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अनसूुची-२ 

- दफा ४ तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँग सम्बन्धित _ 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 

खण्ड १ संख्या ४ लिलतिः २०७५/०३/१२ 

भाग - १ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

एकीकृत सम्पन्ि कर ब्यवस्थापन लनदेन्िका, २०७५ 

नगरसभाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०३/१२ गते 

प्रस्तावनािः- 
भीरकोट नगरपालिकािाई स्थानीय स्रोतको पररचािनिा सक्षि र प्रभाबकारी बनाउन स्थानीय 
स्तरिा नै लनर्णय गने अलिकार ददई श्रोत संकिन र ब्यबस्थापनिा आत्िलनभणर बनाउन स्थानीय 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (१) को प्रलतवाित्िक व्यवस्था अनसुार 
२०७५ साि साउन १ गते देन्ख नगरपालिकािे आफ्नो अलिकार क्षेत्र लभत्र एकककृत सम्पन्ि कर 
िगाउन आवश्यक भएकोिे भीरकोट नगर सभािे लनदेन्िका जारी गरी िाग ुगरेको छ ।  

पररच्छेद - १ 

उद्दशे्य, पररभाषा र व्याख्या 
१. उद्दशे्यिः-एकककृत सम्पन्ि कर िाग ुगररनकुा उद्दशे्यहरु देहाय बिोन्जि रहेका छन ्: 
क. एकीकृत सम्पन्ि करको प्रभावकारी कायाणधवयनबाट नगरपालिकाको आधतरीक राजस्विा वकृद्ध 
गने ,  

ख. एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापन प्रकियािाई सरि, स्पष्ट, पारदिी तथा व्यवन्स्थत गने ,  
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ग. एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापनकायणिा नगरपालिकाका पदालिकारी तथा किणचारीिाई 
िागणदिणन गने ,  

घ. एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापनिा सरोकारवािाको भलूिका स्पष्ट गरी सम्पन्ि कर सम्बधिी  

कायणकवलि सरि बनाउने ,  

ङ. एकीकृत सम्पन्ि कर कायाणधवयनिा प्रयोग हनुे फाराि तथा खाताहरूको ढाँचा स्पष्ट गने।  

च. नगरबासीहरुिाई एकीकृत सम्पन्ि कर सम्बधििा ससुनु्चत गरी ििििः करकादायरािा 
ल्याउने ।  

छ. नगरपालिकाद्धारा लिइने करको दायरािाई ििििः फराककिो बनाउने । 

ज. नगरपालिकाबाट िगाइने करिाई प्रगतीन्िि र धयायोन्चत बनाउने । 

२. संन्क्षप्त नाि तथा प्रारम्भ : यो लनदेन्िकाको नाि “एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापन लनदेन्िका, 
२०७४” रान्खएको छ र यो लनदेन्िका नगर सभािे पाररत गरेको लिलत देन्ख िागू हनुेछ ।  

३. पररभाषा : कवषय वा प्रसङ्गिे अको अथण निागेिा यस लनदेन्िकािा,  
क) ”ऐन” भन्नािे स्थानीय स्वायि िासन ऐन, २०५५ र स्थानीय सरकार संचािन ऐन,२०७४ 
सम्झनपुदणछ ।  

ख) “लनयिाविी” भन्नािे स्थानीय स्वायि िासन लनयिाविी, २०५६ सम्झनपुदणछ । 

ग) “आदेि” भन्नािे स्थानीय तह कायणसंचािन तथा व्यवस्थापन आदेि, २०७४ सम्झनपुदणछ । 

घ) “आलथणक लनयिाविी” भन्नािे स्थानीय तह आलथणक लनयिाविी, २०७४ सम्झनपुदणछ ।  

ङ) “सभा” भन्नािे नेपािको संकविान २०७२ को दफा २२३ बिोन्जिको नगर सभा 
सम्झनपुदणछ।  

च) “नगरकायणपालिका” भन्नािे संकविानको िारा २१६ बिोन्जि गदित कायणपालिका बोडणिाई 
सम्झनपुदणछ ।  

छ) “एकीकृत सम्पन्ि कर” भन्नािे नगरक्षेत्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गािा बनेको भौलतक संरचनािा 
िाग्ने करिाई सम्झनपुदणछ । 

ज) “सम्पन्ि” भन्नािे कुनै व्यन्िको नाििा नगरक्षेत्रलभत्र रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गािा बनेको 
संरचनािाई जनाउँदछ ।  

झ) “संरचना” भन्नािे घर, टहरा, गोदाि, सेड, ग्यारेज, पखाणि जस्ता स्थायी भौलतक संरचना / 

लनिाणर्िाई सम्झनपुदणछ ।  

ञ) “सािदुाकयक संस्था” भन्नािे नगरपालिका क्षेत्रलभत्र गिन भई नगरपालिकािा/वडािा सून्चकृत 
भएको सिदुायिा आिाररत सँगदित संस्थािाई जनाउँदछ  ।  

ट) ”प्रिखु” भन्नािे नगरपालिकाको नगर प्रिखुिाई सम्झन ुपदणछ र यसिे नगरपालिकाको प्रिखु 
काि गनण तोककएको अलिकारी सिेतिाई  सम्झन ुपदणछ ।  
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ि) ”प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिख ु प्रिासककय अलिकृत सम्झन ु 
पदणछ ।  

ड) “िूल्यांकन सलिलत” भन्नािे एकीकृत सम्पन्ि कर प्रयोजनका िालग जग्गा तथा संरचनाको 
िूल्यांकन गनण नगरपालिकाद्वारा लनदेन्िका बिोन्जि गदित सलिलत सम्झन ुपदणछ ।  

ढ) “लबजक” भन्नािे करदातािाई जानकारी ददने उदे्दश्यिे नगरपालिकािे तयार गरेको सम्पन्िको 
िूल्यांकन र त्यसिा िाग्न ेकरसम्बधिी लबििाई जनाउँदछ  ।  

र्) “करदाता” भन्नािे नगरक्षेत्रलभत्र जग्गा तथा संरचनाको स्वालित्व भएका व्यन्ििाई जनाउँदछ।  

त) “स्वयं कववरर् दान्खिा” भन्नािे करदाता आफैं िे आफ्नो सम्पन्िको यथाथण कववरर् खोिी 
लनिाणररत ढाँचािा नगरपालिकािा बझुाउने कायणिाई जनाउँदछ  ।  

थ) “स्थिगत सवेक्षर्” भन्नािे नगरपालिकाद्वारा गदित जनप्रलतलनिी सकहत किणचारीको टोिीिे 
स्थिगत रुपिा छिफि सिेत गरी सम्पन्िको सूचना/लबबरर् संकिन गने कायणिाई  
जनाउँदछ  । 

द) “प्रचलित कानून” भन्नािे स्थानीय तह कायणसंचािन तथा व्यवस्थापन आदेि, २०७४ र 
एकीकृत सम्पन्ि कर सम्बधिी अधय कानूनिाई सम्झनपुदणछ ।  

ि) “टोि कवकास सँगिन” भन्नािे िहरी सिाज पररचािन प्रकियािाफण त तोककएको भौगोलिक 
क्षेत्रको टोि तथा सिदुायको आलथणक, सािान्जक तथा संस्थागत कवकासका िालग एक पररवार एक 
सदस्यको अविारर्ािा आिाररत भई गिन र सञ्चािन भएको र नगरपालिकािा सूचीकृत गररएको 
स्थानीय स्तरको संघ, संस्था र सिूहिाई जनाउँदछ  ।  

न) “लनजी क्षेत्र” भन्नािे स्वीकृलत प्राप्त लनजी क्षेत्रका कम्पनी, फिण, संस्था, व्यावसाकयक व्यन्ि वा 
सँगदित सिूहिाई जनाउँदछ  ।  

प) “सरोकारवािा” भन्नािे नगरपालिकाको लनर्णयिे प्रत्यक्ष रुपिा प्रभाव पाने व्यन्ि वा 
संस्थाहरूिाई जनाउँदछ  ।  

फ) “सम्पन्ि िनी” भन्नािे नगरक्षेत्रलभत्र आफ्ना नाििा जग्गा तथा संरचना भएका व्यन्ि वा 
संघसंस्थािाई जनाउँदछ  ।  

ब) “कायाणिय” भन्नािे नगरकायणपालिकाको कायाणियिाई जनाउँदछ  ।  

पररच्छेद - २ 

एकीकृत सम्पन्िको लबवरर् संकिन तथा अलभिेख सम्वधिी व्यवस्था : 
४. एकीकृत सम्पन्िको लबवरर् संकिन कवलि : (१) नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर िागू गने 
प्रयोजनका िालग अन्घल्िो आलथणक बषणको िरुु देखी नै करदाताका नाििा रहेको एकीकृत 
सम्पन्िको लबवरर् संकिन कायणको सरुुवात गनेछ । तर प्रथि पटक एकीकृत सम्पन्ि कर 
सम्बधिी लबबरर् संकिन कायण चाि ुआलथणक वषणिा राख् न सककने छ । 
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(२) नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्िको लबवरर् संकिनका िालग नगरपालिकाको आफ्नै श्रोत र 
प्रयासबाट नगर क्षेत्रिा रहेका प्रत्येक ब्यन्िको नाििा रहेको सम्पन्िको पकहचान गरी एकीकृत 
सम्पन्िको िगत तयार तथा अद्यावलिक गनण कायाणियिा उपिब्ि सूचना एवं तथयांक, स्थिगत 
सवेक्षर् कवलि वा करदाताहरुिे उपिब्ि गराएको लबवरर्का आिारिा प्रत्येक व्यन्िका नाििा 
रहेको सम्पन्िको पकहचान गरी एकीकृत सम्पन्िको िगतको तयारी तथा अद्यावलिक गनण स्वयं 
लबवरर् दान्खिा कवलि, लिन्श्रत कवलि वा स्थिगत सवेक्षर् कवलि िध्ये कुनै एक कवलि िाफण त कववरर् 
संकिन गने कायण गनण सक्नेछ ।  

(३) नगरपालिकािे करदाताहरुको सम्पन्िको लबवरर् संकिन गनणका िालग स्थिगत सवेक्षर् 
कवलि, स्वयं लबवरर् दान्खिा कवलि वा लिश्रीत लबलिको छनोट गरी सोका िालग कायण योजना 
सकहतको पररयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गनुण पनेछ ।  

