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राजश्व सझुाव समममतबाट प्राप्त प्रमतवदेन र सझुाव ऄनसुार अगामी अ.व.२०७४/०७५ दमेख लाग ुहुने गरी तपमिल बमोमजमको 

राजश्व प्रके्षमपत दररेट स्वीकृत गने मनणणय गररयो ।  

                                                                    तपमिलः 

 

१. मालपोत तथा घरजग्गा कर मनधाणरण कायणको लामग ऄपी नगरपालाले मसममटएको सम्पणुण भ-ुभागलाई भौगोमलक अधारमा मनम्न ऄनसुार 

मवभाजन गरी कर मनधाणरण गदाण उपयकु्त दमेखने भएकोले उक्त क्षेत्रलाई तपमिल वमोमजम भौगोमलक क्षेत्र मनधाणरण गरी दहेाय वमोमजम 

करहरुका दररेटहरु मनधाणरण गररयो   ।  

 

तपमिलः 

             १.      (क) वगण िहरी क्षेत्र 

         २.      (ख) वगण िहर उन्मखु ग्रामीण मैदानी भ-ुभागको क्षेत्र 

३.      (ग) वगण िहर उन्मखु ग्रामीण भ-ुभागको क्षते्र 

४.      (घ)  वगण लेकाली ग्रामीण भ-ुभागको क्षेत्र 

मामथ उल्लेमखत वगण वमोमजम तपमिल वमोमजमको भ-ुभामगय क्षते्रलाई समेमटएकर मनधाणरणका लामग प्रस्ताव पेि गररएको छ ।  

१.    (क) वगण िाहरी क्षेत्रः 

 वडा न.ं ११ को सम्पणूण भ-भाग, वडा न.ं १२ को मखरकोट क्षेत्र बाहके ऄन्य सम्पणूण भ-ुभाग र वडा न.ं गल्फै धौमलगाड खोला दमेख उत्तरी भ-ुभागको 

क्षेत्र । 

२.    (ख) वगण िहर उन्मखु ग्रामीण मैदानी भ-ुभागको क्षते्रः 

धौमलगाड खोला दमेख नमस्कार, मकम्तडी, खेटे्टबगर, ममसनबालुवा, वडा नं. १३ मदैानी समथर भ-ुभाग वडा नं. १५ रैत्यौडा दमेख मौरेउडा गाडतक 

खोला सम्मको मैदानी भ-ुभाग, वडा न.ं१६ को कटाल दमेख ऄमसगडा समहतको मदैानी भ-ुभाग वडा न.ं १७ को सरुकडा, काकडा, मसमल सम्मको 

मैदानी भ-ुभाग र वडा न.ं ६ को श्रीबगर मैदानी भ-ुभागको सम्पणूण क्षते्र । 
 

३.  (ग) वगण िहरउन्मखु ग्राममण मभरालो भ-ुभामगय क्षेत्रः 

सामवक ब्रहमदवे हाल ऄपी नगरपामलका वडा नं. १,२ र ३ को परैु क्षेत्र, सामवक छापरी गा.मव.स. हाल ऄपी नगरपामलका वडा न.ं ४,५ र ६ को 

कोट, कौतोली र लाश्कु छापरीको भ-ुभामगय क्षेत्र, सामवक कााँटै गा.मव.स. हाल ऄपी नगरपामलका वडा न.ं ७,८ र ९ को परैु क्षते्र वडा न.ं १० को 

सम्पणूण भ-ुभाग, वडा नं. १३ को धौमलगाड क्षेत्र मल्ला मकम्त८, वडा न.ं १५ को थामलगाड, ओखलगाडा, मदरेु सामवक धाप गा.मव.स. वडा नं. ७,८ 

परैु भ-ुभाग र ९ को ममसनी र सौकेभारडा बाहकेो ऄन्य भाग, वडा न.ं १६ थाम ुर वडा न.ं १७ को धौकोट क्षेत्रको भ-ुभागको सम्पणूण क्षेत्र । 

 

 

४.         (घ) ग्राममण लेकाली भ-ुभामगय क्षते्रः 

सामवक धाप गा.मव.स. वडा नं. ९ को ममसनी, सौकेभारडाको क्षते्र, सामवक धाप. वडा नं. ३ हाल वडा न.ं १६ को दोपख,े डाडा, बजायनी,   हाल 

ऄपी नगरपामलका वडा न.ं ८ को मलु्ला मैखोली, घटै्टखोला, मानाकोट, ग्रारकु, र झसु्कु क्षते्र,  हाल वडा न.ं३ को दह, बबा   

