
तारकेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ 

सभामा पशे लमलतिः २०७८।०३।०९ 

सभाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७८।०३।११ 

 

प्रस्तावनामा : तारकेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को अथि सम्बन्धी 

प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको लनलम्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गनि, छुट दिने 

तथा आर् संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्चछनीर् भएकोिे,     

    नेपािको संलवधान धारा २२८ को उपधारा (१) बमोलिम तारकेश्वर नगरसभािे 

र्ो ऐन बनाएको छ ।     

       १.  संलिप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) र्स ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७८” रहकेो छ ।       

                               (२) र्ो ऐन तारकेश्वर नगरपालिका िेत्रमा सम्वत् २०७८ साि   

                                                  श्रावण १ गतेिलेि प्रारम्भ  हुनेछ ।      

२.  सम्पलि कर : नगरपालिकाका िेत्र लभत्र अनुसूची - १ मा उल्िेि भए बमोलिम 

सम्पलि कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ । भवनको मूल्र्ाङ्कन िर, भवनको ह्रास 

कट्टी प्रलतशत र ह्रास कट्टी गने अवलध अनुसूची - २ अनुसार गररनेछ ।         

३.  भुलम कर (मािपोत) : नगरपालिका िेत्र लभत्र अनुसूची -३ मा उल्िेि भए बमोलिम 

भूलम कर (मािपोत) िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ ।  

४.  घर वहाि कर : नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, 

पसि,ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पुरै आंलशक तवरिे वहािमा 

दिईएकोमा अनुसूची - ४ मा उल्िेि भए बमोलिम घर वहाि कर िगाईन ेर असुि 

उपर गररनेछ ।  

५.  व्यावसार् कर : नगरपालिका िेत्र लभत्र व्यापार, व्यावसार् वा सेवामा पुुँिीगत 

िगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूची - ५ मा उल्िेि भए बमोलिम 

व्यावसार् कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।  



६.  िलिवटुी, कवािी र िीविन्तु कर :  नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे 

ऊन, िोटो िरटवुटी, वन कस, कवािी माि र प्रचलित कानुनिे लनर्ेध गररएको 

िीविन्तु बाहकेका अन्र् मृत वा माररएका िीविन्तुको हाि, ससंग, छािा, प्वाुँि 

िस्ता वस्तुको व्यावसालर्क कारोवार गरे वापत अनुसूची - ६ मा उल्िेि भए 

बमोलिमको कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।  

७.   सवारी साधन कर :  नगरपालिका िेत्र लभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनुसूची 

- ७ मा उल्िेि भए बमोलिम सवारी साधन कर िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ । 

८.   लवज्ञापन कर :  नगरपालिका िेत्र लभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसूची - ८ मा उल्िेि 

भए बमोलिम लवज्ञापन कर िगाईने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिशे कानुन 

स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोलिम हुनेछ ।  

९.   मनोरञ्जन कर :  नगरपालिका िेत्र लभत्र हुने मनोरञ्जन व्यावसार् सेवामा अनुसूची - 

९ मा उल्िेि भए बमोलिम व्यावसार् कर िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ । तर, 

प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह 

बमोलिम हुनेछ ।    

१०.  बहाि लवटौरी शलु्क :  नगरपालिका िेत्र लभत्र आफुिे लनमािण गरेका, रेिििे वा 

सञ्चािन गरेको ठाउुँमा अनुसूची - १० मा उल्िेि भए अनुसार बहाि लवटौरी शुल्क 

िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ ।  

११.  पार्किं ग शलु्क :  नरपालिका िेत्र लभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्किं ग सुलवधा 

उपिब्ध गराए वापत अनुसूची - ११ मा उल्िेि भए बमोलिम पार्किं ग शुल्क 

िगाईन ेर असुि उपर गररनेछ ।  

१२.  टे्रककंग, कोर्ोदकङ, क्र्ानोईंग, बन्िीिसम्पगं, लिपफ्िार्र र र्ािकफंटग शलु्क: 

नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रककंग,कोर्ोदकङ, क्र्ानोईंग, बन्िीिसम्पंग, 

लिपफ्िार्र र र्ािकफंटग शुल्क अनुसूची - १२ िगाईने र असुि उपर गररनेछ ।  

१३.  सवेा शलु्क िस्तरु: नगरपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची 

- १३ मा उल्िेि भएमा उलल्िलित स्थानीर् पुवािधार उपिब्ध गराईएको  सेवामा 



सेवाग्राहीबाट अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क िगाईने र असुि उपर 

गररनेछ ।  

१४. पर्िटन शलु्क :  नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट अनुसूची - 

१४ मा उलल्िलित िरमा पर्िटन शुल्क िगाईने र असुि उपर गररनेछ । तर, प्रिेश 

कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्र्था व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम 

हुनेछ ।    

१५. िररवानािः तारकेश्वर नगरपालिका िेत्रलभत्र लनर्ेध गररएका सावििलनक सिक तथा 

फुटपाथमा सवारी साधन पार्कि ङ्ग वा व्यापार व्यवसार् गने वा फोहरमैिा तथा 

लनमािण सामाग्रीबाट उत्सर्िित फोहोर एवं प्रचलित कानुन लवपरीतका कार्ि गरेमा 

त्र्स्तो सामान िफत गने वा लििामी गने वा अनुसूची - १५ बमोलिम िररवाना 

गररनेछ । साथै तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे समर् समर्मा र्स 

ब्र्वस्थामा थपघट, पुनराविोकन गनि सके्नछ । 

१६. सहकार्िमा रािस्व सकंिन गनि सदकनेिः कवािी कर िगार्तका रािस्व संकिन गिाि 

उपत्र्काका स्थानीर् तहहरुका साथै अन्र् सेवा प्रिार्कहरुसुँगको सहकार्ि 

प्रभावकारी हुने िलेिएमा नगर कार्िपालिकािे लनणिर् गरी सहकार्िमा रािस्व 

संकिन गनि सदकनेछ ।  

१७. अन्र् व्यबस्थािः (१) तारकेश्वर नगरपालिकाका शािा, उपशािा, विा तथा अन्र् 

कार्ाििर्हरुबाट सेवा प्रवाह गिाि सेवाग्राहीिे बुझाउनुपने कर, शुल्क, िस्तुर तथा 

िररवानािाई सेवासुँग आबद्ध गरी अलनवार्ि असुि उपर गरी सेवा प्रवाह गनुि पनेछ 

। तर नागररकताको लसफाररस तथा व्यलिगत घटना िताि सेवा प्रवाह गनि भने बाधा 

पुगेको मालनने छैन ।   

 (२) विा कार्ाििर्हरुबाट कर असूि गिाि विाध्र्ि वा लनििे तोकेको विा 

सिस्र्को समन्वर्मा गररनेछ ।  

१८. र्सै ऐन बमोलिम भएको मालननिेः र्ो ऐन िारी हुनुअलघ भए गरेका व्यवस्थाहरु र्सै 

ऐन बमोलिम भए गरेको मालननेछ ।   



१९.  लनर्म वा कार्िलवलध बनाउन सके्निः तारकेश्वर नगरपालिका नगर कार्िपालिकािे र्स 

ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुिाई कार्ािन्वर्न गनिका िालग आवश्र्क लनर्म वा 

कार्िलवलध बनाउन सके्नछ ।  

२०. सालबक बमोलिम हुनिेः र्स ऐनमा उलल्िलित व्यवस्था र्सै बमोलिम र उलल्िलित 

नभएको हकमा सालवक बमोलिम नै हुनेछ ।  

२१. बाधा अड्काउ फुकाउिः र्स ऐनको कार्ािन्वर्नको क्रममा कुनै बाधा आईपरेमा 

तारकेश्वर नगरपालिका नगर कार्िपालिकािाई बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार 

रहनेछ ।  

२२. िारेिीिः सालवकमा तारकेश्वर नगरपालिकािे िागू गिै आएका व्यवस्थाहरु र्स 

ऐनसुँग प्रलतकूि िेलिएमा प्रलतकूि भएको हिसम्म िारेि हुनेछन् ।    

२३.  कर छुट : र्स ऐन बमोलिम कर लतने िालर्त्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाई कुनै 

पलन दकलसमको कर छुट दिईने छैन । र्स बुुँिामा िुनकुनै कुरा िेलिएको भए तापलन 

नगरपालिकािे र्सै ऐनको अनुसूची - १६ मा उल्िेि गरे बमोलिमका कर छुट 

दिर्िनेछ ।        

२४.  कर तथा शलु्क सकंिन सम्बन्धी कार्िलवलध : र्ो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर 

तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्िलवलध नगरपालिकािे तोके अनुसार हुनेछ ।      

 
 

     

 

 



अनसुचूी - १ 

(िफा २ सुँग सम्बलन्धत) 

सम्पलि करको िररेटिः 

तारकेश्वर नगरपालिका िते्रलभत्र आ.व. २०७८।०७९ िलेि िागु हुन े सम्पलि 

करको लस्वकृत िररेट 

करर्ोग्र् सम्पलिको मलू्र् बार्र्िक िर  
मलु्र्ाकंन 

िािमा 
कर रकम 

मलु्र्ाकं

न 

िािमा 

कर रकम 

तीस िाि रुपैर्ाुँसम्मको मूल्र्ांकनमा   
एक मुष्ठ रु 

५०० 
१ ५०० ३० ५०० 

एकतीस िाि िलेि चािीस िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु 

३० 
३१ ९३० ४० १२०० 

एकचािीस िाि िलेि पचास िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि 

३५ 
४१ १४३५ ५० १७५० 

एकाउन्न िाि िलेि साठ्ठी िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु 

४५ 
५१ २२९५ ६० २७०० 

एकसठ्ठी िाििलेि सिरी िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

५५ 
६१ ३३५५ ७० ३८५० 

एकहिर िाििलेि असी िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

६५  
७१ ४६१५ ८० ५२०० 

एकासी िाििलेि नब्बे िाि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

७० 
८१ ५६७० ९० ६३०० 

एकान्नब्बे िाििलेि एक करोि 

रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

७५ 
९१ ६८२५ १०० ७५०० 

एक करोि एक िाि िलेि एक करोि 

बीस िाि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

८५ 
१०१ ८५८५ १२० १०२०० 

एक करोि एक्कार्िस िाि िलेि एक 

करोि चािीस िाि रुपरै्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१०५ 
१२१ १२७०५ १४० १४७०० 

एक करोि एकचािीस िाि िलेि एक 

करोि साठ्ठी िाि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

११५ 
१४१ १६२१५ १६० १८४०० 

एक करोि एकसठ्ठी िाििलेि एक 

करोि असी िाि रुपौर्ुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१२५ 
१६१ २०१२५ १८० २२५०० 



एक करोि एकासी िाि िलेि िरु्ि 

करोि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१३५ 
१८१ २४४३५ २०० २७००० 

िरु्ि करोि एक िाि िलेि िरु्ि करोि 

पचास िाि रुपौर्ुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१५० 
२०१ ३०१५० २५० ३७५०० 

िरु्ि करोि एकाउन्न िाििलेि तीन 

करोि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१७० 
२५१ ४२६७० ३०० ५१००० 

तीन करोि एक िाि िलेि तीन करोि 

पचास िाि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

१९० 
३०१ ५७१९० ३५० ६६५०० 

तीन  करोि एकाउन्न िाििलेि चार 

करोि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

२०५  
३५१ ७१९५५ ४०० ८२००० 

चार करोि एक िाि िलेि चार करोि 

पचास िाि रुपैर्ाुँसम्म 

प्रलत िाि रु. 

२२० 
४०१ ८८२२० ४५० ९९००० 

चार करोि एकाउन्न िाििलेि पाुँच 

करोि रुपैर्ाुँसम्म  

प्रलत िाि रु. 

२३० 
४५१ १०३७३० ५०० 

११५००

० 

पाुँच करोि एक िाि भन्िा मालथ 
प्रलत िाि रु. 

