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मालपोत वा भमूमकर तर्फ   ीनसुचुअ १  

मस .नन.  वगफ न्यनुतम ५ रोपनअ सम्मको रकम थप प्रमत रोपनअ रकम 

खेत पाखो खेत पाखो 

१ ीव्वल रु ८० रु ४० रु २० रु ८ 

२ दोयम रु ७० रु ३० रु १० रु ५ 

३ मसम रु ६० रु २० रु १० रु ५ 

४ चाहार रु ५० रु १० रु १० रु ५ 

 

घर कर वमगफकरण            ीनसुचुअ २  

क्र .स.  घरको मकमसम  

आवामसय प्रयोजन व्यवसामयक 

प्रयोजन 

१ ढुनगामाटोको जोडाई खरको छप्रो छानो भएको घर ५०    

२ ढुनगामाटोको जोडाई २ /३ तले खरको छानो भएको घर  ५०    

३ ढुनगामाटोको जोडाई मटनको छाप्रो १००  २००  

४ ढुनगामाटोको जोडाई २ /३ तले मटन वा ढुनगाको छानो भएको 

वारतलअ समहतको घर 

२००  ३००  

५ ढुनगामाटोका समहत मसमेन्टले प्लास्टपर गरेको घर २००  ३००  

६ मपलर र वअम समहतको मटनले छाएको मवना ढलानको घर ३००  ४००  

७ मपलर र वअम समहतको ढलान गररएको घर ५०० एकतल े १००० दइुतले   

८ नक्सापास मनवेदन र्ारम दस्तरु ५०० 

 

घर बहाल कर वहाल रकमको १०  ीनसुचुअ ३  

क्र .स.  व्यवसामयक कर रकम रु (वामषफक)  

१ ज्वलरअ सनु चााँदअ पसल १ ¸०००   

२ मडनर मसप १ ¸०००   

३ ममदराजन्य पसल १ ¸०००   

४ सनु चााँदअ जलप लगाएका गरगहना बेचमवखन ५००  

५ मभमडयो क्यामेरा १ ¸०००   

६ इलेमक्िक सामानको पसल(घडअ  ¸रेमडयो ¸टअ.मभ. ¸ मोबाइल ममफत) १ ¸०००   

७ हाडफवयेर २ ¸०००   

८ इन्धन मवमक्र पसल २ ¸०००   

९ र्मनफचर पसल २ ¸०००   

१० खाधान्न मकराना पसल थोक मवक्र।ता १ ¸०००   

११ खाधान्न मकराना पसल खदु्रा मवक्र।ता ५ ¸०००   

१२ र्लरु्ल पसल तरकारअ ५००  

१३ गेस्टहाउस १५००  
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१४ होम स्टे ५००  

१५ स्टेशनरअ ५००  

१६ मवत्तअय बैंक नेपाल सरकारको स्वाममत्व वाहके ५०००  

१७ र्ईनान्स तथा लघ ुमवत्त २०००  

१८ बहुउद्दशे्यअय सहकारअ – णण ¸वचत प्रमत लाख  २०००  

१९ कृमष सहकारअ प्रमत लाख १०००  

२० औषमध पसल १०००  

२१ दााँत बनाउन े १०००  

२२ मनमज क्षेत्रको मवध्यालय 

क) मा .मव तह  

ख) आधारभतू तह 

  

२३ कम्प्यटुर प्रमशक्षण १५००  

२४ ब्यमुटपालफर १०००  

२५ सवारअ साधन ममफत १०००  

२६ र्ोटो स्टुमडयो ५००  

२७ गै .स.सन.  २०००  

२८ ीन्तरामरिय गै .स.सन.  ५०००  

२९ ठेक्कापट्टा – व्यमक्तगत  

क) रु १० लाख भन्दा तल 

ख) रु १० लाख भन्दा मामथ 

 

१००० 

२००० 

 

३० मास ुपसल ५००  

३१ मपकमनक पाकफ  स्पोटफ १०००  

३२ घमु्तअ पसल 

क) स्थानअय ५०० प्रमतहप्ता 

ख) बाह्रय १००० प्रमतहप्ता 

 

