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आर्थिक ऐन‚ २०७५
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अथिसम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन
स्वीकृत मिततिः २०७५।०३।१३
प्रस्तावनााः कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिकाको आर्थिक वर्ि ०७५/७६ को अथि सम्बन्धी
प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गनिको तनमित्त स्थानीर् कर तथा शुल्क संकिन गने‚ छुट दिने तथा
आर् संकिनको प्रशासतनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोिे‚

नेपािको संववधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बिोजिि कागेश्वरी िनोहरा नगरसभािे र्ो
ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि "आर्थिक ऐन‚ २०७५" रहे को छ ।
(२) र्ो ऐन २०७५ साि श्रावण १ गतेिेखि कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिका क्षेत्रिा
िागू हुनेछ ।
२. सम्पत्ति कराः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र अनसूची (१) बिोजिि सम्पतत कर िगाइने र असुि
उपर गररनेछ ।
३. भूलमकर (मािपोत): नगरपामिका क्षेत्रमभत्र अनुसूची (२) बिोजिि भूमिकर (िािपोत)
िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
४. घर बहाि कर: नगरपामिका क्षेत्र मभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे घर, पसि, ग्र्ारे ि,
गोिाि, टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै वा आंमशक तवरिे बहाििा दिएकोिा अनुसूची
(३) बिोजिि घर

िग्गा वहाि कर िगाइने र असुि गररनेछ l

५. व्र्वसार् कराः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवािा पूँजू िगत िगानी र
आर्थिक कारोवारका आधारिा अनस
ु च
ू ी (४) बिोजिि व्र्वसार् कर िगाइने र असि
ु उपर
गररनेछ ।
६. िडीबुटी‚ कवाडी िाि र प्रचमित कानूनिे तनर्ेध गररएको िीविन्तु बाहे कका अन्र् ित
ृ
वा िाररएका िीविन्तुको हाड‚ मसङ‚ प्वाूँि‚ छािािस्ता वस्तुको व्र्ावसातर्क कारोवार
गरे बापत अनुसूची (५) बिोजििको कर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
७. सवारी साधन कराः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र िताि भएका सवारी साधनिा प्रिे श कानन
ू
बिोजिि सवारी साधन कर िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ ।
८. त्तवज्ञापन कराः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हुने ववज्ञापनिा अनुसूची (६) बिोजिि ववज्ञापन कर
िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ । तर‚ कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था
भएको अवस्थािा सोही बिोजिि हुनेछ ।
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९. मनोरञ्िन कराः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हुने िनोरञ्िन व्र्वसार्िा प्रिे श कानून बिोजिि
िनोरञ्िन कर िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ l
१०. बहाि बबटौरी शुल्काः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र आफुिे तनिािण‚ रे ििे ि वा संचािन गरे का
अनुसूची (७) िा उल्िेि भए अनुसार हाट बिार वा पसििा सोही अनुसूचीिा भएको
व्र्वस्था अनुसार बहाि बबटौरी शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
११. पार्किङ शुल्काः नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कुनै सवारी साधनिाई पार्किङ सुववधा उपिब्ध गराए
बापत अनस
ु च
ू ी (८) बिोजिि पार्किङ शुल्क िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ ।
१२. ट्रे र्कङ्ग‚ कोर्ोडडक‚ क्र्ानोइङ्ग‚ बन्िी िजम्पङ्ग‚ जिपफ्िाएर र र्र्ाजफ्टङ्ग शल्
ु काः
नगरपामिकािे

आफ्नो

क्षेत्रमभत्र

ट्रे र्कङ्ग‚

कोर्ोडडक‚

तर्ानोइङ्ग‚

बन्िी

िजम्पङ्ग‚

जिपफ्िाएर र र्र्ाजफ्टङ्ग सेवा वा व्र्वसार् संचािन गरे बापत तोर्कए बिोजििको शुल्क
िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
१३. सेवा शल्
ु क‚ दस्तरु ाः नगरपामिकािे तनिािण‚ संचािन वा व्र्वस्थापन गरे का अनस
ु च
ू ी (९)
िा उजल्िखित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही
अनुसूचीिा व्र्वस्था भए अनुसार शुल्क तथा िस्तुर िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
१४. पर्िटन शुल्काः नगरपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र प्रवेश गने पर्िटकहरुबाट प्रिे श कानूनिा
उजल्िखित िरिा पर्िटन शुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेछ ।
१५. कर छुटाः कर छुट सम्बन्धी व्र्वस्था अनस
ु च
ू ी (११) बिोजिि हुनेछ l सो बाहे क र्स ऐन
बिोजिि कर ततने िातर्त्व भएका व्र्जतत वा संस्थाहरूिाई कुनै पतन र्कमसिको कर छुट
दिइने छै न ।
१६. कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्ित्तवर्धाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनुसार कर तथा
शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्िववर्ध नगरपामिकािे तोके अनुसार हुनेछ ।
१७. िररवानााः साबबकको बतर्ौता कर, सेवा शल्
ु क तथा िस्तरु िा िाग्ने िररवाना अनस
ु च
ू ी
(१०) बिोजिि हुनेछ l साथै कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिका क्षेत्रमभत्र तनर्ेध गररएको
स्थानिा सवारीसाधन पार्किङ्ग‚ व्र्ापार व्र्वसार् वा फोहोरिैिा गने‚ प्रचमित कानून
ववपरीतका कार्ि गनेिाई तोर्कए बिोजििको िररवाना गररनेछ ।
१८. अन्र् व्र्वस्थााः नगरपामिकाको ववर्र्गत शािा‚ वडा तथा अन्र् कार्ाििर्हरूबाट सेवा
प्रवाह गिाि सेवाग्राहीिे बुझाउनु पने कर‚ शुल्क‚ िस्तरु तथा िररवानािाई सेवासूँग आव4
गरी अतनवार्ि असुि उपर गरी सेवा प्रवाह गनप
ुि नेछ ।
१९. र्सै ऐन बमोजिम भएको मान्नेाः र्स नगरपामिकाको ववतनर्ोिन ऐन‚ २०७५ िा भएका
व्र्वस्थाहरु र्सै ऐन बिोजिि भए गरे को िातनने छ ।

2

२०. ननर्म वा कार्ित्तवर्ध बनाउन सक्नेाः नगर कार्िपामिकािे र्स ऐनिा भएका व्र्वस्थािाई
कार्ािन्वर्न गनिका िार्ग आवश्र्क तनर्ि वा कार्िववर्ध बनाउन सतने छ ।
२१. खारे िीाः साबबकिा नगरपामिकािे िागु गिै आएका व्र्वस्थाहरू र्स ऐनसूँग प्रततकूि
िे खिएिा प्रततकूि भएको हिसम्ि िारे ि हुनेछ ।

3

अनुसूची – १
सम्पनत कर (िफा २ सूँग सम्बजन्धत)
(क) घर तथा अन्र् संरचनाको बनौटका आधारमा घरको मल्
ू र्ाङ्कन दर
क्र.सं.

