
तारकेश्वर नगरपालिकाको अलथिक ऐन २०७७ 

सभाबाट स्वीकृत लमलतः २०७७।०३।११ 

प्रस्तावनामा : तारकेश्वर नगरपालिकाको अलथिक वषि २०७७।०७८ को ऄथि सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायािन्वयन गनिको 

लनलम्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकिन गनि, छुट लदने तथा अय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनि वाञ्चछनीय 

भएकोिे, 

    नेपािको संलवधान धारा २२८ को ईपधारा (१) बमोलजम तारकेश्वर नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।     

१.  संलिप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१) यस ऐनको नाम “अलथिक ऐन,  २०७७” रहकेो छ ।       

(२) यो ऐन तारकेश्वर नगरपालिका क्षते्रमा सम्वत् २०७७ साि श्रावण १ गतेदलेख प्रारम्भ हुनेछ ।     

२.  सम्पलि कर : नगरपालिकाका क्षते्र लभत्र ऄनुसूची - १ मा ईल्िेख भए बमोलजम सम्पलि कर िगाइने र ऄसुि 

ईपर गररनेछ । भवनको मूल्याङ्कन दर, भवनको ह्रास कट्टी प्रलतशत र ह्रास कट्टी गने ऄवलध ऄनुसूची - २ 

ऄनुसार गररनेछ ।         

३. भुलम कर (मािपोत) : नगरपालिका क्षते्र लभत्र ऄनुसूची -३ मा ईल्िेख भए बमोलजम भलूम कर (मािपोत) 

िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

४.  घर वहाि कर : नगरपालिका क्षते्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि,ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी पुरै अंलशक तवरिे वहािमा लदइएकोमा ऄनुसूची - ४ मा ईल्िेख भए बमोलजम घर वहाि कर 

िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

५.  व्यावसाय कर : नगरपालिका क्षेत्र लभत्र व्यापार, व्यावसाय वा सेवामा पुुँजीगत िगानी र अलथिक कारोवारका 

अधारमा ऄनुसूची - ५ मा ईल्िेख भए बमोलजम व्यावसाय कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनछे ।  

६.  जलिवुटी, कवािी र जीवजन्तु कर :  नगरपालिका क्षते्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, खोटो जलटवटुी, वन 

कस, कवाडी माि र प्रचलित कानुनिे लनषधे गररएको जीवजन्तु बाहकेका ऄन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुको 

हाड, लसंग, छािा, प्वाुँख जस्ता वस्तुको व्यावसालयक कारोवार गरे वापत ऄनुसूची - ६ मा ईल्िेख भए 

बमोलजमको कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

७.   सवारी साधन कर :  नगरपालिका क्षते्र लभत्र दताि भएका सवारी साधनमा ऄनुसूची - ७ मा ईल्िेख भए 

बमोलजम सवारी साधन कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । 

८.   लवज्ञापन कर :  नगरपालिका क्षेत्र लभत्र हुने लवज्ञापनमा ऄनुसूची - ८ मा ईल्िेख भए बमोलजम लवज्ञापन कर 

िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा 

सोलह बमोलजम हुनेछ ।  



९.   मनोरञ्जन कर :  नगरपालिका क्षते्र लभत्र हुने मनोरञ्जन व्यावसाय सेवामा ऄनुसूची - ९ मा ईल्िेख भए 

बमोलजम व्यावसाय कर िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ ।    

१०.  बहाि लवटौरी शुल्क :  नगरपालिका क्षते्र लभत्र अफुि ेलनमािण गरेका, रेखदखे वा सञ्चािन गरेको ठाईुँमा 

ऄनुसूची - १० मा ईल्िेख भए ऄनुसार बहाि लवटौरी शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

११.  पालकिं ग शुल्क :  नरपालिका क्षते्र लभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पालकिं ग सुलवधा ईपिब्ध गराए वापत ऄनुसूची 

- ११ मा ईल्िेख भए बमोलजम पालकिं ग शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

१२.  टे्रलकंग,कोयोलकङ, क्यानोइगं, बन्जीजलम्पंग, लजपफ्िायर र यािल ंटग शुल्क: नगरपालिकािे अफ्नो 

क्षते्रलभत्र टे्रलकंग,कोयोलकङ, क्यानोइगं, बन्जीजलम्पंग, लजपफ्िायर र यािलफंटग शुल्क ऄनुसूची - १२ िगाइने र 

ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

१३.  सेवा शुल्क दस्तुर: नगरपालिकािे लनमािण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनुसूची - १३ मा ईल्िेख 

भएमा ईलल्िलखत स्थानीय पुवािधार ईपिब्ध गराइएको  सेवामा सेवाग्राहीबाट ऄनुसूचीमा व्यवस्था भए 

ऄनुसार शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ ।  

१४.  पयिटन शुल्क :  नगरपालिकािे अफ्नो क्षते्र लभत्र प्रवेश गने पयिटकहरुबाट ऄनुसूची - १४ मा ईलल्िलखत 

दरमा पयिटन शुल्क िगाइने र ऄसुि ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा 

व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम 

 हुनेछ ।    

१५.  कर छुट : यस ऐन बमोलजम कर लतने दालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन लकलसमको कर छुट 

लदइने छैन । यस बुुँदामा जुनकुनै कुरा िेलखएको भए तापलन तर नगरपालिकािे यसै लवधेयकको ऄनुसूची - 

१५ मा ईल्िेख गरे बमोलजम र २०७२ सािमा गएको महाभकुम्पमा परी घरको पूणि क्षलत भआि 

नगरपालिकाबाट भकुम्पलपलडत 'क' वगिको काडि जारी गररएका भकुम्पलपलडतहरूिे नगरक्षते्रमा अवसीय घर 

लनमािण गनि एक पटकका िालग पलहिो तल्िा (१००० वगिफुटमा नबढ्ने गरी) मा िाग्ने नक्सा पास शुल्क 

िाग्नेछैन र दफा २ बमोलजमका करदाताहरूिाआि चािु अ.व. को प्रथम चौमालसक (कालतिक मसान्त) सम्ममा 

सम्पलिकर लतने करदाताहरूिाआि कर रकमको १० प्रलतशतिे हुन अईने रकम छुट लदआिनेछ ।        

१६.  कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कायिलवलध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनुसार कर तथा शुल्क 

संकिन सम्बन्धी कायिलवलध नगरपालिकािे तोके ऄनुसार हुनेछ ।     

 

 

 

 



ऄनुसूची - १ 

(द ा २ सँग सम्बलन्धत) 

सम्पत्ति करको दररेटः 

तारकेश्वर नगरपालिका िेत्रलभत्र अ.व. २०७७।०७८ देलख िागु हुनेसम्पलि करको लस्वकृत दररेट 

करयोग्य सम्पलिको मूल्य बालषिक दर  
मुल्यांकन 

िाखमा 
कर रकम 

मुल्यांकन 

िाखमा 
कर रकम 

तीस िाख रुपैयाुँसम्मको मूल्यांकनमा   एक मुष्ठ रु ५०० १ ५०० ३० ५०० 

एकतीस िाख दलेख चािीस िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु ३० ३१ ९३० ४० १२०० 

एकचािीस िाख दलेख पचास िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख ३५ ४१ १४३५ ५० १७५० 

एकाईन्न िाख दलेख साठ्ठी िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु ४५ ५१ २२९५ ६० २७०० 

एकसठ्ठी िाखदलेख सिरी िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु. ५५ ६१ ३३५५ ७० ३८५० 

एकहिर िाखदलेख ऄसी िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु. ६५  ७१ ४६१५ ८० ५२०० 

एकासी िाखदलेख नब्बे िाख रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु. ७० ८१ ५६७० ९० ६३०० 

एकान्नब्बे िाखदलेख एक करोड रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु. ७५ ९१ ६८२५ १०० ७५०० 

एक करोड एक िाख दलेख एक करोड बीस िाख 

रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. ८५ १०१ ८५८५ १२० १०२०० 

एक करोड एक्काआिस िाख दलेख एक करोड चािीस 

िाख रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. १०५ १२१ १२७०५ १४० १४७०० 

एक करोड एकचािीस िाख दलेख एक करोड साठ्ठी 

िाख रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. ११५ १४१ १६२१५ १६० १८४०० 

एक करोड एकसठ्ठी िाखदलेख एक करोड ऄसी 

िाख रुपौयुँसम्म 
प्रलत िाख रु. १२५ १६१ २०१२५ १८० २२५०० 

एक करोड एकासी िाख दलेख दआुि करोड रुपैयाुँसम्म प्रलत िाख रु. १३५ १८१ २४४३५ २०० २७००० 

दआुि करोड एक िाख दलेख दआुि करोड पचास िाख 

रुपौयुँसम्म 
प्रलत िाख रु. १५० २०१ ३०१५० २५० ३७५०० 

दआुि करोड एकाईन्न िाखदलेख तीन करोड 

रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. १७० २५१ ४२६७० ३०० ५१००० 

तीन करोड एक िाख दलेख तीन करोड पचास िाख 

रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. १९० ३०१ ५७१९० ३५० ६६५०० 

तीन  करोड एकाईन्न िाखदलेख चार करोड 

रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. २०५  ३५१ ७१९५५ ४०० ८२००० 

चार करोड एक िाख दलेख चार करोड पचास िाख 

रुपैयाुँसम्म 
प्रलत िाख रु. २२० ४०१ ८८२२० ४५० ९९००० 

चार करोड एकाईन्न िाखदलेख पाुँच करोड 

रुपैयाुँसम्म  
प्रलत िाख रु. २३० ४५१ 

१०३७३

० 
५०० 

११५००

० 

पाुँच करोड एक िाख भन्दा मालथ प्रलत िाख रु. २५० ५०१ 
१२५२५

० 
  



नोटः मुल्यांकन रकमिाइ रु िाखमा (ROUND FIGURE) मा पररणत गरी करको दर लनधािरण हुनेछ । 

स्पष्टीकर ः  

१. नगरपालिकाद्वारा अफ्नो क्षते्रलभत्रको सम्पलि कर िाग्ने भवनको ऄनुसूची - २ र जग्गाको मुल्यांकनको सम्बलन्धत 

मािपोत कायाििय (मनमैजु र टोखा) बाट रलजष्ट्टे्रशन प्रयोजनाथि लस्वकृत भएको रकमिाइ अधार मानी मूल्य 

लनधािरण गरी सो मूल्यमा ऄनुसूची - १ बमोलजम सम्पलि कर िगाइ ऄसूि गररनेछ । भवनको क्षते्रफि कायम गदाि 

स्वीकृत नक्शा र लनमािण भएको भवनको क्षते्रफिमा फरक भएमा लनमािण भएको भवनको क्षते्रफििाइ अधार 

मालननेछ ।  

 

२. मालथ बुुँदा नं.१ बमोलजम सम्पलि कर िाग्ने भवन र जग्गा बाहके भवन नभएको बाुँकी जग्गामा ऄनुसूची - ३ को 

दरमा भलूमकर (मािपोत) िगाइ ऄसूि गररनेछ । हाि एकपटकका िालग सम्पलिकर ऄसुि गदाि अ.व. 

