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भूममका 

सरकारको नीमि िथा कार्शक्रम र मवकास कार्शक्रम कार्ाशन्द्वर्नको आिार िजटेको मरेूदण्डको रूपमा राजस्व रहकेो हुन्द्छ ।  िसथश 

राजस्व प्रिािी र राजस्व प्रर्ासनको अवस्थािे सरकारको समग्र अवस्था र प्रभावकाररिामा भूममका खेल्ने गदशछ । स्थानीर् सरकारको 

रुपमा रहेको गाउँपामिकाको आमथशक मवकास र सममृिको िामग राजस्व प्रिािीमा गनुशपन े साममर्क सुिारका सबिन्द्िमा स्थानीर् 

सरकारिाई सुझाव मदने संर्न्द्रको रुपमा स्थानीर् राजस्व परामर्श समममि रहेको छ ।  स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा 

६५ िमोमजम गाउँपामिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा गमठि र्स समममिमा प्रमुख प्रर्ासकीर् अमिकृि सदस्र्, कार्शपामिकािे 

िोकेको दईु जना सदस्र्, मनजी क्षेरको िफश िाट उद्योग वामिज्र् सबिन्द्िी मान्द्र्िा प्राप्त संस्थाको अध्र्क्ष वा मनजिे िोकेको प्रमिमनमि 

सदस्र्, घरेिु िथा साना उद्योग सबिन्द्िी मान्द्र्िा प्राप्त संस्थाको अध्र्क्ष वा मनजिे िोकेको प्रमिमनमि सदस्र् गरी अमिकिम् ७ 

जनासबम सदस्र् रहन ेव्र्वस्था रहेको छ ।  

आगामी आमथशक वर्श २०७८।०७९ का िामग पेर् हनु गइरहेको वामर्शक िजेट िथा आमथशक मविेर्कमा समावेर् गनुशपन ेराजस्व नीमि 

िथा कार्शक्रमका िारेमा सुझाव मदने उदे्दश्र्िे र्ो प्रमिवेदन िर्ार पाररएको छ । र्स समममििे गाउँपामिका अन्द्िगशिका मवमभन्द्न 

स्थानका सरोकारवािाहरु, मवमभन्द्न व्र्मि एवं संस्थाहरुिाट मिमखि, मौमखक िथा मवमभन्द्न माध्र्र्मिाट प्राप्त सुझावहरु र समममििे 

अध्र्र्नका क्रममा देमखएको ग्र्ाप पूरा गनश महसुस र आवश्र्किा ठानेका मवर्र्हरु समटेेर प्रमिवेदन िर्ार पाररएको छ ।  

नेपाििे अन्द्िराशमरिर् फोरमहरुमा गरेका प्रमिवििा, मवकासका अन्द्िरसबिमन्द्िि माममिाहरु, नपेािको संमविानमा व्र्वस्था गररएका 

मौमिक हक िथा राज्र्का नीमि र मनदेर्क मसिान्द्ििाई आिारमवन्द्दकुो रुपमा मिएर स्थानीर् सरकारको हैमसर्ििे संमविानप्रदत्त 

अमिकारक्षेरमभर रहेर अमघ साररएका नीमि, र्ोजना िथा प्रमिवििाहरुिाई कार्ाशन्द्वर्न गने प्रस्थान मवन्द्दकुो रूमा रहेको आगामी 

आमथशक वर्शको वामर्शक िजेट िथा कार्शक्रमि ेस्थानीर् मवत्त व्र्वस्थापन र मवत्त पररचािनका सबिन्द्िमा स्पष्ट मदर्ामनदेर् गनुश जरुरी 

छ। भूमे गाउँपामिकाको सममृिका िामग कोररएका र्ोजनाहरुको कार्ाशन्द्वर्नका िामग आवश्र्क स्रोिको पररपूमिश गनुशका साथ ै

िगानीमैरी कर प्रिािीको माध्र्र्मिाट मदगो एवं अनुमानर्ोग्र् राजस्व पररचािनको सुमनमिििा प्रदान गनुश विशमान राजस्व प्रिािीको 

प्रमुख चुनौमिको रुपमा रहेको छ । स्थानीर् सरकारको हैमसर्ि प्राप्त गरेपमछ स्थानीर्स्िरम ै आन्द्िररक आर् अमभवमृि गरी 

आत्ममनभशरिािफश को मदर्ाउन्द्मुख हनु राजस्व प्रिािीिाई प्रभावकारी गराउन ु हाम्रो िामग पमहिो  प्राथममकिा र चुनौमि रहेको छ । 

सोही र्थाथशिाई मनन ्गदै र्ो प्रमिवेदन िर्ार पाररएको छ । र्स प्रमिवेदनमा समावेर् गररएका सुझावहरुको सफि कार्ाशन्द्वर्न गनश 

समकएमा स्थानीर् मवत्त व्र्वस्थापन एवं राजस्व पररचािनको पिमि िथा मागशमचर सुमनमिि हुनुका साथै आन्द्िररक उत्पादन र रोजगारी 

मसजशनाका माध्र्र्मिाट मदगो आमथशक मवकासका िामग र्ोगदान पुग्न जाने मवश्वास मिइएको छ ।  

र्ो प्रमिवेदन िर्ारीका क्रममा समममििाई महत्वपूिश सुझाव िथा मागशदर्शन प्रदान गनुशहुन ेगाउँपामिका अध्र्क्षज्रू् प्रमि हामदशक आभार 

प्रकट गदशछु । समममिका सिै सदस्र्हरुको पूिशिा नभएमा पमन समममिमा रहेर आआफ्नो स्थानिाट महत्वपूिश भूममका मनवाशह गनुशहुने सि ै

िन्द्र्वादको पार हुनुहुन्द्छ ।   

 

मनकुमारी िुढा (मवष्ट) 

संर्ोजक, 

स्थानीर् राजस्व परामर्श समममि,  

भूमे गाउँपामिका, रुकुम (पूवश)
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परिच्छेद एकः पषृ्ठभूमि 

परिचयः 
नेपािको संमविानको िारा २३० िमोमजम गाउँ कार्शपामिकािे गाउँ सभामा परे् गन ेवामर्शक नीमि िथा कार्शक्रम, िजटे विव्र् र 

आमथशक मविेर्कमा समावेर् गनुशपने राजस्वका नीमि, कानून, करका दर र दार्राहरु, संगठनात्मक संरचना र कार्श प्रमक्रर्ा र मिनमा 

गनुशपन ेसुिारका मवर्र्मा गाउँ कार्शपामिकािाई सुझाव मसफाररर् गनश स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ िमोमजम 

गाउँपामिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा एक स्थानीर् राजस्व परामर्श समममि रहन ेव्र्वस्था रहेको छ । अथशिन्द्रमा सरकारी, मनजी र 

सहकारी सिै क्षेरको उमत्तकै महत्व हुने कुरािाई मध्र्नजर गरी २०६० सािदेमख सरकार र मनजी क्षेरिीचको नीमि सबवादको स्थार्ी 

संर्न्द्रको रुपमा काम गदै राजस्व परामर्श समममिमा सरकारी पदामिकारी िगार्ि स्थानीर् िजार र अथशिन्द्रका अमभर्न्द्िा, मनजी 

क्षेरको छािा संगठनका प्रमिमनमिहरु समेिको प्रमिमनमित्व रहन े व्र्वस्थाको सुरुवािसँग ै संघात्मक व्र्वस्थामा स्थानीर् सरकार 

मक्रर्ार्ीि रहेसँगै स्थानीर् राजस्व परामर्श समममिमा पमन त्र्सको मनरन्द्िरिा मदइएको छ ।  

स्थानीय िाजस्ि पिािर्श समितिको संिचना 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६५ मा गाउँपामिकामा राजस्व सबिमन्द्ि परामर्शका िामग देहार् िमोमजमको एक 

स्थानीर् राजस्व परामर्श समममि रहने व्र्वस्था रहेको छः 

(क) गाउँपामिका उपाध्र्क्षः         संर्ोजक 

(ख) प्रमुख प्रर्ासकीर् अमिकृि         सदस्र् 

(ग) कार्शपामिकािे िोकेको कार्शपामिका सदस्र् मध्रे्िाट एक जना ममहिा समहि दईु जना    सदस्र् 

