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स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७४ 

कागशे्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनकेो लवधयेक 

प्रस्तावनााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 

कायािन्वयन गनिको लनलमत्त स्थानीय कर तथा शलु्क संकिन गने‚ छुट दिने तथा आय संकिनको प्रशासलनक 

व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे‚  

नेपािको संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम कागेश्वरी मनोहरा नगर सभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "आर्थिक ऐन‚ २०७४" रहकेो छ ।  

        (२) यो ऐन २०७४ साि श्रावण १ गतेिेलि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका िेत्रमा िाग ूहुनछे 

। 

२. सम्पलत्त कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र अनसूलि (१) बमोलिम घरिग्गा कर िगाइने र असूि उपर गररनछे 

।  

३. भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका िेत्रलभत्र अनुसूिी (२) बमोलिम भूलम कर (मािपोत) िगाइने र असिू 

उपर गररनेछ । 

४. घर बहाि कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन‚ घर‚ पसि‚ ग्यारेि‚ गोिाम‚ 

टहरा‚छप्पर‚ िग्गा वा पोिरी पुरै आंलशक तवरिे वहािमा दिएकोमा अनुसूिी (३) बमोलिम घर 

िग्गा बहाि कर िगाइने र असुि गररनछे । 

५. व्यवसाय कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूूँिीगत िगानी र आर्थिक कारोवारका 

आधारमा अनुसूिी (४) बमोलिम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. िलिबुटी‚ कवािी माि र प्रिलित काननूि ेलनर्ेध गररएको िीविन्तु बाहकेका अन्य मृत वा माररएका 

िीविन्तुको हाि‚ लसङ‚ प्वाूँि‚ छािा िस्ता बस्तुको व्यवसालयक कारोवार गरेवापत अनुसूिी (५) 

बमोलिमको कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनमा अनुसूिी (६) बमोलिम सवारी 

साधन कर िगाइने र असिु उपर गररनेछ । तर‚ प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ । 

८. लवज्ञापन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुन े लवज्ञापनमा अनुसूलि (७) बमोलिम लवज्ञापन कर िगाइने र 

असूि उपर गररनछे । तर‚ कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह 

बमोलिम हुनेछ । 

९. मनोरञ्जन कराः नगरपालिका िेत्रलभत्र हुन ेमनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूिी (८) बमोलिम व्यवसाय 

कर िगाइन ेर असिु उपर गररनेछ र तर‚ प्रिेश कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था 

भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ । 

१०. बहाि लबटौरी शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमािण‚ रेििेि वा संिािन गरेका अनुसूिी (९) 

मा उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसिमा सोही अनुसूिीमा भएको व्यवस्था अनुसार बहाि 

लबटौरी शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनछे । 

११. पार्किङ शलु्काः नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्किङ सुलवधा उपिब्ध गराए वापत 

अनुसूिी (१०) बमोलिम पार्किङ शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ । 
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१२. टे्रदकङ्ग‚ कोयोलिक‚ क्यानोइङ्ग‚ बन्िी िलम्पङ्ग‚ लिपफ्िाएर र र्यालफ्टङ्ग शलु्काः नगरपालिकाि े

आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रदकङ्ग‚ कोयोलिक‚ क्यानोइङ्ग‚ बन्िी िलम्पङ्ग‚ लिपफ्िाएर र र्यालफ्टङ्ग सेवा वा 

व्यवसाय संिािन गरेवापत अनुसूिी (११) बमोलिमको शुल्क िगाइने र असिू उपर गररनछे । 

१३. सेवा शलु्क‚ िस्तरुाः नगरपालिकािे लनमािण‚ संिािन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूिी १२ मा उलल्िलित 

स्थानीय पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूलिमा व्यवस्था भए अनुसार 

शुल्क िगाइने र असिु उपर गररनछे । 

१४. पयिटन शलु्काः नगरपालिकाि ेआफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गन ेपयिटकहुबबाट अनुसूिी १३ मा उलल्िलित िरमा 

पयिटन शलु्क िगाईने र असुि उपर गररनछे । तर‚ प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोलह बमोलिम हुनेछ ।  

१५. कर छुटाः यस ऐन बमोलिम कर लतने िालयत्व भएका व्यलि वा संस्थाहुबिाई कुन ैपलन दकलसमको कर 

छुट दिईने छैन । 

१६. कर तथा शलु्क सकंिन सम्बलन्ध कायिलवलधाः यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शलु्क संकिन 

सम्बलन्ध कायिलवलध नगरपालिकािे तोके अनुसार हुने छ । 

१७. िररवानााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका िेत्रलभत्र लनर्ेध गररएका सवारीसाधन पार्किङ्ग वा व्यापार 

व्यवसाय वा फोहोर मैिा गने‚ प्रिलित कानुन लवपररतका कायि गनिेाई तोकए बमोलिमको िररवाना 

गने छ । 

१८. अन्य व्यवस्थााः नगरपालिकाको लवर्यगत शािा‚ विा तथा  अन्य कायािियहुबबाट सेवा प्रवाह गिाि 

सेवाग्रालहिे बुझाउनुपने कर‚ शुल्क‚ िस्तुर तथा िररवानािाई सेवासंग आव4 गरर अलनवायि अशिुउपर 

गरर सेवा प्रवाह गनुि पने छ तर नागररकताको लसफाररस तथा व्यलिगत घटना िताि गिाि‚ सेवा प्रवाह 

गिाि बाधा पुगेको मान्ने छैन ।  

१९. यसै ऐन बमोलिम भएको मान्नाेः यी ऐन िारी हुन अलग भए गरेका व्यवस्थाहुब यसै ऐन बमोलिम भए 

गरेको मालनने छ । 

२०. लनयम वा कायिलवलध बनाउन सके्ाः नगर कायिपालिकािे यस ऐन मा भएका व्यवस्थािाई कायािन्वयन 

गनिका िालग आवश्यक लनयम वा कायिलवलध बनाउन सके् छ । 

२१. िारेिीाः सालवकमा नगरपालिकािे िागु गिै आएका व्यवस्थाहुब यस ऐन संग प्रलतकुि िेलिएमा प्रलतकुि 

भएको हि सम्म िारेि हुने छ । 

 

अनसुिूी – १ 

िफा २ संग सम्बलन्धत 

घरको बनौटका आधारमा घरको मूल्याङ्कन िर 

 

क्र.सं. घरको बनोटको वर्गिकरण प्रलत वगि 

दफट 

ह्रास कट्टी 

प्रलतशतमा (प्रलत 

वर्ि) 

कट्टी गने 

िम्मा वर्ि 

कैदफयत 

१ लभत्र काूँिो बालहर ईट्टामा माटोको िोिाइ 

भएका सबै दकलसमका घर र काठैकाठबाट 

बनेको घर  

५०० ३ २५  

२ लभत्र बालहर पाको ईट्टा वा ढंुगामा 

माटोको िोिाई भएका सबै दकलसमका घर 

६०० २ ३०  
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३ लभत्र बालहर पाको ईट्टामा लसमनेट वा 

बज्रको िोिाइ भएका सबै दकलसमका घर 

६२५ १ ७०  

४ आर.लस.लस. फे्रम स्ट्रक्िरबाट बनेका घर ८०० ०.७५ १००  

५ स्टीि फे्रम स्टक्िर‚ फे्रलवङ‚ ट्रस‚ 

फाइबर वा यस्तै संरिना 

१००० ०.७५ १००  

 

घरिग्गाको करको मलू्याङ्कन िर 

क्र.स.ं घर िग्गा मलु्य करको िर कैदफयत 

१ पलहिो ३० िािसम्म (एकमुष्ट) ुब.५००।०० प्रत्येक वर्िका िालग प्रत्येक घरको 

वार्र्िक ुब.१०० लवपि ्

व्यवस्थापन शलु्क वापत थप 

िाग्नछे । 

२ त्यस पलछको थप २० िािसम्म  ०.०२५% 

३ त्यस पलछको थप ५० िािसम्म  ०.०४% 

४ त्यस पलछको थप १ करोिसम्म  ०.१०% 

५ त्यस पलछको थप २ करोिसम्म  ०.२५% 

६ त्यस पलछको थप २ करोिसम्म  ०.५०% 

७ त्यस पलछको थप िलतसुकै भएपलन  १.००% 

 

यसमा व्यवस्था भएको मुल्याङ्कन िर यसै बमोलिम र गत आ.व.हुबको हकमा समेत यसै मुल्याङ्कन 

िरको आधारमा कर लनधािरण गररनेछ । 

आ.व. २०७४/०७५ को असोि मसान्तसम्म कर िालििा गने करिाताहुबिाई आ.व. २०७४/०७५ को 

हकमा मात्र िाग्ने कर रकममा १० (िश) प्रलतशत छुट गररनछे । 

१. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका िेत्रलभत्र एक व्यलिका नाममा िताि कायम रहकेा घर तथा 

िग्गाहुबिाई एक युलनट मालन कर लनधािरण गररनेछ । 

२. घर िग्गा मलू्याङ्कनको िालग िग्गाको िेत्रफि आठ आनासम्म भएमा सम्पूणि िग्गा घरिग्गा कर 

