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भूममका 

धिधििा राउँपाधिकाको आधथयक धवकास र समधृिको िाधर राजस्व प्रिािीमा रिुयपिे 

सामधयक सिुारका सम्बन्िमा धिधििा राउँपाधिकािाई सझुाव धदिे स्थायी संयन्रको रुपमा 

राजस्व  पराम य सधमधत रहकेो छ । धिधििा राउँपाधिका, राउँ काययपाधिका उपाध्यक्षको 

संयोजकत्वमा रधित यस सधमधतमा सरकारी तथा धिजी क्षेरका छाता संरििहरुका 

पदाधिकारीको प्रधतधिधित्व रहिे व्यवस्था छ । 

आरामी आधथयक वर्य २०७६/०७७ को िाधर पे  हुि रइरहकेो वाधर्यक बजेट र आधथयक 

धविेयकमा समावे  रिुयपिे राजस्व िीधत तथा काययक्रमका बारेमा सझुाव धदिे उद्दशे्यिे यो 

प्रधतवेदि तयार पाररएको छ । यस सधमधतिे धिधििा राउँपाधिकाका सरोकारवािाहरुसँर 

ररेका अन्तधक्रय या, धबधिन् ि व्यधति  एवं संस्थाहरुबाट सधमधतमा प्राप्त सझुावहरु र 

काययपाधिकाका धवर्यरत सधमधतहरुका प्रधतवेदिबाट प्राप्त सुझावहरु समेतका आिारमा 

प्रस्ततु प्रधतवेदि तयार रररएको छ । 

िेपािको संधविाि र संघीयताको कायायन्वयिको प्रस्थाि धबन्दकुो रुपमा रहकेो आरामी वर्यको 

धिधििा राउँपाधिकाको बजेटिे धिधििा राउँपाधिकामा संघीय सरकारबाट प्राप्त िएको 

धवत्तीय समािीकरि अिदुाि, स तय अिदुाि, प्रादधे क सरकारबाट प्राप्त धवत्तीय समािीकरि 

अिदुाि, थप अिदुाि, सवारी करको राजस्व बाँडफाँड, स तय अिदुाि, रत वर्यको अ.ल्या. र 

आन्तररक राजस्वको पररिािि र यसको बाँडफाँड  सम्बन्िमा स्पष्ट धद ाधिद े रिुय जरुरी छ 

। समिृ धिधििा राउँपाधिकाको धिमायिको िाधर आवश्यक स्रोतहरुको पररपधुतय रिुयको साथै 

िरािीमैरी कर प्रिािीको माध्यमबाट धदरो एवं अिमुाियोग्य राजस्व पररिाििको 

सधुिधश् ितता प्रदाि रिुय वतयमाि राजस्व प्रिािीको प्रमखु ििुौधतको रुपमा रहकेो छ । सोही 

यथाथयिाई मिि रद ै यो प्रधतवेदि तयार पाररएको छ । यस प्रधतवेदिमा समावे  रररएका 

सझुावहरुको सफि कायायन्वयि रिय सधकएमा स्थािीय तहको धवत्त व्यवस्थापि एवं राजस्व 

पररिाििको पद्दधत तथा मारयधिर सधुिधश् ित हुिकुा साथै िरािीमैरी वातावरि धसजयिा िई 

स्थािीय उत्पादि वधृि र रोजरारी धसजयिाका माध्यमबाट धदरो आधथयक धवकासका िाधर 

योरदाि पगु्ि जािे धवश् वास धिएको छु । 



 

ii 

 

प्रधतवेदि तयारीका क्रममा यस सधमधतिाई महत्वपिूय सझुाव तथा मारयद यि प्रदाि रिुयहुिे 

राउँपाधिका अध्यक्ष पासाङ िबुुय  ेपाय ज्य ूप्रधत हाधदयक आिार व्यति  रदयछु । यस प्रधतवेदि 

तयारीका धवधिन्ि खण्डहरुमा धिरन्तर छिफिमा अथयपिूय सहिाधरता जिाउिहुुिे 

काययपाधिका सदस्यहरुप्रधत धव ेर् िन्यवाद धदि िाहन्छु । यस सधमधत अन्तरयतका सम्पिूय 

सदस्यहरु तथा प्रधतवेदि तयार पािय रधित िेखि सधमधतका सदस्य सिूिा प्रधवधि अधिकृत 

जो ि ररुुङ, प्रधत िन्यवाद व्यति  रदयछु । धवर्यवस्तकुो अध्ययि एव ं धवश् िेर्ि ररी यो 

प्रधतवेदिको महत्वपिूय पररच्छेदहरु िेखि तथा पररमाजयिमा सहिारी हुिहुुिे व्यधति त्वहरुप्रधत 

धव ेर् िन्यवाद धदि िाहन्छु । साथै, यस प्रधतवेदििाई यस रुपमा ल्याउि योरदाि 

परु् याउिहुुिे धिधििा राउँ काययपाधिकाको कायायियका सम्पिूय कमयिारीहरुिाई धव ेर् 

िन्यवाद धदि िाहन्छु । 

यद ुकुमारी राई  

संयोजक, राजस्व पराम य सधमधत 
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पररच्छेद १ 

राजस्व परामर्श समममि 

१.१ पररिर् 

िेपािको संधविािको िारा २३० बमोधजम राउँ काययपाधिकािे राउ सिामा पे  रिे  वाधर्यक 

िीधत तथा काययक्रम र बजेट वति व्यमा समावे  रिुयपिे राजस्वको िीधत, काििू, करका दरहरु, 

संरििात्मक संरििा तथा काययप्रधक्रया र धतिमा रिुयपिे सिुारका धवर्यमा धिधििा राउँ 

काययपाधिकािाई सझुाव धसफाररस रिय अथय मन्राियमा एक राजस्व पराम य सधमधत रहकेो छ 

। सोही संघीय संरििाको अभ्याससँरै स्थािीय तहमा पधि स्थािीय राजस्व पराम य सधमधत 

रिि िएको छ । 

१.२ राजस्व परामर्श समममिको सरंिना 

िेपािको संधविाि र प्रिधित काििूको अधििमा रधह धिधििा राउँपाधिकािे आफ्िो 

काययक्षेर धिर पररिािि रिय सक्िे राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको धवश् िेर्ि ररर 

