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गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक ऐन ,२०७५ 

(गोलन्जोर गाउँ सभाबाट पाररत) 
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गोलन्जोर गाउँपाललका अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न गनि बनेको ऐन, २०७५ 

प्रस्तावनााः  गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक वर्ि 207५/07६ को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई 
कार्ािन्वर्न गनिको लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट दिने तथा आर् संकलनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि वाञ्छनीर् भएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बिोजजि गोलन्जोर गाउँपाललका गाउँ सभाले र्ो ऐन 
बनाएको छ ।  

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भाः (1) र्स ऐनको नाि “गोलन्जोर गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, 207५” 
रहेको छ । 

(2) र्ो ऐन 207५ साल श्रावण 1 गतेिेजि गोलन्जोर गाउँपाललका िेत्रिा लागू हनेुछ । 

२. सम्पलत कराः र्स गाउँपाललकाको िेत्रलभत्र अनसूुजि (1) बिोजजि सम्पजत्त कर/घरजग्गा कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । र्स गाउँपाललकाले जस्वकृत गरेको  सम्पती कर व्र्बस्थापन 
कार्िववलध २०७४ िा व्र्बस्था भए बिोजजि र्स गाउँपाललकाले आ व २०७५/०७६ िेजि 
सम्पलत कर लाग ुहनेु छ । 

३.  

४. भलूि कर (िालपोत):गाउँपाललका िेत्रलभत्र अनसूुजि (2) बिोजजि भलूि कर (िालपोत) लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ ।  

५. घर वहाल कराः  र्स गाउँपाललका िेत्रिा व्र्ावसावर्क रुपिा घर भाडािा लगाउनेहरुबाट घर 
बहाल रकिको १० प्रलतशत रकि घर बहाल करको रुपिा ललइने छ ।  

६. व्र्वसार् कराः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवािा पूजँीगत लगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारिा अनसूुजि (4) बिोजजि व्र्वसार् कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

७. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकराः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्जि वा संस्थाले ऊन, िोटो, 
जलडबटुी, वनकस, कवाडी िाल र प्रिललत कानूनले लनरे्ध गररएको जीवजन्त ुवाहेकका अन्र् ितृ 
वा िाररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ, पवाँि, छाला जस्ता बस्तकुो व्र्ाावसावर्क कारोवार गरेवापत 
अनसूुजि (5) बिोजजिको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

८. सवारी साधन कराः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अनसूुजि (6) बिोजजि 
सवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजजि हनेुछ । 
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९. ववज्ञापन कराः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनेु ववज्ञापनिा अनसूुजि (7) बिोजजि ववज्ञापन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा अन्र्था व्र्वस्था 
भएको अवस्थािा सोवह बिोजजि हनेुछ । 

 

१०. िनोरन्जन कराः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनेु िनोरन्जन व्र्वसार् सेवािा अनसूुजि (8) बिोजजि 
व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ ।।तर, प्रिेश काननु स्वीकृत भई सो काननुिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोवह बिोजजि हनेुछ । 

११. बहाल लबटौरी शलु्काः र्स गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनिािण, रेििेि वा संिालन गरेका अनसूुजि 
(9) िा उल्लेि भए अनसुार हाट बजार वा पसलिा सोही अनसूुजििा भएको व्र्स्था अनसुार बहाल 
लबटौरी शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१२. पावकि ङ शलु्काः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पावकि ङ सवुवधा उपलब्ध गराए वापत 
अनसूुजि (10) बिोजजि पावकि ङ शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

१३. टे्रवकङ्ग, काार्ोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र रा र्ाफ्टीङ्ग शलु्काः  गाउँपाललकााले 
आफ्नो िेत्रलभत्र टे्रवकङ्ग, कार्ोवकड, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्लार्र र रा र्ाफ्टीङ्गसेवा वा 
व्र्वसार् संिालन गरेवारत अनसूुजि (11) बिोजजिको शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१४. पर्िटन सेवा शलु्क, गाउँपाललकाले लनिािण, संिालन वा व्र्वस्थापन गरेकाो अनूसूजि 12 िा 
उजल्लजित स्थानीर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएको सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुजििा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