    मालपोत दर 

 
 क्र.स. खेत तफण  पाखो तफण  कैमफयत 

 
के्षत्र 

ऄव्व

ल 
दोयम मसम चाहार पाचौ ऄव्वल दोयम मसम चाहार पाचौ 

 

 
क २५ २० १५ १० ७ २० १५ १० ७ ५   

 
ख २० १५ १० ७ ५ १५ १० ७ ५ ३   

 
ग १५ १० ७ ५ ३ १० ७ ५ ३ २   
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घ १० ७ ५ ३ २ ७ ५ ३ २ १   

 नोटः १. मालपोत रकम रु.१००।– भन्दा कम हुने भएमा न्यनूतम ्रु.१००।– कायम गरी 

मालपोत ऄसुली गररनेछ ।  

    २.  प्रत्येक अमथणक बर्णको जेष्ठ मसान्त मभत्र घरजग्गा धमनले मालपोत बझुाई 

सक्न ुपनेछ । 

      २. जषे्ठ मसान्त मभत्र मालपोत वझुाउने जग्गाधनी जषे्ठ मसान्त पमछ मनम्न वमोमजम मालपोत घरकार रकममा थप 

जररवाना  

मलई मालपोत र घरकर ऄसलु उपर गररने छ । 

स्वीकृत घरकरको दर प्रतततलाका दरले 
      

क्षेत्र कच्ची 

मटन मसलेटको छानाको  

R.C.C. फे्रस स्टक्चर कैमफयत 
माटोको मचनाई 

मसमेन्टको 

मचनाई 

(क) वगण 

ऄ ३० पैसा प्रमत वगण मफट ४० पैसा प्रमत वगण मफट 

५० पैसा 

प्रमत 

वगणमफट 

६० पैसा प्रमत वगण मफट   

अ २५ पैसा प्रमत वगण मफट ३५ प्रमत वगण मफट 
४५ पैसा 

,, 
५५ पैसा प्रमत वगण मफट   

(ख) वगण २५ पैसा प्रमत वगण मफट ३० पैसा प्रमत वगण मफट   ५० पैसा प्रमत तला   

(ग) वगण २० पैसा,, २५ पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
४० पैसा ,,   

(घ) वगण ५ पैसा ,, २० पैसा,, 
३० पैसा 

,, 
३५  पैसा ,,   

 

 

 जररवानाको दर 

       

क्र.स. दमेख सम्म 
जररवाना 

प्रमतित 
कैमफयत 

       १ ऄसाढ १  ऄसाढ-१५  १५.००%   
       २ ऄसाढ १६ ऄसाढ-२० २०.००%   
       ३ ऄसाढ-२० ऄसाढ मसान्त सम्म २५.००%   
       ऄसाढ मसान्त पमछ वक्यौता रकम कायम गरी बक्यौता ३०% थप रकम ऄसलु 

उपर गररनेछ । 

      ४. क)  ५ वर्ण सम्म बक्यौतामा 

४५% 

          
ख) १० बर्ण सम्म बक्यौता ६०% 

          
ग) १५ वर्ण सम्म बक्यौता ७०% 

          
घ) १५ बर्ण भन्दा मामथ ८०%  का दरले बक्यौता मालपोतमा थप रकम मलई ऄसलु 
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उपर गररनेछ ।  

 

 
  (क) ऄ. धौमलगाड दमेख मवरेन्र वन सम्म, महाकाली राजमागणको दाया वायाँ मकनारा संग जोमडएका व्यवसामयक भवनहरु र मवरेन्र वन दमेख घााँट 

बजार सम्म मलु बजार सडकका दायााँ बायााँ बनेका व्यापाररक प्रयोजनाका लामग बनेका घरहरु दाचुणला मतंकर सडक मवरेन्र वन दमेख बांङ्गावगर 

सम्म र मभत्र गल्लीमा रहकेा व्यापाररक घरहरु बांङ्गाबगर मतंकर राजमगण दमेख खानपेानी ट्यांकी जान ेमभमत्र गल्ली सडका दायााँ बायााँ घरहरु । 

 

 अ. मामथ प्रकरण ऄ वाहकेका सम्पणूण घरहरु  

 
मबमभन्न मसफाररस दस्तरुहरु 

क्र.

