
अनुसूची २ 

     दफा ३ संग सम्बन्धित 

      भनू्ि कर (िालपोत) दस्तुर : 

माथि जनुसकैु कुरा लेथिएको भएतापथन न्यनूतम शलु्क रु २० थलइनेछ । माथिको दररेट थकस्ता थकस्तामा नभई 

उच्चतमको आधारमा एकमषु्ठ थलइनेछ । उदाहरणको लाथि राम भन्ने ब्यथिको १५ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दामको 

बारी चाहार छ भने त्यसलाई १६ रोपनी माथन १६×१०= १६ 

 

 

अनुसूची ३ 

दफा ४ सँग सम्बन्धित  

      घर बहाल कर   

 

१. 

 

घर बहाल कर  

व्यथिित प्रयोजन  २ प्रथतशत  

संस्िा वा ब्यबसायीक प्रयोजन  १० प्रथतशत  
 

अनुसूची ४ 

दफा ५ संग सम्बन्धित 

        ०७९/०८०  को लाथि स्वीकृत िररएका ब्यबसाय करको थकथसम, श्रेणी र दररेट थववरण 

  न्स.नं  ब्यबसाय को नाि           शे्रणी      स्वीकृत दर 

१. मथदरा तिा चरुोट थिलर समते िोक थबके्रता   ४०००/- 

 

 

 

२. 

अन्य थिलर समते िोक थबके्रता  क) ठुलो   ४०००/- 

ि) मध्यम लिानीको आधारमा  ३०००/- 

ि) साना  २०००/- 

 

३. 

थनमााण सामग्री थबके्रता  एक भन्दा बढी थिलरथसप भएको  ५०००/- 

ठुलो स्तरको  ४०००/- 

वारीको  प्रकार  ०–५  रोपनी ६–१० रोपनी ११–२० रोपनी २१–३० रोपनी ३१ रोपनी भन्दा माथि  

अव्वल  १२ १४ १६ १८ २० 

दोयम  १० १२ १४ १६ १८ 

थसम  ८ १० १२ १४ १६ 

चाहार ६ ८ १० १२ १४ 

िेतको थकथसम  

अव्वल  १६ १८ २० २२ २४ 

दोयम  १४ १६ १८ २० २२ 

थसम  १२ १४ १६ १८ २० 

चाहार १० १२ १४ १६ १८ 

जररबाना  

१ वर्ा १० % 

२ वर्ा २०% 

३ वर्ा ३०% 

४ वर्ा ४० %.......... वर्ाको दश प्रथतशतका दरले लाग्ने छ । 



 

 

४. 

कम्प्यटुर, थट.भी, रेथियो, घिी, मोबाइल 

होलसेल (लिानीको आधारमा ) २०००/- 

िदु्रा  १५००/- 

ममात  १०००/- 

५.  