(घ) मनजी क्षेरको उद्योग वामिज्र् सबिन्द्िी मान्द्र्िा प्राप्त संस्थाको गाउँ िहको अध्र्क्ष वा मनजिे िोकेको प्रमिमनमि  सदस्र् 

(ङ) घरेिु िथा साना उद्योग सबिन्द्िी मान्द्र्िा प्राप्त संस्थाको गाउँ िहको अध्र्क्ष वा मनजिे िोकेको प्रमिमनमि सदस्र् 

(च) कार्शपामिकािे िोकेको कार्शपामिका कार्ाशिर्को राजस्व र्ाखा प्रमुख        सदस्र् समचव 

स्थानीय िाजस्ि पिािर्श समितिको काि, किशव्य ि अधिकाि 
स्थानीर् िहको िजेट िथा कार्शक्रम िजुशमा मदग्दर्शन (पररमाजशन समहि), २०७४ को दफा ५.२.१ िथा गाउँपामिकाको र्ोजना िजुशमा 

मदग्दर्शन, २०७५ िमोमजम स्थानीर् राजस्व परामर्श समममिको काम, किशव्र् र अमिकार देहार् िमोमजम रहेको छः 

क) राजस्व सबिन्द्िी नीमि िथा कानुनको िजूशमा, संर्ोिन, पररमाजशन र सोको पररपािनाका सबिन्द्िमा आवश्र्क परामर्श प्रदान 

गने, 

ख) राजस्वका श्रोि, दार्रा र दर समेिको मवशे्लर्ि गरी आगामी आमथशक वर्शमा प्राप्त हुन सक्न ेराजस्वको अनुमान गने,  

ग) राजस्वका दर र क्षेर िगार्िका आिारमा आन्द्िररक आर्को मवशे्लर्ि र अनुमान गने,  

घ) स्थानीर् उद्योग िथा व्र्ापार व्र्वसार् प्रविशन र रोजगारी मसजशनामा र्ोगदान मदने मकमसमको कर नीमि अविबवन गनश परामर्श 

मदने,  

ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा र्ुल्क, दस्िुर आमदको दर मनिाशरि सबिन्द्िमा परामर्श मदन,े  

च) राजस्व प्रर्ासन सुिारका िामग अन्द्र् आवश्र्क परामर्श मदन े।  
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परिच्छेद दईुः िाजस्िको िौजुदा अिस्थाको विश्लेषण 

िाजस्ि संकलन 

राजस्व संकिनमा मुख्र्िर्ा कर राजस्व र गैरकर राजस्व पदशछन् ।  कर संकिन गदाश स्थानीर् िहिे सिै प्रकारको कर मिन सक्दैन ।  

नेपािको संमविानको अनुसूची ८ मा उल्िेमखि एकि अमिकारको मवर्र्मा र साझा अमिकारको िोमकएको क्षेरमा मार स्थानीर् 

िहिे मनर्मानुसार कर संकिन गनश सक्छ । र्सरी हदेाश स्थानीर् िहिे संकिन गने करको र्ोगदान कुि िजेटको िुिनामा सानो 

देमखन्द्छ । करको आिार मिन्द्द ुस्थानीर् िह भएकािे कर संकिनमा उपिमधि भन्द्दा पमन नमजकको सरकारिे करको मवर्र्मा सुसूमचि 

गने र आम नागररकिाई कर मिने िानी िसाल्नु न ैअमहिेको उपिमधिको रुपमा हनुे देमखन्द्छ ।  

चालु आधथशक िषशको िाजस्ि संकलनको अिस्था 
गि आमथशक वर्श २०७७/०७७ को िुिनामा र्स आमथशक वर्श २०७७/०७८ को साउनदेमख मङ्मसर ममहनासबम कूि राजस्व असुिीमा 

वमृि भएको देमखन्द्छ । गि आमथशक वर्श २०७६/०७७ को साउनदेमख मङ्मसर ममहनासबम प्रथम ५ ममहनामा रु. ६ िाख ९५ हजार ४ 

सर् ५५ रुपैर्ाँ २८ पैसा मार  राजस्व िथा आबदानी भएकोमा र्स आमथशक वर्श २०७७/०७८ को सोही अवमिमा  राजस्व असुिीमा 

वमृि भई रु १६ िाख ९६ हजार ७ सर् ७४ रुपैरँ्ा मार आबदानी भएको छ । र्ो आिारिाई हेदाश चािु आमथशक वर्शमा र्ही गमिमा 

राजस्व संकिनको अवस्था रहे गि आमथशक वर्शमा भन्द्दा चािु आमथशक वर्शमा राजस्व िथा आबदानी वमृि भई समर्मै िक्ष्र् प्राप्त हुन े

अवस्था देमखन्द्छ । 

चािु आमथशक वर्श २०७७/०७८ को साउन ममहनादेमख मङ्मसर ममहनासबमको राजस्व संकिन िथा आन्द्िररक आर्को मववरि देहार् 

िमोमजम रहेको  छ ।  
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चािु आमथशक वर्शको मङ्मसर मसान्द्िसबमको आबदानीको मववरिः 

िडागि िाजश्ि 
र्ीषशक  

वडा नं 
१ 

िडा नं 
२ 

वडा नं 
३ 

िडा नं 
४ 

वडा नं 
५ 

िडा नं 
७ 

िडा नं 
६ 

िडा नं 
८ 

िडा नं 
९ 

टेमलसेन्टर 

पर्ु 
सेिा 
केन्द्र 

िापा  जम्मा 

एकीकृि सम्पति 
कि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

भूमिकि/िालपोि  16594 15671 8691 20478 33145 10432 28993 53392 8437 0 0 0 195833 

घर बहाल कर  220 0 380 1147 0 0 0 1835 135 0 0 9181 12898 

बहाल ववटौरी कर  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पूवाशिाि सेवाको 
उपयोगिा लाग्ने 
कि  0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 

अन्य मनोरञ्जन कर  0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 

कृवष िथा 
पर्ुजन्य 
व्यवसायको 
कािोवाििा लाग्ने 
कि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45915 0 45915 

अखेटोपहारमा 
लाग्ने कर  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य कर  1200 0 0 3000 0 2100 0 0 0 0 0 14119 20419 

औद्योधगक 
तनकायबाट प्राप्ि 
लाभांर्  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सरकारी सम्पमिको 
बहालबाट प्राप्त 
आय  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26461 26461 

पयशटक र्लु्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पदयात्रा र्लु्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

कृवष उत्पादनको 
बबक्रीबाट प्राप्ि 
आय  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

सिकािीसम्पविको 
बबक्रीबाट प्राप्ि 
िकि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य मबक्रीबाट 
प्राप्त रकम  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य सेवा र्लु्क 
िथा मबक्री  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179000 179000 

न्यातयक दस्िुि  500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 

शर्क्षा क्षेत्रको 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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आम्दानी  
पिीक्षा र्ुल्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169500 169500 

यािायाि क्षेत्रको 
आम्दानी  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य प्रर्ासतनक 
सेवा र्ुल्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पार्कश ङ र्ुल्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

नक्सापास दस्िरु  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

मसफारिस दस्िुि  28450 43650 27600 14400 24100 14050 25400 37050 13180 0 0 14200 242080 

व्यक्तिगि घटना 
दस्िुि  2200 650 1700 1400 1900 2900 2550 2500 50 0 0 0 15850 

नािा प्रमाशिि 
दस्िरु  3000 4450 2000 1350 4700 1300 1650 450 850 0 0 0 19750 

अन्य दस्िरु  1450 2550 21434 4050 7490 2300 5300 2103 85254 0 0 36297 168228 

व्यवसातयक 
िक्जष्टेर्न दस्िुि  5000 65100 0 1800 5000 3000 9000 1500 9500 0 0 187310 287210 

ववधुि सम्बशन्ध 
दस्िरु  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जलस्रोि सम्बशन्ध 
अन्य दस्िरु  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य क्षते्रको आय  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

