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  नामः विश्वेश्वर प्रसाद ओझा  

  पदः प्रमखु     

                       प्रमावणकरण वमवतः२०७७ /३ /३१ 

 

ाऄमरगढी नगरपालिकाको ाअलथिक ऐन, २०७७ 

 

प्रस्तािनाः ऄमरगढी नगरपाविकाको अवथिक िर्ि २०७७/०७८ को ऄथि सम्बन्धी प्रस्ताििाइ कायािन्ियन गनिको वनवमत्त 

स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने, छुट वदने तथा अय संकिनको प्रशासवनक व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे,  

नेपािको संविधानको धारा २२६ बमोवजम ऄमरगढी नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ ।  

संविप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “ऄमरगढी नगरपाविकाको अवथिक ऐन, २०७७” रहकेो छ। 

  (२) यो ऐन २०७७ साि श्रािण १ गते  दवेख ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रमा िाग ूहुनेछ । 

१. सम्पवत्त करः ऄमरगढी नगरपाविकाका िेत्रवभत्र ऄनुसचूी (१) बमोवजम सम्पवत्त कर र घरजग्गा कर िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 

२. भवूम कर (मािपोत): ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र ऄनुसचूी (२) बमोवजम भवूम कर (मािपोत) िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ ।  

३. घर िहाि करः  ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र कुनै व्यवि िा संस्थािे भिन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छप्पर, जग्गा िा पोखरी परैू िा अवंशक तिरिे बहािमा वदएकोमा ऄनसुचूी (३) बमोवजम घर जग्गा िहाि कर 

िगाआने र ऄसूि गररनेछ ।  

४. व्यिसाय करः  ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूूँजीगत िगानी र अवथिक 

कारोिारका अधारमा ऄनसुचूी (४) बमोवजम व्यिसाय कर िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

५. जवडबटुी, किाडी र जीिजन्त ुकरः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र कुनै व्यवि िा संस्थािे उन, खोटो, जवडबटुी, 

िनकस, किाडी माि र प्रचवित काननूिे वनर्धे गररएको जीिजन्त ुिाहकेका ऄन्य मतृ िा माररएका जीिजन्तकुो 

हाड, वसङ, प्िाूँख, छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसावयक कारोिार गरेिापत ऄनसुचूी (५) बमोवजमको कर िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 

६. सिारी साधन करः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र दताि भएका सिारी साधनमा ऄनसुचूी (६) बमोवजम सिारी 

साधन कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्िीकृत भइ सो काननुमा ऄन्यथा व्यिस्था भएको 

ऄिस्थामा सोवह बमोवजम हुनेछ । 

७. विज्ञापन करः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र हुने विज्ञापनमा ऄनसुचूी (७) बमोवजम विज्ञापन कर िगाआने र 

ऄसिू ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्िीकृत भइ सो काननुमा ऄन्यथा व्यिस्था भएको ऄिस्थामा सोवह 

बमोवजम हुनेछ । 
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८. मनोरन्जन करः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र हुने मनोरन्जन व्यिसाय सेिामा ऄनसुचूी (८) बमोवजम व्यिसाय 

कर िगाआने र ऄसिु ईपर गररनेछ । तर, प्रदशे काननु स्िीकृत भइ सो काननुमा ऄन्यथा व्यिस्था भएको 

ऄिस्थामा सोवह बमोवजम हुनेछ । 

९. बहाि वबटौरी शलु्कः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र अफुिे वनमािण, रेखदखे िा संचािन गरेका ऄनसुचूी (९) 

मा ईल्िेख भए ऄनसुार हाट बजार िा पसिमा सोही ऄनुसचूीमा भएको व्यस्था ऄनसुार बहाि वबटौरी शलु्क 

िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

१०.  पावकि ङ शलु्कः ऄमरगढी नगरपाविका िेत्रवभत्र कुनै सिारी साधनिाइ पावकि ङ सवुिधा ईपिब्ध गराए िापत 

ऄनसुचूी (१०) बमोवजम पावकि ङ शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

११.  टे्रवकङ्ग, कायावकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जवम्पङ्ग, वजपफ्िायर र र् यावफ्टङ शलु्कःऄमरगढी नगरपाविकािे 

अफ्नो िेत्रवभत्र टे्रवकङ्ग, कायावकड, क्यानोआङ्ग, बन्जी जवम्पङ्ग, वजपफ्िायर र र् यावफ्टङ सेिा िा व्यिसाय 

संचािन गरेिाफत ऄनसुचूी (११) बमोवजमको शलु्क िगाआने र ऄसिू ईपर गररनेछ । 

१२.  सेिा शलु्क, दस्तरुः ऄमरगढी नगरपाविकािे वनमािण, संचािन िा व्यिस्थापन गरेका ऄनसूवूच (१२) मा 

ईवल्िवखत स्थानीय पिूािधार र ईपिब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही ऄनसुचूीमा व्यिस्था भए ऄनसुार 

शलु्क िगाआने र ऄसूि ईपर गररनेछ । 

१३.  पयिटन शलु्कः ऄमरगढी नगरपाविकािे अफ्नो िेत्रवभत्र प्रिशे गने पयिटकहरुिाट ऄनसुूची (१३) मा ईवल्िवखत 

दरमा पयिटन शलु्क िगाइने र ऄसिु ईपर गररनेछ ।तर, प्रदशे काननु स्िीकृत भइ सो काननुमा ऄन्यथा व्यिस्था 

भएको ऄिस्थामा सोवह बमोवजम हुनेछ । 

१४. कर छुटः यस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरुिाइ कुनै पवन वकवसमको कर छुट वदइने 

छैन ।तर मवहिाहरुको नाममा भएको सम्पवत्तको हकमा सम्पवत्त करमा ५ प्रवतशत छुट वदइनेछ ।  

१५. कर तथा शलु्क संकिन सम्बवन्ध कायिविवधः यो ऐनमा भएको व्यिस्था ऄनसुार कर तथा शलु्क संकिन सम्बवन्ध 

कायिविवध ऄमरगढी नगरपाविकािे तोके ऄनसुार हुने छ । 
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सम्पलिकर / घरजग्गाकर 

ाअ.व. २०७७/०७८ का िालग सम्पलि करको मूलयाांकनका दररेटहरु 

 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगितका िडाहरु र प्रत्येक िडामा सडक, विद्यतु, खानेपानी, टेविफोन, टेविवभजन अवद भौवतक 

सवुिधा र जग्गाको कारोबारको िास्तविक मलू्य र वजल्िा मािपोत कायाििय डडेल्धरुािे गरेको गत बर्िको मलु्यांकन 

समतेको अधारमा तपवसि िमोवजममा सम्पवत्त कर प्रयोजनको िावग २०७७/०४/०१ गते दवेख िाग ुहुने गरर जग्गाको 

न्यनूतम मलु्यांकन कायम गररयो । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वब.स. िडा नं. ६/ख,  ६/ग  को वपच सडक सूँग जोवडएको बजार िेत्र 

ऄन्तरगत बसपाकि  वपपि चौतारा दवेख तफुानडाूँडा चोकसम्म वपच सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी सो दवेख ३५ 

वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु.५,५०,०००/- (पाूँच िाख पचास हजार मात्र)  र  सो भन्दा २०० वमटर पछावड 

सम्मका सम्पणूि वकत्ता जग्गाको प्रवत अना रु. २,५०,०००/- (दइु िाख पचास हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स. िडा नं. ६/ग  को वपच सडक सूँग जोवडएको बजार िेत्र 

ऄन्तरगत तफुानडाूँडा चोक दवेख कारागार सम्मको वकत्ताहरु  सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी सो दवेख ३५ वमटर 

पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु.३,५२,०००/- (तीन िाख बाईन्न हजार मात्र) र सो दवेख पछावड २०० वमटर पछावड 

सम्म सम्पणूि जग्गाहरुको प्रवत अना रु. १,४८,००० (एक िाख ऄठचाविस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स. िडा नं. ७/क  तफुानडाूँडा चोक दवेख नगरपाविका जाने बाटो 

सम्म को वपच सडक सूँग जोवडएको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी बजार िेत्र ऄन्तगितका वकत्ताहरु सडक दवेख ३५ वमटर 

सम्म प्रवत ऄना रु. ३,५२,०००/- (तीन िाख बाईन्न हजार मात्र) र सो दवेख पछावड २०० वमटर सम्म प्रवत अना रु. 

