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!= k[i7e'dL 

 

ऐतिहामसक सवंवधान सभाले बनाएको नेपालको सवंवधान, २०७२ लाग ू भईसकेपति नेपाल सघंीय 

लोकिान्त्न्िक गणिन्िात्मक र्ासन व्यवस्थामा प्रवेर् गरेको हो । सवंवधान अनसुार सघं, प्रदेर् र स्थानीय 

िहको चुनाव सम्पन्न भई िीन िहका सरकारहरु गठन भईसकेको अवस्था ि । स्थानीय िहको चुनाव 

सम्पन्न पश्चाि ् ववधधवि ् रुपमा आठववसकोट नगरसभा एवम ् नगर कायशपामलका गठन भई आ.व. 

२०७४।०७५ को बजेट, नीति िथा कायशक्रम नगरसभाबाट पाररि भई कायाशन्वयन भईसकेको सन्दभशमा 

आ.व. २०७५।०७६ को लाधग समेि हामी बजेट, नीति िथा कायशक्रम िजुशमाको चरणमा उमभएका िौं ।  

स्थानीय िहले सघंीय सरकार, प्रदेर् सरकारबाट राजश्व वााँडफााँट, ववविय समानीकरण अनदुान, सर्िश 

अनदुान, समपरूक अनदुान र ववर्षे अनदुान प्राप्ि गदशि । स्थानीय िहलाई सवंवधानि प्राप्ि भएका कर 

सम्बन्त्न्ध अधधकार अनसुार स्थानीय सरकारको आम्दानीको स्रोि भनेको आन्िररक आय पतन हो । 

राजश्व सम्बन्त्न्ध अधधकार क्षेिमभि रहह िोककएको दरमा राजश्व असलुी गदै नगरपामलकालाई आफैमा 

आत्मतनभशर िलु्याउन ु आवश्यक ि । राजश्वका सम्पणूश क्षेिहरुको पहहचान गरी प्रगतिमर्ल करको 

मसद्धान्ि अनसुार राजश्वको असलुी गरी समदृ्ध र आम्मतनभशर नगरपामलकाको तनमाशण गनुश जरुरी ि ।  

आ.व. २०७४।०७५ का राजश्वका क्षेि र दरहरुको ववश्लेषण र त्यसबाट सम्बन्त्न्धि करदािा एवम ्करदािा 

जनिामा परेको प्रभाव समेिको ववश्लेषण गरी राजश्व परामर्श सममतिले यो प्रतिवेदन ियार पारेको ि । 

राजश्वका दरहरु बढाउनेभन्दा पतन यसको दायरा फराककलो बनाउने िफश  ध्यान हदनपुदशि भन्ने मान्यिामा 

अडडग रहाँदै राजश्व सकंलन प्रकक्रयालाई प्रववधधमा आधाररि बनाउने र राजश्व चुहावट न्यतूनकरण गनेतिर 

ववर्षे ध्यान हदईन ुपदशि ।  
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@= /fh:j df}h'bf cj:yfsf] ljZn]if0f 

२.३ आन्तरिक िाजश्व परिचालन 

गि आधथशक वषश २०७३।०७४ मा कूल आन्िररक आम्दानी रु ११ लाि २२ हजार ५ सय ८६ पसैा ९३ 
भएकोमा यस आधथशक वषश २०७४।०७५ को वरै्ाि मसान्िसम्म रु ८५ लाि २२ हजार ३ सय ७ अथाशि 
कूल लक्ष्यको कररव ८३ प्रततशत आन्िररक राजश्व सकंलन भएको ि ।  

बरै्ाि मसान्िसम्म सकंमलि आन्िररक राजश्वको अवस्थालाई ववश्लेषण गदाश लक्ष्य अनसुारको राजश्व 
सन्त्जल ैप्राप्ि  हुने देखिन्ि । आन्िररक राजश्वको सकंलनको अवस्था देहाय बमोन्त्जम रहेको ि । 

 

Figure 1 ववभिन्न तनकाहरुबाा  वशशा  साान्ता्स ाककलन िकक  िाजश्व 

शीर्षक अनाुाि उठेक  िाजश्वक  ववविण देराह ास जजस िरेक  छ : 

j*faf^ ;+slnt 
s/ ;+sng s]Gb|af^ 

;+slnt 
gu/kflnsfaf^ ;+slnt 

s"n hDdf 

lzif{s /sd 

s/ 

;+sng 

s]Gb| 

/sd 

r}q;Ddsf] 
lzif{s /sd 

dfnkf]t s/ 
  

1,705,058.00  
emf/df/] 

      

63,645.00  

kl/Iff 

z"Ns 

     

161,000.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8
,5
2
2
,3
0
7
.0
0
 
 

Plss[t 

;DklQ s/ 

  

1,056,803.00  
#F/Lvf]nf 

     

121,605.00  

lj* 

ljqmL 

     

95,000.00  

;]jf z"Ns    %]kf/]      k|zf;lgs       

Sales

वडा कायाशलयहरुबाट
कर संकलन केन्रहरुबाट
नगरपामलका कायाशलयबाट
सडक िथा यािायाि र्ािाबाट 
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401,436.00  232,795.00  b)* 21,500.00  

Joj;fo btf{ 
   

209,400.00  
lqj])fL 

     

179,305.00  

;]jf 

z"Ns 

     

22,780.00  

b)* 

h/Ljfgf 

    

39,591.00  
l;dahf/ 

     

104,213.00  

Joj;fo 

btf{ 

      

33,500.00  

h*La"^L 

hLjhGt" कर 
    

82,158.00  
    

k|fljwLs 

kmf+^af^  

     

41,020.00  

ldnfkq 

b:t"/ 

     

1,350.00  
    

lzIff 

z"Nsaf^ 

   

1,204,400.00  

kGhLs/)f 
   

145,748.00  
    

oftfoft 

zfvfaf^  

   

2,600,000.00  

  
  

3,641,544.00  
  

     

701,563.00  
  

   

4,179,200.00  

 

२.३.२ आन्तरिक िाजश्व ाककलनसा देख कका ासस्हारुब 

सवंवधान अनसुार स्थानीय िहलाई प्राप्ि स्थानीय कर सम्वन्धी अधधकारहरुको कायाशन्वयनमा देहायका 
समस्याहरु देिा परेका िन ्: 

 एकीकृि सम्पवि कर सकंलन सम्बन्धी आवश्यक ियारी एवम ्समान बझुाई कायम हुन नसक्दा 
कर असलुीमा करदािा र कर सकंलकबबचमा अस्पष्टिा कायम ैरहेको,  

 एकीकृि सम्पवि कर र मालपोि दवु ै असलु गररदा दोहोरो करको मारमा करदािा पनाशले 
जनिाहरुमा केही असन्िनु्त्ष्ट पदैा भएको, सो सम्बन्धमा सम्बन्त्न्धि वडाले जनिालाई स्पष्ट पानश 
नसकेको, 

 सब ैजनिालाई करको दायरामा ल्याउन नसककएको एवम ्कर र मतृ्य ुर्ाश्वि सत्य हुन, काननू 
बमोन्त्जमको कर तिनुश प्रत्येक व्यन्त्क्िको किशव्य हो भन्ने धारणाको ववकास हुन नसकेको, 

 एकीकृि सम्पवि कर लगायि अन्य कर सकंलन सम्बन्धमा आवश्यक काननूी व्यवस्था हुन 
नसक्दा कर सकंलनको कायशलाई व्यवन्त्स्थि एवम ्वजै्ञातनक बनाउन नसककएको, 

 प्रगतिमर्ल एवम ् समिामलूक करका मसद्धान्िहरु लाग ू गनश नसककएको । समान करको 
मसद्धान्ि लाग ू गररदा गरीव एवम ् ववपन्न वगश मकाशमा परररहेको िर सम्पन्न वगशबाट 
क्षमिाअनसुारको राजश्व सकंलन हुन नसकेको,  

 वडा कायाशलयहरुमा दरवन्दी अनसुार कमशचारी नहुाँदा राजश्व सकंलनको कायश अपेक्षक्षि गतिमा 
अगाडी बढ्न नसकेको, 

 सकंमलि राजश्व समयम ैनगरपामलकाको सधंचि कोषमा दाखिला हुन नसकेको, 
 केही वडा कायाशलयहरुबाट व्यन्त्क्िगि प्रयोजनको लाधग सकंमलि राजश्व प्रयोग गने एवम ्राजश्व 