न्याय दण्ड 
जररवाना र जफि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रर्ासमनक दण्ड 
जररवाना र जफि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

धरौटी सदर स्याहा  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

चाल ुहस्िान्िरि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

पजुीिि हस्िान्िरि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ववमा दावव प्रामप्त  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

प्रदषुि मनयन्त्रि 
र्लु्क  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अन्य राजस्व 0 1675 0 650 550 0 0 9845 0 535 0 0 13255 

सिकािी घि जग्गा 
गुडववल बबक्रीबाट 
प्राप्ि िकि  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

व्यवसाय कि  0 6500 3000 0 3500 0 3875 0 0 0 0 36000 52875 

बेरुज ु 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245000 245000 

मनकासा वफिाश  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

अनदुान वफिाश  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

जम्मा  58614 140746 65805 48775 80385 36082 76768 108675 117406 535 45915 917068 1696774 
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परिच्छेद िीनः िाजस्ि संकलनका उद्देश्य ि नीतिहरु 

िाजस्ि संकलनका उद्देश्यहरुः 
आगामी आमथशक वर्श  २०७८/०७९ का िामग आन्द्िररक  राजश्व पररचािन नीमिका उद्दशे्र् मनबनानुसार रहेका छन्:   

• कर सचिेना कार्शक्रम  माफश ि सि ैनागररकमा कर मिने प्रवमृत्तको मवकास गने । 

• वडा कार्ाशिर् र गाउँ कार्शपामिका कार्ाशिर्िीच परस्पर सहर्ोग, सहकार्श र समन्द्वर्को वािावरि मनमाशि 

गरी सिै प्रकारका आमथशक मक्रर्ाकिापहरुिाई करको दार्रामा समेटी अमिकिम् राजश्व पररचािनमा जोड 

मदने । 

•  राजश्व चुहावट मनर्न्द्रिका िामग उत्पे्ररिात्मक र दण्डात्मक नीमि अङ्मगकार गरी कर संकिन िथा पररचािनमा 

प्रदेर् सरकार िथा संघीर् सरकारिाई सहर्ोग गने । 

• आन्द्िररक राजश्व पररचािनमा मदगो वमृि दर हामसि गरी स्थानीर् मवत्त प्रिािीिाई सुदृढ िुल्र्ाउने गरी राजश्व 

प्रिािीमा सुिार गने । 

• स्वच्छ एवं  पारदर्ी कर प्रिािी अविबिन गदै राजश्व प्रिािीिाई समन्द्र्ामर्क एवं िगानीमैरी िनाउने । 

• आन्द्िररक राजश्वका थप स्रोिहरु पमहचान गरी  मौजुदा आन्द्िररक करका दरहरुिाई िागि प्रभावी िनाउन े। 

• कृमर् िगार्ि अन्द्र् क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व िढाई  मनर्ाशि प्रविशन  गने ।   

• स्थानीर् कर प्रिािी िारे आम पेर्ा, व्र्वसार् र सवशसािारि नागररकमा आश्वस्ि पाने ।  
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िाजस्ि संकलनका नीतिहरु 

राजस्व संकलनका उद्देश्यहरु हामसल गनशको लामग दहेाय बमोमजमका नीमिहरु अवलम्बन गननेः  

• सावशजमनक सेवा र राजश्विीचमा िादाबर्िा कार्म गद ैकर नमिन ेव्र्मि वा नागररकिाई कर नमिरेसबम सावशजमनक 

सेवािाट िमञ्चि  गराउने  नीमिको अविबिन गन े।   

• करको दरभन्द्दा दार्रा मवस्िारिाई प्राथममकिा मदई करािारिाई थप फरामकिो िनाउँदै िजैाने । 

• राजश्व संकिनको िामग आवश्र्क जनर्मि पररचािन गरी करदािािाई सहज रुपमा कर मिन ेवािावरि मनमाशि 

गने । 

• कर प्रिािीमा प्रमक्रर्ागि सरिीकरिका िामग प्रर्ासमनक, कानुनी िथा प्रामवमिक मवर्र्हरुमा एकरुपिा र स्पष्टिा 

हुने गरी सुिारको िाटो अपनाउने । 

• करदािािे मिरेको करको जानकारी मदने गरी एकीकृि काडश िनाई मनजिाई उपिधि गराइने व्र्वस्थाको सुरु गने र 

सोही काडशको आिारमा सेवाप्रवाह र मवकास मनमाशिका  कार्शमा संिग्न हुने व्र्वस्था ममिाउने । 

• चोरी मनकासी/पैठारी र अवैि व्र्ापार रोकथामका िामग  मवर्ेर् रिनीमि अपनाउने । 

• करदािा िथा आम नागररकका िामग सूचनामूिक एवं सचेिना अमभवमृि सबिन्द्िी करदािा मर्क्षा कार्शक्रमहरुिाई 

मनरन्द्िर  रुपमा सञ्चािन  गने । 

• कर मर्क्षा, सूचना र सचेिना सबिन्द्िी कार्शहरु आवश्र्किा अनुसार मनजी, गैरसरकारी, उपभोिा महिकारी एवं 

पेर्ागि संघसंस्थाहरु समेिको सहभामगिा र समन्द्वर्मा  सञ्चािन गन े। 

• कर संकिन िथा प्रमिवेदन प्रिािीिाई सूचना प्रमवमि व्र्वस्थापन प्रिािीमा आवि गरी व्र्वमस्थि गने ।  

• सिै परे्ा व्र्वसार्िाई करको दार्रामभर ल्र्ाउने । 
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परिच्छेद चािः किका आिािहरु 

 

नेपािको संमविानिे मदएको अमिकार, राजस्व सबिन्द्िी अमिकार, कार्श मवस्िमृिकरि प्रमिवेदन र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 

२०७४ मा उल्िेख भए अनुसार करका आिारहरु देहार् िमोमजम रहेका छन् : 

क) सबपमत्त 

1. अचि सबपमत्तमा िाग्ने कर (मािपोि, घरजग्गा कर, सबपमत्त कर) 

 

ख) आबदानीः 

1. घर िहाि कर 

 

ग) वस्िु िथा सेवा 

1. मनोरञ्जन (प्रदेर्सगँ साझेदारीमा) 

2. मवज्ञापन कर (प्रदेर्सगँ साझेदारी) 

3. सवारी सािन कर (प्रदेर्सगँ साझेदारी) 

4. व्र्वसार् कर 

 

घ) सेवा र्ुल्क िथा दस्िुर 

1. सेवा र्ुल्क (स्थानीर् पूवाशिार िथा सेवा उपर्ोगमा) 

2. दस्िुर (स्थानीर् िहिाट हुन ेमसफाररर् िगार्िमा) 

3. पर्शटन र्ुल्क 
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परिच्छेद पााँचः  
आगािी आ.ि.को लाधग प्रस्िाविि कि िथा गैिकि िाजस्ि दि 

 

राजस्वको क्षेत्र दायरा 
चाल ु

आ.व.को दर 

प्रस्िावव
ि दर 

पषु्ट्या
ईं 

कैवफय
ि 

अनसूुची १       

सम्पत्ती  कर       

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ुआ.व. 
(रु./वषश) 

प्रस्िावव
ि दर 

साववक 
बमोशज
म 

  

१ पक्की  घर RCC ढलान घर २० २०   

२ पक्की  घर 
माटो र ढुङ्गाले बनेको 
िर प्लाष्टर िररएको १५ १५   

३ कच्ची  घर 

माटो र ढुङ्गाले बनेको, 
मसलेट/ढुङ्गाले 
छाएको 

१० १०   

४ कच्ची घर 

माटो र ढुङ्गाले बनेको, 
जस्िा पािाको छाना 
भएको  

१० १०   

५ कच्ची घर 

माटो र ढुङ्गाले बनेको, 
खरको छाना भएको 
घर 

५ ५   

एकीकृि सम्पशत्त कर लािू भएमा सोही बमोशजम हनु े।       

अनसूुची २       

भूमम कर (मालपोि)       

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 

चाल ु
आ.व.(रु./व

षश) 