१००० 

२००० 

 

३३ कपडा पसल ५००  

३४ समुचकार टेलसफ २००  

३५ जतु्ता मसउन ेपसल १००  

३६ राइस ममल कुटनअ मपसमन 

क) राइस ममल कुटनअ मपसमन – सानो  

५०० 

२०० 

 

३७ ज्योमतष पसल १००  

३८ सवारअ साधन दताफ (स्कुटर  ¸मो.सा. ¸ ीन्य चार पााँग्र)े २००  

३९ मनमज कार जअप  १०००  

४० ट्याक्टर ५००  

४१ स्क्याभेटर /डोजर  ५०००  

४२ क्रसर उद्योग ५०००  

४३ मनमज ममनअवस  ¸िाभल वस  ५००  
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मवज्ञापन कर                                                                                                                                           ीनसुचुअ ४ 

क्र.सन मववरण दररेट कैमर्यत  

१ गाडअमा सामान बोकी मवज्ञापन गन े(प्रमतपटक) २००  

२ स्टल राखअ मवज्ञापन गन े( प्रमतदन) २००  

३ कन्सटफ (प्रमतपटक) ५००  

४ तुलब्यानर राखअ मवज्ञापन (प्रमतपटक) ५००  

 

सेवा शलु्क, दस्तयु तथा गसपारयस सम्फन्धध                                         अनसुचुी ६ 

गस.न वववयण दययेट कैवपमत 

१ घय जग्गा नाभसायी गसपारयस 200  

२ भोही रगत कट्टा गसपारयस 200  

3 घय कामभ गसपारयस 200  

4 घय टहया सीपारयस सडकरे छोएको 500  

5 घय टहया सीपारयस सडकरे नछोएको 300  

6 घ वगगको राइसेधस दताग 7000  

7 घ वगगको राइसेधस नववकयण 3500  

8 घ वगगको राइसेधसको नववकयण हजगना 30 प्रगतशत नववकयण दस्तयुको 
9 जगडवटुी प्रगतवकरो 500  

10 गनजी वनको रुख कटानी सीपारयस 500 य 
1000 

नोट 10 वटा रुख सम्भ 500 सो बधदा 
भाथीकोभा 1000 

11 सहकायीको रेखाऩयीऺण तथा साधायण सबाको रयऩोटग 
ऩेश नगयेभा 

1000 ऩसु भसाधत गबत्र ऩेश गने 

12 छात्र फनृ्ि गसपारयस गन् शलु्क फैदेन्शक प्रमोजनको रागग 500 अधम गन्शलु्क 

13 ववऩन्न गफद्याथी छात्र फनृ्ि गसपारयस गन् शलु्क गरयफ ऩरयमाय बएको प्रभान्णत बएको न्शलु्क 

14 अऩाॊग गसपारयस गन्शलु्क  

15 अस्थामी वसोवास गसपायीस 200  

16 स्थामी वसोवास गसपारयस 200  

17 नागरयकता य प्रगतगरवऩ गसपायीस 200 य 
300 

 

18 अॊगीकृत नागरयकता गसपायीस गन्शलु्क  

19 आगथगक अवस्था कभजोय वा ववऩन्नता प्रभान्णत 2000  

20 आगथगक अवस्था फगरमो वा सम्ऩन्न 250  

21 गफद्यतु जडान गसपायीस 200  

22 धाया जडान गसपारयस 200  

23 जीववत यहेको गसपारयस 200  

24 दवैु नाभ गयेको व्मन्ि एउटै हो बने्न गसपारयस/पयक 200  
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जधभगभगत सॊशोधन गसपारयस 
25 जग्गा भलु्माॊकन गसपारयस य प्रभान्णत 1000 सॊस्था 1000 

