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हलेसी तवुाचङु नगरपाललका 
 

कृतज्ञता 
   यस हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको बजेट लनमािण गने क्रममा आन्तररक श्रोतको 
अनमुान, संकलन, व्यवस्थापन तथा आवश्यक परामर्िको लनलमत्त गठित यस सलमलतले 
आफ्नो जजम्मेवारी सहजरुपमा परुा गनुि र यो प्रलतवेदन प्रस्ततु गनुि खलुसको ववर्य हो । 
स्थानीय तह सञ्चालनको दोस्रो वर्िमा आइपगु्दा समेत नगरपाललका संरचना, कमिचारी 
संरचना तथा लनवािजचत पदालिकारीहरु र यसलाई व्यवजस्थत गने ऐन, लनयम तथा काननु 
पलन पयािप्त नभइसकेको अवस्थामा यो कायि गनि सहज भने पकै्क भएन । तर राजश्व 
परामर्ि सलमलतले यथासक्य वस्तलुनष्ठ ढंगले, आवाश्यक परामर्ि सवहत राजश्वको अनमुालनत 
वववरण र आगामी वर्िमा यस नगरपाललकाले उिाउन सक्ने राजश्वको प्रस्ताववत वववरण 
प्रस्ततु गरेको छ ।   
        यस कायिमा सहयोग प¥ुयाउनहुनु े ववलभन्न संघसस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी 
लनकायहरु प्रलत हामी आभारी छौं । ववरे्र् गरेर श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिािरण  
सलमलतका संयोजक तथा नगर प्रमखु श्री ववमला राई ज्यू, राजस्व परामर्ि सलमलतका 
पदालिकारी, नगरपाललकाका सम्पूणि पदालिकारीज्यूहरु तथा कमिचारीहरु र वडा कायािलयका 
सबै सजचवहरु लगाायत हाम्रो यस कायिमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गने 
सहयोगी हातहरु प्रलत हाठदिक िन्यवाद व्यक्त गदिछौं ।    

 

राजस्व परामर्ि सलमलत                                                             
हलेसी तवुाचङुनगरपाललका 
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१. पषृ्ठभलूम 

 

ऐलतहालसक संवविान सभाले बनाएको नेपालको संवविान सभाले बनाएको २०७२ लागू 
भईसकेपलछ नेपाल संघीय लोकताजन्िक गणतन्िात्म र्ासन व्यवस्थामा प्रवेर् गरेको हो । 
संवविान अनसुार संघ, प्रदेर् र स्थानीय तहको चनुाव सम्पन् न भई तीन तहका सरकारहरु 
गिन भईसकेको अवस्था छ। आ.व. २०७८/७९ को बजेट कायािन्यन चरणमा नै रहेको 
सन्दभिमा आ.व २०७9/80 को लालग हामी बजेट नीलत तथा कायिक्रम तजुिमाको चरणमा 
उलभएका छौँ ।स्थानीय तहले संजघय सरकार, प्रदेर् सरकारबाट राजश् व बााँडफााँड ववजत्तय 
समानीकारण अनदुान सर्ति अनदुान समपूरक अनदुान र ववरे्र् प्राप्त गदिछ । स्थानीय 
तहलाई संवविानत प्राप्त भएका कर सम्बजन्ि अलिकार अनसुार स्थानीय सरकारको 
आम्दानीको स्रोत भनकेो आन्तररक आय पलन हो । राजश् व सम्बजन्ि अलिकार क्षेिलभि 
रवह तोवकएको दरमा राजश्व असलुी गदै नगरपाललकालाई आफैमा आत्मलनभिर तलु्याउन ु
आवश्यक छ । राजस्वका सम्पूणि के्षिहरुको पवहचान गरी प्रगलतजर्ल करको लसद्धान्त 
अनसुार राजश्वको असलुी गरी समदृ्ध र समदृ्ध र आत्मलनभिर नगरपाललकाको लनमािण गनुि 
जरुरी छ । 
 

आ.व. २०७8।७9 का राजश्वका क्षिे र दरहरुको ववश्लरे्ण र त्यसबाट सम्बजन्ित 
करदाता एवम जनतामा परेको प्रभाव समेतको ववश्लरे्ण गरी राजस्व परामर्ि सलमलतले यो 
प्रलतवेदन तयार पारेको छ । राजश्वका दरहरु बढाउनभेन्दा पलन यसको दायरा 
फराववकलो बनाउन े तफि  ध्यानठदनपुदिछ भन्न े मान्यतामा अलडग रहाँदै राजश्व संकलन 
प्रववक्रयालाई प्रववलिमा आिाररत बनाउन ेर राजश्व चहुावट न्यूलनकरण गनेलतर ववरे्र् ध्यान 
ठदईन ुपदिछ । 
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२. उद्देश्यः  
यो राजश्व परामर्ि सलमलत गिन हनुका उदे्दश्यहरु, यस सलमलतका काम, कतिव्य र 
अलिकारहरु देहाय बमोजजम छन।् (स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुिमा ठदग्दर्िन, 

२०७४ को बुाँदा २.१.२ बमोजजम)  
क) राजश्व सम्बन्िी नीलत तथा काननु तजुिमा, संसोिन, पररमाजिन र सो को परर पालना 

सम्बन्िमा आवाश्यक परामर्ि प्रदान गने  
ख) राजश्वको श्रोत, दायरा, र दर समेतको ववश्लरे्ण गरर आगामी आलथिक वर्िमा प्राप्त हनु 

