
व्यापार व्यवसाय कर तर्फ  

क्र.स. वििरण २०७२।०७३ को 
दररेट 

२०७३।०७४ को 
पाररत दररेट 

१ 

खाद्यान्न विक्री गरे्न(परिच्छेद ७ को नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को बमोचिम) 
धार्न, िामल, मकै, गहुुँ, तोिी, नतसी, मसिुी, मङु्ग, िहि तथा पाििरु्न आददको गल्ला वकिार्ना आदद 
क) शे्रणी रु १० लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको २००० २००० 
ख) शे्रणी रु ५ लाख भन्दा मानथ १० लाख सम्म पूुँचि भएको २००० २००० 
ग) शे्रणी रु १ लाख भन्दा मानथ ५ लाख सम्म पूुँचि भएको १५०० १५०० 
घ) शे्रणी रु ५० हिाि भन्दा मानथ १ लाख सम्म पूुँचि भएको १५०० १५०० 

२ 

कपडा पसलतर्फ (िेनडमेड,थार्निाला) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न. 19 बमोचिम) 
क) शे्रणी रु १० लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु ५ लाख भन्दा मानथ १० लाख सम्म पूुँचि भएको ३००० ३००० 
ग) शे्रणी रु १ लाख भन्दा मानथ ५ लाख सम्म पूुँचि भएको २००० २००० 
घ) शे्रणी रु १ लाख भन्दा मनुर्न पूुँचि भएको १५०० १५०० 

३ 

ितुा,िप्पल पसल तर्फ  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.19 बमोचिम) 
क) शे्रणी रु १० लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु ५ लाख भन्दा मानथ १० लाख सम्म पूुँचि भएको ३००० ३००० 
ग) शे्रणी रु १ लाख भन्दा मानथ ५ लाख सम्म पूुँचि भएको २००० २००० 
घ) शे्रणी रु १ लाख भन्दा मनुर्न पूुँचि भएको १५०० १५०० 

४ 

भाडा ितफर्न पसल तर्फ  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16 (14) बमोचिम 
क) शे्रणी रु ५० हिाि भन्दा मानथ पूुँचि भएको २००० २००० 
ख) शे्रणी रु ५० हिाि भन्दा मनुर्न पूुँचि भएको १००० १००० 
र्नोट - माटोको भाडा बर्नाई विक्री गरे्न तथा शवहद परििाि,दनलत,अपाङ्ग तथा एकल मवहलालाई पूणफ छुट। 

५ 

होटल,लौि, िेषु्टिेन्ट व्यिसाय तर्फ (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न. ८ बमोचिम) 
क) र्नाि गार्न समेत भएको बाि एण्ड िेषु्टिेन्ट १०००० ५००० 
ख) खार्ना ि मादक पदाथफ वरि्िी गरे्न इिाज्त भएको बस्र्ने सवुिधा 
सवहतको होटल । 

५००० ५००० 

ग) लि (बास बस्र्ने) २००० २००० 
घ) मादक पदाथफ विक्री गरे्न इिाज्त प्रप्त होटल । ३००० ३००० 
ङ) िमेर्ना तथा नमठाई विक्री गरे्न १००० १००० 
ि) चिया तथा पार्न पसल ५०० ५०० 

६ 

नर्नमाफण सामग्री,हाडफिेयि,विधतु सामग्री,माबफल विक्री गरे्न पसल तर्फ -नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को 
नस.रं्न.१(२) बमोचिम) 
क) शे्रणी रु ३ लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको ५००० ५००० 
ख) शे्रणी रु २ लाख भन्दा मानथ ३ लाख सम्म पूुँचि भएको ३५०० ३५०० 



ग) शे्रणी रु १ लाख देचख २ लाख सम्म पूुँचि भएको २५०० २५०० 
घ) शे्रणी रु १ लाख सम्म पूुँचि भएको २००० २००० 

७ 

सरु्न,िाुँदी, वपतल, अल्मनुर्नयम विक्री गरे्न तथा गि गहर्ना बर्नाउर्न ेपसल (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को 
नस.रं्न.१(१) बमोचिम) 
क) शे्रणी सरु्न,िाुँदीि इिाित नलई थोक विक्री गरे्न ५००० ५००० 
ख) शे्रणी सरु्न,िाुँदीको गहर्ना बर्नाउर्न ेरु १ लाख भन्दा मानथ पूुँचि 
भएको 

३००० ३००० 

ग) शे्रणी सरु्न,िाुँदीको गहर्ना बर्नाउर्न ेरु १ लाख सम्म पूुँचि भएको २००० २००० 

८ 

स्टेश्निी पसल (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.19 बमोचिम) 
क) 5 लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको ३००० ३००० 
ख) 1 लाख भन्दा मानथ 5 लाखसम्म पूुँचि भएको २००० १५०० 
ग) 1 लाख भन्दा मूनर्न पूुँचि भएको १००० १००० 

