भाग १
आर्थिक ऐन, २०७७
प्रस्तावनााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७७/७८ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गने
प्रर्ोजनका लनलमत्त स्थानीर् कर, शल्ु क, दस्तरु र जररवाना सक
ं िन गनि छुट लदन तथा अन्र् आर् सक
ं िनको
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको संलवधानको धारा २३० बमोलजम कागेश्वरी मनोहरा
नगरपालिकाको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको छ ।
१. सर्ं िप्त नाम र प्रारम्भाः ( १) र्स ऐनको नाम आलथिक ऐन, २०७७ रहेको छ ।
(२) र्ो ऐन २०७७ श्रावण १ गते देलि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा िागु हुनेछ ।
२. सम्पर्ि कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र अनसु ूलि (१) बमोलजम सम्पलत्त कर िगाईने र असूि उपर
गररनेछ ।
३. भूर्मकर (मालपोत) : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र अनसु लू ि (२) बमोलजम मािपोत कर िगाईने र
असि
ू उपर गररनेछ ।
४. घर जग्गा बहाल कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रकुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ज,
गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी परू ै वा आलं शक तवरिे बहािमा लदएकोमा अनसु ूलि (३) बमोलजम घर
जग्गा बहाि कर िगाईने र असि
ू उपर गररनेछ ।
५. व्यवसाय कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रदताि वा ईजाजत प्राप्त गरी स्थालपत उधोग, व्र्ापार,
व्र्वसार्, सेवा र र्स्तै प्रकारका जनु सक
ु ै कारोवार गने व्र्लि वा लनकार्िाई व्र्वसार्को प्रकृ लत, आलथिक
कारोवार,स्थान लबशेर् र िगानीका आधारमा अनसु लू ि (४) बमोलजम व्र्वसार् कर िगाई असि
ु उपर गररनेछ ।
त्र्सरी व्र्वसार् कर असि
ु ी गदाि बैङक तथा लबत्तीर् संस्था र सपु रमाके टहरुको हकमा प्रत्र्ेक कारोवार स्थिमा
कारोवारको आधारमा अिग अिग ईकाइ मानी असुि उपर गररनेछ ।
६. जर्िबटु ी, कवािी र जीवजन्तु कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रकुनै व्र्लि वा सस्ं थािे उन, िोटो,
जलिबटु ी, बनकस, कवािी माि र प्रिलित काननू िे लनर्ेध गरे का जीवजन्तु बाहेकका अन्र् मृत वा माररएका
जीवजन्तक
ु ो हाि,लसि.,प्वांि,छािा जस्ता वस्तक
ु ो व्र्वसालर्क कारोवार गरे वापत अनुसलू ि (५) बमोलजमको
कर िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
७. सवारी साधन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र दताि भएका ररक्सा,ई ररक्सा र मेनवु ि ररक्सा जस्ता
सवारी साधनमा अनसु लू ि (६) बमोलजम सवारी साधनकर िगाइने र असि
ु उपर गररनेछ ।
८. र्वज्ञापन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाक्षेत्रलभत्र हुने सवै प्रकारको लवज्ञापनमा अनसु लू ि (७) बमोलजम
लवज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ ।
९. मनोरञ्जन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने र शल्ु क लिई सञ्िािन गररने जनु सक
ु ै प्रकारको
मनोरञ्जन कर प्रदेश िे तोके बमोलजम िगाईने र असि
ु उपर गररनेछ ।
१०. बहाल र्बटौरी शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे लनमािण, रे िदेि वा सञ्िािन गरे का वा
साविजलनक ऐिानी पलति जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसि वा सिक वा बाटो लकनार वा लवशेर् मेिा पवि वा
अनसु लू ि (८) मा भएको व्र्वस्था बमोलजम बहाि लबटौरी शल्ु क िगाई असि
ु उपर गररनेछ ।
११. पार्कि ङ्ग शल्ु काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रकुनै सवारी साधनिाई पालकि ङ सलु वधा उपिब्ध
गराएवापत अनसु लू ि (९) बमोलजम सवारी साधन पालकि ङ् शल्ु क िगाई असि
ु उपर गररनेछ । साथै साविजलनक
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लनजी साझेदारी अवधारणा अनसु ार पालकि ङ व्र्वसार् सञ्िािन गने व्र्लि वा सस्ं थािे नगरपालिकाबाट पवू ि
अनमु लत लिएको हुनपु नेछ ।
१२. सेवा शल्ु क, दस्तुर: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे लनमािण,सञ्िािन वा व्र्वस्थापन गरे को स्थानीर् सरकार
सि
ं ािन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसु ार अनसु लू ि (१०) मा उलल्िलित स्थानीर् पवू ािधार र उपिब्ध
गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसु लू िमा व्र्वस्था भए अनसु ारको शल्ु क िगाइने र असि
ू उपर गररनेछ ।
१३. घरजग्गा रर्जष्ट्रेशन शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका घर जग्गा वा अन्र् सम्पलतहरुको
रलजष्ट्रेशन गदाि अनसु लू ि (११) बमोलजम रलजष्ट्रेशन शल्ु क िगाई असि
ु उपर गररनेछ ।
१४. कर छुटाः कर छुट सम्बन्धी व्र्वस्था अनसु िू ी (१२) बमोलजम हुनेछ ।
१५. दण्ि जररवानााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनर्ेध गररएका साविजलनक सिक तथा फुटपाथमा
सवारी साधन पालकि ङ वा व्र्ापार व्र्वसार् वा फोहरमैिा गने तथा प्रिलित काननू लवपरीतका कार्ि गनेिाई
अनसु लू ि (१३) बमोलजम जररवाना गररनेछ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका नगरकार्िपालिकािे समर् समर्मा
र्स व्र्वस्थामा थपघट तथा पनु राविोकन गनि सक्नेछ ।
१६. कर तथा शल्ु क सक
ं लन सम्बन्धी कायिर्वर्धाः र्स ऐनमा भएको व्र्वस्था र्सै बमोलजम र अन्र्का हकमा र्स
ऐन सँग नबालझने गरी कर तथा शल्ु क सक
ं िन सम्बन्धी कार्िलवलध नगरपालिकाको नगरकार्िपालिकािे लनमािण
गरर तोके बमोलजम हुनेछ ।
१७. यसै ऐन बमोर्जम भएको मार्ननेाः र्ो ऐन जारी हुनु अलघ भए गरे का व्र्वस्थाहरु र्सै ऐन बमोलजम भए गरे को
मालननेछ ।
१८. र्नयम वा कायिर्वर्ध बनाउन सकनेाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगरकार्िपालिकािे र्स ऐनमा भएका
व्र्वस्थािाई कार्ािन्वर्न गनिका िालग आवश्र्क लनर्म वा कार्िलवलध बनाउन सक्नेछ ।
१९. सार्वक बमोर्जम हुनेाः र्स ऐनमा उल्िेि भएकोमा र्सै बमोलजम र र्समा उल्िेि नभएको हकमा सालवक
बमोलजम नै हुनेछ ।
२०. खारेजी: सालवकमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे िागु गदै आएका व्र्बस्थाहरु र्स ऐनसंग प्रलतकुि
देलिएमा प्रलतकुि भएका हदसम्म िारे ज हुनेछ ।

अनुसूची (१)
घरको वनौटका आधारमा सम्पर्ि मूल्यांकन तथा करको दराः
सम्पलत्त कर प्रर्ोजनको िालग मल्ू र्ाि्कन गदाि जग्गाको हकमा अनसु िू ी १(ि) बमोलजम र भौलतक संरिनाको हकमा
अनसु िू ी १(क) बमोलजम मल्ू र्ाङ्कन कार्म गरी हुन आउने कुि मल्ू र्मा सम्पलत्त कर अनसु िू ी १(ग) बमोलजम
लिइनेछ ।
(क)
भौर्तक संरचनाको मूल्यांकन देहाय बमोर्जम हुनेछ ।
ह्रासकट्टी

क्र.स.ं

१

कट्टी गने
प्रर्त वगि प्रर्तशतमा जम्मा कै र्ियत
वर्ि
र्िट रू. (प्रर्त वर्ि)

घर को बनोटको वर्गिकरण

लभत्र काँिो बालहर ईटामा माटोको जोिाइ भएका सबै लकलसमका
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५००

३

२५

घर र काठै काठबाट बनेको घर
२

लभत्र बालहर पाको ईटा वा ढुंगामा माटोको जोिाइ भएका सबै
लकलसमका घर

६००

२

३०

३

लभत्र बालहर पाको ईटामा लसमेन्ट छाना ढिान वा बज्रको जोिाइ
भएका सबै लकलसमका घर (व्र्लिगत हाउलजंग समेत)

९००

१

७०

४

आर.लस.लस. फ्रेम स्रक्िरबाट बनेका घर

१८००

०.७५

१००

५

स्टीि फ्रेम स्टक्िर‚ फ्रेलवङ‚ रस‚ फाइबर वा र्स्तै सरं िना
लप्रफे क्स घर व्र्ावसार्ीक

८००

०.७५

१००

६

स्टीि फ्रेम स्टक्िर‚ फ्रेलवङ‚ रस‚ फाइबर वा र्स्तै संरिना
लप्रफे क्स घर आवासीर्

६००

०.७५

१००

७

स्टीि फ्रेम स्टक्िर‚ आर.लस.लस. फ्रेम स्रक्िरबाट बनेका घर
व्र्ावसालर्क हाउलजङ्ग तथा अपाटिमेन्ट

२५००

०.७५

१००

(ख) जग्गाको मूल्यांकन

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. १ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मूल्य

१

ब्रह्मिेि गागि सिक

रु. ६,००,०००।-

ब्रह्मिेि ठूिालढक सिक

रु. ६,००,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे कृ लर् सिक

रु. ४,००,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे कृ लर् सिक गोरे टो बाटो

रु. १,७५,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे कृ लर् सिक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे सिक

रु. ४,००,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे सिकसँग जोलिएका साना सिक

रु. ३,००,०००।-

२
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कै र्ियत

ठूिालढक सातघट्टे सिक गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

ठूिालढक सातघट्टे सिक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

कागेश्वरी िक्रपथ

रु. ५,००,०००।-

कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोलिएको कच्िी सिक

रु. ३,००,०००।-

कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोलिएको गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोलिएको बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

४

लभत्री पीि सिक

रु. ३,००,०००।-

५

ढकािगाउँ सिक

रु. ३,००,०००।-

ढकािगाउँ सिक गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

ढकािगाउँ सिक बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

पातािी िाकीिा सिक

रु. ४,००,०००।-

पातािी िाकीिा सिक सँग जोलिएका गोरे टो बाटो

रु. ३,००,०००।-

पातािी िाकीिा सिक सँग जोलिएका बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

सातघट्टे गागि शलहद पाकि सिक

रु. १,५०,०००।-

सातघट्टे गागि सिक सँग जोलिएको गोरे टो बाटो

रु. १,००,०००।-

सातघट्टे गागि सिक सँग जोलिएको बाटो नभएको

रु. ५०,०००।-

सातघट्टे लपपििाँिा सिक मजवु ा

रु. २,००,०००।-

सातघट्टे लपपििाँिा सिक सँग जोलिएको गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

सातघट्टे लपपििाँिा सिक सँग जोलिएको बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

अलधकारीगाउँ-ठािो सिक

रु. २,००,०००।-

अलधकारीगाँउ-ठािो सिक सँग जोलिएको गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

३

६

७

८

९
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१०

११

अलधकारीगाँउ-ठािो सिक सँग जोलिएको बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

आिापोट सन्ु दरीजि जनमागि सिक

रु. ५,००,०००।-

आिापोट सन्ु दरीजि जनमागि सिक सँग जोिीएको कलच्ि सिक

रु. २,५०,०००।-

आिापोट सन्ु दरीजि जनमागि सिक सँग जोलिएको गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

आिापोट सन्ु दरीजि जनमागि सिक सँग जोलिएको बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

कागेश्वरी िक्रपथ बाह्रलबसे सिक

रु..३‚५०‚०००।-

अन्र् कलच्ि सिक

रु. २,५०,०००।-

अन्र् गोरे टो बाटो

रु. १,५०,०००।-

बाटो नभएको

रु. १,००,०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. २ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मल्ू य

१

कागेश्वरी िक्रपथ (कृ ष्ट्णिौर गागि िण्ि)

रु.५,००,०००।-

२

परु ानो विा कार्ाििर्बाट सन्ु दरीजि सिक (जनमागि)

रु.५‚००‚०००।-

३

२ नं. विा कार्ाििर्बाट कागेश्वरी धाम सिक

रु.३‚००‚०००।-

४

कृ ष्ट्णिौर बस्नेतगाउँ ठूिालढक सिक

रु.३‚५०‚०००।-

५

िौतारीटार हेल्थपोष्ट सर्ू िमण्ििी सिक

रु.३‚५०‚०००।-

६

फुर्ाँिगाउँ कटुवा सिक

रु.३‚००‚०००।-

७

फुर्ाँिगाउँ सर्ु िमण्ििी सवु ेदीगाउँ सिक (कागेश्वरी िक्रपथ िण्ि बाहेक)

रु.३‚५०‚०००।-

८

लवष्टगाउँ फुर्ाँिगाउँ थापागाउँ आकाशे सिक

रु.३‚५०‚०००।-

९

अन्र् कच्िी सिक

रु.३‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.१‚५०‚०००।-

5
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११

बाटो नभएको

रु.१‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लकाविा न.ं ३ अन्तगितका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मुल्य

१

आदशि मा.लव. लत्रवेणीिोक सिक

रु.५‚००‚०००।-

२

लत्रवेणीिोक झाँगािोि सिक

रु.५‚००‚०००।-

३

भटमासेबाट लव.लप.िोक जाने सिक

रु.५‚००‚०००।-

४

कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णिौर िण्ि)

रु.६‚००‚०००।-

५

कागेश्वरी िक्रपथ (कृ ष्ट्णिौर गागि सिक िण्ि)

रु.५‚००‚०००।-

६

ब्रम्हिेि गागि सिक (ठूिालढक सम्म)

रु.६‚००‚०००।-

७

कच्िी मोटर बाटो भएका जग्गाहरु

रु.३,००,०००।-

८

गोरे टो बाटो भएका जग्गाहरु

रु.२,००,०००।-

९

बाटो नभएका जग्गाहरु

रु.१,५०,०००।-

कै र्ियत

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ४ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मल्ु य

१

साँिु सिक

रु.१४‚००‚०००।-

२

कागेश्वरी िक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान िण्ि)

रु.८‚००‚०००।-

२

कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णिौर िण्ि)

रु.६‚००‚०००।-

३

कच्िी मोटर बाटो

रु.५‚००‚०००।-

४

गोरे टो बाटो

रु.३‚००‚०००।-

५

बाटो नभएको

रु.२‚००‚०००।-

६

पेप्सी सिक

रु.१०‚००‚०००।-

6
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७

ब्रम्हिेि गागिफे दी सिक

रु.८‚००‚०००।-

८

जस्परु सिक

रु.५‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लकाविा नं. ५ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मूल्य

