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भरु्मका 

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दर्िन, २०७४ अनसुार यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकािे 
आगामी आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम तजुिमाको सम्बन्द्िमा नेपािको 
संर्विान र प्रचर्ित काननुको अर्िनमा रही गाउँपार्िकाको कायिक्षेत्र र्भत्र पररचािन गनि सक्ने राजश्वको 
स्रोत, दायरा र दर समेतको र्वश्लरे्ि गरी आगामी आर्थिक वर्िमा प्राप्त हनु सक्ने राजर्वको अनमुान गने 
प्रयोजनको िार्ग गदित यस राजश्च परामर्ि सर्मती यर्ह र्मर्त २०७४।०४।१८ गते र्सरीजङ्घा 
गाउँपार्िकाको पर्हिो कायिपार्िकाको बैिक र्निियानसुार यो सर्मतीको गिन भएको हो। 

 आगामी आ.व. २०७४/०७५ को िार्ग पेर् हनु गईरहेको यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकाको वार्र्िक 
बजेट तथा कायिक्रम र आर्थिक र्विेयकमा समावेर् गररनपुने राजश्व परामर्ि सम्बन्द्िी र्वर्यहरु सझुाव 
ददने हेतिेु यो प्रर्तवेदन तयार पाररएको हो। यस प्रर्तवेदनिे र्सररजङ्घा गाउँपार्िकाको ददगो आर्थिक 
र्वकासका िार्ग सहयोग प-ुयाउने छ भने्न र्वश्वास र्िएको छु। 

 यस प्रर्तवेदन तयार गनि सहयोग गनुिहनुे तथा अमलु्य सल्िाह सझुाव र र्वचार प्रदान गनुिहनु े
श्रीमान अध्यक्षज्य,ु यस सर्मतीका सदस्यहरु तथा अन्द्य सबै सरोकारवािाहरुिाई र्वर्र् िन्द्यवाद ददन 
चाहन्द्छु। 
  

 

           

 

ज्ञानमाया चौहान 
संयोजक 

राजश्व परामर्ि सर्मती 
र्सरीजङ्घा गाउँपार्िका 

  



र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकाको राजश्व परामर्ि सर्मती र्मर्त २०७४।०५।११ को बैिकिे स्थानीय 
तहमा प्राप्त हनु सक्ने कुि आयको प्रक्षपेि र सोको सन्द्तरु्ित र्ववरिको खाका तय गनि र्वर्वि सम्बजन्द्ित 
र्वर्यमा व्यापक छिफि ग-यो। उक्त छिफििाई वहृत, व्यापक र अथिपिुि बनाउन साथै र्वर्िवत 
प्रर्क्रयािाई अविम्बन गनि र्वर्भन्न काननु,ु र्नयम, ददग्दर्िन तथा प्रचर्ित मान्द्यतािाई अविम्वन गररयो। 
यस प्रर्तवेदन तयार गरर श्रोत र्निािरि तथा बजेट सीमा र्निािरि सर्मतीिाई िोस सझुाव, राय, सल्िाह 
तथा र्वचारहरु पेर् गनि साथै समग्र आ.व. २०७४/०७५ को बजेट तजुिमा गनि सहयोग प-ुयाउने हेतिेु 
मिुत: स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुिमा सम्बजन्द्ि ददग्दर्िन, २०७४ द्वारा मागिर्नदेजर्त गररएका 
चरिहरु सारांर् अनरु्रि गररयो। यस प्रर्तवेदन तयार गदाि र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकाको राजश्व परामर्ि 
सर्मती र्मर्त २०७४।०५।११ को बैिकिे पाररत गरी र्सफाररस गरेको राजश्व सम्बन्द्िी नीर्त, राजश्व 
उठ्ने आिार, करका दरहरु एवं आ.व. २०७४/०७५ को िार्ग आन्द्तररक राजश्वको अनमुान समेतको 
व्यहोरा र्ववरि यस प्रर्तवेदनिे समेट्ने कोजर्स गरेको छ। 

 

राजश्व परामर्ि सर्मतीको काम, कतिव्य र अर्िकार:   
 राजश्व सम्बन्द्िी नीर्त तथा काननु तजुिमा, संर्ोिन, पररमाजिन र सोको पररचािनका सम्बन्द्िमा 

आवश्यक परामर्ि प्रदान गने। 

 राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको र्वश्लरे्ि गरी आगामी आर्थिक वर्िमा प्राप्त हनुे सक्ने 
राजश्वको अनमुान गने । 

 राजश्वका दर र क्षेत्र िगायतका आिारमा आन्द्तररक आयको र्वश्लरे्ि र अनमुान गने। 

 स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्िन र रोजगारी र्सजिनामा योगदान ददने र्कर्समको कर नीर्त 
अविम्बन गनि परामर्ि ददने। 

 कर राजश्व, गैरकर राजश्व, सेवा र्लु्क, दस्तरु आददको दर र्निािरि गरर र्सफाररस गने। 

 राजश्व प्रर्ासन सिुारका िार्ग अन्द्य आवश्यक सझुावहरु पेर् गने। 

 

नीतीहरु:  
 करका दायराहरु र्वस्तार गदै िैजाने तर जनतािाई सहरु्ियत हनु े गरर कम गदै िैजान                              

प्रगर्तर्ीि र न्द्यायपिुि कर प्रिािी बनाईने छ। 

 अनसुचुी १ देजख १३ सम्मका र्वर्यहरु अन्द्तगितका राजश्वहरु अर्नवायि संकिन गरर श्रोत 
पररचािनिाई समतामिुक, प्रगर्तर्ीि र न्द्यायपिुि बनाईने छ। 

