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भूलमका ः   

र्स तााँजाकोटगाउाँपालिकाको आलथयक लवकास र समृद्धिको िालग राजस्वका िीलतिरु तथा प्रणािीको लवकास गिय , 

राजस्वका के्षत्र र दरिरु लििायरण गिय तथा राजस्व प्रर्ासि सजिार तथा करदातामैत्री राजस्व प्रर्ासिका िालग 

लसर्ाररस गिय स्थालिर् तिको र्ोजिा तथा बजेट तजयमा लदग्दर्यि २०७४ बमोलजम राजस्व परामर्य सलमतीको गठि 

भएको िो । आगामी आ.व २०७५÷७६ िालग पेर् हुि गइरिेको र्स तााँजाकोटगाउाँपालिकाको बालषयक बजेट तथा 

कार्यक्रम र आलथयक लविेर्कमा समावेर् गररिजपिे राजस्व सम्बन्धी लवषर्िरु सजझाव लदिे िेतजिे र्ो प्रलतवेदि तर्ार 

पाररएको िो । र्स प्रलतवेदि र्स गाउाँपालिकाको लदगो आलथयक लवकास तथा समृद्धिका िालग सिर्ोग पजगी र्िााँका 

जिताको जीविस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पज¥र्ाउिेछ भने्न लवश्वास लिएको छज ।  

र्स प्रलतवेदि तर्ार गिय सिर्ोग गिजय हुिे तथा अमजल्य सजझाव र लविार प्रदाि गिजयहुिे तथा अमजल्य सजझाव र 

लविार प्रदाि गिजयहुिे अध्यक्ष जू्य , र्स सलमलतका सदस्यिरु तथा अन्य सदस्य िगार्त कमयिारी लमत्रिरुिाई लवरे्ष 

िन्यवाद लदि िािन्छज ।  
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३३ बैवालिक अलङ्गकृत िागररकता लसर्ाररस १००  

३४ िारा तथा लविजत जडािको िालग लसर्ाररस १००  

३५ प्रिलित कािूि अिजसार प्रत्यार्ोलजत लपछलडएको िगाएत अन्य लसर्ाररस वा प्रमालणत ५०  

३६ पद्धककरण सेवा र्जल्क िर्ााँ र प्रलतलिलप ५०  ३५ लदि लभत्र लिर्जल्क 

३७ मलदरा पसि दताय लसर्ाररस १२००  

३८ अन्य पसि दताय लसर्ाररस ५००  

३९ उिोग दताय लसर्ाररस ठूिो ,मझौिा र सािो  १५००, १०००,५००  

४० र्मय , िसयरी आलद दताय लसर्ाररस ३००  

४१ िोलडयङ बोडय , साइि बोडय , पोस्टर,पम्पिेट, राख्न खोजेको गापाको स्वीकृत लसर्ाररस १००  

४२ िार लकल्ला प्रमालणत र थप प्रलतपािा रु १० १००  

४३ जग्गा ििी पूजाय िराएको  १५०  

४४ कागज र मन्जजरीिामा लसर्ाररस १५०  

४५ सजयमीि रू्ल्क १५०  

४६ दण्ड जरीवािा नू्यितम १०० बढीमा ५००० प्रकृलत अिजसार    

४७ िक्सा  पास दस्तजर ३००  

४८ अलिकृत लबके्रता लसर्ाररस १०००  

४९ र्ोजिा सम्प्झौता लसर्ाररस  ५०  

५० र्ोजिा सम्पि लसर्ाररस ५०  

५१ र्ोजिा सम्प्झौता दस्तजर २००  

५२ र्ोजिा सम्पन्न दस्तजर ०.०५ प्रलतिजार 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

१३. पर्यटक र्जल्क दर रेट 

 

क्र.स लववरण रकम कैलर्र्त 

१ सम्पलत कर २०००  

२ भूलम कर ( मािपोत) ९८०००  

३ घर बिाि कर १००००  

४ व्यवसार् कर  १००००  

५ जलडबजलट , कवाडी र जीवजन्तज कर  ५००००  

६ सवारी सािि कर ५०००  

७ लवज्ञापि सािि कर १०००  

८ मिोसञ्चि कर  ५००  

९ बिाि लवटौरी कर  १०००  

१० पालकङ्ग र्जल्क १०००  

११ टर े लकङ्ग िगार्तका र्जल्क ५००   

१२ सेवा र्जल्क दस्तजर  १०००००।  

१३ पर्टि र्जल्क २०००  

 जम्मा २५००००  



 

 

१४. कृलष दताय र्जल्क 

१ कृलष र्ामय दताय र्जल्क 

िलवकरण १००। 

५०। कैलर्र्त 

२ समूि दताय र्जल्क 

िलवकरण तथा अन्य िलवकरण २००। 

५०। ७५०।  

३ लवउलवजि लवतरण दताय र्जल्क १०।  

४  

 

 

 

 

