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!= k[i7e'dL 

ऐमिहामसक संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ लागू भईसकेपमि नेपाल संघीय 

लोकिान्त्रिक गणिरिात्मक र्ासन व्यिस्थामा प्रिेर् गरेको हो । संविधान अनसुार संघ, प्रदेर् र 

स्थानीय िहको चनुाि सम्पन्न भई िीन िहका सरकारहरु गठन भईसकेको अिस्था ि । स्थानीय 

िहको चनुाि सम्पन्न पश्चाि ्विमधिि ्रुपमा चौरजहारी नगरसभा एिम ्नगर कायशपामलका गठन भई 

आ.ि. २०७४।०७५, २०७५।०७६, २०७६।०७७ र २०७७।०७८ को बजेट, नीमि िथा 

कायशक्रम नगरसभाबाट पाररि भई कायाशरियन भईसकेको सरदभशमा आ.ि. २०७८।०७९ को लामग 

समेि हामी बजेट, नीमि िथा कायशक्रम िजुशमाको चरणमा उमभएका िौं ।  

स्थानीय िहले संघीय सरकार, प्रदेर् सरकारबाट राजश्व िााँडफााँट, विन्त्िय समानीकरण अनदुान, 

सर्िश अनदुान, समपूरक अनदुान र विर्ेष अनदुान प्राप्त गदशि । स्थानीय िहलाई संविधानि प्राप्त 

भएका कर सम्बन्त्रध अमधकार अनसुार स्थानीय सरकारको आम्दानीको रोतोि भनेको आरिररक आय 

पमन हो । राजश्व सम्बन्त्रध अमधकार क्षेिमभि रवह िोवकएको दरमा राजश्व असलुी गदै 

नगरपामलकालाई आफैमा आत्ममनभशर िलु्याउन ुआिश्यक ि । राजश्वका सम्पूणश क्षेिहरुको पवहचान 

गरी प्रगमिन्त्र्ल करको मसद्धारि अनसुार राजश्वको असलुी गरी समदृ्ध र आम्ममनभशर नगरपामलकाको 

मनमाशण गनुश जरुरी ि ।  

आ.ि. २०७७।०७८ का राजश्वका क्षेि र दरहरुको विश्लषेण र त्यसबाट सम्बन्त्रधि करदािा एिम ्

करदािा जनिामा परेको प्रभाि समेिको विश्लषेण गरी राजश्व परामर्श समममिले यो प्रमििेदन ियार 

पारेको ि । राजश्वका दरहरु बढाउनेभरदा पमन यसको दायरा फरावकलो बनाउने िफश  ध्यान 

ददनपुदशि भने्न मारयिामा अमडग रहाँदै राजश्व संकलन प्रवक्रयालाई प्रविमधमा आधाररि बनाउने र 

राजश्व चहुािट रयूमनकरण गनेमिर विर्ेष ध्यान ददईन ुपदशि ।  
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@= /fh:j df}h'bf cj:yfsf] ljZn]if0f 

२.१ आरिररक राजश्व पररचालन 

आमथशक िषश २०७४।०७५ मा कूल आरिररक आम्दानी रु. ५६ लाख १४ हजार ५ सय ४६ 
भएकोमा आमथशक िषश २०७५।०७६ मा रु. ५८ लाख २३ हजार २ सय ९५, आमथशक िषश 
२०७६।०७७ मा रु. २ करोड १३ लाख ३९ हजार ९ सय २२ र चालू आमथशक िषश 
२०७७/०७८ को जेष्ठ १४ गिेसम्ममा रु. २ करोड ४७ लाख आरिररक राजश्व संकलन भएको ि 
। राजश्वको क्षेिहरु पयाशप्त भएिापमन लक्ष्य अनसुारको राजश्व संकलन हनु सकेको िैन ्। 

२.३.२ आरिररक राजश्व संकलनमा देन्त्खएका समस्याहरु 

संविधान अनसुार स्थानीय िहलाई प्राप्त स्थानीय कर सम्िरधी अमधकारहरुको कायाशरियनमा देहायका 
समस्याहरु देखा परेका िन ्: 

 सम्पन्त्ि कर संकलन सम्बरधी आिश्यक ियारी एिम ्समान बझुाई कायम हनु नसक्दा कर 
असलुीमा करदािा र कर संकलकबीचमा अस्पष्टिा कायमै रहेको,  

 सबै जनिालाई करको दायरामा ल्याउन नसवकएको एिम ्कर र मतृ्य ु र्ाश्वि सत्य हनु, 
कानून बमोन्त्जमको कर मिनुश प्रत्येक व्यन्त्िको किशव्य हो भने्न धारणाको विकास हनु 
नसकेको, 

 प्रगमिन्त्र्ल एिम ् समिामूलक करका मसद्धारिहरु लागू गनश नसवकएको । समान करको 
मसद्धारि लागू गररदा गररब एिम ् विपन्न िगश मकाशमा परररहेको िर सम्पन्न िगशबाट 
क्षमिाअनसुारको राजश्व संकलन हनु नसकेको,  

 िडा नं. १ लगायिका िडाहरुमा करका क्षेिहरु स्पष्ट रुपमा पवहचान हुाँदा समेि िोवकएको 
दरमा राजश्व संकलन हनु नसकेको । उदाहरणको लामग िडा नं. १ र २ न्त्स्थि चौरजहारी 
बजारमा िहाल कर असूल उपर हनु नसकेको, व्यिसाय कर, सम्पिी कर समेि पूणश रुपमा 
उठाउन नसकेको देन्त्खरि । 

 संकमलि राजश्व समयमै नगरपामलकाको संन्त्चि कोषमा दान्त्खला हनु नसकेको, 
 केही िडा कायाशलयहरुबाट व्यन्त्िगि प्रयोजनको लामग संकमलि राजश्व प्रयोग गने एिम ्

राजश्व दरुुपयोगको प्रयास समेि भएको, 
 सबै करदािालाई करको दायरामा ल्याउन नसवकएको, 
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 राजश्व संकलनको लामग सफ्टिेयरको पूणश प्रयोग हनु नसक्दा दरुुपयोगको संभािना रहेको,  

 राज्यलाई कर मिनुश पिश भने्न भािनाको विकास हनु नसकेको, 

२. ३.३ राजश्व संकलनमा सधुारका सम्भािनाहरु 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा कानून बमोन्त्जम कर मिनुश पिश भने्न चेिनाको विकास हुाँदै 
गएको, 

 सम्पन्त्ि कर, िहाल कर, व्यिसाय कर सम्बरधी कायशविमध नगर कायशपामलकाबाट स्िीकृि 
भई कायाशरियनमा रहेको, 

 िडा कायाशलय एिम ् अरय कर संकलनको लामग न्त्जम्मेिार मनकायहरुबाट िोवकएको 
अिमधमभि राजश्व दान्त्खला गने बानीको विकास हुाँदै गएको, 

 लक्ष्य अनसुारको राजश्व संकलन भएको,  

 करका दर, क्षेि, मसद्धारि र दायरा सम्बरधमा विमभन्न िामलम एिम ्अमभमून्त्खकरण गोष्ठीहरु 
सञ्चालन हुाँदा कर सम्बरधी सचेिनाको विकास हुाँदै गएको, 

 राजश्व संकलनलाई प्रभािकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टिेयरको विकासमा जोड ददईएको, 
 दरिरदी अनसुारको कमशचारीको व्यिस्था गने, 
 बजेट विमनयोजनमा समेि राजश्व संकलन क्षमिालाई विश्लषेण गरी गररएकोले राजश्व चहुािट 

र िमललाई रयूमनकरण गनश सवकने ।  

#= /fHf:jsf gLltx? 

 संविधान बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई प्राप्त राजश्व सम्िन्त्रध अमधकारको प्रयोग गदै 

नगरपामलकालाई आमथशक रुपमा समदृ्ध एिम ्आत्ममनभशर बनाउन राजश्वका सबै संभािना र 

क्षेिहरुको खोन्त्ज गदै प्रगमिर्ील र समिामूलक ढंगले करका दरहरु मनधाशरण गने,  

 सम्पन्त्ि करलाई पूणश रुपमा कायाशरियन गदै यसलाई व्यिन्त्स्थि र िैज्ञामनक बनाउन सूचना 

िथा सञ्चार प्रविमधको प्रयोग गने,  
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 राजश्व िमल र चहुािट हनु नददन आिश्यक कानूनी व्यिस्था गदै कर प्रर्ासनलाई 

चसु्िदरुुस्ि िलु्याउन उत्प्ररेणात्मक र दण्डात्मक दिैु िररकाहरु अिलम्बन गने, 

 करदािा न्त्र्क्षालाई व्यापक रुपमा फैलाउाँदै कर सम्बन्त्रध सचेिनाको विकास गने  

$= s/sf cfwf/x?  

नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय िहलाई ददएको राजश्व सम्बरधी अमधकार, संविधान 

अनसुार बनेको नेपाल सरकार (मरिीपररषद्) बाट स्िीकृि कायशविस्िमृिकरण प्रमििेदन र 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भए अनसुार करका आधारहरु देहाय 

बमोन्त्जम रहेका िन ्:-  

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+= सेिा र्लु्क िथा दस्िरु  
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 सेिा र्लु्क -स्थानीय पूिाशधार िथा सेिा उपयोगमा_ 

 दस्िरु  (स्थानीय िहबाट हनु ेमसफाररस लगायिमा) 

 पयशटन र्लु्क 

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

अनसूुची १ 
;DkQL s/ 

l;.g+= दर पषु्ट्याई कैवफयि 

1 

पवहलो रु ५ लाख सम्म ०.०२ प्रमिर्िका दरले, ५ 
लाखभरदा मामथ १० लाखसम्म ०.०३ प्रमिर्िका 
दरले, १० लाखभरदा मामथ २० लाखसम्म ०.०५ 
प्रमिर्िका दरले, २० लाखभरदामामथ ५० लाखसम्म 

०.०७ का दरले, ५० लाखभरदा मामथ १ 
करोडसम्म ०.०९ प्रमिर्िका दरले र १ करोडभरदा 

मामथ जमिसकैु भए पमन ०.१ प्रमिर्िका दरले 
लगाउने । जग्गाको मूल्याङ्कन अनसूुची १.१ मा 
उल्लेख भए अनसुार हनु।े संरचनाको मूल्यांकन 
अनसूुची १.२ मा उल्लेख भए बमोन्त्जम हनुे । 

संरचनाको ह्रास कट्टी अनसूुची १.३ बमोन्त्जम हनु े। 

प्रगमिर्ील 
करको 
मसद्धारि 
अनसुार 

घर र घरले चचेको जग्गामा 
सम्पन्त्ि कर लगाईने र िावषशक 
2० प्रमिर्ि जररिाना हनुे . 
सम्पन्त्ि कर सम्बरधी थप 

व्यिस्था सम्पन्त्ि कर सम्बरधी 
कायशविमध, २०७४ अनसुार 
मूल्यांकन समममिले िोके 

बमोन्त्जम हनुे । 

अनसूुची २ 
e'ld s/ -dfnkf]t_ 

l;=g++= दर (प्रमि ५०० िगशममटर) पषु्ट्याई कैवफयि 

1 अनसूुची २.१ मा उल्लेख भए बमोन्त्जम लगाउन े

प्रगमिर्ील 
करको 
मसद्धारि 
अनसुार 

घरले चचेको जग्गा िाहेकमा 
मालपोि लगाईन,े िावषशक १० 
प्रमिर्ि जररिाना लाग्ने र 

विगि िषशका िक्यौिामा समेि 
यसै बमोन्त्जम हनुेि । 

अनसूुची ३ 
#/aहाल कर 

l;=g++= दर पषु्ट्याई कैवफयि 

1 
axfn c+ssf] !) k|ltztsf b/n] िहाल कर 

उठाउने प्रयोजनको लामग िहालमा ददने  
axfndf lbPsf] ldltnfO{ 

cfwf/ dfgL b}lgs, dfl;s, 
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संरचनाको रयूनिम भाडा अनसूुची ३.क बमोन्त्जम 
हनुेि । 

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

jflif{s cjlwnfO{ cfwf/ lnO{ 

axfn s/ a'emfpg' kg]{5 . 

If]qut cfwf/df rf}/hxf/L 

gu/kflnsf, gu/ 

sfo{kflnsfn] Go'gtd axfn 

b/ tf]Sg  ;Sg]5 . rf}/hxf/L 

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 . 

 

अनसूुची ४ 
व्यिसाय कर 

qm=;+= ljj/)f 
s/÷b:t'/÷z'Ns 

s}lkmot 
btf{ gljs/)f 

1 ;+3 ;+:yf btf{÷l;kmfl/; 

sDkgL 3000 1800 
 

;xsf/L 1500 900 
 

Snj 1000 600 
 

s[ifL tyf s[ifs ;xsfo{ ;d"x 100 70  

2 kf]N6«L kmfd{  
 

1500 900 
 

3 lghL j}+s :yfkgf 
 

8000 4800 
 

4 pBf]u gfd;f/L 

7"nf] 2500 1500 
 

demf}nf 1500 900 
 

;fgf] 1000 600 
 

n3'÷3/]n' 500 300 
 

5 kmd{ jf Joj;fo 3 ju{sf] 7]Ssf nfO{;]G; 20000 12000 
 

6 % b]vL @) xif{ kfj/ pBf]u 

btf{÷l;kmfl/;  
2000 1200 

 

7 20 b]vL dfly xif{ kfj/ pBf]u 

btf{÷ l;kmfl/;  
3000 1800 

 

8 
vfB, t]n, dfx'/Lkfng, kz'kfng 

pBf]u  
2000 1200 

 

sfi7 pBf]u  2500 1500  

9 O§f el§ 
;fdfGo 10000 6000 

 
cfw'lgs 15000 9000 

 
10 kfp/f]6L pBf]u 

 
1000 600 

 
11 s]j'n g]6js{ 

 
5000 3000 
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12 Dofgkfj/ sDkgL 
:jb]z 3000 1800 

 
ljb]z 5000 3000 

 

13 ;'g rfFbL -u/uxgf_ 
yf]s tyf km'6s/ 7'nf 5000 3000 

 
yf]s tyf km'6s/ ;fgf 3000 1800 

 

14 Sof;]6 tyf lel8of] /]s8/ / 

lkn]o/ yf]s tyf v'b|f  
1000 600 

 

15 On]S6«f]lgs k;n 
 

1500 900 
 

16 xf8{jo/ k;n 
 

५००० 3000 
 

17 knfO{jf]8{, l;;f km/d k;n 
 

1000 600 
 

18 k]6«f]n kDk 8«dyf]s tyf km'6s/ 
 

5000 3000 
 

19 k]6«f]n kDk l8kf] 
 

10000 6000 
 

20 t/sf/L yf]s tyf km'6s/ k;n 
 

500 300 
 

21 OlGhlgl/ª tyf k/fdz{ ;]jf 
 

5000 3000 
 

22 cGt/f{li6«o u}/;/sf/L ;++:yf 
 

5000 3000 
 

23 gfkL, ljdf Ph]G6, d]l8sn, bGt 

lrlsT;f  
3000 1800 

 

24 ldn Joj;fo 
 

1500 900 
 

25 ld7fO{ gf:tf, vfgf xf]6n 
 

1000 600 
 

26 5fkfvfgf 
 

2500 1500 
 

27 sn/ Nofa 
 

1500 900 
 

28 rnlrq Joj;fo 
 

3500 2100 
 

29 d]nf÷hfqf s/ cfof]hs 
 

2000 1200 
 

30 n3' ljQ tyf ;xsf/L ;+:yf 

clen]lvs/0f  
2000 1200 

 

31 C0f tyf art ;xsf/L btf{  2500 1500  

32 ljdf sDkgL 
 

5000 3000 
 

33 Nofa cf}iflw k;n 
 

2000 1200 
 

34 j}b]lzs Dofgkfj/ sDkgL 
 

10000 6000 
 

35 h'Qf k;n yf]s 
 

2500 1500 
 

36 h'Qf k;n km'6s/ 
 

1000 600 
 

37 l;nfO{ s6fO{ 6]n;{ 
 

500 300 
 

38 3§ btf{ l;kmfl/; 
 

500 300 
 

40 Pkm=Pd= /]l8of] btf{ 
 

5000 3000 
 

41 ;}n'g -skfn sf6\g]_ 
 

550 330 
 

42 kmf]6f] :6'l8of] 
 

550 330 
 

43 ;fOgjf]8{ k]G6Lª ;fwf 
 

550 330 
 

44 ;fOgjf]8{ k]G6Lª km\NofS; 
 

1650 990 
 

45 >L+uf/ k;n 
 

550 330 
 

46 s'v'/f dfs]{6 
 

500 300 
 

47 v;L dfs]{6 
 

1000 600 
 

48 /fuf+ dfs]{6 
 

1200 720 
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49 Pu|f]e]6 k;n 
 

1100 660 
 

50 efF8f k;n 
 

3300 1980 
 

51 uNnf k;n 
 

2750 1650 
 

52 Uof/]h ufl8 k;n 
 

2750 1650 
 

53 k':ts tyf :6]zg/L k;n 
 

2200 1320 
 

54 km]G;L k;n ;fgf] 
 

2200 1320 
 

55 km]G;L k;n 7'nf] 
 