आरामी आधथयक वर्यमा प्राप्त हुि सक्िे राजस्वको अिमुाि रिे प्रयोजिको िाधर दहेाय 

बमोधजम एक राजस्व पराम य सधमधतको रिि हुिेछ । 

(क) राउँपाधिकाको उपाध्यक्ष -संयोजक 

(ख) प्रमखु प्र ासकीय अधिकृत -सदस्य 

(र) राउँ काययपाधिकािे तोकेको एक मधहिा सधहत २ जिा सदस्य -सदस्य 

(घ) स्थािीय उद्योर वाधिज्य संघका प्रमखु वा प्रधतधिधि -सदस्य 

(ङ) स्थािीय िेपाि िेम्बर अफ कमसयका प्रमखु वा प्रधतधिधि -सदस्य 

(ि) राउँ काययपाधिकाको राजस्व  ाखा प्रमखु -सदस्य सधिव 

१.३ राजस्व परामर्श समममिको काम, किशव्र् र अमिकार 

राजस्व सधमधतको काम, कतयव्य र अधिकार दहेाय बमोधजम हुिेछ  । 

(क) राजस्व सम्बन्िी िीधत तथा काििू तजूयमा, सं ोिि, पररमाजयि र सोको 

पररपाििाका सम्बन्िमा  आवश्यक पराम य प्रदाि रिे । 

(ख) राजस्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको धवश् िेर्ि ररी आरामी आधथयक वर्यमा 

प्राप्त हुि सक्िे  राजस्वको अिमुाि रिे । 



 


 

(र)  राजस्वको दर र क्षेर िरायतका आिारमा आन्तररक आयको धवश् िेर्ि र 

अिमुाि रिे । 

(घ) स्थािीय उद्योर तथा व्यवसाय प्रवियि र रोजरारी धसजयिामा योरदाि धदिे 

धकधसमको कर िीधत अविम्बि रिय पराम य धदिे । 

(ङ) कर राजस्व, रैरकर राजस्व, सेवा  लु्क, दस्तरु आधदको दर धििायरि ररी 

धसफाररस रिे । 

(ि) राजस्व प्र ासि सिुारका िाधर अन्य आवश्यक सझुावहरु पे  रिे । 

१.४ कार्शमववरण 

(क) िेपाि सरकारिे अविम्बि ररेको आधथयक िीधतको आिारमा  कर सम्बन्िी 

िीधत एवं कर संरििाको सामधयक मलु्याङ्कि ररी उपयतुि  र व्यवहाररक कर 

प्रिािी धवकास रिय सझुाव पे  रिय सक्िेछ । 

(ख) करािार धवस्तार र उच्ि आधथयक वधृि हाधसि रिय अपिाउिपुिे िीधतका 

सम्बन्िमा सझुाव केधन्ित हुिपुिेछ । 

(र) राजस्व प्र ासि तथा अन्य सम्बधन्ित आधथयक क्षेरहरुका ऐि, काििूमा रररि ु

पिे पररमाजयिको धवर्यमा धवधिन् ि क्षेरबाट प्राप्त सझुाव समेतको आिारमा 

सझुाव पे  रिुयपिेछ । 

(घ) करका दरहरु धसफाररस रदाय  एउटा कर र अको करबीिको अन्तरसम्बन्ि 

समेतिाई दृधष्टरत ररी सझुाव पे  रिुयपिेछ ।  



 


 

पररच्छेद – २ 

अध्र्र्न मवमि 

२.१ अध्र्र्न मवमि 

धिधििा राउँपाधिकािे अपिाउिपुिे राजस्व िीधतहरु एवं कायायन्वयि रिुयपिे  काययक्रम तथा 

धक्रयाकिापहरुको धसफाररस रिय सधमधतिे आफूिाई तोधकएको काययक्षेर (Term of 

Reference)  अन्तरयत रही समग्र धवत्तीय क्षेरमा रिुयपिे सिुारहरुका सम्बन्िमा सरकारी एवं 

रैरसरकारी क्षेरबाट प्राप्त सझुावहरु समेतको अध्ययि, धवश् िेर्ि र छिफि ररी आरामी 

आधथयक वर्य २०७५/०७६ को वाधर्यक बजेट माफय त राजस्व िीधत, काििू, करका दर, 

संरििात्मक संरििा र काययप्रधक्रया सरिीकरि रिे  सझुाव पे  रिय यस राजस्व पराम य 

सधमधतिे पवूय बजेट छिफि काययक्रमको आयोजिा, सन्दिय सामाग्रीको अध्ययि, धवधिन् ि 

मिुकुहरुिे अविम्बि ररेका धसद्वान्त िीधत तथा प्रधक्रयाको अध्ययि, पराम य सधमधतमा 

छिफि ररी यो प्रधतवेदि तयार ररेको छ । यस सधमधतिे प्रधतवेदि िेखि काययदि तयार ररी 

उति  काययदििे उपिब्ि सन्दिय सामाग्रीहरुको अध्ययि पश् िात तयार ररेको मस्यौदािाई 

सधमधतको बैिकमा छिफि ररी प्राप्त धिष्कर्यको आिारमा यो प्रधतवेदि तयार पाररएको छ । 

आ.व. २०७४/०७५ मा रधित स्थािीय राजस्व पराम य सधमधतिे तयार पारेका राजस्व 

प्रधतवेदििाई अध्ययि ररी उति  प्रधतवेदिमा सामधयक सिुार ररी एवम ्रटुीहरु पधहिाि ररी 

आरामी आ.व. २०७५/०७६ मा राजस्वको दर, दायरा, संरििात्मक संरििाको धवशे्लर्ि ररी 

सझुावहरु तय रररएको छ । रत वर्यको राजस्व प्रक्षेपि र वास्तधवक राजस्व संकििको 

अन्तरिाई अध्ययि ररी प्रक्षेपि र संकििको अन्तरिाई कम पािे ररी राजस्वको दायरा, 

राजस्वको दर तथा राजस्व संकिि संयन्रको अध्ययि रररएको छ ।   



 


 

पररच्छेद – ३ 

राजस्व परामर्श समममि, २०७५ का सझुावहरु 

३.१ मवश् व कर प्रणालीका विशमान प्रवतमतिहहरु 

मिुकुको आधथयक धवकास र समधृिको िक्ष्य हाधसि रद ैधदरो र आत्मधिियर अथयतन्र धिमायि 

रियको िाधर श्रोतको धदरो व्यवस्थापि रिय जरुरी हुन्छ । आन्तररक श्रोतको पररिािि त्यस्तो 

श्रोत व्यवस्थापिको धिधवयकल्प माध्यम हो । मिुकुको आधथयक धवकासको िक्ष्य हाधसि 

रियको िाधर आवश्यक आधथयक श्रोतको मारिाई पररपतूी रिय समग्र कर प्रिािीको सिुार र 

धवकास रिुय आवश्यक छ । तीव्र आधथयक वधृि जरुरी रहकेो हाम्रोजस्तो मिुुकको िाधर 

करािारको धवस्तार, आधथयक धक्रयाकिापहरुमा स्वच्छता र पारदध यता, अिौपिाररक 

अथयतन्रिाई करको दायरामा ल्याउिे, करािारको संरक्षि, रधत ीि अथयतन्र धिमायि रियका 

िाधर िरािीमैरी, धदरो, िरपदो, धवश् वसिीय र समतामिुक कर प्रिािीको धवकास र यसको 

माध्यमबाट समावे ी धवकास एवं सामाधजक न्याय प्रवियि प्रमखु ििुौधतका रुपमा रहकेा छि ्