२५० 
५०१ १२५२५०   

नोटिः मुल्र्ांकन रकमिाई रु िािमा (ROUND FIGURE) मा पररणत गरी करको िर 

लनधािरण हुनेछ । 

स्पष्टीकरणिः  

१. नगरपालिकाद्वारा आफ्नो िेत्रलभत्रको सम्पलि कर िाग्ने भवनको अनुसूची - २ र 

िग्गाको मुल्र्ांकनको सम्बलन्धत मािपोत कार्ाििर् (मनमैिु र टोिा) बाट रलिष्ट्रशेन 

प्रर्ोिनाथि लस्वकृत भएको रकमिाई आधार मानी मूल्र् लनधािरण गरी सो मूल्र्मा 

अनुसूची - १ बमोलिम सम्पलि कर िगाई असूि गररनेछ । भवनको िेत्रफि कार्म गिाि 

स्वीकृत नक्शा र लनमािण भएको भवनको िेत्रफिमा फरक भएमा लनमािण भएको 

भवनको िेत्रफििाई आधार मालननेछ ।  
 

२. मालथ बुुँिा नं.१ बमोलिम सम्पलि कर िाग्ने भवन र िग्गा बाहके भवन नभएको बाुँकी 

िग्गामा अनुसूची - ३ को िरमा भूलमकर (मािपोत) िगाई असूि गररनेछ । आर्थिक ऐन 

२०७८ बमोलिम सम्पलिकर असुि गिाि हाि एकपटकका िालग आ.व. २०७१/०७२ 

िलेि गणना गरी कर असुिी प्रदकर्ािार्ि लनरन्तरता गने लनणिर् गररर्ो ।         
 

३. संर्ुि तथा सामुलहक आवासको सम्पलि कर लनधािरणिः   



(१) बहु ति ेसामुलहक आवास (अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट) वा संर्ुि आवास  (हाउलिङ्ग) 

वा कुनै घरको लवलभन्न तिाहरु वा एकै तिामा पृथक, पृथक स्वालमत्व रहकेोमा 

त्र्स्तो पृथक, पृथक स्वालमत्व भएका भागहरु वा तिाहरुको सम्पलि कर सम्बलन्धत 

स्वालमत्ववािा व्यलिहरुको नाममा िहेार् बमोलिम लनधािरण गरी असुि उपर 

गररनेछिः  

(क) बहु तिे सामुलहक आवास (अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट) को हकमा घर िे–िलत 

िेत्रफिको अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट रालिनामा वा स्वालमत्व हस्तान्तरणको लिित 

पाररत गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर घर (अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट) 

को िेत्रफि कार्म गररनेछ  ।  

(ि) बहु तिे सामुलहक आवास (अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट) को िग्गाको िेत्रफि कार्म 

गिाि रालिनामा वा स्वालमत्व हस्तान्तरणको लिितमा उल्िेि भएको भए सोही 

िग्गाको िेत्रफि र उल्िेि नभएको भए घर (अपाटिमेन्ट वा फ्ल्र्ाट) को स्वालमत्व 

बराबरको िेत्रफि मालन सो को िईु गुणा बराबरको िग्गाको िेत्रफि कार्म 

गररनेछ ।  

(ग) मालथ िण्ि (क) र (ि) मा उल्िेि भए बमोलिम हुन आउने घर र िग्गाको 

िेत्रफििाई आधार मानी स्वीकृत िर अनुसार मूल्र्ाङ्कन गरी कर लनधािरण 

गररनेछ ।  

(घ) संर्ुि आवास (हाउलिङ्ग) को िग्गाको िेत्रफिको हकमा रालिनामा वा हक 

हस्तान्तरणको लिितमा उल्िेि भए बराबरको िग्गाको िेत्रफि कार्म गररनेछ 

।  

(२) नगरपालिकािे तोकेको अवलधलभत्र सामूलहक आवास वा संर्ुि आवास लनमािण 

भएका आवास लवक्री नभई बाुँकी रहकेो स्टकमा सम्पलि कर िाग्ने छैन । तर 

अनुगमन गिाि त्र्सरी लबक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारि ेउपर्ोग भएकोमा त्र्स्तो 

स्टकमा  कर िाग्नेछ ।   

(३)  नेपाि सरकार, प्रिशे सरकार वा नगरपालिकाको स्वीकृत लिई लनमािण भएको 

संर्ुि आवास वा सामुलहक आवासको सामूलहक उपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगै ुँचा, 

पार्कि ङ्ग तथा सिक िेत्रमा सम्पलि कर िगार्ने छैन ।    
 



४. लिि सम्झौता बमोलिमको सम्पलिमा कर िाग्नेिः     

(१) कुनै व्यलि वा संस्थाको नाममा िग्गाको स्वालमत्व भई अको व्यलिि ेभवन आदि 

भौलतक संरचनाको लनमािण, लवकास र सम्बद्धिन गरी भोग गरेको सम्पलिको कर 

लतनुिपने िालर्त्व सम्बन्धमा लनिहरुबीच भएको सम्झौतामा स्पष्ट उल्िेि गररएको 

हकमा सोही बमोलिम हुनेछ । र्दि सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान उल्िेि नगररएको 

भएमा सम्पलिको भोग गने वा लििमा लिने व्यलि वा संस्थािे र्स अनुसूची 

बमोलिमको कर िालििा गनुिपनेछ ।   

(२) मालथ बुुँिा - १ बमोलिमको लिि सम्झौता भंग भएमा वा कार्ािन्वर्न नभई 

सम्झौताको र्थाथि पररपािना नगररएको अवस्थामा सम्पलि कर लतने िालर्त्व 

सम्बलन्धत िग्गा धनीको हुनेछ ।  

(३) प्रचलित नेपाि कानून र र्स अनुसूची बमोलिम सम्पलि कर छुट हुने व्यलि वा 

लनकार्को िग्गामा व्यवसालर्क प्रर्ोिनका िालग भवन लनमािण गरी उपर्ोग गरेको 

भए उि भवन र सो िे चचेको िग्गामा सम्पलि भोग गने व्यलि वा संस्थाबाट र्स 

अनुसूची बमोलिम सम्पलि कर िगाई असुि उपर गररनेछ ।     

(४) सम्पलि कर छुट हुने व्यलि वा लनकार्को िग्गामा एउटा प्रर्ोिनको िालग 

बनाएको भवन सो प्रर्ोिन पररवतिन गरी व्यवसालर्क प्रर्ोिनमा प्रर्ोग गरेको 

पाईएमा कर अलधकृतिे कर लनधािरण गरी कर असुि गनेछ ।    
 

५. आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को कार्तिक मसान्तलभत्र सम्पलि कर िालििा गरेमा र्स 

आर्थिक बर्िमा िाग्ने सम्पलि करमा १५ (पन्र) प्रलतशत र आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को 

वर्िभरर सम्पलि कर िालििा गरेमा र्स आर्थिक बर्िमा िाग्ने सम्पलि करमा ५ (पाुँच) 

प्रलतशत छुट दिर्नेछ । र्स आ.व. भन्िा अगालिका आर्थिक बर्िहरुका कर असुिी गिाि 

करहरूिार्ि घर िग्गा कर नै तत् तत् वर्िको िररेटि ेलिर्िनेछ ।   
 

    र्स ऐनमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा िेलिएको भएतापलन िेहार्को घर र घर िग्गामा 

सम्पलि कर िाग्ने छैन ।  

(क) नेपाि सरकार, प्रिशे सरकार र स्थानीर् सरकारको स्वालमत्वमा रहकेो घर र 

घरिग्गा,  

(ि) सरकारी अस्पतािको घर र घरिग्गा,  



(ग) गुठीको स्वालमत्वमा रहकेो घर र घरिग्गा,  

(घ) मुनाफाको उद्धशे्र् नरािी सञ्चािन गररएको सरकारी, सामुिालर्क तथा सावििलनक 

लशिण संस्था, कम्पनी, सलमलत, प्रालधकरण, बोिि र सरकारी संस्थानको घर र 

घरिग्गा, 

(ङ) मुनाफाको उद्धशे्र् नरािी सञ्चािन भएका संघ, संस्थाको घर र घरिग्गा, 

(च) धार्मिक संस्था (मलन्िर, गुम्बा, चचि, मलस्िि आदि) को घर र घरिग्गा, 

(छ) िानेपानी संकिन, पोिरी, लवधुतगृह, मसानघाट, कलिस्तान, कवििा, मिार, 

लवमानस्थि, बसपाकि , रंगशािा, उद्यान, पाकि  िस्ता सावििलनक उपर्ोगका 

स्थिहरु,  

(ि) रािितुावास, वालणज्र् लनर्ोग, कुटनैलतक लनर्ोगका घर र घरिग्गा ।        

     

  



अनसुचूी - २  

(िफा २ सुँग सम्बलन्धत)    

भवनको मलू्र्ाङ्कन िर, भवनको ह्रास कट्टी प्रलतशत र ह्रास कट्टी गने अवलध 
 

घरको मुल्र्ांकन भवनको बनौटको आधारमा भवनको मूल्र्ाङ्कन िर िहेार् बमोलिम 

कार्म गररएको छ । भवनको बनौट र सोमा ह्रास कट्टी गने तररका समान ह्रास कट्टी 

पद्धलत (Straight Line Method) अनुसार हुनेछ । र्सको गणना िहेार् बमोलिम गररनेछिः       
 

लस.नं

. 

 

घरको वनावट 
और्त िागत 

िर (प्रलत 

वगिफुट)  

प्रलत वर्ि 

वगिफुट 

ह्रासकट्टी 

प्रलतशतमा 

घर, भवन 

भौलतक 

संरचनाको 

आर्ु  

१ लभत्री बालहरी काुँचो र्िट्टािे 

बनेको माटोको िोिार्ि भएका 

सबै दकलसमका घर  

रू. 

५००।०० 
४ प्रलतशत १५ 

२ लभत्र काुँचो बालहर पाको ईट्टा 

माटोको  िोिाई भएका सबै 

दकलसमका घर र काठैकाठबाट 

बनेका घर   

रू. 

६००।०० 
३ प्रलतशत २५ 

३ लभत्र बालहर पाको ईट्टा वा 

ढंुगामा माटोको िोिाई भएका 

सबै दकलसमका घरहरु   

रू. 

१,५००।०० 
२ प्रलतशत ३५ 

४ लप्रफ्र्ाब भवन, गोिाम भवन   रू. 

१,५००।०० 
२ प्रलतशत ३५ 

५ लभत्रबालहर पाको ईट्टा वा ढंुगा 

वा ब्िकमा लसमेन्टको िोिाई 

भएका सबै दकलसमका घरहरु 

रू. 

१,५००।०० 
१ प्रलतशत ७० 

६ स्टीि स्ट्रक्चर (ट्रस) भवन रू. 

१,६००।०० 
२ प्रलतशत ३५ 

७ आर लस.लस. फे्रम स्ट्रक्चरबाट रू. ०.७५ प्रलतशत १०० 



बनेका घर        १,८००।०० 

८  लिफ्ट लसष्टमको घरहरु   रू. 

२,२००।०० 
०.७५ प्रलतशत १०० 

 

  



 

अनसुचूी - ३ 

(िफा ३ सुँग सम्बलन्धत)    

भलूमकर (मािपोत) िरहरु 

क्र 

.स. 

करका िेत्र/ 

लववरण िर 

कैदफर्त 

    

१ 

मािपोत प्रलत 

आना (३१.७९ 

वगिलमटर) 

क  वगि  

 (विा नं. - ४, ७, ८, ९, 

१०, ११) 

ि  वगि  

(विा नं.- १, २, ३, 

५, ६) 

 

रु. १० रु. ७  
 

 िररवाना कुि वक्र्ौतामा वार्र्िक ५ प्रलतशतका िरिे र अलधकतम् ५० 

प्रलतशतसम्म,  

 िग्गा ितािका वित एकमुष्ठ लतनि आउनेको हकमा चािु आ.व. कै उल्िेलित 

िररेटमा मािपोत असुिी गने, सो मा िररवाना निाग्ने ।     

 

 

  



 

अनसुचूी - ४ 

(िफा ४ सुँग सम्बलन्धत)    

घरबहाि करका िरहरु 

क्र.स. करका िते्र/ लववरण िर कै. 

