
आर्थिक वर्ि २०७५/७६ का लार्ि यस फक्ताङलङु िाउँपार्लकाको राजस्व परामर्ि 
सर्मर्िको बैठकले र्िम्ि करका दायराहरुको अिमुार्िि दररेट र्िर्ािरण िरर 
िाउँकायिपार्लकाको बैठकमा अिमुोदि िरी िाउँ सभामा पेर् िररिे र्िणिय िररयो । 

 

१. बहाल कर दर रेट 

क्र.सं. वववरण  दररेट 

१. भवि भाडाको १० प्रर्िर्ि 

२. घर भाडाको १० प्रर्िर्ि 

३. पसल भाडाको १० प्रर्िर्ि 

४. ग्यारेज भाडाको १० प्रर्िर्ि 

५. जग्िा भाडाको १० प्रर्िर्ि 

६. िोदाम भाडाको १० प्रर्िर्ि 

७. टहरा भाडाको १० प्रर्िर्ि 

८. पोखरी भाडाको १० प्रर्िर्ि 

९. सवारी सार्ि भाडाको १० प्रर्िर्ि 

 

२. व्यवसाय कर दर रेट प्रर्ि वर्ि 
क्र.सं. वववरण रु.२ लाख सम्म रु.५ लाख सम्म रु.५ लाख भन्दा 

मार्थ 

१. वकरािा पसल रु.२००। रु.५००।- रु.१०००।- 

२. चिया िास्िा पसल रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

३. होटल (खािे बस्िे सवुवर्ा भएको) रु.२५०।- रु.५००।- रु.१०००।- 

४. थाि कपडा पसल रु.२००।- रु.७००।- रु.१०००।- 

५. हाडिवेयर पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

६. िरकारी पसल रु.५०।- रु.१००।- रु.२००।- 

७. स्टेर्िरी पसल रु.२००।- रु.५००।- रु.८००।- 

८. कपडा पसल रु.२००।- रु.५००।- रु.१०००।- 

९. और्र्ी पसल रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

१०. टेलररङ रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

११. फर्िििर पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

१२. प्रचर्क्षण केन्र रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

१३. दिाि भएको मददरा पसल रु.५००।- रु.२०००।- रु.५०००।- 

१४. सिु िाँदी पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

१५.  भाडा वििि पसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 



१६. इलेक्ट्रोर्िक पसल  रु.१००।- रु.३००।- रु.६००।- 

१७. पालिर/रै्लिु रु.१००।- रु.३००।- रु.५००।- 

१८. मोटर साइकल िथा िाडी ममिि केन्र रु.५००।- रु.१५००।- रु.२५००।- 

१९. मर्ि रान्सफर रु.५००।- रु.१०००।- रु.१५००।- 

२०. मास ुपसल रु.५००।- रु.१०००।- रु.१५००।- 

२१. कस्मेवटक पसल  रु.२००।- रु.५००।- रु.१०००।- 

२२. कला केन्र रु.१००।- रु.२००।- रु.३००।- 

२३. उत्पादि मलुक उद्योि (िलैंिा, छुपी) रु.१००।- रु.२००।- रु.५००।- 

२४. कृवर् िथा विजन्य उद्योि रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

२५. खर्िज उद्योि रु.५००।- - - 

२६. पयिटि उद्योि रु.५०००।- - - 

२७. सेवा उद्योि रु.२०००।- - - 

२८. र्िमािण उद्योि रु.५०००।- - - 

२९. संिार सेवा रु.५०००।- - - 

३०. ववचिय सेवा  रु.५०००।- - - 

३१. स्वास््य सेवा रु.१०००।- - - 

३२. चर्क्षा सेवा र्िजी स्कुल, क्ट्याम्पस रु.२५००।-   

३३. ममिि सम्भार सेवा रु.१०००।- रु.२०००।- रु.५०००।- 

३४. अन्य सेवा रु.५००।- रु.१०००।- रु.२०००।- 

३५. अन्य व्यवसाय रु.५००।- रु.१०००।- रु.२५००।- 

३६. उजाि मलुक उद्योि १०० वक.वा.सम्म 
रु.५०००।- 

१०० वक.वा. 
देचख २०० 
वक.वा. सम्म 
रु.१००००।- 

२०० वक.वा. देचख 
१ मेिावाट सम्म 
रु.२००००।- 
सम्म 

 