लनधािरणमा समावेश गने‚ सो भन्िा बढी िेत्रफि भएकाको हकमा भवन वा घरिे ििेको िेत्रफि 

FAR को िईु गुणा सम्मको िग्गा मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गरी कर लनधािरण गररनेछ । 

३. िुनसुकै प्रकारिे हक हस्तान्तरण हुूँिा महानगरपालिकािे गरेको मुल्याङ्कन भन्िा लिितको मुल्य 

घटी वा बढी भएपलन नगर सभाबाट स्वीकृत भएको िरको आधारमा मात्र घरिग्गाको मूल्याङ्कन 

गरर कर लनधािरण गररनछे । 

४. िग्गाको मलु्यमा लनम्नानसुारछुट हुनछे  

क. सिकको नछोएका‚ एक िशमिव पाूँि लमटरसम्म िौिा बाटोिे छोएका भवन‚ घर‚ टहरा 

वा िुनसुकै भौलतक संरिना रहकेो िग्गाको मुल्यमा बीस प्रलतशत छुट हुनछे ।  

ि. एक िशमिव पाूँि लमटरिेलि िार मीटरसम्म िौिा बाटोिे छोएको भवन‚ घर‚ टहरा वा 

िुनसुकै भौलतक संरिना रहकेो िग्गाको मुल्यमा पन्र प्रलतशत छुट हुनेछ । 

ग. िार मीटरिेलि आठ मीटरसम्म िौिा बाटोिे छोएको भवन‚ घर‚ टहरा वा िुनसुकै भौलतक 

संरिना रहकेो िग्गाको मुल्यमा िश प्रलतशत छुट हुनछे । 

घ. आठ लमटरभन्िा मालथ िलतसुकै िौिा बाटोिे छोएका भवन‚ घर‚ टहरा वा िुनसुकै भौलतक 

संरिना रहकेो िग्गाको मुल्यमा छुट हुनेछैन । 
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५. भवन लनमािणको स्थिगत अवस्थािाई आधार मानी घरिग्गा कर लनधािरण गररनछे। घरिग्गा कर 

लनधािरण गिाि लनम्न बमोलिमको कागिात संिग्न गनुि पनछेाः- 

५.१  ि.ध. प्रमाणपुिाि‚ भवनको नक्सा‚ नागररकता‚ नापी नक्शाका प्रलतलिलपहुब र 

५.२  अन्य आवश्यक ठालनएका सम्बलन्धत कागिातहुब । 
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अनसुिूी - २ 

 

लस.न ं आम्िानीको लशर्िक आम्िानी संकेत 

नं. 

करका िर कैदफयत 

  मािपोत तथा भमूीकर १.१.१   

क. विा न.ं १ र २ को पािो वारी  प्रलत रोपनी ुब. 

२५।०० 

 

ि. धान िेत बारी १ रोपनी भन्िा मालथ  प्रलत आना ुब. ५।००  

ग. आवासीय   प्रलत आना ुब. ७।००  

घ. व्यवसायीक  प्रलत आना ुब. ७।५०  

 

अनसुिूी - ३ 

 

लस.न ं आम्िानीको लशर्िक आम्िानी संकेत 

नं. 

करका िर कैदफयत 

४. वहाि कर १.१.४ वहाि रकमको २ 

प्रलतशत 

 

 

अनसुिूी – ४ 

 

लस.न ं आम्िानीको लशर्िक आम्िानी 

संकेत 

नं. 

िताि शुल्क नलवकरण 

शुल्क (ुब.) 

कैदफयत 

  व्यवसाय कर १.१.५    

  व्यापारीक वस्तु     

  िुरोट रक्सी ज्वेिरी लभलियो क्यासेट रेकिि तथा 

प्िेयर आदिको थोक तथा िुद्रा व्यापार 

    

क. िुरोट लिलस्टिरी ज्विरी उत्पािन  १५०००।०० ५००।००  

ि. ब्रुअरी हल्का पेय एिेन्सी  ९०००।०० ५००।००  

ग. मदिरा िुरोट एिेन्सी  ३०००।०० ५००।००  

घ. स्विशेी तथा लविशेी मदिरा लवक्री  २०००।०० २००।००  

ङ. सुन िाूँिी पसि ज्वेिरी सप (ुब. १० िाि 

सम्मको पुूँिीमा) 

 ५०००।०० ३००।००  

ि. सुन िाूँिी पसि ज्वेिरी सप (ुब. १० िाि भन्िा 

मालथको पुूँिीमा) 

 १५०००।०० ५००।००  

छ. लभलियो क्यासेट सी िी पसि  ७५०।०० २००।००  

ि. पत्थर मुगा व्यापार सुन िाूँिीको ििप िगाएका 

गरगहना 

 १०००।०० २००।००  

  लनमािण सामाग्री कम्पयूटर लवध्धुत सामान क्यामेरा 

टेलिलभिन रेलियो कापेट धातुका सामान  पेट्रोलियम 

पिाथि िस्ता वस्तुको थोक तथा िुद्रा लबक्री गने तथा 

ममित 

    

क. टेलिलभिन‚ रेलियो‚ लहटर‚ दफ्रि‚ क्यामेरा‚ 

वालसङ मेलशन आदि एिेन्सी सप्िायसि ईिेक्ट्रोलनक्स 

सामान 

 ३०००।०० २००।००  

ि. लभलियो घलि बेच्ने पसि  १०००।०० २००।००  

ग. दफ्रि क्यामेरा वालसङ मेलसन टेलिलभिन लहटर सबै  ३०००।०० २००।००  
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भएको ईिेक्ट्रोलनक्स पसि 

घ. दफ्रि क्यामेरा वालसङ मलेशन  टेलिलभिन लहटर मध्ये 

कुनै एक प्रकारको मात्र पसि तथा साधारण 

ईिेक्ट्रोलनक्स पसि ओभन ग्राण्िर टोस्टर आदि लबक्री 

गने 

 १५००।०० २००।००  

ङ. ईिेक्ट्रोलनक्स सामान सप्िायसि एिेन्सी  ३०००।०० २००।००  

ि. ईिेक्ट्रोलनक्स सामान (लविुिीको सामान)  १५००।०० २००।००  

छ. साउण्ि माईक स्पीकर पसि‚ भािामा दिने‚ 

वाईल्िीङ गने  

 १५००।०० २००।००  

ि. कम्प्यूटर लबक्री/एसेम््िीङ कम्पनी  ३५००।०० ३००।००  

  रेलियो टी भी दफ्रि कम्प्यूटर घिी प्रेसर कुकर लहटर 

टेलिफोन सेट लवध्धुत सामाग्री ममित तथा लबक्री केन्द्र 

    

क. िश्मा घिी ममित तथा लबक्री पसि   १०००।०० २००।००  

ि. रेलियो ईिेक्ट्रोलनक्स‚ अलियो क्यासेट‚ क्यामेरा‚ 

लहटर‚ स्टेविाईिर ममित 

 १०००।०० २००।००  

ग. दफ्रि‚ वालसङ मेलशन‚ टी लभ‚ कम्प्यूटर ममित  १५००।०० 
 

२००।००  

घ. म्यूलिकि सामान वेच्ने/ममित  १०००।०० २००।००  

ङ. स्टोभ‚ ग्याूँस िुल्हो‚ प्रेसर कुकर ममित  ५००।०० २००।००  

ि. एक भन्िा बढी िेथ मेलशन सलहत सामान ममित 

केन्द्र 

 १०००।०० २००।००  

  लनमािण सामाग्री     

क. हाििवेयर/वाथुबम सामान/ रंगरोगन 

सप्िायसि/ईण्टरप्राईिेि 

 ३०००।०० ३००।००  

ि. हाििवेयर/वाथुबम सामान/ रंगरोगन/पसि  २०००।०० २००।००  

ग. घरको छानामा वाटर प्रुदफङ गने  २०००।०० २००।००  

घ. लससा‚ भेलनस्ता‚ ऐना पसि सप्िायसि  ३०००।०० २००।००  

ङ. लससा‚ भेलनस्ता‚ ऐना पसि/ऐनामा वुट्टा भने  १५००।०० २००।००  

ि. ईटा रोिा वािुवा ढुङ्गा लसमेण्ट िण्िी 

सप्िायसि/लिपो 

 ३०००।०० ३००।००  

छ. ईटा रोिा वािुवा ढुङ्गा लसमेण्ट िण्िी माटो पाईप 

पसि 

 २०००।०० २००।००  

ि. ह्युमपाईप उध्योग  ५०००।०० ५००।००  

झ. कंक्रीट‚ माविि‚ लसमेण्ट उध्योग  ५०००।०० ५००।००  

ञ. दकिा कब्िा िािी पसि  १०००।०० २००।००  

ट. लसमेण्ट झ्याि‚ लपिर‚ मूर्ति ररङ  १५००।०० २००।००  

ठ. आल्मुलनयम/फिामे झ्याि/लग्रि/सोिार उध्योग  ३०००।०० ३००।००  

ि. आल्मुलनयम/फिामे झ्याि/लग्रि/सोिार िुद्रा लवक्री  १५००।०० २००।००  

ढ. तािा साूँिो बनाउने तथा ममित  ५००।०० १००।००  

ण. िस्ताको बक्स बनाउने तथा लबक्री ममित  १०००।०० २००।००  

त. प्िालष्टकको सामान पसि ठुिो/सप्िायसि  २५००।०० २००।००  

थ. प्िालष्टकको सामान पसि सानो  १०००।०० २००।००  

  फर्नििर तथा फ्िोररङ     

क. समीि व्यवसाय/झ्याि ढोका बनाउन े  २०००।०० २००।००  

ि. काठ िाउरा गोिाम/पसि  १०००।०० २००।००  

ग. फ्िोररङ तथा फर्निलसङ थोक/सप्िायसि  ३५००।०० ३००।००  

घ. फ्िोररङ तथा फर्निलसङ िुद्रा  २०००।०० २००।००  

ङ. काठ/लस्टि फर्नििर उध्योग  ३०००।०० ३००।००  
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ि. काठ/लस्टि फर्नििर शोुबम  २०००।०० २००।००  