(४) सम्पन्िको लबवरर् संकिनका िालग पररयोजना प्रस्ताव बिोन्जिको कायण गनण िौजदुा 
जनिन्ि अपयाणप्त भई थप जनिन्िको आवश्यकता परेिा त्यस्ता जनिन्ि प्रचलित कानून 
बिोन्जि करारिा लनयिु गरी वा टोि कवकास संस्था वा अधय संगदित वा सािदुाकयक संघ 
संस्थासँग सम्झौता गरी सेवा करारिा लिन सककनेछ । यसरी सेवा करार लिँदा अनिुालनत राजश्व 
र खूद असिु हनुे राजश्व प्रक्षेपर् गरी धयूनति खचण िाग्ने व्यवस्था गनुण पनेछ ।  

५. स्थिगत सवेक्षर् सम्वधिी व्यवस्था : (१) नगरपालिकािे करदाताहरुको सम्पन्िको लबवरर् 
संकिन गनण आवश्यकता अनसुार सवेक्षर् टोिी गिन गरी उि टोिीिाई तालिि ददइ िगत 
संकिन कायणिा खटाउन सक्नेछ ।  

(२) दफा (१) बिोन्जि टोिी खटाउन ु पूवण करदाताहरुिाई सो को जानकारी ददने र एकीकृत 
सम्पन्ि करबाट हनुे उपिन्ब्ि प्रचार प्रसार गनण नगरपालिकािे सूचना जारी गरी प्रचार प्रसार गनण 
सक्नछे ।  

(३) स्थिगत सवेक्षर्को िालग खकटएको टोिीिे अनसूुची १ िा तोककए बिोन्जिको फारािको 
ढाँचािा सम्पन्िको कववरर् संकिन गनुण पनेछ ।  

(४) नगरपालिकाबाट खकटएको स्थिगत सवेक्षर् टोिीिाई नगरक्षेत्र लभत्र आ–आफ्ना नाििा 
रहेको सम्पन्िको लबवरर् उपिब्ि गराउन ु र संरचनाको नाप जाँच गनण आवश्यक सहयोग गनुण 
सम्वन्धित सम्पन्ि िनी वा सम्पन्ि न्जम्िा लिने व्यन्िको कतणव्य हनुेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोन्जि कुनै सम्पन्ि िनीिे सवेक्षर् टोिीिाई लबवरर् उपिब्ि नगराएिा 
नगरपालिकािे लनदेन्िकाको दफा ११ बिोन्जिको सम्पन्ि कववरर् पेि नगने करदाताको 
सम्पन्िको िलु्यांकन सम्वधिी व्यवस्था बिोन्जि कर लनिाणरर् गरी कर कवजक जारी गनेछ ।  

(६) नगरपालिकािे संकिन गरेको लबवरर् बाकषणक रुपिा सवेक्षर् टोिी खटाई अद्यावलिक गनण 
सक्नेछ । यस्तो सवेक्षर् टोिी खटाउने लबवरर् अद्यावलिक गने कायण सोही आलथणक बषणको कर 
कवजक जारी हनुपूुवण सम्पन्न गररसक्न ुपनेछ ।  
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६. स्वयं कववरर् दान्खिा सम्वधिी व्यवस्था : (१) नगरपालिकािे प्रत्येक तीन बषणिा एक पटक 
नगरक्षेत्र लभत्रका सम्पन्ि िनीहरुिाई अनसूुची १ बिोन्जिको लबवरर् फाराि भरी आ–आफ्नो 
सम्पन्िको लबवरर् दान्खिा गनण सूचना आब्हान गनण सक्नेछ । 

(२) नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर िाग ु गने आलथणक वषण सरुु हनु ु अगाबै दफा ५ को 
उपदफा (२) बिोन्जिको सूचना जारी गरी करदातारुबाट सम्पन्ि लबबरर् दान्खिा गने उन्चत 
म्याद ददनपुने छ तर प्रथि पटकिा सोही आलथणक वषणिा पलन सचुना ददन बािा पने छैन । 

(३) नगरपालिकािे दफा ५ को उपदफा (२) बिोन्जिको सूचना जारी गदाण पकहिो पटक 
करदाताहरुिाई लबवरर् दान्खिा गनण ३५ ददनको म्याद ददनेछ ।  

तर ३५ ददनलभत्र कववरर् दान्खिा हनु नसकी म्याद बढाउन आवश्यक िानेिा पटक पटक गरी 
बढीिा दईु िकहनासम्ि म्याद बढाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोन्जि सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गनण आब्हान गरेको सियावलि लभत्र अनसूुची 
१ बिोन्जिको फाराििा आ–आफ्नो जग्गा तथा संरचनाको सत्य तथय लबवरर् भरी नगरपालिकािा 
दान्खिा गनुण सम्वन्धित सम्पन्ि िनीको कतणव्य हनुछे ।  

(५) यस दफा बिोन्जिको सम्पन्ि कववरर् दान्खिा गनणका िालग प्रकान्ित सचुनाको ढाँचा अनसूुची 
(२) िा तोककए बिोन्जि हनुेछ । यस्तो सूचना प्रकािन र प्रसारर् गदाण उपिब्ि सञ्चारका 
िाध्यििाई प्रयोगिा ल्याउन सक्नेछ ।  

(६) यस लनदेन्िका बिोन्जि सम्पन्ि िनीहरुिाई लबवरर् फाराि भनण सहयोग गनणका िालग 
नगरपालिकािे आवश्यकता अनसुार स्थानीय संघ संस्था, सािदुाकयक संस्था, टोि कवकास सलिलत 
तथा स्वयं सेवकहरुिाई पररचािन गनण सक्नेछ ।  

(७) उपदफा (६) बिोन्जिका संघ, संस्था सलिलत तथा स्वयंसेवकहरु पररचािन गदाण एकीकृत 
सम्पन्ि कर सम्वधिी अलभिखुीकरर् ददइण पररचािन गनुण पनेछ ।  

(८)  यस दफा बिोन्जि कुनै करदातािे सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गरेपलछ जग्गाको स्वालित्विा 
पररवतणन वा संरचना लनिाणर्का कारर्िे सम्पन्ि थपघट भएिा प्राप्त गनेिे वा लनिाणर् गनेिे सो को 
प्रिार् सकहतको कववरर् ३५ ददन लभत्र नगरपालिकािा बझुाउन ुपनेछ । यसरी आफ्नो सम्पन्ििा 
भएको थपघटको कववरर् तोककएको सियिा नबझुाएिा दफा १६ को उपदफा (२) बिोन्जि थप 
िलु्क लिई नगरपालिकािे कववरर् दान्खिा गनण िगाउन सक्नेछ ।  

(९)  यस लनदेन्िका बिोन्जकको सम्पन्िको कववरर् नगरपालिकािा दान्खिा गने दाकयत्व सम्बन्धित 
सम्पन्ि िनी स्वयंको हनुछे । 

(१०) उपदफा (९) बिोन्जि सम्पन्ि िनी स्वयं उपन्स्थत भई कववरर् दान्खिा गनण नसकेिा 
लनजका एकाघरका पररवारका सदस्यहरुिध्ये कानून बिोन्जि उिेर पगेुका कुनै सदस्यिे वा 
सम्पन्ि िनीको िञ्जुरनािा प्राप्त व्यन्ििे कववरर् दान्खिा गनण सक्नेछ ।  

तर  
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पररवारका अधय सदस्य नभएका नावािक, अिि, फरक क्षिता भएका  अधय कुनै कारर्िे स्वयं 
उपन्स्थत भइण कववरर् बझुाउन नसक्ने ब्यन्िका हकिा लनजको संरक्षकिे सम्पन्ि कववरर् बझुाउन 
सक्नेछ ।  

(११) संयिु स्वालित्विा रहेको सम्पन्िको लबवरर् सम्पन्ि िनीहरुिे संयिु रुपिा वा सो िध्ये 
कुनै एक जनािे आफुहरुको स्वालित्विा रहेको सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गनण सक्नेछ ।  

(१२) यस लनदेन्िका बिोन्जिका सम्पन्ि िनीिे दफा ६ को उपदफा (३) बिोन्जि तोककएको 
सिय लभत्र आफ्नो सम्पन्ि कववरर्को फारि दान्खिा नगरेिा वा झटु्टा लबवरर् दान्खिा गरेिा 
नगरपालिकािे दफा १६ को उपदफा (२) अनसुारको िलु्क लिई लबवरर् फारि बनु्झलिन 
सक्नेछ ।  

(७) सम्पन्िको प्रिार् तथा लबवरर् संकिन सम्वधिी व्यवस्था : (१) कुनै करदातािे जग्गाको 
लबवरर् दान्खिा गदाण स्पष्टरुपिा क्षेत्रफि खिेुको आफ्नो स्वालित्वको जग्गािनी प्रिार्पजुाणको 
दान्खिा फारिका साथ पेि गनुण पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि पेि भएको प्रिार् आलिकाररक नभएिा वा झटु्टा िहर भएिा त्यस्तो 
जग्गाको कववरर् नगरपालिकािे स्वीकार गने छैन ।  

(३) करदाताहरुिे आफ्न ेसम्पन्िको कववरर् दान्खिा गदाण देहाय बिोन्जिका कागजातहरु सिेत 
संिग्न गरी पेि गनुण पनेछिः 
क) एकीकृत सम्पन्ि कर िागू हनुभुधदा अन्घल्िो आलथणक बषणसम्िको िािपोत वा भलूिकर लतरेको 
लनस्सा वा नगरपालिकािे प्रिान्र्त गरेको कववरर्,  

ख) अन्घल्िो आलथणक बषणसम्िको घरजग्गाकर चिुा गरेको लनस्सा वा घरजग्गाकर निाग्ने भए सो 
को नगरपालिकाको प्रिान्र्त कववरर्,  

ग) जग्गािनी प्रिार्पूजाणको प्रलतलिकप वा जग्गाको स्वालित्व र क्षेत्रफि खिेुको कागजात,  

घ) संरचना (घर टहरा) को हकिा यदद लनयिानसुार घरको नक्िाको अलभिेन्खकरर्/लनयलित/पास 
भएको भए वा लनिाणर् सम्पन्न भएको भएको सोको प्रिार् पत्र र नगरपालिका गिन पूवण बनेको 
घर भएिा सो घर लनिाणर् भएको लिलत र कबलुियती सकहतको अलभिेखीकरर् गरेको हनुपुने, 

ङ्ग) सावणजलनक जग्गािा नगरपलिकाको स्वीकृती लिई नक्िा पास गरेका घर जग्गाहरुको 
सम्बधििा उि घर नक्िा पासको लबबरर् र जग्गा प्राप्तीको कागजात, 