९ 

माछा, मास ुविक्री गरे्न पसल (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१६(९) बमोचिम) 
क) िांगा,खसी काटी बेग्ला बेग्लै विक्री गरे्न १००० १००० 
ख) खसी तथा कुखिुा पालर्न पोल्री र्फ म २००० २००० 
ग) िांगा,खसी काटी एकै ठाउुँमा विक्री गरे्न १५०० १५०० 
घ) माछा विक्री गरे्न १००० १००० 
ङ) कुखिुाको मास ुनबक्री गरे्न १००० १००० 
ि) छाला प्रसोधर्न गरे्न कायफ २००० २००० 

१० 

औषनध पसल (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१३ बमोचिम) 
क) थोक विके्रता लाई ३००० ३००० 
ख) रु १ लाख  भन्दा मानथ पूुँचि भएको खदु्रा विके्रता १५०० १५०० 
ग) रु १ लाख सम्म पूुँचि भएको खदु्रा विके्रता १००० १००० 

११ 

सूचिकाि पसल (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१६(६) बमोचिम) 
क) ५ भन्दा बढी नसलाई मेशीर्न िाखेको १५०० १५०० 
ख) ५ िटा सम्म मेशीर्न िाखेको १००० १००० 
ग) २ िटा सम्म मेशीर्न िाखेकेा ५०० ५०० 

 
 
 

१२ 

िनडयो, इलेक्ट्रोनर्नक सामार्न, क्ट्यामिा, वहटि, फ्रीि, कम्प्यटुि आदद सामार्न विक्री गरे्न पसल(नर्नयम 142 को 
अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16(6) बमोचिम) 
 
क) थोक विके्रतालाई ५००० ५००० 
ख) रु १ लाख भन्दा मानथ पूुँचि भएको २००० २००० 
ग) रु ५० हिाि भन्दा मानथ १ लाख सम्म पूुँचि भएको १५०० १५०० 
घ) रु ५० हिाि सम्म पूुँचि भएको १००० १००० 

१३ 
ममफत पसल (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.1 बमोचिम) 
क) हेनभ इचक्ट्िपमेन्ट बस, काि, रक, टेम्प ुममफत गरे्न २००० २००० 
ख) मोटिसाफईकल ममफत गरे्न १५०० १५०० 



ग) िेनडयो, टनभी ,प्रसेि कुकि, वहटि, टेनलर्ोर्न सेट ,विधतु सामग्री, 
मोबाईल ममफत गरे्न 

१५०० १५०० 

घ) साईकल ममफत गरे्न १००० ५०० 
ङ) गोरु गाडीको िक्का ममफत गरे्न, हािमोनर्नयम, ढोलक तथा मादल 
बर्नाउर्न ेतथा अन्य सामग्री ममफत गरे्न 

५०० ५०० 

ि) सिािी साधर्न सफनभफनसङ्ग गरे्न (सिािी साधर्न धलुाई गरे्न ) १००० ५०० 
छ) र्लाम तथा िस्तापाताको सामग्री ममफत गरे्न १००० १००० 
ि) प्रसेि कुकि, स्टोभ, ग्याुँस िलु्हो ममफत गरे्न  ५०० 

१४ 

सिािी साधर्न तथा पाटफ पिुाफ विक्री गरे्न पसल (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.1 बमोचिम) 
क) काि, िीप, ट्याक्ट्टि, बस, टेम्प ुवरि्िी गरे्न १०००० १०००० 
ख) मोटिसाफईलक विक्री गरे्न ५००० ५००० 
ग) साइकल विक्री गरे्न ३००० २००० 
घ) रु १ लाख भन्दा बढी पुुँचि भएको पाटफपिुाफ विक्री गरे्न २००० २००० 
ङ) रु १ लाख सम्म पुुँचि भएको पाटफपिुाफ विक्री गरे्न १५०० १५०० 

१५ 

सञ्चाि सेिा (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.११ बमोचिम) 
क) र्ोटो ल्याब २००० २००० 
ख) र्ोटो स्टुनडयो १५०० १५०० 
ग) िस्मा, क्ट्यासेट विक्री गरे्न १५०० १५०० 
घ) र्ोटोकपी,फ्याक्ट्स,नर्निी क्षेत्रको हलुाक सेिा, कुरियि सेिा, 
हिाई वटकट, टेनलर्ोर्न डाुँक) 

१५०० १५०० 

ङ) मोबाईल विक्री गरे्न १५०० १५०० 

१६ 
डाफईक्ट्लीर्नसफ (लौण्री पसल) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16 (6) बमोचिम) 
क) डाफईक्ट्लीर्नसफ १५०० १५०० 
ख) धोबी पसल ८०० ५०० 

 

१७ 

सैलरु्न ब्यटुी पालफि (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१६ (६) बमोचिम) 
क) ब्यटुी पालफि (व्यिसायीक रुपमा कामदाि िाखेकेा) १५०० १००० 
ख) ब्यटुी पालफि १००० ५०० 
ग) िेन्स सैलरु्न १००० ५०० 

१८ 

मददिा,चिसो पेय पदाथफ,नसगिेट,विडीको थोक तथा खदु्रा वरि्िेता 
क) शे्रणी २५०० २५०० 
ख) शे्रणी २००० २००० 
ग) शे्रणी १००० १००० 

