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  सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७६ 
 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृ  लिल ः २०७६/०१/१५ 
प्रिाणीकरण लिल ः २०७६/०१/२५ 

 

प्रस्तावना 

गाउँपालिकिाई स्थानीर् स्रो को पररचािनिा सक्षि र प्रभावकारी बनाउन  था संलविान  था कानुनद्वारा प्रदि राजस्व 

अलिकारको उपर्ोग गदै स्थानीर् कर सङ्किन र व्यवस्थापनिा आत्मलनभयर बनाउन बाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको 

संलविानको अनुसूची ८  था स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ (आलथयक ऐन, २०७५ द्वारा संशोलि ) को दफा ५५ 

िे गाउँपालिकािाई आफ्नो के्षत्रलभत्र सम्पलि कर िगाउने गरी प्रदान गरेको अलिकारिाई कार्ायन्वर्निा ल्याउन र 

सम्पलि कर व्यवस्थापन प्रकृर्ािाई स्पष्ट, पारदशी  था व्यवस्स्थ  गनय, देवघाट गाउँपालिकाको स्रो  पररचािन  था 

व्यवस्थापन लनर्िाविी, २०७४ को दफा १२ बिोलजि गाउँ कार्यपालिकाको लिल  २०७६/०१/१५ को ३२ औ ंबैठकबाट 

र्ो सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७५ स्वीकृ  गरी िागु गररएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

पररभाषा र व्याख्ा 

१. संलिप्त नाि तथा प्रारम्भः र्ो कार्यलवलिको नाि “सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि - २०७६” रहेको छ र 

र्ो कार्यलवलि गाउँ कार्यपालिकािे स्वीकृ  गरेको लिल देस्ख िागु हुनेछ ।  

२. पररभाषाः लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा, 

क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई जनाउँछ । 

ख) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकािाई जनाउँछ । 

ग) “सभा” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई जनाउँछ । 

घ) “कार्यपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिकािाई जनाउँछ । 

ङ) “सम्पलि कर” भन्नािे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ (आलथयक ऐन, २०७५ द्वारा संशोलि ) को दफा 

५५ को उपदफा (१) बिोलजि देवघाट गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्रको घर र सोिे चचेको (पे्लन्थ एररर्ा) 

जग्गाको एकीकृ  रुपिा लहसाब गरी िगाइने सम्पलि कर िाई जनाउँछ ।  

च) “सम्पलि” भन्नािे कुनै व्यस्िका नाििा गाउँपालिका के्षत्रलभत्र रहेको घर र सोिे चचेको (पे्लन्थ एररर्ा) 

जग्गािाई जनाउँछ । 

छ) “संरचना” भन्नािे घर, टहरा, गोदाि, सेड, ग्यारेज, पखायिजस्ता स्थार्ी लनिायणिाई  जनाउँछ ।   

ज) “सािुदालर्क संस्था” भन्नािे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र गठन भई गाउँपालिकािा सूचीकृ  भएको सिुदार्िा 

आिारर  संगलठ  संस्थािाई जनाउँछ । 

झ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षिाई जनाउँछ । 

ञ) “प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ ” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् प्रिुखको रुपिा कार्य गनय 

 ोलकएको कियचारीिाई जनाउँछ । 

ट) “िूल्याङ्कन सलिल ” भन्नािे सम्पलि कर प्रर्ोजनका िालग जग्गा  था संरचनाको िूल्याङ्कन गनय 

गाउँपालिकाद्वारा र्स कार्यलवलि बिोलजि गलठ  सलिल िाई जनाउँछ ।  
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ठ) “बीजक ” भन्नािे करदा ािाई जानकारी लदने उदे्दश्यिे गाउँपालिकािे  र्ार गरेको सम्पलिको िूल्याङ्कन 

र सोिा िागे्न कर सम्बन्धी बीजकिाई जनाउँछ ।  

ड) “करदा ा” भन्नािे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र जग्गा  था संरचनाको स्वालित्व भएका व्यस्ििाई जनाउँछ । 

ढ) “स्वर्ि् लववरण दास्खिा” भन्नािे करदा ा आफैं िे आफ्नो सम्पलिको र्थाथय लववरण खोिी लनिायरर  

ढाँचािा गाउँपालिकािा बुझाउने कार्यिाई जनाउँछ ।   

ण) “स्थिग  सवेक्षण” भन्नािे गाउँपालिकाद्वारा गलठ  कियचारीको टोिी वा गाउँपालिकाबाट खटाएको कुनै 

कियचारीिे स्थिग  रूपिा छिफि सिे  गरी सूचना सङ्किन गने कार्यिाई जनाउँछ । 

 ) “टोि लवकास संगठन” भन्नािे सिाज पररचािन प्रकृर्ा िाफय    ोलकएको भौगोलिक के्षत्रको टोि  था 

सिुदार्को आलथयक, सािालजक  था संस्थाग  लवकासका िालग एक पररवार एक सदस्यको अविारणािा 

आिारर  भई गठन र सञ्चािन भएको र गाउँपालिकािा सूचीकृ  भएको स्थानीर् स्तरको संघ, संस्था र 

सिूहिाई जनाउँछ । 

थ) “लनजी के्षत्र” भन्नािे स्वीकृल  प्राप्त लनजी के्षत्रका कम्पनी, फिय, संस्था, व्यावसालर्क व्यस्ि वा संगलठ  

सिूहिाई जनाउँछ ।  

द) “सरोकारवािा” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्िे प्रत्यक्ष रूपिा प्रभाव पाने व्यस्ि वा संस्थािाई 

जनाउँछ ।  

ि) “सम्पलि िनी” भन्नािे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफ्ना नाििा जग्गा  था संरचना भएका व्यस्ि, सरकारी 

 था अिय सरकारी लनकार् वा संघ संस्थािाई जनाउँछ ।   

न) “कार्ायिर्” भन्नािे देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई जनाउँछ । 

 

पररचे्छद – २ 

सम्पलि करको दर तथा सम्पलि िूल्याङ्कन 

३. सम्पलि करको दरः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र िगाउने सम्पलि करको दर अनुसूची–१ को ढाँचािा 

देवघाट गाउँ सभािे स्वीकृ  गरेको स्थानीर् आलथयक ऐनिा उले्लख भए बिोलजि हुनेछ । र्स्तो कर आलथयक 

वषयको श्रावण १ ग ेदेस्ख िागु हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कर िागु गदाय आलथयक वषयको सुरु िलहनाको सुरु लदन बाहेक अलघ वा पलछ हुने 

गरी िगाइने छैन । 

४. सम्पलि िूल्याङ्कन प्रकृर्ाः (१) दफा ३ बिोलजि कर िगाउने प्रर्ोजनको िालग गाउँपालिकािे आफ्नो 

के्षत्रलभत्रको जग्गािाई आवश्यक ा अनुसार के्षत्र लवभाजन गरी त्यस्तो के्षत्र वा प्रते्यक वडाका बालसन्दाको 

सम्पलिको लववरणको िग  कार्ि गरी अनुसूची–२ को ढाँचािा  र्ार गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लववरण  र्ार भएपलछ सम्पलिको िूल्याङ्कनका िालग गाउँपालिकािे दक्ष र 

लवशेषज्ञ सिे  रहेको बढीिा ५ जनाको िूल्याङ्कन सलिल  गठन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि गलठ  सलिल को कार्ायवलि  ीन वषयको हुनेछ । 

(४) िूल्याङ्कन सलिल िे सम्पलि कर िगाउन र्ोग्य िूल्य लनिायरण गनय लसफाररस गदाय देहार्का आिारिा 

गनेछः– 

क) सम्पलि कर िगाउन र्ोग्य िूल्य लनिायरण गदाय प्रचलि  बजार भाउिाई आिार िाने्न, 

ख) भौल क संरचनाको िूल्य प्रचलि  बजार भाउबाट कार्ि हुन आएको िूल्यिा ह्रास कट्टी गने, 

ग) खण्ड (क) बिोलजि िूल्याङ्कन गने प्रर्ोजनको िालग ह्रास कट्टी गदाय संरचनाको वनोटको आिारिा 

प्रते्यक  ीन वषयिा छ प्रल श देस्ख बीस प्रल श सम्म गने, 
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घ) जग्गा बाहेक अन्य भौल क संरचनाको िूल्याङ्कन दर संरचनाको बनोट, त्यसको आलथयक उपर्ोगको 

िहत्वको आिारिा  िूल्य लनिायरण गने, 

ङ) भौल क संरचनाको िूल्य लनिायरण गदाय क्षल ग्रस्त वा भते्कको अवस्था भएिा क्षल ग्रस्त वा भते्कको 

भाग बराबरको िूल्य घटाउने । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि सम्पलिको िूल्याङ्कन लसफाररस भइसकेपलछ गाउँपालिकािे सम्पलिको िूल्याङ्कन 

दर अलघल्लो आलथयक वषयको असार िलहनालभत्र लनिायरण गरर सकु्न पनेछ । 

५. कर असुिी  प्रकृर्ाः (१) दफा (४) बिोलजि कार्ि गररएको करर्ोग्य सम्पलिको िूल्याङ्कन र सो बिोलजि 

िागेको सम्पलि कर भुिानीको िालग गाउँपालिकािे सम्बस्न्ध  करदा ा सिक्ष िंलसर िलहनालभत्र बीजक 

पठाइ सकु्न पनेछ ।  

(२) उपदफा (२) बिोलजि प्राप्त लबि अनुसारको बुझाउनु पने कर सम्बस्न्ध  करदा ािे सोही आलथयक वषयलभत्र 

गाउँपालिकािा बुझाउनु पनेछ । 

६. कर निागे्ः (१) र्स कार्यलवलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेस्खएको भए ा पलन देहार्को सम्पलििा सम्पलि कर 

िागे्न छैनः– 

क) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् सरकारको स्वालित्विा रहेको घर र जग्गा, 

ख) सरकारी अस्प ािको घर र घर जग्गा, 

ग) गुठीको स्वालित्विा रहेको जग्गा, 

घ) िुनाफाको उदे्दश्य नराखी सञ्चािन गररएको सरकारी लशक्षण संस्था, कम्पनी, सलिल , प्रालिकरण, बोडय र 

सरकारी संस्थाको घर र घरजग्गा, 

ङ) िुनाफाको उदे्दश्य नराखी सञ्चािन भएका संघ, संस्थाको घर र घर जग्गा, 

च) िालियक संस्था (िस्न्दर, गुम्बा, चचय, िस्िद आलद) को घर र घर जग्गा, 

छ) खानेपानी सङ्किन पोखरी, हवाई िैदान, लवद्रु्  उत्पादन गृह, िसानघाट, बसपाकय , रंगशािा, उद्यान, 

