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�स.नं आ�दानीको �शष�क आ�दानी संकेत 

नं. 

करका दर कै�फयत 

१. मलपोत तथा भूमीकर १.१.१   

क. वडा नं. १र २ को पाखो वार�  ��त रोपनी �. २०।००  

ख. धान खेत बार�  ��त आना �. ७।००  

ग. आवासीय   ��त आना �. ७।००  

घ. �यवसायीक  ��त आना �. ७।५०  

२. घर ज�गा कर १.१.२   

क. घर ज�गा मू�या�कन दर    

ख.  पाको ईटा टायल ज�ता छानो भएको घर  ��त वग� �फट �. 

४००।०० 

 

ग. पाको ईटा �समे�ट जोडाई ढलान छानो भएको प�क� 

घर 

 ��त वग� �फट �. 

८००।०० 

 

 

घ. �प�लर �स�टमको प�क� घर  ��त वग� �फट �. 

१०००।०० 

 

 स�प�त कर    

क. �वस लाख स�म  कर नला�ने  

ख. �तस लाख स�म   �. ३००।००  

ग. पचास लाख स�म  ०।०५ ��तशत  

घ. एक करोड स�म  ०।२५ ��तशत  

ङ. एक करोड भ�दा मा�थ  ०।५० ��तशत  

३. वहाल कर १.१.३ वहाल रकमको २ 

��तशत 

 

४. �यवसाय कर १.१.४   

 �यापार�क व�तु    

 चुरोट र�सी �वेलर� �भ�डयो �यासेट रेकड� तथा 

�लेयर आ�दको थोक तथा खु�ा �यापार 

   

क. चुरोट �डि�टलर� �वलर� उ�पादन  १५०००।००  

ख. �ुअर� ह�का पेय एजे�सी  ९०००।००  

ग. म�दरा चुरोट एजे�सी  ३०००।००  

घ. �वदेशी तथा �वदेशी म�दरा �व��  २०००।००  

ङ. सुन चाँद� पसल �वलर� सप  १५०००।००  

च. �भ�डयो �यासेट सी डी पसल  ७५०।००  
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छ. प�थर मुगा �यापार सुन चाँद�को जलप लगाएका 

गरगहना 

 १०००।००  

 �नमा�ण सामा�ी क�पयूटर �व�धुत सामान �यामेरा 

टे�ल�भजन रे�डयो काप�ट धातुका सामान  पे�ो�लयम 

पदाथ� ज�ता व�तुको थोक तथा खु�ा �ब�� गन� 

तथा मम�त 

   

क. ट� भी रे�डयो �हटर ��ज �यामेरा वा�सङ मे�शन 

आ�द एजे�सी स�लायस� ईले��ो�न�स सामान 

 ३०००।००  

ख. �भ�डयो घ�ड बे�ने पसल  १०००।००  

ग. ��ज �यामेरा वा�सङ मे�सन ट� भी �हटर सबै 

भएको ईले��ो�न�स पसल 

 ३०००।००  

घ. ��ज �यामेरा वा�सङ मे�शन ट� �भ �हटर म�ये कुनै 

एक �कारको मा� पसल तथा साधारण ईले��ो�न�स 

पसल ओभन �ा�डर टो�टर आ�द �ब�� गन� 

 १५००।००  

ङ. ईले��ो�न�स सामान स�लायस� एजे�सी  ३०००।००  

च. ईले��ो�न�स सामान (�वजुल�को सामान)  १५००।००  

छ. साउ�ड माईक �पीकर पसल‚ भाडामा �दने‚ वाई�डीङ 

गन�  

 १५००।००  

ज. क��यूटर �ब��/एसे��ल�ङ क�पनी  ३५००।००  

 रे�डयो ट� भी ��ज क��यूटर घडी �ेसर कुकर �हटर 

टे�लफोन सेट �व�धुत सामा�ी मम�त तथा �ब�� 

के�� 

   

क. च�मा घडी मम�त तथा �ब�� पसल   १०००।००  

ख. रे�डयो ईले��ो�न�स‚ अ�डयो �यासेट‚ �यामेरा‚ 

�हटर‚ �टेवलाईजर मम�त 

 १०००।००  

ग. ��ज‚ वा�सङ मे�शन‚ ट� �भ‚ क��यूटर मम�त  १५००।०० 

 

 