१९ 
चियापती विके्रता (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न. १९ बमोचिम) 
क) चियापती प्याकेि गिी िा र्नगिी होलसेल विक्री गरे्न २००० २००० 
ख) चियापती प्याकेि गिी खदु्रा विक्री गरे्न १००० १००० 



२० 

विचिय संस्थाको कायाफलय खोली संिालर्न गरे्न (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नर्नयम 1(2) बमोचिम) 
क) "क" िगफको बैंक १५००० १५००० 
ख) "ख" िगफको बैंक १०००० १०००० 
ग) "ग" ि "घ" िगफको बैंक ५००० ५००० 
घ) विनतय कम्पर्नी प्रधार्न कायाफलय १०००० १०००० 
ङ) विनतय कम्पर्नी शाखा कायाफलय ५००० ५००० 
ि) नबमा कम्पर्नीको कायाफलय १०००० १०००० 
छ) मर्नी एक्ट्सिेन्ि ि विदेशी मदु्राको सटही काउण्टि २००० २००० 
ि) मानथ उल्लेचखत िाहेक का अन्य सहकािी संस्थाहरुलाई २५०० २५०० 

२१ 

पेरोल,मट्टनतेल,नडिेल,मोनबल,ग्यास नडलि (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न. 1(2)  बमोचिम) 
क)नडिल, पेरोल ४००० ४००० 
ख) मट्टनतेल २००० २००० 
ग) ग्यास तथा मट्टनतेल वरि्िी गरे्न लाई २००० २००० 

२२ 
किाडी समार्न,खाली बोिा तथा िास खरिद विक्री गरे्न (नर्नयम १४२ 
को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१९ बमोचिम) 

  

२३ 
बाुँस तथा ढुङ्गा,नगट्टी िम्मा गिी वरि्िी गरे्न -नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 
10 को नस.रं्न.19 बमोचिम) 

  

२४ 
 

पन्डाल बर्नाउर्न े-नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.19 बमोचिम) 
क) वििाह तथा अन्य कामको लानग पण्डाल बर्नाई भाडामा लगाउर्न े २००० २००० 
ख) वििाह तथा अन्य कामको लानग पण्डाल बर्नाई भाडामा लगाउर्न े
(विदेशी भाितीय व्यपािीको लानग) 

२००० २००० 

ग) खैलौर्ना उपहाि (नगफ्ट नबके्रता) १००० १००० 
२५ काठ तथा कोईला खरिद वरि्िी गरे्न (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१९ बमोचिम) 

२६ 

र्नर्नफिि पसल (काठ,प्लावष्टक तथा स्टील) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16 (15) बमोचिम) 
क) रु १ लाख देचख मानथ िनत सकैु पूुँचि भएको २००० २००० 
ख) रु ५० हिाि देचख १ लाख सम्म पूुँचि भएको १५०० १५०० 
ग) रु ५० हिाि सम्म पुुँचि भएको १००० १००० 

२७ स्र्नकुि(पलु) खेल व्यिसाय (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16 (11) बमोचिम) 
२८ पावकफ ङ्ग शलु्क   
 १) लामो दिुीको बस,रक लाई ४० ४० 
 २) छोटो दिुीको बस,रक लाई ३० ३० 
 ३) िीप काि टेम्प ुलाई २० २० 
 ४) रिक्ट्सा,ठेला १० १० 

२९ 

िोिगािी सेिा (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16(2) ि (3) बमोचिम) 
क) स्िदेशी (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१६(३) 
बमोचिम रु ३६० देचख १५०० 

१५०० ५०० 

ख) विदेशी -नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को  नस.रं्न.१६(२) ५००० १००० 



बमोचिम रु १००० देचख ५००० 

३० 
साफईर्नबोडफ लेख्न े(पेन्टि) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16(7) बमोचिम) 
क) आरै् साइर्नबोडफ लेख्न ेकाम गरे्न १००० ५०० 
ख) कामदाि िाखी साफईर्नबोडफ लेख्न ेकाम गरे्न १५०० १००० 

३१ 
हाउचिङ्ग कम्पर्नी (िग्गा खरिद वरि्िी गरे्न) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16(5) बमोचिम रु 1500 
देचख 5000 सम्म) 

३२ 

पेशा कि (विशेषज्ञ पिामशफ तथा अन्य व्यिसायीक सेिा) (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.16(2) 
बमोचिम) 
क) डाक्ट्टि २००० २००० 
ख) इचन्िनर्नयि २००० २००० 
ग) अनधिक्ता २००० २००० 
घ) ओभिनसयि -सि ओभिनसयि समेत) २००० २००० 
ङ) र्नक्ट्सा बर्नाउर्न ेकायफ २००० २००० 
ि) अनभिक्ता १००० १००० 
छ) कम्पाउण्डि ५०० ५०० 
ि) बीमा एिेन्ट तथा सेयि दलाल १००० १००० 
झ) कवििाि ५०० ५०० 
ञ) अर्नसंुधार्न तथा पिामशफ दाता २००० २००० 
ट) सफभेयि २००० २००० 
ठ) पश ुचिवकत्सक १५०० १५०० 
ड) सामार्न ढुिार्नी २००० २००० 