। त्यसैररी, धवकधसत मिुकुहरुको िाधर धवत्तीय असन्तिुि हटाउि तथा धवत्तीय सबिीकरि 

रिय कर प्रिािीमा सामधयक सुिार अपररहायय रहकेो हुन्छ । आधथयक धवकास र समधृिको 

िक्ष्य हाधसि रियको िाधर सबै मिुकुहरु आ-आफ्िा कर प्रिािीहरुमा  सिुारका धिधम्त कुिै 

ि कुिै रुपमा सधक्रय रधहरहकेो पाईन्छ ।धवश् व कर प्रिािीमा  दखेा परेका िवीितम 

प्रवधृत्तहरुिाई धिम्िािसुार उल्िेख रिय सधकन्छः 

 कर प्रिािी सिुारका धिधम्त दीघयकािीि राजस्व िीधत तथा योजिा  तजुयमा ररी समयवि 

रुपमा कायायन्वयि रररएको छ । 

 धवकधसत मिुकुहरुद्वारा धवत्तीय सन्तिुि र आधथयक वधृििाई कर प्रिािी सिुारको प्रमखु 

उद्दशे्यको रुपमा धििायरि रररएको पाइन्छ । 

 करका दरहरु घटाउँद ैकर आिारको धवस्तारमा जोड धदइएको पाइन्छ । 

 कर राजस्वको दीरो श्रोत व्यवस्थापिका िाधर वैदधे क व्यापारमा आिाररत करिन्दा 

पधि आन्तररक श्रोतको पररिािििाई जोड धदइएको पाइन्छ । 



 


 

 वस्त ुतथा सेवामा आिाररत करको रुपमा मलू्य अधिवधृि करको धवश् वव्यापी अभ्यास 

िएको पाइन्छ । 

 व्यधति रत आयकरका  दरहरुिाई समतामिुक बिाउँद ै संस्थारत आयकरका दरहरु 

घटाउँद ैजािे पद्दधतको धवकास िएको  दधेखन्छ । 

 कर पररपाििा िारत कम रिय सिूिा प्रधवधिमा आिाररत कर प्रिािी कायायन्वयिमा 

ल्याएको पाइन्छ । 

 जोधखममा आिाररत अिसुन्िाि तथा परीक्षि पद्दधतको प्रिावकारी कायायन्वयि ररी 

राधष्ट्रय करािारको संरक्षि रररएको पाइन्छ । 

 अन्तरधिकाय एवं अन्तरद ेीय समन्वय एवं सहकाययको माध्यबाट करािारको संरक्षि रिे 

प्रधक्रयाको थाििी िएको पाइन्छ । 

३.२ सझुावहरु 

 आय आजयि र व्यवसाय रि े सबैिाई स्थायी िेखा िम्बर धिि प्रोत्साधहत रदै 

करदातािाई करको दायरामा ल्याउिपुिे ।  

 व्यवसाधयक कृधर् तथा प पुािि रिे धिकायिाई आयकरमा सहुधियत धदिे व्यवस्था 

रिुयपिे । 

 धिधििा राउँपाधिकाका तिुिात्मक िाि िएका कृधर्जन्य उत्पादिहरु अप्र ोधित तथा 

अियप्र ोधित रुपमा धिकासी िईरहकेा ती वस्तहुरु स्थािीय स्तरमा िै प्र ोिि ररी मूल्य 

अधिवधृि रिे उद्योरहरुिाई प्रोत्साहि धदिपुिे । 

 धिधििा राउँपाधिकाका प्रधतस्पिी क्षमता िएका वस्त ुर सेवाको पधहिाि ररी धतिको 

रिुस्तरीय उत्पादि वधृि हुिे काययक्रम सज िािि रिुयपिे र राउँपाधिकाको धियायत 

प्रोफाइि समेत तयार रिुयपिे । 

 कृधर् बजार प्रवियि र पवूायिार धवकास जस्ता काययमा सावयजधिक-धिधज-साझेदारीको 

अविारिा अिरुुप धवकास र धिमायिमा जोड धदिपुिे । 



 


 

 कृधर् पे ामा यवुाहरुिाई आकधर्यत रिय कृधर् सम्बन्िी पररयोजिा धितोमा  ि 

िरािीको व्यवस्था रिुयपिे । 

 वैदधे क रोजरारीबाट वैिाधिक रुपमा प्राप्त धवपे्रर्ििाई कामदारहरुको धहत प्रवियि रिय 

उत्पादि ीि क्षेरमा िरािी रिे व्यवस्था धमिाउिपुिे । 

 सिूिा प्रधवधिको धवकासिाई बढावा धदई यसको प्रयोरिाई व्यापक बिाइिपुिे साथै ई-

रिियन्सको माध्यमबाट स ुासिको प्रत्यािधूत रररिपुिे । 

 सम्पधत्त  धुिकरिका जोधखम क्षेरहरु जस्तै घरजग्रा कारोबारको धियमि रिे काययिाई 

थप प्रिावकारी बिाउिपुिुे । 

३.३ कर िथा राजस्वका दरहरु 

रत आ.व. २०७४/०७५ िाई राजस्व संकिि, राजस्व दायरा धििायरिको आिार वर्यको 

रुपमा ग्रहि ररी आ.व. २०७५/०७६ को िाधर दहेाय बमोधजमको राजस्वका दरहरु धसफाररस 

रररएको छ ।  

१. सम्पमि करः  धिधििा राउँपाधिका क्षेरमा २०७५ साउि १ रते दधेख एकीकृत 

सम्पधत्त कर िराइिे र असिु रररिेछ । 

२. घर वहाल करः  राउँपाधिका क्षेरधिर कुिै व्यधति  वा संस्थािे िवि, घर, पसि, 

ग्यारेज, रोदाम, टहरा, छप्पर, जग्रा वा पोखरी परैू आंध क तवरिे वहािमा धदएकोमा 

िाडाको १०% को दरिे घर जग्रा वहाि कर िराइिे र असिू रररिेछ ।  

३. व्र्वसार् करः राउँपाधिका क्षेरधिर व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीरत िरािी र 

आधथयक कारोवारका आिारमा दहेाय बमोधजम व्यवसाय कर िराइिे र असिू उपर 

रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

१ मधदरा पसि 

धवतरक प्रधत वर्य ३५०० 

थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 



 