घ. �यूिजकल सामान वे�ने/मम�त  १०००।००  

ङ. �टोभ‚ �याँस चु�हो‚ �ेसर कुकर मम�त  ५००।००  

च. एक भ�दा बढ� लेथ मे�शन स�हत सामान मम�त 

के�� 

 १०००।००  

 �नमा�ण सामा�ी    

क. हाड�वेयर/वाथ�म सामान/ रंगरोगन  ३०००।००  
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स�लायस�/ई�टर�ाईजेज 

ख. हाड�वेयर/वाथ�म सामान/ रंगरोगन/पसल  २०००।००  

ग. घरको छानामा वाटर �ु�फङ गन�  २०००।००  

घ. �ससा‚ भे�न�ता‚ ऐना पसल स�लायस�  ३०००।००  

ङ. �ससा‚ भे�न�ता‚ ऐना पसल/ऐनामा वु�ा भन�  १५००।००  

च. ईटा रोडा वालुवा ढु�गा �समे�ट ड�डी स�लायस�/�डपो  ३०००।००  

छ. ईटा रोडा वालुवा ढु�गा �समे�ट ड�डी माटो पाईप 

पसल 

 २०००।००  

ज. �युमपाईप उ�योग  ५०००।००  

झ. कं��ट‚ माव�ल‚ �समे�ट उ�योग  ५०००।००  

ञ. �कला क�जा जाल� पसल  १०००।००  

ट. �समे�ट �याल‚ �पलर‚ मू�त � �रङ  १५००।००  

ठ. आ�मु�नयम/फलामे �याल/��ल/सोलार उ�योग  ३०००।००  

ड. आ�मु�नयम/फलामे �याल/��ल/सोलार खु�ा �व��  १५००।००  

ढ. ताला साँचो बनाउने तथा मम�त  ५००।००  

ण. ज�ताको ब�स बनाउने तथा �ब�� मम�त  १०००।००  

त. �लाि�टकको सामान पसल ठुलो/स�लायस�  २५००।००  

थ. �लाि�टकको सामान पसल सानो  १०००।००  

 फ�न�चर तथा �लो�रङ    

क. समील �यवसाय/�याल ढोका बनाउने  २०००।००  

ख. काठ दाउरा गोदाम/पसल  १०००।००  

ग. �लो�रङ तथा फ�न��सङ थोक/स�लायस�  ३५००।००  

घ. �लो�रङ तथा फ�न��सङ खु�ा  २०००।००  

ङ. काठ/ि�टल फ�न�चर उ�योग  ३०००।००  

च. काठ/ि�टल फ�न�चर शो�म  २०००।००  

छ. गल�चा उ�योग ई�टर�ाईजेज  ३०००।००  

ज. गल�चा पसल  २०००।००  

 ई�धन    

क. पे�ोल �डजेल /मो�वल प�प  ३०००।००  

ख. �याँस‚ म��तेल �डपो  १०००।००  

ग. �याँस‚ म��तेल खु�ा �व�� गन�  १०००।००  

 ह�तकला    

क. कला�मक मू�त �/�याि�ड�या�ट उ�योग  ३५००।००  
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ख. �याि�ड�या�ट आयात �नया�त  ३०००।००  

ग. �याि�ड�या�ट सो�भ�नयर �यू�रयो पसल  २०००।००  

घ. साधारण घरेल/पेपर �याि�ड�या�ट/थांका उ�योग  २०००।००  

ङ. पेपर �याि�ड�या�ट पसल  १५००।००  

च. काठ र ढंुगाको मू�त� बनाउने र �ब�� गन�  २०००।००  

छ. तामा/�प�तल/आ�मु�नयम/�लाि�टक/ि�टल/भाँडा/�कचेन 

वेयर पसल 

 १०००।००  

ज. गाम��ट / पि�मना/ टे�शटायल  उ�योग  ४०००।०० 

 

 

झ  गाम��ट / पि�मना/ �वीटर पसल  १५००।०० 

 

 

ञ  �वीटर/ उनीको क�चासामान �ब��   १०००।००  

ट  जनसेवा   १०००।००  

 धारा �वजुल� रं�ग काठ डकम� �म��ी आपू�त� गन�     

क जनसेवा(�बलह� भू�तानी‚ �ाई�भ�ग लाईसे�स‚ 

सवार� साधन दता� न�वकरण नामसार� आद� स�पूण� 

सेवाह�) 

 १०००।००  

 दै�नक उपभोगका ख�य पदाथ� सूती कपडा आद�को 

थोक तथा ख�ा �यापार 

   

क �कराना / ख�या�न पसल  १५००।०० 

 