प्रस्िावव
ि दर 

साववक 
बमोशज
म 

  

१ जग्िा  रशजषे्ट्रर्न र्लु्क   ४.००% ०   

 २ मालपोि कर 

अब्बल (५०० ब.मम.) २० २०   

दोयम (५०० ब.मम.) १५ १५   

सीम (५०० ब.मम.) १२ १२   

चाहार(५०० ब.मम.) १० १०   

३ जग्िा दाखा (मिरो कायम िने) कूल मूल्यको   ०.५%   

नोटः २ वषशभन्दा लामो समयसम्म कर नबझुाउनेलाई जम्मा कर रकममा २५%, ५ वषशभन्दा बढी समय कर 
नबझुाउनेलाई ३५%, र ८ वषशभन्दा लामो समय कर नबझुाउनेलाई ५०% थप जररवाना लाग्नेछ। िर आ.व. 
२०७४/०७५ भन्दा अिामडको मालपोि रकम र जररवाना साववककै मनयम र दर रेट अनसुार लाग्नेछ।  
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अनसूुची ३       

बहाल कर       

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ बहाल कर कोठा वा घरभाडाको १०.००% ० साववकै   

घर बहाल करका लामि ववमभन्न घर/ग्यारेज/घमु्िीको प्रमि कोठाको न्यूनिम भाडा दर 
(रुपैयााँमा) देहाय बमोशजम हनुेछ। 

      

क 

"क" शे्रिीका मखु्य बजार क्षेत्रमा 
दोमही, मससाघारी, खाबाङ बजार, मत्रवेिी 
बजार, लकुुम जल बजार क्षेत्र वररपरर 

आवास ५०० ५०० साववकै   

पसल/व्यवसाय १००० १००० साववकै   

ठूलो घमु्िी/ढेपली  १००० १००० साववकै   

सानो घमु्िी /ढेपली 
(एक सटर वा सो 
भन्दा सानो आकार) 

५०० ५०० साववकै   

ख 

"ख" शे्रिीका अन्य मखु्य बजार क्षेत्र 
(बालवुा बजार, महि बजार, चनुबाङ 
िैरीिाउाँ बजार) 

आवास ४०० ४०० साववकै   

पसल/व्यवसाय १००० १००० साववकै   

घमु्िी /ढेपली ३०० ३०० साववकै   

ङ अन्य 
ग्यारेज  १००० १००० साववकै   

घमु्िी /ढेपली २०० २०० साववकै   

अनसूुची ४       

व्यवसाय कर       

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ िल्ला/वकराना पसल 

थोक ४००० ४००० साववकै   

खुद्रा २००० २००० साववकै   

कम पूाँजी भएका 
वकराना (ग्रामीि) १००० 

१००० साववकै   

(१ लाख भन्दा कम) ० साववकै   

२ 
कपडा/फेन्सी/जतु्ता 
चपल/ब्याि/कस्मेवटक पसल 

थोक ४००० ४००० साववकै   

खुद्रा २००० २००० साववकै   

३ लेमडज/जेन्स पालशर/सैलनु व्यवसाय 
पालशर िथा कपाल 
काट्ने व्यवसाय 

१००० १००० साववकै   

४ होटल व्यवसाय 

लशजङ फुमडङ सेवाको 
होटल 

३००० ३००० साववकै   

खाना, शचया, नास्िा 
होटल 

१५०० १५०० साववकै   

शचया, नास्िा पसल १००० १००० साववकै   

५ फोटो स्टुमडयो सबै खाले १५०० १५०० साववकै   
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६ बधर्ाला   ३००० ३००० साववकै   

७ उद्योि 

क्रसर उद्योि १०००० 
१०००

० 
साववकै   

मग्रल उद्योि ३००० ३००० साववकै   

काष्ठ/फमनशचर (ठूला 
पूाँजी) 

४००० ४००० साववकै   

काष्ठ/फमनशचर (साना 
पूाँजी) 

३००० ३००० साववकै   

कािज उद्योि २५०० २५०० साववकै   

८ ढंुिा िथा मिट्टी बालवुा मबक्री प्रमि विप ५०० ५०० साववकै   

९ मसलाइ कटाई 

टेलररङ सवुवधा ३००० ३००० साववकै   

साधारि मसलाई 
कटाई 

१००० १००० साववकै   

१० मददरा पसल 

वविरक ८००० ८००० साववकै   

थोक मबके्रिा ५००० ५००० साववकै   

खुद्रा १५०० १५०० साववकै   

११ 
औषधी/एग्रोभेट/आयवेुददक औषधी 
पसल 

बढी पूाँजी (५ लाख 
भन्दा मामथ) 

५००० ५००० साववकै   

कम पूाँजी (५ लाख 
भन्दा कम) 

२५०० २५०० साववकै   

१२ स्वास््य संस्था 

शक्लमनक  ५००० ५००० साववकै   

पोमलशक्लमनक  १०००० 
१०००

० 
साववकै   

सामदुावयक अस्पिाल  १५००० 
१५००

० 
साववकै   

१३ 
इलेक्िोमनक पसल 
(मोबाइल,घडी,अमडयो,मभमडयो आदद) 

बढी पूाँजी (५ लाख 
भन्दा मामथ) 

५००० ५००० साववकै   

कम पूाँजी (५ लाख 
भन्दा कम) 

३००० ३००० साववकै   

१४ 
इलेक्िोमनक व्यवसाय (हाउस वायररङ 
समेि) 

बढी पूाँजी (५ लाख 
भन्दा मामथ) 

३००० ३००० साववकै   

कम पूाँजी (५ लाख 
भन्दा कम) 

२००० २००० साववकै   

१५ पेिोमलयम पदाथश 

पेिोल पम्प (साधारि 
मबके्रिा) 

५००० ५००० साववकै   

प्याक्ट मबके्रिा ३००० ३००० साववकै   

ग्यााँस मसमलण्डर सब 
मडलर 

३००० ३००० साववकै   
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मवट्टिेल मात्र मबक्री १५०० १५०० साववकै   

१६ 
हाडशवेयर/मेशर्नरी/स्यामनटरी/माबशल/
शस्टल/ आल्ममुनयम पसल 

थोक ४००० ४००० साववकै   

खुद्रा ३००० ३००० साववकै   

१७ भााँडा पसल (सबै खाले) 
थोक ४००० ४००० साववकै   

खुद्रा २००० २००० साववकै   

१८ स्टेर्नरी िथा पसु्िक पसल 
थोक २००० २००० साववकै   

खुद्रा १००० १००० साववकै   

१९ पावकश ङ व्यवसाय सबै खाले १५०० १५०० साववकै   

 २० फलफूल िथा िरकारी पसल 
थोक ६०० ६०० साववकै   

खुद्रा ४०० ४०० साववकै   

२१ पानी घट्ट 

६ मवहनाभन्दा कम 
चल्ने 

५०० ५०० साववकै   

६ मवहनाभन्दा बढी 
चल्ने 

१००० १००० साववकै   

२२ ववत्तीय क्षेत्र 

ववत्तीय संस्था 
(वाशिज्य बैंक) 

२५०० २५०० साववकै   

बहउुद्देश्यीय सहकारी २५०० २५०० साववकै   

बचि िथा ऋि 
सहकारी फाइनान्स 
कम्पनी 

१५०० १५०० साववकै   

ववमनयम संर्ोधन 
स्वीकृमि/कायशक्षेत्र 
ववस्िार (छुट्टाछुटै्ट) 

  ५०० नयााँ   

संघसंस्थाबाट माि 
भए बमोशजम राय 

  ३०० नयााँ   

सहकारी संस्था 
एकीकरि र ववभाजन 

  ५०० नयााँ   

लेखापरीक्षक मनयशुि 
समथशन 

  ५०० नयााँ   

दिाश खारेजी 
(व्यवस्था बाहेक 
थप) 

  ५०० नयााँ   

ममन िान्सफर, लघ ु
ववत्त 

१००० १००० साववकै   

२३ मनजी  रै्शक्षक संस्था दिाश 

प्रमि कक्षा रु.३००० 
का दरले ३ वटा 
सेक्सन कक्षा 
सम्मको 

१५००० 
१५००

० 
साववकै   
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२४ रै्शक्षक संस्था (मनजी) कक्षा थप प्रमि कक्षा संख्या २००० २००० साववकै   