पाकय  जस्  ा सावयजलनक उपर्ोगका स्थिहरू, 

ज) राजदू ावास, वालणज्य लनर्ोग, कुटनैल क लनर्ोगका घर र घर जग्गा । 

(२) र्स कार्यलवलि बिोलजि सम्पलि कर िगाउने भलन  ोकेको घरजग्गा बाहेकका अन्य जग्गािा भूलिकर 

(िािपो ) िगाइनेछ ।  

 

पररचे्छद – ३ 

सम्पलिको लववरण सङ्किन तथा अलभिेख सम्बन्धी व्यवस्था 

७. सम्पलिको लववरण सङ्किन लवलिः (१) गाउँपालिकािे सम्पलि कर िागु गने प्रर्ोजनका िालग अलघल्लो 

आलथयक वषयदेस्ख नै करदा ाका नाििा रहेको सम्पलिको लववरण सङ्किन कार्यको सुरुवा  गनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे सम्पलिको लववरण सङ्किनका िालग गाउँपालिकाको आफ्नै स्रो  र प्रर्ासबाट गाउँपालिका 

के्षत्रिा रहेका प्रते्यक व्यस्िका नाििा रहेको सम्पलिको पलहचान गरी सम्पलिको िग   र्ारी  था 

अद्यावलिक गनय स्थिग  सवेक्षण लवलि वा करदा ा स्वर्मे्ल उपिब्ध गराएको लववरणका आिारिा प्रते्यक 

व्यस्िका नाििा रहेको सम्पलिको पलहचान गने लवलििधे्य कुनै एक वा लिलश्र  लवलि प्रर्ोग गरी एकीकृ  

सम्पलिको िग   र्ार गनय सके्नछ । 

(३) गाउँपालिकािे करदा ाहरूको सम्पलिको लववरण सङ्किन गनयका िालग उपदफा (२) बिोलजि लवलिको 

छनोट गरी सकेपलछ सोको कार्ायन्वर्नका िालग कार्यर्ोजना सलह को पररर्ोजना प्रस्ताव स्वीकृ  गनुयपनेछ 

। (४) सम्पलिको लववरण सङ्किनका िालग पररर्ोजना प्रस्ताव बिोलजिको कार्य गनय िौजुदा जनशस्ि 
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अपर्ायप्त भई थप जनशस्िको आवश्यक ा परेिा त्यस्तो जनशस्ि प्रचलि  कानुन बिोलजि करारिा 

लनरु्ि गरी वा गुठी वा टोि लवकास संगठन वा अन्य संगलठ  वा सािुदालर्क संघसंस्थासँग सम्झौ ा गरी सेवा 

करारिा लिन सलकनेछ । 

 

८. स्वर्ि् लववरण दाखखिा सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे प्रते्यक  ीन वषयिा एकपटक गाउँपालिका 

के्षत्रलभत्रका सम्पलि िनीहरूिाई अनुसूची–३ बिोलजिको ढाँचािा सम्पलि लववरण दास्खिा गने सूचना आह्वान 

गनेछ । र्स्तो सूचना प्रकाशन र प्रसारण गदाय उपिब्ध सञ्चारका िाध्यिहरूिाई प्रर्ोगिा ल्याउनु पनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे सम्पलि कर िागु गने आलथयक वषय सुरु हुनुअगावै उपदफा (१) बिोलजिको सूचना जारी 

गरी करदा ाहरूबाट सम्पलि लववरण दास्खिा गने म्याद लदनु पनेछ । 

(३) गाउँपालिकािे उपदफा (१) र (२) बिोलजिको सूचना जारी गदाय पलहिो पटक करदा ाहरूिाई लववरण 

दास्खिा गनय पैं ीस (३५) लदनको म्याद लदनेछ । उि म्यादलभत्र लववरण दास्खिा हुन नसकी म्याद बढाउन 

आवश्यक ठानेिा पटकपटक गरी बढीिा  ीन िलहनासम्म म्याद बढाउन सके्नछ । 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (३) बिोलजि सम्पलिको लववरण दास्खिा गनय आह्वान गरेको सिर्ावलिलभत्र 

अनुसूची–४ बिोलजिको फाराििा आ-आफ्नो जग्गा  था संरचनाको सत्य थ्य लववरण भरी गाउँपालिकािा 

पेस गनुय सम्बस्न्ध  सम्पलि िनीको क यव्य हुनेछ ।  

(५) सम्पलि िनीहरूिाई लववरण फाराि भनय सहर्ोग गनयका िालग गाउँपालिकािे आवश्यक ा अनुसार 

स्थानीर् संघ, संस्था, सािुदालर्क संस्था, टोि लवकास संगठन  था स्वर्मे्सवकहरूिाई पररचािन गनय सके्नछ 

। 

(६) उपदफा (५) बिोलजिका संघ, संस्था, संगठन  था स्वर्मे्सवकहरू पररचािन गदाय सम्पलि कर सम्बन्धी 

अलभिुखीकरण गनुय पनेछ ।  

(७) कुनै करदा ािे सम्पलिको लववरण दास्खिा गरेपलछ जग्गाको स्वालित्विा पररव यन वा संरचना लनिायणका 

कारणिे सम्पलि थपघट भएिा प्राप्त गनेिे वा लनिायण गनेिे सोको प्रिाण सलह को लववरण पैं ीस (३५) 

लदनलभत्र गाउँपालिकािा बुझाउनु पनेछ ।  

(८) सम्पलिको लववरण सम्पलि िनी स्वर्मे्ल गाउँपालिकािा दास्खिा गनुय पनेछ ।  

(९) उपदफा (८) बिोलजि सम्पलि िनी स्वर्ि् उपस्स्थ  भई लववरण दास्खिा गनय नसकेिा सगोिको 

पररवारका कानुन बिोलजि उिेर पुगेका कुनै सदस्यिे वा सम्पलि िनीको वारेसनािा प्राप्त व्यस्ििे दास्खिा 

गनय सके्नछन् । पररवारका अन्य सदस्य नभएका नाबािक  था अशिका हकिा वडा सलिल को लसफाररस 

सलह  लनजको संरक्षकिे सम्पलि लववरण बुझाउन सके्नछ । 

(१०) संरु्ि स्वालित्विा रहेको सम्पलिको लववरण सम्पलि िनीहरूिे संरु्ि रुपिा वा सोिधे्य कुनै एकजनािे 

दास्खिा गनय सके्नछ । 

(११) कुनै करदा ािे सम्बस्न्ध  आलथयक वषयलभत्र सम्पलि लववरण फाराि दास्खिा नगरेिा वा झुट्टा लववरण 

दास्खिा गरेिा गाउँपालिकािे दफा (१८) बिोलजि थप शुल्क लिई लववरण फाराि बुलझलिन सके्नछ । 

(१२) र्स कार्यलवलििा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेस्खए ापलन करदा ािे कर लववरण दास्खिाको लनवेदन लदएपलछ 

सम्बस्न्ध  वडा कार्ायिर्िे सम्पिी कर बुलझलदनुपनेछ । 

 

९. सम्पलिको प्रिाण तथा लववरण सङ्किन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) करदा ािे जग्गाको लववरण दास्खिा गदाय 

के्षत्रफि सिे  खुिेको आफ्नो स्वालित्वको प्रिाण साथै पेस गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको पेस भएको प्रिाण आलिकाररक नभएिा त्यस्तो जग्गाको लववरण गाउँपालिकािे 

स्वीकार गने छैन । 
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(३) करदा ाहरूिे लववरण दास्खिा गदाय देहार् बिोलजिका कागजा हरू सिे  संिग्न गरी पेस गनुय पनेछःक) 

सम्पलि कर िागु हुनुभन्दा अलघल्लो आलथयक वषयसम्मको िािपो  वा भूलिकर ल रेको लनस्सा वा 

गाउँपालिकाको प्रिालण  लववरण ।ख) जग्गा िनी प्रिाणपुजायको प्रल लिलप वा जग्गाको स्वालित्व र के्षत्रफि 

खुिेको प्रिाण कागजा  ।ग) लनिायण सम्पन्न भएको वा घर भएको प्रिाण ।  

(४) दफा (६) बिोलजि सम्पलि कर निागे्न भनी  ोलकएको सम्पलििा प्रचलि  कानुन बिोलजि सम्पलि कर 

िागे्न कुनै व्यस्ि, संघ, संस्था वा लनकार्िे लनलि  अवलिसम्म प्रर्ोग गने गरी कुनै संरचना लनिायण गरेिा र्स्तो 

संरचनाको लववरण दास्खिा गने र सम्पलि कर बुझाउने दालर्त्व सम्बस्न्ध  लनिायणक ायको हुनेछ ।  

(५) प्रचलि  कानुन बिोलजि नक्सापास गरी लनिायण गनुयपने  र नक्सा पास नगरी लनिायण भएका संरचनाको 

सम्पलि लववरण बुझ्दा गाउँपालिकािे नक्सापास दसु्तरबाप  िागे्न रकिको अनुिान गरी सोको दुई गुना िरौटी 

लिई सम्पलि लववरण स्वीकार गनय सके्नछ । र्स्ता संरचनाको हकिा करदा ािे लदएको लववरणिाई नै आिार 

िानी घरको आकार, प्रकार एवं लनिायण लिल  कार्ि गरी सम्पलिको िूल्याङ्कन गररने छ । र्ो व्यवस्था भवन 

लनिायण सम्वन्धी  िापदण्ड पािना नभई लनिायण भएका संरचनाहरुको हकिा पलन िागु हुनेछ ।   र, र्सरी 

स्वीकार गररएको संरचनाको लववरणको कारणिे र्स्ता भवन नक्सा पास भएको वा िापदण्ड पुगेको िालनने 

छैन । 

(६) कर ल ने दालर्त्व भएका कुनै सम्पलि िनीको जग्गािा लनजको िञ्जुरनािा लिई अको व्यस्ििे संरचना 

लनिायण गरेिा संरचना सिे को लववरण दास्खिा गने  था कर बुझाउने दालर्त्व सम्बस्न्ध  जग्गा िनीको हुनेछ 

। (७) करदा ािे भरेको लववरण  था प्रिाण जाँच गरी द ाय गनय गाउँपालिकािे कियचारी वा टोिी खटाउन 

सके्नछ । र्स्ता कियचारी वा टोिीिे बुझ्न चाहेको सूचना वा िाग गरेको लववरण उपिब्ध गराउनु सम्बस्न्ध  

