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भाग :- १  

कृष्णपरु नगरपालिकाको ऄथथ सम्बन्धी प्रस्ताविाइ कायाथन्वयन गनथ बनकेो अर्थथक ऐन, २०७५ 

(१) सलंिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कृष्णपुर नगरपालिका अर्थथक ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन २०७५ श्रावण १ गतेदलेख कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रमा िागू हुनेछ। 

(२क) सम्पलि तथा भलूम कर (एकीकृत सम्पिी कर): कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रलभत्र ऄनुसूची (१) बमोलजमको एकीकृत सम्पलत तथा 

भूलमकर घरजग्गा कर िगाइ ऄसूि ईपर गररनेछ। 

(३) घर वहाि कर: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 

पोखरी पूरै वा अंलिक तवरिे वहािमा ददएकोमा ऄनुसूची (३) बमोलजम घर जग्गा बहाि कर िगाइ ऄसूि गररनेछ। 

(४) व्यवसाय कर: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूूँजीगत िगानी र अर्थथक कारोबारका अधारमा 

ऄनुसूची (४) बमोलजम व्यवसाय कर िगाइ ऄसूि गररनेछ। 

(५) जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्र लभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कवाडी 

माि र प्रचलित कानूनिे लनषेध गररएको जीवजन्तु वाहकेका ऄन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाूँख, छािा जस्ता 

वस्तुको व्यवसालयक कारोबार गरेबापत ऄनुसूची (५) बमोलजम कर िगाइ ऄसूि गररनेछ। 

(६) सवारी साधन कर: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्र लभत्र दताथ भएका सवारी साधनमा ऄनुसूची (६) बमोलजम सवारी साधन कर 

िगाइ ऄसूि गररने छ । तर प्रदिे कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ। 

(७) लवज्ञापन कर : कृष्णपुर नगरपालिका िेत्र लभत्र हुने सब ैदकलसमका लवज्ञापनमा ऄनुसूची (७) बमोलजम लवज्ञापन कर िगाइ ऄसूि 

गररनेछ । तर प्रदिे कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ। 

(८) मनोरञ्जन कर: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसायमा ऄनुसूची (८) बमोलजम मनोरञ्जन कर िगाइ ऄसूि 

गररनेछ । तर प्रदिे कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ। 

(९) बहाि लबटौरी िलु्क: कृष्णपरु नगरपालिका िेत्रलभत्र अफुिे लनमाथण, रेखदखे वा सञ्चािन गरेका ऄनुसूची (९) मा ईल्िेख 

भएऄनुसार हाटबजार वा पसिमा सोही ऄनुसुलचमा भएको व्यवस्था ऄनुसार बहाि लबटौरी िुल्क िगाइ ऄसूि गररनेछ। 

(१०) पार्ककङ िलु्क: कृष्णपुर नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाइ पार्ककङ सुलवधा ईपिब्ध गराए बाफत ऄनुसूची (१०) 

बमोलजम पार्ककङ िुल्क िगाइ ऄसूि गररनेछ। 

(११) सवेा िलु्क दस्तुर: कृष्णपुर नगरपालिकािे लनमाथण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेका ऄनुसूची (११) मा ईलल्िलखत स्थानीय 

पुवाथधार र ईपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोलह ऄनुसुचीमा व्यवस्था भए ऄनुसार िुल्क िगाइ ऄसूि गररनेछ । 

(१२) पयथटन िलु्क : कृष्णपुर नगरपालिकािे अफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेि गने पयथटकहरुबाट ऄनसूची (१२) मा ईलल्िलखत दरमा पयथटन 

िुल्क िगाइ ऄसूि गररनेछ । तर प्रदिे कानुन स्वीकृत भइ सो कानुनमा ऄन्यथा व्यवस्था भएको ऄवस्थामा सोलह बमोलजम हुनेछ । 

(१३)  कर छुट : यस ऐन बमोलजम कर लतन ेदालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहरुिाइ कुनै पलन दकलसमको कर छुट ददइने छैन । 

(१४) कर तथा िलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायथलवलध: यो ऐनमा भएको व्यवस्था यसै ऄनुसार र ऄन्यका हकमा यस ऐनसूँग नबालझने गरी 

कर तथा िुल्क संकिन सम्बलन्ध कायथलवलध कृष्णपु्र नगरपालिका, नगर कायथपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 
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ऄनसुचूी–१ 

(दफा २ क सूँग सम्बलन्धत) 

सम्पलि तथा भूलमकर (एकीकृत सम्पलि कर) न्यूनतम रु.५० नघट्ने गरी प्रलत हजार ५ पैसाका दरिे लिआने छ । नेपाि सरकारको 

अर्थथक ऐन २०७५ ऄनुकूि हुनेगरी ब्यबस्थापन गने र कायथलवलध स्वीकृत गरी कायाथन्वयन गने ऄलधकार नगर कायथपालिकािाइ 

प्रत्यायोजन गररएको छ । 

ऄनसुचूी–२ 

(दफा ३) ३ (दफा ४), ४ (दफा ५), ५ (दफा ६ ), ६ (दफा ७ ), ७ (दफा ८ ) ८, 

(दफा ९ ), ९ (दफा १०)१० (दफा ११) ११(दफा १२),१२(दफा१३) १३ ( दफा१४) सूँग सम्वलन्धत 

 

लस.न.ं राजश्वका िते्रहरु दर (रू.) 