१

घर को बनोटको वर्गिकरण

प्रनत वगि

मभत्र काूँचो बादहर ईटािा िाटोको

िोडाइ भएका सबै र्कमसिका घर र

ह्रासकट्टी

कट्टी गने

र्िट

प्रनतशतमा (प्रनत

५००

३

२५

६००

२

३०

९००

१

७०

वर्ि)

िम्मा वर्ि

कैर्िर्त

काठै काठबाट बनेको घर
२

मभत्र बादहर पाको ईटा वा ढुंगािा

िाटोको िोडाइ भएका सबै र्कमसिका
घर

३

मभत्र बादहर पाको ईटािा मसिेन्ट छाना
ढिान वा बज्रको िोडाइ भएका सबै
र्कमसिका घर (व्र्जततगत हाउजिंग
सिेत)

४

आर.मस.मस. फ्रेि स्ट्रतचरबाट बनेका घर

१८००

०.७५

१००

५

स्टीि फ्रेि स्टतचर‚ फ्रेववङ‚ ट्रस‚

८००

०.७५

१००

६००

०.७५

१००

२५००

०.७५

१००

फाइबर वा र्स्तै संरचना वप्रफेतस घर
व्र्ावसार्ीक

६

स्टीि फ्रेि स्टतचर‚ फ्रेववङ‚ ट्रस‚

फाइबर वा र्स्तै संरचना वप्रफेतस घर
आवासीर्

७

स्टीि फ्रेि स्टतचर‚ आर.मस.मस. फ्रेि
स्ट्रतचरबाट बनेका घर व्र्ावसातर्क
हाउजिङ्ग तथा अपाटि िेन्ट

(ख) िग्गाको मूल्र्ांकन

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.

सडकको नाम

१

ब्रह्मखेि गागि सडक

प्रनत आना
प्रस्तात्तवत मल्
ू र्

ब्रह्ििेि ठूिादढक सडक

रु. ६,००,०००।4

कैर्िर्त

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सडक

रु. ४,००,०००।-

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सडक गोरे टो बाटो

रु. १,७५,०००।-

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सडक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

ठूिाढिक सातघट्टे सडक

रु. ४,००,०००।-

ठूिादढक सातघट्टे सडकसूँग िोडडएका साना सडक

रु. ३,००,०००।-

ठूिादढक सातघट्टे सडक गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

ठूिादढक सातघट्टे सडक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ

रु. ५,००,०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ सूँग िोडडएको कच्ची सडक

रु. ३,००,०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ सूँग िोडडएको गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ सूँग िोडडएको बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

४

लभत्री पीच सडक

रु. ३,००,०००।-

५

िकािगाउाँ सडक

रु. ३,००,०००।-

२

३

६

ढकािगाउूँ सडक गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

ढकािगाउूँ सडक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।रु. ४,००,०००।-

पातािी िाकीिा सडक
पातािी िाकीिा सडक सूँग िोडडएका गोरे टो बाटो

रु. ३,००,०००।-

पातािी िाकीिा सडक सूँग िोडडएका बाटो

रु. १,००,०००।-

नभएको
७

रु. १,५०,०००।-

सातघट्टे गागि शढहद पाकि सडक
सातघट्टे गागि सडक सूँग िोडडएको गोरे टो बाटो
सातघट्टे गागि सडक सूँग िोडडएको बाटो

नभएको
८

रु. ५०,०००।रु. २,००,०००।-

सातघट्टे त्तपपिडााँडा सडक मिुवा
सातघट्टे वपपिडाूँडा सडक सूँग िोडडएको गोरे टो

रु. १,५०,०००।-

सातघट्टे वपपिडाूँडा सडक सूँग िोडडएको बाटो

रु. १,००,०००।-

बाटो

नभएको
९

रु. १,००,०००।-

रु. २,००,०००।-

अर्धकारीगाउाँ -ठाडो सडक
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अर्धकारीगाूँउ-ठाडो सडक सूँग िोडडएको गोरे टो

रु. १,५०,०००।-

अर्धकारीगाूँउ-ठाडो सडक सूँग िोडडएको बाटो

रु. १,००,०००।-

बाटो

नभएको
१०

आिापोट सन्
ु दरीिि िनमागि सडक

रु. ५,००,०००।-

आिापोट सन्
ु िरीिि िनिागि सडक सूँग िोडीएको

रु. २,५०,०००।-

आिापोट सन्
ु िरीिि िनिागि सडक सूँग िोडडएको

रु. १,५०,०००।-

आिापोट सन्
ु िरीिि िनिागि सडक सूँग िोडडएको

रु. १,००,०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ बाह्रबबसे सडक

रु..३‚५०‚०००।-

अन्र् कजचच सडक

रु. २,५०,०००।-

अन्र् गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

कजच्च सडक
गोरे टो बाटो

बाटो नभएको
११

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. २ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.
१

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मल्
ू र्

कागेश्वरी चक्रपथ (कृष्णचौर गागि िण्ड)

रु.५,००,०००।-

(िनिागि)

रु.५‚००‚०००।-

३

२ नं. वडा कार्ाििर्बाट कागेश्वरी धाि सडक

रु.३‚००‚०००।-

४

कृष्णचौर बस्नेतगाउूँ ठूिादढक सडक

रु.३‚५०‚०००।-

फुर्ाूँिगाउूँ कटुवा सडक

रु.३‚००‚०००।-

चक्रपथ िण्ड बाहे क)