 मािपोत, घर िरुी िगायतका कर र्लु्क तोर्कएको समयमा नर्तने सेवाग्राहीिाई अर्नवायि र्तनि 
िगाई रर्सद प्रमाि पेर् गरे पश्चात मात्र गाउँपार्िका तथा वडा कायािियबाट सेवा सरु्विा प्रदान 
गररने छ। 



 जनुसकैु व्यवसाय अब उप्रान्द्त दताि गरेपश्चात मात्र संचािन गनुि पने छ। यस अजघ र्बना दताि 
संचार्ित व्यवसायहरुिे समेत अर्बिम्ब रुपमा तोर्कएको र्मती र्भत्र दताि गररसक्न ुपने छ। 

 बेग्िा बेग्िै प्रकृतीका व्यवसाय बेग्िा बेग्िै व्यवसाय दताि गरर संचािन गररन ुपछि। उदारहि: 
मददराजन्द्य तथा सरु्तिजन्द्य पदाथिहरुको पसि अन्द्य पसि भन्द्दा बेग्िै राखी संचािन गररन ुपछि। 

 करका आवश्यकता र महत्व, करको र्निािरि पश्चात कर र्निािररत समयमै र्तनि प्रोत्साहन गनि 
र्वर्वि जनचेतना मिुक, सहकायिमिुक कायिक्रम संचािन गररने छ। 

 र्वत्तीय अनरु्ासनिाई कडाईका साथ पररपािना गररने छ साथै र्वत्तीय अनसुन्द्िान कायििाई 
अंर्गकार गदै र्वत्तीय जोजखम न्द्यरु्नकरि गने कायििाई र्वर्ेर् प्राथर्मकताका साथ अगाडी बढाईने 
छ। 

 स्थायी तथा ददगो र आर्थिक रुपिे सम्पन्न स्थानीय तह र्नमािि गनि एवं आगामी आर्थिक वर्िमा 
थप करका संभार्वत स्रोतहरुको पर्हचान गने नीर्त अविम्बन गररने छ।   

 कर संकिनका अर्भयानहरु संचािन गररनेछन भने र्वर्भन्न सरोकारवािाहरुसँग साझेदारी गदै 
सर्मक्षा तथा पनुराविोकन गदै थप सिुार गदै िर्गने छ। 

 

कर उठ्न ेआिारहरु: 
 सेवा र्िए पर्छ र्लु्क र्तनुि पछि भने्न जनभावना जागतृ हनु।ु 

 राजश्व र्तरी स्थानीय तह र्वकास र्नमाििमा योगदान प-ुयाई सामाजजक प्रर्तष्ठा अर्भवदृर्द् हनु।ु 

 समयमै बढी कर र्तरी सम्मार्नत हनुे अवसर प्राप्त हनु।ु 

 अर्नवायि कर राज्यिाई र्तनुि पने व्यवस्था भए बमोजजम समयमै र्तरी अनावश्यक जररवानाबाट 
जोर्गन।ु 

 रार्िय तथा स्थानीय स्तररय करका आवश्यकता तथा महत्व सम्बन्द्िी र्वर्यहरु स-ुसूजचत गदै 
साझेदारीमा आिाररत जनचेतना मिुक कायिक्रमहरु संचािन गररन।ु 

 राज्य प्रर्तको अपनत्व भावना वदृर्द् हनु।ु 

 आर्थिक तथा र्वत्तीय जजम्मेवारी तथा अनरु्ासन बहन गने क्षमता वरृ्द्ी हुँदै जान।ु 

 राज्यद्वारा अजततयार गररएका काननु, ऐन, र्नयम, कायिर्बिी, र्नदेजर्का अनरु्रि गदै जान।ु 

 कर र्तनुि सबैको दार्यत्व हो भने्न भावना हनु।ु 

 

र्सफाररस भएका करका दरहरु: 
 यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकामा चाि ुआ.व. २०७४/०७५ र्भत्र िाग ु हनुे करको र्सफाररस दर, 
दस्तरु, र्लु्क तथा करहरु उल्िेजखत अनसुजुच १ देजख १३ सम्म व्यवस्था भए बमोजजम हनुेछ। 

 
 
 
 



प्रक्षरे्पत कुि आन्द्तररक राजश्व अनमुान: 
 यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकािे चाि ुआ.व. २०७४/०७५ को िार्ग कुि रु. १६,२०,०००।–
(अक्षरेपी रु. सोह्र िाख बीस हजार मात्र) आन्द्तररक आय प्राप्त गनि सक्ने आकँिन गररएको छ। 
जर्र्िकगत आन्द्तररक राजश्वको र्ववरि अनसुचुी १४ अनसुार रहने छ।  साथै उक्त जर्र्िकगत आन्द्तररक 
राजश्वको र्ववरि अन्द्तगितका र्वर्यहरु तत्काि यस गाउँपािर्िकामा व्यवस्था नभएपर्न आगामी ददनमा 
र्वकर्सत हनेु संभावनािाई मध्यनजर गदै त्सस्ता र्वर्यहरुिाई समेत सम्बोिन गने गरर यो प्रर्तवेदन 
तयार पाररएको छ।स्मरि: रहोस प्रक्षेर्पत कुि आन्द्तररक आयमा त्यस्ता र्वर्यहरुको अनमुार्नत आम्दानी 
जोर्डएको छैन। 
 
कर, रू्ल्क तथा दस्तरु संकिन सम्बजन्द्ि कायिर्विी: 
 यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकामा चाि ुआ.व. २०७४/०७५ र्भत्र िाग ु हनुे र्सफाररस भएका दर, 
दस्तरु, र्लु्क तथा करहरु उल्िेजखत अनसुजुच १ देजख १३ सम्म व्यवस्था भए बमोजजम उक्त दर, दस्तरु, 
र्लु्क तथा करहरु यस गाउँपार्िका बझुाउने प्रर्क्रया, स्थान, सम्बजन्द्ित पक्ष तथा समयावर्ि अनसुजुच १५ 
मा व्यवस्था भए बमोजजम हनुेछ। 

