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भाग – 1  

 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय  

डााँछी, काठमाडौं, वागमती प्रदेि, नेपाि  

 

 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथयक ऐन, 2079 
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आर्थिक ऐन, २०७९ 

प्रस्तावनाः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९।८० को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई 
कायािन्वयन गने प्रयोजनका र्नर्मत्त स्थानीय कर, िलु्क, दस्तरु र जररवाना संकिन गनि छुट ददन तथा अन्य 
आय संकिनको प्रिासर्नक व्यवस्था गनि बाञ्छनीय भएकोिे नेपािको संववधानको धारा २३० बमोशजम 
कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन, २०७९ रहेको छ । 
(२) यो ऐन २०७९ श्रावण १ गते देशख कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िते्रमा िाग ुहनुेछ  

२. सम्पशत्त करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुशि (१) बमोशजम सम्पशत्त कर िगाईने र 
असूि उपर गररनेछ । 

३. भरू्मकर (मािपोत) : कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र अनसूुशि (२) बमोशजम मािपोत कर 
िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर जग्गा बहाि करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यशि वा संस्थािे भवन, घर, 

पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरिे बहािमा ददएकोमा अनसूुशि 
(३) बमोशजम घर जग्गा बहाि कर िगाईने र असूि उपर गररनेछ । 

५. व्यवसाय करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र दताि वा ईजाजत प्राप्त गरी स्थावपत उधोग, 

व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जनुसकैु कारोवार गने व्यशि वा र्नकायिाई व्यवसायको 
प्रकृर्त, आर्थिक कारोवार,स्थान र्बिेर् र िगानीका आधारमा अनसूुशि (४) बमोशजम व्यवसाय कर 
िगाई असिु उपर गररनछे । त्यसरी व्यवसाय कर असिुी गदाि बैङक तथा र्बत्तीय संस्था र 
सपुरमाकेटहरुको हकमा प्रत्येक कारोवार स्थिमा कारोवारको आधारमा अिग अिग ईकाइ मानी 
असिु उपर गररनेछ । 

६. जर्डबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै व्यशि वा संस्थािे 
उन, खोटो, जर्डबटुी, बनकस, कवाडी माि र प्रिर्ित कानूनिे र्नर्धे गरेका जीवजन्त ुबाहेकका अन्य 
मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड,र्सड.,प्वांख,छािा जस्ता वस्तकुो व्यवसावयक कारोवार गरेवापत 
अनसूुशि (५) बमोशजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र दताि भएका ररक्सा,ई ररक्सा र मेनवुि 
ररक्सा जस्ता सवारी साधनमा अनसूुशि (६) बमोशजम सवारी साधनकर िगाइने र असिु उपर गररनेछ। 

८. ववज्ञापन करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे सवै प्रकारको ववज्ञापनमा अनसूुशि (७) 
बमोशजम ववज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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९. मनोरञ्जन करः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र हनुे र िलु्क र्िई सञ्चािन गररने जनुसकैु 
प्रकारको मनोरञ्जन कर प्रदेििे तोके बमोशजम िगाईने र असिु उपर गररनेछ । 

१०. बहाि र्बटौरी िलु्कः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र आफुिे र्नमािण, रेखदेख वा सञ्चािन 
गरेका वा साविजर्नक ऐिानी पर्ति जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसि वा सडक वा बाटो वकनार 
वा वविेर् मेिा पवि वा अनसूुशि (८) मा भएको व्यवस्था बमोशजम बहाि र्बटौरी िलु्क िगाई असिु 
उपर गररनेछ । 

११. पावकि ङ्ग िलु्कः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र कुनै सवारी साधनिाई पावकि ङ सवुवधा उपिब्ध 
गराए वापत अनसूुशि (९) बमोशजम सवारी साधन पावकि ङ् िलु्क िगाई असिु उपर गररनेछ । साथै 
साविजर्नक र्नजी साझेदारी अवधारणा अनसुार पावकि ङ व्यवसाय सञ्चािन गने व्यशि वा संस्थािे 
नगरपार्िकाबाट पूवि अनमुर्त र्िएको हनुपुनेछ । 

१२. सेवा िलु्क, दस्तरु: कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकािे र्नमािण,सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरेको स्थानीय 
सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसुार अनसूुशि (१०) मा उशल्िशखत स्थानीय 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुशिमा व्यवस्था भए अनसुारको िलु्क 
िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. घरजग्गा रशजषे्ट्रिन िलु्कः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्रका घर जग्गा वा अन्य सम्पर्तहरुको 
रशजषे्ट्रिन गदाि अनसूुशि (११) बमोशजम रशजषे्ट्रिन िलु्क िगाई असिु उपर गररनेछ। 

१४. कर छुटः कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था अनसूुिी (१२) बमोशजम हनुेछ । 

१५. दण्ड जररवानाः कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र र्नर्धे गररएका साविजर्नक सडक तथा 
फुटपाथमा सवारी साधन पावकि ङ वा व्यापार व्यवसाय वा फोहरमैिा गने तथा प्रिर्ित कानून ववपरीतका 
कायि गनेिाई अनसूुशि (१३) बमोशजम जररवाना गररनेछ । कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका 
नगरकायिपार्िकािे समय समयमा यस व्यवस्थामा थपघट तथा पनुराविोकन गनि सक्नेछ । 

१६. कर तथा िलु्क संकिन सम्बन्धी कायिववर्धः यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसै बमोशजम र अन्यका 
हकमा यस ऐन साँग नबाशझने गरी कर तथा िलु्क संकिन सम्बन्धी कायिववर्ध नगरपार्िकाको 
नगरकायिपार्िकािे र्नमािण गरर तोके बमोशजम हनुेछ । 

१७. यसै ऐन बमोशजम भएको मार्ननःे यो ऐन जारी हनु ुअशघ भए गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोशजम 
भए गरेको मार्ननेछ । 

१८. र्नयम वा कायिववर्ध बनाउन सक्नःे कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकाको नगरकायिपार्िकािे यस ऐनमा 
भएका व्यवस्थािाई कायािन्वयन गनिका िार्ग आवश्यक र्नयम वा कायिववर्ध बनाउन सक्नेछ। 

१९. साववक बमोशजम हनुःे  यस ऐनमा उल्िेख भएकोमा यसै बमोशजम र यसमा उल्िेख नभएको हकमा 
साववक बमोशजम नै हनुेछ । 



4 । आर्थिक ऐन, २०७९ 
  
 

२०. खारेजी: साववकमा कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकािे िाग ु गदै आएका व्यबस्थाहरु यस ऐनसंग 
प्रर्तकुि देशखएमा प्रर्तकुि भएका हदसम्म खारेज हनुेछ । 

अनसूुिी (१) 

घरको वनौटका आधारमा सम्पशत्त मूल्याकंन तथा करको दरः 

सम्पशत्त कर प्रयोजनको िार्ग मूल्याड्कन गदाि जग्गाको हकमा अनसूुिी १(ख) बमोशजम र  भौर्तक संरिनाको 
हकमा अनसूुिी १(क) बमोशजम मूल्याङ्कन कायम गरी हनु आउने कुि मूल्यमा सम्पशत्त कर अनसूुिी १(ग) 
बमोशजम र्िइनेछ । 

(क) भौर्तक संरिनाको मूल्याकंन देहाय बमोशजम हनुछे । 
क्र.सं. घर को बनोटको वर्गिकरण प्रर्त वगि 

वफट रू. 
ह्रासकट्टी 
प्रर्तितमा 
(प्रर्त वर्ि) 

कट्टी गने 
जम्मा वर्ि 

 

कैवफयत 

१ र्भत्र कााँिो बावहर ईटामा माटोको जोडाइ भएका 
सबै वकर्समका घर  र काठैकाठबाट बनेको घर   

५०० ३ २५  

२ र्भत्र बावहर पाको ईटा वा ढंुगामा माटोको जोडाइ 
भएका सबै वकर्समका घर   

६०० २ ३०  

३ र्भत्र बावहर पाको ईटामा र्समेन्ट छाना ढिान वा 
बज्रको जोडाइ भएका सबै वकर्समका घर 
(व्यशिगत हाउशजंग समेत)  

९०० १ ७०  

४ आर.र्स.र्स. फे्रम स्रक्िरबाट बनेका घर   १८०० ०.७५ १००  

५ स्टीि फे्रम स्टक्िर‚ फे्रववङ‚ रस‚ फाइबर वा यस्तै 
संरिना वप्रफेक्स घर  व्यावसायीक 

८०० ०.७५ १००  

६ स्टीि फे्रम स्टक्िर‚ फे्रववङ‚ रस‚ फाइबर वा यस्तै 
संरिना वप्रफेक्स घर  आवासीय 

६०० ०.७५ १००  

७ स्टीि फे्रम स्टक्िर‚ आर.र्स.र्स. फे्रम स्रक्िरबाट 
बनेका घर व्यावसावयक हाउशजङ्ग तथा अपाटिमेन्ट 

२५०० ०.७५ १००  

                           
जग्गाको मूल्याकंन 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. १ अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ 
  
  

ब्रह्मखेि गागि सडक रु. ६,००,०००।-   
ब्रह्मखेि ठूिावढक सडक रु. ६,००,०००।-   
ठूिावढक सातघटे्ट कृवर् सडक रु. ४,००,०००।-   



5 । आर्थिक ऐन, २०७९ 
  
 

  
  

ठूिावढक सातघटे्ट कृवर् सडक गोरेटो बाटो रु. १,७५,०००।-   
ठूिावढक सातघटे्ट कृवर् सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

२ 
  
  
  

ठूिावढक सातघटे्ट सडक रु. ४,००,०००।-   
ठूिावढक सातघटे्ट सडकसाँग जोर्डएका साना सडक रु. ३,००,०००।-   
ठूिावढक सातघटे्ट सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
ठूिावढक सातघटे्ट सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

३ 
  
  
  

कागेश् वरी िक्रपथ रु. ५,००,०००।-   
कागेश् वरी िक्रपथ साँग जोर्डएको कच्िी सडक रु. ३,००,०००।-   
कागेश् वरी िक्रपथ साँग जोर्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
कागेश् वरी िक्रपथ साँग जोर्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

४ र्भत्री पीि सडक रु. ३,००,०००।-   
५ 
  
  

ढकािगाउाँ सडक रु. ३,००,०००।-   
 ढकािगाउाँ सडक गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
 ढकािगाउाँ सडक बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

६ 
  
  

पातािी िाकीिा सडक रु. ४,००,०००।-   
 पातािी िाकीिा सडक साँग जोर्डएका गोरेटो बाटो रु. ३,००,०००।-   
 पातािी िाकीिा सडक साँग जोर्डएका बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

७ 
  
  

सातघटे्ट गागि िवहद पाकि  सडक रु. १,५०,०००।-   
 सातघटे्ट गागि सडक साँग जोर्डएको गोरेटो बाटो रु. १,००,०००।-   
 सातघटे्ट गागि सडक साँग जोर्डएको बाटो नभएको रु. ५०,०००।-   

८ 
  
  

सातघटे्ट वपपिडााँडा सडक मजवुा रु. २,००,०००।-   
 सातघटे्ट वपपिडााँडा सडक साँग जोर्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
 सातघटे्ट वपपिडााँडा सडक साँग जोर्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

९ 
  
  

अर्धकारीगाउाँ-ठाडो सडक रु. २,००,०००।-   
 अर्धकारीगााँउ-ठाडो सडक साँग जोर्डएको गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
 अर्धकारीगााँउ-ठाडो सडक साँग जोर्डएको बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

१० 
  
  
  

आिापोट सनु्दरीजि जनमागि सडक रु. ५,००,०००।-   
आिापोट सनु्दरीजि जनमागि सडक साँग जोडीएको कशच्ि 
सडक 

रु. २,५०,०००।-   

आिापोट सनु्दरीजि जनमागि सडक साँग जोर्डएको गोरेटो 
बाटो 

रु. १,५०,०००।-   

आिापोट सनु्दरीजि जनमागि सडक साँग जोर्डएको बाटो 
नभएको 

रु. १,००,०००।-   

११ कागेश् वरी िक्रपथ बाह्रर्बसे सडक रु..३‚५०‚०००।-   
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अन्य कशच्ि सडक रु. २,५०,०००।-   
अन्य गोरेटो बाटो रु. १,५०,०००।-   
बाटो नभएको रु. १,००,०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. २ अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ कागेश् वरी िक्रपथ (कृष्णिौर गागि खण्ड) रु.५,००,०००।-   
२ परुानो वडा कायािियबाट सनु्दरीजि सडक (जनमागि) रु.५‚००‚०००।-   
३ २ नं. वडा कायािियबाट कागेश् वरी धाम सडक रु.३‚००‚०००।-   
४ कृष्णिौर बस्नेतगाउाँ ठूिावढक सडक रु.३‚५०‚०००।-   
५ िौतारीटार हेल्थपोष्ट सूयिमण्डिी सडक रु.३‚५०‚०००।-   
६ फुयााँिगाउाँ कटुवा सडक रु.३‚००‚०००।-   

७ 
फुयााँिगाउाँ सयुिमण्डिी सवेुदीगाउाँ सडक (कागेश् वरी िक्रपथ 
खण्ड बाहेक) रु.३‚५०‚०००।-   

८ ववष्टगाउाँ फुयााँिगाउाँ थापागाउाँ आकािे सडक रु.३‚५०‚०००।-   
९ अन्य कच्िी सडक रु.३‚००‚०००।-   
१० गोरेटो बाटो  रु.१‚५०‚०००।-   
११ बाटो नभएको  रु.१‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकावडा नं. ३ अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मलु्य कैवफयत 
१ आदिि मा.वव. र्त्रवेणीिोक सडक रु.५‚००‚०००।-   
२ र्त्रवेणीिोक झााँगाडोि सडक रु.५‚००‚०००।-   
३ भटमासेबाट वव.वप.िोक जाने सडक रु.५‚००‚०००।-   
४ कागेश् वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्णिौर खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   
५ कागेश् वरी िक्रपथ (कृष्णिौर गागि सडक खण्ड) रु.५‚००‚०००।-   
६ ब्रम्हखेि गागि सडक (ठूिावढक 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।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ४ अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मलु्य कैवफयत 
१ सााँख ुसडक रु.१४‚००‚०००।-   
२ कागेश् वरी िक्रपथ (डााँछी भीमसेनस्थान खण्ड) रु.८‚००‚०००।-   
२ कागेश् वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्णिौर खण्ड) रु.६‚००‚०००।-   
३ कच्िी मोटर बाटो रु.५‚००‚०००।-   
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४ गोरेटो बाटो रु.३‚००‚०००।-   
५ बाटो नभएको रु.२‚००‚०००।-   
६ पेप्सी सडक रु.१०‚००‚०००।-   
७ ब्रम्हखेि गागिफेदी सडक रु.८‚००‚०००।-   
८ जस्परु सडक रु.५‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकावडा नं. ५ अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ सााँख ुसडक रु.१७‚००‚०००।-   

२ 

सहायक वपि 

रु.१०‚००‚०००।- 

  
१ राधाकृष्ण मागि 
२ राधानगर  
३ भीममाडी  
४ र्मिनिोक मूिपानी   
५ थिी र्संखडागाउाँ  
६ गजरकोट र्संखडागाउाँ  

३ पेप्सी ब्रम्हखेि सडक रु.१२‚००‚०००।-   
४ कच्िी सडक रु.६‚००‚०००।-   
५ गोरेटो बाटो रु.४‚००‚०००।-   
६ बाटो नभएको रु.३‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकावडा नं. ६  अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ पेप्सी - ब्रम्हखेि रु.१२‚००‚०००।-   
२ वपपिबोट नर्ििङ रु.१५‚००‚०००।-   
३ मशुखया गाउाँ - बाबािोक रु.१३‚००‚०००।-   
४ बाबािोक - र्मिनिोक रु.१३‚००‚०००।-   
५ र्तवारीटोि - िााँगनुारायण रु.१२‚००‚०००।-   
६ दिीणढोका-र्तवारीटोि रु.१८‚००‚०००।-   
७ र्ग्रनवहिर्सटी र्भत्र रु.१६‚००‚०००।-   
८ वडा र्भत्रका पक्की सडक रु.१०‚००‚०००।-   
९ वडा र्भत्रका कच्िी सडक रु.८‚००‚०००।-   
१० गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   
११ बाटो नभएको  रु.४‚००‚०००।-   
१२ बाि गीताञ्जर्ि स्कूि देशख पेप्सी ब्रम्हखेि जोड्ने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ७  अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
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क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ पेप्सी ब्रम्हखेि रु.१८‚००‚०००।-   
२ माहान्टार तेजववनायक बाबािोक िााँग ुपिु सम्म  रु.१३‚००‚०००।-   
३ बोडे नर्ििग  रु.१५‚००‚०००।-   
४ का.म.न.पा.३२ खहरे वीरेन्र िोक मूिपानी सडक  रु.१७‚००‚०००।-   