1. सवारी साधन 

1.1 ऄलभिेलखकरण िुल्क 

1. लजप, िेण्ड ओभर, कार, स्टेिन माआक्रो लजप, बेगन 70 

2. बस, ट्रक, िहरी, ह.ेलभ.आक्यूमेण्ट, ऄन्य हलेभ गाडी 160 

3. लनजी कार 50 

4. भाडाका लमलनबस, माआक्रोवस 50 

5. टे्रक्टर भाडाका 70 

6. टे्रक्टर लनजी प्रयोजन 50 

7. मोटरसाइदकि, स्कुटर     50 

8. लवद्याियको वसहरुको 100 

1.2बार्थषक सवारी दताथ कर 

1.  लवद्युतीय ररक्सा 400 

2.  ठेिा /ररक्सा 100 

3.  टेम्पो 500 

नोटः–नगर िेत्रलभत्र संचालित सवारी साधनहरुिाइ न.पा. मा ऄलनवायथ रुपमा दताथ गनथ िगाईन े। 

2. पटके ब्यवसाय कर (दलैनक) 

1.  प्रत्येक ऄस्थायी टहराफडबाट    10 

2.  न.पा. िे तोकेको ठाईंमा तिाखाट अदद राखी ठाूँई ओगटी व्यवसाय गनेिाइ 10 

3.  तरकारी राखी ठाईं ओगटी व्यवसाय गनेिाइ  15 

4.  ठेिागाडीबाट एकठाईबाट ऄको ठाईंमा सानथ सदकने फिफूिका ठेिाबाट 15 

5.  तरकारीका ठेिावाट     10 

6.  आलन्जनद्वारा फिफूिको रस र ईखुको रस बेच्ने ब्यवसायवाट 15 

7.  हातिे चिाईने मलसनबाट फिफूि र ईखुको रस बेच्ने व्यवसाय चाट, वदाम लवदक्र 15 

8.  लड दिजमा लविेष अआस्क्रीम राखी गररने व्यवसाय गनेबाट  15 

9.  कृष्णपुर नगरपालिकाको वजार राजमागथको छेईछाईमा रेलडमेट कपडा राखी लबक्री व्यवसाय गने 15 

3.व्यवसाय कर: क. कृष्णपुर नगरपालिका मुख्य वजार केन्र र सो असपासका िेत्रमा रहकेा ऄस्थायी टहराफडबाट लनम्नानुसार बार्थषक 

व्यवसाय कर लिने । 

1.  खाना खाने होटि र िज 800 

2.  लचया नास्ता होटि 600 

3.  खुरा ऄन्य पसि 600 

4.  व्यवसाय लसफाररस 200 

ख. कृष्णपुर नगरपालिका मुख्य वजार केन्र वाहेक ऄन्य ग्रामलण ठाईंमा टहराफडबाट लनम्नानुसार बार्थषक व्यवसाय कर लिने । 

1.  नास्ता होटि 300 

2.  दकराना पसि 500 

3.  खाना खाने होटि 500 

4.  लमठाइ पसि 500 

5.  रेडीमेड कपडा पसि 900 
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लस.न.ं राजश्वका िते्रहरु दर (रू.) 

6.  लसफाररस दस्तुर 200 

नोट:– खुल्िा स्थानमा व्यापार गन ेर नगरपालिका िेत्र लभत्र टहरा फडमा व्यापार व्यवसाय संचािन गदाथ बातावरण प्रदषुण हुन ेएव ंयातायातको अवतजावतमा ऄसर 

पान ेन.पा.िाइ िागेमा त्यस्तो स्थानबाट सो व्यापार व्यवसाय गनथ नगरपालिकाि ेप्रलतबन्ध िगाईन सके्नछ । 

4.क) पयथटकीय होटिको व्यवसायमा लनम्नानसुार बार्थषक कर लिने 

1.  पाूँच तारे होटि 30000 

2.  चार तारे होटि 25000 

3.  तीन तारे होटि 15000 

4.  दइु तारे होटि 10000 

5.  एक तारे होटि 7000 

ख) होटिमा लनम्नानुसारको बार्थषक व्यवसाय कर लिने 

1.  होटििे क्यालसनो संचािन गरेमा 30000 

2.  दोहोरी साूँझ एण्ड रेषु्टरेन्ट 20000 

नोट:- क श्रेणीको स्थान भन्नािे नगरपालिका मुख्यवजार केन्र गुिररया,  वालण र वंक सो वाहेक ऄन्य स्थान ख श्रेणीमा पन े। 

ख. रेषु्टरा, हिवाइ, लचया पसिमा बार्थषक व्यवसाय कर लनम्नानसुार लिने । 

1.  लमठाआ पसि (ठुिो)    (क) 1500 

2.  लचया,चाईलमनजस्ता िाकाहारी नास्ता समेतको लमठाआको पसि   (क)       1000 

3.  ग्रामीण िेत्रका लचया,चाईलमनजस्ता िाकाहारी नास्ता र लमठाआको पसि  (ख)     500 

4.  लचया र सामान्य नास्ता पसि ( ग्रामीण िेत्र ) 300 

5. व्यापाररक बस्त ु

क. पेट्रोलियम पदाथथको व्यवसायमा लनम्नानुसारको बार्थषक व्यवसाय कर लिने । 

1.  पेट्रोि लबक्री (पम्प लडपो )            14000 

2.  मटृीतेि मात्रको लबक्री पसि 5000 

नोट:- पेट्रोलियम पदाथथको लडपोका िालग नयाूँ ऄनुमलत दददा बजार िेत्र देलख बालहर हुनुपने व्यवस्था लमिाईन ुपनछे । 

