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ऄपी नगरपालिका कार्ाािर् दाचचािाको अ.व.२०७४/०७५ को नीलत, कार्ाक्रम तथा बजटे बक्तव्र् 

    अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू लवलिष्ठ ऄलतलथ ज्र्ू, राजनैलतक दिका प्रमचख एव ंप्रलतलनलध ज्र्हूरु, सचरक्षा लनकार्का 

प्रमचख एव ंप्रलतलनलध ज्र्,ू लवलिन्न कार्ाािर्का कार्ाािर् प्रमचख ज्र्हूरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलतका पदालधकारी ज्र्हूरु, 

पत्रकार बनृ्दहरु, नगरपालिकाका कमाचारी लमत्रहरु, समाजसेवी, बचलिजीबी,िगार्त समस्त नगरवासी दाजचिाइ लददी वलहनीहरु ।  

सवाप्रथम नेपािको सचन्दर सचदरू पलिमको.  प्रदिे नं. ७ को लहमािी लजल्िामा ऄवलस्थत दाचचािा लजल्िाको एक मात्र 

नगरपालिका ऄपी नगरपालिकाको चौथो नगरपररषद एव ं नीलत, बजटे तथा कार्ाक्रम सावाजलनलककरण समारोहमा अफ्नो 

व्र्स्त समर् ईपिव्ध गराइ नगरपररषदको सोिा र महत्व बढाइ लदनचहुने प्रमचख ऄलतलथ, लबलिष्ठ ऄलतलथ िगार्त सम्पणूा ऄलतलथ 

एव ंनगरवासीहरुिाइ ऄनगरपालिकाको तर्ा बाट स्वागत एव ंअिार व्र्क्त गना चाहान्छच  । 

र्हााँहरुको ईपलस्थलतमा र्स नगरपालिकाको अ.व.२०७४/०७५ को प्रस्तालवत नीलत कार्ाक्रम तथा बजटे प्रस्तचत गना 

पाईाँदा मिाइ ऄसाध्र्ै खचिी एव ंसन्तचष्टी महसचस िएको छ । र्स ऄवसरमा म राष्ट्रको सम्बिृी, लवकास, समानता, न्र्ार् र 

प्राजतन्त्रको िालग प्राणको अहुती लदने ज्ञात ऄज्ञात बीर िहीदहरु प्रलत िावपणूा श्रदाञ्जिी व्र्क्त गना चाहान्छच  । 

सालवकका ५ वटा गा.लव.स. हरुिाइ समार्ोजन गरर २०७१ सािमा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेका नेपािका ७२ वटा 

संग ैर्ो नगरपालिका घोषणा गरे र्ता र्स नगरपालिकाको लवकास लनमााण,ईन्नती र प्रगतीको िालग र्ोगदान गनचा हुने सम्पणूा 

महानचिावहरुिाइ अिार,कदर एव ंईच्च सम्मान गना चाहान्छच  । र्स नगरपालिकािे हाि सम्म ३ वटा नगरपररषद ्सम्पन्न गरर 

चौथो नगरपररषद समारोहमा अमागी अ.व.२०७४/०७५ मा सम्पन्न गनचा पने नीलत, र्ोजना कार्ाक्रमहरुको सावालनलककरण गद ै

ती नीलत कार्ाक्रमहरुिाइ सम्पन्न गनाको िालग िाग्ने ऄनचमालनत बजटे समते प्रस्तचत गरेको छच  ।  

नपेाि सरकारको प्रचलित ऐन लनर्म, कार्ालबलध र लनदलेिकामा व्र्वस्था िए ऄनचरुप नगरपालिकािे पौष मसान्त लित्र 

सहिालगतात्मक र्ोजना तजचामाका चरणहरु ऄविम्बन गरर सोही मसान्त लित्र तािचक मन्त्रािर् संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् 

लवकास मन्त्रािर्मा पठाईनच पने व्र्वस्थािाइ हु- बहु िागच गद ैर्स ऄलघ ३ वटा नगरपररषद, बालषाक पररषदहरु सम्पन्न गरर 

सकेको छ । गत बषा २०७२/०७३ को र्थाता अर् व्र्र् ऄनचमोदन चािच बषा २०७३/०७४ को संसोलधत बजटे कार्ाक्रम र 

अगामी अलथाक बषा २०७४/०७५ का िालग ऄनचमालनत बालषाक नीलत,र्ोजना,कार्ाक्रम र बजटे स्वीकृत गने प्रकृर्ामा छौ ।  

  अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्ू, लवलिष्ठ ऄलतलथ ज्र्ू, ऄलतलथ ज्र्हूरु, 

 नगरपालिका स्थानीर् लनकार्को दोश्रो तहमा रहकेो लविसे गरर स्थानीर् सरकारका रुपमा पररकल्पना गररएको िहर 

ईन्मचख र जनताका अधारिचत पचवााधारहरु लिक्षा, स्वास््र्, लवधचत, सडक, सञ्चार अलदको पहुच िएका के्षत्रमा स्थापना गरर 

स्थानीर् जनता अरै्िे अफ्ना लवकास लनमााण ईन्नलत प्रगलत र सम्बिृी अरै्िे गने लहसाविे स्थापना गररएको ऄवस्था 

एकालतर हो िने ऄको लतर कररव १९ बषा ऄलध दलेख स्थानीर् लनकार्को लनवााचन निइ केवि केही लसलमत कमाचारीहरुबाट 

भ्र्ाइ, नभ्र्ाइ, सलक, नसलक, जनताका लवकास लनमााण िगार्तका सेवा सचलवधाका कामहरु गनचा पने पररलस्थलत छ । जनतािे 

छानेका जन प्रलतलनलधिे गनचा पने काम हाि जन प्रलतलनलधहरुको ऄनचपलस्थलतमा गनचा पछा  । ती काम कावााहीहरु जलत जन-

ईत्तरदार्ी हुनच पने हो त्र्लत हुन नसकी रहकेो लवषम र ऄसहज पररलस्थलत छ । ऄतः ऄब स्थानीर् लनकार्को लनवााचन ऄपररहार्ा 

र ऄलत अवश्र्क िइ सकेको व्र्होरा र्स ऄवसरमा सबै सामच राख्न चाहान्छच  ।  
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प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू एव ंऄलतलथ ज्र्हूरु,  

र्समा प्रस्तचत नीलत, र्ोजना, कार्ाक्रम र बजटे सबै नगरवासीहरुको बलस्त स्तरको सामचलहक सहिालगतामा सो काममा 

खलटएका सामालजक पररचािकहरु, संघ सस्थाहरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलतको परामिा तथा राजनैलतक दिहरुको सकृर् 

सहिालगता सलहत र्हााँ हरु सामच प्रस्तचत िएको छ । बलस्त स्तरबाट र्ोजना  माग हुदा कररब ठचिा साना र्ोजना कार्ाक्रमहरु 

४८५ वटा छनौट िइ अएको कच रा र्हााँहरु समक्ष राख्न चाहान्छच  । ती र्ोजना र कार्ाक्रमहरु सबैिाइ कार्ाान्वर्न गने हो िने 

लनक्कै धेरै बजटे अवश्र्कता पने हुदा बलस्त स्तरबाट पलहिो प्राथलमकतामा पारर समाविे िइ अएका र्ोजना र 

कार्ाक्रमहरुिाइ अ.व. २०७४/०७५ को र्ोजना र कार्ाक्रम बनाइ कार्ाान्वर्न गने दृढ ऄठोट रहकेो व्र्होरा व्र्क्त गना चाहान्छच  

।  

ऄपी नगरपालिका  दचमाग लहमािी लजल्िा दाचचािामा रहकेो एक मात्र नगरपालिका िएकोिे हाम्रा अवश्र्कताहरु धेरै 

बढी र ती अवश्र्कताहरु पररपचती गनाको िालग चालहने बजटे ऄपेक्षकृत लनकै कम रहकेो छ । घााँटी हरेर हाड लनल्नच िने झ ै

हामीिे पलन हाम्रो बजटे, केन्रबाट प्राप्त िसता र लनिता बजेट र अन्तररक अम्दानी हरेी र्ोजना र कार्ाक्रम संचािन गनचा पन े

हुन्छ । र्ो नगरपालिका िखारै नर्ााँ स्थापना िएको नगरपालिका िएकोिे हामीिे हाम्रा  लिक्षा, स्वास््र्, सरसर्ाइ,र्ातार्ात, 

लबधचत, संचार, कृलष, वन, वातावरण िगार्तका लवषर्मा गना चाह ेजलत लबकास लनमााण सकेका छैनौ । त्र्समा पलन २०७० 

साि ऄसार २ गते महाकािी नदीमा अएको प्राकृलतक लवपलत्तिे र्ो नगरपालिका का लवलिन्न क्षेत्रिाइ क्षेत लवच्छेद वनाइ 

लददा सबै जसै के्षत्रमा पचनःलनमााण गनचा पने ऄवस्था छ । नगरपालिकाबाट जनताका ऄपेक्षाहरु लनकै धेरै िएता पनी हामी संग 

नगरपालिकाको अवालधक गचरु र्ोजना नहुनच, सडकगचरु र्ोजना बनाईने पर्ात्न गदाा पनी लवलिन्न कारणिे ऄसर्ि हुनच, 