५ 
कागेश् वरी मनोहरा वडा नं ९ कायाििय हुाँदै वीरेन्र िोक 
प्रहरी कायािियसम्म 

रु.१७‚००‚०००।- 
  

६ गान्धी फोसिपाकि  तेजववनायक सडक रु.१७‚००‚०००।-   
७ थापा िोक तेजववनायक सडक रु.१२‚००‚०००।-   
८ हरहर महादेव फोसिपाकि  तेज ववनायक रु.१५‚००‚०००।-   
९ बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि  सम्म रु.१५‚००‚०००।-   
१० हजरुको धारा गणेि स्थान रु.१५‚००‚०००।-   
११ अमरर्संह िोक (वडा कायाििय) िापाबोट रु.१७‚००‚०००।-   
१२ राधाकृष्ण मशन्दर िापाबोट रु.१२‚५०‚०००।-   
१३ िक्ष्मी नारायण िोक वपपिबोट राधाकृष्ण मशन्दर रु.१०‚००‚०००।-   
१४ पूणि ववनायक हजरुको धारा रु.१२‚५०‚०००।-   
१५ अमरर्संह िोक (वडा कायाििय) बाट दशिण बोडे जाने सडक रु.१७‚००‚०००।-   

१६ 
बाि गीताञ्जिी स्कूि देशख िार्िसे दोबाटो हुाँदै पेप्सी 
ब्रम्हखेि सडक 

रु.१७‚००‚०००।- 
  

१७ बााँकी कच्िी मोटर सडकहरू रु.७‚००‚०००।-   
१८ गोरेटो बाटो रु.५‚००‚०००।-   
१९ बाटो नभएको रु.४‚००‚०००।-   
२०  र्भत्री वपि सडक रु.१०‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ८  अन्तगितका सडकहरूको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 

१ 
बडा नं. ९ र्समाना देशख तेज ववनायक हुाँदै गौरीनाथ मशन्दर 
सम्म सडक रु.१८‚००‚०००।-   

२ 
वागमती कोरीडोर देशख मदन आशश्रत प्रर्तष्ठान हदैु फोसिपाकि  
सम्म सडक रु.१४‚००‚०००।-   

३ वागमती कोरीडोरको बाटो रु.१८‚००‚०००।-   
४ बदु्धिोकबाट सेर्िवे्रसन आउने मागि रु.१०‚५०‚०००।-   
५ ॐ िोक, शिव िोक, वकरााँत िोक सडक रु.९‚५०‚०००।-   
६ आदििनगर ववनायकवस्ती (नागररक साकोस) का िाखा बाटो रु.१०‚००‚०००।-   
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७ 
तेज  ववनायक गेटदेशख अर्धकारी गाउाँ मिुपानी ६ जाने 
सडक रु.९‚५०‚०००।-   

८ िााँपको बोटदेशख वफक्कि हुाँदै अमरर्संह िोक सम्मको सडक रु.१०‚५०‚०००।-   
९ ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका र्भत्री सडक ४ र्मटरका सडक रु.१०‚००‚०००।-   
१० थामथिी देशख वफक्कि जाने  सडक रु.९‚००‚०००।-   

११ 
तेज ववनायक िोक देशख मदन आशश्रत प्रर्तष्ठान हुाँदै एअरपोटि 
जाने सडक रु.१४‚००‚०००।-   

१२ ववद्या ववकास-सिुान्त मागि तथा शिप्िेगौडा जाने र्भत्री सडक रु.९‚००‚०००।-   
१३ सार्बक १ को र्भत्री सडक रु.९‚००‚०००।-   
१४ र   याडर वडा ८ -एअरपोटि सडक रु.१५‚००‚०००।-   
१५ िााँपाबोट देशख तेज ववनायक मशन्दर सम्मको सडक रु.९‚००‚०००।-   
१६ वीरभर - नवतमधाम मागि रु.१०‚००‚०००।-   
१७ गौरीनाथ िौक देशख अर्धकारी टोि जाने बाटो रु.१०‚००‚०००।-   
१८ कागेश् वरी मनोहरा ८ का र्भत्री कच्िी सडक रु.८‚००‚०००।-   
१९ कागेश् वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक रु.५‚५०‚०००।-   
२०  बाटो नभएको जग्गा रु.४‚००‚०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ९ अन्तगितका सडकहरुको मूल्याङ्कन दररेट 
क्र.सं. सडकको नाम प्रर्त आना मूल्य कैवफयत 
१ पेप्सी ब्रम्हखेि सडक रु.२०‚००‚०००।-  
२ खहरे वीरेन्रिोक सडक रु.१९‚००‚०००।-  
३ खहरे वडा कायाििय महान्टार सडक रु.१८‚००‚०००।-  
४ खहरे र् याडर सडक रु.१७‚००‚०००।-  
५ र्निर्गरी सनर्सटी सडक रु.१९‚००‚०००।-  
६ महान्टार तेजववनायक सडक रु.१८‚००‚०००।-  
७ गान्धी िौकी मनोहरा मागि सडक रु.१८‚००‚०००।-  
८ सहायक पक्की 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 वडा कायाििय वीरेन्रिोक प्रहरी प्रभाग कााँडाघारी सडक रु.१७‚००‚०००।-  
१३ वीरेन्र िोक मूिपानी सडक रु.१७‚००‚०००।-  

(ख)  सम्पशत्त करको दररेट र्नम्न बमोशजम कायम गररएको छ । 
क्र.सं. घर  जग्गा मूल्य करको दर कैवफयत 

१ पवहिो १० िाखसम्म  रू.१००  
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२ त्यसपर्छको थप १० िाखसम्म  रू.२००   
प्रत्येक वर्िका िार्ग प्रत्येक घर  को वावर्िक 
रू. २०० ववपद् व्यवस्थापन िलु्क बापत  
िाग्नेछ । 

 

(अनसूुशि १ (क) र १ (ख) बमोशजमको 
राजश्व  रकम राजश्व शिर्िक नं. ११३१३ 
सम्पशत्त कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।) 
 

३ त्यसपर्छको थप ३० िाखसम्म  ०.०१ % 

४ त्यसपर्छको थप ५० िाखसम्म  ०.०२ % 

५ त्यसपर्छको थप १  करोडसम्म  ०.०३ % 

६ त्यसपर्छको ३ करोड सम्म   ०.०४ % 

७ त्यसपर्छको ५ करोड सम्म   ०.०८% 

८ त्यसपर्छको थपमा  ०.२०% 

पनुश्चः 
१. ववपद व्यवस्थापन कोर् बापत संकिन भएको रकम संकिन गदािको बखत छुटै्ट वववरण तयार 

गनुिपनेछ। 

२. कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र एक व्यशिका नाममा दताि कायम रहेका घर तथा 
जग्गाहरुिाई एक यरु्नट मानी कर र्नधािरण गररनेछ । 

३. आवार्सयतफि  जग्गा मूल्याङ्कनको िार्ग घर र घरिे ििेको जग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको िेत्रफि 
मात्र समावेि गने, व्यावसावयकतफि  अपाटिमेन्ट बाहेकको हकमा घर बनेको िेत्र (LFAR) को दईु गणुा 
िेत्र र अपाटिमेन्टको हकमा तीन गणुा जग्गा मूल्यांकनमा समावेि गरी सम्पशत्त कर र्नधािरण गररनेछ।   

४. अपाटिमेन्टको हकमा व्यशिको िार्ग १००० वगिवफटसम्म रू. २,०००।-‚ १००१ वगिवफट देशख 
२००० वगिवफटसम्म रू. ३,५००।- र सो भन्दा मार्थ जर्तसकैु वगिवफट भएपर्न प्रर्त अपाटिमेन्ट रू. 
६,०००।- का दरिे सम्पशत्त कर र्नधािरण गने । व्यावसावयक अपाटिमेन्टको हकमा अपाटिमेन्ट 
उपयोगमा आएको तर हक हस्तान्तरण भैनसकेको अवस्थामा सम्बशन्धत व्यवसायीसाँग घर र जग्गाको 
िेत्रफि समानपुार्तक रूपमा गणना गरी एकमषु्ठ सम्पशत्त कर िगाउने । तर र्बक्रीको िार्ग राशखएको 
स्टकमा सम्पशत्त कर निाग्ने । 

५. घर र्नमािणको स्थिगत अवस्थािाई आधार मानी सम्पशत्त कर र्नधािरण गररनेछ । सम्पशत्त कर र्नधािरण 
गदाि नागररकता, जग्गाधनी पजुाि, र्नमािण सम्पन्न/ प्रमाणीकरण/ र्नयर्मत प्रमाण पत्र, ब्ि ुवप्रन्ट िगायतका 
कागजात संिग्न गनुिपनेछ  । 

६. घर र्नमािण सम्पन्न र्सफाररस र्िन आउदा घर धर्निे घर र्नमािण गरेको र्मर्त स्वघोर्णा गरेमा सोही 
र्मर्त देशख र अन्यको हकमा वडाको प्राववर्धकिे र्नरीिण गरेको िाि ुवर्ि देशखको सम्पशत्त कर र्िन े  

अनसूुिी (२) 
भरू्मकर(मािपोत) को दररेट 

नगरपार्िका िेत्रर्भत्र देहाय बमोशजम भरू्मकर(मािपोत) िगाई असूि उपर गररनेछ । यस बमोशजमको 
राजश्व  रकम राजश्व शिर्िक नं. ११३१४ भरू्मकर(मािपोत) शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

१. कृवर् प्रयोजनमा प्रयोग हनु ेप्रर्तवद्धता गरेको जग्गामा प्रर्त रोपनी रू.१६।- 
२. आवाशिय प्रयोजनमा प्रयोग हनुे जग्गामा प्रर्त आना रू.२५ ।- 
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३. साववक गागिफेदी गाववस वडा नं. १,३ र २ को कुईकेि गाउाँका जग्गामा प्रर्त रोपनी रू. 
१००।- 

अनसूुिी (३) 
घर जग्गा वहाि करको दररेट 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्र र्भत्रका कुनै व्यशि वा संघ सस्थािे भवन, जग्गा, गोदाम सेड आदद 
आंशिक वा परैु वहािमा िगाएका धनीसंग र्नजिे बहािमा िगाएको बहाि अंक रकमको १० प्रर्तितका 
दरिे वहाि कर र्िइनेछ । नगरपार्िकाबाट तोवकएको न्यूनतम वहाि दर भन्दा कम नभएको वहाि संझौता 
पेि भएकोमा सोही बमोशजम र न्यनुतम दर भन्दा कम भएमा देहाय बमोशजम दरिाई आधार मानी बहाि 
कर र्नधािरण गररने छ । कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्र र्भत्र बनेका भौर्तक संरिना घरको सटर 
कोठाहरुको घर वहाि कर असिुी प्रयोजनका िार्ग न्यूनतम मार्सक वहाि दर र्नम्न बमोशजम कायम गने। 

(अनसूुशि ३ बमोशजमको राजश्व  रकम राजश्व शिर्िक नं ११३२१ घर बहाि कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ) 
कागशे् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. १,२ र ३ अन्तगितका सडकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. व्यवसावयक (प्रर्त स्क्वायर वफट रू.) आवार्सय (प्रर्त स्क्वायर वफट रू.) कैवफयत 
१ २५।- १०।-  
२ जग्गा भाडा प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू. १०,०००।-  
कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ४ अन्तगितका सडकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसावयक 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) 

आवार्सय 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) 

कैवफयत 

१ सााँख ुसडक ४०।- २०।-  

२ कागेश् वरी िक्रपथ (डााँछी भीमसेनस्थान खण्ड) ३०।- १०।-   

३ 
कागेश् वरी िक्रपथ (भीमसेनस्थान कृष्णिौर 
खण्ड) 

३०।- 
१०।- 

  

४ कच्िी मोटर बाटो १५।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो १०।- ८।-   

६ पेप्सी सडक २०।- १०।-   

७ ब्रम्हखेि गागिफेदी सडक २०।- १०।-   

८ जस्परु सडक १०।- ७।-   

९ थर्ि र्संखडा गााँउ िेत्र २०।- १०।-  

 

वागमती फााँट व्यवसावयक कृवर् प्रयोजन  प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १०,०००।- 
अन्य व्यवसाय संिािन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १२,०००।- 
ब्रह्मखेि भैरवस्थान व्यवसावयक कृवर् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू १२,०००।- 
अन्य व्यवसाय संिािन प्रर्त रोपनी रू १३,०००।- 

जग्गा 
बहािको 
हकमा 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ५ अन्तगितका सडकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट  प्रर्त मवहना   
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क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसावयक 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू.) 

आवार्सय 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू.) 

कैवफयत 

१ सााँख ुसडक ५०।- २५।-   

२ 

सहायक वपि 
 
 

 

  

१. राधाकृष्ण मागि ३०।- १५।- 
२. राधानगर ३०।- १५।-  

३. भीममाडी ३०।- १५।-  

४. र्मिनिोक मूिपानी  ३०।- १५।-  

५. थिी र्संखडागाउाँ ३०।- १५।-  

६. गजरकोट र्संखडागाउाँ ३०।- १५।-  

३ पेप्सी ब्रम्हखेि सडक ४०।- २०।-   

४ कच्िी सडक २०।- १०।-   

५ गोरेटो बाटो - ७।-   

कृवर् प्रयोजन प्रर्त रोपनी  प्रर्त वर्ि रू १५,०००।- 
व्यवसावयक प्रर्त रोपनी  प्रर्त वर्ि रू २५,०००।- 

जग्गा 
बहािको 
हकमा 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ६  अन्तगितका सडकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसावयक 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू.) 

आवार्सय (प्रर्त 
स्क्वायर वफट 
रू) 

कैवफयत 

१ पेप्सी - ब्रम्हखेि ४०।- २०।-   

२ वपपिबोट नर्ििङ ३०।- १५।-   

३ मशुखया गाउाँ - बाबािोक २५।- १५।-   

४ बाबािोक - र्मिनिोक २५।- १५।-   

५ र्तवारीटोि - िााँगनुारायण २५।- १५।-   

६ दिीणढोका-र्तवारीटोि ५०।- ३०।-   

७ वडा र्भत्रका पक्की सडक २५।- १५।-   

८ वडा र्भत्रका कच्िी सडक २०।- १०।-   

९ गोरेटो बाटो १५।- ८।-   

१० 
बािगीताञ्जर्ि स्कूि देशख पेप्सी ब्रम्हखेि 
जोड्ने सडक 

२५।- 
१५।- 

  

११ र्ग्रनवहि र्सवट वररपरर सडक ४०।- २०।-  
१२ र्ग्रनवहिर्सटी र्भत्र - - प्रर्त घरको 
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४०,०००।- 
सडक अनसुार १ तल्िा मार्थका सटरहरुको हकमा भने भईु तल्िाको सटर भन्दा ३०% कम हनुेछ । 
उद्योग व्यवसाय प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि   रू.२५,०००।- 
कृवर् व्यवसावयक प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि  रू.१०,०००।- 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ७  अन्तगितका सडकहरूमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसावयक 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू.) 

आवार्सय 
(प्रर्त स्क्वायर  
वफट रू.) 

कैवफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखेि ५०।- २५।- ५० र्मटर दााँया  
बााँया सम्म 

२ 
माहान्टार तेजववनायक बाबािोक िााँग ुपिु 
सम्म  

४०।- 
२०।- 

  

३ बोडे नर्ििग  ५०।- २५।-   

४ 
का.म.न.पा.३२ खहरे वीरेन्र िोक मूिपानी 
सडक  

५०।- 
२५।- 

  

५ 

कागेश् वरी मनोहरा वडा नं ९ कायाििय हुाँदै 
वीरेन्र  

िोक प्रहरी कायािियसम्म 

४०।- 
२०।- 

  

६ गान्धी फोसिपाकि  तेजववनायक सडक ४०।- २०।-   

७ थापा िोक तेजववनायक सडक ३०।- १५।-   

८ हरहर महादेव फोसिपाकि  तेज ववनायक ३०।- १५।-   

९ बजरङ्गविी िोक फोसिपाकि  सम्म ३०।- १५।-   

१० हजरुको धारा गणेि स्थान ३०।- १५।-   

११ अमरर्संह िोक (वडा कायाििय) िापाबोट ३०।- १५।-   

१२ राधाकृष्ण मशन्दर िापाबोट ३०।- १५।-   

१३ 
िक्ष्मी नारायण िोक वपपिबोट राधाकृष्ण 
मशन्दर 

३०।- 
१५।- 

  

१४ पूणि ववनायक हजरुको धारा ३०।- १५।-   

१५ 
अमरर्संह िोक (वडा कायाििय) बाट दशिण 
बोडे जाने सडक 

३०।- 
१५।- 

  

१६ 
बाि गीताञ्जिी स्कूि देशख िार्िसे दोबाटो हुाँदै 
पेप्सी ब्रम्हखेि सडक 

३०।- 
१५।- 

  

१७ बााँकी कच्िी मोटर सडकहरू २०।- १०।-   
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१८ गोरेटो बाटो २०।- १०।-   

१९ र्भत्री वपि सडक ३०।- १५।-   

कृवर् प्रयोजन प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि रू.२०,०००।- र व्यवसावयक प्रर्त रोपनी  प्रर्त वर्ि 
रू. ३०,०००।- 

जग्गा बहािको 
हकमा 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ८ अन्तगितका सडकहरूमा रहेका घरहरुको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. सडकको नाम 

व्यवसावयक 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) 

आवार्सय 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) 

कैवफयत 

१ 
वडा नं. ९ र्समाना देशख तेज ववनायक हुाँदै 
गौरीनाथ मशन्दर सम्म सडक ४०।- 

२०।- 
  

२ वागमती कोरीडोर देशख मदन आशश्रत प्रर्तष्ठान ३०।- १५।-   

३ वागमती कोरीडोरको बाटो ५०।- २५।-   

४ बदु्धिोकबाट सेर्िवे्रसन आउने मागि ३०।- १५।-   

५ ॐ िोक, शिव िोक, वकरााँत िोक   सडक ४०।- २०।-   

६ 
आदििनगर ववनायकवस्ती (नागररक साकोस) 
का िाखा बाटो ३०।- 

१५।- 
  

७ 
तेज  ववनायक गेटदेशख अर्धकारी गाउाँ 
मिुपानी ६ जाने सडक ३०।- 

१५।- 
  

८ 
िााँपको बोटदेशख वफक्कि हुाँदै अमरर्संह िोक 
सम्मको सडक ३०।- 

१५।- 
  

९ 
ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका र्भत्री सडक ४ 
र्मटरका सडक २०।- 

१०।- 
  

१० थामथिी देशख वफक्कि जाने  सडक २०।- १०।-   

११ 
तेज ववनायक िोक देशख मदन आशश्रत प्रर्तष्ठान 
हुाँदै एअरपोटि जाने सडक ३०।- 

१५।- 
  

१२ 
ववद्या ववकास-सिुान्त मागि तथा शिप्िेगौडा जाने 
र्भत्री सडक ३०।- 

१५।- 
  

१३ सार्बक १ को र्भत्री सडक २०।- १०।-   

१४ र   याडर वडा ८ -एअरपोटि सडक ३०।- १५।-   

१५ 
िााँपाबोट देशख तेज ववनायक मशन्दर सम्मको 
सडक ३०।- 

१५।- 
  

१६ गौरीनाथ िौक देशख अर्धकारी टोि जाने बाटो २०।- १०।-   

१७ कागेश् वरी मनोहरा ८ का गोरेटो सडक २०।- १०।-   
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१८ 
 मिु सडक जग्गा भाडा दररेट प्रर्त रोपनी 
प्रर्त वर्ि व्यवसावयक प्रयोजन वावर्िक रू.४०,०००।- 

१०० र्मटर 
दााँया वााँया 

१९ 

जग्गा कृवर् प्रयोजनमा प्रयोग भएको र अस्थायी 
टहरा र्नमािणमा प्रयोग भएको जग्गाको भाडा 
दर प्रर्त रोपनी प्रर्त वर्ि वावर्िक रू.२०,०००।-   

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका वडा नं. ९ अन्तगितका सडकहरुमा बनकेा घरहरूको बहाि दररेट प्रर्त मवहना   

क्र.सं. 
सडकको नाम व्यवसावयक 

(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) 

आवार्सय 
(प्रर्त स्क्वायर 
वफट रू) कैवफयत 

१ पेप्सी ब्रम्हखेि सडक ६०।- ३०।-  

२ खहरे वीरेन्रिोक सडक ५०।- २५।-  

३ खहरे वडा कायाििय महान्टार सडक ४०।- २०।-  

४ खहरे र् याडर सडक ४०।- २०।-  

५ र्निर्गरी सनर्सटी सडक ५०।- २५।-  

६ महान्टार तेजववनायक सडक ३०।- १५।-  

७ गान्धी िौकी मनोहरा मागि सडक ४०।- २०।-  

८ सहायक पक्की मोटरबाटो २०।- १०।-  

९ कच्िी मोटर बाटो १५।- १०।-  

१० गोरेटो बाटो १५।- १०।-  

११ 
वडा कायाििय वीरेन्रिोक प्रहरी प्रभाग 
कााँडाघारी सडक ३०।- 

१५।- 
 

१२ वीरेन्र िोक मूिपानी सडक ५०।- २५।-  

कृवर् प्रयोजन प्रर्त रोपनी  प्रर्त वर्ि रू.२०,०००।- 
व्यवसावयक प्रर्त रोपनी  प्रर्त वर्ि रू.३०,०००।- 

जग्गाबहािको 
हकमा 

पनुश्च:- 
घर वहाि कर असिु गदाि न्यनुतम ३ मवहना भन्दा कम अवर्धको असिु गररने छैन र कोठाको िेत्रफि गणना गदाि 
न्यनुतम १०×१२ स्क्वायर वफट कायम गरी घर वहाि कर र्नधािरण गररनेछ । वडा नं. १-९ सम्मका सवपङ्ग 
कम्पिेक्स, होटि, हाउशजंग, बैंक, रेषु्टरेण्ट, पाटी प्यािेस र व्यापाररक प्रयोजनका गोदाम र अन्यको हकमा सम्झौता पत्रिाई 
आधार मार्नने(न.पा.िे तोकेको भन्दा कम भएकोमा न.पा.िे र्नधािरण गरेकोिाई न्यनुतम आधार मार्न बहाि कर 
र्नधािरण गने)।  

 

अनसूुिी (४) 
व्यवसाय कर  दर रेट 

यस बमोशजमको राजश्व शिर्िक नं १४६११ व्यवसाय कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ 
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क्र.सं. वववरण दररेट रू. कैवफयत 

१ व्यापाररक वस्त ु  

१.१ मददरा पसि 

१.१.१ रक्सी र्बयरको र्डशस्रव्यटुर २५,०००।-   

१.१.२ रक्सी ववयरको थोक पसि १५,०००।-   

१.१.३ रक्सी ववयरको खरुा पसि १०,०००।-   

१.२ सतुीजन्य (धमु्रपान) पसि   

१.२.१ िरुोट, ववडी, सरु्तिजन्य पदाथिको र्डिर  १५,०००।-   

१.२.२ िरुोट, ववडी, सरु्तिजन्य पदाथिको थोक पसि  ८,०००।-   

१.२.३ िरुोट, ववडी, सरु्तिजन्य पदाथिको खदुा रा पसि  ४,०००।-   

१.२.४ पान पसि १०००।-  

१.३ हल्का पेय पदाथि पसि 

१.३.१ हल्का पेय पदाथिको र्डिर १५,०००।-   

१.३.२ हल्का पेय पदाथिको खरुा पसि ५,०००।-   

१.४ सनुिााँदी पसि 

१.४.१ सनुिााँदी पसि/कारखाना "क" शे्रणी २५,०००।- 

रु १ करोड भन्दा  
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.४.२   मोर्तमशणक्यको ववर्भन्न पथर (रुबी मगुा ) ५,०००।-  

१.४.३ सनुिााँदी पसि/कारखाना "ख" शे्रणी १५,०००।- 

 रु ५० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.४.४ सनुिााँदी पसि/कारखाना "ग" शे्रणी ५,०००।- 
 रु ५० िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.४.५ िााँदी तामाको भाडा वनाउने(टकटके) ५०००।-  

१.५ और्र्ध व्यवसाय  

१.५.१  और्धी उद्योग १,००,०००।-  

१.५.२ और्र्ध र्डशस्रव्यटुसि १५,०००।-   

१.५.३ और्र्ध थोक तथा र्डशस्रव्यटुसि १०,०००।-   

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

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

१.५.६ 
अस्पतािमा प्रयोग वववहन सामान (प्िाशस्टक जन्य    
सग्रह) ५,०००।-  

१.५.७ सशजिकि सामानको र्बक्री पसि ५,०००।-  
१.५.८ सशजिकि सामानहरुको सप्िायसि १०,०००।-  
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१.५.९ सशजिकि सामाग्री उत्पादन १५०००।-  
१.५.१० स्यार्नटाईजर उद्योग (र्िफेज िाईन) १५०००।-  

१.५.११ स्यार्नटाईजर माक्स सयिु(र्िफेज िाईन) २००००।-  

१.५.१२ माक्स उद्योग ५०००।-  

१.५.१३ कृवर् और्र्ध उद्योग १००००।-  

१.६ आयवेुददक और्र्ध पसि 

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

१.६.२ आयवेुददक और्र्ध  पसि १,०००।-   

१.७ एग्रोभेट पसि 

१.७.१ एग्रोभेट थोक पसि ३,०००।-   

१.७.२ एग्रोभेट  पसि १,५००।-   

१.७.३ पिपुािन गाई/भैसी  फमि (१० वटा सम्म) ३,०००।-  

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

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

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

१.७.७ पोल्री फमि(हााँस,कुखरुा,वट्टाई) १००० वटा सम्म २,०००।-  

१.७.८ पोल्री फमि(हााँस,कुखरुा,वट्टाई) १००० वटा मार्थ ५,०००।-  

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

१.७.१० केनि एण्ड पेट िप ५०००।-  

१.७.११ केनि फमि/क्िव १५०००।-  
१.८ स्टेिनरी तथा पसु्तक पसि 

१.८.१ स्टेिनरी तथा पसु्तक र्डशस्रव्यटुसि ५,०००।-   

१.८.२ स्टेिनरी तथा पसु्तक थोक पसि ४,०००।-   

१.८.३ स्टेिनरी तथा पसु्तक  पसि २,०००।-   

१.८.४ मरुण सामाग्री खररद ववक्री तथा कापी उद्योग ५,०००।-   

१.८.५ 

वडा नं. १ देशख ४ सम्मका स्टेिनरी तथा पसु्तक 
पसि १,०००।-   

१.८.६ मसिन्द सामानको होिसेि सप्िायसि ५,०००।-  

१.९ र्डपाटिमेन्टि स्टोर 

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

 रू १ करोड भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.९.२ र्डपाटिमेन्टि स्टोर "ख" शे्रणी १५,०००।- 

 रू ५० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 
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१.९.३ र्डपाटिमेन्टि स्टोर "ग" शे्रणी ५,०००।- 
 रू ५० िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१. १० पूजा सामाग्री पसि 

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

  रू ५ िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.१०.२ पूजा सामाग्री पसि "ख" शे्रणी ५,००।- 
  रू ५ िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.१०.३ ज्योर्तर् परामिि २,०००।-  

१. ११ कस्मेवटक पसि 

१.११.१ कस्मेवटक थोक पसि ५,०००।-   

१.११.२ कस्मेवटक  पसि ३,०००।-   

१.११.३ पोते मािा उध्योग ५०००।-  

१.१२ मोटर तथा मोटरसाईकि सोरुम तथा पार्टसि ववक्री पसि 

१.१२.१ मोटरसाईकि सोरुम व्यवसाय दताि १५०००।- नया  

१.१२.१ 

मोटर तथा मोटरसाईकि पार्टसि सामान र्बक्री "क" 

शे्रणी १५,०००।- 

   रू ५० िाख 
भन्दा बढी 
अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.१२.२ 

मोटर तथा मोटरसाईकि पार्टसि सामान र्बक्री "ख" 

शे्रणी १०,०००।- 

   रू ५० िाख 
सम्म अर्धकृत 
पुाँजी भएको 

१.१२.३ मोटर  वडी ववल्डसि  २५,०००।-  

१.१२.४ मोटरसाइकि ररकशन्डसन हाउस ५,०००।-  

१.१२.५ मोटर ररकशन्डसन हाउस १०,०००।-  

१.१२.६ मोटर  र मोटरसाइकि ररकशन्डसन हाउस १५,०००।-  

१.१२.७ मोटर सोरुम २५०००।-  

१.१३ िवुव्रकेिन र्बक्री पसि 

१.१३.१ िवुव्रकेिन र्डशस्रव्यटुसि १५,०००।-   

१.१३.२ िवुव्रकेिन थोक पसि १०,०००।-   

१.१३.३ िरु्ब्रकेिन खरुा पसि ५,०००।-   

१. १४ ऊजाि  

१.१४.१ 

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

१.१४.२ 

र्डजेि पेरोि २ वटा भन्दा बढी नोजिबाट ववतरण 
गने भएको १०,०००।-   
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१.१४.३ 

र्डजेि पेरोि १ वटा भन्दा बढी नोजिबाट ववतरण 
गने भएको ५,०००।-   

१.१४.४ ५०० थान भन्दा बढी ग्यााँस र्सर्िन्डर भएको ५,०००।-   

१.१४.५ ५०० वटा  सम्म ग्यााँस र्सर्िन्डर भएको ३,०००।-   

१.१४.६ २०० वटासम्म ग्यााँस र्सर्िन्डर भएको १,५००।-   

१.१४.७ २०० वटाभन्दा कम ग्यााँस र्सर्िन्डर भएको १,०००।-  

१.१४.८ सोिार प्यानि पसि "क" वगि १५,०००।- 

   रू . ५० िाख 
भन्दा बढी अर्धकृत 
पुाँजी भएको 

१.१४.९ सोिार प्यानि पसि "ख" वगि १०,०००।- 
   रू. ५० िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.१४.१० हाईड्रोपावर कंपनीको सम्पकि  कायाििय ५०००।-  

१. १५ प्िाई तथा ग्िास हाउस 

१.१५.१ प्िाई  थोक र्बके्रता १०,०००।-   

१.१५.२ प्िाई  र्बके्रता ५,०००।-   

१.१५.३ ग्िास हाउस थोक र्ब्रकेता १०,०००।-   

१.१५.४ ग्िास हाउस ववके्रता ५,०००।-   

१.१५.५ वडा नं. १ देशख ४ सम्मका प्िाई तथा ग्िास पसि ३,०००।-   

१. १६ कपडा तथा फेन्सी पसि 

१.१६.१ कपडा, फेन्सी तथा व्याग थोक पसि १०,०००।-   

१.१६.२ कपडा, फेन्सी तथा व्याग पसि ५,०००।-   

१.१६.३ 

वडा नं. १ देशख ४ सम्मका कपडा, फेन्सी तथा व्याग 
पसि ३,०००।-   

१.१६.४ जतु्ता तथा िप्पि पसि/उद्योग "क" शे्रणी १०,०००।- 

   रू. १० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.१६.५ जतु्ता तथा िप्पि पसि "ख" शे्रणी ५,०००।- 
   रू. १० िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.१६.६ जतु्ता िप्पि ममित गने ५००।-   

१.१७ धागो, टााँक र फस्नर पसि 

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

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

१. १८ इिेक्रोर्नक र्बक्री पसि 

१.१८.१ मोवाइि कम्पनी सेल्स / र्डशस्रव्यटुसि २५,०००।   

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

 रू. १० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 
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१.१८.३ इिेक्रोर्नक पसि "ख" शे्रणी ५,०००।- 
 रू. १० िाख सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.१८.४ इिेक्रोर्नक खरुा पसि १,०००।- 

 रू. ३ िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.१८.५ रेर्डयो, घडी, क्यािकुिेटर मात्र र्बक्री पसि १,०००।-   

१.१८.६ अर्डयो, र्भर्डयो, क्यासेट पसि १,०००।-   

१.१८.७ मोबाइि ववक्री पसि ५,०००।-  

१.१८.८ मोबाइि ममित तथा  ववक्री पसि ७,०००।-  

१.१८.९ कम्प्यटुर सामाग्री ववक्री पसि/सप्िायसि २०,०००।-  
१.१८.१० कम्प्यटुर हाडिवेयर तथा सफ्टवेयर कंपनी २५०००।  
१.१८.११ होम अपिाईन्स घरायसी सामाग्री सप्िायसि ५०००।-  
१. १९ ववद्यतुीय सामाग्री पसि 

१.१९.१ ववद्यतुीय सामाग्री थोक पसि १०,०००।-  

१.१९.२ ववद्यतुीय सामाग्री पसि ५,०००।-  

१.१९.३ ववद्यतु तथा प्िशम्वङ सामान  ७,५००।-  

१. २० हाडिवेयर/मेशिनरी/पेन्ट/सेर्नटरी तथा माविि पसि 

१.२०.१ हाडिवेयर मेशिनरी थोक पसि १,००,०००।- 

 रू.१ करोड भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.२ हाडिवेयर मेशिनरी पसि "क" शे्रणी ५०,०००।- 

 रू ५० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.३ हाडिवेयर मेशिनरी पसि "ख" शे्रणी २५,०००।- 

 रू.२५ िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.४ हाडिवेयर मेशिनरी पसि "ग" शे्रणी १०,०००।- 

रू.१० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.५ हाडिवेयर मेशिनरी पसि "घ" शे्रणी ५,०००।- 

रू.१० िाख भन्दा 
कम अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.६  पेन्र्टसको आर्धकारीक र्बके्रता १०,०००।-   

१.२०.७ पेन्र्टसको र्बक्री पसि ५,०००।-   

१.२०.८ माविि टायल्स र सेर्नटरी पसि "क" शे्रणी ५०,०००।- 

 रू.५० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.९ माविि टायल्स र सेर्नटरी पसि "ख" शे्रणी २५,०००।- 

 रू.५० िाख भन्दा 
कम अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२०.१० पानी ट्याङकी गोदाम १०,०००।-  