१५. सेवा शलु्क र्स गाउँपाललकाले आफ्नो िते्रिा स्थालनर् सरकार संिालन ऐन २०७४ िा व्र्बस्था भए 
बिोजजि सेवा शलु्क लगाउने छ । 

१६. कर छुटाः र्स ऐन बिोजजि कर लतने िावर्त्व भएका व्र्जि वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन वकलसिको 
कर छुट दिईने छैन ।  

१७. कर तथा शलु्क संकलन सम्बजन्ध कार्िववलधाः र्ो ऐनिा भएको व्र्वस्था अनसुार कर तथा शलु्क 
संकलन सम्बजन्ध कार्िववलध गाउँ कार्िपाललकाले तोके अनसुार हनेु छ । 
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अनसूुिीहरू 

अनसूुिी-१ 
  

कर िस्तरुको नािाः सम्पजत्त कर 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू.  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 
अनिुालनत रकि  

१ सम्पजत्त स्रोत प्रिाजणत 0=05% 
१०००००।- 

hDdf 
१०००००।- 

अनसूुिी-२ 
 

क/ िस्तरुको नािाः भलूि कर 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू. 

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 
अनिुालनत रकि  

१ िेत प्रलतरोपनी लसफाररस ५० 
२००००० 

२ jf/L k|lt/f]kgL २० 
1००००० 

३ 

hUufwgL k|df)fk"hf{िा 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनाक लालग 
सटर लनकालेर बनाइएको 
आरलसलस पक्की घर/प्रथि 
तला gS;fkf; पक्की प्रलत 
स््वाएर वफट  ५ 

१५००००।- 

४ 

hUufwgL k|df)fk"hf{िा 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनाक लालग 
सटर लनकालेर बनाइएको 
आरलसलस पक्की घर/िोस्रो  
तला gS;fkf; पक्की प्रलत 
स््वाएर वफट             ६ 

२००००० 
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५ 

hUufwgL k|df)fk"hf{िा 
व्र्ापाररक प्रर्ोजनाक लालग 
सटर लनकालेर बनाइएको 
आरलसलस पक्की घर/तेस्रो वा 
लस भन्िा िाथी  तला 
gS;fkf; पक्की प्रलत 
स््वाएर वफट          ७ 

३००००० 

६ 

आवालसर् घर वनाइएको 
पवहलो तला  प्रलत 
स््वावार्र वफट         ४ 

150000 

७ 

आवालसर् घर वनाइएको 
िोस्रो  तला  प्रलत 
स््वावार्र वफट ५ 

२००००० 

८ 

आवालसर् घर वनाइएको 
तेस्रो तला वा सो भन्िा 
िालथ प्रलत स््वावार्र वफट ६ 

२१५००० 

   जम्िा 
 

१५१५००० 

अनसूुिी 3 
 

कर िस्तरुको नािाः #/axfn कर 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू. 

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 
अनिुालनत रकि  

१ 

#/ axfn s/ -s+kgL, 

;+# ;+:yf ef*fdf eP_ ५०० 
10000 

२ 

xf^ahf/ s/ j*f g+= 

3 sf] jflif{s 
 ३०,००० 

३ 

xf^ahf/ s/ j*f g+= 

5 sf] jflif{s 
२०,००० 

४ 

xf^ahf/ s/ j*f g+= 

7 sf] jflif{s 
५०,००० 

hDdf 
१००००० 
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अनसूुिी 4 
 

कर िस्तरुको नािाः Joj;fo कर 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू. 