दरुुपयोगको प्रयास समेि भएको, 
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 सब ैकरदािालाई करको दायरामा ल्याउन नसककएको, 
 राजश्व सकंलनको लाधग सफ्टवेयरको प्रयोग हुन नसक्दा दरुुपयोगको सभंावना रहेको,  

 राज्यलाई कर तिनुश पिश भन्ने भावनाको ववकास हुन नसकेको, 
 केही वडा अध्यक्ष एवम ्जनप्रतितनधधहरु सम्बन्त्न्धि वडामा नबस्दा राजश्व सकंलनको कायशमा 

अपेक्षक्षि नतिजा आउन हढलाई  

२. ३.३ िाजश्व ाककलनसा ाधुािका ा्िावनारुब 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा काननू बमोन्त्जम कर तिनुश पिश भन्ने चेिनाको ववकास हुाँदै गएको, 
 एकीकृि सम्पवि कर सम्बन्धी कायशववधध, २०७४ नगर कायशपामलकाबाट स्वीकृि भई कायाशन्वयनको 

चरणमा रहेको, 
 वडा कायाशलय एवम ्अन्य कर सकंलनको लाधग न्त्जम्मेवार तनकायहरुबाट िोकीएको अवधधमभि 

राजश्व दाखिला गने बानीको ववकास हुाँदै गएको, 
 लक्ष्य अनसुारको राजश्व सकंलन भएको,  

 करका दर, क्षेि, मसद्धान्ि र दायरा सम्बन्धमा ववमभन्न िामलम एवम ्अमभमखूिकरण गोष्ठीहरु 
सञ्चालन हुाँदा कर सम्बन्धी सचेिनाको ववकास हुाँदै गएको, 

 राजश्व सकंलनलाई प्रभावकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टवेयरको ववकासमा जोड हदईएको, 
 दरवन्दी अनसुारको कमशचारीको व्यवस्था गने, 

#= /fHf:jsf gLltx? 

 ाकववधान ास जजस स्थानीह तरलाई प्राप्त िाजश्व ा्वजन्ध अधधकािक  प्रह ग गदै 

नगिपाभलकालाई आधथषक ुबपसा ासदृ्ध कवस ् आत्सतनिषि ानाउन िाजश्वका ााश ाकिावना ि 

क्षेत्ररुबक    जज गदै प्रगततशील ि ासतासलूक ढकगले किका दिरुब तनधाषिण गने,  

 ककीकृत ा्पवि किलाई पणूष ुबपसा काहाषन्वहन गदै हालाई व्हवजस्थत ि वशज्ञातनक ानाउन 

ाचूना तथा ाञ्चाि प्रववधधक  प्रह ग गने,  

 िाजश्व छभल ि चुराव  रुन नददन आवश्हक काननूी व्हवस्था गदै कि प्रशाानलाई चुस्तदुुबस्त 

तलु्हाउन उत्पे्रिणात्सक ि दण्डात्सक दवुश तरिकारुब अवल्ान गने, 

 किदाता भशक्षालाई व्हापक ुबपसा फश लाउँदश कि ा्ाजन्ध ाचेतनाक  ववकाा गने  
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$= s/sf cfwf/x?  

नेपालक  ाकववधान, २०७२ ले स्थानीह तरलाई ददकक  अधधकाि िाजश्व ा्ाजन्ध अधधकाि, ाकववधान 

अनाुाि ानेक  नेपाल ािकाि(सन्त्रीपरिर्द्)ाा  स्वीकृत काहषववस्ततृतकिण प्रततवेदन ि स्थानीह ािकाि 

ाञ्चालन ऐन, २०७४ सा उल्ले  िक अनाुाि किका आधािरुब देराह ास जजस िरेका छन ्:-  

s= ;DklQ  

• crn ;DklQdf nfUg] s/ -3/ hUuf s/, dfnkf]t, ;DklQ s/_ 

v= cfDbfgL  

• 3/ axfn s/ 

u= j:t' jf ;]jf  

• dgf]/+hg -k|b]z;+u bf]xf]/f]_ 

• lj1fkg -k|b]z;+u bf]xf/f]_ 

• ;jf/L ;fwg -k|b]z;+u bf]xf]/f]_ 

• Aoj;fo  

घ+= ाेवा शलु्क तथा दस्तिु  

 ाेवा शलु्क-स्थानीह पवूाषधाि तथा ाेवा उपह गसा_ 

 दस्तिु (स्थानीह तराा  रुने भाफारिा लगाहतसा) 

 पहष न शलु्क 

%= cfufdL cf=j=sf] nflu k|:tfljt s/ tyf u}/s/ /fh:j b/ 

;DkQL s/  

l; g+= ljj/)f 
चाल ुआ.व. को 

b/  
प्रस्िाववि दर पषु््याई कैकफयि 

1 सम्पवि कर  

s'n d'Nof+s)f 

ePsf] 

;DklQsf] 

0=001 sf 

b/n] nfUg]  

पहहलो रु ५ लाि सम्म ०.०२ 
प्रतिर्िका दरले, ५ लािभन्दा 
माधथ १० लािसम्म ०.०३ 
प्रतिर्िका दरल,े १० लािभन्दा 
माधथ २० लािसम्म ०.०५ 

प्रगतिर्ी
ल 
करको 
मसद्धा
न्ि 

घर र घरले 
चचेको जग्गामा 
सम्पवि कर 
लगाईने र वावषशक 
१० प्रतिर्ि 
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प्रतिर्िका दरले, २० 
लािभन्दामाधथ ५० लािसम्म 
०.०७ का दरल,े ५० लािभन्दा 
माधथ १ करोडसम्म ०.०९ 
प्रतिर्िका दरले र १ करोडभन्दा 
माधथ जतिसकैु भए पतन ०.१ 
प्रतिर्िका दरले लगाउने । 
सरंचनाको मलू्यांकन अनसुचूी २ 
मा उल्लेि भए बमोन्त्जम हुने । 
सरंचनाको ह्रास क्टी अनसुचूी 
३ बमोन्त्जम हुने ।  

अनसुार  जररवाना हुने . 
सम्पवि कर 
सम्बन्धी थप 
व्यवस्था एकीकृि 
सम्पवि कर 
सम्बन्धी 
कायशववधध २०७४ 
अनसुार मलू्यांकन 
सममतिले िोके 
बमोन्त्जम हुने ।  

e'dL s/ -dfnkf]t _ 

l;=g++= ljj/)f 

चाल ुआ.व. को 
b/ -k|lt 

ju{ld^/sf]_ 

प्रस्िाववि दर(प्रति ५०० 
वगशममटर) पषु््याई कैकफयि 

1 
l;d ahf/ / /f*L 

ahf/ If]q -s ju{_ 

¿= 0=50 

k|lt ju{ld^/ 

अनसुचूी १ मा उल्लिे भए 
बमोन्त्जम लगाउने  

प्रगतिर्ी
ल 

करको 
मसद्धा
न्ि 

अनसुार  

घरले चचेको 
जग्गा वाहेकमा 

मालपोि लगाईने, 

वावषशक १० 
प्रतिर्ि जररवाना 
लाग्ने र ववगि 
वषशका कक्यौिामा 

समेि यस ै
बमोन्त्जम हुनेि ।  

2 

%]kf/]b]lv l;d 

ahf/;Dd -l;dahf/ 

If]qeGbf  500 

ld^/ jflx/_ / 

/f*Lahf/ -/f*L 

ahf/ If]qeGbf 500 

ld^/ jflx/_ b]lv 

#f/Lvf]nf;Dd d'n 

;*sb]lv 50 ld^/ 

bfof+jfof +-v ju{_ 

v]t ¿= 0=25 

k|ltju{ld^/ 

kfvf] ¿= 

0=15 

k|ltju{ld^/ 

3 

/f*L -/f*L jhf/ 

If]q jfx]s_ b]lv 

lqj])fL;Dd d'n 

;*ssf] 50 ld^/ 

bfof+jfof+ bfdfrf}/ 

b]lv lqj])fL;Ddsf] 