च) संघ संस्था तथा संगिनको हकिा संस्था दताण प्रिार्पत्र, संस्थाको कविान र संस्थाको 
घरजग्गाको लबवरर् ।  

(४) यस लनदेन्िका बिोन्जि एकीकृत सम्पन्ि कर निाग्न े भनी तोककएको सम्पन्ििा प्रचलित 
कानून बिोन्जि एकीकृत सम्पन्ि कर िाग्ने कुनै व्यन्ि, संघ, संस्था वा लनकायिे लनन्ित 
अवलिसम्ि प्रयोग गने गरी कुनै संरचना लनिाणर् गरेिा यस्तो संरचनाको कववरर् दान्खिा गने र 
एकीकृत सम्पन्ि कर बझुाउने दाकयत्व सम्वन्धित लनिाणर् कताणको हनुेछ ।  
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(५) प्रचलित कानून बिोन्जि नक्सा पास गरी लनिाणर् गनुणपने तर नक्सापास नगरी लनिाणर् भएका 
संरचनाको सम्पन्िको कववरर् वझु्दा नगरपालिकािे नक्सा पास दस्तरु वापतको रकि िरौटी लिई 
वा लनन्ित सिय लभत्र नक्सा पास प्रकिया आरम्भ गने कवलुियतनािा गराई सम्पन्िको कववरर् 
स्वीकार गनण सक्नेछ । यस्ता संरचनाको हकिा करदातािे ददएको लबवरर्िाई नै आिार िानी 
घरको आकार, प्रकार, एंव लनिाणर् लिलत कायि गनण सककनेछ ।  

तर करदातािे ददएको कववरर्िा उजरुी परेिा वा पेि भएको कववरर्िा िंका िागेिा 
नगरपालिकािे यस्तो कववरर् उपर छानकवन गनण सक्नेछ ।  

(६) कर लतने दाकयत्व भएका कुनै सम्पन्ि िनीको सम्पन्ििा लनजको िञ्जरुनािा लिई अको व्यन्ििे 
संरचना लनिाणर् गरेिा त्यस्ता संरचना सिेतको कववरर् दान्खिा गने तथा कर बझुाउने दाकयत्व 
सम्वन्धित सम्पन्ि िनीको हनुेछ ।  

(७) करदातािे भरेको कववरर् तथा प्रिार् जाँच गरी दताण गनण नगरपालिकािे आवश्यक संख्यािा 
किणचारी वा टोिी खटाउनेछ । यसरी खकटएका किणचारी वा टोिीिे वझु्न चाहेको सूचना वा 
िाग गरेको लबवरर् उपिब्ि गराउन ुसम्वन्धित सम्पन्ि िनीको कतणव्य हनुेछ ।  

८. एकीकृत सम्पन्िको अलभिेख सम्वधिी व्यवस्था :  (१) नगरपालिकािे प्रत्येक वडा कायाणियहरुिा  
अिग अिग िगत ककताव/अलभिेख खडा गरी प्रत्येक सम्पन्ि िनीको सम्पन्िको छुट्टाछुटै्ट कववरर् 
देन्खने गरी अनसूुची ३ बिोन्जिको ढाँचािा एकीकृत सम्पन्िको अलभिेख राख् न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको एकीकृत सम्पन्िको िगत ककताव कम्तीिा तीन बषणका िालग हनु े
गरी तयार गनुण पनेछ र यस्तो िगत ककताविा करदातािे दफा ६ को उपदफा (८) बिोन्जि पेि 
गरेको लबवरर्का आिारिा अद्यावलिक गनुणपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जि एकककृत सम्पन्िको कववरर् अद्यावलिक गदाण अनसूुची ४ बिोन्जिको 
दान्खिा कटपोट भरी सो को आिारिा जग्गा ददनेको खाताबाट सम्पन्ि घटाई तथा जग्गा लिनेको 
खातािा सम्पन्ि बढाई अद्यावलिक गनुणपनेछ ।  

(४) यस लनदेन्िका बिोन्जि नगरपालिकािे करदातािे पेि गरेका लबवरर्हरु अद्यावलिक गदाण 
स्थिगत लनरीक्षर् वा सम्वन्धित लनकायबाट प्राप्त सूचनािाइण सिेत आिारिानी सम्पन्िको 
अद्यावलिक कववरर् तयार गनण सक्नेछ ।  

(५) नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापनिाइण सचुना प्रर्ािीका आिारिा गनणका िालग 
आवश्यकता अनसुारको सफ्टवेयरको लनिाणर् गरी सो िाफण त गनुण पनेछ ।  

पररच्छेद - ३ 

एकीकृत सम्पन्िको िूल्याकंन सम्वधिी व्यवस्था : 
९. सम्पन्िको िूल्याकंन कवलि : (१) नगरपालिका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यन्िको नाििा एक वा 
एकभधदा बढी स्थानिा रहेका सम्पन्िहरुिाई अिग अिग िूल्यांकन गरी एकीकृत गररनेछ ।  
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(२) संयिु स्वालित्विा रहेको सम्पन्ििाई एक व्यन्ि सरह िानी सोही बिोन्जि करदाता कायि 
गरीनेछ । संयिु स्वालित्वको सम्पन्ि सोही व्यन्िको अधय सम्पन्ििा जोलडने छैन ।  

(३) एकीकृत सम्पन्ि कर प्रयोजनका िालग नगरपालिकािे गरेको िलु्यांकन तीन बषणसम्ि कायि 
रहनेछ ।  

(४) सम्पन्ि िनीिे पकहिो पटक पेि गरेको सम्पन्िको कववरर्िा थपघट भएिा वा करदाताको 
सम्पन्िको िूल्यांकन दर संिोिन भएिा त्यस्तो सम्पन्िको पनु िलु्यांकन गररनेछ ।  

(५) प्रत्येक आलथणक बषणको श्रावर् १ गते देन्ख करदाताको नाििा कायि रहेको सम्पन्िको 
िूल्यांकन गरी कर असूि गररनेछ ।  

(६) सम्पन्िको िूल्यांकन प्रयोजनको िालग जग्गािनी प्रिार्पूजाणका आिारिा जग्गाको स्वालित्व 
तथा क्षेत्रफि कायि गररनेछ ।  

(७) यस लनदेन्िकाको दफा ७ को उदफा (४) बिोन्जि प्राप्त सम्पन्िको िूल्यांकन गदाण संरचनाको 
िात्र िूल्यांकन गरी एकीकृत सम्पन्ि कर असिु गररनेछ ।  

(८) यस लनदेन्िका बिोन्जि संरचनाको िूल्यांकन गदाण संरचनाको आकार, प्रकार, बनोटको ककलसि, 

प्रयोग तथा लनिाणर् भएको लिलत र करदातािे पेि गरेको लबवरर्का आिारिा िूल्याङ्कन गररनेछ । 
तर  

नक्सापास भएका संरचनाको हकिा नक्सापास प्रिार्पत्रिाई आिारिानी िलु्यांकन गनण  
सककनेछ ।  

१०. एकककृत सम्पन्ि कर िूल्याकंन सलिलत सम्वधिी व्यवस्था : (१) नगरपालिकािे एकीकृत 
सम्पन्िको िूल्यांकन आिार तयार गरी लसफाररस गनण र िूल्यांकन सम्वधिी सिस्या सिािान 
गनणका िालग राय सझुाव पेि गनण देहाय बिोन्जिको एकीकृत सम्पन्ि कर िलु्यांकन सलिलत गिन 
गनेछ :  

  नगर प्रिखु       संयोजक  

  नगर उप प्रिखु      सदस्य 
   न्जल्िान्स्थत िािपोत कायाणियका प्रलतलनलि   सदस्य 

  न्जल्िान्स्थत नापी कायाणियका अलिकृत प्रलतलनलि   सदस्य  

  स्थानीय उद्योग बान्र्ज्यसंघको प्रलतलनलि   सदस्य  

  प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत     सदस्य  

  सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य र वडा सन्चव सदस्य 

  िेखा अलिकृत नगरपालिका     सदस्य 

  राजश्व िाखा हेने िाखा प्रिखु     सदस्य सन्चव 

सलिलतिे बैिकिा आवश्यकता अनसुार सम्बन्धित कवषय कविेषज्ञिाई आिन्धत्रत सदस्यको रुपिा 
बैिकिा आिधत्रर् गनण सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोन्जिको िूल्यांकन सलिलतको बैिक आवश्यकता अनसुार बस्न सक्नेछ । 
यस लनदेन्िका बिोन्जिको वडा स्तरको िलु्यांकन सलिलतिा सम्बन्धित वडाका वडा सदस्यहरु 
सिेत सदस्यका रुपिा रहनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) बिोन्जि िूल्यांकन सलिलतको काि, कतणव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ:  

क)  नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका जग्गाको क्षेत्र कवभाजन गरी अनसूुची ५ बिोन्जिको ढाँचािा 
धयूनति िूल्यांकन दर लसफाररस गने,  

ख)  संरचनाका हकिा सो को आकार, प्रकार, बनोट, रहेको स्थान, प्रयोग र िाभिाई सिेत 
कवचार गरी अनसूुची ६ बिोन्जिको ढाँचािा िलु्यांकन दर लसफाररस गने,  

ग) जग्गा तथा संरचनाको िूल्यांकन दर लसफाररस गने प्रयोजनका िालग स्थिगत अध्ययन, 

छिफि तथा पराििण गोष्ठीको आयोजना गररनेछ र त्यस्तो गोकष्ठिा आवश्यकतानसुार 
स्थानीय संघ संस्था तथा टोि कवकास संस्थाका प्रलतलनलििाई सिेत आिधत्रर् गनण 
सककनेछ,  

घ) नगरपालिकािे गरेको िूल्यांकन उपर कुनै करदातािाई न्चि नवझुी लनवेदन ददएिा सो को 
जाँचबझु गरी लनर्णयका िालग नगरपालिका सिक्ष पेि गने,  

ङ) िूल्यांकन सलिलतिे गरेको िूल्यांकनका सम्वधििा प्राप्त गनुासो तथा उजरुीहरुका कवषयिा 
छानकवन गरी राय सकहत लनर्णयका िालग नगरकायणपालिका सिक्ष लसफाररस सकहत पेि गने,  

च) एकीकृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापनका िालग नगरपालिकािे तोककददए बिोन्जिका अधय 
कायणहरु गने,  

छ) िूल्यांकन सलिलतिे सम्पन्ि िूल्यांकन गदाण िािपोतको िलु्य सचुी र प्रचलित बजार 
िूल्यका आिारिा गने,  