 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

२ िरुोट धबडी सतुी जन्य 

धवतरक प्रधत वर्य २३५० 

थोक प्रधत वर्य १७२५ 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

३ हल्का पेय पदाथय 

धवतरक प्रधत वर्य १७२५ 

थोक प्रधत वर्य ११५० 

खिुा प्रधत वर्य ५७५ 

४ सिुिाँदी पसि 
थोक प्रधत वर्य ३४५० 

खिुा पसि र ममयत प्रधत वर्य २३०० 

५ और्िी पसि 

थोक प्रधत वर्य ४६०० 

खिुा डाक्टर िएको प्रधत वर्य २३०० 

खिुा डाक्टर ििएको प्रधत वर्य १७७५ 

६ माछा मास ुधबक्री पसि 
 

प्रधत वर्य ११५० 

७ आयवुेधदक और्िी पसि 
 

प्रधत वर्य ५७५ 

८ एग्रोिेट पसि 
थोक प्रधत वर्य ११५० 

खिुा प्रधत वर्य ५७५ 

९ स्टे िरी तथा पसु्तक पसि 
थोक प्रधत वर्य ११५० 

खिुा प्रधत वर्य ५७५ 

१० छपाइ तथा प्रका ि 
अफसेट प्रेस प्रधत वर्य २३०० 

सािारि प्रेस प्रधत वर्य ११५० 

११ कस्मेधटक पसि 
 

प्रधत वर्य ११५० 

१२ मोटर पाट्यस 
थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य १७२५ 

१३ प्िाइ तथा ग्िास 
थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

१४ कपडा/फेन्सी/जुत्तािप्पि/ब्यार पसि 
थोक प्रधत वर्य १७५० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

१५ िारो टाक पसि 
थोक प्रधत वर्य ५७५ 

खिुा प्रधत वर्य ३४५ 

१६ 

इिेक्ट्रोधिक पसि (मोबाइि, कम्प्यटुर, 

घडी, क्याल्कुिेटर अधडयो, धिधडयो, 

आधद) 

धवतरक प्रधत वर्य ३४५० 

थोक प्रधत वर्य १७५० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

१७ हाडयवेयर/ मेधसिरी/स्याधिटरी/माबयि पसि थोक प्रधत वर्य २३०० 



 


 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

१८ पेट्रोधियम पदाथय 

पेट्रोि पम्प प्रधत वर्य ५७५० 

पेट्रोि धबक्री केन्ि प्रधत वर्य ३४५० 

ग्यास धसधिन्डर सब धडिर प्रधत वर्य १७५० 

मरितेि मार धबक्री प्रधत वर्य १७५० 

१९ धस्टि आिमधुियम पसि 
थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

२० फधियिर 
थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

२१ ढुङ्रा तथा धरिी बािवुा धबक्री धवतरि 
ट््रयाक्टर प्रधत पटक २५० 

ट्रक, धटपर प्रधत पटक ७०० 

२२ कपडा धसिाइ कटाइ 
टेिररङ आिधुिक प्रधत वर्य १००० 

हाते मेधसि प्रधत वर्य २०० 

२३ स्िकुर तथा पुि हाउस 
 

प्रधत वर्य २८७५ 

२४ क्यारेम बोडय 
 

प्रधत वर्य ५७५ 

२५ प  ुआहार धबक्री केन्ि 
 

प्रधत वर्य ११५० 

२६ धकरािा पसि 
थोक प्रधत वर्य १७५० 

खिुा प्रधत वर्य ८०५ 

२७ फिफूि/तरकारी पसि 
थोक प्रधत वर्य ५७५ 

खिुा प्रधत वर्य ३४५ 

२८ उपहार/ धरफ्ट/ खेिौिा पसि 
थोक प्रधत वर्य ११५० 

खिुा प्रधत वर्य ५७५ 

२९ 
िाँडा पसि 

(स्टीि, प्िाधस्टक,आल्मधुियम सबैथरी) 

थोक प्रधत वर्य २३०० 

खिुा प्रधत वर्य ११५० 

३० माटाको िाँडा पसि थोक, खिुा प्रधत वर्य ५७५ 

३१ धव ेर्ज्ञ पराम य तथा अन्य व्यवसायी सेवा 

धिधकत्सक प्रधत वर्य २३०० 

कन्सल्टेन्ट 

सेवा(इधन्जधियररङ) 
प्रधत वर्य २३०० 

काििु व्यावसायी ि फमय प्रधत वर्य २३०० 

िेखापरीक्षि व्यवसायी प्रधत वर्य २३०० 

दन्त धिधकत्सक प्रधत वर्य २३०० 

अिसुन्िािकताय प्रधत वर्य २३०० 



 


 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

पराम यदाता 

प  ुधिधकत्सक डाक्टर प्रधत वर्य २३०० 

रोजरार सेवा प्रधत वर्य ३४५० 

३२ ढुवािी तथा ट्रान्सपोटय कम्पिी 
 

प्रधत वर्य २३०० 

३३ पेन्टर/ साइिबोडय िेख्िे 
 

प्रधत वर्य ५७५ 

३४ खोटो व्यवसायी 
 

प्रधत वर्य ११५० 

३५ जग्रा व्यवसायी 
 

प्रधत वर्य २३०० 

३६ धिमायि व्यवसायी 
 

प्रधत वर्य २३०० 

३७ खच्िड यातायात ब्यवसाय प्रधत खच्िड प्रधत पटक ११५ 

३८ यस वरीकरिमा िपरेका व्यवसायको हकमा  प्रधत वर्य ८६२.५ 

३९ ट्रािि एजेन्सी 
 

प्रधत वर्य २३०० 

४० होटि व्यवसाय 

िमेिा रहृ मार प्रधत वर्य ५०० 

स्वीकृत प्राप्त मधदरा 

व्यवसाय सधहत 
प्रधत वर्य १५०० 

स्वीकृत प्राप्त मधदरारधहत 

आवासीय सधुविा िएको 
प्रधत वर्य १००० 

स्वीकृत प्राप्त मधदरासधहत 

आवासीय सधुविा िएको 
प्रधत वर्य २५०० 

उत्पादनमूलक उद्योग 
४१ ग्रीि उद्योर   प्रधत वर्य ११५० 

४२ जतु्ता उद्योर   प्रधत वर्य १००० 

४३ घरेि ुकुधटर उद्योर  
(अररबत्ती, मैिबत्ती, टीकी, अिार तथा 

अन्य कुधटर) 
प्रधत वर्य ५७५ 

४४ कपडा तथा रामेन्ट उद्योर    प्रधत वर्य ५७५० 

४५ धसरक डसिा उद्योर पसि   प्रधत वर्य १७२५ 

४६ कुटािी पेिािी/ धमि   प्रधत वर्य ११५० 

४७ मसिा धमि 

यधद मसिा धमि रहकेो धमिबाटै कुटािी 

पेिािी धमि पधि छ ििे कुटािी पेिािी 

धमिकै व्यवसाय कर िाग्िेछ । 

प्रधत वर्य ११५० 

४८ इटँा उद्योर   प्रधत वर्य ५७५० 

४९ टायि उद्योर   प्रधत वर्य ५७५० 

५० सोिार पसि   प्रधत वर्य १७२५ 



 


 