१ आवसीर् घर बहािकर     ५ प्रलतशत   

२ 

 

व्यापाररक प्रर्ोिन, 

व्यावसालर्क घर, संघसंस्था 

तथा अन्र् प्रकृलतका 

व्यवसार्मा बहािकर  

१० प्रलतशत  

३ 

व्यावसालर्क कृलर्, पशु, लशिा, 

स्वास््र् प्रर्ोिनका िालग 

लिएको िग्गाको बहािकर 

४ प्रलतशत  

४ 

अन्र् व्यावसालर्क िग्गा 

भािाकर 
८ प्रलतशत   

            
 

तारकेश्वर नगरपालिका िेत्रलभत्रका बहाि कर न्र्ूनतम् भािािर तोदकएको छ । 

शीर्िक   

वगि क (विा नं. ४, 

७, ८, ९, १०, ११) 

वगि ि (विा नं. १, २, 

३, ५, ६) 

लभत्री 

सिक 

मुि 

सिक 

लभत्री 

सिक 
मुि सिक 

टहरा आवासको िालग मालसक १००० १५०० ५०० १००० 

टहरा व्यावसार्को िालग मालसक 

(प्रलत सटर) 
२५०० ३५०० १५०० २५०० 

घर कोठा मालसक (प्रलत कोठा) २००० ३००० १५०० २५०० 

सटर मालसक (प्रलत सटर) ४००० ६००० २५०० ४००० 

िग्गा प्रलत रोपनी वार्र्िक २०००० 

 



तारकेश्वर नगरपालििका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेि, 

गोिाम, टहरा, िग्गा वा पोिरी वा अन्र् सम्पलि पुरै वा आंलशक तबरिे बहाि 

िगाएकोमा बहाि रकममा िहेार् बमोलिम बहािकर संकिन गररनेछिः    

(१) करिातािे आफुिे बहािमा िगाएको बहाि रकम स्वंर् घोर्णा गनि सके्नछ ।      

(२) करिातािे घोर्णा गरेको बहािकरको िर मालथ उल्िेि भए भन्िा कम िररेट 

पेश भएमा मालथ उल्िेि भए बमोलिम न्र्ूनतम् भािािर मानी बहािकर 

लनधािरण गररनेछ ।        

(३) कुनै पलन व्यावसार्ीहरुिे आफ्नो व्यवासार् रहकेो घर, कोठाको बहािकर 

भुिानी गिाि लनिको व्यावसार्, फमि, कम्पनी वा सो सुँग सम्बलन्धत अन्र् िुनकुनै 

भएतापलन सो को भने अलिट गिािका वित ििेाईएको १० प्रलतशत बहािकर नै 

कार्म हुनेछ र सोही बमोलिम बहािकर चुिा गनुिपनेछ ।  

(४) ६० (साठी) वगिफुट भन्िा कम िेत्रफि भएको सटरको हकमा मालथ उल्िेलित 

बहाि करको न्र्ूनतम् भािािरको ६० (साठी) प्रलतशतिे हुने रकमिे लहसाब 

गररने । सो को िालग पुष्ट्यार्ि गने कागिात अलनवार्ि रूपमा पेश गनुिपनेछ ।   

  



अनसुचूी - ५ 

(िफा ५ सुँग सम्बलन्धत)    