3300 1980 
 

56 sk8f k;n 
 

2750 1650 
 

57 v'b|f k;n 
 

1100 660 
 

58 Uof; ljqm]tf 
 

2200 1320 
 

 
59 

;'lt{hGo -;fj{hlgs :ynsf] @)) 

ld6/eGbf aflx/dfq laqmL ljt/0f 

ug]{ zt{df_ 

ljt/s 11000 6600 
 

yf]s 5500 3300 
 

km'6s/ 2750 1650 
 

60 

dlb/f P]g tyf lgodfjnL cg';f/ 

dlb/fhGo kbfy{sf] sf/f]jf/ ug{ 

Ohfht k|fKt, ;fj{hlgs :ynsf] 

%)) ld6/eGbf aflx/, ;fFem %M)) 

ah]b]lv ;fFem *M)) ah];Dd -

;fj{hlgs ljbfsf] lbg ck/fGx 

$M)) ah]b]lv ;fFem *M)) 

ah];Dd_ sf/f]jf/ ug{ kfpg], 

PSsfO{; jif{ pd]/ k"/f ePsf] 

JolQmnfO{ dfq ljqmL ljt/0f ug]{, 

dlb/f sf/f]jf/sf] b}lgs clen]v 

agfO{ /fVg] nufotsf nfu" cf}ifw 

lgif]w, dlb/f tyf ;"lt{hGo 

kbfy{sf] lgoGq0f ;DaGwL 

lgb]{lzsfdf pNn]lvt zt{ kfngf 

u/L dlb/fhGo kbfy{sf] sf/f]jf/ 

ug{ OR'5s dlb/fhGo Joj;fo 

 
20000 12000 

 

 
61 xf]6n 

æsÆ ju{sf] xf]6n 5500 3300 
 

ævÆ ju{sf] xf]6n 3850 2310 
 

æuÆ ju{sf] xf]6n 2200 1320 
 

;fgf xf]6n 1650 990 
 

lrof k;n 500 300  

62 cf}iflw yf]s ljqm]tf 
 

5500 3300 
 

63 l/rfh{ sf8{ 
 

2200 1320 
 

 
64 lghL ljBfno 

SofDk; tkm{ -k|lt sIff_ 10500 6300 
 

df=lj= tkm{ -k|lt sIff_ 5250 3150 
 

cfwf/e't tkm{ -k|lt sIff_ 4200 2520 
 

65 lghL ljBfno k'j{ k|f=lj= tkm{ k|ltsIff 2625 1575 
 

66 df]jfOn 6fj/ ;/sf/L 
 

4200 2520 
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67 df]jfOn 6fj/ lghL 
 

10500 6300 
 

68 lu|n pBf]u 
 

5500 3300 
 69 ;+:yf jf sDkgL ;"lrs[t 

 
1000 0 

 70 ufd]{G6 pBf]u 
 

2500 1500 
 

71 cGo o;df gv'nfO{Psf] Joj;fo Joj;flos k|s[ltsf] cfwf/df 

1000 
b]lv 
5000 
;Dd 

600 b]lv 
3000 
;Dd  

1. अरयि दिाश (घरेल ुिथा साना उद्योग कायाशलय, आरिररक राजश्व कायाशलय, कम्पन्नी रन्त्जष्टारको कायाशलय लगायि दिाशको 
लामग िोवकएका अरय संस्था िा कायाशलय) भएका व्यिसायहरुले नगरपामलकाबाट अमनिायश रुपमा व्यिसाय दिाश प्रमाणपि 

मलई सो िापि व्यिसाय कर मिरेर माि यस नगरपामलका क्षेिमा व्यापार व्यिसाय गनश पाउनेिन ्। 

२. अरयि दिाश नभएका साना व्यिसावयहरुले यस नगरपामलकामा दिाश भएरमाि व्यिसाय सञ्चालन गनश पाउनेिन ्। दिाश 
हुाँदा मामथ उल्लेन्त्खि िगीकरण अनसुारको दिाश र्लु्क मिनुश पनेि । 

 

 

 

cg';"rL 5 

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

qm=;+= ljj/)f kl/df)f s/÷b:t'/÷z'Ns 

1 sjf8L dfn 

l;;f k|ltlsnf] ? 2 

sfuh k|ltlsnf] ? 1 

kmnfd k|ltlsnf] ? 2 

l:6n k|ltlsnf] ? 2 

2 sf7 
 

k|lt 3glkm6 ? 8 

3 vf]6f] 
 

k|lt 

lsnf]÷ln6/ 
? 8 

4 cGo 
 

k|ltlsnf] ? 3 

5 bf/sf6 l;kmfl/; k|hflt 
 

k|lt ?v ? 500 
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cg';"rL 6 

साना ;jf/L ;fwg s/ 

qm=;+= ljj/)f 
s/÷b:t'/÷z'Ns 

s}lkmot 
k|lt l^k gljs/)f 

1 a; 350 
  2 6«s 330 
  3 ldlg a; 300 
  4 lhk 200 
  5 c6f] ;~rfng cg'dlt Ohfht b:t'/ 10000 7500 

 6 6\ofS6/ 250   7 ldlg 6«s 350   8 bz rSsf 6«s 800   9 b]jfn 9'ª\uf jfGg nufpg] k|lt 6\ofS6/ 300 
  

10 b]jfn 9'ª\uf jfGg nufpg] k|lt l6k/ 1100 
  

11 lu§L÷df]/ª÷jfn'jf k|lt 6\ofS6/ 400 
  

12 lu§L÷df]/ª÷jfn'jf k|lt l6k/ 1200 
  

 

अनसूुची  ७ 

lj!fkg s/ 

qm=;+= ljj/)f b/ पषु्ट्याइ कैवफयि 

१ km\n]S;af6 tof/ ul/Psf] lj1fkg k|rf/ 

;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ km'6 ? 
६०० 

 

!_ ejgsf] 5t /  

sf}zLdf kl/ro kf6L 

jf  lj1fkg ;fdu|L 

/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} 

२ 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 

३ 
l8hL6n af]8{, Unf] ;fOg af]8{df ul/g] 

lj1fkg k|rf/ ;fdu|Lsf] k|lt jif{ k|lt ju{ 

km'6 ? 

७०० 

४ 
dfn afxs ;jf/L ;fwgsf] bfFofafFof k§Lsf] 

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

nflu k|lt lbg ? 

१५० 

५ 
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 

६ 
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 

७ ;jf/L ;fwgsf] 5t -clwstd tLg km'6 

prfO{;Dd dfq_, b'O{ kfË|f aLrsf] efu, 
२०० 



 

11 

 

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 ? 

;+/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 

rf}/hxf/L gu/kflnsf, 

gu/ sfo{kflnsfaf6 

lgif]w ul/Psf la1fkg 

k|rf/ k;f/ ug{ kfO{g] 

5}g\ . 

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

ul/g] lj1fkg -k|lt lbg_ ?= 
१५० 

९ cGosf] xsdf k|lt ju{lkm6 k|lt aif{ ? ४५० 

अनसूुची ८ 

dgf]/~hg s/ 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाविि दर पषु्ट्याइ कैवफयि 

1 
d]nf dxf]T;j nufot cGo 

dgf]/~hgfTds sfo{qmd 

प्रमिददन रु 
२०००  

थप कायशविमध 
चौरजहारी नगरपामलका 
नगर कायशपामलकाले 
िोक्न सक्निे । 

अनसूुची ९ 
jxfn lj/f}^L s/ 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाविि दर पषु्टयाइ कैवफयि 

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

यस सम्बरधमा 
चौरजहारी 

नगरपामलका नगर 
कायशपामलकाले 

िोके बमोन्त्जम हनेु 

 

बहालमा ददने 
संरचनाको स्िरुप 

अनसुार थप कायशविमध 
चौरजहारी नगरपामलका 
नगर कायशपामलकाले 
िोक्न सक्निे । 
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अनसूुची १० 
kfls{ª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाविि दर पषु्ट्याइ कैवफयि 

1 b"O{ kfª\u|] ;jf/L ;fwg 
प्रमिघण्टा रु 

१५  

नगरपामलकाले िोकेको 
स्थलमामाि पावकश ङ 

गनुशपनेि । सािशजमनक 
आिगमनमा असर 
पगु्ने गरी पावकश ङ 

गरेमा रु ५०० देन्त्ख 
५००० सम्म जररिाना 

गररनेि । 

2 rf/ kfª\u|] ;jf/L ;fwg 
प्रमिघण्टा रु 

३०  

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

५०  

अनसूुची ११ 
^«]lsª z'Ns 

qm=;+= ljj/)f प्रस्िाविि दर पषु्ट्याइ कैवफयि 

1 :jb]zL 
? 20 k|lt 

lbg   

2 ljb]zL 
1 *n/ 

k|ltlbg   
 

अनसूुची १२ 
;]jf z'Ns tyf b:t"/ 

qm=;= ;]jfsf] ljj/)f प्रस्तावित दर पषु्ट्याई कैफियत 
1 #/ hUuf gfd;f/L l;kmfl/; ३०० 