२०७१/०७२ दलेख गणना गरी कर ऄसुि गने लनणिय गररयो ।     

 

३. संयुि तथा सामुलहक अवासको सम्पलि कर लनधािरणः   

(१) बह ुतिे सामुलहक अवास (ऄपाटिमेन्ट वा फ्ल्याट) वा संयुि अवास  (हाईलजङ्ग) वा कुनै घरको लवलभन्न 

तिाहरु वा एकै तिामा पृथक, पृथक स्वालमत्व रहकेोमा त्यस्तो पृथक, पृथक स्वालमत्व भएका भागहरु वा 

तिाहरुको सम्पलि कर सम्बलन्धत स्वालमत्ववािा व्यलिहरुको नाममा दहेाय बमोलजम लनधािरण गरी ऄसुि 

ईपर गररनेछः  

(क) बहु तिे सामुलहक अवास (ऄपाटिमेन्ट वा फ्ल्याट) को हकमा घर ज–ेजलत क्षते्रफिको ऄपाटिमेन्ट वा 

फ्ल्याट रालजनामा वा स्वालमत्व हस्तान्तरणको लिखत पाररत गरी हक हस्तान्तरण भएको छ सोही बराबर 

घर (ऄपाटिमेन्ट वा फ्ल्याट) को क्षते्रफि कायम  

गररनेछ  ।  

(ख) बहु तिे सामुलहक अवास (ऄपाटिमेन्ट वा फ्ल्याट) को जग्गाको क्षते्रफि कायम गदाि रालजनामा वा 

स्वालमत्व हस्तान्तरणको लिखतमा ईल्िेख भएको भए सोही जग्गाको क्षते्रफि र ईल्िेख नभएको भए घर 

(ऄपाटिमेन्ट वा फ्ल्याट) को स्वालमत्व बराबरको क्षते्रफि मालन सो को दइु गुणा बराबरको जग्गाको 

क्षते्रफि कायम गररनेछ ।  

(ग) मालथ खण्ड (क) र (ख) मा ईल्िेख भए बमोलजम हुन अईन े घर र जग्गाको क्षते्रफििाइ अधार मानी 

स्वीकृत दर ऄनुसार मूल्याङ्कन गरी कर लनधािरण गररनेछ ।  

(घ) संयुि अवास (हाईलजङ्ग) को जग्गाको क्षते्रफिको हकमा रालजनामा वा हक हस्तान्तरणको लिखतमा 

ईल्िेख भए बराबरको जग्गाको क्षेत्रफि कायम गररनेछ ।  

(२) नगरपालिकािे तोकेको ऄवलधलभत्र सामूलहक अवास वा संयुि अवास लनमािण भएका अवास लवक्री नभइ 

बाुँकी रहकेो स्टकमा सम्पलि कर िाग्न ेछैन । तर ऄनुगमन गदाि त्यसरी लबक्री नभएको स्टकको कुनै प्रकारिे 

ईपयोग भएकोमा त्यस्तो स्टकमा कर िाग्नेछ ।   

(३)  नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार वा नगरपालिकाको स्वीकृत लिइ लनमािण भएको संयुि अवास वा सामुलहक 

अवासको सामूलहक ईपभोगमा रहने वेसमेण्ट, बगै ुँचा, पालकि ङ्ग तथा सडक क्षेत्रमा सम्पलि कर िगाआने छैन ।    

 

४. लिज सम्झौता बमोलजमको सम्पलिमा कर िाग्नेः     



(१) कुनै व्यलि वा संस्थाको नाममा जग्गाको स्वालमत्व भइ ऄको व्यलििे भवन अलद भौलतक संरचनाको 

लनमािण, लवकास र सम्बर्द्धिन गरी भोग गरेको सम्पलिको कर लतनुिपने दालयत्व सम्बन्धमा लनजहरुबीच भएको 

सम्झौतामा स्पष्ट ईल्िेख गररएको हकमा सोही बमोलजम हुनेछ । यलद सम्झौतामा स्पष्ट प्रावधान ईल्िेख 

नगररएको भएमा सम्पलिको भोग गने वा लिजमा लिने व्यलि वा संस्थािे यस ऄनुसूची बमोलजमको कर 

दालखिा गनुिपनेछ ।    

(२) मालथ बुुँदा - १ बमोलजमको लिज सम्झौता भंग भएमा वा कायािन्वयन नभइ सम्झौताको यथाथि पररपािना 

नगररएको ऄवस्थामा सम्पलि कर लतने दालयत्व सम्बलन्धत जग्गा धनीको  

हुनेछ ।  

(३) प्रचलित नेपाि कानून र यस ऄनुसूची बमोलजम सम्पलि कर छुट हुन े व्यलि वा लनकायको जग्गामा 

व्यवसालयक प्रयोजनका िालग भवन लनमािण गरी ईपयोग गरेको भए ईि भवन र सो िे चचकेो जग्गामा 

सम्पलि भोग गने व्यलि वा संस्थाबाट यस ऄनुसूची बमोलजम सम्पलि कर िगाइ ऄसुि ईपर गररनेछ ।     

(४) सम्पलि कर छुट हुने व्यलि वा लनकायको जग्गामा एईटा प्रयोजनको िालग बनाएको भवन सो प्रयोजन 

पररवतिन गरी व्यवसालयक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको पाइएमा कर ऄलधकृतिे कर लनधािरण गरी कर ऄसुि गनेछ 

।    
 

५. अलथिक बषि २०७६।०७ ७ को कालतिक मसान्तलभत्र सम्पलि कर दालखिा गरेमा यस अलथिक बषिमा िाग्ने सम्पलि 

करमा दश प्रलतशत छुट लदआनेछ । अलथिक बषि २०७५।०७६ भन्दा ऄगालडका करहरूिाआि घर जग्गा कर नै तत् तत ्

वषिको दररेटिे लिआिनेछ ।   
 

    यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन दहेायको घर र घर जग्गामा सम्पलि कर िाग्ने छैन ।  

(क) नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र स्थानीय सरकारको स्वालमत्वमा रहकेो घर र घरजग्गा,  

(ख) सरकारी ऄस्पतािको घर र घरजग्गा,  

(ग) गुठीको स्वालमत्वमा रहकेो घर र घरजग्गा,  

(घ) मुनाफाको ईरे्द्धश्य नराखी सञ्चािन गररएको सरकारी, सामुदालयक तथा साविजलनक लशक्षण संस्था, कम्पनी, 

सलमलत, प्रालधकरण, बोडि र सरकारी संस्थानको घर र घरजग्गा, 

(ङ) मुनाफाको ईरे्द्धश्य नराखी सञ्चािन भएका संघ, संस्थाको घर र घरजग्गा, 

(च) धालमिक संस्था (मलन्दर, गुम्बा, चचि, मलस्जद अलद) को घर र घरजग्गा, 

(छ) खानेपानी संकिन, पोखरी, लवधुतगृह, मसानघाट, कलिस्तान, कवििा, मजार, लवमानस्थि, बसपाकि , 

रंगशािा, ईद्यान, पाकि  जस्ता साविजलनक ईपयोगका स्थिहरु,  

(ज) राजदतुावास, वालणज्य लनयोग, कुटनैलतक लनयोगका घर र घरजग्गा ।        

     

  



ऄनुसूची - २  

(द ा २ सँग सम्बलन्धत)    

भवनको मूल्याङ्कन दर, भवनको ह्रास कट्टी प्रलतशत र ह्रास कट्टी गने ऄवलध 
 

घरको मुल्यांकन भवनको बनौटको अधारमा भवनको मूल्याङ्कन दर दहेाय बमोलजम कायम गररएको छ । 

भवनको बनौट र सोमा ह्रास कट्टी गने तररका समान ह्रास कट्टी पर्द्धलत (Straight Line Method) ऄनुसार 

हुनेछ । यसको गणना दहेाय बमोलजम गररनेछः       

 

लस.नं. 

