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                                    भाग १ 

आर्थिक ऐन , २०७८ 

प्रस्तावनााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 
कार्ािन्वर्न गने प्रर्ोजनका ननलमत्त स्थानीर् कर, शुल्क, दस्तुर र जररवाना संकिन गनि छुट 
ददन तथा अन्र् आर् संकिनको प्रशासननक व्र्वस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोिे नेपािको 
संववधानको धारा २३० बमोजजम कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको 
छ । 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः ( १) र्स ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७८ रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन २०७८ श्रावण १ गते देखि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रमा िागु हुनेछ । 

२. सम्पत्ति कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूर्ि (१) बमोजजम सम्पवत्त कर 
िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

३. भूममकर (मालपोत) : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र अनुसूर्ि (२) बमोजजम 
मािपोत कर िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर जग्गा बहाल कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा संस्थािे 
भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोिरी पूरै वा आंलशक तवरिे 
बहािमा ददएकोमा अनुसूर्ि (३) बमोजजम घर जग्गा बहाि कर िगाईने र असूि उपर 
गररनेछ । 

५. व्यवसाय कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताि वा ईजाजत प्राप्त गरी स्थावपत 
उधोग, व्र्ापार, व्र्वसार्, सेवा र र्स्तै प्रकारका जुनसुकै कारोवार गने व्र्जतत वा 
ननकार्िाई व्र्वसार्को प्रकृनत, आर्थिक कारोवार,स्थान बबशेर् र िगानीका आधारमा अनुसूर्ि 
(४) बमोजजम व्र्वसार् कर िगाई असुि उपर गररनेछ । त्र्सरी व्र्वसार् कर असुिी गदाि 
बैङक तथा बबत्तीर् संस्था र सुपरमाकेटहरुको हकमा प्रत्रे्क कारोवार स्थिमा कारोवारको 
आधारमा अिग अिग ईकाइ मानी असुि उपर गररनेछ । 

६. जडिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जतत वा 
संस्थािे उन, िोटो, जडिबुटी, बनकस, कवािी माि र प्रिलित कानूनिे ननर्ेध गरेका 
जीवजन्तु बाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तुको हाि,लसि.,प्वांि,छािा जस्ता वस्तुको 
व्र्वसानर्क कारोवार गरेवापत अनुसूर्ि (५) बमोजजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ 
। 

७. सवारी साधन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताि भएका ररतसा,ई ररतसा र 
मेनुवि ररतसा जस्ता सवारी साधनमा अनुसूर्ि (६) बमोजजम सवारी साधनकर िगाइने र 
असुि उपर गररनेछ । 
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८. त्तवज्ञापन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने सवै प्रकारको ववज्ञापनमा अनुसूर्ि 
(७) बमोजजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

९. मनोरञ्जन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने र शुल्क लिई सञ्िािन गररन े
जुनसकैु प्रकारको मनोरञ्जन कर प्रदेशिे तोके बमोजजम  िगाईने र असुि उपर गररनेछ । 

१०. बहाल बबटौरी शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आफुिे ननमािण, रेिदेि वा 
सञ्िािन गरेका वा साविजननक ऐिानी पनति जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसि वा सिक 
वा बाटो ककनार वा ववशेर् मेिा पवि वा अनुसूर्ि (८) मा भएको व्र्वस्था बमोजजम बहाि 
बबटौरी शुल्क िगाई असुि उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ्ग शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पाककि ङ 
सुववधा उपिब्ध गराए वापत अनुसूर्ि (९) बमोजजम सवारी साधन पाककि ङ् शुल्क िगाई असुि 
उपर गररनेछ । साथै साविजननक ननजी साझेदारी अवधारणा अनुसार पाककि ङ व्र्वसार् 
सञ्िािन गने व्र्जतत वा संस्थािे नगरपालिकाबाट पूवि अनुमनत लिएको हुनुपनेछ । 

१२. सेवा शुल्क, दस्तुर: कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे ननमािण,सञ्िािन वा व्र्वस्थापन गरेको 
स्थानीर् सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनुसार अनुसूर्ि (१०) मा 
उजल्िखित स्थानीर् पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूर्िमा 
व्र्वस्था भए अनुसारको शुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. घरजग्गा रजजष्ट्रेशन शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्रका घर जग्गा वा अन्र् 
सम्पनतहरुको रजजष्ट्रेशन गदाि अनुसूर्ि (११) बमोजजम रजजष्ट्रेशन शुल्क िगाई असुि उपर 
गररनेछ । 

१४. कर छुटाः कर छुट सम्बन्धी व्र्वस्था अनुसूिी (१२) बमोजजम हुनेछ । 
१५. दण्ि जररवानााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ननर्ेध गररएका साविजननक सिक 

तथा फुटपाथमा सवारी साधन पाककि ङ वा व्र्ापार व्र्वसार् वा फोहरमैिा गने तथा प्रिलित 
कानून ववपरीतका कार्ि गनेिाई अनुसूर्ि (१३) बमोजजम जररवाना गररनेछ । कागेश्वरी 
मनोहरा नगरपालिका नगरकार्िपालिकािे समर् समर्मा र्स व्र्वस्थामा थपघट तथा 
पुनराविोकन गनि सतनछे । 

१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कायित्तवर्धाः र्स ऐनमा भएको व्र्वस्था र्सै बमोजजम र 
अन्र्का हकमा र्स ऐन सँग नबाखझने गरी कर तथा शुल्क संकिन सम्बन्धी कार्िववर्ध 
नगरपालिकाको नगरकार्िपालिकािे ननमािण गरर तोके बमोजजम हुनेछ । 

१७. यसै ऐन बमोजजम भएको मानननेाः र्ो ऐन जारी हुनु अनघ भए गरेका व्र्वस्थाहरु र्सै ऐन 
बमोजजम भए गरेको मानननेछ । 

१८. ननयम वा कायित्तवर्ध बनाउन सकनेाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नगरकार्िपालिकािे 
र्स ऐनमा भएका व्र्वस्थािाई कार्ािन्वर्न गनिका िार्ग आवश्र्क ननर्म वा कार्िववर्ध 
बनाउन सतनेछ । 

१९.  सात्तवक बमोजजम हुनेाः  र्स ऐनमा उल्िेि भएकोमा र्सै बमोजजम र र्समा उल्िेि 
नभएको हकमा साववक बमोजजम नै हुनेछ । 
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२०. खारेजी: साववकमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे िागु गदै आएका व्र्बस्थाहरु र्स 
ऐनसंग प्रनतकुि देखिएमा प्रनतकुि भएका हदसम्म िारेज हुनेछ । 

 

अनुसूची (१) 

घरको वनौटका आधारमा सम्पत्ति मूल्यांकन तथा करको दराः 

सम्पवत्त कर प्रर्ोजनको िार्ग मूल्र्ाड्कन गदाि जग्गाको हकमा अनुसिूी १(ि) बमोजजम र  
भौनतक संरिनाको हकमा अनुसूिी १(क) बमोजजम मूल्र्ाङ्कन कार्म गरी हुन आउने कुि 
मूल्र्मा सम्पवत्त कर अनुसूिी १(ग) बमोजजम लिइनेछ । 

(क) भौनतक संरचनाको मूल्यांकन देहाय बमोजजम हुनेछ । 

 

क्र.सं. 

 

घर को बनोटको वर्गिकरण 

 

प्रनत वगि 

र्िट रू. 

ह्रासकट्टी 

प्रनतशतमा 

(प्रनत वर्ि) 

कट्टी 
गने 
जम्मा 
वर्ि 

 

कैर्ियत 

१ लभत्र काँिो बादहर ईटामा माटोको जोिाइ भएका 
सबै ककलसमका घर  र काठैकाठबाट बनेको घर   

५०० ३ २५  

२ लभत्र बादहर पाको ईटा वा ढंुगामा माटोको जोिाइ 
भएका सबै ककलसमका घर   

६०० २ ३०  

३ लभत्र बादहर पाको ईटामा लसमेन्ट छाना ढिान वा 
बज्रको जोिाइ भएका सबै ककलसमका घर 
(व्र्जततगत हाउजजंग समेत)  

९०० १ ७०  

४ आर.लस.लस. फे्रम स्रतिरबाट बनेका घर   १८०० ०.७५ १००  

५ स्टीि फे्रम स्टतिर‚ फे्रववङ‚ रस‚ फाइबर वा 
र्स्तै संरिना वप्रफेतस घर  व्र्ावसार्ीक 

८०० ०.७५ १००  

६ स्टीि फे्रम स्टतिर‚ फे्रववङ‚ रस‚ फाइबर वा 
र्स्तै संरिना वप्रफेतस घर  आवासीर् 

६०० ०.७५ १००  
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७ स्टीि फे्रम स्टतिर‚ आर.लस.लस. फे्रम स्रतिरबाट 
बनेका घर व्र्ावसानर्क हाउजजङ्ग तथा 
अपाटिमेन्ट 

२५०० ०.७५ १००  

 

(ख) जग्गाको मूल्यांकन  
 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. १ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ ब्रह्मिेि गागि सिक रु. ६,००,०००।-   

  

  

  

  

ब्रह्मिेि ठूिादढक सिक रु. ६,००,०००।-   

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सिक रु. ४,००,०००।-   

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सिक गोरेटो बाटो रु. १,७५,०००।-   

ठूिादढक सातघट्टे कृवर् सिक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

२ ठूिादढक सातघट्टे सिक रु. ४,००,०००।-   

  

  

  

ठूिादढक सातघट्टे सिकसँग जोडिएका साना सिक रु. ३,००,०००।-   

ठूिादढक सातघट्टे सिक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

ठूिादढक सातघट्टे सिक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

३ कागेश्वरी िक्रपथ रु. ५,००,०००।-   

  कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोडिएको कच्िी सिक रु. ३,००,०००।-   
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कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोडिएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

कागेश्वरी िक्रपथ सँग जोडिएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

४ लभत्री पीि सिक रु. ३,००,०००।-   

५ ढकािगाउँ सिक रु. ३,००,०००।-   

  

  

 ढकािगाउँ सिक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 ढकािगाउँ सिक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

६ पातािी िाकीिा सिक रु. ४,००,०००।-   

  

  

 पातािी िाकीिा सिक सँग जोडिएका गोरेटो बाटो रु. ३,००,०००।-   

 पातािी िाकीिा सिक सँग जोडिएका बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

७ सातघट्टे गागि शदहद पाकि  सिक रु. १,५०,०००।-   

  

  

 सातघट्टे गागि सिक सँग जोडिएको गोरेटो बाटो रु. १,००,०००।-   

 सातघट्टे गागि सिक सँग जोडिएको बाटो नभएको रु. ५०,०००।-   

८ सातघट्टे वपपििाँिा सिक मजुवा रु. २,००,०००।-   

  

  

 सातघट्टे वपपििाँिा सिक सँग जोडिएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 सातघट्टे वपपििाँिा सिक सँग जोडिएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

९ अर्धकारीगाउँ-ठािो सिक रु. २,००,०००।-   

  

  

 अर्धकारीगाँउ-ठािो सिक सँग जोडिएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

 अर्धकारीगाँउ-ठािो सिक सँग जोडिएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   
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१० आिापोट सुन्दरीजि जनमागि सिक रु. ५,००,०००।-   

  

  

  

आिापोट सुन्दरीजि जनमागि सिक सँग जोिीएको कजच्ि 
सिक 

रु. २,५०,०००।-   

आिापोट सुन्दरीजि जनमागि सिक सँग जोडिएको गोरेटो 
बाटो 

रु. १,५०,०००।-   

आिापोट सुन्दरीजि जनमागि सिक सँग जोडिएको बाटो 
नभएको 

रु. १,००,०००।-   

११ कागेश्वरी िक्रपथ बाह्रबबसे सिक रु..३‚५०‚०००।-   

  

  

  

अन्र् कजच्ि सिक रु. २,५०,०००।-   

अन्र् गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   

बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. २ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ कागेश्वरी िक्रपथ (कृष्ट्णिौर गागि िण्ि) रु.५,००,०००।-   

२ पुरानो विा कार्ाििर्बाट सुन्दरीजि सिक (जनमागि) रु.५‚००‚०००।-   

३ २ नं. विा कार्ाििर्बाट कागेश्वरी धाम सिक रु.३‚००‚०००।-   

४ कृष्ट्णिौर बस्नेतगाउँ ठूिादढक सिक रु.३‚५०‚०००।-   

५ िौतारीटार हेल्थपोष्ट्ट सूर्िमण्ििी सिक रु.३‚५०‚०००।-   

६ फुर्ाँिगाउँ कटुवा सिक रु.३‚००‚०००।-   
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७ 
फुर्ाँिगाउँ सुर्िमण्ििी सुवेदीगाउँ सिक (कागेश्वरी िक्रपथ 
िण्ि बाहेक) रु.३‚५०‚०००।-   

८ ववष्ट्टगाउँ फुर्ाँिगाउँ थापागाउँ आकाशे सिक रु.३‚५०‚०००।-   

९ अन्र् कच्िी सिक रु.३‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो  रु.१‚५०‚०००।-   

११ बाटो नभएको  रु.१‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलकाविा नं. ३ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मुल्य कैर्ियत 

१ आदशि मा.वव. बत्रवेणीिोक सिक रु.५‚००‚०००।-   

२ बत्रवेणीिोक झाँगािोि सिक रु.५‚००‚०००।-   

३ भटमासेबाट वव.वप.िोक जाने सिक रु.५‚००‚०००।-   

४ कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्ट्णिौर िण्ि) रु.६‚००‚०००।-   

५ कागेश्वरी िक्रपथ (कृष्ट्णिौर गागि सिक िण्ि) रु.५‚००‚०००।-   

६ ब्रम्हिेि गागि सिक (ठूिादढक सम्म) रु.६‚००‚०००।-   

७ कच्िी मोटर बाटो भएका जग्गाहरु रु.३,००,०००।-   

८ गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरु रु.२,००,०००।-   

९ बाटो नभएका जग्गाहरु रु.१,५०,०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ४ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
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क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मुल्य कैर्ियत 

१ साँिु सिक रु.१४‚००‚०००।-   

२ कागेश्वरी िक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान िण्ि) रु.८‚००‚०००।-   

२ कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्ट्णिौर िण्ि) रु.६‚००‚०००।-   

३ कच्िी मोटर बाटो रु.५‚००‚०००।-   

४ गोरेटो बाटो रु.३‚००‚०००।-   

५ बाटो नभएको रु.२‚००‚०००।-   

६ पेप्सी सिक रु.१०‚००‚०००।-   

७ ब्रम्हिेि गागिफेदी सिक रु.८‚००‚०००।-   

८ जस्पुर सिक रु.५‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलकाविा नं. ५ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट  

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ साँिु सिक रु.१७‚००‚०००।-   

२ 
सहार्क वपि 

रु.१०‚००‚०००।- 

  
१ राधाकृष्ट्ण मागि 

 २ राधानगर  

 ३ भीममािी  

 ४ लमिनिोक मूिपानी   
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 ५ थिी लसिंिागाउँ  

 ६ गजरकोट लसिंिागाउँ  

३ पेप्सी ब्रम्हिेि सिक रु.१२‚००‚०००।-   

४ कच्िी सिक रु.६‚००‚०००।-   

५ गोरेटो बाटो रु.४‚००‚०००।-   

६ बाटो नभएको रु.३‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलकाविा नं. ६  अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ पेप्सी – ब्रम्हिेि रु.१२‚००‚०००।-   

२ वपपिबोट नलििङ रु.१५‚००‚०००।-   

३ मुखिर्ा गाउँ – बाबािोक रु.१३‚००‚०००।-   

४ बाबािोक – लमिनिोक रु.१३‚००‚०००।-   

५ नतवारीटोि – िाँगुनारार्ण रु.१२‚००‚०००।-   

६ दक्षीणढोका-नतवारीटोि रु.१८‚००‚०००।-   

७ र्ग्रनदहिलसटी लभत्र रु.१६‚००‚०००।-   

८ विा लभत्रका पतकी सिक रु.१०‚००‚०००।-   

९ विा लभत्रका कच्िी सिक रु.८‚००‚०००।-   

१० गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   
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११ बाटो नभएको  रु.४‚००‚०००।-   

१२ बाि गीताञ्जलि स्कूि देखि पेप्सी ब्रम्हिेि जोड्ने सिक रु.१४‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ७  अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ पेप्सी ब्रम्हिेि रु.१८‚००‚०००।-   