सम्पलि िनीको क यव्य हुनेछ । 

(८) गाउँपालिकािा सम्पलि कर लववरण दास्खिा गरी सम्पलि कर बुझाएको सम्पलि गाउँपालिकािा द ाय 

नभएको नर्ाँ व्यिीिे खररद गरेिा त्यस्तो व्यस्ििे ३५ लदन लभत्र खररद गरेको प्रिाण संिग्न गरी सम्पलि 

लववरण फाराि भरी गाउँपालिकािा बुझाउनु पनेछ । लढिो गरी बुझाएिा  ोलकए बिोलजिको थप शुल्क लिई 

गाउँपालिकािे लववरण बुलझलिन सके्नछ ।   

 

१०. सम्पलिको अलभिेख सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे वडाग  रूपिा करदा ाको िग  खडा गरी 

प्रते्यक सम्पलि िनीको सम्पलिको छुट्टाछुटै्ट लववरण देस्खने गरी अनुसूची–२ बिोलजिको ढाँचािा सम्पलिको 

अलभिेख राख्नु पनेछ । 

(२) सम्पलि लववरण अलभिेखिाई पुष्टीगने कागजा हरु सङ्किन गरी व्यवस्स्थ  रुपिे फाइलिङ गरी 

अद्यावलिक राख्नु पदयछ ।  

(३) सम्पलिको िग  लक ाब कम्तीिा  ीन वषयका िालग हुने गरी  र्ार गनुय पनेछ । र्स्तो िग  लक ाबिा 

करदा ािे दफा ८ को उपदफा (७) बिोलजि पेस गरेको लववरणका आिारिा अद्यावलिक गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) अनुसार सम्पलि लववरण अद्यावलिक गदाय अनुसूची–५ बिोलजिको दास्खिा लटपोट भरी 

सोका आिारिा जग्गा लदनेको खा ाबाट सम्पलि घटाई  था जग्गा लिनेको खा ािा सम्पलि बढाई अद्यावलिक 

गनुय पनेछ । 

(५) गाउँपालिकािे करदा ािे पेस गरेका लववरणहरू स्थिग  लनरीक्षण वा सम्बस्न्ध  लनकार्बाट सूचना प्राप्त 

गरी गनय सके्नछ । 

(६) गाउँपालिकािे सम्पलि कर व्यवस्थापन गनय कम्युटरीकृ  प्रलवलि प्रर्ोग गनय सके्नछ ।  
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पररचे्छद – ४ 

सम्पलिको िूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था 

११. सम्पलिको िूल्याङ्कन लवलिः (१) गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै एक व्यस्िका नाििा लवलभन्न स्थानिा रहेका 

सम्पलिहरूिाई अिग अिग िूल्याङ्कन गरी एकीकृ  गररनेछ ।  

(२) संरु्ि स्वालित्विा रहेको सम्पलििाई एक व्यस्िसरह िानी सोहीबिोलजि करदा ा कार्ि गररनेछ । 

संरु्ि स्वालित्वको सम्पलि सोही व्यस्िको अन्य सम्पलििा जोलडने छैन ।  

(३) सम्पलि कर प्रर्ोजनका िालग गाउँपालिकािे गरेको िूल्याङ्कन  ीन वषयसम्म कार्ि रहनेछ । 

(४) सम्पलि िनीिे पलहिोपटक पेस गरेको सम्पलि लववरण थपघट भएिा वा दफा १३ को उपदफा (३) 

बिोलजि करदा ाको सम्पलिको िूल्याङ्कन दर संशोिन भएिा त्यस्तो सम्पलिको पुनः िूल्याङ्कन गररनेछ ।   

(५) प्रते्यक आलथयक वषयको श्रावण १ ग ेका लदन करदा ाका नाििा कार्ि रहेको सम्पलिको िूल्याङ्कन गरी 

कर असुि गररनेछ । 

(६) सम्पलिको िूल्याङ्कन प्रर्ोजनको िालग जग्गािनी प्रिाणपुजायका आिारिा जग्गाको स्वालित्व  था के्षत्रफि 

कार्ि गररनेछ । 

(७) दफा ९ को उपदफा (४) बिोलजि लववरण प्राप्त सम्पलिको िूल्याङ्कन गदाय संरचनाको िात्र िूल्याङ्कन गरी 

सम्पलि कर असुि गररनेछ । 

(८) संरचनाको िूल्याङ्कन प्रर्ोजनका िालग संरचनाको प्रकार, बनौटको लकलसि, आकार, प्रर्ोग  था लनिायण 

लिल  करदा ािे पेस गरेको लववरण अनुसार कार्ि गररनेछ । 

 र, नक्सापास भएका संरचनाको हकिा नक्सापास प्रिाणपत्रिाई आिारका रूपिा लिन बािा पुगेको िालनने 

छैन । 

(९) एउटै जग्गा िनीको नाििा रहेका लसिाना जोलडएका लकिाहरुको िूल्याङ्कन गदाय त्यस्तो जग्गाहरुिधे्य 

कुनै लकिािे सडक छोएको रहेछ भने समु्पणय जग्गािाई एउटै प्लट िानी िूल्याङ्कन गररनेछ ।  

 र, जग्गाको सडकिे छोएको जग्गाको हद  ोलकएको अवस्थािा सो हद भन्दा पछालडको जग्गािाई सडकिे 

छोएको कार्ि गररने छैन ।(१०) गाउँपालिकािे संरचनाको िूल्याङ्कन गदाय लसनेिा हि, ठूिा उद्योग, 

किकारखाना जस्ता संरचनाहरुको स्थिग  रुपिा नै नापजाँच गरी िूल्याङ्कन गनय सके्नछ ।  

 

१२. िूल्याङ्कन सलिलत सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिकािे सम्पलिको िूल्याङ्कन आिार  र्ार गरी लसफाररस 

गनय र िूल्याङ्कन सम्बन्धी सिस्या सिािान गनयका िालग रार् सुझाव पेस गनय देहार् बिोलजिको सम्पलि कर 

िूल्याङ्कन सलिल  गठन गनेछः 

क) गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष : संर्ोजक  

ख) प्रल लनिी, िािपो  कार्ायिर् वा शाखाः  : सदस्य   

ग) प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ ः  : सदस्य  

घ) र्ोजना शाखा प्रिुखः  : सदस्य 

ङ) राजस्व शाखा प्रिुखः  : सदस्य सलचव 

(२) िूल्याङ्कन सलिल को बैठक कस्म्तिा िलहनािा एकपटक बसु्न पनेछ । सलिल को सदस्यिे गाउँ 

कार्यपालिका सदस्यिे पाएसरह बैठकभिा पाउनेछ । 

(३) िूल्याङ्कन सलिल को काि, क यव्य र लजमे्मवारी देहार् बिोलजि हुनेछः 

क) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका जग्गाको के्षत्र लवभाजन गरी अनुसूची–६ बिोलजिको ढाँचािा नू्यन ि िूल्याङ्कन 

दर लसफाररस गने । र्सरी िूल्याङ्कन लसफाररस गदाय सडकिे छोएको जग्गाको अलिक ि िम्बाईको सीिा 

सिे  खोल्नु पनेछ । 
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ख) संरचनाका हकिा सोको बनौट, रहेको स्थान, प्रर्ोग र िाभिाई सिे  लवचार गरी अनुसूची–७ बिोलजिको 

ढाँचािा िूल्याङ्कन दर लसफाररस गने ।  

ग) जग्गा  था संरचनाको िूल्याङ्कन दर लसफाररस गने प्रर्ोजनका िालग स्थिग  अध्यर्न, छिफि  था 

परािशय गोष्ठीको आर्ोजना गने । छिफि एवि् परािशयका िालग आवश्यक ा अनुसार स्थानीर् संघ, संस्था 

 था टोि लवकास संगठनका प्रल लनलििाई सिे  आिन्त्रण गने ।  

घ) सभािे स्वीकृ  गरेको िूल्याङ्कन उपर कुनै करदा ािाई लचि नबुझी लनवेदन लदएिा सोको जाँचबुझ गरी 

लनणयर्का िालग गाउँपालिका सिक्ष पेस गने । 

ङ) िूल्याङ्कन सम्बन्धिा प्राप्त गुनासा  था उजुरीहरूिा रार्सलह  लनणयर्का िालग गाउँपालिका सिक्ष 

लसफाररस सलह  पेस गने ।  

च) सम्पलि कर व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकािे  ोलकलदए  बिोलजिका अन्य कार्यहरू गने । 

छ) िूल्याङ्कन सलिल िे सम्पलि िूल्याङ्कन गदाय प्रचलि  बजार िूल्यिाई आिार बनाउने । 

ज) करदा ािे पेस गरेको जग्गाको िूल्याङ्कन अस्वभालवक रुपिा बढी पाइएिा छानलवन गरी िूल्याङ्कन गने 

। 

(४) िूल्याङ्कन सलिल िे रार्सुझाव  था सरसल्लाहका िालग आवश्यक ठानेका वडा अध्यक्ष  था अन्य 

व्यस्ििाई िूल्याङ्कन सलिल को बैठकिा आिन्त्रण गनय सके्नछ । र्स्ता आिस्न्त्र  सदस्यिे िूल्याङ्कन 

सलिल का सदस्यहरूिे पाएसरह सुलविा पाउने छन् ।  

 

१३. करदाताको सम्पलिको िूल्याङ्कनः (१) प्रते्यक करदा ाको सम्पलिको िूल्याङ्कन अनुसूची–८ बिोलजिको 

िूल्याङ्कन फारािको ढाँचािा प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे  ोकेको कियचारीिे गनेछन् ।  

 र, प्रिालणक सफ्टवर्र प्रर्ोग गरी सम्पलिको िूल्याङ्कन गनय र्सिे वािा पुर्ायएको िालनने छैन ।  

(२) जग्गाको िूल्याङ्कन गदाय सािान्य ः करदा ा स्वर्मे्ल पेस गरेको िूल्याङ्कन दरका आिारिा गररनेछ ।  

 र, करदा ािे पेस गरेको िूल्याङ्कनको दर सभािे  ोकेको नू्यन ि दरभन्दा कि भएिा सभािे  ोकेको 

नू्यन ि िूल्याङ्कन दर अनुसार िूल्याङ्कन गररनेछ । 

(३) करदा ािे दास्खिा गरेको िूल्याङ्कन दरिा सािान्य र्ा  ीन वषयसम्म कुनै पलन संशोिन गररने छैन । 

 र, करदा ािे आफ्नो सम्पलिको िूल्याङ्कनिा संशोिन गनय चाहेिा लनजको लनवेदनका आिारिा कारण 