३. जडीबटुी दर रेट 

क्र.सं. जडीबटुी यस िाउँपार्लकामा उत्पादि हिुे प्रर्ि के.जी. 
१. कुड्की रु.१५।- 

२. र्सलाचजि रु.५०।- 

३. जटामसी रु.१०।- 

४. चिराइिो रु.१५।- 

५. भोजपत्र रु.१०।- 

६. सिुन्र्वाल रु.१०।- 

७. सिुपािी रु.५।- 

८. ववर्जरा रु.१५।- 

९. यासाििमु्बा रु.४५००।- 



१०. पदमिाल रु.१५।- 

११. पाँिऔले रु.१५०।- 

१२. सिवुा रु.२००।- 

१३. डालेिकु रु.१०।- 

१४. र्पुजडी रु.१०।- 

१५. लौठसल्ला रु.१५।- 

१६. रािो च्याउ रु.२०।- 

१७. काठको फुरु रु.१५।- 

 

४. सवारी कर दर रेट 

क्र.सं. सवारी सार्िको वकर्सम दररेट वावर्िक/पटके 

१. प्राइभेट चजप भ्याि रु.२० पटके 

२. भाडाकर जीप भ्याि रु.२० पटके 

३. रयाक्ट्टर रु.३० पटके 

४. र्मर्िबस/बस/रक रु.३० पटके 

५. हेभीिाडी/डोजर/के्रि रु.१००० वावर्िक 

 

५. ववज्ञापि कर 

क्र.सं. प्रकार दररेट वावर्िक 

१. र्डचजटल र्डस््ले रु.१००।- 

२. पखािलबार र्भिा आददमा पोर्िएको 
प्रर्िविि फुट 

रु.२५ 

३. साविजर्िक स्थलमा रु.१०0।- 

४. पोल ब्यािर रु.१००।- 

५. िाडीमा िररि े रु.१००।- 

६. आकार्मा िररिे रु.१००।- 

७. खेलकुद मैदािमा रु.१००।- 

८. साइिबोडि प्रर्ि वििफुट रु.२००।- 

 

६. सेवा र्लु्क सम्बन्र्ी दर रेट 

क्र.सं. र्सफाररसको वविरण/सेवाको प्रकार दररेट रु.मा 

१. िािा प्रमाचणि रु.३००।- 

२. जन्म र्मर्ि प्रमाचणि रु.२५०।- 

३. वववावहि िथा अवववावहि प्रमाचणि रु.३०0।- 

४. अङग्रजेी भार्ामा र्सफाररस वा प्रमाचणि रु.१०००।- 



५. घर पािाल प्रमाचणि रु.५००।- 

६. व्यचक्तिि वववरण प्रमाचणि रु.३००।- 

७. अङग्रजेी िािा प्रमाचणि रु.१०००।- 

८. मिृकसँिको िािा प्रमाचणि रु.२५०।- 

९. हकवाला वा हकदार प्रमाचणि रु.१०००।- 
१०. संरक्षक प्रमाचणि  रु.५००।- 
११. कािज र मन्जरुीिामा प्रमाचणि रु.५००।- 
१२. जग्िा मूल्याङ्कि र्सफाररस /प्रमाचणि रु. पाँि लाख सम्मको रु.१,०००।– र सो भन्दा बढीमा ०.१५ 

प्रर्िर्िका दरले 
१३. आर्थिक अवस्था कमजोर वा ववपन्निा 

प्रमाचणि 
रु.२५०।- 

१४. आर्थिक अवस्था बर्लयो वा सम्पन्निा 
प्रमाचणि 

रु.५००।- 

१५. िािररकिा र्लिको लार्ि र्सफाररस रु.२००।- 
१७. िािररकिा प्रर्िर्लवप र्लिको लार्ि 