२ माहान्टार तेजववनार्क बाबािोक िाँगु पुि सम्म  रु.१३‚००‚०००।-   

३ बोिे नलििग  रु.१५‚००‚०००।-   

४ का.म.न.पा.३२ िहरे वीरेन्र िोक मूिपानी सिक  रु.१७‚००‚०००।-   

५ 
कागेश्वरी मनोहरा विा नं ९ कार्ाििर् हँुदै वीरेन्र िोक 
प्रहरी कार्ाििर्सम्म 

रु.१७‚००‚०००।- 
  

६ गान्धी फोसिपाकि  तेजववनार्क सिक रु.१७‚००‚०००।-   

७ थापा िोक तेजववनार्क सिक रु.१२‚००‚०००।-   

८ हरहर महादेव फोसिपाकि  तेज ववनार्क रु.१५‚००‚०००।-   

९ बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि  सम्म रु.१५‚००‚०००।-   

१० हजुरको धारा गणेश स्थान रु.१५‚००‚०००।-   

११ अमरलसहं िोक (विा कार्ाििर्) िापाबोट रु.१७‚००‚०००।-   

१२ राधाकृष्ट्ण मजन्दर िापाबोट रु.१२‚५०‚०००।-   

१३ िक्ष्मी नारार्ण िोक वपपिबोट राधाकृष्ट्ण मजन्दर रु.१०‚००‚०००।-   



11 

 

१४ पूणि ववनार्क हजुरको धारा रु.१२‚५०‚०००।-   

१५ 
अमरलसहं िोक (विा कार्ाििर्) बाट दक्षक्षण बोिे जाने 
सिक 

रु.१७‚००‚०००।- 
  

१६ 
बाि गीताञ्जिी स्कूि देखि िालिसे दोबाटो हँुदै पेप्सी 
ब्रम्हिेि सिक 

रु.१७‚००‚०००।- 
  

१७ बाँकी कच्िी मोटर सिकहरू रु.७‚००‚०००।-   

१८ गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   

१९ बाटो नभएको रु.४‚००‚०००।-   

२०  लभत्री वपि सिक रु.१०‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ८  अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 

१ 
बिा नं. ९ लसमाना देखि तेज ववनार्क हँुदै गौरीनाथ 
मजन्दर सम्म सिक रु.१८‚००‚०००।-   

२ 
वागमती कोरीिोर देखि मदन आर्श्रत प्रनतष्ट्ठान हुदै 
फोसिपाकि  सम्म सिक रु.१४‚००‚०००।-   

३ वागमती कोरीिोरको बाटो रु.१८‚००‚०००।-   

४ बुद्धिोकबाट सेलिव्रेसन आउने मागि रु.१०‚५०‚०००।-   

५ ॐ िोक, लशव िोक, ककराँत िोक सिक रु.९‚५०‚०००।-   

६ 
आदिशनगर ववनार्कवस्ती (नागररक साकोस) का शािा 
बाटो रु.१०‚००‚०००।-   



12 

 

७ 
तेज  ववनार्क गेटदेखि अर्धकारी गाउँ मुिपानी ६ जाने 
सिक रु.९‚५०‚०००।-   

८ 
िाँपको बोटदेखि कफतकि हँुदै अमरलसहं िोक सम्मको 
सिक रु.१०‚५०‚०००।-   

९ ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका लभत्री सिक ४ लमटरका सिक रु.१०‚००‚०००।-   

१० थामथिी देखि कफतकि जाने  सिक रु.९‚००‚०००।-   

११ 
तेज ववनार्क िोक देखि मदन आर्श्रत प्रनतष्ट्ठान हँुदै 
एअरपोटि जाने सिक रु.१४‚००‚०००।-   

१२ 
ववद्र्ा ववकास–सुशान्त मागि तथा र्िप्िेगौिा जाने लभत्री 
सिक रु.९‚००‚०००।-   

१३ साबबक १ को लभत्री सिक रु.९‚००‚०००।-   

१४ र   र्ािर विा ८ –एअरपोटि सिक रु.१५‚००‚०००।-   

१५ िाँपाबोट देखि तेज ववनार्क मजन्दर सम्मको सिक रु.९‚००‚०००।-   

१६ वीरभर – नवतमधाम मागि रु.१०‚००‚०००।-   

१७ गौरीनाथ िौक देखि अर्धकारी टोि जाने बाटो रु.१०‚००‚०००।-   

१८ कागेश्वरी मनोहरा ८ का लभत्री कच्िी सिक रु.८‚००‚०००।-   

१९ कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सिक रु.५‚५०‚०००।-   

२०  बाटो नभएको जग्गा रु.४‚००‚०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ९ अन्तगितका सिकहरुको मूल्याङ्कन दररेट 

क्र.सं. सिकको नाम प्रनत आना मूल्य कैर्ियत 
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१ पेप्सी ब्रम्हिेि सिक रु.२०‚००‚०००।-  

२ िहरे वीरेन्रिोक सिक रु.१९‚००‚०००।-  

३ िहरे विा कार्ाििर् महान्टार सिक रु.१८‚००‚०००।-  

४ िहरे र् र्ािर सिक रु.१७‚००‚०००।-  

५ ननिर्गरी सनलसटी सिक रु.१९‚००‚०००।-  

६ महान्टार तेजववनार्क सिक रु.१८‚००‚०००।-  

७ गान्धी िौकी मनोहरा मागि सिक रु.१८‚००‚०००।-  

८ सहार्क पतकी मोटरबाटो रु.१०‚००‚०००।-  

९ कच्िी मोटर बाटो रु.८‚००‚०००।-  

१० गोरेटो बाटो रु.६‚००‚०००।-  

११ बाटो नभएको जग्गाको  रु.४‚००‚०००।-  

१२ विा कार्ाििर् वीरेन्रिोक प्रहरी प्रभाग काँिाघारी सिक रु.१७‚००‚०००।-  

१३ वीरेन्र िोक मूिपानी सिक रु.१७‚००‚०००।-  

 

(ग)  सम्पत्ति करको दररेट ननम्न बमोजजम कायम गररएको छ । 

क्र.सं. घर  जग्गा मूल्य करको दर कैर्ियत 

१ पदहिो १० िािसम्म  रू.१००  प्रत्रे्क वर्िका 
िार्ग प्रत्रे्क घर  
को वावर्िक रू. २ त्र्सपनछको थप १० िािसम्म  रू.२००   
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३ त्र्सपनछको थप ३० िािसम्म  ०.०१ % 
२०० ववपद् 
व्र्वस्थापन शुल्क 
बापत  िाग्नेछ । 

 

(अनुसूर्ि १ (क) र १ 
(ि) बमोजजमको 
राजश्व  रकम राजश्व 
मशर्िक नं. ११३१३ 
सम्पत्ति कर मशर्िकमा 
दाखििा गनुिपनेछ ।) 

 

४ त्र्सपनछको थप ५० िािसम्म  ०.०२ % 

५ त्र्सपनछको थप १  करोिसम्म  ०.०३ % 

६ त्र्सपनछको ३ करोि सम्म   ०.०४ % 

७ त्र्सपनछको ५ करोि सम्म   ०.०८% 

८ त्र्सपनछको थपमा  ०.२०% 

पुनश्चाः 
१. ववपद व्र्वस्थापन कोर् बापत संकिन भएको रकम संकिन गदािको बित छुट्टै त्तववरण 

तर्ार गनुिपनेछ । 
२. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र एक व्र्जततका नाममा दताि कार्म रहेका घर  तथा 

जग्गाहरुिाई एक र्ुननट मानी कर ननधािरण गररनेछ । 
३. आवालसर्तफि  जग्गा मूल्र्ाङ्कनको िार्ग घर र घरिे ििेको जग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको 

क्षेत्रफि मात्र समावेश गने, व्र्ावसानर्कतफि  अपाटिमेन्ट बाहेकको हकमा घर बनेको क्षेत्र 
(LFAR) को दईु गुणा क्षेत्र र अपाटिमेन्टको हकमा तीन गुणा जग्गा मलू्र्ांकनमा समावेश 
गरी सम्पवत्त कर ननधािरण गररनेछ ।   

४. अपाटिमेन्टको हकमा व्र्जततको िार्ग १००० वगिकफटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ वगिकफट देखि 
२००० वगिकफटसम्म रू. ३,५००।– र सो भन्दा मार्थ जनतसुकै वगिकफट भएपनन प्रनत अपाटिमेन्ट 
रू. ६,०००।– का दरिे सम्पवत्त कर ननधािरण गने । व्र्ावसानर्क अपाटिमेन्टको हकमा 
अपाटिमेन्ट उपर्ोगमा आएको तर हक हस्तान्तरण भैनसकेको अवस्थामा सम्बजन्धत 
व्र्वसार्ीसँग घर र जग्गाको क्षेत्रफि समानुपानतक रूपमा गणना गरी एकमुष्ट्ठ सम्पवत्त कर 
िगाउने । तर बबक्रीको िार्ग राखिएको स्टकमा सम्पवत्त कर निाग्ने । 

५. घर ननमािणको स्थिगत अवस्थािाई आधार मानी सम्पवत्त कर ननधािरण गररनेछ । सम्पवत्त 
कर ननधािरण गदाि नागररकता, जग्गाधनी पुजाि, ननमािण सम्पन्न/ प्रमाणीकरण/ ननर्लमत 
प्रमाण पत्र, ब्िु वप्रन्ट िगार्तका कागजात संिग्न गनुिपनेछ  । 
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६. जजल्िा प्रशासन कार्ाििर् काठमाण्िौंद्वारा जारी ननशेधाज्ञका कारणिे आ.ब. ०७७/०७८ को 
वाँकक वतर्ौता २०७८ पौर् मसान्तसम्म वुझाउन ल्र्ाएमा जररवाना छुट गररनेछ (सम्पनत 
करको हकमा मात्र)  
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अनुसूची (५) 

 भूममकर(मालपोत) को दररेट 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र देहार् बमोजजम भूलमकर(मािपोत) िगाई असूि उपर गररनेछ । र्स 
बमोजजमको राजश्व  रकम राजश्व मशर्िक नं. ११३१४ भूममकर(मालपोत) मशर्िकमा दाखििा 
गनुिपनेछ ।) 

(क)  कृवर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुने प्रनतवद्धता गरेको जग्गामा प्रनत रोपनी रू.१६।- 
(ि) आवालशर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग हुने जग्गामा प्रनत आना रू.२५ ।- 
(ग)  साववक गागिफेदी गाववस विा नं. १,३ र २ को कुईकेि गाउँका जग्गामा प्रनत रोपनी 

रू. १००।- 

नोटाः गत वर्ि(आ.ब.०७७।०७८) को भूममकर(मालपोत)को बकयौता रकम कानतिक मसान्तसम्म 
बुझाउन आएमा चालु आ.व.कै दररेटमा असूल उपर गररनेछ ।  

अनुसूची (३)  

घर जग्गा वहाल करको दररेट 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका कुनै व्र्जतत वा संघ सस्थािे भवन, जग्गा, गोदाम 
सेि आदद आंलशक वा पुरै वहािमा िगाएका धनीसंग ननजिे बहािमा िगाएको बहाि अंक 
रकमको १० प्रनतशतका  

दरिे वहािकर लिइनेछ । नगरपालिकाबाट तोककएको न्र्ूनतम वहाि दर भन्दा कम नभएको 
वहाि संझौता पेश भएकोमा सोही बमोजजम र न्र्ुनतम दर भन्दा कम भएमा देहार् बमोजजम 
दरिाई आधार मानी बहाि कर ननधािरण गररने छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्र लभत्र 
बनेका भौनतक संरिना घरको सटर कोठाहरुको घर वहाि कर असुिी प्रर्ोजनका िार्ग न्र्ूनतम 
मालसक वहाि दर ननम्न बमोजजम कार्म गने । 

(अनुसूर्ि ३ बमोजजमको राजश्व  रकम राजश्व मशर्िक नं ११३२१ घर बहाल कर मशर्िकमा 
दाखििा गनुिपनेछ ।) 

 कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. १,२ र ३ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको  बहाल  
दररेट प्रनत महहना   

क्र.सं. व्यवसानयक (प्रनत स्कवायर र्िट आवामसय (प्रनत स्कवायर र्िट कैर्ियत 
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रू.) रू.) 

१ २५।- १०।-  

२ जग्गा भािा प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि रू. १०,०००।-  

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ४ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रनत 
महहना   

क्र.सं. सिकको नाम 
व्यवसानयक (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू) 

आवामसय (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू) 

कैर्ियत 

१ साँिु सिक ४०।- २०।-  

२ 
कागेश्वरी िक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान 
िण्ि) 

३०।- 
१०।- 

  

३ 
कागेश्वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्ट्णिौर 
िण्ि) 

३०।- 
१०।- 

  

४ कच्िी मोटर बाटो १५।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो १०।- ८।-   

६ पेप्सी सिक २०।- १०।-   

७ ब्रम्हिेि गागिफेदी सिक २०।- १०।-   

८ जस्पुर सिक १०।- ७।-   

९ थलि लसिंिा गाँउ क्षेत्र २०।- १०।-  

 
वागमती िााँट व्यवसानयक कृत्तर् प्रयोजन  प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि रू १०,०००।- 

अन्य व्यवसाय संचालन प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि रू १२,०००।- 

जग्गा 
बहालको 
हकमा 
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ब्रह्मखेल भैरवस्थान व्यवसानयक कृत्तर् प्रयोजन प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि रू १२,०००।- 

 अन्य व्यवसाय संचालन प्रनत रोपनी रू १३,०००।- 

 कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलकाविा नं. ५ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल 
दररेट  प्रनत महहना   

क्र.सं. सिकको नाम व्यवसानयक (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू.) 

आवामसय (प्रनत 
स्कवायर र्िट 
रू.) 

कैर्ियत 

१ साँिु सिक ५०।- २५।-   

२ 
सहार्क वपि 

 

 

 

  

१. राधाकृष्ट्ण मागि ३०।- १५।- 

 २. राधानगर ३०।- १५।-  

 ३. भीममािी ३०।- १५।-  

 ४. लमिनिोक मूिपानी  ३०।- १५।-  

 ५. थिी लसिंिागाउँ ३०।- १५।-  

 ६. गजरकोट लसिंिागाउँ ३०।- १५।-  

३ पेप्सी ब्रम्हिेि सिक ४०।- २०।-   

४ कच्िी सिक २०।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो - ७।-   

 कृत्तर् प्रयोजन प्रनत रोपनी  प्रनत वर्ि रू  
 जग्गा 

बहालको 
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१५,०००।- 

व्यवसानयक प्रनत रोपनी  प्रनत वर्ि रू २५,०००।- 

हकमा 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलकाविा नं. ६  अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रनत 
महहना   

क्र.सं. सिकको नाम 
व्यवसानयक (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू.) 

आवामसय (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू) 

कैर्ियत 

१ पेप्सी – ब्रम्हिेि ४०।- २०।-   

२ वपपिबोट नलििङ ३०।- १५।-   

३ मुखिर्ा गाउँ – बाबािोक २५।- १५।-   

४ बाबािोक – लमिनिोक २५।- १५।-   

५ नतवारीटोि – िाँगुनारार्ण २५।- १५।-   

६ दक्षीणढोका-नतवारीटोि ५०।- ३०।-   

७ विा लभत्रका पतकी सिक २५।- १५।-   

८ विा लभत्रका कच्िी सिक २०।- १०।-   

९ गोरेटो बाटो १५।- ८।-   

१० 
बािगीताञ्जलि स्कूि देखि पेप्सी ब्रम्हिेि 
जोड्ने सिक २५।- 

१५।- 
  

११ र्ग्रनदहि लसदट वररपरर सिक ४०।- २०।-  

१२ र्ग्रनदहिलसटी लभत्र - 
- प्रनत घरको 

 ४०,०००।- 
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 सिक अनुसार १ तल्ला मार्थका सटरहरुको हकमा भने भुई तल्लाको सटर भन्दा ३०% कम 
हुनेछ । 

 उद्योग व्यवसाय प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि   रू.२५,०००।- 

 कृत्तर् व्यवसानयक प्रयोजन प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि  रू.१०,०००।- 

 

 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ७  अन्तगितका सिकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाल 
दररेट प्रनत महहना   

क्र.सं. सिकको नाम 
व्यवसानयक (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू.) 

आवामसय (प्रनत 
स्कवायर  र्िट 
रू.) 