१

साँिु सिक

रु.१७‚००‚०००।-

कै र्ियत

सहार्क लपि
२
१ राधाकृ ष्ट्ण मागि
२ राधानगर
३ भीममािी

रु.१०‚००‚०००।-

४ लमिनिोक मि
ू पानी
५ थिी लसंििागाउँ
६ गजरकोट लसि
ं िागाउँ
३

पेप्सी ब्रम्हिेि सिक

रु.१२‚००‚०००।-

४

कच्िी सिक

रु.६‚००‚०००।-

५

गोरे टो बाटो

रु.४‚००‚०००।-

६

बाटो नभएको

रु.३‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लकाविा न.ं ६ अन्तगितका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मूल्य

१

पेप्सी – ब्रम्हिेि

रु.१२‚००‚०००।-

२

लपपिबोट नलििङ

रु.१५‚००‚०००।-

३

मलु िर्ा गाउँ – बाबािोक

रु.१३‚००‚०००।-
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४

बाबािोक – लमिनिोक

रु.१३‚००‚०००।-

५

लतवारीटोि – िाँगनु ारार्ण

रु.१२‚००‚०००।-

६

दक्षीणढोका-लतवारीटोि

रु.१८‚००‚०००।-

७

लग्रनलहिलसटी लभत्र

रु.१६‚००‚०००।-

८

विा लभत्रका पक्की सिक

रु.१०‚००‚०००।-

९

विा लभत्रका कच्िी सिक

रु.८‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.५‚००‚०००।-

११

बाटो नभएको

रु.४‚००‚०००।-

१२

बाि गीताञ्जलि स्कूि देलि पेप्सी ब्रम्हिेि जोि्ने सिक

रु.१४‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ७ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मल्ू य

१

पेप्सी ब्रम्हिेि

रु.१८‚००‚०००।-

२

माहान्टार तेजलवनार्क बाबािोक िाँगु पि
ु सम्म

रु.१३‚००‚०००।-

३

बोिे नलििग

रु.१५‚००‚०००।-

४

का.म.न.पा.३२ िहरे वीरे न्र िोक मि
ू पानी सिक

रु.१७‚००‚०००।-

५

कागेश्वरी मनोहरा विा नं ९ कार्ाििर् हुदँ ै वीरे न्र िोक प्रहरी कार्ाििर्सम्म

रु.१७‚००‚०००।-

६

गान्धी फोसिपाकि तेजलवनार्क सिक

रु.१७‚००‚०००।-

७

थापा िोक तेजलवनार्क सिक

रु.१२‚००‚०००।-

८

हरहर महादेव फोसिपाकि तेज लवनार्क

रु.१५‚००‚०००।-

९

बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि सम्म

रु.१५‚००‚०००।-

१०

हजरु को धारा गणेश स्थान

रु.१५‚००‚०००।-
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११

अमरलसंह िोक (विा कार्ाििर्) िापाबोट

रु.१७‚००‚०००।-

१२

राधाकृ ष्ट्ण मलन्दर िापाबोट

रु.१२‚५०‚०००।-

१३

िक्ष्मी नारार्ण िोक लपपिबोट राधाकृ ष्ट्ण मलन्दर

रु.१०‚००‚०००।-

१४

पणू ि लवनार्क हजरु को धारा

रु.१२‚५०‚०००।-

१५

अमरलसंह िोक (विा कार्ाििर्) बाट दलक्षण बोिे जाने सिक

रु.१७‚००‚०००।-

१६

बाि गीताञ्जिी स्कूि देलि िालिसे दोबाटो हुदँ ै पेप्सी ब्रम्हिेि सिक

रु.१७‚००‚०००।-

१७

बाँकी कच्िी मोटर सिकहरू

रु.७‚००‚०००।-

१८

गोरे टो बाटो

रु.५‚००‚०००।-

१९

बाटो नभएको

रु.४‚००‚०००।-

२०

लभत्री लपि सिक

रु.१०‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा न.ं ८ अन्तगितका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मूल्य

१

बिा न.ं ९ लसमाना देलि तेज लवनार्क हुदँ ै गौरीनाथ मलन्दर सम्म सिक

रु.१८‚००‚०००।-

२

वागमती कोरीिोर देलि मदन आलश्रत प्रलतष्ठान हुदै फोसिपाकि सम्म सिक

रु.१४‚००‚०००।-

३

वागमती कोरीिोरको बाटो

रु.१८‚००‚०००।-

४

बद्ध
ु िोकबाट सेलिव्रेसन आउने मागि

रु.१०‚५०‚०००।-

५

ॐ िोक, लशव िोक, लकराँत िोक सिक

रु.९‚५०‚०००।-

६

आदिशनगर लवनार्कवस्ती (नागररक साकोस) का शािा बाटो

रु.१०‚००‚०००।-

७

तेज लवनार्क गेटदेलि अलधकारी गाउँ मि
ु पानी ६ जाने सिक

रु.९‚५०‚०००।-

८

िाँपको बोटदेलि लफक्कि हुदँ ै अमरलसंह िोक सम्मको सिक

रु.१०‚५०‚०००।-

९

ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका लभत्री सिक ४ लमटरका सिक

रु.१०‚००‚०००।-
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१०

थामथिी देलि लफक्कि जाने सिक

रु.९‚००‚०००।-

११

तेज लवनार्क िोक देलि मदन आलश्रत प्रलतष्ठान हुदँ ै एअरपोटि जाने सिक

रु.१४‚००‚०००।-

१२

लवद्या लवकास–सश
ु ान्त मागि तथा लिप्िेगौिा जाने लभत्री सिक

रु.९‚००‚०००।-

१३

सालबक १ को लभत्री सिक

रु.९‚००‚०००।-

१४

रर्ािर
् विा ८ –एअरपोटि सिक

रु.१५‚००‚०००।-

१५

िाँपाबोट देलि तेज लवनार्क मलन्दर सम्मको सिक

रु.९‚००‚०००।-

१६

वीरभर – नवतमधाम मागि

रु.१०‚००‚०००।-

१७

गौरीनाथ िौक देलि अलधकारी टोि जाने बाटो

रु.१०‚००‚०००।-

१८

कागेश्वरी मनोहरा ८ का लभत्री कच्िी सिक

रु.८‚००‚०००।-

१९

कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सिक

रु.५‚५०‚०००।-

२०

बाटो नभएको जग्गा

रु.४‚००‚०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ९ अन्तगितका सिकहरुको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.स.ं

सिकको नाम

प्रर्त आना मूल्य

१

पेप्सी ब्रम्हिेि सिक

रु.२०‚००‚०००।-

२

िहरे वीरे न्रिोक सिक

रु.१९‚००‚०००।-

३

िहरे विा कार्ाििर् महान्टार सिक

रु.१८‚००‚०००।-

४

िहरे र्र्ािर सिक

रु.१७‚००‚०००।-

५

लनिलगरी सनलसटी सिक

रु.१९‚००‚०००।-

६

महान्टार तेजलवनार्क सिक

रु.१८‚००‚०००।-

७

गान्धी िौकी मनोहरा मागि सिक

रु.१८‚००‚०००।-

८

सहार्क पक्की मोटरबाटो

रु.१०‚००‚०००।-
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९

कच्िी मोटर बाटो

रु.८‚००‚०००।-

१०

गोरे टो बाटो

रु.६‚००‚०००।-

११

बाटो नभएको जग्गाको

रु.४‚००‚०००।-

१२

विा कार्ाििर् वीरे न्रिोक प्रहरी प्रभाग काँिाघारी सिक

रु.१७‚००‚०००।-

१३

वीरे न्र िोक मि
ू पानी सिक

रु.१७‚००‚०००।-

(ग) सम्पर्ि करको दररेट र्नम्न बमोर्जम कायम गररएको छ ।
क्र.स.ं घर जग्गा मूल्य

करको दर

कै र्ियत
प्रत्र्ेक वर्िका िालग
प्रत्र्ेक घर को वालर्िक
रू.
२००
लवपद्
व्र्वस्थापन शल्ु क बापत
िाग्नेछ ।

१

पलहिो १० िािसम्म

रू.१००

२

त्र्सपलछको थप १० िािसम्म

रू.२००

३

त्र्सपलछको थप ३० िािसम्म

०.०१ %

४

त्र्सपलछको थप ५० िािसम्म

०.०२ %

५

त्र्सपलछको थप १ करोिसम्म

०.०३ %

६

त्र्सपलछको ३ करोि सम्म

०.०४ %

७

त्र्सपलछको ५ करोि सम्म

०.०८%

८

त्र्सपलछको थपमा

०.२०%

(अनसु लू ि १ (क) र १ (ि)
बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व
र्शर्िक नं. ११३१३ सम्पर्ि
कर र्शर्िकमा दालििा
गनिपु नेछ ।)

पुनश्चाः

१. लवपद व्र्वस्थापन कोर् बापत संकिन भएको रकम संकिन गदािको बित छुट्टै र्ववरण तर्ार गनिपु नेछ ।
२. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र एक व्र्लिका नाममा दताि कार्म रहेका घर तथा जग्गाहरुिाई एक र्लु नट
मानी कर लनधािरण गररनेछ ।
३. आवालसर्तफि जग्गा मल्ू र्ाङ्कनको िालग घर र घरिे ििेको जग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको क्षेत्रफि मात्र
समावेश गने, व्र्ावसालर्कतफि अपाटिमन्े ट बाहेकको हकमा घर बनेको क्षेत्र (LFAR) को दईु गणु ा क्षेत्र र
अपाटिमन्े टको हकमा तीन गणु ा जग्गा मल्ू र्ांकनमा समावेश गरी सम्पलत्त कर लनधािरण गररनेछ ।
४. अपाटिमन्े टको हकमा व्र्लिको िालग १००० वगिलफटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ वगिलफट देलि २०००
वगिलफटसम्म रू. ३,५००।– र सो भन्दा मालथ जलतसक
ु ै वगिलफट भएपलन प्रलत अपाटिमन्े ट रू. ६,०००।– का दरिे
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सम्पलत्त कर लनधािरण गने । व्र्ावसालर्क अपाटिमन्े टको हकमा अपाटिमन्े ट उपर्ोगमा आएको तर हक हस्तान्तरण
भैनसके को अवस्थामा सम्बलन्धत व्र्वसार्ीसँग घर र जग्गाको क्षेत्रफि समानपु ालतक रूपमा गणना गरी एकमष्ठु
सम्पलत्त कर िगाउने । तर लबक्रीको िालग रालिएको स्टकमा सम्पलत्त कर निाग्ने ।
५. घर लनमािणको स्थिगत अवस्थािाई आधार मानी सम्पलत्त कर लनधािरण गररनेछ । सम्पलत्त कर लनधािरण गदाि
नागररकता, जग्गाधनी पजु ाि, लनमािण सम्पन्न/ प्रमाणीकरण/ लनर्लमत प्रमाण पत्र, ब्िु लप्रन्ट िगार्तका कागजात
संिग्न गनिपु नेछ ।
६. नेपाि सरकारको लनणिर् वमोलजम भएको िकिाउनका कारणिे आ.ब. ०७६/०७७ सम्मको वाँलक वक्र्ौता
२०७७ पौर् मसान्तसम्म वझु ाउन ल्र्ाएमा जररवाना छुट गररनेछ ।
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अनुसूची (५)
भूर्मकर(मालपोत) को दररेट
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र देहार् बमोलजम भलू मकर(मािपोत) िगाई असि
ू उपर गररनेछ । र्स बमोलजमको राजश्व रकम
राजश्व र्शर्िक नं. ११३१४ भूर्मकर(मालपोत) र्शर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।)
(क) कृ लर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुने प्रलतवद्धता गरे को जग्गामा प्रलत रोपनी रू.१६।(ि)आवालशर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुने जग्गामा प्रलत आना रू.२५ ।(ग) सालवक गागिफे दी गालवस विा न.ं १,३ र २ को कुईके िगाउँ का जग्गामा प्रलत रोपनी रू. १००।नोटाः गत र्वगतको भूर्मकर(मालपोत)को बकयौता रकम कार्तिक मसान्तसम्म बुझाउन आएमा चालु
आ.व.कै दररेटमा असल
ू उपर गररनेछ ।
अनुसूची (३)
घर जग्गा वहाल करको दररेट
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका कुनै व्र्लि वा संघ सस्थािे भवन, जग्गा, गोदाम सेि आलद आलं शक वा
परु ै वहािमा िगाएका धनीसंग लनजिे बहािमा िगाएको बहाि अक
ं रकमको १० प्रलतशतका दरिे वहािकर
लिइनेछ । नगरपालिकाबाट तोलकएको न्र्नू तम वहाि दर भन्दा कम नभएको वहाि संझौता पेश भएकोमा सोही
बमोलजम र न्र्नु तम दर भन्दा कम भएमा देहार् बमोलजम दरिाई आधार मानी बहाि कर लनधािरण गररने छ । कागेश्वरी
मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र लभत्र बनेका भौलतक संरिना घरको सटर कोठाहरुको घर वहाि कर असि
ु ी प्रर्ोजनका
िालग न्र्नू तम मालसक वहाि दर लनम्न बमोलजम कार्म गने ।
(अनसु लू ि ३ बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व र्शर्िक नं ११३२१ घर बहाल कर र्शर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।)
कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा न.ं १,२ र ३ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
क्र.स.ं

व्यवसार्यक (प्रर्त स्कवायर र्िट रू.)

१

२५।-

२

जग्गा भािा प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू. १०,०००।-

आवार्सय (प्रर्त स्कवायर र्िट रू.)

कै र्ियत

१०।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ४ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
क्र.स.ं

व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

सिकको नाम

आवार्सय (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

१

साँिु सिक

४०।-

२०।-

२

कागेश्वरी िक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान िण्ि)

३०।-

१०।-
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कै र्ियत

३

कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णिौर िण्ि)

३०।-

१०।-

४

कच्िी मोटर बाटो

१५।-

१०।-

५

गोरे टो बाटो

१०।-

८।-

६

पेप्सी सिक

२०।-

१०।-

७

ब्रम्हिेि गागिफे दी सिक

२०।-

१०।-

८

जस्परु सिक

१०।-

७।-

९

थलि लसंििा गाँउ क्षेत्र

२०।-

१०।-

वागमती िााँट व्यवसार्यक कृर्र् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १०,०००।अन्य व्यवसाय सच
ं ालन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १२,०००।-

जग्गा बहालको
हकमा

ब्रह्मखेल भैरवस्थान व्यवसार्यक कृर्र् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १२,०००।अन्य व्यवसाय सच
ं ालन प्रर्त रोपनी रू १३,०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लकाविा नं. ५ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
क्र.स.ं

सिकको नाम

व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू.)

आवार्सय (प्रर्त कै र्ियत
स्कवायर र्िट रू.)

१

साँिु सिक

५०।-

२५।-

१. राधाकृ ष्ट्ण मागि

३०।-

१५।-

२. राधानगर

३०।-

१५।-

३. भीममािी

३०।-

१५।-

४. लमिनिोक मि
ू पानी

३०।-

१५।-

५. थिी लसि
ं िागाउँ

३०।-

१५।-

६. गजरकोट लसंििागाउँ

३०।-

१५।-

सहार्क लपि
२

14

३

पेप्सी ब्रम्हिेि सिक

४०।-

२०।-

४

कच्िी सिक

२०।-

१०।-

५

गोरे टो बाटो

-

७।-

कृर्र् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १५,०००।-

जग्गा बहालको
हकमा

व्यवसार्यक प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू २५,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लकाविा न.ं ६ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू.)