If]q jfx]s -u ju{_ 

v]t ¿= 0=20 

k|ltju{ld^/  

kfvf] ¿= 

0=10 

k|ltju{ld^/ 

4 

j*fx?sf d"Vo j:tL, 

bfdfrf}/ b]lv 

lqj])fL;Ddsf] d'n 

;*ssf] bfof+jfof+ 

50 ld^/leqsf] If]q 

-# ju{_ 

v]t ¿= 0=15 

k|ltju{ld^/ 

kfvf] ¿= 

0=07 

k|ltju{ld^/ 
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5 

dfly pNn]lvt 

jfx]ssf] If]q -ª 

ju{_ 

v]t ¿= 0=07 

k|ltju{ld^/ 

kfvf] ¿= 

0=05 

k|ltju{ld^/  

वहाल कर  

1 

cf7lj;sf]6 gu/kflnsf 

If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] 

ejg, 3/, k;n, Uof/]h, 

uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, ;]8, 

hUUff jf kf]v/L jf cGo 

;DklQ k'/} jf cflz+s ta/n] 

axfn lbPsf]df  axfn s/ 

;+sng u/Lg]5 . 

axfn c+ssf] !) 

k|ltztsf b/n] 

axfn c+ssf] !@ k|ltztsf b/n] । 
वहाल कर उठाउने प्रयोजनको 
लाधग वहालमा हदने सरंचनाको 
न्यनूिम भाडा अनसुचूी ४ 
बमोन्त्जम हुनेि । 

  

axfndf lbPsf] ldltnfO{ 

cfwf/ dfgL b}lgs, 

dfl;s, q}dfl;s, cw{ 

jflif{s jf jflif{s 

cjlwnfO{ cfwf/ lnO{ 

axfn s/ a'emfpg' kg]{5 

. If]qut cfwf/df 

cf7lj;sf]6 

gu/kflnsf, gu/ 

sfo{kflnsfn] Go'gtd 

axfn b/ tf]Sg  ;Sg]5 

. cf7lj;sf]6 gu/ 

sfo{kflnsfn] lgwf{/0f 

u/]sf] sfo{ljlw cg';f/ 

s/bftfn]  :j+o 3f]if0ff 

u/]sf] jf ;+Demf}tkqdf 

pNn]v ePsf] cfwf/df 

axfn s/ lgwf{/0f 

ul/g]5 .  

 

Joj;foL s/  

l;=g+= ljj/)f  

rfn' 

cf=j=sf] 

b/ रु  

प्रस्िाववि दर रु 
पषु््याई कैकफयि 

सानो मझौला ठूलो  

1 

ls/fgf 

k;n  

uNnf÷xf]n;]n  2000 २५०० २५०० २५००   प्रत्येक आधथशक 
वषश सरुु भएको 

असोज 
मसान्िमभि 
व्यवसाय कर 

दाखिला 
गररसक्न ुपनेि 
। िोककएको 
अवधधमभि कर 
दाखिला नगने 
व्यवसायीलाई 

थप २० प्रतिर्ि 
जररवाना 

2 

v'b|f  500 २००० २००० २०००   
cGo yf]/} k'+hL ePsf 

ls/fgf k;n -u|fld)f 

e]usf_ 

300 १५०० १५०० १५००   

3 

nQf sk*f 

पसल 

km]G;L -

xf]n;]n÷uNnf_  
1000 १००० १५०० ३०००   

4 

sfrf] sk*f -

xf]n;]n÷uNnf_  
1000 १००० १५०० ३०००   

फेन्सी र काचो कपडा 
दवु ैभएमा    ५००० ५००० ५०००   

km]G;L -sfrf] sk*f 

v'b|f_  
500 १५०० १५०० १५००   

5 gfO{ Joj;fo  300 ५०० ५०० ५००   
6 ;"g rf+bL Joj;fo 1000 ३००० ३००० ३०००   
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7 l;nfO{s^fO{ 
;fwf/)f  300 १५०० १५०० १५००   लगाईनेि । 

यसमा उल्लिे 
भए बाहेक 

अन्य कायशववधध 
आठववसकोट 
नगरपामलका 

नगर 
कायशपामलकाले 
िोक्न सक्नेि 

। 

^]nl/ª ;]G^/  500 ३००० ३००० ३०००   

8 

xf]^]n 

Joj;fo  

/]i^«/]G^ -nlhª, 

km'l*ª b"j} ePsf]_  
1500 ३५०० ३५०० ३५००   

9 
xf]^]n nlhª PG* 

km'l*ª ePsf]  
1500 ३००० ३००० ३०००   

  

;fdfGo -vfgfsf] 

Joj:yf ePsf] lrof 

gf:tf a]Rg]_ 

  १५०० १५०० १५००   

10 

;fdfGo -vfgfsf] 

Joj:yf नभएको lrof 
gf:tf a]Rg]_ 

300 ५०० ५०० ५००   

11 
a}+s tyf 

ljlQo 

sf/f]jf/  

 IME, Money 

Transfer, C)f tyf 

art ;xsf/L ;+:yf, 

n#"ljQ 

1000 ५००० ५००० ५०००   

12 बैंक  १००० १५००० १५००० १५०००   

१३ 
z}}lIfs 

;+::yf -

lglh_ 

af]l*{ª k|lt sIff 

÷;]S;g  
1000 ३००० ३००० ३०००   

14 

cf}iflw k;n  

;fwf/)f sd 

k"+hL÷nufgL 5 nfv 

eGbf sd -u|fdL)f 

e]udf ;+rflnt_ 

1500 ३००० ३००० ३०००   

१५ 
al( k"+hL÷nufgLdf 

;+rflnt d"Vo a:tL 

÷jhf/df ;+rflnt 

2500 ५००० ५००० ५०००   

16 न्त्क्लतनक   ५००० ५००० ५०००   
१७ पोमलन्त्क्लतनक   १०००० १०००० १००००   
18 सामदुातयक अस्पिाल   २०००० २०००० २००००   

१९ 

pBf]u  

sfi& ÷kmlg{r/ -

;fwf/)f _  
1500 ३५०० ३५०० ३५००   

20 
sfi& ÷kmlg{r/-al( 

k"+hL ePsf _  
2500 ५००० ५००० ५०००   

२१ lu|n  2500 ५००० ५००० ५०००   

22 qm;/ 5000 १०००० १०००० १००००   

23 sfuh pBf]u  1500 ३५०० ३५०० ३५००   

२४ awzfnf÷df;" Joj;fo -km|]; xfp;_ 500 ४००० ४००० ४०००   

25 ef*f k;n  1000 ५००० ५००० ५०००   

२६ kfgL ldn  1500 २००० २००० २०००   
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27 

#§ 

3 dlxgf rNg]  100     १००   

२८ 6 dlxgf rNg]  200     २००   

29 
9 dlxgf jf ;f] 

eGbf al( rNg]  
300     ३००   

३० xf*{j]o/ 5000 १०००० १०००० १००००   

31 kmf]^f] : "̂l*of] 1000 २००० २००० २०००   

32 : ]̂zg/L k;n 1000 ३००० ३००० ३०००   

३३ ckm;]^ k|]; tyf %fkfvfgf 2000 १०००० १०००० १००००   

34 On]S^«f]lgS; k;n 1500 ३००० ३००० ३०००   

३५ t/sf/L tyf kmnkm'n k;n 500 १००० १००० १०००   

36 s:d]l^s k;nx? 1000 २००० २००० २०००   

३७ dlb/f k;n  10000 २०००० २०००० २००००   

38 emf]nf s"Dnfdf Jofkf/ ug]{ Jofkf/L  

k^s] 

z'Ns 

dfl;s 

500 

nfUg]  

१००० १००० १०००   

३९ डडपाटशमेन्टल स्टोर   ५००० ५००० ५०००   

40 सवारी साधन पाटशपजूाश   २००० २००० २०००   

41 रोडा बालवुा   ३००० ३००० ३०००   

४२ पेट्रोल पम्प   ५००० ५००० ५०००   

43 दधू दही ववकक्र पसल   १००० १००० १०००   

44 मोटरसाइकल वकश सप   २००० २००० २०००   

४५ धचककत्सक     ३००० ३०००   

46 इन्त्न्जतनयर     ३००० ३०००   

४७ काननू व्यवसायी   १००० १५०० २०००   

48 कन्सल्टेन्सी   २००० २००० ३०००   

४९ डरेी उद्योग   १००० १००० १५००   

50 साइवर   १५०० २००० ३०००   

५१ ममशि सभंार व्यवसाय(मोटरसाइकल 
बस ट्रक जीप हेमभ इन्त्क्वपमेन्ट)   २००० २००० ३०००   

52 पर् ुवधर्ाला   २५०० २५०० २५००   

53 व्यटुी पालशर   २००० २००० २०००   

५४ हटकट काउन्टर   २००० २००० २०००   

55 होस्टेल   ३००० ३००० ३०००   

५६ तनमाशण व्यवसायी    घ वगशको ५०००, ग सचूीकृि 
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वगशको १००००, ि वगशको 
२०००० र क वगशको 