कैर्ियत 

१ पेप्सी ब्रम्हिेि ५०।- 
२५।- ५० लमटर 

दाँर्ा  बाँर्ा 
सम्म 

२ 
माहान्टार तेजववनार्क बाबािोक िाँगु पुि 
सम्म  

४०।- 
२०।- 

  

३ बोिे नलििग  ५०।- २५।-   

४ 
का.म.न.पा.३२ िहरे वीरेन्र िोक मूिपानी 
सिक  

५०।- 
२५।- 

  

५ 

कागेश्वरी मनोहरा विा नं ९ कार्ाििर् हँुदै 
वीरेन्र  

िोक प्रहरी कार्ाििर्सम्म 

४०।- 

२०।- 

  

६ गान्धी फोसिपाकि  तेजववनार्क सिक ४०।- २०।-   

७ थापा िोक तेजववनार्क सिक ३०।- १५।-   
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८ हरहर महादेव फोसिपाकि  तेज ववनार्क ३०।- १५।-   

९ बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि  सम्म ३०।- १५।-   

१० हजुरको धारा गणेश स्थान ३०।- १५।-   

११ अमरलसहं िोक (विा कार्ाििर्) िापाबोट ३०।- १५।-   

१२ राधाकृष्ट्ण मजन्दर िापाबोट ३०।- १५।-   

१३ 
िक्ष्मी नारार्ण िोक वपपिबोट राधाकृष्ट्ण 
मजन्दर 

३०।- 
१५।- 

  

१४ पूणि ववनार्क हजुरको धारा ३०।- १५।-   

१५ 
अमरलसहं िोक (विा कार्ाििर्) बाट दक्षक्षण 
बोिे जाने सिक 

३०।- 
१५।- 

  

१६ 
बाि गीताञ्जिी स्कूि देखि िालिसे दोबाटो 
हँुदै पेप्सी ब्रम्हिेि सिक 

३०।- 
१५।- 

  

१७ बाँकी कच्िी मोटर सिकहरू २०।- १०।-   

१८ गोरेटो बाटो २०।- १०।-   

१९ लभत्री वपि सिक ३०।- १५।-   

 
कृत्तर् प्रयोजन प्रनत रोपनी  प्रनत वर्ि रू.२०,०००।– र व्यवसानयक प्रनत रोपनी  प्रनत 
वर्ि रू. ३०,०००।- 

जग्गा 
बहालको 
हकमा 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ८  अन्तगितका सिकहरूमा रहेका घरहरुको बहाल दररेट प्रनत 
महहना   

क्र.सं. सिकको नाम व्यवसानयक (प्रनत आवामसय (प्रनत कैर्ियत 
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स्कवायर र्िट रू) स्कवायर र्िट रू) 

१ 
विा नं. ९ लसमाना देखि तेज ववनार्क हँुदै 
गौरीनाथ मजन्दर सम्म सिक ४०।- 

२०।- 
  

२ 
वागमती कोरीिोर देखि मदन आर्श्रत 
प्रनतष्ट्ठान ३०।- 

१५।- 
  

३ वागमती कोरीिोरको बाटो ५०।- २५।-   

४ बुद्धिोकबाट सेलिव्रेसन आउने मागि ३०।- १५।-   

५ ॐ िोक, लशव िोक, ककराँत िोक   सिक ४०।- २०।-   

६ 
आदिशनगर ववनार्कवस्ती (नागररक साकोस) 
का शािा बाटो ३०।- 

१५।- 
  

७ 
तेज  ववनार्क गेटदेखि अर्धकारी गाउँ 
मुिपानी ६ जाने सिक ३०।- 

१५।- 
  

८ 
िाँपको बोटदेखि कफतकि हँुदै अमरलसहं 
िोक सम्मको सिक ३०।- 

१५।- 
  

९ 
ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका लभत्री सिक ४ 
लमटरका सिक २०।- 

१०।- 
  

१० थामथिी देखि कफतकि जाने  सिक २०।- १०।-   

११ 
तेज ववनार्क िोक देखि मदन आर्श्रत 
प्रनतष्ट्ठान हँुदै एअरपोटि जाने सिक ३०।- 

१५।- 
  

१२ 
ववद्र्ा ववकास–सुशान्त मागि तथा र्िप्िेगौिा 
जाने लभत्री सिक ३०।- 

१५।- 
  

१३ साबबक १ को लभत्री सिक २०।- १०।-   
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१४ र   र्ािर विा ८ –एअरपोटि सिक ३०।- १५।-   

१५ 
िाँपाबोट देखि तेज ववनार्क मजन्दर 
सम्मको सिक ३०।- 

१५।- 
  

१६ 
गौरीनाथ िौक देखि अर्धकारी टोि जाने 
बाटो २०।- 

१०।- 
  

१७ कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सिक २०।- १०।-   

१८ 
 मुि सिक जग्गा भािा दररेट प्रनत रोपनी 
प्रनत वर्ि व्र्वसानर्क प्रर्ोजन वावर्िक रू.४०,०००।- 

१०० लमटर 
दाँर्ा वाँर्ा 

१९ 
जग्गा कृवर् प्रर्ोजनमा प्रर्ोग भएको र 
अस्थार्ी टहरा ननमािणमा प्रर्ोग भएको 
जग्गाको भािा दर प्रनत रोपनी प्रनत वर्ि वावर्िक रू.२०,०००।-   

कागेश्वरी मनोहरा नगरपामलका विा नं. ९ अन्तगितका सिकहरुमा बनेका घरहरूको बहाल दररेट प्रनत 
महहना   

क्र.सं. 
सिकको नाम व्यवसानयक (प्रनत 

स्कवायर र्िट रू) 
आवामसय (प्रनत 
स्कवायर र्िट रू) कैर्ियत 

१ पेप्सी ब्रम्हिेि सिक ६०।- ३०।-  

२ िहरे वीरेन्रिोक सिक ५०।- २५।-  

३ िहरे विा कार्ाििर् महान्टार सिक ४०।- २०।-  

४ िहरे र् र्ािर सिक ४०।- २०।-  

५ ननिर्गरी सनलसटी सिक ५०।- २५।-  

६ महान्टार तेजववनार्क सिक ३०।- १५।-  
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७ गान्धी िौकी मनोहरा मागि सिक ४०।- २०।-  

८ सहार्क पतकी मोटरबाटो २०।- १०।-  

९ कच्िी मोटर बाटो १५।- १०।-  

१० गोरेटो बाटो १५।- १०।-  

११ 
विा कार्ाििर् वीरेन्रिोक प्रहरी प्रभाग 
काँिाघारी सिक ३०।- 

१५।- 
 

१२ वीरेन्र िोक मूिपानी सिक ५०।- २५।-  

 
कृत्तर् प्रयोजन प्रनत रोपनी  प्रनत वर्ि रू.२०,०००।- 

व्यवसानयक प्रनत रोपनी  प्रनत वर्ि रू.३०,०००।- 
जग्गाबहालको 
हकमा 

 पुनश्च:-घर वहाल कर असुल गदाि न्युनतम ३ महहना भन्दा कम अवर्धको असुल गररने छैन र 
कोठाको िेत्रिल गणना गदाि न्युनतम १०×१२ स्कवायर िीट कायम गरी घर वहाल कर ननधािरण 
गररनेछ । विा नं. १-९ सम्मका सत्तपङ्ग कम्पलेकस, होटल, हाउजजंग, बैंक, रेष्ट्टुरेण्ट, पाटी प्यालेस 
र व्यापाररक प्रयोजनका गोदाम र अन्यको हकमा सम्झौता पत्रलाई आधार माननने(न.पा.ले तोकेको 
भन्दा कम भएकोमा न.पा.ले ननधािरण गरेकोलाई न्युनतम आधार मानन बहाल कर ननधािरण गने)। 
आ.ब. ०७७/०७८ सम्मको वााँर्क वकयौता २०७८ पौर् मसान्तसम्म वुझाउन ल्याएमा जररवाना छुट 
हदइने छ साथै आ.ब.०७८/०७९ को घर वहाल करमा नािामुलक संघ संस्था त्तवत्तिय संस्था वैक वीमा 
कंपनी दरु संचारका त्तवहटएस टावर वाहेकमा ५०% छुट हदईनेछ ।   

 

अनुसूची (४) 

व्यवसाय कर  दर रेट 

यस बमोजजमको राजश्व मशर्िक नं १४६११ व्यवसाय रजजष्ट्रेशन दस्तुर मशर्िकमा दाखििा गनुिपनेछ 
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क्र.सं. त्तववरण दररेट रू. कैर्ियत 

१ व्यापाररक वस्तु  
 

१.१ महदरा पसल  
 

१.१.१ रतसी बबर्रको डिजस्रव्र्ुटर २५,०००।-   

१.१.२ रतसी ववर्रको थोक पसि १५,०००।-   

१.१.३ रतसी ववर्रको िुरा पसि १०,०००।-   

१.२ सुतीजन्य (धुम्रपान) पसल   

१.२.१ िुरोट, वविी, सुनतिजन्र् पदाथिको डििर  १५,०००।-   

१.२.२ िुरोट, वविी, सुनतिजन्र् पदाथिको थोक पसि  ८,०००।-   

१.२.३ िुरोट, वविी, सुनतिजन्र् पदाथिको िुदा रा पसि  ४,०००।-   

१.२.४ पान पसि १०००।- 
 

१.३ हल्का पेय पदाथि पसल   

१.३.१ हल्का पेर् पदाथिको डििर १५,०००।-   

१.३.२ हल्का पेर् पदाथिको िुरा पसि ५,०००।-   

१.४ सुनचााँदी पसल   

१.४.१ सुनिाँदी पसि/कारिाना "क" शे्रणी २५,०००।- 

 रु १ करोि 
भन्दा  बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 
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१.४.२   मोनतमखणतर्को ववलभन्न पथर (रुबी मुगा ) ५,०००।- 
 

१.४.३ सुनिाँदी पसि/कारिाना "ि" शे्रणी १५,०००।- 

 रु ५० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.४.४ सुनिाँदी पसि/कारिाना "ग" शे्रणी ५,०००।- 

 रु ५० िाि 
सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.४.५ िाँदी तामाको भािा वनाउने(टकटके) ५०००।- 
 

१.५ और्र्ध व्यवसाय    

१.५.१  और्धी उद्र्ोग १,००,०००।- 
 

१.५.२ और्र्ध डिजस्रव्र्ुटसि १५,०००।-   

१.५.३ और्र्ध थोक तथा डिजस्रव्र्ुटसि १०,०००।-   

१.५.४ और्र्ध पसि (िातटर भएको) ५,०००।-   

१.५.५ और्र्ध  पसि (िातटर नभएको) २,०००।-   

१.५.६ 
अस्पतािमा प्रर्ोग ववदहन सामान (प्िाजस्टक 
जन्र्    सग्रह) ५,०००।- 

 

१.५.७ सजजिकि सामानको बबक्री पसि ५,०००।- 
 

१.५.८ सजजिकि सामानहरुको सप्िार्सि १०,०००।- 
 

१.५.९ सजजिकल सामाग्री उत्पादन १५०००।-  



27 

 

१.५.१० स्याननटाईजर उध्योग(र्ििेज लाईन) १५०००।-  

१.५.११ स्याननटाईजर माकस सयुकत(र्ििेज लाईन) २००००।-  

१.५.१२ माकस उध्योग ५०००।-  

१.६ आयुवेहदक और्र्ध पसल   

१.६.१ 
हविि उत्पादन तथा आर्ुवेददक और्र्ध थोक 
पसि ३,०००।-   

१.६.२ आर्ुवेददक और्र्ध  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 पशुपािन गाई/भैसी  फमि (१० वटा सम्म) ३,०००।-  

१.७.४ पशुपािन गाई/भैसी  फमि (१० वटा मार्थ) ५,०००।-  

१.७.५ पशुपािन बाख्रा  फमि (१० वटा सम्म) ५००।-  

१.७.६ पशुपािन बाख्रा  फमि (१० वटा मार्थ) २,०००।-  

१.७.७ पोल्री फमि(हाँस,कुिुरा,वट्टाई) १००० वटा सम्म २,०००।-  

१.७.८ पोल्री फमि(हाँस,कुिुरा,वट्टाई) १००० वटा मार्थ ५,०००।-  

१.७.९ टकी, अष्ट्रीि, कालिज (पािन)फमि १०,०००।-  

१.७.१० केनल एण्ि पेट शप ५०००।-  
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१.७.११ केनल िमि/कलव १५०००।-  

१.८ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसल   

१.८.१ स्टेशनरी तथा पुस्तक डिजस्रव्र्ुटसि ५,०००।-   

१.८.२ स्टेशनरी तथा पुस्तक थोक पसि ४,०००।-   

१.८.३ स्टेशनरी तथा पुस्तक  पसि २,०००।-   

१.८.४ मुरण सामाग्री िररद ववक्री तथा कापी उद्र्ोग ५,०००।-   

१.८.५ 
विा नं. १ देखि ४ सम्मका स्टेशनरी तथा पुस्तक 
पसि १,०००।-   

१.८.६ मसिन्द सामानको होिसेि सप्िार्सि ५,०००।- 
 

१.९ डिपाटिमेन्टल स्टोर   

१.९.१ डिपाटिमेन्टि स्टोर "क" शे्रणी २५,०००।- 

 रू १ करोि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.९.२ डिपाटिमेन्टि स्टोर "ि" शे्रणी १५,०००।- 

 रू ५० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.९.३ डिपाटिमेन्टि स्टोर "ग" शे्रणी ५,०००।- 

 रू ५० िाि 
सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१. १० पूजा सामाग्री पसल   
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१.१०.१ पूजा सामाग्री पसि "क" शे्रणी १,०००।- 

  रू ५ िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.१०.२ पूजा सामाग्री पसि "ि" शे्रणी ५,००।- 

  रू ५ िाि 
सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.१०.३ ज्र्ोनतर् परामशि २,०००।- 
 

१. ११ कस्मेहटक पसल   

१.११.१ कस्मेदटक थोक पसि ५,०००।-   

१.११.२ कस्मेदटक  पसि ३,०००।-   

१.११.३ पोते माला उध्योग ५०००।-  

१. १२ मोटर तथा मोटरसाईकल पाट्िस त्तवक्री पसल   

१.१२.१ 
मोटर तथा मोटरसाईकि पाट्िस सामान बबक्री 
"क" शे्रणी १५,०००।- 

   रू ५० 
िाि भन्दा 
बढी अर्धकृत 
पुँजी भएको 

१.१२.२ 
मोटर तथा मोटरसाईकि पाट्िस सामान बबक्री 
"ि" शे्रणी १०,०००।- 

   रू ५० 
िाि सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.१२.३ मोटर  विी ववल्िसि  २५,०००।- 
 

१.१२.४ मोटरसाइकि ररकजन्िसन हाउस ५,०००।- 
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१.१२.५ मोटर ररकजन्िसन हाउस १०,०००।- 
 

१.१२.६ मोटर  र मोटरसाइकि ररकजन्िसन हाउस १५,०००।- 
 

१.१३ लुत्तिकेशन बबक्री पसल   

१.१३.१ िुवव्रकेशन डिजस्रव्र्ुटसि १५,०००।-   

१.१३.२ िुवव्रकेशन थोक पसि १०,०००।-   

१.१३.३ िुबब्रकेशन िुरा पसि ५,०००।-   

१. १४ ऊजाि    

१.१४.१ 
डिजेि पेरोि ३ वटा भन्दा बढी नोजिबाट 
ववतरण गने भएको १५,०००।-   

१.१४.२ 
डिजेि पेरोि २ वटा भन्दा बढी नोजिबाट 
ववतरण गने भएको १०,०००।-   

१.१४.३ 
डिजेि पेरोि १ वटा भन्दा बढी नोजिबाट 
ववतरण 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 सोिार प्र्ानि पसि "क" वगि १५,०००।- 

   रू . ५० 
िाि भन्दा 
बढी अर्धकृत 
पुँजी भएको 
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१.१४.९ सोिार प्र्ानि पसि "ि" वगि १०,०००।- 

   रू. ५० 
िाि सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१. १५ प्लाई तथा ग्लास हाउस   

१.१५.१ प्िाई  थोक बबके्रता १०,०००।-   

१.१५.२ प्िाई  बबके्रता ५,०००।-   

१.१५.३ ग्िास हाउस थोक बब्रकेता १०,०००।-   

१.१५.४ ग्िास हाउस ववके्रता ५,०००।-   

१.१५.५ 
विा नं. १ देखि ४ सम्मका प्िाई तथा ग्िास 
पसि ३,०००।-   

१. १६ कपिा तथा िेन्सी पसल   

१.१६.१ कपिा, फेन्सी तथा व्र्ाग थोक पसि १०,०००।-   

१.१६.२ कपिा, फेन्सी तथा व्र्ाग पसि ५,०००।-   

१.१६.३ 
विा नं. १ देखि ४ सम्मका कपिा, फेन्सी तथा 
व्र्ाग पसि ३,०००।-   

१.१६.४ जुत्ता तथा िप्पि पसि "क" शे्रणी १०,०००।- 

   रू. १० 
िाि भन्दा 
बढी अर्धकृत 
पुँजी भएको 

१.१६.५ जुत्ता तथा िप्पि पसि "ि" शे्रणी ५,०००।- 

   रू. १० 
िाि सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
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भएको 