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 
अनिुालनत रकि  

१ xf]^n Joj;fo, वावर्िक 2००० 
100000 

२ 

xf]^n / u]i^xfp;,  

dfl;s 1००० 
150000 

३ lu|n pb\of]u,  dfl;s 300 
१०८०० 

४ 

xf*{j]o/ k;n, dfl;s 
ठुलो रु.१००० /सानो 
िालसक रु. ५०० १०००/५०० 

 ४२००० 

५ 

pb\of]u &"nf] िताि -
७००० 
 ७००० 

 10000 

६ pb\of]u िझोला btf{ ५००० 
५००० 

 
उद्योग लघ ुतथा कुटान 
वपसान लिल  १०० 

३६००० 

७ pb\of]u ;fgf] नवीकरण २०० 
७००० 

8 pb\of]u िझोला नवीकरण{ ३०० 
८००० 

९ pb\of]u ठूलो नवीकरण ५०० 
१०००० 

 
लघ ुउद्योग तथा लिल 
नववकरण वावर्िक १०० 

३००० 

१० pb\of]u ;fgf] btf{              १००० 
१०००० 

११ 

df]^/ ;fOsn js{;k 
सानो िालसक-३०० 
ठुलो िालसक-१००० 1000/३०० 

4२000 
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१२ s|;/ pb\of]u btf{ १५००० 
१5000 

१३ 

s|;/ pb\of]u ;+rfng 

dfl;s २५००० 
२5000 

१४ 

k]^|f]n kDk ;+rfng 

dfl;s 1000 
१२000 

१५ dlb/f pb\of]u btf{ २००० 
20000 

१६ 

dlb/f las|L ljt/)f ठुलो 
पसलहरु dfl;s-१००० 
सानो िालसक-३०० १000/३०० 

 २१६००० 

१७ ;+# ;+:yf द्र्ता l;kmfl/; 500 
५000 

१८ ;fgf v'b|fk;n dfl;s 100 

30000 

१९ sk*f k;n dfl;s 500 

30000 

२० s'sf& lgsf;L 1500 

40000 

२१ 
व्र्जिको जग्गा रुि कटान 
लसफाररस प्रलत रु. ५० 

५००० 

२२ 

;+# ;+:yf pb\of]u btf{ 

l;kmfl/; 1000 

10000 

२३ 

On]lS^l;og k;n सानो 
dfl;s-१०० 
ठुलो िालसक -५०० ५००/१०० 

१०000 

२४ KnfO km|ofS^|L btf{ १५००० 
1५००० 

 KnfO km|ofS^|L  िालसक २००० 
२४००० 

 KnfO km|ofS^|L  नववकरण ५००० 
५००० 

२५ 

kmlg{r/ pb\of]u सानो 
btf{ िालसक -५०० 
टुलो िालसक -१५००० १5000/५०० 

50000 

२६ 

kmlg{r/ ;KnfO, dfl;s 

िूल्र्को १ प्रलतशत   

20000 
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२७ pb\of]u &fp;f/L 2500 

10000 

२८ 

kmlg{r/ pb\of]u 

gjLs/)f jflif{s 200 
७००० 

२९ 

('+uf, lu^L, afn'jf वववि 
कर प्रलत वटप- 
ठुलो ड्रि ट्रक गाडी-
१००० 
सानो लिलन ट्रक-७०० 
ट्रर्ा्टर-४०० 

१०००/७००/४०० 
 

३०००००० 

 

('+uf, lu^L, afn'jf 
लनकाजश कर प्रलत वटप- 
ठुलो ड्रि ट्रक गाडी-५०० 
सानो लिलन ट्रक-४०० 
ट्रर्ा्टर-३०० ५००/४००/३०० 

२००००० 

 

ढुङ्गा िानीबाट वा िोला 
तथा साविजलनक स्थलिा 
संजित ढुङ्गा उत्िनन कर 
प्रलत वटप- 
ठुलो ड्रि ट्रक गाडी-३०० 
सानो लिलन ट्रक-२०० 
ट्रर्ा्टर-१००  ३००/२००/१०० 