३३ 

नर्नमाफण व्यिसाय  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.3 बमोचिम) 
क) शे्रणीको लानग ५००० ५००० 
ख) शे्रणीको लानग ३००० ३५०० 
ग) शे्रणीको लानग २५०० २५०० 
घ) शे्रणीको लानग २००० १५०० 

३४ 

लेखापिीक्षक तर्फ  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.2(5) बमोचिम) 
क) शे्रणीको लानग २००० २००० 
ख) शे्रणीको लानग १५०० १५०० 
ग) शे्रणीको लानग १००० १००० 
घ) शे्रणीको लानग  ७५० 

३५ 

चशक्षा सेिा  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.14 बमोचिम) 
क) पूिफ प्राथनमक विद्यालय दताफ अर्नमुनतपत्र २००० २५०० 
ख) पूिफ प्राथनमक विद्यालय दताफ र्नविकिण  १००० 
ग) नर्निी क्षेत्रको प्राथनमक विद्यालय,  १००० 
घ) नर्निी क्षेत्रको नर्न.मा.वि. विद्यालय,  २००० 
ङ) नर्निी क्षेत्रको मा.वि. विद्यालय,  ४००० 



ि) नर्निी क्षेत्रको उच्ि मा.वि. विद्यालय,  ५००० 
छ) नर्निी क्षेत्रको स्र्नातक िा स्र्नािोति क्ट्याम्पस िा कलेि,  ५००० 
ि) नर्निी क्षेत्रको प्रविणता प्रमाण पत्र तहको चशक्षा ददर्ने टेचक्ट्र्नकल 
स्कुल िा कलेि, 

 ५००० 

झ) नर्निी क्षेत्रको स्र्नातक तहको टेचक्ट्र्नकल चशक्षा ददर्ने क्ट्याम्पस िा 
कलेि, 

 १०००० 

ञ) कम्प्यटुि टाफईवपङ्ग, तानलम अर्नसंुधार्न तथा भाषण प्रचशक्षण ददर्ने 
संसथा ि वटउसर्न सेन्टि आदद 

२००० १५०० 

३६ 

स्िास््य सेिातर्फ  
क) गैि सिकािी अस्पताल ५००० ५००० 
ख) मेनडकल कलेि, अस्पताल ५००० ५००० 
ग) चक्ट्लनर्नक ३००० ३००० 
घ) ल्याब २००० १५०० 

३७ 

गैि सिकािी संस्थाहरु (नर्नयम १४२ को अर्नसूुचि १० को नस.रं्न.१९ बमोचिम) 
क) गैि सिकािी संस्था िाविय १००० १००० 
ख) गैि सिकािी संस्था अन्तिाविय ५००० ५००० 
ग) गटुका उद्योग ३००० ३००० 
घ) विडी उद्योग २००० २००० 
ङ) मसला,कपास ि अगिबती प्याकेचिङ्ग उद्योग १००० १००० 
ि) इलेक्ट्रीक स्िीि बोडफ बर्नाउर्न े १००० १००० 
छ) धार्न कुट्र्न,तेल पेल्र्न,ेेखाधान्न सामग्री उत्पादर्न गरे्न उद्योग लाई 
प्रनत अश्वशचक्त (एकमषु्ठ) 

२००० २००० 

ि) प्लावष्टक पोलोनथर्न उद्योग ३००० ३००० 
झ) िटु िाईचण्डङ्ग उद्योग तर्फ  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को 
नस.रं्न.19 बमोचिम) 

  

क) मेशीर्नबाट िटु व्याचण्डङ्ग प्रनत अश्वशचक्त (एकमषु्ठ) २००० २००० 
ख) हातबाट िटु व्याचण्डङ्ग गरे्न ५०० ५०० 
घ) किाही उद्योग १५०० १५०० 
ङ) गलैिा उद्योग ३००० ३००० 

३८ 

प्लाई उद्योग  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.6 बमोचिम रु 1500) 
क) रु १ किोड ५० लाख सम्म पुुँचि भएको ७००० ७००० 
ख) रु १ किोड ५० लाख भन्दा मानथ पूचि भएको १००० १००० 
ग) रु १ किोड ५० लाख भन्दा कम पूुँचि भएकोलाई ३००० ३००० 

३९ 

अन्य उद्योग तर्फ  
१) भेनर्नयि उद्योग ३००० ३००० 
२) ग्रील बेचल्डङ्ग उद्योग १००० १००० 
३) नमर्निल िाटि उधोग २००० २००० 



४) ग्रील उद्योग २००० २००० 
५) डेिी उद्योग २००० २००० 
६) स्ििास शिफत उद्योग १५०० १५०० 
७) आइसवक्रम उद्योग १५०० १५०० 
८) बेकिी पाउिोटी उद्योग १००० १००० 
९) िेनलङ्ग,पलु,इर्नािको रिङ्ग तथा नसमेन्टको अन्य सामार्न  उत्पादर्न 
गरे्न उद्योग 