पेट्रोथलयम पदािा  

थिजेल , पेट्रोल पम्पप  ५०००/- 

मट्टीतले थिलर १०००/- 

ग्यास थिलर  ३०००/- 

िदु्रा ग्यास थबके्रता  १५००/- 

६. दथैनक उपभोग्य िाद्य पदािा  थिलर  १०००/- 

िदु्रा ५००/- 

७. िदु्रा पसल   ५००/- 

८. फेन्सी पसल  ठुलो  २०००/- 

सानो  १५००/- 

कपिा पसल  ठुलो २०००/- 

मध्यम  १५००/- 

सानो  ७५०/- 

९. सबारी साधन थबके्रता  मोटर साईकल, थिलर तिा सोरुम  ४०००/- 

थजप, कार, ट्रयाक्टर, अन्य सोरुम   १००००/- 

साईकल  ५००/- 

१०. नथसाङ होम, सामदुाथयक अस्पताल   ४०००/- 

११. और्थध िोक थबके्रता र थक्लथनक   २५००/- 

१२. थक्लथनक र और्थध पसल   ३०००/- 

१३. आिा थक्लथनक र चस्मा पसल   ३०००/- 

१४. थक्लथनक र ल्याब   ३०००/- 

१५. और्थध पसल   १५००/- 

१६. िेन्टल थक्लथनक   ३०००/- 

१७. थबशेर्ज्ञ परामशा सेवा  कन्सल्टेन्सी ३०००/- 

अन्य  १५००/- 

१८. थनमााण व्यवसायी नयााँ दताा  घ विा  १००००/- 

नथबकरण   ५०००/- 

इजाजत पत्र नथवकरण िप दस्तुर (काथताक-चैत)  ४०००/- 

नाम /ठाउाँसारी दस्तुर   ५०००/- 

 इजाजत पत्र प्रथतथलथप, शेयरहोल्िर िप/ घट दस्तरु  २०००/- 

१९. होटल  लज सथहत होटल  ३०००/- 

होटल मात्र  १५००/- 

सामान्य  ५००/- 

२०. रेस्टुरेन्ट क विा  १५००/- 

ि विा  १०००/- 

ि विा  ५००/- 

२१. 

 

 

 

 

उद्योि (आरान बाहके) रेथलंि तिा ब्लक उद्योि ३०००/- 

आल्मथुनयम तिा तामाका भािा उद्योि    २०००/- 

बेकरी उद्योि  १५००/- 

क्रसर उद्योि  २००००/- 

आल्मथुनयम (इन्टेररएर) ४०००/- 

२२. िोबर ग्यास कम्पपथन   ५०००/- 

२३. सोलार थिलर   ३०००/- 



२४. फथनाचर तिा काठ थबथक्र थवतरण (स. थमल )   ३०००/- 

२५. फथनाचर सोरुम (पसल)  २०००/- 

२६. छपाई तिा प्रकाशन  अफसेट प्रेस  ३०००/- 

छपाई तिा प्रकाशन  १५००/- 

२७. कम्प्यटुर इथन्स्टच्यटु  १५००/- 

२८. ड्राइथभंि इथन्स्टच्यटु  ३०००/- 

२९. फ्याक्स, इन्टरनेट, साइबर, कुररयसा सेवा मात्र    १५००/- 

३०. थवत्तीय कम्पपथनहरु (नयााँ संचालन )   क विा  १५०००/- 

ि विा  १००००/- 

ि विा  ५०००/- 

घ सहकारी बैंक  ५०००/- 

ङ सहकारी  ५०००/- 

च मथन ट्रान्सफर ३०००/- 

३१. रेथमटान्स सेवा   १५००/- 

३२.  थबमा कम्पपथन शािा कायाालय संचालन   ५०००/- 

३३. थनथज थवद्यालयहरु (दताा शलु्क ) / नथवकरण पवूा प्रा.थब र थन.मा.थव सम्पम   ५०००/- / १०००/- 