१.२०.११ पेन्र्टस उद्योग ५०,०००।-  
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१.२०.१२ प्िाशस्टकका सामानको गोदाम १०,०००।-  

१.२०.१३ ववर्भन्न सामान राख्न ेगोदाम १०,०००।-  
१.२०.१४ वकिा कााँटा कव्जाको सामाग्री ववक्री गने पसि २०००।  
१. २१ शस्टि, आल्मरु्नयमको भाडा पसि 

१.२१.१ शस्टि, आल्मरु्नयमको भाडा पसि "क" शे्रणी ८,०००।- 

रू.१० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२१.२ शस्टि, आल्मरु्नयमको भाडा पसि "ख" शे्रणी ४,०००।- 

 रू.१० िाख भन्दा 
कम अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२१.३ वटनको वाकस बनाउने पसि २,०००।-   

१. २२ फ्िोररङ तथा फर्निर्सङ पसि 

१.२२.१ फ्िोररङ तथा फर्निर्सङ पसि "क" शे्रशण १५,०००।- 

रू. २५ िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२२.२ फ्िोररङ तथा फर्निर्सङ पसि "ख" शे्रशण १०,०००।- 

 रू.१० िाख भन्दा 
बढी अर्धकृत पुाँजी 
भएको 

१.२२.३ फ्िोररङ तथा फर्निर्सङ पसि "ग" शे्रशण ५,०००।- 
 रू.१० िाख  सम्म 
अर्धकृत पुाँजी भएको 

१.२२.४ इन्टेररयर र्डजाइनर ५,०००।-  

१.२३ थोक तथा एजेन्सी 
१.२३.१ ववववध ववर्यका सामान सप्िायसि तथा एजेन्सीहरू १०,०००।-   

२ . दैर्नक उपभोगका वस्त ु

२.१ खाद्यान्न तथा वकराना 
२.१.१ खाद्यान् न सप्िायसि १०,०००।-   

२.१.२ आि,ु प्याज, िसनु, अदवुा थोक र्बके्रता ५,०००।-   

२.१.३ आि,ु प्याज, िसनु, अदवुा र्बके्रता २,०००।-   

२.१.४ खाद्यान्न वकराना थोक पसि ५,०००।-   

२.१.५ खाद्यान्न वकराना पसि २,०००।-   

२.१.६ 

वडा नं. १ देशख ४ सम्मका र्भत्री सडकमा रहेकका 
साना वकराना पसि १,०००।-   

२.१.७ शिया प्याकेशजङ २,०००।-  
२.१.८ िाउर्मन सस उद्योग ५०००।-  

२.१.९ 

खाद्यान् न सामाग्री उत्पादन तथा 
प्याकेशजङ(ग्िकुोज,कवफ,मसिा) २,५००।-   

२.१.१० 
तयारी खाध्यान्न वनाउने उध्योग शिप्स के्रकर शिज 
वि आदद  ५००००।- 

रु२ करोड भन्दा 
ववढ पुाँजी भएको 
हकमा 
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२.२ सागसब्जी पसि १,०००।-   

२.३ सतुी कपडाको मात्र पसि 

२.३.१ र्सरक, डसना, तन् ना, र त्यसको खोि थोक पसि ५,०००।-   

२.३.२ र्सरक, डसना, तन् ना, र त्यसको खोि  पसि २,०००।-   

२.३.३ सवटङ सवुटङ तथा टेिररङ समेत १०,०००।-  

२.४ वविरे्ज्ञ परामिि तथा अन्य व्यवसावयक सेवा 
२.४.१ र्नजी सेवा संिािन गने कन्सल्टेन्ट डाक्टर २,०००।-   

२.४.२ र्नजी सेवा संिािन गने मेर्डकि अवफसर १,०००।-   

२.४.३ र्नजी सेवा  गने कववराज १,०००।-   

२.४.४ होर्मयोपेर्थक डाक्टर १,०००।-  

२.४.५ कन्सिटेन्सी / ईर्मग्रसेन सेवा ५०००।-  

२.५ कन्सल्ट्याण्ट सेवा 
२.५.१ इशन्जर्नयररङ परामिि सेवा १०,०००।-   

२.६ कानून व्यवसायी 
२.६.१ ि फमि तथा कानून परामिि सेवा ३,०००।-   

२.७ िेखा परीिण व्यवसाय तफि  
२.७.१ िेखा परीिण (र्स.ए.) १५,०००।-   

२.७.२ िेखा परीिण (आर.ए. ख शे्रणी) ५,०००।-   

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

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

२.८ दन्त शिवकत्सक सेवा 

२.८.१ डेन्टि सेवा "क" शे्रणी ५,०००।- 
 २ वटा भन्दा बढी 
वडेको सेवा भएको 

२.८.२ डेन्टि  सेवा "ख" शे्रणी २,०००।- 
  २ वटा सम्म वडेको 
सेवा भएको 

२.९ अनसुन्धानकताि तथा सेवा परामििदाता 
२.९.१ अनसुन्धानकताि तथा सेवा परामििदाता ५,०००।-   

२.९.२ कम्प्यटुर एनार्िष्ट तथा प्रोग्रामर ५,०००।-   

२.९.३ ववमा एजेन्ट २,०००।-   

२.९.४ सभेयर २,०००।-   

२.९.५ नोटरी पशव्िक अनवुादक २,०००।-   

२.९.६ पि ुशिवकत्सक १,०००।-   

२.९.७ िेयर दिाि २,०००।-   

२.९.८ ढुवानी कम्पनी तथा टान्सपोटि व्यवसाय ५,०००।-   
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२.९.९ र्नकासी पैठारी व्यवसाय दताि १०,०००।-  

२.९.१० संस्थागत पेन्टर ३,०००।-   

३ . भवन र्नमािण व्यवसाय कर 

३.१ र्मक्स्िर मात्र भएको व्यवसाय ५,०००।-   

३.२ भवन र्नमािण व्यवसायी फमि ५,०००।-   

३.३ भवन र्नमािण व्यवसाय फमि एण्ड सप्िायसि १००००।-  

३.४ रेर्डर्मक्स कंवक्रट व्यवसाय २५,०००।-   

३.५ र्मक्िर र सटररङ सामान भएको ७,५००।-   

३.६ वाटर र्ड्रर्िङ(र्डप) ५,०००।-   

३.७ वाटर र्ड्रर्िङ(स्यािो) २,५००।-   

३.८ ईनार वनाउने ररङ कारखाना दताि १०,०००।-  

३.९ कंवक्रट होिो व्िक कारखाना दताि १०,०००।-  

३.१० ढुाँगाको टायि र्बक्री १०,०००।-  
३.११ र्समेन्टको टायि उत्पादन / र्बक्री १०,०००।-  
३.१२ हाउशजङ तथा प्िार्नङ(२ करोडसम्मको पुाँजीमा) ५००००।-  
३.१३ हाउशजङ तथा प्िार्नङ(२ करोडमार्थ पुाँजीमा) १०००००।-  

३.१४ 
मरुण र्नमािण सामाग्री होटि ठेक्कापट्टा घर जग्गा आदद 
एक भन्दा वढी व्यवसावयक कारोवार ४००००।-  

४ . उत्पादनमूिक उद्योग 

४.१ 

प्िाशष् टक उद्योग/ वप.र्भ.र्स. / पोर्िर्थन पाइप 
उद्योग १,००,०००।-   

४.२ िप्पि उद्योग ५०,०००।-   

४.३ ड्राइङ उद्योग ५०,०००।-   

४.४ कपडा ड्राइङ उद्योग १०,०००।-  

४.५ ज्याकेट तथा व्याग उद्योग १०,०००।-   

४.६ साबनु उद्योग १०,०००।-   

४.७ गिैिा उर्न धागो प्रसोधन/गिैिा डाईङ उद्योग ५०,०००।-  
४.८ गिैिा उद्दयोग ५ तान सम्म ५,०००।-  
४.९ गिैिा उद्दयोग ५ तान भन्दा मार्थ २०,०००।-  
४.१० हू्यम पाइप उद्योग ५०,०००।-  
४.११ प्िावष्टकको जार/बोति/र्बको/ह्यागर वनाउने उद्योग १०,०००।-  
४.१२ र्मर्नरि वाटर बोत्ति Re-cycle, Re-use फ्याक्री ५,०००।-  
४.१३ काटुिन कागजको Re-cycle ५,०००।-  
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४.१४ इको ब्िक इको प्िार्नङ कम्पनी १०,०००।-  
४.१५ वाशिङ उध्योग(बावर्िक संिािन) १००००००।-  
४.१६ गामेन्ट उध्योग(पुाँजी नखिेुको हकमा) २५०००।-  

४.१७ गामेन्ट उध्योग(पुाँजी खिेुको हकमा १ करोड मार्थ) ५००००।-  

४.१८ पेपर उध्योग(वटस्य ुतथा नेपवकन पेपर‚पेपर कप‚) १००००।-  

४.१९ ग्याववन तारजािी बनेु्न तथा ववक्री ववतरण ५०००।-  

४.२० उन कपास र कपडा पेल्ने उद्योग १५,०००।-  
४.२१ पशश्मना उद्योग(१० तान सम्म) १५,०००।-  
४.२२ पशश्मना उद्योग(१० तान मार्थ) ३०,०००।-  
४.२३ म्यारेस वनाउने कारखाना १५,०००।-  

४.२४ 
सरसफाई सामाग्री (र्िशक्वड सोप हावपिक 
वफनिे)उत्पादन तथा ववक्री ववतरण ५०००।-  

४.२५ ववग्स(कपाि) उत्पादन तथा ववक्री ववतरण १०००००।-  
५. ग्रीि आल्मरु्नयम झ्याि ढोका उद्योग    

५.१ 

स्टीि, आल्मरु्नयम, ग्रीिको झ्याि ढोका वनाउने 
उद्योग २५,०००।-   

५.२ फिामको ग्रीि व्यवसाय ५,०००।-   

५.३ आल्मरु्नयमको  झ्याि ढोका बनाउने कारखाना/पसि १५,०००।-  

५.४ UPVC उद्योग  १०,०००।-  
६. कृवर् फमि तथा पि ुआहार उद्योग 

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

६.२ पिपुन्छी आहार उद्योग १०,०००।-   

६.२ पि ुआहर  र्बक्री केन्र २,०००।-   

६.३ कृवर्जन्य व्यवसाय दताि (साना) २,०००।-  

६.४ फिफुि तथा तरकारी व्यवसाय दताि १,०००।-  

६.५ घरेि ुकुवटर उद्योग (ह्याशन्डक्राफ्ट) २,०००।-   

६.६ अगरवत्ती उद्योग १,०००।-   

६.७ मैनवत्ती उद्योग १,०००।-   

६.८ अिार उद्योग १,०००।-   

६.९ अन्य कुवटर उद्योग १,०००।-   

६.१० िोिा उद्योग १,०००।- 
 

६.११ साधारण परम्परागत आरन (कृर्ी औजार)उद्योग र्नःिलु्क  

६.१२ आधरु्नक प्रववर्धयिु आरन (कृर्ी औजार)उद्योग १०,०००।-  
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६.१३ कृवर् औजार व्यवसाय २०००।-  

६.१४ ह्यािरी उध्योग(सवै प्रकारका िल्िा उत्पादन)१००० 
वटा सम्म ५०००।-  

६.१५ ह्यािरी उध्योग(सवै प्रकारका िल्िा उत्पादन)१००० 
वटा मार्थ ७०००।-  

७ पेय पदाथि उत्पादन उद्योग   

७.१ र्मनरि वाटर उद्योग १०,०००।-   

७.२  पानी सप्िायसि २५,०००।-   

७.३ आइसवक्रम उद्योग ५,०००।-   

७.४ वाटर वपयरुीफाई घरायसी पानी प्रिोधन ५०००।-  

८ कुटानी, वपसानी र्मि 

८.१ फ्िावर र्मि १,०००।-   

८.२ सेिर र्मि १,०००।-   

८.३ तेि र्मि २,०००।-  

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

८.५ मसिा, शिउरा र्मि १,०००।-   

९ डेरी उद्योग 

९.१ डेरी उद्योग  ५,०००।-   

९.२ डेरीजन्य सामाग्री पसि  २,०००।-   

१० उपभोग्य वस्त ुउत्पादन उद्योग 

१०.१ कुवकज/पाउरोटी/ नडुल्स उद्योग  ५,०००।-   

१०.२ कुवकज/पाउरोटी/ नडुल्स पसि २,०००।-   

१०.३ कन्फेक्सनरी उद्योग  ५,०००।-   

१०.४ कन्फेक्सनरी 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 शिप्स/िेजकोसप्िायसि ३,०००।-  

११ . कृवर् तथा वनजन्य उद्योग 

११.१ स-र्मि/प्िाइउड उद्योग १,००,०००।-   

११.२ काठ र्बक्री र्डपो 
११.२.१ काठ र्बक्री र्डपो २५,०००।-  
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११.२.२ काठको फर्नििर / िोरुम (२० िाख पुाँजी सम्म) १५,०००।- 
झ्याि ढोका िौकोस 
समेत 

११.२.३ काठको फर्नििर/ िोरुम ( २० िाख पुाँजी मार्थ) ३०,०००।- 
झ्याि ढोका िौकोस 
समेत 

११.३ फाइबर उद्योग/ िोरुम २०,०००।-   

११.४ वेतवााँसको उद्योग/ िोरुम ५,०००।-   

११.५ नसिरी( दबुो खेती समेत) ३,०००।-  

११.६ फूि(पषु्प) पसि १,०००।-  

११.७ पि ुवधिािा १५,०००।-   

११.८ पि ुवध तथा र्बक्री १०,०००।-   

११.९ माछा, मास ुर्बक्री पसि ५,०००।-   

११.१० अन्डा र्बक्री पसि १,०००।-   

११.११ कृर्क समहु दताि/नववकरण ५००।-  

११.१२ कोल्डस्टोर ( फिफुि तथा तरकारी शिस्यान केन्र) १०,०००।-  

१२ . पयिटन उद्योग 

१२.१ पाटी प्यािेस/ व्याङ्केट १०,०००।-   

१२.२ सवुवधा सवहतको होटि /ररसोटि "क" शे्रणी ३,००,०००।- 
 रू.२५ करोड भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१२.३ सवुवधा सवहतको होटि/ ररसोटि "ख" शे्रणी २,००,०००।- 
  रू.१५ करोड भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१२.४ सवुवधा सवहतको होटि /ररसोटि "ग" शे्रणी १,००,०००।- 
 रू.१० करोड भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१२.५ सवुवधा सवहतको होटि / ररसोटि "घ" शे्रणी ५०,०००।- 
 रू.५ करोड भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१२.६ सवुवधा सवहतको होटि/रेषु्टरा  २५,०००।- 
 रू.१ करोड भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१२.७ रेवकङ कंपनी व्यवसाय दताि १०,०००।- 
 

१२.८ होम स्टे संिािन १०००।-  

१३ . खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग 

१३.१ फास्टफुड तथा क्याफे 

१३.१.१ फास्टफुड तथा क्याफे "क" शे्रणी १५,०००।- 
 रू.२५ िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१३.१.२ फास्टफुड तथा क्याफे "ख" शे्रणी १०,०००।- 
 रू.२५ िाख भन्दा 
कम पुाँजी भएको 

१३.२ रेषु्टरााँ दोहोरी सााँझ/डान्स बार सवहत २०,०००।-   

१३.३ होटेि एण्ड िज १०,०००।-  

१३.४ होटि /भोजनािय  २,०००।- 
 रू १ िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१३.५ र्मष्ठान् न भण्डार २,०००।-   
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१३.६ क्याटररङ "क" शे्रणी १०,०००।- 
 रू १० िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१३.७ क्याटररङ "ख" शे्रणी ५,०००।- 
  रू १० िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१३.८ सामान्य शिया नास्ता पसि (स्वरोजगार) ५००।- 
 रू १ िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

१३.९ पानीपरुी/ िटपटे पसि १,०००।- 
 

१४ . सेवा उद्योग 

१४.१  व्याण्ड बाजा १,०००।-   

१४.२ पञ्चेवाजा/बैण्डबाजा २,०००।- 
 

१४.३ शस्क्रन वप्रन्ट प्रिे २,०००।-   

१४.४ िेजर वप्रन्ट प्रिे ३,०००।-   

१४.५ अफ्सेट वप्रशन्टङ प्रिे ५,०००।-   

१४.६ फ्िेक्स र व्यानर १,५००।-   

१४.७ र्सनेमा हि/हाईर्भजन ५,०००।-   

१४.८ किर ल्याव सेवा ५,०००।-   

१४.९ र्भर्डयो र्मशक्सङ ५,०००।-   

१४.१० फोटो स्टुर्डयो सेवा २,०००।-   

१४.११ टुर राभि सेवा(मिुकु र्भत्र मात्र ) ५,०००।-   

१४. १२ टुर राभि सेवा(ववदेि समेत) १०,०००।-  

१४ .१३ फोटोकपी/ साइवर क्याफे २,५००।-   

१४. १४ कुररयर सेवा २०००।-   

१४. १५ Online shopping १०,०००।-  

१४.१६ म्याररज स्टेिन ५०००।-  

१४.१७ शक्िर्नङ सर्भिस ३०००।-  

१४.१८ धमिकााँटा व्यवसाय ५०००।-  

१४.१९ ईभेन्ट म्यानेजमेन्ट ५०००।-  

१४.२० ववध्यरु्तय प्रयोजनमा प्रयोग हनुे वकिा उत्पादन ५०००।-  
१४.२१ वेटर/होम केयर/नर्सिङ केयर ५०००।-  
१५. सञ्चार सेवा 
१५.१ टेर्िफोन, मोवाइि, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी १०,०००।-   