स. 
  सेवाको मकसम 

अगामी अ.व. २०७४/७५ 

का लागी प्रस्तामवत दररेट 

१ 

नेपाली नागररकता मसफाररि   
१ मनवेदन दस्तुर १० 

२ मसपाररस दस्तुर 
 

२.१ बंिज १०० 

२.२ ऄमंगकृत २५० 

२ 

१ नाता प्रमामणत मसफाररस 
 

२.१ ऄगें्रजी ५०० 

२.२ नेपाली ३०० 

३ ३.० टेलफोन मसफाररि २०० 

४ 

४.० मवद्यतु ममटर जडान 
 

४.१ घरयसी प्रयोजन ३०० 

४.२ व्यापाररक ५०० 

५ 

५.० चारमत्रक मसफाररि 
 

५.१ स्वदिेी २०० 

५.२ भारतको लामग ३०० 

५.३ ऄन्य दिेको लामग ५०० 

६ 

मोठश्रोस्ता कायम 
 

६.१ कच्ची घर २०० 

६.२ पक्की घर ३५० 

६.३ जग्गाको प्रमत मकत्ता १०० 

७ 

व्यमक्तगत घटना दताण 
 

७.१ ३५ मदन भन्दा मामथ ५० 

७.२ घटना दताणको नेपाली भार्ामा प्रमामणत १०० 

७.३ ऄगें्रजी भार्ाको प्रमामणत मसाँफाररि ३०० 

८ दाखा नाम सारी मसफाररस ३०० 
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९ ममला पत्र दस्तरु ५०० 

१० व्यवसाय नामसारी दस्तुर ७०० 

११ रकम ऄसलु उपर गनुण पनेमा रकमको १% ले हुनअउन ेरकम 
 

१२ 

समजणममन मसफाररि 
 

१२.१ सामान्य समजणममनमसफाररि ३०० 

१२.२ ममदरा समजणममन मसफाररि ५०० 

१२.४ उद्योग सम्बमन्ध समजणममन ५०० 

१३ ऄचल सम्पत्ती मलु्यांकन प्रमतहजारमा रु.१।- का दरले  

 

१४ 

चौहद्बी प्रमामणत 

 १४.१ घडेरी िहरी क्षेत्रमा ३०० 

१४.२ प्रमत मकत्ता थप िहरी क्षेत्रमा ३० 

१४.३ िहरउन्मखु ग्राममण क्षते्रको घडेरीमा २०० 

१४.४ प्रमत मकत्ता थप ग्राममण क्षते्रमा ३० 

१५ 

पेन्सन मसफाररि  

 १५.१ नेपाली १०० 

१५.२ भारतीय २५० 

१६ सम्बन्ध मवच्छेद मसफाररस ५०० 

१७ बामर्णक अय प्रमामणत (मवद्यामथणको हकमा ५०% छुट) ०.१० 

१८ 

संस्था दताण मसफाररि 

 १८.१ टोल सधुार, अमा समहु, प्यारामलगल कममटी ५०० 

१८.२ गैर सरकारी संघ संस्था  ७०० 

१८.३ सहकारी संस्था दताण  ८०० 

१८.४ ऄन्य संस्था १००० 

१९ बैंक तथा मवमत्तय संस्था दताण नमवकरण मसफाररि १००० 

२० नगरपातलकाको तजन्सी सामान भाडामा लाग्ने दस्तुर  

 २०.१ नगरपामलका हल भाडा प्रमत मदन ५०० 

२०.२ ममल्टमममडया/प्रोजेक्टर प्रमत मदन ५०० 

२०३. प्लामप्टक कुसी हल भन्दा बामहर प्रमत कुसी प्रमत मदन १० 

२०.४ रोष्टम प्रमत मदन २०० 

२०.५ सोफा प्रमत सेट प्रमत मदन ५०० 

२०.६ माईक सानो प्रमत मदन २०० 

२०.७ टेवलु सानो प्रमत मदन ५० 

२०.८ टेबलु ठुलो प्रमतमदन १०० 

२०.९ सव-स्टेिन मेमसन प्रमतमदन ५०० 

२१

. 

तवतवध दस्तुर  

 २१.१ घर नक्सा फाराम/मकताब ३०० 

२१.२ घर नक्साको प्रमतमलमप दस्तुर ३०० 
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२१.३ घर नक्सा सम्पन्न प्रमाण पत्र २०० 

२१.४ घर नक्सा पास ईजाजत पत्रको प्रमतमलमप ३०० 

२१.५ घर नक्सा नामसारी 

 २१.५.

१  व्यापाररक  ६०० 

२१.५.

२ पाररवाररक  ५०० 

२१.६ घरबाटो प्रमामणत मसफाररि  ३०० 

२१.७ 

 प्रमत मकत्ता थप (ऄिं वण्डा प्रयोजनका लागी उल्लेमखत 

दस्तुरमा ५०% छुट) 
५० 

२१.८ बैवामहक सम्बन्ध प्रमामणत दस्तरु ३०० 

२१.९ नाम थर, जन्म मममत संिोधन मसफाररि  ३०० 

२१.१ घर मनमाणण सम्पन्न मसफाररि पक्की ३०० 

२१.१

१ घर मनमाणण सम्पन्न मसफाररि कच्ची २०० 

२१.१

२ छुट जग्गा दताण मसफाररि ५०० 

२१.१

३ बैदमेिक रोजगारी मसफाररस ५०० 

२२

. 