पर्जपंलक्ष औिलष लवतरण दताय र्जल्क बाखार् ५  

५  कज खजरा ५  

६  गाई भैसी १०  

७  कज कज र लवरािो २५  

८  घोडा खच्चड ५०  

९  गोवर जोि १५  

१०  पोष्ट मातयम कज खजरा ५०  

११  ठज िा जिावर २००  

१२  माईिर सलजकि सेवा २०  

१३  घोडा खच्चड सेवा र्जल्क १०० प्रलतवषय  

 



 

 

 

 

तााँजाकोट गाउाँपालिका बजझाउिज प्रिे कर, र्जल्क ,दस्तरिरुको लववरण तालिका  

 

क्र.स करको लववरण कसे्ल लतिे कााँिा लतिे कलत लतिे  कलििे लतिे कैलर्र्त 

१ घर जग्गा कर ÷ सम्पलत कर  घर ििीिे  वडा कार्ाायिर्मा  लिर्मािजसार र्ागजि 

मसान्त सम्म  

२ बिाि कर घर ििीिे वा सम्प्झौता अिजसार  वडा कार्यिर्मा लिर्मािजसार र्ागजि मसान्त 

सम्म  

३ मािपोत कर जग्गा ििी बाट वडा कार्यिर्मा लिर्मािजसार जेठ मसान्त सम्म  

४ व्यवसार् कर व्यवसार्ीबाट वडा कार्यिर्मा लिर्मािजसार र्ागजि मसान्त सम्म  

५ सवारी कर  सवारी ििीिे वडा कार्यिर्मा लिर्मािजसार दताय िलवकरण गदाय  

६ मिोरञ्जि कर  सेवा प्रदार्किे वडा कार्यिर्मा लिर्मािजसार िैत्र मसान्त सम्म  

७ बिाि लवटौरी करसम्बद्धन्धतिे गाउाँपालिका कायर्ायिर्मा लिर्मािजसार माघमसान्त सम्म  

८ लवज्ञापि कर सम्बद्धन्धतिे वडा कार्ायिर्मा लिर्मािजसार र्ागजि मसान्त सम्म  

९ सेवा र्जल्क सम्बन्धी दस्तजरिरु सेवा प्रास गिेिे सेवा प्राप्त गिे कार्ायिर्िरुमा लिर्मािजसार

 सेवा प्राप्त गदाय  

१० पर्यटि कर पर्यटकिे गाउाँपालिका कायर्ायिर्मा लिर्मािजसार प्रवेर् गदाय  

११ टर े लकङ र्जल्क सेवा प्रदार्किे गाउाँपालिका कायर्ायिर्मा लिर्मािजसार प्रवेर् गदाय  

१२ पालकय ङ र्जल्क पालकङ गिेिे वडा कार्ायिर्मा लिर्मािजसार पालकङ गदाय  

१३ जलडबजटी कर जलडवजटी लिकासी कतायिे गाउाँपालिका कायर्ायिर्मा लिर्मािजसार कारोबारो गदाय  

 

राजस्व प्रर्ासिका िालग केिी सजझाविरु 

 

 तााँजाकोट गाउाँपालिकाको राजस्व वृद्धिका िालग थप करका दार्रािरुको अध्यर्ि गरर िागज गररिज पिे ।  



 लििायरण गररएका कर र्जल्क तथा दस्तजरिरु संकििको िालग वडास्तरबाटै वडासलमलतिे कडाईका साथ 

लिर्म गिजय पिे ।  

 कर संकििको अवस्था िेरी राजस्व िीलतिाई समर्सापेक्ष संसोिि गररिजपिे ।  

 सजििा र सहुलिर्तको माध्यमबाट स्वरं्कर प्रणािीिाई प्रविि गिे िीलत अद्धिर्ार गिजयपिे ।  

 तााँजाकोट गाउाँपालिकाको आम्दािी वृद्धिका िालग र्स के्षत्रका िागररक , करदाता , व्यावसार्ी , वजद्धिलजवी 

िगार्त सरोकारवािा िगार्त सबैसाँग आपसी समझदारी िातेमािो गिे तथा आवश्यक अद्धन्क्रर्ा रार् सल्लाि 

लिरन्तर लिइराखे्न ।  

 कर प्रणािीिाइृ राजस्व वृद्धि गिायका िालग करदाता लर्क्षा िगार्त जििेतिा मूिक लक्रर्ाकिापिरु 

सञ्चािि गररिे ।  

 राजस्व वृद्धि गिे खािका के्षत्रिरुको पलििाि गरी आवह्यक िीलत तथा संरक्षण गिे । 

  प्राकृलतक जन्य खािी सञ्चािि गरे वार्त लिलि पद्धिर्त सेवार्जल्क लिइिेछ । 

 कणायिी िदीमा कवाडी देखी पादजका सम्म ¥र्ाद्धिर ङबा सेवा सञ्चािि गियको िालग लछमेकी स्थािीर् 

तिसंग समन्वर् र सिकार्य गरी सेवा सञ्चािि र लवस्तार गररिेछ ।  

 गाउाँपालिकाको पर्यटि सम्भाविा बोकेको के्षत्र पलििाि गरी सोको सोको आवश्यक व्यवस्था गररिज पिेछ ।  

 