रु.३‚५०‚०००।-

ववष्टगाउूँ फुर्ाूँिगाउूँ थापागाउूँ आकाशे सडक

रु.३‚५०‚०००।-

अन्र् कच्ची सडक

रु.३‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.१‚५०‚०००।-

११

बाटो नभएको

रु.१‚००‚०००।-

२

५
६
७
८
९

परु ानो वडा कार्ाििर्बाट सन्ु िरीिि सडक

चौतारीटार हे ल्थपोष्ट सर्
ि ण्डिी सडक
ू ि

कैर्िर्त

रु.३‚५०‚०००।-

फुर्ाूँिगाउूँ सर्
ि ण्डिी सव
े ीगाउूँ सडक (कागेश्वरी
ु ि
ु ि

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ३ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
6

क्र.सं.

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मल्
ु र्

१

आिशि िा.वव. बत्रवेणीचोक सडक

२

बत्रवेणीचोक झाूँगाडोि सडक

रु.५‚००‚०००।-

३

भटिासेबाट वव.वप.चोक िाने सडक

रु.५‚००‚०००।-

४

कागेश्वरी चक्रपथ (भीिसेनस्थान कृष्णचौर िण्ड)

रु.६‚००‚०००।-

कागेश्वरी चक्रपथ (कृष्णचौर गागि सडक िण्ड)

रु.५‚००‚०००।-

ब्रम्हिेि गागि सडक (ठूिादढक सम्ि)

रु.६‚००‚०००।-

कच्ची िोटर बाटो भएका िग्गाहरु

रु.३,००,०००।-

८

गोरे टो बाटो भएका िग्गाहरु

रु.२,००,०००।-

९

बाटो नभएका िग्गाहरु

रु.१,५०,०००।-

५

६
७

कैर्िर्त

रु.५‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ४ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मुल्र्

१

साूँिु सडक

२

कागेश्वरी चक्रपथ (डाूँछी भीिसेनस्थान िण्ड)

रु.८‚००‚०००।-

२

कागेश्वरी चक्रपथ (भीिसेनस्थान कृष्णचौर िण्ड)

रु.६‚००‚०००।-

३

कच्ची िोटर बाटो

रु.५‚००‚०००।-

४

गोरे टो बाटो

रु.३‚००‚०००।-

५

बाटो नभएको

रु.२‚००‚०००।-

६

पेप्सी सडक

७

ब्रम्हिेि गागिफेिी सडक

रु.८‚००‚०००।-

८

िस्परु सडक

रु.५‚००‚०००।-

कैर्िर्त

रु.१४‚००‚०००।-

रु.१०‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ५ अन्तगितका सडकहरूको मल्
ू र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.
१

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मल्
ू र्

साूँिु सडक

रु.१७‚००‚०००।-

सहार्क वपच
१ राधाकृष्ण िागि
२

२ राधानगर

रु.१०‚००‚०००।-

३ भीििाडी
४ मििनचोक िि
ू पानी
५ थिी मसंिडागाउूँ

7

कैर्िर्त

६ गिरकोट मसंिडागाउूँ
३

पेप्सी ब्रम्हिेि सडक

रु.१२‚००‚०००।-

४

कच्ची सडक

रु.६‚००‚०००।-

५

गोरे टो बाटो

रु.४‚००‚०००।-

६

बाटो नभएको

रु.३‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकावडा नं. ६ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मल्
ू र्

१

पेप्सी - ब्रम्हिेि

रु.१२‚००‚०००।-

२

वपपिबोट नमििङ

रु.१५‚००‚०००।-

३

िखु िर्ा गाउूँ - बाबाचोक

रु.१३‚००‚०००।-

४

बाबाचोक - मििनचोक

रु.१३‚००‚०००।-

५

ततवारीटोि - चाूँगन
ु ारार्ण

रु.१२‚००‚०००।-

६

िक्षीणढोका-ततवारीटोि

रु.१८‚००‚०००।-

७

र्ग्रनदहिमसटी मभत्र

रु.१६‚००‚०००।-

८

वडा मभत्रका पतकी सडक

रु.१०‚००‚०००।-

९

वडा मभत्रका कच्ची सडक

रु.८‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.५‚००‚०००।-

११

बाटो नभएको

रु.४‚००‚०००।-

१२

बािगीताञ्िमि स्कूि िे खि पेप्सी ब्रम्हिेि िोड्ने
सडक

कैर्िर्त

रु.१४‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ७ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.

प्रनत आना

सडकको नाम

प्रस्तात्तवत मल्
ू र्

१

पेप्सी ब्रम्हिेि

रु.१८‚००‚०००।-

२

िाहान्टार तेिववनार्क बाबाचोक चाूँगु पि
ु सम्ि

रु.१३‚००‚०००।-

३

बोडे नमििग

रु.१५‚००‚०००।-

४

का.ि.न.पा.३२ िहरे वीरे न्र चोक िि
ू पानी सडक

रु.१७‚००‚०००।-

8

कैर्िर्त

कागेश्वरी िनोहरा वडा नं ९ कार्ाििर् हुूँिै वीरे न्र

५

चोक प्रहरी कार्ाििर्सम्ि

रु.१७‚००‚०००।-

६

गान्धी फोसिपाकि तेिववनार्क सडक

रु.१७‚००‚०००।-

७

थापा चोक तेिववनार्क सडक

रु.१०‚००‚०००।-

८

हरहर िहािे व फोसिपाकि तेि ववनार्क

रु.१२‚५०‚०००।-

९

बिरङ्गविी चोक फोसिपाकि सम्ि

रु.१२‚००‚०००।-

१०

हिुरको धारा गणेश स्थान

रु.१२‚००‚०००।-

११

अिरमसंह चोक (वडा कार्ाििर्) चापाबोट

रु.१७‚००‚०००।-

१२

राधाकृष्ण िजन्िर चापाबोट

रु.१२‚५०‚०००।-

१३

िक्ष्िी नारार्ण चोक वपपिबोट राधाकृष्ण िजन्िर

रु.१०‚००‚०००।-

१४

पण
ू ि ववनार्क हिुरको धारा

रु.१२‚५०‚०००।-

१५

अिरमसंह चोक (वडा कार्ाििर्) बाट िक्षक्षण बोडे
िाने सडक

रु.१७‚००‚०००।-

१६

बाि गीताञ्ििी स्कूि िे खि चामिसे िोबाटो हुूँिै
पेप्सी ब्रम्हिेि सडक

रु.१७‚००‚०००।-

१७

बाूँकी कच्ची िोटर सडकहरू

रु.७‚००‚०००।-

१८

गोरे टो बाटो

रु.५‚००‚०००।-

१९

बाटो नभएको

रु.४‚००‚०००।-

२०

मभत्री वपच सडक

रु.१०‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ अन्तगितका सडकहरूको मूल्र्ाङ्कन दररे ट
प्रनत आना