 

घरको वनावट 

औषत िागत दर 

(प्रलत वगि ुट)  

प्रलत वषि वगि ुट 

ह्रासकट्टी 

प्रलतशतमा 

घर, भवन भौलतक 

संरचनाको अयु  

१ लभत्री बालहरी काुँचो आिट्टािे बनेको माटोको 

जोडाआि भएका सबै लकलसमका घर  
रू. ५००।०० ४ प्रलतशत १५ 

२ लभत्र काुँचो बालहर पाको इट्टा माटोको  जोडाइ 

भएका सबै लकलसमका घर र काठैकाठबाट 

बनेका घर   

रू. ६००।०० ३ प्रलतशत २५ 

३ लभत्र बालहर पाको इट्टा वा ढंुगामा माटोको 

जोडाइ भएका सबै लकलसमका घरहरु   
रू. १,५००।०० २ प्रलतशत ३५ 

४ लप्रफ्याब भवन, गोदाम भवन   
रू. १,५००।०० २ प्रलतशत ३५ 

५ लभत्रबालहर पाको इट्टा वा ढंुगा वा ब्िकमा 

लसमने्टको जोडाइ भएका सबै लकलसमका 

घरहरु 

रू. १,५००।०० १ प्रलतशत ७० 

६ स्टीि स्ट्रक्चर (ट्रस)भवन 
रू. १,६००।०० २ प्रलतशत ३५ 

७ अर लस.लस. फे्रम स्ट्रक्चरबाट बनेका घर        
रू. १,८००।०० ०.७५ प्रलतशत १०० 

८  लिफ्ट लसष्टमको घरहरु   
रू. २,२००।०० ०.७५ प्रलतशत १०० 

 

 

ऄनुसूची - ३ 

(द ा ३ सँग सम्बलन्धत)    

भलूमकर (मािपोत) दरहरु 

क्र .स. करका िेत्र/ लववर  दर 
कैल यत 

    १ 
मािपोत प्रलत अना 

(३१.७९ वगिलमटर) 

क  वगि  

 (वडा नं. - ४, ७, ८, ९, १०, ११) 

ख  वगि  

(वडा नं.- १, 

२, ३, ५, ६) 

 

रु. १० रु. ७  

 



 जररवाना कुि वक्यौतामा वालषिक ५ प्रलतशतका दरिे र ऄलधकतम् ५० प्रलतशतसम्म , 

 जग्गा दतािका वखत एकमुष्ठ लतनि अईनेको हकमा चािु अ .व .कै ईल्िेलखत दररेटमा मािपोत 

ऄसुिी गने  ,सो मा जररवाना निाग्ने  । 

 

 

  



ऄनुसूची - ४ 

(द ा ४ सँग सम्बलन्धत)    

घरबहाि करका दरहरु 

 

क्र.स. करका िेत्र/ लववर  दर 

१ 
घर बहािकर     

५ प्रलतशत र १० प्रलतशत (संिग्न सूचीमा ईल्िेख 

भए बमोलजम) 

२ जग्गा भाडाकर २ प्रलतशत  
 

 अवसीय घरबहाि करमा ५ प्रलतशत  ,व्यापाररक प्रयोजन तथा व्यावसालयक घर बहािकरको १० प्रलतशत न ै

िागु हुने र संघसंस्था तथा ऄन्य प्रकृलतका व्यावसायहरूिाआि १० प्रलतशत िाग्नेछ ।             

 

तारकेश्वर नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका बहाि कर न्यूनतम् भाडादर तोलकएको छ ।  

शीषिक   

वगि क (वडा नं. ४, ७, ८, ९, १०, 

११) 

वगि ख (वडा नं. १, २, ३, ५, 

६) 

लभत्री सडक मुि सडक लभत्री सडक मुि सडक 

टहरा अवासको िालग मालसक १००० १५०० ५०० १००० 

टहरा व्यावसायको िा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 

जग्गा प्रलत रोपनी वालषिक २०००० 

 

तारकेश्वर नगरपालििका क्षते्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, जग्गा वा 

पोखरी वा ऄन्य सम्पलि पुरै वा अंलशक तबरिे बहाि िगाएकोमा बहाि रकममा दहेाय बमोलजम बहािकर 

संकिन गररनेछः    

(१) करदातािे अफुिे बहािमा िगाएको बहाि रकम स्वंय घोषणा गनि सक्नेछ ।      

(२) करदातािे घोषणा गरेको बहािकरको दर मालथ ईल्िेख भए भन्दा कम दररेट पेश भएमा मालथ ईल्िेख 

भए बमोलजम न्यूनतम् भाडादर मानी बहािकर लनधािरण गररनेछ ।        

(३) कुनै पलन व्यावसायीहरुिे अफ्नो व्यवासाय रहकेो घर, कोठाको बहािकर भुिानी गदाि लनजको 

व्यावसाय, फमि, कम्पनी वा सो सुँग सम्बलन्धत ऄन्य जुनकुनै भएतापलन सो को भने ऄलडट गदािका वखत 

दखेाइएको १० प्रलतशत बहािकर नै कायम हुनेछ र सोही बमोलजम बहािकर चिुा गनुिपनेछ ।  

  



ऄनुसूची - ५ 

(द ा ५ सँग सम्बलन्धत)    

व्यावसाय करका दररेटहरु 

लस.नं. व्यवसाय, सेवा दताि  दस्तुर नलवकर  दस्तुर कैल यत 

  (क) व्यापाररक वस्तु कर  

१ खुद्रा लकराना पसि 500.00 375.00 
 

२ लकराना पसि मलदरा सलहत  1,000.00 750.00 
 

३ लकराना पसि ग्यास सलहत  1,000.00 750.00 
 

४ लकराना पसि ग्यास, मलदरा समेत 1,500.00 1,125.00 
 

५ लकराना होिसेि 1,500.00 1,125.00 
 

६ ग्यास लडपो 1,500.00 1,125.00 
 

७ सुपर माकेट, सलपङ्ग सेन्टर  6,000.00 4,500.00 
 

८  लकराना पसि (स्टेशनरी समेत) 700.00 525.00  

९ लकराना पसि तरकारी समेत 1000.00 750.00  

१० लकराना पसि मासु समेत 1500.00 1125.00  

११ लकराना पसि डेरी समेत 1000.00 750.00  

१२ लकराना पसि पानीको जार समेत 1000.00 750.00  

१३ लकराना पसि र पान पसि समेत    1500.00 1125.00  

१४ 
लकराना पसि र बकेरी पसि 

समेत 
1500.00 1125.00  

१५ ग्यास तथा भाडा पसि  1500.00 1125.00  

१६ डेरी पसि लचया पसि समेत 1500.00 1125.00  

१७ 
लकराना पसि फिफुि पसि 

समेत 
1500.00 1125.00  

१८ 
लकराना पसि फिफुि पसि 

समेत 
1500.00 1125.00  

१९ 
िुगा लसईने टेिसि, कपडा पसि र 

लसरक पसि समेत 
1000.00 750.00  

२०  लगफ्ट शप र स्टेशनरी पसि समेत    1500.00 1125.00  

२१ 
चस्मा पसि र अुँखा लक्िलनक 

समेत 
1000.00 750.00  

२२ 
लससा पसि र प्िाआिहाईस तथा 

प्िाआिईड समेत 
1500.00 1125.00  



२३ मासु तथा तरकारी पसि समेत 1500.00 1125.00  

२४ 
जुिा पसि र रेलडमेड कपडा लवक्री 

पसि समेत 
1000.00 750.00  

२५ 
कस्मेलटक र रेलडमेड कपडा लवक्री 

पसि  
1000.00 750.00  

२६ स्पोट हाईस  1000.00 750.00  

२७ लडपाटिमेन्टि स्टोर 4,000.00 3,000.00  

२८ माटि, लमनी माटि  2,000.00 1,500.00  

२९ मलदरा लडिर लवतरक  6,000.00 4,500.00  

३० मलदरा खुद्रा पसि  2,000.00 1,500.00  

३१ पान पसि 1,000.00 750.00  

३२ 
सुतीजन्य पदाथि अयातकताि तथा 

लडिर लवतरक  
6,000.00 4,500.00  

३३ वेकरी पसि 1,000.00 750.00  

३४ 
वेकरी पसि (ईत्पादन समेत साथै 

क्याफे समेत) 
1,500.00 1,125.00  

३५ डेरी 1500.00 1125.00  

३६ लचया, खाजा तथा नास्ता पसि 1,000.00 750.00  

३७ फिफुि तथा जुस पसि 1000.00 750.00  

३८ तरकारी पसि  500.00 375.00  

३९ फिफुि, जुस तथा तरकारी संयुि  1,500.00 1,125.00  

४० लमठाइ पसि ठुिा लकलसमका  2,000.00 1,500.00  

४१ 
लमठाइ पसि तथा लचया घर साना 

खािका  
1,000.00 750.00 

 

४२ मासु पसि (राुँगा, बगंुर)  1,000.00 750.00 
 

४३ 
मासु पसि (कुखुरा तथा ऄन्य 

पंक्षीजन्य) 
1,000.00 750.00 

 

४४ 
मासु पसि (खसी तथा कुखुरा 

तथा ऄन्य) 
2,000.00 1,500.00 

 

४५ माछा पसि  1,000.00 750.00 
 

४६ एग हाईस  1,000.00 750.00 
 

४७ 
पेय पदाथि लडिर तथा होिसेिर 

(मलदरा बाहके) 
2,000.00 1,500.00 

 



४८ 
थानको कपडा तथा कुताि सुरुवाि 

समेत लबक्री पसि  
1,500.00 1,125.00 

 

४९ 
ब्ल्यांकेट, लसरक, डस्ना 

िगायतका सामग्री लवक्री पसि  
1,500.00 1,125.00 

 

५० 
फेन्सी, पलस्मना, ढाका, कुताि 

सुरुवाि, साडी पसि  
1,000.00 750.00 

 

५१ व्याग पसि 1,000.00 750.00 
 

५२ 
सलटङ सुलटङ तथा बलुटक 

सम्बन्धी  
2,000.00 1,500.00 

 

५३ 
जुिा चप्पि, स्याण्डि पसि 

(लबलक्र मात्र) 
1,000.00 750.00 

 

५४ 
िुगा लसिाईने टेिसि तथा जुिा 

लसिाईने पसि  
500.00 375.00 

 

५५  लगफ्ट सप र 1,000.00 750.00 
 

५६ 
श्रृगंार, कस्मेलटक, चरुा पोते ररबन 

पसि (थोक)    
1,500.00 1,125.00 

 

५७ 
श्रृगंार, कस्मेलटक, चरुा पोते ररबन 

पसि ( खुद्रा)  
1,000.00 750.00 

 

५८ हस्तकिा तथा क्युररयो पसि 1,000.00 750.00 
 

५९ मूलति वेच्ने पसि   1,000.00 750.00 
 

६० 
पेलन्टङ्ग (लचत्र) सम्बन्धी, थान्का 

सामग्री पसि  
1,000.00 750.00 

 

६१ 
सुनचांदी, लहरामोती र पत्थरका 

सामग्री पसि 
2,500.00 1,875.00 

 

