोकेको के्षत्रमा पालकि ङ गरे 

िापि लनम्नाननसार पालकि ङ शनल्क प्रलि लदन  

१०० (२४ घण्टा सम्म)  

२ बस/लमनीिस/रक/लटपर/अन्य हेभी गाडी ५० (१२ घण्टा सम्म)  

३ रेक्टर/पािर लरिर/माईक्रो/कार ३० (१२ घण्टा सम्म)  

४ टयाक्सी/टेम्पो २० (१२ घण्टा सम्म)  

५ मोटर साईकि १० (१२ घण्टा सम्म)  

६ अन्य १० (१२ घण्टा सम्म)  

 

िर्ोरञ्जर् कर 

क्र.स.ं मववरण दर कैमफयत 

१ लसनेमा हि ३५००   

२ स्ननकर िथा पनि हाउस  ३०००   

३ सकि स, िादन  २०० प्रलि लदन 

४ अन्य २००   

सवारी कर 

सवारी दताा तथा वामर्ाक सवारी कर  

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ िस/लमनी िस/रक/िरी/हेभी गाडी २०००   

२ भाडाका कार/िीप १०००   



३ भाडाका टेम्पो ५००   

४ रेक्टर ५००   

५ लनिी कार टेम्पो  २००   

६ स्कन टर/मोपेड/मोटर साईलकि १००   

७ ठेिा गाडा/ररक्सा १००   

 

 

घर बहाल कर 

क्र.स.ं मववरण दर रु. कैमफयत 

१ घर िहाि कर (बालषिक) १० प्रलिशि   

२ िग्गा िहाि कर (बालषिक) १० प्रलिशि   

३ 
बसपाकि  िकि शप/उद्योग/व्यिसाय िग्गा भाडा प्रलि िगि 

लफट  
५   

 

(च) आगािी आ.व.को लामग अनुिामनि कर िथा गैर कर राजस्व रकि 

सि.नं. राजस्वको 

क्षेत्रहरु 

गत आ.व.को 

यथाथथ रकम 

चाल ुआ.व.को िंशोसित 

अनमुान 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुान 

कैसियत 

      

      

      

 

(छ) मनष्कषष िथा सुझावहरु 

हामीिे नगरपालिकाको अलर्कार के्षत्र िथा हािको अिस्थािाई मनल्याङ्कन गदाि, नगरपालिकािे आफ्नो आय िलृि 

गनिका िालग लनम्न बमोलिमको सनझािहरु पेश गरेका छौं । 

१. नगरपालिकाको आलथिक ऐनिाई समयाननकन ि पररिििन गररे करका दरहरुमा समसामलयक पररिििन गने, 

२. नगरपालिका लभत्र हुने रािस्ि िनहािट रोक्न आिश्यक कानननको ििनिमा गने िथा आन्िररक िेखापरीक्षणिाई 

प्रभािकारी बनाउने, 

३. सिारी सार्न कर असनि उपर गने िफि  लिशेष ध्यान पनयािउने, 



४. नगर कायिपालिकािे करका दायरा िलृि गने िफि  ध्यान लदने, 

५. प्रभािकारी कायि सम्पादन गनि िथा कर सांकिनिाई िनस्ि दनरुष्ट्ि राख्न सनिना प्रलिलर्को प्रयोगिाई व्यापक 

बनाउने,  

६. रािश्व प्रशासनिाई पूणि अनिाईन गरी रािश्व सांकिनमा बलृि गने, 

७. बहाि लिट्टौरी शनल्क उठाउनका िालग हाट बिारको व्यबस्थापन गने, हाट बिार निाग्ने स्थानमा हाट बिार 

िगाउने, हाट बिार िाग्ने स्थानमा ठेक्का िगाउने िगायिका कायि सम्पादन गने, 

८. नगरपालिकाको सम्पलिहरुिाई िनरुन्ि भाडामा िगाउने, 

९. िग्गाको सरकारी मनल्याांकन िलृि गने, 

१०. घर बहाि बाट आम्दानी हुने घर र्नीको स्थिगि लनरीक्षण गरी िगि ियार गने, 

११. स्थिगि लनरीक्षण गरी लिलभन्न प्रकृलिका सम्पदाहरुको िगि ियार गरी त्यसको व्यबसालयक योिना बनाउने, 

१२. उपभोिा सलमलि माफि ि हुने काममा िनहभागीिाको लहस्सा थप गने, 

१३. नगरपालिका लभत्र सञ्िािन भईरहेका व्यपार व्यिसायबाट कडाईका साथ कर उठाउने । 

१४. कर उठाउने लिम्मिारी पाएका िडा सलिि िथा रािस्ि शाखाका कमििारीिाई अझ बढी लिम्मेिार बनाई 

रािस्ि बलृिमा ध्यान केलन्द्रि गरी पनरस्कार र दण्डको व्यबस्था गने, 

१५. रािस्ि बढी उठाउने िडािाई आगामी बषिमा बढी बिेट लिलनयोिन गने गरी नगरकायिपालिकािे नीलिगि 

व्यबस्था गने, 

१६. बढी रािस्ि उठ्न सक्ने के्षत्रमा एउटा अलर्कार सम्पन्न टोिी बनाई रािस्ि उठाउन प्रोत्साहन गने र रािस्ि 

सांकिनको िालग घर दैिो सेिा सनरु गने, 

१७. आ.ि. २०७८/७९ मा रािस्ि सनर्ार कायि योिनाको ििनिमा गने,  

१८. रािस्ि िनहािट रोक्न आिश्यक नीलिगि िथा कानननी व्यबस्था गने ।  

 