क्र.सं.

सडकको नाम

!=

a8f g+= ( l;dfgf b]lv t]h ljgfos x'Fb}
uf}/Lgfy dlGb/ ;Dd ;8s

@=
#=
$=
%=
^=
&=

प्रस्तात्तवत मल्
ू र्
रु.१८‚००‚०००।-

वाudtL sf]/L8f]/ b]lv dbg-cfl>t k|lti7fg
वाudtL sf]/L8f]/sf] af6f]

रु.१४‚००‚०००।-

a'4rf]saf6 ;]lnj|];g cfpg] dfu{
ç rf]s, lzj rf]s, ls/fFt rf]s ;8s

रु.१०‚५०‚०००।-

cfb{zgu/ ljgfosj:tL -gful/s ;fsf];_ sf
zfvf af6f]
t]h ljgfos u]6b]lv clwsf/L ufpF d"'nkfgL ^
hfg] ;8s
9

रु.१८‚००‚०००।-

रु.९‚५०‚०००।रु.१०‚००‚०००।रु.९‚५०‚०००।-

कैर्िर्त

*=
(=
!)=
!!=
!@=
!#=
!$=
!%=
!^=
!&=
!&=
!*=
!(=

rfFksf] af]6b]lv lkmSsn x'Fb} cd/l;+x rf]s
;Ddsf] ;8s
9'Ë]wf/f cfgGb gu/sf leqL ;8s $ ld6/sf
;8s
yfdynL b]lv lkmSsn hfg] ;8s
t]h ljgfos rf]s b]lv dbg cfl>t k|lti7fg
x'Fb} Pc/kf]6{ hfg] ;8s
ljBf ljsf;–;'zfGt dfu{ tyf lrKn]uf}8f hfg]
leqL ;8s
;flas ! sf] leqL ;8s
¥of8/ j8f * –Pc/kf]6{ ;8s
rfFkfaf]6 b]lv t]h ljgfos dlGb/ ;Ddsf]
;8s
jL/eb| – gjtdwfd dfu{
uf}/Lgfy rf}s b]lv clwsf/L 6f]n hfg] af6f]
sfu]Zj/L dgf]x/f * sf leqL sRrL ;8s
sfu]Zj/L dgf]x/f * sf uf]/]6f] ;8s
Aff6f] gePsf] hUuf

रु.१०‚५०‚०००।रु.१०‚००‚०००।रु.९‚००‚०००।रु.१४‚००‚०००।रु.९‚००‚०००।रु.९‚००‚०००।रु.१५‚००‚०००।रु.९‚००‚०००।रु.१०‚००‚०००।रु.१०‚००‚०००।रु.८‚००‚०००।रु.५‚५०‚०००।रु.४‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ अन्तगितका सडकहरु"को मूल्र्ाङ्कन दररे ट
क्र.सं.

सडकको नाम

प्रनत आना

प्रस्तात्तवत मूल्र् कैर्िर्त

१

पेप्सी ब्रम्हिेि सडक

२

िहरे वीरे न्रचोक सडक

रु.१९‚००‚०००।-

३

िहरे वडा कार्ाििर् िहान्टार सडक

रु.१८‚००‚०००।-

४

िहरे र्र्ाडर सडक

रु.१७‚००‚०००।-

५

तनिर्गरी सनमसटी सडक

रु.१९‚००‚०००।-

६

िहान्टार तेिववनार्क सडक

रु.१८‚००‚०००।-

७

गान्धी चौकी िनोहरा िागि सडक

रु.१८‚००‚०००।-

८

सहार्क पतकी िोटरबाटो

रु.१०‚००‚०००।-

९

कच्ची िोटर बाटो

रु.८‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.६‚००‚०००।-

११

बाटो नभएको िग्गाको

रु.४‚००‚०००।-

१२
१३

रु.२०‚००‚०००।-

वडा कार्ाििर् वीरे न्रचोक प्रहरी प्रभाग काूँडाघारी
सडक

रु.१७‚००‚०००।-

वीरे न्र चोक िूिपानी सडक

रु.१७‚००‚०००।-
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(ग) सम्पनत करको दर
क्र.सं.

घर िग्गा मल्
ू र्

करको दर

कैर्िर्त

१००

प्रत्र्ेक वर्िका

१

पदहिो १० िािसम्ि

२

त्र्सपतछको थप १० िािसम्ि

३

त्र्सपतछको थप ३० िािसम्ि

०.०१ %

४

त्र्सपतछको थप ५० िािसम्ि

०.०२ %

५

त्र्सपतछको थप १

०.०३ %

६

त्र्सपतछको ३ करोड सम्ि

०.०४ %

७

त्र्सपतछको ५ करोड सम्ि

०.०८%

८

त्र्सपतछको थपिा

०.२०%

करोडसम्ि

२००

(एकिष्ु ट)