 

ख  खा�या�नको थोक �ब�� गन�/ �वतरक  २०००।००  

ग पाँउ बनाउने तथा �ब�� गन�  २००।००  

घ  गो�फुक� दालमोठ �च�स अचार उ�योग  १०००।००  

ङ गो�फुक� दालमोठ �च�स अचार पसल  ५००।००  

च अगरब�ती उ�योग  १०००।००  

छ फलफुल तरकार� सोडापानी पान पसल  ५००।००  

ज फलफूल पसल जुस स�हत र खानेपानी खु�ा पसल  ५००।००  

झ खानेपानी ढुवानी सेवा/ �मनरलवाटर �वतरक / 

एजे�सी 

 १०००।००  

 �वशेष�‚ परामश� सेवा तथा अ�य �यवसा�यक सेवा    

 �च�क�सक    

क. डा�टर  २०००।००  
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ख. क�पाउ�डर  १०००।००  

ग. क�वराज  १०००।००  

 ईि�ज�नयर    

क. क वग�  ३०००।००  

ख. कानून �यवसा�यक  २०००।००  

 लेखाप�र�क    

क. क वग�  ५०००।००  

ख. ख वग�  ३०००।००  

ग. ग वग�  २०००।००  

घ. घ वग�  १५००।००  

ङ. द�त �चक��सक  २०००।००  

च. अनुस�धानकता� तथा परामश� सेवा  २०००।००  

छ. क�पूटर एना�ल�ट �ोगामर  ३०००।००  

ज. बीमा एजे�ट  ३०००।००  

झ. सभ�यर  ३०००।००  

ञ. अनुवादक  १०००।००  

ट. पशु �च�क�सक  १०००।००  

ठ. शेयर �ोकर  २०००।००  

 सामान ढुवानीकता� तथा क�पनी    

क. वा�य  ३०००।००  

ख. आ�त�रक  २०००।००  

ग. एयर काग�  ४०००।००  

 �नमा�ण �यवशाय    

क. क वग�  १००००।००  

ख. ख वग�  ५०००।००  

ग. ग वग�  ३०००।००  

घ. घ वग�  २०००।००  

 उ�पादन मुलक उ�योग    

 कोरा माल वा अध� �शो�धत माल खेर गईरहेका 

माल सामानको उ�योग वा �शोधन ग�र मालसामान 

उ�पादन गन� उ�योग  

   

 �यवसायमा    

क उ�योग  �. ४०००।००  
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ख �यवसाय  �. २०००।००  

 उजा�मूलक उ�योग    

क जल�ोत वायु सौय� शि�त कोईला �ाकृ�तक तेल 

�याँस वायो�याँस तथा अ�य �ोतबाट उजा� पैदा गन� 

उ�योग तथा �यवसाय 

 �. ५०००।००  

 कृ�ष तथा वन ज�य उ�योग    

क कृ�ष �यवसाय (तरकार�‚ फलफूल माछा‚ मौर�पालन 

कुखुरापालन‚ गाईफम� बा�ाफम�‚ बंगुरपालन) आ�द 

उ�योग  

 �. ३०००।००  

ख कृ�ष �यवसाय (तरकार�‚ फलफूल माछा‚ मौर�पालन 

कुखुरापालन‚ गाईफम� बा�ाफम�‚ बंगुरपालन) आ�द 

�यापार 

 �. १०००।००  

 ख�नज उ�योग    

क ख�नज उ�खनन ्तथा �शोधन उ�योग  �. १५०००।००  

ख ख�नज तथा �शो�धत सामानको �यापार   �. ५०००।००  

 पय�टन �यवसाय    

क पाँचतारे होटल  �. ३०००००।००  

ख चारतारे होटल  �. २०००००।००  

ग तीनतारे होटल  �. १०००००।००  

घ दईुतारे होटल  �. ७५०००।००  

ङ एकतारे होटल  �. ५००००।००  

च एपाट�मे�ट होटल  �. २५०००।००  

छ रे�टुरे�ट ए�ड बार‚ �रसोट� तथा दोहोर�साँझ  �. १००००।००  

ज त�दरु� फा�टफूड  �. ५०००।००  

झ होटल ए�ड लज  �. ३०००।००  

ञ भोजनालय/�याि�टन  �. १५००।००  

ट �मठाई पसल ठुलो  �. २०००।००  

ठ �चया �मठाई मःमः खाजा खाने पसल  �. ५००।००  

ड गे�टहाउस/हो�टल  �. ३०००।००  

ढ �या�वन डा�सबार  �. १००००।००  

ण �े�क�ग एजे�सी/�े�क�ग सामान पसल  �. १०००।००  

त �ाभल एजे�सी   �. २५००।००  

थ पूलहाउस/�नूकर  �. २०००।००  
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 सेवा उ�योग    