२००० २००० 

१०)िटु तथा धागोबाट तयाि गरिर्ने झोला उद्योग १००० १००० 
११)अल्मनुर्नयमको नग्रल तथा समार्न बर्नाउर्न ेउद्योग २००० २००० 

४० 

गामेन्ट उद्योग  (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.4 बमोचिम) 
१) १०० भन्दा बढी मेशीर्न भएको १०००० १०००० 
२) ५० देचख १०० सम्म मेशीर्न भएको ५००० ५००० 
३) १ देचख ५० सम्म मेशीर्न भएको २००० २००० 

४१ 

र्नर्नफिि तथा स-मील (नर्नयम 142 को अर्नसूुचि 10 को नस.रं्न.6 बमोचिम) 
१) स-मील ३००० ३००० 
२) र्नर्नफिि उद्योग (मेशीर्नबाट िल्र्ने) २५०० २५०० 
३) र्नर्नफिि उद्योग (हातबाट िल्र्ने) २००० २००० 
४) दाल नमल २००० ३००० 
५) नबट उद्योग १००० १००० 

४२ 

मर्नोिञ्जर्न कि तर्फ (नर्नयम 145 को अर्नसूुचि 17 बमोचिम) 
१ नसर्नेमा हलको प्रनत वटकट रु िम्मा आम्दार्नीको न्यरु्नतम २ 
प्रनतशत देचख ५ प्रनतशत सम्म 

३% ३% 

र्नोट :- यसिी लाग्र्न ेमर्नोिंिर्न शलु्क मानसक रुपमा िम्मा गर्नुफ परे्न   
२) साफिफिनर्नक स्थार्नमा सफकस पिफदशफर्न गरे्न लाई दैनर्नक २५० २५० 
३) बहरुुपी खेल देखाउर्ने लाई दैनर्नक ५ ५ 
४) समय-समयमा लाग्र्ने मेलामा (मेला ठेकदािबाट पेशा कि 
िापत) दैनर्नक 

३०० ३०० 

५) साफिफिफनर्नक स्थार्नमा नभनडयो तथा वर्ल्म सवुटङ्ग गरे्न नर्नमाफणकताफ 
लाई 

२००० २००० 

४३ 

केबलु संिालर्न गरे्न व्यिसाय 
१) २०० सम्म ग्राहक संख्या भएको ५००० ५००० 
२) २०० देचख ५०० ग्राहक संख्या भएको ८००० ८००० 
३) ५०० देचख मानथ ग्राहक संख्या भएको १२००० १२००० 
र्नोटः- र्न.पा.को विज्ञापर्न प्रशािण गिे िापत ५०% कि छुट ददर्न े   

४४ छपाई तथा प्रकाशर्न व्यिसाय २००० २००० 

४५ 
कृवष तथा बर्निन्य व्यिसाय 
खाद्य पदाथफ, नबउनबिर्नको नबक्री गरे्न २००० २००० 



४६ 

विज्ञापर्नकि तर्फ  
१) होनडङ्ग बोडफको १००० १००० 
२) विज्ञापर्न बोडफ मददिा तथा सूनतिन्य पदाथफ प्रनत बोडफ ५०० १५०० 
३) विज्ञापर्न बोडफ अन्य प्रनत बोडफ ३०० ३०० 
४) ब्यार्नि पटके १०० ५० 
५) बाल पेन्टीङ्ग प्रनत ि.मी. २ २ 

४७ 

घि बहालकि 
१) र्नगिपानलका क्षेत्र नभत्रको घि,पसल,ग्यािेि,गोदाम,टहिा,सेट 
छप्पि,कािखार्ना,िग्गा िा पोखिी पिैु िा आंचशक रुपमा कसैलाई 
बहालमा ददएकोमा घिधर्नी ि बहालमा िस्र्ने बाट असलु गरे्न । 

बहाल िकमको 
2% 
 

बहाल िकमको 
2% 
 

४८ 

विटौिी कि 
क) िग्गा बहालकि   
ख) नभत्री सडकमा गदुिी पट्टी ि बसपाकफ  समेतको वपि सडकले 
छोएको िग्गा प्रनत िगफ वर्ट मानसक रु 

१ १ 

ग) सो िाहेक अन्य सम्पूणफ िग्गा प्रनत िगफ वर्ट मानसक २ २ 
घ) खेती योग्य िमीर्न प्रनत कट्टा िावषकफ  रु १२० १२० 