घर नक्सा पास दस्तरुको दररेट 

 २२.१ िहरी क्षेत्र क" वगण 

   पक्की घर प्रमतवगण मफट २ 

  कच्ची घर प्रमतवगण मफट १.५ 

  ऄन्य १. 

२२.२ िहर उन्मखु मैदानी क्षेत्र ख" बगण 

   पक्की घर प्रमतवगण मफट १.५ 

  कच्ची घर प्रमतवगण मफट १. 

  ऄन्य ०.७५ 

२२.३ ग्रममण क्षेत्र ग" वगण 

   पक्की घर प्रमत घर ५०० 

  कच्ची घर प्रमत घर ३५० 

  ऄन्य १०० 

२२.४ लेकाली क्षेत्र घ" 

   पक्की घर प्रमत घर २५० 

  कच्ची घर प्रमत घर १०० 

   

 २२.५ मवद्यालय कक्षा ऄपग्रेट २५० 

२३

. नगर क्षते्रको िहरी क्षेत्रमा रहकेा नपेाल सरकारका कायाणलयहरु संघ संस्था सरसफाई िलु्क बाफत रु. २००।-  

२४ नेपाल टेमलकमले केबलु तारतन्दा प्रमत खम्बा बामर्णक रु.१५ केबलु तार र प्रमत ममटर रु.०.०२ भाडा मलन े 
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. 

२५

. बजार क्षेत्र सरसफाई गरे वाफत प्रमत पसल बामर्णक मामसक रु.५० ।- र बामर्णक रु. ६००।- 

२६

. घरधनीबाट बामर्णक रु. २० एकमसु्ट संकलन गररनेछ । 

२७

. 

यस नगरपामलका क्षेत्रमभत्र वाहालमा बस्न ेव्यमक्त संस्या/व्यवसायीहरुले घरधनी संग भएको बाहाल सम्झौता रकमको मामसक २% 

हुन अउने रकम नगरपामलकालाई बाहाल कर बझुाउन ुपनछे । साथै संस्था वा व्यवसायीले व्यवसाय वा संस्था नवीकरण गदाण 

बाहाल सम्झौता पत्र र बाहाल सम्झौता बमोमजम हुन अउन ेरकम एक मसु्ट नगरपामलकामा बझाए पश्चात संस्था वा व्यवसाय 

दताण/नमवकरण गररनछे ।  

२८

. 

नगरपामलकाको सावणजमनक स्थानमा कुनै पमन मनमाणण सामग्री राख्न वा थमुानण को लामग न.पा.बाट पवुण स्वीकृती मलन ुपनेछ । यदी 

कुनै व्यमक्त वा संस्थाले मनमाणण साममग्र थपुानण स्वीकृत मलन अएमा प्रमत वगण ममटर रु.५। का दरले दस्तुर मलई राख्न पाउने छ । तर 

कुनैव्यमक्त वा संस्थाले नगरपामलकाको मस्वकृती बेगर मनमाणण सामग्री थपुारेमा नगरपामलकाले जनु सकैु बेला यसरी थपुारेको सामग्री 

उठाई सोझै जफत गनण सक्नेछ ।मनमाणण ईजाजत पत्र मलई घर बनाउदा यो व्यवस्थाले कुन ैऄसर पन ेछैन । 

क्र.स. सेवाको मकसम 

अगामी अ.व. 

२०७४/७५ का 

लागी प्रस्तामवत 

दररेट 

२९ उद्योग दताण मसफाररि    

२९.१ ५ हसण पावर सम्मको उद्योग १००० 

२९.२ १० हसण पावर सम्मको उद्योग १५०० 

२०.३ १५ हसण पावरसम्मको उद्योग २००० 

२०.४ १५ हसण पावर भन्दा मामथका उद्योग ३००० 

३० बैदमेिक प्रयोजनका लामग प्रमामणत 

 ३०.१ जन्म मममत २५० 

३०.२ मववामहत/ऄमववामहत प्रमामणत ३०० 

३०.३ ठेगाना नाम फरक चाररमत्रका प्रमामणत ५०० 

३१ व्यवसाय दताण मसफाररि 

 

