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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको नगरसभाले
बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको िानकारीका लाजग प्रकाशन गररएको छ ।
भाग १
आजथवक ऐन, २०७६
प्रस्तावनााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको आजथवक र्र्व २०७६/७७ को अथव सम्बन्धी प्रस्तार्लाई कायावन्र्यन गने प्रयोिनका जनजमत्त
स्थानीय कर, शल्ु क, दस्तरु र िररर्ाना संकलन गनव छुट जदन तथा अन्य आय संकलनको प्रशासजनक व्यर्स्था गनव बाञ्छनीय भएकोले
नेपालको संजर्धानको धारा २३० बमोजिम कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भाः ( १) यस ऐनको नाम आजथवक ऐन, २०७६ रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०७६ श्रार्ण १ गते देजि कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
२. सम्पलि कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाक्षेत्रजभत्र अनसु जू च (१) बमोजिम सम्पजत्त कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेछ ।
३. भलू मकर (मािपोत) कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाक्षेत्रजभत्र अनसु जू च (२) बमोजिम मालपोत कर लगाईने र असल
ू उपर गररनेछ ।
४. घर जग्गा बहाि कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्रकुनै व्यजि र्ा संस्थाले भर्न, घर, पसल, ग्यारे ि, गोदाम, टहरा,
छप्पर, िग्गा र्ा पोिरी परू ै र्ा आंजशक तर्रले बहालमा जदएकोमा अनसु जू च (३) बमोजिम घर िग्गा बहाल कर लगाईने र असल
ू
उपर गररनेछ ।
५. व्यवसाय कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्रदताव र्ा ईिाित प्राप्त गरी स्थाजपत उधोग, व्यापार, व्यर्साय, सेर्ा र यस्तै
प्रकारका िनु सक
ु ै कारोर्ार गने व्यजि र्ा जनकायलाई व्यर्सायको प्रकृ जत, आजथवक कारोर्ार,स्थान जबशेर् र लगानीका आधारमा
अनसु जू च (४) बमोजिम व्यर्साय कर लगाई असल
ु उपर गररनेछ । त्यसरी व्यर्साय कर असल
ु ी गदाव बैङक तथा जबत्तीय संस्था र
सपु रमाके टहरुको हकमा प्रत्येक कारोर्ार स्थलमा कारोर्ारको आधारमा अलग अलग ईकाइ मानी असल
ु उपर गररनेछ ।
६. जलिबुटी, कवािी र जीवजन्तु कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्रकुनै व्यजि र्ा संस्थाले उन, िोटो, िजिबटु ी, बनकस,
कर्ािी माल र प्रचजलत काननू ले जनर्ेध गरे का िीर्िन्तु बाहेकका अन्य मृत र्ा माररएका िीर्िन्तुको हाि,जसि.,प्र्ांि,छाला
िस्ता र्स्तुको व्यर्साजयक कारोर्ार गरे र्ापत अनसु जू च (५) बमोजिमको कर लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
७. सवारी साधन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाक्षेत्रजभत्र दताव भएका ररक्सा,ई ररक्सा र मेनर्ु ल ररक्सा िस्ता सर्ारी साधनमा
अनसु जू च (६) बमोजिम सर्ारी साधनकर लगाइने र असल
ु उपर गररनेछ ।
८. लवज्ञापन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाक्षेत्रजभत्र हुने सर्ै प्रकारको जर्ज्ञापनमा अनसु जू च (७) बमोजिम जर्ज्ञापन कर लगाइने
र असल
ू उपर गररनेछ ।
९. मनोरञ्जन कराः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र हुने र शल्ु क जलई सञ्चालन गररने िनु सक
ु ै प्रकारको मनोरञ्िन कर प्रदेश
ले तोके बमोजिम लगाईने र असल
ु उपर गररनेछ ।
१०. बहाि लबटौरी शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र आफुले जनमावण, रे िदेि र्ा सञ्चालन गरे का र्ा सार्विजनक ऐलानी
पजतव िग्गा र्ा भर्नमा हाटबिार र्ा पसल र्ा सिक र्ा बाटो जकनार र्ा जर्शेर् मेला पर्व र्ा अनसु जू च (८) मा भएको व्यर्स्था
बमोजिम बहाल जबटौरी शल्ु क लगाई असल
ु उपर गररनेछ ।
११. पालकि ङ्ग शुल्काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्रकुनै सर्ारी साधनलाई पाजकव ङ सजु र्धा उपलब्ध गराएर्ापत अनसु जू च
(९) बमोजिम सर्ारी साधन पाजकव ङ् शल्ु क लगाई असल
ु उपर गररनेछ । साथै सार्विजनक जनिी साझेदारी अर्धारणा अनसु ार पाजकव ङ
व्यर्साय सञ्चालन गने व्यजि र्ा संस्थाले नगरपाजलकाबाट पर्ू व अनमु जत जलएको हुनपु नेछ ।
१२. सेवा शुल्क, दस्तुर: कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले जनमावण,सञ्चालन र्ा व्यर्स्थापन गरे को स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन
२०७४ को दफा १२ को (ङ) अनसु ार अनसु जू च (१०) मा उजल्लजित स्थानीय पर्ू ावधार र उपलब्ध गराइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट
सोही अनसु जू चमा व्यर्स्था भए अनसु ारको शल्ु क लगाइने र असल
ू उपर गररनेछ ।
१३. घरजग्गा रलजष्ट्रेशन शल्ु काः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्रका घर िग्गा र्ा अन्य सम्पजतहरुको रजिष्ट्रेशन गदाव अनसु जू च
(११) बमोजिम रजिष्ट्रेशन शल्ु क लगाई असल
ु उपर गररनेछ ।
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१४. कर छुटाः कर छुट सम्बन्धी व्यर्स्था अनसु चू ी (१२) बमोजिम हुनेछ ।
१५. दण्ि जररवानााः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र जनर्ेध गररएका सार्विजनक सिक तथा फुटपाथमा सर्ारी साधन पाजकव ङ
र्ा व्यापार व्यर्साय र्ा फोहरमैला गने तथा प्रचजलत काननू जर्परीतका कायव गनेलाई अनसु जू च (१३) बमोजिम िररर्ाना गररनेछ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका नगरकायवपाजलकाले समय समयमा यस व्यर्स्थामा थपघट तथा पनु रार्लोकन गनव सक्नेछ ।
१६. कर तथा शुल्क सक
ं िन सम्बन्धी कायिलवलधाः यस ऐनमा भएको व्यर्स्था यसै बमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐन सँग नबाजझने
गरी कर तथा शल्ु क संकलन सम्बन्धी कायवजर्जध नगरपाजलकाको नगरकायवपाजलकाले जनमावण गरर तोके बमोजिम हुनेछ ।
१७. यसै ऐन बमोलजम भएको मालननेाः यो ऐन िारी हुनु अजघ भए गरे का व्यर्स्थाहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरे को माजननेछ ।
१८. लनयम वा कायिलवलध बनाउन सकनेाः कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाको नगरकायवपाजलकाले यस ऐनमा भएका व्यर्स्थालाई
कायावन्र्यन गनवका लाजग आर्श्यक जनयम र्ा कायवजर्जध बनाउन सक्नेछ ।
१९. सालवक बमोलजम हुनेाः यस ऐनमा उल्लेि भएकोमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेि नभएको हकमा साजर्क बमोजिम नै हुनछ
े ।
२०. खारेजी: साजर्कमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले लागु गदै आएका व्यबस्थाहरु यस ऐनसगं प्रजतकुल देजिएमा प्रजतकुल भएका
हदसम्म िारे ि हुनेछ ।
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अनुसच
ू ी (१)
घरको वनौटका आधारमा सम्पलि मूल्यांकन तथा करको दराः
सम्पजत्त कर प्रयोिनको लाजग मल्ू याि्कन गदाव िग्गाको हकमा अनसु चू ी १(ि) बमोजिम र भौजतक सरं चनाको हकमा अनसु चू ी १(क)
बमोजिम मल्ू याङ्कन कायम गरी हुन आउने कुल मल्ू यमा सम्पजत्त कर अनसु चू ी १(ग) बमोजिम जलइनेछ ।
(क) भौलतक सरं चनाको मूल्यांकन देहाय बमोलजम हुनेछ ।
ह्रासकट्टी
क्र.स.ं
घर को बनोटको वलगिकरण
प्रलत वगि प्रलतशतमा कट्टी गने
कै लियत
लिट रू. (प्रलत वर्ि) जम्मा वर्ि
१
२
३

४
५
६
७

जभत्र काँचो बाजहर ईटामा माटोको िोिाइ भएका सबै जकजसमका
घर र काठै काठबाट बनेको घर
जभत्र बाजहर पाको ईटा र्ा ढुगं ामा माटोको िोिाइ भएका सबै
जकजसमका घर
जभत्र बाजहर पाको ईटामा जसमेन्ट छाना ढलान र्ा बज्रको िोिाइ
भएका सबै जकजसमका घर (व्यजिगत हाउजिगं समेत)

५००

३

२५

६००

२

३०

९००

१

७०

आर.जस.जस. फ्रेम स्रक्चरबाट बनेका घर
स्टील फ्रेम स्टक्चर‚ फ्रेजर्ङ‚ रस‚ फाइबर र्ा यस्तै संरचना
जप्रफे क्स घर व्यार्सायीक
स्टील फ्रेम स्टक्चर‚ फ्रेजर्ङ‚ रस‚ फाइबर र्ा यस्तै सरं चना
जप्रफे क्स घर आर्ासीय
स्टील फ्रेम स्टक्चर‚ आर.जस.जस. फ्रेम स्रक्चरबाट बनेका घर
व्यार्साजयक हाउजिङ्ग तथा अपाटवमेन्ट