िनालसब भएिा गाउँपालिकािे  ीन वषयिा एकपटकसम्म िूल्याङ्कन दर संशोिन गररलदन सके्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि िूल्याङ्कन दर संशोिन गदाय सभािे स्वीकृ  गरेको नू्यन ि िूल्याङ्कन हदभन्दा कि 

हुने गरी संशोिन गनय सलकने छैन ।   

(५) संरचनाको िूल्याङ्कन प्रर्ोजनका िालग ह्रास कट्टी गदाय अनुसूची–९ बिोलजिको दररेट अनुसार  ीन वषयका 

िालग एकैपटक गररनेछ । र्सरी हस कट्टी गदाय संरचनाको दस प्रल श  िूल्यिाई शेष िूल्य कार्ि रास्ख 

नबे्ब प्रल श सम्म हस कट्टी गररनेछ । 

 

१४. लववरण पेस नगने करदाताको सम्पलिको िूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै करदा ािे आफ्नो 

सम्पलिको लववरण दास्खिा नगरेिा गाउँपालिकािे त्यस्ता व्यस्ििाई लववरण दास्खिा गनय लिस्ख  आदेश वा 

सूचना लदन सके्नछ । त्यस्तो आदेश वा सूचनाको जानकारी पत्रपलत्रका, इिेि वा फ्याक्स िाफय   पलन जारी 

गनय सलकनेछ । र्स्तो आदेश पाएको वा सूचना जारी भएको लिल िे बाटोको म्याद वाहेक  ीस लदनलभत्र 

आफ्नो सम्पलिको लववरण दास्खिा गनुयपने दालर्त्व सम्बस्न्ध  करदा ाको हुनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि सम्पलिको लववरण दास्खिा गनय लदएको सिर्ावलिलभत्र सम्पलिको लववरण दास्खिा 

नगरेिा प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ  वा  ोलकएको कियचारीिे स्थिग  रूपिा बुझी अनुिालन  कर  ोकी 

लववरण बुझाउन लिस्ख  आदेश लदन सके्नछ ।  

 र, िूल्याङ्कन सलिल  कार्यर  रहेको अवस्थािा भने र्स बँुदा बिोलजिको कार्य िूल्याङ्कन सलिल िे गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको आदेश पाएको लिल िे पैं ीस (३५) लदनलभत्र र्थाथय लववरण पेस गरी जररवानाका 

साथै कर रकि चुिा गने दालर्त्व सम्बस्न्ध  करदा ाको हुने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोलजिको आदेश पाएको लिल लभत्र पलन करदा ािे लववरण बुझाई कर दास्खिा नगरेिा 

गाउँपालिकािे लनजको नाििा रहेको चिअचि सम्पलि रोक्का राखी सेवा बन्द गने वा अन्य कुनै  ररकािे 

कर असुि गनय सके्नछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि कर असुि गदाय प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे िागेको समू्पणय खचयसिे  सम्बस्न्ध  

करदा ाबाट असुिउपर गनय सके्नछ । र्स्तो खचय लनजिे ल नुयपने कर रकिको दोब्बरभन्दा बढी हुनेछैन । 

(६) कुनै करदा ािे बैंक वा लवलिर् संस्थािा लि ो बाप  राखेको सम्पलिको बैंकिे सम्पलि कर चुिागनय 

चाहेिा बैंकको अनुरोििा प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे त्यस्तो लि ो जग्गाको िात्र िूल्याङ्कन गरी सम्पलि 

कर असुि गनय सके्नछ । 

 

पररचे्छद – ५ 

सम्पलि करको दररेट लनिायरण तथा लिलिङ सम्बन्धी व्यवस्था 

१५. सम्पलि करको दररेट तथा अन्य शुल्क लनिायरणः (१) गाउँपालिकाको स्थानीर् आलथयक ऐन बिोलजि सभािे 

सम्पलि करको स्ल्याब  था दर लनिायरण गनेछ ।  

(२) गाउँपालिकािे सभाको लनणयर् बिोलजि गाउँबासीहरूिाई फोहोरिैिा व्यवस्थापन, सरसफाइ, 

सडकबिी, ढि लनकास जस्ता आफूिे उपिब्ध गराउने सेवासुलविाका लनस्म्त सम्पलि करको लनलि  प्रल श  

शुल्क वा दसु्तर थप गरी िगाउन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि थप सेवासुलविाको लनस्म्त िगाइएको थप शुल्क वा दसु्तरबाप  उठेको रकिको 

अिग लहसाब राखी सम्बस्न्ध  सेवासुलविाका िालग िात्र खचय गनुय पनेछ । उि सेवा उपिब्ध गराए बाप  

अन्य कुनै  ररकाबाट वा अन्य कुनै लनकार्िे पुनः शुल्क वा दसु्तर लिन पाउने छैन ।  

 

१६. कर लिलिङः (१) सम्पलिको िूल्याङ्कन  था कर लनिायरण भइसकेपलछ अनुसूची–१० बिोलजिको ढाँचािा 

सम्पलि करको बीजक  र्ार गरी करदा ािाई उपिब्ध गराउनु पदयछ ।  

(२) सम्पलि कर बीजकको पलहिो प्रल  सम्बस्न्ध  करदा ािाई उपिब्ध गराई दोस्रो प्रल  सम्बस्न्ध  

करदा ाको फाइििा राख्नु पनेछ ।  

(३) सम्पलि करको बीजक गाउँपालिकािे सम्बस्न्ध  करदा ािाई जानकारी गराउन पत्राचार, इिेि, 

एसएिएस आलदको िाध्यिबाट करदा ाहरूिाई लदन सलकनेछ । 

(४) सम्पलि करको बीजक करदा ािाई बुझाउन गाउँपालिकािे आपसी सम्झौ ाका आिारिा कुनै 

सािुदालर्क संघ, संस्था, टोि लवकास संगठन वा लनजी के्षत्रिाई पररचािन गनय सके्नछ । 

(५) गाउँपालिकाबाट सम्पलि करको बीजक  र्ार भइनसकेको अवस्थािा करदा ािे कर बुझाउन चाहेिा 

 त्कािै बीजक  र्ार गरी असुि गनुय पनेछ । 

(६) गाउँपालिकािे जारी गरेको बीजक उपर कसैिाई लचि नबुझेिा अनुसूची–११ को ढाँचािा गाउँपालिका 

अध्यक्ष सिक्ष उजुरी लदन सके्नछन् । र्सरी पनय आएको लनवेदन अध्यक्षिे जाँचबुझ गनय िगाई एक िलहना 
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लभत्र लनणयर्का िालग गाउँपालिकािा पेस गनय िगाउनु पनेछ र गाउँपालिकािे गरेको लनणयर् नै अन्तीि हुनेछ 

। 

 

पररचे्छद – ६ 

सम्पलि कर असुिी सम्बन्धी व्यवस्था 

१७. सम्पलि कर असुिीः (१) गाउँपालिकािे सम्पलि कर सङ्किनका िालग गाउँपालिकाको राजस्व शाखा गठन 

गरी कार्य गनेछ । सम्पलि कर सम्बन्धी समू्पणय अलभिेखहरू उि शाखा प्रिुखको लजम्मािा रहनेछ ।   

(२) सम्पलि करको सङ्किन अनुसूची–१२ बिोलजिको नगदी रलसदबाट हुनेछ । नगदी रलसदको पलहिो प्रल  

सम्बस्न्ध  करदा ाको फाइििा राखी दोस्रो प्रल  सम्बस्न्ध  करदा ािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।   

(३) सम्पलि कर असुिी रकिको दैलनक लववरण अनुसूची–१३ बिोलजिको ढाँचािा  र्ार गरी सोको भोलिपल्ट 

बैंक दास्खिा गनुय पनेछ । बैक दास्खिा भौचर र लववरण आलथयक प्रशासन शाखािा बुझाउनु सम्बस्न्ध  शाखा 

प्रिुखको क यव्य हुनेछ ।  

(४) दफा ६ को उपदफा (१) बिोलजि सम्पलि कर निागे्न भनी  ोलकएका सम्पलिका हकिा गाउँपालिकािे 

सम्पलिको िूल्याङ्कन गरी कर निागे्न व्यहोरा जनाई नगदी रलसद उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

 र, दफा १५ को उपदफा  (४) बिोलजि िगाइएको सेवाशुल्क  था दसु्तर बुझाउनु सम्बस्न्ध  सेवाग्राहीको 

क यव्य हुनेछ । 

(५) करदा ाहरूिे गाउँपालिकािा सम्पलिको लववरण दास्खिा नगरेको वा गाउँपालिकािे सम्पलि पलहचान 

गनय नसकेका कारणिे कुनै करदा ा कर ल ने दालर्त्वबाट िुि हुने छैनन् । 

(६) गाउँपालिकािे आलथयक वषयको श्रावण १ ग ेबाट सम्पलि कर बुलझलिन नसके्न अवस्था उत्पन्न भई केही 

लदन लढिा हुन गएिा लनलि  अवलिसम्मका िालग सम्पलि कर िरौटी लिई फुकुवापत्र लदन सलकनेछ । 

(७) करदा ािे अलग्रि रुपिा सम्पलि कर बुझाउन चाहेिा गाउँपालिकािे िागे्न करको अनुिान गरी अलग्रि 

रुपिा रकि बुझ्न सके्नछ । गाउँपालिकािे र्सरी बुझेको रकििाई िरौटीको रुपिा रास्ख प्रते्यक वषय कर 

रकििा लििान गनेछ । 

(८) करदा ािे बक्यौ ा रकििधे्य केही रकि वुझाउन चाहेिा गाउँपालिकािे अलिल्ला वषयहरुको क्रिशः 

रकि बुलझलिन सके्नछ ।  

 र र्सरी बक्यौ ा असुि गदाय अलिल्लो वषयको वाँकी रास्ख चािु आलथयक वषयको कर रकि बुझ्न पाइने छैन । 

बुझेको पाईएिा गाउँपालिकािाई भएको नोक्सानी सम्बस्न्ध  कियचारीबाट असुिउपर गररनेछ ।  

 

पररचे्छद – ७ 

पुरस्कार, लिनाहा तथा दण्ड िररवाना सम्बन्धी व्यवस्था 

१८. लववरण दाखखिा नगरेिा िररवाना हनेः (१) गाउँपालिकािे सम्पलि लववरण दास्खिा गनय  ोकेको म्यादलभत्र 

दास्खिा नगरेिा अनुसूची–१४ बिोलजि थप शुल्क लिई सम्पलिको लववरण बुलझलिनेछ । 

(२) करदा ािे झुट्टा लववरण दास्खिा गरेको प्रिालण  भएिा लनजको सम्पलिको पुनः िूल्याङ्कन गरी जररवाना 