आवार्सय (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

क्र.स.ं

सिकको नाम

१

पेप्सी – ब्रम्हिेि

४०।-

२०।-

२

लपपिबोट नलििङ

३०।-

१५।-

३

मलु िर्ा गाउँ – बाबािोक

२५।-

१५।-

४

बाबािोक – लमिनिोक

२५।-

१५।-

५

लतवारीटोि – िाँगनु ारार्ण

२५।-

१५।-

६

दक्षीणढोका-लतवारीटोि

५०।-

३०।-

७

विा लभत्रका पक्की सिक

२५।-

१५।-

८

विा लभत्रका कच्िी सिक

२०।-

१०।-

९

गोरे टो बाटो

१५।-

८।-

१०

बािगीताञ्जलि स्कूि देलि पेप्सी ब्रम्हिेि जोि्ने सिक

२५।-

१५।-

११

लग्रनलहि लसलट वररपरर सिक

४०।-

२०।-

१२

लग्रनलहिलसटी लभत्र

कै र्ियत

प्रलत घरको

४०,०००।-

सिक अनुसार १ तल्ला मार्थका सटरहरुको हकमा भने भुई तल्लाको सटर भन्दा ३०% कम हुनेछ ।
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उद्योग व्यवसाय प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.२५,०००।कृर्र् व्यवसार्यक प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.१०,०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ७ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना

क्र.स.ं

सिकको नाम

व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू.)

१

पेप्सी ब्रम्हिेि

५०।-

२

माहान्टार तेजलवनार्क बाबािोक िाँगु पि
ु सम्म

४०।-

२०।-

३

बोिे नलििग

५०।-

२५।-

४

का.म.न.पा.३२ िहरे वीरे न्र िोक मि
ू पानी सिक

५०।-

२५।-

कागेश्वरी मनोहरा विा नं ९ कार्ाििर् हुदँ ै वीरे न्र

आवार्सय (प्रर्त
कै र्ियत
स्कवायर र्िट रू.)
२५।-

२०।-

५

४०।िोक प्रहरी कार्ाििर्सम्म

६

गान्धी फोसिपाकि तेजलवनार्क सिक

४०।-

२०।-

७

थापा िोक तेजलवनार्क सिक

३०।-

१५।-

८

हरहर महादेव फोसिपाकि तेज लवनार्क

३०।-

१५।-

९

बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि सम्म

३०।-

१५।-

१०

हजरु को धारा गणेश स्थान

३०।-

१५।-

११

अमरलसंह िोक (विा कार्ाििर्) िापाबोट

३०।-

१५।-

१२

राधाकृ ष्ट्ण मलन्दर िापाबोट

३०।-

१५।-

१३

िक्ष्मी नारार्ण िोक लपपिबोट राधाकृ ष्ट्ण मलन्दर

३०।-

१५।-

१४

पणू ि लवनार्क हजरु को धारा

३०।-

१५।-

१५

अमरलसंह िोक (विा कार्ाििर्) बाट दलक्षण बोिे जाने

३०।-

१५।-
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५० लमटर दाँर्ा
बाँर्ा सम्म

सिक
१६

बाि गीताञ्जिी स्कूि देलि िालिसे दोबाटो हुदँ ै पेप्सी
ब्रम्हिेि सिक

३०।-

१५।-

१७

बाँकी कच्िी मोटर सिकहरू

२०।-

१०।-

१८

गोरे टो बाटो

२०।-

१०।-

१९

लभत्री लपि सिक

३०।-

१५।-

कृर्र् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.२०,०००।– र व्यवसार्यक प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू. ३०,०००।-

जग्गा बहालको
हकमा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ८ अन्तगितका सिकहरूमा रहेका घरहरुको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

आवार्सय (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

क्र.स.ं

सिकको नाम

१

विा नं. ९ लसमाना देलि तेज लवनार्क हुदँ ै गौरीनाथ मलन्दर
सम्म सिक
४०।-

२०।-

२

वागमती कोरीिोर देलि मदन आलश्रत प्रलतष्ठान

३०।-

१५।-

३

वागमती कोरीिोरको बाटो

५०।-

२५।-

४

बद्ध
ु िोकबाट सेलिव्रेसन आउने मागि

३०।-

१५।-

५

ॐ िोक, लशव िोक, लकराँत िोक सिक

४०।-

२०।-

६

आदिशनगर लवनार्कवस्ती (नागररक साकोस) का शािा
बाटो

७

तेज लवनार्क गेटदेलि अलधकारी गाउँ मि
ु पानी ६ जाने
सिक

८

िाँपको बोटदेलि लफक्कि हुदँ ै अमरलसहं िोक सम्मको
सिक

३०।-

९

ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका लभत्री सिक ४ लमटरका सिक

२०।-

१०।-

१०

थामथिी देलि लफक्कि जाने सिक

२०।-

१०।-

१५।३०।१५।३०।१५।-
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११

तेज लवनार्क िोक देलि मदन आलश्रत प्रलतष्ठान हुदँ ै एअरपोटि
जाने सिक
३०।-

१५।-

१२

लवद्या लवकास–सश
ु ान्त मागि तथा लिप्िेगौिा जाने लभत्री
सिक
३०।-

१५।-

१३

सालबक १ को लभत्री सिक

२०।-

१०।-

१४

रर्ािर
् विा ८ –एअरपोटि सिक

३०।-

१५।-

१५

िाँपाबोट देलि तेज लवनार्क मलन्दर सम्मको सिक

३०।-

१५।-

१६

गौरीनाथ िौक देलि अलधकारी टोि जाने बाटो

२०।-

१०।-

१७

कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सिक

२०।-

१०।-

१८

मि
ु सिक जग्गा भािा दररे ट प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि
व्र्वसालर्क प्रर्ोजन

वालर्िक रू.४०,०००।-

१९

जग्गा कृ लर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग भएको र अस्थार्ी टहरा
लनमािणमा प्रर्ोग भएको जग्गाको भािा दर प्रलत रोपनी प्रलत
वर्ि

वालर्िक रू.२०,०००।-

१०० लमटर
दाँर्ा वाँर्ा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपार्लका विा नं. ९ अन्तगितका सिकहरुमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रर्त मर्हना
क्र.स.ं

सिकको नाम

व्यवसार्यक (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

आवार्सय (प्रर्त
स्कवायर र्िट रू)

१

पेप्सी ब्रम्हिेि सिक

६०।-

३०।-

२

िहरे वीरे न्रिोक सिक

५०।-

२५।-

३

िहरे विा कार्ाििर् महान्टार सिक

४०।-

२०।-

४

िहरे र्र्ािर सिक

४०।-

२०।-

५

लनिलगरी सनलसटी सिक

५०।-

२५।-

६

महान्टार तेजलवनार्क सिक

३०।-

१५।-

७

गान्धी िौकी मनोहरा मागि सिक

४०।-

२०।-
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८

सहार्क पक्की मोटरबाटो

२०।-

१०।-

९

कच्िी मोटर बाटो

१५।-

१०।-

१०

गोरे टो बाटो

१५।-

१०।-

११

विा कार्ाििर् वीरे न्रिोक प्रहरी प्रभाग काँिाघारी सिक

३०।-

१५।-

१२

वीरे न्र िोक मि
ू पानी सिक

५०।-

२५।-

कृर्र् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.२०,०००।-

जग्गाबहालको
हकमा

व्यवसार्यक प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.३०,०००।-

पुनश्च:-विा नं. १-९ सम्मका सर्पङ्ग कम्पलेकस, होटल, हाउर्जंग, बैंक, रेष्टुरेण्ट, पाटी प्यालेस र व्यपाररक प्रयोजनका
गोदाम र अन्यको हकमा सम्झौता पत्रलाई आधार मार्ननेछ । आ.ब. ०७६/०७७ सम्मको वााँर्क वकयौता २०७७ पौर्
मसान्तसम्म वुझाउन ल्याएमा जररवाना छुट र्दइने छ साथै आ.ब.०७७/०७८ को घर वहाल करमा ५०% छुट र्दईनेछ ।

अनुसच
ू ी (४)
व्यवसाय कर दर रेट
यस बमोर्जमको राजश्व र्शर्िक नं ११६१३ व्यवसाय रर्जष्ट्रेशन दस्तुर र्शर्िकमा दालििा गनपिु नेछ

क्र.स.ं

र्ववरण
१

१.१

दररेट रू.
व्यापाररक वस्तु
मदिरा पसल

१.१.१ रक्सी लबर्रको लिलस्रव्र्टु र

२५,०००।-

१.१.२ रक्सी लवर्रको थोक पसि

१५,०००।-

१.१.३ रक्सी लवर्रको िरु ा पसि

१०,०००।-

१.२

सर्तु ीजन्य (धुम्रपान) पसल
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१.२.१ िरु ोट, लविी, सलु तिजन्र् पदाथिको लििर

१५,०००।-

१.२.२ िरु ोट, लविी, सलु तिजन्र् पदाथिको थोक पसि

८,०००।-

१.२.३ िरु ोट, लविी, सलु तिजन्र् पदाथिको िदु ार् ा पसि

४,०००।-

१.२.४ पान पसि

१०००।-

१.३

हल्का पेय पिार्थ पसल

१.३.१ हल्का पेर् पदाथिको लििर

१५,०००।-

१.३.२ हल्का पेर् पदाथिको िरु ा पसि

५,०००।-

१.४

सनु चााँिी पसल

१.४.१ सनु िाँदी पसि "क" श्रेणी

२५,०००।-

१.४.१.१ मोलतमलणक्र्को लवलभन्न पथर (रुबी मगु ा )

रु १ करोि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

५,०००।-

१५,०००।-

रु ५० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.४.३ सनु िाँदी पसि "ग" श्रेणी

५,०००।-

रु ५० िाि सम्म
अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.४.४ िाँदी तामाको भािा वनाउने(टकटके )

५०००।-

१.४.२ सनु िाँदी पसि "ि" श्रेणी

१.५

और्र्ध व्यवसाय

१.५.१ और्धी उद्योग

१,००,०००।-

१.५.२ और्लध लिलस्रव्र्टु सि

१५,०००।-

१.५.३ और्लध थोक तथा लिलस्रव्र्टु सि

१०,०००।-

१.५.४ और्लध पसि (िाक्टर भएको)

५,०००।-
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१.५.५ और्लध पसि (िाक्टर नभएको)

२,०००।-

१.५.६ अस्पतािमा प्रर्ोग लवलहन सामान (प्िालस्टक जन्र् सग्रह)

५,०००।-

१.५.७ सलजिकि सामानको लबक्री पसि

५,०००।-

१.५.८ सलजिकि सामानहरुको सप्िार्सि

१०,०००।-

१.६

आयर्वु ेदिक औषदध पसल

१.६.१ हविि उत्पादन तथा आर्वु ेलदक और्लध थोक पसि

३,०००।-

१.६.२ आर्वु ेलदक और्लध पसि

१,०००।-

१.७

एग्रोभेट पसल

१.७.१ एग्रोभेट थोक पसि

३,०००।-

१.७.२ एग्रोभेट पसि

१,५००।-

१.७.३ पशपु ािन गाई/भैसी फमि (१० वटा सम्म)

३,०००।-

१.७.४ पशपु ािन गाई/भैसी फमि (१० वटा मालथ)

५,०००।-

१.७.५ पशपु ािन बाख्रा फमि (१० वटा सम्म)

५००।-

१.७.६ पशपु ािन बाख्रा फमि (१० वटा मालथ)

२,०००।-

१.७.७ पोल्री फमि(हाँस,कुिरु ा,वट्टाई) १००० वटा सम्म

२,०००।-

१.७.८ पोल्री फमि(हाँस,कुिरु ा,वट्टाई) १००० वटा मालथ

५,०००।-

१.७.९ टकी, अष्ट्रीि, कालिज (पािन)फमि

१०,०००।-

१.८

स्टे शनरी र्तर्ा पुस्र्तक पसल

१.८.१ स्टेशनरी तथा पस्ु तक लिलस्रव्र्टु सि

५,०००।-

१.८.२ स्टेशनरी तथा पस्ु तक थोक पसि

४,०००।-

१.८.३ स्टेशनरी तथा पस्ु तक पसि

२,०००।-
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१.८.४ मरु ण सामाग्री िररद लवक्री तथा कापी उद्योग

५,०००।-

१.८.५ विा नं. १ देलि ४ सम्मका स्टेशनरी तथा पस्ु तक पसि

१,०००।-

१.८.६ मसिन्द सामानको होिसेि सप्िार्सि

५,०००।-

१.९

दिपाटथ मेन्टल स्टोर

२५,०००।-

रू १ करोि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१५,०००।-

रू ५० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

५,०००।-

रू ५० िाि सम्म
अलधकृ त पँजु ी
भएको

१,०००।-

रू ५ िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.१०.२ पजू ा सामाग्री पसि "ि" श्रेणी

५,००।-

रू ५ िाि सम्म
अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.१०.३ ज्र्ोलतर् परामशि

२,०००।-

१.९.१ लिपाटिमेन्टि स्टोर "क" श्रेणी

१.९.२ लिपाटिमेन्टि स्टोर "ि" श्रेणी

१.९.३ लिपाटिमेन्टि स्टोर "ग" श्रेणी
१. १०

पूजा सामाग्री पसल

१.१०.१ पजू ा सामाग्री पसि "क" श्रेणी

१. ११

कस्मेदटक पसल

१.११.१

कस्मेलटक थोक पसि

५,०००।-

१.११.२

कस्मेलटक पसि

३,०००।-

१. १२

मोटर र्तर्ा मोटरसाईकल पाटटथस दर्वक्री पसल

१.१२.१ मोटर तथा मोटरसाईकि पाट्िस सामान लबक्री "क" श्रेणी
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१५,०००।-

रू ५० िाि
भन्दा बढी
अलधकृ त पँजु ी

भएको

१.१२.२ मोटर तथा मोटरसाईकि पाट्िस सामान लबक्री "ि" श्रेणी

१०,०००।-

१.१२.३

मोटर विी लवल्िसि

२५,०००।-

१.१२.४

मोटरसाइकि ररकलन्िसन हाउस

५,०००।-

१.१२.५

मोटर ररकलन्िसन हाउस

१०,०००।-

१.१२.६

मोटर र मोटरसाइकि ररकलन्िसन हाउस

१५,०००।-

१.१३

लुदिके शन दिक्री पसल

१.१३.१ िुलव्रके शन लिलस्रव्र्टु सि

१५,०००।-

१.१३.२ िलु व्रके शन थोक पसि

१०,०००।-

१.१३.३

िुलब्रके शन िरु ा पसि

१. १४

५,०००।ऊजाथ

१.१४.१

लिजेि पेरोि ३ वटा भन्दा बढी नोजिबाट लवतरण गने भएको

१५,०००।-

१.१४.२

लिजेि पेरोि २ वटा भन्दा बढी नोजिबाट लवतरण गने भएको

१०,०००।-

१.१४.३

लिजेि पेरोि १ वटा भन्दा बढी नोजिबाट लवतरण गने भएको

५,०००।-

१.१४.४

५०० थान भन्दा बढी ग्र्ाँस लसलिन्िर भएको

५,०००।-

१.१४.५

५०० वटा सम्म ग्र्ाँस लसलिन्िर भएको

३,०००।-

१.१४.६

२०० वटासम्म ग्र्ाँस लसलिन्िर भएको

१,५००।-

१.१४.७

२०० वटाभन्दा कम ग्र्ाँस लसलिन्िर भएको

१,०००।-

१.१४.८

रू ५० िाि
सम्म अलधकृ त
पँजु ी भएको

सोिार प्र्ानि पसि "क" वगि

१५,०००।-
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रू . ५० िाि
भन्दा बढी
अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.१४.९