१८००
८००

०.७५
०.७५

१००
१००

६००

०.७५

१००

२५००

०.७५

१००

(ख) जग्गाको मल्ू यांकन
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. १ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
१
ब्रह्मिेल गागल सिक
ब्रह्मिेल ठूलाजढक सिक
रु. ६,००,०००।ठूलाजढक सातघट्टे कृ जर् सिक
रु. ४,००,०००।ठूलाजढक सातघट्टे कृ जर् सिक गोरे टो बाटो
रु. १,७५,०००।ठूलाजढक सातघट्टे कृ जर् सिक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।२
ठूलाजढक सातघट्टे सिक
रु. ४,००,०००।ठूलाजढक सातघट्टे सिकसँग िोजिएका साना सिक
रु. ३,००,०००।ठूलाजढक सातघट्टे सिक गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।ठूलाजढक सातघट्टे सिक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।३
कागेश्वरी चक्रपथ
रु. ५,००,०००।3
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कागेश्वरी चक्रपथ सँग िोजिएको कच्ची सिक
रु. ३,००,०००।कागेश्वरी चक्रपथ सँग िोजिएको गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।कागेश्वरी चक्रपथ सँग िोजिएको बाटो नभएको
रु. १,००,०००।४
जभत्री पीच सिक
रु. ३,००,०००।५
ढकालगाउँ सिक
रु. ३,००,०००।ढकालगाउँ सिक गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।ढकालगाउँ सिक बाटो नभएको
रु. १,००,०००।६
पाताली लाकीला सिक
रु. ४,००,०००।पाताली लाकीला सिक सँग िोजिएका गोरे टो बाटो
रु. ३,००,०००।पाताली लाकीला सिक सँग िोजिएका बाटो नभएको
रु. १,००,०००।७
सातघट्टे गागल शजहद पाकव सिक
रु. १,५०,०००।सातघट्टे गागल सिक सँग िोजिएको गोरे टो बाटो
रु. १,००,०००।सातघट्टे गागल सिक सँग िोजिएको बाटो नभएको
रु. ५०,०००।८
सातघट्टे जपपलिाँिा सिक मिर्ु ा
रु. २,००,०००।सातघट्टे जपपलिाँिा सिक सँग िोजिएको गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।सातघट्टे जपपलिाँिा सिक सँग िोजिएको बाटो नभएको
रु. १,००,०००।९
अजधकारीगाउँ-ठािो सिक
रु. २,००,०००।अजधकारीगाँउ-ठािो सिक सँग िोजिएको गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।अजधकारीगाँउ-ठािो सिक सँग िोजिएको बाटो नभएको
रु. १,००,०००।१०
आलापोट सन्ु दरीिल िनमागव सिक
रु. ५,००,०००।आलापोट सन्ु दरीिल िनमागव सिक सँग िोिीएको कजच्च सिक
रु. २,५०,०००।आलापोट सन्ु दरीिल िनमागव सिक सँग िोजिएको गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।आलापोट सन्ु दरीिल िनमागव सिक सँग िोजिएको बाटो नभएको
रु. १,००,०००।११
कागेश्वरी चक्रपथ बाह्रजबसे सिक
रु..३‚५०‚०००।अन्य कजच्च सिक
रु. २,५०,०००।अन्य गोरे टो बाटो
रु. १,५०,०००।बाटो नभएको
रु. १,००,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. २ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
१
कागेश्वरी चक्रपथ (कृ ष्ट्णचौर गागल िण्ि)
रु.५,००,०००।२
परु ानो र्िा कायावलयबाट सन्ु दरीिल सिक (िनमागव)
रु.५‚००‚०००।३
२ न.ं र्िा कायावलयबाट कागेश्वरी धाम सिक
रु.३‚००‚०००।४
कृ ष्ट्णचौर बस्नेतगाउँ ठूलाजढक सिक
रु.३‚५०‚०००।५
चौतारीटार हेल्थपोष्ट सयू वमण्िली सिक
रु.३‚५०‚०००।६
फुयाँलगाउँ कटुर्ा सिक
रु.३‚००‚०००।७
फुयाँलगाउँ सयु वमण्िली सर्ु ेदीगाउँ सिक (कागेश्वरी चक्रपथ िण्ि बाहेक)
रु.३‚५०‚०००।८
जर्ष्टगाउँ फुयाँलगाउँ थापागाउँ आकाशे सिक
रु.३‚५०‚०००।९
अन्य कच्ची सिक
रु.३‚००‚०००।4
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१०
गोरे टो बाटो
रु.१‚५०‚०००।११
बाटो नभएको
रु.१‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाविा न.ं ३ अन्तगितका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ु य
कै जफयत
१
आदशव मा.जर्. जत्रर्ेणीचोक सिक
रु.५‚००‚०००।२
जत्रर्ेणीचोक झाँगािोल सिक
रु.५‚००‚०००।३
भटमासेबाट जर्.जप.चोक िाने सिक
रु.५‚००‚०००।४
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णचौर िण्ि)
रु.६‚००‚०००।५
कागेश्वरी चक्रपथ (कृ ष्ट्णचौर गागल सिक िण्ि)
रु.५‚००‚०००।६
ब्रम्हिेल गागल सिक (ठूलाजढक सम्म)
रु.६‚००‚०००।७
कच्ची मोटर बाटो भएका िग्गाहरु
रु.३,००,०००।८
गोरे टो बाटो भएका िग्गाहरु
रु.२,००,०००।९
बाटो नभएका िग्गाहरु
रु.१,५०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा न.ं ४ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ु य
कै जफयत
१
साँिु सिक
रु.१४‚००‚०००।२
कागेश्वरी चक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान िण्ि)
रु.८‚००‚०००।२
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णचौर िण्ि)
रु.६‚००‚०००।३
कच्ची मोटर बाटो
रु.५‚००‚०००।४
गोरे टो बाटो
रु.३‚००‚०००।५
बाटो नभएको
रु.२‚००‚०००।६
पेप्सी सिक
रु.१०‚००‚०००।७
ब्रम्हिेल गागलफे दी सिक
रु.८‚००‚०००।८
िस्परु सिक
रु.५‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाविा नं. ५ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
१
साँिु सिक
रु.१७‚००‚०००।सहायक जपच
२
१ राधाकृ ष्ट्ण मागव
२ राधानगर
३ भीममािी
रु.१०‚००‚०००।४ जमलनचोक मल
ू पानी
५ थली जसंििागाउँ
६ गिरकोट जसंििागाउँ
३
पेप्सी ब्रम्हिेल सिक
रु.१२‚००‚०००।४
कच्ची सिक
रु.६‚००‚०००।५
गोरे टो बाटो
रु.४‚००‚०००।६
बाटो नभएको
रु.३‚००‚०००।5
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाविा नं. ६ अन्तगितका सिकहरूको मूल्याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
१
पेप्सी – ब्रम्हिेल
रु.१२‚००‚०००।२
जपपलबोट नजलवङ
रु.१५‚००‚०००।३
मजु िया गाउँ – बाबाचोक
रु.१३‚००‚०००।४
बाबाचोक – जमलनचोक
रु.१३‚००‚०००।५
जतर्ारीटोल – चाँगनु ारायण
रु.१२‚००‚०००।६
दक्षीणढोका-जतर्ारीटोल
रु.१८‚००‚०००।७
जग्रनजहलजसटी जभत्र
रु.१६‚००‚०००।८
र्िा जभत्रका पक्की सिक
रु.१०‚००‚०००।९
र्िा जभत्रका कच्ची सिक
रु.८‚००‚०००।१०
गोरे टो बाटो
रु.५‚००‚०००।११
बाटो नभएको
रु.४‚००‚०००।१२
बालगीताञ्िजल स्कूल देजि पेप्सी ब्रम्हिेल िोि्ने सिक
रु.१४‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा न.ं ७ अन्तगितका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
१
पेप्सी ब्रम्हिेल
रु.१८‚००‚०००।२
माहान्टार तेिजर्नायक बाबाचोक चाँगु पल
रु.१३‚००‚०००।ु सम्म
३
बोिे नजलवग
रु.१५‚००‚०००।४
का.म.न.पा.३२ िहरे र्ीरे न्र चोक मल
रु.१७‚००‚०००।ू पानी सिक
५
कागेश्वरी मनोहरा र्िा नं ९ कायावलय हुदँ ै र्ीरे न्र चोक प्रहरी कायावलयसम्म
रु.१७‚००‚०००।६
गान्धी फोसवपाकव तेिजर्नायक सिक
रु.१७‚००‚०००।७
थापा चोक तेिजर्नायक सिक
रु.१२‚००‚०००।८
हरहर महादेर् फोसवपाकव तेि जर्नायक
रु.१५‚००‚०००।९
बिरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव सम्म
रु.१५‚००‚०००।१०
हिरु को धारा गणेश स्थान
रु.१५‚००‚०००।११
अमरजसंह चोक (र्िा कायावलय) चापाबोट
रु.१७‚००‚०००।१२
राधाकृ ष्ट्ण मजन्दर चापाबोट
रु.१२‚५०‚०००।१३
लक्ष्मी नारायण चोक जपपलबोट राधाकृ ष्ट्ण मजन्दर
रु.१०‚००‚०००।१४
पणू व जर्नायक हिरु को धारा
रु.१२‚५०‚०००।१५
अमरजसहं चोक (र्िा कायावलय) बाट दजक्षण बोिे िाने सिक
रु.१७‚००‚०००।१६
बाल गीताञ्िली स्कूल देजि चाजलसे दोबाटो हुदँ ै पेप्सी ब्रम्हिेल सिक
रु.१७‚००‚०००।१७
बाँकी कच्ची मोटर सिकहरू
रु.७‚००‚०००।१८
गोरे टो बाटो
रु.५‚००‚०००।१९
बाटो नभएको
रु.४‚००‚०००।२०
जभत्री जपच सिक
रु.१०‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका र्िा न.ं ८ अन्तगवतका सिकहरूको मल्ू याङ्कन दररे ट
क्र.स.ं
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
6
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१
बिा न.ं ९ जसमाना देजि तेि जर्नायक हुदँ ै गौरीनाथ मजन्दर सम्म सिक
रु.१८‚००‚०००।२
र्ागमती कोरीिोर देजि मदन आजश्रत प्रजतष्ठान
रु.१४‚००‚०००।३
र्ागमती कोरीिोरको बाटो
रु.१८‚००‚०००।४
बद्ध
रु.१०‚५०‚०००।ु चोकबाट सेजलव्रेसन आउने मागव
५
ॐ चोक, जशर् चोक, जकराँत चोक सिक
रु.९‚५०‚०००।६
आदवशनगर जर्नायकर्स्ती (नागररक साकोस) का शािा बाटो
रु.१०‚००‚०००।७
तेि जर्नायक गेटदेजि अजधकारी गाउँ मल
रु.९‚५०‚०००।ु पानी ६ िाने सिक
८
चाँपको बोटदेजि जफक्कल हुदँ ै अमरजसंह चोक सम्मको सिक
रु.१०‚५०‚०००।९
ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका जभत्री सिक ४ जमटरका सिक
रु.१०‚००‚०००।१०
थामथली देजि जफक्कल िाने सिक
रु.९‚००‚०००।११
तेि जर्नायक चोक देजि मदन आजश्रत प्रजतष्ठान हुदँ ै एअरपोटव िाने सिक
रु.१४‚००‚०००।१२
जर्द्या जर्कास–सश
रु.९‚००‚०००।ु ान्त मागव तथा जचप्लेगौिा िाने जभत्री सिक
१३
साजबक १ को जभत्री सिक
रु.९‚००‚०००।१४
रयािर
रु.१५‚००‚०००।् र्िा ८ –एअरपोटव सिक
१५
चाँपाबोट देजि तेि जर्नायक मजन्दर सम्मको सिक
रु.९‚००‚०००।१६
र्ीरभर – नर्तमधाम मागव
रु.१०‚००‚०००।१७
गौरीनाथ चौक देजि अजधकारी टोल िाने बाटो
रु.१०‚००‚०००।१८
कागेश्वरी मनोहरा ८ का जभत्री कच्ची सिक
रु.८‚००‚०००।१९
कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सिक
रु.५‚५०‚०००।२०
बाटो नभएको िग्गा
रु.४‚००‚०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा न.ं ९ अन्तगितका सिकहरुको मल्ू याङ्कन दररेट
क्र.सं.
सिकको नाम
प्रजत आना मल्ू य
कै जफयत
१
पेप्सी ब्रम्हिेल सिक
रु.२०‚००‚०००।२
िहरे र्ीरे न्रचोक सिक
रु.१९‚००‚०००।३
िहरे र्िा कायावलय महान्टार सिक
रु.१८‚००‚०००।४
िहरे र्यािर सिक
रु.१७‚००‚०००।५
जनलजगरी सनजसटी सिक
रु.१९‚००‚०००।६
महान्टार तेिजर्नायक सिक
रु.१८‚००‚०००।७
गान्धी चौकी मनोहरा मागव सिक
रु.१८‚००‚०००।८
सहायक पक्की मोटरबाटो
रु.१०‚००‚०००।९
कच्ची मोटर बाटो
रु.८‚००‚०००।१०
गोरे टो बाटो
रु.६‚००‚०००।११
बाटो नभएको िग्गाको
रु.४‚००‚०००।१२
र्िा कायावलय र्ीरे न्रचोक प्रहरी प्रभाग काँिाघारी सिक
रु.१७‚००‚०००।१३
र्ीरे न्र चोक मल
रु.१७‚००‚०००।ू पानी सिक
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(ग) सम्पलि करको दररेट लनम्न बमोलजम कायम गररएको छ ।
क्र.स.ं
घर जग्गा मूल्य
करको दर
कै लियत
१
पजहलो १० लािसम्म
रू.१००
प्रत्येक र्र्वका लाजग
प्रत्येक घर को र्ाजर्वक
२
त्यसपजछको थप १० लािसम्म
रू.२००
रू.२००
जर्पद्
व्यर्स्थापन शल्ु क बापत
३
त्यसपजछको थप ३० लािसम्म
०.०१ %
लाग्नेछ ।
४
त्यसपजछको थप ५० लािसम्म
०.०२ %
५
त्यसपजछको थप १ करोिसम्म
०.०३ %
(अनसु जू च १ (क) र १ (ि)
६
त्यसपजछको ३ करोि सम्म
०.०४ %
बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व
७
त्यसपजछको ५ करोि सम्म
०.०८%
लशर्िक नं. ११३१३ सम्पलि
८
त्यसपजछको थपमा
०.२०%
कर लशर्िकमा दाजिला गनपवु नेछ
।)

(१)
(२)
(३)

(४)

(५)

पनु श्चाः
जर्पद व्यर्स्थापन कोर् बापत संकलन भएको रकम संकलन गदावको बित छुट्टै लववरण तयार गनपवु नेछ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र एक व्यजिका नाममा दताव कायम रहेका घर तथा िग्गाहरुलाई एक यजु नट मानी कर जनधावरण
गररनेछ ।
आर्ाजसयतफव िग्गा मल्ू याङ्कनको लाजग घर र घरले चचेको िग्गाको बढीमा ८ आनासम्मको क्षेत्रफल मात्र समार्ेश गने,
व्यार्साजयकतफव अपाटवमेन्ट बाहेकको हकमा घर बनेको क्षेत्र (LFAR) को दईु गणु ा क्षेत्र र अपाटवमेन्टको हकमा तीन गणु ा िग्गा
मल्ू यांकनमा समार्ेश गरी सम्पजत्त कर जनधावरण गररनेछ ।
अपाटवमन्े टको हकमा व्यजिको लाजग १००० र्गवजफटसम्म रू. २,०००।–‚ १००१ र्गवजफट देजि २००० र्गवजफटसम्म रू. ३,५००।–
र सो भन्दा माजथ िजतसक
ु ै र्गवजफट भएपजन प्रजत अपाटवमेन्ट रू. ६,०००।– का दरले सम्पजत्त कर जनधावरण गने । व्यार्साजयक
अपाटवमन्े टको हकमा अपाटवमेन्ट उपयोगमा आएको तर हक हस्तान्तरण भैनसके को अर्स्थामा सम्बजन्धत व्यर्सायीसँग घर र
िग्गाको क्षेत्रफल समानपु ाजतक रूपमा गणना गरी एकमष्ठु सम्पजत्त कर लगाउने । तर जबक्रीको लाजग राजिएको स्टकमा सम्पजत्त कर
नलाग्ने ।
घर जनमावणको स्थलगत अर्स्थालाई आधार मानी सम्पजत्त कर जनधावरण गररनेछ । सम्पजत्त कर जनधावरण गदाव नागररकता, िग्गाधनी
पिु ाव, जनमावण सम्पन्न/ प्रमाणीकरण/ जनयजमत प्रमाण पत्र, ब्लु जप्रन्ट लगायतका कागिात संलग्न गनपवु नेछ ।
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अनुसच
ू ी (२)
भूलमकर(मािपोत)को दररेट
नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र देहाय बमोजिम भजू मकर(मालपोत) लगाई असल
ू उपर गररनेछ । यस बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व लशर्िक न.ं
११३१४ भूलमकर(मािपोत) लशर्िकमा दाजिला गनपवु नेछ ।)
(क) कृ जर् प्रयोिनमा प्रयोग हुने प्रजतर्द्धता गरे को िग्गामा प्रजत रोपनी रू.१६।(ि) आर्ाजशय प्रयोिनमा प्रयोग हुने िग्गामा प्रजत आना रू.२५ ।(ग) साजर्क गागलफे दी गाजर्स र्िा न.ं १,३ र २ को कुईके लगाउँका िग्गामा प्रजत रोपनी रू. १००।–
नोटाः गत लवगतको भूलमकर(मािपोत)को बकयौता रकम कालतिक मसान्तसम्म बुझाउन आएमा चािु आ.व.कै दररेटमा
असि
ू उपर गररनेछ ।
अनुसच
ू ी (३)
घर जग्गा वहाि करको दररेट
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्र जभत्रका कुनै व्यजि र्ा सघं सस्थाले भर्न, िग्गा, गोदाम सेि आजद आजं शक र्ा परु ै र्हालमा लगाएका
धनीसंग जनिले बहालमा लगाएको बहाल अंक रकमको १० प्रजतशतका दरले र्हालकर जलइनेछ । नगरपाजलकाबाट तोजकएको न्यनू तम
र्हाल दर भन्दा कम नभएको र्हाल संझौता पेश भएकोमा सोही बमोजिम र न्यनु तम दर भन्दा कम भएमा देहाय बमोजिम दरलाई आधार
मानी बहाल कर जनधावरण गररने छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र बनेका भौजतक संरचना घरको सटर कोठाहरुको घर र्हाल
कर असल
ु ी प्रयोिनका लाजग न्यनू तम माजसक र्हाल दर जनम्न बमोजिम कायम गने ।
( अनसु जू च ३ बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व लशर्िक नं ११३२१ घर बहाि कर लशर्िकमा दाजिला गनवपु नेछ ।)
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. १,२ र ३ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
क्र.स.ं