6.लनम्नानसुार व्यवसायमा बार्थषक व्यवसाय कर लिन े। 

1.  चुरोट, लबडीजन्य धुम्रपान एजेन्सी 4500 

2.  साबुन एजेन्सी 1500 

3.  लबस्कुट एजेन्सी 1500 

4.  टायर एजेन्सी 3000 

5.  प्िालष्टक भांडा अददको एजेन्सी 2000 

6.  चाईचाई एजेन्सी 1500 

7.  एजेन्सीमा थप प्रलत एजेन्सीको 1500 

8.  स्वदिेी,लबदिेी कपडा तथा ऄन्य सामानको थोक पसि 2500 

9.  आिेक्ट्रोलनक पसि 1500 

10.  स्वदिेी लबदिेी तयारी फैलन्स कपडा पसि 1500 

11.  श्रृंगारको सामानको ठुिो पसि 1500 

12.  श्रृगारको सामानको मध्यम पसि 400 

13.  स्टेसनरर व्यवसाय पसि 1500 

14.  साआकि लबक्री पसि 2000 

15.  मोटरसाआकिको एजेन्सी तथा सर्थभस सेन्टर समेत 4000 

16.  मोटरसाआदकि एक्सचेञ्ज गने व्यवसाय 3000 

17.  साधारण कपडा पसि 600 

18.  मोवाइि सेट लवक्री पसि 500 

19.  मोटरसाआकि पाटसथ लबक्री पसि 1500 

20.  बस, ट्रक, लजप, टयाक्टर लबक्री पसि तथा सर्थभस सेन्टर समेत 7000 

21.  वस, ट्रक, लजप, टयाक्टर पाटथसको लवदक्र पिि 6000 

22.  नापतौिको ढक तराजु लबक्री पसि 1500 

23.  भाडावतथन पिि 1500 
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लस.न.ं राजश्वका िते्रहरु दर (रू.) 

24.  प्िाष्टीकको भाडावतथन लबक्री पसि 1000 

25.  कृलष कायथका िागी सानो पावर रटिर एजेन्सी 3000 

26.  आिेलक्टक ररक्सा एजेन्सी 2500 

27.  कम्प्युटर लवदक्र पिि 3500 

28.  स्टेसनरर र छापाखाना समेतको पिि 2500 

29.  पलत्रका मात्रको 500 

30.  पेन्टको एजेन्सी 2500 

7.  लनमाथण सामग्री, हाडथबयेर, लससािेम, लबद्यतु समान लबक्री पसिमा लनम्नानसुार बार्थषक व्यवसाय कर लिन े। 

1.  हाडथबेयर पसि (िहरी िेत्र)    2000 

2.  हाडथबेयर पसि (ग्रामीण िेत्र)  1200 

3.  लससा तथा लससा िेम पसि 700 

4.  लबद्युत सामग्री र इिेक्ट्रीक सामानका पिि 700 

5.  खानेपानी धारा सम्बलन्ध सामान मात्रको पसि 800 

6.  पेन्ट मात्रको पसि 1100 

8.दकराना / लबसादा / भाडा पसिमा लनम्नानसुार बार्थषक व्यवसाय कर लिन े। 

1.  दकराना पसि  (सहरी िेत्र) 1000 

2.  ग्रामीण िेत्रको दकराना पसि 700 

3.  भाडा तथा त्यस्तै प्रकृलतका ऄन्य सामानहरुको पसिमा 700 

9.खाद्यान्न खररद लबक्री पसिमा लनम्नानसुार बार्थषक ब्यवसाय कर लिन े। 

1.  बजारमा गद्दी राखी गोदाम गने व्यवसाय 3000 

2.  फुटकर खाद्मान खररद लबक्री व्यवसाय 1350 

3.  ग्रामीण िेत्रमा गल्िा खररद गोदाम राख्ने व्यवसाय 1200 

4.  ग्रामीण िेत्रको खररद काटावािा व्यवसाय 700 

10.लनम्नानसुारका ब्यवसायमा बार्थषक व्यवसाय कर लनम्नानसुार लिन े। 

1.  टेलिलभजन िगायत इिेक्ट्रोलनक सामानको पसि 1500 

2.  क्यासेट ररकडथर तथा प्िेयर पसि 600 

3.  लडस िाआनको केबुि व्यवसाय लडसहोम वा केवि व्यवसाय 4500 

4.  काठमात्रको फर्थनचर लबक्री व्यवसाय   3000 

5.  काठ समेत ऄन्य प्रकारका सोफासेट, दराज र फर्थनचर लबक्री पसि 1500 

6.  छािा जुिा चप्पि एवं ऄन्य प्रकारका जुता पसि  1100 

7.  मावथि/ स्िेट मात्रको पसि 2000 

8.  मिखाद लबईलवजन र दकटनाटक ओषधी लबक्री पसि 1500 

9.  तरकारी पसि 550 

10.  लसरक डसना वनाईन ेपिि (लवदेिी) 1100 

11.  लसरक डसना वनाईन ेपिि (स्वदेिी) 550 

12.  मददरा कम्पनी 20000 

13.  मददरा लडलष्टव्युटर 10000 

14.  लवक्रो खोिी मददरा पसि 4000 

15.  मददरा थोक तथा ररटेि काटुन खोिी व्यवसाय 7000 

11.ईत्पादनमिूक ईद्योगमा 

क. औद्यौलगक कारखाना तथा ईद्योगहरुवाट लनम्नानुसारको बार्थषक व्यवसाय कर लिने । 

1.  क. औद्यौलगक कारखाना तथा ईद्योगहरुवाट लनम्नानुसारको बार्थषक व्यवसाय कर लिने । 5000 

2.  वािुवा सलहतको प्रिोधन ईद्योग 10000 

3.  सुर्थत, गटुखा तथा सुर्थतजन्य पदाथथका ईद्योग 5000 

4.  चावि, तेि, लपठो, दाि, सेिर लमि 1000 

5.  चावि, तेि, लपठो, दाि, सेिर लमि ( ग्रामीण िेत्र )    500 
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6.  ग्रामीण िेत्रमा पम्पसेटबाट चल्न ेलमि 7500 