सलह को कर रकि असुि उपर गररनेछ । र्स्तो जररवाना िुकाएको सम्पलििा लनर्िानुसार िागे्न कर 

रकिको प्रल  वषय ५० प्रल श िे हुन आउने रकि बराबर हुनेछ ।  

(३) समू्पणय जग्गाको लववरण दास्खिा नगरेको, सडकिे छोएको सम्बन्धी लववरण सही नलदएको, एउटै 

व्यस्िको सम्पलिको दुई पटक सम्पलि लववरण दास्खिा गरेको, सक्कि कागजा िाई केरिेट गरी अन्यथा 

गरेको, संरचनाको पूरा  ल्लाको संख्ा उले्लख नगरेको, एक  ल्लाको के्षत्रफििा पन्ध्र प्रल श भन्दा बढी 

फरक पारेको, संरचनाको प्रकार  था बनोटको लकलसि फरक पारेको र संरचनाको प्रर्ोग सम्बन्धिा गि  
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लववरण दास्खिा गरेको पाइएिा सोिाई झुट्टा लववरण दास्खिा गरेको िानी उपदफा (२) बिोलजि पुनः कर 

लनिायरण गरी सोही बिोलजि जररवानासिे  असुिउपर गररनेछ । 

(४) कुनै सम्पलि िनीिे झुट्टा लववरण दास्खिा गरेको भनी गाउँपालिकािा उजुरी प्राप्त भएिा सो उजुरीउपर 

३५ लदनलभत्र जाँचबुझ गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजिको उजुरी सही ठहररएिा उजुरी लदने व्यस्ि, संगठन वा संस्थािाई जररवानाको 

५० प्रल श  पुरस्कार लदई सोको अलभिेख गोय रास्खनेछ । 

 

१९. कर छुट तथा िररवाना सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका सम्पलि िनीिे प्रते्यक वषयको सम्पलि 

कर सोही आलथयक वषयलभत्र भुिानी गररसकु्न पनेछ ।  

(२) प्रते्यक आलथयक वषयिा बुझाउनुपने सम्पलि कर सोही आलथयक वषयको पौष िसान्तलभत्र बुझाएिा िागे्न कर 

रकििा दस प्रल श  छूट लदइनेछ । 

(३) बक्यौ ा कर भुिानी गदाय देहार् अनुसार जररवाना िागे्नछः 

क) एक वषयको बक्यौ ािा सोको पन्ध्र प्रल श िे हुन आउने रकि । 

ख) एक वषयभन्दा बढीको बक्यौ ािा प्रल वषय बीस प्रल श िे हुन आउने रकि ।  

(४) पाँच वषयसम्म सम्पलि कर भुिानी नगने करदा ाका नाििा रहेको घरजग्गा रलजस्ट्र ेसन रोक्का राखे्न 

कारबाही गररनेछ ।   

(५) घरजग्गा रोक्का राखेको दस वषयसम्म पलन करदा ािे कर चुिा नगरेिा सम्बस्न्ध  करदा ाको सम्पलि 

प्रचलि  कानुनबिोलजि लििािलबक्री गरी कर  था जररवाना असुिउपर गनय सलकनेछ ।  

(६) पाँच वषयभन्दा बढी सिर्को सम्पलि कर बक्यौ ा राखे्न करदा ािाई गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउँदै 

आएको आकस्िक बाहेकका अन्य सेवा र सुलविा रोक्का राख्न सके्नछ ।  

(७) राजस्व शाखाबाट सम्पलि कर सिे का कर चुिा भएको प्रिाण पेस नगरेसम्म गाउँपालिकाबाट नर्ाँ 

सेवा  था सुलविाहरू उपिब्ध गराइने छैन । 

(८) र्ो कार्लवलि बिोलजि लनिायरण भएका कर  था जररवाना गाउँपालिकाको कुनै पलन लनणयर्बाट छूट वा 

लिनाहा लदन पाइने छैन । र्ो दफा लवपरी  गाउँपालिकाको कुनै सलिल , पदालिकारी वा कियचारीिे लिनाहा 

लदएको खण्डिा लिनाहा लदएको रकि लिनाहा लदने पदालिकारीबाट असुि उपर गररनेछ ।  

 र, कुनै करदा ाको सम्पलि भूकम्प, बाढी, पलहरो, आगिागी जस्ता प्राकृल क प्रकोपका कारण क्षल  भएिा 

प्राप्त लनवेदनका आिारिा जाँचबुझ गरी प्रिालण  भएिा क्षल  बराबरको सम्पलििा िागे्न कर गाउँ 

कार्यपालिकािे िापदण्ड बनाई लिनाहा लदन सके्नछ । र्सरी लिनाहा लदएको लववरण सा  लदन लभत्र 

सावयजलनक गनुय पनेछ । 

(९) सम्पलि कर चुिा भइसकेको कुनै सम्पलििा सोही आलथयक वषयिा पुनः कर िागे्न छैन । 

(१०) सम्पलि कर िागु हुनुपूवय उि सम्पलििा िागे्न भूलिकर, िािपो   था घरजग्गा कर बुझाउने दालर्त्व 

सम्बस्न्ध  करदा ाको हुनेछ ।  

(११) सम्पलि कर िागु हुनुभन्दा अलघका आलथयक वषयको स्थानीर्  हिे लनिायरण गरेको भूलिकर, िािपो , 

घरजग्गा कर चुिा नभएसम्म गाउँपालिकािे सम्पलि कर बुलझलिने छैन । 

(१२) कृलष र्ोग्य जलिनिाई कृलषिा प्रर्ोग नल्याई बाँझो राखेिा त्यस्ता करदा ािाई आलथयक ऐन अनुसार थप 

शुल्क लिन सके्नछ ।  
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पररचे्छद– ८ 

लवलवि 

२०. परािशयदाता लनरु्क्त गनयसके्ः सम्पलि करको िूल्याङ्कन गरी बीजक   र्ार गने काि िौजुदा कियचारीबाट 

लनिायरर  सिर्िा सम्पन्न गनय नसलकने भएिा गाउँपालिकािे सिर्, िाग  र कार्य के्षत्र  ोकी छोटो अवलिका 

िालग परािशयदा ा लनरु्ि गरी कार्य गनय सके्नछ । 

 

२१. कियचारीिाई अलतररक्त सिर् कार्य गराए िापत सुलविा लदनसके्ः (१) सम्पलि करको िूल्याङ्कन गरी 

बीजक  र्ार गने काि लनिायरर  सिर्िा कार्ायिर् सिर्लभत्र सम्पन्न गनय िौजुदा कियचारीिाई अल ररि 

सिर् कार्य गराउन सलकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि काि गरेबाप  कियचारीहरुिाई प्रल  एकाई कार्यको लनलिि गाउँपालिकािे  ोकेको 

दरिे थप सुलविा लदन वा  िबिा थप अल ररि भिा लदन सलकनेछ । 

 

२२. कागिातको गोप्यताः (१) सम्पलि कर प्रर्ोजनका िालग करदा ाबाट प्राप्त कागजा   था अलभिेख गोय 

रास्खनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कागजा   था अलभिेख गाउँपालिकाको प्रर्ोजनबाहेक अन्य कार्यिा प्रिाण 

िागे्न छैन ।  र, कुनै सरकारी लनकार्बाट सोसम्बन्धी जानकारी िाग भई आएिा प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे 

उपिब्ध गराउन सके्नछ ।  

 

२३. खाता तथा फारािः सम्पलि करको प्रर्ोजनका िालग गाउँपालिकािे आवश्यक खा ा  था फारािको लवकास 

गरी िागु गनय सके्नछ । 

 

२४. सम्पलि िूल्याङ्कन लसफाररस तथा घरिाटो प्रिालणतको आिारः सम्पलि करका िालग करदा ािे 

गाउँपालिका सिक्ष दास्खिा गरेको सम्पलि लववरणका आिारिा गाउँपालिकािे सम्पलिको िूल्याङ्कन 

लसफाररस  था घरबाटो प्रिालण  गनय सके्नछ । 

 

२५. सहर्ोग लिनसके्ः गाउँपालिकािे जग्गा  था संरचनाको िग  अद्यावलिक गने प्रर्ोजनका िालग जग्गाको 

नापी गराउने, जग्गा खररद लबक्रीको सूचना प्राप्त गने, जग्गाको िूल्याङ्कन दर कार्ि गने जस्ता कार्यिा लजल्ला 

स्स्थ  कार्ायिर्हरुको सहर्ोग प्राप्त गनय सके्नछ । 

 

२६. सम्मान गनेः गाउँपालिकािे हरेक वषय सभाबाट सबैभन्दा बढी कर ल ने, सिर्िा नै कर बुझाउने 

करदा ािाई कर ल नय प्रोत्साहन गने र सम्पलि कर असुिीिा सहर्ोग पु¥र्ाउने करदा ािधे्यबाट उतृ्कष्ट 

करदा ा छनौट गरी सम्मान गनय सके्नछ ।  

२७. लववरण सावयिलनक गनुयपनेः गाउँपालिकािे िालसक रुपिा असुि भएको सम्पलि कर र वालषयक रूपिा 

उठेको सम्पलि कर  था सोसम्बन्धिा भएका लक्रर्ाकिापको सिीक्षा सलह को वालषयक प्रल बेदन सावयजलनक 

गनुय पनेछ ।   

 

२८. अलभिुखीकरण कार्यक्रिः सम्पलि कर िागु गनुयपूवय गाउँपालिकाबाट पदालिकारी, कियचारी  था 

सरोकारवािािाई जानकारी गराउन  था रार्सुझाव सङ्किन गनय अलभिुखीकरण कार्यक्रि सञ्चािन गनय र 

र्स्तो कर िागु गरेका को अध्यर्न भ्रिण गनय सलकनेछ ।   
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२९. अलिकार प्रत्यार्ोिनः र्ो कार्यलवलि बिोलजि प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ िे आफूिाई प्राप्त अलिकार 

िा ह का कुनै कियचारीिाई प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ ।   

 

३०. कार्यलवलिको व्याख्ाः र्ो कार्यलवलिको अस्न्ति व्याख्ा कार्यपालिका वा कार्यपालिकाको अलिकार प्राप्त 

लनकार्िे गनेछ ।   

 

३१. कार्यलवलि संशोिनः र्ो कार्यलवलिका प्राविानहरूिा कार्यपालिकािे आवश्यक संसोिन गनय सके्नछ ।   

 