व्यवसालयक
आवालसय
कै लियत
(प्रलत स्कवायर लिट रू)
(प्रलत स्कवायर लिट रू)
१
२५।१०।२
िग्गा भािा प्रजत रोपनी प्रजत र्र्व रू १०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा न.ं ४ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
व्यवसालयक
आवालसय
क्र.स.ं
सिकको नाम
(प्रलत स्कवायर
(प्रलत स्कवायर कै लियत
लिट रू)
लिट रू)
१
साँिु सिक
४०।२०।२
कागेश्वरी चक्रपथ (िाँछी भीमसेनस्थान िण्ि)
३०।१०।३
कागेश्वरी चक्रपथ (भीमसेनस्थान कृ ष्ट्णचौर िण्ि)
३०।१०।४
कच्ची मोटर बाटो
१५।१०।५
गोरे टो बाटो
१०।८।६
पेप्सी सिक
२०।१०।७
ब्रम्हिेल गागलफे दी सिक
२०।१०।८
िस्परु सिक
१०।७।९
थजल जसि
२०।१०।ं िा गाँउ क्षेत्र
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वागमती िााँट व्यवसालयक कृलर् प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू १०,०००।अन्य व्यवसाय सच
ं ािन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू १२,०००।जग्गा बहािको
ब्रह्मखेि भैरवस्थान व्यवसालयक कृलर् प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू १२,०००।हकमा
अन्य व्यवसाय सच
ं ािन प्रलत रोपनी रू १३,०००।-

क्र.स.ं
१
२

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाविा न.ं ५ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
व्यवसालयक
आवालसय
सिकको नाम
(प्रलत स्कवायर
(प्रलत स्कवायर कै लियत
लिट रू)
लिट रू)
साँिु सिक
५०।२५।सहायक जपच

१. राधाकृ ष्ट्ण मागव
३०।१५।२. राधानगर
३०।१५।३. भीममािी
३०।१५।४. जमलनचोक मल
३०।१५।ू पानी
५. थली जसंििागाउँ
३०।१५।६. गिरकोट जसि
३०।१५।ं िागाउँ
३
पेप्सी ब्रम्हिेल सिक
४०।२०।४
कच्ची सिक
२०।१०।५
गोरे टो बाटो
१५।८।कृलर् प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू १५,०००।व्यवसालयक प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू २५,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाविा नं. ६ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
व्यवसालयक
आवालसय
क्र.स.ं सिकको नाम
(प्रलत स्कवायर
(प्रलत स्कवायर
लिट रू)
लिट रू)
१
पेप्सी – ब्रम्हिेल
४०।२०।२
जपपलबोट नजलवङ
३०।१५।३
मजु िया गाउँ – बाबाचोक
२५।१५।४
बाबाचोक – जमलनचोक
२५।१५।५
जतर्ारीटोल – चाँगनु ारायण
२५।१५।६
दक्षीणढोका-जतर्ारीटोल
५०।३०।७
र्िा जभत्रका पक्की सिक
२५।१५।८
र्िा जभत्रका कच्ची सिक
२०।१०।९
गोरे टो बाटो
१५।८।१०
बालगीताञ्िजल स्कूल देजि पेप्सी ब्रम्हिेल िोि्ने सिक
२५।१५।११
जग्रनजहल जसजट र्ररपरर सिक
४०।२०।१२
जग्रनजहलजसटी जभत्र
10

जग्गा बहािको
हकमा

कै लियत

प्रजत घरको
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४०,०००।सिक अनस
ार
१
तल्िा
मालथका
सटरहरुको
हकमा
भने
भ
ई
तल्िाको
सटर
भन्दा
३०%
कम
ह
न
े
छ
।
ु
ु
ु
उद्योग व्यवसाय प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू.२५,०००।कृलर् व्यवसालयक प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू.१०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. ७ अन्तगितका सिकहरूमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
क्र.स.ं

सिकको नाम

व्यवसालयक
(प्रलत स्कवायर
लिट रू)

१

पेप्सी ब्रम्हिेल

५०।-

२
३
४

आवालसय
(प्रलत स्कवायर
लिट रू)
२५।-

कै लियत
५० जमटर दाँया
बाँया सम्म

माहान्टार तेिजर्नायक बाबाचोक चाँगु पल
४०।२०।ु सम्म
बोिे नजलवग
५०।२५।का.म.न.पा.३२ िहरे र्ीरे न्र चोक मल
५०।२५।ू पानी सिक
कागेश्वरी मनोहरा र्िा नं ९ कायावलय हुदँ ै र्ीरे न्र
२०।५
४०।चोक प्रहरी कायावलयसम्म
६
गान्धी फोसवपाकव तेिजर्नायक सिक
४०।२०।७
थापा चोक तेिजर्नायक सिक
३०।१५।८
हरहर महादेर् फोसवपाकव तेि जर्नायक
३०।१५।९
बिरङ्गर्ली चोक फोसवपाकव सम्म
३०।१५।१०
हिरु को धारा गणेश स्थान
३०।१५।११
अमरजसहं चोक (र्िा कायावलय) चापाबोट
३०।१५।१२
राधाकृ ष्ट्ण मजन्दर चापाबोट
३०।१५।१३
लक्ष्मी नारायण चोक जपपलबोट राधाकृ ष्ट्ण मजन्दर
३०।१५।१४
पणू व जर्नायक हिरु को धारा
३०।१५।१५
अमरजसंह चोक (र्िा कायावलय) बाट दजक्षण बोिे िाने सिक ३०।१५।बाल गीताञ्िली स्कूल देजि चाजलसे दोबाटो हुदँ ै पेप्सी ब्रम्हिेल
१५।१६
३०।सिक
१७
बाँकी कच्ची मोटर सिकहरू
२०।१०।१८
गोरे टो बाटो
२०।१०।१९
जभत्री जपच सिक
३०।१५।कृलर् प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू २०,०००।जग्गा बहािको
व्यवसालयक प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू ३०,०००।हकमा
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. ८ अन्तगितका सिकहरूमा रहेका घरहरुको बहाि दररेट प्रलत मलहना
व्यवसालयक
आवालसय
कै लियत
क्र.स.ं सिकको नाम
(प्रलत स्कवायर
(प्रलत स्कवायर
लिट रू)
लिट रू)
र्िा न.ं ९ जसमाना देजि तेि जर्नायक हुदँ ै गौरीनाथ मजन्दर सम्म
१
सिक
४०।२०।11
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२
र्ागमती कोरीिोर देजि मदन आजश्रत प्रजतष्ठान
३०।१५।३
र्ागमती कोरीिोरको बाटो
५०।२५।४
बद्ध
३०।१५।ु चोकबाट सेजलव्रेसन आउने मागव
५
ॐ चोक, जशर् चोक, जकराँत चोक सिक
४०।२०।६
आदवशनगर जर्नायकर्स्ती (नागररक साकोस) का शािा बाटो ३०।१५।७
तेि जर्नायक गेटदेजि अजधकारी गाउँ मल
१५।ु पानी ६ िाने सिक ३०।८
चाँपको बोटदेजि जफक्कल हुदँ ै अमरजसहं चोक सम्मको सिक ३०।१५।९
ढुङ्गेधारा आनन्द नगरका जभत्री सिक ४ जमटरका सिक
२०।१०।१०
थामथली देजि जफक्कल िाने सिक
२०।१०।तेि जर्नायक चोक देजि मदन आजश्रत प्रजतष्ठान हुदँ ै एअरपोटव
१५।११
िाने सिक
३०।१२
जर्द्या जर्कास–सश
१५।ु ान्त मागव तथा जचप्लेगौिा िाने जभत्री सिक ३०।१३
साजबक १ को जभत्री सिक
२०।१०।१४
रयािर
३०।१५।् र्िा ८ –एअरपोटव सिक
१५
चाँपाबोट देजि तेि जर्नायक मजन्दर सम्मको सिक
३०।१५।१६
गौरीनाथ चौक देजि अजधकारी टोल िाने बाटो
२०।१०।१७
कागेश्वरी मनोहरा ८ का गोरे टो सिक
२०।१०।मल
१०० जमटर
ु सिक िग्गा भािा दररे ट प्रजत रोपनी प्रजत र्र्व व्यर्साजयक
१८
प्रयोिन
र्ाजर्वक रू.४०,०००।दाँया र्ाँया
िग्गा कृ जर् प्रयोिनमा प्रयोग भएको र अस्थायी टहरा जनमावणमा
१९
प्रयोग भएको िग्गाको भािा दर प्रजत रोपनी प्रजत र्र्व
र्ाजर्वक रू.२०,०००।कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका विा नं. ९ अन्तगितका सिकहरुमा बनेका घरहरूको बहाि दररेट प्रलत मलहना
सिकको नाम
व्यवसालयक
आवालसय
क्र.स.ं
(प्रलत स्कवायर
(प्रलत स्कवायर
लिट रू)
लिट रू)
कै लियत
१
पेप्सी ब्रम्हिेल सिक
६०।३०।२
िहरे र्ीरे न्रचोक सिक
५०।२५।३
िहरे र्िा कायावलय महान्टार सिक
४०।२०।४
िहरे र्यािर सिक
४०।२०।५
जनलजगरी सनजसटी सिक
५०।२५।६
महान्टार तेिजर्नायक सिक
३०।१५।७
गान्धी चौकी मनोहरा मागव सिक
४०।२०।८
सहायक पक्की मोटरबाटो
२०।१०।९
कच्ची मोटर बाटो
१५।१०।१०
गोरे टो बाटो
१५।१०।११
र्िा कायावलय र्ीरे न्रचोक प्रहरी प्रभाग काँिाघारी सिक
३०।१५।१२
र्ीरे न्र चोक मल
५०।२५।ू पानी सिक
कृलर् प्रयोजन प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू.२०,०००।जग्गाबहािको
व्यवसालयक प्रलत रोपनी प्रलत वर्ि रू.३०,०००।हकमा
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पुनशच
् : सलपंग कम्पिेकस, होटि, हाउलजंग, बैंक, रेष्टुरेण्ट, पाटी प्यािेस र व्यपाररक प्रयोजनका गोदाम र अन्यको हकमा
सम्झौता पत्रिाई आधार मालननेछ ।

अनस
ु च
ू ी (४)
व्यवसाय कर दर रेट
यस बमोलजमको राजश्व लशर्िक नं ११६१३ व्यवसाय रलजष्ट्रेशन दस्तुर लशर्िकमा दाजिला गनपवु नेछ
क्र.स.ं

लववरण

दररेट रू.

कै लियत

१ व्यापाररक वस्तु
१.१ मदिरा पसल
१.१.१ रक्सी जबयरको जिजस्रव्यटु र

२५,०००।-

१.१.२ रक्सी जर्यरको थोक पसल

१५,०००।-

१.१.३ रक्सी जर्यरको िरु ा पसल
१.२ सर्तु ीजन्य (धुम्रपान) पसल

१०,०००।-

१.२.१ चरु ोट, जर्िी, सजु तविन्य पदाथवको जिलर
१.२.२ चरु ोट, जर्िी, सजु तविन्य पदाथवको थोक पसल

१५,०००।-

१.२.३ चरु ोट, जर्िी, सजु तविन्य पदाथवको िदु ार् ा पसल
१.३ हल्का पेय पिार्थ पसल

४,०००।-

१.३.१ हल्का पेय पदाथवको जिलर

१५,०००।-

१.३.२ हल्का पेय पदाथवको िरु ा पसल
१.४ सनु चााँिी पसल

५,०००।-

८,०००।-

रु १ करोि भन्दा बढी अजधकृ त पिँु ी
२५,०००।- भएको
रु ५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१५,०००।- भएको

१.४.१ सनु चाँदी पसल "क" श्रेणी
१.४.२ सनु चाँदी पसल "ि" श्रेणी
१.४.३ सनु चाँदी पसल "ग" श्रेणी
१.५ और्लध व्यवसाय

५,०००।-

१.५.१ और्जध जिजस्रव्यटु सव

१५,०००।-

१.५.२ और्जध थोक तथा जिजस्रव्यटु सव

१०,०००।-

१.५.३ और्जध पसल (िाक्टर भएको)

५,०००।-

१.५.४ और्जध पसल (िाक्टर नभएको)

२,०००।13
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कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
१.६ आयर्वु ेदिक औषदध पसल
१.६.१ हर्वल उत्पादन तथा आयर्ु ेजदक और्जध थोक पसल

३,०००।-

१.६.२ आयर्ु ेजदक और्जध पसल
१.७ एग्रोभेट पसल

१,०००।-

१.७.१ एग्रोभेट थोक पसल

३,०००।-

१.७.२ एग्रोभेट पसल

१,५००।-

१.७.३ कृ जर्िन्य उध्योग तथा व्यर्साय दताव

२,०००।-

१.७.४ फलफुल तथा तरकारी व्यर्साय दताव
१.७.५
१.८ स्टे शनरी र्तर्ा पुस्र्तक पसल

१,०००।-

१.८.१ स्टेशनरी तथा पस्ु तक जिजस्रव्यटु सव

५,०००।-

१.८.२ स्टेशनरी तथा पस्ु तक थोक पसल

४,०००।-

१.८.३ स्टेशनरी तथा पस्ु तक पसल

२,०००।-

१.८.४ मरु ण सामाग्री िररद जर्क्री तथा कापी उद्योग

५,०००।-

१.८.५ र्िा नं. १ देजि ४ सम्मका स्टेशनरी तथा पस्ु तक पसल
१.९ दिपाटथ मेन्टल स्टोर

१,०००।रू १ करोि भन्दा बढी अजधकृ त पिँु ी
२५,०००।- भएको
रू ५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१५,०००।- भएको
रू ५० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
५,०००।- भएको