7.  काठ लचरान लमि 7500 

8.  फर्थनचर/ काठ लचरान लमि 7000 

9.  लसमेण्ट रोडी र बािुवा प्रयोग गरी हयूमपाइप, लपिर पोि अदद बनाईने ईद्योग 5000 

10.  लसमेण्ट रोडी, बािुवा प्रयोग गरर ररङ, खुटा, ब्िक, गमिा अदी बनाईने ईद्योग 5000 

11.  प्िाआईडको कच्चापदाथथ ईत्पादन गने ईद्योग  600 

12.  पाईरोटी, सपथत, तथा पापड बनाईने ईद्योग  2000 

13.  गारमेन्ट तयारी पोिाक ईधोग 20000 

14.  दफक्स लचम्नीको इटा भट्टा ईद्योग    10000 

15.  भुसे इटाभटृा ईद्योग    30000 

16.  दइु लचम्नीको इटाभटृा ईद्योग    5000 

17.  स्वीकृती प्राप्त खप्टा टायिभटृा ईद्योग   1500 

18.  अयसदक्रम बरफ ईत्पादन ईद्योग   600 

19.  मैनबिी ईत्पादन ईद्योग    600 

20.  साबुन सोडा ईत्पादन ईद्योग    600 

21.  चकिेट, टफी ईत्पादन ईद्योग    1000 

22.  चाईलमन ईत्पादन ईद्योग     600 

23.  छािाका जुिा चप्पि बनाईने ईद्योग   3000 

24.  रटनका फर्थनचर, सोफा, दराज बनाईने ईद्योग  600 

25.  वयिगाडा बनाईने ईद्योग     600 

26.  काठको लगिास, ठेकी, बनाईने ईद्योग    1100 

27.  भांडाबतथन बनाईने ईद्योग    1000 

28.  गिैचा, होलजयरी ईद्योग     600 

29.  ऄगरबिी ईधोग     700 

30.  नमकीन, दािमोठ अदद बनाईने ईद्योग   20000 

31.  खाना पकाईने एिलप गेस दफि गने ईद्योग 7000 

32.  लस्टिका फर्थनचर वनाईने ईद्योग 2000 

33.  लग्रि/सटर वनाईने ईद्योग 2000 

ख. ममथत सम्भार सेवा सम्वन्धी लनम्नानुसारका ब्यवसायमा बार्थषक व्यवसाय कर लनम्नानुसार लिने । 

1.  बस, ट्रक, लजप, टयाक्टर ममथत पसि 2000 

2.  मोटरसाइकि ममथत पसि 1100 

3.  कम्प्यूटर ममथत पसि 1200 

4.  ररक्सा साइकि ममथत पसि 600 

5.  ब्याट्री चाजथ समेतको पसि 600 

6.  खराद मलसन पसि 2000 

7.  गेस मलसन पसि 1000 

8.  ब्याट्री चाजथ पसि 600 

9.  गेस लसिेण्डर लबक्री पसि 1200 

10.  घलड ममथत पसि 600 

11.  रट.भी., लभ.लस.अर, लभ.लस.लप, रेडीयो ममथत पसि 600 

12.  रेलडयो ममथत पसि  600 

13.  मोवाइि ममथत पिि 600 

14.  छाता, टचथ, गेस र लसिाइ मलसन ममथत पसि 300 

15.  लबद्युत सामग्री, मोटर, पंखा र टेलिफोन समेतको ममथत पसि 1000 

16.  खोकामा जुिा चप्पि ममथत गने 300 

17.  सटररगं व्यवसाय पसिमा 3000 
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18.  टायर ममथत पसि 1100 

ग. लबिेष परामिथ तथा सामालजक पररचािन सम्वन्धी संस्था, व्यवसाय सेवामा कर लनम्नानुसार लिने । 

1.  रु.२० िाखसम्मको व्यवसायमा 2500 

2.  रु.१ करोडसम्मको व्यवसायमा 3500 

3.  रु.१ करोड भन्दा मालथको व्यवसायमा 4500 

12.स्वास््य सवेा /  व्यवसायसूँग सम्बलन्धत ससं्था तथा व्यलिवाट लनम्नानसुारको वार्थषक व्यवसाय / सवेा कर लिन े।    

1.  औषधी थोक लवके्रता   2500 

2.  दन्त लचदकत्सािय 1500 

3.  औषलध लबदक्र पसि/  लक्िलनक 1500 

4.  क. लचदकत्सक 2000 

ख. पिु लचदकत्सक 1500 

ग. कलबराज, बैद्य 1500 

घ. दन्त लचदकत्सक 1500 

5.  पिु औषधािय पसि 1500 

6.  चस्मा लवदक्र पिि 1500 

7.  नर्थसङ्ग होम, लनजी ऄस्पताि 7000 

8.  दफलजयोथेरापी 1000 

9.  ल्याव परीिण सेवा 2000 

10.  ऄल्ट्रासाईण्ड एक्सरे सेवा 2000 

13.लनजी काननू ब्यवसायी, लवमा एजने्ट, इलन्जलनयररग सवेा िगायतका लनम्न व्यवसाय सचंािन गन े व्यलि तथा लनकायवाट 