क चल�च� एक ि��न भ�दा बढ� भएमा  �. ५०००।००  

 ि��न    

क चल�च� एक ि��न  �. २०००।००  

ख सक� स  �. ५०००।००  

ग चल�च� �डि���यटूस�  �. २५००।००  

घ साव�ज�नक प�रवहन �यवसाय  �. १०००।००  

ङ  हवाई सेवा  �. ५०००।००  

 �नमा�ण उ�योग    

 सडक पूल रोपवे रेलवे ��लबस टनेल �पाईङ बजृ 

तथा औधो�गक �यापा�रक एवं आवास कमपे�स 

आ�द �नमा�ण ग�र स�चालन गन� �यवसायमा 

   

क क वग�  �. १००००।००  

ख ख वग�  �. ८०००।००  

ग ग वग�  �. ६०००।००  

घ घ वग�  �. ३०००।००  

 स�चार सेवा    

क �नजी�े�को हुलाक सेवा कु�रयर स�भ�स  �. १५००।००  

ख �नजी �े�को टे�लफोन �या�स सेवा फोटोकपी 

मोवाइल फोन आइ एस डी एस ट� डी इमेल 

इ�टरनेट रे�डयो पेजीङ आ�द 

 �. १०००।००  

ग एफ.एम.‚ केवल नेटवक�  क�यू�नकेशन �डि���यूटस�  �. ५०००।००  

घ मोबाइल फोन एजे�ट  �. ३०००।००  

ङ मोबाइल फोन �ब�� तथा मम�त  �. १०००।००  

च �समकाड� �वतरक  �. १०००।००  

छ  मोबाइल फोन मम�त स�बि�ध ता�लम   �. ५००।००  

ज स�चार टावर �नमा�ण  �. १००००।००  

 छपाइ तथा �काशन     

क एमो�नया ���ट  �. १०००।००  

ख फोटोकपी  �. ५००।००  

ग अफसेट �ेस ��ि�ट�ग �ेस प�प��का �काशन लेटर 

�ेस �भिज�ट�ग काड� छा�ने  

 �. १०००।००  

घ  अफसेट �ेस ��ि�ट�ग �ेस �ा.�ल.  �. २०००।००  
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ङ �ले�स बोड� ���ट  �. २०००।००  

च �ा�फ�स �डजाईन  �. २०००।००  

 �वि�तय सेवा     

 नेपाल सरकारको पुण� �वा�म�वमा रहेको वाहेक 

आ�थ�क कारोवार गन� ब�क 

   

क मु�य काया�लय/अध� �वा�म�व  �. १५०००।००  

ख शाखा/उपशाखा  �. १००००।००  

ग फाइना�स क�पनीको बै��कङ कारोबार गन� मु�य 

काया�लय 

 �. ८०००।००  

घ फाइना�स क�पनीको बै��कङ कारोबार गन� शाखा 

काया�लय 

 �. ५०००।००  

ङ बहुउ�दे�शय सहकार� सं�था मु�य काया�लय  �. १०००।००  

च बहुउ�दे�शय सहकार� सं�था शाखा काया�लय  �. ५००।००  

छ बीमा क�पनी  �. ५०००।००  

ज �वदेशी मु�ा सटह� काउ�टर �धतोप� कारोबार  �. २०००।००  

झ साधारण सहकार� सं�था  �. ५००।००  

ञ ऋण वचत सहकार� सं�था  �.१०००।००  

 �वा��य सेवा    

क न�श�ङ होम  ५०००।००  

ख. सहकार� अ�पताल   ५०००।००  

ग �याब तथा  औष�ध पसल  २०००।००  

घ �याब  २०००।००  

ङ औष�ध पसल  २०००।००  

च. जडीबुट� पसल  �.१०००।००  

छ. ि�ल�नक डा�टर भएको  �.२५००।००  

ज. द�त ि�ल�नक  �.२०००।००  

झ. दाँत बनाउने  �.१०००।००  

ञ. अ�पताल सामा�ी �ब��  �.२०००।००  

ट. ज�डबुट� उ�योग  �.३०००।००  

ठ. हव�ल सामा�ी ख�रद �ब��  �.१०००।००  

ड. �ाकृ�तक �च�क�सा के�� आयुव��दक‚हो�मयो�या�थक 

ि�ल�नक  

 �.२०००।००  

 �श�ा सेवा    



 कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

२०७२(2072) 