सक्न ेराजश्वको अनमुान गने,  

ग) राजश्वको दर र के्षि लगाएतको आिारमा आन्तररक आयको ववश्लरे्ण र अनमुान गने   
घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवििन र रोजगारी लसजिनामा योगदान ठदन े वकलसमको 

कर नीलत अबलम्बन गनि परामर्ि ठदन े,  
ङ) कर राजश्व,  गैर कर राजश्व, सेवा र्लु्क, दस्तरु आठदको दर लनिािरण गरर लसफाररस 

गने, 

च) राजश्व प्रर्ासन सिुारका लालग अन्य आवश्यक सझुावहरु पेर् गने ।   
 

३. करका दरहरु पवहचान ववलि  
हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाले आगामी आ.व. ०७9÷80 मा लगाउन सक्न े करका 
दरहरु लनिािरण गनि साववक गाववसहरुले उिाउने करको मािा ववश्लरे्ण गररएको लथयो । 
साथै नगरपाललकाको आय ववृद्ध गने तौर तररकाहरुको बारेमा ठितीय स्रोतहरुको अध्ययन 
गररएको लथयो । साथै जजल्लाका जजल्ला समन्वय सलमलत, लडलभजन वन कायािलय, जस्ता 
कायािलयहरुले अजघल्ला वर्िहरुमा ललने गरेका करका के्षि, दर तथा दायराको अध्ययन 
गरेर लनिािरण गरर लसफाररस गररएको छ । 

 

४. राजश्व परामर्ि सलमलतले लसफाररस गरेका करका श्रोत, दर तथा दायराहरु  
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हलेसी तवुाचङु नगरपाललकाको यस राजश्व परामर्ि सलमलतले लसफाररस गरेका कर राजश्व, 

गैर कर राजश्व, सेवा र्लु्क तथा दस्तरु आठदको वववरण देहायअनसुार छ ।   
 

सेवा र्लु्क 

राजश्व दररेट २०७9/80 

 लनकासी कर (क) वन्य जन्त ुकर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७9/80 

च ररट्ठा प्रलत के.जी. 1 

छ सपि गन्िा जरा प्रलत के.जी. 1 

ज तेज पत्ता बोक्रा प्रलत के.जी. 1 

झ तेजपत्ता प्रलतके.जी. 1 

ि साल िपु प्रलत के.जी. 1 

ड सल्लाको लसम्टा प्रलतके.जी. 1 

ढ लोि सल्ला प्रलत के.जी. 10 

ण खोटो प्रलत के.जी. 1 

त भोलािको पत्ता लोक्ता पटेर बाववयो खर अजम्लसोको कुचो प्रलत के.जी. 1 

ि सालको  ववयााँ प्रलत के.जी. 2 

न तेजपत्ता  /  लसन्कौललको  तेल प्रलत लल. 300 

प मलछनो प्रलत  के.जी. 3 

फ अगेली प्रलत के.जी. 3 

ब अल्लो प्रलत के.जी. 3 

भ नागवेली प्रलत के.जी. 3 

म पाखन वेद प्रलत के.जी. 3 

य वोजो प्रलत के.जी. 3 

र मजजिो लहरा प्रलत के.जी. 3 

ल कुरीलो को जरा प्रलत के.जी. 3 

व खयर प्रलत के.जी. 0.50 पैसा  

र् हरो / वरो / अमला / जेिी मि ु/ वटमरु / हाडजरा / हडचरु / 

झ्याउ 

प्रलत के.जी. 3 

र् ररट्ठा / साततले / वनमाला प्रलत के.जी. 3 

स मलछनोको  तेल प्रलत लल. 3 

  वनजन्य (काि) लनकासी 
लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/८० 
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क काि साल  (गोललया) प्रलत क्यू वफट 15 

ख काि साल  (जचरान) प्रलत क्यू वफट 20 

ग कुकाि  (जचरान) प्रलत क्यू वफट 8 

घ दाउरा / वाकल,  काि प्रलत ट्रक 2000 

ङ दाउरा / वाकल, काि प्रलत ट्याक्टर 1500 

च उलतस/सल्लो प्रलत क्यू वफट 8 

छ कटुस प्रलत क्यू वफट 10 

ज जचलाउन े प्रलत क्यू वफट 10 

झ वााँस प्रलत ट्रक 1500 

  पर् ुजन्य जजल्ला लनकासी कर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/०८० 

क गोरु, भैसी, रााँगा, प्रलत गोटा 100 

ख गाई, पाडापाडी, वाछावाछी प्रलत गोटा 60 

ग खसी, भेडा, च्याङ्ग्रा, सुाँगरु, बंगरु प्रलत गोटा 60 

घ बाख्रा पािापािी, सुंगरु वंगरु पािापािी प्रलत गोटा 20 

ङ कुखरुा,  परेवा, हााँस प्रलत गोटा 10 

  लनकासी कर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/८० 

क हाते कागज, नेपाली कागज १०० गोटा 10 

ख लसमेन्ट लनकासी (जजल्ला लभि र वावहर ) प्रलत वोरा 2 

  हाड, छाला, लसङ, खरुजजल्ला लनकासी कर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/८० 

क छाला िुलो प्रलतगोटा 50 

ख छाला सानो प्रलत गोटा 25 

ग हाड,  लसङ, खरु प्रलत के.जी. 5 

घ प्वाख प्रलत के.जी. 5 

 कृर्ी जन्य जजल्लालनकासी कर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/८० 

क अलैची प्रलतके.जी. 10 
ग गचु्छी  च्याउ प्रलत के.जी. 5 
घ केरा प्रलत १०० 5 
ङ सकेुको  वेसार प्रलत के.जी. 1 
च लसनु प्रलत के.जी. 1 
छ सनु्तला प्रलत १०० 5 
ज नास्पालत प्रलत १०० 5 
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झ जनुार,  लनबूवा, प्रलत १०० 5 