लनम्नानसुारको बार्थषक ब्यवसाय कर लिने। 

1.  बररष्ठ व्यवसाय कर 2000 

2.  व्यवसाय कर 1500 

3.  ऄलभबिा 1200 

4.  ऄलभकताथ र िेखनदास  700 

5.  लबमा एजेन्ट व्यबसाय 2000 

6.  ऄनुसन्धान तथा परामिथदाता 3500 

7.  लसप तथा व्यवसाय प्रवधथन सेवा केन्द 1200 

8.  कृलष लविेषज्ञ 1500 

9.  वातावरण लविेषज्ञ     1500 

10.  अयकर, मु.ऄ.कर र िेखा सम्वन्धी सेवा प्रदान गने 1500 

11.  कम्प्युटर एनालिलसष्ट र प्रोग्रामर 2000 

12.  भाषा ऄनवुादक 2000 

13.  इलन्जलनयररङ परामिथ सेवा 3000 

14.  सभेयर 1000 

15.  िेयर दिाि 3000 

16.  नोटरी पललिक व्यवसाय 2000 

14.म.िे.प.बाट िाइसने्स प्राप्त ऄलडटरवाट लनम्नानसुार वार्थषक ब्यवसाय कर लिन े। 

1.  क श्रेणीको ऄलडटरिाइ 5000 

2.  ख श्रेणीको ऄलडटरिाइ 3500 

3.  ग श्रेणीको ऄलडटरिाइ 2500 

4.  घ श्रेणीको ऄलडटरिाइ 1500 

15. सामान ढुवालन कम्पनी (ट्रान्सपोटथ) वाट वार्थषक व्यवसाय कर                                                                             5000 

16. कृलष सवेा ब्यवसायमा बार्थषक ब्यवसाय कर लनम्नानसुार लिने। 

1.  कुखुरापािन (प्रलतखोड) 550 

2.  कुखुरा चारा लडिर 1000 
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3.  वगुरपािन 550 

4.  व्यवसालयक कृषी ईत्पादन  (समूह, िहकारी )  350 

5.  बोटलबरुवा ईत्पादन गने तथा बेचलबखन ( नसथरी )     350 

6.  माछापािन व्यवसाय 550 

17.ऄन्य सवेा दहेायका ऄन्यसेवा व्यवसायहरुवाट लनम्नानुसारको वार्थषक व्यवसाय कर लिने । 

क. लनम्नानुसारका ब्यवसायमा बार्थषक व्यवसाय कर लनम्नानुसार लिने । 

1.  भन्सार एजेन्ट 2500 

2.  ऄडथर सप्िायसथ 1500 

3.  क. खलस,बोका िगायत मास ुलबक्री पसिमा 1000 

4.  ख. खलस,बोका िगायत मास ुलबक्री पसिमा (ग्रालमण)                          800 

5.  पान लवलड पसि 500 

6.  फिफुि, तरकारी लवक्री पसि 600 

7.  हजाम पसि ठुिोमा तीन लसट भन्दा वढी भएको 1000 

8.  हजाम पसि साना 600 

9.  ब्यूटीपािथरमा 600 

10.  मसाज र पािथर पसि 1500 

11.  मेररज ब्युरो ( लवबाह गराईने संस्था ) 2000 

12.  लितभण्डार व्यवसाय संचािन 7000 

13.  लसिाइ पसि  

क) दइु लसिाइ मेलसनसम्मको पसि 600 

ख) दइु लसिाइ मेलसनदलेख ५ लसिाइ मेलसनसम्मको पिि 1000 

ग) ५लसिाइ मेलसन दलेख मालथसम्मको पिि 1200 

14.  लनजी टेिीफोन व्यबसाय 2000 

15.  लजम सेन्टर व्यवसाय 600 

16.  कपडा धुने पसि साधारण 600 

17.  ड्राइलक्िन मेलसन सलहत भएको कपडा धुने पसि 1000 

18.  सुनचादी लबक्री तथा गरगहना बनाईने पसि 2500 

19.  सुनचादी गहना मात्र बनाईने पसि 1500 

20.  किर ल्याब सलहतको फोटो स्टुलडयो 1500 

21.  सब ैदकलसमको श्रृगार पसि 1500 

22.  चुरापोतेको मात्र श्रृगार पसि 400 

23.  साइन बोडथ बनाईने पेन्टीङ सेवा 800 

24.  फोटोकपी पिि 600 

25.  लग्रलसङ्ग व्यबसाय 500 

26.  घरजग्गा खररद लबक्री व्यवसाय  5000 

27.  ऄनिाइन सेवा व्यवसाय 1300 

28.  गेम क्िव व्यवसाय 600 

18.लििा सवेा  

  (क) लनम्नानुसारका ब्यवसायमा बार्थषक ब्यवसाय कर लनम्नानुसार लिने  (संस्थागत) बाहके । 

1.  लनजी िेत्रका स्कुि क्याम्पस 1500 

2.  व्यवसायीको सीप लवकास सम्बन्धी प्रालबलधक लििािय 3500 

3.  कम्प्यूटर आलन्सच्यूट 1500 

4.  टु्यिन, कोचचग सेवा 1500 

5.  भाषा प्रलििण 1500 

6.  िैलिक परामसथ सेवा 2000 

7.  वैदलेिक रोजगार परामिथदाता 25000 
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8.  लनलज िेत्रका अधारभूत लबद्यािय 800 

9.  लसफाररस दस्तुर (मालथ सवैका हकमा) 500 

10.  मोन्टेश्वरी लवद्याियको िालग 200 

ख) लनम्नानुसारका लनजी िैलिक सस्थाहरु खोल्न लनम्नानुसारको लसफाररस दस्तुर लिने । 

1.  मोन्टेश्वरी लवद्यािय 3000 

2.  प्रा. लव.सम्म 10000 

3.  लन. मा. लव.  सम्म 15000 

4.  मा. लव.  सम्म 20000 

5.  ईच्चमा. लव.सम्म 25000 

6.  ईच्चमा. लव. दलेख मालथ 35000 

नोट:- किा थपका िालग लसफाररि गदाथ प्रलत किा थप                                                                                                 रु. 1000|- 