६२ फोटो स्टुलडयो 500.00 375.00 
 

६३ 
फोटो स्टुलडयो किर ल्याब 

सलहतको 
1,500.00 1,125.00 

 

६४ किर ल्याब 1,000.00 750.00 
 

६५ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान 

लबक्री पसि (थोक) 
1,500.00 1,125.00 

 

६६ 
पुस्तक तथा स्टेशनरी सामान 

लबक्री पसि (खुद्रा) 
1,000.00 750.00 

 

६७ स्पोटि हाईस, म्युलजक शप 1,000.00 750.00 
 

६८ चस्मा पसि  500.00 375.00  

६९ लस.डी. पसि 1,000.00 750.00  



७० लससा पसि 1,000.00 750.00  

७१ 
भाडा पसि ५ िाख सम्म िगानी 

भएको 
1,000.00 750.00  

७२ 
भाडा पसि ५ िाख भन्दा मालथ 

िगानी भएको 
1,500.00 1,125.00  

७३ 
फलनिचर तथा फलनिलसंग (ठुिो, 

सोरुम समेत) 
5,000.00 3,750.00  

७४ 

फलनिचर (काठबाट बनेका फलनिचर 

सम्बन्धी लवलवध लकलसमका 

सामग्री लवक्री), फलनिलसंग (कापेट, 

पदाि िगायत) मध्य े जुनकुनै एक 

भए तापलन  

2,000.00 1,500.00  

७५ 

लस्टिजन्य सामग्री तथा लस्टि 

दराज ममित तथा लनमािण तयारी 

लबक्री पसि 

1,500.00 1,125.00  

७६ वेलल्डंग तथा ग्रीि पसि  1,500.00 1,125.00  

७७ 

स्टीि ट्रस, अल्मोलनयम 

िगायतका सामग्री लनमािण तथा 

लबक्री पसि  

1,500.00 1,125.00  

७८ 
लप्र फ्याब िगायतका लनमािण 

सामग्री लबक्री पसि  
1,500.00 1,125.00  

७९ लसमेन्ट पसि (थोक) 3,000.00 2,250.00  

८० लसमेन्ट पसि (खुद्रा) 2,000.00 1,500.00  

८१ हाडिवेयर पसि  2,000.00 1,500.00  

८२ हाडिवेयर पसि लसमेन्ट सलहत 4,000.00 3,000.00  

८३ रंङ रोगन सलहतको हाडिवेयर पसि  4,000.00 3,000.00  

८४ रंङ रोगन पसि 2,000.00 1,500.00  

८५ 
टायि, माविि िगायतका सामग्री 

लबक्री पसि  
2,000.00 1,500.00  

८६ 
लनमािण सामग्री (इट्टा, रोडा, ढुगंा 

तथा वािुवा लवक्री लडपो) 
5,000.00 3,750.00 जग्गा भाडामा हो 

भने भाडाकर 

लतरेको प्रमाण 

पेश गनुिपन े

 
८७ 

लनमािण सामग्री (इट्टा, रोडा, ढुगंा 

तथा वािुवा लवक्री लडपो) सम्पकि  

कायाििय (स्टक नराखेको हकमा 

मात्र 

2,000.00 1,500.00 



८८ 
लबजुिीका सामान लबक्री गने 

पसि (थोक) 
2,000.00 1,500.00  

८९ 
लबजुिीका सामान लबक्री गने 

पसि (खुद्रा) 
1,500.00 1,125.00  

९० 

लट.भी., वालसंग मेलशन, लफ्रज, 

फोटोकपी मेलशन िगायतका 

सामग्री लबक्री पसि (लवलभन्न 

कम्पनीहरुका सोरुम, पसि)  

3,000.00 2,250.00  

९१ 
कम्प्युटर, मोबाइि लबक्री तथा 

ममित केन्द्र  
1,500.00 1,125.00  

९२ सोिार आन्भटिर पसि 1,500.00 1,125.00  

९३ 

ऄटोमोबाइि वकि शप, (हभेी 

भइेकि, ट्रक, िरी, चार पांग्रे 

भन्दा मालथका सवारी साधनहरुको 

ममित तथा बडी लनमािण) 

3,000.00 2,250.00  

९४ मोटर (चार पांग्र)े शोरुम 10,000.00 7,500.00  

९५ 
मोटर (चार पांग्र)े ररकलन्डसन 

खररद लवक्री 
6,000.00 4,500.00  

९६ 
मोटर (चार पांग्रे) पाटिस लबक्री 

केन्द्र 
4,000.00 3,000.00  

९७ 
मोटर (चार पांग्र)े ग्यारेज, सलभिसंग 

सेन्टर 
2,000.00 1,500.00  

९८ 
चार पांग्र े भन्दा मालथको गाडी 

ममित गने तथा बडी बनाईने सेन्टर 
8,000.00 6,000.00  

९९ मोटरसाआकि (दुइ पांग्र)े शोरुम 4,000.00 3,000.00  

१०० 
मोटरसाइकि (दुइ पांग्रे) 

ररकलन्डसन खररद लवक्री 
2,000.00 1,500.00  

१०१ 
मोटरसाआकि (दुइ पांग्र)े पाटिस, 

बडी बनाईने लबक्री केन्द्र 
2,000.00 1,500.00  

१०२ 
मोटरसाआकि (दुइ पांग्र)े सलभिसंग 

सेन्टर 
1,000.00 750.00  

१०३ साइकि (सोरुम) 1,500.00 1,125.00  

१०४ साइकि ममित  500.00 375.00  

१०५ 
मेशीनरी सामान तथा पाटिस लबक्री 

पसि  
1,500.00 1,125.00  



१०६ मेशीनरी सामान ममित पसि  1,000.00 750.00  

१०७ पेट्रोि÷लडजेि पम्प   10,000.00 7,500.00  

१०८ माछा एकुररयम पसि  1,000.00 750.00  

१०९ 
िुगा लसईने मेलशन लबक्री गने 

पसि  
1,000.00 750.00  

११० माटोको भाडा वेच्ने पसि 500.00 375.00  

१११ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

१००० दलेख 

२५००० सम्म 
नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए बमोलजम हुन े

 

 

     

  (ख) त्तवशेषज्ञ सेवा परामशश सेवा तथा अन्य व्यावसाय सेवा 

१ 

ऄनुसन्धान तथा परामशिदाता 

(कन्सल्टेन्सी) सल्िाहकार संस्था 

(लवदशेी) 

10,000.00 7,500.00 
 

२ 

ऄनुसन्धान तथा परामशिदाता 

(कन्सल्टेन्सी) सल्िाहकार संस्था 

(स्वदशेी) 

5,000.00 3,750.00 
 

३ ज्योलतष परामशि सेवा  1,000.00 750.00 
 

४ 

इलन्जलनयर (इलन्जलनयररंग कायि गने 

सम्बन्धी सम्पूणि) को कन्सल्टेन्सी 

फमि 

5,000.00 3,750.00 
 

५ मनोपरामशि संस्था २०००।०० १५००।००  

६ 
कानुन, व्यावसायको ि फमि 

ऄनुवादक, नोटरी पलब्िक 
3,000.00 2,250.00 

 

७ िेखापरीक्षण फमि 2,000.00 1,500.00 
 

८ िेखापढी फमि 1,500.00 1,125.00 
 

९ कम्प्युटर एनालिष्ट एण्ड प्रोग्रामर 2,000.00 1,500.00 
 

१० लचलकत्सकको लक्िलनक  2,000.00 1,500.00 
 

११ 
पशु, कृलष (भटेनरी) लचलकत्सकको 

लक्िलनक  
1,000.00 750.00 

 

१२ शेयर िोकरको फमि 2,000.00 1,500.00 
 

१३ बस सेवा सञ्चािन गने कम्पनी  5,000.00 3,750.00 
 



१४ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (ग) उत्पादनमुलक व्यावसाय 

१ 

हिुका पेय पदाथि ईद्योग 

(कोकाकोिा, पेप्सी कोिा, फु्रटी 

अलद) 

10,000.00 7,500.00 
घरेिुमा दताि 

भएका 

२ लडष्टीिरी ईद्योग 15,000.00 11,250.00 
 

३ 
अइसलक्रम ईद्योग ठुिो (३ 

लकिोवाट भन्दा मालथ) 
5,000.00 3,750.00 

 

४ 
अइसलक्रम÷कुल्फी ईद्योग ठुिो 

(३ लकिोवाट भन्दा सम्म) 
3,000.00 2,250.00 

 

५ लबस्कुट, पाईरोटी ईद्योग 5,000.00 3,750.00 
 

६ डेरी ईद्योग 8,000.00 6,000.00 
 

७ जुिा चप्पि ईद्योग, कारखाना  10,000.00 7,500.00 
 

८ व्याग, बले्ट अलद ईत्पादन ईद्योग 7,000.00 5,250.00 
 

९ 

तयारी पोशाक ईत्पादन गने 

व्यवस्था (गारमेन्ट) ठुिा -  

पुजीका अधारमा  

5,000.00 3,750.00  

१० 

तयारी पोशाक ईत्पादन गने 

व्यवस्था (गारमेन्ट) साना -  

पुजीका अधारमा 

2,500.00 1,875.00  

११ 
 ग्रीि ईद्योग (साना तथा ठूिा 

समेत)  
2,000.00 1,500.00  

१२ 
कपडा पेल्ने ईद्योग (पुराना 

कपडाबाट कपास तयार गने)  
5,000.00 3,750.00  

१३ 
लमलनरि वाटर ईद्योग÷पानी 

प्रशोधन केन्द्र    
8,000.00 6,000.00 

 

१४ कापेट, गिैंचा ईद्योग 7,000.00 5,250.00 
 

१५ पलश्मना ईद्योग 4,000.00 3,000.00 
 

१६ ढाका तथा ऄल्िो ईद्योग 3,000.00 2,250.00 
 

१७ 

कुनै एक प्रकृलतको लपसानी लमि 

भएमा प्रलत लमि (जस्तैः धान, 

तेि लमि) 

1,500.00 1,125.00 

सो मा ऄन्य 

प्रकृलतका थप भएमा 

प्रलत लमि रकम रू. 