व्यावसार् करका िररेटहरु 

लस.नं

. 
व्यवसार्, सेवा िताि  िस्तुर 

नलवकरण 

िस्तुर 
कैदफर्त 

  (क) व्यापाररक वस्तु कर  

१ िुद्रा दकराना पसि ५००.०० ३७५.००   

२ दकराना पसि मदिरा सलहत  १०००.०० ७५०.००   

३ दकराना पसि ग्र्ास सलहत  १०००.०० ७५०.००   

४ दकराना पसि ग्र्ास, मदिरा समेत १५००.०० ११२५.००   

५ दकराना होिसेि १५००.०० ११२५.००   

६ ग्र्ास लिपो १५००.०० ११२५.००   

७ सुपर माकेट, सलपङ्ग सेन्टर  ६०००.०० ४५००.००   

८ दकराना पसि (स्टेशनरी समेत) ७००.०० ५२५.००   

९ दकराना पसि तरकारी समेत १०००.०० ७५०.००   

१० दकराना पसि मासु समेत १५००.०० ११२५.००   

११ दकराना पसि िेरी समेत १०००.०० ७५०.००   

१२ दकराना पसि पानीको िार समेत १०००.०० ७५०.००   

१३ दकराना पसि र पान पसि समेत    १५००.०० ११२५.००   

१४ दकराना पसि र बेकी पसि समेत १५००.०० ११२५.००   

१५ ग्र्ास तथा भािा पसि  १५००.०० ११२५.००   

१६ िेरी पसि लचर्ा पसि समेत १५००.०० ११२५.००   

१७ दकराना पसि फिफुि पसि समेत १५००.०० ११२५.००   

१८ दकराना पसि फिफुि पसि समेत १५००.०० ११२५.००   

१९ 
िुगा लसउने टेिसि, कपिा पसि र 

लसरक पसि समेत 
१०००.०० ७५०.००   

२० लगफ्ट शप र स्टेशनरी पसि समेत    १५००.०० ११२५.००   

२१ चस्मा पसि र आुँिा लक्िलनक समेत १०००.०० ७५०.००   



२२ 
लससा पसि र प्िार्िहाउस तथा 

प्िार्िउि समेत 
१५००.०० ११२५.००   

२३ मासु तथा तरकारी पसि समेत १५००.०० ११२५.००   

२४ 
िुिा पसि र रेलिमेि कपिा लवक्री 

पसि समेत 
१०००.०० ७५०.००   

२५ कस्मेरटक र रेलिमेि कपिा लवक्री पसि  १०००.०० ७५०.००   

२६ स्पोट हाउस  १०००.०० ७५०.००   

२७ लिपाटिमेन्टि स्टोर ४०००.०० ३०००.००   

२८ माटि, लमनी माटि  २०००.०० १५००.००   

२९ मदिरा आर्ातकताि 
१००००.०

० 
७५००.००   

३० मदिरा लििर लवतरक  ६०००.०० ४५००.००   

३१ मदिरा िुद्रा पसि  २०००.०० १५००.००   

३२ पान पसि १०००.०० ७५०.००   

३३ 
सुतीिन्र् पिाथि आर्ातकताि तथा 

लििर लवतरक  
६०००.०० ४५००.००   

३४ वेकरी पसि १०००.०० ७५०.००   

३५ 
वेकरी पसि (उत्पािन समेत साथै 

क्र्ाफे समेत) 
१५००.०० ११२५.००   

३६ 
पुिा सामाग्री पसि धातुका वस्तु समेत 

लवक्री हुने 
१०००.०० ७५०.००   

३७ िेरी पसि १५००.०० ११२५.००   

३८ लचर्ा, िािा तथा नास्ता पसि १०००.०० ७५०.००   

३९ फिफुि तथा िुस पसि १०००.०० ७५०.००   

४० तरकारी पसि  ५००.०० ३७५.००   

४१ फिफुि, िुस तथा तरकारी संर्ुि  १५००.०० ११२५.००   

४२ लमठाई पसि ठुिा दकलसमका  २०००.०० १५००.००   

४३ 
लमठाई पसि तथा लचर्ा घर साना 

िािका  
१०००.०० ७५०.००   



४४ मासु पसि (राुँगा, बंगुर)  १०००.०० ७५०.००   

४५ 
मासु पसि (कुिुरा तथा अन्र् 

पंिीिन्र्) 
१०००.०० ७५०.००   

४६ 
मासु पसि (िसी तथा कुिुरा तथा 

अन्र्) 
२०००.०० १५००.००   

४७ माछा पसि  १०००.०० ७५०.००   

४८ एग हाउस  १०००.०० ७५०.००   

४९ 
पेर् पिाथि लििर तथा होिसेिर 

(मदिरा बाहके) 
२०००.०० १५००.००   

५० 
थानको कपिा तथा कुताि सुरुवाि समेत 

लबक्री पसि 
१५००.०० ११२५.००   

५१ 
ब्ल्र्ांकेट, लसरक, िस्ना िगार्तका 

सामग्री लवक्री पसि 
१५००.०० ११२५.००   

५२ 
फेन्सी, पलस्मना, ढाका, कुताि सुरुवाि, 

सािी पसि 
१०००.०० ७५०.००   

५३ व्याग पसि १०००.०० ७५०.००   

५४ सरटङ सुरटङ तथा बुरटक सम्बन्धी २०००.०० १५००.००   

५५ 
िुिा चप्पि, स्र्ाण्िि पसि (लबक्री 

मात्र) 
१०००.०० ७५०.००   

५६ 
िुगा लसिाउने टेिसि तथा िुिा 

लसिाउने पसि 
५००.०० ३७५.००   

५७ लगफ्ट सप  १०००.०० ७५०.००   

५८ 
श्रृंगार, कस्मेरटक, चुरा पोते ररबन 

पसि (थोक) 
१५००.०० ११२५.००   

५९ 
श्रृंगार, कस्मेरटक, चुरा पोते ररबन 

पसि ( िुद्रा) 
१०००.०० ७५०.००   

६० हस्तकिा तथा क्र्ुररर्ो पसि १०००.०० ७५०.००   

६१ मूर्ति वेच्ने पसि १०००.०० ७५०.००   

६२ पेलन्टङ्ग (लचत्र) सम्बन्धी, थान्का १०००.०० ७५०.००   



सामग्री पसि 

६३ 
ज्वेिरी (िेम्स) लहरामोती, सुन, चाुँिी 

र पत्थरका सामाग्रीको थोक पसि 

१००००.०

० 
७५००.००   

६४ 
ज्वेिरी (िेम्स) लहरामोती, सुन, चाुँिी 

र पत्थरका सामाग्रीको िुद्रा पसि 
५०००.०० ३७५०.००   

६५ 
सुनचाुँिी गहना बनाउने पसि 

(ज्र्ासि) 
३०००.०० २२५०.००   

६६ सिावट पसि १५००.०० ११२५.००   

६७ और्धीिन्र् सर सामान लबक्री पसि १५००.०० ११२५.००   

६८ लवलभन्न दकलसमका मेलसन लवक्री पसि १५००.०० ११२५.००   

६९ फोटो स्टुलिर्ो ५००.०० ३७५.००   

७० फोटो स्टुलिर्ो किर ल्र्ाब सलहतको १५००.०० ११२५.००   

७१ किर ल्र्ाब १०००.०० ७५०.००   

७२ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान लबक्री 

पसि (थोक) 
१५००.०० ११२५.००   

७३ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान लबक्री 

पसि (िुद्रा) 
१०००.०० ७५०.००   

७४ स्पोटि हाउस, म्र्ुलिक शप १०००.०० ७५०.००   

७५ चस्मा पसि ५००.०० ३७५.००   

७६ लस.िी. पसि १०००.०० ७५०.००   

७७ लससा पसि १०००.०० ७५०.००   

७८ 
भािा पसि ५ िाि सम्म िगानी 

भएको 
१०००.०० ७५०.००   

७९ 
भािा पसि ५ िाि भन्िा मालथ 

िगानी भएको 
१५००.०० ११२५.००   

८० 
फर्निचर तथा फर्निससंग (ठुिो, सोरुम 

समेत) 
५०००.०० ३७५०.००   



८१ 

फर्निचर (काठबाट बनेका फर्निचर 

सम्बन्धी लवलवध दकलसमका सामग्री 

लवक्री), फर्निससंग (कापेट, पिाि 

िगार्त) मध्र्े िुनकुनै एक भए तापलन 

२०००.०० १५००.००   

८२ 
लस्टििन्र् सामग्री तथा लस्टि िराि 

ममित तथा लनमािण तर्ारी लबक्री पसि 
१५००.०० ११२५.००   

८३ वेसल्िंग तथा ग्रीि पसि १५००.०० ११२५.००   

८४ 
स्टीि ट्रस, आल्मोलनर्म िगार्तका 

सामग्री लनमािण तथा लबक्री पसि 
१५००.०० ११२५.००   

८५ 
लप्र-फ्र्ाब िगार्तका लनमािण सामग्री 

लबक्री पसि 
१५००.०० ११२५.००   

८६ लसमेन्ट पसि (थोक) ३०००.०० २२५०.००   

८७ लसमेन्ट पसि (िुद्रा) २०००.०० १५००.००   

८८ हाििवेर्र पसि २०००.०० १५००.००   

८९ हाििवेर्र पसि लसमेन्ट सलहत ४०००.०० ३०००.००   

९० रंङ रोगन सलहतको हाििवेर्र पसि ४०००.०० ३०००.००   

९१ रंङ रोगन पसि २०००.०० १५००.००   

९२ 
टार्ि, माविि िगार्तका सामग्री 

लबक्री पसि 
२०००.०० १५००.००   

९३ 
लनमािण सामग्री (ईट्टा, रोिा, ढंुगा तथा 

वािुवा लवक्री लिपो) 
५०००.०० ३७५०.०० 

िग्गा 

भािामा हो 

भने भािाकर 

लतरेको 

प्रमाण पेश 

गनुिपने 

९४ 

लनमािण सामग्री (ईट्टा, रोिा, ढंुगा तथा 

वािुवा लवक्री लिपो) सम्पकि  कार्ाििर् 

(स्टक नरािेको हकमा मात्र 

२०००.०० १५००.०० 

९५ 
लबिुिीका सामान लबक्री गने पसि 

(थोक) 
२०००.०० १५००.००   

९६ 
लबिुिीका सामान लबक्री गने पसि 

(िुद्रा) 
१५००.०० ११२५.००   

९७ रट.भी., वाससंग मेलशन, दफ्रि, ३०००.०० २२५०.००   



फोटोकपी मेलशन िगार्तका सामग्री 

लबक्री पसि (लवलभन्न कम्पनीहरुका 

सोरुम, पसि) 

९८ 
कम्प्र्ुटर, मोबाईि लबक्री तथा ममित 

केन्द्र 
१५००.०० ११२५.००   

९९ सोिार र्न्भटिर पसि १५००.०० ११२५.००   

१०० 

अटोमोबाईि वकि शप, (हभेी भेईकि, 

ट्रक, िरी, चार पांग्रे भन्िा मालथका 

सवारी साधनहरुको ममित तथा बिी 

लनमािण) 

३०००.०० २२५०.००   

१०१ मोटर (चार पांग्रे) शोरुम 
१००००.०

० 
७५००.००   

१०२ 
मोटर (चार पांग्रे) ररकलन्िसन िररि 

लवक्री 
६०००.०० ४५००.००   

१०३ मोटर (चार पांग्रे) पाटिस लबक्री केन्द्र ४०००.०० ३०००.००   

१०४ 
मोटर (चार पांग्रे) ग्र्ारेि, सर्भिसंग 

सेन्टर 
२०००.०० १५००.००   

१०५ 
चार पांग्रे भन्िा मालथको गािी ममित 

गने तथा बिी बनाउने सेन्टर 
८०००.०० ६०००.००   

१०६ मोटरसार्कि (िईु पांग्रे) शोरुम ४०००.०० ३०००.००   

१०७ 
मोटरसाईकि (िईु पांग्रे) ररकलन्िसन 

िररि लवक्री 
२०००.०० १५००.००   

१०८ 
मोटरसार्कि (िईु पांग्रे) पाटिस, बिी 

बनाउने लबक्री केन्द्र 
२०००.०० १५००.००   

१०९ 
मोटरसार्कि (िईु पांग्रे) सर्भिसंग 

सेन्टर 
१०००.०० ७५०.००   

११० साईकि (सोरुम) १५००.०० ११२५.००   

१११ साईकि ममित ५००.०० ३७५.००   

११२ मेशीनरी सामान तथा पाटिस लबक्री १५००.०० ११२५.००   



पसि 

११३ मेशीनरी सामान ममित पसि १०००.०० ७५०.००   

११४ पेट्रोि÷लििेि पम्प 
१००००.०

० 
७५००.००   

११५ माछा एकुररर्म पसि १०००.०० ७५०.००   

११६ िुगा लसउने मेलशन लबक्री गने पसि १०००.०० ७५०.००   

११७ माटोको भािा वेच्ने पसि ५००.०० ३७५.००   

११८ 
मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा 

१००० िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबाट 

लनणिर् भए बमोलिम हुने 

 

  (ि) लवशेर्ज्ञ सवेा परामशि सवेा तथा अन्र् व्यावसार् सवेा 

लस.

नं. 
व्यवसार्, सेवा िताि  िस्तुर 

नलवकरण 

िस्तुर 
कैदफर्त 

१ 

अनुसन्धान तथा परामशििाता 

(कन्सल्टेन्सी) सल्िाहकार संस्था 

(लविशेी) 

१००००.०० 
७५००.०

० 
  

२ 

अनुसन्धान तथा परामशििाता 

(कन्सल्टेन्सी) सल्िाहकार संस्था 

(स्विशेी) 

५०००.०० 
३७५०.०

० 
  

३ ज्र्ोलतर् परामशि सेवा १०००.०० ७५०.००   

४ 
ईलन्िलनर्र (ईलन्िलनर्ररंग कार्ि गने 

सम्बन्धी सम्पूणि) को कन्सल्टेन्सी फमि 
५०००.०० 

३७५०.०

० 
  

५ मनोपरामशि संस्था २०००।०० 
१५००.०

० 
  

६ 
कानुन, व्यावसार्को ि फमि अनुवािक, 

नोटरी पलब्िक 
३०००.०० 

२२५०.०

० 
  

७ लबमा एिेन्ट (लबमा गने गराउने संस्था) २५००.०० 
१८७५.०

० 
  

८ सभेर्र फमि ५०००.०० ३७५०.०   



० 

९ िेिापरीिण फमि २०००.०० 
१५००.०

० 
  

१० िेिापढी फमि १५००.०० 
११२५.०

० 
  

११ कम्प्र्ुटर एनालिष्ट एण्ि प्रोग्रामर २०००.०० 
१५००.०

० 
  

१२ लचदकत्सकको लक्िलनक २०००.०० 
१५००.०

० 
  

१३ 
पशु, कृलर् (भेटनरी) लचदकत्सकको 

लक्िलनक 
१०००.०० ७५०.००   

१४ शेर्र िोकरको फमि २०००.०० 
१५००.०

० 
  

१५ बस सेवा सञ्चािन गने कम्पनी ५०००.०० 
३७५०.०

० 
  

१६ 
मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा 

१००० िलेि 

२५००० सम्म 

नगरकार्िपालिकाबाट 

लनणिर् भए बमोलिम 

हुने 

 

  (ग) उत्पािनमुिक व्यावसार् 

१ 
हिुका पेर् पिाथि उद्योग (कोकाकोिा, 

पेप्सी कोिा, फु्रटी आदि) 
१००००.०० 

७५००.०

० 

घरेिुमा 

िताि 

भएका  

२ लिष्टीिरी उद्योग १५०००.०० 
११२५०.

०० 
  

३ 
आईसदक्रम उद्योग ठुिो (३ दकिोवाट 

भन्िा मालथ) 
५०००.०० 

३७५०.०

० 
  

४ 
आईसदक्रम÷कुल्फी उद्योग ठुिो (३ 

दकिोवाट भन्िा सम्म) 
३०००.०० 

२२५०.०

० 
  

५ लबस्कुट, पाउरोटी उद्योग ५०००.०० ३७५०.०   



० 

६ िेरी उद्योग ८०००.०० 
६०००.०

० 
  

७ िुिा चप्पि उद्योग, कारिाना  १००००.०० 
७५००.०

० 
  

८ व्याग, बेल्ट आदि उत्पािन उद्योग ७०००.०० 
५२५०.०

० 
  

९ 
तर्ारी पोशाक उत्पािन गने व्यवस्था 

(गारमेन्ट) ठुिा -  पुिीका आधारमा  
५०००.०० 

३७५०.०

० 
  

१

० 

तर्ारी पोशाक उत्पािन गने व्यवस्था 

(गारमेन्ट) साना -  पुिीका आधारमा 
२५००.०० 

१८७५.०

० 
  

१

१ 
 ग्रीि उद्योग (साना तथा ठूिा समेत)  २०००.०० 

१५००.०

० 
  

१

२ 

कपिा पेल्ने उद्योग (पुराना कपिाबाट 

कपास तर्ार गने)  
५०००.०० 

३७५०.०

० 
  

१

३ 

लमलनरि वाटर उद्योग÷पानी प्रशोधन 

केन्द्र    
८०००.०० 

६०००.०

० 
  

१

४ 
कापेट, गिैंचा उद्योग ७०००.०० 

५२५०.०

० 
  

१

५ 
पलश्मना उद्योग ४०००.०० 

३०००.०

० 
  

१

६ 
ढाका तथा अल्िो उद्योग ३०००.०० 

२२५०.०

० 
  

१

७ 

कुनै एक प्रकृलतको लपसानी लमि भएमा 

प्रलत लमि (िस्तैिः धान, तेि लमि) 
१५००.०० 

११२५.०

० 

 सो मा 

अन्र् 

प्रकृलतका 

थप भएमा 

प्रलत लमि 

रकम रू. 

१,०००।०

० 

१ मसिा लमि ३०००.०० २२५०.०   



८ ० 

१

९ 
प्िालष्टक तथा पाईप कारिाना÷उद्योग २००००.०० 

१५०००.

०० 
  

२

० 

प्िालष्टकको बोति वा झोिा बनाउने 

उद्योग 
१००००.०० 

७५००.०

० 
  

२

१ 

हर्पिक, कुलिन िगार्तका सामान बनाउने 

उद्योग 
१००००.०० 

७५००.०

० 
  

२

२ 
िाद्यान्न उद्योग ८०००.०० 

६०००.०

० 
  

२

३ 
िाना कारिाना दफि ८०००.०० 

६०००.०

० 
  

२

४ 
नेपािी कागि कारिाना २०००.०० 

१५००.०

० 
  

२

५ 
अन्र् घरेिु तथा साना उद्योग २०००.०० 

१५००.०

० 
  

२

६ 
लससाको लचलिम उद्योग  ८०००.०० 

६०००.०

० 
  

२

७ 
फिाम ेऔिार उत्पािन घरेिु ५००.०० ३७५.००   

२

८ 

अस्फाल्ट प्िान्ट, ह्र्ुम पाईप, लसमेन्ट 

रेलिमेक्स प्िान्ट, वािुवा वाससंग 
८०००.०० 

६०००.०

० 
  

२

९ 

और्धी पसि, भेटेनरी और्धी, सर्ििकि 

ईक्र्ुपमेन्ट पि उत्पािन उद्योग 
७०००.०० 

५२५०.०

० 
  

३

० 
कंदक्रट उद्योग (ब्िक, ररंग बनाउने) ३०००.०० 

२२५०.०

० 

िग्गा 

भािामा 

हो भने 

भािाकर 

लतरेको 

प्रमाण 

पेश 



गनुिपने 

३

१ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

 

  (घ) कृलर् तथा वन्र्िन्त ु 

१ 
साना कृलर् फमि (फूि, तरकारी, च्र्ाउ, 

फिफूि) 
५००.०० ३७५.००   

२ 
ठूिो कृलर् फमि (सेि हाउस, टनेि, ग्रीन 

हाउस) 
१०००.०० ७५०.००   

३ गाई, भैसीं फमि ५००.०० ३७५.००   

४ भेिा बाख्रा फमि ५००.०० ३७५.००   

५ 
कुिुरा, हाुँस फामि (५०० भन्िा मुलनका 

संख्र्ा भएमा) 
१०००.०० ७५०.००   

६ 
कुिुरा, हाुँस फामि (५०० भन्िा मालथका 

संख्र्ा भएमा) 
२०००.०० 

१५००.०

० 
  

७ 
टकी तथा अन्र् पंिीिन्र् (५०० भन्िा 

मुलनका संख्र्ा भएमा) 
१५००.०० 

११२५.०

० 
  

८ 
टकी तथा अन्र् पंिीिन्र् (५०० भन्िा 

मालथका संख्र्ा भएमा) 
२५००.०० 

१८७५.०

० 
  

९ बंगुर फमि १५००.०० 
११२५.०

० 
  

१

० 
माछा फमि १५००.०० 

११२५.०

० 
  

१

१ 
ह्याचरी फमि    ५०००.०० 

३७५०.०

० 
  

१

२ 
काठको सिः लमि ६०००.०० 

४५००.०

० 
  

१ सबै प्रकारका फर्निचर उद्योग ५०००.०० ३७५०.०   



३ ० 

१

४ 
झ्र्ाि ढोका कार्भिंग उद्योग ४०००.०० 

३०००.०

० 
  

१

५ 
वेत, बाुँस फर्निचर उद्योग २०००.०० 

१५००.०

० 
  

१

६ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबाट 

लनणिर् भए बमोलिम 

हुने 

 