३२. िािा अडचन फुकाउः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४  था र्स कार्यलवलििा व्यवस्था भए वाहेकका 

लवषर्िा नील ग  लनणयर् गनय आवश्यक भएिा त्यस्तो लनणयर् कार्यपालिकािे गनेछ । लवषेश अवस्था परी 

सम्पलि िूल्याङ्कन गररएको  ीन वषय पलछ पुनः सम्पलि िूल्याङ्कन गनय नसके्न अवस्था आएिा सभािे अलघल्लो 

िूल्याङ्कनिाई आिार िानी सम्पलि कर असुि गने व्यवस्था गनय सके्नछ । 
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अनुसूची – १ 

(दफा ३ सँग सम्बखन्धत) 

 

सम्पलि करको दर 

सम्पलत िूल्य (देखख) सम्पलत िूल्य (सम्म) प्रलतशतिा गणना गने कर प्रलतशत 

0.00 5,00,000.00 हो 50 रुपैय ाँ 
5,00,001.00 10,00,000.00 हो 0.0125 

10,00,001.00 15,00,000.00 हो 0.01333 
15,00,001.00 20,00,000.00 हो 0.015 
20,00,001.00 25,00,000.00 हो 0.016 
25,00,001.00 30,00,000.00 हो 0.01667 
30,00,001.00 40,00,000.00 हो 0.0175 
40,00,001.00 50,00,000.00 हो 0.018 
50,00,001.00 60,00,000.00 हो 0.02 
60,00,001.00 1,00,00,000.00 हो 0.017 

1,00,00,001.00 1,50,00,000.00 हो 0.02333 
1,50,00,001.00 2,00,00,000.00 हो 0.025 
2,00,00,001.00 2,50,00,000.00 हो 0.032 
2,50,00,001.00 3,00,00,000.00 हो 0.03333 
3,00,00,001.00 4,00,00,000.00 हो 0.0325 
4,00,00,001.00 5,00,00,000.00 हो 0.036 
5,00,00,001.00 0.00 हो 0.05 
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अनुसूची – २ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्धत) 

देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

......., ........ 

 

 

सम्पलिको लववरण 

वडा नं...... 

लस.

नं. 
जग्गा/घर िनीको नाि 

पे

शा 

ठेगाना 
जग्गाको 

लववरण 

भौल क 

संरचनाको 

लववरण र लकलसि 

भौल क 

संरचना 

बनेको लिल  

भौल क संरचनाको भौल क संरचनाको प्रर्ोग 

प्र
र्
ोग
ग
 
ाय 

कै
लफ
र्
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अनुसूची – ३ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्धत) 

 

............गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

..........., ........ 

 

सम्पलि लववरण पेस गनेिारे सम्पलि िनीहरूिाई अत्यन्त िरुरी सूचना ! 

 

 

र्स .......... गाउँपालिकािे हािसम्म िािपो  असुि गरी आएकोिा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ (आलथयक 

ऐन, २०७५ द्वारा संशोलि )  था र्स गाउँपालिकाको स्थानीर् आलथयक ऐन, ....... बिोलजि आ.व. ....... देस्ख सम्पलि कर 

सिे  िागु गररने भएकािे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र घर जग्गा रहेका घर जग्गािनीहरूिाई आफ्नो जग्गा र सोजग्गािा 

बनेको संरचनाको लववरण दास्खिा गरी गाउँिा िग  कार्ि गराउनुहुन र्ो सूचना प्रकालश  गररएको छ ।  

सम्पलिको लववरण दास्खिा गने फाराि ........... गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट र्ही ........... ग ेदेस्ख लव रण हुने 

हँुदा फाराि प्राप्त गनुयभई सो फाराििा सत्य थ्य लववरण भरी आगािी  ............... ग ेलभत्र गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्िा दास्खिा गनुयहुन अनुरोि गररन्छ । र्स्तो लववरण जग्गािनी आफैं  वा लनजको सगोि पररवारका व्यस्ि वा 

लनजको िञ्जुरीनािा प्राप्त व्यस्ििे िात्र बुझाउन सके्नछन् । गाउँपालिकािे  ोकेको अस्न्ति लिल सम्म पलन लववरण 

दास्खिा नगने जग्गािनीहरूिे लविम्ब शुल्क ल नुयपने हँुदा  ोलकएको सिर्लभतै्र आ–आफ्नो सम्पलि (घर र जग्गाको) 

को लववरण पेस गनुयहुन हालदयक अनुरोि गररन्छ ।  

 

सम्पलि करको लववरण दास्खिा गनयका िालग आ.व. ...... सम्मको िािपो  र भूलिकर चुिा गनुय पनेछ ।  
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अनुसूची — ४ 

(दफा ८ को उपदफा (४) सँग सम्बखन्धत) 

.........गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

........, ....... 

 

सम्पलि लववरण दाखखिा फाराि 

 

श्रीिान् प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृ जू्य, 

..........गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

........., ....... । 

 

िहोदर्, 

 

र्स गाउँको लिल  २०.......     ग े प्रकालश  सूचनाअनुसार िैिे र हािीिे सम्पलि कर िूल्याङ्कनका िालग  पलसििा 

िेस्खए बिोलजिको सम्पलिको लववरण दास्खिा गरेको छु र छौ ं। र्स बिोलजि गाउँिे सम्पलि कर लनिायरण गररलदएिा 

िेरो र हाम्रो िञ्जुर छ ।  पलसििा उले्लस्ख  लववरणहरू झुट्टा ठहरे गाउँको लनणयर्  था कानुन बिोलजि दण्ड सजार् 

सहँुिा बुझाउँिा । 

 

क) सम्पलि िनीको लववरण ख) लववरण दास्खिा गने व्यस्िको लववरण 

१. जग्गा र घरिनीको नाि र थरः दस्तख ः 

२. बाबु रपल को नाि र थरः  नाि र थरः 

३. बाजे रससुराको नाि र थरः  ठेगाना 

४. पेसा रव्यवसार्ः   

५. घर जग्गािनी बसोबास गने  जग्गा िनीको ना ाः 

न.पा. र गा.पाः  लिल ः 

वडा नंः        टोि रबस्ती रघर नंः          

टेलिफोन नंः इिेिः     

 

६. सम्पलि िनीको पाररवाररक लववरणः 

क्र. सं.    पररवारका सदस्यहरूको नाि  सम्पलि िनीको ना ा 

१. 

२. 

३. 
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 ग) सम्पल को लववरणः      

१. जग्गाको लववरणः  

जग्गाको लववरण 

जग्गा रहेको 

स्थान 

जग्गा जोलडएको 

िुख्ा सडक 

(सडकको नाि र 

सडकको प्रकार) 

के्षत्र 

(कार्ायिर्िे 

भने) 

जग्गाको 

प्रर्ोग 

 

जग्गाको चिन 

चस्िको िुल्य 

(प्रल ) 

कैलफर्  

लक.नं. 

सालवक 

(गालवस र 

वडा) 

हािको 

वडा न. 
के्षत्रफि 

          

          

          

          

          

          

२. भौल क संरचनाको लववरणः 

संरचना 

रहेको 

लक.नं. 

संरचनाको 

प्रकार 

(घर/गोदाि/

टहरा/पखायि

) 

संरचनाको भौल क संरचनाको लववरण 

प्रर्ोगक ाय 

(स्वर्ि/भाडा

) 

कैलफर्  (घर 

नं. आलद 

खुिाउने)  ल्ला िम्बाई चौडाई 

के्षत्रफि (वगय 

फुट वा 

रलनङ लफट) 

बनेको 

लिल  

संरचनाको बनोटको 

लकलसि (बनोट र 

छाना खुिाउने) 

संरचनाको 

प्रर्ोग 

(व्या/औ/सं/घ

) 
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घ. कार्ायिर्िे भनेः 

१) करदा ाबाट चुिा गनुयपने घरजग्गा कर, िािपो  वा भूलिकर, घरिुरी कर रलसदको प्रल लिपी पेश नभएकोिा 

गाउँपालिकाबाट भएको प्रिालण ः 

कर लशषयक प्रिालणत लववरण प्रिालणत गनेको दस्तखत र लिलत 

िािपो  वा भूलिकर   

घरिुरी कर    

घरजग्गा कर (निागे्न वा चुिा)   

२) नक्सापास गरी बनाएको संरचनाको हकिा को प्रालवलिकबाट भएको प्रिालण ः  

संरचनाको लववरण संरचना िनेको लिलत वगयलफट वा रलनङ लफट प्रिालणत गनेको नाि र दस्तखत 

    

    

३) र्स लववरणसाथ संिग्न कागजा हरूः 

क) जग्गािनी प्रिाणपुजायको प्रल लिलपः छ / छैन । 

ख) कर बुझाएको रलसदको प्रल लिलपः छ / छैन । 

ग) सम्पलििनी उपस्स्थ  हुन नसकेिा लनजिे लदएको िञ्जुरीनािाः छ /  छैन । 

घ) अन्य कागजा हरूः 

गाउँपालिकािे सम्पलि लववरण दास्खिा सम्बन्धिा गरेका िुख् व्यवस्थाहरूः  

क) गाउँपालिकािे सम्पलिको लववरण दास्खिा गनय आह्वान गरेको सिर्ावलिलभत्र र्स फारािअनुसार आ—आफ्नो जग्गा 

 था संरचनाको सत्य थ्य लववरण भरी गाउँपालिकािा दास्खिा गनुय पनेछ । 

ख) सम्पलिको लववरण दास्खिा गरेपलछ जग्गा खररद लबक्री वा संरचना लनिायणको कारणिे सम्पलि थपघट भएिा सोको 

प्रिाणसलह को लववरण पैं ीस (३५) लदनलभत्र गाउँपालिकािा बुझाउनु पनेछ । 

ग) गाउँपालिकािे  ोकेको सिर्ावलिलभत्र सम्पलि लववरण फाराि दास्खिा नगरेिा गाउँपालिकािे थप शुल्क लिई लववरण 

फाराि बुलझलिन सके्नछ । 

घ) सम्पलिको लववरण सम्पलििनी स्वर्मे्ल गाउँपालिकािा दास्खिागनुय पनेछ । कुनै कारणबस िनी स्वर्ि् उपस्स्थ  भई 

लववरण दास्खिा गनय नसकेिा सगोि पररवारका कानुन बिोलजि उिेर पुगेका कुनै सदस्यिे वा सम्पलििनीको 

िञ्जुरीनािा प्राप्त व्यस्ििे दास्खिा गनय सके्नछन् । 

ङ) संरु्ि स्वालित्विा रहेको सम्पलिको लववरण सम्पलििनीहरूिे संरु्िरूपिा वा सोिधे्य कुनै एकजनािे दास्खिा गनय 