नगरपालिकाको अफ्नो व्र्वलस्थत िवन र र्थेष्ट जन िक्ती नहुनच,  एकीकृत सम्पलत्त कर िागच गने िन्ने गत नगरपाररदक्ो लनणार् 

व्र्वलस्थत रुपमा कार्ाान्वर्न गना नसक्नच र न्र्नूतम ् रुपमा हुनच पने नगरपालिकाको अन्तररक अर् नहुनच अलद र्स्तै र्स 

नगरपालिकाका समस्र्ाहरु हुन ।  

जचन सचकै समस्र्ाको सामाधानको िालग नगरपालिकाको अन्तररक अर् बिृी गनचा लनतान्त अवश्र्क छ । हाि 

नगरवासीहरुिाइ न्र्चन  मात्रमा सेवा सचलवधा लदइ रहकेो िएता पलन िलवश्र्मा नगरपालिका स्तरका ईच्च सेवा सचलवधाहरु 

लदनको िालग अन्तररक अर्मा बिृी गरर अत्मलनिार हुन ऄलत अवश्र्क छ । नगरबासीहरुका अवश्र्कता पचलताको िालग 

एकीकृत सम्पलत्त कर िागच गना नगरवासीिाइ पररचालित गद ैिैजानच पने लवषर् लनतान्त अवश्र्क रहकेो व्र्होरा र्हााँ हरु सामच 

लवनम्रता पचवाक राख्न चाहान्छच  । हामीिे हाम्रो नगरको हरेक वडा केन्रिाइ र्ातार्ातिे जोड्नच पदाछ । कलम्तमा पलन नगरवासीिे 

लिक्षा, स्वास््र्, र्ातार्ात, लवधचत, संचार र सरसर्ाइ, खानेपानीका सचलवधाहरु पाईनच पदाछ िन्ने नगरपालिकाको मान्र्ता हो । 

र्सै गरर नगरपालिका प्रविे िार, नगरपालिका सिा हि, खेि मदैान, पाका , खचल्िा स्थि, लपकलनक स्पोटा, हााँट बजारका साथ ै

Land fill  site अजका अवश्र्कताहरु हुन । 

अदरणीर् महानचिावहरु, त्र्सैिे ऄब म हाम्रा मालथका अवश्र्कताहरुिाइ पररपचता गनाका िालग र्स नगरपालिकािे 

र्स अ.व. र अगामी अ.व.मा लिनच पने नीलतका सम्बन्धमा प्रकास पाना चाहान्छच  । र्ी नीलतहरुको बारेमा छिर्ि गरर रहदा 

नेपािको संलवधान, रालष्ट्रर् र्ोजना अर्ोगिे लनधाारण गरेका परर-सचचकहरु, स्थानीर् स्वार्तत्त िासन ऐन र लनर्माविी, 

स्थानीर् लनकार् श्रोत पररचािन एव ंव्र्वस्थापन कार्ालवलध, स्थानीर् लनकार् अलथाक प्रिासन लनर्माविी, नेपाि सरकार ऄथा 

मन्त्रािर्, तािचक मन्त्रािर् संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्बाट प्राप्त मागा दिान, नगरपालिकािे र्स ऄलघ 

िोगकेा ऄनचिवहरु, लवषर्गत कार्ाािर्, संघ संस्था, नागररक समाज र राजनैलतक दिका सचझावको अधारमा र्स 

नगरपालिकाको समग्र लवकासको िालग लिइने नीलतहरु ति प्रस्तचत गने ऄनचमलत माग्दछच  । 
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लनणार् नं. १ लमलत २०७३/९/२० गते बसेको नगरबोडाको बैठकबाट तपलििमा ईल्िेलखत नीलत कार्ाक्रम ऄनचसार 

लनम्न बोलजमको गत अ.व.को र्थाता चािच अ.व.को संिोलधत र अगामी अ.व.को प्रस्तालवत बजटे र कार्ाक्रम ऄनचमोदन गरी 

नगरपररषदमा पेि गने लनणर् गररर्ो  ।  

तपलििः- 

क) १. मचख्र् नीलत - 

 नगरपालिकािे र्स नगरका नगरबासीहरुको ईन्नती प्रगती र सवााङ््रलगण लवकासका िालग र्स ऄगाडीको नगर 

पररषदबाट पाररत गरेका नीलतहरु हु-बहु िागच गद ैिलगनेछ ।  

 जचन सचकै लवकासको िालग मचख्र् अधार मालनएकको सडक  र्स नगरपालिका का सब ैवडाहरुमा लबस्तार गना लवगतमा 

केही कारणवस स्वीकृत हुन नसकेको नगर के्षत्रको नगर गचरु र्ोजना मन्त्रािर्बाट स्वीकृत गराइ सोही अधारमा 

कार्ाान्वर्न गद ैिलगने छ ।  

  नगर के्षत्र लित्र सरसर्ाइ र खानेपानीको ऄवस्था सचदृढ बनाईन एक र्ोजना तर्ार गरी सावाजलनक, नीलज सहिालगता 

(PPP) Model मा संचािन गने नीलत लिआने छ । 

 नगर क्षेत्र िररको वास्तलवक सम्िावना, सवि पक्ष, लनवाि पक्ष, चचनौती र िलवश्र्मा र्ोजनाबि रुपमा नगरपालिका का 

हरेक लवकास लनमााणका कार्ाहरुिाइ लनरन्तर जनचाहाना र वास्तलवकतामा अधाररत िइ गनाको िालग अवलधक नगर 

लवकास गचरु र्ोजना लनमााण गरी िागच गररने छ । सोही गचरु र्ोजनाको अधारमा नगरको बलस्त लवकास संस्कृलत,सभ्र्ताका 

संरचना, प्राकृलतक मनोरम स्थि संरक्षण, ढि लनमााण, सरसर्ाइ, व्र्ापाररक केन्र,  बस पाका  िगार्तका पचवााधारहरु 

लनमााण गने नीलत लिआनेछ । 

 नगरपालिका के्षत्र लित्र प्राप्त हुने स्थानीर् श्रोतको ईलचत प्रर्ोग, लदगो र िरपदो तररकािे पररचािन गना सो को संरक्षण 

सदचपर्ोग एव ंव्र्वस्थापन गने नीलत लिआनेछ । 

 र्ो नगरपालिका सचन्दर सचदरू-पलिम क्षेत्रको मनोरम स्थि िएको हुदााँ हुद ैपनी िौगोलिक बनावटका दृलष्टिे ईच्च पहाडी 

िच-सखृिाको लबचमा ऄवलस्थत िएको हुाँदा र्स लित्र लनमााण हुने िवनहरु र लवकास लनमााणका संरचनाहरुिाइ प्राकृलतक 

प्रकोप लनर्न्त्रण गने गरर र िवन अचार संलहता पािना गने गरी लनमााण गररद ैिलगने छ । 

 नगरपालिका लित्र सच-िासनका मचख्र् अधारहरु जन सहिालगता, पारदलिाता, जवार्दलेर्ता िगार्तका सावाजलनक 

सचनचवाइ, सलमक्षा र सामालजक पररक्षण जस्ता लवषर्हरु िागच गद ैिलगनेछ । 

 नगरपालिकाबाट लदआने सेवा सचलवधा एव ंलवकास लनमााणका कार्ामा भ्रष्टाचार िचन्र् सहनलििताको नीलत िागच गनाको साथ ै

कार्ाािर्को काममा पलहिे अईने पलहिो सेवा ग्राहीिाइ पलहिो मालन सेवा सचलबधा लदइनेछ । 

पचवाधार एव ंप्रवधानात्मक नीलतः- 

 नेपाि सरकारबाट र्स नगरपालिकामा समते संचािन िइ रहकेा ठचिा पचवााधार लवकास र्ोजनाहरुिाइ र्स 

नगरपालिकाबाट र्स पलछ संचािन र कार्ाान्वर्न गदाा हाि सम्म ठचिा पवूााधार लवकास र्ोजना नपचगकेा वडाहरुिाइ 

जस्तै वडा नं.७,९, १०, १५, १६ र १७ िाइ प्राथलमकतामा रालख कार्ाान्वर्न गररनेछ । र्स ऄगाडी ऄधचरा रहकेा ठचिा 

पचवााधार र्ोजनाहरुिाइ समेत प्राथलमकता लदद ैिलगने छ । (वडा नं. ८ झचस्कच  लसचाइ कच िो)  

 र्स नगरपालिकामा संचािन िइ रहकेो सडक सौर्ा बत्ती कार्ाक्रमिाइ नगरपालिकाको ऄन्र्घना बस्ती िएको क्षेत्रमा 

समते लबस्तार गद ैिलगने छ ।  

 नगरपालिका लित्र लवजचिी नगपचगकेा बस्तीहरुमा लबजचिी पचर् र्ाईनका िालग साना िघच-जिलवद्यचत अर्ोजनािाइ सहर्ोग 

पचर् र्ाइ त्र्स्ता बस्तीहरुमा लबजचिी पचर् र्ाईद ैिलगनेछ । 

 नगरको र्त्र तत्र छररएका खानेपानी पाइपहरु, खचिा र िररएको ढि व्र्वलस्थत गने कार्ा ऄगालड बढाइने छ । 