१.९.१ जिपाटवमेन्टल स्टोर "क" श्रेणी
१.९.२ जिपाटवमेन्टल स्टोर "ि" श्रेणी
१.९.३ जिपाटवमेन्टल स्टोर "ग" श्रेणी
१. १० पज
ू ा सामाग्री पसल
१.१०.१ पिू ा सामाग्री पसल "क" श्रेणी

१,०००।-

१.१०.२ पिू ा सामाग्री पसल "ि" श्रेणी
१. ११ कस्मेदटक पसल

५,००।-

१.११.१ कस्मेजटक थोक पसल

५,०००।-

१.११.२ कस्मेजटक पसल
१. १२ मोटर र्तर्ा मोटरसाईकल पाटटथस दर्वक्री पसल

३,०००।-

१.१२.१ मोटर तथा मोटरसाईकल पाट्वस सामान जबक्री "क" श्रेणी
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भएको
रू ५ लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी भएको

रू ५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१५,०००।- भएको
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रू ५० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
१.१२.२ मोटर तथा मोटरसाईकल पाट्वस सामान जबक्री "ि" श्रेणी
१०,०००।- भएको
१.१२.३ मोटर र्िी जर्ल्िसव
१.१३ लदु िके शन दिक्री पसल

२५,०००।-

१.१३.१ लुजव्रके शन जिजस्रव्यटु सव

१५,०००।-

१.१३.२ लुजव्रके शन थोक पसल

१०,०००।-

१.१३.३ लजु ब्रके शन िरु ा पसल
१. १४ ऊजाथ
जििेल पेरोल ३ र्टा भन्दा बढी नोिलबाट जर्तरण गने
१.१४.१ भएको
जििेल पेरोल २ र्टा भन्दा बढी नोिलबाट जर्तरण गने
१.१४.२ भएको
जििेल पेरोल १ र्टा भन्दा बढी नोिलबाट जर्तरण गने
१.१४.३ भएको

५,०००।-

१५,०००।-

१.१४.४ ५०० थान भन्दा बढी ग्याँस जसजलन्िर भएको

५,०००।-

१.१४.५ ५०० र्टा सम्म ग्याँस जसजलन्िर भएको

३,०००।-

१.१४.६ २०० र्टासम्म ग्याँस जसजलन्िर भएको

१,५००।-

१.१४.७ २०० र्टाभन्दा कम ग्याँस जसजलन्िर भएको

१,०००।-

१०,०००।५,०००।-

रू ५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१५,०००।- भएको
रू ५० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
१०,०००।- भएको

१.१४.८ सोलार प्यानल पसल "क" र्गव
१.१४.९ सोलार प्यानल पसल "ि" र्गव
१. १५ प्लाई र्तर्ा ग्लास हाउस
१.१५.१ प्लाई थोक जबक्रेता

१०,०००।-

१.१५.२ प्लाई जबक्रेता

५,०००।-

१.१५.३ ग्लास हाउस थोक जब्रके ता

१०,०००।-

१.१५.४ ग्लास हाउस जर्क्रेता

५,०००।-

१.१५.५ र्िा नं. १ देजि ४ सम्मका प्लाई तथा ग्लास पसल
१. १६ कपिा र्तर्ा फे न्सी पसल

३,०००।-

१.१६.१ कपिा, फे न्सी तथा व्याग थोक पसल

१०,०००।-

१.१६.२ कपिा, फे न्सी तथा व्याग पसल

५,०००।-

१.१६.३ र्िा नं. १ देजि ४ सम्मका कपिा, फे न्सी तथा व्याग पसल

३,०००।-
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रू १० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१०,०००।- भएको
रू १० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
५,०००।- भएको

१.१६.४ ित्तु ा तथा चप्पल पसल "क" श्रेणी
१.१६.५ ित्तु ा तथा चप्पल पसल "ि" श्रेणी
१.१६.६ ित्तु ा चप्पल ममवत गने
१.१७ धागो, टााँक र फस्नर पसल

५००।-

१.१७.१ धागो, टाँक र फस्नर थोक पसल

२,५००।-

१.१७.२ धागो, टाँक र फस्नर पसल
१. १८ इलेक्ट्रोदनक दिक्री पसल

१,०००।-

१.१८.१ मोर्ाइल कम्पनी सेल्स / जिजस्रव्यटु सव

२५,०००।

१.१८.४ इलेक्रोजनक िरु ा पसल

रू १० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१०,०००।- भएको
रू १० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
५,०००।- भएको
रू३ लाि भन्दा बढी अजधकृ त पिँु ी
१,०००।- भएको

१.१८.५ रे जियो, घिी, क्यालकुलेटर मात्र जबक्री पसल

१,०००।-

१.१८.६ अजियो, जभजियो, क्यासेट पसल
१. १९ दर्वद्यर्तु ीय सामाग्री पसल

१,०००।-

१.१९.१ जर्द्यतु ीय सामाग्री थोक पसल

१०,०००।-

१.१९.२ जर्द्यतु ीय सामाग्री पसल
१.१९.३ जर्द्यतु तथा प्लजम्र्ङ सामान
१. २० हािथर्वेयर/मेदशनरी/पेन्ट/सेदनटरी र्तर्ा मार्वथल पसल

५,०००।-

१.१८.२ इलेक्रोजनक पसल "क" श्रेणी
१.१८.३ इलेक्रोजनक पसल "ि" श्रेणी

७,५००।-

१.२०.५ हािवर्ेयर मेजशनरी पसल "घ" श्रेणी

रू.१ करोि भन्दा बढी अजधकृ त पिँु ी
१,००,०००।- भएको
रू ५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
५०,०००।- भएको
रू.२५ लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
२५,०००।- भएको
रू.१० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१०,०००।- भएको
रू.१० लाि भन्दा कम अजधकृ त पिँु ी
५,०००।- भएको

१.२०.६ पेन्टको आजधकारीक जबक्रेता

१०,०००।-

१.२०.१ हािवर्ेयर मेजशनरी थोक पसल
१.२०.२ हािवर्ेयर मेजशनरी पसल "क" श्रेणी
१.२०.३ हािवर्ेयर मेजशनरी पसल "ि" श्रेणी
१.२०.४ हािवर्ेयर मेजशनरी पसल "ग" श्रेणी
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१.२०.७ पेन्टको जबक्री पसल

५,०००।रू.५० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
५०,०००।- भएको
रू.५० लाि भन्दा कम अजधकृ त पँिु ी
२५,०००।- भएको

१.२०.८ मार्वल टायल्स र सेजनटरी पसल "क" श्रेणी
१.२०.९ मार्वल टायल्स र सेजनटरी पसल "ि" श्रेणी
१. २१ दस्टल, आल्मदु नयमको भािा पसल
१.२१.१ जस्टल, आल्मजु नयमको भािा पसल "क" श्रेणी

८,०००।-

१.२१.२ जस्टल, आल्मजु नयमको भािा पसल "ि" श्रेणी

४,०००।-

१.२१.३ जटनको र्ाकस बनाउने पसल
१. २२ फ्लोररङ र्तर्ा फदनथदसङ पसल

२,०००।-

रू.१० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
भएको
रू.१० लाि भन्दा कम अजधकृ त पँिु ी
भएको

रू. २५ लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१५,०००।- भएको
रू.१० लाि भन्दा बढी अजधकृ त पँिु ी
१०,०००।- भएको
रू.१० लाि सम्म अजधकृ त पँिु ी
५,०००।- भएको

१.२२.१ फ्लोररङ तथा फजनवजसङ पसल "क" श्रेजण
१.२२.२ फ्लोररङ तथा फजनवजसङ पसल "ि" श्रेजण
१.२२.३ फ्लोररङ तथा फजनवजसङ पसल "ग" श्रेजण
१.२३ र्ोक र्तर्ा एजेन्सी
१.२३.१ जर्जर्ध जर्र्यका सामान सप्लायसव तथा एिेन्सीहरू

१०,०००।-

२ . दैलनक उपभोगका वस्तु
२.१ खाद्यान्न र्तर्ा दकराना
२.१.१ िाद्यान्न सप्लायसव

१०,०००।-

२.१.२ आलु, प्याि, लसनु , अदर्ु ा थोक जबक्रेता

५,०००।-

२.१.३ आलु, प्याि, लसनु , अदर्ु ा जबक्रेता

२,०००।-

२.१.४ िाद्यान्न जकराना थोक पसल

५,०००।-

२.१.५ िाद्यान्न जकराना पसल
र्िा नं. १ देजि ४ सम्मका जभत्री सिकमा रहेकका साना
२.१.६ जकराना पसल

२,०००।-

२.१.७ िाद्यान्न सामाग्री प्याके जिङ
२.२ सागसब्जी पसल

२,५००।-

१,०००।१,०००।-

२.३ सर्तु ी कपिाको मात्र पसल
२.३.१ जसरक, िसना, तन्ना, र त्यसको िोल थोक पसल
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२.३.२ जसरक, िसना, तन्ना, र त्यसको िोल पसल
२.४ दर्वशेषज्ञ परामशथ र्तर्ा अन्य व्यर्वसादयक सेर्वा

२,०००।-

२.४.१ जनिी सेर्ा सच
ं ालन गने कन्सल्टेन्ट िाक्टर

२,०००।-

२.४.२ जनिी सेर्ा संचालन गने मेजिकल अजफसर

१,०००।-

२.४.३ जनिी सेर्ा गने कजर्राि

१,०००।-

२.४.४ होजमयोपेजथक िाक्टर
२.५ कन्सल्ट्याण्ट सेवा

१,०००।-

२.५.१ इजन्िजनयररङ परामशव सेर्ा
२.६ काननू व्यर्वसायी

१०,०००।-

२.६.१ ल फमव तथा काननू परामशव सेर्ा

३,०००।-

२.६.२ अजधर्िा

२,०००।-

२.६.३ अजभकताव
२.७ िेखा परीिण व्यवसाय तिि

१,०००।-

२.७.१ लेिा परीक्षण (जस.ए.)

१५,०००।-

२.७.२ लेिा परीक्षण (आर.ए.)
२.८ िन्र्त दचदकत्सक सेर्वा

५,०००।-

२.८.१ िेन्टल सेर्ा "क" श्रेणी

५,०००।-

२ र्टा भन्दा बढी र्ेिको सेर्ा भएको

२.८.२ िेन्टल सेर्ा "ि" श्रेणी
२.९ अनस
ु न्धानकर्ताथ र्तर्ा सेर्वा परामशथिार्ता

२,०००।-

२ र्टा सम्म र्ेिको सेर्ा भएको

२.९.१ अनसु न्धानकताव तथा सेर्ा परामशवदाता

५,०००।-

२.९.२ कम्प्यटु र एनाजलष्ट तथा प्रोग्रामर

५,०००।-

२.९.३ जर्मा एिेन्ट

२,०००।-

२.९.४ सभेयर

२,०००।-

२.९.५ नोटरी पजव्लक अनर्ु ादक

२,०००।-

२.९.६ पशु जचजकत्सक

१,०००।-

२.९.७ शेयर दलाल

२,०००।-

२.९.८ ढुर्ानी कम्पनी तथा टान्सपोटव व्यर्साय
२.९.९ संस्थागत पेन्टर
३ . भर्वन दनमाथण व्यर्वसाय

५,०००।३,०००।-

३.१ जमक्स्चर तथा सटररङ्ग सामान भएकोलाई
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३.२ सटररङ सामान मात्र भएको

७,५००।-

३.३ भर्न जनमावण व्यर्सायी

५,०००।-

३.४ रे जिजमक्स कंजक्रट व्यर्साय

२५,०००।-

३.५ सटररङ व्यर्साय

२,५००।-

३.६ जमक्चर र सटररङ सामान भएको

५,०००।-

३.७ र्ाटर जिजलङ(जिप)

५,०००।-

३.८ र्ाटर जिजलङ(स्यालो)

२,५००।-

४ . उत्पादनमूिक उद्योग
४.१ प्लाजष्ट्टक उद्योग/ जप.जभ.जस. / पोजलइजथन पाइप उद्योग

१,००,०००।-

४.२ चप्पल उद्योग

५०,०००।-

४.३ िाइङ उद्योग

१,००,०००।-

४.४ ज्याके ट तथा व्याग उद्योग

१०,०००।-

४.५ साबनु उद्योग

१०,०००।-

४.६ ह्यमू पाइप उद्योग
४.७ और्धी उद्योग
५. ग्रील आल्मुदनयम झ्याल ढोका उद्योग

१,००,०००।-

५.१ स्टील, आल्मजु नयम, ग्रील उद्योग

२५,०००।-

५.२ फलामको ग्रील व्यर्साय
६. कृदष फमथ र्तर्ा पशु आहार उद्योग

५,०००।-

१,००,०००।-

६.१

कृ जर् फमव तथा पशु आहार उद्योग

१०,०००।-

६.२
६.३

पशु आहर जबक्री के न्र

२,०००।-

घरे लु कुजटर उद्योग

२,०००।-

६.४

अगरर्त्ती उद्योग

१,०००।-

६.५

मैनर्त्ती उद्योग

१,०००।-

६.६

अचार उद्योग

१,०००।-

६.७

अन्य कुजटर उद्योग
७ पेय पिार्थ उत्पािन उद्योग

१,०००।-

७.१

जमनरल र्ाटर उद्योग

१०,०००।-

७.२

पानी सप्लायसव
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७.३

आइसजक्रम उद्योग
८ कुटानी, दपसानी दमल

५,०००।-

८.१

फ्लार्र जमल

१,०००।-

८.२

सेलर जमल

१,०००।-

८.३

कुटानी, जपसानी जमल (होलर समेत)
८.४ मसला, जचउरा जमल
९ िेरी उद्योग

२,०००।१,०००।-

९.१ िेरी उद्योग

५,०००।-

९.२ िेरीिन्य सामाग्री पसल
१० उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग

२,०००।-

१०.१
१०.२

कुजकि/पाउरोटी/ निु ल्स उद्योग
कुजकि/पाउरोटी/ निु ल्स पसल

५,०००।-

१०.३

कन्फे क्सनरी उद्योग

५,०००।-

१०.४

कन्फे क्सनरी पसल

२,०००।-

१०.५

र्ेकरी उद्योग

५,०००।-

१०.६

र्ेकरी पसल

२,०००।-

१०.७

ससेि उद्योग

१०,०००।-

१०.८

दालमोठ उद्योग

५,०००।-

२,०००।-

११ . कृलर् तथा वनजन्य उद्योग
११.१ स-जमल/प्लाइउि उद्योग
११.२ काठ दिक्री दिपो

१,००,०००।-

११.२.१ काठ जबक्री जिपो

२५,०००।-

११.२.२ काठ जबक्री जिपो फजनवचर जनमावण सजहत

३०,०००।- झ्याल ढोका चौकोस समेत

११.२.३ काठको फजनवचर/ शोरुम
११.३ िाइबर उद्योग/ शोरुम

१५,०००।-

११.४ वेतवााँसको उद्योग/ शोरुम

५,०००।-

११.५ नसिरी

३,०००।-

११.६ िूि(पुष्ट्प) पसि
११.७ पशु वधशािा

१,०००।१५,०००।-

११.८ पशु वध तथा लबक्री

५,०००।-

२०,०००।-
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११.९ माछा, मासु लबक्री पसि

१०,०००।-

११.१० अन्िा लबक्री पसि

१,०००।-

११.११ कृर्क समुह दताि/नलवकरण

२००।-

१२ . पयिटन उद्योग
१२.१ पाटी प्यालेस/ व्याङ्के ट
१२.२

१०,०००।-

सजु र्धा सजहतको होटल /ररसोटव "क" श्रेणी

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

१२.३ सजु र्धा सजहतको होटल/ ररसोटव "ि" श्रेणी

२,००,०००।- रू.१५ करोि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१२.४ सजु र्धा सजहतको होटल /ररसोटव "ग" श्रेणी

१,००,०००।- रू.१० करोि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१२.५ सजु र्धा सजहतको होटल / ररसोटव "घ" श्रेणी

५०,०००।-

रू.५ करोि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१२.६ सजु र्धा सजहतको होटल /रे ष्टुरा

२५,०००।-

रू.१ करोि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१३.१.१ फास्टफुि तथा क्याफे "क" श्रेणी
१३.१.२ फास्टफुि तथा क्याफे "ि" श्रेणी

१५,०००।-

रू.२५ लाि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१०,०००।-

रू.२५ लाि भन्दा कम पँिु ी भएको

१३.२ रे ष्टुराँ दोहोरी साँझ/िान्स बार सजहत

२०,०००।-

१३.३ होटेल एण्ि लि

१०,०००।-

१३.४ होटल /भोिनालय

२,०००।-

१३.५ जमष्ठान्न भण्िार

२,०००।-

१३.६ क्याटररङ "क" श्रेणी

१०,०००।-

रू १० लाि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१३.७ क्याटररङ "ि" श्रेणी

५,०००।-

रू १० लाि भन्दा बढी पँिु ी भएको

१३ . खाद्य तथा खाद्य सेवा उद्योग
१३.१ फास्टफुि र्तर्ा क्ट्याफे

१३.८ सामान्य जचया नास्ता पसल (स्र्रोिगार)

५००।-

१४ . सेवा उद्योग
१४.१ व्याण्ि बािा

१,०००।-

१४.२ जस्क्रन जप्रन्ट प्रेश

२,०००।-

१४.३ लेिर जप्रन्ट प्रेश

३,०००।-

१४.४ फ्लेक्स र व्यानर

१,५००।-

१४.५ जसनेमा हल/हाईजभिन

५,०००।-

१४.६ कलर ल्यार् सेर्ा
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१४.७ जभजियो जमजक्सङ

५,०००।-

१४.८ फोटो स्टुजियो सेर्ा

२,०००।-

१४.९ टुर राभल सेर्ा(मल
ु क
ु जभत्र मात्र )
१४. १० टुर राभल सेर्ा(जर्देश समेत)

५,०००।१०,०००।-

१४ .११ फोटोकपी/ साइर्र क्याफे

२,५००।-

१४. १२ कुररयर सेर्ा

२०००।-

१५. सञ्चार सेवा
१५.१ टेजलफोन, मोर्ाइल, इन्टरनेट सेर्ा प्रदायक कम्पनी

१०,०००।-

१५.२ के र्ल च्यानल प्रसारण

१०,०००।-

१५.३ एफ एम प्रसारण सेर्ा १०० के भी सम्म

१०,०००।-

१५.४ सञ्चार टार्र

२०,०००।-

१६ . लविीय सेवा
१६.१ र्ाजणज्य बैंकको मख्ु य कायावलय

१,००,०००।-

१६.२ र्ाजणज्य बैंकको शािा कायावलय (प्रजत कायावलय)

५०,०००।-

१६.३ र्ाजणज्य बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर

२५,०००।-

१६.४ जर्कास बैंक मख्ु य कायावलय

५०,०००।-

१६.५ जर्कास बैंक शािा कायावलय (प्रजत कायावलय)

२५,०००।-

१६.६ जर्कास बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टर

१५,०००।-

१६.७ फाइनान्स कम्पनी मख्ु य कायावलय

३०,०००।-

१६.८ फाइनान्स कम्पनी शािा कायावलय (प्रजत कायावलय)

१५,०००।-

१६.९ लघु जर्त्त कम्पनीहरू

१५,०००।-

१६.१०

र्ीमा कम्पनीको शािा कायावलय (प्रजत कायावलय)

१०,०००।-

१६.११

रे जमट्यान्स तथा मजनचेन्िर
सहकारी (िादषथक कारोर्वारको आधारमा)

१०,०००।-

१६.१२

१६.१२.१ रू १ करोिसम्म

१,०००।-

१६.१२.२ रू १ करोि देजि ३ करोि सम्म

३,०००।-

१६.१२.३ रू ३ करोि देजि ५ करोि सम्म

५,०००।-

१६.१२.४ रू ५ करोि देजि १० करोि सम्म

१०,०००।-

१६.१२.५ रू १० करोि देजि २० करोि सम्म

१५,०००।22
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१६.१२.६ रू २० करोि भन्दा माजथ

२५,०००।-

१६.१३

उत्पादन तथा सेर्ामल
ु क सहकारी संस्था

१,०००।-

१६.१४

मजहला बचत तथा सहकारी सस्ं था

१,०००।-

१६.१५

उपभोिा तथा स्र्ास््य सहकारी सस्ं था

१,०००।-

१७ . स्वास््य सेवा
१७.१ गैर सरकारी अस्पताल/नजसवङ होम १० र्ेि सम्मको

२५,०००।-

१७.२ गैर सरकारी अस्पताल/नजसवङ होम १० र्ेिभन्दा माजथ

३०,०००।-

१७.३ एम आर आइ, जस जट स्क्यान, अल्रासाउण्ि जक्लजनक

१०,०००।-

१७.४ पोली जक्लजनक

१०,०००।-

१७.५ प्याथोलोिी ल्यार् "क" श्रेणी

७,५००।-

रू १० लाि भन्दा बढी लगानी भएको

१७.६ प्याथोलोिी ल्यार् "ि" श्रेणी

५,०००।-

रू १० लाि सम्म लगानी भएको

१७.७ अक्यपु ञ्चर, जफजियोथेरापी, स्र्ास््य जक्लजनक

५,०००।-

१७.८ एक्सरे जक्लजनक

२,०००।-

१७.९ चश्मा पसल

२,०००।-

१७ .१० आई के यर सेन्टर

२,५००।-

१८ . लशिा तथा खेिकुद सम्बन्धी सेवा
१८.१ प्राजर्जधक जशक्षालय

२५,०००।-

१८.२ क्याम्पस

२५,०००।-

१८.३ माध्यजमक जर्द्यालय

१५,०००।-

१८.४ आधारभतू जर्द्यालय
१८.५ मन्टेश्र्री तथा जशशु स्याहार के न्र

१०,०००।-

१८.६ छात्र/छात्रार्ास

१५,०००।-

१८.७ इजन्स्टच्यटु , ताजलम तथा अनसु न्धान के न्र
१८.८ पोली टेजक्नकल इजन्स्टच्यटु , प्रजशक्षण समेत

१०,०००।-

१८.९ नजसवङ, जसएमए र एचए प्रजशक्षण समेत

१५,०००।-

१०,०००।-

१०,०००।-

१८.१०

स्नक
ु र/पल
ु हाउस

१५,०००।-

१८.११

िीम हाउस / जफटनेश सेन्टर

१५,०००।-

१८.१२ फूटसल

१५,०००।-

१९ . तालिम के न्र एवं परामशि सेवा
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१९.१ एिक
ु े शनल कन्सल्टेन्सी सेर्ा

१५,०००।-

१९.२ कम्प्यटु र/इलेक्रोजनक्स ताजलम के न्र

१०,०००।-

१९.३ कम्प्यटु र जििाइजनङ सेर्ा
१९.४ सर्ारी चालक ताजलम के न्र

५,०००।१०,०००।-

१९.५ भार्ा जशक्षा इजन्स्टच्यटु , कोजचङ सेन्टर

५,०००।-

१९.६ र्ैदजे शक रोिगार सेर्ा(म्यानपार्र कम्पनी)

५०,०००।-

२० . अटो सम्बन्धी सेवा

२०.२ इजन्िन/सर्ारी साधन ममवत "ि" श्रेणी

रू.२५ लाि भन्दा बढी पँिु ी लगानी
२५,०००।- भएको
रू.२५ लाि भन्दा कम पँिु ी लगानी
१०,०००।- भएको

२०.३ मोटर साइकल ममवत

३,०००।-

२०.४ पेजन्टङ/िेजन्टङ/र्ेजल्िङ सेर्ा

१०,०००।-

२०.५ व्याजर ममवत सेर्ा

२,०००।-

२०.६ सर्ारी साधन र्ाजसङ सेर्ा

५,०००।-

२०.७ मोटरसाईकल र्ाजसङ सेर्ा

२,०००।-

२०.८ जसट मेजकङ तथा जग्रजिङ सेर्ा

३,०००।-

२०.९ लेथ मेजसन सेर्ा
२१ . अन्य ममित/ सेवा

५,०००।-

२१.१ जटभी, िेक, जफ्रि, कम्प्यटु र ममवत पसल

३,०००।-

२१.२ मोर्ाइल ममवत पसल

२,०००।-

२१.३ रे जियो, घिी ममवत पसल

१,०००।-

२१.४ सेक्रेटेररयल सजभवस

१०,०००।-

२१.५ सेक्यरु रटी सजभवस

१०,०००।-

२१.७ व्यजु टपालवर सेर्ा व्यजु टजशयन ताजलम सजहतको
२१.८ बजु टक

५,०००।-

२१.९ व्यटु ी पालवर/ कस्मेजटक पसल

२,०००।-

२०.१ इजन्िन/सर्ारी साधन ममवत "क" श्रेणी

५,०००।-

२१.१० सैलुन

१,०००।-

२१.११ िाइजक्लन सेर्ा मेजसन सजहतको

५,०००।-

२१.१२ आटव व्यर्साय

५००।24
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२१.१३ जिजिटल आटव व्यर्साय

१,०००।-

२१.१४ अन्य आटव व्यर्साय/ थान्का

१,५००।-

२२. भााँिा तथा लकचेन सामाग्री
२२.१ भाँिा तथा जकचेन सामाग्री "क" श्रेणी

५,०००।-

रू ५ लाि भन्दा बढी पँिु ी भएको

२२.२ भाँिा तथा जकचेन सामाग्री "ि" श्रेणी

३,०००।-

रू ५लाि भन्दा कम पँिु ी भएको

२३ . खेि तथा उपहार सामाग्री
२३.१ स्पोट्वस, िेलौना, जगफ्ट तथा फोटो फ्रेम पसल
२३.२ स्पोट्वस सामाग्री जबक्री पसल

५,०००।-

२३.३ जगफ्ट जबक्री पसल

१,५००।-

२३.४ िेलौना पसल

१,०००।-

२३.५ फोटो फ्रेम पसल

७५०।-

३,०००।-

२४ . सगं ीत तथा किा
२४.१ सगं ीत तथा कला के न्र सेर्ा
२४.२ संगीत सामाग्री जबक्री पसल

२,५००।२,०००।-

२५. कवािी सामान खररद लबक्री

३०,०००।-

अनस
ु च
ू ी-५
जलिबुटी, कवािी मािसामान र जीवजन्तु करको दररेट
नगरपाजलकाले देहायको दररे टमा िजिर्टु ी, कर्ािी मालसामान र िीर्िन्तु कर जलनेछ ।
लस.नं
१
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
(१)

आम्दानीको शीर्िक
जझण्िु
गामेट टुक्रा
िलेको मोजबल
िटु र प्लाजष्टक बोरा
कापेट टुक्रम
टायर ट्यर्ू
थोत्रो जटन
परु ानो िम
परु ानो कागि
धातुका टुक्रा
फलाम

करका दर
।५० पैसा प्रजत जकलो
।५० पैसा प्रजत जकलो
।२५ पैसा प्रजत जकलो
।२० पैसा प्रजत जकलो
।५० पैसा प्रजत जकलो
।५० पैसा प्रजत जकलो
।५० प्रजत जकलो
।५० के .जि. प्रजत जकलो
रू.१।०० प्रजत जकलो
रू.२।०० प्रजत जकलो
25

कै लियत

यस बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व
लशर्िक नं १४२१२ सरकारी सम्पलि
लवक्रीबाट प्राप्त रकम लशर्िकमा दाजिला
गनवपु नेछ ।

(२)
(३)
(४)
(५)
११.
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तामा‚ जपत्तल
रू.४।०० प्रजत जकलो
मेजसनरी औिार
रू.२।०० प्रजत जकलो
पोजलजथन पाइप
रू.१।०० प्रजत जकलो
जससाको धल
रू.४।०० प्रजत जकलो
ु ो
प्रचलित कानूनिे लनर्ेध गरेको बाहेक मरेका वा
माररएका पशक
ु ा

(१) हाि
(२) जसङ
(३) छाला ठूलो
(४) छाला सानो
(५) पन्छीको प्र्ाँि

रू.१।००
रू.२।००
रू.३०।००
प्रजत गोटा
रू. १५।००
प्रजत गोटा
रू. १।०० प्रजत जकलो

यस बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व लशर्िक नं
११६३२
अखेटो पहरामा िाग्ने कर लशर्िकमा
दाजिला गनपवु नेछ ।

अनस
ु च
ू ी -६
सवारी साधन करको दररेट
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र ठे गाना देिाइ दताव भएका यस नगरपाजलकाजभत्र चल्ने सर्ारी साधनहरू र
तोजकएको क्षेत्रजभत्रका रुटहरूमा चल्ने जर्द्यतु ीय ररक्सा,अटो ररक्सा र म्यानअ
ु ल ररक्साहरूमा देहाय बमोजिम र्ाजर्वक सर्ारी
कर जलइनेछ ।
यस बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व लशर्िक नं ११४५१ सवारी साधन कर लशर्िकमा दाजिला गनवपु नेछ ।
जस. न.ं
१.
२.