२५ रै्शक्षक संस्था कक्षा थप (सामदुावयक) प्रमि कक्षा संख्या १००० १००० साववकै   

२६ ममल 
कुटानी/वपसानी १००० १००० साववकै   

पेलानी १५०० १५०० साववकै   

२७ सनुचााँदी पसल 
िरिहना मनमाशि िथा 
खररद मबक्री 

२५०० २५०० साववकै   

२८ ममशि पसल 
मोटर पाटशस मबक्री 
िथा ममशि 

१५०० १५०० साववकै   

२९ फे्रस हाउस 
खाबाङ क्षेत्र २००० २००० साववकै   

अन्य क्षेत्र १००० १००० साववकै   

३० पेन्टर पसल 
पेशन्टङ/साइन बोडश 
लेख्ने काम 

२००० २००० साववकै   

३१ परामर्श सेवा कम्पनी/व्यवसाय दिाश ववववध कन्सल्टेन्सी 
दिाश/नवीकरि 

  ५००० नयााँ   

३२ मनमाशि व्यवसाय 

"घ" विशको मनमाशि 
व्यवसायी दिाश र्लु्क 

१०००० 
१०००

० 
साववकै   

मनमाशि व्यवसाय 
सूचीकृि/नवीकरि 

५००० ५००० साववकै   

दिाश प्रमािपत्र 
प्रमिमलपी 

  १००० नयााँ   

३३ पलु हाउस व्यवसाय  
पलु हाउस लिायिका 
व्यवसाय 

५००० ५००० साववकै   

३४ नसशरी दिाश/नवीकरि कृवष िथा वन १००० १००० साववकै   

३५ मनजी वन दिाश प्रमि विश वफट   २ नयााँ   

३६ झोला कुम्लाको व्यापारी 

पटके र्लु्क प्रमि 
कुम्ला (रमसद 
अमनवायश 
िाउाँपामलकाभर १५ 
ददनसम्म लािू हनुे) 

१००० १००० साववकै   

कपडा बाहेकका 
पटके र्लु्क प्रमि 
कुम्ला (रमसद 

अमनवायश 
िाउाँपामलकाभर १५ 
ददनसम्म लािू हनुे) 

३०० ३०० साववकै   

  अन्य निोवकएको व्यवसाय 
यस ऐनमा उल्लेख 
भए बाहेक 

3000 ३००० साववकै   

नोटः व्यवसाय दिाश िरेपमछ प्रत्येक आमथशक वषशमा नवीकरि िनुशपने   ०     
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छ। 

अनसूुची ५ ०     

जमडबटुी, कवाडी र जीवजन्ि ुकर   ०     

क्र.सं
. वववरि ववस्ििृ वववरि 

चाल ु
आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ 
जमडबटुी मनकासीका लामि सम्बशन्धि 
मनकायमा मसफाररर् दस्िरु 

पााँचऔलें, घोडािाप्रे, 
सिवुा, वन आल ु
लिायिका सबै 
प्रकारका 
जमडबटुीहरुको 
प्रचमलि बजार 

मूल्यको 

५.००% ० साववकै   

  भीर मौरीको मह 
प्रचमलि बजार 
मूल्यको (न्यूनिम)् 

५.००% ० साववकै   

२ काठ प्रमि घन वफट ५ ५ साववकै   

३ कवाडी  माल  
मससा, कािज, प्लावष्टक 
प्रमि वकलो 

०.५ १ साववकै   

४ खोटो प्रमि मलटर/वकलो ५ ५ साववकै   

५ हेम धािो प्रमि वकलो ५ ५ साववकै   

६ 

काननुले मनषेध िरेको बाहेक अन्य मिृ 
वा माररएका जीवजन्िकुो हाड, मसङ, 

छाला, प्वााँख 

कूल मूल्यको २.००% ० साववकै   

अनसूुची ६ ०     

  सवारी साधन कर प्रदेर् कानून बमोशजम   ०     

अनसूुची ७ ०     

ववज्ञापन कर ०     

प्रदेर् कानून बमोशजम बाहेकको अवस्थामा ०     

सावशजमनक स्थलमा ववज्ञापन वा साइन बोडश राखे वापि वावषशक   ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ होमडशङ बोडश प्रमि विश वफट ५० ५०     

२ रवङ्गन ववज्ञापन (फ्लेक्स) प्रमि विश वफट २५ २५     

३ अन्य पोष्टर, पम्पलेट प्रमि विश वफट १० १०     

अनसूुची ८ ०     

मनोरञ्जन कर ०     

प्रदेर् कानूनमा व्यवस्था भएको बाहेक ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 
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१ मेला महोत्सव प्रमि ददन १००० १०००     

२ 
खेलकूद लिायि अन्य मनोरञ्जनात्मक 
कायशक्रम 

प्रमि कायशक्रम १००० १०००     

३ क्यारम बोडश प्रमि क्यारम बोडश १००० १०००     

अनसूुची ९ ०     

बहाल मबरौटी कर ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ 
टहरा नबनाई सावशजमनक जग्िा बहाल 
(मखु्य बजार) 

(वावषशक) प्रमि विश 
ममटर 

५० ५० साववकै   

२ 
टहरा नबनाई सावशजमनक जग्िा बहाल 
(मखु्य बजार बाहेक) 

(वावषशक) प्रमि विश 
ममटर 

२५ २५ साववकै   

३ 
टहरा बनाई सावशजमनक जग्िा बहाल 
(मखु्य बजार) 

(वावषशक) प्रमि विश 
ममटर 

१०० १०० साववकै   

४ 
टहरा बनाई सावशजमनक जग्िा बहाल 
(मखु्य बजार बाहेक) 

(वावषशक) प्रमि विश 
ममटर 

५० ५० साववकै   

४ 
सावशजमनक स्थलमा ढुङ्गा मिट्टी बालवुा 
थपुारे वापि 

प्रमि ददन १० १० साववकै   

५ मनमाशि, रेखदेख ममशि सम्भार खचश 

अनसूुची ३ को घर 
बहाल करमा 
िोवकएको न्यूनिम ्
भाडा दर बमोशजम 

  ० साववकै   

अनसूुची १० ०     

पावकश ङ र्लु्क (िोवकएको पावकश ङ क्षेत्रमा मात्र) ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 

चाल ु
आ.व.(रु./व

षश) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ दईु पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन   ५ ५ साववकै   

२ चार पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन प्रमि घण्टा रु 5 ५ साववकै   

नोटः सरकारी सवारी साधनलाई पावकश ङ र्लु्क नलाग्ने ।  ०     

अनसूुची ११ ०     

िेवकङ र्लु्क ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि 
चाल ु

आ.व.(रु.) 

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ स्वदेर्ी प्रमि ददन प्रमि व्यशि २० २० साववकै   

२ ववदेर्ी प्रमि ददन प्रमि व्यशि १०० १०० साववकै   

नोटः स्वदेर्ी ववद्याथीहरुलाई ५० प्रमिर्ि छूट   ०     

अनसूुची १२ ०     
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सेवा र्लु्क दस्िरु ०     

मसफाररर् र प्रमाशिि र्लु्क ०     

क्र.सं
. वववरि ववस्ििृ वववरि चाल ुआ.व.  