 सम्बलन्धत लनकार्हरु संग समन्वर् र सहकार्ा गरी घरको छतमा र्त्र तत्र रहकेा लवधचत तार र ऄव्र्वलस्थत पोिहरु 

व्र्वस्थापन गरी सो बाट हाि िइ रहकेो क्षलतिाइ हटाआने व्र्वस्था लमिाआनेछ । 
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 नगर लित्र ईत्पादन हुने र्ोहोरको ईपर्चक्त र प्रिावकारी लवसजान गना नगरपालिकािे नगरवासीहरुको सहिालगतामा ईलचत 

Land fill site खोलज संचािनमा ल्र्ाइने छ । 

 नगरपालिकािे र्स ऄलघ संचािन गरेका लनरन्तर र ऄधचरा र्ोजनाहरुिाइ प्राथलमकता लदइ पचरा गररने छ  । 

 नगर क्षेत्रमा प्रबेििार, सिा हि, पाका , लपकलनक स्पोटा, बस पाका , व्र्वलस्थत मासच पसि, ईलचत स्थानमा वकृ्षा रोपण र 

हररर्ािी र्चक्त नगर लनमााण गने नीलत लिइनेछ । 

सामालजक लवकास, संरक्षण र पररचािन नीलतः- 

 वातावरण मतै्री, बािमतै्री, ऄपाङ्ग मैत्री र मलहिा मतै्री जस्ता स्थानीर् िासनका सवि पक्षहरु र्स नगरपालिका लित्र 

पलन संचािन गना लवलिन्न कार्ाक्रमहरु मार्ा त ऄगाडी बढाईद ैिलगने छ । 

 समाजमा लवद्यामान रहकेो छाईपडी पथाा, छच वाछच त अलद हटाईन चेतनामचिक कार्ाक्रमहरु संचािन गना प्रालथलमकता लदआन े

छ । 

 सम्बलन्धत संघ संस्था, कार्ाािर् संग समन्वर् गरर गिावती मलहिाका र बािबालिकाका िालग पोषण कार्ाक्रम र सचनौिा 

हजार लदनका कार्ाक्रमिाइ महत्व लदइ िागच गररनेछ । र्स वषा वडानं. ७ िाइ नमचना पोषण वडा घोषणा गना कार्ाक्रम 

संचािन गररनेछ । नगरपालिकामा पोषण व्र्वस्थापन गना नगर स्तररर् पोषण लनदिेक सलमलत गठन गररने छ । 

 स्थानीर् लनकार् श्रोत पररचािन तथा व्र्वस्थापन कार्ालवलध २०६९ पररमाजान सलहत २०७२ मा व्र्वस्था िएको िलक्षत 

बगाको िालग लवलनर्ोजन गररएको रकम सोही वगािाइ प्रत्र्क्ष र्ाइदा पचग्ने के्षत्रमा िगानी गरी पचणा रुपमा कार्ाान्वर्न गन े

नीलत लिआनेछ । 

 नगर के्षत्रमा ईत्कृष्ट काम गने ईपिोक्ता सलमलतिाइ हौसल्िा प्रदान गना एव ंऄब हुने नगरपालिकाका काम कारवाहीिाइ 

प्रश्रर् गना एव ं प्ररेणा प्रदान गना गत/लवगत अ.व.मा ईत्कृष्ट काम गने ईपिोक्ता सलमलतिाइ र्ोजना संचािनमा ईपिव्ध 

गराएको प्रिावकारी लमतव्र्र्ी एव ंपारदलिाताका अधारमा सम्मान गने नीलत लिइनेछ । 

कृलष, वन, वातावरण तर्ा ः- 

 नगरपालिका क्षेत्र लित्र थचप्रै कृलष पिचपािन र वन संरक्षण र सम्बधानका थचप्रै सम्िावना रहकेा छन ्ऄतः र्ी के्षत्रहरुिाइ 

नगरपालिका लित्र लवकलसत, व्र्वलस्थत र िरपदो वनाईन अवश्र्क र्ोजना र लक्रर्ाकिापमा नगरपालिकाको समेत 

सहिालगता जनाइ र्ी क्षेत्रहरुिाइ ऄगाडी बढाईने नीलत ऄविम्बन गररनेछ । 

 लजल्िा कृलष लवकास कार्ाािर्, लजल्िा पिच सेवा कार्ाािर्, लजल्िा वन कार्ाािर् संग समन्वर् गरी नगर के्षत्र लित्रका 

कृषकहरुिाइ कृलषा ईत्पादन बिृी गना लनम्न कार्ाक्रमहरु िागच गररने छन ्। 

१. लवषालद लनमचािन सप्ताह संचािन गने । 

२. प्राङ्गाररक मि र गोठे मि व्र्वस्थापन एव ंप्रर्ोगमा जन चेतना मचिक कार्ाक्रम संचािन गने । 

३. कृलष बजार तथा हााँट बजार संचािन गने । 

४. लब.स. २०७५-०८५ िाइ र्िर्च ि दसक मनाईन र्िर्च ि नसारी लनमााण गने । 

५. धान लदवि मनाईने । 

६. पक्की पोलि हाईस लनमााण गने ।  

७. नगर लित्र  बाङ्गाबगर, खिंगा बजार र गल्रै् के्षत्रमा व्र्वलस्थत मासच पसि संचािन गना िगाइने छ । 

८. लजल्िा वन कार्ाािर्को साझेदारीमा नगर के्षत्र लित्र बकृ्षा रोपण, हररर्ािी पाका  लनमााणका साथै बाढी पलहरो लनर्न्त्र 

गनचा पने स्थानहरुमा बााँस िगार्तका बोट लवरुवाहरु बकृ्षा रोपण गने नीलत लिइने छ । 

नगरपालिकाको अन्तररक र वाह्य नीलतः- 

 नगरपालिकाको िालग व्र्वलस्थत िवन लनमााण गना अवश्र्क पने जग्गादाताको सामचलहक खोलज गरी लनिचल्क जग्गा प्रदान 

गने जग्गादातािाइ ईलचत सम्मान र जग्गा संरक्षण लवकासका काममा सहिालग गराईने नीलत लिआने छ । 

 नगरपालिकामा रहकेो जनिलक्तको कलमिाइ पररपचती गना लवद्यमान पदपचती सलमलतिाइ ऄझ कृर्ालिि बनाइ ररक्त पदपचती 

गने कार्ा ऄलघ बढाआने छ । 
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 कार्ाािर्को न्र्नू अन्तररक अर्िाइ बलृि गना कर बचझी मात्र लिने हािको प्रकृर्ािाइ पररवतान गरी कर बचझ्न जाने (घर 

दिैोमा कर) को सेवा लदने नीलत लिइनेछ । हाि कार्ाान्वर्नमा ल्र्ाईन नसकेको एकीकृत सम्पलत्त कर िाइ िागच गना 

जनचेतना मचिक कार्ाक्रम ल्र्ाइ सो कर ऄन्र् कर पिती िन्दा बैज्ञालनक र लवश्वसलनर् िएको कच रा जानकारी लदद ै र्स 

नगरपालिकामा पलन िागच गद ैिलगनेछ । 

 अन्तररक अम्दानीका िालग करका दररेटहरु रहकेो लकताब ऄनचसचूी सलहत र्ोजना पचलस्तकामा प्रकािन गररनेछ । सो 

प्रकािनका िालग  नगरपालिका स्तररर् राजश्व परामिा सलमलतिे लदएका सचझावहरु सलहत करका दरहरु लनधाारण गरर 

कार्ाान्वर्मा ल्र्ाइने छ साथै स्वीकृती दररेटहरु नगरपालिका Website: apimun.gov.np  र कर िाखामा सबैिे दखे्ने 

गरी रालखनेछ ।  

 राजश्व सचझाव सलमलति ेलदएको परामिा ऄनचसार नगरपालिकाको िहरी क्षेत्र लित्र नगरपालिका र्ोहोर मिैा संकिन हनु े

स्थान ऄन्तगातका व्र्वसालर्क घरधनी, नेपाि सरकारका कार्ाािर्, संघ संस्थाहरुबाट र्ोहोर मिैा व्र्वस्थापन िचल्क 

िगाइ र्ोहोर लबसाजन गने नीलत लिआने छ ।  

   ऄपी नगरपालिकािाइ पनी लवकालसत नगरपालिकाको श्रेणीमा पचर् र्ाईन लछमकेी नगरपालिका र लमत्र नगरपालिका संग 

सम्बन्ध, समन्वर् गरी मलैत्रपचणा िटेघााँट मार्ा त ऄनचिव साटासाटका साथै लवकास लनमााणका काममा सदिाव कार्म गन े

नीलत लिआनेछ । 

लवलवधः- 

 नगरपालिकािाइ खचल्िा लदसा मचक्त बनाईन सम्बलन्धत संघ संस्थाहरुको सहर्ोग लिइ खचिा लदसा मचक्त के्षत्र घोषणा गना 

बााँकी वडाहरु खचिा लदसा मचक्त गद ैिलगने छन ्। सावाजलनक िौचािर् अवश्र्क िएको ठाईाँमा क्रमिः लनमााण र संचािन 