  
2 df]lx nut s \̂̂ f l;kmfl/; ५०० 

  
3 gS;fdf #/ sfod l;kmfl/; ५०० 

  
4 %fqj[lt l;kmfl/; १०० 

  
5 ljkGg ljBfyL{ %fqj[lt l;kmfl/; नलाग्न े

  
6 ckfª\u l;kmfl/; नलाग्न े

  

7 अस्थायी a;f]af; l;kmfl/; 
स्िदेशमा रु ५०० र विदेशमा रु 

१०००   

8 स्थायी  a;f]af; l;kmfl/; २५० 
  

9 gful/stf l;kmfl/; १०० 
  

10 gful/stf k|ltlnlk l;kmfl/; १५० 
  

11 c+lus[t gful/stf l;kmfl/; १००० 
  

12 
cfly{s cj:yf alnof] jf 

;DkGgtf k|dfl)ft 
५००० 

  

13 
cfly{s cj:yf sdhf]/ jf 

ljkGgtf k|dfl)ft 
० 

 
ननशलु्क 
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14 ljB"t h*fg l;kmfl/; 
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००  

कच्ची घरको हकमा रु 
१०० 

15 wf/f h*fg l;kmfl/; 
नक्सा पास भएमा ५०० नक्सा 

पास नभएमा १०००  

कच्ची घरको हकमा रु 
१०१ 

16 lhljt /x]sf] l;kmfl/; ० 
  

17 
b"j} gfd u/]sf JolQm Ps} xf] 

eGg] l;kmfl/;÷km/s hGdldlt 

;+zf]wg l;kmfl/; 

१५० 
  

18 
hUuf d'Nofª\sg 

l;kmfl/;÷k|dfl)ft 
प्रनतहजार रु १ 

  
19 Joj;fo aGb l;kmfl/; १०० 

  
20 

Joj;fo ;+rfng gePsf] 

l;kmfl/; 
१०० 

  

21 
Jofkf/ Joj;fo gePsf] 

l;kmfl/; 
१०० 

  
22 sf]̂ { lkm ldgfxf l;kmfl/; ० 

  
23 gfafns kl/rokq l;kmfl/; १०० 

  
24 rf}kfo ;DalGw l;kmfl/; ३०० 

  
25 Joj;fo btf{ l;kmfl/; ५०० 

  
26 pBf]u &fp+;f/L l;kmfl/; ५०० 

  
27 cfGtl/s a;fO;/fO{ l;kmfl/; १०० 

  

28 
ljBfno ;+rfng :jLs[tL÷sIff 

j[l$ l;kmfl/; (ननजी) १०००० 
  

29 विद्यालय िा संकाय थप मसफाररस १५००० 
  

30 
पूिश प्राथममक विद्यालय खोल्न े
मसफाररस िा अनमुमि (मनजी) 

१०००० 
  

31 JolQmut ljj/)f l;kmfl/; १५० 
  

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

33 ;+/Ifs l;kmfl/; -JolQmut_ १५० 
  

34 ;+/Ifs l;kmfl/; -;+:yfut_ १०० 
  

35 
g]kfn ;/sf/sf] gfddf af^f] 

sfod l;kmfl/; 
५०० 

  
36 lhljt;+usf] gftf k|dfl)ft २०० 

  
37 d[ts;+usf] gftf k|dfl)ft १०० 

  
38 

sf]&f vf]Ng] sfo{÷/f]j/df j:g] 

sfo{ 
रु १००० प्रनतकोठा 

  

39 
lgMz'Ns jf ;Mz'Ns :jf:Yo 

pkrf/ l;kmfl/; 
० 

 
lgz'Ns 

40 
cGo sfof{nosf] dfu cg";f/ 

ljj/)f v"nfO{ k&fpg] sfo{ 
150 

  
41 ;+:yf btf{ l;kmfl/; -gfkmfd'vL_ १००० 

 
निीकरण गदाा रु ५०० मात्र 

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

gfkmfd'vL_ 
७०० 

 
निीकरण गदाा रु ५०० मात्र 

43 #/ af^f] k|dfl)ft प्रमि ५०० िगशममटरसम्म रु ५००।०० 
  



 

14 

 

(ग्रामीण भेगमा रु २५०।००) र 
सोभरदा मामथ प्रमि १०० िगशममटरको रु 
५०।०० (ग्रामीण भेगमा रु २५।००) 

44 rf/ lsNnf k|dfl)ft 

प्रमि ५०० िगशममटरसम्म रु 
10००।०० (ग्रामीण भेगमा रु 

५0०।००) र सोभरदा मामथ प्रमि १०० 
िगशममटरको रु 10०।०० (ग्रामीण 

भेगमा रु 50।००) 

  

45 hGd ldlt k|dfl)ft ५० 
  

46 ljjfx k|dfl)ft १००० 
  

47 sfuh÷dGh"l/gfdf k|dfl)ft ५०० 
  

48 xsjfnf jf xsbf/ k|dfl)ft ५०० 
  

49 cljjflxt k|dfl)ft १००० 
  

50 
hUuf /]vf+sgsf] sfo{÷;f] 

sfo{sf] /f]j/ 
५०० 

  

51 hUufsf] lkmN* /]vf+sg 

Go'gtd ? 4000 k|ltlsQf 

k|ltsf]if / k|lt lsQf yk ?= 

300   

52 «̂]; gS;f k|lt lsQf ?= 100 
  

53 
hUuf wgL k'hf{ x/fPsf] 

l;kmfl/; 
१५० 

  
54 k'hf{df #/ sfod ug]{ l;kmfl/; ५०० 

  
55 c+u|]hL l;kmfl/; tyf k|dfl)ft १००० 

  

56 ldnfkq sfuh गराउने 
ममलापत्रको प्रकृनत हेरी ? ५०० 

देखि ? १५०००   

57 
Plss[t ;Dklt s/÷#/ hUuf 

s/ मसिाररस २०० 
 

cGo lgsfodf l;kmfl/; 

58 axfn s/ मसिाररस २०० 
  

59 lj!fkg s/ मसिाररस २०० 
  

60 dfnkf]t jf e'ld s/ मसिाररस २०० 
  

61 hGd btf{ 

राविय पररचयपि िथा पञ्जीकरण 
मनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको दस्िरु िथा 

र्लु्क 

  

62 d[To' btf{ 

राविय पररचयपि िथा पञ्जीकरण 
मनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको दस्िरु िथा 

र्लु्क 

  

63 a;fO;/fO{ hfg] cfpg] btf{ 

राविय पररचयपि िथा पञ्जीकरण 
मनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको दस्िरु िथा 

र्लु्क 

  

64 ;DaGwljR%]b btf{ 

राविय पररचयपि िथा पञ्जीकरण 
मनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको दस्िरु िथा   
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र्लु्क 

65 ljjfx btf{ 

राविय पररचयपि िथा पञ्जीकरण 
मनयमािली, २०७७ को अनसूुची ३ मा 
उल्लेख भए बमोन्त्जमको दस्िरु िथा 

र्लु्क 

  

66 gof+ Joj;fo btf{ l;kmfl/; 500 
  

67 Joj;fo gljs/)f l;kmfl/; 500 
  

68 
of]hgf ;+emf}tf 

l;kmfl/;÷pkef]SQf ;ldlt btf{ 

l;kmfl/; 

200 
  

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

70 OlGhlgol/é btf{÷gljs/)f z'Ns 7000 
  

71 

ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ प्रमि 
1000 स्क्िायर वफट भरदा कम 

प्रमि िला  
2500 

  

ejg gSzf gfd;f/L b:t'/ प्रमि 
1000 स्क्िायर वफट भरदा बढी 

प्रमि िला  
3500   

72 gS;fkf; b:t'/ 

भ ुाँईिलाको हकमा प्रमििगशवफटको रु 
५ र सोभरदा मामथको हकमा 

प्रमििगशवफट रु ६ 
  

73 
नक्सा पास फाराम (वकिाब) 

दस्िरु 
१००० 

  

74 

नगरपामलकामभि कायशक्षेि भएका 
क्लब, संघसंस्था (गैर नाफामूलक), 

सहकारी संस्था सूचीकृि र्लु्क 

१००० 
  

75 घर अमभलेखीकरण 

भ ुाँईिलाको हकमा रु ५ (थप ५० 
प्रमिर्ि जररिाना) र सोभरदा 

मामथको हकमा रु ६ (थप ५० 
प्रमिर्ि जररिाना) 

  