४९ 

अस्थायी हाट बिाि,घमु्ती पसल शलु्क ि पश ुमिेशी तर्फ  
१) तिकािी पसल १ टोकिीको लानग ५ ५ 
२) तिकािी पसल १ टोकिी देचख ५ टोकिी सम्मलाई १० १० 
३) आुँप, नलचि, तिबिुा इत्यादीको पसललाई ५ ५ 
४) नमठा खदु्राको प्रनत पसल ५ ५ 
५) िामल,दाल,चिउिा,वपठो, १ टोकिीको पसलको लानग ५ ५ 
६) िामल,दाल,चिउिा,वपठो १ टोकिीदेचख ५ टोकिीसम्मको लानग १० १० 
७) माछा,मास ुपकाई नबक्री गरे्न बाट दैनर्नक रु १० १० 
८) िाुँगा,खसी,कािो मास ुकाटी नबक्री गरे्न बाट दैनर्नक रु २० २० 
९)सुंगिु, बंगिु कािो मास ुकाटी नबक्री गरे्न बाट देनर्नक रु २० २० 
१०)सार्नो माछा नबक्री गरे्न पसललाई १० १० 
११)ठुलो माछा नबक्री गरे्न पसललाई २० २० 
१२)माटोको भाडा पसलबाट ५ ५ 
१३)आल्मनुर्नयमको भाडा पसलबाट १० १० 
१४)सत,ुनलटी, समोसा,नमठाफई,िाट,अण्डा चिया पसलको प्रनत ठेला 
गाडाको लानग 

१५ १५ 

१५)हिाम पसल ५ ५ 
१६)िस्सी,डोिी,सािे,खदु्रा पसलको लानग ५ ५ 
१७)िस्सी,डोिी,सािे प्रनत टायि गाडाको लानग ३५ ३५ 
१८)र्नरििल,बदाम,नमठाफई खोम्िामा नबक्री गरे्न ५ ५ 
१९)कुखिुा,हाुँस प्रनत स्टल २० २० 



२०)कपडा पसलबाट १५ १५ 
२१)पििरु्न पसलबाट १५ १५ 
२२) मखु ३ वर्ट,पछानड ५ वर्ट सम्मको िग्गामा पार्न, विडी, 
नसगिेट, र्लरु्ल ,टोपी, ििुा, धागो, पोत,ेे कपडा ,घडी मेकार्नीक 
पसल गरे्न अस्थायी पसललाई दैनर्नक 

१० १० 

२३) मखु ३ वर्ट १ इन्िदेचख ८ वर्टसम्म ि पछानड ६ 
वर्टसम्मको अस्थायी पसललाइ दैनर्नक 

५ ५ 

२४) मखु ८ वर्ट १ इन्िदेचख १४ वर्टसम्म ि पछानड ७ 
वर्टसम्मको अस्थायी पसललाइ दैनर्नक 

१० १० 

२५) मखु १४ वर्ट १० इन्िदेचख २० वर्टसम्म ि पछानड ७ 
वर्टसम्मको अस्थायी पसललाई दैनर्नक 

१० १० 

बोिा आददमा िगेडा र्निाखी चिउिा मिुी ढाकीमा िाखी नबक्री गरे्न 
लाई,हरियो सागपात,भक्का -मठुा) बर्नाई बेच्र्ने,ढक्कीमा हददफ बेच्र्नेलाई 

५ ५ 

२६) गाई गोरु,िाुँगा,भैसी, बाछा,बाछी, पाडा,पाडी, 
घोडा,घोडी,बछेडा, बछेडी िौपाया हाटमा खरिद नबक्री गरे्न दिैु थिी 
बाट रु १००।- मोलमा रु १।-रु १।- का दिले िम्मा सयकडा 

२ २ 

२७) छुटरु्ट भएको  विनभन्न बस्तकुो प्रनत पसलबाट ५ ५ 

५० 

कान्िी हाउस 
१) भैसी िाुँगा,गाई गोरु घोडा घोडीमा दैनर्नक ७० ७० 
२) पाडा पाडी बाछा बाछी बछेडा बछेडीमा दैनर्नक ४० ४० 
३) बाख्रा बाख्रीमा दैनर्नक १५ १५ 
४) सुंगि गधामा दैनर्नक ४० ४० 
५) अन्यमा दैनर्नक ३० ३० 

५१ 

सिािी कितर्फ  
१) सिािी दताफ दस्तिु २०० २०० 
२) सिािी र्निीकिण तथा र्नामसािी १५० १५० 
३)र्नगिपानलका क्षते्र नभत्र दताफ भएका नर्नम्र्न सिािीहरुमा नर्नम्र्नार्नसुािको िावषकफ  कि नलर्न े
क) िस रक लहिी ३००० ३००० 
ख) िीप काि नमर्नी बस (भाडा) ५०० ५०० 
ग) टेम्पो ३०० ३०० 
घ) टेक्ट्टि १५०० १५०० 
ङ) काि टेम्पो नमर्नी बस (नर्निी) ५०० ५०० 
ि) ठेला गाडी तथा रिक्ट्सा २० २० 
छ) िाुँगा गाडी ३५ ३५ 
ि) गोरु गाडी २५ २५ 
झ) रिक्ट्सा भेर्न (बोनडङ्ग स्कूल) ७५ ७५ 
ञ) सामार्न बोक्ट्र्न ेरिक्ट्सा ३५ ३५ 