सोिार प्र्ानि पसि "ि" वगि

१०,०००।-

१. १५
१.१५.१

प्लाई र्तर्ा ग्लास हाउस
प्िाई थोक लबक्रेता

१०,०००।-

१.१५.२ प्िाई लबक्रेता

५,०००।-

१.१५.३ ग्िास हाउस थोक लब्रके ता

१०,०००।-

१.१५.४ ग्िास हाउस लवक्रेता

५,०००।-

१.१५.५ विा नं. १ देलि ४ सम्मका प्िाई तथा ग्िास पसि

३,०००।-

१. १६

कपिा र्तर्ा फे न्सी पसल

१.१६.१ कपिा, फे न्सी तथा व्र्ाग थोक पसि

१०,०००।-

१.१६.२ कपिा, फे न्सी तथा व्र्ाग पसि

५,०००।-

१.१६.३ विा नं. १ देलि ४ सम्मका कपिा, फे न्सी तथा व्र्ाग पसि

३,०००।-

१.१६.४ जत्तु ा तथा िप्पि पसि "क" श्रेणी

१.१६.५ जत्तु ा तथा िप्पि पसि "ि" श्रेणी
१.१६.६ जत्तु ा िप्पि ममित गने
१.१७

१०,०००।-

रू. १० िाि
भन्दा बढी
अलधकृ त पँजु ी
भएको

५,०००।-

रू. १० िाि
सम्म अलधकृ त
पँजु ी भएको

५००।धागो, टााँक र फस्नर पसल

१.१७.१ धागो, टाँक र फस्नर थोक पसि

२,५००।-

१.१७.२ धागो, टाँक र फस्नर पसि

१,०००।-

१. १८

रू. ५० िाि
सम्म अलधकृ त
पँजु ी भएको

इलेक्ट्रोदनक दिक्री पसल
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१.१८.१ मोवाइि कम्पनी सेल्स / लिलस्रव्र्टु सि

२५,०००।

१०,०००।-

रू. १० िाि
भन्दा बढी
अलधकृ त पँजु ी
भएको

५,०००।-

रू. १० िाि
सम्म अलधकृ त
पँजु ी भएको

१.१८.४ इिेक्रोलनक िरु ा पसि

१,०००।-

रू. ३ िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.१८.५ रे लिर्ो, घिी, क्र्ािकुिेटर मात्र लबक्री पसि

१,०००।-

१.१८.६ अलिर्ो, लभलिर्ो, क्र्ासेट पसि

१,०००।-

१.१८.७ मोबाइि लवक्री पसि

५,०००।-

१.१८.८ मोबाइि ममित तथा लवक्री पसि

७,०००।-

१.१८.२ इिेक्रोलनक पसि "क" श्रेणी

१.१८.३ इिेक्रोलनक पसि "ि" श्रेणी

१.१८.९

कम्प्युटर सामाग्री विक्री पसल/स्लायसस

१. १९

२०,०००।-

दर्वद्युर्तीय सामाग्री पसल

१.१९.१ लवद्यतु ीर् सामाग्री थोक पसि

१०,०००।-

१.१९.२ लवद्यतु ीर् सामाग्री पसि

५,०००।-

१.१९.३ लवद्यतु तथा प्िलम्वङ सामान

७,५००।-

१. २०

हािथर्वेयर/मेदशनरी/पेन्ट/सेदनटरी र्तर्ा मार्वथल पसल

१.२०.१ हाििवेर्र मेलशनरी थोक पसि

१,००,०००।-

१.२०.२ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "क" श्रेणी

५०,०००।-
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रू.१ करोि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको
रू ५० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

२५,०००।-

रू.२५ िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१०,०००।-

रू.१० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२०.५ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "घ" श्रेणी

५,०००।-

रू.१० िाि भन्दा
कम अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२०.६ पेन्टको आलधकारीक लबक्रेता

१०,०००।-

१.२०.७ पेन्टको लबक्री पसि

५,०००।-

१.२०.३ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "ि" श्रेणी

१.२०.४ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "ग" श्रेणी

१.२०.८ माविि टार्ल्स र सेलनटरी पसि "क" श्रेणी

१.२०.९ माविि टार्ल्स र सेलनटरी पसि "ि" श्रेणी

५०,०००।-

रू.५० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

२५,०००।-

रू.५० िाि भन्दा
कम अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२०.१० पानी ट्र्ाङकी गोदाम

१०,०००।-

१.२०.११ पेन्ट्स उद्योग

५०,०००।-

१.२०.१२ प्िालस्टकका सामानको गोदाम

१०,०००।-

१.२०.१३ लवलभन्न सामान राख्ने गोदाम

१०,०००।-

१. २१

दस्टल, आल्मदु नयमको भािा पसल

८,०००।-

रू.१० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२१.२ लस्टि, आल्मलु नर्मको भािा पसि "ि" श्रेणी

४,०००।-

रू.१० िाि भन्दा
कम अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२१.३ लटनको वाकस बनाउने पसि

२,०००।-

१.२१.१ लस्टि, आल्मलु नर्मको भािा पसि "क" श्रेणी
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१. २२

फ्लोररङ र्तर्ा फदनथदसङ पसल

१५,०००।-

रू. २५ िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१०,०००।-

रू.१० िाि भन्दा
बढी अलधकृ त पँजु ी
भएको

१.२२.३ फ्िोररङ तथा फलनिलसङ पसि "ग" श्रेलण

५,०००।-

रू.१० िाि
सम्म अलधकृ त
पँजु ी भएको

१.२२.४ इन्टेररर्रलिजाइनर

५,०००।-

१.२२.१ फ्िोररङ तथा फलनिलसङ पसि "क" श्रेलण

१.२२.२ फ्िोररङ तथा फलनिलसङ पसि "ि" श्रेलण

१.२३

र्ोक र्तर्ा एजेन्सी

१.२३.१ लवलवध लवर्र्का सामान सप्िार्सि तथा एजेन्सीहरू

१०,०००।-

२.

दैर्नक उपभोगका वस्तु

२.१

खाद्यान्न र्तर्ा दकराना

२.१.१ िाद्यान्न सप्िार्सि

१०,०००।-

२.१.२ आिु, प्र्ाज, िसनु , अदवु ा थोक लबक्रेता

५,०००।-

२.१.३ आिु, प्र्ाज, िसनु , अदवु ा लबक्रेता

२,०००।-

२.१.४ िाद्यान्न लकराना थोक पसि

५,०००।-

२.१.५ िाद्यान्न लकराना पसि

२,०००।-

विा नं. १ देलि ४ सम्मका लभत्री सिकमा रहेकका साना लकराना
२.१.६ पसि

१,०००।-

२.१.७

चिया ्याकेजिङ

२,०००।-

२.१.८

िाउममन सस उद्योग

५०००।-

२.१.९ िाद्यान्न सामाग्री उत्पादन तथा प्र्ाके लजङ(ग्िुकोज,कलफ,मसिा)
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२,५००।-

२.२ सागसब्जी पसल

१,०००।-

२.३

सर्तु ी कपिाको मात्र पसल

२.३.१ लसरक, िसना, तन्ना, र त्र्सको िोि थोक पसि

५,०००।-

२.३.२ लसरक, िसना, तन्ना, र त्र्सको िोि पसि

२,०००।-

२.३.३

सटटङ सुटटङ तथा टे लररङ समेत

२.४

१०,०००।-

दर्वशेषज्ञ परामशथ र्तर्ा अन्य व्यर्वसादयक सेर्वा

२.४.१ लनजी सेवा सि
ं ािन गने कन्सल्टेन्ट िाक्टर

२,०००।-

२.४.२ लनजी सेवा संिािन गने मेलिकि अलफसर

१,०००।-

२.४.३ लनजी सेवा गने कलवराज

१,०००।-

२.४.४ होलमर्ोपेलथक िाक्टर

१,०००।-

२.५

कन्सल्ट्याण्ट सेवा

२.५.१ इलन्जलनर्ररङ परामशि सेवा
२.६

१०,०००।कानून व्यर्वसायी

२.६.१ ि फमि तथा काननू परामशि सेवा
२.७

३,०००।लेखा परीिण व्यवसाय तिि

२.७.१ िेिा परीक्षण (लस.ए.)

१५,०००।-

२.७.२ िेिा परीक्षण (आर.ए. ि श्रेणी)

५,०००।-

२.७.२ िेिा परीक्षण (आर.ए. ग श्रेणी)

३,०००।-

२.७.२ िेिा परीक्षण (आर.ए.घ श्रेणी)

२,०००।-

२.८

िन्र्त दचदकत्सक सेर्वा

२.८.१ िेन्टि सेवा "क" श्रेणी

५,०००।-
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२ वटा भन्दा बढी
वेिको सेवा भएको

२.८.२ िेन्टि सेवा "ि" श्रेणी
२.९

२,०००।अनस
ु न्धानकर्ताथ र्तर्ा सेर्वा परामशथिार्ता

२.९.१ अनसु न्धानकताि तथा सेवा परामशिदाता

५,०००।-

२.९.२ कम्प्र्टु र एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर

५,०००।-

२.९.३ लवमा एजेन्ट

२,०००।-

२.९.४ सभेर्र

२,०००।-

२.९.५ नोटरी पलव्िक अनवु ादक

२,०००।-

२.९.६ पशु लिलकत्सक

१,०००।-

२.९.७ शेर्र दिाि

२,०००।-

२.९.८ ढुवानी कम्पनी तथा टान्सपोटि व्र्वसार्

५,०००।-

२.९.९ लनकासी पैठारी व्र्वसार् दताि

१०,०००।-

२.९.१० सस्ं थागत पेन्टर
३.

३,०००।भर्वन दनमाथण व्यर्वसाय

३.१ लमक्स्िर मात्र भएको व्र्वसार्

५,०००।-

३.२ भवन लनमािण व्र्वसार्ी

५,०००।-

३.३ रे लिलमक्स कंलक्रट व्र्वसार्

२५,०००।-

३.४ लमक्िर र सटररङ सामान भएको

७,५००।-

३.५ वाटर लिलिङ(लिप)

५,०००।-

३.६ वाटर लिलिङ(स्र्ािो)

२,५००।-

३.७

ईनार िनाउने ररङ कारखाना दतास

१०,०००।-

३.८

कंक्रक्रट होलो व्लक कारखाना दतास

१०,०००।-
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२ वटा सम्म
वेिको सेवा भएको

३.९
३.१०

ढुुँगाको टायल बिक्री

१०,०००।-

मसमेन्टको टायल उत्पादन / बिक्री

१०,०००।-

४.

उत्पादनमल
ू क उद्योग

४.१ प्िालष्ट्टक उद्योग/ लप.लभ.लस. / पोलिलथन पाइप उद्योग
४.२ िप्पि उद्योग

१,००,०००।५०,०००।-

४.३ िाइङ उद्योग

५०,०००।-

४.४ कपिा िाइङ उद्योग

१०,०००।-

४.५ ज्र्ाके ट तथा व्र्ाग उद्योग

१०,०००।-

४.६ साबनु उद्योग

१०,०००।-

४.७

गलैिा उनन धागो प्रसोधन/गलैिा डाईङ

४.८

गलैिा उद्दयोग ५ तान सम्पम

५,०००।-

४.९

गलैिा उद्दयोग ५ तान भन्दा माचथ

२०,०००।-

५०,०००।-

उद्योग

४.१० ह्यमू पाइप उद्योग
४.११

५०,०००।-

्लाजटटकको िार/िोतल/बिको/ह्यागर िनाउने उद्योग

१०,०००।-

४.१२ लमलनरि वाटर बोत्ति Re-cycle, Re-use फ्र्ाक्री

५,०००।-

४.१३ काटुिन कागजको Re-cycle

५,०००।-

४.१४ इको ब्िक इको प्िालनङ कम्पनी

१०,०००।-

४.१५

उन कपास र कपडा पेल्ने उद्योग

१५,०००।-

४.१६

पजममना उद्योग(१० तान सम्पम)

१५,०००।-

४.१७

पजममना उद्योग(१० तान माचथ)

३०,०००।-

४.१८

म्पयाट्रे स िनाउने कारखाना

१५,०००।-
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५.

ग्रील आल्मुदनयम झ्याल ढोका उद्योग

५.१ स्टीि, आल्मलु नर्म, ग्रीिको झ्र्ाि ढोका वनाउने उद्योग

२५,०००।-

५.२ फिामको ग्रीि व्र्वसार्

५,०००।-

५.३ आल्मलु नर्मको झ्र्ाि ढोका बनाउने कारिाना/पसि

१५,०००।-

५.४ UPVC उद्योग

१०,०००।-

६.

कृदष फमथ र्तर्ा पशु आहार उद्योग

६.१

कृ लर् फमि

१०,०००।-

६.२

पशपु न्छी आहार उद्योग

१०,०००।-

६.२

पशु आहर लबक्री के न्र

२,०००।-

६.३

कृ लर्जन्र् उध्र्ोग तथा व्र्वसार् दताि (साना)

२,०००।-

६.४

फिफुि तथा तरकारी व्र्वसार् दताि

१,०००।-

६.५

घरे िु कुलटर उद्योग (ह्यालन्िक्राफ्ट)

२,०००।-

६.६

अगरवत्ती उद्योग

१,०००।-

६.७

मैनवत्ती उद्योग

१,०००।-

६.८

अिार उद्योग

१,०००।-

६.९

अन्र् कुलटर उद्योग

१,०००।-

६.१०

लोक्ता

६.११

साधारण परम्परागत आरन (कृ र्ी औजार)उद्योग

लनिःशल्ु क

६.१२

आधलु नक प्रलवलधर्ि
ु आरन (कृ र्ी औजार)उद्योग

१०,०००।-

७
७.१

१,०००।-

उद्योग

पेय पिार्थ उत्पािन उद्योग
लमनरि वाटर उद्योग

१०,०००।-
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७.२

पानी सप्िार्सि

२५,०००।-

७.३

आइसलक्रम उद्योग

५,०००।-

८

कुटानी, दपसानी दमल

८.१

फ्िावर लमि

१,०००।-

८.२

सेिर लमि

१,०००।-

८.३

तेल ममल

२,०००।-

८.४

कुटानी, लपसानी लमि (होिर समेत)

२,०००।-

८.५

मसिा, लिउरा लमि

१,०००।-

९

िेरी उद्योग

९.१ िेरी उद्योग

५,०००।-

९.२ िेरीजन्र् सामाग्री पसि

२,०००।-

१०
१०.१

उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग
कुलकज/पाउरोटी/ निु ल्स उद्योग

५,०००।-

१०.२

कुलकज/पाउरोटी/ निु ल्स पसि

२,०००।-

१०.३

कन्फे क्सनरी उद्योग

५,०००।-

१०.४

कन्फे क्सनरी पसि

२,०००।-

१०.५

वेकरी उद्योग

५,०००।-

१०.६

वेकरी पसि

२,०००।-

१०.७

ससेज उद्योग

१०,०००।-

१०.८

दािमोठ उद्योग

५,०००।-

१०.९

चि्स/लेिकोस्लायसस

३,०००।-
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११ .