प्रस्िावव
ि दर 

    

१ 

प्रमाशिि र्लु्क 

नािा प्रमाशिि िने १५० १५० साववकै   

२ 
जन्म मममि प्रमाशिि 
िने, िराउन े

१५० १५० साववकै   

३ वववावहि प्रमाशिि २०० २०० साववकै   

४ 
अवववावहि प्रमाशिि 
िने 

५०० ५०० साववकै   

५ 
घर पािाल प्रमाशिि 
िने 

३०० ३०० साववकै   

६ 
व्यशििि वववरि 
प्रमाशिि िने 

२०० २०० साववकै   

७ 
जीवविसाँिको नािा 
प्रमाशिि िने 

१५० १५० साववकै   

८ 
हकवाला वा हकदार 
प्रमाशिि िने ५०० ५०० साववकै   

९ 
कािज र मन्जरुीनामा 
प्रमाशिि िने 

२०० २०० साववकै   

१० 

जग्िा मूल्याङ्कन 
मसफाररर् प्रमाशिि 
िने 

५०० ५०० साववकै   

११ 

आमथशक अवस्था 
कमजोर वा ववपन्निा 
प्रमाशिि 

० ० साववकै   

१२ संरक्षक प्रमाशिि िने १५० १५० साववकै   

१३ 

आमथशक अवस्था 
बमलयो वा सम्पन्निा 
प्रमाशिि 

५००० ५००० साववकै   

१४ 

मसफाररर् र्लु्क 

अंग्रजेी माध्यममा 
मसफाररर् िथा 
प्रमाशिि िने 

३०० ३०० साववकै   

१५ अपाङ्गिा मसफाररर् ० ० साववकै   

१६ 
नाबालक पररचयपत्र 
मसफाररर् 

५० ५० साववकै   

१७ 
व्यशििि संरक्षक 
मसफाररर् िने 

० ० साववकै   
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१८ 
संस्थािि संरक्षक 
मसफाररर् िने 

१५० १५० साववकै   

१९ नािररकिा मसफाररर् १५० १५० साववकै   

२० 
नािररकिा प्रमिमलपी 
मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

२१ 
वैवावहक अवङ्गकृि 
नािररकिा मसफाररर् 

५०० ५०० साववकै   

२२ 

छात्रवृशत्त मसफाररर् 
(ववपन्न छात्रवृशत्त 
मनर्लु्क) 

१५० १५० साववकै   

२३ 
बहाल करको 
लेखाजोखा मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

२४ 
मोही लिि कट्टाको 
मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

२५ 

घरजग्िा करको 
लेखाजोखा िरी 
मसफाररर् िने 

२०० २०० साववकै   

२६ 

व्यापार व्यवसाय बन्द 
भएको, सञ्चालन 
नभएको वा व्यापार 
व्यवसाय हुाँदै नभएको 
मसफाररर् िने 

१०० १०० साववकै   

२७ 

ममलापको कािज 
िराउने मनवेदन दिाश 
िनश मसफाररर् िने 

२०० २०० साववकै   

२८ 
मनःर्लु्क स्वास््य 
उपचार मसफाररर् 

० ० साववकै   

२९ 
सर्लु्क स्वास््य 
उपचार मसफाररर् 

१०० १०० साववकै   

३० 

पजुाशमा पक्की घर 
कायम िनश मसफाररर् 
(प्रमि विश मम) घरले 
चचेको 

५ ५ साववकै   

३१ 

पजुाशमा कच्ची घर 
कायम िनश मसफाररर् 
(प्रमि विश मम) 

३ ३ साववकै   

३२ 
चार वकल्ला मसमाना 
कायम/प्रमाशिि 

५०० ५०० साववकै   
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३३ 

फरक-फरक नाम, 

थर, जन्म मममि 
प्रमाशिि िथा दवैु 
नाम िरेको व्यशि 
एकै हो भन्ने 
मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

३४ 

नाम, थर वा 
जन्ममममि संर्ोधनको 
मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

३५ 
अस्थायी/स्थायी 
बसोबास मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

३६ जग्िा दिाश मसफाररर् ३०० ३०० साववकै   

३७ 
जग्िाधनी पूजाश 
हराएको मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

३८ 
वकत्ताकाट िनश 
मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

३९ 
नामसारी िनश 
मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

४० 
जग्िाको हक 
सम्बन्धमा मसफाररर् 

२०० २०० साववकै   

४१ घर बाटो मसफाररर् ३०० ३०० साववकै   

४२ 
घर बाटो नभएको 
मसफाररर् 

३०० ३०० साववकै   

४३ 

मिृकसाँिको नािा 
प्रमाशिि िथा 
सजशममन मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

४४ 
जीववि रहेको 
मसफाररर् 

१५० १५० साववकै   

४५ 
उद्योि ठाउाँसारी िनश 
मसफाररर् 

५०० ५०० साववकै   

५० 
पालन पोषिका लामि 
मसफाररर् 

० ० साववकै   

५१ 
धारा जडानको लामि 
मसफाररर् 

५० ५० साववकै   

५२ 
ववद्यिु जडानको लामि 
मसफाररर् 

५० ५० साववकै   

५४   
व्यवसाय नवीकरि 
मसफाररर् 

३०० ३०० साववकै   
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५३ संघ संस्था 

संस्था 
दिाश/नववकरि/कायश
क्षेत्र स्वीकृमि 
मसफाररर् 

५०० ५०० साववकै   

टोल ववकास संस्था 
दिाश/नवीकरि 

  १००० नयााँ   

 ५४ 

शर्क्षा सम्बन्धी 

ववद्यालय खोल्न 
मसफाररर् 

१००० १००० साववकै   

 ५५ 

सामदुावयक 

ववद्यालयको कक्षा 
कोठा थप्न मसफाररर् 
(प्रमि कक्षा) 

५०० ५०० साववकै   

 ५६ 

मनजी ववद्यालयको 
कक्षा कोठा थप्न 
मसफाररर् (प्रमि 
कक्षा) 

१००० १००० साववकै   

 ५७ 
ववद्यालय ठाउाँसारी 
िनश मसफाररर् 

५०० ५०० साववकै   

५८ 
कक्षा ८ को माकश सीट 
प्रमिमलपी 

२०० २०० साववकै   

५९ 

शर्क्षक सरुवा 
सहममि/अनमुमि 
(मा.वव.) 

१५०० १५०० साववकै   

६० 

शर्क्षक सरुवा 
सहममि/अनमुमि 
(आ.वव.) 

१००० १००० साववकै   

६१ कोठा खोल्ने कायश/ रोहबरमा बस्न े   ५०० ५०० साववकै   

६२ सशजशममन मचुलु्का   ५०० ५०० साववकै   

६३ योजना सम्झौिा र्लु्क उपभोिा समममि ५०० ५०० साववकै   

६४ योजनाको भिुानी/फरफारक मसफाररर्   ५०० ५०० साववकै   

६५ 
नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम 
मसफाररर् 

  ५०० ५०० साववकै   

६६ उद्योि दिाश मसफाररर्   १००० १००० साववकै   

६७ कोटश वफ ममनाहा मसफाररर्   ० ० साववकै   

६८ चौपाया सम्बन्धी मसफाररर् प्रमि चौपाया ५० ५० साववकै   

६९ 

आयाि मनयाशिमा चौपाया स्वास््य जााँच 
िथा मनकासी प्रमि चौपाया मसफाररर् 
र्लु्क 

भैंसी/रााँिो २०० २०० साववकै   

भैंसी/रााँिो (१ देशख 
२ वषश) 

१०० १०० साववकै   
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िाई/िोरु ५० ५० साववकै   

बाख्रा/भेडा/खसी/बो
का ५० ५० साववकै   

कुखुरा/हााँस ५ ५ साववकै   

कुखुरा/हााँस चल्ला १ १ साववकै   

७० घर नक्सा पास/नामसारी दस्िरु 

नयााँ घर नक्सा पास 
(प्रमि व.वफ.) 

  ६ नयााँ   

नक्सा संर्ोधन (प्रमि 
व.वफ.) 

  ५ नयााँ   

नक्सा नामसारी (प्रमि 
व.वफ.) 

  ३ नयााँ   

७१ घर नक्सा प्रमिमलपी प्रमाशिि/नवीकरि 

नक्सा प्रमिमलपी (प्रमि 
व.वफ.) 

  ३ नयााँ   

मनमाशि म्याद थप 
(नवीकरि) 
प्रमिमवहना 

  २००० नयााँ   

७२ घर सम्पन्न प्रमाशिि/अमभलेखीकरि 

परुानो पक्की घर 
अमभलेखीकरि (प्रमि 
व.वफ.) 