19.लबलिय सेवा 

1.  नेपाि सरकारको पूणथ स्वालमत्व रहकेो बाहेक अर्थथक कारोबार गने बैक 20000 

2.  अर्थथक कारोवार समेत गने वैक वाहके लवलिय कम्पलनहरु 5000 

3.  लबमा कम्पनी 10000 

4.  लबदिेी मुरा सटही काईन्टर 5000 

5.  सहकारी बैंक 3000 

20.सचंारसेवा (वार्थषक) 

1.  आमेि/आन्टरनेट व्यवसाय 800 

2.  कुररयर सेवा 800 

3.  एस.रट.डी. / अइ .एस.डी. / फ्याक्स सम्बन्धी लनजी व्यवसाय 800 

4.  एफ.एम. रलडयो 5000 

5.  केवुि नेटवकथ  सेवा संचािन सेवामा 10000 

22.कृष्णपरु नगरपालिकामा प्रधान कायाथिय भएका लनमाथण व्यवसाय (वार्थषक) 

1.  क) श्रेणीका रलजष्टडथ लनमाथण व्यवसालय   10000 

2.  ख) श्रेणीका रलजष्टडथ लनमाथण व्यवसालय   6000 

3.  ग) श्रेणीका रलजष्टडथ लनमाथण व्यवसालय   5000 

4.  घ) श्रेणीका रलजष्टडथ व्यवसालय 4000 

22.ऄन्य व्यवसाय: लनम्नानुसारका व्यवसायमा वार्थषक व्यवसाय कर लनम्नानुसार लिने । 

1.  गोलिया काठ खररद लबक्री 10000 

2.  इटा ढंुगा बािुवा लगट्टी जम्मा गरी लबक्री गने 5000 

3.  क्रसर ईद्योग व्यवसालयक प्रयोजन 20000 

4.  क्रसर ईद्योग अन्तररक प्रयोजनका िालग 15000 

5.  ररचाजथ काडथको थोक पसि 600 

6.  बैण्डबाजा व्यवसाय 600 

7.  िाआसेन्स प्राप्त स्थाआ चिलचत्र हि 2500 

8.  थोत्राबोरा, रस्सीका टुक्रा, पुराना प्िालष्टक चप्पि कवाड पसि 5000 

9.  लमनरि वाटर प्िान्ट 1500 

10.  पम्पसेट लडिर 2000 

11.  डेरीफामथ (प्रिोधन वाहके)                                              800 

12.  कोकाकोिा, पेप्सी, फन्टा लचसो पेयपदाथथको एजेन्सी 2000 

13.  केसरलमि 1200 

14.  केसर लमि लडपो 800 

15.  कपडाको थोक व्यवसाय 1500 

16.  पूि हाईस  800 

17.  पिु खररद लवदक्र व्यवसाय    5000 

18.  टेन्ट हाईस सेवा 2000 
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19.  डेरी ईद्योग (प्रिोधन सलहत)           1500 

20.  ऄनुमती प्राप्त जनावरका हाड चसगको व्यवसाय 2000 

21.  ऄल्ट्राएलसड लडष्टील्ड वाटर ईत्पादन 1000 

22.  डेरी फामथ 1500 

23.  डेरी फामथ लसफाररस 500 

24.  चुनढंुगा ईद्योग दताथ 5000 

25.  चुनढंुगा ईद्योग दताथ लसफाररस 2500 

26.  लबज्ञापन पलछको लसफाररस  500 

27.  पिु/पञ्छीपािन व्यवसाय दताथ 500 

28.  पिु/पञ्छीपािन व्यवसाय दताथ लसफाररस 300 

23.मनोरञ्जन कर 

1.  ऄस्थायी िाआसेन्स लिइ लभलडयो प्रदसन व्यावसाय संचािन 200 

2.  पटके लथयटर, नौटंकी, सकथ स,  500 

3.  चटक दखेाईने  100 

4.  ऄन्य खेि दखेाईने 100 

5.  चिलचत्र व्यवसाय 800 

24. बार्थषक लवज्ञापन कर 

1. व्यवसालयक दसृ्टीकोणिे प्रचार गने, साआनबोडथ राख्ने, पोस्टर टासे्न, दफल्मी पोस्टर राख्ने (प्रलत वगथफुट) 100 

2. काठ, रटन, ददवािमा (प्रलत वगथफुट) 50 

3. संघ संस्था पसिको पोस्टरमा (पटके) 80 

नोट:- यस सम्वन्धी लवज्ञापन राख्न ेस्थानको िालग नगरपालिकाको पवुथ लस्वकृती लिनुपन े। 

25. सम्पलि जग्गाको मलू्याकंन दस्तरू लनम्नानसुार लिन े। 

1.  घरजग्गाको सम्पलि मूल्याङ्कन (एदककृत सम्पलि) करको दर रु.५ पैसा प्रलत हजारमा 

2.  (लवधार्थथहरुिाइ ऄध्ययनको िालग लवदसे जाूँदा सम्पलि मुल्यांकन दस्तुरको ५०प्रलतित छुट ददइनेछ) 1000 

२५.१ अय प्रमालणत िलु्कः– 

 एकिाख रुपैया सम्मको अय प्रमालणत गराईनुपने भएमा रु.५०।– (ऄिरुपी पचासमात्र) लबस िाख सम्मको प्रलत िाखमा रु.५०।–

का दरिे िुल्क लिइनेछ र लवि िाखभन्दा मालथको अय प्रमालणत गराईनुपने भएमा ऄलधिम रु.१०००।–  (ऄिरुपी एकहजारमात्र 