गद ैिलगने छ । ODF  घोषणा गदाा लवद्यािर्मा संचािनमा नअएका िौचािर्हरु प्रर्ोगमा ल्र्ाईन प्रर्त्न गररनेछ । हाि 

महाकािी नदी जस्तो पलवत्र नदीमा लसद ैढि लमसाईने गरेका ९३ वटा नगरवासी दाजच िाइ लददी बलहनीहरुिाइ ODF गना 

सहर्ोग पचर् र्ाईनका िालग नगरपालिकाबाट अव्हान गने । र्ही माग मलहना लित्र नगरपालिका ODF गरर सक्नच पने 

िएकोिे अजको २५ लदन लित्र अ-अफ्नो सेप्टी टंकी वनाइ नदीमा ढि नलमसाईन समते र्स ऄवसरमा हालदाक ऄनचरोध 

गना चाहान्छच  । 

 लविसे गरी प्राइमरी कक्षामा पढ्ने बािबालिकाहरुका िालग  हाििाइ केही नमचनाका रुपमा ECD कक्षा संचािन गररने छन ्

। 

 स्वास््र् सेलवकाहरुिे पचर् र्ाएको र्ोगदानको कदर गद ै लनजहरुिाइ ऄझ स्वास््र् सेवामा ईत्प्रेररत गना प्रोत्साहन स्वरुप 

सहर्ोग गररनेछ ।  

 सहरी स्वास््र् इकाइ केन्रिाइ व्र्वलस्थत गना र मलहिा मतै्री र पचणा खोप नगरपालिका घोषणा गना अवश्र्क कदम चालिने 

छ । 
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ख) बजटेः- 

अदरणीर् महानचिावहरु,  

  ऄब म गत अलथाक बषा २०७२/०७३ को अर् व्र्र् प्रकास पाना चाहान्छच  । अलथाक बषा २०७२/०७३ मा र्स 

नगरपालिकामा कच ि अर् रु.६,१७,७९,२९०।२८ र कच ि व्र्र् रु.५,७१,१४,८५०।३० िएको छ जसमा केन्रबाट प्राप्त चािच 

र पूाँजीगत, अन्तररक चािच र पूाँजीगतको साथै सामालजक सचरक्षा ित्ता रकम समते समाविे छ । र्स नगरपालिकािे 

अ.व.२०७२/०७३ मा संचािन गरेका र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको प्रगलत लववरण पाना छच टै्ट समाबेि गरेको छच  । 

  चािच अलथाक वषा २०७३/०७४ को िालग गत पररषद बाट जम्मा रु.६,६१,४०,०००।- ऄनचमान गररएको लथर्ो ईक्त 

बजटे  संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्को प्राप्त ऄलख्तर्ारी एव ंऄन्र् दात ृलनकार्को ऄलख्तर्ारी ऄनचसार र 

चािच अ.व.२०७३/०७४ को मलंसर मसान्त सम्मको प्राप्त अन्तररक अर्को समेत लवशे्लषण गरी चािच अलथाक बषा 

२०७३/०७४ को िालग संिोलधत बजटे तर्ार गरर पेि गरेको छच  । जस ऄनचसार अन्तररक तर्ा  रु. ५२,५९,१७१।३४ बाह्य 

तर्ा  रु.११,९१,८०,०००।– गरी जम्मा  रु.१२,४४,३९,१७१।३४ संिोलधत ऄनचमान बजेट तर्ार गरी पेि गरेको छच  ।  ईक्त 

संिोलधत अर् बजटे ऄनचसार चािच तर्ा  रु. ४,३५,६३,१७१।३४ र पचाँजीगत तर्ा  रु. ८,०९,२०,०००।– बजटे खचा ऄनचमान 

गरेको छच  ।  चािच अ.व.मा संचािन हुने ११७ वटा र्ोजना र कार्ाक्रमहरुको लवरण छच टै्ट समाविे छ । 

अदरणीर् प्रमचख ऄलतलथ ज्र्,ू ऄलतलथ ज्र्हूरु र महानचिावहरु, 

ऄब म अगामी अलथाक बषा २०७४/०७५ का िालग श्रोतको अर् व्र्र्, संघीर् मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रािर्बाट 

प्राप्त बजटे लसलिङ एव ंमागा दिान र लवलिन्न लनकार् एव ंदात ृलनकार्बाट प्राप्त हुने बजटे ऄनचमान र नगरपालिकाको अन्तररक 

अर् बिृीबाट प्राप्त हुने अर् िाइ ऄनचमान गरी अगामी अ.व.२०७४/०७५ का िालग कच ि बजटे रु.१५,०२,३७,०००।–  

अर् व्र्र्को  ऄनचमान गरर प्रस्तालबत गना चाहान्छच  । जस मध्र्े चािच खचा रु.४,९४,९०,०००।  र पचाँजीगत खचा 

रु.१०,०७,४७,०००।-  को ऄनचमालनत अर् व्र्र् समाविे गरेको छच  ।  अ.व. ०७४/०७५ मा संचािन हुने १८१ वटा र्ोजना र 

कार्ाक्रमहरुको लववरण छच टै्ट पानामा समावेि गरेको छच  ।  

र्स नगरपालिकाको अ.व. २०७२/०७३ को िेखा पररक्षण प्रलतवदेन प्रस्तचत कताा िेखा पररक्षक श्री लवष्ट्णच दत्त जोिीिे पिे 

गरेको िे.प.प्रलतवदेन छच टै्ट समाविे गरेको छच  । सो िेखा पररक्षण प्रलतवदेन ऄनचसार केही पेश्की वरेुजच बाहके ऄन्र् बेरुजच नरहकेो 

व्र्होरा समते जानकारी गराईन चाहान्छच  ।   

ऄन्तमा, नगरपालिकाको र्ो गररमामर् पररषद सम्मन्न गनाको िालग समर् प्रदान गनचा हुने प्रमचख  ऄलतलथ ज्र् ू,लवलिष्ठ ऄलतलथ 

ज्र्,ू सलहत ऄलतलथ ज्र्हूरु र नगरवासी दाजचिाइ लददी बलहनीहरुमा हालदाक कृतज्ञता ज्ञापन गना चाहान्छच  । पररषदको िालग नीलत 

र्ोजना, कार्ाक्रम र बजटे लनमााण कार्ामा सहर्ोग पचर् र्ाईनच हुने सम्पणूा कमाचारी लमत्रहरु, सबादिीर् प्रलतलनलध ज्र्चहरु, लवषर्गत 

कार्ाािर्का प्रमचख पदालधकारी ज्र्हूरु, एकीकृत र्ोजना तजचामा सलमलत, संघ, संस्था, राजश्व परामिा सलमलत, बलस्त स्तर 

नगरबासी दाजच िाइ लददी बलहनीहरु, वडा नागररक मञ्च, नागररक सचेतना केन्र, सामालजक पररचािकहरु, ऄन्र् सबै 

सरोकारवािा वचलिजीबी, सामाजसेबी, प्रलत नगरपालिकाको तर्ा बाट अिार र धन्र्बाद व्र्क्त गना चाहान्छच  नगरपालिकािे र्हााँ 

हरुको सकरात्मक साथ सहर्ोग एव ंमागा दिानको सधै ऄपेक्षा गरेको गरेको छ । मालथ ईल्िेलखत नीलत र्ोजना कार्ाक्रम र बजटे 

कार्ाान्वर्नमा पलन र्हााँहरु सबैको साथ सहर्ोग र मागा दिानको खााँचो रहने कच रा राख्द ैलवदा हुन्छू धन्र्वाद ।   

ग) नगरपालिकाको चािच अ.व.को बालषाक कार्ाक्रमः-  

 

घ) नगरपालिकाको अगामी अ.व.को प्रस्तालवत कार्ाक्रमः- 
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लनणार् नं. २ राजश्व सचझाव सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवदेन र सचझाव ऄनचसार अगामी अ.व.२०७४/०७५ दलेख िागच हुने गरी 

तपलिि बमोलजमको राजश्व प्रक्षेलपत दररेट नगरपररषदमा पेि गने लनणार् गररर्ो ।  

                                                                    तपलििः 

 

१. मािपोत तथा घरजग्गा कर लनधाारण कार्ाको िालग ऄपी नगरपािािे लसमलटएको सम्पचणा िच-िागिाइ िौगोलिक अधारमा लनम्न ऄनचसार 

लविाजन गरी कर लनधाारण गदाा ईपर्चक्त दलेखने िएकोिे ईक्त क्षेत्रिाइ तपलिि वमोलजम िौगोलिक क्षेत्र लनधाारण गरी दहेार् वमोलजम 

करहरुका दररेटहरु लनधाारण गररर्ो   ।  

 

तपलििः 

             १.      (क) वगा िहरी क्षेत्र 

         २.      (ख) वगा िहर ईन्मचख ग्रामीण मैदानी िच-िागको क्षेत्र 

३.      (ग) वगा िहर ईन्मचख ग्रामीण िच-िागको क्षते्र 

४.      (घ)  वगा िेकािी ग्रामीण िच-िागको क्षेत्र 

मालथ ईल्िेलखत वगा वमोलजम तपलिि वमोलजमको िच-िालगर् क्षते्रिाइ समेलटएकर लनधाारणका िालग प्रस्ताव पेि गररएको छ ।  