छ. गिै ूँिा उध्योग ईण्टरप्राईिेि  ३०००।०० ३००।००  

ि. गिै ूँिा पसि  २०००।०० २००।००  

  ईन्धन     

क. पेट्रोि लििेि /मोलवि पम्प  ३०००।०० ३००।००  

ि. ग्याूँस‚ मरट्टतेि लिपो  १०००।०० २००।००  

ग. ग्याूँस‚ मरट्टतेि िुद्रा लवक्री गने  १०००।०० २००।००  

  हस्तकिा     

क. किात्मक मूर्ति/ह्यालण्िक्र्याफ्ट उध्योग  ३५००।०० ३००।००  

ि. ह्यालण्िक्र्याफ्ट आयात लनयाित  ३०००।०० ३००।००  

ग. ह्यालण्िक्र्याफ्ट सोलभलनयर क्यूररयो पसि  २०००।०० २००।००  

घ. साधारण घरेि/पेपर ह्यालण्िक्र्याफ्ट/थांका उध्योग  २०००।०० २००।००  

ङ. पेपर ह्यालण्िक्र्याफ्ट पसि  १०००।०० २००।००  

ि. काठ र ढंुगाको मूर्ति बनाउने र लबक्री गने  २०००।०० २००।००  

छ. तामा/लपत्ति/आल्मुलनयम/प्िालष्टक/लस्टि/भाूँिा/दकिेन 

वेयर पसि 

 १०००।०० २००।००  

ि. गामेन्ट / पलश्मना/ टेक्शटायि  उध्योग  ४०००।०० 
 

४००।००  

झ  गामेन्ट / पलश्मना/ स्वीटर पसि  १५००।०० 
 

२००।००  

ञ  स्वीटर/ उनीको कच्चासामान लबक्री   १०००।०० २००।००  

ट  िनसेवा   १०००।०० २००।००  

  धारा लविुिी रंङ्ग काठ िकमी लमस्त्री आपूर्ति गने      

क िनसेवा(लबिहुब भूिानी‚ ड्राईलभङ्ग िाईसेन्स‚ 

सवारी साधन िताि नलवकरण नामसारी आिी सम्पणूि 

सेवाहुब) 

 १०००।०० २००।००  

  िलैनक उपभोगका िध्य पिाथि सूती कपिा आिीको 

थोक तथा िद्रा व्यापार 

    

क दकराना / िध्यान्न पसि  ५००।०० 
 

१००।००  

ि  िाध्यान्नको थोक लबक्री गने/ लवतरक  २०००।०० २००।००  

ग पाूँउ बनाउने तथा लबदक्र गने  २००।०० १००।००  

घ  गोल्फुकी िािमोठ लिफ्स अिार उध्योग  ५००।०० १००।००  

ङ गोल्फुकी िािमोठ लिफ्स अिार पसि  ५००।०० १००।००  

ि अगरबत्ती उध्योग  ५००।०० १००।००  

छ फिफुि तरकारी सोिापानी पान पसि  २००।०० १००।००  

ि फिफूि पसि िुस सलहत र िानेपानी िुद्रा पसि  ५००।०० १००।००  

झ िानेपानी ढुवानी सेवा/ लमनरिवाटर लवतरक / 

एिेन्सी 

 १०००।०० २००।००  

  लवशेर्ज्ञ‚ परामशि सेवा तथा अन्य व्यवसालयक सेवा     

क. िाक्टर  २०००।०० २००।००  

ि. कम्पाउण्िर  १०००।०० २००।००  

ग. कलवराि  १०००।०० २००।००  

१ ईलन्िलनयर क  १०००।०० २००।००  

क. ईलन्िलनयर ि  १५००।०० २००।००  

ि. कानून व्यवसालयक क  २०००।०० २००।००  

 कानुन व्यवसालयक ि  १०००।०० १००।००  

११ िेिापररिक     

क. क वगि  ५०००।०० ३००।००  
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ि. ि वगि  ३०००।०० २००।००  

ग. ग वगि  २०००।०० २००।००  

घ. घ वगि  १५००।०० २००।००  

ङ. िन्त लिकीत्सक  २०००।०० २००।००  

ि. अनुसन्धानकताि तथा परामशि सवेा  २०००।०० २००।००  

छ. कम्पूटर एनालिष्ट प्रोगामर  ३०००।०० ३००।००  

ि. बीमा एिेण्ट  ३०००।०० ३००।००  

झ. सभेयर  ३०००।०० ३००।००  

ञ. अनुवािक  १०००।०० २००।००  

ट. पशु लिदकत्सक  १०००।०० २००।००  

ठ. शेयर ब्रोकर  २०००।०० २००।००  

  सामान ढुवानीकताि तथा कम्पनी     

क. वाह्य  ३०००।०० ३००।००  

ि. आन्तररक  २०००।०० २००।००  

ग. एयर कागो  ४०००।०० ४००।००  

  लनमािण व्यवशाय     

क. क वगि  १००००।०० १०००।००  

ि. ि वगि  ५०००।०० ५००।००  

ग. ग वगि  ३०००।०० ३००।००  

घ. घ वगि  २०००।०० २००।००  

  उत्पािन मुिक उध्योग     

 कोरा माि वा अधि प्रशोलधत माि िेर गईरहेका 

माि सामानको उध्योग वा प्रशोधन गरर मािसामान 

उत्पािन गने उध्योग  

    

  व्यवसायमा     

क उध्योग  ुब. ४०००।०० ४००।००  

ि व्यवसाय  ुब. २०००।०० २००।००  

  उिािमूिक उध्योग     

क ििश्रोत वायु सौयि शलि कोईिा प्राकृलतक तेि 

ग्याूँस वायोग्याूँस तथा अन्य श्रोतबाट उिाि पैिा गने 

उध्योग तथा व्यवसाय 

 ुब. ५०००।०० ५००।००  

  कृलर् तथा वन िन्य उध्योग     

क कृलर् व्यवसाय (तरकारी‚ फिफूि माछा‚ 

मौरीपािन कुिुरापािन‚ गाईफमि बाख्राफमि‚ 

बंगुरपािन) आदि उध्योग  

 ुब. ३०००।०० ३००।००  

ि कृलर् व्यवसाय (तरकारी‚ फिफूि माछा‚ 

मौरीपािन कुिुरापािन‚ गाईफमि बाख्राफमि‚ 

बंगुरपािन) आदि व्यापार 

 ुब. १०००।०० २००।००  

  िलनि उध्योग     

क िलनि उत्िनन् तथा प्रशोधन उध्योग  ुब. १५०००।०० १५००।००  

ि िलनि तथा प्रशोलधत सामानको व्यापार   ुब. ५०००।०० ५००।००  

  पयिटन व्यवसाय     

क पाूँितारे होटि  ुब. 

३०००००।०० 

३००००।००  

ि िारतारे होटि  ुब. 

२०००००।०० 

२००००।००  

ग तीनतारे होटि  ुब. 