  ३१.१ 

कृमर्,पिपुालन जन्य फमण/उद्योग वामर्णक कारोबार ३ लाख 

सम्ममा ५०० 

  ३१.२ 

कृमर्,पिपुालन जन्य फमण/उद्योग वामर्णक कारोबार ३ लाख 

मामथ १००० 

  ३१.३ वन पैदावार जन्य उद्योग वार्णक कारोबार ३ लाख सम्ममा १००० 

  ३१.४ वन पैदावार जन्य उद्योग वार्णक कारोबार ३ लाख मामथ २००० 

  ३१.५ 

दमैनक उपभोग्य खाद्य पदाथण उद्योग बामर्णक कारोबार ३ 

सम्ममा ५०० 

  ३१.६ दमैनक उपभोग्य खाद्य पदाथण उद्योग बामर्णक कारोबार ३ मामथ ७५० 

  ३१.६ ग्यारमेन्ट्स उद्योग वामर्णक कारोबार ३ लाख सम्म ५०० 

  ३१.७ ग्यारमेन्ट्स उद्योग वामर्णक कारोबार ३ लाख मामथ ७५० 

  ३१.८  ग्यास वमल्डङ,मग्रल,सटर उद्योग बामर्णक कारोबार ३ सम्म ५०० 
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  ३१.९ ,,मग्रल,सटर उद्योग बामर्णक कारोबार ३ मामथ ७५० 

  ३१.१ खकुुरी/ कैची/चाकु िान उद्योग २००. 

  ३१.११ मसमेन्ट टायल, व्लक,हाडणवेयर सम्मन्धी उद्योग ७००. 

  ३१.१ 
ऄगरबत्ती,मैन बत्ती,पाउरोटी, दाना, डेरी, होजरी, दालमोठ, 

पमुडयाघर, दाना डेरी बाकसमा 
३००. 

  ३१.१ के्रसर उद्योग  १०००. 
 

 

व्यवसायीक कर     

मस.नं. 