) हुनेछ । 

26.लनम्नानसुारको लसफाररसमा लनम्न बमोलजमको दस्तुर लिन े। 

1.  चौहदी प्रमालणत दस्तुर (महने्र राजमागथसंग जोलडएको सो अिपाि १दक. लम .लभत्रको)                                                    1000 

2.  मालथ लस.न. १मा ईल्िेलखत वाहके ऄन्य िेत्रको चौहदी प्रमालणत दस्तुर 500 

3.  रटकट दस्तुर 10 

4.  साधारण लसफाररस 100 

5.  मुद्दा सम्बलन्ध लसफररस 250 

6.  सजथलमन गनुथपने लसफाररसमा 500 

7.  कृलष/कृलषजन्य ईधोगको लसफाररसमा 5000 

8.  साना ईद्योगको लसफाररसमा 1000 

9.  मझौिा ईधोगको लसफाररसमा 3000 

10.  ठूिा ईधोगको लसफाररसमा 20000 

11.  नागररकता फाराम 10 

12.  वंिजको नातािे नागररकता लसफाररस 100 

13.  जन्मलसद्ध नातािे नागररकता लसफररस 2000 

14.  वैवालहक ऄंलगकृत नागररकता लसफाररस 3000 

15.  ऄंगीकृत नागररकता लसफाररस 10000 

16.  नावािक लसफाररि 100 

17.  ऄंलसयार/ सगोि/ ऄंिवण्डा दा.खा. लसफाररि 500 
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18.  लववालहत/ ऄलववालहत प्रमालणत 50 

19.  जन्मलमलत प्रमालणत 50 

20.  घटना दताथ (कानुनिे लिनुपने ऄवस्थामा)  50 

21.  ऄंग्रेजीमा गररने (बसोबास, जन्म, मृत्य,ु लववाह, ऄलववालहत, नाता) प्रमालणत दस्तुर 500 

22.  नागररकता प्रलतलिपी प्रमालणत दस्तुर 100 

23.  बसोबास प्रमालणत दस्तुर 200 

24.  ऄस्थायी बसोबास प्रमालणत दस्तुर 500 

25.  टेक्टरको भंसार छुट सम्बन्धी लसफाररस 1000 

26.  पम्पसेटको भंसार छुट सम्बन्धी लसफाररस 200 

27.  चारा काटने मलसनको भन्सार छुट सम्बन्धी लसफाररसमा 125 

28.  लबद्युत जडानको लसफाररस/ ठाईसारी/ नामसारी  200 

29.  लवधुत जडानको लसफाररि (संस्थागत)                                         500 

30.  लवधुत जडान ईधोग लसफररि 1000 

31.  कृलष औजार सम्बलन्ध भन्सार छुट लसफाररस  250 

32.  टेिीफोन/ ठाईसारी/ नामसारी लसफारीस दस्तुर 250 

33.  खानेपानी धारा जडान/ ठाईसारी/ नामसारी लसफाररस 150 

34.  मददरा (लवको खोलि) पसि संचािन लसफाररस 15000 

35.  मददरा (लवकोखोलि) पसि संचािन लसफाररस ग्रामीण 10000 

36.  मददरा लडिर लसफाररस 20000 

37.  मददरा लडिर लसफाररस  (ग्रालमण)                                                  15000 

38.  सावथजलनक टेलिफोन लसफाररस 300 

39.  संचार व्यवसायको लसफाररस 300 

40.  व्यवसायको नामसारी/ ठाूँईसारर दस्तुर/ नाूँई पररवतथन 500 

41.  गैरसरकारी संघसस्था क्िब तथा सलमलत अदद लसफारीसमा 500 

42.  नाता प्रमालणत 100 

43.  सजथलमनका िालग (सवै प्रकारको )  300 

44.  कुकाठ लसफाररस 1000 

45.  होटि/ िज/ रेषु्टरेन्ट लसफाररस  (वजार)                                              3000 

46.  होटि/ िज/ रेषु्टरेन्ट लसफाररस  (ग्रामीण)                                               3000 

47.  फोटो टाूँस लसफाररस ( जस्तै:- नावािक पररचयपत्र लसफाररस) 150 

48.  ऄंग्रेलजमा (िीषथक नखुिेका) लसफाररस 350 

49.  चररत्र लसफाररस दस्तुर 250 

50.  लमिापत्र गराईूँ दा िागे्न दस्तुर 200 

51.  मददराको सर्थजलमन 500 

52.  न.पा. िेत्रमा लवद्युत पोि जडान गरे वाफत ने. लव. प्रा.बाट प्रलत पोि रु.२०।–र ट्रान्सफथ मरको प्रलत वगथफुट रु.१०।–का दरिे 

वार्थषक िूल्क लिने । लवद्युत तार प्रलत लमटर रु.०.०१पैसा लिने । 

27.नपेाि खानपेानी ससं्थानि ेपाआपिाइन लबछाए वाफत प्रलतलमटर रु. ०.५ पसैाका दरिे मालसक सवेा िलू्क लिन े। 

28.केवुि, लडसिाइनको प्रलत लमटर रु.०.५ पैसा मालसक लिने । 

29. नेपाि दरुसंचार संस्थानिे टेलिफोन िाइन तानेकोमा प्रलत पोि वार्थषक रु. १०।–केवि तारको प्रलतलमटर०.०१ पैसा मालसक र 

टेलिफोन क्यालवनेट बक्सको प्रलत बक्स रु.२।–मालसक िूल्क लिने । 

30.घर वाटो प्रमालणत दस्तरु:- 

घर वाटो सम्वलन्ध 

1.  राजमागथ 2500 

2.  कािोपत्रे संग जोलडएको जग्गा 1500 

3.  ग्रावेि संग जोलडएको जग्गा 1000 

4.  कलच्च बाटो 700 



 

v08M !, efu !, s[i0fk'/ /fhkq, ldltM 2075/03/31  ;+Vof M ^ 

लस.न.ं राजश्वका िते्रहरु दर (रू.) 