(४) उपदफा (१) बिोन्जिको िूल्यांकन सलिलतिे आवश्यकता अनसुार वडाध्यक्ष तथा यस 
कवषयसंग सम्बन्धित व्यन्ििाई िलु्यांकन सलिलतको बैिकिा आिधत्रर् गनण सक्नेछ ।  

११. करदाताको सम्पन्िको िूल्याकंन : (१) प्रत्येक करदाताहरुको सम्पन्िको िूल्यांकन अनसूुची  
७ बिोन्जिको िूल्यांकन फारािको ढाँचािा प्रिखु प्रिासककय अलिकृतिे तोकेको किणचारीिे  
गनेछन ्।  

(२) उपदफा (१) जग्गाको िूल्यांकन गदाण सािाधयतिः करदाता स्वयंिे पेि गरेको िूल्यांकन दरका 
आिारिा गररनेछ ।  

तर  

करदातािे पेि गरेको िूल्यांकनको दर नगर सभािे तोकेको धयूनति दर भधदा कि भएिा नगर 
सभािे तोकेको धयूनति िूल्यांकन दर अनसुार िूल्यांकन गररनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बिोन्जि करदातािे दान्खिा गरेको िूल्यांकन दरिा उि आलथणक बषणसम्ि 
कुनै पलन संिोिन गररने छैन ।  
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तर 

 करदातािे आफ्नो सम्पन्िको िूल्यांकनिा संिोिन गनण चाहेिा लनजको लनवेदनका आिारिा 
नगरपालिकािे तीन बषणिा बढीिा दईु पटक सम्ि िूल्यांकन दर संिोिन गररददन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोन्जि िूल्यांकन दर संिोिन गदाण नगर सभािे गरेको धयूनति िूल्यांकन 
हदभधदा कि हनुे गरी संिोिन गनण सककने छैन ।  

(५) संरचनाको िूल्यांकनको प्रयोजनका िालग ह्रास कट्टी गदाण अनसूुची ८ बिोन्जिको दररेट 
अनसुार तीन बषणका िालग एकै पटक गररनेछ ।  

१२. लबवरर् पेि नगने करदाताको सम्पन्िको िूल्याकंन सम्वधिी व्यवस्था : (१) कुनै करदातािे 
आफ्नो सम्पन्िको कववरर् दान्खिा नगरेिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिे त्यस्ता व्यन्ििाई कववरर् 
दान्खिा गनण लिन्खत आदेि वा सूचना ददन सक्नेछ । त्यस्तो आदेि वा सूचनाको जानकारी 
पत्रपलत्रका वा सावणजलनक संचारका िाध्ययिबाट पलन जारी गनण सककनेछ। यस्तो आदेि पाएको 
वा सूचना जारी भएको लिलतिे एक िकहनालभत्र आफ्नो सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गनुणपने दाकयत्व 
सम्बन्धित करदाताको हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गनण ददएको सियावलि लभत्र सम्पन्िको 
कववरर् दान्खिा नगरेिा प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको किणचारीिे स्थिगत रुपिा 
बझुी अनिुालनत कर तोकी कववरर् बझुाउन लिन्खत आदेि ददन सक्नेछ ।  

तर,  

िूल्यांकन सलिलत कायणरत रहेको अवस्थािा भने यस दफा बिोन्जिको कायण िूल्यांकन सलिलतिे 
गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको आदेि पाएको लिलतिे ३५ (पैंतीस) दद नलभत्र यथाथण कववरर् पेस 
गरी जररबानाका साथै कर रकि चिुा गने दाकयत्व सम्बन्धित करदाताको हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोन्जिको आदेि पाएको लिलत लभत्र पलन करदातािे कववरर् बझुाई कर 
दान्खिा नगरेिा नगरपालिकािे लनजको नाििा रहेको चिअचि सम्पन्ि रोक्का राख् न सम्बन्धित 
लनकायिा कारवाही अन्घ वढाइ वा अधय कुनै तररकािे कर असिु गनण सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोन्जि कर असिु गदाण िागेको सम्पूर्ण खचण सम्बन्धित करदाताबाट असिु 
उपर गराउन सककनेछ । यस्तो खचण लनजिे लतनुणपने कर रकिको दोब्बर भधदा बढी हनुेछैन ।  

पररच्छेद - ४ 

एकीकृत सम्पन्ि करको दररेट लनिाणरर् तथा लबलिङसम्बधिी व्यवस्थािः 
१३. एकीकृत सम्पन्ि करको दररेट तथा अधय िलु्क लनिाणरर् : (१) नगरसभािे प्रचलित कानूनको 
लसिा लभत्र रही एकीकृत सम्पन्ि करको स्ल्याब तथा दर लनिाणरर् गनण सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) को प्रयोजनका िालग एकीकृत सम्पन्ि करको स्ल्याब तथा दर अनसूुची ९ िा 
तोककए बिोन्जि हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोन्जि नगर सभाबाट करको स्ल्याब तथा दर लनिाणरर् नभएको अवस्थािा 
अनसूुची १० बिोन्जि सतु्र प्रयोग गरी कर लनिाणरर् गनण सककनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बिोन्जिको कर रकििा नगर सभाको लनर्णय बिोन्जि नगरबासीहरूिाई 
फोहोरिैिा व्यवस्थापन, सरसफाइ, सडक बिी, ढि लनकास जस्ता आफूिे उपिब्ि गराउने सेवा 
सकुविाका लनन्म्त एकीकृत सम्पन्ि करको लनन्ित प्रलतित िलु्क वा दस्तरु थप गरी िगाउन 
सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोन्जि असिु उपर गररएको िलु्क वा दस्तरु वापतको रकि थप सेवा 
सकुविाका िालग िात्र खचण गनुण पनेछ । उि सेवा उपिब्ि गराए बापत अधय कुनै तररकाबाट 
वा अधय कुनै लनकायिे पनुिः िलु्क वा दस्तरु लिन पाउनेछैन ।  

१४. कर रकिको लबलिङ : (१) सम्पन्िको िूल्यांकन तथा कर लनिाणरर् भइसकेपलछ अनसूुची 
११ बिोन्जिको ढाँचािा एकीकृत सम्पन्ि करको लबजक तयार गरी करदातािाई उपिब्ि गराई 
त्यसको कववरर् अनसूुची १२ िा तोककए बिोन्जि ढाँचाको खातािा राख् न ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जकको एकीकृत सम्पन्ि कर लबजकको पकहिो प्रलत सम्बन्धित करदातािाई 
उपिब्ि गराई दोस्रो प्रलत सम्बन्धित करदाताको फाइििा संिग्न गनुण पनेछ ।  

(३) एकीकृत सम्पन्ि करको लबजक नगरपालिकािे सम्बन्धित करदाताको घरिै पिाउने व्यवस्था 
गनेछ । सो अनसुारको व्यवस्था हनु नसकेिा सो को जानकारी सूचना प्रकािन वा उपिब्ि 
सञ्चारका िाध्यिहरु वा अधय कुनै तररका अबिम्बन गरर करदाताहरूिाई ददन सककनेछ।  

(४) नगरपालिकािे प्रत्येक आलथणक वषणको िंलसर िसाधत सम्ििा एकीकृत सम्पन्ि करको लबजक 
करदातािाई बझुाउन सक्नेछ । यस्तो लबजक बझुाउन नगरपालिकािे आपसी सम्झौताका 
आिारिा कुनै सािदुाकयक संघ संस्था, टोि कवकास संगिन वा लनजी क्षेत्रिाई पररचािन गनण 
सक्नेछ ।  

(५) नगरपालिकाबाट एकीकृत सम्पन्ि करको लबजक तयार भइ नसकेको अवस्थािा करदातािे कर 
बझुाउन चाहेिा तत्कािै लबजक तयार गरी कर रकि असिु गररनेछ ।  

(६) उपदफा (१) बिोन्जि नगरपालिकािे जारी गरेको लबजक उपर कसैिाई न्चि नबझेुिा 
अनसूुची १३ को ढाँचािा नगर प्रिखु सिक्ष उजरुी ददन सक्नेछन ्। यसरी पनण आएको लनवेदन 
उपर नगर प्रिखुिे जाँचबझु गनण िगाई लनर्णयका िालग नगरकायणपालिकािा पेस गनण िगाउन ु
पनेछ र नगरकायणपालिकाकािे गरेको लनर्णय नै अन्धति हनुेछ ।  
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पररच्छेद - ५ 

एकीकृत सम्पन्ि कर असिुी सम्बधिी व्यवस्थािः 
१५. एकीकृत सम्पन्ि कर असिुी : (१) नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर संकिनका िालग 
एकीकृत सम्पन्ि कर िाखाको स्थापना गरी कायण गनण सक्नेछ । एकीकृत सम्पन्ि कर सम्बधिी 
सम्पूर्ण अलभिेखहरू उि िाखािा कायणरत िाखा प्रिखुको न्जम्िािा रहनेछ ।  

(२) एकीकृत सम्पन्ि करको संकिन अनसूुची १४ बिोन्जिको नगदी रलसदबाट हनुेछ । नगदी 
रलसदको पकहिो प्रलत सम्बन्धित करदाताको फाइििा राखी दोस्रो प्रलत सम्बन्धित करदातािाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) एकीकृत सम्पन्ि कर असिुी रकिको दैलनक कववरर् अनसूुची १५ बिोन्जिको ढाँचािा तयार 
गरी सो को भोलिपल्ट बैंक दान्खिा गनुण पनेछ । बैक दान्खिा भौचर र कववरर् आलथणक प्रिासन 
िाखािा बझुाउन ुसम्बन्धित िाखा प्रिखुको कतणव्य हनुेछ ।  

(४) एकीकृत सम्पन्ि करको असिुी कववरर् अनसूुची १२ बिोन्जिको खातािा अद्यावलिक राख् न ु
पनेछ ।  

(५) नगरपालिकािे प्रत्येक करदाताको घरदैिोबाटै कर असिु गनणका िालग आफ्ना किणचारी, टोि 
कवकास सलिलत, स्थानीय सािान्जक संघसंस्था र लनन्ज क्षेत्रिाई पररचािन गनण सक्नेछ । यसरी 
स्थानीय सािान्जक संघ संस्था वा टोि कवकास संगिन िाफण त कर असिु गदाण नगरपालिकािे 
उिेको कर रकिको लनन्ित प्रलतित रकि सोही संस्था िाफण त आपसी सम्झौताको आिारिा कर 
उिाएको क्षेत्रको कवकास लनिाणर् कायणिा खचण गने गरी उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।  