५१ डेरी उद्योर/ व्यवसाय   प्रधत वर्य ५७५ 

५२ उपिोग्य वस्तु उत्पादि उद्योर 

कुधकज िडुल्स प्रधत वर्य ११५० 

दािमोि पाउरोटी िाउमीि प्रधत वर्य ११५० 

पापड धिप्स धफरर प्रधत वर्य १७२५ 

५३ विजन्य उद्योर 
स धमि प्िाइउड उद्योर प्रधत वर्य ५७५० 

काि धबक्री धडपो प्रधत वर्य २३०० 

५४ क्रसर/कन्क्रीट/इटा ििा उद्योर   प्रधत वर्य ५७५० 

५५ ढाकाटोपी पधस्मिा उद्योर   प्रधत वर्य ५७५ 

५६ सधुतयजन्य उद्योर   प्रधत वर्य ५७५० 

५७ होटि िज रेषु्टरेन्ट 

होटि, कटेज प्रधत वर्य १७२० 

िोजिािय प्रधत वर्य ११५० 

धमिाई पसि प्रधत वर्य ५७५ 

पाटी प्यािेस प्रधत वर्य २८७५ 

रेषु्टरेन्ट-बार प्रधत वर्य २३०० 

५८ टेन्ट हाउस   प्रधत वर्य २३०० 

५९ रुिाक्ष खररद धबक्री 

क बरयको रुिाक्ष खररद धबधक्र रिे  

(प्रधत व्यवसायी) 
प्रधत वर्य २८७५ 

ख बरयको रुिाक्ष खररद धबधक्र रिे  

(प्रधत व्यवसायी) 
प्रधत वर्य २३०० 

र बरयको रुिाक्ष खररद धबधक्र रिे  

(प्रधत व्यवसायी) 
प्रधत वर्य १७२५ 

घ बरयको रुिाक्ष खररद धबधक्र रिे  

(प्रधत व्यवसायी) 
प्रधत वर्य ११५० 

६० सजिार 

एफ.एम. प्रसारि प्रधत वर्य २३०० 

केविु च्यािि प्रसारि प्रधत वर्य २३०० 

परपधरका प्रका ि सेवा प्रधत वर्य ११५० 

फोटोकपी, PCO, साइबर क्याफे प्रधत वर्य ५७५ 

कुररयर सेवा प्रधत वर्य ५७५ 

किर ल्याब/ फोटो स्टुधडयो प्रधत वर्य ११५० 

६१ धवत्तीय 

वाधिज्य बैंक प्रधत  ाखा/केन्िीय कायायिय प्रधत वर्य ५७५० 

धवकास बैंक प्रधत  ाखा/ केन्िीय कायायिय प्रधत वर्य ५७५० 

फाइिान्स कम्पिी  ाखा कायायिय प्रधत वर्य ५७५० 

धवत्तीय/  ि सहकारी संस्था प्रधत वर्य २३०० 

मिी ट्रान्सफर प्रधत वर्य १७२५ 



 


 

बीमा कम्पिी प्रधत वर्य २३०० 

िघ ुधवत्त प्रधत वर्य २३०० 

६२ स्वास््य सेवा व्यवसाय 

धिजी अस्पताि तथा िधसयङ होम प्रधत वर्य २८७५ 

धक्िधिक तथा ल्याब प्रधत वर्य १७२५ 

िस्मा पसि प्रधत वर्य ११५० 

६३ ध क्षा सेवा धिजी 

क्याम्पस प्रधत वर्य ३४५० 

माधव/ उच्िमाधव प्रधत वर्य २८७५ 

आिारितू प्रधत वर्य २३०० 

प्राथधमक प्रधत वर्य १७२५ 

छारावास प्रधत वर्य ११५० 

मन्टेश्वरी प्रधत वर्य ११५० 

पवूय प्राथधमक प्रधत वर्य ९२० 

ट्य ुि सेन्टर प्रधत वर्य ११५० 

कम्प्यटुर प्रधत वर्य ११५० 

ितृ्यकिा धसकाइ केन्ि प्रधत वर्य ११५० 

तािीम तथा अिसुन्िाि केन्ि प्रधत वर्य २३०० 

६४ ममयत सम्िार  

टायर-ट्यवु ममयत, ररसोधिङ्र,हावा ििे  प्रधत वर्य ११५० 

इधन्जि ममयत  प्रधत वर्य १७२५ 

डेधन्टङ्र पेधन्टङ्र प्रधत वर्य ११५० 

धट.धि, धिज, मोटर, पङ्खा, रेधडयो, घडी, 

जेिेरेटर (इिेक्ट्रोधिक) 
प्रधत वर्य ११५० 

कम्प्यटुर, मोबाइि प्रधत वर्य ११५० 

मोटरसाइकि ममयत प्रधत वर्य ११५० 

बस, ट्याक्सी िरायतका सवारी सािि 

ममयत  
प्रधत वर्य ११५० 

अन्य धवधवि ममयत प्रधत वर्य ११५० 

६५ 
ड्राइ धक्िधिक, व्यटुी पाियर 

तथा सैिुि 
  प्रधत वर्य ११५० 

६६ फूि धवरुवा पसि   प्रधत वर्य ५७५ 

६७ रैर सरकारी संस्थाहरु 
राधष्ट्रय प्रधत वर्य ५७५० 

अन्तराधष्ट्रय प्रधत वर्य ११५०० 

     

 



 


 

४. जमििुटी, कवािी र जीवजन्िु करः राउँपाधिका क्षेरधिर कुिै व्यधति  वा संस्थािे 

ऊि, खोटो, जधडबटुी, विकस, कवाडी माि र प्रिधित काििूिे धिर्िे रररएको 

जीवजन्त ु वाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, धसङ, प्वाँख, छािा 

जस्ता बस्तकुो व्यवसाधयक कारोवार ररेवापत दहेाय बमोधजमको कर िराइिे र असिू 

उपर रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ दर 

१ अिैंिी  प्रधतकेजी ७ 

२ अमधिसो  प्रधतकेजी १.५ 

३ मधजिो  प्रधतकेजी १.५ 

४ ररठ्ठा  प्रधतकेजी ५ 

५ अमिा  प्रधतकेजी ३ 

६ सनु्तिा  प्रधतकेजी २ 

७ हरो  प्रधतकेजी २ 

८ बरो  प्रधतकेजी २ 

९ हाडे िसुि  प्रधतकेजी २ 

१० कारती  प्रधतकेजी २ 

११ धिराइतो  प्रधतकेजी ३ 

१२ सतुवा  प्रधतकेजी १२५ 

१३ बि िसिु  प्रधतकेजी ७५० 

१४ क) बरयको यासाय रुम्बा  प्रधतकेजी ११५०० 

१५ ख) बरयको यासाय रुम्बा  प्रधतकेजी ११५० 

१६ र) बरयको यासाय रुम्बा  प्रधतकेजी ५७५ 

१७ पाँि औिे  प्रधतकेजी ११५० 

१८ खोधखम  प्रधतकेजी २३ 

१९ जटामसी  प्रधतकेजी ३५ 

२० कुट्की  प्रधतकेजी ५७.५ 

२१ पदमिाि  प्रधतकेजी ३५ 

२२ हाडजोर  प्रधतकेजी ३५ 

२३ सिुापाती िपुी  प्रधतकेजी १ 

२४ िौि सल्िा  प्रधतकेजी २८.७५ 

२५ रोब्रे सल्िा  प्रधतकेजी २८.७५ 



 