१,२१,०००/- (एक िाख एक्काइस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स.िडा नं.  ७/झ को वपच सडक सूँग जोवडएको खानेपानी 

ऄगावडदवेख प्राविवधक कायाििय गटे सम्म वपच सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्म प्रवत 

अना रु.३,६०,०००/- (तीन िाख साठी हजार मात्र) र सो दवेख पछावड २०० वमटर सम्म प्रवत अना रु. १,३२,०००/- 

(एक िाख बत्तीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स. िडा नं ८/च को वपच सडक सूँग जोवडएको बजार िेत्र ऄन्तरगत 

कारागार शाखा दवेख वकवतिपरु बजारको बस वबसौनी सम्म वपच सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड 

सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. २,८०,०००/- (दइु िाख ऄवस हजार मात्र) र सो दवेख पछावड २०० वमटर सम्म सम्पूणि 

जग्गाहरुको प्रवत अना रु. १,३२,०००/- (एक िाख बत्तीस हजार मात्र) 
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ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स. िडा नं ५/ठ को वपच सडक सूँग जोवडएको सडकको 

दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. २,८०,०००/- (दइु िाख ऄवस हजार मात्र) 

र सो दवेख पछावड २०० वम. सम्म सम्पणूि जग्गाहरुको प्रवत अना रु. १,३२,०००/- (एक िाख बत्तीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स.िडा नं. ५/ख को स्याईिे बजार िेत्र  वपच सडकको दायाूँबायाूँ 

२५/२५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु २,४०,०००/- (दइु िाख चािीस हजार मात्र) र सो 

दवेख पछावड २०० वम. सम्म सम्पणूि जग्गाहरुको प्रवत अना रु. ९५,०००/- (पन्चानब्बे हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक डोटी घटाि र गणशेपरु गा.वि.स. िडा नं. १/च ढुनढुने पेट्रोि पम्प दवेख 

दहब्यारेक सडक सूँग जोवडएको वकत्ताहरू र सडकको दायाूँबायाूँ २५/२५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको वकत्ता 

जग्गा प्रवत अना रु १,८१,०००/- (एक िाख एकासी हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स. िडा नं. ३ डकिे दवेख भागशे्वर मा.वि. सम्म को वपच 

सडक सूँग जोवडएको ईल्िेवखत वकत्ताहरु र यसमा छुट हुन गएका सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर 

पछावड सम्मको वकत्ता जग्गा प्रवत अना रु १,८२,०००/- (एक िाख बयासी हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स. ऄन्तगित  भागशे्वर मा.वि. दवेख सल्िाघारी जोड्ने सडकसूँग 

जोवडएका वकत्ताहरु सडकको  दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर सम्मको  प्रवत अना रु. १,००,०००/- (एक िाख 

मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स.िडा नं.३/च को वपच सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर 

छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. १,५४,०००/- (एक िाख चौपन्न हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स.िडा नं.२/घ को वपच सडकको जग्गा दायाूँबायाूँ १५/१५ 

वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. १,५४,०००/- (एक िाख चौपन्न हजार मात्र) र सहायक 

बाटोमा पने वकत्ताको प्रवत अना रु. ५०,०००/- (पचास हजार मात्र) र सावबक भवूमराज टाूँटरगा.वि.स. िडा नं. २/ख , िडा 

न.ं २/ट, िडा नं. १/ङ को वपच सडकको जग्गा दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना 

रु. १,२०,०००/- (एक िाख बीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत सावबक ईग्रतारा गा.वि.स. िडा नं ५/क,८/ङ को वपच सडकको जग्गा दायाूँबायाूँ १५/१५ 

वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. १,५४,०००/- (एक िाख चौपन्न हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत सावबक ईग्रतारा गा.वि.स.िडा नं. १/छ,१/घ, १/ञ को वपच सडकको जग्गा दायाूँबायाूँ 

१५/१५ वमटर छोडी प्रवत अना रु. ४०,०००/- ( चािीस हजार मात्र) र सो दवेख पछावड २०० वम. सम्म सम्पणूि जग्गाहरुको 

प्रवत अना रु. १६,५००/- (सोह्र हजार पाूँच सय मात्र) 
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ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक ईग्रतारा गा.वि.स.िडा नं. ५/ख को सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ 

वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. ३८,५००/- (ऄठतीस हजार पाूँच सय मात्र)  र िडा नं. ५/ङ को सडकको 

दायाूँबायाूँ १५ /१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. २२,०००/- (बाआस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक ईग्रतारा गा.वि.स. िडा नं ८/क,८/घ, ८/ङ को सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर 

छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. १,२१,०००/- (एक िाख एक्काआस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक ईग्रतारा गा.वि.स. िडा न.ं ९/क ,९/ख, ७/क,  ७/घ , ७/३ को सडकको 

दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. ६६,०००/- (छैसट्ठी हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक ईग्रतारा गा.वि.स. िडा नं ७/ज  को सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ 

वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना रु. २५,०००/- (पच्चीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स.िडा नं.  ६/ख ऄन्तरगत तुफानडाूँडा चोक दवेख वकल्िा 

खानेपानी टंवक सम्म । विद्यतु प्रावधकरण जाने र वशिा कायाििय हुूँद ै जाने दआुिटै वपच सडकसूँग जोवडएको सडकको 

दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्म प्रवत अना रु. ३,२५,०००/- (तीन िाख पच्चीस हजार मात्र) र 

प्रशासनको गटे सम्म वपच सडकसूँग जोवडएको जग्गाहरुको प्रवत अना रु. २,२१,०००/- (दइु िाख एक्काआस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स.िडा नं.  ६/ख ऄन्तगित नवसिङभरैि मवन्दरदवेख वजल्िा 

ऄस्पतािसम्म वपच सडकसूँग जोवडएको सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्म प्रवत अना रु 

२,४२,०००/- (दइु िाख बयािीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स. िडा नं २ र १ ख ऄन्तगित प्रशासन कायािियको मिू गटे दवेख 

टुूँवडखिे गटेसम्म सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको जग्गा प्रवत अना २,१५०००/- (दइु 

िाख पन्र हजार मात्र) 

टुूँवडखिे गटेदवेख वसस्या थान सम्म सडकसूँग जोवडएको प्रवत अना रु १,७५,०००/- (एक िाख पचहत्तर हजार मात्र) र 

टुूँवडखिे गटेदवेख ऐ ूँसेि ुझाडीसम्म सडकसूँग जोवडएको प्रवत अना रु. ८०,०००/- (ऄसी हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तगित सावबक खिंगा गा.वि.स.िडा नं.  ६/ख ऄन्तगित ऄन्तगित महशे्वरी होटि ठाडो खड्ुवकिा 

र तफुानडाूँडा सावबक मवहिा वबकास कायाििय सम्म सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वमटर छोडी ३५ वमटर पछावड सम्मको 

जग्गा प्रवत अना रु. १,७५०००/- (एक िाख पचहत्तर हजार मात्र) 