िार्ग प्रत्र्ेक घर
को वावर्िक

रु.२०० ववपद्
व्र्वस्थापन

शल्
ु क बापत थप
िाग्नेछ ।

घ. कागेश्वरी िनोहरा नगरपामिका क्षेत्रमभत्र एक व्र्जततका नाििा िताि कार्ि रहे का घर
तथा िग्गाहरुिाई एक र्तु नट िानी कर तनधािरण गररनेछ ।
ङ आवामसर्तफि िग्गा िूल्र्ाङ्कनको िार्ग घर र घरिे चचेको िग्गाको बढीिा १
रोपनीसम्िको क्षेत्रफि िात्र सिावेश गने, व्र्ावसातर्कतफि अपाटि िेन्ट बाहे कको हकिा
घर बनेको क्षेत्र (LFAR) को िईु गुणा क्षेत्र र अपाटि िेन्टको हकिा तीन गुणा िग्गा
िूल्र्ांकनिा सिावेश गरी सम्पवत्त कर तनधािरण गररनेछ l
च. अपाटि िेन्टको हकिा व्र्जततको िार्ग १००० वगिर्फटसम्ि रु. १५००।–‚ १००१ वगिर्फट
िे खि २००० वगिर्फटसम्ि रु. ३०००।– र सो भन्िा िार्थ िततसुकै वगिर्फट भएपतन
प्रतत अपाटि िेन्ट रु. ५०००।– का िरिे सम्पवत्त कर तनधािरण गने l व्र्ावसातर्क
अपाटि िेन्टको हकिा अपाटि िेन्ट उपर्ोगिा आएको तर हक हस्तान्तरण भैनसकेको
अवस्थािा सम्बजन्धत व्र्वसार्ीसूँग घर र िग्गाको क्षेत्रफि सिानप
ु ाततक रूपिा
गणना गरी एकिष्ु ठ सम्पवत्त कर िगाउने । तर बबक्रीको िार्ग राखिएको स्टकिा
सम्पवत्त कर निाग्ने l
छ. घर

तनिािणको स्थिगत अवस्थािाई आधार िानी सम्पवत्त कर तनधािरण गररनेछ ।

सम्पवत्त

कर

तनधािरण

गिाि

नागररकता,

िग्गाधनी

पुिाि,

तनिािण

सम्पन्न/

प्रिाणीकरण/ तनर्मित प्रिाण पत्र, ब्िु वप्रन्ट िगार्तका कागिात संिग्न गनप
ुि नेछ l
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अनस
ु च
ू ी – २
िािपोत (िफा ३ सूँग सम्बजन्धत)
साबबक गागि गा.वव.स. वडा नं. १ र २ प्रतत रोपनी रु. १००/- अन्र् प्रतत आना रु. ५०/- (८
आना सम्ि र सोभन्िा िार्थ रु. २५/- का िरिे िािपोत िगाइने छ l)
अनुसूची – ३
घर बहाि कर (िफा ४ सूँग सम्बजन्धत)
लस.नं

आम्दानीको शीर्िक

आम्दानी

करका दर

कैर्िर्त

संकेत नं.
१.

बहाि कर

१.१.४

बहाि रकिको १०
प्रततशत

अनुसूची – ४
व्र्वसार् कर (िफा ५ सूँग सम्बजन्धत)
र्स नगरपामिका क्षेत्रमभत्र संचामित सम्पण
ू ि व्र्वसार्हरुिा पंि
ू ी िगानीको आधारिा तनम्न
तोर्कए बिोजिि व्र्वसार् कर असुि गरी व्र्वसार् िताि गररने छ l
लस.नं.

शीर्िक

करका दर

१

रु ५० हिारसम्ि पूँि
ु ी िगानी भएिा

रु १०००.००

रु ५० हिार १ िे खि १ िािसम्ि िगानी भएिा

रु १५००.००

३

रु १ िाि १ िे खि २ िािसम्ि िगानी भएिा

रु २०००.००

४

रु २ िाि १ िे खि ५ िािसम्ि िगानी भएिा

रु ३०००.००

५

रु ५ िाि १ िे खि १० िािसम्ि िगानी भएिा

रु ५०००.००

६

रु १० िाि १ िे खि २० िािसम्ि िगानी भएिा

रु १००००.००

७

रु २० िाि १ िे खि ५० िािसम्ि िगानी भएिा

रु २५०००.००

८

रु ५० िाि १ िे खि १ करोडसम्ि िगानी भएिा

रु ५००००.००

९

रु १ करोड १ िे खि २ करोडसम्ि िगानी भएिा

रु १ िाि

१०

रु २ करोड १ भन्िा िार्थ िगानी भएिा

१%

२
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 वावर्िक कारोबारको आधारिा िार्थ उजल्िखित िरिा कर असुि गरी प्रत्र्ेक वर्ि
नवीकरण गररनेछ l तर तनिािण व्र्ावसार्को हकिा िि
ु नाफाको ५ % वा १० हिार
िध्र्े िुन बढी हुन्छ सो रकि व्र्ावसातर्क करको रूपिा असुि गररनेछ l
 सुतीिन्र्, िदिरािन्र्, होटि तथा रे ष्टुरे न्ट र वातावरणिा प्रततकूि असर पाने
(वामसंग, िानी, प्िदटंग, र्फरर्फरे , डातर्ङ्ग, प्िाजस्टक िन्र् िगार्तका ) व्र्वसार्िा
तोर्कएको िरिा थप २०% व्र्वसार् कर असुि गरर िताि तथा नवीकरण गररनेछ l
 शैक्षक्षक संस्थाहरुिाई व्र्वसार् कर िगाइने छै न l
अनस
ु च
ू ी – ५
कवाडी कर (िफा ६ सूँग सम्बजन्धत )
लस.नं आम्दानीको शीर्िक

आम्दानी

करका दर

संकेत नं.
१
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

११.