 

२६ कािो च्याउ  प्रधतकेजी २३० 

२७ रातो च्याउ  प्रधतकेजी ५८ 

२८ धबखमुा  प्रधतरोटा १.५ 

२९ िुिो ओखती  प्रधतकेजी ७ 

३० अल्िो  प्रधतकेजी ५ 

३१ अरेिी िोति ो  प्रधतकेजी ३ 

३२ धसके्र िोति ो  प्रधतकेजी ५ 

३३ कुधसयमि  प्रधतकेजी ३ 

िौपार्ा व्र्वसार् कर 
३४ राइ रोरु  प्रधतरोटा १५० 

३५ च्याङ्ग्रा  प्रधतरोटा १०० 

३६ िेडा  प्रधतरोटा १०० 

३७ खसी बोका  प्रधतरोटा १०० 

३८ िौरी  प्रधतरोटा १५० 

३९ खच्िड  प्रधतरोटा १०० 

४० उि  प्रधतकेजी १५ 

४१ राडीपाखी क) बरयको प्रधतरोटा ६० 

४२ राडीपाखी ख) बरयको  प्रधतरोटा ५० 

४३ िमर 
 

प्रधतरोटा ५० 

 

५. सवारी आवि जावि करः राउँपाधिका क्षेरबाट आवतजावत हुिे सवारी साििमा 

दहेाय बमोधजम सवारी आवतजावत कर िराइिे र असिु उपर रररिेछ ।  

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ दर (रु.) 

१ सवारी आवत जावत कर 

बस, ट्रक, िोरी, धटपर, एक्जािेटर, हिेी राडी प्रधत पटक ५० 

िाडाका कार धजप प्रधत पटक २५ 

धिजी कार, जीप, मयरुी प्रधत पटक १० 

अटो ररक् ा, धसटी सवारी, िेिाराडा, ररक् ा प्रधत पटक १० 

ट्रयाक्टर प्रधत पटक ३० 

पुनश्चः प्रधतपटक इकाईिे एक धदिमा एक पटक िन्दा बढी पटके माधििे छैि । 



 


 

६. सवारी सािन करः राउँपाधिका क्षेरधिर दताय हुि आउिे सवारी साििमा दहेाय 

बमोधजमको सवारी सािि कर िराइिे र असिु उपर रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ दर (रु.) 

१ सवारी सािि कर 
अटो ररक् ा, धसटी सवारी प्रधत वर्य ५०० 

िेिाराडा, ररक् ा प्रधत वर्य ३०० 

 

७. मवज्ञापन करः राउँपाधिका क्षेरका सावयजधिक क्षेर धिर हुिे धवज्ञापिमा दहेाय 

बमोधजम धवज्ञापि कर वाधर्यक रुपमा िराइिे र असिू उपर रररिेछ । पिूय स्वाधमत्व 

िएका सरकारी धिकाय बाहके जो कोहीिे धवज्ञापि, सन्द ेमिूक सिूिा जारी रि े

उद्दशे्यिे धबज्ञापि ररेको िएता पधि धबज्ञापि कर सरह कर िराइिे र असिु उपर 

रररिेछ । धिजी घरहरु, सामदुाधयक िविहरुमा बाधहर दधेखिे ररी रररएको 

धित्तेिेखििाई समेत धवज्ञापि रररएको माधििेछ ।  

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ दर (रु.) 

१ धवज्ञापि कर 

धिते्तिेखि प्रधत वरय धफट २५ 

साइिवोडय प्रधत वरय धफट २५ 

धडधजटि धडस्प्िे प्रधत वरय धफट १०० 

पोि ब्यािर प्रधत वरय धफट ५० 

खेिकूद मैदाि प्रधत वरय धफट १०० 

अस्थायी फ्िेक्स धवज्ञापि  प्रधत वरय धफट ५७ 

 

८. मनोरन्जन करः राउँपाधिका क्षेरधिर हुिे मिोरन्जि व्यवसाय सेवामा दहेाय बमोधजम 

व्यवसाय कर िराइिे र असिु उपर रररिेछ । ।  

  मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

१ मिोरजजि कर  

धसिेमा हि प्रवे   लु्क  प्रधतपटक ५ 

मिोरजजि प्रद यि स्थि प्रवे   लु्क प्रधतपटक ५ 

जाद,ु सकय स, िटक प्रधतधदि ६०० 

दोहोरी साँझ प्रधतधदि ५०० 



 


 

मेिा महोत्सव प्रधतधदि ५०० 

िाटक प्रधतधदि ६०० 

 

९. िहाल मिटौरी रु्ल्कः राउँपाधिका क्षेरधिर आफुिे धिमायि, रेखदखे वा सजिािि 

ररेका हाट बजार, सावयजधिक संरििा, वस्ती, सावयजधिक स्थि र पसिमा दहेाय 

अिसुार बहाि धबटौरी  लु्क िराइिे र असिू उपर रररिेछ । 

क्र.स. वििरण मवस्िति मववरण इकाइ दर (रु.) 

१ बहाि धबटौरी कर 

टहरो छाप्रोको  माधसक ५०० 

घमु्ती  माधसक ५० 

िेिा  माधसक ५० 

२ हाटबजार कर  पसि प्रधतरोटा ५ 

 

१०. पामकश ङ रु्ल्कः राउँपाधिका क्षेरधिर कुिै सवारी सािििाई पाधकय ङ सधुविा उपिब्ि 

रराए वापत दहेाय बमोधजम पाधकय ङ  लु्क िराइिे र असिू उपर रररिेछ । 

क्र.स

. 
मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

१ पाधकय ङ  लु्क 

बस , ट्रक, िरी, ट्याक्टर, जीप प्रधतधदि २५ 

हिेी राडी प्रधतधदि २५ 

मोटरसाइकि, अटो ररक् ा प्रधत घण्टा १५ 

िेिा राडा, र अन्य सािि प्रधतघण्टा प्रधत घण्टा १५ 

िोट: पाधकय ङ्र  लु्क बसपाकय  स्थि व्यवधस्थत िएपधछ मार िाग्िे । 

११. टे्रमकङ्ग, कोर्ोमकि, क्र्ानोइङ्ग, िन्जी जमम्पङ्ग, मजपफ्लार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग 