सके्नछन् । 

च) सम्पलि करकािालग करदा ािे गाउँपालिका सिक्ष दास्खिा गरेको सम्पलि लववरणको आिारिा गाउँपालिकािे 

सम्पलिको  िूल्याङ्कन गनेछ ।  

छ) करदा ािे झुट्टा लववरण दास्खिा गरेको प्रिालण  भएिा लनजको सम्पलिको पुनःिूल्याङ्कन गरी जररवाना सलह को कर 

रकि असुिउपर गररनेछ । र्स्तो जररवाना िुकाएको सम्पलििा लनर्िानुसार िागे्न रकिको प्रल वषय ५० प्रल श िे 

हुनआउने रकि बराबर हुनेछ । 

ज) समू्पणय जग्गाको लववरण दास्खिा नगरेको, सडकिे छोएको सम्बन्धी लववरण सलह नलदएको, एउटै व्यस्िको सम्पलिको 

दुई पटक सम्पलि लववरण दास्खिा गरेको, सक्कि कागजा िाई केरिेट गरी अन्यथा गरेको, संरचनाको पूरा  ल्लाको 

संख्ा उले्लख नगरेको, एक  ल्लाको के्षत्रफििा पन्ध्र प्रल श  भन्दा बढी फरक पारेको, संरचनाको प्रकार  था बनोटको 

लकलसि फरक पारेको र संरचनाको प्रर्ोग सम्बन्धिा गि  लववरण दास्खिा गरेको पाइएिा सो िाई झुट्टा लववरण 

दास्खिा गरेको िालननेछ । 

लववरण दास्खिा गनेको दस्तख ः  
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अनुसूची ( ५ 

(दफा १० को उपदफा (४) सँग सम्वखन्धत) 

देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

देवघाट, तनहँ ।  

 

िग्गा तथा संरचनाको दाखखिा खारेिी लटपोट 

 

जग्गा लदनेको नािः  जग्गा लिनेको नािः 

ठेगानाः  ठेगानाः    

जग्गा लदनेको करदा ा सङे्क  नः  जग्गा लिनेको करदा ा सङे्क  नः 

               

जग्गा  था संरचनाको लववरण 

लस.नं

. 

जग्गा 

लदनेको 

नाि 

जग्गा 

लिनेको 

नाि 

थपघट भएको लववरण जग्गाको लववरण संरचनाको जग्गा 

लदनेको 

शे्रष् ािा 

घट जग्गा 

 था 

संरचना 

जग्गा 

लदनेको 

घट्ने 

िूल्यांकन 

रकि 

जग्गा 

लिनेको 

शे्रष् ािा 

थप जग्गा 

 था 

संरचना 

जग्गा 

लिनेको 

थप 

िूल्यांकन 

रकि 

कैलफ

र्  
जग्गा 

िनीको 

संके  

नं. 

रलजष्टर े

शन 

नं. 

लि

ल  

व

डा 

नं. 

जग्गा

रहे

को 

वडा 

सालव

क 

लक.नं

. 

हाि

को 

लक.नं. 

के्षत्रफ

ि 

प्रका

र 

लकलस

ि 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                                         

संिग्न कागजा हरुः                 

                  

 र्ार गनेको सही             प्रिालण  गनेको सही 
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अनुसूची — ६ 

(दफा १२ को उपदफा (३) (क) संग सम्बखन्धत) 

 

िग्गाको नू्यनति िूल्याङ्कन हद 

 

वडा नं. १ 

स्थान नू्यनति िूल्य प्रलत रोपनी रु. 

दरौटार-शलहदचोक (शालिग्रि कररडोर िो. िागयिे छुने २०० लि. दार्ाँ बार्ाँ के्षत्र ५,००,०००/- 

पाखाटोि-बेिडाँडा-बसेनीटार के्षत्रिा  २,००,०००/- 

िेवाघारी-बगैंचा-पल्लोटार-सु्कि चोक (शािीग्राि कररडोर िो.िागय २०० लि. भन्दा 

पर) 

४,००,०००/- 

कठनटोि-पावय ी िा.लव.-चौ ारा टोि-एके्लवर (शािीग्राि कररडोर िो.िागय िे छुने 

३०० लि. दार्ाँ बाँर्ा के्षत्र 

१२,००,०००/- 

कणय िो. िागय देस्ख दलक्षण भाग समु्पणय के्षत्र  ५,००,०००/- 

वषायखोिा-िौिाडाँडा के्षत्र ३,००,०००/- 

एके्लवर देस्ख गोपीटार सम्म (गोपीटार िो.िागयिे छुने ३०० लि. दार्ाँ बार्ाँ) ४,००,०००/- 

िझुवाडाँडा-आँपटार-भ ेरी झोिुङे्ग पुि सम्म (शािीग्राि कररडोर िो.िागयको ३०० लि. 

दार्ाँबार्ाँ) 

५,००,०००/- 

चणु्डिी-जािुने-लबिराश्ाँरा (लसंच्याङ्ग गाईघाट िो.िागयिे छुने २०० लि. दार्ाँ बाँर्ा) १,००,०००/- 

सािडाँडा-गह े-लशखर-झाँक्रीखोप-लभरथाप्ला ररलसङ्ग थान के्षत्र (लसंच्याङ्ग गाईघाट 

िो.िागय को २०० लि. भन्दा पर) 

५०,०००/- 

 

वडा नं. २ 

स्थान नू्यनति िूल्य प्रलत रोपनी रु. 

सानुभञ्ज्याङ्ग-लसमे्लक-कोटवैदी (लसंच्याङ्ग गाईघाट काफिडाँडा सानुभञ्ज्याङ्ग 

िोटर िागयिे छुने) 

२,००,०००/- 

िास्दी-खानीलभिा-आिडाँडा १,००,०००/- 

नरि १,५०,०००/- 

जिडाँडा, िेकश्ारा, द्वारगौडंा, काभ्राखोिा १,००,०००/- 
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लडलहिेक, लडलह, व्यागन, जरि, दरैटार, क्वादी, बेसादी २,००,०००/- 

छेरङ्गाखोिा, दरौखंोिा सम्म (शािीग्राि कररडोर िो.िागयिे छुने २०० लि. दार्ाँ बाँर्ा) ६,००,०००/- 

जैथुि, छेरङ्गा, कराँलदप १,५०,०००/- 

 

वडा नं. ३ 

स्थान नू्यनति िूल्य प्रलत रोपनी रु. 

नालु्बङ्ग, ल्हुङ्ग्रीङ्ग, लछपलछपे (सुन्तिा िोटर िागयिे छुने २०० लि. आसपास के्षत्र) १,५०,०००/- 

साराङघाट, गोन्द्राङ्ग, वाटक, लचिाउने गैह्रा, वडा कार्ायिर्को पूवय पलट्ट ( भृकुटी िोटर 

िागयिे छुने २०० लि. आसपास के्षत्र) 

१,२०,०००/- 

भोिेनी, दगरा, थापश्ारा (दगरा सम्झना िोटर िागयिे छुने १०० लि. आसपास के्षत्र) १,००,०००/- 

गोन्द्राङ्ग (गोन्द्राङ्ग िोटर िागयिे छुने २०० लि. आसपास के्षत्र) १,००,०००/- 

ल्हुङ्लग्रङ्ग, गुरुङटोि, क्राश्ारा (क्राश्ारा िो. िागयिे छुने २०० लि. आसपास के्षत्र) १,००,०००/- 

नालु्बङ्ग (िनकािना िोटर िागयिे छुने १००लि. आसपास के्षत्र) ५०,०००/- 

लफलदिश्ारा िेकश्ारा (लफलदिश्ारा िो. िागयिे छुने २०० लि. आसपास के्षत्र) ५०,०००/- 

हलु्डङ्ग, गुरुङटोि, िगर टोि (हलु्डङ्ग िो. िागयिे छुने १०० लि. आसपास के्षत्र) ५०,०००/- 

सग्रांि, जौबारी, खहर, घल यवास, गोगनघारी के्षत्र ५०,०००/- 

 

वडा नं. ४ 

स्थान नू्यनति िूल्य प्रलत रोपनी रु. 

गाईघाट के्षत्र ३,००,०००/- 

िोहोररर्ा, लसंच्याङ्ग, काफिडाँडा, डुडे वासपानी, क ायप, ढड्डाघारी (लभरकोट 

गाईघाट िोटर बाटो दार्ाँ बार्ाँ ३०० लि.) के्षत्र 

२,००,०००/- 

आिडाँडा वेशी, चािन वेशी, आईलिि वेशी, भुवन वस्ती के्षत्र १,५०,०००/- 

खोडे, आिडाँडा िालथ गाउँ, दुईघरे, चारघरे, नगरथिी, पािायङ्ग, सावायङ्ग, 

काफिश्ारा, लसम्टीश्ारा, वापस, वसेनी, ज्यालिरे,  ल्लो ढड्डाघारी के्षत्र 

१,००,०००/- 

अग्रीडाँडा, रा पानी, सािडाँडा, वेिडाँडा, गुदुि के्षत्र ७५,०००/- 



देवघाट गाउँपालिका राजपत्र                      खण्डः ३,                      संख्ाः ३,                    लिल ः २०७६/०१/२५ 

 

 

23 सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७६ 

वेिश्रा के्षत्र २,००,०००/- 

जोिेआप के्षत्र १,००,०००/- 

 

वडा नं. ५ 

स्थान नू्यनति िूल्य प्रलत आना रु. 

टाउनचोक देस्ख िुि सडक स्याउिी बजार लघनाटार (११ लि. बाटो) सम्म  २,००,०००/- 

पुिको िुख देस्ख बद्री केदार चापागाई िस्न्दर हँुदै िुि सडक सम्म  १,५०,०००/- 

लघनाटार देस्ख नर्ाँ बस्स्त चौकी हँुदै देवपुर (११ लि. को बाटो) सम्म १,५०,०००/- 

लघनाटार देस्ख कु्यदी, लपपिटार, भजयनखोिा कालििाटी दास ढुङ्गा ११ लि. बाटोको 

दार्ाँ बार्ाँ 

१,५०,०००/- 

ििुवन देस्ख लपपिटार,  ािबारी, सांखीचोक, कािीिाटी, घुम्तीचौर, हँुदै दासढुङ्गा 

११ लि. 