१.    (क) वगा िाहरी क्षेत्रः 

 वडा न.ं ११ को सम्पणूा ि-िाग, वडा न.ं १२ को लखरकोट क्षेत्र बाहके ऄन्र् सम्पणूा िच-िाग र वडा न.ं गल्रै् धौलिगाड खोिा दलेख ईत्तरी िच-िागको 

क्षेत्र । 

२.    (ख) वगा िहर ईन्मचख ग्रामीण मैदानी िच-िागको क्षते्रः 

धौलिगाड खोिा दलेख नमस्कार, लकम्तडी, खेटे्टबगर, मलसनबािचवा, वडा नं. १३ मदैानी समथर िच-िाग वडा नं. १५ रैत्र्ौडा दलेख मौरेईडा गाडतक 

खोिा सम्मको मैदानी िच-िाग, वडा न.ं१६ को कटाि दलेख ऄलसगडा सलहतको मदैानी िच-िाग वडा न.ं १७ को सचरकडा, काकडा, लसमि सम्मको 

मैदानी िच-िाग र वडा न.ं ६ को श्रीबगर मैदानी िच-िागको सम्पणूा क्षते्र । 
 

३.  (ग) वगा िहरईन्मचख ग्रालमण लिरािो िच-िालगर् क्षेत्रः 

सालवक ब्रहमदवे हाि ऄपी नगरपालिका वडा नं. १,२ र ३ को पचरै क्षेत्र, सालवक छापरी गा.लव.स. हाि ऄपी नगरपालिका वडा न.ं ४,५ र ६ को 

कोट, कौतोिी र िाश्कच  छापरीको िच-िालगर् क्षेत्र, सालवक कााँटै गा.लव.स. हाि ऄपी नगरपालिका वडा न.ं ७,८ र ९ को पचरै क्षते्र वडा न.ं १० को 

सम्पणूा िच-िाग, वडा नं. १३ को धौलिगाड क्षेत्र मल्िा लकम्त८, वडा न.ं १५ को थालिगाड, ओखिगाडा, मदचरे सालवक धाप गा.लव.स. वडा नं. ७,८ 

पचरै िच-िाग र ९ को मलसनी र सौकेिारडा बाहकेो ऄन्र् िाग, वडा न.ं १६ थामच र वडा न.ं १७ को धौकोट क्षेत्रको िच-िागको सम्पणूा क्षेत्र । 

 

 

४.         (घ) ग्रालमण िेकािी िच-िालगर् क्षते्रः 

सालवक धाप गा.लव.स. वडा नं. ९ को मलसनी, सौकेिारडाको क्षते्र, सालवक धाप. वडा नं. ३ हाि वडा न.ं १६ को दोपख,े डाडा, बजार्नी,   हाि 

ऄपी नगरपालिका वडा न.ं ८ को मचल्िा मैखोिी, घटै्टखोिा, मानाकोट, ग्रारकच , र झचस्कच  क्षते्र,  हाि वडा न.ं३ को दह, बबा   

    मालपोत दर 

 
 क्र.स. खेत तर्ा  पाखो तर्ा  कैलर्र्त 

 
के्षत्र 

ऄव्व

ि 
दोर्म लसम चाहार पाचौ ऄव्वि दोर्म लसम चाहार पाचौ 

 

 
क २५ २० १५ १० ७ २० १५ १० ७ ५   

 
ख २० १५ १० ७ ५ १५ १० ७ ५ ३   

 
ग १५ १० ७ ५ ३ १० ७ ५ ३ २   

 
घ १० ७ ५ ३ २ ७ ५ ३ २ १   
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नोटः १. मािपोत रकम रु.१००।– िन्दा कम हुने िएमा न्र्नूतम ्रु.१००।– कार्म गरी 

मािपोत ऄसचिी गररनेछ ।  

    २.  प्रत्र्ेक अलथाक बषाको जेष्ठ मसान्त लित्र घरजग्गा धलनिे मािपोत बचझाइ 

सक्नच पनेछ । 

      २. जषे्ठ मसान्त लित्र मािपोत वचझाईने जग्गाधनी जषे्ठ मसान्त पलछ लनम्न वमोलजम मािपोत घरकार रकममा थप 

जररवाना  

लिइ मािपोत र घरकर ऄसचि ईपर गररने छ । 

स्वीकृत घरकरको दर प्रतततलाका दरले 
      

क्षेत्र कच्ची 

लटन लसिेटको छानाको  

R.C.C. फे्रस स्टक्चर कैलर्र्त 
माटोको लचनाइ 

लसमेन्टको 

लचनाइ 

(क) वगा 

ऄ ३० पैसा प्रलत वगा लर्ट ४० पैसा प्रलत वगा लर्ट 

५० पैसा 

प्रलत 

वगालर्ट 

६० पैसा प्रलत वगा लर्ट   

अ २५ पैसा प्रलत वगा लर्ट ३५ प्रलत वगा लर्ट 
४५ पैसा 

,, 
५५ पैसा प्रलत वगा लर्ट   

(ख) वगा २५ पैसा प्रलत वगा लर्ट ३० पैसा प्रलत वगा लर्ट   ५० पैसा प्रलत तिा   

(ग) वगा २० पैसा,, २५ पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
४० पैसा ,,   

(घ) वगा ५ पैसा ,, २० पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
३५  पैसा ,,   

 

 

 जररवानाको दर 

       

क्र.स. दलेख सम्म 
जररवाना 

प्रलतित 
कैलर्र्त 

       १ ऄसाढ १  ऄसाढ-१५  १५.००%   
       २ ऄसाढ १६ ऄसाढ-२० २०.००%   
       ३ ऄसाढ-२० ऄसाढ मसान्त सम्म २५.००%   
       ऄसाढ मसान्त पलछ वक्र्ौता रकम कार्म गरी बक्र्ौता ३०% थप रकम ऄसचि 

ईपर गररनेछ । 

      ४. क)  ५ वषा सम्म बक्र्ौतामा 

४५% 

          
ख) १० बषा सम्म बक्र्ौता ६०% 

          
ग) १५ वषा सम्म बक्र्ौता ७०% 

          घ) १५ बषा िन्दा मालथ ८०%  का दरिे बक्र्ौता मािपोतमा थप रकम लिइ ऄसचि 

ईपर गररनेछ ।  
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(क) ऄ. धौलिगाड दलेख लवरेन्र वन सम्म, महाकािी राजमागाको दार्ा वार्ाँ लकनारा संग जोलडएका व्र्वसालर्क िवनहरु र लवरेन्र वन दलेख घााँट 

बजार सम्म मचि बजार सडकका दार्ााँ बार्ााँ बनेका व्र्ापाररक प्रर्ोजनाका िालग बनेका घरहरु दाचचािा लतंकर सडक लवरेन्र वन दलेख बांङ्गावगर 

सम्म र लित्र गल्िीमा रहकेा व्र्ापाररक घरहरु बांङ्गाबगर लतंकर राजमगा दलेख खानपेानी ट्र्ांकी जान ेलिलत्र गल्िी सडका दार्ााँ बार्ााँ घरहरु । 

 

 अ. मालथ प्रकरण ऄ वाहकेका सम्पणूा घरहरु  

 
लबलिन्न लसर्ाररस दस्तचरहरु 

क्र.

स. 
  सेवाको लकसम 

अगामी अ.व. २०७४/७५ 

का िागी प्रस्तालवत दररेट 

१ 

नेपािी नागररकता लसर्ाररि   
१ लनवेदन दस्तचर १० 

२ लसपाररस दस्तचर 
 

२.१ बंिज १०० 

२.२ ऄलंगकृत २५० 

२ 

१ नाता प्रमालणत लसर्ाररस 
 

२.१ ऄगें्रजी ५०० 

२.२ नेपािी ३०० 

३ ३.० टेिर्ोन लसर्ाररि २०० 

४ 

४.० लवद्यचत लमटर जडान 
 

४.१ घरर्सी प्रर्ोजन ३०० 

४.२ व्र्ापाररक ५०० 

५ 

५.० चारलत्रक लसर्ाररि 
 

५.१ स्वदिेी २०० 

५.२ िारतको िालग ३०० 

५.३ ऄन्र् दिेको िालग ५०० 

६ 

मोठश्रोस्ता कार्म 
 

६.१ कच्ची घर २०० 

६.२ पक्की घर ३५० 

६.३ जग्गाको प्रलत लकत्ता १०० 

७ 

व्र्लक्तगत घटना दताा 
 

७.१ ३५ लदन िन्दा मालथ ५० 

७.२ घटना दतााको नेपािी िाषामा प्रमालणत १०० 

७.३ ऄगें्रजी िाषाको प्रमालणत लसाँर्ाररि ३०० 

८ दाखा नाम सारी लसर्ाररस ३०० 

९ लमिा पत्र दस्तचर ५०० 

१० व्र्वसार् नामसारी दस्तचर ७०० 

११ रकम ऄसचि ईपर गनचा पनेमा रकमको १% िे हुनअईन ेरकम 
 

१२ 
सलजालमन लसर्ाररि 

 
१२.१ सामान्र् सलजालमनलसर्ाररि ३०० 
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१२.२ मलदरा सलजालमन लसर्ाररि ५०० 