सेवाको मकमसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैमफयत  

१ कम्यटुर मबक्री पसल १५०० ३ लाख बामर्णक कारोबर  

२ कम्यटुर ममणत पसल १००० ,, 

३ मट.भी मफ्रज मबक्री पसल १५०० ,, 

४ मट.भी मफ्रज ममणत पसल १००० ,, 

५ रेमडयो मोवाईल क्याल्कुलेटर  मबक्री पसल १००० ,, 

६ रेमडयो मोवाईल क्याल्कुलेटर ममणत  पसल ८०० ,, 

७ घडी ऄमडयो तथा क्यासेट ममणत एवं मबक्री ८०० ,, 

८ गाडी ममणत हावा भने पसल १५०० ,, 

९ जतु्ता चप्पल मबमक्र पसल ५०० ,, 

१० मोटर साईकल  ममणत तथा मबमक्र ५०० ,, 

११ साईकल ममणत पसल ५०० ,, 

 माल बस्तु तथा सेवाकव थोक मबके्रता    
 

मस.नं. सेवाको मकमसम   ,, 

१ ५ वटा वस्तु तथा सेवाको थोक मबके्रता १५०० ,, 

२ ३ भन्दा वढी ५ भन्दा तल मडलर मबके्रता १००० ,, 

३ १ भन्दा वढी ३ सम्मको डमलर मबके्रता ८०० ,, 

४ १ मात्र सामानको मवके्रता ५०० ,, 

 और्धी पसल   

१ थोक मवके्रता १००० ,, 

२ खरुा मबके्रता ७५० ,, 

३ साना खरुा पसल ५०० ,, 

४ दन्त मचमकत्सक ८०० ,, 

५ चस्मा पसल ३५० ,, 

व्यवसामयक कर 



8 
 

१ सामान्य मचया,नास्ता पसल ५०० ३ लाख भन्दा कम करोबार 

२ खाना,मचया, नास्ता होटल ८०० ,, 

३ खाना मचया नास्ता ममठाई पसल १००० ,, 

४ िदु्ब ममठाई पसल ८०० ,, 

५ 

खाना समहत रेस्टुरेन्ट र मससोटण (बामर्णक कारोबारको 

अधारमा) १००० ,, 

६ बास मात्र भएको लजमा १००० १० वेड सम्म 

७ बास मात्र भएको लजमा १५०० १० वेड भन्दा मामथ 

८ ममदरा मवक्री होटलमा मवको तोडी ३००० ३ लाख सम्म कारोबार भएमा 

९ ममदरा मात्र मबक्री गन ेपसल मसलवन्दी ५००० ,, 

१० ममदरा सप्लायसण १०००० ,, 

११ ममदरा समहत ररसोटण तथा गमु्बा संचालन गररएको होटल ६००० ,, 

१२ टेन्ट हाउस क्याटररङ १००० ,, 

१३ सनुचााँदीका गहना मनमाणण तथा ममणत पसल १००० ,, 

१४ सनुचााँदीका गहना मबक्री जेलसण १५०० ,, 

१५ कपडा समहतको मसलाई सेन्टर  १००० ,, 

१६ मसलाई सेन्टर  ५ मेमसन भन्दा मामथ ८०० ,, 

१७ मसलाई सेन्टर  ५ मेमसन भन्दा ममुन ५०० ,, 

  सैलुन   ,, 

१ व्यटुीसपलणर (तामलम समहत मदने) ८०० ,, 

२ व्यमुट पलणर पसल मात्र ८०० ,, 

३ सैलन (कपाल काट्न ेसमहत मात्र) १०००   

फेन्सी तथा तकराना अन्य पसलहरु ,, 

१ दमैनक उपभोग्य सामग्री थोक मबके्रता पसल १५०० ,, 

२ खरुा सामान मबके्रता १००० ,, 

३ मसरक डसना मबक्री गने पसलको १००० ,, 

४ झोला तथा कस्मेमटक समान (प्लामष्ट बाहके) ५०० ,, 

५ फेन्सी स्टोर तयारी कपडा मबक्री १०००   

६ मगफ्ट तथा कस्मेमटक पसलमा १००० ,, 

७ 

प्लाई,मससा, कापेट,मसमेन्ट मसररया पाईप लगायत ऄन्य 

पेमन्टङ सामग्री समहतको पसल १२०० ,, 

८ प्लाई, मससा, कापटे सामानको मवक्री १००० ,, 

९ फमनणचर नमाणण व्यवसाय १००० ,, 

१० फमनणचर सप्लायसण  १५०० ,, 
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११ मडजेल पेट्रोल पसलमा ८०० 