कृर्र् तथा वनजन्य उद्योग

११.१ स-लमि/प्िाइउि उद्योग
११.२

१,००,०००।काठ दिक्री दिपो

११.२.१ काठ लबक्री लिपो

२५,०००।-

१५,०००।-

झ्र्ाि ढोका
िौकोस समेत

११.२.३ काठको फलनििर/ शोरुम ( २० िाि पँजु ी मालथ)

३०,०००।-

झ्र्ाि ढोका
िौकोस समेत

११.३ िाइबर उद्योग/ शोरुम

२०,०००।-

११.४ वेतवााँसको उद्योग/ शोरुम

५,०००।-

११.५ नसिरी( दुबो खेती समेत)

३,०००।-

११.६ िूल(पुष्ट्प) पसल

१,०००।-

११.७ पशु वधशाला

१५,०००।-

११.८ पशु वध तथा र्बक्री

१०,०००।-

११.९ माछा, मासु र्बक्री पसल

५,०००।-

११.१० अन्िा र्बक्री पसल

१,०००।-

११.२.२ काठको फलनििर / शोरुम (२० िाि पँजु ी सम्म)

११.११ कृर्क समुह दताि/नर्वकरण
११.१२

२००।-

कोल्डस्टोर ( फलफुल तथा तरकारी चिस्यान केन्द्र)

१०,०००।-

१२ . पयिटन उद्योग
१२.१ पाटी प्र्ािेस/ व्र्ाङ्के ट

१२.२

१०,०००।-

सलु वधा सलहतको होटि /ररसोटि "क" श्रेणी

३,००,०००।-
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रू.२५ करोि
भन्दा बढी पँजु ी
भएको

१२.३ सलु वधा सलहतको होटि/ ररसोटि "ि" श्रेणी

१२.४ सलु वधा सलहतको होटि /ररसोटि "ग" श्रेणी

१२.५ सलु वधा सलहतको होटि / ररसोटि "घ" श्रेणी

१२.६ सलु वधा सलहतको होटि /रे ष्टुरा
१२.७

ट्रे क्रकङ कंपनी व्यिसाय दतास

२,००,०००।-

रू.१५ करोि
भन्दा बढी पँजु ी
भएको

१,००,०००।-

रू.१० करोि
भन्दा बढी पँजु ी
भएको

५०,०००।-

रू.५ करोि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

२५,०००।-

रू.१ करोि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

१०,०००।-

१३ .

खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग

१३.१

फास्टफुि र्तर्ा क्ट्याफे

१५,०००।-

रू.२५ िाि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

१३.१.२ फास्टफुि तथा क्र्ाफे "ि" श्रेणी

१०,०००।-

रू.२५ िाि भन्दा
कम पँजु ी भएको

१३.२ रे ष्टुराँ दोहोरी साँझ/िान्स बार सलहत

२०,०००।-

१३.३ होटेि एण्ि िज

१०,०००।-

१३.१.१ फास्टफुि तथा क्र्ाफे "क" श्रेणी

१३.४ होटि /भोजनािर्

२,०००।-

१३.५ लमष्ठान्न भण्िार

२,०००।-

१३.६ क्र्ाटररङ "क" श्रेणी

१३.७ क्र्ाटररङ "ि" श्रेणी
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रू १ िाि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

१०,०००।-

रू १० िाि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

५,०००।-

रू १० िाि
भन्दा बढी पँजु ी
भएको

१३.८ सामान्र् लिर्ा नास्ता पसि (स्वरोजगार)
१३.९

५००।-

पानीपुरी/ िटपटे पसल

१४ .

१,०००।सेवा उद्योग

१४.१ व्र्ाण्ि बाजा
१४.१.१

१,०००।-

पञ्िेिािा/िैण्डिािा

२,०००।-

१४.२ लस्क्रन लप्रन्ट प्रेश

२,०००।-

१४.३ िेजर लप्रन्ट प्रेश

३,०००।-

१४.४ अफ्सेट लप्रन्टीीङ प्रेश

५,०००।-

१४.४ फ्िेक्स र व्र्ानर

१,५००।-

१४.५ लसनेमा हि/हाईलभजन

५,०००।-

१४.६ किर ल्र्ाव सेवा

५,०००।-

१४.७ लभलिर्ो लमलक्सङ

५,०००।-

१४.८ फोटो स्टुलिर्ो सेवा

२,०००।-

१४.९ टुर राभि सेवा(मि
ु ुक लभत्र मात्र )

५,०००।-

१४. १० टुर राभि सेवा(लवदेश समेत)

१०,०००।-

१४ .११ फोटोकपी/ साइवर क्र्ाफे

२,५००।-

१४. १२ कुररर्र सेवा

२०००।-

१४. १३
१५.

१०,०००।-

Online shopping

सञ्चार सेवा

१५.१ टेलिफोन, मोवाइि, इन्टरनेट सेवा प्रदार्क कम्पनी

१०,०००।-
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रू १ िाि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

१५.२ के वि च्र्ानि प्रसारण

१०,०००।-

१५.३ एफ एम प्रसारण सेवा १०० के भी सम्म

१०,०००।-

१५.४ सञ्िार टावर

२०,०००।-

१५.५ मलल्टलमलिर्ा हाउस प्रा िी

५,०००।-

१५.६ साइवर

२,०००।-

१६ .

र्विीय सेवा/ शाखा र्वस्तार र्सिाररश

१६.१ वालणज्र् बैंकको मख्ु र् कार्ाििर्

लशसिक
१,००,०००।-

१६.२ वालणज्र् बैंक शािा कार्ाििर् (प्रलत कार्ाििर्)(क)

५०,०००।-

१६.३ वालणज्र् बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर

२५,०००।-

१६.४ लवकास बैंक मख्ु र् कार्ाििर् (ि)

५०,०००।-

१६.५ लवकास बैंक शािा कार्ाििर् (प्रलत कार्ाििर्)

२५,०००।-

१६.६ लवकास बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर

१५,०००।-

१६.७ फाइनान्स कम्पनी मख्ु र् कार्ाििर् (ग)

३०,०००।-

१६.८ फाइनान्स कम्पनी शािा कार्ाििर् (प्रलत कार्ाििर्)

१५,०००।-

१६.९ िघु लवत्त कम्पनीहरू (घ)

१५,०००।-

१६.१०

१६.११

१६.१२

१६.१३

वीमा कम्पनीको शािा कार्ाििर् (प्रलत कार्ाििर्)

१०,०००।-

क, ख, ग , घ िगसका िैक तथा अन्य विनतय संघ संस्था र

शाखा विस्तार

गैर सरकारी संघ संस्थाको, पुँजि िद्
ृ धी मसफाररस िापत

मसफाररस को ७५%

क, ख, ग , घ िगसका िैक तथा अन्य विनतय संघ संस्था र

शाखा विस्तार

गैर सरकारी संघ संस्थाको ठाउुँ सारी मसफाररस िापत

मसफाररस को ५०%

(सहकारी िाहे क)

(सहकारी िाहे क)
क, ख, ग , घ िगसका िैक तथा अन्य विनतय संघ संस्था र

शाखा विस्तार

गैर सरकारी संघ संस्थाको

मसफाररस को २५%

नामसारी/ नाम संशोधन
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प्रलत टावर

मसफाररस िापत (सहकारी िाहेक)

१६.१४

रे लमट्र्ान्स तथा मलनिेन्जर

१०,०००।-

१६.१५

रे लमट्र्ान्स (सब एजेन्ट)

५,०००।-

१६.१६

विविय सेिामा

ईन्भेटटमेन्ट

१५,०००।-

सहकारी (िादषथक कारोर्वारको आधारमा)

१६.१२
१६.१२.१ रू १ करोिसम्म

१,०००।-

१६.१२.२ रू १ करोि देलि ३ करोि सम्म

३,०००।-

१६.१२.३ रू ३ करोि देलि ५ करोि सम्म

५,०००।-

१६.१२.४ रू ५ करोि देलि १० करोि सम्म

१०,०००।-

१६.१२.५ रू १० करोि देलि २० करोि सम्म

१५,०००।-

१६.१२.६ रू २० करोि भन्दा मालथ

२५,०००।-

१६.१३

उत्पादन तथा सेवामि
ु क सहकारी संस्था

१,०००।-

१६.१४

मलहिा बित तथा सहकारी सस्ं था

१,०००।-

१६.१५

उपभोिा तथा स्वास््र् सहकारी सस्ं था

१,०००।-

१७ .

स्वास््य सेवा

१७.१ गैर सरकारी अस्पताि/नलसिङ होम १० वेि सम्मको

२५,०००।-

१७.२ गैर सरकारी अस्पताि/नलसिङ होम १० वेिभन्दा मालथ

३०,०००।-

१७.३ एम आर आइ, लस लट स्क्र्ान, अल्रासाउण्ि लक्िलनक

१०,०००।-

१७.४ पोिी लक्िलनक

१०,०००।-

१७.५ प्र्ाथोिोजी ल्र्ाव "क" श्रेणी

७,५००।-

रू १० िाि भन्दा
बढी िगानी भएको

१७.६ प्र्ाथोिोजी ल्र्ाव "ि" श्रेणी

५,०००।-

रू १० िाि सम्म
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िगानी भएको
१७.७ अक्र्पु ञ्िर, लफलजर्ोथेरापी, स्वास््र् लक्िलनक

५,०००।-

१७.८ एक्सरे लक्िलनक

२,०००।-

१७.९ िश्मा पसि

२,०००।-

१७ .१०

आई के र्र सेन्टर

१८ .

२,५००।र्शिा सम्बन्धी सेवा

१८.१ प्रालवलधक लशक्षािर्

२५,०००।-

१८.२ क्र्ाम्पस

२५,०००।-

१८.३ माध्र्लमक लवद्यािर्

१५,०००।-

१८.४ आधारभतू लवद्यािर्

१०,०००।-

१८.५ करारमा लशक्षक आवेदन दस्तुर

१,०००।-

१८.६ ग्रेि वृलद्ध पररक्षा दस्तरु

२,००।– प्रलत लवर्र्

१८.७ लशक्षक कमििारी करार अनमु ती र समथिन

५,००।-

१८.८ लवर्र् पररवतिन र लवर्र् थप

५,००।-

१८.९ सस्थागत लवद्यािर् नलवकरण ( दताि दस्तरु को)

५०%

१८.१० लशक्षक सरुवा सहमलत लसफाररस ( न .पा लभत्र /वालहर )

१,०००।-

१८.११ लवद्यािर् व्र्वस्थापन पदालधकारी सदस्र् मनोनर्न लसफाररस

१,०००।-

१८.१२ लशक्षक अलभिेलिकरण लसफाररस

५,००।-

१ सम्पपनत मल्याङ्कन
२ सम्पपनत मल्यांकन प्रमाणीत मसफारीस सेिा शुल्क प्रनत
हिार रु १ का दरले मलइने तर िैदेमशक अध्ययन

प्रयोिनका लाचग लाग्ने शुल्कमा २५ प्रनतशत छुट टदइने ।

(अनस
ु ि
ु ी १० को १९

क मा अध्ययन भन्ने
शब्द हटांइएको)

१८.१३
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मसफाररश दस्तरु
१४२४३

१८.१४ मन्टेश्वरी तथा लशशु स्र्ाहार के न्र

१०,०००।-

१८.१५ छात्र/छात्रावास

१५,०००।-

१८.१६ इलन्स्टच्र्टु , तालिम तथा अनसु न्धान के न्र

१०,०००।-

१८.१७ पोिी टेलक्नकि इलन्स्टच्र्टु , प्रलशक्षण समेत

१०,०००।-

१८.१८ नलसिङ, लसएमए र एिए प्रलशक्षण समेत

१५,०००।-

१८.१९ ओजेटी दस्तरु (िौथो तह)

१,०००।-

१८.१९ ओजेटी दस्तरु (पािौ तह)

१,५००।-

१९ .

तार्लम के न्र एवं परामशि सेवा

१९.१ एजक
ु े शनि कन्सल्टेन्सी सेवा

१५,०००।-

१९.२ कम्प्र्टु र/इिेक्रोलनक्स तालिम के न्र

१०,०००।-

१९.३ कम्प्र्टु र लिजाइलनङ सेवा

५,०००।-

१९.४ सवारी िािक तालिम के न्र

१०,०००।-

१९.५ भार्ा लशक्षा इलन्स्टच्र्टु , कोलिङ सेन्टर

५,०००।-

१९.६ वैदले शक रोजगार सेवा (म्र्ानपावर कम्पनी)

५०,०००।-

२० .

अटो सम्बन्धी सेवा

२०.१ लवधतु ीर् सवारी साधन उत्पादन तथा लबक्री लवतरण
२०.१.१ १ करोि सम्म

२०,०००।-

२०.१.२ १-१० करोि सम्म

३०,०००।-

२०.१.३ १० करोि मालथ

५०,०००।-

२०.२ इलन्जन/सवारी साधन ममित "क" श्रेणी

२५,०००।-
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रू.२५ िाि भन्दा
बढी पँजु ी िगानी
भएको

२०.३ इलन्जन/सवारी साधन ममित "ि" श्रेणी

१०,०००।-

२०.४ मोटर साइकि ममित

३,०००।-

२०.५ पेलन्टङ/िेलन्टङ/वेलल्िङ सेवा

१०,०००।-

२०.६ व्र्ालर ममित सेवा

२,०००।-

२०.७ सवारी साधन वालसङ सेवा

५,०००।-

२०.८ मोटरसाईकि वालसङ सेवा

२,०००।-

२०.९ लसट मेलकङ तथा लग्रलजङ सेवा

३,०००।-

२०.१० िेथ मेलसन सेवा

५,०००।-

२०.११

नोपाक्रकसङ स्थलमा मोटरसाईकल/स्कुटर पाक्रकसङ गरे मा

२०.१२

नोपाक्रकसङ स्थलमा हे भी गाडी िस/ट्रक/टटपर पाक्रकसङ गरे मा

२०.१३

सािसिननक स्थलमा ठे ला िा अन्य पसल राखेमा

२१ .