१५.२ केवि च्यानि प्रसारण १०,०००।-   

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

१५.४ सञ्चार टावर २०,०००।-  प्रर्त टावर 
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१५.५ मशल्टर्मर्डया हाउस प्रा िी ५,०००।-  

१५.६ साइवर २,०००।-  

१५.७ अनिाईन समािार प्रकािन प्रसारण ३०००।-  

१५.८ अनिाईन न्यजु सञ् िािन गने व्यवसाय २०००।-  
१६ . ववत्तीय सेवा/ िाखा ववस्तार  

१६.१ वाशणज्य बैंकको मखुय कायाििय १,००,०००।-   

१६.२ वाशणज्य बैंक िाखा कायाििय (प्रर्त कायाििय)(क) ५०,०००।-   

१६.३ वाशणज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर २५,०००।-  

१६.४ ववकास बैंक मखुय कायाििय (ख) ५०,०००।-   

१६.५ ववकास बैंक िाखा कायाििय (प्रर्त कायाििय) २५,०००।-   

१६.६ ववकास बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर  १५,०००।-  

१६.७ फाइनान्स कम्पनी मखुय कायाििय (ग) ३०,०००।-   

१६.८ फाइनान्स कम्पनी िाखा कायाििय (प्रर्त कायाििय) १५,०००।-   

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

१६.१० वीमा कम्पनीको िाखा कायाििय (प्रर्त कायाििय) १०,०००।-   

१६.११ 

क, ख, ग , घ वगिका बैक तथा अन्य ववर्तय संघ 
संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको, पूाँशज वदृ्धी 
र्सफाररस वापत (सहकारी बाहेक) 

िाखा ववस्तार 
र्सफाररस को ७५% 

 

१६.१२ 

क, ख, ग , घ वगिका बैक तथा अन्य ववर्तय संघ 
संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको ठाउाँसारी 
र्सफाररस वापत (सहकारी बाहेक) 

िाखा ववस्तार 
र्सफाररस को ५०% 

 

१६.१३ 

क, ख, ग , घ वगिका बैक तथा अन्य ववर्तय संघ 
संस्था र गैर सरकारी संघ संस्थाको  नामसारी/ नाम 
संिोधन र्सफाररस वापत (सहकारी बाहेक) 

िाखा ववस्तार 
र्सफाररस को २५% 

 

१६.१४ रेर्मट्यान्स तथा मर्निेन्जर १०,०००।-   

१६.१५ रेर्मट्यान्स (सब एजेन्ट) ५,०००।-  

१६.१६ ववशत्तय सेवामा  ईन्भेष्टमेन्ट १५,०००।-  

१७ सहकारी (बावर्िक कारोवारको आधारमा) 
१७.१ रू १ करोडसम्म १,०००।-  

१७.२ रू १ करोड देशख ३ करोड सम्म ३,०००।-  

१७.३ रू ३ करोड देशख ५ करोड सम्म ५,०००।-  

१७.४ रू ५ करोड देशख १० करोड सम्म १०,०००।-  

१७.५ रू १० करोड देशख २० करोड सम्म १५,०००।-  

१७.६ रू २० करोड भन्दा मार्थ २५,०००।-  
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१७.७ उत्पादन तथा सेवामिुक सहकारी संस्था १,०००।-   

१७.८ मवहिा बित तथा सहकारी संस्था १,०००।-   

१७.९ उपभोिा तथा स्वास््य सहकारी संस्था १,०००।-  

१८ . स्वास््य सेवा 
१८.१ गैर सरकारी अस्पताि/नर्सिङ होम १० वेड सम्मको २५,०००।-   

१८.२ गैर सरकारी अस्पताि/नर्सिङ होम १० वेडभन्दा मार्थ ३०,०००।-   

१८.३ एम आर आइ, र्स वट स्क्यान, अल्रासाउण्ड शक्िर्नक १०,०००।-   

१८.४ पोिी शक्िर्नक १०,०००।-   

१८.५ प्याथोिोजी  ल्याव "क" शे्रणी ७,५००।- 
 रू १० िाख भन्दा 
बढी िगानी भएको 

१८.६ प्याथोिोजी ल्याव "ख" शे्रणी ५,०००।- 
 रू १० िाख सम्म 
िगानी भएको 

१८.७ अक्यपुञ्चर, वफशजयोथेरापी, स्वास््य शक्िर्नक ५,०००।-   

१८.८ एक्सरे शक्िर्नक २,०००।-   

१८.९ िश्मा पसि २,०००।-   

१८.१० आई केयर सेन्टर २,५००।-   

१८.११ नर्सिङ, र्सएमए र एिए प्रशििण समेत १५,०००।-   

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

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

१८.१४ टेर्ि मेर्डर्सयन संञ् िािन २०००।-  

१८.१५ वपर्सआर टेष्ट ५०००।-  

१८.१६ प्राकृर्तक उपिार केन्र/योग तथा मेररटेिन सेन्टर ५०००।-  

२० . तार्िम केन्र एवं परामिि सेवा  
२०.१ कम्प्यटुर/इिेक्रोर्नक्स तार्िम केन्र १०,०००।-   

२०.२ कम्प्यटुर र्डजाइर्नङ सेवा ५,०००।-   

२०.३ सवारी िािक तार्िम केन्र १०,०००।-   

२०.४ वैदेशिक रोजगार सेवा (म्यानपावर कम्पनी) ५०,०००।-  

२०.५ एजकेुिनि कन्सल्टेन्सी सेवा १५०००।-  

२०.६ भार्ा शििा ईशन्स्टच्यटु कोशिङ सेन्टर ५०००।-  

२१ . अटो सम्बन्धी सेवा 

२१.१ ववधतुीय सवारी साधन उत्पादन तथा र्बक्री ववतरण 

२१.१.१ १ करोड सम्म २०,०००।-  

२१.१.२ १-१० करोड सम्म ३०,०००।-  
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२१.१.३ १० करोड मार्थ ५०,०००।-  

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

रू.२५ िाख भन्दा 
बढी पुाँजी  िगानी 
भएको 

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

 रू.२५ िाख भन्दा 
कम पुाँजी  िगानी 
भएको 

२१.४ मोटर साइकि ममित ३,०००।-  

२१.५ पेशन्टङ/डेशन्टङ/वेशल्डङ सेवा १०,०००।-   

२१.६ व्यावर ममित सेवा २,०००।-   

२१.७ सवारी साधन वार्सङ सेवा  ५,०००।-   

२१.८ मोटरसाईकि वार्सङ सेवा  २,०००।-   

२१.९ मोटरसाईकिमा हावा भने पसि १०००।-  

२१.१० र्सट मेवकङ तथा र्ग्रशजङ सेवा ३,०००।-   

२१.११ िेथ मेर्सन सेवा ५,०००।-   

२१.१२ नोपावकि ङ स्थिमा मोटरसाईकि/स्कुटर पावकि ङ गरेमा ५,००।-  

२१.१३ नोपावकि ङ स्थिमा हेभी गाडी बस/रक/वटपर पावकि ङ गरेमा १,०००।-  

२१.१४ साविजर्नक स्थिमा ठेिा वा अन्य पसि राखेमा ५००।-  

२२ . अन्य ममित/ सेवा 
२२.१ वटभी, डेक, वफ्रज, कम्प्यटुर ममित पसि ३,०००।-   

२२.२ मोवाइि ममित पसि २,०००।-   

२२.३ रेर्डयो, घडी ममित पसि १,०००।-   

२२.४ M.C.B बनाउन े ५,०००।-  

२२.५ सेके्रटेररयि सर्भिस १०,०००।-   

२२.६  सेक्यरुरटी सर्भिस १०,०००।-   

२२.७ व्यवुटपाििर सेवा व्यवुटशियन तार्िम सवहतको ५,०००।-   

२२.८ बवुटक  ५,०००।-   

२२.९ साडी, कुथाि, सिमा बटु्टा भने ३,०००।-  

२२.१० टेिररङ २,०००।-  

२२.११ व्यटुी पाििर/ कस्मेवटक पसि २,०००।-  

२२.१२ सैिनु १,०००।-   

२२.१३ ड्राइशक्िन सेवा मेर्सन सवहतको ५,०००।-   

२२.१४ आटि व्यवसाय ५००।-   

२२.१५ र्डशजटि आटि व्यवसाय १,०००।-   
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२२.१६ अन्य आटि व्यवसाय/ थान्का १,५००।-   

२२.१७ एक्यरुरयम व्यवसाय ५०००।-  

२२.१८ बस व्यवसाय सर्मर्त दताि १००००।-  
२२.१९ संघ संस्था दताि  २०००।-  
२२.२० प्याकसि एण्ड मवुसि व्यवसाय दताि ५०००।-  

२३. भााँडा तथा वकिेन सामाग्री 

२३.१ भााँडा तथा वकिेन सामाग्री "क" शे्रणी ५,०००।- 
 रू ५ िाख भन्दा 
बढी पुाँजी भएको 

२३.२ भााँडा तथा वकिेन सामाग्री "ख" शे्रणी ३,०००।- 
 रू ५िाख भन्दा कम 

पुाँजी भएको 

२४. खेि  तथा उपहार सामाग्री 
२४.१ स्पोर्टसि, खेिौना, र्गफ्ट तथा फोटो फे्रम पसि ५,०००।-   

२४.२ स्पोर्टसि सामाग्री र्बक्री पसि ३,०००।-   

२४.३ स्नकुर/पिु हाउस १५,०००।- 
 

२४.४ जीम हाउस / वफटनेि सेन्टर १५,०००।- 
 

२४.५ फूटसि १५,०००।- 
 

२४.६ र्गफ्ट र्बक्री पसि १,५००।-   

२४.७ खेिौना पसि १,०००।-   

२४.८ फोटो फे्रम पसि ७५०।-   

२४.९ साइकि र्बक्री पसि ५,०००।-  

२४.१० स्वीर्मङ पिु सञ् िािन १००००।-  

२५. संगीत तथा किा 
२५.१ संगीत तथा किा केन्र सेवा(किा,नतृ्य,मनोरञ्जन) २,५००।-   

२५.२ संगीत सामाग्री  र्बक्री पसि २,०००।-   

२६. कवाडी सामान खररद र्बक्री  ३०,०००।-  

२७. टेण्डर फारम दस्तरु राजश्व शिर्िक न. १४२२९ 

२७.१ २० िाखसम्म १०००।-  

२७.२ २० िाख  मार्थ २ करोड सम्म ३०००।-  

२७.३ २ करोड  मार्थ १० करोड सम्म ५०००।-  

२७.४ १० करोड मार्थ २० करोड सम्म १००००।-  

२७.५ २० करोड देशख मार्थ सवै २००००।-  

२८ परीिा दस्तरु राजश्व शिर्िक न. १४२२४ 

२८.१ िौथो तह ३००।-  
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२८.२ पािौ तह ४००।-  

२८.३ छैटौ तह १०००।-  

नोटः  

१. समान प्रकृर्त वाहेक एक भन्दा वढी कारोवार गने व्यवसाय दताि गदाि सवै शिर्िकको कारोवारको दस्तरु जोडी 
राजश्व र्िने । 

२. एक भन्दा वढी कायि गने गरी दताि भएको गैर नाफामिुक संस्था वडामा व्यवसाय दताि गनि आउदा एक मात्र 
कायि सञ् िािन गनि ददने गरी व्यवसाय दताि गररददने ।  

३. गररवी र्नवारणका िार्ग मवहिाहरुद्वारा समहुगत रुपमा आय आजिनका िार्ग सेर्नटाईजर, 
च्याउ,बेकरी,पषु्प,खेती,आि,ुशिप्स,बाख्रापािन, अिार वनाउने जस्ता आयमिुक कायिक्रम संिािन गनेगरी 
व्यवसाय दताि गनि आएमा त्यस्ता व्यवसायिाई वावर्िक रु १०००।- कर र्िई व्यवसाय दताि गररददने । 

अनसूुिी-५ 

जर्डबटुी, कवाडी मािसामान र जीवजन्त ुकरको दररेट 
नगरपार्िकािे देहायको दररेटमा जर्डवटुी, कवाडी मािसामान र जीवजन्त ुकर र्िनेछ । 

र्स.नं आम्दानीको िीर्िक करका दर कैवफयत 
१. शझण्ड ु ।५० पैसा प्रर्त वकिो  

 
 
 
 
 

यस बमोशजमको राजश्व  रकम 
राजश्व शिर्िक नं. १४२१२ 
सरकारी सम्पशत्त ववक्रीबाट प्राप्त 
रकम शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ। 

 

२. गामेट टुक्रा ।५० पैसा प्रर्त वकिो 
३. जिेको मोर्बि ।२५ पैसा प्रर्त वकिो 
४. जटु र प्िावष्टक बोरा ।२० पैसा प्रर्त वकिो 
५. कापेट टुक्रम  ।५० पैसा प्रर्त वकिो 
६. टायर टू्यव ।५० पैसा प्रर्त वकिो 
७. थोत्रो वटन ।५० प्रर्त वकिो 
८. परुानो ड्रम ।५० के.शज. प्रर्त वकिो 
९. परुानो कागज रू.१।०० प्रर्त वकिो 
१०. धातकुा टुक्रा 

१. फिाम रू.२।०० प्रर्त वकिो 
२. तामा‚ वपत्ति रू.४।०० प्रर्त वकिो 
३. मेर्सनरी औजार रू.२।०० प्रर्त वकिो 
४. पोर्िर्थन पाइप  रू.१।०० प्रर्त वकिो 
५. र्ससाको धिुो रू.४।०० प्रर्त वकिो 

११. प्रिर्ित कानूनिे र्नर्धे गरेको बाहेक मरेका वा माररएका पिकुा  
(१) हाड रू.१।००  यस बमोशजमको राजश्व  रकम 

राजश्व शिर्िक नं ११६३२ अखेटो 
पहरामा िाग्ने कर शिर्िकमा 
दाशखिा गनुिपनेछ । 

(२) र्सङ रू.२।०० 

(३) छािा ठूिो रू.३०।०० प्रर्त गोटा 
(४) छािा सानो रू. १५।०० प्रर्त गोटा 
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(५) पन्छीको प्वााँख रू. १।०० प्रर्त वकिो 
अनसूुिी -६ 

सवारी साधन करको दररेट 
कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र ठेगाना देखाइ दताि भएका यस नगरपार्िकार्भत्र िल्ने सवारी साधनहरू 
र तोवकएको िेत्रर्भत्रका रुटहरूमा िल्ने ववद्यतुीय ररक्सा,अटो ररक्सा र म्यानअुि ररक्साहरूमा देहाय बमोशजम 
वावर्िक सवारी कर र्िइनेछ । 

यस बमोशजमको राजश्व रकम राजश्व शिर्िक नं ११४५१ सवारी साधन कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

र्स. नं. सवारीको वकर्सम वावर्िक रू. पटके 

१. ववद्यतुीय ररक्सा १,५००।-  

२. म्यानअुि ररक्सा १००।-  

अनसूुिी-७ 
ववज्ञापन करको दररेट 

नगरपार्िकािे देहाय बमोशजमको व्यवस्था अनसुार ववज्ञापन कर संकिन र व्यवस्थापन गनेछ।यस बमोशजमको 
राजश्व  रकम राजश्व शिर्िक नं ११४७२ ववज्ञापन कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

क) ववज्ञापन कर र्नम्नानसुार हनुःे 
१. कुनै पर्न प्रकारका ववज्ञापन गदाि नगरपार्िकाको पूवि स्वीकृर्त र्िएर मात्र गनुिपनेछ । 

२. घरको छत र कौसीमा पररियपाटी वा ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

३. घरमा झ्याि छोपेर पररियपाटी वा ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

४. बाटोको र्समानादेशख दि वफट र्भत्र तथा साँर्धयारको र्समानादेशख पााँि वफट र्भत्र र साविजर्नक स्थान वा संस्थान 

वा कायाििय वा साविजर्नक सेवा प्रवाह गने स्थानमा ववज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छैन । 

५. साविजर्नक उत्तरदावयत्व अन्तगित र्नमािण भएका जनुसकैु संरिनामा र्नमािणकतािको नाम बाहेक राशखएका 
जनुसकैु तशस्बर वा अिरको ववज्ञापन कर छुट नहनु े। 

