
तारकेश्वर नगरपालिकाबाट आ.व २०७५।७६ का िालग स्वीकृत कर दर रेट 

 

अनुसूची - १ 

(दफा ३ सँग सम्बन्धीत ) 

एलककृत सम्पलि कर र घरजग्गा करका दरहरु 

 

क्र.स. करका के्षत्र/ लववरण दर कैलफयत  

१ न्यनुतम ५००। र ाऄधधकतम धनयमावली बमोधजम 

०–६–०–० जग्गा भन्दा माधथ 

जग्गाको हकमा घर जग्गा कर धलदााँ 

०–६–०–० को मलु्याङ्कन गरी कर 

लाग्ने र ०–६–०–० जग्गासम्मको 

हकमा घर जग्गा करमा ०–६–०–० 

जग्गालााइ गणना गने । घर जग्गाकर 

जररवाना प्रधतवषष ५ प्रधतशत र 

ाऄधधकतम ४० प्रधतशत सम्म । 

२ घरजग्गाको मलु्य                            करको दर 

३  पधहलो ३० लाखसम्ममा रु ५००।०० ( एकमषु्ठ) 

४ त्यसपछीको रु २० लाखसम्ममा         
०.१० प्रधतशतले हुन 

ाअाईने रकम  

५ त्यसपछीको रु ५० लाखसम्ममा         
०.१५ प्रधतशतले हुन 

ाअाईने रकम  

६ त्यसपछीको रु १ करोडसम्ममा         
०.२५ प्रधतशतले हुन 

ाअाईने रकम  

७ त्यसपधछको वााँकी रकममा         
०.४० प्रधतशतले हुन 

ाअाईने रकम  

८ घरको मलु्याांकन 

९ घरको बनोट 
औषत लागत दर (प्रधत 

वगषफुट) 

प्रधत वषष  

कट्टी 

टुटफुट 

कट्टी दर 

प्रधतशत  

कट्टी गने जम्मा वषष 

१० 
धभत्र काचो बाधहर ाइट्टा माटोको  जोडााइ भएका 

सबै धकधसमका ३र र  काठैकाठबाट बनेका घर 
रु ६००।०० ३ २५ 



११ 
ाअ) धभत्र बाधहर पाको ाइट्टा वा ढुांगामा माटोको 

जोडााइ भएका सबै धकधसमका घरहरु   
रु १५००।०० २ ३० 

१२ 
ाआ) धभत्रबाधहर पाको ाइट्टा वा ढुांगामा माटोको 

जोडााइ भएका सबै धकधसमका घरहरु 
रु १५००।०० १ ७० 

१३ ाइ) ाअर धस.धस. फे्रम स्टक्चरबाट बनेका घर     रु १८००।०० ०.७५ १०० 

१४ ाई) धलफ्ट धसष्टमको घरहरु     रु २२००।०० ०.७५ १०० 

 

 

          अनुसूची-२ 

(दफा ४ सँग सम्बलन्धत ) 

भूलमकर (मािपोत) दरहरु 

क्र 

.स. करका के्षत्र/ लववरण दर 

कैलफयत 

    

१ 
मालपोत प्रधत ाअना 

क  वगष  

 

 (वडा नां.-

४,७,८,९,१०,११) 

 

ख  वगष  

(वडा नां.-१,२,३,५,६) 

 

 

       रु  १०    रु ७ दधेख रु १० 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ६ सँग सम्बलन्धत ) 

घरबहाि करका दरहरु 

क्र.स. करका के्षत्र/ लववरण दर 

१ 3/ axfn s/ १० प्रधतशत 

२ hUufef8f s/   २ प्रधतशत 

 

 



अनुसूची- ४ 

( दफा ६ सँग सम्बलन्धत 

व्यावसाय करका दरहरु 

क्र .सां.  व्यवसाय, सेवा दताष दस्तरु  नधवकरण दस्तरु  

१ पान पसल ५००।०० ३७५।०० 

२ माटोको भाडा वचे्ने पसल ५००।०० ३७५।०० 

३ कपाल काट्ने सैलनु १०००।००  ७५०।०० 

४ कम्यधूनकेशन सााआवर  ५००।०० 
३७५।०० 

५ 
फलफगल तथा तरकारी पसल ५००।०० 

३७५।०० 

६ 
व्यटुीपालषर १,०००।०० ७५०।०० 

७ 
कस्मधेटक पसल ५००।०० 

३७५।०० 

८ 
लगुा धसलााईने टेलसष ५००।०० 

३७५।०० 

९ 
फोटो स्टुधडयो ५००।०० 

३७५।०० 

१० 
मधूतष वेच्ने पसल ५००।०० 

३७५।०० 

११ 
जतु्ता वनााईने पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१२ 
धचया खाजा तथा नास्ता पसल १,०००।०० ७५०।०० 