५०००० 

गदाश 
िोककएको 
र्लु्कको 
१० 
प्रतिर्ि 
लाग्ने  

57 cGo gtf]lsPsf Joj;fo  

Joj;fo 

x]/L 

Go"gtd 

500  

३००० ३००० ३०००   

 1= अन्यि दिाश (घरेल ुिथा साना उद्योग कायाशलय, आन्िररक राजश्व कायाशलय, कम्पन्नी रन्त्जष्टारको 
कायाशलय लगायि दिाशको लाधग िोककएका अन्य ससं्था वा कायाशलय) भएका व्यवसायहरुले व्यवसाय कर तिरेर 
माि यस नगरपामलका क्षिेमा व्यापार व्यवसाय गनश पाउनेिन ्। अन्यि दिाश भई दिाश प्रमाणपि प्राप्ि गररसकेका 
व्यवसायहरुले यस नगरपामलकामा व्यवसाय दिाश नगरी सचूीकृि गरेमाि पगु्दि ।  
 २= अन्यि दिाश नभएका साना व्यवसातयहरुले यस नगरपामलकामा दिाश भएरमाि व्यवसाय सञ्चालन गनश 
पाउनेिन ्। दिाश हुाँदा माधथ उल्लेखिि वगीकरण अनसुारको दिाश र्लु्क तिनुश पनेि । 
 ३= Joj;fo btf{ gljs/)f b:t"/ -k|To]s cfly{s jif{df ug"{kg]{_ Joj;fo btf{ ug{ nfu]sf] d'Nosf] 50 
k|ltzt nfUg] . 

 

hl*a"^L, sjf*L / hLjhGt" s/   

l;=g+= ljj/)f 
rfn' cf=j= 

sf] b/  
प्रस्िाववि दर पषु््याई कैकफयि  

1 of;f{u"Djf 
कूल मलू्यको 
१ प्रतिर्ि साववककै दरमा  

  

काननूमा 
तनषधे गररएका 
जडडबटुी कवाडी 

िथा 
जीवजन्िकुो 
व्वााँि िाला 
लगायि 
सकंलन 
गररएमाि 
काननू 

बमोन्त्जम 
दन्त्डडि गने 

िथा गराउने । 

2 of;f{u"Djf afx]ssf cGo hl*a"^L  
प्रतिककलो रु 

५००० 

k|rlnt jhf/ 

d'Nosf] 5 

k|ltzt 

3 sjf*L dfn l;;f  k|ltlsnf] ? 1 

साववककै दरमा  
4 vf]^f]  

k|ltlsnf]÷ln^/ 

? 7 

5 sf& k|lt #glkm^ रु 5 रु 7 

6 

sfg'gn] lgz]if u/]sf afx]ssf 

cGo d[t jf dfl/Psf  

hLjhGt"sf] xf* l;+ª %fnf Kjf+v  

s'n d'Nosf] 

2 k|ltzt  
साववककै दरमा  

7 sfuhhGo ;fdfgsf nflu      k|lt lsnf]u|fd ? Ps 

8  kmnfdhGo ;fdfgsf nflu     k|lt lsnf]u|fd ? b'O{ 

9 l:6nhGo ;fdfgsf nflu    k|lt lsnf]u|fd ? b'O{  

10 cGosf xsdf     k|lt lsnf]u|fd ? b'O{  
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;jf/L ;fwg s/  

१. ;*s lgdf{)f tyf dd{t ;+ef/ b:t'/  

qm=;+= ljj/)f  

चाल ुआ.व. 

को b/ -
k|lt l^k_ 

?=  

प्रस्िाववि 
दर पषु््याई कैकफयि  

1 b"O{ k|fª\u|] ;jf/L 

;fwg  

df]^/ ;fOsn  0 

साववककै 
दरमा  

नगरपामलकामभिको 
सडकलाई सधैंभरी 

दरुुस्ि रािी 
नगरपामलकामभि 

चल्ने एवम ्
नगरपामलकाबाट 
अन्यि चल्ने 

सवारी 
आवागमनलाई 
सरुक्षक्षि र 
व्यवन्त्स्थि 
िलु्याउन 

नगरपामलकाले पणूश 
न्त्जम्मेवारी मलन 
वाञ्ितनय भएको  

  

2 अटो ररक्सा  २५   

3 

rf/ kfª\u|] ;jf/L 

;fwg  

a;  100   

4 ^«s 200   

5 ^\ofS^/ 100   

6 
  lhk, dfOqmf] a;, 

Eofg 
50   

7 l^Kk/ 100   

8 ldlg «̂s 100   

9 
*f]h/, PS;fe]^/ 

nf]*/  
500   

10 k|fOe]^ ;jf/L ;fWfg -lhk sf/ Eofg_ 50   

२. cf7lj;sf]6 gu/kflnsf leq 7]ufgf /xg] ul/ btf{ ePsf tyf cf7lj;sf]6 gu/kflnsf If]qleq rNg] ;jf/L ;fwgdf jflif{s ;jf/L s/ lgDgfg';f/ 

x'g]M 

१  O{GhLgaf6 rNg] h'g s'g} b'O{ kfË]| df]6/ ;fOsn, :s'6/ jf 

o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ?  
  ४०० स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन 
२०७४ अनसुार 
स्थानीय िहलाई 
प्राप्ि कर असलुी 

सम्बन्त्न्ध 
अधधकारको 

कायाशन्वयन गनश 
वाञ्ितनय भएको 

  

२ sf/, hLk, Eofg jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] jflif{s 

?  
  १०००   

३ 6]Dk' / 6\ofS6/ jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ?    १०००   

४  ldlg a;, ldlg 6«s jf o:t} rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] 

jflif{s ?  
  २०००   

५ 7'nf a;, 6«s jf rf/ kfË] ;jf/L ;fwgsf] वावषशक रु   ३०००   

६ x]eL uf8L, 8f]h/ s|]g jf o:t} ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ?    ५०००   

७ cGo ;jf/L ;fwgsf] jflif{s ?    १०००   

८ 
 ljB'tLo phf{af6 ;+rfng x'g] / s[lif sfo{df k|of]u ul/g] 

;jf/L ;fwgsf xsdf tf]lsPsf] b/df krf; k|ltzt 5'6 

x'g] .    

      

 

lj!fkg s/  

qm=;+= ljj/)f  b/  प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैकफयि  
1 xf]l*ª af]*{ k|lt ju{lkm^  ? 5   चाल ु !_ ejgsf] 5t /  sf}zLdf 
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2 /+lug lj!fkg  

%kfO{ 

z'Nssf] 

10 

k|ltzt  

  

आ.व. 

भन्दा 
प्रस्िाववि 

दर 
वजै्ञातनक 
व्यवहाररक 

र 
वस्िपुरक 
भएको  

kl/ro kf6L jf  lj1fkg 

;fdflu| /fVg kfOg]5}g . @_  

ejgdf dm\ofn 5f]k]/ kl/ro 

kf6L jf lj1fkg ;fdfu|L 

/fVg kfOg]5}g . #_  af6f]sf] 

;Ldfgfb]lv bz lkm6 leq 

tyf ;+lwof/sf] l;dfgfb]lv 

kfFr lkm6 leq /  ;fj{hlgs 

:yfg jf ;+:yfg jf sfof{no 

jf ;fj{hlgs ;]jf k|jfx ug{] 

:yfgdf lj1fkg  ;fdfu|L 

/fVg kfOg]5}g . $_  

;fj{hlgs pQ/bfloTj 

cGtu{t lgdf{0f ePsf 

h'g;'s} ;/rgfdf 

lgdf{0fstf{sf] gfd  afx]s 

/flvPsf h'g;'s} t:aL/ jf 

cIf/sf] lj1fkg s/ 5'6 x'g] 

5}g .   ejg, hldg, 

Jofkfl/s jf Joj;foLs 

s]Gb|, xf]6n jf /]i6'/]06 jf 

ljBfno jf l;g]df xn  jf 

k]6«f]n kDk jf  h'g;'s} 

ejgsf] leqL efudf lj1fkg 

ug{] k|of]hgsf nflu 

/flvPsf  k|rf/ ;fdfu|Ldf 

lj1fkg s/ 5'6 x'g] 5}g . 