ट) पािि टेलि २०० २०० 

५२ 

िावषकफ  सिािी कि नतिेका िाहेक बावहिबाट आउर्न ेनर्नम्र्न सिािीहरुमा नर्नम्र्नार्नसुािको पटके सिािी कि नलर्न े
१) स्िदेशी बस ि रक २० २५ 
२) स्िदेशी  नमनर्न बस, माइक्रोबस २० २० 
३) स्िदेशी भाडा का िीपकाि १५ १५ 
४) स्िदेशी भाडा का टेम्प ुिा सर्ा रिक्ट्सा िा टेम्प ु १० १० 
५) स्िदेशी रयाक्ट्टि १५ १५ 
६) विदेशी टेम्प ु २० २० 
७) विदेशी िीप, काि, रयाक्ट्टि समेत ३० ३० 
८) विदेशी रक, बस, भािी सिािी साधर्न समेत १६० १६० 

५३ 

रिक्ट्सा दताफ,र्निीकिण तथा िालक प्रमाणपत्र तर्फ    
१) र्नयाुँ रिक्ट्सा, ठेला, भेर्न दताफ ५० ५० 
२) र्नयाुँ रिक्ट्सा, ठेला, भेर्न र्निीकिण २५ २५ 
३) र्नयाुँ रिक्ट्सा, ठेला, भेर्न बकु ि र्ािम दस्तिु रु ५ समेत ३० ३० 
४) रिक्ट्सा िालक अर्नमुनत पत्र बकु सवहत ३० ३० 
५) रिक्ट्सा िालक अर्नमुनत पत्र र्निीकिण १० १० 
६) रिक्ट्सा र्नामसािी दस्तिु ३० ३० 

५४ 
क) नर्निेदर्न दस्तिु -वटकट िापत) १० १० 
ख) सडक ममफत सम्भाि शलु्क  १० 
ग) सडक िनत तथा सिसर्ाई शलु्क  १५ 

५५ साधािण नसर्ािीस ६० ६५ 

५६ 

विधतु नसर्ािीस 
क) ग्राहस्थ २०० २५० 
ख)व्यपाि/व्यिसाय ३०० ५०० 
ग)मेशीर्नबाट िल्र्ने व्यिसाय ५०० ७५० 
घ) थ्री रे्ि १२०० १५०० 
ङ) के.भी.ए.उल्लेख भएकोमा प्रनत के.भी.ए. २००० २००० 

५७ 

धािा नसर्ािीस ५०० ५०० 
धािा नसर्ारिश गदाफ पक्की िाटो र्ोडर्न ुपरे्न भएमा िाटोको अिस्था हेिी कम्तीमा रु ५,०००।- देखी प्राविनधक 
मलु्याङ्कर्न िमोचिमको िकम यस र्न.पा.को धिौटी खातामा िम्मा िाखी मात्र नसर्ारिस गरिर्न ेछ । र्ोनडएको 
िाटो सेिाग्राहीले रै्न परु्न ममफत गरि प्राविनधकको नसर्ारिश भई आएमा मात्र धिौटी िकम वर्ताफ हरु्नेछ । 
 

५८ िाहदार्नी नसर्ािीस ४०० ५०० 
५९ परििय पत्र ६० ६५ 

६० 
घिबाटो तथा िािवकल्ला प्रमाचणत १ ककताको ४००।–

त्यसपछि ५ ककता 
सम्म प्रछत ककता 

१ ककताको ४००।–
त्यसपछि ५ ककता 
सम्म प्रछत ककता 



को १००।-सातौ 
वकता देचख मानथ 
५०।- 
 

प्रनत वकता को 
१००।-सातौ 
वकता देचख मानथ 
५०। 

६१ र्नाता प्रमाचणत ३०० ३०० 
६२ िन्म प्रमाचणत २०० २०० 

६२ घि नर्नमाणफ लानग काठ नसर्ािीस रु ४।- प्रनत क्ट्यू 
वर्ट 

रु ४।- प्रनत क्ट्यू 
वर्ट 

६३ 
घििग्गा र्नामसािी/हकभोग प्रमाचेणत/मोही लगत कट्टा/मोही 
र्नामसािी १० कठ्ठा भन्दा तल 

५०० ५०० 

६४ 
घििग्गा र्नामसािी/हकभोग प्रमाचेणत/मोही लगत कट्टा/मोही 
र्नामसािी १० कठ्ठा भन्दा मानथ 

६०० ६०० 

६५ 
सम्पचि मूल्याङ्कर्न/िग्गा मूल्याङ्कर्न प्रनत हिाि रु 1।- प्रनत हिाि रु 

1।- 

६६ 
आय प्रमाचणत -अध्ययर्न प्रयोिर्नको लानग विद्याथीलाई ४५% छुट) प्रनत हिाि रु 1।- प्रनत हिाि रु 

1।- 
६७ र्नक्ट्सा वर्ल्ड बकुको र्नकल नसर्ारिस २०० २०० 

६८ 
हैनसयत प्रमाचणत प्रत्येक 25 लाख 

सम्म रु 1500 
प्रत्येक 25 लाख 
सम्म रु 1500 

६९ िग्गा धर्नी लालपिुाफको र्नकलको नसर्ारिस िा नतर्न पसु्ते प्रमाचणत ३०० ३०० 
७० संस्था दताफ नसर्ािीस ५०० ५०० 
७१ र्नक्ट्सा पासको नर्निेदर्नको वकताब ५०० ७५० 