(६) स्थानीय स्वायि िासन ऐन र लनयिाविीिा भएको व्यवस्था बिोन्जि एकीकृत सम्पन्ि कर 
निाग्ने भनी तोककएका सम्पन्िको हकिा नगरपालिकािे सम्पन्िको िूल्यांकन गरी कर निाग्ने 
ब्यहोरा जनाई नगदी रसीद उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(७) करदाताहरूिे नगरपालिकािा सम्पन्िको कववरर् दान्खिा नगरेको वा नगरपालिकािे सम्पन्ि 
पकहचान गनण नसकेका कारर्िे कुनै करदाता कर लतने दाकयत्वबाट ििु हनुे छैनन ्।  

(८) नगरपालिकाबाट एकीकृत सम्पन्ि कर िागू गने लनर्णय भइसकेपलछ सो आलथणक वषणिा 
िािपोत वा भलूिकर उिाउन पाइने छैन । कुनै कारर्िे सो आलथणक वषणको श्रावर् १ गतेबाट 
एकीकृत सम्पन्ि कर बनु्झलिन नसक्ने भएिा लनन्ित अवलिसम्िका िालग फुकुवा पत्र ददन 
सककनेछ र यस्ता करदाताहरुिे एकीकृत सम्पन्ि कर िाग ुभएपलछ सोही आलथणक वषणिा एकीकृत 
सम्पन्ि कर प्रर्ािी िरुु भएपलछ भिुानी गनुणपनेछ । 
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पररच्छेद - ६ 

परुस्कार, लिनाहा तथा दण्ड जररबाना सम्बधिी व्यवस्था 
१६. कववरर् दान्खिा नगरेिा हनु ेदण्ड जररबाना : (१) नगरपालिकािे सम्पन्ि कववरर् दान्खिा गनण 
तोकेको म्याद लभत्र दान्खिा नगरेिा अनसूुची १६ बिोन्जि थप िलु्क लिई यस लनदेन्िका 
विोन्जि थप गररएको सिय लभत्र सम्पन्िको कववरर् बनु्झलिन सक्नेछ ।  

(२) करदातािे झटु्टा कववरर् दान्खिा गरेको प्रिान्र्त भएिा लनजको सम्पन्िको पनुिः िूल्यांकन गरी 
जररबाना सकहतको कर रकि असिु उपर गररनेछ । यस्तो जररवाना, िकुाएको सम्पन्िको िूल्यको 
प्रलत वषण ०.५ प्रलतितिे हनु आउने रकि बराबर जररवाना िगाइण असिु उपर गररनेछ।  

(३) सम्पूर्ण जग्गाको कववरर् दान्खिा नगरेको, संरचनाको पूरा तल्िाको संख्या उल्िेख नगरेको, 
एक तल्िाको क्षेत्रफििा पधर प्रलतित भधदा बढी फरक पारेको, संरचनाको प्रकार तथा बनोटको 
ककलसि फरक पारेको र संरचनाको प्रयोग सम्बधििा गित कववरर् दान्खिा गरेको पाइएिा सो 
कायणिाई झूट्टा कववरर् दान्खिा गरेको िानी उपदफा (२) बिोन्जि पनुिः कर लनिाणरर् गरी र 
जररवाना सिेत असिु उपर गररनेछ ।  

(४) कुनै सम्पन्ि िनीिे झूट्टा कववरर् दान्खिा गरेको भनी नगरपालिकािा उजरुी परेिा उजरुी 
परेको ३५ ददनलभत्र जाँचबझु गनुण पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोन्जिको उजरुी सही िहररएिा उजरुी ददने व्यन्ि, संगिन वा संस्थािाई 
जररवानाको ५० प्रलतित रकि परुस्कार ददई सो को अलभिेख गोप्य रान्खनछे ।  

१७. कर छूट तथा जररवाना सम्बधिी व्यवस्था : 
(१) नगरपालिका क्षेत्र लभत्रका सम्पन्ि िनीिे प्रत्येक वषणको एकीकृत सम्पन्ि कर सोही आलथणक 
वषण लभत्र भिुानी गररसक्न ुपनेछ ।  

(२) प्रत्येक आलथणक वषणिा बझुाउन ु पने एकीकृत सम्पन्ि कर सोही आलथणक वषणको पौष 
िसाधतलभत्र बझुाएिा िाग्ने कर रकििा पाँच प्रलतित रकि छूट ददइनेछ ।  

(३)  कुनै करदातािे कर नलतरी बक्यौता रहेको कर भिुानी गदाण देहाय अनसुार जररबाना  
िाग्नेछ:  

(क) एक वषणको बक्यौता वापतको रकििा बक्यौता रकिको बीस प्रलतितिे हनु 
आउने रकि ।  

(ख) एक वषणभधदा बढीको बक्यौता वापतको रकििा प्रलतवषण तीस प्रलतितिे हनु आउन े
रकि ।  

ग) तीन वषणसम्ि एकीकृत सम्पन्ि कर भिुानी नगने करदाताका नाििा रहेको घरजग्गा 
रन्जस्रेसन रोक्का राख्न ेकारबाही गररनेछ ।  
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घ) घरजग्गा रोक्का राखेको दस वषणसम्ि पलन करदातािे कर चिुा नगरेिा सम्बन्धित कर दाताको 
सम्पन्ि प्रचलित कानून बिोन्जि लििाि कविी गरी कर तथा जररबाना असिु उपर गनण  

सककनेछ ।  

ङ्ग) एकीकृत सम्पन्ि कर बक्यौता राख्न े करदातािाई नगरपालिकािे उपिब्ि गराउँदै आएको 
आकन्स्िक बाहेकका अधय सेवा र सकुविा बधद गनण सककनेछ ।  

च) एकीकृत सम्पन्ि कर िाखाबाट कर चिुा भएको प्रिार् पेस नगरेसम्ि नगरपालिकाबाट नयाँ 
सेवा तथा सकुविाहरु उपिब्ि गराइनेछैन ।  

छ) यसै लनदेन्िका बिोन्जि लनिाणरर् भएका कर तथा जररबाना नगरपालिकाको कुनै पलन लनर्णयबाट 
छूट वा लिनाहा ददन पाउने छैन । यस दफा कवपरीत नगरपालिकाको कुनै सलिलत, पदालिकारी वा 
किणचारीिे लिनाहा ददएको खण्डिा लिनाहा ददएको रकि लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ । तर कुनै करदाताको सम्पन्ि भकूम्प, बाढी, पकहरो, आगिागी जस्ता प्राकृलतक 
प्रकोपका कारर् क्षलत भएिा प्राप्त लनवेदनका आिारिा जाँजबझु गरी प्रिान्र्त भएिा क्षलत 
बराबरको सम्पन्ििा िाग्ने कर नगरपालिकािे लिनाहा ददन सक्नेछ ।  

ज) एकीकृत सम्पन्ि कर चिुा भइसकेको कुनै सम्पन्ििा सोही आलथणक वषणिा पनुिः कर िगाइने 
छैन ।  

झ) एकीकृत सम्पन्ि कर िागू हनुपूुवण उि सम्पन्ििा िाग्ने िािपोत वा भलूिकर र घरजग्गा कर 
बझुाउने दाकयत्व सम्बन्धित करदाताको हनुेछ ।  

ञ) एकीकृत सम्पन्ि कर िागू हनुभुधदा अन्घका आलथणक वषणको िािपोत वा भलूिकर र घरजग्गा 
कर चिुा नभए सम्ि नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर बनु्झलिन ेछैन ।  

पररच्छेद - ७ 

कवकवि 
१८. पराििणदाता लनयिु गनणसक्न े: (१) एकीकृत सम्पन्ि करको िूल्यांकन गरी लबजक तयार 
गने काि िौजदुा किणचारीबाट लनिाणररत सियिा सम्पन्न गनण नसककने भएिा नगरपालिकािे सिय, 

िागत र कायण तोकी छोटो अवलिका िालग पराििणदाता लनयिु गरी कायण गनण सक्नेछ ।  

१९. किणचारीिाई अलतररि सिय कायण गराए बापत सकुविा ददनसक्न:े . (१) एकीकृत सम्पन्ि 
करको िूल्यांकन गरी लबजक तयार गने काि लनिाणररत सियिा कायाणिय सियिा सम्पन्न गनण 
िौजदुा किणचारीिाई अलतररि सिय कायण गराउन सककनेछ । यस्तो काि गरे बापत प्रलत एकाई 
तोककए बिोन्जिका दरिे थप सकुविा ददन सककनेछ ।  

२०. कागजातको गोप्यता : . (१) एकीकृत सम्पन्ि कर प्रयोजनका िालग करदाताबाट प्राप्त 
कागजात तथा अलभिेख गोप्य रान्खनेछ । यस्तो कागजात तथा अलभिेख नगरपालिकाको 
प्रयोजनका िालग िात्र प्रयोग गररनेछ ।  
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२१.खाता तथा फाराि: . (१) एकीकृत सम्पन्ि करको प्रयोजनका िालग नगरपालिकाको आवश्यक 
खाता तथा फारािको कवकास गरी िागू गनण सक्नेछ ।  

२२. सम्पन्ि िूल्याकंन लसफाररसको आिार: . (१) एकीकृत सम्पन्ि करका िालग करदातािे 
नगरपालिकासिक्ष दान्खिा गरेको सम्पन्ि कववरर्का आिारिा नगरपालिककािे सम्पन्िको 
िूल्यांकन लसफाररस गनेछ ।  

२३. सहयोग लिनसक्न:े नगरपालिकािे जग्गा तथा संरचनाको िगत अद्यावलिक गनेका िालग 
न्जल्िान्स्थत कायाणियको सहयोग लिन सक्नेछ ।  

२४.सम्िान गने: (१) नगरपालिकािे सबैभधदा बढी कर लतने, सियिा नै कर बझुाउने, 
करदातािाई कर लतनण प्रोत्साहन गने र एकीकृत सम्पन्ि कर असिुीिा सहयोग पयुाउन े
करदातािाई सम्िान प्रदान गनणसक्नेछ ।  

२५. घरजग्गा कर िगाउन सक्न:े (१) यस लनदेन्िकािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए 
तापलन प्रचलित काननु बिोन्जि घर जग्ग्गा कर लतने दाकयत्व भएका कुनै संघ, सस्था बा लनकायका 
हकिा नगर सभाबाट लनर्णय गरर घरजग्गा कर िगाउन सक्नेछ ।  