^_  ;'tL{hGo, dlb/f tyf 

g]kfn ;/sf/af6 k|ltjlGwt 

tyf cf7lj;sf]6 

gu/kflnsf, gu/ 

sfo{kflnsfaf6 lgif]w 

ul/Psf la1fkg k|rf/ k;f/ 

ug{ kfO{g] 5}g  

3 ;fbf kf]i^/, kDkn]^  
k|lt kf]i^/ 

10 k};f  
  

4 
km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] 

k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ?   
  ६०० 

5 
 xf]l8{Ë af]8{, lgof]g ;fO{g, / o:t} lj1fkg k|rf/ 

;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 
  ८०० 

6 
l8hL6n af]8{, Unf] ;fOg af]8{df ul/g] lj1fkg 

k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ?  
  ७०० 

7 
dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] 

efudf clwstd bz :s\jfo/ km'6;Ddsf] nflu 

k|lt lbg ?  

  १५० 

8 

dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] 

efudf clwstd bz :s\jfo/ km'6;Ddsf] :yfoL 

?kdf n]lvPsf] jf 5flkPsf] k|rf/ ;fdfu|Lsf nflu 

k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ?  

  १०० 

9 

v]ns'b d}bfg, d]nf, hfqf, kj{ / o:t} k|s[ltsf 

sfo{s|ddf x'g] lj1fkg k|rf/ ;fdfu|Lsf]  

clwstd kGw| lbg / aL; :s\jfo/ km'6sf nflu 

k|lt lbg ?  

  ४०० 

10 

 ;jf/L ;fwgsf] 5t -clwstd tLg km'6 

prfO{;Dd dfq_, b'O{ kfË|f aLrsf] efu, k5f8Lsf] 

;L;f -;L;fsf] hDdf efu dWo]sf] clwstd krf; 

k|ltzt ;Dd dfq_  d'Vo dm\ofnsf] dfly k§Lsf] 

e]G6Ln]zgdf lj1fkg k|rf/ ;fdfu|Lsf] k|lt 

:Sjfo/ km'6 ?  

  २०० 

11 
cfsfzdf a]n'g, Hofs]6df jf a]n'g afs]]/ ul/g] 

lj1fkg -k|lt lbg_ ?=  
  १५० 

12 cGosf] xsdf k|lt ju{lkm6 k|lt aif{ ?    ४५० 
dgf]/~hg s/  

qm=;+= ljj/)f  b/  प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैकफयि  

1 
d]nf dxf]T;j nufot cGo 

dgf]/~hgfTds sfo{qmd  

s'n 

cfosf] 10 

k|ltzt  

प्रतिहदन रु 
२०००   

थप कायशववधध 
आठववसकोट 
नगरपामलका नगर 
कायशपामलकाले िोक्न 
सक्नेि । 

jxfn वव ौिी s/  
qm=;+= ljj/)f  b/  प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैकफयि  

1 lgdf{)f /]vb]v dd{t ;+ef/ vr{  

s'n 

cfosf] 10 

k|ltzt  

यस 
सम्बन्धमा 
आठववसकोट 
नगरपामलका 
नगर 

  

बहालमा हदने 
सरंचनाको स्वरुप 
अनसुार थप 
कायशववधध 
आठववसकोट 
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कायशपामलकाले 
िोके 
बमोन्त्जम हुने 

नगरपामलका नगर 
कायशपामलकाले िोक्न 
सक्नेि ।  

kfls{ª z'Ns  

qm=;+= ljj/)f  b/  प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैकफयि  

1 b"O{ kfª\u|] ;jf/L ;fwg  

tLg #)^f 

;Dd ? 5 

/ ;f] 

eGbf al( 

k|lt tLg 

#)^f ? 

10 

प्रतिघडटा रु 
१५    

नगरपामलकाले 
िोकेको स्थलमामाि 
पाककश ङ गनुशपनेि । 

सावशजतनक 
आवगमनमा असर 
पगु्ने गरी पाककश ङ 
गरेमा रु ५०० देखि 

५००० सम्म 
जररवाना गररनेि । 

2 rf/ kfª\u|] ;jf/L ;fwg  

k|To]s 

#)^f ¿= 

10  

प्रतिघडटा रु 
३०    

3  5 kfªu|] jf ;f] eGbf a9Lsf nflu    
प्रतिघडटा रु 
५०   

^«]lsª z'Ns  

qm=;+= ljj/)f  
चाल ूआ.व. 
को b/  प्रस्िाववि दर पषु्टयाइ कैकफयि  

1 :jb]zL  
? 20 k|lt 

lbg  
चाल ुआ.व. 
अनसुार न ै
कायम हुने  

    

2 ljb]zL   
 1 *n/ 

k|ltlbg  
    

 

;]jf z'Ns tyf b:t"/ 

qm=;+= ;]jfsf] ljj/)f  
rfn' cf=j=sf] 

z'Ns÷b:t"/ ?  
प्रस्िाववि दर पषु््याई कैकफयि 

1 
#/ hUuf gfd;f/L 

l;kmfl/;  
150 ३००     

2 
df]lx nut s \̂̂ f 

l;kmfl/;  
150 ५००     

3 
gS;fdf #/ sfod 

l;kmfl/; 
150 ५००     

4 %fqj[lt l;kmfl/;  25 १००     

5 
ljkGg ljBfyL %fqj[lt 

l;kmfl/; 
0 नलाग्ने     

6 ckfª\u l;kmfl/; 0 नलाग्ने     

7 अस्थायी a;f]af; l;kmfl/;  150 स्वदेर्मा रु ५०० र     
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ववदेर्मा रु १००० 
8 स्थायी  a;f]af; l;kmfl/;  50 २५०     

9 gful/stf l;kmfl/;  100 १००     

10 
gful/stf k|ltlnlk 

l;kmfl/;  
150 १५०     

11 
c+lus[t gful/stf 

l;kmfl/; 
100 १०००     

12 
cfly{s cj:yf alnof] jf 

;DkGgtf k|dfl)ft  
150 ५०००     

13 
cfly{s cj:yf sdhf]/ jf 

ljkGgtf k|dfl)ft  
0 २५     

14 ljB"t h*fg l;kmfl/;  50 

नक्सा पास भएमा ५०० 
नक्सा पास नभएमा 

१००० 
  

कच्ची 
घरको हकमा 

रु १०० 

15 wf/f h*fg l;kmfl/;  50 

नक्सा पास भएमा ५०० 
नक्सा पास नभएमा 

१००० 
  

कच्ची 
घरको हकमा 

रु १०१ 
16 lhljt /x]sf] l;kmfl/;  50 ५००     

17 

b"j} gfd u/]sf JolQm Ps} 

xf] eGg] l;kmfl/; ÷km/s 

hGdldlt ;+zf]wg l;kmfl/;  

100 १५०     

18 
hUuf d"Nofª\sg 

l;kmfl/;÷k|dfl)ft  
150 प्रतिहजार रु १     

19 Joj;fo aGb l;kmfl/;  100 ५००     

20 
Joj;fo ;+rfng gePsf]  

l;kmfl/;  
50 ५००     

21 
Jofkf/ Joj;fo gePsf] 

l;kmfl/;  
50 ५००     

22 sf] {̂ lkm ldgfxf l;kmfl/;  0 ०     

23 
gfafns kl/rokq 

l;kmfl/;  
50 १००     

24 rf}kfo ;DalGw l;kmfl/;  150 ३००     

25 Joj;fo btf{ l;kmfl/;  150 ५००     

26 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/;  150 ५००     

27 
cfGtl/s a;fO;/fO{ 

l;kmfl/;  
150 १००     

28 

ljBfno ;+rfng 

:jLs[tL÷sIff j[l$ 

l;kmfl/;(तनन्त्ज) 
150 १००००     
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29 
ववद्यालय वा सकंाय थप 

मसफाररस   १५०००     

30 

पवूश प्राथममक ववद्यालय 
िोल्ने मसफाररस वा 
अनमुति(तनन्त्ज) 

  १००००     

31 JolQmut ljj/)f l;kmfl/;  150 १५०     

32 hUuf btf{ l;kmfl/;  150 १५०(प्रति रोपनी)     