६. घर‚ जग्गा‚ व्यापाररक वा व्यावसावयक केन्र‚ होटि वा रेषु्टरेण्ट वा ववद्यािय वा र्सनेमा हि वा पेरोि पम्प वा 
जनुसकैु घरको र्भत्री भागमा ववज्ञापन गने प्रयोजनका िार्ग राशखएका प्रिार सामाग्रीमा ववज्ञापन कर छुट नहुनुे। 

७. सतुीजन्य‚ मददरा तथा नपेाि सरकारबाट प्रर्तबशन्धत तथा कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका‚ नगर 

कायिपार्िकाबाट र्नर्धे गररएका ववज्ञापन प्रिार प्रसार गनि पाइने छैन । 

८. ववज्ञापन सामग्री राख्न र्नर्धे गररएको सति उल्िंघन गरेमा रू १०,०००।-  सम्म जररवाना गरी त्यस्तो ववज्ञापन 

हटाइनेछ ।  

ख) ववज्ञापन करको दरः 
१. फ्िेक्सबाट तयार गररएको ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रर्त वर्ि प्रर्त वगि फुट रू. १५०।०० 

२. होर्डङ्ग बोडि‚ र्नयोन साईन‚ ग्िो साइन र यस्तै ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रर्त वर्ि प्रर्त वगि फुट रू. २५०।०० 

३. र्डशजटि बोडिमा गररने ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रर्त वर्ि प्रर्त वगि फुट रू. ३५०।०० 
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४. मािबाहक सवारी साधनको दायााँबायााँ भागमा अर्धकतम दि स्क्वायर फुटसम्मको िार्ग प्रर्त ददन 

रू.२५०।०० र स्थायी रूपमा िेशखएको वा छावपएको प्रिार सामाग्रीको िार्ग प्रर्त वर्ि प्रर्त वगि फुट 

रू.१५०/००   

५. खेिकुद मैदान‚ मेिा‚ जात्रा‚ पवि र यस्तै प्रकृर्तका कायिक्रममा हनुे ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको अर्धकतम पन्र 

ददन र बीस स्क्वायर फुटका िार्ग प्रर्त ददन रू. ३५०।००  

६. सवारी साधनको छत (अर्धकतम तीन फुट उिाईसम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्ग्रा र्बिको भाग‚ पछार्डको सीसा 
(सीसाको जम्मा भाग मध्येको अर्धकतम पिास प्रर्तित सम्म मात्र) मखुय झ्यािको मार्थपवट्टको भेशन्टिेिनमा 
ववज्ञापन प्रिार सामाग्रीको प्रर्त स्क्याएर फुट रू. १५०।०० 

७. आकािमा बेिनु‚ ज्याकेटमा वा बेिनु बोकेर गररने ववज्ञापन (प्रर्त ददन) रू.  २५०।०० 

८. अन्यको हकमा प्रर्त वगिवफट प्रर्त वर्ि रू. ३५०।०० 

९. होटि तथा व्यापार व्यवसाय प्रवद्धिन सम्बन्धी ववज्ञापनहरूमा प्रर्त वगिफुट रू. ५०० का दररेटमा कर 

र्िइनेछ। 

१०. िैशिक संस्थाहरूिे आफ्नो कम्पाउण्डर्भत्र राख ने ववज्ञापन बाहेक अन्य ववज्ञापनमा प्रर्तवगि फुट रू. ५०० का 
दररेटमा कर र्िइनेछ । 

११. सेवामूिक प्रिार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कायिपार्िकाबाट र्नणिय बमोशजम उल्िेशख दररेटमा ५० 

प्रर्तित छुट ददन सवकनेछ । 

१२. व्यापार व्यवसाय वा कायाििय रहेको स्थानमा पररिय खलु्न े वववरण सवहतको २४ वफट भन्दा बढीको 
ववज्ञापन सामाग्री राख न पाइने छैन । 

१३. स्वीकृर्त नर्िइ राशखएका ववज्ञापनमूिक सामाग्री नगर प्रमखुको आदेििे जनुसकैु बखत हटाउन सवकनेछ । 

यस्तो सामाग्री हटाउाँदा िागेको खिि समेत सम्बशन्धत ववज्ञापन राख्न ेव्यशि, र्नकाय वा संस्थाबाट असूि उपर 

गररनेछ । 

१४. स्वीकृत समयावर्ध र्भत्र थप समयको िार्ग ववज्ञापनमूिक सामाग्री राख न ेअनमुर्त र्िन आएमा िाग्न ेदस्तरुमा 
१० प्रर्तितसम्म छुट ददइनछे  । 

१५. नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारिे तोकेको प्रिर्ित कानूनको उल्िंघन हनु ेिािक तथा यात्रहुरू समेतको ध्यान 

शखच्ने, भशड्किो, आाँखा र्तरर्मराउने गरी र्डशजटि ववज्ञापनका सामाग्री राख न पाइने छैन । 

१६. ववज्ञापन गने व्यशि वा संस्थािे ववज्ञापनका िार्ग स्वीकृर्त र्िएको समयावर्ध समाप् त भएको १५ ददनर्भत्र 

त्यस्ता सामाग्री हटाउन ुपनेछ । अन्यथा नगरपार्िकािे हटाउन िगाउने छ । यसरी हटाउाँदा िागेको खिि 
समेत सम्बशन्धत व्यशि वा संस्थाबाट असूि उपर गररनेछ । 

१७. ववज्ञापन कर संकिन नगरपार्िका आफैं िे वा अन्य व्यशि, र्नकाय वा संस्थासाँगको साझेदारीमा संकिन गनि 
सक्नेछ । 

१८. ववज्ञापन करबाट संकिन गररएको रकम प्रिर्ित कानून बमोशजम प्रदेि संशित कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

१९. ववज्ञापन करको सम्वन्धमा अन्यत्र जेसकैु कुरा िेशखएको भएतापर्न पंशञ् जकृत (Registered) गने 
कायािियिे कायाििय भवनमा राख नपुने भर्न तोकेको मापदण्ड अनसुारको राखेको वोडिको दस्तरु 
निाग्ने। 

अनसूुिी - ८ 
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बहाि र्बटौरी िलु्क 
नगरपार्िकािे प्रर्त वगिवफट प्रर्त मवहना रु. २।- का दररेटमा वहाि ववटौरी कर िगाउनेछ । यस 
बमोशजमको राजश्व रकम राजश्व शिर्िक नं ११३२२ बहाि र्बरौटी कर शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 
 

अनसूुिी - ९ 

सवारी साधन पावकि ङ िलु्कको दररेट 

यस बमोशजमको राजश्व रकम राजश्व शिर्िक नं १४२४१ पावकि ङ  शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

१. दईु पाङ्ग्ग्र ेप्रर्त घण्टा रु. १०।००  

२. तीन पाङ्ग्ग्र ेप्रर्त घण्टा रु. १५।०० 

३. िार पाङ्ग्ग्र ेप्रर्त घण्टा रु. २०।०० 

४. ६ पाङ्ग्ग्र ेप्रर्त घण्टा रु. ३०।००  

५. अन्य प्रर्त घण्टा रु. ५०।०० 

अनसूुिी - १० 

सेवा, िलु्क र दस्तरु 

र्स.नं. आम्दानीको शिर्िक करको दर कैवफयत 

१. प्रर्तर्िवप सेवा िलु्क 

क. कम्प्यटुर वप्रन्टबाट प्रर्तर्िवप र्िदा रू.३०।-   

ख. कायािियको अर्भिेखको प्रर्तर्िवप िलु्क प्रर्त कवप रू.५।- A-4 साइज 

ग. कायािियको अर्भिेखको प्रर्तर्िवप िलु्क प्रर्त कवप रू.१०।- A-3 साइज 

घ. र्नवेदन दस्तरु रू.१०।-   

 राजश्व  शिर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रिासर्नक सेवा िलु्क  शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

२. र्सफाररस 

क. व्यवसाय दताि र्सफाररस  रू.१,०००।-   

ख. उद्योग दताि र्सफाररस रू.२०००।-   

ग. 

घर बाटो र्सफाररस  

(घरवाटो र्सफाररस एक पटक िगी ३५ ददन र्भत्र पनु त्यवह 
र्सफाररस र्िन आएमा दस्तरु निाग्ने र त्यसपर्छ र्िन आएमा 
साववककै दस्तरु र्िने।) 

मलु्यांकनको रू ७५।- 
प्रर्त िाख   

 

घ. घर बाटो र्सफाररस अंिबन्डा रू. २०००।-   

ङ. 
काठमाण्डौ उपत्यका ववकाि प्रार्धकरण िे स्माटि 
र्सटी वनाउने प्रयोजनको िार्ग रोक्का रहेका 

रु २०००।- 
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जग्गाको अंि वण्डा गनि प्रयोजनका िार्ग मात्र 
र्सफाररस उपिव्ध गराउदा प्रर्त र्सफाररस 

ि. 
र्तनपसु्ते र्भत्रको बकसपत्र र अंि भपािई प्रर्त 
र्सफाररस 

रु २०००।- 
 

छ. 
िार वकल्िा र्सफाररस  

(पवहिाको सक्कि र्सफाररस सवहत आएमा छ मवहनासम्म 
र्नज व्यशििे पनु: र्िदा दोहोरो िलु्क र्तनि नपने।) 

मलु्यांकनको रू २५।-  
प्रर्त िाख   

 

झ. छुट जग्गा दताि र्सफाररस प्रर्त आना  रू.५०।-   

ञ. वैदेशिक रोजगार र्सफाररस रू.५००।-   

ट. नामसारी र्सफाररस रू १०००।-   

ड. जग्गाधनी प्रमाणपजुाि प्रर्तर्िवप र्सफाररस रू.१०००।-   

ढ. जग्गाधनी पजुािमा घर कायम र्सफाररस रू. ५००।-   

ण. नागररकता र्सफाररस र्न:िलु्क    

त. करििुा र्सफाररस र्न:िलु्क    

थ. घर कोठा खोल्ने सेवा दस्तरु रू.१०००।-   

द. तीन पसु्ते फोटो टााँस र्सफाररस रू.१०००।-   

ध. मोही िगत कट्टा र्सफाररस रू.२०००।-   

न. मोही नामसारी र्सफाररस रू.१०००।-   

प. मोही बाडफााँड  र्सफाररस रू.१०००।-   

फ. 
ववधतु तथा धारा र्मटर जडान र्सफाररस 
(आवासीय) 

रू.५००।- 
  

ब. ववधतु र्मटर जडान व्यवसायीक िी फेज िाइन रू. १०,०००।-   

भ. 
ववद्यतु तथा धारा र्मटर नामसारी र्सफाररस 
वापत। 

रू.५००।- 

 

म. TOD र्मटर जडान र्सफाररस रू. १५,०००।-  

य. फरक -फरक नाम थर एकै प्रमाशणत र्सफाररस रू.५००।-   

र. फरक- फरक जन्मर्मर्त संिोधन र्सफाररस रू.५००।-   

ि. 
आर्थिक अवस्था ववपन्न / ज्येष्ठ नागररक/अपागंता 
/ दर्ित तथा जनजार्त प्रमाशणत र्सफाररस  

र्न:िलु्क 
  

व. आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएको प्रमाशणत रू. १०००।-   

स. सजिर्मन मिुलु्का र्सफाररस रू.५००।- 
मतृ्य ुनाता प्रमाशणतको 
सजिर्मन बाहेक ।  

राजश्व  शिर्िक नं. १४२४३ र्सफाररस दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

३. ववद्याथी अध्ययन र्सफाररस साँग सम्बशन्धत  
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क. अंग्रजेीमा  गररएका स्वदेिी तथा  वैदेशिक ववद्याथी अध्ययन  रू.२००।-   

ख. नाता कायम र्सफाररस रू.२००।-   

ग. करििुा र्नःिूल्क   

घ. सम्पशत्त मूल्याङ्कन  रू.२,०००।-   

ङ. वावर्िक आय प्रमाशणत रू. २००।-   

ि. अन्य  रू २००।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२४३ र्सफाररस दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

४. एम्विेुन्स दस्तरु 

क. १० वक.र्म.सम्मको रू.३००।-   

ख. १० देशख १५ वक.र्म.सम्म रू.५००।-   

ग. त्यस पर्छ प्रर्त वक.र्म. रू.३०।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा िलु्क तथा र्बक्री शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

५. नाता प्रमाशणत   

क. नाता कायम रू.५००।-   

ख. मतृ्य ुनाता प्रमाशणत रू.२००।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२४५ नाता प्रमाशणत शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

६. पञ्जीकरण 

क. जन्म‚ वववाह‚ मतृ्य‚ुबसाइाँ सराइाँ‚ सम्बन्ध ववच्छेद रू.२००।- घटना घटेको  ३५ ददन 
र्भत्र र्नःिलु्क 

ख. 
वववावहत/ जन्म/ अवववावहत/ ठेगाना संिोधन 
र्सफाररस तथा प्रर्तर्िपी दस्तरु 

प्रर्त र्सफाररस   

रू ५००।- 
 

ग.  
परुानो दताि वकताब हेरेको (जन्म, मतृ्य,ु र्बबाह 
बसाईसराई ,सम्बन्ध ववच्छेद ) 

रु २००।-  

७. 
न्यावयक सर्मर्तबाट कायिसम्पादन हनु ेस्थानीय सरकार संिािन ऐन - २०७४ को दफा ४७(१) 
बमोशजमका मदु्दा 

क. र्नवेदन वफराद दताि  रू १००।-   

ख. प्रर्तर्िवप प्रर्त पाना  रू ५।-   

ग. र्मिापत्र दस्तरु  रू १०००।-   

घ. जग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रर्त आना  रू १००।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

८. 
न्यावयक सर्मर्तबाट कायिसम्पादन हनु ेस्थानीय सरकार संिािन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) 
बमोशजमका मदु्दामा 

क. र्नवेदन वफराद दताि  रू१०००।-   

ख. प्रर्तर्िवप प्रर्त पाना  रू ५।-   
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ग. र्मिापत्र दस्तरु  रू १०००।-    

घ. कोटि वफ (अदािर्त दस्तरु बमोशजम) र्बगो बमोशजम धरौटी बापत 

ङ. जग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रर्त आना  रू २००।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ  

९. शििासाँग सम्बशन्धत 

९.१ किा आठको ग्रडे र्सट प्रर्तर्िवप  रू ३००।-   

९.२ 
पवहिाको सक्कि सवहत जन्मर्मर्त, नाम थर पररवतिन 
र्सफाररस  

रू ३००।- 
  

९.३ पवहिाको सक्कि नभएमा जन्मर्मर्त, नाम थर पररवतिन 
र्सफाररस  

रू ५००।- 
 

९.४ अनमुर्त पवुि प्राथर्मक रू ७५००।- सस्थागत ववध्यािय  

९.५ अनमुर्त आधारभतू किा-१ रू ११२५०।- सस्थागत ववध्यािय  

९.६ अनमुर्त किा-६ रू १५,०००।- सस्थागत ववध्यािय  

९.७ अनमुर्त किा-९  रू १८७५०।- सस्थागत ववध्यािय  

९.८ अनमुर्त किा-११  रू ३७५००।- सस्थागत ववध्यािय  

९.९ किा २,३,४,५,७,८,१० र १२ मा थप अनमुर्त दददा रु ३७५०।- प्रर्त किा थप  

९.१० नाम पररवतिन(आ.वव) रू १८७५०।-   

९.११ नाम पररवतिन(मा.वव) रू ३७५००।-   

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

९.१३ किा ८ को पररिा िलु्क रू ५००।- संस्थागत ववध्यािय  

९.१४ +२ मा ववर्यधार पररवतिन वा थप रू ५,०००।- संस्थागत ववध्यािय  

९.१५ स्थान पररवतिन आउने/जाने (पवुि प्राथर्मक) रू १०,०००।- 
नगरपार्िका र्भत्रकै स्थान  

पररवतिनको हकमा ५० 
प्रर्तित मात्र िाग्नेछ। 

  

९.१६ स्थान पररवतिन आउने/जाने (आधारभतू १-८) रू २५,०००।- 
९.१७ स्थान पररवतिन आउने/जाने(माध्यार्मक) रू ५०,०००।- 
९.१८ शििक सरुवा सहमर्त रू १०००।-   

९.१९ प्राववर्धक शििािय रु २५०००।-  

९.२० ववश्वववध्याियको किा संिािन व्यवस्थापन र्सफाररस रु २५०००।-  

९.२१ ग्रडे वशृध्द पररिा दस्तरु संस्थागत ववध्यािय रु २००।- प्रर्त ववर्य 

९.२२ ग्रडे वृशध्द पररिा दस्तरु दईु ववर्य भन्दा वढी भएमा रु ५००।-  

९.२३ कमििारी करार र्नयशुि समथिन रु ५००।-  

९.२४ संस्थागत ववध्यािय नववकरण िलु्क दताि दस्तरुको ५०%  

९.२५ शििक सरुवा सहमर्त र्सफाररस(न.पा. वावहर) रु १०००।-  
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९.२६ 
संस्थागत ववध्यािय व्यवस्थापन सर्मर्तका अध्यि 
मनोनयन र्सफाररस 

