
 

अनुसचूी  – ११ 

आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ का लार्ि प्रस्ताव िरिएको कि, दस्तुि तथा जरिवानाको दि 

सि.नं. वििरण आ.ि.२०७५/७६का लासि सनर्ाारण िररएको करका 
दरहरू 

१ घर तथा जग्िा बहालमा ददएमा घर तथा जग्िा र्नीबाट सलइन ेबहाल कर  

(मवहलाहरूमा घर तथा जग्िाको स्िासमत्ि भएमा सनर्ााररत दरमा १ प्रसतशत छुट ददइने) 
िम्झौता रकमको १२ प्रसतशत 

घर तथा जग्िाको स्िासमत्ि मवहलाहरूमा भएका १ प्रसतशत र आ.ि.को पवहलो चौमासिकसभत्रमा कर बझुाएमा १ प्रसतशत छुट ददइन े। िाथै, िम्झौता विना घर तथा जग्िा बहालमा ददएमािा सलएमा दबैु पक्षलाई जररिाना 
रु १००० जररिाना िररनेछ भन ेएक आसथाक िर्ामा नबझुाएमा िावर्ाक १० प्रसतशत जररिना लाग्नेछ । 

२ मालपोत तथा भसुमकरिम्बन्र्ी  
क निरपासलकाले मालपोत तथा भसुमकर िापत बावर्ाक रूपमा एकमषु्ठ रूपमा सलइने न्यनुतम कर (एक रोपनीिम्म न्यनुतम मासनने) रु ५०  
ख न्यनुतम सिममा भन्दा बढी रहेमा (एक रोपनीभन्दा बढी रहेमा) अब्बल दोयम िीम अन्य 
 थप हनु ेरकम प्रसत रोपनी १० ८ ७ ५ 
ि मालपोत कायाालयका लासि िररन ेजनुिकैु सिफाररि पत्रको सिफाररि दस्तरु  (नामिारी, चारवकल्ला आदी) रु ५०० 
घ बैंक प्रयोजनाथा मालपोतिम्बन्र्ी सिफाररि रु ३०० 
ङ जग्िा प्लवटङ्ग सिफाररि प्रसत ििा वफट (व्यििायीक प्रयोजनका लासि) रु १० 
च टे्रश नक्िा  रु.१५०  
३ मनोरञ्जन कर  
क सिनेमा हल िंचालन िरेमा (िावर्ाक) रु ५००० 
ख स्टेज कायाक्रम तथा एक्स्पो कायाक्रम (एक पटकमा)  
 अ .स्थानीय िंस्थाहरूको लासि रु ५०० 
 आ. िैरिरकारी िंस्थाहरूको लासि रु २००० 
 इ. व्यििावयक िंस्थाहरूको लासि रु ५००० 
४ सिफाररि तथा फाराम दस्तरु  
क पेन्िन सिफाररि रु २०० 
ख नेपाली नया ंनािररकता फारामिवहत सिफाररि  रु १०० 
ि नेपाली नािररकता प्रसतसलवप फारामिवहत सिफाररि  रु १०० 
घ अंिीकृत नयां तथा प्रसतसलवप नािररकता फारामिवहत सिफाररि  रु १००० 
ङ नािररकताको लासि नया ंतथा प्रसतसलवप फाराम िापत रु १० 
च िर्जासमन मचुलु्का िनुा पने सिफाररि (मालपोत, नािररकता जस्ता कायाहरूका लासि) रु १००० 



 