मा.थव  १००००/- /२५००/- 

उच्च मा.थब, क्याम्पपस  १५०००/- 

३४. क. प्राथबथधक थशक्षालय / भार्ा प्रथशक्षण केन्द्र ,ट्यसुन 

सेन्टर 

 २०००/- 

 ि. होस्टेल   १५००/- 

ि थफथजकल थफटनेस टे्रथनिं सेन्टर   १५००/- 

३५. वका सप  क बस ट्रक आथद मोटर पाट्ास थबथक्र 

ममात समते   

३०००/- 

ि. मोटर साईकल, वका सप  १५००/ 

ि. टायर ममात तिा हावा भन े १०००/- 

घ. िािी धनुे, थक्लथनिं सथभास सेन्टर  ५००/- 

३६. बैदथेशक रोजिार सेवा  ५०००/- 

३७. ब्यटुी पालार   १०००/- 

३८. फोटो स्टुथियो  कलर ल्याब सथहत फोटो स्टुथियो  ३०००/- 

फोटो स्टुथियो  २०००/- 

३९. टेलररंङ कपिा सथहत टेलररंङ २०००/- 

टेलररङ १०००/- 

४०.  हयेर कथटङ २ थसट भन्दा माथि  १५००/- 

२ थसट सम्पम  १०००/- 

४१. जतु्ता च्पल पसल  होलसेल  ३०००/- 

िदु्रा २०००/- 

जतु्ता च्पल कस्मेथटक  १५००/- 

सामान्य कस्मेथटक  ५००/- 

४२. उत्पादनमलुक उद्योि  इट्टा उद्योि (थचम्पनी) १००००/- 

इट्टा उद्योि (भट्टी) ५०००/- 

४३. भााँिा पसल   २०००/- 

४४. आट्ास ब्यबसाय  थिथजटल फलेक्स थप्रन्ट  १५००/- 

पेंथटंङ सेवा  ५००/- 



४५. इलेथक्ट्रक पसल  होलसेल  ३०००/- 

िदु्रा  १५००/- 

४६. धािो टााँक पसल   ५००/- 

४७. माटोको भााँिो बेच्न ेपसल   ५००/- 

४८. थससा, ्लाई, कापटे फे्रम आथद थबके्रता   २०००/- 

४९. िेलौना उपहार थिफ्ट थबके्रता   १५००/- 

५०. केबुल नेटवका ,थिथजटल थट. भी , िीसहोम थबके्रता   २५००/- 

५१. मास ुपसल  कुिरुा  १०००/- 

िसी, बोका  १०००/- 

िसी, बोका र कुिरुा  १५००/- 

रााँिा, बंिरु  १५००/- 

५२. माछा पसल   १०००/- 

५३. दाना, अण्िा, तिा ह्याचरी पसल   २०००/- 

५४. रासायथनक मल तिा एग्रोभ्रेट   १५००/- 

५५. तरकारी तिा फलफुल पसल   १५००/- 

५६. थग्रल उद्योि  लेि मथेशन समेत  ३०००/- 

अन्य  २०००/- 

५७. स्टेसनरी  िोक थबके्रता  ३०००/- 

िदु्रा थबके्रता  १५००/- 

५८. आइसथक्रम तिा दगु्ध सम्पबथन्ध पररकार  दगु्ध सम्पबथन्ध पररकार  १०००/- 

आइसथक्रम, थमठाई पसल  ५००/- 

५९. उद्योि    

ज्याकेट तिा झोला   १५००/- 

मसला उद्योि   १०००/- 

कुटानी थपसानी  सेलर , होल्िर १५००/- 

सानो  १५००/- 

६०. पलु हाउस  ३०००/- 

६१. सनु चााँदी ज्वेलसा पसल   ३०००/- 

६२. कृथर् फमाहरु (ब्यबसाथयक दताा ) १. पोल्ट्री फमा   

क. १०१-५०० सम्पम कुिरा  ५००/- 

 

१०००/- 

ि) ५०१- १००० सम्पम कुिरुा  

ि) १००१ -५००० सम्पम कुिरुा  २०००/- 

घ) ५००१ दथेि माथि कुिरुा  ३०००/- 

ङ) १०० सम्पम कुिरुा  ५००/- 

२. फलफुल तिा तरकारी िेथत  ५००/- 

३. िाई, बंिरु, बाख्रा पालन  १०००/- 

४. माछा पालन  १०००/- 

५. क) नसारी  १०००/- 
 

 

अनुसूची ५ 

दफा ६ सगँ सम्बन्धित 

जन्िबुटी, कबािी र न्जवजधत ु

हाि प्रथत के.जी  रु . १   



थसङ प्रथत के.जी  रु.२ कैन्फयत : ठुलो पररणािको ठेक्का 

पट्टा गने हकको लान्ग यस रेट 

बिोन्जि हुनेछ । 

िरु प्रथत के.जी  रु.२  

छाला ठुलो प्रथत के.जी  रु. १ 

फलामको टुक्रा प्रथत के.जी  रु. २ 

 