  (ङ) पर्िटन व्यावसार् 

१ ट्राभि एिेन्सी 
३०००.०

० 
२२५०.००   

२ टे्रककंग एिेन्सी  
४०००.०

० 
३०००.००   

३ क्र्ाफे, फास्टफुि  
१५००.०

० 
११२५.००   

४ होम स्टे  ५००.०० ३७५.००   

५ 
होटि व्यावसार् (साना दकलसमका, िाना, 

िािा, लचर्ा िगार्तका), तन्िरुी  

१५००.०

० 
११२५.००   

६ होटि व्यावसार् (मदिरा समेत) 
२५००.०

० 
१८७५.००   

७ 
होटि व्यावसार् (आवास सलहतको), ररसोटि 

व्यवासार् 

५०००.०

० 
३७५०.००   

८ गेष्ट हाउस एण्ि िि 
४०००.०

० 
३०००.००   

९ रेषु्टरेन्ट एण्ि बार (िान्स, िोहोरी बाहके) 
३०००.०

० 
२२५०.००   

१

० 
रेषु्टरेन्ट एण्ि बार (िान्स, िोहोरी समेत) 

४०००.०

० 
३०००.००   

१ क्र्ालसनो ५०००.० ३७५०.००   



१ ० 

१

२ 
लिस्को, थेक नाईट 

५०००.०

० 
३७५०.००   

१

३ 
लस्वसमंग पुि  

३०००.०

० 
२२५०.००   

१

४ 
वाटर पाकि  

४०००.०

० 
३०००.००   

१

५ 
लचल्रेन पाकि   

२०००.०

० 
१५००.००   

१

६ 
मसाि पाििर, स्पा, ज्र्ाकुिी, सौना वाथ 

२०००.०

० 
१५००.००   

१

७ 
ररदक्रर्सन िेि (फुटसि) 

८०००.०

० 
६०००.००   

१

८ 

ररदक्रर्सन िेि (गल्फकोसि, अश्वारोहण, 

लस्कर्ङ, ग्िाईसिंग, प्र्ारा ग्िाईसिंग, पोिो, 

िन, टेलनस, ब्र्ािलमन्टन कभिि हि आदि) 

२५००.०

० 
१८७५.००   

१

९ 
पुि तथा स्नूकर हाउस 

२५००.०

० 
१८७५.००   

२

० 
लनर्ाित व्यावसार् हस्तकिा 

२०००.०

० 
१५००.००   

२

१ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा सोही 

बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० 

िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

पर्िटन व्यावसार् अन्तगित लस.नं.१ िेलि २० सम्म उल्िेलित पर्िटन व्यावसार्हरुिाई 

वार्र्िक रुपमा िाग्ने िताि तथा नलवकरण िस्तुरमा ५० (पचास) प्रलतशतिे हुने रकम 

छुट दिईनेछ । 

 

  (च) सवेा व्यावसार् 



१ सीत भण्िार (कोल्िस्टोर) फे्रस हाउस   
२०००.०

० 
१५००.००   

२ रेकर्ििङ स्टुलिर्ो 
१५००.०

० 
११२५.००   

३ 
बिी लबसल्िंग दफटनेश हाउस तथा िुम्बा 

हाउस, िान्स, संगीत प्रलशिण केन्द्र 

१५००.०

० 
११२५.००   

४ सुरिा सम्बन्धी तालिम, प्रलशिण केन्द्र 
२५००.०

० 
१८७५.००   

५ र्ोग, ध्र्ान केन्द्र    
१०००.०

० 
७५०.००   

६ पुनिस्थापना केन्द्र 
२०००.०

० 
१५००.००   

७ सेक्र्ूररटी सर्भिस 
५०००.०

० 
३७५०.००   

८ र्ातार्ात ट्रान्सपोटि अदफस 
५०००.०

० 
३७५०.००   

९ मोटर रार्सभंग सेन्टर 
३०००.०

० 
२२५०.००   

१

० 
ररर्ि स्टेट व्यवसार् 

५०००.०

० 
३७५०.००   

१

१ 
िौण्री÷राई लक्िनसि पसि  

१०००.०

० 
७५०.००   

१

२ 
कापेट वाससंग   

१०००.०

० 
७५०.००   

१

३ 
वैिलेशक रोिगार म्र्ानपावर 

५०००.०

० 
३७५०.००   

१

४ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा सोही 

बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० 

िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

 



  (छ) सूचना तथा सञ्चार सवेा व्यावसार् 

१ कम्र्ूलनकेशन, सार्बर क्र्ाफे 
१०००.०

० 

७५०.०

० 
  

२ आर्िटी सफ्टवेर्र लििार्िन लनमािण 
१५००.०

० 

११२५.

०० 
  

३ केबि नेटवकि  
१००००.

०० 

७५००.

०० 
  

४ टेलिफोन टावर स्वीकृलत 
१००००.

०० 

७५००.

०० 
  

५ छापािाना 
२०००.०

० 

१५००.

०० 
  

६ कुररर्र सेवा 
२०००.०

० 

१५००.

०० 
  

७ रालष्ट्रर् पलत्रका  
२०००.०

० 

१५००.

०० 
  

८ स्थानीर् पत्रपलत्रका, अनिाईन िवर 
१०००.०

० 

७५०.०

० 
  

९ एफ एम स्टेशन 
१५००.०

० 

११२५.

०० 
  

१

० 
ठुिो लसनेमा वा चिलचत्र सुरटङ्ग प्रलतदिन    ७००.००   

लविशेी

को 

हकमा 

५० 

प्रलतश

त थप 

िागे्नछ 

। 

१

१ 
टेलिलसररर्ि वा टेलि चिलचत्र प्रलतदिन  ४००.००   

१

२ 
म्र्ुलिक लभलिर्ो वा वृिलचत्र प्रलतदिन ३००.००   

१

३ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा सोही 

बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० 

िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालि

काबाट लनणिर् 

भए बमोलिम 

हुने 

 



  (ि) लविीर् सवेा व्यवासार् 

१ वैंक प्रलत शािा     

२ “क” वगि 
१००००.०

० 
७५००.००   

३ “ि” वगि ७०००.०० ५२५०.००   

४ “ग” वगि ५०००.०० ३७५०.००   

५ 
बैंक तथा अन्र् लविीर् संस्थाको प्रलत लवस्ताररत काउन्टर प्रलत शािामा 

िागेको िस्तुरको ५० प्रलतशतिे हुने रकम 
  

६ 
लवलिर् संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी वा 

बहुउद्धशे्र्ीर् 
५०००.०० ३७५०.००   

७ कृलर् तथा अन्र् सहकारी संस्था  १०००.०० ७५०.००   

८ 
मलहिाहरू मात्रै सहभागी भएको सहकारी 

संस्था  
१०००.०० ७५०.००   

९ 
सहकारी सस्थाको शािा कार्ाििर्, सम्पकि  

कार्ाििर् 
१०००.०० ७५०.००   

१

० 

प्रिशे स्तरीर् सहकारी संस्था लसफाररस तथा 

अन्र् 
५००.००     

१

१ 
सहकारी लवधान संशोधन १०००.००     

१

२ 
सहकारी अन्र् लवलवध लसफाररस ५००.००     

१

३ 
कृलर् तथा मलहिा सहकारी संस्था    ५००.००     

१

४ 
बीमा कम्पनी २०००.०० १५००.००   

१

५ 
रेलमट कम्पनी २०००.०० १५००.००   

१

६ 

आर्थिक कारोवार (शेर्र कारोवार वा अन्र् 

आर्थिक कारोवार) गने र्न्भेस्टमेण्ट कम्पनी 
५०००.०० ३७५०.००   



१

७ 
शेर्र रलिष्टर गने कार्ाििर् ५०००.०० ३७५०.००   

१

८ 
मनी एक्सचेन्िर कम्पनी  १५००.०० ११२५.००   

१

९ 
आईएमई १५००.०० ११२५.००   

२

० 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा सोही 

बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालिका

बाट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 
 

  (झ) स्वास््र्  (लनिी िते्रद्धारा सञ्चालित)  

१ लक्िलनक तथा फामेसी (ल्र्ाबसलहत) २०००.०० १५००.००   

२ लक्िलनक तथा फामेसी १५००.०० ११२५.००   

३ लक्िलनक  १०००.०० ७५०.००   

४ फामेसी  १०००.०० ७५०.००   

५ नर्सिंग होम ५०००.०० ३७५०.००   

६ 
लनिी िेत्रद्धारा सञ्चालित अस्पताि तथा ररसचि 

सेन्टर 
७०००.०० ५२५०.००   

७ दफलिर्ो थेरापी तथा अकुपञ्चर  १०००.०० ७५०.००   

८ 
कलवरािको लक्िलनक, वैधको और्धािर्, पतञ्जलि 

और्धािर् 
१०००.०० ७५०.००   

९ 
मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा सोही 

बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० 

िलेि 

२५००० 

सम्म 

नगरकार्िपालि

काबाट लनणिर् 

भए बमोलिम 

हुने 

     

  (`) लशिा तथा तालिम व्यावसार् (लनिी िते्रद्धारा सञ्चालित)  

१ 
र्लन्स्टच्र्ुट, युसन सेन्टर, कम्प्र्ुटर तथा 

भार्ा प्रलशिण केन्द्र, लििकोर् सञ्चािन 
१५००.०० ११२५.००   



केन्द्र, वैिलेशक रोिगार, लशिा र सो 

सम्बन्धी परामशि सेवा  

२ वैिलेशक लशिा कन्सल्टेन्सी १०००.०० ७५०.००   

३ लशशु स्र्ाहार केन्द्र २०००.०० १५००.००   

४ 
मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

     
  (ट) अन्र् व्यावसार् 

१ पाटी प्र्ािेस, भेन्र्ु, कन्भेन्सन हि  ५०००.०० ३७५०.००   

२ र्िभेन्ट म्र्ानेिमेन्ट   ५०००.०० ३७५०.००   

३ क्र्ाटररंग तथा रेन्टि सेवा  १०००.०० ७५०.००   

४ फुि, लवरुवा लवके्रता (नसिरी)   १०००.०० ७५०.००   

५ कवािी २५००.०० १८७५.००   

६ सरसफाई सेवा व्यावसार्  १००००.०० ७५००.००   

७ होस्टेि (५० िनासम्म) २५००.०० १८७५.००   

८ होस्टेि (५० िना भन्िा बढी) ५०००.०० ३७५०.००   

९ धमिशािा  १०००.०० ७५०.००   

१

० 
लवज्ञापन सेवा एिेन्सी २०००.०० १५००.००   

१

१ 
व्युटीपाििर १०००.०० ७५०.००   

१

२ 
कपाि काट्ने सैिुन १०००.०० ७५०.००   

१

३ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

     
  (ठ) लनमािण व्यावसार्    



१ लनमािण व्यवसार्       

२ केन्द्रीर् कार्ाििर् क वगि  ८०००.०० ६०००.००   

३ शािा कार्ाििर् क वगि,     ६०००.०० ४५००.००   

४ केन्द्रीर् कार्ाििर् ि वगि ६०००.०० ४५००.००   

५ शािा कार्ाििर् ि वगि ४०००.०० ३०००.००   

६ केन्द्रीर् कार्ाििर् ग वगि ४०००.०० ३०००.००   

७ शािा कार्ाििर् ग वगि २०००.०० १५००.००   

८ केन्द्रीर् कार्ाििर् घ वगि २०००.०० १५००.००   

९ शािा कार्ाििर् घ वगि १०००.०० ७५०.००   

१

० 
िानी लसफाररस १००००.०० ७५००.००   

१

१ 
हाउसिंग कम्पनी , अपाटिमेन्ट  १००००.०० ७५००.००   

१

२ 
लसनेमा हि  १००००.०० ७५००.००   

१

३ 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा प्रकृलतमा 

सोही बमोलिम अन्र्को हकमा  

१००० िलेि 

२५००० सम्म 

नगरकार्िपालिकाबा

ट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

मालथ उल्िेि नभएका (घरेिु तथा कम्पनी रलिष्टारको कार्ाििर्मा समेत िताि भएका 

र पुुँिी तोदकएका) एवं पुुँिी तोकी िताि गने व्यवासार्का हकमा  

१ १ िाि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. ५००।००    

२ ५ िाि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. १,०००।०० 

३ १० िाि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. २,०००।०० 

४ २५ िाि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. ३,०००।०० 

५ ५० िाि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. ४,०००।०० 

६ १ करोि सम्म पुुँिी  भएको रकम रू. ५,०००।०० 

७ २ करोि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. १०,०००।०० 

८ ४ करोि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. १५,०००।०० 

९ ५ करोि सम्म पुुँिी भएको रकम रू. २०,०००।०० 



१

० 
५ करोि भन्िा मालथ पुुँिी भएको रकम रू. २५,०००।०० 

 