छ बर्ि िा पानीको सिफाररि रु ५०० 
ज नाता प्रमार्णत सिफाररि  
 अ .नेपालीमा रु ३०० 
 आ. अंग्रजेीमा रु ५०० 
झ घर बाटो प्रमार्णत िा फुकुिा सिफाररि (प्रसत वकिा) रु २०० 
ञ अस्थायी ठेिाना प्रमार्णत,  अन्य प्रमार्णत  रु ५०० 
ट योजना िंचालनका लासि िररन ेजनुिकैु सिफाररिका लासि (योजना िम्झौता, पेश्की माि र फरफराक आदी) रु ५०० 
ठ छुट जग्िा दताा सिफाररि रु १००० 
ड िम्बन्र् विच्छेद सिफाररि रु ३०० 
र् घरनक्िा पाि अनमुसतको लासि सनिदेन र म्याद थप मािको फाराम दस्तरु रु ५०० 
न उद्योि स्थापनाका लासि सिफाररि  
 अ. १ लाख देखी ३ लाखिम्म रु १०० 
 आ. ३ लाख देखी ५ लाखिम्म रु ५०० 
 इ. ५ लाख देखी १० लाखिम्म रु १००० 
 ई. १० लाख देखी २५ लाखिम्म रु १५०० 
 उ. २५ लाख देखी ५० लाखिम्म रु ३००० 
 उ. ५० लाख देखी १ करोडिम्म रु ५००० 
 ए. १ करोडभन्दा मासथ रु ७५०० 
प काठ र्चरान तथा सनकािीका लासि सिफाररि  
 अ .घरायिी प्रयोजनका लासि प्रसत रुख रु १०० 
 आ. व्यििायीक प्रयोजनका लासि प्रसत क्य ुवफट रु ५ 
फ सनर्ज विद्यालय अपग्रडे तथा दताा सिफाररि  
 अ. आ.वि. तहिम्मका लासि रु ५००० 
 आ. मा.वि. तहिम्मका लासि रु १०००० 
 इ कलेज/क्याम्पि तहिम्मका लासि रु १५००० 
ब मासथको बुुँदामा कतै निमेवटएका अन्य जनुिकैु सिफाररि िापत  रु ३०० 
५  होसडाङ बोडा राख्न ेअनमुसत िापतको शलु्क प्रसत िोटा  
क मददरा तथा िूतीजन्य बाहेकको विज्ञापनमा  रु ५०० 
ख मददरा तथा िूतीजन्य िवहतको विज्ञापनमा रु १००० 
ि सडलरमा आर्ाररत व्यििावयक व्यानरमा (व्यििावयक प्रचार) रु १५०० 
घ रोडक्रि व्यानर प्रसत िोटा (एक हप्ता/मवहनाको लासि) रु १००/५०० 



 

ङ पोल व्यानर प्रसत िोटा (एक हप्ता/मवहनाको लासि) रु ५०/२५० 
च कुनै खाि महत्िोि/जात्रा/प्रसतयोसिता/व्यििावयक होसडाङ बोडा (न.पा. तोकेको स्थानमा) प्रसत क्य ुवफट रु ५ 
६  सर्तो तथा िम्पर्ि मलु्याकंन िरे िापत मलु्यावकत कूल रकममा प्रसत हजार  रु २ 
७  जग्िा िीमा वििादमा असमन खटाइ िीमाङ्कन िनुा पदाा सनिदेकले एक पटकका लासि सतनुापने शलु्क  रु १००० 
८  अस्थायी घमु्ती पिल िापत सलइन ेकर प्रसत ददन  
क कपडा पिल/ खदु्रा पिल/ भाुँडा पिल/घ्य ुपिल रु २५ 
ख तरकारी/ फलफुल पिल रु १० 
ि हाुँि/कुखरुा सबवक्र प्रसत िोटा रु ५ 
घ चौपाया जनािरहरू सबवक्र प्रसत िोटा रु २५ 
ङ नाम्लो भकारीजस्ता चोयाबाट बनाइएका बस्त ुप्रसत िोटा रु ५ 
च खाद्यान्न सबवक्र प्रसत बोरा रु ५ 
छ रेसडयो घडी जस्ता इलेक्ट्रोसनक्ि िामानहरू रु २० 
ज वढक पिल (िटरहरू िापत) रु २० 
झ अन्य जनुिकैु पिलहरू िापत रु २० 
९  पावका ङ शलु्क (प्रसत ददन)  
क कार तथा र्जपका लासि रु ५० 
ख ट्रयाक्टर रु ७५ 
ि ट्रक तथा बि रु १०० 
घ लहरी, डोजर, स्काभेटर तथा लोडर रु १५० 
१०  व्यििाय दताा शलु्क (िबै उद्योिहरूका लासि तोवकएकोमा बाहेक) रु ५०० 
११  व्यििाय दताा प्रमाणपत्र प्रसतसलवप रु ३०० 
१२  घ ििाको लाइिेन्ि/इजाजत पत्र  (निीकरण रु.२०००, प्रसतसलवप रु.५००) रु. ५००० 
१३   व्यििाय नविकरण िावर्ाक शलु्क  क ख ि घ 
क ज्िलेरी पिल ५००० ४००० ३००० २००० 
ख इलेक्ट्रोसनक्ि तथा इलेर्क्ट्रकल पिल २५०० २००० १५०० १००० 
ि मददरा तथा िूसताजन्य पदाथा िवहतको पिल ३५०० ३००० २५०० २००० 
घ वकराना पिल तथा अन्य पिल १५०० १००० ८०० ५०० 
ङ ििारी िार्न विके्रता पिल/ िोरुम ५००० ४००० ३००० २००० 
च हाडाियेर तथा सनमााण िामाग्री िप्लायिा ५००० ४००० ३००० २००० 
छ अन्य विविर् प्रकारका पिलहरू तथा व्यििायहरू (जस्तो ममात केन्द्रहरू, पलु हाउि, र्जम हाउि, माि ुपिल लिायत कुनै पसन शीर्ाकमा नपरेका 