76 घर अमभलेखीकरण वकिाब ५०० 
  

77 
विमभन्न यािायाि प्रा.मल., नाफामूलक 
संघसंस्था, व्यिसाय सूचीकृि र्लु्क 

१००० 
  

78 

sfo{ ;DkGg l;kmfl/; 
s'n ;Demf}tf /sdsf] 0.5 

k|ltर्t (भ्याट बाहेक)   
रोजगार सेिा केन्द्रबाट सञ्चामलत 
आयोजनाहरुको मसिाररसको हकमा  0  नन:शुल्क 

79 
vfg]kfgL ;ldltdf p7]sf] 

/sd gu/kflnsfdf hDdf ug'{ 

kg]{ 

hDdf cfDbfgL /sdsf] jflif{s 

!% k|ltzt   

80 जररिाना b:t'/ न्द्यूनतम १००० 
  

81 gu/ c:ktfn ;]jf z'Ns 
cg';"rL 12=s df pNn]v eP 

cg';f/   
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82 
यसमा उल्लेि भए बाहेक 

अन्द्य भएमा ५०० 
  

पर् ुर्ाखा िफश को राजस्ि दर 

83 kz' vf]k 

k|lt 8f]h ? !) 
 

lk=lk=cf/ 

k|lt 8f]h ? @% 
 

vf]/t 

k|lt 8f]h ? @% 
 

h]=O 

k|lt 8f]h ? !% 
 

Pr= P;= lj=So"=sdg 

k|lt 8f]h ? *) 
 

/]ljh 

k|lt 8f]h ? !) 
 

s'v'/fsf vf]kx? 

८4 kz' pkrf/ ;]jf 

k|lt kz' ?= !) 
 

ufO{÷ e};L 

k|lt kz' ?= % 
 

e]8f÷afv|f÷a+u'/÷v/fof] 

k|lt kz' ?= !  kG5LhftL 

k|lt kz' ?= @% 
 

s's'/÷la/fnf] 

k|lt kz' ?= %) 
 

3f]8f÷xflQ÷afFb/ / cGo 

aGohGt' 

85 k|of]uzfnf ;]jf 

k|lt kz' ?= !) 
 

uf]j/ kl/If0f 

k|lt kz' ?= !) 
 

lk;fj kl/If0f 

k|lt kz' ?= !) 
 

y'g]nf] kl/If0f 

k|lt kz' ?= !) 
 

5fnf kl/If0f 

k|lt kz' ?= @% 
 

/ut kl/If0f 

k|lt kz' ?= !) 
 

kG5L kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= !)) 
 

s's'/÷la/fnf kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @% 
 

ufO{ ÷e};L kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @)) 
 

3f]8f÷xflQ÷afFb/ / cGo 

aGohGt'sf] kf]i6df6{d 

k|lt kz' ?= @% 
 

e]8f÷afv|f÷a+u'/sf] 

kf]i6df6{d 

86 s[lqd uef{wfg ;]jf 

k|lt 8f]h ? @% 
 

ufO{ 

k|lt 8f]h ? @% 
 

e};L 

k|lt 8f]h ? @% 
 

afv|f 

87 kz' aGWofs/0f 
k|lt kz' ?= !) 

 
af]sf÷y'df 

k|lt kz' ?= #) 
 

ax/÷/fFuf 

88 d]h/ ck/]zg k|lt kz' ?=@)) 
 

ufO{÷e};L÷e]8f÷afv|f÷

a+u'/÷s's'/ 

अनसूुची १३ 
ko{^g z'Ns -k|ltlbg_ 

qm=;= ljj/)f दर पषु्ट्याई कैवफयि 
1 

b[Zofjnf]s)f 
:jb]zL ¿= 10 

  
2 lab]zL 1 *n/ 

  
3 

cWoog e|d)f 
:jb]zL ¿= 10 

  
4 ljb]zL 1 *n/ 

  
5 lty{ofqf :jb]zL ¿= 10 
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6 ljb]zL 1 *n/ 
  

अनसूुची १4 
kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg z'Ns 

qm=;= ljj/)f z'Ns -¿=_ dfl;s पषु्ट्याई कैवफयि 

1 
सबै प्रकारका होटेल 

व्यिसाय 
१२० 

 

नगरपामलकाले िोकेको स्थान बाहेक अरयि 
जथाभावि फोहोर फाल्ने व्यन्त्ि िा मनकायलाई रु 
५०० देन्त्ख ५००० सम्म जररिाना गररने, पोन्त्ल्ट 

फमश, िधर्ाला नगरपामलकाले िोकेको स्थानमा माि 
सञ्चालन गनुशपनेि । 

२ पोल्टी फमश १५० 

3 िधर्ाला, फे्रस हाउस ७५ 

४ 
मामथ उल्लेन्त्खि बाहेक 

अरय व्यिसाय 
पसलहरुको लामग 

७५ 

5 
#/ leqaf^ 

lgisg] kmf]xf]/ 
१५ 

 

अनसूुची  १५ 

दण्ड जररिाना 
qm=;= ljj/)f   दर पषु्ट्याई कैवफयि 

१ 

सडकको के्षिामधकारमभि एिम ्सािशजमनक 
स्थलमा जथाभावि पावकश ङ गरेमा, मनमाशण सामग्री 
राखेमा पर्चुौपाया िाडा िोडेमा, जथाभावि होमडङ 
िोडश राखेमा, जथाभािी फोहोर फालेमा, दिाश 
प्रमाणपिविना व्यापार व्यिसाय सञ्चालन गरेमा 
िथा अरय नगरपामलकाले गनश नहनुे भमन िोकेका 
कायशहरु गरेमा   

रु ५०० 
देन्त्ख ५००० 
सम्म  

  

त्यस्िा मालसामान 
मनयरिणमा मलई 
जररिाना गरेर वफिाश 
ददईने एिम ्जफि 
भएको ३५ ददनमभि 
वफिाश मलन नआएमा 
जफि गररन े
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^= cfufdL cf=j=sf] nflu cg'dflgt s/ tyf u}/ s/ /fh:j /sd 

आगामी आ. ि. २०७8।७9 को लामग प्रस्िाविक कर िथा गैर कर राजश्व दर 
रु. हजारमा 

 

मस.नं. राजश्वका क्षिेहरु 

चाल ुआ.ि. 
२०७७/७८ को 
अनमुान (संर्ोमधि) 

आगामी आमथशक 
िषश 

२०७८/०७९ 
को प्रस्िाविि 

अनमुान 

पषु्ट्याई कैवफयि 

1 सम्पिी कर 1,500.00 2,500.00 
  

2 घरबहाल कर 700.00 750.00 
  

3 अरय मबक्रीबाट प्राप्त रकम 800.00 1,000.00 
  

4 नक्सापास दस्िरु 400.00 600.00 
  

5 रयावयक दस्िरु - 100.00 
  

6 व्यन्त्िगि घटना दिाश दस्िरु 100.00 400.00 
  

7 व्यिसाय बाहेक अरय भिुानी - 200.00 
  

8 नािा प्रमान्त्णि दस्िरु 100.00 200.00 
  

9 साना सिारी साधन कर 200.00 250.00 
  

10 अरय प्रर्ासमनक सेिा र्लु्क 800.00 1,000.00 
  

11 
कृवष िथा पर्जुरय िस्िकुो 

मबक्री र्लु्क 
30.00 50.00 

  

12 परीक्षा र्लु्क 30.00 50.00 
  

13 रेमडयो/एफ.एम. सञ्चालन दस्िरु 80.00 100.00 
  

14 
सरकारी सम्पन्त्ि मबक्रीबाट प्राप्त 

आय 
80.00 100.00 

  

15 
पूिाशधार सेिाको उपयोगमा लाग्ने 

र्लु्क 
50.00 100.00 

  

16 अरय दस्िरु 80.00 100.00 
  

17 धरौटी सदरस्याहा 400.00 800.00 
  

18 यािायाि क्षेिको आम्दानी 4,000.00 5,000.00 
  

19 अरय क्षेिको आय 2,000.00 2,500.00 
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मस.नं. राजश्वका क्षिेहरु 

चाल ुआ.ि. 
२०७७/७८ को 
अनमुान (संर्ोमधि) 

आगामी आमथशक 
िषश 

२०७८/०७९ 
को प्रस्िाविि 

अनमुान 

पषु्ट्याई कैवफयि 

20 अरय राजश्व 200.00 300.00 
  

21 न्त्र्क्षा क्षेिको आम्दानी 80.00 100.00 
  

22 अखेटोपहारमा लाग्ने कर 100.00 200.00 
  

23 व्यिसाय कर 500.00 1,000.00 
  

24 मसफाररस दस्िरु 300.00 500.00 
  

25 व्यिसाय रन्त्जिेर्न दस्िरु 1,000.00 1,200.00 
  

26 भमूमकर (मालपोि) 2,700.00 3,000.00 
  

27 प्रर्ासमन दण्ड जररिाना 400.00 550.00 
  

28 अरय मनोरञ्जन कर 40.00 50.00 
  

29 बहाल विटौरी र्लु्क 300.00 500.00 
  

30 घरजग्गा रन्त्जिेर्न दस्िरु 5,000.00 6,000.00 
  

31 अरय कर 8,030.00 - 
  

32 बेरुज ुअसूल उपर - 800.00 
  

कूल जम्मा 30,000.00 30,000.00 
  

 

&= lgisif{ tyf ;'emfjx? 

