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आतँ िखोला गाउँपातलका तित्र बनेका

सम्पति कर िर्फ:
िौतिक सं रचना (घर, गोठ, शौचालय लगायि अन्य) र

सं रचनाले ओगटे को जग्गा (५४७६ वगफ कक.मी. वा जुन कतम हुन्छ) मा सम्पति कर लगाइनेछ ।

िौतिक सं रचनाको मुल्य िपतसल बमोजजम मूल्य तनिाफरण गरी जग्गाको हकमा अनुसूची १(क)
मा उल्लेजखि सड्कसँग जोतिएका र नजोतिएका जग्गाको मूल्य बमोजजम तनिाफरण गररनेछ ।
िपतसल:
क्र.सं .

सं रचनाको प्रकार

प्रतिवगफ कर्ट मुल्य (रु.) कैकर्यि

१

आर. तस. तस पक्की घर

८००।

२

ब्लक, तसमेन्ट, जोिाइ जस्िा वा ढु ङ्गाको छाना ५००।
िएको घर

३

ढु ङ्गा माटो जोिाइ िएको ढु ङ्गा जस्िा, खर को छाना ३००।
िएको

ह्रास कट्टी िर्फः

आतँ िखोला गाउँपातलका तित्रका िपतसल बमोजजमका िौतिक सं रचनाको ह्रास कट्टी िपतसल बमोजजम
गररनेछ ।
क्र.सं .

सं रचनाको प्रकार

ह्रास कट्टी प्रतिवर्फ

१

आर. तस. तस पक्की घर

२

ब्लक, तसमेन्ट, जोिाइ जस्िा वा ढु ङ्गाको छाना िएको घर २ प्रतिशि

३

ढु ङ्गा माटो जोिाइ िएको ढु ङ्गा जस्िा,खर को छाना िएको ३ प्रतिशि
•

कैकर्यि

१ प्रतिशि

कर योग्य सम्पतिको वाकर्फक करको दर

क्र.सं . कर योग्य एकीकृि सम्पजिको मुल्य

वाकर्फक दर

१

रु ५ लाख सम्मको

एक मुस्ट रु ५०।–

२

रु ५लाख दे जख ५० लाख रुपैया सम्म

प्रति लाख रु २०।–

३

रु ५१लाख दे जख १ करोि रुपैया सम्म

प्रति लाख रु २५।–

४

रु १ करोि १ लाख दे जख

प्रति लाख रु ३०।–

२ करोि सम्म

कैकर्यि

५

रु २ करोि १ लाख दे जख

३ करोि सम्म

प्रति लाख रु ३५।–

६

रु ३ करोि १ लाख दे जख माति ५ करोि सम्म प्रति लाख रु ४५।–

७

रु ५ करोि िन्दा माति

प्रति लाख रु ५०।–

नोट: मुल्यांकन रकमलाइ रु लाखमा पररणि गरर करको दर तनिाफरण हुनेछ ।
•
क्र.सं .
१

गाउँपातलकाबाट तलईने घर जग्गा बहाल करको दर (प्रति रोपनी रु):
कववरण

आतँ िखोला गाउँपातलका क्षेत्रतित्रको घर, पसल,

वाकर्फक दर
१०%

ग्यारे ज, गोदाम, टहरा, शेि(छप्पर), कारखाना,
जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंजशक रुपमा बहालमा
ददएकोमा सम्वजन्िि िनीबाट बहाल रकमको
२

आतँ िखोला गाउँपातलका क्षेत्रमा तनमाफण, रे खदे ख वा
सञ्चालन गरे को हाट बजार र सावफजतनक स्िल,
ऐलानी जग्गा वा बाटोको छे उमा अस्िायी पसल
िाप्न ददए वापि प्रति वगफर्ूट मातसक बहाल
कवटौरी कर

२।–

कैकर्यि