२०००० 

 

ढुङ्गा िानीबाट वा िोला 
तथा साविजलनक स्थलिा 
संजित ढुङ्गा उत्िनन कर 
प्रलत वटप- 
ठुलो ड्रि ट्रक गाडी-४०० 
सानो लिलन ट्रक-३०० 
ट्रर्ा्टर-२०० ४००/३००/२०० 

४०००० 

३१ 

लनजी ववद्यालर् पूवि 
प्राथलिक अनिुलत 
१००००, प्राथलिक 
१४०००, िाध्र्लिक 
२०००० 

 १००००/१४०००/२०००० 
 

२०००० 
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३२ 

लनजी ववद्यालर् पूवि 
प्राथलिक नवीकरण वावर्िक 
३०००, प्राथलिक ५०००, 
िाध्र्लिक ७००० र  ७०००/५०००/३००० 

८००० 

३३ 

lgdf{)f Joj;fo s/ 

k|lt #= &]Ssfsf] 50 
रू. 

 

 

                                       hDdf 
४१३५८०० 

अनसूुिी 5 
 

कर िस्तरुको नािाः h*La'^L sjf*L / hLjhGt' कर 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू.  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 
अनिुालनत रकि  

१ 

vo/ lgsf;L h*La'^L 

-8 ^gsf]_ १०००० 
 50000 

२ 

;Nnfsf] vf]^f] k|lt 

l^g ५० 
20000 

३ 

kmnkm"n तथा तरकारी 
lgsf;L व्र्वसार्ी k|lt 
s]=hL= 1 

5000०० 

४ 

rf}kfof lgsf;L e}+;L, 

uf]? / afv|f lgsf;L 100×50×10 

5000 

५ 
कुिरुा लनकाजश प्रलत 
गालड  ५०० 

१५००० 

  

hDdf 

५९०००० 

अनसूुिी 6 
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कर िस्तरुको नािाः ;jf/L ;fwg s/ 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू.  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

&"nf uf*L Uof/]h 

k|ltdlxgf १५०० 
30000 

  

hDdf 

30000 

अनसूुिी 7 
 

कर िस्तरुको नािाः lj!fkg s/ 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

  

वाल पेजन्टङ प्रलत 
स््वाएर वफट  १०० 

१०००० 

१ 

होलडङ बोडि प्रलत स््वाएर 
वफट रू  ५० 

६८००० 

 जम्िा  
७८००० 

अनसूुिी 8 
 

कर िस्तरुको नािाः dgf]/Ghg s/ 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

dgf]/Ghg s/ वपज्नक 
स्पोट प्रवेश शलु्क ५०० 

१०००० 

  जम्िा 
१०००० 

अनसूुिी 9 
 



खण्ड २ संख्या १  गोलन्जोर गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्र  भाग १ लिलि २०७५/०३/३२ 

 

11 
 

कर िस्तरुको नािाः axfn lj^f}/L z'Ns 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

 axfn lj^f}/L z'Ns 

ऐलानी पलति जग्गा प्रलत 
स्कावार्र वफट  २-८  

२००००० 

  जम्िा 
२००००० 

अनसूुिी 10 
 

कर िस्तरुको नािाः kfls{ङ z'Ns 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर  

cf=j=०७५/७५६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

 kfls{ङ z'Ns  िोटर 
साइकल प्रलत घन्टा रू. 
५, सानो सवारी साधन 
कार जजप र भेन रू. 
१५ र ठूला सवारी 
साधन बस ट्रक २५ रू २५/१५/५ 

२०,००० 

  जम्िा 
२०,००० 

अनसूुिी 11 
 

कर िस्तरुको नािाः ^|]lsङ, sf]of]lsङ, क्यfgf]Oङ, बन्जी जजम्पङ, 
जजपफ्लार्र र र्ािजफ्टङ z'Ns 