ि)  व्यवसार् कर असुिी प्रकृर्ािाई सरि, सहि र पारिशी बनाई करको िार्रा 

बृलद्ध गने नीलत अनुरुप आ.ब. २०७२/०७३ िाई आधार वर्ि मालनने छ ।   

ग)   वक्र्ॏतामा िररवाना प्रलत वर्ि पाुँच प्रलतशतका िरिे बढीमा पचास 

प्रलतशतसम्म िाग्नेछ । 

घ) नलवकरण िस्तुर िताि िस्तुरको ७५ (पचहिर) प्रलतशतिे हुने रकम िाग्नेछ ।  

ङ)  मालथ उल्िेलित भन्िा अन्र् प्रकृलतका व्यावसार्को हकमा घरेिु तथा कम्पनी 

रलिष्टाको कार्ाििर्मा समेत िताि भएको कागिात पेश भएमा सोमा उल्िेि भए 

बमोलिमकै पुुँिीका आधारमा र नभएमा लनवेिकिे पुुँिी तोकी पेश गरेको 

आधारमा तोदकए बमोलिमको रकम असुि गररने । 

च)  नगरपालिका तथा विा कार्ाििर्हरुमा सेवा प्रिि नगरपालिका िेत्रलभत्र ठेगाना 

रहकेो वा नगरपालिका िेत्रलभत्र शािा कार्ाििर्को ठेगाना रहकेा समेत 

व्यवसार्ीहरुिे आफ्नो व्यवसार् अलनवार्ि रुपमा नगरपालिकामा िताि पश्चात् मात्र 

सेवा दिनुपनेछ ।     

 

  



 

अनसुचूी - ६ 

(िफा ६ सुँग सम्बलन्धत) 

िलिबटुी, कवािी र िीविन्तु करका िरहरु 

क्र.स. लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

हुनेछ ।  

 

  



 

अनसुचूी - ७ 

(िफा ७ सुँग सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

क्र.स. सवारी साधनको लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था बागमती प्रिशे सरकारि ेतोके बमोलिम हुनेछ । 
 

  



 

अनसुचूी - ८ 

(िफा ८ सुँग सम्बलन्धत)  

लवज्ञापन कर 

क) कुनै पलन ब्र्लि, संस्था, कम्पनी, फमििे आफ्नो सवेा वा बस्तकुो लबक्री प्रर्ोिनको 

िालग 

क्र.स. लववरण िर 

१ 
फ्िेक्सबाट तर्ार पाररएको लवज्ञापन प्रचार सामग्रीको 

प्रलतवर्ि प्रलत वगिफुट  
100.00 

२ 
होर्ििंग बोिि, लनर्ोन साईन, ग्िो साईन र र्स्तै लवज्ञापन 

प्रचार सामग्रीको प्रलतवगिफुट 
300.00 

३ 
लिलिटि बोििमा गररने लवज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको 

प्रलत वगि फुट 
200.00 

४ 

मािवाहक सवारी साधनको िार्ावार्ा परट्टको भागमा 

अलधकतम िश स्वार्र फुट सम्मको िालग प्रलतदिन रु. २०० 

र स्थार्ी रुपमा िेलिएको वा छालपएको प्रचार प्रसार  

सामग्रीको प्रलत वगि फुट 

100.00 

५ 

िेिकुि मैिान मेिा िात्रा पवि र र्स्तै प्रकृलतका कार्िक्रममा 

हुने लवज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको अलधकतम १५ दिन 

सम्म प्रलत स्वार्र फुट  

300.00 

६ 

सवारी साधनको छत अलधकतम ३ फुट उचाई मात्र, २ पांग्रा 

वीचको भाग, पछालिको लससा लससाको िम्मा भाग मध्र्ेको 

अलधकतम ५० प्रलतशत सम्म मात्र मुख्र् मालथ परट्ट 

भेलन्टिेशनमा लवज्ञापन प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रलतवगिफुट  

100.00 

७ आकाशमा बेिुन वा बेिन बोकेर गररने लवज्ञापन प्रलतदिन  200.00 



८ 
अन्र्को हकमा प्रलतवगिफुट प्रचार प्रसारसामग्रीको 

प्रलतवगिफुट प्रलतवर्ि 
300.00 

 

९ 
मालथको वर्गिकरणमा समावेश नभएका सेवा व्यवसार्को 

कारोबार र स्तर हरेी वार्र्िक  
500.00 / 

1000.00  

 

िोलिएका कार्ाििर्, पसि ब्र्बसार्को पलहचान वा पररचर्को िालग बढीमा १५ बगि 

फुटसम्मको एउटा मात्र पररचर्पाटी (SIGN BOARD) रािेमा सोसम्म शत प्रलतशत छुट 

उपिब्ध गरार्नेछ । तर एक भन्िा बढी वा १५ बगि फुट भन्िा ठूिो आकारको बोििमा 

मालथ अनुसूची - ८ मा िेलिए बमोलिम हुनेछ ।   

 

 

 

अनसुचूी - ९ 

(िफा ९ सुँग सम्बलन्धत)    

मनोरञ्जन कर 

क्र.स. लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था बागमती प्रिशे सकारिे तोके बमोलिम हुनेछ । 

  



 

अनसुूची - १० 

(िफा १० सुँग सम्बलन्धत)     

बहाि लवटौरी शलु्क 

क्र.स. लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

हुनेछ । 

 

 

 

  



 

अनसुूची - ११ 

(िफा ११ सुँग सम्बलन्धत)     

पार्कि ङ्ग शलु्क 

क्र.स. लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

हुनेछ । 
 

 

  



 

अनसुूची - १२ 

(िफा १२ सुँग सम्बलन्धत)    

टे्रदकङ, कोर्ोदकि, क्र्ानोर्ङ, िलम्पङ, लिपफ्िार्र र र्ालफ्टङ शलु्क 

क्र.स. लववरण    िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

हुनेछ । 

 
  

  



अनसुूची - १३ 

(िफा १३ सुँग सम्बलन्धत) 

सवेा शलु्क, िस्तरु 

लस.नं. सेवाको दकलसम  

आ व २०७८।०७९ को स्वीकृत 

सेवा शलु्क, िस्तुर 

कैदफर्त वगि क  वगि ि  

विा नं. ४, ७, 

८, ९, १०, ११ 

विा नं. १, २, ३, 

५, ६ 

1 लनवेिन िताि शुल्क  १०।००   

2 घर नक्सा लनवेिन फराम शुल्क  १,०००।००   

3 टहरा फाराम शुल्क  २००।००   

 आवसीर् घरको नक्सापास शलु्किः   

 
िम्मा ३००० वगिफुट सम्मिः– 

प्रलत वगिफुट रु.  
१२।००  

 
३००० वगिफुट भन्िा मालथ 

सम्मिः– प्रलत वगिफुट रु.  
१५।००  

 
अधिव्यावसार्ीक घरको नक्सापास 

शलु्किः  
  

 
३००० वगिफुट सम्मिः– प्रलत 

वगिफुट रु.  
२०।००  

 
३००० वगिफुट भन्िा मालथ 

५००० सम्मिः– प्रलत वगिफुट रु.  
२५।००  

 
व्यावसार्ीक घरको नक्सापास 

शलु्किः  
  

 
५००० वगिफुट सम्मिः– प्रलत 

वगिफुट रु.  
३०।००  

 
५००० वगिफुट भन्िा मालथ – 

प्रलत वगिफुट रु.  
३५।००     

 
संस्थागत भवन, लवधािर्, 

हलस्पटि, धार्मिक संघसंस्था 
४०।००  

घर नक्सा 

नक्सापासका िालग 

गैरनाफामूिक 



िगार्तका भवनहरू प्रलत वगिफुट 

रु.  

संस्थागत भवनको 

हकमा बढीमा ४० 

(चािीस) 

प्रलतशतसम्म 

कार्िपालिका 

बैठकबाट लनणिर् गरी 

छुट दिन सदकने । सो 

को पुष्ट्यार्ि अलनवार्ि 

पेश गनुिपने 

 
आवसीर् घरको अलभििेीकरण 

शलु्किः 
  

 
िम्मा ३००० वगिफुट सम्मिः– 

प्रलत वगिफुट रु.  
१८।००  

 
३००० वगिफुट भन्िा मालथ 

सम्मिः– प्रलत वगिफुट रु.  
२२।५०  

 
अधि व्यावसार्ीक घरको 

अलभििेीकरण शलु्किः  
  

 
३००० वगिफुट सम्मिः– प्रलत 

वगिफुट रु.  
३०।००  

 
३००० वगिफुट भन्िा मालथ 

५००० सम्मिः– प्रलत वगिफुट रु.  
३७।५०   

 
व्यावसार्ीक घरको 

अलभििेीकरण शलु्किः  
  

 
५००० वगिफुट सम्मिः– प्रलत 

वगिफुट रु.  
४५।००  

 
५००० वगिफुट भन्िा मालथ – 

प्रलत वगिफुट रु.  
५२।५०     

 

संस्थागत भवन, लवधािर्, 

हलस्पटि िगार्तका भवनहरू 

प्रलत वगिफुट रु.  