१,०००।०० 



१८ मसिा लमि 3,000.00 2,250.00 
 

१९ 
प्िालष्टक तथा पाइप कारखाना÷ 

ईद्योग 
20,000.00 15,000.00 

 

२० 
प्िालष्टकको बोति वा झोिा 

बनाईने ईद्योग 
10,000.00 7,500.00  

२१ 
हलपिक, कुलिन िगायतका सामान 

बनाईने ईद्योग 
10,000.00 7,500.00  

२२ खाद्यान्न ईद्योग 8,000.00 6,000.00 
 

२३ दाना कारखाना लफड 8,000.00 6,000.00 
 

२४ नेपािी कागज कारखाना 2,000.00 1,500.00 
 

२५ ऄन्य घरेिु तथा साना ईद्योग 2,000.00 1,500.00 
 

२६ लससाको लचलिम ईद्योग  8,000.00 6,000.00 
 

२७ फिामे औजार ईत्पादन घरेिु 500.00 375.00 
 

२८ 

ऄस्फाल्ट प्िान्ट, ह्यमु पाइप, 

लसमेन्ट रेलडमेक्स प्िान्ट, वािुवा 

वालसंग 

8,000.00 6,000.00 
 

२९ 

औषधी पसि, भटेेनरी औषधी, 

सलजिकि इक्युपमेन्ट पि ईत्पादन 

ईद्योग 

7,000.00 5,250.00 
 

३० 
कंलक्रट ईद्योग (ब्िक, ररंग 

बनाईने) 
3,000.00 2,250.00 

जग्गा भाडामा हो 

भने भाडाकर 

लतरेको प्रमाण 

पेश गनुिपन े

३१ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (घ) कृत्तष तथा वन्यजन्तु 

१ 
साना कृलष फमि (फूि, तरकारी, 

च्याई, फिफूि) 
500.00 375.00 

 

२ 
ठूिो कृलष फमि (सेड हाईस, टनेि, 

ग्रीन हाईस) 
1,000.00 750.00 

 

३ गाइ, भसैीं फमि 500.00 375.00 
 

४ भडेा बाख्रा फमि 500.00 375.00 
 



५ 
कुखुरा, हाुँस फामि (५०० भन्दा 

मुलनका संख्या भएमा) 
1,000.00 750.00 

 

६ 
कुखुरा, हाुँस फामि (५०० भन्दा 

मालथका संख्या भएमा) 
2,000.00 1,500.00 

 

७ 
टकी तथा ऄन्य पंक्षीजन्य (५०० 

भन्दा मुलनका संख्या भएमा) 
1,500.00 1,125.00 

 

८ 
टकी तथा ऄन्य पंक्षीजन्य (५०० 

भन्दा मालथका संख्या भएमा) 
2,500.00 1,875.00 

 

९ बगंुर फमि 1,500.00 1,125.00 
 

१० माछा फमि 1,500.00 1,125.00 
 

११ ह्याचरी फमि    5,000.00 3,750.00 
 

१२ काठको सः लमि 6,000.00 4,500.00 
 

१३ सब ैप्रकारका फलनिचर ईद्योग 5,000.00 3,750.00 
 

१४ झ्याि ढोका कालभिंग ईद्योग 4,000.00 3,000.00 
 

१५ वेत, बाुँस फलनिचर ईद्योग 2,000.00 1,500.00 
 

१६ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

   

  (ङ) पयशटन व्यावसाय 

१ ट्राभि एजेन्सी 3,000.00 2,250.00 
 

२ टे्रलकंग एजेन्सी  4,000.00 3,000.00 
 

३ क्याफे, फास्टफुड  1,500.00 1,125.00 
 

४ होम स्टे  500.00 375.00 
 

५ 

होटि व्यावसाय (साना 

लकलसमका, खाना, खाजा, लचया 

िगायतका), तन्दरुी  

1,500.00 1,125.00 
 

६ होटि व्यावसाय (मलदरा समेत) 2,500.00 1,875.00 
 

७ 
होटि व्यावसाय (अवास 

सलहतको), ररसोटि व्यवासाय 
5,000.00 3,750.00 

 

८ गेष्ट हाईस एण्ड िज 4,000.00 3,000.00 
 

९ 
रेषु्टरेन्ट एण्ड बार (डान्स, दोहोरी 

बाहके) 
3,000.00 2,250.00 

 



१० 
रेषु्टरेन्ट एण्ड बार (डान्स, दोहोरी 

समेत) 
4,000.00 3,000.00 

 

११ क्यालसनो 5,000.00 3,750.00 
 

१२ लडस्को, थके नाइट 5,000.00 3,750.00 
 

१३ लस्वलमंग पुि  3,000.00 2,250.00 
 

१४ वाटर पाकि  4,000.00 3,000.00 
 

१५ लचल्रेन पाकि   2,000.00 1,500.00 
 

१६ 
मसाज पाििर, स्पा, ज्याकुजी, 

सौना वाथ 
2,000.00 1,500.00 

 

१७ ररलक्रयसन खेि (फुटसि) 8,000.00 6,000.00 
 

१८ 

ररलक्रयसन खेि (गल्फकोसि, 

ऄश्वारोहण, लस्कआङ, ग्िाइलडंग, 

प्यारा ग्िाइलडंग, पोिो, िन, 

टेलनस, ब्याडलमन्टन कभडि हि 

अलद) 

2,500.00 1,875.00 
 

१९ पुि तथा स्नूकर हाईस 2,500.00 1,875.00 
 

२० लनयाित व्यावसाय हस्तकिा 2,000.00 1,500.00 
 

२१ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

   

  (च) सेवा व्यावसाय 

१ 
सीत भण्डार (कोल्डस्टोर) फे्रस 

हाईस   
2,000.00 1,500.00 

 

२ रेकलडिङ स्टुलडयो 1,500.00 1,125.00 
 

३ 

बडी लबलल्डंग लफटनेश हाईस तथा 

जुम्बा हाईस, डान्स, संगीत 

प्रलशक्षण केन्द्र 

1,500.00 1,125.00 
 

४ 
सुरक्षा सम्बन्धी तालिम, प्रलशक्षण 

केन्द्र 
2,500.00 1,875.00 

 

५ योग, ध्यान केन्द्र    1,000.00 750.00 
 

६ पुनस्थापना केन्द्र 2,000.00 1,500.00 
 

७ सेक्यूररटी सलभिस 5,000.00 3,750.00 
 

८ यातायात ट्रान्सपोटि ऄलफस 5,000.00 3,750.00 
 



९ मोटर राआलभगं सेन्टर 3,000.00 2,250.00 
 

१० ररयि स्टेट व्यवसाय 5,000.00 3,750.00 
 

११ िौण्री÷राइ लक्िनसि पसि  1,000.00 750.00 
 

१२ कापेट वालसंग   1,000.00 750.00 
 

१३ वैदलेशक रोजगार म्यानपावर 5,000.00 3,750.00 
 

१४ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

  (छ) सूचना तथा सञ्चार सेवा व्यावसाय 

१ कम्यूलनकेशन, साआबर क्याफे 1,000.00 750.00 
 

२ सफ्टवेयर लडजाआिन लनमािण 1500.00 1125.00  

३ केबि नेटवकि  10,000.00 7,500.00 
 

४ टेलिफोन टावर स्वीकृलत 10,000.00 7,500.00 
 

५ छापाखाना 2,000.00 1,500.00 
 

६ कुररयर सेवा 2,000.00 1,500.00 
 

७ रालष्ट्ट्रय पलत्रका  2,000.00 1,500.00 
 

८ 
स्थानीय पत्रपलत्रका, ऄनिाइन 

खवर 
1,000.00 750.00 

 

९ एफ एम स्टेशन 1,500.00 1,125.00 
 

१० 
ठुिो लसनेमा वा चिलचत्र सुलटङ्ग 

प्रलतलदन    
700.00  

लवदशेीको हकमा 

५० प्रलतशत थप 

िाग्नेछ । 

११ 
टेलिलसररयि वा टेलि चिलचत्र 

प्रलतलदन  
400.00  

१२ 
म्युलजक लभलडयो वा विृलचत्र 

प्रलतलदन 
300.00  

१३ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (ज) त्तविीय सेवा व्यवासाय 

१ वैंक प्रलत शाखा 

२ “क” वगि 10,000.00 7,500.00 
 

३ “ख” वगि 7,000.00 5,250.00 
 



४ “ग” वगि 5,000.00 3,750.00 
 

५ 
बैंक तथा ऄन्य लविीय संस्थाको प्रलत लवस्ताररत काईन्टर प्रलत शाखामा िागेको 

दस्तुरको ५० प्रलतशतिे हुने रकम  

६ 
लवलिय संस्था, बचत तथा ऊण 

सहकारी वा बहुईरे्द्धश्यीय 
5,000.00 3,750.00 

 

७ कृलष तथा ऄन्य सहकारी संस्था  1,000.00 750.00 
 

८ 
मलहिाहरू मात्र ै सहभागी भएको 

सहकारी संस्था  
1,000.00 750.00 

 

९ 
सहकारी सस्थाको शाखा 

कायाििय, सम्पकि  कायाििय 
1,000.00 750.00 

 

१० 
प्रदशे स्तरीय सहकारी संस्था 

लसफाररस तथा ऄन्य 
500.00   

११ सहकारी लवधान संशोधन 1000.00   

१२ सहकारी ऄन्य लवलवध लसफाररस 500.00   

१३ कृलष तथा मलहिा सहकारी संस्था    500.00   

१४ बीमा कम्पनी 2,000.00 1,500.00 
 

१५ मनी एक्सचने्जर कम्पनी  1,500.00 1,125.00 
 

१६ अइएमइ 1,500.00 1,125.00 
 

१७ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

 
 

   

  (झ) स्वास््य  (त्तनजी के्षत्रद्धारा सञ्चात्तलत) 

१ 
लक्िलनक तथा फामेसी 

(ल्याबसलहत) 
2,000.00 1,500.00 

 