व्यििायहरू) 
२००० १५०० १००० ५०० 



 

ज फसनाचर सनमााण िरर सबवक्र िने व्यििाय  ३००० २५०० २००० १५०० 
झ सग्रल उद्योि ५००० ४००० ३००० २००० 
ञ कुटानी वपिानी समल १००० ७०० ५०० ३०० 
ट ऊजाामलुक उद्योि (िाय ुग्याुँि, तथा अन्य स्रोतहरूबाट ऊजाा पैदा िने उद्योि व्यििाय) २५०० २००० १५०० १००० 
ठ मोटरिाइकल जस्ता दईु पाङ्ग्ग्र ेििारी िार्न ममात िने िका िप २००० १५०० १००० ५०० 
ढ चारपाङ्ग्ग्र ेतथा हेसभ इक्यपुमेन्ट र ट्रयाक्टर जस्ता ििारी िार्नहरू ममात िने िका िप ३००० २५०० २००० १५०० 
ण पयाटन उद्योि िावर्ाक शलु्क     
 अ. होटल, रेषु्ुँरा, बार आदी  ५००० ३००० २००० १००० 
 आ. र्चया पिल तथा बकेरी पिल २००० १५०० १००० ५०० 
 इ. र्जप, बि काउन्टर  कुनै एउटाको मात्र काउन्टर भएमा रु १५०० र 

दईु िा िोभन्दा बढी भएका रु २५०० सलइनेछ । 
 ई.ट्राभल एजेन्िी  ३५०० ३००० २५०० २००० 
 उ. तारे होटल, ररिोटा आदी रु १०००० 
त िेिा तथा िंचार उद् योि िावर्ाक शलु्क 
 अ. छापाखाना, परामशा िेिा, फोटोग्राफी जस्ता प्रकृतीका पिलहरू ५००० ३००० २००० १००० 
 आ. सनर्ज के्षत्रका िञ्चार स्थापना प्रसत टािर रु ५००० 
 इ. सनर्ज के्षत्रका मोिाइल िेिा प्रदायक ५००० ३००० २००० १००० 
 ई. ईमेल तथा इन्टरनटे िेिा प्रदायक िंस्था ५००० ३००० २००० १००० 
थ स्िास््य िेिा     
अ िंस्था दताा शलु्क रु १०००० 
द िावर्ाक शलु्क 
 अ. प्राइभेट अस्पताल तथा नसिाङ होम ३५००० ३०००० २५००० २०००० 
 आ स्िास््य र्क्लसनक तथा ल्याि िेिा ७००० ५००० ४००० ३००० 
 इ और्सर् पिल तथा मेसडकल िेिा ५००० ४००० ३००० २००० 
र् काठ र्चरानी समल     
 अ. दताा शलु्क रु ५००० 
 आ. िावर्ाक निीकरण शलु्क २०००० १५००० १०००० ५००० 
न कृवर्,  पश,ु  िन्यजन्त ुतथा िन पैदािरमा आर्ाररत उद्योि व्यििायीक िंस्था तथा िमूह  ३००० २५०० २००० १००० 
प इन्र्न आयल स्टोिा      
 अ. दताा तथा असभलेर्खकरण शलु्क रु ५००० 
 आ. िावर्ाक नविकरण शलु्क  ३०००० २५००० २०००० १५००० 