33 
;+/Ifs l;kmfl/; -

JolQmut_ 
150 १५०     

34 
;+/Ifs l;kmfl/; -

;+:yfut_ 
0 १००     

35 
g]kfn ;/sf/sf] gfddf 

af^f] sfod l;kmfl/; 
200 ५००     

36 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft  150 २००     

37 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft  
[                         

50 
१००     

38 
sf]&f vf]Ng] sfo{÷/f]j/df 

j:g] sfo{  
500 रु १००० प्रतिकोठा      

39 
lgMz'Ns jf ;Mz'Ns 

:jf:Yo pkrf/ l;kmfl/;  
0 ०     

40 

cGo sfof{nosf] dfu 

cg";f/ ljj/)f v"nfO 

k&fpg] sfo{  

150 150     

41 
;+:yf btf{ l;kmfl/;-

gfkmfd'vL_ 
150 १०००   

नवीकरण 
गदाश रु ५०० 

माि 

42 
;+:yf btf{ l;kmfl/;-u}/ 

gfkmfd'vL_ 
  १०००   

नवीकरण 
गदाश रु ५०० 

माि 

43 #/ af^f] k|dfl)ft  100 ५०० 
ग्राममण 
क्षेिमा रु 
१०० 

  

44 rf/ lsNnf k|dfl)ft  500 १००० 
ग्राममण 
क्षेिमा रु 
५०० 

  

45 hGd ldlt k|dfl)ft  50 ५०     

46 ljjfx k|dfl)ft  1000 १०००     

47 sfuh÷dGh"l/gfdf k|dfl)ft  100 ५००     
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48 
xsjfnf jf xsbf/ 

k|dfl)ft  

100 ;h{ldg 

d"r"Nsf eP 500 
५००     

49 cljjflxt k|dfl)ft  100 १०००     

50 
hUuf /]vf+sgsf] sfo{ 

÷;f] sfo{sf] /f]j/  
500 ५००     

51 
hUuf wgL k'hf{ x/fPsf] 

l;kmfl/;  
150 १५०     

52 
k'hf{df #/ sfod ug]{ 

l;kmfl/;  
100 ५००     

53 
c+u|]hL l;kmfl/; tyf 

k|dfl)ft  
50 १०००     

54 ldnfkq sfuh गराउने 500 b]lv 

15000 

ममलापिको प्रकृति हेरी 
५०० देखि १५०००     

55 
Plss[t ;Dklt s/÷#/ 

hUuf s/ मसफाररस  150 २००     

56 axfn s/ मसफाररस 150 २००     

57 lj!fkg s/ मसफाररस 150 २००     

58 
dfnkf]t jf e'dL s/ 

मसफाररस 150 २००     

59 hGd btf{  

35 lbg leq 

lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 

lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} 

lbg ePklg  ?= 

५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq 

? 8 / To;kl% 

hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

    

60 d[To' btf{  

35 lbg leq 

lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 

lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} 

lbg ePklg  ?= 

५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq 

? 8 / To;kl% 

hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

    

61 
a;fO;/fO{ hfg] cfpg] 

btf{  

35 lbg leq 

lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 

lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq 

? 8 / To;kl% 

hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= 

    

http://www.aathbiskotmun.gov.np/


 

17 

www.aathbiskotmun.gov.np               राजस्व परामर्श सममतिको प्रतिवेदन २०७५    

 

lbg ePklg  ?= 

५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

५० 

62 ;DaGwljR%]b btf{ 

35 lbg leq 

lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 

lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} 

lbg ePklg  ?= 

५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq 

? 8 / To;kl% 

hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

    

63 ljjfx btf{ 

35 lbg leq 

lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 

lbgleq ? 8 / 

To;kl% hlt;"s} 

lbg ePklg  ?= 

५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

36 lbg leq lgMz'Ns, 

To;kl%sf] 35 lbgleq 

? 8 / To;kl% 

hlt;"s} lbg ePklg  

?= ५०, k|ltlnlk ?= 
५० 

    

64 
gof+ Joj;fo btf{ 

l;kmfl/; 
500 500     

65 
Joj;fo gljs/)f 

l;kmfl/; 
500 500     

66 

of]hgf ;+emf}tf 

l;kmfl/;÷pkef]SQf ;ldlt 

btf{ l;kmfl/;   

150 200     

67 a}+s vftf vf]Ng] l;kmfl/;  100 150     

68 
OlGhlgol/é btf{÷gljs/)f-

;"lrs[t_ z'Ns  
  7000     

69 
ejg lgdf{0f :jLs[tL cfjf;Lo 

k|of]hgsf] nflu k|lt ju{ km'6  
  १०     

70 
ejg lgdf{0f :jLs[tL Joj;foLs 

k|of]hgsf] nflu k|lt ju{ km'6  
  १५     

71 

ejgsf] lgdf{0f :jLs[tL dfkb08 leq 

/x]tf klg gSzf :jLs[lt glnO{ lgdf{0f 

e} ;s]sf] ejgsf] / hl/jfgf u/L 

gSzf :jLs[t ug'{ k/]df k|lt ju{ km'6    

  २५     

72 
ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ प्रति 
वगशकफट 

  
५ (तनयममि) र 
७(िहगि)     

73 

नगरपामलकामभि कायशक्षिे 
भएका क्लब, सघंससं्था(गरै 
नाफामलूक), सहकारी ससं्था 

  ५००     
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सचूीकृि र्लु्क  

74 

ववमभन्न यािायाि प्रा.मल., 

नाफामलूक सघंससं्था, 
व्यवसाय सचूीकृि र्लु्क 

  १०००     

75 sfo{ ;DkGg l;kmfl/;  

of]hgfsf] s'n 

nfut Ps nfv 

jf ;f] eGbf sd 

ePdf ? 500, 

Ps nfv eGbf 

dfly bz nfv 

eGbf sd ePdf 

? 1000, bz 

nfv b]lv krf; 

nfv ePdf ? 

5000 / ;f] 

eGbf dfly ePdf 

? 10000 

of]hgfsf] s'n nfut 

Ps nfv jf ;f] eGbf 

sd ePdf ? 500, 

Ps nfv eGbf dfly 

bz nfv eGbf sd 

ePdf ? 1000, bz 

nfv b]lv krf; nfv 

ePdf ? 5000 / ;f] 

eGbf dfly ePdf ? 

10000 

    

  जररवाना न्यनूिम    १०००     

76 
यसमा उल्लिे भए बाहेक 

अन्य भएमा    ५००     

 

ko{^g z'Ns -k|ltlbg_ 

qm=;= ljj/)f  चाल ुआ.व.को z'Ns  प्रस्िाववि दर पषु््याई कैकफयि 

1 

b[Zofjnf]s)f 

:jb]zL 
¿= 

10 

साववककै 
दरमा  

    

2 lab]zL 
1 

*n/ 
    

3 

lxdfn cf/f]]]x)f  

ljb]zL 
¿= 

10 
    

4 ljb]zL 
100 

*n/ 
    

5 

cWoog e|d)f  

:jb]zL 
¿= 

10 
    

6 ljb]zL 
1 

*n/ 
    

7 

lty{ofqf  

:jb]zL 
¿= 

10 
    

8 ljb]zL 
1 

*n/ 
    

cfof{t÷ lgof{t z'Ns  
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1 l#p  k|lt lsnf] ? 1 

साववककै 
दरमा  

    

2 dx  k|lt lsnf] Ps ? 2     

3 kmnkm'n  
k|lt lsnf] Ps ? 

50 k};f  
    

4 t/sf/L  
k|lt lsnf] Ps ? 

50 k};f  
    

5 b'w  k|lt ln^/ 50 k};f      

6 v;L af]sf  k|lt uf]^f ? 20     

7 
&'nf kz' rf}kfo -/f+uf 

e};L cflb_ 

k|lt uf]^f ? 100 

t/ ufO{ uf]?sf] 

xsdf k|lt uf]^f ? 