१०००००।०० 

१००००।००  
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घ िईुतारे होटि  ुब. ७५०००।०० ७०००।००  

ङ एकतारे होटि  ुब. ५००००।०० ५०००।००  

ि एपाटिमेन्ट होटि  ुब. ५०००।०० ५००।००  

छ रेषु्टरेन्ट एण्ि बार‚ ररसोटि तथा िोहोरीसाूँझ  ुब. १००००।०० १०००।००  

ि तन्िरुी फाष्टफूि  ुब. ५०००।०० ५००।००  

झ होटि एण्ि िि  ुब. ३०००।०० ३००।००  

ञ भोिनािय/क्यालन्टन  ुब. १५००।०० २००।००  

ट लमठाई पसि ठुिो  ुब. २०००।०० २००।००  

ठ लिया लमठाई माःमाः िािा िान ेपसि(सानो)  ुब. ५००।०० १००।००  

ि गेष्टहाउस/होष्टि  ुब. ३०००।०० ३००।००  

ढ क्यालवन िान्सबार  ुब. १००००।०० २००।००  

ण टे्रदकङ्ग एिेन्सी/टे्रदकङ्ग सामान पसि  ुब. १०००।०० २००।००  

त ट्राभि एिेन्सी   ुब. २५००।०० २००।००  

थ पूिहाउस/सू्नकर  ुब. २०००।०० २००।००  

ि सावििलनक पररवहन व्यवसाय  ुब. १०००।०० २००।००  

ध हवाई सेवा  ुब. ५०००।०० ५००।००  

  लनमािण उध्योग     

 सिक पूि रोपवे रेिव े ट्रलिबस टनेि फ्पाईङ बृि 

तथा औधोलगक व्यापाररक एव ंआवास कमपेक्स आदि 

लनमािण गरर सञ्चािन गने व्यवसायमा 

    

क क वगि  ुब. १००००।०० १०००।००  

ि ि वगि  ुब. ८०००।०० ८००।००  

ग ग वगि  ुब. ६०००।०० ६००।००  

घ घ वगि  ुब. ३०००।०० ३००।००  

  सञ्चार सेवा     

क लनिीिेत्रको हुिाक सेवा कुररयर सर्भिस  ुब. १५००।०० २००।००  

ि लनिी िेत्रको टेलिफोन फ्याक्स सेवा फोटोकपी 

मोवाइि फोन आइ एस िी एस टी िी इमेि 

इन्टरनेट रेलियो पेिीङ आदि 

 ुब. १०००।०० २००।००  

ग एफ.एम.‚ केवि नेटवकि कम्यूलनकेशन लिलस्ट्रव्यूटसि  ुब. ५०००।०० ५००।००  

घ मोबाइि फोन एिेन्ट  ुब. ३०००।०० ३००।००  

ङ मोबाइि फोन लबक्री तथा ममित  ुब. १०००।०० २००।००  

ि लसमकािि लवतरक  ुब. १०००।०० २००।००  

छ  मोबाइि फोन ममित सम्बलन्ध तालिम   ुब. ५००।०० १००।००  

ि सञ्चार टावर लनमािण  ुब. १००००।०० १०००।००  

  छपाइ तथा प्रकाशन      

क एमोलनया लप्रन्ट  ुब. १०००।०० २००।००  

ि फोटोकपी  ुब. ५००।०० १००।००  

ग अफसेट प्रेस लप्रलन्टङ्ग प्रेस पत्रपलत्रका प्रकाशन िेटर 

प्रेस लभलिरटङ्ग कािि छाप्ने  

 ुब. १०००।०० २००।००  

घ  अफसेट प्रेस लप्रलन्टङ्ग प्रेस प्रा.लि.  ुब. २०००।०० २००।००  

ङ फ्िेक्स बोिि लप्रन्ट  ुब. २०००।०० २००।००  

ि ग्रादफक्स लििाईन  ुब. २०००।०० २००।००  

  लवलत्तय सेवा      

 नेपाि सरकारको पूणि स्वालमत्वमा रहकेो वाहके 

आर्थिक कारोवार गने बैंक 

    

क मुख्य कायाििय/अधि स्वालमत्व  ुब. १५०००।०० १५००।००  

ि शािा/उपशािा  ुब. १००००।०० १०००।००  
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ग फाइनान्स कम्पनीको बैलङ्कङ कारोबार गने मुख्य 

कायाििय 

 ुब. ८०००।०० ८००।००  

घ फाइनान्स कम्पनीको बैलङ्कङ कारोबार गने शािा 

कायाििय 

 ुब. ५०००।०० ५००।००  

ङ बहुउध्िलेशय सहकारी संस्था मुख्य कायाििय  ुब. १०००।०० २००।००  

ि बहुउध्िलेशय सहकारी संस्था शािा कायाििय  ुब. ५००।०० १००।००  

छ बीमा कम्पनी  ुब. ५०००।०० ५००।००  

ि लविशेी मुद्रा सटही काउन्टर लधतोपत्र कारोबार  ुब. २०००।०० २००।००  

झ साधारण सहकारी संस्था  ुब. ५००।०० १००।००  

ञ ऋण वित सहकारी संस्था  ुब.१०००।०० २००।००  

  स्वास््य सेवा     

क नर्शिङ होम  ५०००।०० ५००।००  

ि. सहकारी अस्पताि   ५०००।०० १००।००  

ग ल्याब तथा और्लध पसि  २०००।०० २००।००  

घ ल्याब  २०००।०० २००।००  

ङ और्लध पसि  २०००।०० २००।००  

ि. ििीबुटी पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

छ. लक्िलनक िाक्टर भएको  ुब.२५००।०० २००।००  

ि. िन्त लक्िलनक  ुब.२०००।०० २००।००  

झ. िाूँत बनाउने  ुब.१०००।०० २००।००  

ञ. अस्पताि सामाग्री लबक्री  ुब.२०००।०० २००।००  

ट. िलिबुटी उध्योग  ुब.३०००।०० ३००।००  

ठ. हविि सामाग्री िररि लबक्री  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. प्राकृलतक लिदकत्सा केन्द्र आयुवेदिक‚होलमयोप्यालथक 

लक्िलनक  

 ुब.२०००।०० २००।००  

  लशिा सेवा     

क. लवश्व लवध्यािय  ुब.१००००।०० १०००।००  

ि. क्यापस  ुब.४०००।०० ४००।००  

ग. लिप्िोमा िलेिको टेदक्कि किेि  ुब.५०००।०० ५००।००  

घ. उच्च मा. लव. तथा मा. लव.  ुब.३०००।०० ३००।००  

ङ. लन.मा.लव.  ुब.२०००।०० २००।००  

ि. प्रा.लव.  ुब.१५००।०० २००।००  

छ. पूवि प्रा. लव.  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. तालिम तथा अनसुन्धान केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  

झ. प्रलशिण तथा ईलन्स्टच्यूट केन्द्र   ुब.२०००।०० २००।००  

ञ. कम्प्यूटर प्रलशिण केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  

ट. भार्ा/टाईलपङ्ग प्रलशिण केन्द्र  ुब.२०००।०० २००।००  

ठ. टू्यसन सेन्टर  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. रटिसि प्रमोसन/एि किेक्सन सेन्टर  ुब.२०००।०० २००।००  

ढ. ड्राईलभङ्ग‚संलगत‚िान्स तथा व्यूरटपाििर 

स्क्याफोलल्िङ्ग आदि तालिम केन्द्र 

 ुब.२०००।०० २००।००  

ण. अन्तरालिय गैह्र सरकारी संस्था  ुब.५०००।०० ५००।००  

त. सामालिक संघ संस्था‚ भ्याट िताि नभएको  ुब.५००।०० १००।००  

थ. सामालिक संघ संस्था‚भ्याट िताि भएको  ुब.१०००।०० २००।००  

  यातायात सामाग्री लबक्री तथा ममित     

क. बस‚ ट्रक‚ कार‚ हलेभ ईदिपमेण्ट ममित  ुब.२५००।०० २००।००  

ि. सवारी साधनको पाटिपुिाि पसि  ुब.२०००।०० २००।००  

ग. मोटरसाईकि‚ टेम्पो आदि ममित  ुब.१५००।०० २००।००  
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घ. ररसोलिङ्ग गने कारिाना वा पसि  ुब.१५००।०० २००।००  

ङ. मोटर धुने वकिशप  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. साईकि ररक्सा तथा ठेिागािा ममित पंिट टाल्न े  ुब.५००।०० १००।००  

छ. वेलल्िङ वकिसप‚िेथ मेलसन रालि ममित गने  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. व्याट्री िािि  ुब.७५०।०० २००।००  

झ. साईकि ररक्सा बेच्ने पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

  अन्य सेवा     

क. लवज्ञापन सेवा‚ माकेरटङ एिेन्सी  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. लवज्ञापन तथा उत्सव आयोिना/ ईभेण्ट अगिनाइिेशन  ुब.२०००।०० २००।००  

ग. वैिलेशक रोिगार सेवा  ुब.४०००।०० ४००।००  

घ. स्विशेी रोिगार सेवा  ुब.२०००।०० २००।००  

ङ. सेके्रटरीयि सर्भिस  ुब.२०००।०० २००।००  

ि. हाउलिङ कम्पनी तथा घर िग्गा िररि लबक्री/िग्गा 

प्िरटङ 

 ुब.५०००।०० ५००।००  

छ. किर ल्याव  ुब.२०००।०० २००।००  

ि. फोटो स्टुलियो  ुब.१०००।०० २००।००  

झ. लभलियो ग्राफी  ुब.१०००।०० २००।००  

ञ. फोटो ग्राफी‚ लभलियो ग्राफी  ुब.१५००।०० २००।००  

  नेपाि सरकारको पूणि स्वालमत्वमा रहकेो ििलित्र 

िकुमेण्ट्री छायाूँकन 

 कर निागे्न   

क. ििलित्र छायांकन स्विशेी  ुब.३०००।०० ३००।००  

ि. ििलित्र छायांकन लविशेी  ुब.६०००।०० ६००।००  

ग. िकुमेण्ट्री छायांकन स्विशेी  ुब.२०००।०० २००।००  

घ. िकुमेण्ट्री छायांकन लविशेी  ुब.४०००।०० ४००।००  

ङ लगत छायांकन स्विशेी  ुब.१५००।०० २००।००  

ि. लगत छायांकन लविशेी  ुब.३०००।०० ३००।००  

छ. टेलिलभिन च्यानिबाट छायांकन  ुब.१०००।०० २००।००  

ि.  लगत रेकर्ििङ  ुब.१०००।०० २००।००  

झ. श्रव्य िशृ्य लिच्ने तथा सम्पािन गने  ुब.१०००।०० २००।००  

ञ. फोटो तथा फे्रम पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ट. लभिीयो एभ्युिमेण्ट/गेम िेिाउने  ुब.१०००।०० २००।००  