६०।०० 

घर नक्सा 

अलभिेिीकरणका 

िालग गैरनाफामूिक 

संस्थागत भवनको 

हकमा बढीमा ४० 

(चािीस) 



प्रलतशतसम्म 

कार्िपालिका 

बैठकबाट लनणिर् गरी 

छुट दिन सदकने । सो 

को पुष्ट्यार्ि अलनवार्ि 

पेश गनुिपने 

9 नक्सा नामसारी     

  
क. आवसीर् घरको हकमा 

प्रलतवगिफुट 
५।००   

  
ि.  व्यावसालर्क घरको हकमा 

प्रलतवगिफुट  
८।००   

10 
नक्सा नामसारी लतनपुस्ते लभत्र 

प्रलत नक्सा 
२,५००।००   

11 घरनक्सा संशोधन प्रलत नक्सा ३,०००।००   

12 नक्सा नलवकरण प्रलत वगि फुट               ५।००   

13 

क. घर लनमािण सम्पन्न  ५,०००।००   

ि. घर लनमािण सम्पन्न नामसारी  २,५००।००   

ग. रेट्रोदफरटङ्ग प्रलत घर  ५,०००।००   

14 

क. टहरा स्वीकृती प्रलत वगि फुट ५।००   

ि. टहरा स्वीकृती प्रलत वगि फुट 

(व्यावसालर्क) 
१०।००   

ग. लस्टि स्ट्रक्चर व्यावसालर्क 

टहरा प्रमालणत  
१५।००   

15 स्वीकृत नलिई घर लनमािण गरेमा  

नक्सा लस्वकृत नगरी घर लनमािण कार्ि गरेमा थप 

१०० प्रलतशत लविम्ब शुल्क िाग्ने छ । 

(अलभिेिीकरण बाहकेको प्रर्ोिनाथि)  

16 
घर नक्सा सम्बन्धी प्रलतलिलप 

िस्तुर  
१,०००।००   

17 

  

क) िग्गा सम्र्ाउने कार्ि 

आवसीर् प्रर्ोिनाथि (घर नक्सा 

स्वीकृत गिािका वितमा (घर 

५००।०० 

धरौटीको 

सम्बन्धमा सो 

सम्बन्धी 



नक्सा स्वीकृतको साईट प्िान 

पेश गरे पश्चात् मात्र) प्रलत आना 

नगरपालिकाबाट 

िारी गरेको 

कार्िलवलधमा 

तोदकए 

बमोलिम हुनेछ । 

 

ि) िग्गा सम्र्ाउने कार्ि 

लसफाररस प्रलत आना (आवसीर् 

प्रर्ोिनाथि, आवसीर् रूपमा 

घिेरी सम्र्ाउने कार्ि) 

१,५००।०० 

ग) िग्गा, भुलम, प्िालनङ्ग प्रलत 

आना (ब्र्बसार्ीक प्रर्ोिन) 
२,०००।००  

18 उिुरी तथा मुद्धा िताि  २००।०० 
न्र्ालर्क सलमलत 

प्रर्ोिनाथि  

19 
लमिापत्र शुल्क   १,०००।०० आधाआधा  

लमिापत्र प्रलतलिलप शुल्क  १००।००     

20 घर नम्बररङ्ग शुल्क प्रलतघर   २००।००   

21 

प्रालवलधक, लनररिण शुल्क प्रलत 

(नर्ाुँ सबै दकलसमका घरका 

नक्सा लस्वकृत गिाि र आवसीर् 

टहरा बाहकेका टहराको नक्सा 

लस्वकृत गिाि समेत थप िाग्ने 

िस्तुर) 

१,०००।००   

22 स्थिगत अलमन सेवा शुल्क २,०००।००   

23 
एनलिओ िताि  ५,०००।००   

एनलिओ नलवकरण  २,५००।००   

24 
आईएनलिओ िताि    १०,०००।००   

आईएनलिओ नलवकरण  ५,०००।००   

25 

सेवामुिक संस्था िताि लसफाररस  १,०००।००   

सेवामुिक संस्था नलवकरण 

लसफाररस  
५००।००   

26 
पेन्सन पट्टा लसफाररस :  नेपािी २००।००   

                               अन्र्  ५,०००।००   

27 अंग्रेिीमा लसफाररस  ५००।००  



 

28 

घरवाटो लसफाररस िस्तुरिः प्रलत आना  

 

 (क) लपच, ढिान सिक   ८५०।०० ६००।०० 

(ि) कच्ची मोटरवाटो ६५०।०० ५००।०० 

 (ग) गोरेटो वाटो ४५०।०० ३००।०० 

(घ) वाटो नभएको २५०।०० १५०।०० 

(ङ) अंशबण्िा, तीनपुस्त े लभत्र 

िािेि िारेि प्रर्ोिन प्रलत 

लसफारीस 

२,०००।०० 

 
कुिा, िोल्सािोल्सी तथा रािकुिोको लसफाररसिाई कच्ची मोटरबाटो सरह मालननेछ 

। 

29 

िग्गा िताि लसफाररस 

िग्गाधनीको तफि बाट (प्रलत 

रोपनी) 

४,०००।०० ३,२००।००   

30 
िग्गा िताि लसफाररस मोहीको 

तफि बाट (प्रलत रोपनी) 
२,०००।००   

31 

 

चारदकल्िा लसफाररस िस्तुरिः 

प्रलत आना  
  

 
 (क)  १ आना िेलि ५ आना सम्म  १,०००।०० ९००।०० 

 (ि) सो भन्िा मालथ प्रलत आना  १५०।०० १००।०० 

32 धारा लसफाररस ५००।००   

33 लवद्युत लसफाररस ५००।००   

34 नाता प्रमालणत  ५००।००   

35 मृतकसुँगको नाता प्रमालणत  २००।००   

36 

नक्सा नामसारी तथा िग्गा 

नामसारी प्रलत लसफाररस िस्तुर 

(न.पा., मािपोत प्रर्ोिनाथि) 

५००।००   

37 मोही िगत कट्टा लसफाररस १,०००।००   

38 मोही नामसारी ५००।००   

39 मोही बाुँिफाुँि तथा मोही र ५००।००   



िग्गाधनी बाुँिफाि प्रलत 

लसफाररस  
40 पुिािमा फोटो टाुँस गने लसफाररस ५००।००  

41 िीलवत रहकेो लसफाररस ५००।००   

42 

िन्मलमलत, नामथर तथा सोसुँग 

सम्बलन्धत अन्र् सबै िािका 

संशोधन लसफाररस 

५००।००   

43 व्यलिगत लववरण लसफाररस २००।००   

44 

आर्थिक अवस्था कमिोर, 

असहार्, अपांगता भएका व्यलि, 

लवपन्न वगि तथा िेहने्िार 

लवद्याथीहरूिार्ि छात्रवृलिको 

िालग गररने लसफाररस, लवपि ्

तथा प्राकृलतक प्रकोप लसफाररस, 

हलस्पटिमा लनिःशुल्क उपचारको 

िालग और्धी उपचार लसफाररस, 

नेपािी नागररकताको लसफाररस, 

नगरपालिकामा गररने र्ोिना 

तथा कार्िक्रमको िालग गररने 

लसफाररस, सामुिालर्क 

लवधािर्को लसफाररस, ज्र्ेष्ठ 

नागररक, एकि मलहिा, िलित 

तथा आिीवासी िनिालत 

प्रमालणत लसफाररस, बेरोिगार 

पररचर् फाराम, कृलर् र पशुको 

लसफाररस 

लनिःशुल्क  

46 अस्थार्ी बसोबास लसफाररस 
स्विशेी रू ५००।००, लविशेी रू 

१,५००।०० 
  

47 स्थार्ी बसोबास लसफाररस २००।००   

48 व्यावसार् बन्ि, नाम पररवतिन, १,०००।०० 
 



ठाउुँसारी, प्रो.÷सञ्चािक 

पररवतिन तथा सो सुँग सम्बलन्धत 

लसफाररस  

49 
व्यावसार् सञ्चािनमा नरहकेो 

लसफाररस 
५००।००   

50 
व्यापार व्यावसार् नभएको 

लसफाररस 
५००।००   

51 अिाित शुल्क लमनाहा लसफाररस लनिःशुल्क   

52 नाबािक सम्बन्धी लसफाररस  लनिःशुल्क   

53 

संरिक लसफाररस क) व्यलिगत 

रू. 
१००।००   

                         ि) संस्थागत 

रू.  
२००।००  

54 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

लसफाररस 
५००।००   

55 

घर, कोठा िोल्न े  क) कोठाको 

हकमा रू. 
५००।०० 

बहािकर लतरेको 

प्रमाण प्राप्त 

भएपलछ 

                        ि) घर तथा 

सटरको हकमा रू.  
१,०००।००  

56 
गैरसरकारी संस्था कार्िक्रम 

लस्वकृत 
१,०००।००   

57 
िन्म, लववाह, मृत्र्ु, बसार्िसरार्ि 

प्रमालणत  
१००।००   

58 हकिार प्रमालणत  २००।००   

59 अलववालहत प्रमालणत  ५००।००   

60 कागि, मञ्िुरीनामा प्रमालणत २००।००   

61 
िग्गाधनी प्रमाण पुिाि हराएको 

लसफाररस  
५००।००   

62 अन्र् लसफाररस िस्तुर २००।००   



63 
कन्सुिर प्रमालणत, वैिलेशक 

प्रर्ोिन समेत 
१,०००।००  

64 

सििलमन िस्तुर (रेिांकन, 

मािपोत, भूलमसुधार, नापी तथा 

नगरपालिका कार्ाििर्बाट सेवा 

प्रिान गिािको वितमा गररनुपने 

सििलमनहरू िस्तैिः नक्सापास 

लस्वकृत, अन्र्) 

१,०००।०० 

मृतक पलछको नाता 

प्रमालणतमा गररन े

सििलमन र 

भुकम्पपीलितको 

नक्सा पासका वित 

विा कार्ाििर्बाट 

गररने सििलमनमा 

िस्तुर निाग्न े

65 घर कार्म लसफाररस िस्तुर ५००।०० 
सम्पलिकर लतरेको 

प्रमाण पेश भएपश्चात् 

मात्रै 

66 

 

 

घर पाताि लसफाररस, कार्म 

भएको घर हटाउने प्रलत 

लसफाररस िस्तुर 

२०० ।०० 

प्राकृलतक प्रकोपबाट 

भएको घर पातािमा 

लसफाररस िस्तुर 

निाग्न े

 

 

67 

क) पंिीकरण घटना िताि (३५ 

दिनलभत्र) 
लनिःशुल्क  

ि) ३६ दिनिेलि ७० दिनसम्म  ८।००  

ग) ७१  दिनिलेि पंिीकरण 

घटना िताि िररवाना 
५०।००  

ग) पंिीकरण घटना िताि 

प्रलतलिलप  
१००।००  

६ मलहना लभत्रमा व्यलिगत 

घटना िताि नाम वा अन्र् 

संशोधन गनि आएमा लनिःशुल्क र  

सो भन्िा पलछ आएमा रकम रू.  

२००।००  

लनर्म ४ को उपलनर्म (७), 

पररचर् पत्रको लविम्ब शुल्क 

२००।०० 
 

लनर्म १३ को उपलनर्म (३), 

पररचर् पत्रको प्रलतलिलप िस्तुर 

५००।०० 
 



लनर्म १७ को उपलनर्म (२), 

व्यलिगत घटना ितािको लविम्ब 

शुल्क (नेपािमा) 

२००।०० 

 

लनर्म २१ को उपलनर्म (२), 

व्यलिगत घटना िताि प्रमाण पत्रको 

नक्कि िस्तुर 

५००।०० 

 

लनर्म २४ को उपलनर्म (१) 

बमोलिम, व्यलिगत घटना िताि 

तथा नागररक अलभिेि िताि 

दकताब हरेेको िस्तुर 

२००।०० 

 

लनर्म ३० को उपलनर्म (७), क) 

पररचर् नम्बर वा वैर्लिक 

लववरणको प्रमाणीकरणको सेवा 

वापत प्रलत व्यलि प्रलत पटकको 

िस्तुर 

५।०० 

 

ि) िैलवक लववरण वा 

पररचर्पत्रको प्रमाणीकरणको सेवा 

वापत प्रलत व्यलि प्रलत पटकको 

िस्तुर 

१०।०० 

 

ग) पररचर् नम्बर वैर्ीिक 

लववरण, िैलवक लववरण वा 

पलचर्पत्रको प्रमाणीकरण भई 

सम्बलन्धत व्यलिको अन्र् वैर्लिक 

लववरण प्रिान गरे वापत प्रलत 

व्यलि प्रलत पटकको िस्तुर 

२०।०० 

 

 

68 

घरिग्गा मूल्र्ांकन लसफारीस     

(क) रु. १० िािसम्म १,०००।०० लवद्याथीको हकमा 



 (ि) रु.१० िाि भन्िा मालथ 

प्रलत िाि 
५०।०० 

लविशेी अफर िेटर 

भएकोिाई मात्र ५० 

प्रलतशत छुट दिईने । 

 

 

69 

सिक िन्न स्वीकृती प्रलत वगि 

लमटर 

 

१,५००।०० 

 

स्वीकृत िस्तुर रकम 

रु. १,५००।०० र 

धरौटी रकम िागत 

ईलष्टमेट पेश भएको 

हकमा सोही 

बमोलिम अन्र्था  

प्रलत वगि लमटर रु. 