२६. लबबरर् साबणजलनक गनुणपने: (१) नगरपालिकािे िालसक रुपिा असिु भएको एकीकृत सम्पन्ि 
कर र बाकषणक रुपिा उिेको एकीकृत सम्पन्ि कर तथा सो सम्बधििा भएका कियाकिापको 
सलिक्षा सकहत लबबरर् सावणजलनक गनुणपने छ ।  

२७. अलभिनु्खकरर् कायणिि: (१) एकीकृत सम्पन्ि कर िाग ुगनुणपवुण नगरपालिकािे पदालिकारी 
किणचारी तथा सरोकारवािा िाई जानकारी गराउन तथा राय सझुाव संकिन गनण अलभिनु्खकरर् 
कायणिि संचािन गनण सक्ने छ । 

२८. अलिकार प्रत्यायोजन: (१) यस लनदेन्िका बिोन्जि प्रिखु प्रिासकीय अलिकृतिाई प्राप्त 
अलिकार िातहतका कुनै किणचारीिाई प्रत्यायोजन गनण सक्ने छ । 

२९. लनदेन्िकाको व्याख्या: (१) यस लनदेन्िकाको अन्धति व्याख्या नगर सभा वा नगर सभाको 
अलिकार प्राप्त लनकायिे गने छ । 

३०. लनदेन्िका संिोिन : (१) ऐन तथा लनयिाविी संिोिन भै यस लनदेन्िकाका प्राबिानहरु उि 
ऐन लनयिको प्रलतकुि भएको अबस्थािा बाहेक अधय अबस्थािा यो लनदेन्िका संिोिन हनुे छैन । 

३१.बािा अडकाउिः यस लनदेन्िकाको कायाणधवयन तथा व्याख्यािा कुनै सिस्या भएिा 
नगरकायणपालिकाको लनर्णय अनसुार हनुेछ ।  
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अनसूुची – १ 

( दफा ५ को उपदफा (३) दफा ६ को उपदफा (१) र (४ सँग सम्बन्धित) 

एकीकृत सम्पन्ि कर प्रयोजनको िालग कववरर् दान्खिा फाराि 

 

लिलतिः २०७५/०४/...... 
श्री प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत, 

भीरकोट नगरकायणपालिकाको कायाणिय,  

वयरघारी, स्याङ्जा ।  

कवषयिः एकीकृत सम्पन्ि कर प्रयोजनका िालग सम्पन्ि    कववरर् दान्खिा फाराि 

िहोदय, 

यस नगरपालिकाको लिलत २०७५/....../....... गते प्रकान्ित सूचना अनसुार िैिे/हािीिे एकीकृत सम्पन्ि कर िूल्यांकनका िालग 
तपलसििा िेन्खए बिोन्जिको सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गरेको छु/छौं । यसबिोन्जि नगरपालिकािे एकीकृत सम्पन्ि कर लनिाणरर् गरर 
ददएिा िेरा/हाम्रो िञ्जुर छ । तपलसििा उल्िेन्खत कववरर्हरू झटु्टा िहरेिा नगरपालिकाको लनर्णय तथा एकककृत सम्पन्ि कर व्यवस्थापन 
लनदेन्िका, २०७५ बिोन्जिको दण्ड सजाय सहँूिा बझुाउँिा ।  

क) सम्पन्ि िनीको कववरर्       (ख) कववरर् दान्खिा गने व्यन्िको कववरर्िः 
१. जग्गा / घरिनीको नाि र थरिः-       दस्तखत :-  

२. बाब ु/ पलतको नाि र थर :-   

३. बाजे / ससरुाको नाि र थर :-      नाि र  थर :-  

४. पेसा / व्यवसाय :-        िेगाना :-  

५. घरजग्गा िनी बसोबास गनेिः-       जग्गा / घरिनीको नाता :-  

 नगरपालिकािः भीरकोट नगरपालिका 
 वडा निः-        लिलतिः-  

 टोि / बस्ती / घर नं :-    

 

६. सम्पन्ि िनीको पाररवाररक कववरर् :  

ि. सं. पररवारका सदस्यहरूको नाि सम्पन्ि िनीसंगको नाता 
१.   

२.   

३.   

 

 ग) सम्पन्िको कववरर् :  

१. जग्गाको कववरर् :  

 

जग्गाको कववरर् 
जग्गा जोडीएको िखु्य सडक सडकिे 

छोए नछोएको नाि र प्रकार 

क्षते्र(न.पा.िे गरेको 
क्षते्र कवभाजनअनुसार) 

जग्गाको प्रयोग कैकफयत 

कक.न 
साकवकको 

वडा 
हाि वडा 

नं 
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२. भौलतक संरचनाको कववरर् :  

संरचना 
रहेको ककंनं 

संरचनाका प्रकार 
(घर/गोदाि/टहरा/पखाणि) 

संरचनाको भौलतक संरचनाको िालग 

  

तिा िम्बाई चौडाई 

क्षेत्रफि (वगण 
फुट वा 

रलनङकफट) 

बनेको लिलत 
संरचनाको बनोटको 
ककलसि (बनोट र 
छाना खिुाउने) 

संरचना प्रयोग 
(व्या/औ/सं/घ) 

  १       

  २       

घ. कायाणियिे भने :  

१) करदातावाट घरजग्गा कर/घर कर , िातपोत वा भलूि करको रलसदको प्रलतलिपी पेस नभएकोिा नगरपालिकाबाट भएको प्रिान्र्तिः  

कर िीषणक प्रिान्र्त कववरर् प्रिान्र्त गनेको दस्तखत र लिलत 

िातपोत    

भलूिकर    

घरजग्गाकर (निाग्ने वा चिुा)   

२) नक्सा पास गरी बनाएको संरचनाको हकिा नगरपालिकाको प्राकवलिकबाट भएको प्रिान्र्त :  

संरचनाको कववरर् संरचना बनकेो लिलत वगण कफट वा रलनन्ङ्फट प्रिान्र्त गनेको नाि र दस्तखत 
    

    

३) यस कववरर् साथ संिग्न कागजातहरू ।  

क) जग्गा िनी प्रिार् पजुाणको प्रलतलिकप : छ /छैन ।  

ख)अन्घल्िो आलथणक वषणसम्िको िािपोत वा भलूिकर बझुाएको रलसदको प्रलतलिकपिः छ /छैन ।  

ग) सम्पन्ि िनी उपन्स्थत हनु नसकेिा लनजिे ददएको िञ्जुरीनािा : छ /छैन ।  

घ) अधय कागजातहरू :  

नगरपालिकािे सम्पन्ि कववरर् दान्खिा सम्बधििा गरेका िखु्य व्यवस्थाहरू :  

क) नगरपालिकािे एकककृत सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गनण आह्वान गरेको सियावलि लभत्र यस फाराि अनसुार आआफ्नो जग्गा तथा 
संरचनाको सत्यतथय कववरर् भरी नगरपालिकािा दान्खिा गनुण पनेछ । 

ख) सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गरेपलछ जग्गा खररद लबिी वा संरचना लनिाणर्को कारर्िे सम्पन्ि थपघट भएिा सो को प्रिार् सकहतको 
कववरर् पैंतीस (३५) ददनलभत्र नगरपालिकािा बझुाउनपुनेछ। 

ग) नगरपालिकािे तोकेको सियावलिलभत्र सम्पन्ि कववरर् फाराि दान्खिा नगरेिा वा झूट्टा कववरर् दान्खिा गरेिा नगरपालिकािे थप 
िलु्क लिई कववरर् फाराि बनु्झलिन सक्नेछ । 

घ) सम्पन्िको कववरर् सम्पन्ि िनी स्वयंिे नगरपालिकािा दान्खिा गनुण पनेछ । कुनै कारर्वस िनी स्वयं उपन्स्थत भई कववरर् दान्खिा 
गनण नसकेिा सगोि पररवारका सदस्य िध्ये काननु बिोन्जि उिेर पगुेका कुनै सदस्यिे वा सम्पन्ि िनीको िञ्जुरीनािा प्राप्त व्यन्ििे 
दान्खिा गनण सक्नेछन ्। 

ङ) संयिु स्वालित्विा रहेको सम्पन्िको कववरर् सम्पन्ि िनीहरूिे संयिुरूपिा वा सो िध्ये कुनै एक जनािे दान्खिा गनण सक्नेछन ्। 

च) एकीकृत सम्पन्ि करका िालग करदातािे नगरपालिका सिक्ष दान्खिा गरेको सम्पन्ि कववरर्को आिारिा नगरपालिकािे सम्पन्िको  
िूल्यांकन लसफाररस गनेछ ।  

छ) करदातािे झटु्टा कववरर् दान्खिा गरेको प्रिान्र्त भएिा लनजको सम्पन्िको पूनिः िूल्यांकन गरी जररवाना सकहतको कर रकि असिु 
उपर गररनेछ । करदातािे झटु्टा कववरर् पेि गरेिा आफ्नो नाि रहेको सम्पन्िको प्रलतवषण ०.५ प्रलतितिे हनु आउने रकि बराबर 
हनुेछ। 

कववरर् दान्खिा गनेको दस्तखत : 
नाि थरिः - ......................................................... 
िेगानािः - भीरकोट नगरपािीका, वडा नं. .........,स्याङ्जा । 
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अनसुचुी - २ 

(दफा ६ को उपदफा (५) सँग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका 
नगर कायणपालिकाको कायाणिय 

वयरघारी, स्याङ्गजा  
एकककृत सम्पन्ि कववरर् पेि गने बारे भीरकोट बासीहरुिा अत्यधत जरुरी सचुना 

 

भीरकोट नगरपालिकािे हािसम्ि भूंलिकर असिु गरी आएकोिा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ बिोन्जि आलथणक वषण २०७५/०७६ देन्ख सम्पन्ि कर िागू गररने भएकािे नगरपालिका 
क्षेत्रलभत्र जग्गा रहेका जग्गािनीहरुिाई आफ्नो जग्गा र सो जग्गािा बनेको संरचनाको (घरको) 
कववरर् दान्खिा सम्बन्धित वडा कायाणिय वा नगरपालिकािा िगत कायि गराउनहुनु यो सचुना 
प्रकान्ित गररएको छ । 

सम्पन्िको कववरर् दान्खिा गने फाराि भीरकोट नगरपालिका र संम्बन्धघत वडा कायाणियबाट 
२०७५ साि श्रावर् १ गते देन्ख कवतरर् हनुे हुँदा फाराि प्राप्त गनुणभई सो फाराििा सत्यतथय 
कववरर् २०७५ साि भाद्र ५ गतेसम्ि नगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कायाणियहरुिा दान्खिा 
गनुणहनु अनरुोि गररधछ । यस्तो कववरर् जग्गािनी आफै वा लनजको संगोि पररवारका व्यन्ि वा 
लनजको िञ्जुरीनािा प्राप्त व्यन्ििे िात्र बझुाउन सक्नेछन । नगरपालिकािे तोककएको सियलभतै्र 
आ-आफ्नो नाििा रहेको जग्गा तथा घरको कववरर् पेि गनुणहनु हाददणक अनरुोि गररधछ। 