  ५ साववकै   

कच्ची घर (प्रमि घर) १००० १००० साववकै   

७३ 
व्यशििि घटना दिाश जररवाना र्लु्क 
(३५ ददनमभत्र मनर्लु्क) 

जन्म दिाश ५० ५० साववकै   

मत्य ुदिाश ५० ५० साववकै   

वववाह दिाश ५० ५० साववकै   

बसाइसराइ 
(आउने/जाने) 

५० ५० साववकै   

सम्बन्ध मबच्छेद ५० ५० साववकै   

७४ न्यावयक समममि दस्िरु  

मनवेदन पेर् िदाश १०० १०० साववकै   

प्रमिउत्तर पत्र पेर् 
िदाश  १०० १०० साववकै   

मेलममलाप दस्िरु  ५०० ५०० साववकै   

नक्कलको हकमा 
सक्कल पानाको प्रमि 
पषृ्ठको 

५ ५ साववकै   

न्यावयक समममिको 
मनिशय प्रमि पषृ्ठ 

५ ५ साववकै   

मलशखि कािजपत्रको 
नक्कल नमलई फोटो 
शखच्न चाहेमा प्रमि 

५ ५ साववकै   
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पानाको 

७५ वन पैदावार 

वन पैदावार जन्य 
मनकासी दस्िरु (प्रमि 
क्यूवफ) 

रु. ५ / रु. ५ / साववकै   

७६ स्थानीय स्लेट दस्िरु मबक्री मूल्यको २.००% ० साववकै   

७७ जलस्रोि 
जलस्रोि समममि दिाश 
नववकरि  

३००० ३००० साववकै   

७८ बैंक खािा खोल्न मसफाररर् 
पामलकाको योजनामा 
उसलाई मनःर्लु्क 

  १५० थप   

७९ अन्य मसफाररस     १५० थप   

अनसूुची १३ ०     

पयशटन र्लु्क (प्रमिददन) ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि चाल ुआ.व. 
प्रस्िावव
ि दर 

    

१ दृष्ट्यावलोकन 
स्वदेर्ी  ५० ५० साववकै   

ववदेर्ी १०० १०० साववकै   

२ अध्ययन भ्रमि 
स्वदेर्ी  ५० ५० साववकै   

ववदेर्ी १०० १०० साववकै   

नोटः स्वदेर्ी ववद्याथीहरुलाई ५० प्रमिर्ि छूट, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नािररक, अमि ववपन्न 

व्यशिलाई प्रमािका आधारमा मनःर्लु्क 
०     

अनसूुची १४ ०     

फोहोरमैला व्यवस्थापन र्लु्क ०     

क्र.सं
. 

वववरि ववस्ििृ वववरि चाल ुआ.व. 
प्रस्िावव
ि दर 

    

१ होटल व्यवसाय वावषशक ५०० ५०० साववकै   

२ पसल वावषशक २०० २०० साववकै   

३ घरबाट मनस्कने फोहर वावषशक १०० १०० साववकै   

िोवकएको स्थान बाहेक जथाभावी फोहर िन,े थपुाने कायश िरेमा कानून बमोशजम थप 
जररवाना िररने ।  
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परिच्छेद छः आगािी आ.ि.को लाधग अनुिातनि कि िथा गैिकि िाजस्ि दि 

मस. नं. राजस्वका क्षते्रहरु 
िि आ.व.को यथाथश 

रकम 

चाल ुआ.व.को 
संर्ोमधि अनमुान 

आिामी आ.व.को 
अनमुान 

कैवफयि 

१ एकीकृि सम्पमि कर ०.   ०   

२ भूममकर/मालपोि ८२९०६३. ७५०००० ७८७५००   

३ घर बहाल कर ४७२८०. ५५००० ५७७५०   

४ बहाल ववटौरी कर १२००.   ०   

५ 
पूवाशधार सेवाको उपयोिमा लाग्ने 
कर 

०.   ५००००   

६ अन्य मनोरञ्जन कर ०. ५००० १००००   

७ 
कृवष िथा पर्जुन्य व्यवसायको 
कारोवारमा लाग्ने कर 

९६७२६. ६०००० ६३०००   

८ अखेटोपहारमा लाग्ने कर ०.   ०   

९ अन्य कर ३९४७६९. ३०००० ३१५००   

१० औद्योमिक मनकायबाट प्राप्त लाभांर् ०.   ०   

११ 
सरकारी सम्पमिको बहालबाट प्राप्त 
आय 

०. २५०००० २६२५००   

१२ पयशटक र्लु्क ०.   ०   

१३ पदयात्रा र्लु्क ०.   ०   

१४ 
कृवष उत्पादनको मबक्रीबाट प्राप्त 
आय 

०. १००००० १०५०००   

१५ 
सरकारीसम्पशत्तको मबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

०.   ०   

१६ अन्य मबक्रीबाट प्राप्त रकम ०.   ०   

१७ अन्य सेवा र्लु्क िथा मबक्री ५४७३००. २०००० २१०००   

१८ न्यावयक दस्िरु ०. ३००० ३१५०   

१९ शर्क्षा क्षेत्रको आम्दानी ०.   ०   

२० परीक्षा र्लु्क ८०५०. २००००० २१००००   

२१ यािायाि क्षेत्रको आम्दानी ०.   ०   

२२ अन्य प्रर्ासमनक सेवा र्लु्क ४५२९२९. ३७५००० ३९३७५०   

२३ पावकश ङ र्लु्क ०.   ०   

२४ नक्सापास दस्िरु ०.   ०   

२५ मसफाररस दस्िरु ८३०९४५. ७५०००० ७८७५००   

२६ व्यशििि घटना दस्िरु २०७५०. ४०००० ४२००० ० 

२७ नािा प्रमाशिि दस्िरु ६४००. ३५००० ३६७५०   

२८ अन्य दस्िरु १९२३५. २२५००० २३६२५०   

२९ व्यवसावयक रशजषे्टर्न दस्िरु ५५४००. ४००००० ४२००००   

३० ववधुि सम्बशन्ध दस्िरु ०.   ०   
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३१ जलस्रोि सम्बशन्ध अन्य दस्िरु ०. ४५००० ४७२५०   

३२ अन्य क्षेत्रको आय २१५०. ५००० ५२५०   

३३ न्याय दण्ड जररवाना र जफि ०.   ०   

३४ प्रर्ासमनक दण्ड जररवाना र जफि ०. ५०००० ५२५००   

३५ धरौटी सदर स्याहा ०. १००००० १०५०००   

३६ चाल ुहस्िान्िरि ०.   ०   

३७ पजुीिि हस्िान्िरि ०.   ०   

३८ ववमा दावव प्रामप्त ०.   ०   

३९ प्रदषुि मनयन्त्रि र्लु्क ०.   ०   

४० अन्य राजस्व ११४६३५. ३०००० ३१५००   

४१ 
सरकारी घर जग्िा िडुववल 
मबक्रीबाट प्राप्त रकम 

०. 
  

० 

  

४२ व्यवसाय कर २३९६००. २००००० २१००००   

४३ बेरुज ु ५७६०००. ७००००० ७३५०००   

४४ मनकासा वफिाश ०.   ०   

४५ अनदुान वफिाश ०.   ०   

   जम्मा ४२४२४३२. ४४२८००० ४७०४१५०   
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परिच्छेद सािः तनश्कषश िथा सुझाि 

तनश्कषश 
नेपािको संमविानको अनुसूची ८ िथा नेपाि सरकार कार्श मवस्िमृिकरि प्रमिवेदन र स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा 

उल्िेख भए िमोमजम व्र्मिको अचि सबपमत्तमा िाग्न े मािपोि, घर जग्गा कर, सबपमत्त कर, घरिहाििाट हनुे आबदानी कर, 

व्र्वसार् कर िथा स्थानीर् पूवाशिार सेवा उपर्ोग र मसफाररर् िगार्िमा दस्िुरिाट स्थानीर् िहिे एकि रुपमा आबदानी प्राप्त गनश 

सक्ने व्र्वस्था छ  भने मनोरञ्जन कर, मवज्ञापन कर र सवारी सािन कर िगार्िका करहरु प्रदेर् सरकारसँग साझा रुपमा आबदानी गनश 