 

फ भार्ा र्शक्षण, ट्युिन कक्षा, कम्प्यटुर कक्षा जस्ता तालीम कक्षा िंचालन िने व्यििाय ५००० ३००० २००० १००० 
ब िैदेर्शक रोजिार िेिा ५००० ३००० २००० १००० 
भ घरजग्िा खररद सबवक्र िेिा (ब्रोकर िेिा) ५००० ३००० २००० १००० 

क ििा = रु १० लाख भन्दा मासथ र्स्थर पुुँजी भएको 
ख ििा = रु ५ लाख देखी १० लाखिम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
ि ििा =  रु ३ लाख देखी ५ लाख िम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
घ ििा = रु ३ लाखिम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
मासथ उल्लेर्खत क, ङ, च, झ, द (अ) र प (आ) को लासि देहायबमोर्जम हनुेछ । 

क ििा = रु ५० लाख भन्दा मासथ र्स्थर पुुँजी भएको 
ख ििा = रु ३० लाख देखी ५० लाखिम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
ि ििा =  रु १० लाख देखी ३० लाख िम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
घ ििा = रु १० लाखिम्म र्स्थर पुुँजी भएको 
िाथै, प्रत्येक आसथाक िर्ामा नविकरण दस्तरु नबझुाएमा १० प्रसतशत जररिाना लाग् नेछ । 

म िामदुावयक जलविद्यतु िावर्ाक शलु्क  
अ १०० वकलो िाटिम्म  रु १०००० 
आ १०० वकलो िाटदेखी १ मेिा िाटिम्म रु ५०००० 
इ १ मेिा िाटभन्दा मासथ  रु १००००० 
य व्यििावयक जलविद्यतु उत्पादन िावर्ाक शलु्क  
अ १०० वकलो िाटिम्म  रु २५००० 
आ १०० वकलो िाटदेखी १ मेिा िाटिम्म रु ७५००० 
इ १ मेिा िाटदेखी २५ मेिािाटिम्म रु १५०००० 
ई २६ मेिा िाटदेखी १०० मेिा िाटिम्म रु ३००००० 
उ १०० मेिा िाटभन्दा मासथ रु ५००००० 
र िामदुावयक एफ.एम. तथा रेसडयो स्टेशन   
अ दताा िा असभलेर्खकरण शलु्क  रु ५००० 
आ िावर्ाक नविकरण शलु्क रु ३००० 
ल विर्िय िंस्थाहरू िावर्ाक शलु्क  
अ नेपालको पणुा स्िासमत्ि िा निरपासलकाको बैवकङ कारोबार हनु ेिार्णज्य बैंक बाहेकका कारोबार िने मखु्य कायाालय रहेमा (सबमा कम्पनी िमेत) रु १०००० 
आ विकाि बैंक, िहकारी िंस्था, विर्िय िंस्था र सर्तोपत्र कारोबार िने िंस्था रु २००० 
इ शाखा कायाालय िंचालन िरेकोमा उल्लेर्खत शलु्कमा २५ प्रसतशत 
ई रेसमट्यान्ि िम्बन्र्ी िेिा िंचालन िने तथा मदु्रा िटही काउण्टर रु १००० 
उ कृवर् िहकारी िंस्था, वकिान िहकारी िंस्था  रु ५०० 