५,०००।०० 

 

70 

लवद्यािर् अनुमलत तह िताि किा थप   

 (क) मा.लव. भन्िा मालथ प्रलत 

संकार् 
२५,०००।०० 

नगर लशिा 

कार्िलवलधमा 

उल्ििे भए 

बमोलिम 

  

 (ि) मा.लव. २०,०००।००   

 (ग) पुवि प्रा.लव., मण्टेश्वरी 

(अनुमलत, नलवकरण) 

१५,०००।०० 
     

71 सामुिालर्क लवद्यािर् लसफाररस लनिःशुल्क   

72 
नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र 

लसफाररस 
लनिःशुल्क   

73 अंगीकृत नागररकता लसफाररस १,०००।००   

 

74 

वैवालहक अंगीकृत नागररकता 

लसफाररस  
५००।००   

 

75 

घ वगिको ईिाित    

ईिाित स्वीकृलत ३०,०००।००   

ईिाित नलवकरण असोि 

मसान्तसम्म 
रू. ५,०००।००   

ईिाित नलवकरण सो भन्िा पलछ 

चैत्र मसान्तसम्म  
रू. १०,०००।००  

नामसारी, ठाउसारी तथा 

संशोधन तथा अन्र्  प्रर्ोिन 
५,०००।००   



समेतका िालग 

76 
पाकि , लपकलनक स्पोटि तफि का 

करहरु  

नगरकार्िपालिकािे तोके 

बमोलिम हुनेछ ।  
  

77 िानेपानी प्रा.लि. िताि  ५,०००।००   

78 िानेपानी प्रा.लि. नलवकरण २,५००।००   

79 

पानी वोररङ्ग लस्वकृलत, 

नलवकरण (पुरानोको हकमा, हाि 

सञ्चािनमा अर्रहकेो हकमा) 

तफि का करहरु 

५,०००।००    

80 

लिप वोररङ्ग लस्वकृलत 

(वातावरणिाई असर नपने गरी 

अव नर्ाुँ िुल्ने र हाि 

सञ्चािनमा अर्रहकेो हकमा) 

तफि का करहरु 

५०,०००।००   

81 
लिप वोररङ्ग (प्राकृलतक श्रोत 

उत्िनन् तथा लबक्री) 

नगरकार्िपालिकािे लनणिर् गरे 

बमोलिम  
 

82 
दफरदफरे, वािुवा वालसङ्ग, माटो 

उत्िनन िताि नलवकरण क्रमशिः  
प्रिशे सरकारको कानुन बमोलिम   

83 
ह्याण्िीक्राफ्ट तथा उद्योग धन्िा 

सञ्चािन तफि का करहरु 
५,०००।०० र २,५००।००   

84 
कार्ाििर्ीर् कागिात प्रलतलिलप 

िस्तुर  
प्रलत पाना रू. ५।००  

86 रलसि प्रलतलिलप प्रलत रलसि रू. ५०।००  

87 

मालथ उल्िेलित प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलिम अन्र्को 

हकमा  

१,०००।०० िलेि 

२५,०००।०० 

सम्म 

नगरकार्िपालिकाबाट लनणिर् भए 

बमोलिम हुने 

 

चारदकल्िा तथा घरबाटो िस्ता लसफाररसहरु दिए पश्चात् एकै आ.व./सो को 

तोदकएको लनलश्चत म्र्ािमा काम नभएर सो म्र्ाि पलछ सोही दकिा िग्गाको पुनिः 

सोही लसफाररस लिन आउुँिा सोको िालग िाग्ने िस्तुर सुरुमा सेवा प्रिान गिािका वित 



सरह नै हािको भौलतक संरचना लनमािणको अवस्था हरेी उपिब्ध गराउनुपने    

 

  



घर नक्सा नलवकरण लवर्र्मा थप व्यवस्था 

 सालवक गा.लव.स.मा नक्सा पास भएको र आंलशक लनमािण सम्पन्न (नलवकरण 

नगररएको हकमा)  समेतिाई हाि लनमािण सम्पन्न लिन आउुँिा एकमुष्ठ रू. ५ 

(पाुँच) हिार र सम्पन्न िस्तुर समेत लिर्ि लनमािण सम्पन्न लिन आउुँिाका 

वितसम्म लनमािण भएको भवनको लनमािण सम्पन्न दिन सदकने,  

 नगरपालिका भएपलछ नक्सा पास भएको र २ वर्ि समाप्त भएमा थप २ वर्ि 

(प्रथमपटक स्वीकृत लिएको लमलतिेलि िम्मा ४ वर्ि सम्म) नबढ्ने गरी 

एकपटकका िालग नक्सा नलवकरण गने  

 नगरपालिका भएपलछ नक्सापास भएको र ४ वर्ि समाप्त हुिाुँसम्म लनमािण 

आंलशक रुपमा लनमािणालधन रहमेा नक्सा स्वीकृत पश्चात् लनमािण भए भन्िा 

बाुँकीको वगिदफटको नर्ाुँ नक्सा पास सरह थप रािस्व लिई अलन्तम पटकका 

िालग लनमािण गनिका िालग नलवकरण गने तर सो अवलधसम्म कुनै पलन लनमािण 

कार्ि सुरु नगरेमा हािको भवन मापिण्ि बमोलिम हुने गरी नर्ाुँ नक्सापास 

सरह नलवकरण िस्तुर लिने । 

  



 

अनसुूची - १४ 

(िफा १४ सुँग सम्बलन्धत)    

पर्िटन शलु्क     

क्र.स. लववरण िर 
      

      
 

र्स सम्बन्धी ब्र्बस्था प्रचलित कानुन बमोलिम हुनेछ । 

  

  



अनसुूची - १५ 

(िफा १५ सुँग सम्बलन्धत) 

िररवाना  

लस.नं

. 
सामानको दकलसम 

िररवाना गरी 

सामान दफताि दिने 

समर् 

िररवाना रु. कैदफर्त 

१ ठेिा ३ पाङग्रे पक्राउ परेकै दिन १००० 
३५ दिनसम्ममा 

सामान दफताि लिन 

नआएमा उि 

सामान िफत 

गररनेछ ।  

२ गािा ३ र ४ पाङग्रे पक्राउ परेकै दिन १५०० 

३ फिफुि साईकि पक्राउ परेकै दिन १००० 

४ धुम्ती पसि पक्राउ परेकै दिन ५०० 

५ आर्ुिवेदिक और्धी पक्राउ परेकै दिन ५०० 

६ लचर्ा पसि  पक्राउ परेकै दिन ५०० 

७ स्याण्ि बोिि पक्राउ परेकै दिन   

सामान िफत गने 

८ होर्ििङ्ग बोिि पक्राउ परेकै दिन   

९ टल्र्ाक्स फे्रस व्यान पक्राउ परेकै दिन   

१० फ्िेक्स ब्र्ानर पक्राउ परेकै दिन   

११ गेट पक्राउ परेकै दिन   

१२ कपिाको व्यानर पक्राउ परेकै दिन   

१३ चुरोट पसि  पक्राउ परेकै दिन ५०० 

१४ नाङिो पसि पक्राउ परेकै दिन ५००   

१५ व्यावसालर्क स्टि पक्राउ परेकै दिन   सामान िफत गने 

१६ लस.िी. चक्का पक्राउ परेकै दिन ५००   

१७ कुिुरा पक्राउ परेकै दिन ५००   

१८ 
िसी, वाख्रा 

(चौपार्ा) 
पक्राउ परेकै दिन ५००   

१९ पंिी  पक्राउ परेकै दिन ५००   

२० सािसब्िी  पक्राउ परेकै दिन ५००   

२१ तरकारी पक्राउ परेकै दिन ५००   

२२ फिफुि साईकि पक्राउ परेकै दिन ५००   



२३ चना चटपटे िोचा पक्राउ परेकै दिन ५००   

२४ पानीपुरी िोचा पक्राउ परेकै दिन ५००   
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७० छ चके्क ट्रक/रट्रपर ४,०००।०० ८,०००।०० 

िररवानामा 

वािुवाको रकम 
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अनसुूची - १६ 

(िफा १६ सुँग सम्बलन्धत) 

कर छुट सम्बन्धमा । 

      र्स नगरपालिका िेत्रलभत्र रहकेा करिाताहरूिार्ि िहेार् बमोलिको करमा कर 

छुट दिने व्यवस्था गररएको छ ।   

   १.   २०७२ सािमा गएको महाभुकम्पमा परी घरको पूणि िलत भर्ि 

नगरपालिकाबाट भुकम्पलपलित 'क' वगिको कािि िारी गररएका भुकम्पलपलितहरूिे 

नगरिेत्रमा आवसीर् घर लनमािण गनि एक पटकका िालग पलहिो तल्िा (१००० 

वगिफुटमा नबढ्ने गरी) मा िाग्ने नक्सा पास शुल्क िाग्नेछैन ।  

   २. िफा २ बमोलिमका करिाताहरूिार्ि आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को कार्तिक 

मसान्तलभत्र सम्पलि कर िालििा गरेमा र्स आर्थिक बर्िमा िाग्ने सम्पलि करमा १५ 

(पन्र) प्रलतशत र आर्थिक बर्ि २०७८।०७९ को वर्िभरर सम्पलि कर िालििा गरेमा 

र्स आर्थिक बर्िमा िाग्ने सम्पलि करमा ५ (पाुँच) प्रलतशत छुट दिर्नेछ । 

  ३. मृतक पलछको नाता प्रमालणतमा गररने सििलमन र भुकम्पपीलितको नक्सा पासका 

वित विा कार्ाििर्बाट गररने सििलमनमा िस्तुर निाग्ने    

  ४.  पर्िटन व्यावसार् अन्तगित लस.नं.१ िलेि २० सम्म उल्िेलित पर्िटन 

व्यावसार्हरुिाई वार्र्िक रुपमा िाग्ने िताि तथा नलवकरण िस्तुरमा ५० (पचास) 

प्रलतशतिे हुने रकम छुट दिईनेछ, 

  ५. आ.व. २०७७/०७८ को मात्रै सम्पलि कर लतनि छुट भएका करिाताको हकमा 

२०७८ कार्तिक मसान्तसम्म कर लतनि आएमा (आ.व. २०७७/०७८ मात्रै वक्र्ौता 

रहकेो हकमा) सो वक्र्ौतामा िाग्ने िररवाना छुट, 

  ६. आ.व. २०७७/०७८ को मात्रै व्यावसार् कर लतनि छुट भएका क रिाताको हकमा 

२०७८ कार्तिक मसान्तसम्म कर लतनि आएमा (आ.व. २०७७/०७८ मात्रै वक्र्ौता 

रहकेो हकमा) सो वक्र्ौतामा िाग्ने िररवाना छुट, 

  ७. आ.व. २०७८/०७९ मा अग्रीम (वार्र्िक रूपमा) बहािकर लतने करिातािाई 

एकमुष्ठमा १० (िश) प्रलतशतिे हुन आउने रकम छुट दिईनेछ । 

  ८.  आ.व. २०७७।०७८ को िालग नगरपालिका िेत्रलभत्रबाट लनकासी हुने ढंुगा, लगट्टी, 

वािुवा, रोिा, ग्राभेि र माटोको लबक्री शुल्क संकिनको ठेक्का सम्वन्धी लशिवन्िी 



वोिपत्र आह्वान गिाि बोिपत्रिातािे कबोि गरेको कुि कबोि अंकिाई िईु दकस्ता 

कार्म गरी पलहिो दकस्ता वापत कुि कबोि अंकको ५० प्रलतशतिे हुने रकम 

सम्झौता हुनु अगावै बुझाउनु पने र बाकी ५० प्रलतशत रकम २०७७ पौर् मसान्त 

लभत्र बुझाउनु पने छ । कुि कबोि अंकको एकमुष्ट रकम सम्झौताको समर्मा नै 

अलग्रम वुझाएमा कार्ाििर्िे लनणिर् गरी कबोि अंकको बढीमा १० प्रलतशत सम्म 

छुट दिन सदकनेछ ।    
 

र्स सम्बन्धी अन्र् व्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कार्िपालिकािे तोके बमोलिम 

हुनेछ । 

 

 

 