  



अनुसूची १२ 

दफा १३ संग सम्बन्धित 

सेवा शुल्क दस्तुर 

थस  .न .  सेवा तिा करका थववरण स्वीकृत दररेट (रुपैयााँ) 

१ १.१ नािररकता थसफाररस   

  बंशज २००  

  अंथिकृत १००० 

  नािररकता प्रथतथलपी थसफाररस ३००  

  प्रचथलत काननु अनुसार प्रयोथजत अथधकार बमोथजमको अन्य थसफाररस, प्रमाथणत  िन े २०० 

  नाबालक पररचय पत्र थसफाररस  २००  

 सामदुाथयक थबद्यालय प्रमाथणत थसफाररस  २०० 

 तलब प्रमाथणत २०० 

 अन्य थसफाररस २०० 

२ २.१ पन्जीकरण तिा घटनादताा   

  सामाथजक सरुक्षा भत्ताको लाथि थनबेदन र पररचय पत्र  बनाउन े  थनशलु्क  

  
व्यथिित घटनादताा )जन्म , मतृ्य ू,बसाइसराइ थववाह दताा ( 

३५ थदन थभत्र थनशलु्क , 

३५ थदन पछी २०० जररवाना 

 घटना दताा प्रमाणपत्रको प्रथतथलथप  ५०० 

  २.२  व्यथिित घटना दताा प्रमाथणत    

  जन्मथमथत प्रमाथणत िन ेअंगे्रजी / नपेाली २००  

  थववाथहत वा अथववाथहत प्रमाथणत ५००  

  मतृ्य ूभएको प्रमाथणत थसफाररस )अंगे्रजी/नेपाली(  २००  

 कन्सलुर प्रमथणत  १०० (प्रथत पाना) 

 प्रथतथलथप प्रमाथणत २००  

 ३ 
नाता प्रमाथणत 

न्यनुतम २०० प्रथत िप व्यथि रु 

१०० 

  संरक्षक प्रमाथणत िना  २०० 

  नाबालक थसफाररस  २००  

  जनजाथत तिा दथलत थसफाररस  २०० 

  जीथवतसंि नाता प्रमाथणत २०० 

  जीथवत रहकेो थसफाररस िने  २०० 

  हकवाला वाहकदार प्रमाथणत िन े ५००  

  नाम संशोधन थसफाररस २०० 

  तीनपसु्ते प्रमाथणत  २०० 

  पालनपोर्णको लाथि थसफाररस िने   २०० 

४ ४.१ चाररथत्रक थसफाररस  
 

  नेपाली २०० 

  अंगे्रजी ३०० 

५ ब्यथिित थववरण प्रमाथणत  २०० 

 ५.१  ि.ैस.स, थनजी तिा व्यथिित काया अनभुव थसफाररस ५०० 

६ ६.१ थवद्यतु जिान थसफाररस  

  पथक्क  ५००  

  कच्ची  ३००  

  थवद्यतु ठाउाँसारी  थसफाररस ३००  

७ िानपेानी धारा जिान थसफाररस   



  क थनथज ( व्यथिित ) ३०० 

  ि संस्िाित  ५०० 
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िेष्ठ दलिर् 
नागररक ६० 
बर्ा मालथ 

नेपािी नागररक , उमेर ६० बर्ा  मालथ, 
राविय दलिर् आयोगमा दलिर् भनी सजुिकृर् 
भएको िालर् हनुपुने । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , दलिर् िालर् िलु्ने प्रमाण 
पत्र  । 

 