रु १०००।- 
 

९.२७ शििक- र्नयशुि अर्भिेखीकरण र्सफाररस रु १०००।-  

९.२८ छात्र/छात्रावास रु १५०००।-  

९.२९ ईशन्स्टच्यटु तार्िम तथा अनसुन्धान केन्र रु १००००।-  

९.३० पोिी टेक्नीकि ईशन्स्टच्यटु प्रशििण समेत रु २५०००।-  

९.३१ एजकेुिनि कन्सल्टेन्सी सेवा रु १५०००।-  

९.३२ भार्ा शििा ईशन्स्टच्यटु कोशिङ सेन्टर रु ५०००।-  

९.३३ िेखा पररिक र्नयशुि(आधारभतूसम्म) रू ५००।-   

९.३४ िेखा पररिक र्नयशुि(माध्यार्मक) रू १०००।-   

९.३५ बैङ्क खाता नववकरण र्सफाररस(संस्थागत ववध्यािय) रू ५००।-   

९.३६ बैक खाता सिािन र्सफाररस नववकरण  रु ५,००।- संस्थागत ववद्यािय 

९.३७ 
नयााँ ववध्यािय संिािन, किा थप, ववध्यािय 
स्थान्तरण र्सफाररस  रु ५००।- 

वडा कायािियवाट मात्र 
जारी हनु ेर्सफाररस 

९.३८ छात्र वशृत्त र्सफाररस  

 रू५००।-  
र्न:िलु्क (गररब 
तथा जेहेन्दार) 

९.३९ शििा सम्बन्धी अन्य र्सफाररस  रू ५००।-   

राजश्व शिर्िक नं १४२२३ मा  शििा िते्रको आम्दानी जम्मा गनुिपनेछ 

नोटः मार्थ उल्िेशखत वडा कायािियवाट मात्र जारी हनुे भर्न तोवकएको वाहेक अरु सवै र्सफाररस तथा 
अनमुर्त न.पा. वाट मात्र जारी हनुे । 

१०. पि ुसेवा सम्बशन्धत 

क. काडि दताि िलु्क रू १०।-   

ख. प्रयोगिािा पररिण रू १०।-   

ग. पोष्टमाटिम पि ु रू २००।-   

घ. पोष्टमाटिम पन्छी रू २५।-   

ङ. ओसार- पसार र्सफाररस प्रर्त पि ु रू १००।-   

ि. ओसार- पसार र्सफाररस प्रर्त पन्छी रू १।-   

छ. पि ुमतृ्य ुर्सफाररस रू १००।-   

ज. पि ुबन्ध्याकरण प्रर्त पि ु रू १०।-   

झ. रेववज खोप प्रर्त पि ु रू १००।-   

राजश्व  शिर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रिासर्नक सेवा िलु्क  शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

११. कृवर् सम्बन्धी  
क. रासायर्नक मि ववके्रता/दताि/नववकरण र्सफाररस रू ५००।-   



40 । आर्थिक ऐन, २०७९ 
  
 

ख. 
ववउववजन कारोवार अनमुर्त पत्र/ दताि/नववकरण 
र्सफाररस 

रू ५००।- 
  

ग. 
खरुा ववर्ादी र्बके्रता अनमुर्त पत्र/ दताि/नववकरण 
र्सफाररस 

रू ५००।- 
  

घ. कृवर् िाखाका अन्य र्सफाररस रू ५००।-   

ङ. कृवर् समहु नववकरण रु ५००।-  

ि. कृवर् समहु दताि रु ५००।-  

पनुश् िः वडावाट कृवर् अनदुानको िार्ग गररने र्सफाररसको दस्तरु निाग्ने र वडामा कृवर् फमि दताि दस्तरु 
र्तरेपर्छ कृवर् फमि अन्य वडामा ठााँउसारी भएमा दताि दस्तरु निाग्ने र ठााँउसारी दस्तरु िाग्ने ।र कृवर् 
फमि एक व्यशििाई ववक्री ववतरण हक हस्तान्तरण आदद गरेमा वाकी वक्यौता र साववक अनसुारको दताि 
दस्तरु र्िई नामसारी गरीददने । 

राजश्व शिर्िक नं. १४२४३ र्सफाररस दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

१२. संघ संस्था नवीकरण 

क. संघ संस्था दताि र्सफाररि रू.२०००।- 
टोि सधुार/टोि 
ववकास सर्मर्त 
सम्बशन्धत वडामा गदाि 
र्नःिलु्क 

ख. संघ संस्था नवीकरण र्सफाररि रू.१०००।-   

ङ. संघ संस्था नवीकरण रू. १०००।-   

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

छ. “घ” वगिको र्नमािण व्यवसायी इजाजत पत्र दस्तरु रू. १०,०००।-   

ज. 

“घ” वगिको इजाजतपत्र नवीकरण दस्तरु(भवन 
र्नमािण व्यवसाय फमि दताि कर वडा कायािियमा 
र्तरेपर्छ घ वगिको ईजाजत पत्र न.पा. वाट 
तोवकएको दस्तरु र्तरेपर्छ नववकरण हनुे ) 

रू. ५,०००।- नववकरण दस्तरुुको 
अवर्ध गणना गनि आ. 
ब. िाई आधार मान्ने  

झ. 
“घ” वगिको इजाजतपत्र  नवीकरण  (म्याद नाघेको 
छ मवहनार्भत्र) दस्तरु 

रू. १०,०००।- 
 

ञ. “घ” वगिको इजाजतपत्र प्रर्तर्िवप दस्तरु रू. १०००।-   

ट. 
“घ” वगिको र्नमािण व्यवसायी नामसारी तथा नाम 
सिोधन  इजाजत पत्र दस्तरु 

रू. २०००।- 
 

राजश्व  शिर्िक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा िलु्क शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१३. घर  नक्सा पास साँग सम्बशन्धत  

क. 
माटो जोडाइ टायि जस्ता छाना (अस्थायी टहरा) 
आवासीय 

प्रर्तगोटा रू.१०००।- 
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ख. 
माटो जोडाइ टायि जस्ता छाना (अस्थायी टहरा) 
व्यावसावयक 

प्रर्तगोटा रू.५०००।- 
  

ग. रस टहरा आवासीय प्रर्तगोटा रू.५०००।-   

घ. रस टहरा व्यावसावयक वगि वफट  रू १५।-    

ङ. पक्की ईटा माटोको जोडाइ प्रर्त व.फी रू.२।-   

ि. पक्की ईटा र्समेन्ट जोडाइ प्रर्त व.फी रू.६।-   

छ. फे्रम स्रक्िर (आवासीय २००० व.वफ. सम्म) प्रर्त व.फी रू.१०।-   

ज. 
फे्रम स्रक्िर (आवासीय २००१ देशख ३०००  

व.वफ. सम्म) 
प्रर्त व.फी रू.१५।- 

  

झ. फे्रम स्रक्िर (आवासीय ३००१ व.वफ. भन्दा बढी) प्रर्त व.फी रू.२०।-   

ञ. फे्रम स्रक्िर (व्यावसावयक २००० व.वफ. सम्म ) प्रर्त व.फी रू२०।-   

ट. 
फे्रम स्रक्िर (व्यावसावयक २००१ देशख ३०००  

व.वफ. सम्म ) 
प्रर्त व.फी रू.३०।- 

  

ठ. फे्रम स्रक्िर (व्यावसावयक ३०००  व.वफ. भन्दा बढी) प्रर्त व.फी रू.३५।-   

ड. अपाटिमेन्ट  प्रर्त व.फी रू.४०।-   

ढ. नक्सा र्नवेदन  रू १०००।-   

ण. नक्सा संिोधन िलु्क  प्रर्त व.फी रू.१।-   

त. नक्सा नामसारी  प्रर्त व.फी रू.२।- 
अंिवण्डा वा मतृ्यपुर्छको 
नामसारी र्निलु्क र सेवा 
िलु्क रु ५००।-मात्र 
र्िने 

थ. प्राववर्धक सेवा िलु्क  रू१५००।-   

द. र्नमािण सम्पन्न र आशंिक र्नमािण सम्पन्न प्रमाण पत्र  रू ५००।-   

ध. नक्सा प्रर्तर्िवप प्रमाशणत  रू १०००।-   

न.  नक्सा नवीकरण (DPC) प्रर्त व.फी रू २।-    

प. 
र्नमािण सम्पन्न िगायतका अन्य प्रमाणपत्रको 
प्रर्तर्िपी दस्तरु ५००।-  

१. एकि मवहिाको स्वार्मत्वमा रहेको र्नजी भवनहरू र्नमािण गरेमा िाग्ने दस्तरुमा १००० व.वफ. सम्मको 
भवनमा ५० प्रर्तित छुट ददइनेछ र सो भन्दा मार्थ १० प्रर्तित छुट ददइनेछ। 

२. अपाङ्गको स्वार्मत्व रहेको र्नजी भवनहरू र्नमािण गरेमा िाग्ने दस्तरुमा िाग्न ेदस्तरुमा १००० व.वफ. सम्मको 
भवनमा ५० प्रर्तित छुट ददइनेछ र सो भन्दा मार्थ १० प्रर्तित छुट ददइनेछ । 

३.  पूवि नक्सापास भएको प्रमाण पेि गरी ममित हनु ेिेत्रफि खिुाई ममित इजाजत माग भई ममित सधुार इजाजत 
ददाँदा सधुार ममित हनु ेिेत्रको प्रर्त वगि फुट हािको दररेटिे िलु्क र्िइनेछ । 

४.  स्वीकृत नक्साको म्याद थप गदाि अनमुर्त र्िाँदा िागेको दस्तरुको ५ प्रर्तित दस्तरु र्िई पनु: २ वर्िको िार्ग 
म्याद थप गररनेछ । 
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५. सार्बक गा.वव.स. र नगरपार्िकाबाट नक्सा पास गरी वा नगरी मापदण्ड ववपरीत र्नमािण भएका घरहरूको 
व्यवस्थापन र सो को िलु्क नगरपार्िकाको संिोर्धत भवन र्नमािण प्रमाणीकरण कायिववर्ध बमोशजम हनुेछ । 
वव.सं.२०५० साि भन्दा अगाडी र्नमािण भएको घरको हकमा सो घर दताि गनि आएमा एकमषु्ट रू २०००।- 
र्िईनेछ । 

६. नगरपार्िका िेत्रर्भत्र घेराबेरा र्नमािण गनि नक्सापास दस्तरु प्रर्त रर्नङ फुट पक्कीमा रु. १०।- र कच्िी र 
तारबारमा रु. ५ र्िइनछे । 

७.  नगरपार्िकार्भत्र तारे होटि तथा स्वदेिी कच्िा पदाथिमा आधाररत उद्योग संिािन गनि आउन ेव्यशि वा 
संस्थािाई नक्सापास दस्तरुमा ५० प्रर्तित छुट ददइनेछ । 

८. नगरपार्िका िेत्र र्भत्र सामदुावयक संस्थाहरुिे र्नमािण गने भवनको नक्िापास दस्तरुमा ५० प्रर्तित छुट 
ददईनेछ । 

९. अंिवणडा वा हकवािाको मतृ्य ुभई नामसारी भई आएको जग्गामा स्वीकृत र्िई र्नमािण भएको नक्िा नामसारी 
गदाि  एकमषु्ट रू. १,०००।-मात्र िाग्नेछ । 

१०. नगरपार्िका िते्र र्भत्र सेट व्याकमा वरण्डा र्नमािण भएका भवनहरुका हकमा प्रर्तवगि वफट रु ५००।- 
(सेटव्याकमा परेको बरण्डाको िेत्रफि) जररवाना र्िई कवरु्ियतनामा गराई ईजाजतपत्र प्रदान गररनेछ ।  

११.  नगरपार्िका िेत्रर्भत्र ईजाजत नर्िई र्नमािण थािनी गरेका वा सपुर नर्िई र्नमािण सम्पन्न गरेका वा िंसोधन 
स्वीकृत नर्िई र्नमािण गरेको तर भवन मापदण्ड २०७५ र रावष्ट्रय भवन संवहताको पािना गरी र्नमािण भएका 
घरहरुको हकमा र्नमािणार्धन िेत्रफि २००० वगि वफट सम्म रु १५०००।‚ २००१ देशख ३००० वगि 
वफटसम्म रु २५०००।- र ३००१ वगि वफट देशख मार्थ रु ५००००।- जररवाना र्िई कवरु्ियतनामा 
गराई ईजाजतपत्र प्रदान गररनेछ । 

१२. भवन नक्सा र्डजाइन गने परामिि फमि तथा र्डजाइनर सूिीकरण कायिववर्ध, २०७८ को दफा ७ बमोशजम 
सूशिकृत गरेपर्छ नगरपार्िकािे देहायबमोशजमको दस्तरू र्िई सूशिकृत व्यशि वा फमििाई नक्सा तयार गने 
इजाजत प्रमाणपत्र ददनेछ:-  

क.  “क” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने सूशिकृत कन्सल्टेन्ट फमिको िागी रु.१५,०००।- रकम मात्र 
(पन्र हजार रुपैया)  

ख. “ख” “ग” र “घ” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने सूिीकृत कन्सल्टेन्टहरुको िागी रु.१०,०००। 
मात्र (दि हजार रुपैया ) 

ग. र्डजाइनरिे व्यशिगत वहसाबिे काम गने गरर सूिीकृतको िार्ग पााँि हजार रुपैया मात्र (रु. ५,०००।-
)। 

भवन नक्सा र्डजाइन गने परामिि फमि तथा र्डजाइनर सूिीकरण कायिववर्ध, २०७८ अनसुारको म्यादर्भत्र नवीकरणको 
िार्ग र्नवेदन ददएमा देहायबमोशजमको रकम बझुाएमा नगरपार्िकािे सरुुको दताि र्मर्त बाट एक बर्िको िार्ग 
इजाजत प्रमाणपत्रको नवीकरण गररददनेछ:-   

क. “क” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु १००००।-(दस हजार रुपैया) 
ख.  “ख” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु ६०००।-(छ हजार रुपैया) 
ग.  व्यशिगत र्डजाइनर इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु ३०००।-(तीन हजार रुपैया) 

१ वर्ि पर्छ अको तीन मवहना सम्म नवीकरणको िार्ग र्नवेदन ददएमा देहाय बमोशजमको रकम बझुाएमा नगरपार्िकािे 
सरुुको दताि र्मर्त बाट एक बर्िको िार्ग इजाजत प्रमाणपत्रको नवीकरण गररददनछे:-   

क. “क” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु १२०००।-( बाह्र हजार रुपैया,) 
ख.  “ख” वगिको भवनहरुको नक्िा तयार गने इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु ८०००।-( आठ हजार रुपैया,) 
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ग. व्यशिगत र्डजाइनर इजाजत प्रमाणपत्रको िार्ग रु ४०००।-(िार हजार रुपैया)     

राजश्व  शिर्िक नं. १४२४२ नक्सापास दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१४. उद्योग दताि/ र्सफाररि 

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

ख.  २० देशख ५० हर्ि पावरसम्म िमता भएको रू.१५,०००।-   

ग. १० देशख २० हर्ि पावरसम्म िमता भएको रू.१०,०००।-   

घ. १० हर्ि पावर सम्मको िमता भएको उद्योग रू.५,०००।-   

ङ. उद्योग/पेिा/व्यवसाय नामसारी, ठाउाँसारी, नाम 
संिोधन, पूाँशज ववृद्ध र्सफाररि 

रू.२,०००।- 
  

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

राजश्व शिर्िक नं. १४२५३ व्यवसाय रशजषे्ट्रिन दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१५. र्नमािण सामाग्रीबाट हनु ेसडक अवरोध दस्तरु 

  वववरण (प्रर्तददन प्रर्तवगि वफट)  वपि सडक कच्िी सडक   

क. वडा नं. १ देशख ४ सम्म रू.१.५०।- रू.१।-   

ख. वडा नं. ५ देशख ९ सम्म रू २।- रू.१.५०।-   

नोट: साविजर्नक आवागमनमा बाधा पगु्ने गरी र्नमािण सामाग्री राख्न पाइने छैन । सडक िेत्रमा राख्नपुने 
भएमा तोवकए बमोशजमको िलु्क बझुाउन ुपनेछ।अन्यथा नगरपार्िकािे जनुसकैु बखत जफत गरी आम्दानी 
बाध्न सक्नेछ । 

राजश्व शिर्िक नं. १४२४९ अन्य दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१६. अन्य र्सफाररस 

क. २० िाखसम्मको ठेक्का अनभुव र्सफाररस रू.१,०००।-   

ख. २० िाखभन्दा मार्थको ठेक्का अनभुव र्सफाररि रू.२,०००।-   

ग. भिुानी वववरण प्रमाशणत रू.५००।-   

घ. अस्थायी बसोबास र्सफाररि रू.१,०००।-   

ङ. रोक्का फुकुवा र्सफाररि रू.५००।-   

ि. 
वडा कायािियवाट बैदेशिक प्रयोजनको िार्ग  
प्रमाणपत्र  प्रमाशणकरण र्सफाररस  

रू.५००।- 
वडा कायािियिे र्िने  

छ. 
वडावाट जारी भएको प्रमाणपत्र नगरपार्िकाबाट 

बैदेशिक प्रयोजनको िार्ग प्रमाशणकरण दस्तरु  
रू.५००।- 

  