ठ. व्यूटीपाििर/ सैिुन तालिम  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. व्युटीपाििर/सैिुन  ुब.५००।०० १००।००  

ढ. कस्मेरटक पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ण. ड्राईलक्िनसि  ुब.१०००।०० २००।००  

त. आर्टिस एण्ि लििाईनर  ुब.१०००।०० २००।००  

थ. आर्टिष्ट  ुब.७५०।०० २००।००  

ि. लििाईन सेन्टर  ुब.१०००।०० २००।००  

ध. पशु वधशािा  ुब.२०००।०० २००।००  

न. मास ुपसि साधारण  ुब.७५०।०० २००।००  

प. मास ुपसि कोल्ि स्टोर  ुब.१०००।०० २००।००  

फ. मास ुप्रशोधन गरी लबक्री गने  ुब.२०००।०० २००।००  

  अन्य व्यवसाय     

क. पाकि लक्िलनक स्पट  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. क्यालसनो  ुब.१०००००।०० १००००।००  

ग. टुर अप्रेटर  ुब.२५००।०० २००।००  

घ. मसाि पाििर  ुब.१५००।०० २००।००  

ङ. सप्िायसि ईन्टरप्राईिेि/आयात लनयाित/ प्रा. लि.  ुब.२०००।०० २००।००  
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ि. लवशाि बिार/लिपामेण्टि स्टोर/सुपर माकेट ठूिो  ुब.१५०००।०० २००।००  

छ. सुपर माकेट सानो  ुब.५०००।०० ५००।००  

ि. ग्रोसर/९९ माकेट/लमलन माकेट  ुब.३०००।०० ३००।००  

झ. क्यारट्रङ्ग सर्भिस  ुब.२०००।०० २००।००  

ञ. रेण्टि सर्भिस  ुब.१०००।०० २००।००  

ट. पाटी प्यािेस  ुब.५०००।०० ५००।००  

ठ. दफलनकि दफटनेस  ुब.५०००।०० ५००।००  

ि. लिम क्िव  ुब.२०००।०० २००।००  

ढ. फेसन सम्बलन्ध कायिक्रम गने  ुब.२०००।०० २००।००  

ण. मोटर बेच्ने पसि  ुब.५५००।०० ५००।००  

त. मोटर साईकि एिेन्सी/बेच्ने पसि/ररकलण्िसन सो 

ुबम  

 ुब.४०००।०० ४००।००  

  अस्थायी हाटबिार वा घुलम्त पसि     

 यस अनुसुलिमा अन्यत्र िुनसकैु कुरा िेलिएता पलन 

अस्थायी हाट बिार वा घुलम्त पसि रालि गररने 

िहेायको बमोलिमको कर िागे्न छ। 

    

क. घुलम्त पसि  ुब.२५।००प्रलत 

मलहना 

  

ि. िौपाया प्रलत गोटा   ुब.२।०० प्रलत 

पटक 

  

ग. हाूँस कुिुरा आदि प्रलत गोटा  ुब.१।०० प्रलत 

पटक 

  

घ. साग सब्िी र फिफूि  ुब.२।०० प्रलत 

दिन 

  

ङ. अन्य  ुब.५।०० प्रलत 

दिन 

  

  मालथको वर्गिकरणमा नपरेका सेवा व्यवसायको 

कारोबार हेरी वार्र्िक 

 ुब.१०००।०० 

िलेि 

ुब.५०००।०० 

सम्म 

  

क. वेकरी/आइसदक्रम पसि/कन्फेक्सनरी/िेरी उध्योग  ुब.३०००।०० ३००।००  

ि. वेकरी/आइसदक्रम पसि/कन्फेक्सनरी/िेरी पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ग. िाउिाउ उध्योग  ुब.५०००।०० ५००।००  

घ. िाउिाउ/कन्फेक्सनरी/लिप्स आदि लिलिव्युटसि  ुब.३०००।०० ३००।००  

ङ. लिया उध्योग  ुब.१०००।०० 
 

२००।००  

ि. मसिा उध्योग   ुब.१०००।०० २००।००  

छ  मसिा लपस्न ेतथा प्यादकङ्ग गरी लबदक्र गने  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. पालन तथा बरफ उध्योग  ुब. ५०००।०० ५००।००  

झ. रेलिमेट कपिा पसि ठूिो‚ सो ुबम  ुब. ५०००।०० ५००।००  

ञ. रेलिमेट कपिा पसि मध्यम/ होल्सेल्स तथा सप्िायसि  ुब.२०००।०० २००।००  

ट रेलिमेट पसि सानो  ुब.१०००।०० २००।००  

ठ िूगा तथा नेपािी स्वेटर पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ि. बुरटक पसि  ुब.२०००।०० २००।००  

ढ. कपिा पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ण. ढाका टोपी पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

त. सुलिकार टेिसि ( कपिा समेत भएको)  ुब.२०००।०० २००।००  

थ. सुलिकार टेिसि  ुब.१०००।०० २००।००  
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ि. िुत्ता कारिाना  ुब.२०००।०० २००।००  

ध. िुत्ता पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

न. ब्याग/ पसि/ पेटी उध्योग   ुब.२०००।०० २००।००  

प. ब्याग पसि  ुब. १०००।०० २००।००  

फ. िुत्ता लसउने पसि  ुब.१०००।०० २००।००  

ब. छािाको ज्याकेट ममित तथा स्प्रे  ुब.१०००।००   

भ. लसरक िस्ना फोम पसि ठूिो  ुब.२०००।००   

म. लसरक िस्ना फोम पसि सानो  ुब.१०००।००   

य. िुरा/ पोते/ ररवन/ धागो/ पसि  ुब.५००।००   

र. पात टपरी िनुा पसि  ुब.२००।००   

ि. माटोको भाूँिाकुिा पसि  ुब.७००।००   

व. िोको िािा सुकुि मान्द्रा आदि  ुब.५००।००   

श. िाकु सख्िर पसि  ुब.५००।००   

र्. प्िालष्टकको मेि तथा अुब मािसामानहुब बुन्ने पसि  ुब.१०००।००   

स. नसिरी लबउवीिन पसि  ुब.१०००।००   

ह. अिाररयम पसि  ुब.१०००।००   

ि. स्टेशनरी/पुस्तक पसि िुद्रा  ुब.५००।००   

त्र. स्टेशनरी/पुस्तक पसि होिसेि /सप्िायसि  ुब.२०००।००   

ज्ञ टाूँक धागो पसि  ुब.५००।००   

ज्ञ.क. होलियारी मोिा लभत्री गन्िी उध्योग  ुब.२०००।००   

  अन्य व्यवासय     

क. धान‚ लिउरा‚ लपठो लमि  ुब.२०००।००   

ि. तेि पेल्ने लमि  ुब.१०००।००   

ग. िेिौना बनाउने उध्योग  ुब.१०००।००   

घ. लगफ्ट पसि  ुब.१०००।००   

ङ. बािाका सामान बनाउने तथा ममित गन े  ुब.१०००।००   

ि. व्यण्ि तथा पन्ि ेबािा   ुब.१०००।००   

छ. लशशु लशहार केन्द्र  ुब.१०००।००   

ि. ईिीमेण्ट/ औिार लबदक्र पसि  ुब.१०००।००   

झ. कवािी सामान िररि लबक्री  ुब.१५००।००   

ञ. छाता भण्िार थोक लबक्री  ुब.१५००।००   

ट. छाता पसि  ुब.१०००।००   

ठ. ज्योलतर् सम्वलन्ध काम गने   ुब.१०००।००   

ि.  एलसपी कारोवार गने  ुब.४०००।००   

ढ होम स्टे  ुब.१००।००   

ण. ट्याटु सेवा  ुब.२०००।००   

 उन / प्राकृलतक‚ कृलतम‚ िगर  ।०५ / ०।१० 

पैसा 

  

 िोटो  ।२५   

 अधि प्रशोलधत  ुब. १।००   

 वनकस वालवयो‚ छवािी‚ पराि‚ लनगािो‚ िोिा 

अलम्िसो 

 । २५ पैसा   

 वास‚ कु काठ प्रलत ट्रक  ुब. २००।००   

 ढंुगा‚ लगट्टी‚ वािुवा ग्राभेि प्रलत क्यूदफट  ुब. २।०० र 

वातावरण कर 

ुब. १।०० गरी 

ुब. ३।०० 

  

 लमनीरि वाटर प्रलतलिटर  -।१० पैसा   
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 अनसुलूि ४ मा उलल्िलित व्यवसाय करमा वार्र्िक 

कारोबारको मनुाफामा िहेाय बमोलिमको व्यवसाय 

कर िागु हुन ेछ 

    

 ुब. १० िाि सम्म कारोबार हुने व्यवसाय  ुब. १०००।००   

 ुब. १५ िाि सम्म कारोबार हुने व्यवसाय  ुब. १५००।००   

 ुब. २० िाि सम्म कारोबार हुने व्यवसाय  ुब. २०००।००   

 ुब. २० िाि िलेि ुब. १ करोि सम्म कारोबार 

हुने व्यवसाय 

 ०.२ प्रलतशत   

 ुब. १ करोि भन्िा मालथ कारोबार हुने व्यवसाय  ०.१ प्रलतशत   

 

 

अनसुिूी – ५ 

 

स्थानीय तहको ऐन‚ र लनयमाविी पाररत भई िागु नहुन्िेि सम्म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन‚ 

२०५५ सो को लनयमाविी २०५६ को अनुसूिीमा व्यवस्था भए बमोलिम (लिल्िा समन्वय सलमलत) को 

िररेट कायम गररएको छ । 

 

लस.न ं आम्िानीको लशर्िक आम्िानी संकेत 

नं. 