र्सफाररस 
रु.३००।- 

१८. बहाल करको लेखा जोखा र्सफाररस रु.५००।- 
१९. सजिर्मि मिुलु्का प्रमाचणि रु.२५०।- 
२०. मोही लिि कट्टाको र्सफाररस रु.२००।- 
२१. घर जग्िा करको लेखाजोखा िरी 

र्सफाररस 
रु.३००।- 

२२. व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालि 
िभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै िभएको 

रु.३००।- 

२३. र्मलापत्रको कािज िराउिे र्िवेदि दिाि 
ििि र्सफाररस 

रु.२००।- 

२४. र्ििःर्लु्क स्वास््य र्सफाररस  रु.१००।- 
२५. पजुािको घर कायम ििे र्सफाररस रु.५००।- 
२६. फरक फरक िाम, थर, जन्म र्मर्ि 

प्रमाचणि िथा दवैु िाम िरेको व्यचक्त एकै 
हो भन्ने र्सफाररस 

रु.३००।- 

२७. िाम थर वा जन्म र्मर्ि संर्ोर्िको 
र्सफाररस 

रु.३००।- 

२८. जग्िाको हक सम्बन्र्मा र्सफाररस रु.५००।- 
२९. मिृक सँिको िािा प्रमाचणि िथा सजिर्मि 

र्सफाररस 
रु.२५०।- 

३०. उद्योि ठाउँसारी ििि र्सफाररस रु.१०००।- 
३१. चजववि रहेको र्सफाररस रु.३००।- 



३२. ववद्यालय खोल्ि र्सफाररस रु.१०००।- 
३३. ववद्यालयको कक्षा थप ििि र्सफाररस रु.५००।- 
३४. ववद्यालय ठाउँ सारी ििि र्सफाररस रु.१०००।- 
३५. बाल पोर्णको लार्ि र्सफाररस रु.२००।- 
३६. वैवावहक अंर्िकृि िािररकिा र्सफाररस रु.३००।- 
३७. र्ारा िथा र्बजलुी जडािको लार्ि 

र्सफाररस 
रु.२००।- 

३८. प्रिर्लि कािूि अिसुार प्रत्यायोचजि 
अर्र्कार बमोचजमको अन्य र्सफाररस वा 
प्रमाचणि  

रु.५००।- 

३९. अन्य प्रकारका र्सफाररस रु.३००।- 
४०. उपभोक्ता सर्मर्ि दिाि  रु.१०००।- 
४१. उपभोक्ता सर्मर्ि िववकरण रु.५००।- 
४२. िाउँपार्लका बाट िररिे र्सफाररस रु.३००।- 
४३. सहकारी दिाि  रु.२०००।- 
४४. सहकारी िववकरण रु.१०००।- 
४५. र्िमािण व्यवसायी “घ” वििको दिाि रु.१०,०००।- 
४६. र्िमािण व्यवसायी “घ” वििको िववकरण रु.५,०००।- 
४७. एफ.एम. १०० वाट सम्मको सञ्चालि 

अिमुिी 
रु.५,०००।- 

४८. एफ.एम. १०० वाट सम्मको सञ्चालि 
िववकरण 

रु.२,५००।- 

४९. क्ट्लब दिाि रु.१,०००।- 
५०. क्ट्लब दिाि िववकरण रु.५००।- 
 िक्ट्सा पास पक्की घर रु.३ प्रर्ि विि फुट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



७. यस फक्ताङलङु िाउँपार्लकाको आ.व.०७५/७६ सालको अिमुार्िि राजस्व 
सङ्कलि 

क्र.सं. वववरण अिमुार्िि मूल्य रु. मा 
१. एवककृि सम्पचि कर रु.८,००,०००।– 

२. बहाल कर रु.३,००,०००।- 

३. व्यवसाय कर रु.५०,०००।- 

४. सवारी कर रु.१०,०००।- 

५. सेवा र्लु्क रु.६,००,०००।- 

 जम्मा रु.१७,६०,०००।–(अक्षरेपी सत्र लाख साठी हजार मात्र) 

 