५,००।१,०००।५००।-

अन्य ममित/ सेवा

२१.१ लटभी, िेक, लफ्रज, कम्प्र्टु र ममित पसि

३,०००।-

२१.२ मोवाइि ममित पसि

२,०००।-

२१.३ रे लिर्ो, घिी ममित पसि

१,०००।-

२१.४ M.C.B बनाउने

५,०००।-

२१.५ सेक्रेटेररर्ि सलभिस

१०,०००।-

२१.६ सेक्र्रु रटी सलभिस

१०,०००।-

२१.७ व्र्लु टपाििर सेवा व्र्लु टलशर्न तालिम सलहतको

५,०००।-

२१.८ बलु टक

५,०००।-
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रू.२५ िाि भन्दा
कम पँजु ी िगानी
भएको

२१.९ सािी, कुथाि, सिमा बट्टु ा भने
२१.१०

३,०००।-

टे लररङ

२,०००।-

२१.११ व्र्टु ी पाििर/ कस्मेलटक पसि

२,०००।-

२१.१२ सैिुन

१,०००।-

२१.१३ िाइलक्िन सेवा मेलसन सलहतको

५,०००।-

२१.१४ आटि व्र्वसार्

५००।-

२१.१५ लिलजटि आटि व्र्वसार्

१,०००।-

२१.१६ अन्र् आटि व्र्वसार्/ थान्का

१,५००।-

२२.

भााँिा तथा र्कचेन सामाग्री

२२.१ भाँिा तथा लकिेन सामाग्री "क" श्रेणी

२२.२ भाँिा तथा लकिेन सामाग्री "ि" श्रेणी
२३ .

५,०००।-

रू ५ िाि भन्दा
बढी पँजु ी भएको

३,०००।-

रू ५िाि भन्दा
कम पँजु ी भएको

खेल तथा उपहार सामाग्री

२३.१ स्पोट्िस, िेिौना, लगफ्ट तथा फोटो फ्रेम पसि

५,०००।-

२३.२ स्पोट्िस सामाग्री लबक्री पसि

३,०००।-

२३.३ स्नक
ु र/पि
ु हाउस

१५,०००।-

२३.४ जीम हाउस / लफटनेश सेन्टर

१५,०००।-

२३.५ फूटसि

१५,०००।-

२३.६ लगफ्ट लबक्री पसि

१,५००।-

२३.७ िेिौना पसि

१,०००।-

२३.८ फोटो फ्रेम पसि

७५०।-
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२३.९

साइकल बिक्री पसल

५,०००।-

२४ .

सगं ीत तथा कला

२४.१ संगीत तथा किा के न्र सेवा(किा,नृत्र्,मनोरञ्जन)

२,५००।-

२४.२ सगं ीत सामाग्री लबक्री पसि

२,०००।-

२५. कवािी सामान खररद र्बक्री

३०,०००।-

टे ण्िर िारम दस्तुर

साविजर्नक खररद ऐन र्नयममा व्यवस्था भए भए
अनस
ु ार

२६.

अनुसच
ू ी-५
जर्िबुटी, कवािी मालसामान र जीवजन्तु करको दररेट
नगरपालिकािे देहार्को दररे टमा जलिवटु ी, कवािी मािसामान र जीवजन्तु कर लिनेछ ।
र्स.नं

आम्दानीको शीर्िक

करका दर

१ लझण्िु

।५० पैसा प्रलत लकिो

२. गामेट टुक्रा

।५० पैसा प्रलत लकिो

३. जिेको मोलबि

।२५ पैसा प्रलत लकिो

४. जटु र प्िालष्टक बोरा

।२० पैसा प्रलत लकिो

५. कापेट टुक्रम

।५० पैसा प्रलत लकिो

६. टार्र ट्र्वू

।५० पैसा प्रलत लकिो

७. थोत्रो लटन

।५० प्रलत लकिो

८. परु ानो िम

।५० के .लज. प्रलत लकिो

९. परु ानो कागज

रू.१।०० प्रलत लकिो

ु ा टुक्रा
१०. धातक
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कै र्ियत

र्स बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व लशर्िक
नं. १४२१२ सरकारी सम्पलत्त लवक्रीबाट प्राप्त
रकम लशर्िकमा दालििा गनपिु नेछ ।

(१) फिाम

रू.२।०० प्रलत लकिो

(२) तामा‚ लपत्ति

रू.४।०० प्रलत लकिो

(३) मेलसनरी औजार

रू.२।०० प्रलत लकिो

(४) पोलिलथन पाइप

रू.१।०० प्रलत लकिो

(५) लससाको धि
ु ो

रू.४।०० प्रलत लकिो

ु ा
११. प्रचर्लत कानूनले र्नर्ेध गरेको बाहेक मरेका वा माररएका पशक
(१) हाि

रू.१।००

र्स बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व लशर्िक
नं ११६३२ अिेटो पहरामा िाग्ने कर
लशर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।

(२) लसङ

रू.२।००

(३) छािा ठूिो

रू.३०।०० प्रलत गोटा

(४) छािा सानो

रू. १५।०० प्रलत गोटा

(५) पन्छीको प्वाँि

रू. १।०० प्रलत लकिो
अनुसच
ू ी -६
सवारी साधन करको दररेट

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ठे गाना देिाइ दताि भएका र्स नगरपालिकालभत्र िल्ने सवारी साधनहरू र तोलकएको
क्षेत्रलभत्रका रुटहरूमा िल्ने लवद्यतु ीर् ररक्सा,अटो ररक्सा र म्र्ानअ
ु ि ररक्साहरूमा देहार् बमोलजम वालर्िक सवारी कर लिइनेछ ।
र्स बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व र्शर्िक नं ११४५१ सवारी साधन कर र्शर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।
र्स. नं.

सवारीको र्कर्सम

वार्र्िक रू.

१.

लवद्यतु ीर् ररक्सा

१,५००।-

२.

म्र्ानअ
ु ि ररक्सा

१००।-

पटके

अनस
ु च
ू ी-७
र्वज्ञापन करको दररेट
नगरपालिकािे देहार् बमोलजमको व्र्वस्था अनसु ार लवज्ञापन कर संकिन र व्र्वस्थापन गनेछ ।
र्स बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व र्शर्िक नं ११४७२ र्वज्ञापन कर र्शर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।
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क) र्वज्ञापन कर र्नम्नानुसार हुनेाः
१.
२.
३.
४.
५.
६.

७.
८.

कुनै पलन प्रकारका लवज्ञापन गदाि नगरपालिकाको पवू ि स्वीकृ लत लिएर मात्र गनिपु नेछ ।
घरको छत र कौसीमा पररिर्पाटी वा लवज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
घरमा झ्र्ाि छोपेर पररिर्पाटी वा लवज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
बाटोको लसमानादेलि दश लफट लभत्र तथा सँलधर्ारको लसमानादेलि पाँि लफट लभत्र र साविजलनक स्थान वा
सस्ं थान वा कार्ाििर् वा साविजलनक सेवा प्रवाह गने स्थानमा लवज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
साविजलनक उत्तरदालर्त्व अन्तगित लनमािण भएका जनु सक
ु ै संरिनामा लनमािणकतािको नाम बाहेक रालिएका
जनु सक
ु ै तलस्बर वा अक्षरको लवज्ञापन कर छुट नहुने ।
घर‚ जग्गा‚ व्र्ापाररक वा व्र्ावसालर्क के न्र‚ होटि वा रे ष्टुरेण्ट वा लवद्यािर् वा लसनेमा हि वा पेरोि पम्प
वा जनु सक
ु ै घरको लभत्री भागमा लवज्ञापन गने प्रर्ोजनका िालग रालिएका प्रिार सामाग्रीमा लवज्ञापन कर छुट
नहु ुने ।
सतु ीजन्र्‚ मलदरा तथा नेपाि सरकारबाट प्रलतबलन्धत तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका‚ नगर
कार्िपालिकाबाट लनर्ेध गररएका लवज्ञापन प्रिार प्रसार गनि पाइने छै न ।
लवज्ञापन सामग्री राख्न लनर्ेध गररएको सति उल्िंघन गरे मा रू १०,०००।- सम्म जररवाना गरी त्र्स्तो लवज्ञापन
हटाइनेछ ।

ख) र्वज्ञापन करको दराः
१. फ्िेक्सबाट तर्ार गररएको लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट रू. १५०।००
२. होलिङ्ग बोिि‚ लनर्ोन साईन‚ ग्िो साइन र र्स्तै लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट रू.
२५०।००
३. लिलजटि बोििमा गररने लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट रू. ३५०।००
४. मािबाहक सवारी साधनको दार्ाँबार्ाँ भागमा अलधकतम दश स्क्वार्र फुटसम्मको िालग प्रलत लदन
रू.२५०।०० र स्थार्ी रूपमा िेलिएको वा छालपएको प्रिार सामाग्रीको िालग प्रलत वर्ि प्रलत वगि फुट रू.
१५०/००
५. िेिकुद मैदान‚ मेिा‚ जात्रा‚ पवि र र्स्तै प्रकृ लतका कार्िक्रममा हुने लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको अलधकतम
पन्र लदन र बीस स्क्वार्र फुटका िालग प्रलत लदन रू. ३५०।००
६. सवारी साधनको छत (अलधकतम तीन फुट उिाईसम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा लबिको भाग‚ पछालिको सीसा
(सीसाको जम्मा भाग मध्र्ेको अलधकतम पिास प्रलतशत सम्म मात्र) मख्ु र् झ्र्ािको मालथपरट्टको
भेलन्टिेशनमा लवज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रलत स्क्र्ाएर फुट रू. १५०।००
७. आकाशमा बेिनु ‚ ज्र्ाके टमा वा बेिनु बोके र गररने लवज्ञापन (प्रलत लदन) रू. २५०।००
८. अन्र्को हकमा प्रलत वगिलफट प्रलत वर्ि रू. ३५०।००
९. होटि तथा व्र्ापार व्र्वसार् प्रवद्धिन सम्बन्धी लवज्ञापनहरूमा प्रलत वगिफुट रू. ५०० का दररे टमा कर
लिइनेछ ।
१०. शैलक्षक संस्थाहरूिे आफ्नो कम्पाउण्िलभत्र रािन् े लवज्ञापन बाहेक अन्र् लवज्ञापनमा प्रलतवगि फुट रू.
५०० का दररे टमा कर लिइनेछ ।
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११. सेवामि
ू क प्रिार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कार्िपालिकाबाट लनणिर् बमोलजम उल्िेलि दररे टमा ५०
प्रलतशत छुट लदन सलकनेछ ।
१२. व्र्ापार व्र्वसार् वा कार्ाििर् रहेको स्थानमा पररिर् िल्ु ने लववरण सलहतको २४ लफट भन्दा बढीको
लवज्ञापन सामाग्री रािन् पाइने छै न ।
१३. स्वीकृ लत नलिइ रालिएका लवज्ञापनमि
ू क सामाग्री नगर प्रमि
ु को आदेशिे जनु सक
ु ै बित हटाउन
सलकनेछ । र्स्तो सामाग्री हटाउँदा िागेको ििि समेत सम्बलन्धत लवज्ञापन राख्ने व्र्लि, लनकार् वा
संस्थाबाट असि
ू उपर गररनेछ ।
१४. स्वीकृ त समर्ावलध लभत्र थप समर्को िालग लवज्ञापनमि
ू क सामाग्री रािन् े अनमु लत लिन आएमा िाग्ने
दस्तरु मा १० प्रलतशतसम्म छुट लदइनेछ ।
१५. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे तोके को प्रिलित काननू को उल्िंघन हुने िािक तथा र्ात्रहु रू समेतको
ध्र्ान लिच्ने, भि्लकिो, आँिा लतरलमराउने गरी लिलजटि लवज्ञापनका सामाग्री रािन् पाइने छै न ।
१६. लवज्ञापन गने व्र्लि वा सस्ं थािे लवज्ञापनका िालग स्वीकृ लत लिएको समर्ावलध समाप्त भएको १५
लदनलभत्र त्र्स्ता सामाग्री हटाउनु पनेछ । अन्र्था नगरपालिकािे हटाउन िगाउने छ । र्सरी हटाउँदा
िागेको ििि समेत सम्बलन्धत व्र्लि वा सस्ं थाबाट असि
ू उपर गररनेछ ।
१७. लवज्ञापन कर संकिन नगरपालिका आफैं िे वा अन्र् व्र्लि, लनकार् वा संस्थासँगको साझेदारीमा
संकिन गनि सक्नेछ ।
१८. लवज्ञापन करबाट सक
ं िन गररएको रकम प्रिलित काननू बमोलजम प्रदेश सलं ित कोर्मा जम्मा गररनेछ ।
अनुसूची – ८
बहाल र्बटौरी शुल्क
नगरपालिकािे प्रलत वगिलफट प्रलत मलहना रु. २।- का दररे टमा वहाि लवटौरी कर िगाउनेछ । र्स
बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व र्शर्िक नं ११३२२ बहाल र्बरौटी कर र्शर्ि कमा दालििा गनिपु नेछ ।
अनस
ु च
ू ी–९
सवारी साधन पार्कि ङ शुल्कको दररेट
र्स बमोलजमको राजश्व रकम राजश्व र्शर्िक नं १४२४१ पार्कि ङ र्शर्िकमा दालििा गनिपु नेछ ।
१.
२.
३.
४.
५.

दईु पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा रु. १०।००
तीन पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा रु. १५।००
िार पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा रु. २०।००
६ पाङ्ग्रे प्रलत घण्टा रु. ३०।००
अन्र् प्रलत घण्टा रु. ५०।००
अनुसूची – १०
सेवा, शुल्क र दस्तुर
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र्स.नं.

आम्दानीको र्शर्िक

करको दर

कै र्ियत

१.

प्रर्तर्लर्प सेवा शल्ु क

क.

कम्प्र्टु र लप्रन्टबाट प्रलतलिलप लिदा

रू.३०।-

ि.

कार्ाििर्को अलभिेिको प्रलतलिलप शल्ु क प्रलत कलप

रू.५।-

A-4 साइज

ग.

कार्ाििर्को अलभिेिको प्रलतलिलप शल्ु क प्रलत कलप

रू.१०।-

A-3 साइज

घ.

लनवेदन दस्तुर

रू.१०।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासर्नक सेवा शुल्क र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
२.

र्सिाररस

क.

व्र्वसार् दताि लसफाररस

रू.१,०००।-

ि.

उद्योग दताि लसफाररस

रू.२०००।-

ग.

घर बाटो लसफाररस

मल्ु र्ांकनको रू ७५।- प्रलत
िाि

घ.

घर बाटो लसफाररस अंशबन्िा

रू. २०००।-

ङ.

िार लकल्िा लसफाररस

मल्ु र्ांकनको रू २५।- प्रलत
िाि

ि.

छुट जग्गा दताि लसफाररस

प्रलत आना रू.५०।-

छ.

वैदले शक रोजगार लसफाररस

रू.५००।-

ज.

छात्र वृलत्त लसफाररस

लन:शल्ु क (गररब तथा
जेहन्े दार) अन्र् रू५००।-
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पलहिाको सक्कि
लसफाररस सलहत आएमा
छ मलहनासम्म लनज
व्र्लििे पनु : लिदा
दोहोरो शल्ु क लतनि नपने ।

झ.

नामसारी लसफाररस

रू १०००।-

ञ.

जग्गाधनी प्रमाणपजु ाि प्रलतलिलप लसफाररस

रू.१०००।-

ट.

जग्गाधनी पजु ािमा घर कार्म लसफाररस

रू. ५००।-

ि.

नागररकता लसफाररस

लन:शल्ु क

ढ.

करिि
ु ा लसफाररस

लन:शल्ु क

ण.

घर कोठा िोल्ने सेवा दस्तरु

रू.१०००।-

त.