१२.४ ईद्योग सम्बलन्ध सलजालमन ५०० 

१३ ऄचि सम्पत्ती मचल्र्ांकन प्रलतहजारमा रु.१।- का दरिे  

 

१४ 

चौहिी प्रमालणत 

 १४.१ घडेरी िहरी क्षेत्रमा ३०० 

१४.२ प्रलत लकत्ता थप िहरी क्षेत्रमा ३० 

१४.३ िहरईन्मचख ग्रालमण क्षते्रको घडेरीमा २०० 

१४.४ प्रलत लकत्ता थप ग्रालमण क्षते्रमा ३० 

१५ 

पेन्सन लसर्ाररि  

 १५.१ नेपािी १०० 

१५.२ िारतीर् २५० 

१६ सम्बन्ध लवच्छेद लसर्ाररस ५०० 

१७ बालषाक अर् प्रमालणत (लवद्यालथाको हकमा ५०% छच ट) ०.१० 

१८ 

संस्था दताा लसर्ाररि 

 १८.१ टोि सचधार, अमा समचह, प्र्ारालिगि कलमटी ५०० 

१८.२ गैर सरकारी संघ संस्था  ७०० 

१८.३ सहकारी संस्था दताा  ८०० 

१८.४ ऄन्र् संस्था १००० 

१९ बैंक तथा लवलत्तर् संस्था दताा नलवकरण लसर्ाररि १००० 

२० नगरपातलकाको तजन्सी सामान भाडामा लाग्ने दस्तुर  

 २०.१ नगरपालिका हि िाडा प्रलत लदन ५०० 

२०.२ मलल्टलमलडर्ा/प्रोजेक्टर प्रलत लदन ५०० 

२०३. प्िालप्टक कच सी हि िन्दा बालहर प्रलत कच सी प्रलत लदन १० 

२०.४ रोष्टम प्रलत लदन २०० 

२०.५ सोर्ा प्रलत सेट प्रलत लदन ५०० 

२०.६ माइक सानो प्रलत लदन २०० 

२०.७ टेवचि सानो प्रलत लदन ५० 

२०.८ टेबचि ठचिो प्रलतलदन १०० 

२०.९ सव-स्टेिन मेलसन प्रलतलदन ५०० 

२१

. 

तवतवध दस्तुर  

 २१.१ घर नक्सा र्ाराम/लकताब ३०० 

२१.२ घर नक्साको प्रलतलिलप दस्तचर ३०० 

२१.३ घर नक्सा सम्पन्न प्रमाण पत्र २०० 

२१.४ घर नक्सा पास इजाजत पत्रको प्रलतलिलप ३०० 

२१.५ घर नक्सा नामसारी 

 २१.५.

१  व्यापाररक  ६०० 

२१.५.

२ पाररवाररक  ५०० 
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२१.६ घरबाटो प्रमालणत लसर्ाररि  ३०० 

२१.७ 

 प्रलत लकत्ता थप (ऄिं वण्डा प्रर्ोजनका िागी ईल्िेलखत 

दस्तचरमा ५०% छच ट) 
५० 

२१.८ बैवालहक सम्बन्ध प्रमालणत दस्तचर ३०० 

२१.९ नाम थर, जन्म लमलत संिोधन लसर्ाररि  ३०० 

२१.१ घर लनमााण सम्पन्न लसर्ाररि पक्की ३०० 

२१.१

१ घर लनमााण सम्पन्न लसर्ाररि कच्ची २०० 

२१.१

२ छच ट जग्गा दताा लसर्ाररि ५०० 

२१.१

३ बैदलेिक रोजगारी लसर्ाररस ५०० 

२२

. 

घर नक्सा पास दस्तचरको दररेट 

 २२.१ िहरी क्षेत्र क" वगा 

   पक्की घर प्रलतवगा लर्ट २ 

  कच्ची घर प्रलतवगा लर्ट १.५ 

  ऄन्र् १. 

२२.२ िहर ईन्मचख मैदानी क्षेत्र ख" बगा 

   पक्की घर प्रलतवगा लर्ट १.५ 

  कच्ची घर प्रलतवगा लर्ट १. 

  ऄन्र् ०.७५ 

२२.३ ग्रलमण क्षेत्र ग" वगा 

   पक्की घर प्रलत घर ५०० 

  कच्ची घर प्रलत घर ३५० 

  ऄन्र् १०० 

२२.४ िेकािी क्षेत्र घ" 

   पक्की घर प्रलत घर २५० 

  कच्ची घर प्रलत घर १०० 

   

 २२.५ लवद्यािर् कक्षा ऄपग्रेट २५० 

२३

. नगर क्षते्रको िहरी क्षेत्रमा रहकेा नपेाि सरकारका कार्ाािर्हरु संघ संस्था सरसर्ाइ िचल्क बार्त रु. २००।-  

२४

. नेपाि टेलिकमिे केबचि तारतन्दा प्रलत खम्बा बालषाक रु.१५ केबचि तार र प्रलत लमटर रु.०.०२ िाडा लिन े 

२५

. बजार क्षेत्र सरसर्ाइ गरे वार्त प्रलत पसि बालषाक मालसक रु.५० ।- र बालषाक रु. ६००।- 

२६

. घरधनीबाट बालषाक रु. २० एकमचस्ट संकिन गररनेछ । 

२७

. 

र्स नगरपालिका क्षेत्रलित्र वाहािमा बस्न ेव्र्लक्त संस्र्ा/व्र्वसार्ीहरुिे घरधनी संग िएको बाहाि सम्झौता रकमको मालसक २% 

हुन अईने रकम नगरपालिकािाइ बाहाि कर बचझाईनच पनछे । साथै संस्था वा व्र्वसार्ीिे व्र्वसार् वा संस्था नवीकरण गदाा 

बाहाि सम्झौता पत्र र बाहाि सम्झौता बमोलजम हुन अईन ेरकम एक मचस्ट नगरपालिकामा बझाए पिात संस्था वा व्र्वसार् 

दताा/नलवकरण गररनछे ।  
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२८

. 

नगरपालिकाको सावाजलनक स्थानमा कच नै पलन लनमााण सामग्री राख्न वा थचमाना को िालग न.पा.बाट पचवा स्वीकृती लिनच पनेछ । र्दी 

कच नै व्र्लक्त वा संस्थािे लनमााण सामलग्र थचपाना स्वीकृत लिन अएमा प्रलत वगा लमटर रु.५। का दरिे दस्तचर लिइ राख्न पाईने छ । तर 

कच नैव्र्लक्त वा संस्थािे नगरपालिकाको लस्वकृती बेगर लनमााण सामग्री थचपारेमा नगरपालिकािे जचन सचकै बेिा र्सरी थचपारेको सामग्री 

ईठाइ सोझै जर्त गना सक्नेछ ।लनमााण इजाजत पत्र लिइ घर बनाईदा र्ो व्र्वस्थािे कच न ैऄसर पन ेछैन । 

क्र.स. सेवाको लकसम 

अगामी अ.व. 

२०७४/७५ का 

िागी प्रस्तालवत 

दररेट 

२९ ईद्योग दताा लसर्ाररि    

२९.१ ५ हसा पावर सम्मको ईद्योग १००० 

२९.२ १० हसा पावर सम्मको ईद्योग १५०० 

२०.३ १५ हसा पावरसम्मको ईद्योग २००० 

२०.४ १५ हसा पावर िन्दा मालथका ईद्योग ३००० 

३० बैदलेिक प्रर्ोजनका िालग प्रमालणत 

 ३०.१ जन्म लमलत २५० 

३०.२ लववालहत/ऄलववालहत प्रमालणत ३०० 

३०.३ ठेगाना नाम र्रक चाररलत्रका प्रमालणत ५०० 

३१ व्र्वसार् दताा लसर्ाररि 

 

  ३१.१ 

कृलष,पिचपािन जन्र् र्मा/ईद्योग वालषाक कारोबार ३ िाख 

सम्ममा ५०० 

  ३१.२ 

कृलष,पिचपािन जन्र् र्मा/ईद्योग वालषाक कारोबार ३ िाख 

मालथ १००० 

  ३१.३ वन पैदावार जन्र् ईद्योग वाषाक कारोबार ३ िाख सम्ममा १००० 

  ३१.४ वन पैदावार जन्र् ईद्योग वाषाक कारोबार ३ िाख मालथ २००० 

  ३१.५ 

दलैनक ईपिोग्र् खाद्य पदाथा ईद्योग बालषाक कारोबार ३ 

सम्ममा ५०० 

  ३१.६ दलैनक ईपिोग्र् खाद्य पदाथा ईद्योग बालषाक कारोबार ३ मालथ ७५० 

  ३१.६ ग्र्ारमेन्ट्स ईद्योग वालषाक कारोबार ३ िाख सम्म ५०० 

  ३१.७ ग्र्ारमेन्ट्स ईद्योग वालषाक कारोबार ३ िाख मालथ ७५० 

  ३१.८  ग्र्ास वलल्डङ,लग्रि,सटर ईद्योग बालषाक कारोबार ३ सम्म ५०० 

  ३१.९ ,,लग्रि,सटर ईद्योग बालषाक कारोबार ३ मालथ ७५० 

  ३१.१ खचकच री/ कैची/चाकच  िान ईद्योग २००. 