नेपाल सरकारले तोकेको दररेटमा मबक्री 

गने र तोकेको दररेट भन्दा बढीमा मबकी 

गनेमा बढेको रेटको प्रमतितका 

हासावले बमृद्ब गरर व्यवसायीकर ऄसलु 

गन े

१२  एल.पी. ग्यास मसलेन्डर सप्लायसण ३५०० ,, 

१३  एल.पी. ग्यास मसलेन्डर पसल २५०० ,, 

१४ मडजेल पेट्रोल सप्लायसण सालमा १००० ,, 

१५ ऄटो मेकामनक्स तथा ईमन्जमनयररङ गाडी पाटणस ३००० ३ लाख सम्मको पमुजमा 

१६ फोटो स्टुमडयो १०००  ,, 

१७ पि ुऔर्धी पसल (एग्रोभटे) १२००  ,, 

१८ व्लक,रङ,टायल र तारावार पोटा पसलमा १२०० ,, 

१९ पोमलमथन पाईप तथा ऄन्य सामानको पसलमा १००० ,, 

२० मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसलमा ४०० ,, 

२१ मसला पसलमा ३६० ,, 

२२ कुटानी मपसानी चक्की ५०० ,, 

२३ कुटानी चक्की ३०० ,, 

२४ माछा मास ुपसल १०००  ,, 

२५ तरकारी फलफुल साग सब्जी पसल ५००  ,, 

२६ ऄण्डा मवक्री पसल ४००  ,, 

२७ छाला संकलन मबक्री १०००  ,, 

२८ ईटा मडपो तथा संकलन केन्र ३०००  ,, 

२९ डोका नाङलो भकारी प्लामप्टक तथा वेत बााँसका समानहरु १०००  ,, 

३० वालुवा मगट्टी ढुङ्गा (डमण्ड र मसमेन्ट समेत) ६०००  ,, 

३१ हाडण वेयर पसल १२००  ,, 

३२ पसु्तक स्टेिनरी खलेकुद साममग्रको मबक्री पसल १०००  ३ लाख सम्मको पमुजमा 

३३ फोटो कफी लेमवनेिन व्यामण्डङ सेवा ५००  ,, 

३४ स्कुनर र पलु हाउस दवैे भएको १००० 

 ,, 

३५ पलु हाउस मात्र ५०० 

 ,, 

३६ कपडा पसल फेन्सी पसल १००० 

 ,, 

३७ रसायमनक मल मबउ मबजन मकटनासक और्धी मबक्री ५०० 
 ,, 

३८ मभमडयो मममक्सङ ५०० 
 ,, 

३९ बेररङ ररपायररङ तथा मबक्री ५०० 
 ,, 

४० मेमसनरी सामान मबक्री (मोटर,जनरेटर,अदी ख श्रेणी) १००० 

 ,, 



10 
 

४१ कृमर् मोटर ममणत ५०० 
 ,, 

४२ रेममटेन्स सेवा ममन ट्रान्सफर २००० 

 ,, 

४३ मधतोपत्र कारोबार १००० 

 ,, 

४४ कवाडी व्यवसाय १००० 

 ,, 

४५ टुर एण्ड ट्रभल्स ८०० 
 ,, 

४६ मोमवल मग्रज मबक्री १००० 
 ,, 

४७ कुरीयर एण्ड कागो सेवा १००० 
 ,, 

४८ रंगरोगन मबक्री मबतरण १००० 

 ,, 

४९ भेटनरी सेवा ५०० 

 ,, 

५० जमडवढुी वन्य जन्तु उद्योग (खोटो लगायत) ५००० 

 ,, 

५१ पदाण कापेट फमनणमसङ १००० 
 ,, 

५२ व्यवसायीक कृमर् फमण ५०० 
 ,, 

५३ गामने्ट उद्योग ५००० 
 ,, 

५४ अल्मोमनयम फेमब्रकेिन उद्योग ५००० 

 ,, 

५५ डेरी दगु्ध तथा दगु्ध सम्बमन्ध ऄन्य व्यवसाय ५०० 

 ,, 

५६ भाडा पसल ५०० 

 ,, 

५७ कुखरुा पोल्टी फमण १५०० 
 ,, 

५८ माछा पालन व्यवसाय १५०० 
 ,, 

५९ ररचाजण काडण मबके्रता ५०० 

 ,, 

६० सतुी जन्य पदाथण वा बस्तुमा  २००० 

 ,, 

६१ बाख्रा पालन व्यवसाय/उद्योग ५०० 

 ,, 

पनुश्चः- व्यसामयक करहरुको सम्बन्धमा बामर्णक कारोबार ऄकं ३ लाख भन्दा मामथ भएमा ०.५० प्रमतित थप कर लाग्ने छ ।  

ममदरा र सतुी जन्य व्यवसाय बाहके ग्राममण क्षते्रमा मामथ उल्लेमखत व्यवसामयक करमा ५% थप व्यवसाय कर लाग ुहुन ेछ । 

 

 

  मविेसज्ञ तथा परामिण सेवा   
 ,, 

१ मचकत्सक २००० 
 ,, 
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२ मबमा ऄमभकताण ५०० 
 ,, 

३ कमवराज दताण नमवकरण १००० 

 ,, 

४ ईन्जीमनयर १५०० 

 ,, 

५ काननु व्यवसायी १००० 

 ,, 

६ लेखा पररक्षक २००० 
 ,, 

७ कम्यटुर एनामलष्ट तथा प्रोग्रमार २००० 
 ,, 

८ सभेयर  २००० 
 ,, 

९ ऄनवुादक २००० 

 ,, 

१० पि ुमचमकत्सक २००० 

 ,, 

११ िेयर दलाल २००० 

 ,, 

१२ सामान ढुवानी कताण तथा कम्पनी २००० 
 ,, 

१३ संस्थागत पेन्टर ५००० 
 ,, 

१४ ऄनसुन्धान कताण तथा परामिण दाता  २०० 
 ,, 

 

 

    

सञ्चार तथा ऄन्य सेवाहरु तफण    

१ टेमलफोन,ट्रङकल,मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनी २०००  

२ एफ.एम.प्रिारण १००० 
 

३ पत्रपत्रीका प्रकािन ८०० 
 

४ मबमा कम्पनीहरु २००० 
 

५ लघ ुमवत्त कम्पनी १५०० 
 

६ ऄन्तरामरट्रय  संस्था व्यवसामयक कारोबार गन े ५००० 
 

७ रामरट्रय  संस्था व्यवसामयक कारोबार गन े २०००   

८ मबजलुी पाठ पजुाण तथा सामग्री मबक्री गन ेपसलमा  १०००   

९ छापाखाना तथा प्रकािन प्रसारण १०००   

१० मडमजटल छापाखाना ८००   

११ साईवर,नेट, फोन सेवा ५००   

बैंक फाईनान्स मवमत्तय संस्थाहरु   

१ क.वगणको बैंक वा मवमत्तय संस्था १००००   
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२ ख.वगणको बैंक वा मवमत्तय संस्था ८०००   

३ ग.वगणको बैंक वा मवमत्तय संस्था ६०००   

४ घ.वगणको बैंक वा मवमत्तय संस्था ४०००   

तनजी तवद्यालय  सचंालन (बातषिक एकमुष्ट)   

मस.नं. सेवाको मकमसम (मिक्षा तफण ) 

चाल ु

अ.व.२०७३/०७४ 

को  

कैमफयत  

१ क. क्याम्पस १०००   

२ मा.मव. ८००   

३ ख. प्रा.मव.  ५००   

४ तामलम तथा ऄनसुन्धान केन्र २०००   

५ कम्यटुर टाईमपङ तथा भार्ा प्रमिक्षण संस्था २०००   

६ ट्यसुन सेन्टर १५००   

७ ऄन्तरामरट्रय  गैर सरकारी िमैक्षक संस्था ३०००   

तनमािण तथा उद्योग तफि   

मस.नं. 