ञ बोडा,  गहत,  वफलङु्गे, दाल  दलान प्रलत के.जी. 1 

ट कालो मास प्रलत के.जी. 1 

ि आाँप प्रलत १०० 5 

ड अदवुा प्रलतके.जी. 0.50 

ढ कााँचो  वेसार प्रलतके.जी. 0.50 

ण कटहर (भ ुाँई कटहर, रुख कटहर ) प्रलत १०० 25 

त तोरी र तेलहन प्रलत के.जी. 2 

थ वपना प्रलत के.जी. 1 

ि आल ु प्रलत के.जी. 1 

न भटमास प्रलत के.जी. 1 

प मकै, िान,  कोदो,  फापर, गहुाँ, चामल प्रलत १०० के.जी. 5 

फ वपडाल ु प्रलत १०० के.जी. 5 

ब सख्खर प्रलत १०० के.जी. 5 

म लतिी  (इमली) प्रलत १०० के.जी. 30 

य फसी प्रलत १०० के.जी. 10 

र तरुल जन्यवस्त ु प्रलत के.जी. 1 

र् ललच्ची प्रलतके.जी. 1 

स कागलत १०० गोटा 10 

ह बााँस कोलसन्का प्रलत के.जी. 1 

क्ष लमनरल्स वाटर १०० गोटा 10 

ि फूल कोभी ५ के.जी. 1 

ज्ञ भान्टा ५ के.जी. 1 

क हररयो साग सजव्ज ५ के.जी. 1 

ख टमाटर ५ के.जी. 1 

  ढुङ्गा लगवि, वालवुा, आठद प्राकृलतक एवं खानी जन्य वस्तहुरुको ववक्की तथा लनकासी र सडक ममित संभार 
र्लु्क 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७९/80 

क सडक ममितसंभार र्लु्क     

  िूला ट्रकवट्रपर प्रलत वटप 300 

  आइचर प्रलत वटप 200 

  लनर्ान प्रलत वटप 150 

  ट्रयाक्टर प्रलत वटप 100 

 ख ढुङ्गा लगवि, वालवुा, संकलन तथा ववक्री र्लु्क संकलन ३ र 
ववक्री र्लु्क ६ 

प्रलत घन वफट 9 
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  पिे ढंुगा लनकासी प्रलत वगि वफट 6 

 
 

ढुङ्गा लगवि, वालवुा लनकासी प्रलत ट्रक 1500 

 
 

ढुङ्गा लगवि, वालवुा लनकासी  प्रलत ट्याक्टर  800 

 स्रोत उपयोग कर खानीजन्य 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७9/80 

  खानीवाट उत्पाठदत लसमेन्ट कच्चा पदाथि (जजल्ला वावहर 
लनकासी ) 

प्रलत मे.टन 10 

 सवारी सािन पटके कर 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७9/80 

क सडक सवारी कर (ट्रयाक्टर, ट्रक, वस ) प्रलत पटक 50 

ख सडक सवारी कर (जजप, कार , ट्याक्सी, अन्य साना गाडीहरु ) प्रलत पटक 50 

ग ववदेर्ी नम्वर प्लेट भएका भाडाका गाडीहरु (ट्रयाक्टर, ट्रक, 

वस) 
प्रलत पटक 100 

घ ववदेर्ी नम्वर प्लेट भएका भाडाका गाडीहरु (जीप, कार) प्रलत पटक 100 

  कर, र्लु्क, दस्तरु 

लस.न. वववरण इकाई आ.व.२०७9/80 

१ वकराना पसल 

क वकराना थोक पसल   १५०० 

ख मूख्य  सडकमा रहेको वकराना खदु्रा पसल   ७०० 

ग लभिी  सडकमा रहेका साना वकराना पसल   ५०० 

२ जतु्ता,चप्पल पसल 

क कपडा तथा  फेन्सी थोक पसल   १६५० 

ख कपडा तथा  फेन्सी खदु्रा पसल   ७०० 

ग जतु्ता चप्पल थोक ववक्री   १६५० 

घ जतु्ता चप्पल खदु्रा ववक्री   ७०० 

३ भाडा पसल,वकचनसामारी 
क भाडा तथा वकचन सामारी थोक पसल   १६५० 

ख भाडा तथा वकचन सामारी खदु्रा पसल   ७०० 

४ होटल एण्ड लज 

क होटल एण्ड लज शे्रणी क (प्रलत रात लज भाडा १००० वा 
सो भन्दा मालथ भएको 

  2500 

ख होटल एण्डलज शे्रणी ख   2000 

ग भोजनालय   1500 

घ रेषु्टरेन्ट बार   2000 
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ङ मूख्य सडकमा भएको लमष्ठान्न भोजन पसल   1500 