 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि 
 

 

१ 

 ^|]lsङ, sf]of]lsङ, 
क्यfgf]Oङ, बन्जी 
जजम्पङ, जजपफ्लार्र र 
र्ािजफ्टङ z'Ns नभएको 

 

0 
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अनसूुिी 12 
 

कर िस्तरुको नािाः ;]jf, z'Ns, b:t'/ / cGo l;kmfl/; b:t'/ 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू.  

cf=j=०७५/७६ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

gfd;f/L l;kmfl/; 

d'r'Nsf ५०० 
10000 

२ 

gftf k|dfl)ft 

l;kmfl/; g]kfnL १०० 
5000 

३ 

gftf k|dfl)ft 

l;kmfl/; c+u|]hL ५०० 
१5000 

४ 

rf}xbL -rf/lsNnf_ 

k|dfl)ft बैंवकङ 
प्रर्ोजनका लालग ५०० 
र अन्र् ३०० रू 

 

10000 

५ 

cljjflxt k|dfl)ft, 

c+ग्रजेी 1000 

10000 

६ 

रकि कलि 
उठाइदिएको उठेको 
रकिको ५ प्रलतशत   

 

 काठ आपूलति लसफाररस ५०० 
५००० 

७ सािान्र् लसफाररस रू.  १०० 
४२००० 

८ अन्र् प्रलतललवप रू.  २०० 
३०००० 

९ पेशा प्रिाजणत अंग्रजेी रु.  ५०० 
२५००० 

१० पेशा प्रिाजणत नेपाली रू.  २०० 
१०००० 

११ 

व्र्जि गत घटना िताि 
रू.  ५० 

२५००० 

१२ 

प्रलतललवप नागररकता 
लसफाररस रू.   २०० 

३०००० 
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१३ घरवाटो कार्ि लसफाररस   रू. ५०० 
१०,००० 

१४ 

घरबाटो लसफाररस ववपी 
र िध्र्पहाडी ५०० 
अन्र् २०० रू  ५००/२०० 

२५००० 

१५ 

गाउँपाललका अनिुान 
रकिको सेवा शलु्क १ 
प्रलतशत कर १ प्रलतशत 

७००००। 

१६ 

पश ुउपिार िताि िस्तरु 
क भैसी रागा रु१००। 
ि गाई गोरु ७५। 
ग बाख्रा बोका रु २५। 
घ बर्र बोका लगाएको 
रु २००। 

१००। 
७५। 
२५। 
२००। 

 

१००००। 

४०००। 
१०००। 

१५०००। 

१७ 
न्र्ार्ीक लनबेिन िस्तरु 
प्रलत लनबेिन  १००। 

४०००। 

१५ ck'tfnL wg l;kmfl/; 1000 

5000 

  

hDdf 
३,४६,००० 

अनसूुिी 13 
 

कर िस्तरुको नािाः ko{^g z'Ns 
 

लस.नं. कर िस्तरुको नाि िर/रू. 

cf=j=०७४/७५ 
िा उठ्ने 

अनिुालनत रकि 

१ 

भ्र् ुटावर प्रवेश शलु्क 
स्थानीर् ५० अन्र् नेपाली 
लाइ १०० र वविेशीलाइ 
२०० रू  २००/१००/५० 

२५००० 

२ जाि ुसकि स पटक  १००० 
५००० 

३ साइकल स्थानीर् ५०,  ५००/१००/५० 
२००००० 
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अन्र् १०० र वविेशी 
५०० रू.  