१,५०,०००/- 

कािीिाटी, गौरीटार र बुद्धचोक हँुदै भुवनटारसम्म १,२५,०००/- 

बाँकी लभत्री बाटाहरु ८ लि. र ६ लि.को बाटो दाँर्ाबाँर्ा १,००,०००/- 

साँढेबगर (िहादेव टोि लवकास संस्था)  ५०,०००/- 

क्वादी र बगन्दी के्षत्र १०,०००/- 
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अनुसूची – ७ 

(दफा १२ को उपदफा (३) (ख) सँग सम्बखन्धत) 

संरचनाको िूल्याङ्कन दर 

 

क्र.स. कोड परुा नाम समहू उप समहू दर/रकम 

1 1.1.01 आर.सी.सी. फे्रि स्ट्क्चर/ लपल्लर ढिान 
देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
1,500.00 

2 1.1.02 पक्की खोर वा गोठ आर लस लस ढिान 
देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
1,200.00 

3 1.1.03 लसिेन्ट/िाटोको जोडाइिा इट्टा/ब्लक वा ढुङ्गाको गारो 

सलह  ढिान 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
1,000.00 

4 1.1.04 लसिेन्ट/िाटोको जोडाइिा लपल्लर सलह  

इट्टा/ब्लक/ढुङ्गाको गारो, जस्ता/टार्ि 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
700.00 

5 1.1.05 िाटोको जोडाइ जस्ता, ढुङ्गा, टार्िको छाना  था 

काठको घर 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
500.00 

6 1.1.06 फिािबाट बनेको घर 
देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 

देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
400.00 

7 1.1.07 कस्ि खोर  था गोठ 
देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू-१०२ 
देवघाट गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका भौल क 

संरचनाहरू 
300.00 
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अनुसूची — ८ 

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्वखन्धत) 

                   

देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, देवघाट तनहँ ।  

 

सम्पलिको िूल्याङ्कन फाराि 

करदा ाको सङे्क  नम्वरः          कर लनिायरण गरेको आ.वः 

जग्गा र घर घनीको नािः                

ठेगानाः                   

टोि, बस्ती र घर नंः                 

                   

जग्गाको लववरण जग्गाको 

कार्ि 

िूल्य 

भौल क संरचनाको लववरण भौल क 

संरचनाको 

कार्ि 

िूल्य 

सम्पल को 

कर िागे्न 

कुि िूल्य 

(जग्गा + 

संरचना) 

हािको 

वडा र 

टोि 

लकिा 

नं. 

के्षत्रफि जग्गा 

रहेको 

के्षत्र 

एकाई 

प्रल  

िूल्य 

..... 

प्रकार  ल्ला बनोटको 

लकलसि 

प्रर्ोग के्षत्रफि एकाई 

िूल्य 

सुरुको 

िूल्यांकन 

पुरा 

भएको 

वषय 

ह्रास 

कट्टी 

प्रल श  

ह्रास 

कट्टी 

हुने 

रकि 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

कर र्ोग्य सम्पलिको िूल्य रु ..............                    

बालषयक सम्पलि कर जम्मा रु .............                 

अक्षरूपीः                   

                   

िूल्याङ्कन लिल ः                िूल्याङ्कन क ायः      
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अनुसूची –  ९ 

(दफा १३ को उपदफा (५) सँग सम्बखन्धत) 

संरचनाको ह्रास कट्टी दर 

संरचनाको लकलसि 

 

संरचनाको 

लकलसि 

 

संरचनाको 

आरु् 

आर.लस.लस. 

पक्की 

लसिेण्ट/िाटो

को जोडाईिा 

ईट्टा/ब्लक/ढु

ङ्गाको गारो 

सलह को 

ढिान 

लसिेण्ट/िाटो

को जोडाईिा 

ईट्टा/ब्लक/ढु

ङ्गाको गारो 

सलह को 

जस्ता टार्ि 

िाटोको 

जोडाईिा 

लपल्लर 

बाहेक 

जस्ता/टार्ि 

पखायन 

ढुङ्गा/ईट्टाको 

एकिुष्ठ 

फिािबाट 

बनेको घर 

किी खोर 

 था गोठ 

१ – ५ वषय १० १० १० १० १० १० १० 

६ – १० वषय ११५ ११५ ११५ ११५ ११५ ११५ ११५ 

११ – १५ वषय २० २० २० २० २० २० २० 

१६ – २० वषय २५ २५ २५ २५ २५ २५ २५ 

२१ – २५ वषय ३० ३० ३० ३० ३० ३० ३० 

२६ - ३० वषय ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ ३५ 

३१ – ३५ वषय ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 

३६ – ४० वषय ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ 

४१ – ४५ वषय ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० 

४६ – ५० वषय ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० 

५१ वषय भन्दा 

िालथ ५० ५० ५० ५० ५० ५० ५० 
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 27 सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७६ 

अनुसूची — १० 

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्धत) 

..............गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

.........., ........... 

सम्पलि कर िीिक 

 

बीजक  नंः          आ.वः 

जग्गारघरघनीको नािः        करदा ा सङे्क  नंः 

ठेगानाः          बीजक  बनेको लिल ः 

टोि/बस्तीर घर नंः        खा ापाना नंः 

िग्गाको लववरण िग्गा

को 

कार्ि 

िूल्य 

भौलतक संरचनाको लववरण भौलतक 

संरचनाको 

कार्ि 

िूल्य 

सम्पलत

को िूल्य लक.नं

. 

िेत्रफ

ि 

(....) 

िेत्र एकाई 

िूल्य 

(प्र.....) 

प्रकार तल्ला लकलस

ि 

प्रर्ोग िेत्रफ

ि (व. 

लफ.) 

सुरुको 

िूल्यांक

न 

ह्रास 

कट्टी 

              

              

              

              

              

              

सम्पल को जम्मा िूल्य  

सम्पति कर   

अन्य शुल्क (...)   

कुल जम्म  रु.   

 

आ.व. .......का िालग  पाईंको सम्पलििा उपरोि बिोलजि कर  था शुल्कहरू लनिायरण भएको हँुदा सिर्लभतै्र कर भुिानी गनुयहुन अनुरोि गररन्छ । कर लनिायरण 

सम्बन्धी कुनै कुरािा लचि नबुझेिा ३५ लदनलभत्र अध्यक्ष सिक्ष लनवेदन गनय सलकने व्यहोरा सिे  अनुरोि गररन्छ ।  

लबि  र्ार गनेः                                                                                                     स्वीकृ  गनेः
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28 सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७६ 

अनुसूची –  ११ 

(दफा १६ को उपदफा (६) संग सम्बखन्धत) 

गाउँको लनणयर् उपर लचि निुझेिा करदातािे लदने लनिेदन 

 

श्रीिान् अध्यक्षजू्य,  

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  

..........., ......... । 

 

लवषर्ः– आवश्यक कारबाही गरी पाऊँ । 

 

 उपरु्यि सम्बन्धिा र्स गाउँपालिकाबाट लिल  ................. िा जारी गररएको सम्पलि करको िालग लनिायरर  िूल्यिा 

लनम्न कुरािा िेरो लचि नबुझेको हँुदा म्यादलभतै्र देहार् बिोलजिका कागजा हरू संिग्न राखी आवश्यक कारवाहीको 

िालग र्ो लनवेदन पेस गरेको छु । 

 

लचि नबुझेका कुराहरूः 

.............................................................  

........................................................ 

............................................................ 

 

संिग्न कागजा हरूः 

 

 

  

  लनवेदक 

नाि थरः– 

ठेगानाः– 

दस्तख ः–  

 

लिल ः 
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 29 सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७६ 

अनुसूची — १२ 

(दफा १७को उपदफा (२) सँग सम्बखन्धत) 

.............गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, 

........., ........ 

सम्पलि करको नगदी रलसद 

जग्गािनी सङे्क  नंः  

रलसद नंः         कर बुझाएको आ.बः 

जग्गारघर घनीको नािः       बुझेको लिल ः 

ठेगानाः         करदा ा सङे्क  नंः 

टोि र बस्ती र घर नंः       खा ापाना नंः 

जग्गाको लववरण जग्गाको 

कार्ि 

िूल्य 

भौल क संरचनाको लववरण संरचनाको 

कार्ि 

िूल्य 

सम्प लकको 

िूल्य 

कैलफर्  

सालवक 

गालवस 

र वडा  

हाि 

वडा 

लक.नं. के्षत्रफि 

(.......... 

िा) 

जग्गा 

रहेको 

के्षत्र 

प्रकार  ल्ला लकलसि प्रर्ोग के्षत्रफि (वगय 

लक.लि.) 

              

              

              

              

सम्पल को जम्मा िूल्य   

सम्पति कर    

अन्य शुल्क 
  

बक्यौि  (आ.व. .............. देखि ................ सम्म)   

जररव न    

छुट 
  

कुल जम्म  रु.   

 अक्षरूपी रु.             रकि बुलझलिनेको सहीः
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1 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्यवस्थापन (प्रथि संशोिन) लनर्िाविी, २०७६ 

अनुसूची — १३ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्धत) 

सम्पलि कर असुिीको दैलनक लववरण फाराि 

 

िलहनाः          ग ेः  

रलसद नं. करदा ाको नाि असुिी रकि कैलफर्  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

उपरु्यि बिोलजिको जम्मा रकि अक्षरूपी रु                                        को               बैंकको बैंक भौचर/नगद 

बरबुझारथ गरी लिर्ौ/ंलदर्ौ ं।  

 

दस्तख ः       दस्तख ः 

रकि बुझाउनेको नािः      रकि बुलझलिनेको नािः 

पदः        पदः 

लिल ः............../........../.......... 
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2 नगर प्रहरी सञ्चािन  था व्यवस्थापन (प्रथि संशोिन) लनर्िाविी, २०७६ 

अनुसूची – १४ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्धत) 

म्यादलभत्र लववरण दाखखिा नभएिा लिइने थप शुल्कको दर 

  

सम्पल को िूल्याङ्कन 

रकि 

चािु आ.व. लभतै्र 

म्याद नाघेिा 

एक आ.व. म्याद 

नाघेिा 

म्याद नाघेको एक 

आ.व. पलछ  ेस्रो 

आ.व. सम्म 

म्याद नाघेको  ेस्रो आ.व. 

पलछ पाँचौ ंआ.व. सम्म 

५० िाख सम्म रु. ............ रु. ............ रु. ............ रु. ............ 

५० िाख भन्दा िालथ १ 

करोड सम्म 

रु. ............ रु. ............ रु. ............ रु. ............ 

१ करोड भन्दा िालथ २ 

करोड सम्म 

रु. ............ रु. ............ रु. ............ रु. ............ 

२ करोड भन्दा िालथ  

जल सुकै 

रु. ............ रु. ............ रु. ............ रु. ............ 

 

 

 

 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