च सहाएक सडकमा भएको लमष्ठान्न पसल   १००० 

छ मूख्य सडकमा भएको जचया कवफ पसल   ८०० 

ज लभिी वाटोहरु को जचया कफी पसल   ५०० 

झ मादक पदाथि ववक्री गने पसल तथा खाना खवुाउन े   4000 

ञ मादक पदाथि वववक्र माि गने पसल   2000 

५ लनमािण सामारी तथा ववद्यतु सामारी पसल 

क हाडिवेयर मेजर्नरी पेन्ट तथा माविल पसल थोक पसल   6000 

ख हाडिवेयर मेजर्नरी पेन्ट तथा माविल खदु्रा पसल   200० 

ग ववद्यतु सामारी खदु्रा पसल   1500 

घ ग्लास हाउस आल्मूलनयम फे्रलमङ   2000 

६ सनुचादी तथा गर गहना बनाउन ेपसल 

क सनु  चााँदी  पसल होलसेल   6000 

ख सून चााँदी  पसल खदु्रा   5500 

७ स्टेर्नरी,  पसु्तक तथा मलनहारी पसल     

क स्टेर्नरी  तथा पसु्तक थोक   3000 

ख स्टेर्नरी  तथा पसु्तक खदु्रा (ख)   1000 

ग कस्मेटीक थोक पसल   २२०० 

घ कस्मेटीक खदु्रा पसल   १००० 

ङ िागो,  टााँक,  फस्नर,  थोक पसल   १६५० 

च िागो,  टााँक,  फस्नर,  खदु्रा पसल   ७०० 

८ माछा, मास ुववक्रीपसल 

क फे्रस हाउस कुनै २ वटा एकै स्थानमा भएमा   ७०० 

ख रााँगा, खसी, सुाँगरु, कुखरुा मध्ये कुनै एक वटा सेवा भएको   ५५० 

ग ताजा माछा, लसद्रा ववक्री पसल   ५५० 

घ अण्डाववक्री पसल   ५५० 

ङ गाई गोरु,  रााँगा  भैसी,  खसी बोका संकलन वा ववक्री   ५५० 

९ और्िी व्यवसाय  

क और्िी थोक तथा लडष्ट्रीव्यूटसि   ३३०० 

ख और्िी पसल  जचवकत्सक राजख व्यवसाय गरेको   १५०० 

ग और्िी खदु्रा पसल मेलडकल हल   १००० 

घ आयरुवेठदक / होम्योपेलथक  और्िी पसल   १००० 

ङ एरोभेट  थोक पसल   १६५० 

च एरोभेट  खदु्रा पसल   ७०० 

छ जक्ललनक  तथा ल्याव   २००० 
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१० सूचीकार 

क सवटिङ, सवुटिङ सवहतको टेलररङ व्यवसाय   ७०० 

ख बवुटक ल्याव्रटोरी   ७०० 

ग नोटः हातेमेलसन राजख लसलाई गने ।   ५०० 

११ इलेक्ट्रोलनक ववक्रीपसल 

क मोवाइल कम्पनी सेल्फ उपर्ाखा,  लडष्ट्रीव्यूटसि   ३००० 

ख वफ्रज, वट.लभ., डेक, तथा पाटि ववक्री पसल   २००० 

ग अलडयो,  लभलडयो क्यासेट पसल लसडी समेत   ७०० 

१२ ममित तथा संभारसेवा 
क इजन्जन ममित (हेभी) बस,ट्रकको वकि सप   2000 

ख जीप, कार तथा ट्याक्टर ममित तथा सलभिलसङ   १5०० 

ग मोटरसाइकल ममित   १5०० 

घ वट.भी, डेक, मोवाइल, फ्रीज ममित सेवा   ७०० 

ङ इलेक्ट्रोलनक ममित सेवा   ७०० 

च रेलडयो, घलड,  क्यालकुलेटर,  प्रसेर कुकर, वहटर तथा अन्य सानो 
ववद्यतु सामान ममित पसल 

  ७०० 

छ ररक्सा, साईकल ममित   10०० 

ज सवारी सािन सलभिलसङ (सवारी िलुाई)   ५०० 

झ फलाम, जस्ता पाताको समान वनाउने तथा ममित गने   ५०० 

ञ टायर ररसोललङ, हावा भने,पञ्चट हाने्न, टायर ममित   ५०० 

१३ सवारी सािन एजेजन्स,थोक वववक्र पसल तथा पाटपजुाि पसल 

क वस, ट्रक, ट्याक्टर , जजप, कार प्रलत लडलर   20०० 

ख मोटर साइकाल  लडलर   15०० 

ग साईकल लनमािण तथा ववक्री   10०० 

१४ सञ्चार सेवा 
क कलर ल्याव सेवा   १६५० 

ख फोटो स्टुलडयो सेवा   ७०० 

ग वट.लभ.च्यानल  प्रर्ारण सेवा   ७०० 

घ केवलु च्यानल प्रर्ारण सेवा   २२०० 

ङ सामदुावयक  एफ.एम. प्रर्ारण सेवा   ११०० 

च फोटोकपी  पी. सी .ओ. साईवर क्याफे सेवा   ११०० 

छ कुररयर  सेवाको मूख्य कायािलय   ११०० 

ज कम्प्यटुर  सप्लायिस   १६५० 

झ कुररयर सेवाको र्ाखा कायािलय   ५५० 

१५ ड्राई जक्ललनक िोवव पसल 
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क ड्राई जक्ललनक पसल   ११०० 

१६ सैलनु तथा  व्यटुी  पालिर सेवा 
क व्यूटी पालिर सेवा व्यूटीजर्यन ताललम सवहतको   ७०० 