२ लक्िलनक तथा फामेसी 1,500.00 1,125.00 
 

३ लक्िलनक  1,000.00 750.00 
 

४ फामेसी  1,000.00 750.00 
 

५ नलसिंग होम 5,000.00 3,750.00 
 

६ 
लनजी क्षते्रर्द्धारा सञ्चालित 

ऄस्पताि तथा ररसचि सेन्टर 
7,000.00 5,250.00 

 

७ लफलजयो थरेापी तथा ऄकुपञ्चर  1,000.00 750.00 
 



८ 

कलवराजको लक्िलनक, वैधको 

औषधािय, पतञ्जलि 

औषधािय 

1,000.00 750.00 
 

९ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

1000 b]lv 

25000 ;Dd 

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (`) त्तशक्षा तथा तात्तलम व्यावसाय (त्तनजी के्षत्रद्धारा सञ्चात्तलत)  

१ 

आलन्स्टच्युट, ट्युसन सेन्टर, 

कम्प्युटर तथा भाषा प्रलशक्षण 

केन्द्र, लिजकोष सञ्चािन केन्द्र, 

वैदलेशक रोजगार, लशक्षा र सो 

सम्बन्धी परामशि सेवा  

1,500.00  1,125.00    

२ वैदलेशक लशक्षा कन्सल्टेन्सी 1,000.00  750.00    

३ लशशु स्याहार केन्द्र 2,000.00  1,500.00    

४ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

 1000 b]lv 

25000 ;Dd  

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (ट) अन्य व्यावसाय 

१ 
पाटी प्यािेस, भने्यु, कन्भने्सन 

हि  
5,000.00  3,750.00    

२ आिभने्ट म्यानेजमेन्ट   5,000.00  3,750.00   

३ क्याटररंग तथा रेन्टि सेवा  
     

1,000.00  
750.00    

४ फुि, लवरुवा लवके्रता (नसिरी)   1000.00 750.00   

५ कवाडी 2,500.00  1,875.00    

६ सरसफाइ सेवा व्यावसाय  10,000.00  7,500.00    

७ होस्टेि (५० जनासम्म) 2,500.00  1,875.00    

८ होस्टेि (५० जना भन्दा बढी) 5,000.00  3,750.00    

९ धमिशािा  1,000.00  750.00    

१० लवज्ञापन सेवा एजेन्सी 2,000.00  1,500.00    

११ व्युटीपाििर 1,000.00  750.00    

१२ कपाि काट्ने सैिुन 1,000.00  750.00    



१३ 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

 1000 b]lv 

25000 ;Dd  

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

     

  (ठ) त्तनमाशण व्यावसाय    

१ लनमािण व्यवसाय       

२ क वगि,     6,000.00  4,500.00    

३ ख वगि,  5,000.00  3,750.00    

४ ग वगि,  3,000.00  2,250.00    

५ घ वगि,  2,000.00  1,500.00    

६ 
शाखा कायाििय भएमा मालथ ईल्िेलखत भएको रकमको ४० प्रलतशतिे अईने 

रकम  
  

७ खानी लसफाररस 
    

10,000.00  
7,500.00    

८ हाईलजंग कम्पनी , ऄपाटिमेन्ट  
    

10,000.00  
7,500.00    

९ लसनेमा हि  
    

10,000.00  
    7,500.00    

१० 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम ऄन्यको 

हकमा  

 1000 b]lv 

25000 ;Dd  

नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

मालथ ईल्िेख नभएका (घरेिु तथा कम्पनी रलजष्टारको कायािियमा समेत दताि भएका र पुुँजी तोलकएका) एवं पुुँजी 

तोकी दताि गने व्यवासायका हकमा  

१ १ िाख सम्म पुुँजी भएको रकम रू. ५००।००    

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

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

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

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

६ १ करोड सम्म पुुँजी  भएको रकम रू. ५,०००।०० 

७ २ करोड सम्म पुुँजी भएको रकम रू. १०,०००।०० 

८ ४ करोड सम्म पुुँजी भएको रकम रू. १५,०००।०० 

९ ५ करोड सम्म पुुँजी भएको रकम रू. २०,०००।०० 

१० ५ करोड भन्दा मालथ पुुँजी भएको रकम रू. २५,०००।०० 



 

ख) व्यवसाय कर ऄसुिी प्रकृयािाइ सरि, सहज र पारदशी बनाइ करको दायरा बलृर्द्ध गने नीलत ऄनुरुप अ.ब. 

२०७२/०७३ िाइ अधार वषि मालनने छ ।   

ग) वक्यौतामा जररवाना प्रलत वषि पाुँच प्रलतशतका दरिे बढीमा पचास प्रलतशतसम्म िाग्नेछ । 

घ) नलवकरण दस्तुर दताि दस्तुरको ७५ (पचहिर) प्रलतशतिे हुने रकम िाग्नेछ । 

ङ) मालथ ईल्िेलखत भन्दा ऄन्य प्रकृलतका व्यावसायको हकमा घरेि ुतथा कम्पनी रलजष्टाको कायािियमा समेत 

दताि भएको कागजात पेश भएमा सोमा ईल्िेख भए बमोलजमकै पुुँजीका अधारमा र नभएमा लनवेदकिे पुुँजी 

तोकी पेश गरेको अधारमा तोलकए बमोलजमको रकम ऄसुि गररन े। 

  



 

ऄनुसूची - ६ 

(द ा ६ सँग सम्बलन्धत) 

जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तु करका दरहरु 

क्र.स. लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।  
 

  



 

ऄनुसूची - ७ 

(द ा ७ सँग सम्बलन्धत) 

सवारी साधन कर 

क्र.स. सवारी साधनको लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था बागमती प्रदशे सरकारिे तोके बमोलजम हुनेछ । 
 

  



 

ऄनुसचूी - ८ 

(द ा ८ सँग सम्बलन्धत)  

लवज्ञापन कर 

क) कुनै पलन ब्यलि, संस्था, कम्पनी,  मििे अफ्नो सेवा वा बस्तुको लबक्री प्रयोजनको िालग 

क्र.स. लववर  दर 

१ फ्िेक्सबाट तयार पाररएको लवज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रलतवषि प्रलत वगिफुट  100.00 

२ 
होलडिंग बोडि, लनयोन साइन, ग्िो साइन र यस्त ै लवज्ञापन प्रचार सामग्रीको 

प्रलतवगिफुट 
300.00 

३ लडलजटि बोडिमा गररने लवज्ञापन प्रचार प्रसार सामग्रीको प्रलत वगि फुट 200.00 

४ 

मािवाहक सवारी साधनको दायावाया परट्टको भागमा ऄलधकतम दश 

स्क्वायर फुट सम्मको िालग प्रलतलदन रु. २०० र स्थायी रुपमा िेलखएको वा 

छालपएको प्रचार प्रसार  सामग्रीको प्रलत वगि फुट 

100.00 

५ 
खेिकुद मैदान मेिा जात्रा पवि र यस्तै प्रकृलतका कायिक्रममा हुने लवज्ञापन प्रचार 

प्रसार सामग्रीको ऄलधकतम १५ लदन सम्म प्रलत स्क्वायर फुट  
300.00 

६ 

सवारी साधनको छत ऄलधकतम ३ फुट ईचाइ मात्र, २ पांग्रा वीचको भाग, 

पछालडको लससा लससाको जम्मा भाग मध्येको ऄलधकतम ५० प्रलतशत सम्म 

मात्र मुख्य मालथ परट्ट भलेन्टिेशनमा लवज्ञापन प्रचार प्रसार  सामग्रीको 

प्रलतवगिफुट  

100.00 

७ अकाशमा बिेुन वा बिेन बोकेर गररने लवज्ञापन प्रलतलदन  200.00 

८ ऄन्यको हकमा प्रलतवगिफुट प्रचार प्रसारसामग्रीको प्रलतवगिफुट प्रलतवषि 300.00 

 

९ 
मालथको वलगिकरणमा समावेश नभएका सेवा व्यवसायको कारोबार र स्तर हरेी 

वालषिक  

500.00 / 

1000.00  

 

िालग खोलिएका कायाििय, पसि ब्यबसायको पलहचान वा पररचयको िालग बढीमा १५ बगि फुटसम्मको एईटा 

मात्र पररचयपाटी (SIGN BOARD) राखेमा सोसम्म शत प्रलतशत छुट ईपिब्ध गराआनेछ । तर एक भन्दा बढी वा 

१५ बगि फुट भन्दा ठूिो अकारको बोडिमा मालथ ऄनुसूची - ८ मा िेलखए बमोलजम हुनेछ ।   

 

  



ऄनुसचूी - ९ 

(द ा ९ सँग सम्बलन्धत)    

मनोरञ्जन कर 

क्र.स. लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था बागमती प्रदशे सकारिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

  



 

ऄनुसूची - १० 

(द ा १० सँग सम्बलन्धत)     

बहाि लवटौरी शुल्क 

क्र.स. लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 
 

 

 

  



 

ऄनुसूची - ११ 

(द ा ११ सँग सम्बलन्धत)     

पालकि ङ्ग शुल्क 

क्र.स. लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 
 

 

  



 

ऄनुसूची - १२ 

(द ा १२ सँग सम्बलन्धत)    

टे्रलकङ, कोयोलकि, क्यानोआङ, जलम्पङ, लजपफ्िायर र् यालफ्टङ शुल्क 

क्र.स. लववर     दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

 
  

  



ऄनुसूची - १३ 

(द ा १३ सँग सम्बलन्धत) 

सेवा शुल्क, दस्तुर 

लस.नं. सेवाको लकलसम  

 अ व २०७६।०७७ को प्रस्तालवत कर दररेट 

कैलफयत 
वगि क  वगि ख  

वडा नं. ४, ७, ८, ९, 

१०, ११ 
वडा नं. १, २, ३, ५, ६ 

1 लनवेदन दताि शुल्क १०।००   

2 घर नक्सा लनवेदन फराम शुल्क १,०००।००   

3 टहरा फाराम शुल्क २००।००   

4 
अवसीय घर (नक्सापास) 