  ३१.११ लसमेन्ट टार्ि, व्िक,हाडावेर्र सम्मन्धी ईद्योग ७००. 

  ३१.१ 
ऄगरबत्ती,मैन बत्ती,पाईरोटी, दाना, डेरी, होजरी, दािमोठ, 

पचलडर्ाघर, दाना डेरी बाकसमा 
३००. 

  ३१.१ के्रसर ईद्योग  १०००. 
 

 

व्यवसायीक कर     
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लस.नं. 

सेवाको लकलसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैलर्र्त  

१ कम्र्चटर लबक्री पसि १५०० ३ िाख बालषाक कारोबर  

२ कम्र्चटर ममात पसि १००० ,, 

३ लट.िी लफ्रज लबक्री पसि १५०० ,, 

४ लट.िी लफ्रज ममात पसि १००० ,, 

५ रेलडर्ो मोवाइि क्र्ाल्कच िेटर  लबक्री पसि १००० ,, 

६ रेलडर्ो मोवाइि क्र्ाल्कच िेटर ममात  पसि ८०० ,, 

७ घडी ऄलडर्ो तथा क्र्ासेट ममात एवं लबक्री ८०० ,, 

८ गाडी ममात हावा िने पसि १५०० ,, 

९ जचत्ता चप्पि लबलक्र पसि ५०० ,, 

१० मोटर साइकि  ममात तथा लबलक्र ५०० ,, 

११ साइकि ममात पसि ५०० ,, 

 माि बस्तच तथा सेवाकव थोक लबके्रता    
 

लस.नं. सेवाको लकलसम   ,, 

१ ५ वटा वस्तच तथा सेवाको थोक लबके्रता १५०० ,, 

२ ३ िन्दा वढी ५ िन्दा ति लडिर लबके्रता १००० ,, 

३ १ िन्दा वढी ३ सम्मको डलिर लबके्रता ८०० ,, 

४ १ मात्र सामानको लवके्रता ५०० ,, 

 औषधी पसि   

१ थोक लवके्रता १००० ,, 

२ खचरा लबके्रता ७५० ,, 

३ साना खचरा पसि ५०० ,, 

४ दन्त लचलकत्सक ८०० ,, 

५ चस्मा पसि ३५० ,, 

व्र्वसालर्क कर 

१ सामान्र् लचर्ा,नास्ता पसि ५०० ३ िाख िन्दा कम करोबार 

२ खाना,लचर्ा, नास्ता होटि ८०० ,, 

३ खाना लचर्ा नास्ता लमठाइ पसि १००० ,, 

४ िचि लमठाइ पसि ८०० ,, 

५ 

खाना सलहत रेस्टचरेन्ट र लससोटा (बालषाक कारोबारको 

अधारमा) १००० ,, 

६ बास मात्र िएको िजमा १००० १० वेड सम्म 

७ बास मात्र िएको िजमा १५०० १० वेड िन्दा मालथ 

८ मलदरा लवक्री होटिमा लवको तोडी ३००० ३ िाख सम्म कारोबार िएमा 
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९ मलदरा मात्र लबक्री गन ेपसि लसिवन्दी ५००० ,, 

१० मलदरा सप्िार्सा १०००० ,, 

११ मलदरा सलहत ररसोटा तथा गचम्बा संचािन गररएको होटि ६००० ,, 

१२ टेन्ट हाईस क्र्ाटररङ १००० ,, 

१३ सचनचााँदीका गहना लनमााण तथा ममात पसि १००० ,, 

१४ सचनचााँदीका गहना लबक्री जेिसा १५०० ,, 

१५ कपडा सलहतको लसिाइ सेन्टर  १००० ,, 

१६ लसिाइ सेन्टर  ५ मेलसन िन्दा मालथ ८०० ,, 

१७ लसिाइ सेन्टर  ५ मेलसन िन्दा मचलन ५०० ,, 

  सैलुन   ,, 

१ व्र्चटीसपिार (तालिम सलहत लदने) ८०० ,, 

२ व्र्चलट पिार पसि मात्र ८०० ,, 

३ सैिन (कपाि काट्न ेसलहत मात्र) १०००   

फेन्सी तथा तकराना अन्य पसलहरु ,, 

१ दलैनक ईपिोग्र् सामग्री थोक लबके्रता पसि १५०० ,, 

२ खचरा सामान लबके्रता १००० ,, 

३ लसरक डसना लबक्री गने पसिको १००० ,, 

४ झोिा तथा कस्मेलटक समान (प्िालष्ट बाहके) ५०० ,, 

५ रे्न्सी स्टोर तर्ारी कपडा लबक्री १०००   

६ लगफ्ट तथा कस्मेलटक पसिमा १००० ,, 

७ 

प्िाइ,लससा, कापेट,लसमेन्ट लसररर्ा पाइप िगार्त ऄन्र् 

पेलन्टङ सामग्री सलहतको पसि १२०० ,, 

८ प्िाइ, लससा, कापटे सामानको लवक्री १००० ,, 

९ र्लनाचर नमााण व्र्वसार् १००० ,, 

१० र्लनाचर सप्िार्सा  १५०० ,, 

११ लडजेि पेरोि पसिमा ८०० 

नेपाि सरकारिे तोकेको दररेटमा लबक्री 

गने र तोकेको दररेट िन्दा बढीमा लबकी 

गनेमा बढेको रेटको प्रलतितका 

हासाविे बलृि गरर व्र्वसार्ीकर ऄसचि 

गन े

१२  एि.पी. ग्र्ास लसिेन्डर सप्िार्सा ३५०० ,, 

१३  एि.पी. ग्र्ास लसिेन्डर पसि २५०० ,, 

१४ लडजेि पेरोि सप्िार्सा सािमा १००० ,, 

१५ ऄटो मेकालनक्स तथा इलन्जलनर्ररङ गाडी पाटास ३००० ३ िाख सम्मको पचलजमा 

१६ र्ोटो स्टचलडर्ो १०००  ,, 

१७ पिच औषधी पसि (एग्रोिटे) १२००  ,, 

१८ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा पसिमा १२०० ,, 

१९ पोलिलथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको पसिमा १००० ,, 

२० मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसिमा ४०० ,, 
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२१ मसिा पसिमा ३६० ,, 

२२ कच टानी लपसानी चक्की ५०० ,, 

२३ कच टानी चक्की ३०० ,, 

२४ माछा मासच पसि १०००  ,, 

२५ तरकारी र्िर्च ि साग सब्जी पसि ५००  ,, 

२६ ऄण्डा लवक्री पसि ४००  ,, 

२७ छािा संकिन लबक्री १०००  ,, 

२८ इटा लडपो तथा संकिन केन्र ३०००  ,, 

२९ डोका नाङिो िकारी प्िालप्टक तथा वेत बााँसका समानहरु १०००  ,, 

३० वािचवा लगट्टी ढचङ्गा (डलण्ड र लसमेन्ट समेत) ६०००  ,, 

३१ हाडा वेर्र पसि १२००  ,, 

३२ पचस्तक स्टेिनरी खिेकच द सामलग्रको लबक्री पसि १०००  ३ िाख सम्मको पचलजमा 

३३ र्ोटो कर्ी िेलवनेिन व्र्ालण्डङ सेवा ५००  ,, 

३४ स्कच नर र पचि हाईस दवैे िएको १००० 

 ,, 

३५ पचि हाईस मात्र ५०० 

 ,, 

३६ कपडा पसि रे्न्सी पसि १००० 
 ,, 

३७ रसार्लनक मि लबई लबजन लकटनासक औषधी लबक्री ५०० 
 ,, 

३८ लिलडर्ो लमलक्सङ ५०० 
 ,, 

३९ बेररङ ररपार्ररङ तथा लबक्री ५०० 

 ,, 

४० मेलसनरी सामान लबक्री (मोटर,जनरेटर,अदी ख श्रेणी) १००० 

 ,, 

४१ कृलष मोटर ममात ५०० 

 ,, 

४२ रेलमटेन्स सेवा मलन रान्सर्र २००० 
 ,, 

४३ लधतोपत्र कारोबार १००० 
 ,, 

४४ कवाडी व्र्वसार् १००० 
 ,, 

४५ टचर एण्ड रिल्स ८०० 

 ,, 

४६ मोलवि लग्रज लबक्री १००० 

 ,, 

४७ कच रीर्र एण्ड कागो सेवा १००० 

 ,, 

४८ रंगरोगन लबक्री लबतरण १००० 
 ,, 

४९ िेटनरी सेवा ५०० 
 ,, 

५० जलडवचढी वन्र् जन्तच ईद्योग (खोटो िगार्त) ५००० 
 ,, 

५१ पदाा कापेट र्लनालसङ १००० 

 ,, 
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५२ व्र्वसार्ीक कृलष र्मा ५०० 
 ,, 