सर्ारीको जकजसम
जर्द्यतु ीय ररक्सा
म्यानअ
ु ल ररक्सा

र्ाजर्वक रू.
१,५००।१००।-
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अनस
ु च
ू ी-७
लवज्ञापन करको दररेट
नगरपाजलकाले देहाय बमोजिमको व्यर्स्था अनसु ार जर्ज्ञापन कर सक
ं लन र व्यर्स्थापन गनेछ । यस बमोजिमको
रािश्व रकम राजश्व लशर्िक नं ११४७२ लवज्ञापन कर लशर्िकमा दाजिला गनवपु नेछ ।
क) लवज्ञापन कर लनम्नानुसार हुनेाः
१. कुनै पजन प्रकारका जर्ज्ञापन गदाव नगरपाजलकाको पर्ू व स्र्ीकृ जत जलएर मात्र गनवपु नेछ ।
२. घरको छत र कौसीमा पररचयपाटी र्ा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
३. घरमा झ्याल छोपेर पररचयपाटी र्ा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
४. बाटोको जसमानादेजि दश जफट जभत्र तथा सँजधयारको जसमानादेजि पाँच जफट जभत्र र सार्विजनक स्थान र्ा संस्थान र्ा कायावलय
र्ा सार्विजनक सेर्ा प्रर्ाह गने स्थानमा जर्ज्ञापन सामाग्री राख्न पाइने छै न ।
५. सार्विजनक उत्तरदाजयत्र् अन्तगवत जनमावण भएका िनु सक
ु ै संरचनामा जनमावणकतावको नाम बाहेक राजिएका िनु सक
ु ै तजस्बर र्ा
अक्षरको जर्ज्ञापन कर छुट नहुने ।
६. घर‚ िग्गा‚ व्यापाररक र्ा व्यार्साजयक के न्र‚ होटल र्ा रे ष्टुरेण्ट र्ा जर्द्यालय र्ा जसनेमा हल र्ा पेरोल पम्प र्ा िनु सक
ु ै घरको
जभत्री भागमा जर्ज्ञापन गने प्रयोिनका लाजग राजिएका प्रचार सामाग्रीमा जर्ज्ञापन कर छुट नहु ुने ।
७. सतु ीिन्य‚ मजदरा तथा नेपाल सरकारबाट प्रजतबजन्धत तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका‚ नगर कायवपाजलकाबाट जनर्ेध
गररएका जर्ज्ञापन प्रचार प्रसार गनव पाइने छै न ।
८. जर्ज्ञापन सामग्री राख्न जनर्ेध गररएको सतव उल्लंघन गरे मा रू १०,०००।- सम्म िररर्ाना गरी त्यस्तो जर्ज्ञापन हटाइनेछ l
ख) लवज्ञापन करको दराः
१. फ्लेक्सबाट तयार गररएको जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्र्व प्रजत र्गव फुट रू. १५०।००
२. होजिङ्ग बोिव‚ जनयोन साईन‚ ग्लो साइन र यस्तै जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्र्व प्रजत र्गव फुट रू. २५०।००
३. जिजिटल बोिवमा गररने जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत र्र्व प्रजत र्गव फुट रू. ३५०।००
४. मालबाहक सर्ारी साधनको दायाँबायाँ भागमा अजधकतम दश स्क्र्ायर फुटसम्मको लाजग प्रजत जदन रू.२५०।०० र स्थायी
रूपमा लेजिएको र्ा छाजपएको प्रचार सामाग्रीको लाजग प्रजत र्र्व प्रजत र्गव फुट रू. १५०/००
५. िेलकुद मैदान‚ मेला‚ िात्रा‚ पर्व र यस्तै प्रकृ जतका कायवक्रममा हुने जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको अजधकतम पन्र जदन र बीस
स्क्र्ायर फुटका लाजग प्रजत जदन रू. ३५०।००
६. सर्ारी साधनको छत (अजधकतम तीन फुट उचाईसम्म मात्र)‚ दईु पाङ्ग्रा जबचको भाग‚ पछाजिको सीसा (सीसाको िम्मा भाग
मध्येको अजधकतम पचास प्रजतशत सम्म मात्र) मख्ु य झ्यालको माजथपरट्टको भेजन्टलेशनमा जर्ज्ञापन प्रचार सामाग्रीको प्रजत
स्क्याएर फुट रू. १५०।००
७. आकाशमा बेलुन‚ ज्याके टमा र्ा बेलुन बोके र गररने जर्ज्ञापन (प्रजत जदन) रू. २५०।००
८. अन्यको हकमा प्रजत र्गवजफट प्रजत र्र्व रू. ३५०।००
९. होटल तथा व्यापार व्यर्साय प्रर्द्धवन सम्बन्धी जर्ज्ञापनहरूमा प्रजत र्गवफुट रू. ५०० का दररे टमा कर जलइनेछ ।
१०. शैजक्षक सस्ं थाहरूले आफ्नो कम्पाउण्िजभत्र रािन् े जर्ज्ञापन बाहेक अन्य जर्ज्ञापनमा प्रजतर्गव फुट रू. ५०० का दररे टमा
कर जलइनेछ ।
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११. सेर्ामल
ू क प्रचार प्रसार सामाग्रीहरूमा त नगर कायवपाजलकाबाट जनणवय बमोजिम उल्लेजि दररे टमा ५० प्रजतशत छुट जदन
सजकनेछ ।
१२. व्यापार व्यर्साय र्ा कायावलय रहेको स्थानमा पररचय िल्ु ने जर्र्रण सजहतको २४ जफट भन्दा बढीको जर्ज्ञापन सामाग्री
रािन् पाइने छै न ।
१३. स्र्ीकृ जत नजलइ राजिएका जर्ज्ञापनमल
ू क सामाग्री नगर प्रमि
ु को आदेशले िनु सक
ु ै बित हटाउन सजकनेछ । यस्तो
सामाग्री हटाउँदा लागेको िचव समेत सम्बजन्धत जर्ज्ञापन राख्ने व्यजि, जनकाय र्ा संस्थाबाट असल
ू उपर गररनेछ ।
१४. स्र्ीकृ त समयार्जध जभत्र थप समयको लाजग जर्ज्ञापनमल
ू क सामाग्री रािन् े अनमु जत जलन आएमा लाग्ने दस्तरु मा १०
प्रजतशतसम्म छुट जदइनेछ ।
१५. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोके को प्रचजलत काननू को उल्लंघन हुने चालक तथा यात्रहु रू समेतको ध्यान जिच्ने,
भि्जकलो, आँिा जतरजमराउने गरी जिजिटल जर्ज्ञापनका सामाग्री रािन् पाइने छै न ।
१६. जर्ज्ञापन गने व्यजि र्ा संस्थाले जर्ज्ञापनका लाजग स्र्ीकृ जत जलएको समयार्जध समापत् भएको १५ जदनजभत्र त्यस्ता
सामाग्री हटाउनु पनेछ । अन्यथा नगरपाजलकाले हटाउन लगाउने छ । यसरी हटाउँदा लागेको िचव समेत सम्बजन्धत व्यजि
र्ा संस्थाबाट असल
ू उपर गररनेछ ।
१७. जर्ज्ञापन कर संकलन नगरपाजलका आफैं ले र्ा अन्य व्यजि, जनकाय र्ा संस्थासँगको साझेदारीमा संकलन गनव सक्नेछ ।
१८. जर्ज्ञापन करबाट संकलन गररएको रकम प्रचजलत काननू बमोजिम प्रदेश संजचत कोर्मा िम्मा गररनेछ ।

अनस
ु च
ू ी–८
बहाि लबटौरी शुल्क
नगरपाजलकाले प्रजत र्गवजफट प्रजत मजहना रु. २।- का दररे टमा र्हाल जर्टौरी कर लगाउनेछ । यस बमोजिमको रािश्व
रकम राजश्व लशर्िक नं ११३२२ बहाि लबरौटी कर लशर्िकमा दाजिला गनवपु नेछ ।
अनस
ु च
ू ी–९
सवारी साधन पालकि ङ शुल्कको दररेट
यस बमोजिमको रािश्व रकम राजश्व लशर्िक नं १४२४१ पालकि ङ लशर्िकमा दाजिला गनपवु नेछ ।
१. दईु पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. १०।००
२. तीन पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. १५।००
३. चार पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. २०।००
४. ६ पाङ्ग्रे प्रजत घण्टा रु. ३०।००
५. अन्य प्रजत घण्टा रु. ५०।००
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अनस
ु च
ू ी – १०
सेवा, शुल्क र दस्तुर
जस.नं.
आम्दानीको जशर्वक
१.
प्रलतलिलप सेवा शुल्क

करको दर

क.

कम्प्यटु र जप्रन्टबाट प्रजतजलजप जलदा

रू.३०।-

ि.

कायावलयको अजभलेिको प्रजतजलजप शल्ु क प्रजत
कजप

रू.५।-

A-4 साइि

ग.

कायावलयको अजभलेिको प्रजतजलजप शल्ु क प्रजत
कजप

रू.१०।-

A-3 साइि

घ.

२.

जनर्ेदन दस्तुर
रू.१०।राजश्व लशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क लशर्िकमा
दालखिा गनिपु नेछ ।
लसिाररस

क.
ि.

व्यर्साय दताव जसफाररस
उद्योग दताव जसफाररस

ग.

घर बाटो जसफाररस

घ.

घर बाटो जसफाररस अश
ं बन्िा

ङ.

चार जकल्ला जसफाररस

च.
छ.

छुट िग्गा दताव जसफाररस
र्ैदजे शक रोिगार जसफाररस

ि.

छात्र र्ृजत्त जसफाररस

झ.
ञ.
ट.
ि.
ढ.
ण.

नामसारी जसफाररस
िग्गाधनी प्रमाणपिु ाव प्रजतजलजप जसफाररस
िग्गाधनी पिु ावमा घर कायम जसफाररस
नागररकता जसफाररस
करचि
ु ा जसफाररस
घर कोठा िोल्ने सेर्ा दस्तरु

रू.१,०००।रू.२०००।मल्ु यांकनको रू
७५।- प्रजत लाि
रू. २०००।मल्ु यांकनको रू
२५।- प्रजत लाि
प्रजतआना रू.५०।रू.५००।जन:शल्ु क (गररब
तथा िेहन्े दार) अन्य
रू५००।रू १०००।रू.१०००।रू. ५००।जन:शल्ु क
जन:शल्ु क
रू.१०००।29
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त.
थ.
द.
ध.

तीन पस्ु ते फोटो टाँस जसफाररस
मोही लगत कट्टा जसफाररस
मोही नामसारी जसफाररस
मोही बािफाँि जसफाररस

रू.१०००।रू.२०००।रू.१०००।रू.१०००।-

न.

जर्धतु तथा धारा जमटर ििान जसफाररस
(आर्ासीय)

रू.५००।-

प.
फ.
ब.

जर्धतु जमटर ििान व्यर्सायीक थ्री फे ि लाइन
फरक -फरक नाम थर एकै प्रमाजणत जसफाररस
फरक- फरक िन्मजमजत संशोधन जसफाररस

भ.

आजथवक अर्स्था जर्पन्न / ज्येष्ठ नागररक/अपागंता
/ दजलत तथा िनिाजत प्रमाजणत जसफाररस

म.
य.

३.

रू. १०,०००।रू.५००।रू.५००।जन:शल्ु क

आजथवक अर्स्था सम्पन्न भएको प्रमाजणत
रू. १०००।सिवजमन मचु ल्ु का जसफाररस
रू.५००।राजश्व लशर्िक नं. १४२४३ लसिाररस दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
लवद्याथी अध्ययन लसिाररस साँग सम्बलन्धत

क.

अंग्रेिीमा गररएका स्र्देशी तथा र्ैदजे शक जर्द्याथी
रू.२००।अध्ययन

ि.
ग.
घ.
ङ.

नाता कायम जसफाररस
करचि
ु ा
सम्पजत्त मल्ू याङ्कन
र्ाजर्वक आय प्रमाजणत

च.

जर्र्ाजहत/ िन्म/ अजर्र्ाजहत/ ठे गाना सश
ं ोधन प्रजत जसफाररस
जसफाररस
रू२००।-

छ.

रू.२००।जनिःशल्ू क
रू.२,०००।रू. २००।-

४.

अन्य
रू २००।राजश्व लशर्िक नं. १४२४३ लसिाररस दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
एम्वुिेन्स दस्तुर

क.
ि.
ग.

१० जक.जम.सम्मको
१० देजि १५ जक.जम.सम्म
त्यस पजछ प्रजत जक.जम.