४ 

र्ािफवटङ पटक स्थानीर् 
१००, अन्र् नेपाली 
२०० वविेशी ५०० रू  ५००/२००/१०० 

५००००० 

५ 

स्थानीर् रेलडर्ो िताि  
५००० रू  ५००० 

५००० 

६ 

स्थानीर् रेलडर्ो नवीकरण 
वावर्िक १००० रू  १००० 

१००० 

७ 

लनजी एफ एि रेलडर्ो 
िताि २००० रू  २००० 

२००० 

८ 

लनजी एफ एि 
रेलडर्ोनवीकरण स्थानीर् 
३०० र अन्र्लाइ ५०० 
रू  ५००/३०० 

८०० 

९ 

पर्िटन िेत्र प्रवेश शलु्क 
स्थानीर् रू १०, अन्र् 
नेपाली २० र वविेशी 
५० रूपैर्ा ५०/२०/१० 

५००० 

१० सहकारी िताि २५०० रू  २५०० 
१२५०० 

११ 

सहकारी नवीकरण 
वावर्िक ५०० रू  ५०० 

६००० 

१२ 

सहकारी कारोवार अनसुार  
नवीकरण वावर्िक १ 
प्रलतशत थप हुँिै जाने    

१५००० 

१३ पत्रपलत्रका िताि १०००  १००० 
२००० 

१४ 

पत्रपलत्रका नवीकरण 
२००  २०० 

४०० 

१५ 

केवल वट लभ िताि 
३०००० रू  ३०००० 

३०००० 

१६ केवल वट लभ नवीकरण ५००० 
५००० 
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५००० रू 

  

hDdf 
८१४७०० 

 

 

अनुसूची-१४ 

  

कर दस्िुरको नािः अन्य सेवा शुल्क िथा दस्िरु 

 

लस.नं. कर दस्िुरको नाि दर/रू.  

cf=j=०७५/७६ 

िा उठ्ने 

अनुिालनि रकि 

१ अस्पिाल अनुिलि िथा नलवकरण - ५००० 

१५०००।– 

 

२ अस्पिाल िालसक सेवा शुल्क २५०० 

९०,०००।- 

३ स्कयाभेटर सुलचकृि प्रलि वर्ष- १००००० 

३००००० 

४ जे.लस.लव सुलचकृि प्रलि वर्ष- ७५००० 

२२५००० 

५ 

ईलन्जलनयर सुलचकृि -४०००प्रलि 

व्यलि थप हुदैं जान े

कम्पलन/पसल सलुचकृि-५००० ५०००/४०००  

९०,००० 

६ सरसफाई शूल्क  

३००००।- 

७ घर वहाल कर भाडाको १०% - 

२०००० 

hDdf 

७,७०,००० 

अनुसूची-१५ 

 

क/ दस्िुरको नािः एकककृि सम्पलि कर 

 

लस.नं. कर दस्िुरको नाि दर/रू. 

cf=j=०७५/७६ 

िा उठ्ने 

अनुिालनि रकि 
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१ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.१५०००० सम्िको 

रु.२० बार्र्षक २० 

२५००० 

२ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.१५१००० दलेख 

५००००० सम्िको बार्र्षक ४० 

५०००० 

३ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.५००००१ दलेख   

१०,०००० सम्िको बार्र्षक                               ६० 

१००००० 

४ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.१००००१दलेख 

१५००००० सम्िको बार्र्षक             ८० 

१२५००० 

५ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.१५००००१ दलेख 

२०००००० सम्िको बार्र्षक          १०० 

१५०००० 

६ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.२०००००१ दलेख 

२५००००० सम्िको बार्र्षक        १२० 

१७५००० 

७ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.२५००००१ दलेख 

३०००००० सम्िको बार्र्षक       १४० 

१८०००० 

८ 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.३०००००१ दलेख 

३५००००० सम्िको बार्र्षक     १ ६० 

१८५००० 

 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.३५००००१ दलेख 

४०००००० सम्िको बार्र्षक १८० 

१९०००० 

 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.४०००००१ दलेख 

४५००००० सम्िको बार्र्षक २०० 

१९५००० 

 

आवास िथा सो आवासल ेओगटेको 

जग्गाको रु.४५००००१ दलेख 
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