बैतडी जाने सडकदवेख ईत्तर नेपाि विद्यतु प्रावधकरण दवेख दविण सडकदवेख वभत्रको जग्गा प्रवत अना रु. १,७०,०००/- 

(एक िाख सत्तरी हजार मात्र) 

बागबजार भीमदत्त चोकदवेख वजल्िा प्रहरी कायािियको गटेसम्म सडकको दायाूँ बायाूँ ३५ वमटरसम्म सडकसूँग जोवडएको 

जग्गा प्रवत अना रु. १,८१,०००/- (एक िाख एकासी हजार मात्र) 



6 
 

बागबजार भीमदत्त चोकदवेख वजल्िा प्रशासन कायािियको गटेसम्म वपच सडकदवेख दविण वशस्याथान सामदुावयक 

िनिेत्रको वसमाना दवेख ईत्तर सडकदवेख वभत्री भागको जग्गा प्रवत अना रु. १,१०,०००/- (एक िाख दश हजार मात्र) र 

बागबजार बगरकोट सडकको पवहिो मोड हुूँद ै टुूँवडखिे सडक वशस्याथान सडक छोडी दायाूँ बायाूँ सम्म प्रवत अना रु 

१,२१,०००/- (एक िाख एक्काआस हजार मात्र) 

वशिा कायाििय बािमवन्दर हुूँद ै वकल्िासम्म सडकसूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु १,५०,०००/- (एक िाख पचास 

हजार मात्र) 

तफुानडाूँडा चोकदवेख डडेल्धरुा ऄस्पतािको गटेसम्म सडकसूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. २,३१,०००/- (दइु िाख 

एकतीस हजार मात्र), डडेल्धरुा ऄस्पतािको गटेदवेख तल्िो खिङ्गा ठूिधारा सम्म सडकसूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना 

रु. १,०६,०००/- (एक िाख छ हजार मात्र) र ठूिधारा दवेख ऐ ूँसेि ुझारी हुूँद ै टुूँवडखिे अआतको सडकसम्म जोवडएको 

वकत्ताहरु प्रवत अना रु. ७५,०००/- (पचहत्तर हजार मात्र) र यस बाहके सडकको दायाूँ बायाूँ ३५/३५ वमटर भन्दा पछावड 

२०० वम. सम्म प्रवत अना रु. ५०,०००/- (पचास हजार मात्र) 

बागबजार वपपि चौतारीदवेख बगरकोट सडकको पवहिो मोड सडकसम्म प्रवत अना रु. २,७५,०००/- (दइु िाख पचहत्तर 

हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगपाविका ऄन्तगित बगरकोट सडकको पवहिो मोडदवेख अआतबजार वपपि चौतारीको ईत्तरपिूि खोल्सीसम्म 

सडकसूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ४२,०००/- (बयािीस हजार मात्र) 

अआत बजार चौतारीको ईत्तरपिूि खोल्सी दवेख घटाि बाबाको मवन्दर जाने बाटोको चोकसम्म प्रवत अना रु. ६०,०००/- 

(साठी हजार मात्र) 

घटाि मवन्दर जाने बाटोको चोकदवेख घटाि मवन्दर वपच सडक सम्म सडकको दायाूँ बायाूँ सडकसूँग जोवडएको जग्गाको 

प्रवत अना रु ५०,०००/- (पचास हजार मात्र) र घटाि मवन्दर दखेी वचरवकट्टे सडक सूँग जोवडएको जग्गाको प्रवत अना रु. 

३०,०००/- (तीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका वस्थत िावटका नाईिादवेख घटाि सोिपरी बीरखम्ब सम्म जाने बाटोको दायाूँ बायाूँ बाटोसूँग 

जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ५४,०००/- (चौपन्न हजार मात्र) र घटाि सोिपरी बीरखम्ब स्कुिदवेख घटाि थानसम्म 

सडकमा जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु ४७,०००/- (सत्चािीस हजार मात्र) 

वजल्िा कारागार शाखा जोवगनीस्थान दखेी ऄजयमरेु कोट जाने सेिागाईूँ बाटोको दायाूँबायाूँबाटो सूँग जोवडएको जग्गा 

प्रवत अना रु. ६८,०००/-(ऄठसट्टी हजार मात्र) र ऄजयमरेुकोट जाने बाटो झकुाििी सम्म जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. 

४२,०००/-(बयाविस हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत कीवतिपरु बस वबसौनी देखी भन्केपानी सम्म सडकको दायाूँबायाूँ सडक सूँग जोवडएको 

जम्मा प्रवत अना रु. ८०,०००/-(ऄसी हजार मात्र) भन्केपानी दखेी मिेी डाूँडा सम्म सडकको दायाूँबायाूँ सडक 
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सूँगजोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ४५,०००/- (पैतािीस हजार मात्र) र बागचौर दखेी बकण्डे, खलु्िेक गाईूँ सम्म 

सडकको दायाूँबायाूँ सडक सूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ४२,०००/-(बयािीस हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका वस्थत खोटो ऄवफस दखेी धमिेक, डोर जाने सडक र मौरडा चाविस मोड सडक सूँग जोवडएको 

जग्गा प्रवत अना रु. ४२,०००/- (बयािीस हजार मात्र) । 

साविक डोटी घटाि गा.वि.स. चाविसको मोड दखेी बैजनाथ मा.वि. हुूँद ै मौरडा गाईूँ सम्म जाने ग्रामीण सडक सूँग 

जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ४२,०००/-(बयािीस हजार मात्र) । 

साविक भवुमराज गा.वि.स. वस्थत डकिे देखी टोटे वसिंगा रातागौन बैतडी सडकको दायाूँबायाूँ प्रवत अना रु. 

१,३०,०००/-(एक िाख तीस हजार मात्र) र टोटे वसिंगा दखेी खनमडा जाने िाटो सूँग जोवडएका वकत्ताहरु प्रवत अना रु. 

४०,०००/-(चािीस हजार मात्र) । 

साविक डोटी घटाि ऄमरगढी न.पा. १ तडीबाटा २५/२५ वमटर छोडी सो देखी ३५ वम.पछावड सम्म प्रवत अना रु. 

५०,०००/-(पचास हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत स्याईिे बजार दवेख रडुिा खोिा सम्म सडकको  दायाूँबायाूँ २५ वम. छोडी सो दखेी ३५ 

वम. सम्म जग्गा प्रवत अना रु. ३६,०००/-(छत्तीस हजार मात्र) । 

स्याईिे बजार दवेख बागबजार वपपि चौतारी सम्म वपच सडकबाट २५/२५ वम. छोडी २०० वम.पछावड सम्म प्रवत अना रु. 

८५,०००/-(पचासी हजार मात्र) । 

स्याईिे सडक दवेख मािम गाईूँ सम्म सडक सूँग जोवडएको जग्गाको दायाूँबायाूँ प्रवत अना रु. ३६,०००/- (छत्तीस हजार 

मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका िडा नं. १ दह व्यारेक दखेी ऄवसग्राम गा.वि.स. भटेा सम्म दहव्यारेक  सडक सूँग जोवडएको जग्गा 

प्रवत अना रु. २४,०००।– (चौिीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविकाको कायाििय दखेी धमतिा सम्म सडक सूँग जोवडएको जग्गाको दायाूँबायाूँ प्रवत अना रु. 

१,१५,०००/-(एक िाख पन्र हजार मात्र) । 

रानीधारा दखेी ऄमरगढी वकल्िा र सावबकको वजल्िा ऄस्पताि सम्म सडकको दायाूँबायाूँ जग्गा प्रवत अना रु. 