 

कर छुट: 
 यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िका अन्द्तगित कर र्तनुि पने दार्यत्व भएका व्यजक्त वा संघ/संस्थाहरुिाई कुनै 
पर्न र्कर्समको कर छुट ददईने छैन।  

 
 

  



अनसूुची १ 
घर जग्गा (घर िरुी) करको दर (बार्र्िक) 

क्र.स. र्बवरि दर रेट रु. कैर्फयत 

१ दईु वा सो भन्द्दा बढी तिा भएको पक्की घर १०००.००  
२ एक तिे पक्की घर ६००.०० 

 

३ अिि पक्की घर ५००.०० 
 

४ जस्ताको छानो भएको घर २००.०० 
 

५ टाईिको छानो भएको घर १००.००  

६ खर वा परािको छानो भएको घर ५०.०० 
 

 

 

 

अनसूुची २ 
भमूी कर (मािपोत) दर 

क्र.स. र्बबरि खेत (प्रर्त रोपनी) बारी (प्रर्त रोपनी) कैर्फयत 

१ अब्बि -- --  

२ दोयम -- --  

३ र्सम ३.०० २.०० 
 

४ चाहार २.०० २.०० 
 

६ घडेरी प्रयोजनमा प्रयोग 
भईरहेको जग्गा 

प्रर्त आना रू. १५०।-  

 

नोटः- १. अर्तररक्त कर सम्बन्द्िमा  
 कूि जग्गा ५ रोपनी भन्द्दा कम भएमा एक मषु्ट ५ र्तनुि पनेछ । साथै रू. ५ भन्द्दा कमको 

रर्सद कार्टने छैन । 

  ५ रोपनी वा सो भन्द्दा बढी ३० रोपनीसम्म जग्गा भएमा अन्द्य थप कर िाग्ने छैन । 

 ३० रोपनी भन्द्दा बर्ढ ५० रोपनी सम्म जग्गा  भएमा मािपोत िाग्ने करको अर्तररक्त थप 
२०% कर िाग्नेछ । 

 ५० रोपनी भन्द्दा बढी ८० रोपनीसम्म जग्गा भएमा थप ३०% अर्तररक्त कर िाग्ने छ ।  
 ८० रोपनी भन्द्दा बढी १०० रोपनी सम्म जग्गा भएमा थप ४०% अर्तररक्त कर िाग्नेछ । 

 १०० रोपनी भन्द्दा बढी जग्गा भएमा मािपोत िाग्ने करको अर्तररक्त थप ५०% कर िाग्नेछ। 



नोटः- २ जरीवाना सम्बन्द्िमा 
हरेक आ.व. को मािपोत सािवसािी रुपमा आ.व.. नसर्कदै सम्बजन्द्ित कर बझुाउन ुपने छ अन्द्यथा 

पर्हिो बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको १०%।दोस्रो बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर 
रकमको २०%।तेस्रो बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको ३०%।चौथो बर्ि कर नबझुाएको भए 
जम्मा कर रकमको ४०%।पाचौ बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको ५०%।छैिौँ बर्ि कर 
नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको ६०%। सातौ बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको 
७०%।आिौ बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको ८०%।नवौं बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा 
कर रकमको ९०%।दर्ौँ बर्ि कर नबझुाएको भए जम्मा कर रकमको १००% र सो भन्द्दा बढी 
जर्तसकैु बर्िको बक्यौता भए जम्मा करको १२५% जररवाना िाग्ने छ ।  
 

 

 

अनसूुची ३ 
घर बहाि कर रेट 

क्र.सं. र्ववरि दररेट कैर्फयत 

१ भवन  भाडाको १०% 
 

२ घर  भाडाको १०% 
 

३ पसि भाडाको १०% 
 

४ ग्यारेज भाडाको १०% 
 

५ जग्गा भाडाको १०% 
 

६ गोदाम भाडाको १०% 
 

७ टहरा भाडाको १०% 
 

८ पोखरी भाडाको १०% 
 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ४ 
व्यवसाय करको दर 

क्र.स. व्यवसायको प्रकार प्रकार दर 

१ मददरा पसि र्वतरक १०००.०० 

    थोक ००.०० 

    खरुा ५००.०० 

२ चरुोट र्बर्ड सतुी जन्द्य र्वतरक ००.०० 

    थोक १०००.०० 

    खरुा ५००.०० 

३ हल्का पेय पदाथि र्वतरक ००.०० 

    थोक ५००.०० 

    खरुा ३००.०० 

४ सनुचाँदद पसि थोक ५००.०० 

    खरुा पसि र ममित ५००.०० 

५ और्िी पसि र्वतरक ००.०० 

    थोक २००.०० 

    खरुा १००.०० 

६ माछा मास ुर्वक्री पसि   १५००.०० 

७ आयवेुददक और्र्ि पसि   २००.०० 

८ एग्रोभेट थोक ५००.०० 

    खरुा २००.०० 

९ स्टेस्टनरी तथा पसु्तक पसि थोक १०००.०० 

    खरुा २०.०० 

१० छपाई तथा प्रकार्न थोक १०००.०० 

    खरुा ३००.०० 

   ११ टु्यसन, कोजचङ सेन्द्टर 

 
१०००.०० 

१२ कस्मेर्टक पसि   ५००.०० 

१३ मोटर पाटिस थोक ५००.०० 

    खरुा २००.०० 
  



क्र.स. व्यवसायको प्रकार प्रकार दर 

   १४ मोटरसाईकि, गार्ड ममित सेन्द्टर 

 
२०००.०० 

१५ प्िाई तथा ग्िास थोक ५००.०० 

    खरुा २००.०० 

   १६ कपडा/फेन्द्सी/जतु्ता चप्पि/ब्याग पसि थोक १०००.०० 

    खरुा ५००.०० 

१७ िागो टाँक पसि थोक ३००.०० 

    खरुा २००.०० 

१८ इिेक्रोर्नक्स पसि ( मोबाईि, घडी, क्याल्कुिेटर, 

अर्डयो, र्भर्डयो आदद) 