एकककृत सम्पन्ि करको कववरर् दान्खिा गनणका िालग आलथणक वषण २०७४/०७५ सम्ि िािपोत 
वा भलूिकर तथा घर जग्गाकर/ घर कर सिेत चिुा गरेको हनुपुनेछ। एकककृत सम्पन्ि कर 
लतरेपलछ सो घर/ जग्गािा िािपोत भलूिकर र घर जग्गाकर निाग्न े व्यहोरा सिेत जानकारी 
गराइधछ । 
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अनसुचुी  - ३ 

(दफा ८ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका कायाणिय 

वयरघारी, स्याङ्गजा 
एकककृत सम्पन्िको अलभिेख रन्जष्टर  

 

 

लस.नं. जग्गा 
िनी 
संकेत 
नं 

जग्गा, 
संरचना 
िनीको 
नाि 

करदाता 
संकेत नं 

सम्पन्ि िनीको जग्गाको 
कायि 
िूल्य 

भौलतक संरचनाको कववरर् संरचनाको 
कायि 
िलु्य 

सम्पन्िको 
कुि 

िलु्यांकन 
रकि 

िूल्याङ्कन 
लिलत िेगाना पेिा साकवकको 

गाकवस र 
वडा 

हािको 
वडा 

कक.नं. क्षेत्रफि एकाई 
िूल्य 

प्रकार तल्िा बनोटको 
ककलसि 

बनेको 
लिलत 

प्रयोग प्रयोगकताण िम्बाई चौडाई क्षेत्रफि 
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अनसुचुी - ४ 

(दफा ८ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका कायाणिय 

वयरघारी, स्याङ्गजा 
एकीकृत सम्पन्िको दान्खिा कटपोट 

जग्गा ददनेको नाििः            जग्गा लिनेको नाििः 
िेगानािः                 िेगानािः 
जग्गा ददनेको करदाता संकेत नं.             जग्गा लिनेको करदाता संकेत नं.    

जग्गा तथा संरचनाको कववरर्िः   

 

लस.नं. जग्गा 
ददनेको 
नाििः 

जग्गा 
लिनेको 
नाििः 

थपघट भएको                  
कववरर् 

जग्गाको कववरर् संरचनाको जग्गा 
ददनेको 
शे्रस्तािा 
घट जग्गा 

तथा 
संरचना 

जग्गा 
ददनेको 
घट्ने 

िलु्यांकन 
तथा 

संरचना 

जग्गा 
ददनेको 
बाँकी 
जग्गा 
तथा 

संरचना 

जग्गा 
लिनेको 
शे्रस्तािा 
थप जग्गा 

तथा 
संरचना 

जग्गा 
ककनेको थप 
िूल्यांकन 
रकि 

कैकफयत 

जग्गिनी 
संकेत नं 

रन्जष्ट रेिन 
नं. 

लिलत  वडा नं जग्गा 
रहेको 
के्षत्र 

साकवक 
कक.न.. 

हािको 
कक.नं. 

के्षत्रफि प्रकार ककलसि 

                   

                   

                   

                   

                   

                   



 

21 
 

अनसुचुी - ५ 

(दफा ९ र दफा १० को उपदफा (३ख) संग सम्बन्धित ) 

जग्गाको धयूनति हद  

िखु्य क्षेत्र  स्थान  धयूनति िूल्य प्रलत रोपनी/ आना  

   

   

   

   

   

   

 
यस आलथणक वषणका िालग िािपोत कायाणिय, स्याङ्गजा र िािपोत कायाणिय, वालिङ्गिे आलथणक वषण ०७४/०७५ का 
िालग कायि गरेको धयनुति िलु्य हनुेछ ।
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अनसूुची - ६ 

(दफा १० को उपदफा (३ख) संग सम्बन्धित) 

संरचनाको िूल्याकंन दर 

क्षेत्र संरचना प्रलत वगणकफट रु. 
RCC फे्रि स्टक्चर र 
RCC ढिानको छाना 

RCC फे्रि स्टक्चर र 
RCC जस्ताका छाना 

लसिेधटको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा को गाह्रो र 
RCC ढिानको छाना 

िाटोको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा को गाह्रो र 
RCC ढिानको छाना 

लसिेधटको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 

िाटोको जोडाईिा 
ढंुगा/इट्टा/ब्िकको को 
गाह्रो र जस्ता/स्िेटको 

छाना 
व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास व्यापाररक, 
औिोलगक 

तथा 
संस्थागत 

वसोवास 

क व्यापाररक ६५०/- ६२५/- ५००/- ४८०/- ५००/- ४८०/- ४१०/- ३९०/- २४५/- ३२५/- ३००/- २९०/- 

ख आवसीय ५५०/- ५००/- ४२०/- ४२०/- ४३०/- ३९०/- ३४०/- ३२०/- २८५/- २६०/- २४०/- २००/- 

ग अधय ४५०/- ४००/- ३९०/- ३९०/- ३९०/- ३५०/- ३१०/- २९०/- २५०/- २२५/- २००/- १५०/- 

पनुश् चिः ढंुगा/िाटोको जोडाईिा खरको छाना रु १५०/- 
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अनसुचुी - ७ 

(दफा ११ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका  

वयरघारी, स्याङ्गजा 
 

एकककृत सम्पन्िको िूल्याकंन फाराि 

करदाताको संकेत नम्बरिः           कर लनिाणरर् गरेको आ.व. 
जग्गा र घर िनीको नाििः           िेगानािः 
टोि र वस्ती र घर नं.           सडकको नाििः 
 जग्गाको 

कायि 
िलु्य 

 भौलतक 
संरचनाको 
कायि 
िलु्य 

सम्पन्िको 
कर निाग्ने 
कुि िलु्य -
जग्गा+संरचना_ 

कैकफयत 

साकवकको 
गाकवस र 
वडा 

हािको 
वडा/टोि 

ककिा 
नं. 

क्षेत्रफि जग्गा 
रहेको 
क्षेत्र 

एकाई 
िलु्य 
प्रलत.... 

प्रकार तल्िा बनोटको 
ककलसि 

प्रयोग क्षेत्रफि एकाई 
िलु्य 

िरुुको 
िलु्यांकन 

परुा 
भएको 
वषण 

हस 
कट्टी 
हनुे 
रकि 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

कर योग्य एकककृत सम्पन्िको िूल्य रु ......               

वाकषणक एकककृत सम्पन्ि कर जम्िा रु.......... 
अक्षरुपीिः 
िलु्यांकन लिलतिः       िलु्यांकन कताणिः        कर लनिाणरकिः
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अनसुचुी - ८ 

(दफा ११ को उपदफा (५) संग सम्बन्धित) 

 

संरचनाको ह्रास कट्टी सम्बधिी व्यवस्था  

 

संरचनाको 
प्रकार/वषण 

RCC फे्रि 
स्टक्चर 

RCC फे्रि 
स्टक्चर र 
जस्ताको 
छाना 

लसिेधटको 
जोडाइिा 
ढंुगा/इट्टा
को गाह्रो र          

RCC 

ढिानको 
छाना 

िाटोको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र RCC 
ढिानको 
छाना 

िाटोको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टा/ब्िक
को गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 
छाना 

िाटोको 
जोडाइिा 

ढंुगा/इट्टाको 
गाह्रो र 

जस्ता/स्िेटको 
छाना 

कच्ची 
घर 

१-५ ५ ५ ५ १० १० १० १० 

६-१० १० १२ १२ १५ १८ १० २५ 

११-१५ १२ १५ १५ २० २५ २० ३० 

१६-२० १५ २० २० २५ ३० २७ ४० 

२१-२५ २० २५ २५ ३० ३५ ३५ ४० 

२६-३० २५ ३० ३० ३५ ४० ४० ४० 

३१-३५ ३० ३५ ३५ ४० ४० ४० ४० 

३६-४० ३५ ४० ४० ४० ४० ४० ४० 

४० वषण िालथ ४० ४० ४० ४० ४० ४० ४० 
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अनसुचुी - ९ 

(दफा १३ को उपदफा (२) संग सम्बन्धित 

एकककृत सम्पन्ि करको दर लनिाणरर् 

लस न जग्गाको वगीकरर्  जग्गाको धयूनति 
िूल्याङ्कन 

आगािी आलथणक वषण ०७५/०७६ को  कर  

१ आलथणक वषण 
०७४/०७५ िा 
िािपोत कायाणिय 

स्याङ्जा र 
वालिङ्गिे गरेको 
वगीकरर् अनसुार 

आलथणक वषण 
०७४/०७५ िा 
िािपोत कायाणिय 
स्याङ्जा र वालिङ्गिे 

गरेको धयूनति 
िूल्यका आिारिा 

कर योग्य सम्पन्िको िलु्य (िािपोत कायाणिय स्याङ्जा 
र वालिङ्गिे आलथणक वषण ०७४/०७५ को धयूनति 

िलु्यांकन अनसुार िलु्य कायि हनुे) 