२,४२,०००/- (दइु िाख बयािीस हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत रातागनु (रतनपरु) दवेख खनमडा सडक सम्म जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ३६,०००/-

(छत्तीस हजार मात्र) ।  
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ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत रातागनु सिसेन्टर दखेी पोखरा बजार सम्म साविक ईग्रतारा पोखरा गा.वि.स. का िडा नं. 

७/घ सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वम. छोडी ३५ वम.पछावड सम्मको प्रवत अना रु. २,२०,०००/-(दइु िाख बीस हजार 

मात्र) र  खनमडा दखेी सल्िेश्वर गाड सम्म जोवडएको सडकमा पने वकत्ताहरु प्रवत अना रु. २०,०००/-(बीस हजार मात्र) 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत पोखरा वतिाडी सडक सम्म जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. ३६,०००/-(छत्तीस हजार 

मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत पोखरा भाटगाईूँ सडक सूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. १२,०००/-(बाह्र हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत अइत सनुेडा,भिीया,हरडी , दोगाड, कोटकाूँडे सडक सूँग जोवडएको जग्गा प्रवत अना रु. 

१२,०००/- (बाह्र हजार मात्र) । 

रातागनु दखेी भजनपरु सम्मको सडक सूँग जोवडएको दायाूँ बायाूँ प्रवत अना रु. २०,०००/-(बीस हजार मात्र) र भजनपरु 

दखेी छचोडा , भजनपरु दखेी दमुडा सम्मको सडक सूँग जोवडएको दायाूँ बायाूँ प्रवत अना रु. १२,०००/-(बाह्र हजार मात्र) । 

ऄमरगढी नगरपाविका ऄन्तरगत भािमुारे दखेी ऄनारखोिी बजार सम्मको साविक ईग्रतारा पोखरा गा.वि.स. का िडा नं. 

७/घ सडकको दायाूँबायाूँ १५/१५ वम. छोडी ३५ वम.पछावड सम्मको प्रवत अना रु. १,६५,०००/-(एक िाख पैसट्टी हजार 

मात्र) । 

पनुश्चः माथी ईल्िेख भएको सम्पवत्तको न्यनुतम मलू्यांकन भन्दा कम नहुन े गरी व्यवि स्ियंिे अपनो सम्पवत्तको स्ि-

मलू्यांकन गनि सक्नेछ । 
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सडक के्षत्र बाहेक ाऄन्य जग्गाको मूलयाङ्कन दर प्रलत रोपनी 

  

लस. 

नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर प्रलत रोपनीरु. हजारमा ाअ. व. २०७७।०७८ कोप्रस्तालवत दर प्रलत रोपनी रु. हजारमा 

पुष््टयााइ ां कैलियत 

खेत पाखो खेत पाखो 

ाऄब्बि दोयम लसम चाहार ाऄब्बि दोयम लसम चाहार 

खर 

प्रलत 

बााँझो ाऄब्बि दोयम लसम चाहार ाऄब्बि दोयम लसम चाहार 

खर 

प्रलत 

बााँझो 

१ 

घटाि डोटी (हाि िडा नं.१, 

२,३) ७९ ७३ ६७ ६१ ६१ ५४ ४८ ४२ ३६ ७९ ७३ ६७ ६१ ६१ ५४ ४८ ४२ ३६     

२ भवूमराज ६७ ६१ ५४ ४८ ६१ ५४ ४८ ४२ ३६ ६७ ६१ ५४ ४८ ६१ ५४ ४८ ४२ ३६     

३ ईग्रतारा ७३ ६७ ६१ ५४ ४८ ४६ ४१ ३४ २७ ७३ ६७ ६१ ५४ ४८ ४६ ४१ ३४ २७     

४ सहश्रविङ्ग ६१ ५४ ४८ ४२ ४८ ४२ ३६ ३० २७ ६१ ५४ ४८ ४२ ४८ ४२ ३६ ३० २७     

५ खिङ्गा १ २७५ २७५ २७५ २७५ २५० २५० २५० २५० २५० २७५ २७५ २७५ २७५ २५० २५० २५० २५० २५०     

६ खिङ्गा २ १५७ १५१ १४५ १३९ १४५ १४५ १३९ १३१ १२१ १५७ १५१ १४५ १३९ १४५ १४५ १३९ १३१ १२१     

७ खिङ्गा ३ ८५ ७९ ७५ ७० ७९ ७३ ७३ ६१ ५४ ८५ ७९ ७५ ९८ ७९ ७३ ७३ ६१ ५४     

८ खिङ्गा ४ ७९ ७० ६३ ५८ ७३ ६७ ५८ ५३ ४८ ७९ ७० ६३   ७३ ६७ ५८ ५३ ४८     

९ खिङ्गा ५ १५७ १३९ १२० ११५ १५७ १३९ १३३ १२० ११५ १५७ १३९ १२० ११५ १५७ १३९ १३३ १२० ११५     

१० खिङ्गा ६ ३५० ३२५ ३२० ३१५ ३७५ ३५० ३२५ ३१५ २७५ ३५० ३२५ ३२० ३१५ ३७५ ३५० ३२५ ३१५ २७५     

११ खिङ्गा ७ १५७ १५१ १४५ १३९ १४५ १४५ १३९ १३१ १२१ १५७ १५१ १४५ १३९ १४५ १४५ १३९ १३१ १२१     

१२ खिङ्गा ८ ७३ ६७ ६१ ५४ १६३ १५१ १४५ १३३ ५४ ७३ ६७ ६१ ५४ १६३ १५१ १४५ १३३ ५४     

१३ खिङ्गा ९ ७३ ६७ ६१ ५४ ७३ ६७ ६१ ५४ ४८ ७३ ६७ ६१ ५४ ७३ ६७ ६१ ५४ ४८     
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भौलतकसांरचनाको मूलयाङ्कन दर 

लस. 

नां. 
राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर प्रलतवगिलिट रु. 
ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवतदर प्रलत 

वगिलिट रु. 
पुष््टयााइ ां कैलियत 

व्यापाररक, औद्योलगक 

तथा सांस्थागत 
बसोबास 

व्यापाररक, औद्योलगक 

तथा सांस्थागत 
बसोबास 

१ ाअरलसलस फे्रम स्रक्चर ८०० ८०० ८०० ८००     

२ प्रवत िर्िटुटफुट कट्टी दर प्रवतशत ०.७५ ०.७५ ०.७५ ०.७५     

३ कट्टीगने जम्मा िर्ि १०० १०० १०० १००     

४ घरकोमलू्याङ्कन गदाि भइुतंिादेवख मावथको मलू्याङ्कन प्रवत तिा३०% कम प्रवत तिा३०% कम प्रवत तिा३०% कम प्रवत तिा३०% कम     

५ लसमेण्ट जोडााआमा ाआट्टा वा ढुङ्गाको गारो- ाअर.लस.लस. छाना ६०० ६०० ६०० ६००     

६ प्रवत िर्िटुटफुट कट्टी दर प्रवतशत १.०० १.०० १.०० १.००     

७ कट्टीगने जम्मा िर्ि ७० ७० ७० ७०     

८ घरकोमलू्याङ्कन गदाि भइुतंिादेवख मावथको मलू्याङ्कन प्रवत तिा२०% कम प्रवत तिा२०% कम प्रवत तिा२०% कम प्रवत तिा२०% कम     

९ 

माटोको जोडााआमा ाआट्टा वा ढुङ्गाको गारो- ाअर.लस.लस. वा लसमेण्टजोडााआमा ाआट्टा 

वा ढुङ्गाको गारो- जस्ता/टायिको छाना ५५० ५५० ५५० ५५०     

१० प्रवत िर्िटुटफुट कट्टी दर प्रवतशत २.०० २.०० २.०० २.००     

११ कट्टीगने जम्मा िर्ि ३० ३० ३० ३०     

१२ घरकोमलू्याङ्कन गदाि भइुतंिादेवख मावथको मलू्याङ्कन प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम     