१३ 
धसडी पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१४ 
फधनषचर सोरुम  ५,०००।०० 

३,७५०।०० 

१५ 
एग हााईस  ५००।०० 

३७५।०० 

१६ 
मास ुपसल  १,०००।०० ७५०।०० 

१७ 
खदु्रा धकराना पसल ५००।०० 

३७५।०० 

१८ 
वकेरी पसल ५००।०० 

३७५।०० 



१९ 
स्टेसनरी ५००।०० 

३७५।०० 

२० 
धगफ्ट सप ५००।०० 

३७५।०० 

२१ 
कपडा पसल १,०००।०० ७५०।०० 

२२ 
फधनषचर वनााईने )ठूलो(  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

२३ 
फधनषचर वनााईने )सानो(  २,०००।०० १,५००।००  

२४ 
दधु ाईत्पादन पसल ५००।००  ३७५।०० 

२५ 
धससा पसल 

५००।०० ३७५।०० 

२६ 
व्याग पसल 

५००।०० ३७५।०० 

२७ 
धडस्टीलरीबाट ाईत्पाधदत मधदरा धवक्री पसल (धनदधेशका 

ाऄनसुार) 
५,०००।०० ३,७५०।०० 

२८ 
धसमने्ट ब्लक, टायल, ाआनार,  ररांग १,०००।००  ७५०।०० 

२९ 
धमठााआ पसल १,०००।०० 

७५०।०० 

३० 
धक्लधनक तथा फामसेी १,०००।०० 

७५०।०० 

३१ 
फामसेी  ५००।०० ३७५।०० 

३२ 
भाडा पसल १,०००।०० ७५०।०० 

३३ 
ग्यास धडपो १,५००।००  १,१२५।०० 

३४ 
ाआधन्स्टच्यटु १,०००।०० ७५०।०० 

३५ 
रोडा, ढुगा तथा वालवुा सप्लायसष साना ५,०००।०० ३,७५०।०० 

३६ 
नसषरी ५००।०० ३७५।०० 

३७ 
साना कृधष फमष (फुल, तरकारी, च्यााई, फलफूल) ५००।०० ३७५।०० 

३८ 
गााइ फमष ५००।०० ३७५।०० 



३९ 
बाख्रा फमष ५००।०० ३७५।००  

४० 
कुखरुा फामष १,०००।०० ७५०।०० 

४१ 
ठूलो कृधष फमष (सेड हााईस, ग्रीन हााईस ) ५००।०० ३७५।०० 

४२ 
ह्याचरी फमष ५००।०० ३,७५०।०० 

४३ 
ट्राभल एजने्सी १,०००।०० ७५०।०० 

४४ 
सनुचाांदी पसल १,५००।०० १,१२५।०० 

४५ 
होटल व्यवसाय २,५००।०० १,८७५।०० 

४६ 
होटल व्यवसाय (मधदरा, मास ुसमते) ५,०००।०० ३,७५०।०० 

४७ 
पेट्रोल पम्प ५,०००।०० ३,७५०।०० 

४८ 
मोटर ड्रााआधभांग सेन्टर २,५००।०० १,८७५।०० 

४९ 
ाइलेक्ट्रोधनक्स पसल  ( रेधडयो, घडी,क्यामरेा ाऄन्य.....) १,०००।०० ७५०।०० 

५० 
छापाखाना १,०००।०० ७५०।०० 

५१ 
धवधत्तय सांस्था ,बचत तथा ऋण सहकारी ५,०००।०० ३,७५०।०० 

५२ 
कृधष सहकारी १,०००।०० ७५०।०० 

५३ 
मसेीनरी पाटष पजूाष पसल १,०००।०० ७५०।०० 

५४ 
धसमने्ट मात्र धवक्री पसल २,५००।०० १,८७५।०० 

५५ 
धकराना होलसेल १,०००।००  ७५०।०० 

५६ 
ग्रील पसल  १,०००।०० ७५०।०० 

५७ 
हाडषवयेर पसल ५ लाख र ५ भन्दा माधथ ३,०००।०० २,२५०।०० 

५८ 
धमधनरल वाटर ाईद्योग, पानी प्रशोधन ५,०००।०० ३,७५०।०० 



५९ 
सपुर माकेट,माटष, धमधन माटष ,सधपगां सेन्टर ३,०००।०० २,२५०।०० 

६० 
वैंक १०,०००।०० ७,५००।०० 

६१ 
धनमाषण व्यवसाय 

  

 

क वगष,  ६,०००।०० ४,५००।०० 

 

ख वगष,  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

 

ग वगष,  ३,०००।०० २,२५०।०० 

 