करका िर कैदफयत 

 कवािी सामान िररि लबक्री  ुब.१५००।००  

१ लझण्िु  ।५० पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

२ गामेट टुक्रा  ।५० पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

३ ििेको मोलबि  ।२५ पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

४ िुट र प्िालष्टक बोरा  ।२० पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

५ कापेट टुक्रम   ।५० पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

६ टायर टू्यव  ।५० पैसा प्रलत 

दक.िो. 

 

७ थोत्रो रटन  ।५० प्रलत दक.िो.  

८ पुरानो ड्रम  ।५० के.लि. प्रलत 

दक.िो. 

 

९ पुरानो कागि  ुब. १।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

१० धातुका टुक्रा    

  फिाम  ुब. २।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

  तामा‚ लपत्ति  ुब. ४।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

  मेलसनरी औिार  ुब. २।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

  पोलिलथन पाइप  ुब. १।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

  लससाको धुिो  ुब. ४।०० प्रलत  



15 
 

दक.िो. 

११ प्रिलित कानूिे लनरे्ध गरेको बाहके मरेका वा 

माररएका पशुका  

   

  हाि  ुब. १।००   

  लसङ  ुब. २।००  

  छािा ठुिो  ुब. ३०।०० प्रलत गोटा  

  छािा सानो  ुब. १५।०० प्रलत गोटा  

  पलन्छको प्वाूँि  ुब. १।०० प्रलत 

दक.िो. 

 

      

 

प्रलत दकिोको मुल्य स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५‚ को लनयमाविी २०५६ को अनुसूिी बमोलिम 
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अनसुिूी - ६ 

 

 सवारी िताि तथा वार्र्िक सवारी कर    

क ठेिा गािा ररक्सा  ुब.१५।००  

ि. स्कुटर/ मोटरसाईकि र अन्य िईु पांग्र ेसवारी  ुब. १५०।००  

ग. लनिी कार तथा लिप  ुब.३००।००  

घ. भािाका कार तथा लिप  ुब.४००।००  

ङ. लनिी ट्याम्पो/ पावर टे्रिर ट्याक्टर   ुब.२००।००  

ि. भािाका ट्याम्पो/ पावर टे्रिर ट्याक्टर   ुब.२५०।००  

छ. लनलि तथा भािाका माईक्रोबस  ुब.५००।००  

ि. लनिी तथा भािाका लमनी बस ट्राभि बस लमनी 

ट्रक 

 ुब.८००।००  

झ. लनिी तथा भािाका ठुिो बस‚ट्रक‚िहरी हेभी 

ट्राभि बस ठूिो 

 ुब.२०००।००  

ञ. माथी उल्िेलित व्यवसायहुबको वार्र्िक नलवकरण 

गिाि िताि शूल्कको ५० प्रलतशत िस्तुर िागे्न 

   

ट. माथी उल्िेलित व्यवसायहुबको लसफाररस गिाि   ुब.१०००।००  

 पटके सवारी साधन  ुब.१००।००  

 

अनसुिूी – ७ 

िफा (८) संग सम्बलन्धत लवज्ञापन करको िररेट 

 

क) लवज्ञापन कर लनम्नानसुार हुनाेः 

१) भवनको छत र कौशीमा पररिय पाटी वा लवत्रापन सामालग्र राख्न पािनेछैन । 

२) भवनमा झ्याि छोपरे पररिय पाटी वा लवज्ञापन सामाग्री राख्न पाइनेछैन । 

३) बाटोको सीमानािेलि िश दफट लभत्र तथा संलधयारको लसमानािेलि पाूँि दफट लभत्र र सावििलनक 

स्थान वा संस्थान वा कायाििय वा सावििलनक सेवा प्रवाह गने स्थानमा लवज्ञापन सामाग्री राख्न 

पाइनेछैन । 

४) सावििलनक उत्तरिालयत्व अन्तगित लनमािण भएका िुनसुकै संरिनामा लनमािणकतािको नाम बाहके 

रालिएका िुनसुकै तस्बीर वा अिरको लवज्ञापन कर छुट नहुने । 

५) भवन‚ िलमन‚ व्यापाररक वा व्यवसालयक केन्द्र‚ होटि वा रेषु्टरेण्ट वा लवद्यािय वा लसनेमा हि 

वा प्ट्रोि पम्प वा िुनसुकै भवनको लभत्री भागमा लवज्ञापन गने प्रयोिनका िालग रालिएका प्रिार 

सामाग्रीमा लवज्ञापन कर छुट नुने । 

६) सुतीिन्य‚ मदिरा तथा नेपाि सरकारबाट प्रलतवलन्धत तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका‚ नगर 

कायिपालिकाबाट लनर्ेध गररएका लवज्ञापन प्रिार प्रसार गनि पाइने छैन । 

ि) लवज्ञापन करको िराः 

१. फ्िेक्सबाट तयार गररएको लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट ुब. ३००।०० 

२. होलिङ्ग बोिि‚ लनयोन साईन‚ गिो साइन र यस्तै लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत 

वगि फुट ुब. ५००।०० 

३. लिलिटि बोििमा गररने लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट ुब. ७००।०० 

४. माि बाह सवारी साधनको िायाूँबायाूँ पट्टीको भागमा अलधकतम िश स्क्याएर फुटसम्मको िालग 

प्रलत दिन ुब. िईु सय र स्थायी ुबपमा िेलिएको वा छालपएको प्रिार सामाग्रीको िालग प्रलत 

वर्ि प्रलत वगि फुट ुब. एक सय  
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५. िेिकुि मैिान‚ मिेा‚ िात्रा‚ पवि र यस्तै प्रकृलतका कायिक्रममा हुन ेलवत्तापन प्रिार सामाग्रीको 

अलधकतम पन्र दिन र बीस स्िाएर फुटका िालग प्रलत दिन ुब. ३००।००  

६. सवारी साधनको छत (अलधकतम तीन फुट उिाईसम्म मात्र)‚ िईु पाङ्ग्रा बीिको भाग‚ 

पछािीको सीसा (सीसाको िम्मा भाग मध्येको अलधकतम पिास प्रलतशत सम्म मात्र) मुख्य 

झ्यािको मालथ परट्टको भेलन्टिेशनमा लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत स्क्याएर फुट ुब. 

१००।०० 

७. आकाशमा बेिुन‚ ज्याकेटमा वा बेिुन बोकेर गररने लवज्ञापन (प्रलत दिन) ुब.  २००।०० 

८. अन्यको हकमा प्रलत वगिदफट प्रलत वर्ि ुब. ३००।०० 

 

अनसुिूी - ८ 

 

  सेवा उध्योग    

क ििलित्र एक लस्क्रन भन्िा बढी भएमा  ुब. ५०००।००  

  लस्क्रन    

क ििलित्र एक लस्क्रन  ुब. २०००।००  

ि सकिस  ुब. ५०००।००  

ग ििलित्र लिलस्ट्रब्यूटसि  ुब. २५००।००  

 

 

 

 

अनसुिूी – ९ 

 

बहाि लबटौरी  शलु्क 

 प्रलत क्यूदफट ुब. २।००  

 

अनसुिूी – १० 

पार्किङ्ग शलु्क 

 िईु पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा ुब. १०।००  

 लतन पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा ुब. १५।०० 

 िार पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा ुब. २०।०० 

 ६ पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा ुब. ३०।००  

 अन्य प्रलत घण्टा ुब. ५०।०० 

 

अनसुिूी – ११ 

टे्रदकङ्ग‚ कोयोलिक‚ क्यानोइङ्ग‚ बन्िी िलम्पङ्ग‚ लिपफ्िाएर र र्यालफ्टङ्ग शलु्क 

 

अनसुिूी – १२ 

 

लस.न ं आम्िानीको लशर्िक आम्िानी संकेत 

नं. 