१३ माटोको जोडााआमा ाआट्टा वा ढुङ्गाको गारो-जस्ता/टायिको छाना ५०० ५०० ५०० ५००     

१४ प्रवत िर्िटुटफुट कट्टी दर प्रवतशत ३.०० ३.०० ३.०० ३.००     

१५ कट्टीगने जम्मा िर्ि २५ २५ २५ २५     

१६ घरकोमलू्याङ्कन गदाि भइुतंिादेवख मावथको मलू्याङ्कन प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम     

१७ सेड वा कच्ची घर ४५० ४५० ४५० ४५०     

१८ प्रवत िर्िटुटफुट कट्टी दर प्रवतशत ४.०० ४.०० ४.०० ४.००     

१९ कट्टीगने जम्मा िर्ि २० २० २० २०     

२० घरकोमलू्याङ्कन गदाि भइुतंिादेवख मावथको मलू्याङ्कन प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम प्रवत तिा१५% कम     
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ऄनसुचुी १ 

सम्पलि करको दर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू (करयोग्य सम्पलिको मूलय रु.) चािु ाअ.व.को दरवालषिक एकमुष्ठ रु. ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर वालषिकएकमुष्ठ रु. पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ १ देवख २िाख ५० हजार सम्म २५ २५     

२ २ िाख ५०हजार १ दवेख ५ िाख सम्म ५० ५०     

३ ५ िाख १दवेख १० िाख सम्म २०० २००     

४ १० िाख १देवख १५ िाख सम्म ३०० ३००     

५ १५ िाख १देवख २० िाख सम्म ४०० ४००     

६ २० िाख १देवख २५ िाख सम्म ६७० ६७०     

७ २५ िाख १देवख ३० िाख सम्म १००० १०००     

८ ३० िाख १देवख ३५ िाख सम्म १२०० १२००     

९ ३५ िाख १देवख ४० िाख सम्म १८०० १८००     

१० ४० िाख १देवख ४५ िाख सम्म २४०० २४००     

११ ४५ िाख १देवख ५० िाख सम्म ३००० ३०००     

१२ ५० िाख १देवख ५५ िाख सम्म ३३०० ३३००     

१३ ५५ िाख १देवख ६० िाख सम्म ३५०० ३५००     

१४ ६० िाख १देवख ६५ िाख सम्म ४५०० ४५००     

१५ ६५ िाख १देवख ७० िाख सम्म ५२०० ५२००     

१६ ७० िाख १देवख ७५ िाख सम्म ६१०० ६१००     

१७ ७५ िाख १देवख ८० िाख सम्म ६८०० ६८००     

१८ ८० िाख १देवख ८५ िाख सम्म ७७०० ७७००     

१९ ८५ िाख १देवख ९० िाख सम्म ८४०० ८४००     

२० ९० िाख १देवख ९५ िाख सम्म ९२०० ९२००     

२१ ९५ िाख १देवख १ करोड सम्म १०००० १००००     
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२२ १ करोड १देवख १ करोड ५० िाख सम्म १५००० १५०००     

२३ १ करोड ५०िाख १ देवख २ करोड सम्म २०००० २००००     

२४ २ करोड १देवख २ करोड ५० िाख सम्म २५००० २५०००     

२५ २ करोड ५०िाख १ देवख ३ करोड सम्म ३२००० ३२०००     

२६ ३ करोड १देवख ३ करोड ५० िाख सम्म ३९००० ३९०००     

२७ ३ करोड ५०िाख १ देवख ४ करोड सम्म ४६००० ४६०००     

२८ ४ करोड १देवख ४ करोड ५० िाख सम्म ५३००० ५३०००     

२९ ४ करोड ५०िाख १ देवख ५ करोड सम्म ६०००० ६००००     

३० ५ करोड १देवख ५ करोड ५० िाख सम्म प्रवत हजार रु. दइु थप प्रवत हजार रु. दइु थप     
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ऄनसुचुी २ 

भूलम कर (मािपोत) कोदर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू चािु ाअ.व.को दर ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ प्रवतरोपनी रु.१ रु.१     

२ 

िगतमा बाूँवधएको जग्गाको हकमा सोही ऄनसुार र न्यूनतम मािपोत 

रु. ५भन्दा कम िगाआने छैन 

िगतमा बाूँवधएको जग्गाको हकमा सोही ऄनसुार र 

न्यूनतम मािपोत रु. ५भन्दा कम िगाआने छैन 

िगतमा बाूँवधएको जग्गाको हकमा सोही ऄनसुार र न्यूनतम मािपोत रु. 

५भन्दा कम िगाआने छैन     

३ 

मािपोतबक्यौता ऄसुिी गदाि जररिाना         

पवहिो िर्ि ३० प्रवतशत ३० प्रवतशत     

दोस्रो िर्िको ४५ प्रवतशत ४५ प्रवतशत     

तेस्रो िर्िको ६० प्रवतशत ६० प्रवतशत     

४ िर्िको ७५ प्रवतशत ७५ प्रवतशत     

५ िर्ि र सो भन्दा मावथको जररिाना बढीमा ९०प्रवतशत बढीमा ९०प्रवतशत     
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ऄनसुचुी ३ 

घरजग्गा बहाि कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

रु. 

ाअव za२०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

रु. पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ 

घर बहाि कर 

ऄमरगढी न.पा. िेत्रवभत्र अफ्नो घर, पसि, ग्यारेज िा गोदाम, टहरा, किकारखाना, जग्गा िा अंवशक रुपमा 

बहािमा वदएकोमा सम्बवन्धत धनीबाट बहाि रकमको १० प्रवतशतसम्म बहाि कर विने । घर बहाि कर िाइ 

प्रभािकारी बनाईन िेत्रगत रुपमा वनधािरणगररएको मावसक भाडादर तपवशि ऄनसुार हुनेछ । 

१० प्रवतशत १० प्रवतशत 

    

बसपाकि  देवख वभमदत्त चोक तल्िो तिा ५००० ५०००     

बसपाकि  देवख वभमदत्त चोक मावथल्िो तिा ३००० ३०००     

वभमदत्त चोक देवख जोशी पसु्तक पसि सम्म तल्िो तिा ३००० ३०००     

वभमदत्त चोक देवख जोशी पसु्तक पसि सम्म मावथल्िो तिा २००० २०००     

वभमदत्त चोक देवख रानीधारा सम्म तल्िो तिा ४००० ४०००     

वभमदत्त चोक देवख रानीधारा सम्म मावथल्िो तिा २५०० २५००     

बसपाकि  वपपि चौतारा दवेख बगरकोट रोड तल्िो तिा ३००० ३०००     

बसपाकि  वपपि चौतारा दवेख बगरकोट रोड मावथल्िो तिा २००० २०००     

रानीधारा देवख नगरपाविका गेटसम्म तल्िो तिा ३००० ३०००     

रानीधारा देवख नगरपाविका गेटसम्म मावथल्िो तिा २००० २०००     

नगरपाविका गेट दवेख कीवतिपरु ररसोटि सम्म तल्िो तिा १००० १०००     

नगरपाविका गेट दवेख कीवतिपरु ररसोटि सम्म मावथल्िो तिा ५०० ५००     

तफुानडाूँडा चचि दवेख वजल्िा प्रशासन सम्म तल्िो तिा १५०० १५००     

तफुानडाूँडा चचि दवेख वजल्िा प्रशासन सम्म मावथल्िो तिा १००० १०००     

वजल्िा प्रशासन दवेख टुूँवडखेि सम्म तल्िो तिा १००० १०००     

वजल्िा प्रशासन दवेख टुूँवडखेि सम्म मावथल्िो तिा ५०० ५००     

पोखरा बजार १००० १०००     

स्याईिे १००० १०००     

तवडबाटा १००० १०००     

अआतबजार, सल्िाघारी, राइ,ं भज्नन्यौटा ५०० ५००     
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ऄनसुचुी ४ 