१.१६.६ जुत्ता िप्पि ममित गने ५००।-   

१.१७ धागो, टााँक र िस्नर पसल   

१.१७.१ धागो, टाँक र फस्नर थोक पसि २,५००।-   

१.१७.२ धागो, टाँक र फस्नर  पसि १,०००।-   

१. १८ इलेकरोननक बबक्री पसल   

१.१८.१ मोवाइि कम्पनी सेल्स / डिजस्रव्र्ुटसि २५,०००।   

१.१८.२ इिेतरोननक पसि "क" शे्रणी १०,०००।- 

   रू. १० 
िाि भन्दा 
बढी अर्धकृत 
पुँजी भएको 

१.१८.३ इिेतरोननक पसि "ि" शे्रणी ५,०००।- 

   रू. १० 
िाि सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.१८.४ इिेतरोननक िुरा पसि १,०००।- 

 रू. ३ िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.१८.५ रेडिर्ो, घिी, तर्ािकुिेटर मात्र बबक्री पसि १,०००।-   

१.१८.६ अडिर्ो, लभडिर्ो, तर्ासेट पसि १,०००।-   

१.१८.७ मोबाइि ववक्री पसि ५,०००।- 
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१.१८.८ मोबाइि ममित तथा  ववक्री पसि ७,०००।- 
 

१.१८.९ कम्प्र्ुटर सामाग्री ववक्री पसि/सप्िार्सि २०,०००।- 
 

१.१८.१० कम्प्युटर हाििवेयर तथा सफ्टवेयर कंपनी २५०००।  

१. १९ त्तवद्युतीय सामाग्री पसल   

१.१९.१ ववद्र्ुतीर् सामाग्री थोक पसि १०,०००।-  

१.१९.२ ववद्र्ुतीर् सामाग्री पसि ५,०००।-  

१.१९.३ ववद्र्ुत तथा प्िजम्वङ सामान  ७,५००।-  

१. २० हाििवेयर/मेमशनरी/पेन्ट/सेननटरी तथा माविल पसल   

१.२०.१ हाििवेर्र मेलशनरी थोक पसि १,००,०००।- 

 रू.१ करोि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.२ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "क" शे्रणी ५०,०००।- 

 रू ५० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.३ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "ि" शे्रणी २५,०००।- 

 रू.२५ िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.४ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "ग" शे्रणी १०,०००।- 

रू.१० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 



34 

 

१.२०.५ हाििवेर्र मेलशनरी पसि "घ" शे्रणी ५,०००।- 

रू.१० िाि 
भन्दा कम 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.६ पेन्टको आर्धकारीक बबके्रता १०,०००।-   

१.२०.७ पेन्टको बबक्री पसि ५,०००।-   

१.२०.८ माविि टार्ल्स र सेननटरी पसि "क" शे्रणी ५०,०००।- 

 रू.५० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.९ माविि टार्ल्स र सेननटरी पसि "ि" शे्रणी २५,०००।- 

 रू.५० िाि 
भन्दा कम 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२०.१० पानी ट्र्ाङकी गोदाम १०,०००।- 
 

१.२०.११ पेन्ट्स उद्र्ोग ५०,०००।- 
 

१.२०.१२ प्िाजस्टकका सामानको गोदाम १०,०००।- 
 

१.२०.१३ ववलभन्न सामान राखे्न गोदाम १०,०००।- 
 

१. २१ जस्टल, आल्मुननयमको भािा पसल   

१.२१.१ जस्टि, आल्मुननर्मको भािा पसि "क" शे्रणी ८,०००।- 

रू.१० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२१.२ जस्टि, आल्मुननर्मको भािा पसि "ि" शे्रणी ४,०००।-  रू.१० िाि 
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भन्दा कम 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२१.३ दटनको वाकस बनाउने पसि २,०००।-   

१. २२ फ्लोररङ तथा िननिमसङ पसल   

१.२२.१ फ्िोररङ तथा फननिलसङ पसि "क" शे्रखण १५,०००।- 

रू. २५ िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२२.२ फ्िोररङ तथा फननिलसङ पसि "ि" शे्रखण १०,०००।- 

 रू.१० िाि 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२२.३ फ्िोररङ तथा फननिलसङ पसि "ग" शे्रखण ५,०००।- 

 रू.१० िाि  
सम्म 
अर्धकृत पुँजी 
भएको 

१.२२.४ इन्टेररर्रडिजाइनर ५,०००।- 
 

१.२३ थोक तथा एजेन्सी   

१.२३.१ 
ववववध ववर्र्का सामान सप्िार्सि तथा 
एजेन्सीहरू १०,०००।-   

२ . दैननक उपभोगका वस्तु   

२.१ खाद्यान्न तथा र्कराना   

२.१.१ िाद्र्ान् न सप्िार्सि १०,०००।-   
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२.१.२ आिु, प्र्ाज, िसुन, अदवुा थोक बबके्रता ५,०००।-   

२.१.३ आिु, प्र्ाज, िसुन, अदवुा बबके्रता २,०००।-   

२.१.४ िाद्र्ान्न ककराना थोक पसि ५,०००।-   

२.१.५ िाद्र्ान्न ककराना पसि २,०००।-   

२.१.६ 
विा नं. १ देखि ४ सम्मका लभत्री सिकमा 
रहेकका साना ककराना पसि १,०००।-   

२.१.७ र्िर्ा प्र्ाकेजजङ २,०००।- 
 

२.१.८ िाउलमन सस उद्र्ोग ५०००।- 
 

२.१.९ 
िाद्र्ान् न सामाग्री उत्पादन तथा 
प्र्ाकेजजङ(ग्िुकोज,ककफ,मसिा) २,५००।-   

२.२ सागसब्जी पसि १,०००।-   

२.३ सुती कपिाको मात्र पसल   

२.३.१ 
लसरक, िसना, तन् ना, र त्र्सको िोि थोक 
पसि ५,०००।-   

२.३.२ लसरक, िसना, तन् ना, र त्र्सको िोि  पसि २,०००।-   

२.३.३ सदटङ सुदटङ तथा टेिररङ समेत १०,०००।- 
 

२.४ त्तवशेर्ज्ञ परामशि तथा अन्य व्यवसानयक सेवा   

२.४.१ ननजी सेवा संिािन गने कन्सल्टेन्ट िातटर २,०००।-   

२.४.२ ननजी सेवा संिािन गने मेडिकि अकफसर १,०००।-   
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२.४.३ ननजी सेवा  गने कववराज १,०००।-   

२.४.४ होलमर्ोपेर्थक िातटर १,०००।-  

२.५ कन्सल्ट्याण्ट सेवा   

२.५.१ इजन्जननर्ररङ परामशि सेवा १०,०००।-   

२.६ कानून व्यवसायी   

२.६.१ ि फमि तथा कानून परामशि सेवा ३,०००।-   

२.७ लेखा परीिण व्यवसाय तिि    

२.७.१ िेिा परीक्षण (लस.ए.) १५,०००।-   

२.७.२ िेिा परीक्षण (आर.ए. ि शे्रणी) ५,०००।-   

२.७.३ िेिा परीक्षण (आर.ए. ग शे्रणी) ३,०००।-   

२.७.४ िेिा परीक्षण (आर.ए.घ शे्रणी) २,०००।-   

२.८ दन्त र्चर्कत्सक सेवा   

२.८.१ िेन्टि सेवा "क" शे्रणी ५,०००।- 

 २ वटा भन्दा 
बढी वेिको 
सेवा भएको 

२.८.२ िेन्टि  सेवा "ि" शे्रणी २,०००।- 

  २ वटा 
सम्म वेिको 
सेवा भएको 

२.९ अनुसन्धानकताि तथा सेवा परामशिदाता   

२.९.१ अनुसन्धानकताि तथा सेवा परामशिदाता ५,०००।-   
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२.९.२ कम्प्र्ुटर एनालिष्ट्ट तथा प्रोग्रामर ५,०००।-   

२.९.३ ववमा एजेन्ट २,०००।-   

२.९.४ सभेर्र २,०००।-   

२.९.५ नोटरी पजव्िक अनुवादक २,०००।-   

२.९.६ पशु र्िककत्सक १,०००।-   

२.९.७ शेर्र दिाि २,०००।-   

२.९.८ ढुवानी कम्पनी तथा टान्सपोटि व्र्वसार् ५,०००।-   

२.९.९ ननकासी पैठारी व्र्वसार् दताि १०,०००।- 
 

२.९.१० संस्थागत पेन्टर ३,०००।-   

३ . भवन ननमािण व्यवसाय कर   

३.१ लमतस्िर मात्र भएको व्र्वसार् ५,०००।-   

३.२ भवन ननमािण व्र्वसार्ी फमि ५,०००।-   

३.३ भवन ननमािण व्यवसाय िमि एण्ि सप्लायसि १००००।-  

३.४ रेडिलमतस कंकक्रट व्र्वसार् २५,०००।-   

३.५ लमतिर र सटररङ सामान भएको ७,५००।-   

३.६ वाटर डिलिङ(डिप) ५,०००।-   

३.७ वाटर डिलिङ(स्र्ािो) २,५००।-   

३.८ ईनार वनाउने ररङ कारिाना दताि १०,०००।- 
 



39 

 

३.९ कंकक्रट होिो व्िक कारिाना दताि १०,०००।- 
 

३.१० ढँुगाको टार्ि बबक्री १०,०००।- 
 

३.११ लसमेन्टको टार्ि उत्पादन / बबक्री १०,०००।- 
 

३.१२ हाउजजङ तथा प्लाननङ(२ करोिसम्मको पुाँजीमा) ५००००।-  

३.१३ हाउजजङ तथा प्लाननङ(२ करोिमार्थ पुाँजीमा) १०००००।-  

३.१४ 
मुद्रण ननमािण सामाग्री होटल ठेककापट्टा घर 
जग्गा आहद एक भन्दा वढी व्यवसानयक कारोवार ४००००।-  

४ . उत्पादनमूलक उद्योग   

४.१ 
प्िाजष्ट् टक उद्र्ोग/ वप.लभ.लस. / पोलिर्थन पाइप 
उद्र्ोग १,००,०००।-   

४.२ िप्पि उद्र्ोग ५०,०००।-   

४.३ िाइङ उद्र्ोग ५०,०००।-   

४.४ कपिा िाइङ उद्र्ोग १०,०००।- 
 

४.५ ज्र्ाकेट तथा व्र्ाग उद्र्ोग १०,०००।-   

४.६ साबुन उद्र्ोग १०,०००।-   

४.७ गिैिा उनन धागो प्रसोधन/गिैिा िाईङ उद्र्ोग ५०,०००।- 
 

४.८ गिैिा उद्दर्ोग ५ तान सम्म ५,०००।- 
 

४.९ गिैिा उद्दर्ोग ५ तान भन्दा मार्थ २०,०००।- 
 

४.१० ह्र्ूम पाइप उद्र्ोग ५०,०००।-  
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४.११ 
प्िाजष्ट्टकको जार/बोति/बबको/ह्र्ागर वनाउने 
उद्र्ोग 

१०,०००।- 
 

४.१२ 
लमननरि वाटर बोत्ति Re-cycle, Re-use 
फ्र्ातरी ५,०००।-  

४.१३ काटुिन कागजको Re-cycle ५,०००।-  

४.१४ इको ब्िक इको प्िाननङ कम्पनी १०,०००।-  

४.१५ वामशङ उध्योग(बात्तर्िक संचालन) १००००००।-  

४.१६ गामेन्ट उध्योग(पुाँजी नखुलेको हकमा) २५०००।-  

४.१७ 
गामेन्ट उध्योग(पुाँजी खुलेको हकमा १ करोि 
मार्थ) ५००००।- 

 

४.१८ पेपर उध्योग(हटस्यु तथा नेपर्कन पेपर‚पेपर कप‚) १००००।-  

४.१९ ग्यात्तवन तारजाली बुन्ने तथा त्तवक्री त्तवतरण ५०००।-  

४.२० उन कपास र कपिा पेल्ने उद्र्ोग १५,०००।-  

४.२१ पजश्मना उद्र्ोग(१० तान सम्म) १५,०००।-  

४.२२ पजश्मना उद्र्ोग(१० तान मार्थ) ३०,०००।-  

४.२३ म्र्ारेस वनाउने कारिाना १५,०००।-  

५. ग्रील आल्मुननयम झ्याल ढोका उद्योग    

५.१ 
स्टीि, आल्मुननर्म, ग्रीिको झ्र्ाि ढोका वनाउने 
उद्र्ोग २५,०००।-   

५.२ फिामको ग्रीि व्र्वसार् ५,०००।-   
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५.३ 
आल्मुननर्मको  झ्र्ाि ढोका बनाउने 
कारिाना/पसि १५,०००।- 

 

५.४ UPVC उद्र्ोग  १०,०००।- 
 

६. कृत्तर् िमि तथा पशु आहार उद्योग   

६.१ कृवर् फमि(५ रोपनी भन्दा मार्थ) १०,०००।-   

६.२ पशुपन्छी आहार उद्र्ोग १०,०००।-   

६.२ पशु आहर  बबक्री केन्र २,०००।-   

६.३ कृवर्जन्र् व्र्वसार् दताि (साना) २,०००।- 
 

६.४ फिफुि तथा तरकारी व्र्वसार् दताि १,०००।- 
 

६.५ घरेिु कुदटर उद्र्ोग (ह्र्ाजन्िक्राफ्ट) २,०००।-   

६.६ अगरवत्ती उद्र्ोग १,०००।-   

६.७ मैनवत्ती उद्र्ोग १,०००।-   

६.८ अिार उद्र्ोग १,०००।-   

६.९ अन्र् कुदटर उद्र्ोग १,०००।-   

६.१० िोतता उद्र्ोग      १,०००।- 
 

६.११ साधारण परम्परागत आरन (कृर्ी औजार)उद्र्ोग ननिःशुल्क 
 

६.१२ आधुननक प्रववर्धर्ुतत आरन (कृर्ी 
औजार)उद्र्ोग १०,०००।- 

 

६.१३ कृवर् औजार व्र्वसार् २०००।-  
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६.१४ ह्याचरी उध्योग(सवै प्रकारका चल्ला 
उत्पादन)१००० वटा सम्म ५०००।-  

६.१५ ह्याचरी उध्योग(सवै प्रकारका चल्ला 
उत्पादन)१००० वटा मार्थ ७०००।-  

७ पेय पदाथि उत्पादन उद्योग   

७.१ लमनरि वाटर उद्र्ोग १०,०००।-   

७.२  पानी सप्िार्सि २५,०००।-   

७.३ आइसकक्रम उद्र्ोग ५,०००।-   

८ कुटानी, त्तपसानी ममल   

८.१ फ्िावर लमि १,०००।-   

८.२ सेिर लमि १,०००।-   

८.३ तेि लमि २,०००।- 
 

८.४ कुटानी, वपसानी लमि (होिर समेत) २,०००।-   

८.५ मसिा, र्िउरा लमि १,०००।-   

९ िेरी उद्योग   

९.१ िेरी उद्र्ोग  ५,०००।-   

९.२ िेरीजन्र् सामाग्री पसि  २,०००।-   

१० उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग   

१०.१ कुककज/पाउरोटी/ नुिल्स उद्र्ोग  ५,०००।-   



43 

 

१०.२ कुककज/पाउरोटी/ नुिल्स पसि २,०००।-   

१०.३ कन्फेतसनरी उद्र्ोग  ५,०००।-   

१०.४ कन्फेतसनरी पसि २,०००।-   

१०.५ वेकरी उद्र्ोग  ५,०००।-   

१०.६ वेकरी पसि २,०००।-   

१०.७ ससेज उद्र्ोग १०,०००।-   

१०.८ दािमोठ उद्र्ोग ५,०००।-   

१०.९ र्िप्स/िेजकोसप्िार्सि ३,०००।- 
 

११ . कृत्तर् तथा वनजन्य उद्योग   

११.१ स-लमि/प्िाइउि उद्र्ोग १,००,०००।-   

११.२ काठ बबक्री डिपो   

११.२.१ काठ बबक्री डिपो २५,०००।-  

११.२.२ काठको फननििर / शोरुम (२० िाि पुँजी सम्म) १५,०००।- 
झ्र्ाि ढोका 
िौकोस समेत 

११.२.३ काठको फननििर/ शोरुम ( २० िाि पुँजी मार्थ) ३०,०००।- 
झ्र्ाि ढोका 
िौकोस समेत 