करका िर कैदफयत 

 सवेा शलु्क‚ िस्तरु    



18 
 

ञ. माथी उल्िेलित व्यवसायहुबको वार्र्िक नलवकरण 

गिाि िताि शूल्कको ५० प्रलतशत िस्तुर िागे्न 

   

ट. माथी उल्िेलित व्यवसायहुबको लसफाररस गिाि   ुब.१०००।००  

  पयिटन सेवा शुल्क  ुब.२०।०० प्रलत पयिटक लविशेीको 

हकमा 

 अिि सम्पलत्त मुल्यांकन सेवा शुल्क १.१.५   

क. ुब एक िाि सम्म  ुब.१००।००  

ि. ुब िश िाि सम्म  ुब.३००।००  

ग. ुब वीश िाि सम्म  ुब.५००।००  

घ. ुब पिास िाि सम्म  ुब.१०००।००  

ङ. ुब एक करोि सम्म  ुब.२०००।००  

ि. ुब एक करोि भन्िा मालथ  ०।०५ प्रलतशत  

छ. घरबाटो लसफाररस अंसवन्िा  १०००।००  

ि. घरिग्गा मूल्यांकन लसफाररस लवध्याथी  ुब.२००।०० एकमुष्ट 

झ. घर िग्गा मूल्यांकन लसफाररस  प्रलत िािको 

ुब.५०।०० 

 

ञ. छुट िग्गा िताि लसफाररस  प्रलत आना  

ुब.१००।०० 

 

  घरबाटो लसफाररस आवलसय प्रयोिन    

  क वगि    

क.  िलिणढोका साूँिु सिक  प्रलत आना ुब.७५०।००  

  ि वगि    

क. पेप्सीकोिा व्रम्हिेि सिक  प्रलत आना ुब.६००।००  

ि. वोिे नोलिङ सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

ग. लतवारी टोि िाूँगु सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

घ. गान्धी माहानटार मूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

ङ. कागेश्वरी िक्रपथ सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

ि. गान्धी वीरेन्द्रिोक हुि ैमूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

छ. सुन्िरीिि आिापोट सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

ि. थिी लमिनिोक मूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

झ. गोठाटार महािवेस्थान अलधकारी गाूँउ हुि ैिमुािाि 

सिक 

 प्रलत आना ुब.४००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गाूँउ हुि ैलमिनिोक सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

ट. व्रम्हिेि कागेश्वरी सिक  प्रलत आना ुब.४००।००  

  ग वगि    

क. नयापाटी कृष्णिौर सिक  प्रलत आना ुब.३००।०० 
 

 

ि. वी पी िोक भद्रवास सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

ग. सातघटे्ट लिसापानी सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

घ. सातघटे्ट अलधकारी गाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

ङ. सातघटे्ट लपपि बोट सिक   प्रलत आना ुब.३००।००  

ि. आिापोट सुयि मण्ििी ईन्द्रायणी सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

 आिापोट कृष्णिौर हुूँि ैठूिादढक सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

छ. घटे्टिोिा हुूँि ैिालिका ईन्द्रायणी सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

ि. पेप्सी गिरकोट ससंििा गायूँ सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

झ. सुन्िरी िि ढकाि गाउूँ पुूँवारटोि हुूँि ै सातघटे्ट 

सिक 

 प्रलत आना ुब.३००।००  

ञ. गणेशमान प्रलतष्ठन हुूँि ैढकाि गाउूँ सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  
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ट. गणेशमान प्रलतष्ठान सानेटारी कृष्ण मलन्िर सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

ठ. आिापोट िधु ेगाउूँ सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

ि. काभ्र ेपुूँवार गाउूँ सिक  प्रलत आना ुब.३००।००  

  नगरपालिका िेत्र लभत्रका वस्ती स्तररय सिक    

क. िार लमटर भन्िा कम बाटो भएको  प्रलत आना ुब.२००।००  

ि. िार लमटर भन्िा मालथ  प्रलत आना ुब.४००।००  

ग. छ लमटर भन्िा मालथ  प्रलत आना ुब.५००।००  

  घरबाटो लसफाररस प्िरटङ र व्यापाररक प्रयोिन    

 क वगि    

 

क. िलिणढोका साूँिु सिक  प्रलत आना 

ुब.१०००।०० 

 

  ि वगि    

क. पेप्सीकोिा व्रम्हिेि सिक  प्रलत आना ुब.९५० 

।००  
. 

 

ि. बोिे नोर्ििङ सिक   प्रलत आना ुब.९००।००  

ग. लतवारी टोि िाूँगु सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

घ. गान्धी माहानटार मूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

ङ. कागेश्वरी िक्रपथ सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

ि. गान्धी लवरेन्द्रिोक हुि ैमूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

छ. सुन्िरीिि आिापोट सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

ि. थिी लमिनिोक मूिपानी सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

झ. गोठाटार महािवे स्थान अलधकारी गाूँउ हुिै िमुािाि 

सिक 

 प्रलत आना ुब.९००।००  

ञ. गोठाटार के.सी. गाूँउ हुि ैलमिनिोक सिक  प्रलत आना ुब.९००।००  

ट. व्रम्हिेि कागेश्वरी  सिक   प्रलत आना ुब.९००।००  

  ग वगि    

क. नयापाटी कृष्णिौर सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ि. वी पी िोक भद्रवास सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ग. सातघटे्ट लिसापानी सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

घ. सातघटे्ट अलधकारी गाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ङ. सातघटे्ट लपपिबोट सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ि. आिापोट सुयिमण्ििी ईन्द्रायणी सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

छ. आिापोट कृष्णिौर हुि ैठुिाढक्की सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ि. घटे्टिोिा हुि ैिालिका इन्द्रायणी सिक   प्रलत आना ुब.८००।००  

झ. पेप्सी गिरकोट ससंििा गाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ञ. सुन्िरीिि ढकाि गाूँउ पुवारटोि हुि ै सात घटे्ट 

सिक 

 प्रलत आना ुब.८००।००  

ट. गणेशमान प्रलतष्ठान हुि ैढकाि गाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ठ. गणेशमान प्रलतष्ठान सानेटारी कृष्ण मलन्िर सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ि. आिापोट िधु ेगाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

ढ. काभ्र ेपुवारगाूँउ सिक  प्रलत आना ुब.८००।००  

  नगरपालिका िेत्र लभत्रका बलस्त स्तररय सिक    

क. िार लमटर भन्िा कम बाटो भएको  प्रलत आना ुब.८००।००  

ि. िार लमटर भन्िा मालथ  प्रलत आना ुब.९००।००  

ग. छ लमटर भन्िा मालथ  प्रलत आना 

ुब.१०००।०० 
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 िताि तथा नलवकरण िस्तुर १.३.१   

क. िन्म‚ लववाह‚ मृत्यु‚वसाइूँ सराइूँ‚ सम्बन्ध लवच्छेि  ुब.५०।००  

ि. पूवि प्राथलमक लवध्यािय िताि  ुब.३०००।००  

ग. प्राथलमक लवध्यािय िताि  ुब.५०००।००  

घ. लनम्न माध्यालमक लवध्यािय िताि  ुब.७०००।००  

ङ. माध्यालमक लवध्यािय िताि  ुब.१००००।००   

ि. उच्च माध्यालमक लवध्यािय िताि  ुब.११०००।००  

छ. लवश्व लवध्यािय िताि  ुब.१५०००।००  

ि. लवध्यािय किा थप  ुब.१०००।००  

 नक्सा पास िस्तुर १.१.६   

  नक्सा पास िस्तुर आवासीय    

क. माटो िोिाइ टायि िस्ता छाना (अस्थायी टहरा)  प्रलत गोटा 

ुब.२०००।०० 

 

ि. ट्रस टहरा  प्रलतगोटा ुब.५०००।००  

ग. पक्की ईट्टा माटोको िोिाइ  प्रलत व. फी ुब.२।००  

घ. पक्की ईट्टा लसमेन्ट िोिाइ  प्रलत व. फी ुब.६।००  

ङ. लपिर लसस्टम  प्रलत व. फी ुब.८।००  

ि. नक्सा पास प्रमाणपत्र  ुब.५००।००  

छ. मोहोिा पररवतिन  ुब५००।००  

ि. नक्सा प्रलतलिलप प्रमालणत  ुब५००।००  

झ. नक्सा नामसारी   प्रलत व. दफ ुब.२।००  

ञ. प्रालवलधक सेवा शुल्क  ुब.१५००।००  

ट. घर नक्सा लववेिन  ुब.१०००।००  

ठ. घर नक्सा नलवकरण िस्तुर  प्रलत व. दफ ुब.२।००  

  नक्सा पास िस्तुर हाउलिङ र व्यापाररक  प्रलत व. फी 

ुब.१५।०० 

 

क. नक्सा पास िस्तुर हाउलिङ र व्यापाररक बलन 

सकेको घरको हकमा 

 प्रलत व. फी 

ुब.२०।०० 

 

  पुरानो घर नक्सा पास लनयलमत िस्तुर २०६४ साि 

अर्ाढ मसान्त अलघ बनेका 

   

क. माटो िोिाइ टाएि िस्ता छाना  प्रलत घर ुब.२००।००  

ि. पक्की ईट्टा माटोको िोिाइ  प्रलत घर ुब.५००।००  

ग. पदक्क ईट्टा लसमेन्टको िोिाइ  प्रलत घर ुब.२०००।००  

घ. लपिर लसस्टम  प्रलत घर ुब.५०००।००  

   पुरानो घर नक्सा पास लनयलमत िस्तुर २०७१ 

साि अर्ाढ मसान्त अलघ बनेका 

   

क. माटो िोिाइ टायि िस्ता छाना  प्रलत घर ुब.२००।०० १० 

प्रलतशत 

थप 

िररवाना 

ि. पक्की ईट्टा माटोको िोिाइ   प्रलत घर ुब.५००।०० १० 

प्रलतशत 

थप 

िररवाना 

  पक्की इट्टा लसमेन्टको िोिाइ    

क. पक्की इट्टा लसमेन्ट िोिाइ  प्रलत व.फी. 