रु्ल्कः  राउँपाधिकािे आफ्िो क्षेरधिर टे्रधकङ्र, कायोधकड, क्यािोइङ्र, बन्जी 

जधम्पङ्र, धजपफ्िायर र र् याफ्टीङ्र सेवा वा व्यवसाय संिािि ररेबापत दहेाय 

बमोधजमको  लु्क िराइिे र असिू उपर रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 



 


 

१  टे्रधकङ 

साकय  राष्ट्र  प्रधतब्यधति  २०० 

एधसया प्रधतब्यधति  २५० 

अन्य प्रधतब्यधति  ३५० 

७९ र् याधफ्टङ  लु्क 

संखवुासिा धजल्िाका बाहके िेपािी प्रधतब्यधति  १५० 

साकय  राष्ट्र  प्रधतब्यधति  ५५० 

एधसया  प्रधतब्यधति  ११५० 

अन्य  प्रधतब्यधति  १७२५ 

८० बन्जी जधम्पङ  लु्क 

संखवुासिा धजल्िाका बाहके िेपािी प्रधतब्यधति  १५० 

साकय  राष्ट्र  प्रधतब्यधति  ५७५ 

एधसया  प्रधतब्यधति  ११५० 

अन्य  प्रधतब्यधति  १७५० 

१२. सेवा रु्ल्क, दस्िुरः राउँपाधिकािे धिमायि, संिािि वा व्यवस्थापि ररेका दहेायमा 

उधल्िधखत स्थािीय पवूायिार र उपिब्ि रराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही 

अिसुधूिमा व्यवस्था िए अिसुार  लु्क िराइिे र असिू उपर रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ 
दस्िुर 

(रु.) 

१. धसफाररस तथा प्रमाधित 

िाता प्रमाधित  ३०० 

वं ज िारररकता धसफाररस  २०० 

अंङ् रीकृत िारररकता धसफाररस  १०००० 

िारररकता प्रधतधिधप धसफाररस  २५० 

बहाि करको िेखाजोखा धसफाररस  ५०० 

मोही िरत किाको धसफाररस  ७०० 

घर जग्रा करको िेखाजोखा धसफाररस  २०० 

जन्म धमधत प्रमाधित  २०० 

ब्यापार ब्यवसाय हुदँै ििएको धसफाररस  १५० 

व्यापार व्यवसाय बन्द िएको धसफाररस  ५०० 

व्यवसाय सजिािि ििएको धसफाररस  ३०० 

धववाह प्रमाधित   ५०० 

अधववाधहत प्रमाधित  ७०० 

स लु्क स्वास््य उपिारको धसफाररस  १५० 

धिः लु्क स्वास््य उपिारको धसफाररस  धिः लु्क 



 


 

वडाबाट जारी हुिे धसफाररस तथा अन्य 

कारजिाई अङ्ग्रेजी िार्ामा समेत धसफाररस 

तथा प्रमाधित 

 ७५० 

घर पाताि प्रमाधित  २०० 

व्यधति रत धववरि प्रमाधित  २०० 

जग्रा ििी दताय प्रमािपजुायमा घर कायम रिे 

धसफाररस (पक्की घर) 
प्रधत वरय धफट १५० 

जग्रा ििी दताय प्रमािपजुायमा घर कायम रिे 

धसफाररस (कच्िी घर) 
प्रधत वरय धफट १०० 

कुिै व्यधति को िाम, थर, जन्म धमधत तथा वति 

फरक-फरक िएको िए सो व्यधति  एकै हो िन्िे 

धसफाररस 

 २०० 

िाम, थर, जन्म धमधत सं ोििको धसफाररस  २०० 

जग्रा ििी दताय प्रमाि पजुाय हराएको धसफाररस  ५०० 

धकत्ताकाट रिय धसफाररस   

 

संरक्षक प्रमाधित रिे तथा व्यधति रत संरक्षक 

धसफाररस 
 १५० 

संरक्षक प्रमाधित रिे तथा संस्थारत संरक्षक 

धसफाररस 
 २०० 

जीधवतसँरको िाता प्रमाधित  ५०० 

मतृकसँरको िाता प्रमाधित तथा सजयधमि  

धसफाररस 
 ५०० 

जीधवत रहकेो धसफाररस  ५०० 

हकवािा वा हकदार प्रमाधित  ५०० 

िक् ा िामसारी रिय धसफाररस  ७०० 

घर जग्रा िामसारी रिय धसफाररस  ७०० 

जग्राको हक सम्बन्िमा धसफाररस  १५० 

उद्योर िाउँसारी रिय धसफाररस  ७०० 

आिारितू धवद्यािय खोल्ि धसफाररस  ७०० 

जग्रा मलू्याङ्कि धसफाररस प्रधत िाख १५० 

धवद्याियको कक्षा थप रिय धसफाररस  २०० 

अ ति , असहाय तथा अिाथको पािि पोर्िको 

िाधर धसफाररस 
 धिः लु्क 

वैवाधहक अङ्रीकृत िारररकता धसफाररस  १००० 



 


 

आधथयक अवस्था कमजोर रहकेो सम्बन्िी 

धसफाररस 
 धिः लु्क 

धवद्यािय िाउँसारी रिय धसफाररस  ५०० 

धवद्यतु जडािको िाधर धसफाररस  २०० 

िाराको िाधर धसफाररस  १५० 

छारवधृत धसफारीस  १५० 

धवपन्ि/असहाय धवद्याथी छारवधृत धसफाररस  धि लु्क 

अपाङ्रता िएको धसफारीस  धि लु्क 

अस्थाइ बसोबास धसफारीस  २०० 

स्थायी बसोबास धसफारीस  २०० 

जीधवत रहकेो धसफारीस  १००० 

कोटय फी धमिाहा धसफारीस  धि लु्क 

िाबािक पररियपर धसफारीस  २०० 

िौपाया सम्बन्िी धसफारीस  १५० 

व्यवसाय दताय धसफारीस  ७०० 

धवद्यािय िाउँसारी धसफारीस  ७०० 

आन्तररक बसाइसराइ धसफारीस  १५० 

िेपाि सरकारको िाममा बाटो कायम धसफारीस  २०० 

िारधकल्िा प्रमाधित  ३०० 

घर बाटो प्रमाधित बाटो िएको  ३०० 

घर बाटो प्रमाधित बाटो ििएको  २०० 

कारज/ मजजरुरिामा प्रमाधित   २०० 

सम्पन्ि धसफारीस/ प्रमाधित पक्की घर   १५०० 

सम्पन्ि धसफारीस/ प्रमाधित कच्िी  ७०० 

अपतुािी धसफाररस  ७०० 

जग्रा छुट दताय धसफाररस प्रधत रोपिी  २०० 

िक्सा पास धिवेदि फाराम दस्तुर  ७०० 

िक्सा िामसारी दस्तुर  ७०० 

िक्सा प्रधतधिपी दस्तुर  ७०० 

घर िक्सापास दस्तुर ढिाि घर  प्रधत वरय धफट २ 

घर िक्सापास ढिाि ििएको पक्की प्रधत वरय धफट १ 

घर िक्सापास माटोको जोडाइ िएको कच्िी घर  प्रधत वरय धफट ०.५० 

सरसफाइ  लु्क माधसक   १०० 



 