११.३ फाइबर उद्र्ोग/ शोरुम २०,०००।-   

११.४ वेतवाँसको उद्र्ोग/ शोरुम ५,०००।-   

११.५ नसिरी( दबुो िेती समेत) ३,०००।-  
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११.६ फूि(पुष्ट्प) पसि १,०००।-  

११.७ पशु वधशाला १५,०००।-   

११.८ पशु वध तथा बबक्री १०,०००।-   

११.९ माछा, मासु बबक्री पसल ५,०००।-   

११.१० अन्िा बबक्री पसि १,०००।-   

११.११ कृर्क समुह दताि/नववकरण ५००।-  

११.१२ 
कोल्िस्टोर ( फिफुि तथा तरकारी र्िस्र्ान 
केन्र) १०,०००।-  

१२ . पयिटन उद्योग 
 

  

१२.१ पाटी प्र्ािेस/ व्र्ाङ्केट १०,०००।-   

१२.२ सुववधा सदहतको होटि /ररसोटि "क" शे्रणी ३,००,०००।- 

 रू.२५ करोि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१२.३ सुववधा सदहतको होटि/ ररसोटि "ि" शे्रणी २,००,०००।- 

  रू.१५ करोि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१२.४ सुववधा सदहतको होटि /ररसोटि "ग" शे्रणी १,००,०००।- 

 रू.१० करोि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१२.५ सुववधा सदहतको होटि / ररसोटि "घ" शे्रणी ५०,०००।- 

 रू.५ करोि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 
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१२.६ सुववधा सदहतको होटि/रेष्ट्टुरा  २५,०००।- 

 रू.१ करोि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१२.७ रेककङ कंपनी व्र्वसार् दताि १०,०००।- 
 

१२.८ होम स्टे संिािन १०००।-  

१३ . खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग   

१३.१ िास्टिुि तथा कयािे   

१३.१.१ फास्टफुि तथा तर्ाफे "क" शे्रणी १५,०००।- 

 रू.२५ िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१३.१.२ फास्टफुि तथा तर्ाफे "ि" शे्रणी १०,०००।- 

 रू.२५ िाि 
भन्दा कम 
पुँजी भएको 

१३.२ रेष्ट्टुराँ दोहोरी साँझ/िान्स बार सदहत २०,०००।-   

१३.३ होटेि एण्ि िज १०,०००।-  

१३.४ होटि /भोजनािर्  २,०००।- 

 रू १ िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१३.५ लमष्ट्ठान् न भण्िार २,०००।-   

१३.६ तर्ाटररङ "क" शे्रणी १०,०००।- 

 रू १० िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१३.७ तर्ाटररङ "ि" शे्रणी ५,०००।-   रू १० िाि 
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भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१३.८ सामान्र् र्िर्ा नास्ता पसि (स्वरोजगार) ५००।- 

 रू १ िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

१३.९ पानीपुरी/ िटपटे पसि १,०००।- 
 

१४ . सेवा उद्योग   

१४.१  व्र्ाण्ि बाजा १,०००।-   

१४.२ पञ्िेवाजा/बैण्िबाजा २,०००।- 
 

१४.३ जस्क्रन वप्रन्ट प्रेश २,०००।-   

१४.४ िेजर वप्रन्ट प्रेश ३,०००।-   

१४.५ अफ्सेट वप्रन्टीीङ प्रेश ५,०००।-   

१४.५ फ्िेतस र व्र्ानर १,५००।-   

१४.६ लसनेमा हि/हाईलभजन ५,०००।-   

१४.७ किर ल्र्ाव सेवा ५,०००।-   

१४.८ लभडिर्ो लमजतसङ ५,०००।-   

१४.९ फोटो स्टुडिर्ो सेवा २,०००।-   

१४.१० टुर राभि सेवा(मुिुक लभत्र मात्र ) ५,०००।-   

१४. ११ टुर राभि सेवा(ववदेश समेत) १०,०००।-  
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१४ .१२ फोटोकपी/ साइवर तर्ाफे २,५००।-   

१४. १३ कुररर्र सेवा २०००।-   

१४. १४ Online shopping १०,०००।- 
 

१४.१५ म्याररज स्टेशन ५०००।-  

१४.१६ जकलननङ समभिस ३०००।-  

१४.१७ धमिकााँटा व्यवसाय ५०००।-  

१५. सञ्चार सेवा   

१५.१ 
टेलिफोन, मोवाइि, इन्टरनेट सेवा प्रदार्क 
कम्पनी १०,०००।-   

१५.२ केवि च्र्ानि प्रसारण १०,०००।-   

१५.३ एफ एम प्रसारण सेवा १०० के भी सम्म १०,०००।-   

१५.४ सञ्िार टावर २०,०००।-  प्रनत टावर 

१५.५ मजल्टलमडिर्ा हाउस प्रा िी ५,०००।- 
 

१५.६ साइवर २,०००।- 
 

१६ . त्तविीय सेवा/ शाखा त्तवस्तार  
 

१६.१ वाखणज्र् बैंकको मुख्र् कार्ाििर् १,००,०००।-   

१६.२ वाखणज्र् बैंक शािा कार्ाििर् (प्रनत कार्ाििर्)(क) ५०,०००।-   

१६.३ वाखणज्र् बैंकको एतसटेन्सन काउण्टर २५,०००।-  
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१६.४ ववकास बैंक मुख्र् कार्ाििर् (ि) ५०,०००।-   

१६.५ ववकास बैंक शािा कार्ाििर् (प्रनत कार्ाििर्) २५,०००।-   

१६.६ ववकास बैंकको एतसटेन्सन काउण्टर  १५,०००।-  

१६.७ फाइनान्स कम्पनी मुख्र् कार्ाििर् (ग) ३०,०००।-   

१६.८ 
फाइनान्स कम्पनी शािा कार्ाििर् (प्रनत 
कार्ाििर्) १५,०००।-   

१६.९ िघु ववत्त कम्पनीहरू (घ) १५,०००।-   

१६.१० वीमा कम्पनीको शािा कार्ाििर् (प्रनत कार्ाििर्) १०,०००।-   

१६.११ 

क, ि, ग , घ वगिका बकै तथा अन्र् ववनतर् 
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको, पूँजज 
वदृ्धी लसफाररस वापत (सहकारी बाहेक) 

शािा ववस्तार 
लसफाररस को ७५% 

 

१६.१२ 

क, ि, ग , घ वगिका बकै तथा अन्र् ववनतर् 
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको ठाउँसारी 
लसफाररस वापत (सहकारी बाहेक) 

शािा ववस्तार 
लसफाररस को ५०% 

 

१६.१३ 

क, ि, ग , घ वगिका बकै तथा अन्र् ववनतर् 
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको  
नामसारी/ नाम संशोधन लसफाररस वापत 
(सहकारी बाहेक) 

शािा ववस्तार 
लसफाररस को २५% 

 

१६.१४ रेलमट्र्ान्स तथा मननिेन्जर १०,०००।-   

१६.१५ रेलमट्र्ान्स (सब एजेन्ट) ५,०००।- 
 

१६.१६ वववत्तर् सेवामा  ईन्भेष्ट्टमेन्ट १५,०००।- 
 

१७ सहकारी (बात्तर्िक कारोवारको आधारमा)   
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१७.१ रू १ करोिसम्म १,०००।-  

१७.२ रू १ करोि देखि ३ करोि सम्म ३,०००।-  

१७.३ रू ३ करोि देखि ५ करोि सम्म ५,०००।-  

१७.४ रू ५ करोि देखि १० करोि सम्म १०,०००।-  

१७.५ रू १० करोि देखि २० करोि सम्म १५,०००।-  

१७.६ रू २० करोि भन्दा मार्थ २५,०००।-  

१७.७ उत्पादन तथा सेवामुिक सहकारी संस्था १,०००।-   

१७.८ मदहिा बित तथा सहकारी संस्था १,०००।-   

१७.९ उपभोतता तथा स्वास््र् सहकारी संस्था १,०००।-  

१८ . स्वास््य सेवा   

१८.१ 
गैर सरकारी अस्पताि/नलसिङ होम १० वेि 
सम्मको २५,०००।-   

१८.२ 
गैर सरकारी अस्पताि/नलसिङ होम १० वेिभन्दा 
मार्थ ३०,०००।-   

१८.३ 
एम आर आइ, लस दट स्तर्ान, अल्रासाउण्ि 
जतिननक १०,०००।-   

१८.४ पोिी जतिननक १०,०००।-   

१८.५ प्र्ाथोिोजी  ल्र्ाव "क" शे्रणी ७,५००।- 

 रू १० िाि 
भन्दा बढी 
िगानी भएको 



50 

 

१८.६ प्र्ाथोिोजी ल्र्ाव "ि" शे्रणी ५,०००।- 

 रू १० िाि 
सम्म िगानी 
भएको 

१८.७ अतर्ुपञ्िर, कफजजर्ोथेरापी, स्वास््र् जतिननक ५,०००।-   

१८.८ एतसरे जतिननक २,०००।-   

१८.९ िश्मा पसि २,०००।-   

  १८.१० आई केर्र सेन्टर २,५००।-   

१८.११ नलसिङ, लसएमए र एिए प्रलशक्षण समेत १५,०००।-   

१८.१२ ओजेटी दस्तुर (िौथो तह) १,०००।-  

१८.१३ ओजेटी दस्तुर (पािौ तह) १,५००।-  

२० . तामलम केन्द्र एवं परामशि सेवा   

२०.१ कम्प्र्ुटर/इिेतरोननतस तालिम केन्र १०,०००।-   

२०.२ कम्प्र्ुटर डिजाइननङ सेवा ५,०००।-   

२०.३ सवारी िािक तालिम केन्र १०,०००।-   

२०.४ वैदेलशक रोजगार सेवा (म्र्ानपावर कम्पनी) ५०,०००।-  

२१ . अटो सम्बन्धी सेवा   

२१.१ 
ववधुतीर् सवारी साधन उत्पादन तथा बबक्री 
ववतरण 

  

२१.१.१ १ करोि सम्म २०,०००।- 
 



51 

 

२१.१.२ १-१० करोि सम्म ३०,०००।- 
 

२१.१.३ १० करोि मार्थ ५०,०००।- 
 

२१.२ इजन्जन/सवारी साधन ममित "क" शे्रणी २५,०००।- 

रू.२५ िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी  िगानी 
भएको 

२१.३ इजन्जन/सवारी साधन ममित "ि" शे्रणी १०,०००।- 

 रू.२५ िाि 
भन्दा कम 
पुँजी  िगानी 
भएको 

२१.४ मोटर साइकि ममित ३,०००।-  

२१.५ पेजन्टङ/िेजन्टङ/वेजल्िङ सेवा १०,०००।-   

२१.६ व्र्ादर ममित सेवा २,०००।-   

२१.७  सवारी साधन वालसङ सेवा  ५,०००।-   

२१.८ मोटरसाईकि वालसङ सेवा  २,०००।-   

२१.९ मोटरसाईकलमा हावा भने पसल १०००।-  

२१.१० लसट मेककङ तथा र्ग्रजजङ सेवा ३,०००।-   

२१.११ िेथ मेलसन सेवा ५,०००।-   

२१.१२ 
नोपाककि ङ स्थिमा मोटरसाईकि/स्कुटर पाककि ङ 
गरेमा ५,००।- 

 

२१.१३ 
नोपाककि ङ स्थिमा हेभी गािी बस/रक/दटपर 
पाककि ङ गरेमा १,०००।- 
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२१.१४ साविजननक स्थिमा ठेिा वा अन्र् पसि रािेमा ५००।- 
 

२२ . अन्य ममित/ सेवा   

२२.१ दटभी, िेक, कफ्रज, कम्प्र्ुटर ममित पसि ३,०००।-   

२२.२ मोवाइि ममित पसि २,०००।-   

२२.३ रेडिर्ो, घिी ममित पसि १,०००।-   

२२.४ M.C.B बनाउने ५,०००।- 
 

२२.५ सेके्रटेररर्ि सलभिस १०,०००।-   

२२.६  सेतर्ुररटी सलभिस १०,०००।-   

२२.७ व्र्ुदटपाििर सेवा व्र्ुदटलशर्न तालिम सदहतको ५,०००।-   

२२.८ बुदटक  ५,०००।-   

२२.९ सािी, कुथाि, सिमा बुट्टा भने ३,०००।- 
 

२२.१० टेिररङ २,०००।- 
 

२२.११ व्र्ुटी पाििर/ कस्मेदटक पसि २,०००।-  

२२.१२ सैिुन १,०००।-   

२२.१३ िाइजतिन सेवा मेलसन सदहतको ५,०००।-   

२२.१४ आटि व्र्वसार् ५००।-   

२२.१५ डिजजटि आटि व्र्वसार् १,०००।-   

२२.१६ अन्र् आटि व्र्वसार्/ थान्का १,५००।-   
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२३. भााँिा तथा र्कचेन सामाग्री   

२३.१ भाँिा तथा ककिेन सामाग्री "क" शे्रणी ५,०००।- 

 रू ५ िाि 
भन्दा बढी 
पुँजी भएको 

२३.२ भाँिा तथा ककिेन सामाग्री "ि" शे्रणी ३,०००।- 

 रू ५िाि 
भन्दा कम 
पुँजी भएको 

२४. खेल  तथा उपहार सामाग्री   

२४.१ स्पोट्िस, िेिौना, र्गफ्ट तथा फोटो फे्रम पसि ५,०००।-   

२४.२ स्पोट्िस सामाग्री बबक्री पसि ३,०००।-   

२४.३ स्नुकर/पुि हाउस १५,०००।- 
 

२४.४ जीम हाउस / कफटनेश सेन्टर १५,०००।- 
 

२४.५ फूटसि १५,०००।- 
 

२४.६ र्गफ्ट बबक्री पसि १,५००।-   

२४.७ िेिौना पसि १,०००।-   

२४.८ फोटो फे्रम पसि ७५०।-   

२४.९ साइकि बबक्री पसि ५,०००।- 
 

२५. संगीत तथा कला   

२५.१ 
संगीत तथा किा केन्र 
सेवा(किा,नतृ्र्,मनोरञ्जन) २,५००।-   
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२५.२ संगीत सामाग्री  बबक्री पसि २,०००।-   

२६. कवािी सामान िररद बबक्री  ३०,०००।-  

२७. टेण्िर िारम दस्तुर राजश्व मशर्िक न. १४२२९ 

२७.१ २० िािसम्म १०००।-  

२७.२ २० िाि  मार्थ २ करोि सम्म ३०००।-  

२७.३ २ करोि  मार्थ १० करोि सम्म ५०००।-  

२७.४ १० करोि मार्थ २० करोि सम्म १००००।-  

२७.५ २० करोि देखि मार्थ सवै २००००।-  

२८ परीक्षा दस्तुर राजश्व लशर्िक न. १४२२४ 

२८.१ िौथो तह ३००।-  

२८.२ पािौ तह ४००।-  

२८.३ छैटौ तह १०००।-  

नोटाः गररवी ननवारणका िार्ग मदहिाहरुद्वारा समुहगत रुपमा आर् आजिनका िार्ग सेननटाईजर, 
च्र्ाउ,बेकरी,पुष्ट्प,िेती,आिु,र्िप्स,बाख्रापािन, अिार वनाउने जस्ता आर्मुिक कार्िक्रम संिािन 
गनेगरी व्र्वसार् दताि गनि आएमा त्र्स्ता व्र्वसार्िाई वावर्िक रु १०००।– कर लिई व्र्वसार् 
दताि गररददने । 

अनुसूची-५  

जडिबुटी, कवािी मालसामान र जीवजन्तु करको दररेट 

नगरपालिकािे देहार्को दररेटमा जडिवुटी, कवािी मािसामान र जीवजन्तु कर 
लिनेछ ।  
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मस.नं आम्दानीको शीर्िक करका दर कैर्ियत 

१. खझण्िु ।५० पैसा प्रनत ककिो  

 

 

 

 

 

र्स बमोजजमको राजश्व  रकम 
राजश्व लशर्िक नं. १४२१२ 
सरकारी सम्पवत्त ववक्रीबाट प्राप्त 
रकम लशर्िकमा दाखििा 
गनुिपनेछ । 

 

२. गामेट टुक्रा ।५० पैसा प्रनत ककिो 

३. जिेको मोबबि ।२५ पैसा प्रनत ककिो 

४. जुट र प्िाजष्ट्टक बोरा ।२० पैसा प्रनत ककिो 

५. कापेट टुक्रम  ।५० पैसा प्रनत ककिो 

६. टार्र ट्र्ूव ।५० पैसा प्रनत ककिो 

७. थोत्रो दटन ।५० प्रनत ककिो 

८. पुरानो िम ।५० के.जज. प्रनत ककिो 

९. पुरानो कागज रू.१।०० प्रनत ककिो 

१०. धातुका टुक्रा  

(१) फिाम रू.२।०० प्रनत ककिो 

(२) तामा‚ वपत्ति रू.४।०० प्रनत ककिो 

(३) मेलसनरी औजार रू.२।०० प्रनत ककिो 

(४) पोलिर्थन पाइप  रू.१।०० प्रनत ककिो 

(५) लससाको धुिो रू.४।०० प्रनत ककिो 

११. प्रचमलत कानूनले ननर्ेध गरेको बाहेक मरेका वा माररएका 
पशुका  
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(१) हाि रू.१।००  र्स बमोजजमको राजश्व  रकम 
राजश्व लशर्िक नं ११६३२ अिेटो 
पहरामा िाग्ने कर लशर्िकमा 
दाखििा गनुिपनेछ । 

(२) लसङ रू.२।०० 

(३) छािा ठूिो रू.३०।०० प्रनत गोटा 

(४) छािा सानो रू. १५।०० प्रनत गोटा 

(५) पन्छीको प्वाँि रू. १।०० प्रनत ककिो 

            अनुसूची -६  

सवारी साधन करको दररेट 

 कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ठेगाना देिाइ दताि भएका र्स नगरपालिकालभत्र 
िल्ने सवारी साधनहरू र तोककएको क्षेत्रलभत्रका रुटहरूमा िल्ने ववद्र्ुतीर् ररतसा,अटो ररतसा र 
म्र्ानुअि ररतसाहरूमा देहार् बमोजजम वावर्िक सवारी कर लिइनेछ । 

र्स बमोजजमको राजश्व रकम राजश्व मशर्िक नं ११४५१ सवारी साधन कर 
मशर्िकमा दाखििा गनुिपनेछ । 

मस. 
नं. 