सेवाको मकमसम (उद्योग तफण ) 

अगामी अ.व. 

२०७४/०७५ 

कैमफयत  

१ व्लक,रङ,टायल र तारावार पोटा उद्योगमा ५००० 

  २ पोमलमथन पाईप तथा ऄन्य सामानको उद्योगमा १५००० 

३ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार उद्योग ५००   

४ मसला उद्योग ५००   

५ व्लक,रङ,टायल र तारावार पोटा पसलमा १२००   

६ पोमलमथन पाईप तथा ऄन्य सामानको पसलमा १०००   

७ मैन बत्ती, ऄगरबत्ती र बचार पसलमा ४००   

८ मसला पसलमा ३६०   

९ होम पाईप बामर्णक ६०००   

१० झोला तयारर गने उद्योग (प्लामप्टक बाहके) १०००   

११ कन्फोक्सनरी उद्योग १०००   

१२ फमनणचर उद्योग (सो रुम सममल) १५००   

१३ फमनणचर उद्योग (सो रुम) १२००   

१४ बन्सो प्रयोग गरी काठ मचरान गन ेसममल २०००   

१५ मग्रल सटर उद्योग अल्मोमनयम समते १५००   

१६ गलैचााँ उद्योग बामर्णक ५००   

१७ चीनी उद्योग ईटा भट्टा उद्योग  १००००   

१८ माटोको भाडा वनाउने व्यवसाय ५००   

१९ मगट्टी चाल्न ेसमहत ग श्रेणीको डबल प्लान्ट क्रसर उद्योग ४०००   
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२० मगट्टी चाल्न ेनभएको डबल प्लान्टउद्योग ३०००   

२१ मगट्टी बालुवा चाल्न ेमात्र भएको ३०००   

२२ मगट्टी कुट्ने मसङ्गल प्लान्ट उद्योग १५००   

२३ दोहोरी सााँझ पयणटन उद्योग २०००   

२४ क्याफे तथा फास्टफुट १०००   

२५ भोजनालय ८००   

 मवज्ञापन कर   

१ केबलु व्यवसायमा ५००० ,, 

२ ईन्टरनटे सेवा प्रदायक बामर्णक १००० ,, 

३ वालपने्ट मवज्ञापन प्रमत वगण मफट १० ,, 

४ व्यानर छापाई अट्स पसल ५०० ,, 

  मनमाणण व्यवसायी तफण       

  क. श्रेणीको ८०००   

  ख. श्रेणीको ६०००   

  ग. श्रेणीको ४०००   

  घ. श्रेणीको २०००   

  

ङ. श्रेणीको मनमाणण व्यवसायीको ठाउाँसारर दस्तरु बामर्णक 

करको २५%       

  मनोरंजन कर        

१ 

मसनेमा हल,मभमडयोहल,सााँस्कृमतक प्रदिणन हल मथयटर संमगत तथा मनोरंजन प्रदिणन स्थानको प्रवेि िलु्कमा कुल 

उठेको रकमको ३%  

२ ख. जाद ुसकण स,चटक अदीमा प्रतमदन ५००   

३ व्यवसामयक मभमडयो कर प्रमत मभमडयो बामर्णक ३००   

बाहाल र मबटौररक कर 

१ 

नगरपामलका क्षेत्र मभत्र घर, पसल, ग्यरेज गोदाम,टहरा,छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी परैु वा ऄमंिक रुपमा वाहालमा मदएमा सम्बमन्धत 

धनीबाट बाहाल रकमको २% ले हुन अउने रकम 

२ 

नगरपामलका क्षेत्रको सावणजमनक जग्गा ऐलानी जग्गा बाटोको छेउमा ऄस्थाई पसल थाप्न मदए वाफत प्रमत वगणमफट मामसक मबटौरी कर 

रु.१०।- 

 

पार्कीङ शलु्र्क  

नगरपामलकाले वरेन्र वनमा मनमाणण गरेको पाकण मा यातायातका साधन पाकीङ गरेवाफत दहेाय वमोमजमको िलु्क मलनेछ ।  

मस.नं. 

सेवाको मकमसम 
अगामी 

अ.व.२०७४/०७५ 

कैमफयत  

१ बस, ट्रक,लरी र ऄन्य हमेव गाडीमा  दमैनक  २०   

२ भाडाका कार जीप, भ्यान मा दमैनक १५   

३ ऄन्यमा दमैनक १०   
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