प्रलत वगिफुट 
१२।००   

5 
अवसीय घर 

(ऄलभिेखीकरण) प्रलत वगिफुट 
१८।००   

6 

व्यावसालयक (नक्सापासः 

लमलश्रत व्यावसालयक घर प्रलत 

वगिफुट 

२०।००   

7 

व्यावसालयक घर तथा 

ऄपािटमेन्ट तथा ऄन्य ठुिा 

लबलल्डङ्गहरु प्रलत वगिफुट 

३०।००   

8 
व्यावसालयक घर 

(ऄलभिेखीकरण) प्रलत वगिफुट 
३०।००   

9 नक्सा नामसारी   

  
क. अवसीय घरको हकमा 

प्रलतवगिफुट 
५।००   

  
ख.  व्यावसालयक घरको 

हकमा प्रलतवगिफुट 
८।००   

10 
नक्सा नामसारी लतनपुस्त े 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   

ख. घर लनमािण सम्पन्न 

नामसारी 
२,५००।००   

ग. रेट्रोलफलटङ्ग प्रलत घर ५,०००।००   

14 क. टहरा स्वीकृती प्रलत वगि ५।००   



फुट 

ख. टहरा स्वीकृती प्रलत वगि 

फुट (व्यावसालयक) 
१०।००   

ग. लस्टि स्ट्रक्चर 

व्यावसालयक टहरा प्रमालणत 
१५।००   

15 
स्वीकृत नलिइ घर लनमािण 

गरेमा 

नक्सा लस्वकृत नगरी घर लनमािण कायि गरेमा थप १०० प्रलतशत लविम्ब 

शलु्क िाग्ने छ । 

16 
घर नक्सा सम्बन्धी प्रलतलिलप 

दस्तुर 
१,०००।००   

17 

  

क) जग्गा सम्याईने कायि 

लसफाररस प्रलत अना 

(अवसीय प्रयोजनाथि, 

अवसीय रूपमा घडेरी 

सम्याईने कायि) 

८ अना सम्मको हकमा प्रलत अना ५००।०० र सो 

भन्दा मालथ प्रलत अना १,५००।०० 

धरौटीको सम्बन्धमा 

सो सम्बन्धी 

नगरपालिकाबाट जारी 

गरेको कायिलवलधमा 

तोलकए बमोलजम 

हुनेछ ।  

ख) जग्गा, भलुम, प्िालनङ्ग 

प्रलत रोपनी (ब्यबसायीक 

प्रयोजन) 

३२,०००।०० 

धरौटीको सम्बन्धमा 

सो सम्बन्धी 

नगरपालिकाबाट जारी 

गरेको कायिलवलधमा 

तोलकए बमोलजम 

हुनेछ ।  

18 ईजुरी तथा मुर्द्धा दताि २००।०० 
न्यालयक सलमलत 

प्रयोजनाथि  

19 
लमिापत्र शुल्क १,०००।०० अधाअधा  

लमिापत्र प्रलतलिलप शुल्क १००।००     

20 घर नम्बररङ्ग शुल्क प्रलतघर २००।००   

21 

प्रालवलधक, लनररक्षण शुल्क 

प्रलत (नयाुँ सब ै लकलसमका 

घरका नक्सा लस्वकृत गदाि र 

अवसीय टहरा बाहकेका 

टहराको नक्सा लस्वकृत गदाि 

समेत थप िाग्ने दस्तुर) 

१,०००।००   

22 स्थिगत ऄलमन सेवा शुल्क १,५००।००   

23 
स्थिगत रेखांकन ऄलमन सेवा 

शुल्क प्रलतअना 
१००।००   

24 
एनलजओ दताि ५,०००।००   

एनलजओ नलवकरण २,५००।००   

25 
अइएनलजओ दताि १०,०००।००   

अइएनलजओ नलवकरण ५,०००।००   



26 

सेवामुिक संस्था दताि 

लसफाररस 
१,०००।००   

सेवामुिक संस्था नलवकरण 

लसफाररस 
५००।००   

27 

पेन्सन पट्टा लसफाररस :  

नेपािी 
२००।००   

भारतीय ५,०००।००   

ऄन्य १,०००।००   

28 ऄंग्रजेीमा लसफाररस ५००।००   

29 

घरवाटो लसफाररस दस्तुरः प्रलत अना   

(क) लपच, ढिान सडक ८५०।०० ६००।००   

(ख) कच्ची मोटरवाटो ६५०।०० ५००।००   

(ग) गोरेटो वाटो ४५०।०० ३००।००   

(घ) वाटो नभएको २५०।०० १५०।००   

ङ) ऄंशबण्डा, तीनपुस्ते लभत्र 

दाखेि खारेज प्रयोजन प्रलत 

लसफारीस 

२,०००।००  

30 

जग्गा दताि लसफाररस 

जग्गाधनीको तफि बाट (प्रलत 

रोपनी) 

४,०००।०० ३,२००।००   

31 
जग्गा दताि लसफाररस मोहीको 

तफि बाट (प्रलत रोपनी) 
२,०००।००   

32 

चारलकल्िा लसफाररस दस्तुरः 

प्रलत अना  
  

(क)  १ अना दलेख ५ अना 

सम्म 
१,०००।०० ९००।००   

(ख) सो भन्दा मालथ प्रलत 

अना 
१५०।०० १००।००   

33 धारा लसफाररस ५००।००   

34 लवद्युत लसफाररस ५००।००   

35 नाता प्रमालणत ५००।००   

36 मृतकसुँगको नाता प्रमालणत २००।००   

37 

नक्सा नामसारी तथा जग्गा 

नामसारी प्रलत लसफाररस दस्तुर 

(न.पा., मािपोत प्रयोजनाथि) 

५००।००   

38 मोही िगत कट्टा लसफाररस १,०००।००   



39 मोही नामसारी ५००।००   

40 

मोही बाुँडफाुँड तथा मोही र 

जग्गाधनी बाुँडफाड प्रलत 

लसफाररस 

५००।००   

41 
पुजािमा फोटो टाुँस गने 

लसफाररस 
५००।००  

42 जीलवत रहकेो लसफाररस ५००।००   

43 

जन्मलमलत, नामथर तथा सोसुँग 

सम्बलन्धत ऄन्य सब ै खािका 

संशोधन लसफाररस 

५००।००   

44 व्यलिगत लववरण लसफाररस २००।००   

45 

लवद्याथी छात्रवलृि र ऄसहाय, 

लवपन्न वगि छात्रवलृि 

लसफाररस, लवपद ् तथा 

प्राकृलतक प्रकोप लसफाररस, 

औषधी ईपचार लसफाररस, 

ऄपांग  लसफाररस, अलथिक 

ऄवस्था कमजोर लसफाररस 

दस्तुर 

लनःशुल्क   

46 ऄस्थायी बसोबास लसफाररस स्वदशेी रू ५००।००, लवदशेी रू १,५००।००   

47 स्थायी बसोबास लसफाररस २००।००   

48 

व्यावसाय बन्द, नाम पररवतिन, 

ठाईुँसारी, प्रो.÷सञ्चािक 

पररवतिन तथा सो सुँग 

सम्बलन्धत लसफाररस 

१,०००।००   

49 
व्यावसाय सञ्चािनमा 

नरहकेो लसफाररस 
५००।००   

50 
व्यापार व्यावसाय नभएको 

लसफाररस 
५००।००   

51 
ऄदाित शुल्क लमनाहा 

लसफाररस 
लनःशुल्क   

52 नाबािक सम्बन्धी लसफाररस लनःशुल्क   

53 संरक्षक लसफाररस व्यलिगत रू १००।००, संस्थागत रू २००।००   

54 
नेपाि सरकारको नाममा बाटो 

लसफाररस 
५००।००   

55 घर, कोठा खोल्ने 
कोठाको हकमा रू. ५००।००, घर तथा सटरको हकमा 

रू. १,०००।०० 

बहािकर लतरेको 

प्रमाण प्राप्त भएपलछ 



56 
गैरसरकारी संस्था कायिक्रम 

लस्वकृत 
१,०००।००   

57 
जन्म, लववाह, मृत्यु, 

बसाआिसराआि प्रमालणत 
१००।००   

58 हकदार प्रमालणत २००।००   

59 ऄलववालहत प्रमालणत ५००।००   

60 कागज, मञ्जुरीनामा प्रमालणत २००।००   

61 
जग्गाधनी प्रमाण पुजाि हराएको 

लसफाररस 
५००।००   

62 ऄन्य लसफाररस दस्तुर २००।००   

63 

सजिलमन दस्तुर (रेखांकन, 

मािपोत, भलूमसुधार, नापी 

तथा नगरपालिका 

कायािियबाट सेवा प्रदान 

गदािको वखतमा गररनुपने 

सजिलमनहरू जस्तैः नक्सापास 

लस्वकृत, ऄन्य) 

१,०००।०० 

 मतृक पलछको नाता 

प्रमालणतमा गररने 

सजिलमन र 

भकुम्पपीलडतको 

नक्सा पासका वखत 

वडा कायािियबाट 

गररने सजिलमनमा 

दस्तुर निाग्न े

64 घर कायम लसफाररस दस्तुर ५००।०० 

सम्पलिकर लतरेको 

प्रमाण पेश 

भएपश्चात ्मातै्र 

65 

घर पाताि लसफाररस, कायम 

भएको घर हटाईने प्रलत 

लसफाररस दस्तुर 

२००।०० 

प्राकृलतक प्रकोपबाट 

भएको घर पातािमा 

लसफाररस दस्तरु 

निाग्ने 

 

66 

क) पंजीकरण घटना दताि (३५ 

लदनलभत्र) 
लनःशलु्क   

ख) ३६ लदनदलेख ७० 

लदनसम्म 
८।००   

ग) ७१  लदनदलेख पंजीकरण 

घटना दताि जररवाना 
५०।००  

ग) पंजीकरण घटना दताि 

प्रलतलिलप 
१००।००   

 

६ मलहना लभत्रमा व्यलिगत 

घटना दताि नाम वा ऄन्य 

संशोधन गनि अएमा लनःशुल्क 

र  सो भन्दा पलछ अएमा रकम 

रू. 