थोक ५००.०० 

 

खरुा ३००.०० 

१९ हाडिवेयर, मेजर्नरी, स्यानीटरी, माबिि पसि थोक १०००.०० 

    खरुा ५००.०० 

२० पेरोर्ियम पदाथि पेरोि पम्प २०००.०० 

    पेरोि र्बर्क्र केन्द्र १०००.०० 

    

ग्यास र्सर्िन्द्डर सब 

सेन्द्टर १०००.०० 

    मर्िटेि मात्र र्बर्क्र ५००.०० 

२१ जस्टि अिरु्मर्नयम पसि थोक १०००.०० 

    खरुा ५००.०० 

२२ फर्निचर थोक १०००.०० 

    खरुा ५००.०० 

२३ ढुङ्गा तथा र्गिी बािवुा र्बक्री र्वतरि गने   ५००.०० 

२४ कपडा कटाई र्सिाई टेिररङ आिरु्नक ५००.०० 

    हाते मेर्सन ३००.०० 

२५ स्नकुर तथा पिु हाउस   ००.०० 

२६ क्यारेम बोडि    ३००.०० 

२७ पर् ुआहार र्बर्क्र केन्द्र   १०००.०० 

२८ र्कराना पसि   ५००.०० 
 

  



क्र.सं. व्यवसायको प्रकार प्रकार दर 

२९ जचया नास्ता पसि 
 

५००.०० 

३० होटि (खाने बस्ने सरु्विा भएको) 
 

१०००.०० 

३१ फिफुि तरकारी पसि   ५००.०० 

३२ उपहार, र्गफ्ट, खेिौना पसि   ३००.०० 

३३ भाँडा पसि ( जस्टि, प्िार्ष्टक, आल्मरु्नयम सबैथरी)   १०००.०० 

३४ माटाको भाँडा पसि   ५००.०० 

   ३५ र्वर्ेर्ज्ञ परामर्ि तथा अन्द्य व्यवसारी सेवा जचर्कत्सक १०००.०० 

    

कन्द्सल्टेन्द्ट, मोबाईि 

ईजन्द्जर्नयररङ १०००.०० 

    

काननु व्यवसायी ि 
फमि १०००.०० 

    िेखापररक्षि व्यवसायी ५००.०० 

 
    दन्द्त जचर्कत्सक ५००.०० 

    

अनसुन्द्िानकताि 
परामर्िदाता ५००.०० 

    पर् ुजचर्कत्सक डाक्टर ५००.०० 

    रोजगार सेवा ३००.०० 

३६ ढुवानी तथा  रान्द्सपोटि   ५००.०० 

३७ पेन्द्टर, साईनबोडि िेख्न े   ५००.०० 

३८ खोटो व्यवसायी   ५००.०० 

३९ जग्गा व्यवसायी   ५००.०० 

४० र्नमािि व्यवसायी   ५००.०० 

४१ यस वगीकरिमा नपरेका व्यवसायको हकमा   २००.०० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



उद्योग व्यवसाय तफि  
 

क्र.
स. 

र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि ५ िाख सम्म १५ िाख 
सम्म 

१५ िाख 
भन्द्दा बढी 

१ र्ग्रि उद्योग   २०००.०० ३०००.०० ५०००.०० 

२ जतु्ता उद्योग   २००.०० ३००.०० ५००.०० 

३ घरेि ुकुर्टर उद्योग 
(अगरबत्ती, मैनबत्ती, र्टर्कम 
अचार तथा अन्द्य कुर्टर)   

२००.०० ३००.०० ५००.०० 

४ कपडा तथा  गामेन्द्ट पसि   ५००.०० ८००.०० १०००.०० 

५ र्सरक डसना उद्योग पसि   १०००.०० १५००.०० २०००.०० 

६ कुटानी र्पसानी, र्मि   ५००.०० ८००.०० १०००.०० 

७ मसिा र्मि   २००.०० ३००.०० ५००.०० 

 यदद मसिा र्मि  रहेको 
र्मि बाटै कुटानी र्पसानी 
र्मि छ भने कुटानी 
र्पसानी र्मिकै 

व्यवसाय कर िाग्ने छ। 
  
  

   

८ डेरी उद्योग व्यवसाय   २०००.०० ३०००.०० ४५००.०० 

९ उपभोग्य वस्त ुउत्पादन 
उद्योग कुर्कज, नडुल्स 

१०००.०० १५००.०० ३०००.०० 

 

  

दािमोि, 

पाउरोर्ट, चाउमीन 

५००.०० १५००.०० ३०००.०० 

 

  

पापड, जचप्स, 

र्फंगर 

५००.०० १५००.०० ३०००.०० 

१० वनजन्द्य उद्योग स र्मि प्िाईउड २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 
  काि र्बक्री ददपो १०००.०० २०००.०० ४०००.०० 

१३ क्रसर कंर्क्रट इिा भि 
उद्योग   

२०००.०० ४०००.०० ६०००.०० 

१४ ढाका टोपी  पजस्मना उद्योग   १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 



 

क्र.
स. 