रू.३००।रू.५००।रू.३०।30
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५.
क.
ि.

६.
क.

राजश्व लशर्िक न.ं १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्री लशर्िकमा
दालखिा गनिपु नेछ ।
नाता प्रमालणत
िीजर्त नाता प्रमाजणत
रू.५००।मृत्यु नाता प्रमाजणत
रू.२००।राजश्व लशर्िक नं. १४२४५ नाता प्रमालणत लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
पञ्जीकरण
िन्म‚ जर्र्ाह‚ मृत्य‚ु बसाइँ सराइँ‚ सम्बन्ध जर्च्छे द रू.१००।-

घटना घटेको ३५ जदन जभत्र जनिःशल्ु क

राजश्व लशर्िक न.ं १४२४५ नाता प्रमालणत लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
७.
क.
ि.
ग.
घ.

८.
क.
ि.
ग.
घ.
ङ.

९.
क.
ि.
ग.

न्यालयक सलमलतबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ािन ऐन
– २०७४ को दिा ४७(१) बमोलजमका मुद्दा
जनर्ेदन जफराद दताव
रू १००।प्रजतजलजप प्रजत पाना
रू ५।जमलापत्र दस्तुर
रू १०००।िग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रजत आना
रू १००।राजश्व लशर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
न्यालयक सलमलतबाट कायिसम्पादन हुने स्थानीय सरकार सच
ं ािन ऐन
२०७४ को दिा ४७ (२) बमोलजमका मद्दु ामा
जनर्ेदन जफराद दताव
रू१०००।प्रजतजलजप प्रजत पाना
रू ५।जमलापत्र दस्तरु
रू १०००।कोटव जफ (अदालजत दस्तरु बमोजिम)
जबगो बमोजिम
धरौटी बापत
िग्गा नापनक्सा दस्तरु प्रजत आना
रू २००।राजश्व लशर्िक नं. १४२२१ न्यायीक दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
लशिासाँग सम्बलन्धत (सस्ं थागत)
कक्षा आठको ग्रेि जसट प्रजतजलजप
रू ३००।िन्मजमजत, नाम थर पररर्तवन जसफाररस
रू ३००।अनमु जत पर्ु व प्राथजमक
रू १०,०००।31

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
घ.
ङ.
च.
छ.
ि.
झ.
ञ.
ट.
ि.
ढ.

अनमु जत आधारभतू (१-५)
अनमु जत आधारभतू (६-८)
अनमु जत माध्याजमक(९ - १०)
अनमु जत माध्याजमक(११ - १२)
नाम पररर्तवन(आ.जर्)
नाम पररर्तवन(मा.जर्)
क्याम्पस जसफाररस
प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण
कक्षा ८ को पररक्षा शल्ु क(संस्थागत)
जर्र्यधार पररर्तवन र्ा थप(कक्षा ११-१२ )

रू १५,०००।रू २०,०००।रू २५,०००।रू ५०,०००।रू २५,०००।रू ५०,०००।रू १०,०००।रू ५००।रू ५००।रू ५,०००।-

ण.

स्थान पररर्तवन आउने/िाने (पर्ु व प्राथजमक)

रू ५,०००।-

त.

स्थान पररर्तवन आउने/िाने (आधारभतू १-८)

रू २५,०००।-

थ.
द.
ध.
न.
प.
फ.
ब.
भ.

स्थान पररर्तवन आउने/िाने(माध्याजमक)
रू ५०,०००।जनयजु ि तथा पदस्थापना
रू ५००।जशक्षक सरुर्ा सहमजत(न.पा बाजहर)
रू १०००।जशक्षक भनाव अनमु जत
रू ५००।लेिा पररक्षक जनयजु ि(आधारभतू सम्म)
रू ५००।लेिा पररक्षक जनयजु ि(माध्याजमक)
रू १०००।बैङ्क िाता नजर्करण जसफाररस
रू ५००।जशक्षा सम्बन्धी अन्य जसफाररस
रू ५००।राजश्व लशर्िक न.ं १४२२३ लशिा िेत्रको आय लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
१०.

१०.
क.
ि.
ग.
घ.
ङ.
च.

पशु सेर्वा सम्िदन्धर्त
कािव दताव शल्ु क
प्रयोगशाला पररक्षण
पोष्टमाटवम पशु
पोष्टमाटवम पन्छी
ओसार- पसार जसफाररस प्रजत पशु
ओसार- पसार जसफाररस प्रजत पन्छी

रू १०।रू १०।रू २००।रू २५।रू १००।रू १।32

न.पा जभत्रकै
स्थान
पररर्तवनको
हकमा
५०प्रजतशत मात्र लाग्नेछ
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छ.
ि.
झ.

११.

पशु मृत्यु जसफाररस
रू १००।पशु बन्ध्याकरण प्रजत पशु
रू १०।रे जर्ि िोप प्रजत पशु
रू १००।राजश्व लशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शुल्क लशर्िकमा
दालखिा गनिपु नेछ ।
कृदष सम्िन्धी

क.

रासायजनक मल जर्क्रेता/दताव/नजर्करण जसफाररस

ि.

जर्उजर्िन कारोर्ार अनमु जत पत्र/ दताव/नजर्करण
रू ५००।जसफाररस

ग.

िरु ा जर्र्ादी जबक्रेता अनमु जत पत्र/ दताव/नजर्करण
रू ५००।जसफाररस

घ.

रू ५००।-

१२.

कृ जर् शािाका अन्य जसफाररस
रू ५००।राजश्व लशर्िक नं. १४२४३ लसिाररस दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
सघं सस्ं था नवीकरण

क.

सघं सस्ं था दताव जसफाररश

रू.२०००।-

ि.
ग.
घ.
ङ.
च.

सघं संस्था नर्ीकरण जसफाररश
संघ संस्था दताव
संघ संस्था नर्ीकरण
“घ” र्गवको जनमावण व्यर्सायी इिाित पत्र दस्तुर
“घ” र्गवको इिाितपत्र नर्ीकरण दस्तुर

रू.१०००।रू. २०००।रू. १०००।रू. १०,०००।रू. ५,०००।-

छ.

“घ” र्गवको इिाितपत्र नर्ीकरण (म्याद नाघेको
रू. ७,५००।छ मजहनाजभत्र)

ि.

१३.

“घ” र्गवको इिाितपत्र प्रजतजलजप दस्तुर
रू. १०००।राजश्व लशर्िक नं. १४२२९ अन्य प्र. सेवा शुल्क लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
घर नकसा पास साँग सम्बलन्धत

क.

माटो िोिाइ टायल िस्ता छाना (अस्थायी टहरा) प्रजतगोटा
आर्ासीय
रू.१०००।-

ि.

माटो िोिाइ टायल िस्ता छाना (अस्थायी टहरा) प्रजतगोटा
व्यार्साजयक
रू.५०००।-
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टोल सधु ार/टोल जर्कास सजमजत सम्बजन्धत
र्िामा गदाव जनिःशल्ु क
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प्रजतगोटा
रू.५०००।र्गव जफट रू १५।प्रजत र्.फी रू.२।प्रजत र्.फी रू.६।प्रजत र्.फी रू.१०।-

ग.

रस टहरा आर्ासीय

घ.
ङ.
च.
छ.

रस टहरा व्यार्साजयक
पक्की ईटा माटोको िोिाइ
पक्की ईटा जसमेन्ट िोिाइ
फ्रेम स्रक्चर (आर्ासीय २००० र्.जफ. सम्म)

ि.

फ्रेम स्रक्चर (आर्ासीय २००१ देजि ३०००
प्रजत र्.फी रू.१५।र्.जफ. सम्म)

झ.

फ्रेम स्रक्चर (आर्ासीय ३००१ र्.जफ. भन्दा बढी
प्रजत र्.फी रू.२०।)

ञ.

फ्रेम स्रक्चर (हाउजिगं र व्यार्साजयक २०००
प्रजत र्.फी रू२०।र्.जफ. सम्म )

ट.

फ्रेम स्रक्चर (हाउजिंग र व्यार्साजयक २००१ देजि
प्रजत र्.फी रू.३०।३००० र्.जफ. सम्म )

ठ.

फ्रेम स्रक्चर (हाउजिंग र व्यार्साजयक ३०००
प्रजत र्.फी रू.३५।र्.जफ. भन्दा बढी)

ि.
ढ.
ण.

अपाटवमन्े ट
नक्सा जनर्ेदन
नक्सा संशोधन शल्ु क

प्रजत र्.फी रू.४०।रू १०००।प्रजत र्.फी रू.१।-

त.

नक्सा नामसारी

प्रजत र्.फी रू.२।-

थ.

प्राजर्जधक सेर्ा शल्ु क

रू१५००।-

द.

जनमावण सम्पन्न र आंजशक जनमावण सम्पन्न प्रमाण पत्र रू ५००।-

ध.
न.

नक्सा प्रजतजलजप प्रमाजणत
नक्सा नर्ीकरण (DPC)

रू १०००।प्रजत र्.फी रू २।-
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(१) एकल मजहलाको स्र्ाजमत्र्मा रहेको जनिी भर्नहरू जनमावण गरे मा लाग्ने दस्तुरमा १००० र्.जफ. सम्मको भर्नमा ५०
प्रजतशत छुट जदइनेछ र सो भन्दा माजथ १० प्रजतशत छुट जदइनेछ ।
(२) अपाङ्गको स्र्ाजमत्र् रहेको जनिी भर्नहरू जनमावण गरे मा लाग्ने दस्तुरमा लाग्ने दस्तुरमा १००० र्.जफ. सम्मको
भर्नमा ५० प्रजतशत छुट जदइनेछ र सो भन्दा माजथ १० प्रजतशत छुट जदइनेछ ।
(३) पर्ू व नक्सापास भएको प्रमाण पेश गरी ममवत हुने क्षेत्रफल िल
ु ाई ममवत इिाित माग भई ममवत सधु ार इिाित जदँदा
सधु ार ममवत हुने क्षेत्रको प्रजत र्गव फुट हालको दररे टले शल्ु क जलइनेछ ।
(४) स्र्ीकृ त नक्साको म्याद थप गदाव अनमु जत जलँदा लागेको दस्तरु को ५ प्रजतशत दस्तरु जलई पनु : २ र्र्वको लाजग म्याद
थप गररनेछ ।
(५) साजबक गा.जर्.स. र नगरपाजलकाबाट नक्सा पास गरी र्ा नगरी मापदण्ि जर्परीत जनमावण भएका घरहरूको
व्यर्स्थापन र सो को शल्ु क नगरपाजलकाको संशोजधत भर्न जनमावण प्रमाणीकरण कायवजर्जध बमोजिम हुनछ
े ।
जर्.सं.२०५० साल भन्दा अगािी जनमावण भएको घरको हकमा सो घर दताव गनव आएमा एकमष्टु रू २०००।- जलईनेछ ।
(६) नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र घेराबेरा जनमावण गनव नक्सापास दस्तुर प्रजत रजनङ फुट पक्कीमा रु. १०।– र कच्ची र तारबारमा
रु. ५ जलइनेछ ।
(७) नगरपाजलकाजभत्र तारे होटल तथा स्र्देशी कच्चा पदाथवमा आधाररत उद्योग सचं ालन गनव आउने व्यजि र्ा
संस्थालाई नक्सापास दस्तरु मा ५० प्रजतशत छुट जदइनेछ ।
(८) नगरपाजलका क्षेत्र जभत्र सामदु ाजयक संस्थाहरुले जनमावण गने भर्नको नक्शापास दस्तरु मा ५० प्रजतशत छुट जदईनेछ ।
(९) अंशर्णिा र्ा हकर्ालाको मृत्यु भई नामसारी भई आएको िग्गामा स्र्ीकृ त जलई जनमावण भएको नक्शा नामसारी
गदाव एकमष्टु रू. १,०००।– मात्र लाग्नेछ ।

१४.

राजश्व लशर्िक नं. १४२४२ नकसापास दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
उद्योग दताि/ लसिाररश

क.
ि.
ग.
घ.

५० हर्व पार्रभन्दा माजथ क्षमता भएको
२० देजि ५० हर्व पार्रसम्म क्षमता भएको
१० देजि २० हर्व पार्रसम्म क्षमता भएको
१० हर्व पार्र सम्मको क्षमता भएको उद्योग

ङ.

१५.

क.
ि.

रू.२०,०००।रू.१५,०००।रू.१०,०००।रू.५,०००।-

उद्योग/पेशा/ व्यर्साय नामसारी, ठाउँसारी, नाम
रू.२,०००।संशोधन, पँजू ि र्ृजद्ध जसफाररश
राजश्व लशर्िक न.ं १९६१३ व्यवसाय रलजष्ट्रेशन दस्तुर लशर्िकमा
दालखिा गनिपु नेछ ।
लनमािण सामाग्रीबाट हुने सिक अवरोध दस्तुर
जपच
कच्ची
जर्र्रण (प्रजतजदन प्रजतर्गव जफट)
सिक सिक
र्िा नं. १ देजि ४ सम्म
रू.१.५०।- रू.१।र्िा नं. ५ देजि ९ सम्म
रू २।- रू.१.५०।-
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नोट: सार्विजनक आर्ागमनमा बाधा पग्ु ने गरी जनमावण सामाग्री राख्न पाइने छै न । सिक क्षेत्रमा राख्नपु ने भएमा
तोजकए बमोजिमको शल्ु क बझु ाउनु पनेछ । अन्यथा नगरपाजलकाले िनु सक
ु ै बित िफत गरी आम्दानी बाध्न सक्नेछ ।
राजश्व लशर्िक न.ं १४२४९ अन्य दस्तुर लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ ।
१६.

अन्य लसिाररस

क.
ि.
ग.
घ.
ङ.

२० लािसम्मको ठे क्का अनभु र् जसफाररस
२० लािभन्दा माजथको ठे क्का अनभु र् जसफाररश
भि
ु ानी जर्र्रण प्रमाजणत
अस्थायी बसोबास जसफाररश
रोक्का फुकुर्ा जसफाररश

च.