50 nfUg]  

    

8 s"v"/f  k|lt uf]^f 1      

9 dlb/f a]o/  k|lt sf^f]g 25 
k|lt sf^f]g 

३५     

10 dlb/f cGo  k|lt sf^f]g 50 
k|lt sf^f]g 

७५     

11 r'/f]^ ;'lt{  
k|lt kf]sf 5 / k|lt 

af]/f 250 

k|lt kf]sf 

१० / k|lt 
af]/f ३०० 

    

12 c)*f  k|lt uf]^f 10 k};f  
साववककै 
दरमा      

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg z'Ns  

qm=;= ljj/)f  z'Ns -¿=_ प्रस्िाववि दर पषु््याई कैकफयि 

1 
सब ैप्रकारका होटेल 

व्यवसाय 100 १२०   
नगरपामलकाले िोकेको 
स्थान बाहेक अन्यि 
जथाभावव फोहोर 
फाल्ने व्यन्त्क्ि वा 
तनकायलाई रु ५०० 
देखि ५००० सम्म 
जररवाना गररने, 

पोन्त्ल्ट फमश, वधर्ाला 
नगरपामलकाले िोकेको 

स्थानमा माि 
सञ्चालन गनुशपनेि ।  

२  पोल्टी फमश १५० १५०   
3 वधर्ाला, फे्रस हाउस ७५ ७५   

४ 
माधथ उल्लेखिि बाहेक 

अन्य व्यवसाय पसलहरुको 
लाधग  

७५ ७५   

5 
#/ leqaf^ lgisg] 

kmf]xf]/  
१० १५   

 

दण्ड जरिवाना  
qm=;= ljj/)f  चाल ुआ.व.को प्रस्िाववि पषु््याई कैकफयि 
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z'Ns  दर 

१ 

सडकको क्षिेाधधकारमभि एवम ्
सावशजतनक स्थलमा जथाभावव 
पाककश ङ गरेमा, तनमाशण सामग्री 
रािेमा पर्चुौपाया िाडा िोडमेा, 
जथाभावव होडडङ वोडश रािेमा, 
जथाभावी फोहोर फालेमा, दिाश 
प्रमाणपिववना व्यापार व्यवसाय 
सञ्चालन गरेमा िथा अन्य नगर 
आठववसकोट नगरपामलका नगर 
कायशपामलकाले गनश नहुने भतन 
िोकेका कायशहरु गरेमा   

  
रु ५०० देखि 
५००० सम्म  

  

त्यस्िा मालसामान 
तनयन्िणमा मलई 
जररवाना गरेर कफिाश 
हदईने एवम ्जफि भएको 
३५ हदनमभि कफिाश मलन 
नआएमा जफि गररने 

 

^= cfufdL cf=j=sf] nflu cg'dflgt s/ tyf u}/ s/ /fh:j /sd 

आगामी आ. व. २०७५।७६ को लागग प्रस्ताववक कर तथा गैर कर राजश्व दर 

   
रु. हजारमा 

गि.नं. राजश्वका क्षते्रहरु 

चाल ुआ.व. 
2074/७5 

को दर 

प्रस्ताववत दर पषु्ट्याई कैवियत 

1 िम्पत्ती कर 
       
1,750.00  

              2,500.00    
  

2 घरबहाल कर 
       
1,000.00  

                850.00    
  

3 िवारी िाधन कर 
      
2,000.00  

              1,200.00    
  

4 
िेवा शलु्क (स्थानीय पूवााधार तथा 
िेवा उपयोगमा) 

         
700.00  

                500.00    
  

5 
दस्तरु (स्थानीय तहबाट हनुे गििाररि 
लगायतमा) 

       
1,000.00  

              1,000.00    
  

6 जगिबटुी, कवािी तथा जीवजन्त ुकर                -                  1,000.00      

7 पयाटन शलु्क           50.00                    50.00      

8 ववज्ञापन कर 
         
100.00  

                100.00    
  

9 व्यविाय कर 
         
465.00  

              1,700.00    
  

10 भगूमकर (मालपोत) 
       
1,000.00  

              2,000.00    
  

11 दण्ि जररवाना           50.00                  100.00      
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12 मनोरञ्जन कर 
         
150.00  

                200.00    
  

13 बहाल ववटौरी शलु्क             5.00                  200.00      

14 
मतृ वा माररएका जीव जन्तकुो हाि, 

गिंग, पवााँख, छालामा कर 
        500.00                  100.00    

  

15 प्राकृगतक स्रोत िाधन व्यविावयक कर               -                    500.00      

16 
शेयर लगानीबाट प्राप्त लाभांश तथा 
पूाँजजगत लाभ आय 

              -                         -      
  

17 ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज आय               -                         -        

18 अन्य         500.00                3,000.00      
 

&= lgisif{ tyf ;'emfjx? 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा काननू बमोन्त्जम कर तिनुश पिश भन्ने चेिनाको ववकास हुाँदै गएको, 
एकीकृि सम्पवि कर सम्बन्धी कायशववधध, २०७४ नगर कायशपामलकाबाट स्वीकृि भई कायाशन्वयनको 
चरणमा रहेको, वडा कायाशलय एवम ् अन्य कर सकंलनको लाधग न्त्जम्मेवार तनकायहरुबाट 
िोकीएको अवधधमभि राजश्व दाखिला गने बानीको ववकास हुाँदै गएको, लक्ष्य अनसुारको राजश्व 
सकंलन भएको, करका दर, क्षेि, मसद्धान्ि र दायरा सम्बन्धमा ववमभन्न िामलम एवम ्
अमभमखूिकरण गोष्ठीहरु सञ्चालन हुाँदा कर सम्बन्धी सचेिनाको ववकास हुाँदै गएको, राजश्व 
सकंलनलाई प्रभावकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टवेयरको ववकासमा जोड हदईएको विशमान 
सन्दभशमा राजश्वका क्षेिहरुको पहहचान गरी पहहचान भएका क्षिेहरुमा करको दायरा फराककलो 
बनाउाँ दै सब ैककसीमका करदािाहरुको योगदान रहने गरी करका दरहरु िोक्ने, 

 दरवन्दी अनसुारको कमशचारीको व्यवस्था गने, 
 सवंवधान बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई प्राप्ि राजश्व सम्वन्त्न्ध अधधकारको प्रयोग गदै 

नगरपामलकालाई आधथशक रुपमा समदृ्ध एवम ् आत्मतनभशर बनाउन राजश्वका सब ै सभंावना र 
क्षेिहरुको िोन्त्ज गदै प्रगतिर्ील र समिामलूक ढंगले करका दरहरु तनधाशरण,  

 एकीकृि सम्पवि करलाई पणूश रुपमा कायाशन्वयन गदै यसलाई व्यवन्त्स्थि र वजै्ञातनक बनाउन 
सचूना िथा सञ्चार प्रववधधको प्रयोग गने,  

 राजश्व िमल र चुहावट हुन नहदन आवश्यक काननूी व्यवस्था गदै कर प्रर्ासनलाई चुस्िदरुुस्ि 
िलु्याउन उत्पे्ररणात्मक र दडडात्मक दवु ैिररकाहरु अवलम्बन गने, 

 करदािा मर्क्षालाई व्यापक रुपमा फैलाउाँ दै कर सम्बन्त्न्ध सचेिनाको ववकास गने  
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;+of]hs श्रीमति गीिा नेपाली 

;b:o श्री रामबहादरु के= सी= 

;b:o श्रीमति प्रभा मल्ल वव= क= 

सदस्य श्री हदनेर् चन्द 

सदस्य सधचव श्री जयबहादरु बढुा 
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अनाुचूीरुब  

अनसुचूी १ 

जग्गाको वगीकरण अनसुार मालपोि दर 

वडा न.ं क्षेि वगीकरण स्थान 

प्रति ५०० वगशममटरको 
मालपोि करको दर 

(रु) 

१ 

कृवष  

क वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  २५ 

ि 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

१५ 

वन र वगर  ग 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

१० 

२ 

कृवष  

क वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ३० 

ि 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

२० 

वन र वगर  ग 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

१० 

३ 

कृवष  

क वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ३५ 

ि 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

२५ 

वन र वगर  ग 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२० 

४ 

आवार्ीय  क 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ि वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

ग 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३० 

वन र वगर  घ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

५ 

आवार्ीय  क 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ि वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

ग 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३० 

वन र वगर  घ िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले २५ 
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िोएका जग्गाहरु  

६ 

आवार्ीय  क 

कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु(दामाचौरदेखि 
बिवेणीसम्म वाहेक) 

४५ 

कृवष  

ि वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

ग 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३० 

वन र वगर  घ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

७ 

आवार्ीय  क 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

५० 

कृवष  

ि वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४५ 

ग 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  घ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

८ 

आवार्ीय  क 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ि वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ३५ 

ग 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

२५ 

वन र वगर  घ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२० 

९ 

व्यापाररक क 

राडीबजारन्त्स्थि नेिचोकदेखि क्याम्पसतिर 
जाने सडक र नेिचोकदेखि इलाका प्रहरी 
कायाशलय हुदैँ पलुतिर जाने सडकको 
दायााँवायााँ १०० ममटरमभि  

२०० 

आवार्ीय  

ि 

राडीबजारन्त्स्थि नेिचोकदेखि क्याम्पसतिर 
जाने सडक र नेिचोकदेखि इलाका प्रहरी 
कायाशलय हुदैँ पलुतिर जाने सडकको 
दायााँवायााँ १०० ममटरभन्दा वाहहरको क्षिे  