5.  खेलत प्रयोजनको जग्गा 500 

6.  वकस पत्र/ ऄंिवण्डा गदाथ घरवाटो लसफाररसका िालग 1000 

नोटः 

क) प्राकृलतक प्रकोपमा परेका, ऄनाथ,  ऄिि, ऄपांगता भएका व्यलिहरुि ेसो सम्वन्धी व्यहोराको लसफाररि माग गरेमा लसफाररि दस्तरु िाग्न ेछैन । 

ख) जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्ग एकि मलहिा पररवार र िलहद पररवार सदस्यहरुको सामालजक सुरिा सम्बलन्ध लनवदेनमा लनवेदन दस्तुर नलिन े। 

31. खानपेानी धारा जडान िलू्क 

१. कच्ची तथा ग्राआभेि सडक र फुटपाथका टीधारा जडान गनुथपनेमा  
नोट:-पक्कीसडक र फुटपाथ काटनुपनेमा सो कायथ गनथमा िाग्न ेसम्पुणथ खचथ ि.इ. ऄनुसारको रकम 

सम्बलन्धत व्यलिबाट धरौरट लिइ ऄनुमती ददन ेर सम्वन्धीत व्यालििे ममथत गरेमा मात्र धरौटी दफताथ गनथपने । 

 

100 

32 नक्सा पास भइ घर बनाईंदा पाईने सहुलियत काठ सम्बलन्ध लसफाररस 250 

33 नगर िेत्र लभत्र कुनै घर, गोदाम, पसि, ग्यारेज, कारखाना, घरजग्गामा टहरा, पोखरी, लमि अदी बहािमा ददएकोमा ददएको 

बहाि रकमको २ प्रलतितका दरिे बहाि कर लिने । 

34 नगरपालिकावाट व्यलिगत प्रयोजनका नाप नक्सा तथा लसमाङ्कन गनथ ऄलमन माग भइ ईपिलध गराईनुपने भएमा सो 

वापत १५००।०० सेवा िुल्क लिने । 

35. नक्सा पासमा लनम्नानसुार दस्तुर लिन े

1.  कृष्णपुर नगरपालिकाको मुख्यबजार िेत्रको ५०० लमटर दाया वाया अवालसय प्रयोजनका िालग लनमाथण 

हुने घरको प्रलत वगथफूट 

4 

2.  १ मा ईल्िेलखत स्थान वाहके ऄन्य स्थानमा लनमाथण हुने घरको प्रलत वगथफुट 2 

3.  नक्सापासको लनवेदन दकताव  500 

4.  नक्सा नामसारी दस्तुर 300 

5.  नक्साको प्रलतिीपी प्रमालणत दस्तुर 100 

6.  नक्सापासको प्रमाणपत्रको प्रलतिीपी दस्तुर 100 

7.  सलन्ध सपथन सम्वन्धी सावथजलनक सूचना प्रकासन वाफत दस्तुर 200 

8.  घर लनमाथण सम्पन्न प्रमाणपत्र लसफाररस दस्तुर 500 

36. घर कर:-  

1 पुवथ पलिम राजमागथसूँग जोलडएको पदक्क घरहरुको वार्थषक घर कर रु.१५०।००, वजार िेत्र र सो अिपािको ५०० 

लमटरसम्म वाटोसूँग जोलडएको जलमनमा लनमाथण भएका पदक्कघरको वार्थषक १००।– र कलच्च घरको ५०।– (पदक्क घरको प्रलत 

तिा थप 

 रु. ५०।–) 

2 मालथ १ मा ईल्िेलखत बाहके ग्रामीण िेत्रमा पदक्क घरको ५०।०० ( प्रलत तिा थप २५ ) 

3 ग्रामीण िेत्रको टायि, रटन, जस्ताको छाना भएको घरको वार्थषकरु. २०।– 

37. भलुम कर 

37.1 नेपाि सरकार अर्थथक ऐन २०७५ बमोलजम सम्पलि कर (एकीकृत सम्पलि कर) को हकमा सोलह बमोलजम 

हुने र बाूँकी भुलम कर गत अ.व. ऄनुसार कै दररेट कायम रहनेछ । 

 

37.2 ऄव्यवलस्थत वसोवास  

1 महने्र राजमागथसूँग जोलडएको प्रलत कठ्ठा 20 

2 महने्र राजमागथसूँग नजोलडएको सो अिपािको २००लमटरसम्म वाटोसूँग जोलडएको जलमनको प्रलतकठ्ठा 10 

3 मालथ लस.न. १ र २मा ईल्िेख भए वाहके ग्रामीण िेत्रमा प्रलतकठ्ठा 2 

4 ग्रामीण िेत्रमा १ लवगाहा वढी जग्गा हुनेिाइ प्रलतकठ्ठा 3 

 

38. अ.व.०७५/०७६ मा नगरपालिकाको व्यापाररक सटरको मालसक भाडादर न्यूनतम प्रलतसटर रु३०००।– (बढाबढ गररददनुपने) 

39.ईपरोि वमोलजम करका लिषथकहरु मध्ये छुट भएका लिषथकहरुको दररेट नगर कायथपालिकािे तोके वमोलजम हुनेछ । 

 

अज्ञािे 

महिे बहादरु बम 

लनलमि प्रमुख प्रिासकीय ऄलधकृत 
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