 करदािाहरुमा क्रममक रुपमा कानून बमोन्त्जम कर मिनुश पिश भने्न चेिनाको विकास हुाँदै गएको, 
सम्पन्त्ि कर सम्बरधी कायशविमध, िहाल कर िथा व्यिसाय कर सम्बरधी कायशविमध नगर 
कायशपामलकाबाट स्िीकृि भई कायाशरियनको चरणमा रहेको, िडा कायाशलय एिम ् अरय कर 
संकलनको लामग न्त्जम्मेिार मनकायहरुबाट िोवकएको अिमधमभि राजश्व दान्त्खला गने बानीको विकास 
हुाँदै गएको, लक्ष्य अनसुारको राजश्व संकलन भएको, करका दर, क्षेि, मसद्धारि र दायरा सम्बरधमा 
विमभन्न िामलम एिम ् अमभमून्त्खकरण गोष्ठीहरु सञ्चालन हुाँदा कर सम्बरधी सचेिनाको विकास हुाँदै 
गएको, राजश्व संकलनलाई प्रभािकारी र पारदर्ी िलु्याउन सफ्टिेयरको विकासमा जोड ददईएको 
ििशमान सरदभशमा राजश्वका क्षेिहरुको पवहचान गरी पवहचान भएका क्षिेहरुमा करको दायरा 
फरावकलो बनाउाँदै सबै वकमसमका करदािाहरुको योगदान रहने गरी करका दरहरु िोक्ने, 

 दरिरदी अनसुारको कमशचारीको व्यिस्था गने, 
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 संविधान बमोन्त्जम स्थानीय िहलाई प्राप्त राजश्व सम्िन्त्रध अमधकारको प्रयोग गदै नगरपामलकालाई 
आमथशक रुपमा समदृ्ध एिम ्आत्ममनभशर बनाउन राजश्वका सबै संभािना र के्षिहरुको खोन्त्ज गदै 
प्रगमिर्ील र समिामूलक ढंगले करका दरहरु मनधाशरण गने,  

 एकीकृि सम्पन्त्ि करलाई पूणश रुपमा कायाशरियन गदै यसलाई व्यिन्त्स्थि र िैज्ञामनक बनाउन सूचना 
िथा सञ्चार प्रविमधको प्रयोग गने,  

 राजश्व िमल र चहुािट हनु नददन आिश्यक कानूनी व्यिस्था गदै कर प्रर्ासनलाई चसु्िदरुुस्ि 
िलु्याउन उत्प्ररेणात्मक र दण्डात्मक दिैु िररकाहरु अिलम्बन गने, 

 करदािा न्त्र्क्षालाई व्यापक रुपमा फैलाउाँदै कर सम्बन्त्रध सचेिनाको विकास गने ।  
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अनसुचूी 1.1 
(क) आ.ि. २०७8।०७9 को घरजग्गा रन्त्जिेर्न पाररि गने िथा सम्पन्त्ि कर उठाउन ेप्रयोजनको लामग प्रमि ५०० 

िगशममटरको रयूनिम मूल्याङ्कन 
क्र.स. िडा नं. जग्गा अब्बल दोयम मसम चहार पााँचौ कैवफयि 

१ 
१ 

खेि 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

२ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

३ 
२ 

खेि 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

४ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

५ 
३ 

खेि 450,000.00 350,000.00 250,000.00 150,000.00 
  

६ पाखो 300,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

७ 
४ 

खेि 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

८ पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

९ 
५ 

खेि 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

१० पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

११ 
६ 

खेि - 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१२ पाखो - 100,000.00 65,000.00 40,000.00 
  

१३ 
७ 

खेि 425,000.00 325,000.00 225,000.00 125,000.00 
  

१४ पाखो 275,000.00 225,000.00 125,000.00 65,000.00 
  

१५ 
८ 

खेि 425,000.00 375,000.00 325,000.00 225,000.00 
  

१६ पाखो 275,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१७ 
९ 

खेि 425,000.00 375,000.00 325,000.00 225,000.00 
  

१८ पाखो 275,000.00 250,000.00 150,000.00 75,000.00 
  

१९ 
१० 

खेि  
300,000.00 250,000.00 150,000.00 

  
२० पाखो  

150,000.00 100,000.00 45,000.00 
  

२१ 
११ 

खेि  
300,000.00 250,000.00 150,000.00 

  
२२ पाखो  

150,000.00 100,000.00 45,000.00 
  

२३ 
१२ 

खेि  
275,000.00 225,000.00 125,000.00 

  
२४ पाखो  

125,000.00 75,000.00 35,000.00 
  

२५ 
१३ 

खेि  
300,000.00 250,000.00 150,000.00 

  
२६ पाखो  

150,000.00 100,000.00 45,000.00 
  

२७ 
१४ 

खेि  
275,000.00 225,000.00 125,000.00 

  
२८ पाखो  

125,000.00 75,000.00 35,000.00 
  

(ख) नगरपामलकामभिका विमभन्न बजार िथा बजारोरमखु क्षिेका घडेरी जग्गाको रयूनिम मूल्याकंन 

१ 

विमानस्थलदेन्त्ख मििेणी चोक मूल सडकसाँग जोमडएको घडेरी जग्गा १०० ममटरमभिको प्रमि ५०० िगशममटरको 
रु ४१ लाख  र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल सडकको दायााँबायााँ १०० ममटर मभिसम्मको घडेरी जग्गा प्रमि 

५०० िगशममटरको रु ३५ लाख । 

२ विजयश्वरीडाडााँदेन्त्ख उमाविसम्म मूल सडकसाँग जोमडएका १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
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िगशममटरको रु २४ लाख र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल सडकको दायााँबायााँ १०० ममटर मभिसम्मको घडेरी 
जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु २० लाख र प्लवटङ एररयाका घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु १७ 

लाख । 

३ 

चौरजहारी नगरपामलका िडा नं. ३ को लापलेु, स्यालखोला र टाटागाउाँ क्षेिका मध्यपहाडी लोकमागशको 
दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी प्रमि ५०० िगशममटरको रु २२ लाख र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल 

बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभिसम्मका घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु १८ लाख । 

४ 

चौरजहारी िसपाकश देन्त्ख वपपलबोट लामीिानेगाउाँ विमानस्थल हुाँदै सल्लीजार जाने मोटरबाटोको दायााँबायााँ १०० 
ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु 1० लाख र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल बाटोको 

दायााँबायााँ 1०० ममटरसम्म पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु ७ लाख । 

५ 

बसपाकश देन्त्ख मध्यपहाडी लोकमागशको पूल बन्ने प्रस्िाविि ठाउाँ र रामजानकी मन्त्रदरसम्मको मोटर बाटोको 
दायााँबायााँ १०० ममटरमभिको र ममसन अस्पिाल आसपासका घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु १० लाख 

५० हजार र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल िाटोको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
िगशममटरको रु ८ लाख ८० हजार । 

६ 

मििेणी चोकदेन्त्ख टाटागाउाँ हुाँदै मध्यपहाडी लोकमागशसाँग जोमडने स्थानसम्मको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने 
घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु 25 लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० 

ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु 20 लाख । 

७ 

मििेणीदेन्त्ख पानीखोला घारीपाखा हुाँदै खौन्त्चने सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 

जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

८ 

मध्यपहाडी लोकमागशबाट अम्माचौर जाने सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
िगशममटरको रु ७ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 

जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु ५ लाख । 

९ 

खौमिने लामाडाडााँ मबजयश्वरी सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु 
१५ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 

िगशममटको रु १० लाख । 

१० 

खौमिने मच्िेद्धारी सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु ७ लाख र 
५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको 

रु ५ लाख । 

११ 

पानीखोलादेन्त्ख विद्यिु पोखरी हुाँदै विजय्िरीसम्मको सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि 
५०० िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने 

घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

१२ 

घारीपाखादेन्त्ख टाटागाउाँहुाँदै मध्यपहाडी लोकमागश जोड्ने सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा 
प्रमि ५०० िगशममटरको २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने 

घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

१३ 

जनज्योिी आविदेन्त्ख खौन्त्चनेसम्मको सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 

जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

१४ मध्यपहाडी लोकमागशको हाल मनमाशणामधन पूलदेन्त्ख रामजानकी मन्त्रदरसम्मको सडकको दायाबायााँ १०० 
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ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको 
दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

१५ 

मूरल देन्त्ख जनज्योिी आवि स्यालखोला हुाँदै खौन्त्चने हान्त्िसार सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 
जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु २५ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० 

ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु २० लाख । 

१६ 

खालटाकुरादेन्त्ख खाली स्यालीआला हुाँदै मध्यपहाडी लोकमागश जोड्ने सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने 
घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ 

१०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख । 

१७ 

पेट्रोल पम्प (समुनसधुा) देन्त्ख रुमेगाउाँ हुाँदै खालटाकुरासम्मको सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 
जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु २० लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० 

ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १५ लाख 

१८ 

मििेणीदेन्त्ख जैसीगाउाँ हुाँदै खालटाकुरा विजय्िरीसम्मको सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा 
प्रमि ५०० िगशममटरको रु १५ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि 

पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु १० लाख । 

१९ 

कसम होटलदेन्त्ख यदसु्ममृि प्रमिष्ठान हुाँदै मबष्टआलासम्मको सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा 
प्रमि ५०० िगशममटरको रु १५ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि 

पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १० लाख । 

२० 

चौरजहारी अस्पिालदेन्त्ख घारीगाउाँ मरकोट सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 
िगशममटरको रु १५ लाख र ५०० ममटरमभिसम्मको मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी 

जग्गा प्रमि ५०० िगशममटको रु १२ लाख । 

२१ 

चौरजहारी नगरपामलका अरिगशि कोटजहारी मेलैनाउलीदेन्त्ख डारेअमरै हुाँदै कोटजहारी स्कूल हुाँदै रयाउनली 
बजारसम्मको ग्राममण सडकको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु ८ लाख 
८० हजार र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि पने घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 

िगशममटरको ६ लाख ६० हजार 

२२ 

चौरजहारी नगरपामलकाको िडा नं. ७ नान्त्जशबजार र िडा नं. ७ को मेलैनाउली १०० ममटरमभि पने घडेरी 
जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु ९ लाख र बजार क्षेिभरदा बावहर ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल बाटोको 

१०० ममटरमभि दायााँबायााँ पने प्रमि ५०० िगशममटरको रु ७ लाख । 

२३ 

चौरजहारी नगरपामलका िडा नं. ११ चररबजारदेन्त्ख टाटा चौफा बजार हुाँदै झलु्नेटासम्म मनस्कने ग्राममण 
सडकको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि प्रमि ५०० िगशममटरको रु ७ लाख ५० हजार र ५०० ममटरमभि पने 
मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभिसम्म घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु ६ लाख ५० हजार 

। 

२४ 

विजय्िरी कामलमाटी मरकोटडाडााँ सडकको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि प्रमि ५०० िगशममटरको रु ५ लाख र 
५०० ममटरमभि पने मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभिसम्म घडेरी जग्गा प्रमि ५०० िगशममटरको रु 

४ लाख । 

२५ 

मेलैनाउलीदेन्त्ख खहरे हुाँदै लहरेमसमलसम्मको सडकको दायााँबायााँ १०० ममटरमभि प्रमि ५०० िगशममटरको रु ६ 
लाख र ५०० ममटरमभि पने मोटरेिल बाटोको दायााँबायााँ १०० ममटरमभिसम्म घडेरी जग्गा प्रमि ५०० 

िगशममटरको रु ५ लाख । 

२६ चौरजहारी नगरपामलका िडा नं. १, २ र ३ का प्लवटङ एररयामा भएका घडेरी प्रमि १०० िगशममटरको रु. ५ 
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लाख । 

(ग) विविध 

१ 
कुनै जग्गामा घर/गोठ रहेि भने घरले चचेको जग्गाको मूल्यको थप ५० प्रमिर्ि मूल्य कायम गरी थैली अंक 

कायम गनुशपनेि । 

२ 

जग्गा रन्त्जिेर्न पास गदाश घर बाटो खलेुको सम्बन्त्रधि िडा कायाशलयको मसफाररस (नगरपामलकामा कायशरि 
अममनको रोहिरमा),  दमलि िगशमा पिश भने दमलिको मसफाररस,  मालपोि कर र सम्पिी कर मिरेको रमसद 
एिम ्िडा कायाशलयले गने अरय मसफाररस अमनिायश रुपमा पेर् गरेको हनु ुपनेि । मसफाररसमा िोवकएको 
मापदण्ड(जस्िै- सडकदेन्त्ख १०० ममटरमभि पिश िा ५०० ममटरमभि पिश या सोभरदा बावहर पिश भन्ने कुरा) 
बारे स्पष्ट रुपमा खलुाईएको हनुपुनेि र सो जग्गामा घर ि भने घरको वकमसम कच्ची पक्की कुन खालको हो 

स्पष्ट खलुाईन ुपनेि । 

३ 

नगरपामलका, िडा कायाशलय िा अरय विषयगि मनकायबाट मसफाररस ददाँदा िा प्रमान्त्णि गदाश िा िडा कायाशलय 
िा नगरपामलका िा अरय विषयगि कायाशलयबाट अनदुान ऋण िा राहि प्रदान गदाश िा कुनै उपभोिा समममि 
विद्यालय व्यिस्थापन समममि िा अरय यस्िै समममिहरुमा बस्दा कानून बमोन्त्जम कर मिरे नमिरेको जााँचबझु गरी 
कर मिरेको रमसद संलग्न गनश लगाउन ुपनेि । कानून बमोन्त्जम कर नमिने व्यन्त्िहरुलाई नगरपामलकाबाट 

प्रदान गररने सेिा सवुिधाबाट बन्त्ञ्चि गररनेि । 

४ 
मसफाररस ददने अमधकारीले यो मूल्यांकन पनु्त्स्िका एक पटक राम्ररी अध्ययन गरी पनु्त्स्िकामा भने बमोन्त्जमको 

मसफाररस ददनपुनेि । 
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अनसूुची १.२ 

संरचनाको मूल्य मनधाशरण 

If]q 

संरचनाको मूल्य प्रमि िगशवफट 

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 !!)) **) 

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

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

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

sRrL 3/ Psd'i6 

िडा नं. 
कच्ची घरको प्रकार र रयूनिम मूल्य पषु्ट्याई कैवफयि घ१ घ२ घ३ घ४ 

१ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 चौरजहारी बजार बाहेकका के्षिमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 35,000.00 
चौरजहारी बजार के्षिमा व्यापाररक 
िा व्यिसावयक प्रयोजन बाहेक घ१ भन्नाले ढंुगा िा इट्टाको गारो, वटन िा 

स्लेटले िोएको िानो, भूाँईिला र बााँकी दईु 

िला (बुाँईकल) भएका एिम ्िावहर मसमेरट 
प्लाष्टर गररएका घरहरु, घ२ भन्नाले ढंुगा िा 
इट्टाको गारो, वटन िा स्लेटले िोएको िानो, 
भ ुाँईिला र बााँकी एक िला भएका घरहरु, 

घ३ भन्नाले ढंुगा िा इट्टाको गारो भई खर 
िा फुसले िाएको, भईुिला र थप एक िला 
भएका घरहरु र घ४ भन्नाले घ१, घ२ र 
घ३ िाहेकका घरहरुलाई बनु्त्झरि । 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 50,000.00 
चौरजहारी बजार के्षिमा व्यापाररक 
िा व्यिसावयक प्रयोजनको लामग 

२ 

500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 चौरजहारी बजार बाहेकका के्षिमा 

600,000.00 400,000.00 300,000.00 35,000.00 
चौरजहारी बजार के्षिमा व्यापाररक 
िा व्यिसावयक प्रयोजन बाहेक 

700,000.00 500,000.00 400,000.00 50,000.00 
चौरजहारी बजार के्षिमा व्यापाररक 
िा व्यिसावयक प्रयोजनको लामग 

३ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00  

४ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 
 

५ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 
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६ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00 
 

७ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 
 

८ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00 
 

९ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00 
 

१० 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 
 

११ 500,000.00 300,000.00 200,000.00 25,000.00 
 

१२ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00  

१३ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00  

१४ 450,000.00 250,000.00 150,000.00 25,000.00  
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अनसूुची १.३ 

;+/rgfsf] ह्रास कट्टी 

;+/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/ 

१ - ५ jif{ 6 9 12 15 20 

५- १० jif{ 12 18 24 30 40 

१०- १५ jif{ 18 27 36 45 60 

१५- २० jif{ 24 36 48 60 80 

२०- २५ jif{ 30 45 60 75 90 

२५- ३० jif{ 36 54 72 90 90 

३०- ३५ aif{ 42 63 84 90 90 
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अनसूुची २.१ 
जग्गाको िगीकरण अनसुार मालपोि दर 