तीन पस्ु ते फोटो टाँस लसफाररस

रू.१०००।-

थ.

मोही िगत कट्टा लसफाररस

रू.२०००।-

द.

मोही नामसारी लसफाररस

रू.१०००।-

ध.

मोही बािफाँि लसफाररस

रू.१०००।-

न.

लवधतु तथा धारा लमटर जिान लसफाररस (आवासीर्)

रू.५००।-

प.

लवधतु लमटर जिान व्र्वसार्ीक थ्री फे ज िाइन

फ.

विद्यत
ु तथा धारा ममटर नामसारी मसफाररस िापत ।

ब.

TOD ममटर िडान मसफाररस

भ.

फरक -फरक नाम थर एकै प्रमालणत लसफाररस

रू.५००।-

म.

फरक- फरक जन्मलमलत संशोधन लसफाररस

रू.५००।-

र्.

आलथिक अवस्था लवपन्न / ज्र्ेष्ठ नागररक/अपागतं ा / दलित तथा
जनजालत प्रमालणत लसफाररस

लन:शल्ु क

र.

आलथिक अवस्था सम्पन्न भएको प्रमालणत

ि.

सजिलमन मिु ल्ु का लसफाररस

रू. १०,०००।रू.५००।रू. १५,०००।-

रू. १०००।-

रू.५००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४३ र्सिाररस दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
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मृत्र्ु नाता प्रमालणतको
सजिलमन बाहेक ।

३.

र्वद्याथी अध्ययन र्सिाररस साँग सम्बर्न्धत

क.

अग्रं ेजीमा गररएका स्वदेशी तथा वैदले शक लवद्याथी अध्र्र्न

रू.२००।-

ि.

नाता कार्म लसफाररस

रू.२००।-

ग.

करिि
ु ा

लनिःशल्ू क

घ.

सम्पलत्त मल्ू र्ाङ्कन

रू.२,०००।-

ङ.

वालर्िक आर् प्रमालणत

रू. २००।-

ि.

लववालहत/ जन्म/ अलववालहत/ ठे गाना संशोधन लसफाररस

प्रलत लसफाररस रू२००।-

छ.

अन्र्

रू २००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४३ र्सिाररस दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
४.

एम्वुलेन्स दस्तुर

क.

१० लक.लम.सम्मको

रू.३००।-

ि.

१० देलि १५ लक.लम.सम्म

रू.५००।-

ग.

त्र्स पलछ प्रलत लक.लम.

रू.३०।-

राजश्व र्शर्िक न.ं १४२१९ अन्य सेवा शल्ु क तथा र्बक्री र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
५.

नाता प्रमार्णत

क.

जीलवत नाता प्रमालणत

रू.५००।-

ि.

मृत्र्ु नाता प्रमालणत

रू.२००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४५ नाता प्रमार्णत र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
६.
क.

पञ्जीकरण
जन्म‚ लववाह‚ मृत्र्‚ु बसाइँ सराइँ‚ सम्बन्ध लवच्छे द

रू.१००।-
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घटना घटेको ३५ लदन
लभत्र लनिःशल्ु क

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४४ व्यर्िगत घटना दताि र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
७.

न्यार्यक सर्मर्तबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन – २०७४ को दिा
४७(१) बमोर्जमका मद्दु ा

क.

लनवेदन लफराद दताि

रू १००।-

ि.

प्रलतलिलप प्रलत पाना

रू ५।-

ग.

लमिापत्र दस्तुर

रू १०००।-

घ.

जग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रलत आना

रू १००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
८.

न्यार्यक सर्मर्तबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन २०७४ को दिा ४७
(२) बमोर्जमका मद्दु ामा

क.

लनवेदन लफराद दताि

रू१०००।-

ि.

प्रलतलिलप प्रलत पाना

रू ५।-

ग.

लमिापत्र दस्तुर

रू १०००।-

घ.

कोटि लफ (अदािलत दस्तरु बमोलजम)

लबगो बमोलजम

ङ.

जग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रलत आना

रू २००।-

राजश्व र्शर्िक न.ं १४२२१ न्यायीक दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
९.

र्शिासाँग सम्बर्न्धत (सस्ं थागत)

क.

कक्षा आठको ग्रेि लसट प्रलतलिलप

रू ३००।-

ि.

जन्मलमलत, नाम थर पररवतिन लसफाररस

रू ३००।-

ग.

अनमु लत पवु ि प्राथलमक

रू १०,०००।-

घ.

अनमु लत आधारभतू (१-५)

रू १५,०००।-

ङ.

अनमु लत आधारभतू (६-८)

रू २०,०००।-
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धरौटी बापत

ि.

अनमु लत माध्र्ालमक(९ - १०)

रू २५,०००।-

छ.

अनमु लत माध्र्ालमक(११ - १२)

रू ५०,०००।-

ज.

नाम पररवतिन(आ.लव)

रू २५,०००।-

झ.

नाम पररवतिन(मा.लव)

रू ५०,०००।-

ञ.

क्र्ाम्पस लसफाररस

रू १०,०००।-

ट.

प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण

रू ५००।-

ि.

कक्षा ८ को पररक्षा शल्ु क(संस्थागत)

रू ५००।-

ढ.

लवर्र्धार पररवतिन वा थप(कक्षा ११-१२ )

रू ५,०००।-

ण.

स्थान पररवतिन आउने/जाने (पवु ि प्राथलमक)

रू ५,०००।-

त.

स्थान पररवतिन आउने/जाने (आधारभतू १-८)

रू २५,०००।-

थ.

स्थान पररवतिन आउने/जाने(माध्र्ालमक)

रू ५०,०००।-

द.

लनर्लु ि तथा पदस्थापना

रू ५००।-

ध.

लशक्षक सरुवा सहमलत(न.पा बालहर)

रू १०००।-

न.

लशक्षक भनाि अनमु लत

रू ५००।-

प.

िेिा पररक्षक लनर्लु ि(आधारभतू सम्म)

रू ५००।-

फ.

िेिा पररक्षक लनर्लु ि(माध्र्ालमक)

रू १०००।-

ब.

बैङ्क िाता नलवकरण लसफाररस

रू ५००।-

भ.

बैक िाता सिािन लसफाररस नलवकरण ( सामदु ालर्क लवद्यािर्
बाहेक)

म.

लशक्षा सम्बन्धी अन्र् लसफाररस

५,००।रू ५००।-
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नगरपालिका लभत्रकै
स्थान
पररवतिनको हकमा
५० प्रलतशत मात्र
िाग्नेछ ।

राजश्व
१०. र्शर्िक न.ं १४२२३ र्शिा िेत्रको आय र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१०.

पशु सेर्वा सम्िदन्धर्त

क.

कािि दताि शल्ु क

रू १०।-

ि.

प्रर्ोगशािा पररक्षण

रू १०।-

ग.

पोष्टमाटिम पशु

रू २००।-

घ.

पोष्टमाटिम पन्छी

रू २५।-

ङ.

ओसार- पसार लसफाररस प्रलत पशु

रू १००।-

ि.

ओसार- पसार लसफाररस प्रलत पन्छी

रू १।-

छ.

पशु मृत्र्ु लसफाररस

रू १००।-

ज.

पशु बन्ध्र्ाकरण प्रलत पशु

रू १०।-

झ.

रे लवज िोप प्रलत पशु

रू १००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासर्नक सेवा शुल्क र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
११.

कृदष सम्िन्धी

क.

रासार्लनक मि लवक्रेता/दताि/नलवकरण लसफाररस

रू ५००।-

ि.

लवउलवजन कारोवार अनमु लत पत्र/ दताि/नलवकरण लसफाररस

रू ५००।-

ग.

िरु ा लवर्ादी लबक्रेता अनमु लत पत्र/ दताि/नलवकरण लसफाररस

रू ५००।-

घ.

कृ लर् शािाका अन्र् लसफाररस

रू ५००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४३ र्सिाररस दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१२.

सघं सस्ं था नवीकरण

क.

सघं सस्ं था दताि लसफाररश

रू.२०००।-
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टोि सधु ार/टोि लवकास

सलमलत
सम्बलन्धत
विामा गदाि लनिःशल्ु क
ि.

संघ संस्था नवीकरण लसफाररश

रू.१०००।-

ग.

संघ संस्था दताि

रू. २०००।-

घ.

बस व्र्वसार् सलमलत दताि

रू. १०,०००।-

ङ.

संघ संस्था नवीकरण

रू. १०००।-

ि.

संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्था मसफाररश

रू. २,०००।-

छ.

“घ” वगिको लनमािण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र दस्तरु

रू. १०,०००।-

ज.

“घ” वगिको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर

झ.

“घ” वगिको इजाजतपत्र
मलहनालभत्र)

ञ.

“घ” वगिको इजाजतपत्र प्रलतलिलप दस्तुर

ट.

“घ” वगिको लनमािण व्र्वसार्ी नामसारी तथा नाम सशोधन
रू. २०००।इजाजत पत्र दस्तुर

नवीकरण

रू. ५,०००।-

(म्र्ाद नाघेको छ

रू. ७,५००।रू. १०००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा शुल्क र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१३.

घर नकसा पास साँग सम्बर्न्धत

क.

माटो जोिाइ टार्ि जस्ता छाना (अस्थार्ी टहरा) आवासीर्

प्रलतगोटा रू.१०००।-

ि.

माटो जोिाइ टार्ि जस्ता छाना (अस्थार्ी टहरा) व्र्ावसालर्क

प्रलतगोटा रू.५०००।-

ग.

रस टहरा आवासीर्

प्रलतगोटा रू.५०००।-

घ.

रस टहरा व्र्ावसालर्क

वगि लफट रू १५।-

ङ.

पक्की ईटा माटोको जोिाइ

प्रलत व.फी रू.२।-

ि.

पक्की ईटा लसमेन्ट जोिाइ

प्रलत व.फी रू.६।-
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नलवकरण दस्तुरुको
अवलध गणना गनि आ.
ब. िाई आधार मान्ने

छ.

फ्रेम स्रक्िर (आवासीर् २००० व.लफ. सम्म)

प्रलत व.फी रू.१०।-

ज.

फ्रेम स्रक्िर (आवासीर् २००१ देलि ३००० व.लफ. सम्म)

प्रलत व.फी रू.१५।-

झ.

फ्रेम स्रक्िर (आवासीर् ३००१ व.लफ. भन्दा बढी )

प्रलत व.फी रू.२०।-

ञ.

फ्रेम स्रक्िर (हाउलजगं र व्र्ावसालर्क २००० व.लफ. सम्म )

प्रलत व.फी रू२०।-

ट.

फ्रेम स्रक्िर (हाउलजगं र व्र्ावसालर्क २००१ देलि ३०००
प्रलत व.फी रू.३०।व.लफ. सम्म )

ठ.

फ्रेम स्रक्िर (हाउलजगं र व्र्ावसालर्क ३००० व.लफ. भन्दा
प्रलत व.फी रू.३५।बढी)

ि.

अपाटिमन्े ट

प्रलत व.फी रू.४०।-

ढ.

नक्सा लनवेदन

रू १०००।-

ण.

नक्सा संशोधन शल्ु क

प्रलत व.फी रू.१।-

त.

नक्सा नामसारी

प्रलत व.फी रू.२।-

थ.

प्रालवलधक सेवा शल्ु क

रू१५००।-

द.

लनमािण सम्पन्न र आंलशक लनमािण सम्पन्न प्रमाण पत्र

रू ५००।-

ध.

नक्सा प्रलतलिलप प्रमालणत

रू १०००।-

न.

नक्सा नवीकरण (DPC)

प्रलत व.फी रू २।-

प.

लनमािण सम्पन्न िगार्तका अन्र् प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी दस्तरु

५००।-

(१) एकि मलहिाको स्वालमत्वमा रहेको लनजी भवनहरू लनमािण गरे मा िाग्ने दस्तुरमा १००० व.लफ. सम्मको भवनमा ५०
प्रलतशत छुट लदइनेछ र सो भन्दा मालथ १० प्रलतशत छुट लदइनेछ ।
(२) अपाङ्गको स्वालमत्व रहेको लनजी भवनहरू लनमािण गरे मा िाग्ने दस्तुरमा िाग्ने दस्तुरमा १००० व.लफ. सम्मको भवनमा
५० प्रलतशत छुट लदइनेछ र सो भन्दा मालथ १० प्रलतशत छुट लदइनेछ ।
(३) पवू ि नक्सापास भएको प्रमाण पेश गरी ममित हुने क्षेत्रफि िि
ु ाई ममित इजाजत माग भई ममित सधु ार इजाजत लदँदा सधु ार
ममित हुने क्षेत्रको प्रलत वगि फुट हािको दररे टिे शल्ु क लिइनेछ ।
(४) स्वीकृ त नक्साको म्र्ाद थप गदाि अनमु लत लिँदा िागेको दस्तरु को ५ प्रलतशत दस्तरु लिई पनु : २ वर्िको िालग म्र्ाद थप
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गररनेछ ।
(५) सालबक गा.लव.स. र नगरपालिकाबाट नक्सा पास गरी वा नगरी मापदण्ि लवपरीत लनमािण भएका घरहरूको व्र्वस्थापन र
सो को शल्ु क नगरपालिकाको संशोलधत भवन लनमािण प्रमाणीकरण कार्िलवलध बमोलजम हुनेछ । लव.सं.२०५० साि भन्दा
अगािी लनमािण भएको घरको हकमा सो घर दताि गनि आएमा एकमष्टु रू २०००।- लिईनेछ । (६) नगरपालिका क्षेत्रलभत्र
घेराबेरा लनमािण गनि नक्सापास दस्तरु प्रलत रलनङ फुट पक्कीमा रु. १०।– र कच्िी र तारबारमा रु. ५ लिइनेछ ।
(७) नगरपालिकालभत्र तारे होटि तथा स्वदेशी कच्िा पदाथिमा आधाररत उद्योग सिं ािन गनि आउने व्र्लि वा सस्ं थािाई
नक्सापास दस्तरु मा ५० प्रलतशत छुट लदइनेछ ।
(८) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सामदु ालर्क सस्ं थाहरुिे लनमािण गने भवनको नक्शापास दस्तरु मा ५० प्रलतशत छुट लदईनेछ ।
(९) अश
ं वणिा वा हकवािाको मृत्र्ु भई नामसारी भई आएको जग्गामा स्वीकृ त लिई लनमािण भएको नक्शा नामसारी गदाि
एकमष्टु रू. १,०००।– मात्र िाग्नछ
े ।
राजश्व र्शर्िक नं. १४२४२ नकसापास दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१४.

उद्योग दताि/ र्सिाररश

क.

५० हर्ि पावरभन्दा मालथ क्षमता भएको

रू.२०,०००।-

ि.

२० देलि ५० हर्ि पावरसम्म क्षमता भएको

रू.१५,०००।-

ग.

१० देलि २० हर्ि पावरसम्म क्षमता भएको

रू.१०,०००।-

घ.

१० हर्ि पावर सम्मको क्षमता भएको उद्योग

रू.५,०००।-

ङ.