व्यावसालयक कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ क्यासेट रेकडिर तथा प्िेयर, वभवडयो, क्यासेट भाडामा वदन े(वड.जे.), टेण्ट अवद भाडामा वदन े ११०० ११००     

२ नेट, इण्टरनेट सञ्चािक कम्पनी १०००० १००००     

३ वडस एवण्टना राखी केबिु िाआन प्रसारण व्यिसायी ३३०० ३३००     

४ वनमािण सामग्री तथा हाडििेयर (रु.१० िाख भन्दा माथीको कारोबार) ३३०० ३३००     

५ वनमािण सामग्री तथा हाडििेयर (रु.१० िाख भन्दा मवुनको कारोबार) १६५० १६५०     

६ 

फेन्सी तथा रेवडमेड पसि, वकराना पसि, जुत्ता चप्पि पसि, वबजुिी तथासोिार सम्बन्धी पसि, छपाआ सेिा 

ईद्योग, ऄफसेट पे्रस, स्टेशनरी पसि, भाूँडाितिनपसि, सुनचाूँदी पसि, मोबाआि तथा इिेक्ट्रोवनक पसि, 

मोटरसाआकि ममित सेिा, काष्ठईद्योग, ग्रीि ईद्योग, फवनिचर ईद्योग एिम ्ऄन्य कारोबार गने जुनसुकै 

होिसेिव्यिसाय गने व्यिसायी २७५० २७५०     

७ 

फेन्सी तथा रेवडमेड पसि, वकराना पसि, जुत्ता चप्पि पसि, कस्मेवटकपसि, वबजुिी तथा सोिार सम्बन्धी 

पसि, छपाआ सेिा ईद्योग, ऄफसेट पे्रस, स्टेशनरीपसि, भाूँडाितिन पसि, सुनचाूँदी पसि, मोबाआि तथा 

इिेक्ट्रोवनक पसि, ग्याूँसवसविण्डर वबके्रता, कुटाआ, वपसाआ, पेिाआ वमि, सामान्य खाजा/खाना/नास्ता पसि, 

वपकवनक स्पोट, विदेशी मदु्रा सटही एिम ्ऄन्य कारोबार गने जुनसुकै खदु्राव्यिसाय गने व्यिसायी १५०० १५००     

८ 

वकराना पसि, कस्मेवटक पसि, फोटोग्राफी वभवडयोग्राफी व्यिसायी, मोबाआि तथा इिेक्ट्रोवनक साधन ममित 

पसि, चस्मा पसि, ममित सेण्टर, वसिाआ कटाआताविम सेण्टर, कुररयर सेिा, माछामासु वबके्रता, साना 

ईद्योगहरू(पाईरोटी, मसिा, नमकीन, अवद), कुखरुा पािन, बाख्रापािन एिम ्सम्पणूि कृवर् तथा पशसुूँग 

सम्बवन्धतव्यािसावयक फमिहरू एिम ्ऄन्य कारोबार गने जुनसुकै सानो खदु्रा व्यिसाय गनेव्यिसायी ८०० ८००     

९ नेपाि अयि वनगमको वडिर ४५०० ४५००     

१० उन, स्िदेशी घरेिु कपडा ईद्योग ७०० ७००     

११ केश, श्रङ्ृगार, हजाम (नाइ), ब्युटी पाििर, टेिररङ सेण्टर, गाडीकोटायर ममित, चाईवमन ईद्योग, िैदेवशक रोजगार 

सेिा, िुगा धनेु (ड्राआ वक्िवनक्स) १३०० १३००     

१२ गैरसरकारी ऄस्पताि, नवसिङ होम, पोविवक्िवनक, ररयि स्टेट, खोटोसंकिन केन्द्र, मसाज पाििर, ररसोटि, दोहोरी 

साूँझहरू, बार रेषु्टरेन्टहरू दताितथा नविकरण ५००० ५०००     

१३ और्धी पसि/एग्रोभेट होिसेि २७५० २७५०     
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१४ और्धी पसि/एग्रोभेट शहरी िेत्र २००० २०००     

१५ और्धी पसि/ एग्रोभटे ग्रामीण िेत्र ५०० ५००     

१६ लिक्षा सेवा ाऄन्तगित लनजी के्षत्रबाट सञ्चालित         

क्याम्पस स्तर ५००० ५०००     

मा.वि.स्तर/प्राविवधक वशिािय ४००० ४०००     

अधारभतू तह (किा १-८) स्तर ३००० ३०००     

अधारभतू तह (किा १-५) स्तर २००० २०००     

भार्ा, कम्प्युटर, ट्यसुन सेण्टर, टे्रवनङ सेण्टर, आवन्स्टच्यटु ३००० ३०००     

१७ सञ्चार के्षत्र         

छापा माध्यम ५०० ५००     

विद्युतीय माध्यम १००० १०००     

१८ होटेिके्षत्र         

१० कोठाभन्दा बढी िमता भएको ५००० ५०००     

१० कोठाभन्दा कम िमता भएको ३००० ३०००     

१९ मलदराजन्यव्यवसाय         

मवदरा ऄवधकृत वबके्रता १०००० १००००     

मवदरा खदु्रा वबके्रता ७००० ७०००     

मवदरा खलु्िा वबको खोिी बेच्ने व्यिसाय ४५०० ४५००     

२० परामििसेवा िमि         

वचवकत्सा परामशि सेिा, काननूी परामशि सेिा १००० १०००     

इवन्जवनयररङ परामशि सेिा, टुर ऄपरेटर सेिा २५०० २५००     

विशेर्ज्ञ परामशि सेिा २००० २०००     

२१ िेखापरीक्षक सेवा         

क िगि १५०० १५००     

ख िगि १२०० १२००     

ग िगि १००० १०००     

घ िगि ८०० ८००     
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२२ लविीयसेवा नेपाि सरकारको पूणि स्वालमत्त्व बाहेकको         

(क), (ख) ३०००० ३००००     

(ग), (घ) २५००० २५०००     

िघवुित्त, वबमा कम्पनी, वित्तीय कम्पनी मखु्य कायाििय २०००० २००००     

वधतोमात्र कारोबार गने वित्तीय संस्था १०००० १००००     

ने. रा. बैङ्कबाट स्िीकृती विइ सञ्चािन भएका सहकारी बैङ्क १०००० १००००     

वित्तीय कम्पनी शाखा कायाििय ५००० ५०००     

२३ व्यवसाय करजररवाना         

पवहिो िर्ि ५ प्रवतशत ५ प्रवतशत     

दोस्रो िर्ि १० प्रवतशत १० प्रवतशत     

तेस्रो िर्ि र सो भन्दा मावथ २० प्रवतशत २० प्रवतशत     

 

 

ऄनसुचुी ५ 

जलडबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ 
ऄमरगढी न.पा.िे अफ्नो िेत्रमा ईत्पादन भइ वनकासा गदाि िा ठेक्कावदूँदा ढुङ्गा, वगट्टी, बािुिा, ग्रावभि, रोडामा 

िगाईन सक्ने करको दर प्रवत घनवमटर 

( प्रदेश काननूमा व्यिस्था भएकोमा सोही बमोवजम हुनेछ ।) 

१०० १०० 

    

२ 
स्िदेशमा स्थापना भएका ईद्योगहरूिे जे जस्तो ऄिस्थामा छ सोही रुपमाप्रयोग गनि सवकने िस्तःु खािी वससी, 