िडा नं. क्षेि िगीकरण स्थान प्रमि ५०० िगशममटरको मालपोि करको दर (रु) 

१ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु २२५ 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १८० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
१५० 

घ 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेन्त्ख ५०० 

ममटरमभिका जग्गाहरु 
११० 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ७५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु ४० 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२५ 

२ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभि २२५ 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १८० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
१५० 

घ 
कच्ची सडकले िोएका सडकदेन्त्ख ५०० 

ममटरमभिका जग्गाहरु 
११० 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ७५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु ४० 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२५ 

३ 
व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु २२५ 

आिार्ीय ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १८० 
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ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
१५० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
११० 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ७५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु ४० 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२५ 

४ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १५० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

५ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १५० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 
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िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

६ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १७० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १३० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

७ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १५० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

८ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १५० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 
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घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

९ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १७० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १३० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ४० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

१० 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १३० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 
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११ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १८० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि १३० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
११० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

१२ 

आिार्ीय 

क मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि ११० 

ख 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
९५ 

ग 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
७५ 

कृवष 
घ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३५ 

ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर च 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

१३ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १५० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि ११० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
९५ 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
५५ 

कृवष ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३५ 
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च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

१४ 

व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १५० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि ११० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
९५ 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
५५ 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३५ 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २५ 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

२० 

१५ 

P]nfgL hUuf pkof]u k|lt 100 िगशममटरको -pkTosf leq_ 
व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु १००० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि ८०० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
७०० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
६०० 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ५०० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु ४०० 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

३०० 

१६ 
P]nfgL hUuf pkof]u k|lt /f]kgL -विजयZिरीदेन्त्ख मेलैनाउली हुाँदै नान्त्जश -चररaजार-चौफा -निुाकोटडााँडा सडकको दायााँिायााँ_ र जहारीखोला 

आसपास 
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व्यापाररक क मूल सडकको दायााँिायााँ १०० ममटरमभिका जग्गाहरु ७०० 

आिार्ीय 

ख मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका क्षेि ६०० 

ग 
मूल सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरभरदा िावहरको 

क्षेि 
५०० 

घ 
कच्ची सडकको दायााँिायााँ ५०० ममटरमभिका 

जग्गाहरु 
४०० 

कृवष 
ङ िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका खेि ३०० 

च िन र िगर क्षेिमा परेका बाहेकका पाखो जग्गाहरु २०० 

िन र िगर ि 

खोलामभि परेका िा खोला वकनाराले िोएका 
जग्गाहरु 

१५० 

१७ मामथ उल्लेख भए बfx]ssf P]nfgL kfvf] hUuf pkof]u k|lt/f]kgL १५० 

"मूल सडक" भन्नाले देहायका सडकहरुलाई बझु्न ुपनेि । 

१ चौरजहारी विमानस्थलदेन्त्ख मििेणी चोकसम्मको मूल सडक 

२ विजयश्वरीडाडााँदेन्त्ख उमाविसम्मको मूल सडक 

३ चौरजहारी नगरपामलका िडा नं. ३ को लापलेु, स्यालखोला र टाटागाउाँ क्षेिका मध्यपहाडी लोकमागश 
४ चौरजहारी िसपाकश देन्त्ख वपपलबोट लामीिानेगाउाँ विमानस्थल हुाँदै सल्लीजार जाने मोटरबाटो 
५ बसपाकश देन्त्ख मध्यपहाडी लोकमागशको पूल बन्ने प्रस्िाविि ठाउाँ र रामजानकी मन्त्रदरसम्मको मोटर बाटो 
६ मििेणी चोकदेन्त्ख टाटागाउाँ हुाँदै मध्यपहाडी लोकमागश 
७ मििेणीदेन्त्ख पानीखोला घारीपाखा हुाँदै खौन्त्चने सडक 

८ पानीखोलादेन्त्ख विद्यिु पोखरी हुाँदै विजय्िरीसम्मको सडक 

९ घारीपाखादेन्त्ख टाटागाउाँ हुाँदै मध्यपहाडी लोकमागश जोड्ने सडक 

१० जनज्योिी आविदेन्त्ख खौन्त्चनेसम्मको सडक 

११ मध्यपहाडी लोकमागशको हाल मनमाशणामधन पूलदेन्त्ख रामजानकी मन्त्रदरसम्मको सडक 

१२ मूरल देन्त्ख जनज्योिी आवि स्यालखोला हुाँदै खौन्त्चने हान्त्िसार सडक 

१३ खालटाकुरादेन्त्ख खाली स्यालीआला हुाँदै मध्यपहाडी लोकमागश जोड्ने सडक 

१४ पेट्रोल पम्प (समुनसधुा) देन्त्ख रुमेगाउाँ हुाँदै खालटाकुरासम्मको सडक 
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१५ मििेणीदेन्त्ख जैसीगाउाँ हुाँदै खालटाकुरा विजय्िरीसम्मको सडक 

१६ कसम होटलदेन्त्ख यदसु्ममृि प्रमिष्ठान हुाँदै मबष्टआलासम्मको सडक 

१७ चौरजहारी अस्पिालदेन्त्ख घारीगाउाँ मरकोट सडक 

१८ कोटजहारी मेलैनाउलीदेन्त्ख डारेअमरै हुाँदै कोटजहारी स्कूल हुाँदै रयाउनली बजारसम्मको ग्राममण सडक 

१९ चौरजहारी नगरपामलका िडा नं. ११ चररबजारदेन्त्ख टाटा चौफा बजार हुाँदै झलु्नेटासम्म मनस्कने ग्राममण सडक 

२० विजय्िरीदेन्त्ख कामलमाटी हुाँदै मरकोटडाडााँसम्मको सडक 

२१ मेलैनाउलीदेन्त्ख खहरे हुाँदै लहरेमसमलसम्मको सडक 

२२ मध्यपहाडी लोकमागशबाट अम्माचौर जाने सडक 

२३ खौमिने लामाडाडााँ मबजयश्वरी सडक 

२४ खौमिने मच्िेद्धारी सडक। 

cg";'rL ३.क 
jxfn s/ प्रयोजनको लामग रयूनिम भाडा 

१. s'n ef*fsf] 10 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/अरय संरचनाको Go'gtd ef*f b/ b]xfo adf]lhd /x]sf] % . यसमा उल्लेन्त्खि िाहेक अरय कायशविमध चौरजहारी 
नगरपामलका, नगर कायशपामलकाले िोके बमोन्त्जम हनुेि । 

l;=g+= 

Go'gtd #/ ef*f b/ -k|ltsf]&f_ रु 
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 ५०००।०० ७०००।०० ४०००।०० ५०००।०० 2000 3000 500 1500 

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 ef*f sfod x"g]% . 
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cg';"rL –!@=s 

gu/ c:ktfnaf6 k|bfg ul/g] k|of]uzfnf ;]jf, PS;–/] ;]jf, lel8of] PS;–/] ;]jf nufotsf 

;]jfx?sf] z'Ns 

(A) Haematology 
S.N Particular Rate Remark 
1 WBC count 50  
2 RBC count 50  
3 Platelets count 50  
4 Differential WBC count 50  
5 Hb 50  
6 PCV 50  
7 ESR 50  
8 BT 50  
9 CT 50  
10 Blood group 50  
11 MP Free  

(B) Biochemistry 
S.N Particular Rate Remark 
1 Blood sugar Fasting 100  
2 PP 100  
3 Random 100  
4 RFT 400  

Blood urea 
Serum creatinine 
Sodium 
potassium 

5 LFT 550  
Billrubin total 
Billrubin Direct 
SGOT/ALT 
SGPT/AST 
Total protein 
Serum albumin 

6 Lipid Profile 500  
Alkaline phosphatase 
Cholesterol 
Triglyceride 
HDL cholesterol 
LDL cholesterol 
VLDL 

7 Calcium 100  
8 Serum amylase 200  
9 Serum Uric acid 100  

(C) Serology & Other 
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S.N Particular Rate Remark 
1 RA factor 100  
2 ASO titer 150  
3 CRP 130  
4 H. pyloric 200  
5 TPHA 250  
6 VDRL 100  
7 HBSAG 150  
8 HCV 150  
9 HIV 150  
10 Widal test 100  
11 Urine pregnancy test 50  
12 Urine R/E 50  
13 Urine M/E 50  
14 Stool 50  
15 X-ray normal 10*12 100  
16 X-ray 12*15 150  
17 Digital X-ray 400  
18 USG 400  
19 ECG 200  
20 Minor opration 200  
21 OPD ticket 15  
22  Emergency ticket 30  
23 Medical check 150  
24 ANC packge 700  
25 Mantoux 100  
26 Skin smear Free  
27 AFB Free  

 