 कर तथा शु�कह� 
  

9  
 

क. �व�व �व�यालय  �.१००००।००  

ख. �यापस  �.४०००।००  

ग. �ड�लोमा दे�खको टेि�नकल कलेज  �.५०००।००  

घ. उ�च मा. �व. तथा मा. �व.  �.३०००।००  

ङ. �न.मा.�व.  �.२०००।००  

च. �ा.�व.  �.१५००।००  

छ. पूव� �ा. �व.  �.१०००।००  

ज. ता�लम तथा अनसु�धान के��  �.२०००।००  

झ. ��श�ण तथा ईि��ट�यूट के��   �.२०००।००  

ञ. क��यूटर ��श�ण के��  �.२०००।००  

ट. भाषा/टाई�प�ग ��श�ण के��  �.२०००।००  

ठ. �यूसन से�टर  �.१०००।००  

ड. �टचस� �मोसन/एड कले�सन से�टर  �.२०००।००  

ढ. �ाई�भ�ग‚सं�गत‚डा�स तथा �यू�टपाल�र 

��याफोि�ड�ग आ�द ता�लम के�� 

 �.२०००।००  

ण. अ�तराि��य गै� सरकार� सं�था  �.५०००।००  

त. सामािजक संघ सं�था‚ �याट दता� नभएको  �.५००।००  

थ. सामािजक संघ सं�था‚�याट दता� भएको  �.१०००।००  

 यातायात सामा�ी �ब�� तथा मम�त    

क. बस‚ �क‚ कार‚ हे�भ ईि�वपमे�ट मम�त  �.२५००।००  

ख. सवार� साधनको पाट�पुजा� पसल  �.२०००।००  

ग. मोटरसाईकल‚ टे�पो आ�द मम�त  �.१५००।००  

घ. �रसो�ल�ग गन� कारखाना वा पसल  �.१५००।००  

ङ. मोटर धनेु वक� शप  �.१०००।००  

च. साईकल �र�सा तथा ठेलागाडा मम�त  �.१०००।००  

छ. वेि�डङ वक� सप‚लेथ मे�सन रा�ख मम�त गन�  �.१०००।००  

ज. �या�� चाज�  �.७५०।००  

झ. साईकल �र�सा बे�ने पसल  �.१०००।००  

 अ�य सेवा    

क. �व�ापन सेवा‚ माक� �टङ एजे�सी  �.१०००।००  

ख. �व�ापन तथा उ�सव आयोजना/ ईभे�ट 

अग�नाइजेशन 

 �.२०००।००  

ग. वैदे�शक रोजगार सेवा  �.४०००।००  
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घ. �वदेशी रोजगार सेवा  �.२०००।००  

ङ. से�ेटर�यल स�भ�स  �.२०००।००  

च. हाउिजङ क�पनी तथा घर ज�गा ख�रद �ब��/ज�गा 

�ल�टङ 

 �.५०००।००  

छ. कलर �याव  �.२०००।००  

ज. फोटो �टु�डयो  �.१०००।००  

झ. �भ�डयो �ाफ�  �.१०००।००  

ञ. फोटो �ाफ�‚ �भ�डयो �ाफ�  �.१५००।००  

 नेपाल सरकारको पूण� �वा�म�वमा रहेको चल�च� 

डकुमे��� छायाँकन 

 कर नला�ने  

क. चल�च� छायांकन �वदेशी  �.३०००।००  

ख. चल�च� छायांकन �वदेशी  �.६०००।००  

ग. डकुमे��� छायांकन �वदेशी  �.२०००।००  

घ. डकुमे��� छायांकन �वदेशी  �.४०००।००  

ङ �गत छायांकन �वदेशी  �.१५००।००  

च. �गत छायांकन �वदेशी  �.३०००।००  

छ. �ट भी �यानलबाट छायांकन  �.१०००।००  

ज.  �गत रेक�ड �ङ  �.१०००।००  

झ. ��य ��य �ख�ने तथा स�पादन गन�  �.१०००।००  

ञ. फोटो तथा �ेम पसल  �.१०००।००  

ट. �भडीयो ए�युजमे�ट/गेम खेलाउन े  �.१०००।००  

 

 