 

ि िैरिरकारी िंस्था िरु्चकृत, दताा, नविकरण तथाकायाक्रम स्िीकृती सलनका लासि  
अ िोलखुमु्ब ुर्जल्लाभन्दा बावहर दताा भई निरपासलकालाई कायाके्षत्र बनाएका िंस्थाहरू रु १०००० 
आ िोलखुमु्ब ुर्जल्लासभत्र दताा भई निरपासलकालाई कायाके्षत्र बनाएका िंस्थाहरू  रु १००० 
१४  र्चवकत्िक, कविराज, ईर्न्जसनयर, काननु व्यििायी, लेखापररक्षण, दन्त र्चवकत्िक, अनिुन्र्ानकताा, पशरु्चवकत्िक आदी जस्ता िेिा प्रदान िनेहरूका 

लासि िावर्ाक िेिा शलु्क 
रु १००० 

१५  कािो व्यििाय शलु्क  
क िामान ढुिानी िने कम्पनी ता फमाको लासि दताा शलु्क रु १५०० 
ख िामान ढुिानी िरेिापतको कािो शलु्क प्रसत के जी रु १.५०  
१६  सनजी तथा भाडाका ििारी िार्न पटके कर  
क बि, ट्रक, लहरी रु ३० 
ख ट्रयाक्टर  रु ५० 
ि कार, र्जप, भ्यान, वपकअप आदी हलकुा ििारी िार्न रु २० 
घ हिाई कम्पनीका लासि िावर्ाक शलु्क  रु १०००० 
१७  निरपासलकाको स्िासमत्िमा रहेको जग्िामा बनेको घर िा टहरामा घरर्नी आफैं  बिेमा प्रसत ििा वफट िावर्ाक बालसबटौरी कर (किैलाई भाडामा ददएमा 

घर जग्िा बहाल कर िापतको कर सलइने) 
रु १२ 

१८  ढंुिा सिटी तथा बालिुा (प्रसत घन वफट)  
क स्रोतबाट िंकलन िरेकोमा रु २ 
ख सनकािी िरेमा (िंकलनमा थप हनुे) रु २ 
१९  कायाालयको इक्यपुमेन्ट तथा ििारी िार्न भाडामा ददएमा  
क एक्िाभेटर २२० सि.सि.(प्रसत घण्टा) रु ५००० 
ख व्याकुलोडर (प्रसत घण्टा) रु २५०० 
ि डबल टेण्डम रोलर (प्रसत घण्टा) रु ३५०० 
घ टायर भएको रोलर (प्रसत घण्टा) रु ४००० 
ङ हेभी वट्रपर (प्रसत ददन) रु १०००० 
च िानो वट्रपर (प्रसत ददन) रु ५००० 
२०  अन्य करहरू: प्रचसलत काननुबमोर्जम हनुे तथा कायापासलकाले आिश्यकता अनिुार करका शीर्ाकहरू थपघट िरर िभाबाट अनमुोदन िराउन िक्नछे ।  

मासथ उल्लेर्खत दस्तरु एक आसथाक िर्ासभत्र नबझुाएमा बझुाउन ुपने दस्तरुमा १० प्रसतशत जररिाना लाग्नछे । 
२५ कृवर् उत्पादन, जसडबठुी र अन्य िेिामा देहाय बमोर्जम सनकािी कर तथा शलु्क 
क अलैची प्रसत केजी रु ०.५० 
ख र्चराइतो प्रसत के .जी.  रु २  
ि लोक्ता र अघेली प्रसत के .जी.  रु २ 



 