१७५ 

ग 

नेिचोकबाट घारीिोला हुाँदै ममुसकोट जाने 
सडकको दायााँवायााँ १०० ममटरमभिका 
जग्गाहरु  

१०० 

घ कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० ५० 
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ममटरमभिका जग्गाहरु 

कृवष  

ङ वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४५ 

च 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  ि 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

१० 

आवार्ीय  

क 

नेिचोकबाट घारीिोला हुाँदै ममुसकोट जाने 
सडकको दायााँवायााँ १०० ममटरमभिका 
जग्गाहरु  

१०० 

ि 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

५० 

कृवष  

ग वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४५ 

घ 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  ङ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

११ 

व्यापाररक 

क वडा न.ं ११ न्त्स्थि मसमबजार क्षेि २०० 

ि 

वडा न.ं ११ न्त्स्थि धचसापानी र चौरको 
मलु सडकबाट १०० ममटरमभिका जग्गा  १२० 

आवार्ीय  

ग 
िेपारे धचसापानी हुाँदै मसमबजार आउने 
सडकको १०० ममटरमभिका जग्गाहरु 

१०० 

घ 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ङ वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

च 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  ि 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

१२ 

आवार्ीय  

क 

नेिचोकबाट घारीिोला हुाँदै ममुसकोट जाने 
सडकको दायााँवायााँ १०० ममटरमभिका 
जग्गाहरु  

१०० 

ि 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  
ग वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

घ वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो ३५ 
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जग्गाहरु  

वन र वगर  ङ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

१३ 

आवार्ीय  

क 
िेपारे धचसापानी हुाँदै मसमबजार आउने 
सडकको १०० ममटरमभिका जग्गाहरु 

१०० 

ि 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ग वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

घ 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  ङ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

१४ 

आवार्ीय  

क 
िेपारे धचसापानी हुाँदै मसमबजार आउने 
सडकको १०० ममटरमभिका जग्गाहरु 

१०० 

ि 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेखि १०० 
ममटरमभिका जग्गाहरु 

४५ 

कृवष  

ग वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका िेि  ४० 

घ 
वन र वगर क्षिेमा परेका बाहेकका पािो 
जग्गाहरु  

३५ 

वन र वगर  ङ 

िोलामभि परेका वा िोला ककनाराले 
िोएका जग्गाहरु  

२५ 

 

 

        
अनसुचूी २ 

सरंचनाको मलू्य तनधाशरण 

If]q 

सरंचनाको मलू्य (प्रति वगशकफट) रु 

cf/=l;=l;= k|m]d :6Sr/ 
l;d]06 hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= jf l;d]06 

hf]8fO{df h:tf jf 

6fonsf] 5fgf 

df6f]sf] hf]8fO{df h:tf jf 

6fonsf] 5fgf 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s, 

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

Aofkfl/s,  

cf}Bf]lus 

tyf 

;+:yfut 

a;f]jf; 

क Jofkfl/s If]q ##)) २५०० !(*) १५०० !#@) १००० !!)) **) 

ि cfjf;Lo If]q #))) २००० !*)) १३०० !@)) ९०० !))) *)) 

ग s[lif If]q @&)) १८०० !^@) ११०० !)*) ८०० ()) &@) 

घ jg tyf ju/ If]q @$#) १५०० !$%* ९०० (&@ ७०० *!) ^$* 
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sRrL 3/ Psd'i6 

वडा 
न.ं 

कच्ची घरको प्रकार र न्यनूिम मलू्य रु 

पषु््याई 

कैकफयि घ१ घ२ घ३ घ४ 
१ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

 
२ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

 

घ१ भन्नाले ढंुगा वा इ्टाको 
गारो, हटन वा स्लेटले िोएको 
िानो, भूाँईिला र बााँकी दईु 
िला(बुाँईकल) भएका एवम ्
वाहहर मसमेन्ट प्लाष्टर 

गररएका घरहरु, घ२ भन्नाले 
ढंुगा वा इ्टाको गारो, हटन वा 
स्लेटले िोएको िानो, भुाँईिला 
र बााँकी एक िला भएका 
घरहरु, घ३ भन्नाले ढंुगा वा 
इ्टाको गारो भई िर वा 

फुसले िाएको, भईुिला र थप 
एक िला भएका घरहरु र घ४ 

भन्नाले घ१, घ२ र घ३ 

वाहेकका घरहरुलाई बखुझन्ि । 

३ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

४ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

५ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

६ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

७ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

८ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

९ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
राडीबजार बाहेकका 

क्षेिमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 100,000.00 

राडीबजार क्षेिमा 
व्यापाररक वा 
व्यवसातयक 

प्रयोजन बाहेक 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 150,000.00 

राडीबजार क्षेिमा 
व्यापाररक वा 
व्यवसातयक 

प्रयोजनको लाधग 

१० 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
 

११ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

मसमबजार र 
धचसापानी बजार 

वाहेकमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 100,000.00 

मसमबजार र 
धचसापानी बजार 
व्यापाररक र 
व्यवसातयक 

प्रयोजन वाहेक 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 150,000.00 

मसमबजार र 
धचसापानी बजार 
व्यापाररक र 
व्यवसातयक 
प्रयोजन 

१२ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 
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१३ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

िेपारेदेखि 

धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर बाहहरका 

सब ैक्षेि 

550,000.00 350,000.00 250,000.00 55,000.00 

िेपारेदेखि 

धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर मभिका 
व्यवसातयक र 

व्यापाररक प्रयोजन 
वाहेक 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 60,000.00 

िेपारेदेखि 

धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर मभिका 
व्यवसातयक र 

व्यापाररक प्रयोजन 

१४ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 50,000.00 

िेपारेदेखि 

धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर बाहहरका 

सब ैक्षेि 

550,000.00 350,000.00 250,000.00 55,000.00 

िेपारेदेखि 

धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर मभिका 
व्यवसातयक र 

व्यापाररक प्रयोजन 
वाहेक 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 60,000.00 िेपारेदेखि 
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धचसापानी हुाँदै 
मसमबजार जोड्ने 
सडकको १०० 
ममटर मभिका 
व्यवसातयक र 

व्यापाररक प्रयोजन 

 

 

अनाुचूी ३ 
;+/rgfsf] ह्राा कट् ी 

;+/rgfsf] lsl;d  cf/=l;= l;= 

k|m]d :6Sr/  
l;d]06 hf]8fO{df 

cf/=l;=l;= 5fgf  
df6f]sf] hf]8fO{df cf/=l;=l;= 

jf l;d]06 hf]8fO{df h:tf, 

6fonsf] 5fgf   

df6f]sf] hf]8fO{df 

h:tf, 6fonsf] 5fgf  
;]8 jf sRrL 3/  

! - # jif{  6 9 12 15 20 

#- ^ jif{  12 18 24 30 40 

^- ( jif{  18 27 36 45 60 

(- !@ jif{  24 36 48 60 80 

!@- !% jif{  30 45 60 75 90 

!%- !* jif{  36 54 72 90 90 

!*- @! aif{  42 63 84 90 90 
 

cg";'rL ४ 
jxfn s/  

१. s'n ef*fsf] 12 k|ltztsf b/n] dfl;s ?kdf ef*f afktsf] jxfn s/ ltg"{ kg]{% .  

२. jxfn s/sf] nflu ljleGg ju{sf #/x?÷Uof/]h÷#"DtL/जग्गा/अन्य सरंचनाsf] Go'gtd ef*f b/ b]xfo adf]lhd /x]sf] % 
. यसमा उल्लेखिि वाहेक अन्य कायशववधध आठववसकोट नगरपामलका, नगर कायशपामलकाले िोके बमोन्त्जम हुनेि । 

l;=g+= 

Go'gtd #/ ef*f b/ -k|ltsf]&f_ 

s ju{  v ju{  u ju{  # ju{  Uof/]h  #'DtL  

cfjf;  
k;n÷Joj

;fo  
cfjf;  

k;n

÷Joj

;fo  

cfjf;  
k;n÷Joj;

fo  
cfjf;  

k;n÷Joj

;fo  
    

1         ?= 2000.00 
?= 

3000.00 

?= 

500.0

0 

?= 

1500.00 

k|lt 100 

ju{ld^/sf] 

?= 

1000.00 

k|lt 

#'DtL ?= 

500.00 

gf]^ M u|fld)f a:tLx?df dfly pNn]lvt Go'gtd ef*f b/sf] 50 k|ltzt dfq न्यनूिम ef*f sfod x"g]% . 
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