ज. 
जग्गा वैनावट्टा िगायतका र्िखत प्रमाशणकरण 
दताि दस्तरु रु२००।- र बैनावट्टा गररएको 
रकमको सेवािलु्क 

प्रर्त िाख 
रु१००।- 
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झ 
सहकारी संस्थाको कायििेत्र थप तथा प्रदेि 
र्सफाररस २०००।-  

ञ. अन्य र्सफाररस दस्तरु(मार्थ उल्िेख नभएका ) रू.५००।-   

राजश्व शिर्िक नं. १४२४३ र्सफाररस दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१७. सडक कटान दस्तरु   

क. 
कनेक्सन होि कटान :      

(१) वपि तथा वपर्सर्स रू.५,०००।-   

(२) ग्राभेि तथा कच्िी रू.२,५००।-   

ख. वपि तथा वपर्सर्स (प्रर्त रर्नङ र्मटर) रू.३,०००।-   

ग. ग्राभेि/कच्िी सडक क्रर्सङमा (प्रर्त रर्नङ र्मटर) रू. ५००।-   

घ. 
ग्राभेि/कच्िी सडक वकनारा िाइर्नङ (प्रर्त रर्नङ 
र्मटर) 

रू. ५०।- 
  

 नोट:(क ) इजाजत ववना सडक कटान गरेको फेिा परेमा िाग्ने दस्तरुको दोब्बर जररवाना र्िइनेछ । त्यसरी 
इजाजत ववना सडक कटान गरेको सूिना ददने संघ संस्था वा व्यशििाई थप दस्तरुको २५ प्रर्तित परुस्कार ददइनछे। 

राजश्व शिर्िक नं. १४२४९ अन्य दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१८. आयस्रोत मूल्याङ्कन र्सफाररस   

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

ख. वावर्िक रू. २० िाखसम्मको रू.२,०००।-   

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

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

ङ. वावर्िक रू. ५० िाख भन्दामार्थको रू.१०,०००।-   

राजश्व शिर्क नं. १४२४३ र्सफाररस दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ ।  

१९. सम्पशत्त मूल्याङ्कन र्सफाररस 

१९.१ 

क. मूल्याङ्कन प्रमाशणत र्सफाररस सेवा िलु्क प्रर्त हजार रू. १ का दरिे र्िइनछे । तर 

वैदेशिक प्रयोजनका  िार्ग िाग्ने िलु्कमा २५ प्रर्तित छूट ददइनेछ । 

ख. घरजग्गाको मूल्याङ्कन यसै ऐनको अनसूुिी-१बमोशजम गररने छ । 

ग. भौर्तक संरिनाको मूल्याङ्कन वा भौर्तक संरिनाको सम्बन्धमा र्सफाररस गनिका िार्ग 
नक्सापास प्रमाणपत्र वा नक्सापास दस्तरु बझुाएको र्नस्सा अर्नवायि पेि गनुिपनेछ । 
त्यस्तो प्रमाण पेि गनि नसेकोको हकमा मौजदुा भौर्तक संरिनाको आकार प्रकारका 
धारमा िाग्ने नक्सापास दस्तरु बाबारको रकम जररवाना र्िइ मात्र र्सफाररस ददइनेछ ।  

कोही कसैिे आफ्नो जग्गाको हक िेत्रभन्दा बावहर पने गरी बनाएको भौर्तक संरिनाको 
मूल्याङ्कन गराइ कर िलु्क भिुान गनुििाई उि जग्गाको स्वार्मत्व प्रार्प्तको आधार मार्नन े
छैन । 
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१९.२ 

जग्गाधनी वा हकवािाको मतृ्यकुो कारण  अंिबण्डा वा बकसपत्रबाट हनुे हक हस्तान्तरण बाहेक 
रशजषे्ट्रिन पाररत प्रयोजनका िार्ग घरबाटो प्रमाशणत र्सफाररस गदाि राशजषे्ट्रिन पाररत प्रयोजनको 
िार्ग मािपोत कायािियिे कायम गरेको जग्गाको मूल्याङ्कन दरको आधारमा र्बक्री हनुे जग्गामा 
मािपोत मूल्याङ्कनको ०.३० प्रर्तितका दरिे कम्तीमा रू. १०० नघर्टन ेगरी  हनु ेआउन ेरकमको 
५० प्रर्तित िैशिक ववकास कोर् र ५० प्रर्तित ववपद् व्यवस्थापन कोर्मा जम्मा गररनेछ । 

२०. प्राकृर्तक स्रोत उपयोग र र्नकासी कर सम्बन्धी 

 
संकिन प्रर्त क्यवुवक वफट र्नकासी प्रर्त क्यवुवक 

वफट 

क. माटो रू.०.५०।- रू.१।- 
ख. बािवुा रू.३।- रू.६।- 
ग. ढंुगा रू.७५।- रू.१५०।- 
घ. खानी र्सफाररस र नवीकरण रू.५०,०००।-   

ङ. खानी अनमुर्त/दताि /नवीकरण रू.५०,०००।-   

ि 
योजना संिािनको िेत्रमा र्नशस्कएको माटो वढी 
भई ववक्री गनुिपदाि 

प्रर्त घन वफट रु 
५।- 

प्रदेि आर्थिक ऐनमा 
भएको र्नकासी र संकिन 
कर वाहेक  

छ 
योजना संिािनको िेत्रमा र्नशस्कएको माटो वढी 
भई ववक्री गनुिपदाि 

प्रर्त घन वफट रु 
५।- 

प्रदेि आर्थिक ऐनमा 
भएको र्नकासी र संकिन 
कर वाहेक 

ि. वार्संग/वफरवफरे संिािन अनमुर्त रू.२,००,०००।-   

छ. वार्संग/वफरवफरे नववकरण रू.१,००,०००।-   

ज. जग्गा वकत्ताकाट र्सफाररस प्रर्त आना रू.२०००।- वडा कायािियवाट 
र्सफाररस हनु े

झ. 
र्नजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृर्त(१ रोपनी सम्म 
र्नशज प्रयोग वा कृवर् प्रयोजन) 

रू.५,०००।-   

ञ. 
र्नजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृर्त व्यवसावयक 
प्रयोजन प्रर्त रोपनी 

रू.१०,०००।-   

ट. 
र्नजी जग्गा व्यवस्थापन स्वीकृर्त कृवर् प्रयोजन 
एक रोपनी भन्दा मार्थ प्रर्त थप रोपनी 

रू.२,०००।- 

 

ठ. बोररङ गरी ट्यााँकरमा पानी ववक्री ववतरण गने रु २००००।- 
 

ड. प्रिोर्धत वपउने पानी रू. ०.१०।-  प्रर्त र्िटर 

ढ. र्डप वोररङ तथा वफल्टर रु ५०००।-   

 ण. 
दईु वा सोभन्दा बढी र्नमािण सामाग्री ववतरण गने 
र्डपो दताि 

रू. ५०,०००।-   

 त. 
दईु वा सोभन्दा बढी र्नमािण सामाग्री ववतरण गने 
र्डपो नववकरण दस्तरु 

रू.२५,०००।-   
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 थ. एक मात्र र्नमािण सामाग्री ववतरण गने र्डपो दताि रू. २५,०००।-   

 द. 
 एक मात्र र्नमािण सामाग्री ववतरण गने र्डपो 
नववकरण 

रू.१०,०००।-   

राजश्व शिर्िक नं. १४२४३ र्सफाररस शिर्िकमा दाशखिा गनुिपने ।  

२१. नगर सूिना केन्रका सामाग्रीको दैर्नक भाडादर 

क. हिभाडा रू.१५००।-   

ख. मशल्टर्मर्डया प्रोजेक्टर रू.१०००।-   

ग. कम्प्यूटर रू.७००।-   

घ. ह्वाइट र सफ्ट वोडि रू. २००।-   

ङ. 
नगर राजपत्र 

५० पेजसम्मको रू.१५।-  

५० पेज भन्दा मार्थ रू.३०।- 
राजश्व शिर्िक नं. १४२१३ अन्य सेवा िलु्क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ  

२२. सवारी साधन भाडा 
क. वरपर प्रर्तघण्टा ( सरकारी तथा नपाबाट गदठत 

उपभोिा सर्मर्तिाई  

 रू. ६००।-   

(क)  वरपर प्रयोग गनेिे अग्रीम रकम जम्मा गनुिपनेछ । भाडा नपाको गेटबाट गएको समयदेशख 
वफताि भएको समयको िगबकु भरेको आधारमा िागू हनुेछ । नगरपार्िकाको काममा 
उपभोिाबाट प्रयोग हुाँदा दैर्नक १० घण्टा र अन्यमा ८ घण्टाको १ र्सफ्ट हनुेछ । 

(ख)  वरपर प्रयोग गदाि िाग्ने इन्धन, ढुवानी भाडा तथा अपरेटर र हेल्परको खरुाकी खििको 
व्यवस्था भाडामा िैजाने र्मिाउन ुपनेछ ।  

राजश्व शिर्िक नं. १४१५१ अन्य सेवा िलु्क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ।  

२३. फोहरमैिा व्यवस्थापन सेवा िलु्क मार्सक दररेटमा (भ्याटसवहत) 
क. वडा नं.१ देशख ४ सम्म प्रर्त  घर रू.२००।-   

ख. वडा नं. ५ देशख ९ सम्म प्रर्त घर रू. ३००।-   

ग. वडा नं.१ देशख ४ सम्म प्रर्त खरुा पसि रू. ३००।-   

घ. वडा नं. ५ देशख ९ सम्म प्रर्त होिसेि पसि रू. ३५०।-   

ङ. वडा नं.१ देशख ४ सम्म सानो होटि (४ टेवि सम्म) रू. ३५०।-   

ि. 
वडा नं. ५ देशख ९ सम्म ठूिो होटि (४ 
टेविभन्दा मार्थ १० टेविसम्म) 

रू. ४५०।- 
  

छ. ठूिो होटि रू. १,५००।-   

ज. अस्पताि/नर्सिङ होम रू.२,०००।-   

झ. ववद्यािय तथा अन्य संस्था रू.५००।-   
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राजश्व शिर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा िलु्क तथा र्बक्रीबाट प्राप्त शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ। 

२४. मार्थ नखिेुका अन्य र्सफाररसमा रू.५००।- 
राजश्व  शिर्िक नं. 
१४२४३ र्सफाररस 
दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा 
गनुिपनेछ ।  

 

अनसूुिी - ११ 

घरजग्गा रशजषे्ट्रिन दस्तरु 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र घरजग्गा वा अन्य सम्पशत्तहरू दाशखिा खारेज तथा नामसारी र  रशजष् रेिन 

िलु्क प्रदेि सरकार र कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िकािे तोके बमोशजम हनुेछ । यस बमोशजम प्राप्त राजश्व रकम  
शिर्िक नं ११३१५ घरजग्गा रशजषे्ट्रिन दस्तरु शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ। 

 

अनसूुिी - १२ 

छुट सम्बन्धी व्यवस्था 
१. आ.व. ०७९/८० को घर वहाि कर व्यवसाय कर र सम्पशत्त कर रकम असोज मसान्तर्भत्र दाशखिा गरेमा जम्मा 

कायम हनु ेजम्मा कर रकममा १०% छुट ददइनेछ सो अवर्धपर्छ यथावत दस्तरु िाग्नेछ ।  

२. आ.ब. २०७८।०७९  सम्मको घर बहाि कर सम्पशत्त कर २०७९ पौर् मसान्त र्भत्र दाशखिा 
गरेमा कुि जररवाना रकममा १५% छुट ददईनेछ ।  

३. ववद्याथीहरूको वैदेशिक अध्ययन प्रयोजनको िार्ग मूल्यांकनमा देखाएको घरभाडामा कर छुट हनुेछ । 

४. अनसुिुी ४ मा व्यवसाय दताि शिर्िकमा अन्यत्र जेसकैु कुरा िेशखएको भएतापर्न नगरपार्िकावाट 
र्सपमिुक तार्िम प्राप्त मवहिाहरुिाई सरुूको वर्ि व्यवसाय (मखमिजतु्ता‚पोतेमािा‚र्सिाईबनुाई‚झोिा‚ 
खादा)दताि गदाि रु५००।- दस्तरु र्िई दताि गने ।  

 
 

अनसूुिी - १३ 

जररवाना 
१. वक्यौता रकमको जररवाना कायम गदाि िाि ुवर्ि कायम भएको दरको १०% जररवाना िगाई असिु 

उपर गररनेछ । 
२. कागेश् वरी मनोहरा नगरपार्िका िेत्रर्भत्र र्नर्धे गररएको साविजर्नक सडक, फुटपाथमा सवारर साधन 

पावकि ङ वा व्यापार वा फोहोरमैिा गने व्यशि वा संस्थािाई नगरकायिपार्िकाको र्नणिय अनसुार 
जररवाना र्िईनेछ । 

३. अनमुर्त नर्िई गैरकाननुी रुपमा फेिा परेका  वािवुा र माटोिगायतका प्राकृर्तक श्रोतको हकमा 
देहाय बमोशजमको जररवाना र्िईनेछ । 
३.१.पवहिो पटक 
क्र.स. वववरण जररवाना दस्तरु कैवफयत 
1 माटो रू ८,०००।-  प्रर्त वरपर 

रू ६,०००।- र्मर्नवरपर  
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रू ४,०००।- र्मर्नरक  
२  वािवुा रू २४,०००।- प्रर्त वरपर 

रू १६,०००।-, र्मर्नवरपर  
रू ८,०००। र्मर्नरक  

 
३.२. पटक पटक दोहोररएमा पटकै वपच्छे  दोब्बर जररवाना र्िईनेछ । 

४. यस अनसुशुि बमोशजम गररने जररवानाको ४० प्रर्तितिे हनु आउने रकम परुस्कार स्वरुप सहयोगी 
संस्थािाई उपिब्ध गराईनेछ । 

५. नगरपार्िकाको अनमुर्त वेगर प्िवटङमा माटो खने्न सम्याउने मेशिनरी औजारहरुको देहाय 
अनसारको जररवाना र्िईनेछ । 

क) जेर्सर्भ/डोजर/बलु्डोजर रु २५०००।- 
ख) स्काभेटर रु ५००००।- 
ग) दफा ५ क,ख,ग का सवारी साधनिे अनमुर्त वेगर दोहोराएर कायि गरेमा सरुु जररवानको 

दोव्वर दस्तरु र्िने । 
६. नगरपार्िकाको अनमुर्त र्िएर वपि/ग्रावेि सडक कार्टदा नगरपार्िकाको दररेट अनसुार दस्तरु र्तनुि 

पनेछ। 
७. नगरपार्िकाको अनमुर्त नर्िई वपि सडक काटेमा रु २५०००।-जररवाना र्िने । 
८. नगरपार्िकाको अनमुर्त नर्िई ग्रावेि सडक काटेमा रु १००००।- जररवाना र्िने ।  
९. नगरपार्िकाको अनमुर्त नर्िई खानेपानीको पाईप काटेमा रु ५०००।- जररवाना र्िने ।  
१०. सहकारी संस्थािे काननु बमोशजम बझुाउनपुने वववरण समयमा नबझुाएमा देहाय बमोशजम जररवाना 

गररने छः 
क. साधारण सभाको वववरण १५ ददन र्भत्र नबझुाएमा पवहिो पटक रू ५,०००।- वा पुाँजीकोर्को 

०.१ प्रर्तितमा जनु कम हनु्छ सो रकम असिु उपर गररनेछ । 
ख. सोही व्यहोरा पनु दोहोररएमा प्रत्येक पटक दोब्बर जररवाना िगाईनेछ । 
ग. मार्सक वववरण प्रत्येक मवहनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझुाएमा  रू. २००।- जररवाना, 

अको मवहनाको ७ गतेसम्म बझुाएमा रू. ५००।- र पूनः सोही व्यहोरा दोहोराएमा प्रत्येक 
पटक दोब्बर जररवाना िगाइनेछ । 

घ. ऐन बमोशजम बझुाउनपुने अन्य वववरण तोवकएको समयमा नबझुाएमा प्रथम पटक (१५ ददन 
र्भत्र) रू ५००।- र एक मवहना सम्म पर्न नबझुाएमा रू. ५,०००।- जररवाना र्िईनेछ । 

११. आर्थिक ऐन २०७९ मा कुनै व्यवसाय कर दस्तरु छुट भएमा त्यस्तो व्यवसायको िलु्क तोक्ने  
अर्धकार नगर प्रमखुिाई ददने । 
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१२. आर्थिक ऐन २०७८ खारेज गररएको छ । 

यस बमोशजम प्राप्त राजश्व रकम शिर्िक नं. १४३१२ प्रिासर्नक दण्ड जररवाना शिर्िकमा दाशखिा गनुिपनेछ । 

 

पाररत र्मर्त २०७९।०३।२५ 

प्रमाशणकरण र्मर्त २०७९।०३।३१ 

आज्ञािे,  

 भोज राज शघर्मरे  

प्रमखु प्रिासकीय अर्धकृत   