26 व्मवसाम वधद गसपारयस 200  

27 व्मवसाम सॊचारन नबएको गसपारयस 200  

28 ब्माऩाय व्मवसाम नबएको गसपारयस 200  

29 कोट पी गभनाह गसपारयस गन्शलु्क  

30 नावारक ऩरयचमऩत्र गसपारयस 200  

31 चौऩाम सम्फन्धध गसपायीस 200  

32 व्मवसाम दताग गसपारयस 500  

33 उद्योग ठाउॉसरय गसपारयस 3000  

34 गफद्यारम ठाउॉसरय गसपारयस 1000  

35 आधतरयक फसाईसयाई गसपारयस 200  

36 व्मन्िगत वववयण गसपारयस 200  

37 जग्गा दताग गसपायीस 1000  

38 सॊयऺक गसपारयस (व्मन्िगत) 100  

39 सॊयऺक गसपारयस (सॊस्थागत) 300  

40 नेऩार सयकायको नाभभा फाटो कामभ गसपारयस गन्शलु्क  

41 जीववत सॊगको नाता प्रभान्णत 200  

42 भतृक सॊगको नाता प्रभान्णत 200  

43 कोठाखोल्ने कामग/योहवयभा फस्ने कामग 200  

44 गन्शलु्क वा सशलु्क स्वास््म उऩचाय गसपारयस गन्शलु्क  

45 अधम कामागरमको भागअनसुाय वववयण खरुाई ऩठाउने 
कामग 

गन्शलु्क  

46 सॊस्थादताग गसपारयस 500  

47 घयफाटो प्रभान्णत 500 व्मन्ि 

48 चाय वकल्रा प्रभान्णत 500  

49 जधभ गभगत प्रभान्णत वववाह प्रभान्णत 200  

50 वववाह प्रभान्णत 500  

51 कागज भधजयुीनाभा प्रभान्णत 100  

52 हकवारा वा हकदाय प्रभान्णत 100  

53 अवववावहत प्रभान्णत 200  

54 जग्गा येखाॊकन कामग वा सो कामगभा योहवय 100  

55 जग्गा धगनऩजुाग हयाएको गसपारयस 100  

56 ऩजुागभा घय कामभ गने गसपारयस 200  

57 अॊग्रने्ज गसपारयस तथा प्रभान्णत प्रगत ऩेज 500  

58 गभराऩत्र कागत/उजयुी दताग 200  

59 ववऻाऩन कय 500  

60 जधभ दताग 50  

61 भतृ्म ुदताग  50  
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क्र.सन मववरण दररेट कैमर्यत  

६२ बसाई सराई आउन े/ जान े ५०  

६३ पक्का घरको समजफमन वापत  ५०  

६४ ीन्य सबै प्रयोजनको समजफमन वापत ५००  

६५ ीचल सम्पमत मलु्याङ्कन ०.२० प्रमतशत   

६६ रकम कलम उठाई मदईए वापत  ५ प्रमतशत  

६७ सम्बन्धमवच्छेद दताफ   ५०  

६८ मबवाह दताफ  ५०  

६९ नयााँ व्यवसाय दताफ २००  

७० व्यवसाय नमवकरण दताफ २००  

७१ स्थानअय हातहमतयार नमवकरणको लामग मसर्ाररस  ५००  

७२ मसर्ाररस हाइड्रोपावर    

७३ हाइड्रोपावरको चाहर (प्रमतरोपनअ) 

क) चाहर 

ख) मसम 

ग) दोयम 

घ) ीब्बल  

 

२०० 

३०० 

४०० 

५०० 

 

६६ उल्लेमखत बाहके  

क) मसर्ाररस 

ख) प्रमामणत  

ग) सनसोमधन 

 

१०० 

२०० 

२०० 

 

 

पनुश्र्व: मामथ उल्लेख भएका बाहके ीन्य व्यावसामहक तथा ीन्य क्षेत्रहरुमा कर तथा दस्तुर पने नपेाल सरकारको काननु नबमझने गरअ 

गाउाँ कायफपामलकाको बैठकले मनणफय गरअ गाउाँ सभाबाट ीनमुोदन गरअ बनाई लाग ुगन ेमसर्ाररस छ । 