 

र्ववरि 

 

र्वस्ततृ र्ववरि 

 

५ िाख सम्म 

 

१५ िाख 
सम्म 

 

१५ िाख 
भन्द्दा बढी 

१५ सरु्ति जन्द्य उद्योग   १०००.०० २०००.०० ४०००.०० 

१६ होटि िज रेषु्टरेन्द्ट होटि र िज २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 
  भोजनािय १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 
  र्मिाई पसि ५००.०० १०००.०० २०००.०० 

 
  पाटी प्यािेस १०००.०० २०००.०० ३०००.०० 

 
  रेषु्टरेन्द्ट बार २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 

  

जचया र खाजा 
पसि 

५००.०० १०००.०० २०००.०० 

 

  

खाजा, नास्ता 
पसि  

(मददरा सर्हत) 

२०००.०० ३०००.०० ५०००.०० 

१७ टेन्द्ट हाउस   २०००.०० ३०००.०० ४०००.०० 

 

सेवा उद्योग तफि  
 

क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर  कैर्फयत 

१ सञ्चार एफ एम प्रसारि २०००.०० 
 

 
  केबिु प्रसारि च्यानि २०००.०० 

 

 
  पत्र पर्त्रका प्रकार्न सेवा १०००.०० 

 

 
  फोटोकपी, पी .र्स.ओ.  साईबर तथा क्याफे २०००.०० 

 

 
  कुररयर सेवा १०००.०० 

 

 
  किर ल्याब फोटोस्टुर्डयो २०००.०० 

 

२ र्वत्तीय वाजिज्य बैक प्रर्त  र्ाखा/केजन्द्रय कायििय २०००.०० 
 

 
  र्वकास बैक प्रर्त र्ाखा/केजन्द्रय कायििय २०००.०० 

 

 
  फाईनान्द्स कम्पनी र्ाखा/केजन्द्रय कायििय २०००.०० 

 

 
 र्वजत्तय/ऋि सहकारी संस्था २०००.०० 

 

 
  मनी रान्द्सफर १०००.०० 

 

 
  र्वमा कम्पनी १०००.०० 

 

 
  िघ ुर्बत्त १०००.०० 

 



क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर  कैर्फयत 

३ स्वास््य सेवा व्यवसाय र्नजी अस्पताि तथा नर्सिङ्ग होम २०००.०० 
 

 
  जक्िर्नक तथा ल्याब १०००.०० 

 

 
  चस्मा पसि १०००.०० 

 

४ जर्क्षा सेवा र्नजी क्याम्पस    

 
  माव/उमार्व    

 
  मार्व (र्नजी) १०००.०० 

 

 
  आिारभतु  (र्नजी) १०००.०० 

 

 
  प्रार्वर्िक (र्नजी) १०००.०० 

 

 
  छात्राबास (र्नजी) ५००.०० 

 

 
  मन्द्टेसरी (र्नजी) १०००.०० 

 

 
  पवुि प्राथर्मक (र्नजी) ५००.०० 

 

 
  टु्यर्न सेन्द्दर (र्नजी) १०००.०० 

 

 
  कम्प्यटुर/नतृ्य किा र्सकाई सेन्द्टर ५००.०० 

 

 
  तािीम तथा अनसुन्द्िान केन्द्र १०००.०० 

 

५ ममित सम्भार टायर ट्युव ममित, ररसोर्िङग, हावा भने १०००.०० 
 

 
  ईजन्द्जन ममित १०००.०० 

 

 
  डेजन्द्टङग, पेजन्द्टङ्ग १०००.०० 

 

 

  
  

र्ट.भी., र्िज, मोटर, पङ्खा, रेर्डयो, घर्ड, 

जेनेरेटर, कम्प्यटुर, मोबाईि (ईिेक्रोर्नक) 

१०००.०० 
 

 
  मोटरसाईकि ममित १०००.०० 

 

 
  बस, ट्याक्सी िगायतका सवरी सािन ममित २०००.०० 

 

 
  अन्द्य र्वर्वि ममित १०००.०० 

 

६ ड्राई क्िर्नंङ, ब्यरु्ट 
पाििर तथा सैिनु   

१०००.०० 
 

७ फुि र्वरुवा पसि   ५००.०० 
 

८ गैर सरकारी संस्था रार्िय १०००.०० 
 

 
  अन्द्तरार्िय २०००.०० 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची ५ 

 

जर्डबटुी, कवार्ड र जीवजन्द्त ुकरको दर 
 

क्र.सं. र्ववरि दर (प्रर्त मन) रु.मा कैर्फयत 

१ जचराईतो   

२ अिैची   

३ अर्िसो   

४ अन्द्य प्रकृती हेरी 
र्निािरि गररनेछ 

  

नोट; जजल्िा समन्द्वय सर्मती, ताप्िेजङुद्वारा आगामी जजल्िाको सम्पिुि अिैचीको िेक्का आर्थिक वर्ि 
२०७४/०७५ को िार्ग ददईसकेको। यर्द्पी आगामी आर्थिक वर्िको राजश्व बाँडफाड आम्दामी तफि  यस 

र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकािाई कररब रु. ५ िाख भन्द्दा बढी प्राप्त हनुे प्रारजम्भक अनमुान। प्रादेजर्क 
सरकारको र्निियमा भर पने गरी पर्छ र्निािरि गररनेछ। 

 

 

अनसूुची ६ 

  
सवारी सािन कर 

 

क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर  कैर्फयत 

१ सवारी सािन कर बस, रक, िरी र हेर्भ गार्ड १०,०००.०० 
 

 
  भाडाका कार जजप ५०००.०० 

 

 
  र्नजी कार, जीप, मयरुी ५०००.०० 

 

 

  

स्कुटर, मोटरसाईकि तथा अन्द्य सवारी 
सािन 

३०००.०० 
 

 
  िेि गाडा तथा ररक्सा ५००.०० 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सवारी सािनमा पटके कर 
 