ख व्यूवटपालिर सेवा   ७०० 

ग सैलनु २ लसट मालथ   ५०० 

घ सैलनु २ लसट सम्म   ५०० 

१७ मठदरा सतुी जन्य हल्का पेय पसल  

क रक्सी  ववयरको लडजस्ट्रव्यूटसि   २००० 

ख रक्सी  ववयरको लडलर सप्लायसि   १६५० 

ग रक्सी  ववयरको सव लडलर सप्लायसि   २२०० 

घ रक्सी  ववयरको खदु्रा ववक्री पसल   १६५० 

ङ चरुोट, ववलड सलुति जन्य पदाथिको लडलर पसल   २२०० 

च चरुोट, ववलड सलुति जन्य पदाथिको थोक पसल   १००० 

छ चरुोट, ववडी सलुति जन्य पदाथिको खदु्रा पसल   ७०० 

ज हल्का पेय पदाथिको खदु्रा लडस्ट्री व्यटुसि   ७०० 

१८ लबजत्तयसेवा 
क वाजणज्य वैंक प्रलत र्ाखा कायािलय   ५५०० 

ख ववकार् वैंक प्रलत केजन्द्रय कायािलय   ५५०० 

ग ववकार् वैंक प्रलत र्ाखा कायािलय   ५००० 

घ फाइनान्स कम्पनी,  ववजत्तय सहकारी संस्था मूख्य कायािलय   २२०० 

ङ फाइनान्स कम्पनी, ववजत्तय सहकारी संस्था प्रलत र्ाखा 
कायािलय 

  २२०० 

च लघ ुववत्त ववकार् वैंक र्ाखा कायािलयहरु   २२०० 

छ ववमा कम्पलनहरु   २२०० 

ज मनी एक्स चेन्जर ट्रान्सफर   १६५० 

झ मालथ उल्लेजखत वाहेक अन्य र्हकारी संस्थाहरु   ५५० 

१९ पेट्रोललयम पदाथि 
क पेट्रोललयम पदाथि ववक्री लडलर तथा मवितेल समेत वववक्र 

गनेलाई (लडलर प्याक) 

  2500.0 

ख ग्यास लसललन्डर ववक्री लडलर तथा मवितेल समेत ववक्री 
गनेलाई 

  2000.0 

२० कवाडी समान,खाली वोराखररद ववक्री  
क कवाडी सामारीहरु ववक्री ववतरण गने   ५०० 

२१ बासं तथा ढुङ्गा, लगवि जम्मा गरर ववक्री गने 

क ढुङ्गा तथालगिी ववक्री ववतरीण गने   १६५० 
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२२ फलनिचरतथा फलनिलसङ     

क स्टील,  काि, आल्मूलनयमको  फलनिचर पसल   ७०० 

ख आल्मूनसएम पसल   ७०० 

ग फलनिचर पसल   ७०० 

२३ स्नकुर तथापलु हाउस   ५५० 

२४ ववज्ञापन सेवा   ५५० 

२५ स्वदेर्ी तथा ववदेर्ी रोजगार सेवा   २००० 

२६ हाउजजङ कम्पलन तथा घर जग्गा खररद ववक्री   २००० 

२७ जचवकत्सक   ११०० 

२८ पर् ु जचवकत्सक   ७०० 

२९ दन्त  जचवकत्सा सेवा   ७०० 

३० ईजन्जलनयररङ परामर्ि र्वेा   ७०० 

३१ कानून  व्यवसाई   ७०० 

३२ ववमाएजेन्ट /  र्येर व्रोकर   ७०० 

३३ कववराज   ७०० 

३४ कन्सल्ट्यान्ट  सेवा   ७०० 

३५ लनमािण व्यवसाय 

क शे्रणी क   ३५०० 

ख शे्रणी ख   ३००० 

ग शे्रणी ग   २५०० 

घ शे्रणी घ   २००० 

ङ ववदेर्ी  लनमािण व्यवसायी भएमा   300 

च घर लनमािण िेकेदारी व्यवसाय   1500 

३७ साईन वोडि लेख्न े( पेन्टर )   ७०० 

 लेखापररक्षण 

क लेखापररक्षण व्यवसाय शे्रणी क   २००० 

ख लेखापररक्षण व्यवसाय शे्रणी ख   १५०० 

ग लेखापररक्षण व्यवसाय शे्रणी ग   १००० 

घ कम्प्यूटर एनाललष्ट तथा प्रोगामर   ७०० 

ङ अनवुादक   ७०० 

३८ जर्क्षासेवा     

क लनजी  जर्क्षालय उच्च माध्यलमक ववद्यालय   ११०० 

ख लनजी  जर्क्षााँलय क्याम्पस   ११०० 

ग लनजी  जर्क्षालय माध्यलमक ववद्यालय   ११०० 

घ लनजज  जर्क्षालय लनम्न माध्यलमक ववद्यालय   ११०० 
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ङ प्राथलमक ववद्यालय पूवि प्राथलमक ववद्यालय   ११०० 

च छाि छाि वास   ११०० 

छ मन्टेश्वरी  तथा जर्रू् स्याहार केन्द्र   १००० 

ज पोली  टेजक्नकल ईजन्टच्यूट, प्रजर्क्षण समेत   १००० 

झ नलसिङ. लसए. मए. ए. प्रजर्क्षण  केन्द्र समेत   १००० 

ञ एजकेुर्नल कन्सलटेन्सी सेवा   १००० 

ट ताललम तथा अनसुन्िान केन्द्र   १००० 

ि कम्प्यूटर ईलेक्ट्रो ताललम, भार्ा जर्क्षा कोजचङ सेन्टर सवारी 
चालक तालीम केन्द्र 