कवाडी सामान खररद बबक्री

रु.१५००।००

खझण्डु

।५० पैसा प्रतत र्किो

गािेट टुक्रा

।५० पैसा प्रतत र्किो

ििेको िोबबि

।२५ पैसा प्रतत र्किो

िुट र प्िाजष्टक बोरा

।२० पैसा प्रतत र्किो

टार्र ट्र्ूव

।५० पैसा प्रतत र्किो

कापेट टुक्रि

।५० पैसा प्रतत र्किो

थोत्रो दटन

।५० प्रतत र्किो

पुरानो ड्रि

।५० के.जि. प्रतत

पुरानो कागि

रु. १।०० प्रतत र्किो

र्किो

धातक
ु ा टुक्रा

 फिाि

रु. २।०० प्रतत र्किो

 तािा‚ वपत्ति

रु. ४।०० प्रतत र्किो

 िेमसनरी औिार

रु. २।०० प्रतत र्किो

 पोमिर्थन पाइप

रु. १।०० प्रतत र्किो

 मससाको धि
ु ो

रु. ४।०० प्रतत र्किो

प्रचलित कानन
ू िे ननर्ेध गरे को बाहे क
मरे का वा माररएका पशक
ु ा

 हाड

रु. १।००

 मसङ

रु. २।००
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 छािा ठूिो

रु. ३०।०० प्रतत गोटा

 छािा सानो

रु. १५।०० प्रतत गोटा

 पन्छीको प्वाूँि

रु. १।०० प्रतत र्किो
अनुसूची – ६
ववज्ञापन कर (िफा (८) सूँग सम्बजन्धत)

क) त्तवज्ञापन कर ननम्नानुसार हुनेाः
१) घरको छत र कौसीिा पररचर्पाटी वा ववज्ञापन सािाग्री राख्न पाइने छै न ।
२) घरिा झ्र्ाि छोपेर पररचर्पाटी वा ववज्ञापन सािाग्री राख्न पाइने छै न ।
३) बाटोको मसिानािे खि िश र्फट मभत्र तथा सूँर्धर्ारको मसिानािे खि पाूँच र्फट मभत्र र
साविितनक स्थान वा संस्थान वा कार्ाििर् वा साविितनक सेवा प्रवाह गने स्थानिा
ववज्ञापन सािाग्री राख्न पाइने छै न ।
४) साविितनक उत्तरिातर्त्व अन्तगित तनिािण भएका िुनसुकै संरचनािा तनिािणकतािको
नाि बाहे क राखिएका िुनसक
ु ै तजस्बर वा अक्षरको ववज्ञापन कर छुट नहुने ।
५) घर‚ िग्गा‚ व्र्ापाररक वा व्र्ावसातर्क केन्र‚ होटि वा रे ष्टुरे ण्ट वा ववद्र्ािर् वा
मसनेिा हि वा पेट्रोि पम्प वा िुनसुकै घरको मभत्री भागिा ववज्ञापन गने प्रर्ोिनका
िार्ग राखिएका प्रचार सािाग्रीिा ववज्ञापन कर छुट नह
ु ु ने ।
६) सुतीिन्र्‚ िदिरा तथा नेपाि सरकारबाट प्रततबजन्धत तथा कागेश्वरी िनोहरा
नगरपामिका‚ नगर कार्िपामिकाबाट तनर्ेध गररएका ववज्ञापन प्रचार प्रसार गनि पाइने
छै न ।
७) ववज्ञापन सािग्री राख्न तनर्ेध गररएको सति उल्िंघन गरे िा रु १०,०००/- सम्ि
िररवाना गरी त्र्स्तो ववज्ञापन हटाइनेछ l
ख) त्तवज्ञापन करको दराः
१. फ्िेतसबाट तर्ार गररएको ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रतत वर्ि प्रतत वगि फुट रु.
१५०।००
२. होडडङ्ग बोडि‚ तनर्ोन साईन‚ ग्िो साइन र र्स्तै ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रतत
वर्ि प्रतत वगि फुट रु. २५०।००
३. डडजिटि बोडििा गररने ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको प्रतत वर्ि प्रतत वगि फुट रु.
३५०।००
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४. िािबाहक सवारी साधनको िार्ाूँबार्ाूँ भागिा अर्धकति िश स्तवाएर फुटसम्िको
िार्ग प्रतत दिन रु. िईु सर् पचास र स्थार्ी रूपिा िेखिएको वा छावपएको प्रचार
सािाग्रीको िार्ग प्रतत वर्ि प्रतत वगि फुट रु. १५०/००
५. िेिकुि िैिान‚ िेिा‚ िात्रा‚ पवि र र्स्तै प्रकृततका कार्िक्रििा हुने ववज्ञापन प्रचार
सािाग्रीको अर्धकति पन्र दिन र बीस स्तवाएर फुटका िार्ग प्रतत दिन रु.
३५०।००
६. सवारी साधनको छत (अर्धकति तीन फुट उचाईसम्ि िात्र)‚ िईु पाङ्ग्रा बबचको
भाग‚ पछाडडको सीसा (सीसाको िम्िा भाग िध्र्ेको अर्धकति पचास प्रततशत
सम्ि िात्र) िुख्र् झ्र्ािको िार्थपट्दटको भेजन्टिेशनिा ववज्ञापन प्रचार सािाग्रीको
प्रतत स्तर्ाएर फुट रु. १५०।००
७. आकाशिा बेिुन‚ ज्र्ाकेटिा वा बेिुन बोकेर गररने ववज्ञापन (प्रतत दिन) रु.
२५०।००
८. अन्र्को हकिा प्रतत वगिर्फट प्रतत वर्ि रु. ३५०।००
अनस
ु च
ू ी – ७
बहाि बबटौरी शुल्क (िफा १० सूँग सम्बजन्धत)


प्रतत वगिर्फट प्रतत िदहना रु. २।००
अनुसूची – ८

पार्किङ्ग शुल्क (िफा ११ सूँग सम्बजन्धत)


िईु पाङ्ग्रे प्रतत घण्टा रु. १०।००



तीन पाङ्ग्रे प्रतत घण्टा रु. १५।००



चार पाङ्ग्रे प्रतत घण्टा रु. २०।००



६ पाङ्ग्रे प्रतत घण्टा रु. ३०।००



अन्र् प्रतत घण्टा रु. ५०।००
अनस
ु च
ू ी – ९
सेवा, शुल्क र दस्तुर (िफा १३ सूँग सम्बजन्धत)

लस.नं

आम्दानीको शीर्िक

आम्दानी

करको दर

संकेत नं.
१.

व्र्वसार् मसफाररस

रु.१०००।००
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२.

घर बाटो मसफाररस

िुल्र्ांकनको रु ७५/००
प्रतत िाि

३.

घर बाटो मसफाररस अंशबन्डा

रु. २०००।००

४.