सवारीको र्कमसम वात्तर्िक रू. पटके 

१. ववद्र्ुतीर् ररतसा १,५००।-  

२. म्र्ानुअि ररतसा १००।-  

अनुसूची-७   

त्तवज्ञापन करको दररेट 

 नगरपालिकािे देहार् बमोजजमको व्र्वस्था अनुसार ववज्ञापन कर संकिन र 
व्र्वस्थापन गनेछ । र्स बमोजजमको राजश्व  रकम राजश्व मशर्िक नं ११४७२ त्तवज्ञापन 
कर मशर्िकमा दाखििा गनुिपनेछ । 

क) त्तवज्ञापन कर ननम्नानुसार हुनेाः 
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१. कुनै पनन प्रकारका ववज्ञापन गदाि नगरपालिकाको पूवि स्वीकृनत लिएर मात्र गनुिपनेछ । 
२. घरको छत र कौसीमा पररिर्पाटी वा ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 
३. घरमा झ्र्ाि छोपेर पररिर्पाटी वा ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 
४. बाटोको लसमानादेखि दश कफट लभत्र तथा सँर्धर्ारको लसमानादेखि पाँि कफट लभत्र र 

साविजननक स्थान वा संस्थान वा कार्ाििर् वा साविजननक सेवा प्रवाह गने स्थानमा 
ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

५. साविजननक उत्तरदानर्त्व अन्तगित ननमािण भएका जुनसुकै संरिनामा ननमािणकतािको नाम 
बाहेक राखिएका जुनसुकै तजस्बर वा अक्षरको ववज्ञापन कर छुट नहुने । 

६. घर‚ जग्गा‚ व्र्ापाररक वा व्र्ावसानर्क केन्र‚ होटि वा रेष्ट्टुरेण्ट वा ववद्र्ािर् वा लसनेमा 
हि वा पेरोि पम्प वा जुनसुकै घरको लभत्री भागमा ववज्ञापन गने प्रर्ोजनका िार्ग 
राखिएका प्रिार सामाग्रीमा ववज्ञापन कर छुट नुहुने । 

७. सुतीजन्र्‚ मददरा तथा नेपाि सरकारबाट प्रनतबजन्धत तथा कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिका‚ नगर कार्िपालिकाबाट ननर्ेध गररएका ववज्ञापन प्रिार प्रसार गनि पाइने छैन 
। 

८. ववज्ञापन सामग्री राख्न ननर्ेध गररएको सति उल्िंघन गरेमा रू १०,०००।-  सम्म जररवाना 
गरी त्र्स्तो ववज्ञापन हटाइनेछ ।  

ख) त्तवज्ञापन करको दराः 

१. फ्िेतसबाट तर्ार गररएको ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रनत वर्ि प्रनत वगि फुट रू. १५०।०० 
२. होडिङ्ग बोिि‚ ननर्ोन साईन‚ ग्िो साइन र र्स्तै ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रनत वर्ि प्रनत 

वगि फुट रू. २५०।०० 
३. डिजजटि बोििमा गररने ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रनत वर्ि प्रनत वगि फुट रू. ३५०।०० 
४. मािबाहक सवारी साधनको दार्ाँबार्ाँ भागमा अर्धकतम दश स्तवार्र फुटसम्मको िार्ग 

प्रनत ददन रू.२५०।०० र स्थार्ी रूपमा िेखिएको वा छावपएको प्रिार सामाग्रीको िार्ग प्रनत 
वर्ि प्रनत वगि फुट रू. १५०/००   

५. िेिकुद मैदान‚ मेिा‚ जात्रा‚ पवि र र्स्तै प्रकृनतका कार्िक्रममा हुने ववज्ञापन प्रिार 
सामाग्रीको अर्धकतम पन्र ददन र बीस स्तवार्र फुटका िार्ग प्रनत ददन रू. ३५०।००  

६. सवारी साधनको छत (अर्धकतम तीन फुट उिाईसम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा बबिको भाग‚ 
पछाडिको सीसा (सीसाको जम्मा भाग मध्रे्को अर्धकतम पिास प्रनतशत सम्म मात्र) 
मुख्र् झ्र्ािको मार्थपट्दटको भेजन्टिेशनमा ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रनत स्तर्ाएर फुट 
रू. १५०।०० 
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७. आकाशमा बेिुन‚ ज्र्ाकेटमा वा बेिुन बोकेर गररने ववज्ञापन (प्रनत ददन) रू.  २५०।०० 
८. अन्र्को हकमा प्रनत वगिकफट प्रनत वर्ि रू. ३५०।०० 
९. होटि तथा व्र्ापार व्र्वसार् प्रवद्िधन सम्बन्धी ववज्ञापनहरूमा प्रनत वगिफुट रू. ५०० 

का दररेटमा कर लिइनेछ । 
१०. शैक्षक्षक संस्थाहरूिे आफ्नो कम्पाउण्िलभत्र राख् ने ववज्ञापन बाहेक अन्र् ववज्ञापनमा 

प्रनतवगि फुट रू. ५०० का दररेटमा कर लिइनेछ । 
११. सेवामूिक प्रिार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कार्िपालिकाबाट ननणिर् बमोजजम 

उल्िेखि दररेटमा ५० प्रनतशत छुट ददन सककनेछ । 
१२. व्र्ापार व्र्वसार् वा कार्ाििर् रहेको स्थानमा पररिर् िुल्ने वववरण सदहतको २४ 

कफट भन्दा बढीको ववज्ञापन सामाग्री राख् न पाइन ेछैन । 
१३. स्वीकृनत नलिइ राखिएका ववज्ञापनमूिक सामाग्री नगर प्रमुिको आदेशिे जुनसुकै 

बित हटाउन सककनेछ । र्स्तो सामाग्री हटाउँदा िागेको ििि समेत सम्बजन्धत 
ववज्ञापन राखे्न व्र्जतत, ननकार् वा संस्थाबाट असूि उपर गररनेछ । 

१४. स्वीकृत समर्ावर्ध लभत्र थप समर्को िार्ग ववज्ञापनमूिक सामाग्री राख् ने अनुमनत 
लिन आएमा िाग्ने दस्तुरमा १० प्रनतशतसम्म छुट ददइनेछ  । 

१५. नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारिे तोकेको प्रिलित कानूनको उल्िंघन हुने िािक तथा 
र्ातु्रहरू समेतको ध्र्ान खिच्ने, भड्ककिो, आँिा नतरलमराउने गरी डिजजटि ववज्ञापनका 
सामाग्री राख् न पाइने छैन । 

१६. ववज्ञापन गने व्र्जतत वा संस्थािे ववज्ञापनका िार्ग स्वीकृनत लिएको समर्ावर्ध 
समाप् त भएको १५ ददनलभत्र त्र्स्ता सामाग्री हटाउनु पनेछ । अन्र्था नगरपालिकािे 
हटाउन िगाउने छ । र्सरी हटाउँदा िागेको ििि समेत सम्बजन्धत व्र्जतत वा 
संस्थाबाट असूि उपर गररनेछ । 

१७. ववज्ञापन कर संकिन नगरपालिका आफैं िे वा अन्र् व्र्जतत, ननकार् वा संस्थासँगको 
साझेदारीमा संकिन गनि सतनेछ । 

१८. ववज्ञापन करबाट संकिन गररएको रकम प्रिलित कानून बमोजजम प्रदेश संर्ित 
कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

अनुसूची – ८   

बहाल बबटौरी शुल्क 

नगरपालिकािे प्रनत वगिकफट प्रनत मदहना रु. २।- का दररेटमा वहाि ववटौरी कर 
िगाउनेछ । र्स बमोजजमको राजश्व रकम राजश्व मशर्िक नं ११३२२ बहाल बबरौटी कर 
मशर्िकमा दाखििा गनुिपनेछ । 

अनुसूची – ९  
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सवारी साधन पार्कि ङ शुल्कको दररेट 

र्स बमोजजमको राजश्व रकम राजश्व मशर्िक नं १४२४१ पार्कि ङ  मशर्िकमा 
दाखििा गनुिपनेछ । 

१. दईु पाङ्ग्रे प्रनत घण्टा रु. १०।००  
२. तीन पाङ्ग्रे प्रनत घण्टा रु. १५।०० 
३. िार पाङ्ग्रे प्रनत घण्टा रु. २०।०० 
४. ६ पाङ्ग्रे प्रनत घण्टा रु. ३०।००  
५. अन्र् प्रनत घण्टा रु. ५०।०० 

अनुसूची – १०  

सेवा, शुल्क र दस्तुर 

मस.
नं. आम्दानीको मशर्िक करको दर कैर्ियत 

१. प्रनतमलत्तप सेवा शुल्क   

क. कम्प्र्ुटर वप्रन्टबाट प्रनतलिवप लिदा रू.३०।-   

ि. 
कार्ाििर्को अलभिेिको प्रनतलिवप शुल्क प्रनत 
कवप 

रू.५।- A-4 साइज 

ग. 
कार्ाििर्को अलभिेिको प्रनतलिवप शुल्क प्रनत 
कवप 

रू.१०।- A-3 साइज 

घ. ननवेदन दस्तुर रू.१०।-   

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासननक सेवा शुल्क  मशर्िकमा 
दाखखला गनुिपनेछ ।   

२. मसिाररस   
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क. व्र्वसार् दताि लसफाररस  रू.१,०००।-   

ि. उद्र्ोग दताि लसफाररस रू.२०००।-   

ग. घर बाटो लसफाररस  
मुल्र्ांकनको रू ७५।- 

प्रनत िाि     

घ. घर बाटो लसफाररस अंशबन्िा रू. २०००।-   

 

काठमाण्िौ उपत्र्का ववकाश प्रार्धकरण िे 
स्माटि लसटी वनाउने प्रर्ोजनको िार्ग रोतका 
रहेका जग्गाको अंश वण्िा गनि प्रर्ोजनका 
िार्ग मात्र लसफाररस उपिव्ध गराउदा प्रनत 
लसफाररस 

रु २०००।- 

 

ङ. िार ककल्िा लसफाररस  
मुल्र्ांकनको रू २५।-  

प्रनत िाि   

पदहिाको सतकि 
लसफाररस सदहत 

आएमा छ 
मदहनासम्म ननज 
व्र्जततिे पुन: 
लिदा दोहोरो 

शुल्क नतनि नपने 
।   

ि. छुट जग्गा दताि लसफाररस प्रनत आना  रू.५०।-   

छ. वैदेलशक रोजगार लसफाररस रू.५००।-   

झ. नामसारी लसफाररस रू १०००।-   

ञ. जग्गाधनी प्रमाणपुजाि प्रनतलिवप लसफाररस रू.१०००।-   

ट. जग्गाधनी पुजािमा घर कार्म लसफाररस रू. ५००।-   

ि. नागररकता लसफाररस नन:शुल्क    
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ढ. करिुतता लसफाररस नन:शुल्क    

ण. घर कोठा िोल्ने सेवा दस्तुर रू.१०००।-   

त. तीन पुस्ते 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. 
ववधुत तथा धारा लमटर जिान लसफाररस 
(आवासीर्) 

रू.५००।- 
  

प. ववधुत लमटर जिान व्र्वसार्ीक थ्री फेज िाइन रू. १०,०००।-   

फ. 
ववद्र्ुत तथा धारा लमटर नामसारी लसफाररस 
वापत । 

रू.५००।- 

 

ब. TOD लमटर जिान लसफाररस रू. १५,०००।- 
 

भ. फरक -फरक नाम थर एकै प्रमाखणत लसफाररस रू.५००।-   

म. फरक- फरक जन्मलमनत संशोधन लसफाररस रू.५००।-   

र्. 
आर्थिक अवस्था ववपन्न / ज्रे्ष्ट्ठ 
नागररक/अपागंता / दलित तथा जनजानत 
प्रमाखणत लसफाररस  

नन:शुल्क 
  

र. आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएको प्रमाखणत रू. १०००।-   

ि. सजिलमन मुिुल्का लसफाररस 
रू.५००।- 

मतृ्र्ु नाता 
प्रमाखणतको 

सजिलमन बाहेक 
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।  

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२४३ मसिाररस दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

३. त्तवद्याथी अध्ययन मसिाररस साँग सम्बजन्धत    

क. 
अंग्रेजीमा  गररएका स्वदेशी तथा  वैदेलशक 
ववद्र्ाथी अध्र्र्न  

रू.२००।-   

ि. नाता कार्म लसफाररस रू.२००।-   

ग. करिुतता ननिःशूल्क   

घ. सम्पवत्त मूल्र्ाङ्कन  रू.२,०००।-   

ङ. वावर्िक आर् प्रमाखणत रू. २००।-   

च. 
त्तववाहहत/ जन्म/ अत्तववाहहत/ ठेगाना संशोधन 
मसिाररस 

प्रनत मसिाररस   

रू ५००।-  

छ. 
पुरानो दताि र्कताब हेरेको (जन्म, मतृ्यु, बबबाह 
बसाईसराई ,सम्बन्ध त्तवच्छेद ) 

रु २००।- 
 

छ. अन्र्  रू २००।-   

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२४३ मसिाररस दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ । 

  

४. एम्वुलेन्स दस्तुर   

क. १० कक.लम.सम्मको रू.३००।-   

ि. १० देखि १५ कक.लम.सम्म रू.५००।-   
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ग. त्र्स पनछ प्रनत कक.लम. रू.३०।-   

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बबक्री मशर्िकमा 
दाखखला गनुिपनेछ ।   

५. नाता प्रमाखणत   

क. जीववत  नाता प्रमाखणत रू.५००।-   

ि. मतृ्र्ु नाता प्रमाखणत रू.२००।-   

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२४५ नाता प्रमाखणत मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ 
।   

६. पञ्जीकरण   

क. 
जन्म‚ वववाह‚ मतृ्र्ु‚बसाइँ सराइँ‚ सम्बन्ध 
ववच्छेद 

रू.२००।- 
घटना घटेको  ३५ 
ददन लभत्र 
ननिःशुल्क 

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२४४ व्यजकतगत घटना दताि मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ । 

  

७. 
न्यानयक सममनतबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार संचालन ऐन – 
२०७४ को दिा ४७(१) बमोजजमका मुद्दा   

क. ननवेदन कफराद दताि  रू १००।-   

ि. प्रनतलिवप प्रनत पाना  रू ५।-   

ग. लमिापत्र दस्तुर  रू १०००।-   

घ. जग्गा नापनतसा दस्तुर प्रनत आना  रू १००।-   

  राजश्व  मशर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ   
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। 

८. 
न्यानयक सममनतबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को दिा ४७ (२) बमोजजमका मुद्दामा   