  १००० 

ड संलगत, डान्स ताललम केन्द्र जजमखाना (वफटनेस सेन्टर )   ५०० 

३९ गैर सरकारी  संस्थाहरु 

क अन्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाहरु   ३००० 

ख रावष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाहरु   १५०० 

४० स्वास््य सेवा 
क गैर सरकारी अस्पताल   ३३०० 

ख नलसिङ होम   ३३०० 

ग एम. आर. आई.,  लसवटस्क्यान,  अल्ट्रासाउण्ड जक्ललनक   २५०० 

घ ठदर्ा , वपसाव रगत जााँच तथा एक्सरे जक्ललनक   २००० 

ङ अक्यू पन्चर, थेरापी  प्याथोलोजी जक्ललनक   २००० 

च चस्मा पसल  शे्रणी डाक्टर सवहत भएमा   २००० 

४१ परू्पंक्षीको  आहार  /  दाना लबक्री पसल   ५५० 

४२ लडपाटिमेन्टल  पसल   १६५० 

४३ लगफ्ट तथाफोटो फे्रम पसल   ३५० 

४४ बााँसको ना ङ्ग्लो डोको कुचो लबक्री 
क बााँसको  नाङ्ग्लो डोको कुचो होल सेल लबक्री   २२० 

ख बााँसको  नाङ्ग्लो डोको कुचो खदु्रा लबक्री   १२० 

४५ पजुा  सामारी डोरा माला ववक्री गने पसल   ५०० 

४६ ववववि ववर्यका सामान सप्लायसि तथा एजेन्सीहरु   ३३०० 

४७ फलफूल / पानपसल 

क फलफूल खदु्रा पसल   १००० 

ख पानपसल   ५०० 

४८ छापाखाना 
क अफसेट लसललन्डर सवहत प्रसे   २००० 

ख छापाखाना   १५०० 

ग जस्क्रन  वप्रन्ट   ७०० 
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49 नसिरी  अन्य   ५०० 

५० चाउचाउ उद्योग   २००० 

५१ कूवकज  पाउरोटी उद्योग   १२०० 

५२ पापड  /  जचप्स  /  वफंगर / नडुल्स उद्योग   १००० 

५३ सूतीजन्य  उद्योग र गडुका  /  वीलड उद्योग   २००० 

५४ अगर वजत्त  तथा मैन वजत्त उद्योग   १००० 

55 दाल  मोि  उद्योग   १००० 

५६ मसल  उद्योग   १००० 

५७ कपास  उद्योग   १००० 

५८ ईलेजक्ट्रक  जस्वच बोडि वनाउने   १००० 

५९ सेलर लमल  / फ्लावर लमल   १००० 

६० हलर लमल, जचउरा,  कुटानी,  वपसानी लमल   १००० 

६१ छाला  /  प्लाजस्टक  उद्योग (झोला उत्पादन गनि पाईने छैन )   १५०० 

६२ जटु बाईजन्डङ तफि  
क वेत वााँसको  सामारी बनाउन ेउद्योग   १२० 

ख मेलसन वाटजटु वाईजन्डङ   १२० 

ग हात  वाट जटु वाईजन्डङ   १२० 

६३ डेरी  उद्योग   १५०० 

६४ गलैंचा उद्योग   १५०० 

६५ प्लाईउड  उद्योग 

क रु.१ करोड १० लाखसम्म पूाँजी भएको   २००० 

ख रु.१करोड ५० लाखभन्दा माथी पुाँजी भएको   २५०० 

६६ गारमेन्ट उद्योग   ५००० 

६७ फलनिचर  त था सः लमल 

क सः लमल     

ख फलनिचर उद्योग मेजर्नवाट चल्न े   १२०० 

ग फलनिचर उद्योग हातवाट चल्न े   १००० 

घ रील  उद्योग   १५०० 

ङ परू् आहार उद्योग   १६५० 

६८ लसरक / डसना उद्योग पसल   १००० 

६९ लमलनरल  वाटर उद्योग   २००० 

७० भाडा  उद्योग   २००० 

७१ जचया  उद्योग   २००० 

७२ ढाका टोपी  पजस्मना उद्योग   ७०० 

७३ मनोरञ्नकर  तफि  
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क साविजलनक  स्थानमा सकि स प्रदर्िन गनेलाई दैलनक   ११०० 

ख समय समयमा लाग्ने मेलामा (मेला िेकेदारवाट पेर्ा कर 
वापत ) दैलनक 

  ११०० 

७४ केवलु  संचालन गने व्यवसाय 

क २०० सम्म  राहक संङ्ग्ख्या भएको   ३५०० 

ख २०० देखी  ५०० सम्म राहक सङ्ग्ख्या भएको   ४५०० 

७५ नगरपाललका क्षिे लभिको घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम,  टहरा, सेड,  छप्पर , कारखाना , जग्गा वा पोखरी परैु वा 
आजंर्क रुपमा कसैलाई वहालमा ठदएकोमा घरिनी र वहालमा वस्नवेाट असलु गररन े

क वहालमा ललदा, ठदाँदा सम्झौताको ललजखत जानकारी न.पा. लाई 

ठदनपुने 

    

ख वहालकर उिाउने प्रयोजनका लालग सरकारी कायािलय तथा 
आन्तररक राजश्व कायािलय संग समन्वय गररनेछ 

    

७६ घर कायमको लसफाररस 

क पक्की घर  (प्रलत वगि फीट )   ४ 

ख कच्ची घर  (प्रलत वगि वफट )   ३ 

७७ मोही लगतकिा लसफाररस 

क १ रोपनी सम्मको   १२० 

ख १ रोपनी देजख माथी प्रलत रोपनी थप   २२० 

७८ घर नक्सा पास दस्तरु 

क आर.लस.लस., आर. वव. सी. लसमेन्ट वा सूकी, चनुा, बजी को 
जोडाई भईुतले  पवहलो घर लाई प्रलत वगि वफट 

  ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

ख आर. लस. लस., आर. वव .सी. लसमेन्ट वा सूकी, चनुा, ईटाको 
जोडाई भईु तला मालथ पवहलो तला लगाएमा प्रलत वगि वफट 

  ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

ग आर.लस.लस.,आर.वव.सी. लसमेन्ट वा सूकी, चनुा, ईटाको जोडाई 
मालथल्लो तलाको लालग दोस्रो तला थपी वनाएमा प्रलत वगि 
वफट 

  ववलनयम  वमोजजम 
हनुेछ 

घ आर.लस.लस.,आर.वव. सी. लसमेन्ट वा सूकी, चनुा, ईटाको जोडाई 
मालथल्लो तलाको लालग तेस्रो तला थपी वनाएमा प्रलत वगि 
वफट 

  ववलनयम  वमोजजम 
हनुेछ 

ङ इटा, ढुङ्गा ,लसमेन्ट जोडाई भएको वटनको छाना भएको घरको 
प्रलत वगि वफट 

  ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

च ठदवाल सेन्टर वेरा, छत,ककि टपाता भएको वा ए.सी लसटको 
छाना भएको घरलाई प्रलत वगि वफट 

  ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

छ ठदवाल कािको छत ककि टपाता भएको र अन्य सवैलाई (तर 
फुसको छाना,फुसकोवेरा भएकोलाई घर नक्सापास दस्तरु 

  ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 
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नललने) प्रलत वगिवफट 

ज वाउण्ड्रीवाल पक्कीलाई प्रलत रलनंग वफट (चौडा र लम्वाई)   ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

झ अण्डरराउण्ड घर लनमािण गरेमा प्रलत वगिवफट   ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

७९ नोटः नक्सा पास गनुिपने लनयमः नक्सा पास नगरी घर बनाएमा लनएमानसुार लाग्न ेदस्तरुमा २ प्रलत वगिवफट 
थप जररवाना ललई लनयलमत गररनछे । 

क नक्सा पास लनवेदन फाराम दस्तरु   ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

ख लनमािण सम्पन्न प्रमाण पि   ववलनयम वमोजजम 
हनुेछ 

ग नाम  सारी  प्रलत घर   ११०० 

घ स्थल गत सजजिलमन अलमन रेखाङ्कन   ११०० 

ङ भवनको  स्थलगत लनररक्षण दस्तरु प्राववलिक ले आउट   ५५० 

८० सम्पलत मूल्याङ्कन दस्तरु   १००० 

८१ सर सफाईर्लु्क 

क पररवार लगत  सरसफाई काडिको दस्तरु   सम्झौता अनसुार 
हनुेछ। 

ख पररवार लगत  सरसफाई काडिको प्रलतललवप दस्तरु   सम्झौता अनसुार 
हनुेछ। 

ग व्यवसाय  प्रमाण पिको काडिको दस्तरु   सम्झौता अनसुार 
हनुेछ। 

घ व्यवसाय प्रमाणपि को प्रलतललवप काडिको दस्तरु   सम्झौता अनसुार 
हनुेछ। 

८२ नगरपाललका के्षिलभि कुनै घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना,जग्गा आठद वहालमा ठदएकोमा 
सम्वजन्ित घरिनीवाट २ प्रलतसतका दरले वहाल कर असलु उपर ललईनछे ।साथै संस्थागत सम्झौताका 
आिारमा सम्वजन्ित संस्थाले वहाल कर लतने भन्न ेसम्झौता भएमा सोवह संस्थाले वहाल कर लतनुि पने छ । 

८३ टावर 

क मोवाइल  टावर िूलो   1500 

ख मोवाइल  टावर सानो   1000 

८४ अलमन वफल्ड चेकदस्तरु 

1 बाहलुनडााँडा   3000.0 

2 लडकुवा   3000.0 

3 च्याजस्मटार   2000.0 

4 बडहरे   2000.0 
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5 दलुछिम  1500.0 
6 मंगलटार  2000.0 
7 महादेबस्थान  2000.0 
8 लितङु  2000.0 

9 सल्ले  2500. 
10 अखौले  2500. 
11 राजापानी  3000.0 
८५ कुम्भ तथा डोरामालाकर 

क्र.सं वववरण अवलि दररेट 

१ डोरा माला टहरा प्रलतमवहना १००० 

२ कुम्भघर प्रलतमवहना १५०० 

८६ फोहोरमैला कर 

क्र.सं वववरण अवलि दररेट 

१ सानो होटल प्रलत मवहना ५०० 

२ िूलो होटल प्रलत मवहना १५०० 

३ मझौला होटल प्रलत मवहना १००० 

४ सामान्य होटल प्रलत मवहना २०० 

५ घर प्रलत मवहना ५० 

६ िूला वकराना पसल प्रलत मवहना ३०० 

७ साना वकराना पसल प्रलत मवहना १०० 

८ ग्यारेज प्रलत मवहना २०० 

९ काष्ठ उद्योग प्रलत मवहना १०० 

१० मजन्दर प्रलत मवहना ५००० 

  gful/stf 

s j+zh   %) 

v c+uLs[t   %)) 

u k|ltlnlk   !)) 

3 lgj]bg tyf l;kmfl/; b:t'/   १०० 
ª lgj]bg b:t'/ lgodfg';f/ nfUg] -l6s6_   !)) 

r gSsn b:t'/ lgodfg';f/ nfUg]   !)) 