क्र.सं. सडक दर कैर्फयत 

  ट्याक्सी बस ह्याभी िुिा गाडी  

१ तेल्िोक – र्बतािमोड  ३०.०० ५०.०० ८०.०० 
 

२ तेल्िोक – फावाखोिा २०.०० ३०.०० ५०.०० 
 

३ तेल्िोक – फुङर्िङ २०.०० ३०.०० ५०.०० 
 

 

 

 

अनसूुची ७ 

 

र्वज्ञापन कर 
 

क्र.सं. प्रकार दररेट वार्र्िक  कैर्फयत 

१ र्डजजटि र्डस्प्िे 
  

२ पखािि बार र्भत्ता आददमा पोर्तएको प्रर्तवगि फुट 
  

३ साविजर्नक स्थिमा   

४ पोि व्यानर   

५ गाडीमा गररने   

६ आकार्मा गररने   

७ खेिकुद मैदानमा    

८ साईनबोडि प्रर्त वगि फुट   

नोट: र्वज्ञापन कर सम्बन्द्िी दररेट पर्छ र्निािरि गररनेछ। 

 

 

 

अनसूुची ८ 

 

मनोरञ्जन करको दर 
 

क्र.सं. र्ववरि दररेट कैर्फयत 

१ मेिा महोत्सव २०००.०० 
 

नोट: अन्द्य मनोरञ्जनका दायरा र करको दर पर्छ र्निािरि गररनेछ। 

 

 



अनसूुची ९ 

 

बहाि र्बटौरी र्लु्क दर 
 

क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि मार्सक दररेट 

१ बहाि र्बटौरी कर टहरो छाप्रो मार्सक १०००.०० 
  घमु्ती मार्सक ५००.०० 

  िेिा मार्सक २००.०० 

अन्द्य बहाि र्बटौरी र र्लु्कको दर पर्छ र्निािरि गररनेछ। 

 

 

अनसूुची १० 

 

पार्कि ङ र्लु्क दर 
 

क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि प्रर्तददन 

१ पार्कि ङ र्लु्क प्रर्तददन बस, रक, िरी, हेभी, गाडी, ट्याक्रर, जीप १०००.०० 

  मोटरसाईकि, िेिा, गाडा, अटो ररक्सा ५००.०० 

  अन्द्य सािन ३००.०० 

 

 

 

अनसूुची ११ 

 

रेर्कङ, कायोर्कङ, क्यानोईङ, बजन्द्जजजम्पङ, जजपफ्ल्यायर र -याजफ्टङ र्लु्क दर 
 

क्र.सं. र्वस्ततृ र्ववरि वार्र्िक दर रेट 

 रेर्कङ, कायोर्कङ, क्यानोईङ, बजन्द्जजजम्पङ, 
जजपफ्ल्यायर र –याजफ्टङ 

 

रेर्कङ, कायोर्कङ, क्यानोईङ, बजन्द्जजजम्पङ, जजपफ्ल्यायर र -याजफ्टङ र्लु्क दर 
सम्बन्द्िी व्यवस्था पर्छ र्निािरि गररनेछ। 

 

 

 

 

 



अनसूुची १२ 

सेवा र्लु्क सम्बन्द्िी दररेट 

 

र्सफाररस र प्रमाजित 

क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर 
१ र्नवेदन  १०.०० 

२ घरजग्गा नामसारी र्सफररस ५ रोपनी सम्म १००.०० 

 
  ५ देजख १० रोपनी सम्म १५०.०० 

 
  १० देजख २० रोपनी सम्म २००.०० 

 
  २० देजख ३० रोपनी सम्म २५०.०० 

 
  ३० देजख ४० रोपनी सम्म ३००.०० 

 
  ४० देजख ५० रोपनी सम्म ३५०.०० 

 
  ५० रोपनी भन्द्दा मार्थ ५००.०० 

 उदारहि: दिक १० रोपनी छ भने 
दस्तरु रु. १५०.०० िाग्नेछ।   

 

३ मोर्ह किा र्सफाररस १ रोपनी सम्मको   

 
  १ रोपनी भन्द्दा मार्थको  

४ घर कायम र्सफरीस पक्की घर )प्रर्त वगि  र्फट( १०००.०० 

 
  कच्ची घर )प्रर्त वगि  र्फट( ५००.०० 

५ सरजर्मन र्सफाररस दस्तरु   १०००.०० 

६ छात्रवतृी र्सफाररस   १००.०० 

७ सनाखत र्सफाररस  १००.०० 

८ र्वपन्न /असहाय  र्वद्याथी र्सफाररस   १००.०० 

९ अपाङगता भएको र्सफाररस   १००.०० 

१० हात हर्तयार नर्वकरि र्सफाररस  २००.०० 

११ अस्थाई बसोबास र्सफाररस   २००.०० 

१२ स्थायी बसोबास र्सफाररस   २००.०० 

१३ नागररकता र्सफाररस/प्रर्तर्िपी वंर्ज १००.०० 

 
  अंर्गकृत २००.०० 

१४ नाम, थर र जन्द्म र्मती संर्ोिन 
र्सफाररस  

२००.०० 



र्सफाररस र प्रमाजित 
क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर 
१५ र्वद्यतु जडान र्सफाररस   २००.०० 