क. ननवेदन कफराद दताि  रू१०००।-   

ि. प्रनतलिवप प्रनत पाना  रू ५।-   

ग. लमिापत्र दस्तुर  रू १०००।-    

घ. कोटि कफ (अदािनत दस्तुर बमोजजम) बबगो बमोजजम धरौटी बापत 

ङ. जग्गा नापनतसा दस्तुर प्रनत आना  रू २००।-   

  राजश्व  मशर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ    

९. मशिासाँग सम्बजन्धत   

९.१ कक्षा आठको ग्रेि लसट प्रनतलिवप  रू ३००।-   

९.२ 
पदहिाको सतकि सदहत जन्मलमनत, नाम थर 
पररवतिन लसफाररस  

रू ३००।- 
  

९.३ 
पदहिाको सतकि नभएमा जन्मलमनत, नाम 
थर पररवतिन लसफाररस  

रू ५००।- 
 

९.४ अनुमनत पुवि प्राथलमक रू १०,०००।- 
सस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.५ अनुमनत आधारभूत कक्षा-१ रू १५,०००।- 
सस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.६ अनुमनत कक्षा-६ रू २०,०००।- 
सस्थागत 
ववध्र्ािर्  
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९.७ अनुमनत कक्षा-९  रू २५,०००।- 
सस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.८ अनुमनत कक्षा-११  रू ५०,०००।- 
सस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.९ 
 कक्षा २,३,४,५,७,८,१० र १२ मा थप अनुमनत 
दददा 

प्रनत कक्षा थप रु 
५०००।-  

९.१० नाम पररवतिन(आ.वव) रू २५,०००।-   

९.११ नाम पररवतिन(मा.वव) रू ५०,०००।-   

९.१२ प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण(कक्षा-८) रू ५००।-   

९.१३ कक्षा ८ को पररक्षा शुल्क रू ५००।- 
संस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.१४ +२ मा ववर्र्धार पररवतिन वा थप रू ५,०००।- 
संस्थागत 
ववध्र्ािर्  

९.१५ स्थान पररवतिन आउने/जाने (पुवि प्राथलमक) रू १०,०००।- नगरपालिका 
लभत्रकै स्थान  
पररवतिनको हकमा 
५० प्रनतशत मात्र 
िाग्नेछ । 

  

९.१६ स्थान पररवतिन आउने/जाने (आधारभूत १-८) रू २५,०००।- 

९.१७ स्थान पररवतिन आउने/जाने(माध्र्ालमक) रू ५०,०००।- 

९.१८ लशक्षक सरुवा सहमनत रू १०००।-   

९.१९ प्राववर्धक लशक्षािर् रु २५०००।-  

९.२० 
ववश्वववध्र्ािर्को कक्षा संिािन व्र्वस्थापन 
लसफाररस 

रु २५०००।- 
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९.२१ ग्रेि वजृध्द पररक्षा दस्तुर संस्थागत ववध्र्ािर् प्रनत ववर्र् रु २००।-  

९.२२ 
ग्रेि वजृध्द पररक्षा दस्तुर दईु ववर्र् भन्दा वढी 
भएमा 

रु ५००।- 
 

९.२३ कमििारी करार ननर्ुजतत समथिन रु ५००।-  

९.२४ 
संस्थागत ववध्र्ािर् नववकरण शुल्क दताि 
दस्तुरको 

५०% 
 

९.२५ लशक्षक सरुवा सहमनत लसफाररस(न.पा. वादहर) रु १०००।-  

९.२६ 
संस्थागत ववध्र्ािर् व्र्वस्थापन सलमनतका 
अध्र्क्ष मनोनर्न लसफाररस 

रु १०००।- 
 

९.२७ लशक्षक- ननर्ुजतत अलभिेिीकरण लसफाररस रु १०००।-  

९.२८ छात्र/छात्रावास रु १५०००।-  

९.२९ ईजन्स्टच्र्ुट तालिम तथा अनुसन्धान केन्र रु १००००।-  

९.३० पोिी टेतनीकि ईजन्स्टच्र्ुट प्रलशक्षण समेत रु २५०००।-  

९.३१ एजुकेशनि कन्सल्टेन्सी सेवा रु १५०००।-  

९.३२ भार्ा लशक्षा ईजन्स्टच्र्ुट कोर्िङ सेन्टर रु ५०००।-  

९.३३ िेिा पररक्षक ननर्ुजतत(आधारभूतसम्म) रू ५००।-   

९.३४ िेिा पररक्षक ननर्ुजतत(माध्र्ालमक) रू १०००।-   

९.३५ 
बैङ्क िाता नववकरण लसफाररस(संस्थागत 
ववध्र्ािर्) 

रू ५००।- 
  

९.३६ बैक िाता सिािन लसफाररस नववकरण ( रु ५,००।- 
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संस्थागत ववद्र्ािर्) 

९.३७ नर्ाँ ववध्र्ािर् संिािन, कक्षा थप, ववध्र्ािर् 
स्थान्तरण लसफाररस  रु ५००।- 

विा कार्ाििर्वाट 
मात्र जारी हुने 
लसफाररस 

९.३८ छात्र ववृत्त लसफाररस  

 

नन:शुल्क (गररब तथा 
जेहेन्दार) अन्र् 
रू५००।-   

९.३९ लशक्षा सम्बन्धी अन्र् लसफाररस  रू ५००।-   

 राजश्व मशर्िक नं १४२२३ मा  मशिा िेत्रको आम्दानी जम्मा गनुिपनेछ  

नोटाः मार्थ उल्लेखखत विा कायािलयवाट मात्र जारी हुने भनन तोर्कएको वाहेक अरु सवै मसिाररस 
तथा अनमुनत न.पा. वाट मात्र जारी हुने । 

१०. पशु सेवा सम्बजन्धत   

क. कािि दताि शुल्क रू १०।-   

ि. प्रर्ोगशािा पररक्षण रू १०।-   

ग. पोष्ट्टमाटिम पशु रू २००।-   

घ. पोष्ट्टमाटिम पन्छी रू २५।-   

ङ. ओसार- पसार लसफाररस प्रनत पशु रू १००।-   

ि. ओसार- पसार लसफाररस प्रनत पन्छी रू १।-   

छ. पशु मतृ्र्ु लसफाररस रू १००।-   

ज. पशु बन्ध्र्ाकरण प्रनत पशु रू १०।-   
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झ. रेववज िोप प्रनत पशु रू १००।-   

 
राजश्व  मशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासननक सेवा शुल्क  मशर्िकमा 
दाखखला गनुिपनेछ ।  

११. कृत्तर् सम्बन्धी     

क. 
रासार्ननक मि ववके्रता/दताि/नववकरण 
लसफाररस 

रू ५००।- 
  

ि. 
ववउववजन कारोवार अनुमनत पत्र/ 
दताि/नववकरण लसफाररस 

रू ५००।- 
  

ग. 
िुरा ववर्ादी बबके्रता अनुमनत पत्र/ 
दताि/नववकरण लसफाररस 

रू ५००।- 
  

घ. कृवर् शािाका अन्र् लसफाररस रू ५००।-   

 
राजश्व मशर्िक नं. १४२४३ मसिाररस दस्तुर मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ 
।  

१२. संघ संस्था नवीकरण   

क. संघ संस्था दताि लसफाररश रू.२०००।- 

टोि सुधार/टोि 
ववकास सलमनत 
सम्बजन्धत विामा 
गदाि ननिःशुल्क 

ि. संघ संस्था नवीकरण लसफाररश रू.१०००।-   

ग. संघ संस्था दताि रू. २०००।-   

  
घ. 

बस व्र्वसार् सलमनत दताि रू. १०,०००।-  
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ङ. संघ संस्था नवीकरण रू. १०००।-   

ि. 
संघ संस्था र गैर सरकारी संघ संस्था 
लसफाररश  रू. २,०००।- 

 

छ. 
“घ” वगिको ननमािण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र 
दस्तुर 

रू. १०,०००।- 
  

ज. 

“घ” वगिको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तुर(भवन 
ननमािण व्यवसाय िमि दताि कर विा 
कायािलयमा नतरेपनछ घ वगिको ईजाजत पत्र 
न.पा. वाट तोर्कएको दस्तुर नतरेपनछ नत्तवकरण 
हुने ) 

रू. ५,०००।- 

नववकरण 
दस्तुरुको अवर्ध 
गणना गनि आ. 
ब. िाई आधार 

मान्ने  

झ. 
“घ” वगिको इजाजतपत्र  नवीकरण  (म्याद 
नाघेको छ महहनामभत्र) दस्तुर 

रू. १०,०००।- 
 

ञ. “घ” वगिको इजाजतपत्र प्रनतलिवप दस्तुर रू. १०००।-   

ट. 
“घ” वगिको ननमािण व्र्वसार्ी नामसारी तथा 
नाम सशोधन  इजाजत पत्र दस्तुर 

रू. २०००।- 
 

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा शुल्क मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

१३. घर  नकसा पास साँग सम्बजन्धत    

क. 
माटो जोिाइ टार्ि जस्ता छाना (अस्थार्ी 
टहरा) आवासीर् 

प्रनतगोटा रू.१०००।- 
  

ि. 
माटो जोिाइ टार्ि जस्ता छाना (अस्थार्ी 
टहरा) व्र्ावसानर्क 

प्रनतगोटा रू.५०००।- 
  

ग. रस टहरा आवासीर् प्रनतगोटा रू.५०००।-   
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घ. रस टहरा व्र्ावसानर्क वगि कफट  रू १५।-    

ङ. पतकी ईटा माटोको जोिाइ प्रनत व.फी रू.२।-   

ि. पतकी ईटा लसमेन्ट जोिाइ प्रनत व.फी रू.६।-   

छ. फे्रम स्रतिर (आवासीर् २००० व.कफ. सम्म) प्रनत व.फी रू.१०।-   

ज. 
फे्रम स्रतिर (आवासीर् २००१ देखि ३०००  
व.कफ. सम्म) 

प्रनत व.फी रू.१५।- 
  

झ. 
फे्रम स्रतिर (आवासीर् ३००१ व.कफ. भन्दा 
बढी ) 

प्रनत व.फी रू.२०।- 
  

ञ. 
फे्रम स्रतिर (हाउजजंग र व्र्ावसानर्क २००० 
व.कफ. सम्म ) 

प्रनत व.फी रू२०।- 
  

ट. 
फे्रम स्रतिर (हाउजजंग र व्र्ावसानर्क २००१ 
देखि ३०००  व.कफ. सम्म ) 

प्रनत व.फी रू.३०।- 
  

ठ. 
फे्रम स्रतिर (हाउजजंग र व्र्ावसानर्क ३०००  
व.कफ. भन्दा बढी) 

प्रनत व.फी रू.३५।- 
  

ि. अपाटिमेन्ट  प्रनत व.फी रू.४०।-   

ढ. नतसा ननवेदन  रू १०००।-   

ण. नतसा संशोधन शुल्क  प्रनत व.फी रू.१।-   

त. नतसा नामसारी  प्रनत व.फी रू.२।- 
 

थ. प्राववर्धक सेवा शुल्क  रू१५००।-   

द. 
ननमािण सम्पन्न र आंलशक ननमािण सम्पन्न 
प्रमाण पत्र  

रू ५००।- 
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ध. नतसा प्रनतलिवप प्रमाखणत  रू १०००।-   

न.  नतसा नवीकरण (DPC) प्रनत व.फी रू २।-    

प. 
ननमािण सम्पन्न िगार्तका अन्र् प्रमाणपत्रको 
प्रनतलिपी दस्तुर ५००।- 

 

  

(१)   एकि मदहिाको स्वालमत्वमा रहेको ननजी भवनहरू ननमािण गरेमा िाग्ने दस्तुरमा 
१००० व.कफ. सम्मको भवनमा ५० प्रनतशत छुट ददइनेछ र सो भन्दा मार्थ १० प्रनतशत छुट 
ददइनेछ । 

 (२)   अपाङ्गको स्वालमत्व रहेको ननजी भवनहरू ननमािण गरेमा िाग्ने दस्तुरमा िाग्ने 
दस्तुरमा १००० व.कफ. सम्मको भवनमा ५० प्रनतशत छुट ददइनेछ र सो भन्दा मार्थ १० 
प्रनतशत छुट ददइनेछ । 

(३)   पूवि नतसापास भएको प्रमाण पेश गरी ममित हुने क्षेत्रफि िुिाई ममित इजाजत 
माग भई ममित सुधार इजाजत ददँदा सुधार ममित हुने क्षेत्रको प्रनत वगि फुट हािको दररेटिे 
शुल्क लिइनेछ । 

(४)   स्वीकृत नतसाको म्र्ाद थप गदाि अनुमनत लिँदा िागेको दस्तुरको ५ प्रनतशत दस्तुर 
लिई पुन: २ वर्िको िार्ग म्र्ाद थप गररनेछ । 

 (५)   साबबक गा.वव.स. र नगरपालिकाबाट नतसा पास गरी वा नगरी मापदण्ि ववपरीत 
ननमािण भएका घरहरूको व्र्वस्थापन र सो को शुल्क नगरपालिकाको संशोर्धत भवन 
ननमािण प्रमाणीकरण कार्िववर्ध बमोजजम हुनेछ । वव.सं.२०५० साि भन्दा अगािी ननमािण 
भएको घरको हकमा सो घर दताि गनि आएमा एकमुष्ट्ट रू २०००।- लिईनेछ । 

 (६)   नगरपालिका क्षेत्रलभत्र घेराबेरा ननमािण गनि नतसापास दस्तुर प्रनत रननङ फुट 
पतकीमा रु. १०।– र कच्िी र तारबारमा रु. ५ लिइनेछ । 

(७)   नगरपालिकालभत्र तारे होटि तथा स्वदेशी कच्िा पदाथिमा आधाररत उद्र्ोग संिािन 
गनि आउने व्र्जतत वा ससं्थािाई नतसापास दस्तुरमा ५० प्रनतशत छुट ददइनेछ । 

(८)   नगरपालिका क्षेत्र लभत्र सामुदानर्क संस्थाहरुिे ननमािण गने भवनको नतशापास 
दस्तुरमा ५० प्रनतशत छुट ददईनेछ । 

(९)   अंशवणिा वा हकवािाको मतृ्र्ु भई नामसारी भई आएको जग्गामा स्वीकृत लिई 
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ननमािण भएको नतशा नामसारी गदाि  एकमुष्ट्ट रू. १,०००।– मात्र िाग्नेछ । 

  
राजश्व  मशर्िक नं. १४२४२ नकसापास दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

१४. उद्योग दताि/ मसिाररश   

क. ५० हर्ि पावरभन्दा मार्थ क्षमता भएको रू.२०,०००।-   

ि.  २० देखि ५० हर्ि पावरसम्म क्षमता भएको रू.१५,०००।-   

ग. १० देखि २० हर्ि पावरसम्म क्षमता भएको रू.१०,०००।-   

घ. १० हर्ि पावर सम्मको क्षमता भएको उद्र्ोग रू.५,०००।-   

ङ. 
उद्र्ोग/पेशा/व्र्वसार् नामसारी, ठाउँसारी, नाम 
संशोधन, पूँजज वदृ्र्ध लसफाररश 

रू.२,०००।- 
  

च. उद्योग/पेशा/व्यवसायको प्रमाणपत्र नामसारी,  रू.२,०००।-  

  
राजश्व मशर्िक नं. १४२५३ व्यवसाय रजजष्ट्रेशन दस्तुर मशर्िकमा 
दाखखला गनुिपनेछ ।   

१५. ननमािण सामाग्रीबाट हुने सिक अवरोध दस्तुर   

  वववरण (प्रनतददन प्रनतवगि कफट)  वपि सिक कच्िी सिक   

क. विा नं. १ देखि ४ सम्म रू.१.५०।- रू.१।-   

ि. विा नं. ५ देखि ९ सम्म रू २।- रू.१.५०।-   

  

नोट: साविजननक आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी ननमािण सामाग्री राख्न पाइने छैन । सिक 
के्षत्रमा राखु्नपने भएमा  
तोककए बमोजजमको शुल्क बुझाउनु पनेछ । अन्र्था नगरपालिकािे जुनसुकै बित जफत 
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गरी आम्दानी बाध्न सतनेछ । 

  
राजश्व मशर्िक नं. १४२४९ अन्य दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ । 

  

१६. अन्य मसिाररस   

क. २० िािसम्मको ठेतका अनुभव लसफाररस रू.१,०००।-   

ि. 
२० िािभन्दा मार्थको ठेतका अनुभव 
लसफाररश 

रू.२,०००।- 
  

ग. भुततानी वववरण प्रमाखणत रू.५००।-   

घ. अस्थार्ी बसोबास लसफाररश रू.१,०००।-   

ङ. रोतका फुकुवा लसफाररश रू.५००।-   

ि. 
विा कार्ाििर्वाट बैदेलशक प्रर्ोजनको िार्ग  
प्रमाणपत्र  प्रमाखणकरण लसफाररस  

रू.५००।- 
विा कार्ाििर्िे लिने  

छ. 
विावाट जारी भएको प्रमाणपत्र नगरपालिकाबाट 
बैदेलशक प्रर्ोजनको िार्ग प्रमाखणकरण दस्तुर  

रू.५००।- 
  

ज. 
जग्गा वैनावट्टा िगार्तका लिित 
प्रमाखणकरण दताि दस्तुर रु२००।– र बैनावट्टा 
गररएको रकमको सेवाशुल्क 

प्रनत िािको 
रु१००।- 

 

झ. अन्र् लसफाररस दस्तुर(मार्थ उल्िेि नभएका ) रू.५००।-   

  
राजश्व मशर्िक नं. १४२४३ मसिाररस दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

१७. सिक कटान दस्तुर   
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क. 