चार र्कल्िा मसफाररस

िुल्र्ांकनको रु २५/००
प्रतत िाि

५.
६.
७.

छुट िग्गा िताि मसफाररस

प्रततआना

रु.५०।००

वैिेमशक रोिगार मसफाररस

रु.५००।००

छात्र ववृ त्त मसफाररस

तन:शुल्क (गररब तथा
िेहेन्िार)
५००/००

८.

नािसारी मसफाररस

रु १०००/००

९.

िग्गाधनी प्रिाणपुिाि प्रततमिवप मसफाररस

रु.१०००।००

१०.

िग्गाधनी पुिाििा घर कार्ि मसफाररस

रु. ५००।००

करचत
ु ता मसफाररस

रु.५००।००

११.
१२.
१३.
१४.

नागररकता मसफाररस

तनिःशूल्क

घर कोठा िोल्ने सेवा िस्तुर

रु.१०००।००

तीन पुस्ते फोटो टाूँस मसफाररस

रु.१०००।००

िोही िगत कट्टा मसफाररस

रु.२०००।००

१६.

िोही नािसारी मसफाररस

रु.१०००।००

१७.

िोही बाडफाूँड

मसफाररस

रु.१०००।००

१८.

ववधत
ु तथा धारा मिटर िडान मसफाररस

रु.५००।००

ववधत
ु मिटर िडान व्र्वसार्ीक थ्री फेि

रु.१००००।००

फरक -फरक नाि थर एकै प्रिाखणत

रु.५००।००

१५.

(आवासीर्)
१९.

िाइन
२०.

मसफाररस
२१.

फरक-

फरक

िन्िमितत

संशोधन

रु.५००।००

मसफाररस
२२.

आर्थिक

अवस्था

ववपन्न

/

ज्र्ेष्ठ

तनिःशुल्क

नागररक/अपागंता / िमित तथा िनिातत
प्रिाखणत मसफाररस
२३.

आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएको प्रिाखणत

रु.१०००।००

२४.

सििमिन िुचल्
ु का मसफाररस

रु.५००।००

२५.

बबद्र्ाथी अध्र्र्न लसिाररस साँग सम्बजन्धत
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अन्र्

रु

क.

अंग्रेिीिा

गररएका स्विे शी तथा

वैिेमशक

बबद्र्ाथी अध्र्र्न

रु.२००।००

ि.

नाता कार्ि मसफाररस

रु.२००।००

ग.

करचत
ु ता

एकिुष्ठ

वावर्िक आर् प्रिाखणत

रु. २००।००

घ.
ङ.
च.

सम्पवत्त िल्
ू र्ाङ्कन
वववादहत/

िन्ि/

रु.५००/००

२०००।००
अवववादहत/

ठे गाना

संशोधन मसफाररस

प्रतत २००।००

छ.

अन्र्

रु २००/००

२५.

एम्वुिेन्स दस्तुर

क.

१० र्क.मि.सम्िको

रु.३००।००

ि.

१० िे खि १५ र्क.मि.सम्ि

रु.५००।००

ग.

त्र्स पतछ प्रतत र्क.मि.

रु.३०।००

२६.

नाता प्रमाणणत

क.

िीववत

ि.

ित्ृ र्ु नाता प्रिाखणत

रु.२००।००

िन्ि‚ वववाह‚ ित्ृ र्ु‚बसाइूँ सराइूँ‚ सम्बन्ध

रु.१००।००

२७.
क.

नाता प्रिाखणत

रु.५००।००

पञ्िीकरण
ववच्छे ि

२८.
क.
ि.

प्रततमिवप प्रतत पाना

रु ५/००

ग.

मििापत्र िस्तुर

रु १०००/००

िग्गा नापनतसा िस्तरु प्रतत आना

रु १००/००

न्र्ानर्क सलमनतबाट कार्िसम्पादन हुने स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दिा ४७ (२)
बमोजिमका मद्
ु दामा
तनवेिन र्फराि िताि

रु १०००/००

ि.

प्रततमिवप प्रतत पाना

रु ५/००

ग.

मििापत्र िस्तुर

रु १०००/००

घ.

३५ दिन मभत्र

न्र्ानर्क सलमनतबाट कार्िसम्पादन हुने स्थानीर् सरकार संचािन ऐन – २०७४ को दिा ४७)१ (
बमोजिमका मुद्दा
रु १००/००

क.

घटे को

तनिःशुल्क

तनवेिन र्फराि िताि

घ.

घटना

िग्गा नापनतसा िस्तुर प्रतत आना

२९.

लशिासाँग सम्बजन्धत (संस्थागत)

क.

अनि
ु तत आधारभत
ू (१-५)

रु १००/००
रु.५०००।००
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ि.

अनुितत आधारभूत (६-८)

रु.७०००।००

ठाउूँ सारी

रु.९०००।००

अनुितत िाध्र्मिक

रु.९०००।००
(प्रतत
ववद्र्ािर्)

ग.

नाि पररवतिन

रु.९०००।००

(प्रतत
ववद्र्ािर्)

घ.

तर्ाम्पस मसफाररस

रु १०००/००

ङ.

प्रिाण पत्र प्रिाणीकरण

रु.५००।००

च.

कोर्चंग, ट्र्ुसन र भार्ा कक्षाहरु संचािन

रु ५०००/००

छ.
ि.

अनुितत

संस्थागत

ववद्र्ािर्

नवीकरण

शुल्कको ५०% मिइने छ l

अनुितत

कक्षा आठको ग्रेड मसट प्रततमिवप

रु २००/००

झ.

िन्िमितत, नाि थर पररवतिन मसफाररस

रु २००/००

ञ.

अन्र् मसफाररस

रु ५००/००

३०.

घर

क.

िाटो िोडाइ टार्ि िस्ता छाना (अस्थार्ी

प्रततगोटा

टहरा) आवासीर्

रु.१०००।००

िाटो िोडाइ टार्ि िस्ता छाना (अस्थार्ी

प्रततगोटा

टहरा) व्र्ावसातर्क

रु.५०००।००

ट्रस टहरा आवासीर्

प्रततगोटा

ि.
ग.