२००।००  



 
व्यलिगत घटना दताि पुलस्तका 

लनररक्षणा गनि चाहमेा रकम रू. 
१००।००  

 

67 

घरजग्गा मूल्यांकन लसफारीस   

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

लवदेशी ऄफर िेटर 

भएकोिाइ मात्र ५० 

प्रलतशत छुट लदइने । 

(ख) रु.१० िाख भन्दा मालथ 

प्रलत िाख 
५०।०० 

 

68 

सडक खन्न स्वीकृती प्रलत वगि 

लमटर 

 

१,५००।०० 

 

लस्वकृतीिाइ दस्तरु 

रकम रु. १,५००।०० र 

धरौटी रकम प्रलत वगि 

लमटर रु. ५,०००।०० 

 

79 

लवद्यािय ऄनुमलत तह दताि कक्षा थप   

(क) मा.लव. भन्दा मालथ प्रलत 

संकाय 
२५,०००।०० नगर लशक्षा 

कायिलवलधमा 

ईल्िेख भए 

बमोलजम 

  

(ख) मा.लव. २०,०००।००   

(ग) पुवि प्रा.लव., 

मण्टेश्वरी(ऄनुमलत, नलवकरण) 

१५,०००।०० 
     

70 
सामुदालयक लवद्यािय 

लसफाररस 
लनःशुल्क   

71 
नेपािी नागररकताको 

प्रमाणपत्र लसफाररस 
लनःशुल्क   

72 ऄंगीकृत नागररकता लसफाररस १,०००।००   

73 
वैवालहक ऄंगीकृत नागररकता 

लसफाररस 
५००।००   

 

74 

घ वगिको इजाजत   

इजाजत लस्वकृलत २०,०००।००   

इजाजत नलवकरण 
ऄसोज मसान्तसम्म रू. ५,०००।०० र सो 

भन्दा पलछ चैत्र मसान्तसम्म रू. १०,०००।०० 
  

नामसारी, ठाईसारी तथा संशोधन 

तथा ऄन्य  प्रयोजन समेतका 

िालग 

५,०००।००   

75 
पाकि , लपकलनक स्पोटि तफि का 

करहरु 
नगरकायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।   

76 खानेपानी प्रा.लि. दताि ५,०००।००   

77 खानेपानी प्रा.लि. नलवकरण २,५००।००   

78 
पानी वोररङ्ग लस्वकृलत, नलवकरण 

(पुरानोको हकमा, हाि 
५,०००।००   



सञ्चािनमा ऄआरहकेो हकमा) 

तफि का करहरु 

79 

लडप वोररङ्ग लस्वकृलत 

(वातावरणिाइ ऄसर नपने गरी 

ऄव नयाुँ खुल्ने र हाि 

सञ्चािनमा ऄआरहकेो हकमा) 

तफि का करहरु 

५०,०००।००   

80 
लडप वोररङ्ग (प्राकृलतक श्रोत 

ईत्खनन् तथा लबक्री) 
नगरकायिपालिकािे लनणिय गरे बमोलजम  

81 
लफरलफरे, वािुवा वालसङ्ग, माटो 

ईत्खनन दताि नलवकरण क्रमशः 
प्रदशे सरकारको कानुन बमोलजम   

82 
ह्याण्डीक्राफ्ट तथा ईद्योग धन्दा 

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

83 
कायािियीय कागजात प्रलतलिलप 

दस्तुर 
प्रलत पाना रू. ५।००  

84 रलसद प्रलतलिलप प्रलत रलसद रू. ५०।००  

85 न.पा. क्षते्रलभत्रबाट लवना लस्वकृलत बािुवा लनकासी गरेमा जररवाना 

 साधनको नाम  पलहिो पटकका िालग दोहोररएमा  

 ट्याक्टर  ५,०००।०० १०,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको 

रकम रू. १,०००।०० थप 

िाग्नेछ । 

 

 
लमनी ट्रक  ७,०००।०० १४,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको 

रकम रू. २,०००।०० थप 

िाग्नेछ । 

 

 

छ चक्के 

ट्रक/लट्रपर 
१२,०००।०० २०,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको 

रकम रू. ४,०००।०० थप 

िाग्नेछ । 

 

 

दश चक्के 

ट्रक/लट्रपर 
१८,०००।०० २५,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको 

रकम रू. ६,०००।०० थप 

िाग्नेछ । 

 

 

न.पा. क्षते्रलभत्रबाट लवना लस्वकृलत माटो लनकासी गरेमा जररवानाः यसरी प्राप्त भएको जररवाना रकम 

मध्येबाट चािीस प्रलतशतिे हुन अईन ेरकम चोरी लनकासीमा सहयोग गन ेसम्बलन्धत पक्ष वा सहयोग 

गने प्रहरीिाआि ईपिब्ध गराईने ।      

 साधनको नाम  पलहिो पटकका िालग दोहोररएमा  

 ट्याक्टर  १,७००।०० ३,४००।०० 
जररवानामा माटोको रकम रू. 

८,००।०० थप िाग्नेछ ।  

 लमनी ट्रक  २,५००।०० ५,०००।०० जररवानामा माटोको रकम रू. 



१,०००।०० थप िाग्नेछ ।  

 

 

छ चक्के 

ट्रक/लट्रपर 
४,०००।०० ८,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको रकम रू. 

२,५००।०० थप िाग्नेछ ।  

 
दश चक्के 

ट्रक/लट्रपर 
६,०००।०० १२,०००।०० 

जररवानामा वािुवाको रकम रू. 

४,०००।०० थप िाग्नेछ ।  

86 

मालथ ईल्िेलखत प्रकार तथा 

प्रकृलतमा सोही बमोलजम 

ऄन्यको हकमा  

१,०००।०० देलख २५,०००।०० 

सम्म 
नगरकायिपालिकाबाट लनणिय भए 

बमोलजम हुने 

87 

चारलकल्िा तथा घरबाटो जस्ता लसफाररसहरु लदए पश्चात् एकै अ .व./ सो को तोलकएको लनलश्चत 

म्यादमा काम नभएर सो म्याद पलछ सोही लकिा जग्गाको पुनः सोही लसफाररस लिन अईुँदा सोको 

िालग िाग्ने दस्तुर सुरुमा सेवा प्रदान गदािका वखत सरह नै हािको भौलतक संरचना लनमािणको 

ऄवस्था हरेी ईपिब्ध गराईनुपने । 

 

 

 

  



 

ऄनुसूची - १४ 

(द ा १४ सँग सम्बलन्धत)    

पयिटन शुल्क     

क्र.स. लववर  दर 

      

      
 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था प्रचलित कानुन बमोलजम हुनेछ ।  

  

  



ऄनुसूची - १५ 

(द ा १५ सँग सम्बलन्धत) 

कर छुट सम्बन्धमा । 

यस नगरपालिका क्षते्रलभत्र रहकेा करदाताहरूिाआि दहेाय बमोलजको करमा कर छुट लदने व्यवस्था गररएको छ ।   

१.  मृतक पलछको नाता प्रमालणतमा गररने सजिलमन र भकुम्पपीलडतको नक्सा पासका वखत वडा 

कायािियबाट गररने सजिलमनमा दस्तुर निाग्ने     

२.  संघीय सकरारबाट चािु वषिमा कम्तीमा एक मलहना घरभाडा छुट भनी ऄनुरोध गररएकोमा यलद भाडा 

छुट गरेको प्रमाण पेश गरेमा सो समयको बहािकर छुट,  

३. अ.व. २०७६।०७७ को मात्र ै सम्पलि कर लतनि छुट भएका करदाताको हकमा २०७७ कालतिक 

मसान्तसम्म कर लतनि अएमा (अ.व. २०७६।०७७ मात्र ै वक्यौता रहकेो हकमा) सो वक्यौतामा िाग्ने 

जररवाना छुट, 

४. अ.व. २०७६।०७७ को मात्र ै व्यावसाय कर लतनि छुट भएका करदाताको हकमा २०७७ कालतिक 

मसान्तसम्म कर लतनि अएमा (अ.व. २०७६।०७७ मात्र ै वक्यौता रहकेो हकमा) सो वक्यौतामा िाग्ने 

जररवाना छुट, 

५. अ.व. २०७७।०७८ को प्रथम चौमालसक सम्ममा सम्पलि कर लतनि अईने करदाताहरुिाइ चािु अ.व. 

मा अईने रकमको १० (दश) प्रलतशतिे हुन अईने रकम छुट,     

६. अ.व. २०७७।०७८ को प्रथम चौमालसक सम्ममा ऄग्रीम (वालषिक रूपमा) बहािकर लतने करदातािाइ 

एकमुष्ठमा १० (दश) प्रलतशतिे हुन अईने रकम छुट लदइनेछ । 

७.  अ.व. २०७७।०७८ को िालग नगरपालिका क्षते्रलभत्रबाट लनकासी हुने ढुगंा, लगट्टी, वािुवा, रोडा, ग्राभिे 

र माटोको लबक्री शुल्क संकिनको ठेक्का सम्वन्धी लशिवन्दी वोिपत्र अह्वान गदाि बोिपत्रदातािे 

कबोि गरेको कुि कबोि ऄंकिाइ दइु लकस्ता कायम गरी पलहिो लकस्ता वापत कुि कबोि ऄंकको 

५० प्रलतशतिे हुने रकम सम्झौता हुनु ऄगावै बझुाईनु पने र बाकी ५० प्रलतशत रकम २०७७ पौष मसान्त 

लभत्र बझुाईनु पने छ । कुि कबोि ऄंकको एकमुष्ट रकम सम्झौताको समयमा न ै ऄलग्रम वझुाएमा 

कायािियिे लनणिय गरी कबोि ऄंकको बढीमा १० प्रलतशत सम्म छुट लदन सलकनेछ ।    

 

यस सम्बन्धी ब्यबस्था तारकेश्वर नगरपालिका, नगर कायिपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

  



 