घ नेपाली कािज प्रसत कोरी   रु ५  
ङ ििुन्र् िाल प्रसत केजी  रु १  
च ितिुा सतन तले बाुँको   रु २  
छ लौठ िल्ला प्रसत के .जी .  रु १ 
ज िनुपाती प्रसत के .जी.  रु १  
झ बैरुंि पाती प्रसत के .जी.  रु १ 
ञ कुट्टी प्रसत के .जी.  रु १  
ट मर्जठो प्रसत के .जी.  रु १ 
ठ पदम चाल /चलु्ठी प्रसत के.जी.  रु १  
ड बोझो प्रसत के .जी.  रु १ 
ढ बनलिनु प्रसत के .जी.  रु २  
ण सभरमह प्रसत सलटर  रु ५  
त जटामिी प्रसत के .जी.  रु ३  
थ विि प्रसत के .जी.  रु २  
द सबिमा प्रसत के .जी.  रु ५  
र् इन्दे्रणीको बीउ प्रसत के .जी.  रु १  
न कुररला प्रसत के .जी.  रु १  
प पाुँचऔले प्रसत के .जी.  रु ५  
फ ओखर बोक्रा प्रसत के .जी.  रु १  
ब सिलार्जत प्रसत के .जी.  रु २  
भ रुद्राक्ष प्रसत के .जी .  रु १  
म भ्याउ प्रसत के .जी.  रु २  
य अमला प्रसत के .जी.  रु १  
र सनमािी प्रसत के .जी.  रु २०  
ि मरु्स्ल )फच्यांि (प्रसत के.जी.  रु २  
श च्याउ प्रसत के .जी.  रु १  
र् झ्याउ प्रसत के .जी.  रु १  
ि िानो र्जउुँदो पश ुसनकािी  रु ३०  
ह ठुलो र्जउुँदो पश ुसनकािी  रु ५०  
क्ष काुँचो छाला प्रसत के .जी .  रु १०  
त्र हाडखोर प्रसत बोरा (३० के.जी.) रु १०  



 

घर नक्िा पाि,  नामिारी तथा असभलेखीकरण िापत : 

१. भिन, घर नक्िा पािको लासि 

भिनको वकसिम 
प्रयोजन (प्रसत ििा वफटका लाग्न ेदस्तरु) 

कैवफयत 

आिासिय और्ोसिक/ व्यापाररक िरकारी िंस्थाित 

क ििा १० १३ ० १३  

ख ििा ६ ८ ० ८  

ि ििा ५ ७ ० ७  

घ ििा ३ ५ ० ६  

२. भिनको नामिारी िनाका लासि  

क ििा ४ ७ ० ७  

ख ििा ३ ५ ० ५  

ि ििा २ ५ ० ५  

घ ििा १ २ ० २  

३. भिनको मापदण्ड अनिुार नक्िा पाि नहनु ेघरहरूको असभलेर्खकरण काया िनाका लासि 

क ििा ५ ७ ० ८  

ख ििा ४ ५ ० ६  

ि ििा २ ४ ० ५  

घ ििा १ २ ० ३  

४. कम्पाउण्ड िाल सनमााण काया िदाा प्रसत ििा वफट रु ०.५० 
५. भिन सनमााण िने म्याद िमाप्त भई म्याद थप िनुा परेमा नक्िा पािको लासि बझुाएको दस्तरुको १० प्रसतशत जररिाना लाग्न े। 
६. नक्िा पाि िंशोर्न िराए िापत हनुे दस्तरु- नक्िा पाि दस्तरुको २५ प्रसतशन हनुेछ । 
७. यि निरपासलकामा व्यििाय दताा निराएको प्राविसर्क परामशा िेिा फमामाफा त घर नक्िा बनाई पेश िदाा प्रसत ििा वफट रु ०।५० थप दस्तरु लाग्नेछ । 
नोट: नक्िा पाि भई भिन सनमााण भैिकेको भिन मवहलाहरूको नाममा नामिारी िदाा २५ प्रसतशत रकम छुट ददइनछे । 

नोट: मासथ उल्लेर्खत कर, जररिाना तथा शलु्कका दरहरू बझुाउन ुपने िमय िीमासभत्र नबझुाएमा िावर्ाक १० प्रसतशतका दर (मासथ उल्लेख नभएको हकमा)ले 
जररिाना लाग्नेछ । 

 


