
अनसुचूी १ 
दपा २ सगं सम्फन्धधत 

भूमी कर (मालपोत) 

क_ गााँउपालीकाको के्षत्रमा जग्गाको बगीकरण अनुसार देहाय अनुसारको मालपेत कर असुल उपर गने  

क्र.स. जग्गाको 
ककसीभ 

जग्गाको ईकाई करको दर कैपीमत 

१ अब्बल प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु १० मालपोत करमा आ व २०७३/७४ मा कुल ततनुुपने 

रकमको १० प्रततशत जररवाना लागे्न छ । त्यस पछीका 

प्रते्यक वरु् क्रमश थप ५ प्रततशतका दरले जररवाना 

कायम गरर मालपोत असुल उपर गररनेछ । 

२ दोयम प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ८ 

३ तसम प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ६ 

४ चाहार प्रतीरोपनी/प्रतीकट्ठा रु ५ 

ख_ मालपोत कुल रकम वार्षीक रु २० भन्दा कम हुने भएमा नू्यनतम वार्षीक मालपोत रकम रु २० ललने । 

 

 

अनसुचूी @ 
दपा ६ सगं सम्फन्धधत 

वहाल कर  

क) गााँउपालीका क्षेत्रभित्रको घर, पसल,गोदाम, टहरा, शेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी प्ररै वा आंशीक रुपमा 

वहाल ददएकोमा सम्बन्धीत घर जग्गा धभनबाट बहाल रकमको ५ प्रभतशत बहाल कर भलईनेछ ।  

ख) गााँउपालीका क्षेत्रभित्रका सरकारी वा साबबजभनक स्वामीत्वमा रहकेा जग्गा लगायत अन्य चल अचल 

सम्पत्तीको सम्बन्धमा सम्बन्धीत सरोकारवाला भवज्ञ समुह संग आबश्यक राय परामशब भलई करको दर भनधाबरण 

गने । 

ग) गााँउपालीका लगायत वडा कायाबलयमा रहकेो हल िाडामा दभैनक रु. १००० हनेेछ । यसका साथ ै

मल्टीमीभडया पभन प्रयोग गरेकोमा रु. ५०० थप हुनेछ । 

 

 

अनसुचूी # 
दपा १० सगं सम्फन्धधत 

घर नक्सा पास दसु्तर सडकले छोएको एरीयामा 

भस न ं घरको ऺेत्रफल नक्सा पास गरेको नक्सा पास नगरेको 

१ ७०० वगग कपट सम्भको ७५० १५०० 



२ १४०० वगग कपट सम्भको १००० २००० 

३ सो बधदा भाथीको १५०० ३००० 

४ अधम कच्ची घय बएभा रु १०० य काठको घय बएभा प्रती घय रु ५०० । 

५ अशं वधडा प्रमोजनका रागग उल्रेखीत दस्तयुभा २५ प्रतीशत कभ दस्तयु रीई ससपायीस गयीददने 
। 

६ घय नक्सा ऩास पायभ वाऩत                      रु ५०० 

७ घय नक्साको प्रतीसरपऩ                           रु ५०० 

८ घय नक्सा सम्ऩधन प्रभाणऩत्र                       रु ५०० 

९ घय नक्सा सम्ऩधन प्रभाणऩत्रको प्रतीसरपऩ             रु ५०० 

१० घय नक्सा ऩास ईजाजतऩत्रय्को प्रतीसरपऩ              रु ५०० 

११ घय नक्सा ऩास धयोटी                           रु ५००० 

 

अनसुचूी ४ 
दपा ५ सगं सम्फन्धधत 

घर घुरी कर   

क्र.स. घयको ककसीभ कयको दय कैतियत 

१ ऩक्की घय २०० घर धुरी कर बार्ीक 

रुपमा तलने 

२ काठफाट ननभीत बई जस्ता वा टामरको 
छाना बएको घय 

१०० 

३ पुसको छाना बएको घय ५० 

 