१६ र्कताकाट गनि र्सफाररस  २००.०० 

१७ िारा जडान र्सफाररस   २००.०० 

१८ जीर्वत रहेको र्सफाररस   २००.०० 

१९ दवैु नाम गरेको व्यजक्त एकै हो भने्न  

वा फरक जन्द्मर्मर्त संर्ोिन र्सफाररस 

  २००.०० 

 
  २००.०० 

२० व्यवसाय बन्द्द र्सफाररस   २००.०० 

२१ बहाि करको िेखा जोखा र्सफाररस  १००.०० 

२२ र्मिापत्रको कागज गराउने र्नवेदन 
दताि गने र्सफाररस  

१००.०० 

२३ पजुािमा घर कायम गने र्सफाररस  २००.०० 

२४ नामसारी गने र्सफाररस  ३००.०० 

२५ जग्गाको हक सम्बन्द्िी र्सफाररस  २००.०० 

२६ िनी पजुािमा घरजग्गा र्सफाररस  २००.०० 

२७ जग्गा सम्बन्द्िी अन्द्य र्सफाररस पजुाि र्ववरि संर्ोिन २००.०० 

  पजुाि हराएको ५००.०० 

२८ व्यवसाय संचािन नभएको र्सफाररस   ५००.०० 

२९ व्यापार व्यवसाय नभएको र्सफाररस   ५००.०० 

३० कोटि र्फ र्मनाहा र्सफाररस   ५००.०० 

३१ नाबािाक पररचय पत्र र्सफाररस   १००.०० 

३२ चौपाया  सम्बन्द्िी र्सफाररस   ५००.०० 

३३ व्यवसाय दताि र्सफाररस   ५००.०० 

३४ उद्योग िाउँसारी र्सफाररस   ५००.०० 

३५ र्वद्यािय िाउँसारी र्सफाररस   ५००.०० 

३६ आन्द्तररक बसाईसराफ र्सफाररस   २००.०० 

३७ र्वद्यािय संचािन स्वीकृती कक्षा वरृ्द्ी 
र्सफाररस   

१०००.०० 

३८ व्यजक्तगत र्ववरि र्सफाररस /
नवीकरि र्सफाररस   

२००.०० 



र्सफाररस र प्रमाजित 
क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर 
३९ जग्गा दताि र्सफाररस   ५००.०० 

४० संरक्षक र्सफाररस व्यजक्तगत   २००.०० 

४१ संरक्षक र्सफाररस संस्थागत   ५००.०० 

४२ नेपाि सरकारको नाममा बाटो कायम 
र्सफाररस   

५००.०० 

४३ कोिा खोल्न रोहवरमा बस्ने र्सफाररस   २००.०० 

४४ स्वास््य उपचारको र्सफाररस र्न :र्लु्क उपचार  ००.०० 

 
  सर्लु्क उपचार २००.०० 

४५ संस्था दताि र्सफाररस   १०००.०० 

४६ जग्गा िनीपजुाि हराएको र्सफाररस   ५००.०० 

४७ जीर्वत सँगको नाता प्रमाजित   २००.०० 

४८ मतृक सँगको नाता प्रमाजित   २००.०० 

४९ आर्थिक अवस्था सम्पन्नता वा बर्ियो 
प्रमाजित   

१०००.०० 

५० आर्थिक अवस्था कमवोर वा र्वपन्नता 
प्रमाजित   

२००.०० 

५१ जग्गा मलु्याङकन र्सफाररस   ५००.०० 

५२ पेन्द्सन सम्बन्द्िी र्सफाररस पेन्द्सन नामसारी २००.०० 

  पररवार र्ववरि नामसारी २००.०० 

  रहि पेन्द्सन जीर्वत र्सफाररस २००.०० 

५३ चारर्कल्िा प्रमाजित १० रोपनी सम्म २००.०० 

 
  २० रोपनी सम्म ३००.०० 

  ३० रोपनी सम्म ४००.०० 

  ३० रोपनी भन्द्दा बढी ५००.०० 

५४ जन्द्म/मतृ्य ुप्रमाजित  २००.०० 

५५ जन्द्म र्मर्त  प्रमाजित   २००.०० 

५६ व्यजक्तगत र्ववरि प्रमाजित  २००.०० 

५७ संरक्षक प्रमाजित  २००.०० 

५८ र्ववाह  प्रमाजित   २००.०० 



र्सफाररस र प्रमाजित 
क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर 
५९ घर पाताि  प्रमाजित   २००.०० 

६० कागज वा  मञ्जुररनामा प्रमाजित   १००.०० 

६१ हकवािा वा  हकदार प्रमाजित   २००.०० 

६२ घर सम्पन्न  र्सफाररस /प्रमाजित    २००.०० 

६३ अर्ववार्हत प्रमाजित   २००.०० 

६४ अपतुािी  र्सफाररस   २००.०० 

६५ आददवासी, जनजाती, दर्ित, 
अल्पसंतयक, मजुस्िम, मिेसी, 
र्पछर्डएको वगि र्सफाररस प्रमाजित 

 १००.०० 

६६ अन्द्य र्सफाररस वा प्रमाजित   २००.०० 

६७ घर साने तथा नीजी वनको काि 
र्सफाररस 

एक तिे घरको काि ३००.०० 

  दईु वा सो भन्द्दा बढी तिे 
घरको काि 

५००.०० 

  गोर्िया काि प्रर्त रक २०००.०० 

  गोर्िया काि प्रर्त टयाक्टर १५००.०० 

  दाउरा प्रर्त रक ५००.०० 

  दाउरा प्रर्त ट्याक्टर ५००.०० 

  रुख प्रर्त गोटा ३००.०० 

६८ घर नक्सा दस्तरु पदक्क घर १०००.०० 

   कच्ची घर ५००.०० 

६९ नक्सा पास र्नवेदन दस्तरु   १००.०० 

७० दण्ड सजाय पजञ्जकरि र्विम्ब र्लु्क ५०.०० 

  पजञ्जकरि सेवा र्लु्क ५०.०० 

  ३५ ददन र्भत्रको घट्ना 
दतािमा कुनै र्कर्समको 
र्लु्क िाग्ने छैन। 

००.०० 

७१ सरसफाई र्लु्क मार्सक  २०.०० 

   सरसफाई काडिको २००.०० 



र्सफाररस र प्रमाजित 
क्र.सं. र्ववरि र्वस्ततृ र्ववरि दर 
७२ सरसफाई सम्बन्द्िी पवुाििार पर्छ 