वबयर िोत्ति, प्िावष्टक िोत्ति, भाूँडाकुूँ डा, जुत्ताचप्पि, ग्यािन, जवकि न अवद किाडी संकिनकताि २००० २०००     

३ प्रचलित वनसम्बन्धी कानूनमा िेलखएका कर लिन पााआनेाः         

  जवडबवुट प्रवत वक.ग्रा. वनकासी कर १ १     

  खोटो प्रवत वक.ग्रा. २.५० २.५०     

  सल्िा काठ प्रवत क्यु.वफ. २० २०     

  ऄन्य काठ २० २०     
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४ प्रचलित काननूिे लनषेध गरे बाहेकका पन्छीहरू जस्तै हााँस, कुखुराहरूको पवााँखमा प्रलत लक.ग्रा. २ २     

५ प्रचलित काननूिे लनषेध गरे बाहेकका मरेका वा माररएका पिुकााः         

  हाड प्रवत वक.ग्रा. २ २     

  वसङ प्रवत वक.ग्रा. २ २     

  खरु प्रवत वक.ग्रा. २ २     

  छािा ठूिो प्रवत गोटा २० २०     

  छािा सानो प्रवत गोटा १० १०     

 

ऄनसुचुी ६ 

सवारी साधन कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ ररक्सा १०० १००     

२ ऄटो ररक्सा ५०० ५००     

३ ठेिा गाडा १०० १००     

 

ऄनसुचुी ७ 

लवज्ञापन कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ 
नगरपाविकाको हकभोगको घरजग्गा िा साििजवनक स्थानमा विज्ञापन िासाआनबोडि राख्नेिाइ प्रवत िगिवफट 

५० 

५०     

 

ऄनसुचुी ८ 

मनोरञ्जन कर 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू चािु ाअ.व.को दर ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर पुष््टयााइ ां कैलियत 
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(रु.) (रु.) 

१ 

मनोरञ्जन कर 

ऄमरगढी न.पा.िेत्रवभत्र सञ्चािन भएका वसनेमा हि, साूँस्कृवतक कायिक्रम, वथएटर, संगीत तथा मनोरञ्जनको 

प्रिेश शलु्कहरूमा ४ प्रवतशत मनोरञ्जन कर विन े

४प्रवतशत ४प्रवतशत 

    

२ जाद,ु सकि स, चटक अवदमा प्रवत वदन २०० २००     

 

ऄनसुचुी ९ 

बहाि लबटौरी िुलक 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ न.पा. िे अफ्नो िेत्रवभत्र वनमािण, रेखदेख िा सञ्चािन गरेको हाटबजार र ऐिानी जग्गा िा बाटोको छेईमा पसि 

थाप्न वदए िाफत प्रवत िगि फुट मावसकबहाि वबटौरी कर/शलु्क 

३ 

३     

ऄनसुचुी १० 

पालकि ङ िुलक 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ ठूिो बस रक ाअलद पालकि ङ       

२
४
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  १ देवख ५घण्टा सम्म ६० ६०   

  ५ देवख १२घण्टा सम्म ८० ८०   

  १२ घण्टाभन्दा मावथ १०० १००   

२ ट्याक्सीतथा साना सवारी साधन पालकि ङ       

  १ देवख ५घण्टा सम्म ३० ३०   

  ५ देवख १२घण्टा सम्म ५० ५०   

  १२ घण्टाभन्दा मावथ ६० ६०   

३ मोटर सााआकिपालकि ङ         

  १घण्टासम्म १० १०     

  १घण्टाभन्दा माथी प्रवतघण्टा थप ५ ५     
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पनुश्चः यस ऄमरगढी नगरपाविकािे जथाभािी पावकि ङगने कायििाइ वनरुत्साहन गनि पावकि ङ स्थिको व्यिस्थापन गरी अफैूँ कायिविवधवनमािण गरी वनवश्चत शलु्क तोकी िाग ूगनि सक्नेछ । 

 

 

ऄनसुचुी ११ 

रेलकङ, कायालकङ, क्यानोाआङ, बन्जी जलम्पङ, लजप फ्िायर, र् यालफ्टङ िुलक 

लस.नां. राजस्वको के्षत्रहरू 

चािु ाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव २०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ कायावकङ, क्यानोआङ, बन्जी जवम्पङ, वजप फ्िायर, र् यावफ्टङ शलु्क १५०० १५००     
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ऄनसुचुी १२ 

िुलकतथा दस्तुर 

लस.नां. राजस्वकोके्षत्रहरू 

चािुाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव२०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ लिक्षा सेवा         

  संस्थागत विद्यािय स्थापना र तह बवृि वसफाररस दस्तरु २००० २०००     

  

भार्ा, कम्प्यूटर, ट्यसुन सेण्टर, वनजी िेत्रका टे्रवनङसेन्टरहरू, इवन्स्टच्युट, शैविक ऄनसुन्धानमिुक संघसंस्था 

स्थापना वसफाररसदस्तरु २००० २०००     

  

भार्ा, कम्प्यूटर, ट्यसुन सेण्टर, वनजी िेत्रका टे्रवनङसेन्टरहरू, इवन्स्टच्युट, स्िास््य तथा शवैिक ऄनसुन्धानमिुक 

संघसंस्थास्थापना ऄनमुवत शलु्क ५००० ५०००     

  किा ८ परीिा फारम दस्तरु ३५० ३५०     

  किा ८ माकि वसट प्रवतविवप २०० २००     

  संस्थागत विद्यािय स्थापना ऄनमुवत ८००० ८०००     

  संस्थागत विद्यािय तह बवृि ऄनमुवत ५००० ५०००     

  संस्थागत विद्यािय किा थप ऄनमुवत ३००० ३०००     

२ 

ाऄचि सम्पलि मूलयाङ्कन (प्रलत हजार रु.) 

(ऄमरगढी न.पा. िेत्रवभत्र ऄचि सम्पवत्त मलू्याङ्कन, अयस्रोत प्रमावणत, गरेिाफत प्रवतहजार एक रुपैयाका दरिे 

सेिा शलु्क विने) 

१ १ 

    

३ कृलष तथा पिु सेवा         

  कृवर् समहू दताि, मझौिा साना वसंचाआ वसफाररस २०० २००     

  कृवर् ईपज संकिन केन्द्र वसफाररस १००० १०००     

  कोल्ड स्टोर वसफररस ५००० ५०००     

  कृवर्जन्य एिम ्पशजुन्य व्यिसाय सञ्चािन फमि वसफाररस २००० २०००     

  पिु सेवा लटकट दस्तुर प्रलत गोटा         

  गाआि भैंसी ० १०     

  भेडा िाख्रा ० ५     

  कुखरुा हांस ० ५     
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  कुकुर विरािा ० २५     

  हावत्त घोडा िांदर ० ५०     

  ऄन्य िन्य जन्त/ुजीप जन्त ु ० ५०     

  पिु पांछी लनरोलगता प्रमालणत प्रमाण पत्र/लसिाररस प्रलत गोटा         

  कखरुा ० १     

  खरायो ० २     

  बाख्रा ० ५     

  गाआि भैंसी ० २५     

  पिु वधिािामा मास ुजाांच िुलक प्रलत गोटा         

  खवस िोका   ५०     

  कुखरुा   ५     

  प्रयोगिािा पररक्षण         

  गोिर परीिण   १०     

  पश ुबन्धयाकरण,  कृवतमगभािधान,  गभि परीिण   २५     

  शि परीिण गाआि भैंसी   २०     

  शि परीिण िाख्रा,  कुखरुा   १५     

  शि परीिण ककुर विरािो   १००     

४ 

लवलवध 

(विदेश प्रयोजनका िावग ऄङ्गे्रजी भार्ामा गररने सबैप्रकारका वसफाररस र नाता प्रमावणत) ५०० ५००     