ुब.१०।०० 

 

ि. लपिर लसस्टम  प्रलत व.फी ुब.१२।००  
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  लसफाररस िस्तुर १.१.७   

क. वैिलेशक अध्ययन लसफाररस  ुब.१५००।००  

ि. वैिलेशक रोिगार लसफाररस  ुब.५००।००  

ग. छात्र वृलत्त लसफाररस आन्तररक  ुब.१००।००  

घ. छात्र वृलत्त लसफाररस वैिलेशक  ुब.५००।००  

ङ. नामसारी लसफाररस  ुब.५००।००  

ि. नागररकता लसफाररस  लनाःशूल्क  

छ. कर िूिा लसफाररस  ुब.२००।००  

ि. घरकोठा िोल्ने सेवा िस्तुर  ुब.५००।००  

झ. तीन पुस्ते फोटो टाूँस लसफाररस  ुब.२००।००  

ञ. मोही िगत कट्टा लसफाररस  ुब.२०००।००  

ट. मोही नामसारी लसफाररस  ुब.२००।००  

ठ. सििलमन मुिूल्का लसफाररस  ुब.५००।००  

ि. मूद्दा मामीिा िताि  ुब.५०।००  

ढ. अंग्रेलिमा गररएका आन्तररक लसफाररस  ुब.१०००।००  

ण. अंग्रेलिमा गररएका वैिलेशक  लसफाररस  ुब.१५००।००  

त. िग्गाधलन प्रमाणपुिाि प्रलतलिलप लसफाररस  ुब.२००।००  

थ. लनवेिन िस्तुर  ुब.१०।००  

ि. अन्य लसफाररस  ुब.२००।००  

  एम्वुिेन्स िस्तुर    

क. १० दक.लम.सम्मको  ुब.३००।००  

ि. १० िलेि १५ दक.लम.सम्म  ुब.५००।००  

ग. त्यस पलछ प्रलत दक.लम.  ुब.३०।००  

  िार दकल्िा लसफाररस १.१.८   

  क वगि    

क. िलिण ढोका साूँिु सिक   ुब.३००।०० प्रर्ति आना  

  ि वगि    

क. पेप्सीकोिा ब्रम्हिेि सिक  ुब.२५०।०० प्रलत आना  

ि. बोिे नोर्ििङ्ग सिक  ुब. २००।०० प्रलत 

आना 

 

ग. लतवारी टोि िाूँगु सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

घ. गान्धी महानटार‚ मूिपानी सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

ङ. कागेश्वरी िक्रपथ सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

ि. गान्धी बीरेन्द्रिोक हुूँि ैमूिपानी सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

छ. सुन्िरीिि आिापोट सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

ि. थिी लमिनिोक मूिपानी सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

झ. गोठाटार महािवेस्थान अलधकारी गाउूँ हुि ै िुमािाि 

सिक 

 ुब.२००।०० प्रलत आना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउूँ हुूँि ैलमिनिोक सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

ट. ब्रम्हिेि कागेश्वरी सिक  ुब.२००।०० प्रलत आना  

  ग वगि    

क. नयाूँ पाटी कृष्ण िौर सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ि.  लवपी िोक भद्रवास सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ग. आिापोट सुयिमन्ििी ईन्द्रायणी सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

घ. आिापोट कृष्ण िौर हुूँि ैठूिाढकी सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ङ. घटे्टिोिा हुूँि ैिालिका ईन्द्रयणी सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ि. पेप्सी गिकोट ससंििा गाउूँ िाने सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

छ. सुन्िरीिि ढकािगाउूँ पुूँवारटोि हुूँि ैसातघटे्ट सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  
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ि. गणेशमान प्रलतष्ठान हुूँि ैढकािगाउूँ िाने सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

झ. गणेशमान प्रलतष्ठान हुूँि ै सानीटारी कृष्णमलन्िरिान े

सिक 

 ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ञ. आिापोट िधुेगाउूँ िाने सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ट. काभ्रेपुूँवार गाउूँ सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

  नगरपालिका िेत्रलभत्रका वस्ती स्तरीय सिक    

क. ४ मीटर भन्िा कम िौिा भएको सिक  ुब.१००।०० प्रलतआना  

ि. ४ मीटर भन्िा माथी िौिा भएको सिक  ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ग. ६ मीटर भन्िा माथी िौिा भएको सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

  िरदकल्िा लसफाररस प्िरटङ्ग र व्यवसायीक प्रयोिन    

  क वगि    

क. िलिण ढोक साूँिु सिक  ुब. ४००।०० प्रलतआना  

  ि वगि    

क. पेप्सीकोिा ब्रम्हिेि सिक  ुब. ३००।०० प्रलतआना  

ि. बोिे नोर्ििङ्ग सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ग. लतवारी टोि िाूँगु सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

घ. गान्धी महानटार‚ मूिपानी सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ङ. कागेश्वरी िक्रपथ सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ि. गान्धी बीरेन्द्रिोक हुूँि ैमूिपानी सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

छ. सुन्िरीिि आिापोट सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ि. थिी लमिनिोक मूिपानी सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

झ. गोठाटार महािवेस्थान अलधकारी गाउूँ हुि ै िुमािाि 

सिक 

 ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ञ. गोठाटार के.सी. गाउूँ हुूँि ैलमिनिोक सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ट. ब्रम्हिेि कागेश्वरी सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

  ग वगि    

क. नयाूँ पाटी कृष्ण िौर सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. लवपी िोक भद्रवास सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ग. सातघटे्ट लिसापानी सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

घ. सातघटे्ट अलधकारी गाउूँ िाने सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ङ. सातघटे्ट पीपिबोट सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. आिापोट सुयिमन्ििी ईन्द्रायणी सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

छ. आिापोट कृष्ण िौर हुूँि ैठूिाढकी सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. घटे्टिोिा हुूँि ैिालिका ईन्द्रयणी सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

झ. पेप्सी गिकोट ससंििा गाउूँ िाने सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ञ. सुन्िरीिि ढकािगाउूँ पुूँवारटोि हुूँि ैसातघटे्ट सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ट. गणेशमान प्रलतष्ठान हुूँि ैढकािगाउूँ िाने सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ठ. गणेशमान प्रलतष्ठान हुूँि ै सानीटारी कृष्णमलन्िरिान े

सिक 

 ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. आिापोट िधुेगाउूँ िाने सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ढ. काभ्र ेपुूँवार गाउूँ सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

  नगरपालिका िेत्रलभत्रका वस्ती स्तरीय सिक    

क. ४ मीटर भन्िा कम िौिा भएको सिक  ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. ४ मीटर भन्िा माथी िौिा भएको सिक  ुब. २५०।०० प्रलतआना  

ग. ६ मीटर भन्िा माथी िौिा भएको सिक  ुब. ३००।०० प्रलतआना  

  माथी उल्िेि नभएका सिकहुबको हकमा िहेाय 

अनुसारको घरबाटो िस्तुर तथा िारदकल्िा िस्तुर  

   

क. लभलत्र लपि सिक घरबाटो वापत ुब. ४००।०० प्रलतआना  
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 लभलत्र लपि सिक िारदकल्िा ुब. २००।०० प्रलतआना  

ि. ग्राभेिबाटो घरबाटो वापत ुब. ३५०।०० प्रलतआना  

 ग्राभेिबाटो िारदकल्िा ुब. १५०।०० प्रलतआना  

ग. कलच्च सिक घरबाटो वापत ुब.३००।०० प्रलत आना  

 कलच्च सिक िारदकल्िा ुब.१००।०० प्रलत आना  

घ. गोरेटोबाटो घरबाटो वापत ुब. २५०।०० प्रलतआना  

 गोरेटोबाटो िारदकल्िा ुब. १००।०० प्रलतआना  

ङ. बाटो नभएको घरबाटो वापत ुब.२००।०० प्रलतआना  

 बाटो नभएको िारदकल्िा ुब. १००।०० प्रलतआना  

  नाता प्रमालणत १.१.९   

क. लिलवत  नाता प्रमालणत  ुब.५००।००  

ि. मृत्यु नाता प्रमालणत  ुब.२००।००  

 

 

अनसुिूी - १३ 

 

  पयिटन सवेा शलु्क  ुब.२०।०० प्रलत पयिटक लविेशीको 

हकमा 

 