बन्ने छ। 

   

७३ घर खािी गराउँदा प्रर्तददन   ००.०० 

७४ मार्थ उजल्िजखत र्सफाररस वा 
प्रमाजितको प्रर्तर्िपी आवश्यक 
परेमा। 

  ५००.०० 

७५ मार्थ उल्िेजखत र्सफाररस तथा 
प्रमाजित  कागजात अंग्रजी भार्ामा 
आवश्यक परेमा । 

  ५००.०० 

७६ कुनै र्नििय वा फैसिा आददको 
नक्कि आवश्यक परेमा प्रर्तपाना 
दस्तरु िाग्नेछ। 

  ५०.०० 

 

 दताि र्लु्क   
 

१ जन्द्म दताि   २००.०० 

२ मतृ्य ुदताि   २००.०० 

३ बसाई सराई दताि   २००.०० 

४ सम्बन्द्ि र्वच्छेद दताि   २००.०० 

५ र्ववाह दताि   २००.०० 

६ नयाँ व्यवसाय दताि १ िाख सम्मको २००.०० 

 

  

१ िाख देजख ५ िाख 

सम्मको 
५००.०० 

 

  

५ िाख देजख २० िाख 

सम्मको 
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अनसूुची १५ 

 

कर, रू्ल्क तथा दस्तरु संकिन सम्बजन्द्ि कायिर्विी 
 

क्र.सं करको र्ववरि कसिे र्तने कहा ँर्तने कर्त र्तने कर्हिे र्तने 

१ सम्पजत्त कर घरिनी वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

२ भरु्म कर (मािपोत) घरिनी वा 
सम्झौता 
अनसुार 

वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

३ घर बहाि कर जग्गा िनी वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

४ व्यवसाय कर व्यवसायी वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

५ जर्डबरु्ट, कवार्ड र 
जीवजन्द्त ुकर 

र्नकासीकताि वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

६ सवारी सािन कर सवारी िनी वडा कायाििय र्नयमानसुार दताि नर्वकरि गदाि 
७ र्वज्ञापन कर सम्बजन्द्ित गाउँपार्िकको 

कायाििय 

र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

८ मनोरञ्जन कर सेवा प्रदायक वडा कायाििय र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

९ बहाि र्बटौरी कर सम्बजन्द्ित वडा कायाििय र्नयमानसुार सेवा प्राप्त गदाि 
१० पार्कि ङ र्लु्क पार्कि ङ गनेिे गाउँपार्िकको 

कायाििय 

र्नयमानसुार पार्कि ङ हुँदा 

११ रेर्कङ िगायतको 
र्लु्क 

सेवा प्रदायक गाउँपार्िकको 
कायाििय 

र्नयमानसुार असोज मसान्द्त सम्म 

१२ सेवा र्लु्क (दस्तरु) सेवाग्राही वडा कायाििय र्नयमानसुार सेवा पाउन र्वजत्तकै 

१३ पयिटन र्लु्क पयिटक गाउँपार्िकको 
कायाििय 

र्नयमानसुार प्रवेर् गदाि 

 
  



राजश्व प्रर्ासनका िार्ग केर्ह सझुावहरु: 
 यस र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकाको राजश्व वरृ्द्ीका िार्ग थप करका दायराहरु अध्ययन गररनपुने। 

 "कर र्तने कायि बाध्यात्मक होईन, कतिव्य र दार्यत्व हो।" भने्न भावना जागतृ गराउन ुपने। 

 कर संकिनको अवस्था हेरी राजश्व नीर्तिाई समयसापेक्ष संर्ोिन तथा अद्यावर्िक गदै िैजान ु
पने। 

 र्निािरि गररएका कर र्लु्क तथा दस्तरुहरु संकिनको िार्ग वडास्तरबाटै वडासर्मती र्नयमीत 
कायिक्रमा माफि त िाग ुगनुि पने। 

 सूचना र सहरु्ियतको माध्यमबाट स्वयं कर प्रिािीिाई प्रवर्द्िन गने नीर्त अजततयार गनुिपने। 

 दद्वर्विात्मक रहेका र्वर्यहरुमा आवश्यक छिफि गरी यथाजर्घ्र वैज्ञार्नक ढंगबाट समािान तथा 
संबोिन गररन ुपने। 

 रार्िय तथा स्थानीय स्तररय करका आवश्यकता तथा महत्व सम्बन्द्िी स-ुसूजचत गने साझेदारीमा 
आिाररत जनचेतना मिुक कायिक्रमहरु संचािन गनुिपने। 

 आर्थिक तथा र्वत्तीय जजम्मेवारी तथा अनरु्ासन बहन गने र्क्रयाकिाप संचािन गनुिपने। 

 करका दायरा फरार्किा गने तर सहरु्ियतपिुि एवं िोकर्प्रय कर प्रिािी िाग ुगनि उदृत रहने। 

 र्सरीजङ्घा गाउँपार्िकाको आन्द्तररक आम्दानी वरृ्द्ीका िार्ग यस गाउँपार्िकाका नागररक, 
व्यवसायी, बदुर्द्जीर्व एवं अन्द्य सम्बजन्द्ित करदाताहरुसँग र्नयमीत समन्द्वय, सहकायि तथा राय 
सल्िाह र्नरन्द्तर र्िईराख्न।े 

 

 

िन्द्यवाद।।। 

 