नक्सा पास साँग सम्बजन्धत

रु.५०००।००
घ.

ट्रस टहरा व्र्ावसातर्क

वगि र्फट रु १५

ङ.

पतकी ईटा िाटोको िोडाइ

प्रतत व.फी रु.२।००

च.

पतकी ईटा मसिेन्ट िोडाइ

प्रतत व.फी रु.६।००

छ.

फ्रेि

ि.
झ.

स्ट्रतचर

(आवासीर्

२०००

व.र्फ.

प्रतत

सम्ि)

रु.१०।००

फ्रेि स्ट्रतचर (आवासीर् २००१ िे खि ३०००

प्रतत

व.र्फ. सम्ि)

रु.१५।००

फ्रेि स्ट्रतचर (आवासीर् ३००१ व.र्फ. भन्िा

प्रतत

बढी )

रु.२०।००

व.फी
व.फी
व.फी

ञ.

फ्रेि

स्ट्रतचर

(हाउजिंग

र

व्र्ावसातर्क

प्रतत

व.फी

ट.

फ्रेि

स्ट्रतचर

(हाउजिंग

र

व्र्ावसातर्क

प्रतत

व.फी

२००० व.र्फ. सम्ि )
२००१ िे खि ३०००

व.र्फ. सम्ि )

रु.२०।००
रु.३०।००
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ठ.

फ्रेि

स्ट्रतचर

(हाउजिंग

र

व्र्ावसातर्क

प्रततव.फी रु.३५।००

३००० व.र्फ. भन्िा बढी)
ड.

अपाटि िेन्ट

प्रततव.फी रु.४०।००

ढ.

नतसा तनवेिन

रु १०००/००

ण.

नतसा संशोधन शल्
ु क

प्रतत व.फी रु.१।००

नतसा नािसारी

प्रतत व.फी रु.२।००

प्राववर्धक सेवा शुल्क

रु १५००/००

त.
थ.
ि.

तनिािण

सम्पन्न

र

आंमशक

तनिािण

रु ५००/००

सम्पन्न प्रिाण पत्र
ध.

नतसा प्रततमिवप प्रिाखणत

रु १०००/००

न.

नतसा नवीकरण (DPC)

प्रतत व.फी रु २/००

३१. साबबक गा.वव.स. र नगरपामिकाबाट नतसा पास गरी वा नगरी िापिण्ड ववपरीत तनिािण
भएका घरहरूको व्र्वस्थापन र सो को शुल्क नगरपामिकाको संशोर्धत भवन तनिािण
प्रिाणीकरण कार्िववर्ध बिोजिि हुनेछ l
३२. ‘घ’ वगिको तनिािण व्र्वसार्ी इिाित िस्तुर --- रु १००००/००
‘घ’ वगिको तनिािण व्र्वसार्ी नवीकरण िस्तरु --- रु ५०००/००
३३. र्स नगरपामिकाबाट प्रिान गररएका ववमभन्न प्रिाणपत्रहरू प्रिाखणत बापत --- रु. २००/प्रतत प्रिाणपत्र
३४. साना तथा घरे िु उध्र्ोग अनुितत/िताि --- रु ५०००/००
३५. प्राकृनतक स्रोत उपर्ोग र ननकासी कर सम्बन्धी
क. प्राकृततक स्रोत उपर्ोग बापत


िाटो --- प्रतत तर्ु र्फट रु १/००



बािुवा --- प्रतत तर्ु र्फट रु ७/००



ढुंगा --- प्रतत तर्ु र्फट रु १५०/००

ि. िानी मसफाररस र नवीकरण --- रु ५००००/०० (पचास हिार)
ग. िानी अनि
ु तत/ िताि/नवीकरण --- रु ५००००/०० (पचास हिार)
घ. वामसंग/र्फरर्फरे संचािन अनुितत --- रु २०००००/०० (िईु िाि)
ङ. वामसंग/र्फरर्फरे नवीकरण

--- रु १०००००/०० (एक िाि)

च. प्िदटंग मसफाररस


१५ रोपनी सम्िको --- रु २५०००/०० (पच्चीस हिार)



१५ िे खि ३० रोपनी सम्िको --- रु ५००००/०० (पचास हिार)
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३० रोपनी भन्िा बढी --- रु १ िाि

छ. िररवाना --- रु ५००००/ि. तनिी िग्गा व्र्वस्थापन, स्वीकृतत (१ रोपनी सम्ि तनिी प्रर्ोग वा कृवर्
प्रर्ोिन) --- रु ५०००/००
झ. तनिी िग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृतत (१ रोपनी भन्िा बढी र व्र्वसातर्क प्रर्ोिन) -- रु २००००/००
ञ. िाटो, बािव
ु ा र ढुंगा तनकासी करको िर


िानी, वामसंग र अन्र् क्षेत्रबाट तनकासी हुने बािुवा (निीिे थप
ु ारे को बाहे क) --प्रतत तर्ु र्फट रु ३/००



बािुवा (वर्ािर्ाििा थवु प्रएको) --- प्रतत तर्ु र्फट रु १०/००



ढुंगा --- प्रतत तर्ु र्फट रु ३/००



िाटो --- प्रतत तर्ु र्फट रु १/००



प्रशोर्धत वपउूँ ने पानी ---- प्रतत मिटर रु. ००/१०

अनस
ु च
ू ी – १०
िररवाना (िफा १७ सूँग सम्बजन्धत)
१. गत आ.व. सम्िको बतर्ौता कर, सेवा, शुल्क तथा िस्तुर साबबकको िर बिोजिि
१०% िररवाना िगाई असुि उपर गररनेछ l
अनुसूची – ११
छुट सम्बन्धी व्र्वस्था (िफा १५ सूँग सम्बजन्धत)
१. आ.व. ०७५/७६ को असोि िसान्तसम्ि कर िाखििा गने करिाताहरुिाई िाग्ने करिा
१०% छुट दिइनेछ ।
२. ववद्र्ाथीहरूको वैिेमशक अध्र्र्न प्रर्ोिनको िार्ग िल्
ू र्ांकनिा िे िाएको घरभाडािा
कर छुट हुनेछ l
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