उद्योग/पेशा/ व्र्वसार् नामसारी, ठाउँसारी, नाम संशोधन, पँलू ज
रू.२,०००।वृलद्ध लसफाररश
राजश्व र्शर्िक न.ं १९६१३ व्यवसाय रर्जष्ट्रेशन दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।

१५.

र्नमािण सामाग्रीबाट हुने सिक अवरोध दस्तुर
लववरण (प्रलतलदन प्रलतवगि लफट)

लपि सिक

कच्िी सिक

क.

विा नं. १ देलि ४ सम्म

रू.१.५०।-

रू.१।-

ि.

विा न.ं ५ देलि ९ सम्म

रू २।-

रू.१.५०।-

नोट: साविजलनक आवागमनमा बाधा पग्ु ने गरी लनमािण सामाग्री राख्न पाइने छै न । सिक क्षेत्रमा राख्नपु ने भएमा
तोलकए बमोलजमको शल्ु क बझु ाउनु पनेछ । अन्र्था नगरपालिकािे जनु सक
ु ै बित जफत गरी आम्दानी बाध्न सक्नेछ ।
राजश्व र्शर्िक न.ं १४२४९ अन्य दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
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१६.

अन्य र्सिाररस

क.

२० िािसम्मको ठे क्का अनभु व लसफाररस

रू.१,०००।-

ि.

२० िािभन्दा मालथको ठे क्का अनभु व लसफाररश

रू.२,०००।-

ग.

भि
ु ानी लववरण प्रमालणत

रू.५००।-

घ.

अस्थार्ी बसोबास लसफाररश

रू.१,०००।-

ङ.

रोक्का फुकुवा लसफाररश

रू.५००।-

ि.

विा/नगरपालिकाबाट जारर भएका प्रमाणपत्र
प्रर्ोजनको िालग प्रमालनकरण दस्तरु

छ.

अन्र् लसफाररस दस्तुर(मालथ उल्िेि नभएका )

बैदले शक

रू.५००।रू.५००।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२४३ र्सिाररस दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१७.

सिक कटान दस्तुर
कनेक्सन होि कटान :

क.

(१) लपि तथा लपलसलस

रू.५,०००।-

(२) ग्राभेि तथा कच्िी

रू.२,५००।-

ि.

लपि तथा लपलसलस (प्रलत रलनङ लमटर)

रू.३,०००।-

ग.

ग्राभेि/कच्िी सिक क्रलसङमा (प्रलत रलनङ लमटर)

रू. ५००।-

घ.

ग्राभेि/कच्िी सिक लकनारा िाइलनङ (प्रलत रलनङ लमटर)

रू. ५०।-

नोट:
(क ) इजाजत लवना सिक कटान गरे को फे िा परे मा िाग्ने दस्तरु को दोब्बर जररवाना लिइनेछ । त्र्सरी इजाजत लवना
सिक कटान गरे को सिू ना लदने संघ संस्था वा व्र्लििाई थप दस्तरु को २५ प्रलतशत परु स्कार लदइनेछ ।
राजश्व र्शर्िक न.ं १४२४९ अन्य दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१८.

आयस्रोत मूल्याङ्कन र्सिाररस
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क.

वालर्िक रू. १० िाि सम्मको

रू.१,०००।-

ि.

वालर्िक रू. २० िािसम्मको

रू.२,०००।-

ग.

वालर्िक रू. ३० िािसम्मको

रू.३,०००।-

घ.

वालर्िक रू ५० िािसम्मको

रू.५,०००।-

ङ.

वालर्िक रू. ५० िाि भन्दामालथको

रू.१०,०००।-

राजश्व र्शर्क नं. १४२४३ र्सिाररस दस्तुर र्शर्िकमा दार्खला गनिपु नेछ ।
१९.

सम्पर्ि मूल्याङ्कन र्सिाररस

क. मल्ू र्ाङ्कन प्रमालणत लसफाररस सेवा शल्ु क प्रलत हजार रू. १ का दरिे लिइनेछ । तर वैदले शक प्रर्ोजनका िालग िाग्ने
शल्ु कमा २५ प्रलतशत छूट लदइनेछ ।
ि. घरजग्गाको मल्ू र्ाङ्कन र्सै ऐनको अनसु िू ी-१बमोलजम गररने छ ।
ग. भौलतक संरिनाको मल्ू र्ाङ्कन वा भौलतक संरिनाको सम्बन्धमा लसफाररस गनिका िालग नक्सापास प्रमाणपत्र वा
१९.१ नक्सापास दस्तरु बझु ाएको लनस्सा अलनवार्ि पेश गनिपु नेछ । त्र्स्तो प्रमाण पेश गनि नसेकोको हकमा मौजदु ा भौलतक संरिनाको
आकार प्रकारका धारमा िाग्ने नक्सापास दस्तुर बाबारको रकम जररवाना लिइ मात्र लसफाररस लदइनेछ । कोही कसैिे आफ्नो
जग्गाको हक क्षेत्रभन्दा बालहर पने गरी बनाएको भौलतक संरिनाको मल्ू र्ाङ्कन गराइ कर शल्ु क भि
ु ान गनिि
ु ाई उि जग्गाको
स्वालमत्व प्रालप्तको आधार मालनने छै न ।
जग्गाधनी वा हकवािाको मृत्र्क
ु ो कारण अंशबण्िा वा बकसपत्रबाट हुने हक हस्तान्तरण बाहेक रलजष्ट्रेशन पाररत प्रर्ोजनका
िालग घरबाटो प्रमालणत लसफाररस गदाि रालजष्ट्रेशन पाररत प्रर्ोजनको िालग मािपोत कार्ाििर्िे कार्म गरे को जग्गाको
१९.२ मल्ू र्ाङ्कन दरको आधारमा लबक्री हुने जग्गामा मािपोत मल्ू र्ाङ्कनको ०.३० प्रलतशतका दरिे कम्तीमा रू. १०० नघट्ने गरी
हुने आउने रकमको ५० प्रलतशत शैलक्षक लवकास कोर् र ५० प्रलतशत लवपद् व्र्वस्थापन कोर्मा जम्मा गररनेछ ।
२०.

प्राकृर्तक स्रोत उपयोग र र्नकासी कर सम्बन्धी
संकिन प्रलत क्र्लु वक लफट

लनकासी प्रलत
क्र्लु वक लफट

क.

माटो

रू.०.५०।-

रू.१।-

ि.

बािुवा

रू.३।-

रू.६।-

ग.

ढुंगा

रू.७५।-

रू.१५०।-

घ.

िानी लसफाररस र नवीकरण

रू.५०,०००।-
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ङ.

िानी अनमु लत/दताि /नवीकरण

रू.५०,०००।-

ि.

वालसंग/लफरलफरे संिािन अनमु लत

रू.२,००,०००।-

छ.

वालसंग/लफरलफरे नलवकरण

रू.१,००,०००।-

प्िलटङ लसफाररस प्रलत आना

रू.१०,०००।-

झ.

लनजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृ लत(१ रोपनी सम्म लनलज प्रर्ोग वा
कृ लर् प्रर्ोजन)

रू.१०,०००।-

ञ.

लनजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृ लत व्र्वसालर्क प्रर्ोजन प्रलत
रोपनी

रू.५,०००।-

ट.

लनजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृ लत एक रोपनी भन्दा मालथ प्रलत थप रू.२,०००।रोपनी

ठ.

प्रशोलधत लपउने पानी

ि.

दिपो िर्ताथ र्तर्ा नदर्वकरण िस्र्तुर

ज.

प्रलत लिटर रू. ०.१०।-

क. दईु वा सोभन्दा बढी लनमािण सामाग्री लवतरण गने लिपो दताि

रू. ५०,०००।-

ि. दईु वा सोभन्दा बढी लनमािण सामाग्री लवतरण गने लिपो
नलवकरण दस्तुर

रू.२५,०००।-

ग. एक मात्र लनमािण सामाग्री लवतरण गने लिपो दताि

रू. २५,०००।-

घ. एक मात्र लनमािण सामाग्री लवतरण गने लिपो नलवकरण

रू.१०,०००।-

राजश्व र्शर्िक न.ं १४२७२ खानी रोयल्टी र १४२७३ जलस्रोत रोयल्टी र्शर्िकमा
दार्खला गनिपु ने ।
२१.

नगर सच
ू ना के न्रका सामाग्रीको दैर्नक भािादर

क.

हिभािा

रू.१५००।-

ि.

मलल्टलमलिर्ा प्रोजेक्टर

रू.१०००।-
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लनवेदन दस्तुर वापत रू.
१,०००।-

ग.

कम्प्र्टू र

रू.७००।-

घ.

ह्वाइट र सफ्ट वोिि

रू. २००।-

नगर राजपत्र
ङ.

५० पेजसम्मको

रू.१५।-

५० पेज भन्दा मालथ

रू.३०।-

राजश्व र्शर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त र्शर्िकमा दार्खला
गनिपु नेछ
२२.

सवारी साधन भािा

क.

लरपर प्रलतघण्टा ( सरकारी तथा नपाबाट गलठत उपभोिा
सलमलतिाई
नोट:

प्रलतघण्टा रू. ६००।-

(क) लरपर प्रर्ोग गनेिे अग्रीम रकम जम्मा गनपिु नेछ । भािा
नपाको गेटबाट गएको समर्देलि लफताि भएको समर्को िगबक
ु
भरे को आधारमा िागू हुनेछ । नगरपालिकाको काममा
उपभोिाबाट प्रर्ोग हुदँ ा दैलनक १० घण्टा र अन्र्मा ८ घण्टाको
१ लसफ्ट हुनछ
े ।
(ि) लरपर प्रर्ोग गदाि िाग्ने इन्धन, ढुवानी भािा तथा अपरे टर र
हेल्परको िरु ाकी िििको व्र्वस्था भािामा िैजाने लमिाउनु
पनेछ ।
राजश्व र्शर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त र्शर्िकमा दार्खला
गनिपु नेछ।
२३.

िोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शल्ु क मार्सक दररेटमा (भ्याटसर्हत)

क.

विा नं.१ देलि ४ सम्म प्रलत घर

रू.२००।-

ि.

विा न.ं ५ देलि ९ सम्म प्रलत घर

रू. ३००।-

ग.

विा नं.१ देलि ४ सम्म प्रलत िरु ा पसि

रू. ३००।-

घ.

विा नं. ५ देलि ९ सम्म प्रलत होिसेि पसि

रू. ३५०।-
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ङ.

विा नं.१ देलि ४ सम्म सानो होटि (४ टेवि सम्म)

रू. ३५०।-

ि.

विा नं. ५ देलि ९ सम्म ठूिो होटि (४ टेविभन्दा मालथ १०
रू. ४५०।टेविसम्म)

छ.

ठूिो होटि

रू. १,५००।-

ज.

अस्पताि/नलसिङ होम

रू.२,०००।-

झ.

लवद्यािर् तथा अन्र् संस्था

रू.५००।-

राजश्व र्शर्िक न.ं १४२१९ अन्य सेवा शल्ु क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त र्शर्िकमा दार्खला
गनिपु नेछ।

२४.

मार्थ नखुलेका अन्य र्सिाररसमा

रू.५००।-

राजश्व र्शर्िक नं.
१४२४३ र्सिाररस
दस्तुर र्शर्िकमा
दार्खला गनिपु नेछ ।

अनुसूची – ११
घरजग्गा रर्जष्ट्रेशन दस्तुर
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र घरजग्गा वा अन्र् सम्पलत्तहरू दालििा िारे ज तथा नामसारी र रलजर्र् ेशन शल्ु क
प्रदेश सरकार र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । र्स बमोलजम प्राप्त राजश्व रकम र्शर्िक नं
१४१७७ घरजग्गा रर्जष्ट्रेशन दस्तुर लशर्िकमा दालििा गनिपु नेछ।
अनुसूची – १२
छुट सम्बन्धी व्यवस्था
१. आ.व. ०७७/७८ को कालतिक मसान्तसम्म कर दालििा गने करदाताहरुिाई िाग्ने करमा १०% छुट लदइनेछ ।
२. लवद्याथीहरूको वैदले शक अध्र्र्न प्रर्ोजनको िालग मल्ू र्ाक
ं नमा देिाएको घरभािामा कर छुट हुनेछ ।
३. आ.ब.२०७६/०७७ को ३ मलहनाको भािा कर छुट गररनेछ ।
अनुसूची – १३
जररवाना
१. गत आ.व. सम्मको बक्र्ौता कर, दस्तरु र महसि
ु िािु आ.व.को दर बमोलजम पौर् मसान्तसम्म नवझु ाएमा सो
पलछ वक्र्ौता रकममा थप १०% जररवाना िगाई असि
ु उपर गररनेछ ।
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२. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र लनर्ेध गररएको साविजलनक सिक, फुटपाथमा सवारर साधन पालकि ङ वा
व्र्ापार वा फोहोरमैिा गने व्र्लि वा संस्थािाई नगरकार्िपालिकाको लनणिर् अनसु ार जररवाना लिईनेछ ।
३. अनमु लत नलिई गैरकाननु ी रुपमा फे िा परे का वािवु ा र माटोिगार्तका प्राकृ लतक श्रोतको हकमा देहार्
बमोलजमको जररवाना लिईनेछ ।
अ.पलहिो पटक
(क) माटो प्रलत लरपर -रू ८,०००।-, लमलनलरपर - रू ६,०००।-, लमलनरक - रू ४,०००।–
(ि) वािवु ा प्रलत लरपर - रू २४,०००।-, लमलनलरपर-रू १६,०००।-,लमलनरक- रू ८,०००।–
आ. पटक पटक दोहोररएमा पटकै लपच्छे दोब्बर जररवाना लिईनेछ ।
४.
५.





र्स अनसु लु ि बमोलजम गररने जररवानाको ४० प्रलतशतिे हुन आउने रकम परु स्कार स्वरुप सहर्ोगी सस्ं थािाई
उपिब्ध गराईनेछ ।
सहकारी संस्थािे काननु बमोलजम बझु ाउनपु ने लवलवरण समर्मा नबझु ाएमा देहार् बमोलजम जररवाना गररने छिः
साधारण सभाको लववरण १५ लदन लभत्र नबझु ाएमा पलहिो पटक रू ५,०००।- वा पँजु ीकोर्को ०.१
प्रलतशतमा जनु कम हुन्छ सो रकम असि
ु उपर गररनेछ ।
सोही व्र्होरा पनु दोहोररएमा प्रत्र्ेक पटक दोब्बर जररवाना िगाईनेछ ।
मालसक लववरण प्रत्र्ेक मलहनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझु ाएमा रू. २००।- जररवाना, अको मलहनाको
७ गतेसम्म बझु ाएमा रू. ५००।- र पनू िः सोही व्र्होरा दोहोराएमा प्रत्र्ेक पटक दोब्बर जररवाना िगाइनेछ ।
ऐन बमोलजम बझु ाउनपु ने अन्र् लववरण तोलकएको समर्मा नबझु ाएमा प्रथम पटक (१५ लदन लभत्र) रू ५००।र एक मलहना सम्म पलन नबझु ाएमा रू. ५,०००।- जररवाना लिईनेछ ।
र्स बमोलजम प्राप्त राजश्व रकम र्शर्िक नं. १४३१२ प्रशासनीक दण्ि जररवाना लशर्िकमा
दालििा गनिपु नेछ ।
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