सक्ने व्र्वस्था छ ।  

सोही आिारमा भूमे गाउँपामिकािे हािसबम संकिन गरेको कर िथा राजस्वको आबदानी सकारात्मक मदर्ाउन्द्मुख देमखन्द्छ । सामवक 

स्थानीर् मनकार्को रुपमा सामवकका महि, मोरािाङ, काँक्री, काँडा र चुनिाङ गा.मव.स. को आबदानीको िुिनामा हािको राजस्व 

िथा आबदानीको मववरि िुिना गदाश कर िथा राजस्व संकिन र सदपुर्ोगमा मनकै सुिार आएको मान्द्न समकन्द्छ । आमथशक वर्श 

२०७४।०७५ देमख २०७५।०७६ र २०७६।०७७ सबम आउँदा आन्द्िररक आबदानीको आकारमा क्रमर्ः सकारात्मक पररविशन 

आइरहेको छ । र्द्यपी, अझैं पमन सिै व्र्मि, व्र्वसार्ीहरु कर प्रमक्रर्ा र दार्रामा आइसकेको भने देमखँदैन । आगामी मदनमा कर 

प्रिािी र आबदानीिाई व्र्वमस्थि गनश गाउँपामिकाकोिफश िाट केही सुिारोन्द्मुख कदमहरु चािेको खण्डमा गाउँपामिकाको आन्द्िररक 

आर्मा िढोत्तरी हुनुका साथै दरे्कै कर प्रर्ासनमा टेवा पुग्ने मनश्कर्श समममिको रहेको छ ।  

सुिािका लाधग केही सुझािहरुः 
क) कर प्रिािीमा सुिार गनश व्र्वस्थापन सूचना प्रिािीको अविबिनका साथै नवीनिम ्प्रमवमिहरुको उपर्ोगमा जोड मदने ।  

ख) करदािािे मिरेको करको मववरि एकीकृि काडश िनाई कर मिरेका करदािाहरुको मववरि प्रकार्नको व्र्वस्था ममिाउने ।  

ग) आर् आजशन र व्र्वसार् गने सिैिाई स्थार्ी िेखा नबिर प्रदान गनश आन्द्िररक राजस्व कार्ाशिर्सँग समेि समन्द्वर् गरी 

व्र्वसार् दिाशिाई अमनवार्श गन े।  

घ) मर्क्षि संस्थािे मवद्याथी/अमभभावकसगँ सहर्ोग मिएमा सोको अमभिेख र िेखापरीक्षि र सावशजमनकीकरिमा जोड मदने।  

ङ) पामिकामा दिाश भएका सि ैप्रकारका व्र्वसार्ीहरुिाई नवीकरि गदाश सि ैप्रकारका कर चुिाको प्रमािपरहरु अमनवार्श 

रुपमा पेर् गनश िगाउन ेर व्र्वसार् दिाश नवीकरि गदाश िहाि कर त्र्सैसँग आवि गन े।  

च) सबभव भएसबम सिै वडा नभए केही वडामा मार भए पमन एकीकृि सबपमत्त कर प्रिािी िाग ूगरी मवस्िार गदै िैजान े।  

छ) गाउँपामिकािाट वा अन्द्िगशि कार्ाशिर्िाट सञ्चािन हुन ेजुनसुकै कार्शक्रम/आर्ोजनामा िेख, रचना, प्रश्नपर, पुरस्कार 

िगार्िमा अमनवार्श कर कट्टी गनुशपने ।  

ज) कर चेिना अमभवमृिका िामग प्रविशनात्मक, सचेिनात्मक कार्शक्रमहरु सञ्चािन गने ।  

झ) मवद्युिीर् उपकरि, प्िामष्टक, मससा िगार्िका नकुमहन ेफोहरिाई स्थानीर् िहमै पुनःचक्रि गरेमा मनःर्ुल्क र अन्द्र्र पैठारी 

हुने भएमा न्द्रू्न र्ुल्कमा पठैारी गने व्र्वस्था ममिाउने ।  

ञ) मनर्ाशि प्रविशनका िामग स्थानीर् कृमर् उपजहरुको िजारीकरि गरी मनर्ाशि र्ुल्क ममनाहा गने ।  

ट) प्राकृमिक सािन स्रोिको अमिकिम् उपर्ोग गदाश वािावरिीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरेर मार गने ।  
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ठ) वस्िुभाउ ओसारपसार गदाश स्वस्थ पर्पुंक्षी मार ओसारपसारको अनुममि प्रदान गनश मुख्र् नाकाहरुमा पर्ुपंक्षी जाँच 

कक्ष/क्वारेन्द्टाइन स्थापना गरी सबिमन्द्िि प्रामवमिक खटाउने ।  

ड) वैदेमर्क रोजगारीिाट प्राप्त मवप्रेर्ििाई उपर्ोग गनश रेममट हाइड्रो, रेममट उद्योग िगार्िका मोडेि सुरुवाि गरी मवपे्रर्ििाई 

उत्पादनर्ीि क्षेरमा िगानीको वािावरि सजृना गन े।  

ढ) जिमवद्युिको प्रचुर सबभावना रहेकािे आर्ोजना मनमाशि सञ्चािनमा प्रदेर् िथा संघीर् सरकारसँग समन्द्वर् गरी 

अन्द्िरसरकारी मवत्त, स्वदरे्ी िथा मवदरे्ी िगानीको वािावरि मनमाशिमा जोड मदने ।  

ि) सामामजक सुरक्षा िगार्ि सि ैप्रकारका सरकारी िथा मनजी कारोिारिाई िैंमकङ प्रिािीमा जोड मदन े।  

ि) मकसान िथा रू्वा उद्यमीहरुिाई न्द्रू्न दरमा ऋि िथा अनदुानको व्र्वस्था गरी स्थानीर् स्िरमै स्वाविबिनको मवकास गन े।  

थ) मवद्युि, इन्द्टरनेट िगार्िका पूवाशिार मवकास गरी राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रिािी, स्थानीर् समञ्चि कोर् व्र्वस्थापन 

सूचना प्रिािी माफश ि मवत्तीर् सुर्ासनमा जोड मदने ।  

द) राजस्व पररचािनका दृमष्टिे गैरकर राजस्वका हािका दरहरुमा र्थावि ्राख्ने ।  

ि) कर िथा गैर कर प्रर्ासनमा प्रत्र्क्ष संिग्न हनुे जनर्मिको मजबमेवारी र जवाफदेमहिा मनिाशरि, आवमिक िामिम जस्िा 

कार्शक्रम सञ्चािन गन े । 

न) सूचना प्रमवमि िथा नर्ाँ प्रिािीसबिन्द्िी पुनिाशजगी िामिम सञ्चािनका िामग सूचना िथा अमभिेख केन्द्रसँग आवि हुन े

गरी सुमविा सबपन्द्न िामिम कक्ष स्थापना गन े।  

ऩ) वन िथा जमडिुटी पैठारीमा मडमभजन वन कार्ाशिर्, प्रदेर् सरकार िथा संघीर् सरकारसँग समन्द्वर् गरी व्र्वमस्थि गन े।  

प) राजस्व आबदानीको मववरि मामसक रुपमा प्रकार्न िथा प्रर्ारिको व्र्वस्था ममिाउने ।  

फ) राजस्व संकिन, व्र्वसार् दिाश िगार्िका एकीकृि घुबिी सेवा सिै वडामा सञ्चािन गने ।  

ि) कर प्रर्ासन, व्र्वस्थापन िगार्ि कर सबिन्द्िी नपेाि सरकार, प्रदेर् सरकार र गाउँपामिकािे िजुशमा गरेका मौजुदा 

कानूनहरुको कार्ाशन्द्वर्नका िामग प्रविशनात्मक र दण्डात्मक नीमि िाग ूगन े।  

भ) स्थानीर् उत्पादन र रोजगारीमा टेवा पुर् र्ाउने उद्योग व्र्वसार्हरुिाई मनमिि अवमिसबम कर छूटका साथै प्रविशनको 

व्र्वस्था ममिाउने ।  
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