5 g]kfnL c+u|]hL l;kml/;sf] k|dfl0ft ubf{ k|ltkfgf   500 

h नक्कल दस्तरु लनयमानसुार लाग्ने   100 

em  नक्सा पासको नक्कल दस्तरु   १०० 

` लमलापि दस्तरु दवैु पक्ष बाट आिा आिा वेहोररने गरी   १०० 

6 नाता प्रमाजणत दस्तरु नेपालीमा   200 
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7 व्यजक्तगत घटना दताि र्लु्क 

s ३५ ठदनलभि दताि गनि आएमा   लनर्लु्क 

v ३५ ठदन पलछदताि गनि आएमा   100 

u व्यजक्तगत घटना प्रमाण पिको प्रलतललपी   500 

  घर भएको लसफाररस घरको मलु्याङ्कनको आिारमा 
s पजुािमा फोटो टास लसफाररस   १०० 

v अन्य लसफाररसमा फोटो टास लसफारीस   १०० 

u संघ संस्थादताि लसफाररस दस्तरु   1000 

3 संघ संस्था नववकरण  500 
  अन्य लसफारीस 

s सरजमीन लसफाररर् दस्तरु   100 

v उजरुी तथा मदु्दा दस्तरु   100 

u चाल चलन तीनपसु्ता नाता सम्बन्ि सम्मन्िी लसफाररस   200 

3 ववितु खानेपानीको लसफाररस   100 

ª व्यवसाय नामसारी लसफाररस दस्तरु   500 

r व्यवसाय लगत कत्ता लसफाररस दस्तरु   500 

5 मालथ बाहेकका अन्य लसफाररस   100 

h चार वकल्ला प्रमाजणत लसफाररस दस्तरु   300 

em  जग्गा नामसारी दस्तरु   200 

` घर बाटे भए नभएको लसफाररस   200 

6 घरेल ुसीफाररस   २०० 

7 नाता प्रमाजणत दस्तरु अंङ्ग्रजेी   ३०० 

 8 आय प्रमाजणत   ५०० 

ण कन्सलुर प्रमाजणत  500 
  उद्दोग स्थापना सीफाररस दस्तरु 

s िुलो उिोग   1500 

v मझौला उिोग   1000 

u घरेल ुउिोग   500 

  लनजी  वविालय स्थापना लसफाररस 

s नया ववद्दालय स्थापना गनि   १००० 

v थप कक्षा  लसफाररस प्रलत कक्षा   500 

u ववध्िालय  िाउाँ सारीको लसफाररस   500 

  सवारी दताि कर 

s बस ट्रक लहरी र अन्य हेभी गाडी   1000 
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v भाडाको कारजीप   200 

u भाडाको टेम्पो   100 

3 भाडाको  लमलन वस   500 

ª नीजज कार टेम्पो   100 

r स्कुटर मोटर  साइकल    50 

5 िेला गाडा  ररक्सा   15 

 

 

सूचना  माग प्रलतपाना  प्रलतपाना  20 

  सवारी  पावकि ङ कर 

s िूलो चारपांर े   ४० 

v सानो चारपांर े   30 

u दइुपांर े   20 

3 हेभी गाडीतथा ट्रक   50 

  सवारी  प्रवेर् कर 

s प्राइभेट गाडी   100 

v सानो भाडाको गाडी   ३० 

u िूलो भाडाको गाडी   50 

3 माल बाहक हेभी गाडी   100 

ª माल बाहक सानो गाडी   50 

  नगरपालीकाको  मालपोत कर 

s ५ रोपनी  वासो भन्दा कम जग्गा   50 

v ५ रोपनी  देजख १० रोपनी सम्म   75 

u १० रोपनी  देजख २० रोपनी सम्म   100 

3 २० रोपनी  देजख मालथ   प्रलत रोपनी १० 

 

प्रलतवेदक राजस्व परामर्ि सलमलत हलेसी तवुाचङु नगरपाललका  
 

क. नगर कायिपाललका उपप्रमखु श्री संयोजक 

ख. प्रमखु प्रर्ासकीय अलिकृत श्री सदस्य  
ग. नगर कायिपाललका सदस्य श्री सदस्य  
घ. नगर कायिपाललका सदस्य श्री सदस्य  
ङ. उद्योग वाजणज्य संघ अध्यक्ष श्री सदस्य           
च. नगर कायिपाललका राजाश्व र्ाखा प्रमखु सदस्य 
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५. लनश्कर्ि   
मालथ उल्लेजखत करका सम्भाव्य के्षिहरुमा उपरोक्त करका दरहरु लाग ु गदाि आगामी 
आ.व. २०७8।०७9 मा यस नगरपाललका मा रु 6५00000÷— (अक्षेरुपी र पैसट्ठी 
लाख माि) राजश्व संकलन हनु ेदेजखन्छ ।  
 

६. सझुाव  
नगरपाललकाको स्थानीय आय ववृद्ध गने मखु्य स्रोतको रुपमा कर, दस्तरु तथा सेवा र्लु्क 

नै रहेका हनु्छन ् ।यस नगरपाललकाको आय ववृद्ध गनि तथा राजश्वको पररचालन ववृद्ध 
गनिको लालग देहाय बमोजजमका सझुावहरु प्रस्ततु गदिछौं । 

 

क. लनिािररत राजस्वका दायरालभि सम्बद्ध सबै पक्षलाई ल्याउन कायिपाललकाले ववरे्र् 
भलूमका खेल्नपुने    

ख. लक्ष्य अनरुुप राजश्व संकलन गनिका लालग तरुुन्तै आवश्यक व्यवस्था गरी राजश्व 
संकलन सरुु गनुिपने ।  

ग. प्रत्येक वर्िको श्रावण मवहना लभि सबै पक्षलाई करको दायरालभि ल्याइसक्नपुने ।  
घ. राजाश्व थप के्षिहरु पवहचान गनि सम्भाव्यता अध्ययन गनुिपने  ।  
ङ. राजश्व चहुावट लनयन्िण गने तथा कर प्रर्ासनलाई व्यवजस्थत गदै कडाइका साथ 

कायािन्वयन गनुिपने ।    