७२ 

र्नक्ट्सा पास दस्तिु 
बेसमेन्ट प्रनत ि.वर्. ३ ३ 
भई तल्ला प्रनत ि.वर्. ४ ४ 
प्रथम तल्ला प्रनत ि.वर्. ५ ५ 
दोश्रो तल्ला प्रनत ि.वर्. ६ ६ 
तेश्रो तल्ला प्रनत ि.वर्. ७ ७ 
िौथो तल्ला प्रनत ि.वर्. ८ ८ 
पािौ तल्ला प्रनत ि.वर्. ९ ९ 
कम्पाउण्डिाल प्रनत िनर्नङ्ग वर्ट ७ ७ 
घि र्नक्ट्सा र्नामसािी १५०० १५०० 
अनमर्न द्वािा िग्गा र्नाप िाुँि ६०० ७०० 
र्नोटः २ बषफभत्र म्याद थपको लानग नर्निेदर्न ददए लागेको र्नक्ट्सापास 
दस्तिुको ५% दस्तिु लाग्र्ने छ । २ बषफम्याद र्नघाएि म्याद थपको 
लानग नर्निेदर्न ददए लागेको र्नक्ट्सापास दस्तिुको ५०% दस्तिु लाग्र्ने 
छ । 

  



७३ 
सभाहल भाडा -िेर्निेटि सवुिधा बाहेक १२००।-िेर्निेटि सवुिधा 
समेत १५००।--इन्धर्न आरै् हाल्र्ने) 

१५०० १५०० 

७४ नमवटङ्ग हल भाडा  िेर्निेटि सवुिधा समेत -इन्धर्न आरै् हाल्र्ने) ७०० ७०० 
 व्यचक्तगत घटर्ना दताफ दस्तिु 

७५ 

िन्म दताफ 
क) ५ बषफउमेि सम्मको सबै िगफ ि समदुायका बालबानलका १० १० 
ख) सोभन्दा मानथ १६ बषफसम्मको -दनलत बगफ २०।-) अन्य ५० ५० ५० 
ग) १६ बषफभन्दा मानथको लाई -अपाङगलाई २०।-) अन्य ५०।- ५० ५० 

७६ 
वििाह दताफ 
क) दनलत ि अपाङग १० १० 
ख) अन्यको हकमा ५० ५० 

७७ 
मतृ्य ुदताफ 
क) दनलत, अपाङ सिुक भएको २० २० 
ख) अन्यको हकमा ५० ५० 

७८ सम्बन्ध विच्छेद ५० ५० 
७९ 
 
 

८० 

बसाफई सिाफई ५० ५० 
र्नोटः ३५ ददर्ननभत्र व्यचक्तगत घटर्ना दताफ गिाउर्न आएमा कुरै्न वकनसमको दस्तिु लाग्र्न ेछैर्न । 
सैफ्टी टैंक सर्ाई मेनसर्न प्रनत वटप र्न.पा.क्षेत्रनभत्र -र्न.पा.क्षेत्र भन्दा 
बावहि र्न.पा.ले थप सेिा शलु्क २,०००।- नलर्ने । 

५००० ५००० 

८१ पशबुधशाला कोठा २००० २००० 
८२ गदुिी बिािको पक्की कोठा -प्रनत कोठा) १२०० १२०० 
८३ गदुिी बिािको मास ुपसल -प्रनत कोठा) ६०० ६०० 

र्नोटः मवहर्नाको १५ गते नभत्र भाडा बझुाए १०% छुट, १६ गते देचख मवहर्ना नभत्र बझुाए छुट पाइर्न ेछैर्न ि मवहर्ना 
र्नाघेपनछ बझुाए १०% िरििार्ना लाग्र्न ेछ। 
 
 

र्नोट :-  यस कायाफलयमा व्यिसाय/र्फ म दताफ गिाफई इिाित पत्र नलएका व्यिसायीहरु प्रत्येक आ.ि.को आचश्वर्न 
मवहर्नानभत्र व्यिसाय/र्फ मको र्नविकिण गिाए लागेको दताफ दस्तिुको २५% छुट पाइर्ने छ । पौष मसान्त नभत्र र्नविकिण 
गिाए लागेको दताफ दस्तिुको १०% छुट पाइर्ने छ । त्यस पश्चात र्नविकिण गिाएमा लागेको दताफ दस्तिु बिाबिको 
दस्तिु लाग्र्न ेछ । 
र्नोट :- यसमा र्नखलेुका व्यिसायहरुको लानग व्यिसायको प्रकृनत हेिी रु ज्ञ,ण्ण्णि्/- देचख रु ज्ञछ,ण्ण्णि्/- सम्म व्यिसाय 
दताफ तथा र्नविकि०ेा दस्तिु लाग्र्ने ५ । 
 