 

सरसफाइ  लु्क सरसफाइ काडय  २०० 

कटािी/धिरािी धसफाररस प्रधत रुख २०० 

अन्य धसफारीस वा प्रमाधित  २०० 

 

१३. अन्र् सेवा रु्ल्क िथा दस्िुरः राउँपाधिकािे आफ्िो क्षेरधिर प्रवे  रि े

पययटकहरुवाट दहेायमा उधल्िधखत दरमा पययटि  लु्क िराईिे र असिु उपर रररिेछ ।  

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

१ पययटक  लु्क 
साकय  राष्ट्र  प्रधत व्यधति  २० 

अन्य  प्रधत व्यधति  ५० 

१४. पमजजकरण दिाश मवलम्ि रु्ल्कः राउँपाधिकािे व्यधति रत घटिा दताय रिय ३५ 

धदिधिर आएको खण्डमा धिः लु्क दताय रररिेछ तर तोधकएको धमधतमा घटिा दताय 

िररेमा दहेाय बमोधजम धबिम्ब  लु्क िराइिे र असिु रररिेछ ।   

क्र.स. पमजजकरण घटना िोमकएको अवमि मिलम्ि रु्ल्क (रु.) 

१ जन्म दताय घटिा िएको ३५ धदि ५० 

२ मतृ्य दताय घटिा िएको ३५ धदि ५० 

३ बसाइसराइ जािे आउिे दताय घटिा िएको ३५ धदि ५० 

४ सम्बन्ि धवच्छेद दताय घटिा िएको ३५ धदि ५० 

५ धववाह दताय घटिा िएको ३५ धदि ५० 

१५. व्र्वसार् दिाश रु्ल्कः धिधििा राउँपाधिकामा व्यवसाय दताय, िवीकरि रदाय दहेाय 

बमोधजम दताय  लु्क िराइिे र असिु रररिेछ । 

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाई दर (रु.) 

१ ियाँ व्यवसाय दताय 

१० िाख सम्मको  १००० 

११ िाख देधख २० िाख सम्मको  १५०० 

२० िाख िन्दा माथीको  २००० 

२ उजरुी दताय तथा मदु्दा दस्तुर  न्याधयक काययधवधि बमोधजम  
 

३ व्यवसाय िवीकरि 

१० िाख सम्मको  ५०० 

११ िाख देधख २० िाखसम्मको  ७०० 

२० िाखदेधख माधथ  १००० 



 


 

४  संस्था दताय धसफारीस  ७०० 

१६. अन्र् सेवा रु्ल्क िथा दस्िुरः माधथ उधल्िधखत प्रकरिहरुमा छुट हुि परुेका 

धसफाररस तथा प्रमाधितहरुको  लु्क तथा दस्तरु दहेाय बमोधजम िराइिे र असिु 

रररिेछ ।  

क्र.स. मववरण मवस्िति मववरण इकाइ दर (रु.) 

१ सबै प्रकारका प्रमािपर प्रधतधिधप    ५०० 

२ उल्िेख ििएका धसफाररस    २०० 

३ उल्िेख ििएका प्रमाधित   २०० 

 



 

I 
 

अनुसिूी १ 

राजस्व परामर्श समममिको मनणशर् 

धिधििा राउँपाधिका 

राउँ काययपाधिकाको कायायिय 

राजस्व परामर्श समममिको मनणशर् 

आज धमधत २०७४/०३/३० रते 'स्थािीय तहको योजिा तथा बजेट तजूूंमा धदग्द यि, २०७४ 

(सं ोधित)' को प्राविाि बमोधजम धिधििा राउँपाधिकाका उपाध्यक्ष श्री यद ुकुमारी राईको 

संयोजकत्वमा बसेको राजस्व पराम य सधमधतको बैिकिे दहेायको सदस्यहरुको उपधस्थधतमा 

ररेको धििययहरु यसप्रकार रहकेो छः 

क्र.स. पदामिकारीको नाम पद दस्िखि 

१ श्री यद ुकुमारी कुमारी राई  संयोजक  

२ श्री रेम्ब ुिाधम्िङ राई  सदस्य  

३ श्री धमर बहादरु राई  सदस्य  

४ श्री रेवती राई सदस्य  

५ श्री इश्वर खधतवडा सदस्य सधिव  

 

           -  

             



 

II 
 

१. धिधििा राउँपाधिकािे िेपािको संधविाि र प्रिधित कािूिको अिीिमा रधह 

आफ्िो काययक्षेर धिर पररिािि हुि सक्िे राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको 

धवश् िेर्ि ररी आरामी आधथयक वर्यमा प्राप्त हुि सक्िे राजस्वको अिमुाि रिे 

प्रयोजिको िाधर यस राजस्व पराम य सधमधतिे तयार ररेको प्रधतवेदि राउँ 

काययपाधिकामा पे  रिे । 

२. सिूिा प्रधवधि अधिकृत जो ि ररुुङको संयोजकत्वमा िायब सुब्बा राजेन्ि धघधमरे, 

िायब सबु्बा िेतिाथ पराजिुी, सह-िेखापाि इश्वर खधतवडा सदस्य रहकेो 

प्रधतवेदि िेखि सधमधत रिि रिे  । 

  

  



 

III 
 

अनुसिूी २ 

राजस्व परामर्श समममिको मनणशर् 

धिधििा राउँपाधिका 

राउँ काययपाधिकाको कायायिय 

राजस्व परामर्श समममिको मनणशर् 

आज धमधत २०७४/०३/३२ रते 'स्थािीय तहको योजिा तथा बजेट तजूूंमा धदग्द यि, २०७४ 

(सं ोधित)' को प्राविाि बमोधजम धिधििा राउँपाधिकाका उपाध्यक्ष श्री यद ुकुमारी राईको 

संयोजकत्वमा बसेको राजस्व पराम य सधमधतको बैिकिे दहेायको सदस्यहरुको उपधस्थधतमा 

ररेको धििययहरु यसप्रकार रहकेो छः 

क्र.स. पदामिकारीको नाम पद दस्िखि 

१ श्री यद ुकुमारी कुमारी राई  संयोजक  

२ श्री रेम्ब ुिाधम्िङ राई  सदस्य  

३ श्री धमर बहादरु राई  सदस्य  

४ श्री रेवती राई सदस्य  

५ श्री इश्वर खधतवडा सदस्य सधिव  

 

१. राजस्व पराम य सधमधतिे तयार ररेको राजस्व प्रधतवेदििाई राउँ काययपाधिकाको 

बैिकमा संयोजक श्री यद ुकुमारी राई माफय त पे  रिे ।  