र्िा/नगरपाजलकाबाट िारर भएका प्रमाणपत्र
रू.५००।बैदजे शक प्रयोिनको लाजग प्रमाजनकरण दस्तरु

छ.

१७.
क.
ि.
ग.
घ.

१८.
क.
ि.
ग.
घ.

रू.१,०००।रू.२,०००।रू.५००।रू.१,०००।रू.५००।-

अन्य जसफाररस दस्तुर(माजथ उल्लेि नभएका )
रू.५००।राजश्व लशर्िक नं. १४२४३ लसिाररस दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
सिक कटान दस्तुर
कनेक्सन होल कटान :
(१) जपच तथा जपजसजस
(२) ग्राभेल तथा कच्ची
जपच तथा जपजसजस (प्रजत रजनङ जमटर)
ग्राभेल/कच्ची सिक क्रजसङमा (प्रजत रजनङ जमटर)

रू.५,०००।रू.२,५००।रू.३,०००।रू. ५००।-

ग्राभेल/कच्ची सिक जकनारा लाइजनङ (प्रजत रजनङ
रू. ५०।जमटर)
नोट:
(क ) इिाित जर्ना सिक कटान गरे को फे ला परे मा लाग्ने दस्तरु को दोब्बर िररर्ाना जलइनेछ । त्यसरी इिाित जर्ना
सिक कटान गरे को सचू ना जदने संघ संस्था र्ा व्यजिलाई थप दस्तरु को २५ प्रजतशत परु स्कार जदइनेछ ।
राजश्व लशर्िक न.ं १४२४९ अन्य दस्तुर लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ ।
आयस्रोत मूल्याङ्कन लसिाररस
र्ाजर्वक रू. १० लाि सम्मको
र्ाजर्वक रू. २० लािसम्मको
र्ाजर्वक रू. ३० लािसम्मको
र्ाजर्वक रू ५० लािसम्मको

रू.१,०००।रू.२,०००।रू.३,०००।रू.५,०००।36

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
ङ.

१९.

र्ाजर्वक रू. ५० लाि भन्दामाजथको
रू.१०,०००।राजश्व लशर्क नं. १४२४३ लसिाररस दस्तुर लशर्िकमा दालखिा
गनिपु नेछ ।
सम्पलि मूल्याङ्कन लसिाररस

क. मल्ू याङ्कन प्रमाजणत जसफाररस सेर्ा शल्ु क प्रजत हिार रू. १ का दरले जलइनेछ । तर र्ैदजे शक अध्ययन प्रयोिनका
लाजग लाग्ने शल्ु कमा २५ प्रजतशत छूट जदइनेछ ।
ि. घरिग्गाको मल्ू याङ्कन यसै ऐनको अनसु चू ी-१बमोजिम गररने छ ।
ग. भौजतक संरचनाको मल्ू याङ्कन र्ा भौजतक संरचनाको सम्बन्धमा जसफाररस गनवका लाजग नक्सापास प्रमाणपत्र र्ा
१९.१ नक्सापास दस्तरु बझु ाएको जनस्सा अजनर्ायव पेश गनवपु नेछ । त्यस्तो प्रमाण पेश गनव नसेकोको हकमा मौिदु ा भौजतक
संरचनाको आकार प्रकारका धारमा लाग्ने नक्सापास दस्तुर बाबारको रकम िररर्ाना जलइ मात्र जसफाररस जदइनेछ । कोही
कसैले आफ्नो िग्गाको हक क्षेत्रभन्दा बाजहर पने गरी बनाएको भौजतक संरचनाको मल्ू याङ्कन गराइ कर शल्ु क भि
ु ान
गनवल
ु ाई उि िग्गाको स्र्ाजमत्र् प्राजप्तको आधार माजनने छै न ।
िग्गाधनी र्ा हकर्ालाको मृत्यक
ु ो कारण अंशबण्िा र्ा बकसपत्रबाट हुने हक हस्तान्तरण बाहेक रजिष्ट्रेशन पाररत
प्रयोिनका लाजग घरबाटो प्रमाजणत जसफाररस गदाव राजिष्ट्रेशन पाररत प्रयोिनको लाजग मालपोत कायावलयले कायम गरे को
१९.२ िग्गाको मल्ू याङ्कन दरको आधारमा जबक्री हुने िग्गामा मालपोत मल्ू याङ्कनको ०.३० प्रजतशतका दरले कम्तीमा रू.
१०० नघट्ने गरी हुने आउने रकमको ५० प्रजतशत शैजक्षक जर्कास कोर् र ५० प्रजतशत जर्पद् व्यर्स्थापन कोर्मा िम्मा
गररनेछ ।
२०.

क.
ि.
ग.
घ.

प्राकृलतक स्रोत उपयोग र लनकासी कर सम्बन्धी

माटो

सक
ं लन जनकासी
प्रजत
प्रजत
क्यजु र्क क्यजु र्क
जफट
जफट
रू.०.५०।- रू.१।-

बालुर्ा

रू.३।-

ढुंगा

रू.७५।- रू.१५०।-

िानी जसफाररस र नर्ीकरण

रू.५०,०००।-

िानी अनमु जत/दताव /नर्ीकरण

रू.५०,०००।-

ङ.
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रू.६।-

र्ाजसंग/जफरजफरे संचालन अनमु जत

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
रू.२,००,०००।-

र्ाजसगं /जफरजफरे नजर्करण

रू.१,००,०००।-

प्लजटङ जसफाररस प्रजत आना

रू.१०,०००।-

झ.

जनिी िग्गा व्यर्स्थापन स्र्ीकृ जत(१ रोपनी सम्म
जनजि प्रयोग र्ा कृ जर् प्रयोिन)

रू.५,०००।-

ञ.

जनिी िग्गा व्यर्स्थापन स्र्ीकृ जत व्यर्साजयक
प्रयोिन प्रजत रोपनी

रू.५,०००।-

प्रशोजधत जपउने पानी

प्रजत जलटर रू.
०.१०।-

च.
छ.
ि.

ट.
ठ.

दिपो िर्ताथ र्तर्ा नदर्वकरण िस्र्तुर
क. दईु र्ा सोभन्दा बढी जनमावण सामाग्री जर्तरण
गने जिपो दताव

रू. ५०,०००।-

ि. दईु र्ा सोभन्दा बढी जनमावण सामाग्री जर्तरण
गने जिपो नजर्करण दस्तुर

रू.२५,०००।-

ग. एक मात्र जनमावण सामाग्री जर्तरण गने जिपो दताव रू. २५,०००।घ. एक मात्र जनमावण सामाग्री जर्तरण गने जिपो
नजर्करण

रू.१०,०००।-

राजश्व लशर्िक नं. १४२७२ खानी रोयल्टी र १४२७३ जिस्रोत
रोयल्टी लशर्िकमा दालखिा गनिपु ने ।
२१.

नगर सच
ू ना के न्रका सामाग्रीको दैलनक भािादर

क.
ि.
ग.
घ.

हलभािा
मजल्टजमजिया प्रोिेक्टर
कम्प्यटू र
ह्वाइट र सफ्ट र्ोिव
नगर राजपत्र

रू.१५००।रू.१०००।रू.७००।रू. २००।-

ङ.

५० पेिसम्मको
५० पेि भन्दा माजथ

रू.१५।रू.३०।38

जनर्ेदन दस्तुर र्ापत रू. १,०००।-

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
राजश्व लशर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क तथा लबक्रीबाट प्राप्त
लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ
२२.
क.

सवारी साधन भािा
जरपर प्रजतघण्टा ( सरकारी तथा नपाबाट गजठत
उपभोिा सजमजतलाई
नोट:

प्रजतघण्टा रू.
६००।-

(क) जरपर प्रयोग गनेले अग्रीम रकम िम्मा गनवपु नेछ
। भािा नपाको गेटबाट गएको समयदेजि जफताव
भएको समयको लगबक
ु भरे को आधारमा लागू
हुनेछ । नगरपाजलकाको काममा उपभोिाबाट प्रयोग
हुदँ ा दैजनक १० घण्टा र अन्यमा ८ घण्टाको १ जसफ्ट
हुनेछ ।
(ि) जरपर प्रयोग गदाव लाग्ने इन्धन, ढुर्ानी भािा
तथा अपरे टर र हेल्परको िरु ाकी िचवको व्यर्स्था
भािामा लैिाने जमलाउनु पनेछ ।
राजश्व लशर्िक न.ं १४२१९ अन्य सेवा शल्ु क तथा लबक्रीबाट प्राप्त
लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ।
२३.

िोहरमैिा व्यवस्थापन सेवा शल्ु क मालसक दररेटमा (भ्याटसलहत)

क.
ि.
ग.
घ.

र्िा नं.१ देजि ४ सम्म प्रजत घर
र्िा नं. ५ देजि ९ सम्म प्रजत घर
र्िा नं.१ देजि ४ सम्म प्रजत िरु ा पसल
र्िा नं. ५ देजि ९ सम्म प्रजत होलसेल पसल

ङ.

र्िा न.ं १ देजि ४ सम्म सानो होटल (४ टेर्ल सम्म) रू. ३५०।-

च.

र्िा नं. ५ देजि ९ सम्म ठूलो होटल (४ टेर्लभन्दा
रू. ४५०।माजथ १० टेर्लसम्म)

छ.
ि.
झ.

ठूलो होटल
अस्पताल/नजसवङ होम
जर्द्यालय तथा अन्य सस्ं था
राजश्व लशर्िक नं. १४२१९ अन्य सेवा शुल्क
लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ।

रू.२००।रू. ३००।रू. ३००।रू. ३५०।-

रू. १,५००।रू.२,०००।रू.५००।तथा लबक्रीबाट प्राप्त
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२४.

मालथ नखुिेका अन्य लसिाररसमा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
राजश्व लशर्िक नं. १४२४३ लसिाररस
रू.५००।दस्तुर लशर्िकमा दालखिा गनिपु नेछ ।

अनस
ु च
ू ी – ११
घरजग्गा रलजष्ट्रेशन दस्तुर
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र घरिग्गा र्ा अन्य सम्पजत्तहरू दाजिला िारे ि तथा नामसारी र रजिर्र् ेशन शल्ु क प्रदेश सरकार र
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलकाले तोके बमोजिम हुनेछ । यस बमोजिम प्राप्त रािश्व रकम लशर्िक नं १४१७७ घरजग्गा रलजष्ट्रेशन दस्तुर
जशर्वकमा दाजिला गनवपु नेछ।

१.

अनस
ु च
ू ी – १२
छुट सम्बन्धी व्यवस्था
आ.र्. ०७६/७७ को असोि मसान्तसम्म कर दाजिला गने करदाताहरुलाई लाग्ने करमा १०% छुट जदइनेछ ।

२.

जर्द्याथीहरूको र्ैदजे शक अध्ययन प्रयोिनको लाजग मल्ू यांकनमा देिाएको घरभािामा कर छुट हुनछ
े ।
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१.
२.
३.

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको आलथिक ऐन २०७६/०७७
अनुसच
ू ी – १३
जररवाना
गत आ.र्. सम्मको बक्यौता कर, दस्तुर र महसल
ु चालु आ.र्.को दर बमोजिम काजतवक मसान्तसम्म जतनव नआएमा थप
१०% िररर्ाना लगाई असल
ु उपर गररनेछ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपाजलका क्षेत्रजभत्र जनर्ेध गररएको सार्विजनक सिक, फुटपाथमा सर्ारर साधन पाजकव ङ र्ा व्यापार
र्ा फोहोरमैला गने व्यजि र्ा संस्थालाई नगरकायवपाजलकाको जनणवय अनसु ार िररर्ाना जलईनेछ ।
गैरकाननु ी रुपमा फे ला परे का र्ालर्ु ा र माटोलगायतका प्राकृ जतक श्रोतको हकमा देहाय बमोजिमको िररर्ाना जलईनेछ ।
अ.पजहलो पटक
(क). माटो

प्रजत जरपर-रू ८,०००।-, जमजनजरपर-रू ६,०००।-, जमजनरक- रू ४,०००।-

(ि).र्ालुर्ा

प्रजत जरपर-रू २४,०००।-, जमजनजरपर-रू १६,०००।-, जमजनरक- रू ८,०००।–

आ. पटक पटक दोहोररएमा पटकै जपच्छे दोब्बर िररर्ाना जलईनेछ ।
४.

यस अनसु जु च बमोजिम गररने िररर्ानाको ४० प्रजतशतले हुन आउने रकम परु स्कार स्र्रुप सहयोगी संस्थालाई उपलब्ध
गराईनेछ ।
५.
सहकारी सस्ं थाले काननु बमोजिम बझु ाउनपु ने जर्जर्रण समयमा नबझु ाएमा देहाय बमोजिम िररर्ाना गररने छिः
-साधारण सभाको जर्र्रण १५ जदन जभत्र नबझु ाएमा पजहलो पटक रू ५,०००।- र्ा पँिु ीकोर्को ०.१ प्रजतशतमा िनु कम हुन्छ सो
रकम असल
ु उपर गररनेछ ।
-सोही व्यहोरा पनु दोहोररएमा प्रत्येक पटक दोब्बर िररर्ाना लगाईनेछ ।
-माजसक जर्र्रण प्रत्येक मजहनाको ७ गते पछी २० गतेसम्म बझु ाएमा रू. २००।- िररर्ाना, अको मजहनाको ७ गतेसम्म बझु ाएमा
रू. ५००।- र पनू िः सोही व्यहोरा दोहोराएमा प्रत्येक पटक दोब्बर िररर्ाना लगाइनेछ ।
-ऐन बमोजिम बझु ाउनपु ने अन्य जर्र्रण तोजकएको समयमा नबझु ाएमा प्रथम पटक(१५ जदन जभत्र) रू ५००।- र एक मजहना सम्म
पजन नबझु ाएमा रू. ५,०००।-िररर्ाना जलईनेछ ।
यस बमोजिम प्राप्त रािश्व रकम लशर्िक नं १४३१२ प्रशासनीक दण्ि लजरवाना जशर्वकमा दाजिला गनपवु नेछ ।
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