५३ गामने्ट ईद्योग ५००० 
 ,, 

५४ अल्मोलनर्म रे्लब्रकेिन ईद्योग ५००० 
 ,, 

५५ डेरी दचग्ध तथा दचग्ध सम्बलन्ध ऄन्र् व्र्वसार् ५०० 

 ,, 

५६ िाडा पसि ५०० 

 ,, 

५७ कच खचरा पोल्टी र्मा १५०० 

 ,, 

५८ माछा पािन व्र्वसार् १५०० 
 ,, 

५९ ररचाजा काडा लबके्रता ५०० 
 ,, 

६० सचती जन्र् पदाथा वा बस्तचमा  २००० 
 ,, 

६१ बाख्रा पािन व्र्वसार्/ईद्योग ५०० 

 ,, 

पचनिः- व्र्सालर्क करहरुको सम्बन्धमा बालषाक कारोबार ऄकं ३ िाख िन्दा मालथ िएमा ०.५० प्रलतित थप कर िाग्ने छ ।  

मलदरा र सचती जन्र् व्र्वसार् बाहके ग्रालमण क्षते्रमा मालथ ईल्िेलखत व्र्वसालर्क करमा ५% थप व्र्वसार् कर िागच हुन ेछ । 

 

 

  लविेसज्ञ तथा परामिा सेवा   

 ,, 

१ लचकत्सक २००० 
 ,, 

२ लबमा ऄलिकताा ५०० 
 ,, 

३ कलवराज दताा नलवकरण १००० 
 ,, 

४ इन्जीलनर्र १५०० 

 ,, 

५ कानचन व्र्वसार्ी १००० 

 ,, 

६ िेखा पररक्षक २००० 

 ,, 

७ कम्र्चटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रमार २००० 
 ,, 

८ सिेर्र  २००० 
 ,, 

९ ऄनचवादक २००० 
 ,, 

१० पिच लचलकत्सक २००० 

 ,, 

११ िेर्र दिाि २००० 

 ,, 

१२ सामान ढचवानी कताा तथा कम्पनी २००० 

 ,, 

१३ संस्थागत पेन्टर ५००० 
 ,, 
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१४ ऄनचसन्धान कताा तथा परामिा दाता  २०० 
 ,, 

 

 

    

सञ्चार तथा ऄन्र् सेवाहरु तर्ा    

१ टेलिर्ोन,रङकि,मोवाइि सेवा प्रदार्क कम्पनी २०००  

२ एर्.एम.प्रिारण १००० 
 

३ पत्रपत्रीका प्रकािन ८०० 
 

४ लबमा कम्पनीहरु २००० 
 

५ िघच लवत्त कम्पनी १५०० 
 

६ ऄन्तरालष्ट्रर्  संस्था व्र्वसालर्क कारोबार गन े ५००० 
 

७ रालष्ट्रर्  संस्था व्र्वसालर्क कारोबार गन े २०००   

८ लबजचिी पाठ पचजाा तथा सामग्री लबक्री गन ेपसिमा  १०००   

९ छापाखाना तथा प्रकािन प्रसारण १०००   

१० लडलजटि छापाखाना ८००   

११ साइवर,नेट, र्ोन सेवा ५००   

बैंक र्ाइनान्स लवलत्तर् संस्थाहरु   

१ क.वगाको बैंक वा लवलत्तर् संस्था १००००   

२ ख.वगाको बैंक वा लवलत्तर् संस्था ८०००   

३ ग.वगाको बैंक वा लवलत्तर् संस्था ६०००   

४ घ.वगाको बैंक वा लवलत्तर् संस्था ४०००   

तनजी तवद्यालय  सचंालन (बातषिक एकमुष्ट)   

लस.नं. सेवाको लकलसम (लिक्षा तर्ा ) 

चािच 

अ.व.२०७३/०७४ 

को  

कैलर्र्त  

१ क. क्र्ाम्पस १०००   

२ मा.लव. ८००   

३ ख. प्रा.लव.  ५००   

४ तालिम तथा ऄनचसन्धान केन्र २०००   

५ कम्र्चटर टाइलपङ तथा िाषा प्रलिक्षण संस्था २०००   

६ ट्र्चसन सेन्टर १५००   

७ ऄन्तरालष्ट्रर्  गैर सरकारी िलैक्षक संस्था ३०००   

तनमािण तथा उद्योग तफि   

लस.नं. 

सेवाको लकलसम (ईद्योग तर्ा ) 

अगामी अ.व. 

२०७४/०७५ 

कैलर्र्त  

१ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा ईद्योगमा ५०००   



18 
 

२ पोलिलथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको ईद्योगमा १५००० 

३ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार ईद्योग ५००   

४ मसिा ईद्योग ५००   

५ व्िक,रङ,टार्ि र तारावार पोटा पसिमा १२००   

६ पोलिलथन पाइप तथा ऄन्र् सामानको पसिमा १०००   

७ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसिमा ४००   

८ मसिा पसिमा ३६०   

९ होम पाइप बालषाक ६०००   

१० झोिा तर्ारर गने ईद्योग (प्िालप्टक बाहके) १०००   

११ कन्र्ोक्सनरी ईद्योग १०००   

१२ र्लनाचर ईद्योग (सो रुम सलमि) १५००   

१३ र्लनाचर ईद्योग (सो रुम) १२००   

१४ बन्सो प्रर्ोग गरी काठ लचरान गन ेसलमि २०००   

१५ लग्रि सटर ईद्योग अल्मोलनर्म समते १५००   

१६ गिैचााँ ईद्योग बालषाक ५००   

१७ चीनी ईद्योग इटा िट्टा ईद्योग  १००००   

१८ माटोको िाडा वनाईने व्र्वसार् ५००   

१९ लगट्टी चाल्न ेसलहत ग श्रेणीको डबि प्िान्ट क्रसर ईद्योग ४०००   

२० लगट्टी चाल्न ेनिएको डबि प्िान्टईद्योग ३०००   

२१ लगट्टी बािचवा चाल्न ेमात्र िएको ३०००   

२२ लगट्टी कच ट्ने लसङ्गि प्िान्ट ईद्योग १५००   

२३ दोहोरी सााँझ पर्ाटन ईद्योग २०००   

२४ क्र्ारे् तथा र्ास्टर्च ट १०००   

२५ िोजनािर् ८००   

 लवज्ञापन कर   

१ केबचि व्र्वसार्मा ५००० ,, 

२ इन्टरनटे सेवा प्रदार्क बालषाक १००० ,, 

३ वािपने्ट लवज्ञापन प्रलत वगा लर्ट १० ,, 

४ व्र्ानर छापाइ अट्स पसि ५०० ,, 

  लनमााण व्र्वसार्ी तर्ा       

  क. श्रेणीको ८०००   

  ख. श्रेणीको ६०००   

  ग. श्रेणीको ४०००   

  घ. श्रेणीको २०००   

  

ङ. श्रेणीको लनमााण व्र्वसार्ीको ठाईाँसारर दस्तचर बालषाक 

करको २५%       

  मनोरंजन कर        
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लनणार् नं. ३  गत अ.व.२०७२/०७३ लमलत २०७३/९/२८ गते दखेी हाि सम्म नगरपालिका वोडा बैठक एव ंनगरपालिका 

स्तररर् लवलिन्न सालमलतहरुबाट गररएका लनणार्हरु ऄनचमोदनका िालग नगरपररषदमा पेि गने लनणार् गररर्ो ।  

लनणार् नं. ४ अ.व.२०७२/०७३ को अन्तररक िेखा पररक्षण िइ अ.िे.प. प्रलतवदेन समते प्राप्त िइ सकेको हुाँदा ईक्त प्रलतवदेन 

नगर पररषद बैठकमा पेि गने लनणार् गररर्ो ।  

  

 

१ 

लसनेमा हि,लिलडर्ोहि,सााँस्कृलतक प्रदिान हि लथर्टर संलगत तथा मनोरंजन प्रदिान स्थानको प्रवेि िचल्कमा कच ि 

ईठेको रकमको ३%  

२ ख. जादच सका स,चटक अदीमा प्रतलदन ५००   

३ व्र्वसालर्क लिलडर्ो कर प्रलत लिलडर्ो बालषाक ३००   

बाहाि र लबटौररक कर 

१ 

नगरपालिका क्षेत्र लित्र घर, पसि, ग्र्रेज गोदाम,टहरा,छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी पचरै वा ऄलंिक रुपमा वाहािमा लदएमा सम्बलन्धत 

धनीबाट बाहाि रकमको २% िे हुन अईने रकम 

२ 

नगरपालिका क्षेत्रको सावाजलनक जग्गा ऐिानी जग्गा बाटोको छेईमा ऄस्थाइ पसि थाप्न लदए वार्त प्रलत वगालर्ट मालसक लबटौरी कर 

रु.१०।- 

 

पार्कीङ शलु्र्क  

नगरपालिकािे वरेन्र वनमा लनमााण गरेको पाका मा र्ातार्ातका साधन पाकीङ गरेवार्त दहेार् वमोलजमको िचल्क लिनेछ ।  

लस.नं. 

सेवाको लकलसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैलर्र्त  

१ बस, रक,िरी र ऄन्र् हलेव गाडीमा  दलैनक  २०   

२ िाडाका कार जीप, भ्र्ान मा दलैनक १५   

३ ऄन्र्मा दलैनक १०   