एकि मवहिा 
६० बर्ा मालथ 

नेपािी नागररक, उमेर ६० बर्ा पगेुको, 
पलर्को मतृ्य ुदर्ाा िा अवििावहर् प्रमाण िा 
अदािर्बाट भएको सम्िन्ट्ध-विच्छेद / 
न्ट्यावयक पथृकीकरण भएको प्रमाण । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , पलर् मतृ्य ुभएमा मतृ्य ु
दर्ाा प्रमाणपत्र िा अवििावहर् प्रमाणपत्र िा  सम्िन्ट्ध 
लबच्छेद/ न्ट्यावयक पथृकीकरण भएको  प्रमाण पत्र  । 

अवििावहर् प्रमाणपत्र  नं. , िारी लमलर्, 
पलर्को मतृ्य ु दर्ाा नं./लमलर् ,अदािर्बाट 
िारी सम्िन्ट्ध लबच्छेद/ न्ट्यावयक 
पथृकीकरण भएको  प्रमाण पत्र दर्ाा नं , 
दर्ाा लमलर्  । 

२.  विध
िुा 

विधिुा मवहिा, 
उमेर ६० िर्ा 
भन्ट्दा मलुन   

नेपािी नागररक, पलर् मतृ्य ुभएको मतृ्य ुदर्ाा 
प्रमाण पत्र, अको वििाह नगरेको िा 
अवििावहर् रहेको प्रमाणपत्र  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र, पलर् मतृ्य ुभएमा मतृ्य ु
दर्ाा प्रमाणपत्र िा अवििावहर् प्रमाणपत्र, नेपाि सरकारिे 
र्ोकेको न्ट्यून आय िा श्रम गना नसक्ने भनी प्रमाजणर् 
गरेको प्रमाण पत्र  

पलर्को मतृ्य ुदर्ाा प्रमाणपत्र  नं. िारी लमलर् 
, अवििावहर् प्रमाणपत्रको नं. र िारी लमलर्  
िा  न्ट्यून आय िा श्रम गना नसक्न ेभलन 
प्रमाजणर् गरेको प्रमाण पत्र नं ,िारी लमलर्  
। 

३. 

अप
ाङ्ग
र्ा 

भत्त
ा 

पूणा अपाङ्ग 

 ( क िगा)  
नेपािी नागररक , प्रिलिर् कानून बमोजिम 
'क' िगा ( रार्ो काडा) को अपांगर्ा पररिय 
पत्रको प्राप्त गरेको हनुपुने  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , 'क' िगा अपांगर्ा पररिय 
पत्र, संरक्षकको नागररकर्ा  प्रलर्लिपी, सम्पका  नं.  । 

१८िर्ा भन्ट्दा मलुनका हकमा िन्ट्मदर्ाा को 
प्रमाणपत्र, संरक्षकको नागररकर्ा पलर्ालिवप, 
सम्पका  नं. । 

अलर् अशक्त 
अपाङ्ग 

 ( ि िगा )  

नेपािी नागररक, प्रिलिर् कानून बमोजिम 'ि' 
िगा (लनिो काडा) को अपांगर्ा पररिय पत्रको 
प्राप्त गरेको  हनुपुने  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाण पत्र , 'ि' िगा अपांगर्ा पररिय 
पत्र, संरक्षकको नागररकर्ा प्रलर्लिपी  । 

नेपािी नागररकर्ाको प्रमाणपत्र , 'क' िगा 
अपांगर्ा पररिय पत्र, संरक्षकको 
नागररकर्ा प्रलर्लिपी , सम्पका  नं. । 

४. 

बा
िप

ोर्ण
 भ

त्ता
 दलिर् 

बािबालिका  
नेपािी नागररक, उमेर ५ बर्ा मलुनका , 
स्थानीय पजन्ट्िकालधकारी कायााियबाट िारी 
गरको िन्ट्म दर्ाा प्रमाण पत्र, नेपाि 
सरकारिे र्ोके बमोजिम राविय दलिर् 
आयोगमा सूिीकृर्  भएको िालर् हनुपुने । 

बािबालिकाको िन्ट्मदर्ााको प्रमाणपत्र, संरक्षकको 
नागररकर्ाको प्रमाणपत्र  । 

 



 

 