घ वगष,  २,०००।००  १,५००।००  

६२ 
गलैंचा ाईद्योग ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६३ 
पधममना ाईद्योग २,०००।०० १,५००।०० 

६४ 
ररयल स्टेट व्यवसाय ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६५ 
मोटरसााआकल पाटषस ५००।०० ३७५।०० 

६६ 
मोटर पाटषस १,०००।०० ७५०।०० 

६७ 
काठको साः धमल ५,०००।०० ३,७५०।०० 

६८ 
मोवााआल ममषत पसल ५००।००  ३७५।०० 

६९ 
मसला धमल ५००।०० ३७५।०० 

७० 
धान, तेल धमल १,०००।०० ७५०।०० 

७१ 
वदैधेशक धशक्षा कन्सल्टेन्सी १,०००।०० ७५०।०० 

७२ 
ाआन्जीधनयररांग कन्सल्टेन्सी सधुचकृत सधहत  ५,०००।०० ३,७५०।०० 

७३ 
कम्प्यटूर पाट्षस पसल ५००।०० ३७५।०० 

७४ 
औषधी ाईत्पादन ाईद्योग १,०००।०० ७५०।०० 

७५ 
काननु व्यावसाय, ल फमष दताष, नधवकरण १,०००।००  ७५०।०० 



७६ 
सोलार ाआन्भटषर पसल ५००।०० ३७५।०० 

७७ 
लौण्ड्ड्री पसल ५००।०० ३७५।०० 

७८ 
फलाम ेऔजार ाईत्पादन ३रेलु ५००।०० ३७५।०० 

७९ 
सेक्यरूरटी सधभषस ५,०००।०० ३,७५०।०० 

८० 
यातायात ट्रान्सपोटष ाऄधफस ५,०००।०० ३,७५०।०० 

८१ 
वदैधेशक रोजगार म्यानपावर ५,०००।०० ३,७५०।०० 

८२ 
होम स्टे ५००।०० ३७५।०० 

८३ 
ट्रधकां ग ाऄधफस २,०००।०० १,५००।०० 

८४ 
योग ध्यान केन्द्र ५००।०० ३७५।०० 

८५ 
पनुस्थापना केन्द्र १०,०००।०० ७,५००।०० 

८६ 
कवाडी ५,०००।०० ३,७५०।०० 

८७ 
गाडी शो रुम तथा वडी बनााईने ५,०००।०० ३,७५०।०० 

८८ 
गाडीको वडी बनााईने ३,०००।०० २,२५०।०० 

८९ 
मोटरसााआकल शो रुम १,०००।०० ७५०।०० 

९० 
गाडी ररकधन्डसन २,०००।०० १,५००।०० 

९१ 
मोटरसााआकल ररकधन्डसन १,०००।०० ७५०।०० 

९२ 
सााइन वोडष तथा ाअटष पसल  ५००।०० ३७५।०० 

९३ 
ाआलेक्ट्रोधनक्स पसल  १,०००।०० ७५०।०० 

९४ 
खानी धसफाररश १०,००००।०० ७,५००।०० 

९५ 
नधसषङ होम १,०००।०० ७५०।०० 



९६ 
हााईधजांग कम्पनी, ाऄपाटषमने्ट १०,००००।०० ७,५००।०० 

९७ 
दाना कारखाना धफड ५,०००।०० ३,७५०।०० 

९८ 
ह्यमु पााआप, मावषल १,०००।०० ७५०।०० 

९९ 
लेखापरीक्षण फमष ५००।०० ३७५।०० 

१०० 
पोधलधक्लधनक २,०००।००  १,५००।०० 

१०१ 
कोल्डस्टोर  १,०००।०० ७५०।०० 

१०२ 
पाटी प्यालेस ५,००००।०० ३,७५०।०० 

१०३ 
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 ५ लाख सम्म पुाँजी भएको  
 

१,०००।- 
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जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तु करका दरहरु 

 )छचलित कानुन बमोलजम िगाईनेछ (  
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अनुसूची- ८ 

(दफा १० सँग सम्बलन्धत ) 

मनोरञ्जन कर 

( छचलित कानुन बमोलजम िगाईनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची- ९ 

(दफा ११ सँग सम्बलन्धत ) 

बहाि लवटौरी शुल्क 

( छचलित कानुन बमोलजम िगाईनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      
छमुख 
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(दफा १२ सँग सम्बलन्धत ) 

पालकि ङ्ग शुल्क 

( छचलित कानुन बमोलजम िगाईनेछ ) 

क्र.स. लववरण दर 

      

      
 

अनुसूची- ११ 

(दफा १३ सँग सम्बलन्धत ) 
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( छचलित कानुन बमोलजम िगाईनेछ ) 
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