कनेतसन होि कटान :      

(१) वपि तथा वपलसलस रू.५,०००।-   

(२) ग्राभेि तथा कच्िी रू.२,५००।-   

ि. वपि तथा वपलसलस (प्रनत रननङ लमटर) रू.३,०००।-   

ग. 
ग्राभेि/कच्िी सिक क्रलसङमा (प्रनत रननङ 
लमटर) 

रू. ५००।- 
  

घ. 
ग्राभेि/कच्िी सिक ककनारा िाइननङ (प्रनत 
रननङ लमटर) 

रू. ५०।- 
  

  

नोट: 
(क )  इजाजत ववना सिक कटान गरेको फेिा परेमा िाग्ने दस्तुरको दोब्बर जररवाना 
लिइनेछ । त्र्सरी इजाजत ववना  
सिक कटान गरेको सूिना ददने संघ संस्था वा व्र्जततिाई थप दस्तुरको २५ प्रनतशत 
पुरस्कार ददइनेछ । 

  
राजश्व मशर्िक नं. १४२४९ अन्य दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

१८. आयस्रोत मूल्याङ्कन मसिाररस   

क. वावर्िक रू. १० िाि सम्मको  रू.१,०००।-   

ि. वावर्िक रू. २० िािसम्मको रू.२,०००।-   

ग.  वावर्िक रू. ३० िािसम्मको रू.३,०००।-   

घ. वावर्िक रू ५० िािसम्मको रू.५,०००।-   

ङ. वावर्िक रू. ५० िाि भन्दामार्थको रू.१०,०००।-   
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राजश्व मशर्क नं. १४२४३ मसिाररस दस्तुर मशर्िकमा दाखखला 
गनुिपनेछ ।   

१९. सम्पत्ति मूल्याङ्कन मसिाररस   

१९.१ 

क.   मूल्र्ाङ्कन प्रमाखणत लसफाररस सेवा शुल्क प्रनत हजार रू. १ का दरिे लिइनेछ । तर 
वैदेलशक प्रर्ोजनका  िार्ग िाग्ने शुल्कमा २५ प्रनतशत छूट ददइनेछ । 
ि.   घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कन र्सै ऐनको अनुसूिी-१बमोजजम गररने छ । 
ग.    भौनतक संरिनाको मूल्र्ाङ्कन वा भौनतक संरिनाको सम्बन्धमा लसफाररस गनिका 
िार्ग नतसापास प्रमाणपत्र वा नतसापास दस्तुर बुझाएको ननस्सा अननवार्ि पेश गनुिपनेछ । 
त्र्स्तो प्रमाण पेश गनि नसेकोको हकमा मौजुदा भौनतक संरिनाको आकार प्रकारका धारमा 
िाग्ने नतसापास दस्तुर बाबारको रकम जररवाना लिइ मात्र लसफाररस ददइनेछ ।  कोही 
कसैिे आफ्नो जग्गाको हक क्षेत्रभन्दा बादहर पने गरी बनाएको भौनतक संरिनाको 
मूल्र्ाङ्कन गराइ कर शुल्क भुततान गनुििाई उतत जग्गाको स्वालमत्व प्राजप्तको आधार 
माननने छैन । 

१९.२ 

जग्गाधनी वा हकवािाको मतृ्र्ुको कारण  अंशबण्िा वा बकसपत्रबाट हुने हक हस्तान्तरण 
बाहेक रजजष्ट्रेशन पाररत प्रर्ोजनका िार्ग घरबाटो प्रमाखणत लसफाररस गदाि राजजष्ट्रेशन 
पाररत प्रर्ोजनको िार्ग मािपोत कार्ाििर्िे कार्म गरेको जग्गाको मूल्र्ाङ्कन दरको 
आधारमा बबक्री हुने जग्गामा मािपोत मूल्र्ाङ्कनको ०.३० प्रनतशतका दरिे कम्तीमा रू. 
१०० नघट्ने गरी  हुने आउने रकमको ५० प्रनतशत शैक्षक्षक ववकास कोर् र ५० प्रनतशत 
ववपद् व्र्वस्थापन कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

२०. प्राकृनतक स्रोत उपयोग र ननकासी कर सम्बन्धी   

 

 संकिन प्रनत 
तर्ुववक कफट 

ननकासी 
प्रनत 
तर्ुववक 
कफट 

 

क. माटो रू.०.५०।- रू.१।-  

ि. बािुवा रू.३।- रू.६।-  
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ग. ढंुगा रू.७५।- रू.१५०।-  

घ. िानी लसफाररस र नवीकरण रू.५०,०००।-   

ङ. िानी अनुमनत/दताि /नवीकरण रू.५०,०००।-   

ि 

र्ोजना संिािनको क्षेत्रमा ननजस्कएको माटो 
वढी भई ववक्री गनुिपदाि 

प्रनत घन कफट रु 
५।- 

प्रदेश आर्थिक 
ऐनमा भएको 
ननकासी र संकिन 
कर वाहेक  

छ 

र्ोजना संिािनको क्षेत्रमा ननजस्कएको माटो 
वढी भई ववक्री गनुिपदाि 

प्रनत घन कफट रु 
५।- 

प्रदेश आर्थिक 
ऐनमा भएको 
ननकासी र संकिन 
कर वाहेक 

ि. वालसगं/कफरकफरे संिािन अनुमनत रू.२,००,०००।-   

छ. वालसगं/कफरकफरे नववकरण रू.१,००,०००।-   

ज. 
प्िदटङ जग्गा ककत्ताकाट लसफाररस प्रनत आना रू.१०,०००।- न.पा. कार्ाििर्वाट 

लसफाररस हुन े

झ. 
ननजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृनत(१ रोपनी 
सम्म ननजज प्रर्ोग वा कृवर् प्रर्ोजन) 

रू.५,०००।-   

ञ. 
ननजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृनत व्र्वसानर्क 
प्रर्ोजन प्रनत रोपनी 

रू.१०,०००।-   

ट. 
ननजी जग्गा व्र्वस्थापन स्वीकृनत एक रोपनी 
भन्दा मार्थ प्रनत थप रोपनी 

रू.२,०००।- 

 

 

ठ. 

बोररङ गरी ट्र्ाँकरमा पानी ववक्री ववतरण गने रु २००००।- 
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ि. 
प्रशोर्धत वपउने पानी प्रनत लिटर रू. 

०.१०।- 
  

ढ. डिप वोररङ तथा कफल्टर रु ५०००।-   

 ण. 
दईु वा सोभन्दा बढी ननमािण सामाग्री ववतरण 
गने डिपो दताि 

रू. ५०,०००।-   

 त. 
दईु वा सोभन्दा बढी ननमािण सामाग्री ववतरण 
गने डिपो नववकरण दस्तुर 

रू.२५,०००।-   

 थ. 
एक मात्र ननमािण सामाग्री ववतरण गने डिपो 
दताि 

रू. २५,०००।-   

 द. 
 एक मात्र ननमािण सामाग्री ववतरण गने डिपो 
नववकरण 

रू.१०,०००।-   

  राजश्व मशर्िक नं. १४२४३ मसिाररस मशर्िकमा दाखखला गनुिपने ।   

२१. नगर सूचना केन्द्रका सामाग्रीको दैननक भािादर   

क. हिभािा रू.१५००।-   

ि. मजल्टलमडिर्ा प्रोजेतटर रू.१०००।-   

ग. कम्प्र्ूटर रू.७००।-   

घ. ह्वाइट र सफ्ट वोिि रू. २००।-   

ङ. 

नगर राजपत्र   

५० पेजसम्मको रू.१५।- 
 

५० पेज भन्दा मार्थ रू.३०।- 
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राजश्व मशर्िक नं. १४२१३ अन्य सेवा शुल्क तथा बबक्रीबाट प्राप्त 
मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ   

२२. सवारी साधन भािा 

क. दरपर प्रनतघण्टा ( सरकारी तथा नपाबाट गदठत 
उपभोतता सलमनतिाई 

    

नोट: प्रनतघण्टा रू. ६००।-   

(क)  दरपर प्रर्ोग गनेिे अग्रीम रकम जम्मा 
गनुिपनेछ । भािा नपाको गेटबाट गएको 
समर्देखि कफताि भएको समर्को िगबुक 
भरेको आधारमा िागू हुनेछ । नगरपालिकाको 
काममा उपभोतताबाट प्रर्ोग हँुदा दैननक १० 
घण्टा र अन्र्मा ८ घण्टाको १ लसफ्ट हुनेछ । 

(ि)  दरपर प्रर्ोग गदाि िाग्ने इन्धन, ढुवानी 
भािा तथा अपरेटर र हेल्परको िुराकी िििको 
व्र्वस्था भािामा िैजाने लमिाउनु पनेछ ।  

  

  
राजश्व मशर्िक नं. १४१५१ अन्य सेवा शुल्क तथा बबक्रीबाट प्राप्त 
मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ।   

२३. िोहरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क मामसक दररेटमा (भ्याटसहहत)   

क. विा नं.१ देखि ४ सम्म प्रनत  घर रू.२००।-   

ि. विा नं. ५ देखि ९ सम्म प्रनत घर रू. ३००।-   

ग. विा नं.१ देखि ४ सम्म प्रनत िुरा पसि रू. ३००।-   

घ. विा नं. ५ देखि ९ सम्म प्रनत होिसेि पसि रू. ३५०।-   

ङ. विा नं.१ देखि ४ सम्म सानो होटि (४ टेवि रू. ३५०।-   
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सम्म) 

ि. 
विा नं. ५ देखि ९ सम्म ठूिो होटि (४ 
टेविभन्दा मार्थ १० टेविसम्म) 

रू. ४५०।- 
  

छ. ठूिो होटि रू. १,५००।-   

ज. अस्पताि/नलसिङ होम रू.२,०००।-   

झ. ववद्र्ािर् तथा अन्र् संस्था रू.५००।-   

 
राजश्व मशर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा बबक्रीबाट प्राप्त 
मशर्िकमा दाखखला गनुिपनेछ।  

२४. मार्थ नखुलेका अन्य मसिाररसमा रू.५००।- 

राजश्व  मशर्िक नं. 
१४२४३ मसिाररस 
दस्तुर मशर्िकमा 
दाखखला गनुिपनेछ 

।  

अनुसूची – ११ 

घरजग्गा रजजष्ट्रेशन दस्तुर 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र घरजग्गा वा अन्र् सम्पवत्तहरू दाखििा िारेज तथा नामसारी 
र  रजजष्ट् रेशन शुल्क प्रदेश सरकार र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािे तोके बमोजजम हुनेछ । र्स 
बमोजजम प्राप्त राजश्व रकम  मशर्िक नं ११३१५ घरजग्गा रजजष्ट्रेशन दस्तुर लशर्िकमा दाखििा 
गनुिपनेछ। 

अनुसूची – १२ 

छुट सम्बन्धी व्यवस्था 

१. आ.व. ०७८/७९ को कानतिक मसान्तसम्म कर दाखििा गने करदाताहरुिाई िाग्ने करमा 
१०% छुट ददइनेछ ।(व्र्वसार् करमा) 
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२. ववद्र्ाथीहरूको वैदेलशक अध्र्र्न प्रर्ोजनको िार्ग मूल्र्ांकनमा देिाएको घरभािामा कर 
छुट हुनेछ । 

अनुसूची – १३  

 जररवाना 

१. गत आ.व. सम्मको बतर्ौता कर, दस्तुर र महसुि िािु आ.व.को दर बमोजजम पौर् 
मसान्तसम्म नवुझाएमा सो पनछ वतर्ौता रकममा  थप १०% जररवाना िगाई असुि उपर 
गररनेछ । 

२. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रलभत्र ननर्ेध गररएको साविजननक सिक, फुटपाथमा सवारर 
साधन पाककि ङ वा व्र्ापार वा फोहोरमैिा गने व्र्जतत वा संस्थािाई नगरकार्िपालिकाको 
ननणिर् अनुसार जररवाना लिईनेछ । 

३. अनुमनत नलिई गैरकानुनी रुपमा फेिा परेका  वािुवा र माटोिगार्तका प्राकृनतक श्रोतको 
हकमा देहार् बमोजजमको जररवाना लिईनेछ । 

अ.पदहिो पटक 
(क)  माटो प्रनत दरपर -रू ८,०००।-,  लमननदरपर - रू ६,०००।-,  लमननरक - रू ४,०००।– 
(ि) वािुवा प्रनत दरपर - रू २४,०००।-, लमननदरपर-रू १६,०००।-,लमननरक- रू ८,०००।– 

आ. पटक पटक दोहोररएमा पटकै वपच्छे  दोब्बर जररवाना लिईनेछ । 

४. र्स अनुसुर्ि बमोजजम गररने जररवानाको ४० प्रनतशतिे हुन आउने रकम पुरस्कार स्वरुप 
सहर्ोगी संस्थािाई उपिब्ध गराईनेछ । 

५. नगरपालिकाको अनुमनत वेगर प्िदटङमा माटो िन्ने सम्र्ाउने मेलशनरी औजारहरुको 
देहार् अनसारको जररवाना लिईनेछ । 
क) जेलसलभ/िोजर/बुल्िोजर रु २५०००।– 
ि) स्काभेटर रु ५००००।– 
ग) दफा ५ क,ि,ग का सवारी साधनिे अनुमनत वेगर दोहोराएर कार्ि गरेमा सुरु 

जररवानको दोव्वर दस्तुर लिने । 
६. नगरपालिकाको अनुमनत लिएर वपि/ग्रावेि सिक काट्दा नगरपालिकाको दररेट अनुसार 

दस्तुर नतनुि पनेछ । 
७. नगरपालिकाको अनुमनत नलिई वपि सिक काटेमा रु २५०००।– जररवाना लिने । 
८. नगरपालिकाको अनुमनत नलिई ग्रावेि सिक काटेमा रु १००००।– जररवाना लिने ।  



81 

 

९. नगरपालिकाको अनुमनत नलिई िानेपानीको पाईप काटेमा रु ५०००।– जररवाना लिने ।  
१०. सहकारी संस्थािे कानुन बमोजजम बुझाउनुपने वववरण समर्मा नबुझाएमा देहार् बमोजजम 

जररवाना गररने छिः 
क) साधारण सभाको वववरण १५ ददन लभत्र नबुझाएमा पदहिो पटक रू ५,०००।- वा 
पुँजीकोर्को ०.१ प्रनतशतमा जुन कम हुन्छ सो रकम असुि उपर गररनेछ । 
ि) सोही व्र्होरा पुन दोहोररएमा प्रत्रे्क पटक दोब्बर जररवाना िगाईनेछ । 
ग) मालसक वववरण प्रत्रे्क मदहनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बुझाएमा  रू. २००।- 
जररवाना, अको मदहनाको ७ गतेसम्म बुझाएमा रू. ५००।- र पूनिः सोही व्र्होरा दोहोराएमा 
प्रत्रे्क पटक दोब्बर जररवाना िगाइनेछ । 
घ) ऐन बमोजजम बुझाउनुपने अन्र् वववरण तोककएको समर्मा नबुझाएमा प्रथम पटक 
(१५ ददन लभत्र) रू ५००।- र एक मदहना सम्म पनन नबुझाएमा रू. ५,०००।- जररवाना 
लिईनेछ । 
७. आर्थिक ऐन २०७८ मा कुनै व्र्वसार् कर दस्तुर छुट भएमा त्र्स्तो व्र्वसार्को शुल्क 
तोतने अर्धकार नगर प्रमिुिाई ददने । 
८. आर्थिक ऐन २०७७ िारेज गररएको छ । 
 
 

र्स बमोजजम प्राप्त राजश्व रकम  मशर्िक नं. १४३१२ प्रशासननक दण्ि जररवाना  
लशर्िकमा दाखििा गनुिपनेछ । 

 