५ मवहिा समहू, कृर्क समहू, सहकारी दताि निीकरण १०० १००     

६ प्रवतविवप प्रमावणत ५५ ५५     

७ नक्सा पास दस्तुर (प्रलत वगिलिट)         

  ग्रामीण पक्की ४ ४   
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  ग्रामीण कच्ची २ २   

  ग्रामीण व्यािसावयक ५ ५   

  शहरी अिासीय पक्की ६ ६   
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  शहरी अिासीय कच्ची २ २   

  शहरी व्यािसावयक ८ ८   

८ नक्सा नामसारी (पैतकृ) २०० २००     

९ नक्सा नामसारी (खरीदवबक्री) १२०० १२००     

१० घर वनमािण सम्पन्न प्रमाण-पत्र १००० १०००     

११ नक्सा पास वनिेदन दस्तरु १००० १०००     

१२ नाता प्रमावणत वसफाररस दस्तरु १०० १००     

१३ फमि व्यिसायीका िावग घरेिु विकास सवमवतिाइ वसफाररस ४०० ४००     

१४ नगरपाविकामा व्यािसावयक फमि दताि शलु्क १००० १०००     

१५ सहकारी         

  दताि १००० १०००     

  निीकरण ५०० ५००     

  जररिाना ५००देवख ५००० ५००देवख ५०००     

१६ जोत, नामसारी र घरजग्गा नामसारी वसफाररस दस्तरु १०० १००     

१७ ईद्योग तथा किकारखानाको सजिवमन वसफररस ४०० ४००     

१८ चारवकल्िा प्रमावणत दस्तरु ३५० ३५०     

१९ चारवकल्िा प्रमावणत दस्तरु प्रवतवकल्िा थप १० १०     

२० नागररकता वसफररस ५० ५०     

२१ नागररकता प्रवतविवप वसफररस २५ २५     

२२ राहदानी वसफाररस ५०० ५००     

२३ विद्युत वमटर वसफाररस ग्रामीण िेत्र ९० ९०     

२४ विद्युत वमटर वसफाररस शहरी िेत्र ३५० ३५०     

२५ खानेपानी धारा जडान वसफाररस ३५० ३५०     

२६ नामथर संशोधन १०० १००     

२७ छुट जग्गा वसफाररस, ऄव्यिवस्थत बसोबास दताि (वसफाररस) प्रमावणतःएक रोपनी सम्म ५००० ५०००     
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२८ छुट जग्गा वसफाररस, ऄव्यिवस्थत बसोबास दताि (वसफाररस) प्रमावणतःएक रोपनीमाथी प्रवत रोपनी थप १००० १०००     

२९ विविध वसफाररस एक िर्िका िावग २५० २५०     

३० काठ, दाईराका िावग वसफाररस ५०० ५००     

३१ मािसामान ओसारपसार वसफररस १५० १५०     

३२ ाईद्योग स्थापना लसिररस दस्तुर         

  िघ ुघरेिु तथा साना ईद्योग ४०० ४००     

  मझौिा ईद्योग ७०० ७००     

  ठूिा ईद्योग १५०० १५००     

  ईद्योग व्यिसाय िगत कट्टा, ठाईूँ सारी र नामसारी २०० २००     

  दगु्ध डेरी ईद्योग १५०० १५००     

३३ मलदरा जन्य व्यवसाय         

  ऄवधकृत वबके्रता वसफाररस दस्तरु २०००० २००००     

  खदु्रा वबके्रता वसफाररस दस्तरु १६००० १६०००     

  खलु्िा/वबको खोिी बेच्ने वसफाररस दस्तरु १०००० १००००     

३४ व्यलिगत घटना दताि लनवेदन दस्तुर         

  घटना घटेको ३५ वदनवभत्र वनःशलु्क वनःशलु्क     

  वििाह दताि दस्तरु २५० २५०     

  बसाआ सराआ दस्तरु १५५ १५५     

  जन्म दताि दस्तरु ७५ ७५     

  मतृ्यु दताि दस्तरु ५५ ५५     

  सम्बन्ध विच्छेद दस्तरु ५५ ५५     

३५ हातहवतयार निीकरण दस्तरुः सानो ५०० ५००     

३६ हातहवतयार निीकरण दस्तरुः ठूिो १००० १०००     

३७ फोटो प्रमावणत दस्तरु ५५ ५५     

३८ बक्यौता जररवाना         

  १ िर्िको १५% १५%     
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  २ िर्िको ४५% ४५%     

  ३ िर्िको ६०% ६०%     

  ४ िर्िको ७५% ७५%     

  ५ िर्ि र माथीको ९०% ९०%     

३९ सरसिााआ िुलकाः घरधनीको हकमा         

  न्यूनतम १ कोठा भएको १ तिे घरिाइ २० २०     

  २ देवख ४ कोठा भएको १ तिे घरिाइ २५ २५     

  सो भन्दा माथी प्रवत कोठाको थप ५ ५     

४० सरसिााआ िुलकाः व्यवसायीहरूको हकमा         

  प्रवत सटरको २० २०     

  ठूिो होटेि ५० ५०     

  मध्यम होटेि ३० ३०     

  सानो होटेि २० २०     

४१ छाडा गााइ वस्तुको दण्ड जररवाना         

  गोरु प्रवत १ को १००० १०००     

  गाइ प्रवत १ को ५०० ५००     

  भै ूँसी प्रवत १ को १५०० १५००     

  सानो चौपाया बाख्रा खसी प्रवत १ को ५०० ५००     

  कुखरुा १०० १००     

४२ नगरपालिकाको सवारी साधन भाडा         

  वटप्पर भाडा प्रवत वदन (१५ वदनसम्म भए) ७००० ७०००     

  वटप्पर भाडा प्रवत वदन (१५ वदनभन्दा बढी भए) ५००० ६०००     

  भ्याकुिोडर प्रवत घण्टा २२०० २२००     

  ट््रयाक्टर / सानो वटप्पर प्रवत वदन ५००० ५०००     

४३ बाटो प्रमावणत/सडक प्रमावणत दस्तरु प्रवत वकत्ता िा वसट १००० १०००     

४४ ऄंवशयार प्रमावणत १५० १५०     

४५ सगोि प्रमावणत १५० १५०     
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४६ िैदेवशक रोजगार सेिा १००० १०००     

४७ रेवडयो पेवजङ ५०० ५००     
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ऄनसुचुी १३ 

पयिटनसेवा िुलक (ाऄमरगढी लकलिा प्रवेि िुलक समेत) 

लस.नां. राजस्वकोके्षत्रहरू 

चािुाअ.व.को दर 

(रु.) 

ाअव२०७७।०७८ को प्रस्तालवत दर 

(रु.) पुष््टयााइ ां कैलियत 

१ ाऄमरगढीलकलिा प्रवेि िुलक समेत         

  विद्याथीिाइ १० १०     

  स्िदेशीिाइ ५० ५०     

  साकि  मिुकका नागररकिाइ १०० १००     

  ऄन्य मिुुकका नागररकिाइ २०० २००     

  ऄपाङ्ग, ऄसहाय, जनअन्दोिनका घाआते तथा सवहद पररिारको पररचयपत्रभएकािाइ ० ०     

      
मावथकोिगीकरणमा समािेश नभएका सेिा, व्यिसायको कारोबार र ऄन्य करजन्य कारोबारको स्तरहरेी िावर्िक रु.५ सय देवख १० हजार रुपयैासम्म कर विआनेछ । 

साझा सूचीका करहरूमा नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारिे तोकेकोमा सोहीबमोवजम हुनेछ। 

 