सम्पन्ि करको 
दर 

रु १ देन्ख १ िाख सम्ि रु २५ /-  
रु १ िाख देन्ख  रु  २  िाख सम्ि  रु ५० /-  
रु २  िाख देन्ख  रु ३  िाख सम्ि  रु ७५ /-  
रु ३  िाख देन्ख  रु ५  िाख सम्ि  रु १०० /-  
रु ५  िाख देन्ख  रु ७  िाख सम्ि  रु १२५ /-  
रु ७  िाख देन्ख  रु ९  िाख सम्ि  रु १५० /-  
रु ९  िाख देन्ख  रु ११  िाख सम्ि  रु १७५ /-  
रु ११  िाख देन्ख  रु १४  िाख सम्ि  रु २०० /-  
रु १४  िाख देन्ख  रु १७  िाख सम्ि  रु २५० /-  
रु १७  िाख देन्ख  रु २ ० िाख सम्ि रु ३०० /-  
रु २०  िाख देन्ख  रु २ ३ िाख सम्ि रु ३५० /-  
रु २३  िाख देन्ख रु २६  िाख सम्ि  रु ४०० /-  
रु २६  िाख देन्ख  रु ३०  िाख सम्ि  रु ५०० /-  
रु ३०  िाख देन्ख  रु ३४  िाख सम्ि  रु ६५० /-  
रु ३४  िाख देन्ख  रु ३८  िाख सम्ि  रु ८५० /-  
रु ३८  िाख देन्ख  रु ४ २ िाख सम्ि  रु १००० /-  
रु ४२  िाख देन्ख  रु ४६  िाख सम्ि  रु १२०० /-  
रु ४६ िाख देन्ख  रु ५० िाख सम्ि रु १४०० /-  
रु ५० िाख देन्ख  रु ५४ िाख सम्ि रु १६०० /-  
रु ५४  िाख देन्ख  रु ५ ८ िाख सम्ि रु १८०० /-  
रु ५८ िाख देन्ख  रु ६२  िाख सम्ि  रु २००० /-  
रु ६२ िाख देन्ख  रु ६७  िाख सम्ि  रु २२५० /-  
रु ६७ िाख देन्ख  रु ७२  िाख सम्ि  रु २५०० /-  
रु ७२ िाख देन्ख  रु ७७  िाख सम्ि  रु २७५० /-  
रु ७७  िाख देन्ख  रु ८३  िाख सम्ि  रु ३००० /-  
रु ८३  िाख देन्ख  रु ८९  िाख सम्ि  रु ३३५० /-  
रु ८९  िाख देन्ख  रु ९५  िाख सम्ि  रु ३५०० /-  
रु ९५  िाख देन्ख  रु १ करोड सम्ि  रु ३७५० /-  
रु १ करोड देन्ख  रु १ करोड ५० िाख सम्ि रु ५२५० /-  
रु १ करोड ५० िाख देन्ख  रु २ करोड सम्ि रु ६७५० /-  
रु २ करोड देन्ख  रु २ करोड ५० िाख सम्ि रु ८२५० /-  
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रु २ करोड ५० िाख देन्ख  रु ३ करोड सम्ि रु ९७५० /-  
रु ३ करोड देन्ख  रु ३ करोड ५० िाख सम्ि रु ११२५० /-  
रु ३ करोड ५० िाख देन्ख रु ४ करोड सम्ि रु १२७५० /-  
रु ४ करोड देन्ख  रु ४ करोड ५० िाख सम्ि रु १४२५० /-  
रु ४ करोड ५० िाख देन्ख रु  ५ करोड सम्ि रु १५७५० /-  
रु ५ करोड देन्ख िालथ प्रलत हजार रु २ /- थप 
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अनसूुची - १० 

सतु्रको प्रयोगद्धारा एकीकृत सम्पन्ि करको दर लनिाणरर् गने तररका 
 

भौलतक संरचना र जग्गाको िलु्याङ्कन कवलििः 
 

१. ४ आनािा बनकेो घरको िम्बाइण १२ हात (१८ कफट) चौडाइण १२ हात (१८ कफट) भएिा र व्यापाररक क्षते्रको १० वषण 
अगाडी बनकेो घरको िलु्याङ्कन सम्बधििािः 
प्रथििः घरको िम्बाई र चौडाई िाई वगण कफटिा िैजानेिः 
जस्तै िम्बाई १२ हात भए १८ कफट र चौडाई १२ हात भए भएको घर १८ कफट हधुछिः  १८×१८=३२४ वगण कफट गने 

 

दोश्रोिः यदद एक तिाको घर भएिा (३२४ × ६५०(अनसूुची −

६ को व्यापाररक क्षेत्र को  व्यापाररक,औिोलगक तथा संस्थागत िा वनेको घरको दर)) × १ तिा) = रु २,१०,६००/- (घरको जम्िा 
िूल्यांकन) हधुछ । 

 

तेश्रोिः घर ६ देन्ख १० वषण लभत्र बनेको हो भने त्यसको ह्रास कट्टी दर १० प्रलतित (अनसूुची - ८ को ६-१० वषण सम्िको 
RCC फे्रिको घर बिोन्जि) िे  रु २१,०६०/- हधुछ यस िाइण घरको िलु्यिा घटाउँदा रु २,१०,६०० − रु २१,०६० =

 रु १,८९,५४०  (जम्िा घरको िलु्याङ्गकन ह्स करी कटाउदा) हनु आउने  

 

२. घर रहेको जग्गाको िािपोत िलु्याकंन १०,००,०००/- रहेको भए 

िानौिः ०-४-०-० क्षेत्रफिको जग्गािा घर बनेको छ भने घर वनेको जग्गाको िलु्याङ्कन गने सतु्रिः 
 

०(दाि) ÷ ४ +  ० (पैसा) ÷ ४ + ४(आना) ÷ १६ + ० (रोपनी) = ०.२५ 

यदद घर बनेको जग्गाको िलु्याङ्कन रु १०,००,०००/- भएिा ०.२५ × रु १०,००,०००/− (प्रलत रोपनी) = रु २,५०,०००/

−( ४ आनाको) 
 

३. घरको जम्िा िूल्य र घर रहेको जग्गाको िलु्य एकिषु्ट गदाणिः रु १,८९,४५० (घरको िूल्य) +

रु २,५०,००० ( घर रहेको जग्गाको िलु्य) = रु ४,३९,५४०/−    

 

४. जग्गाको िलु्य(घर बनकेो बाहेक अधयत्र रहेको जग्गा) 
िानौिः लसद्धाथण राजिागण खण्डको ८२ कफट बाकहर रहेको १ रोपनी जग्गाको िलु्य रु ३६,००,०००/-(िािपोतको िलु्याङ्कन 
अनसुार) 

करदातािे लतनुणपने एकीकृत सम्पन्िको दरिः 
(घर र घर रहेको जग्गाको िलु्य)+( घर बनेको बाहेक अधयत्र रहेको जग्गाको धयनुति िलु्य) 

रु ४,३९,५४० +  रु ३६,००,००० = रु ४०,३९,५४०/− 
अब अनसूुची ९ बिोन्जि ३८ िाख देन्ख ४२ िाख सम्ि अनसुचुी ९ िा तोककएको दर बिोन्जिको  रु १०००  रकि 
कर वापत लिने । 

 

 

Example 
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अनसुचुी - ११ 

(दफा १४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) 

 

भीरकोट नगरपालिका 
वयरघारी, स्याङ्गजा 

एकककृत सम्पन्ि कर कवजक 

कवजक निः             आ.विः 
जग्गा र घरिनीको नाििः            करदाता संकेत नं. 
िेगानािः              लबि बनेको लिलतिः 
सडक/टोि र बस्ती र घर नं. 
              खाता पाना नं. 

जग्गाको कववरर् जग्गाको 
कायि 
िूल्य 

भौलतक संरचनाको कववरर् भौलतक 
संरचनाको 
कायि 
िूल्य 

सम्पन्िको 
िूल्य साकवक 

गा.कव.स/वडा 
हाि 
वडा 

कक.नं. क्षेत्रफि.......िा क्षेत्र प्रकार तल्िा ककलसि प्रयोग क्षेत्रफि 
व.कफ 

सरुुको 
िलु्याङ्कन 

ह्रास 
कट्टी 

               

               

               

               

               

               

               

एकककृत सम्पन्िको जम्िा िूल्य  

एकककृत सम्पन्ि कर  

अधय िलु्क  

कुि जम्िा रु.  

आ.व. २०७५/२०७६ का िालग तपाईको सम्पन्ििा उपरोि बिोन्जि कर तथा िलु्कहरु लनिाणरर् भएको हुँदा सियलभतै्र कर भिुानी गनुणहनु अनरुोि छ । कर लनिाणरर्सम्बन्धि कुनै 
कुरािा न्चि नबझेुिा ३५ ददनलभत्र प्रिखु सिक्ष लनवेदन गनण सककने व्यहोरा अनरुोि गररधछ । 

लबि तयार गनेिः                 स्वीकृत गनणिः
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अनसूुची - १२ 

(दफा १४ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) 

एकीकृत सम्पन्ि कर असूिी खाता 
 

लस.नं. 
करदाताको 

नाि 

करदाता 
संकेत नं. 

आ.व. २०७५/०७६ आ.व. २०७५/०७६. 

   कवजक कववरर् असूिी कववरर् कवजक कववरर् असूिी कववरर् 

   
कवजक नं र 

लिलत 
रकि असूिी जररवाना छुट 

खदु 
असूिी 

र.नं. र 
लिलत 

कवजक नं 
र लिलत 

रकि असूिी जररवाना छुट 
खदु 

असूिी 

र.नं. 
र 

लिलत 
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अनसूुची - १३ 

सम्पन्ि करको िलु्यिा न्चि नबझेुिा पनुराविोकनका िालग ददन ेलनवेदनको ढाचँा 
 
 

श्रीिान नगर प्रिखुज्यू,  

भीरकोट नगरपालिका,  

बयरघारी, स्याङ्गजा ।  

कवषयिः- आवश्यक कारवाही गरी पाउँ । 

उपरोि सम्बधििा लिलत ..................... िा जारी गररएको एकककृत सम्पन्ि करको िालग 
लनिाणररत िलु्यिा लनम्न कुराहरुिा िेरो न्चि नबझेुको हुँदा म्याद लभतै्र देहाय बिोन्जिका 
कागजातहरु संिग्न राखी आवश्यक कारवाहीको िालग यो लनवेदन पेि गरेको छु ।  

न्चि नबझेुका कुराहरुिः  

१. ................................................................................................................ 
२. ................................................................................................................ 
३. ................................ ................................................................................ 

 

संिग्न कागजातहरुिः- 

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

लनवेदक   

नािथरिः-   

िेगानािः-   

         दस्तखतिः- 
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अनसूुची  - १४ 

लनदेन्िकाको पररच्छेद - ५ को ५.२ सँग सम्बन्धित 

एकीकृत सम्पन्ि कर नगदी रलसद 
 



 

32 
 

अनसुचुी - १५ 

लनदेन्िकाको पररच्छेद - ५ को ५.३ सँग सम्बन्धित 

भीरकोट नगरपालिका 
नगर कायणपालिकाको कायाणिय  

 एकककृत सम्पन्ि कर असिुीको दैलनक कववरर् फाराि  
िकहनािः-            
 गतेिः- 
रलसद नं  करदाताको नाि  असिुी रकि  कैकफयत  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

उपयणि बिोन्जको जम्िा रकि     अक्षरुपी   रु. 
.......................... को बैंकको बैक भौचर/ नगद कर बझुारथ गरर लियौददयौँ । 

दस्तखतिः-        दस्तखतिः- 

रकि बझुाउनेको नाििः-      रकि बनु्झलिनेको नाििः- 

पदिः-        पदिः- 

लिलतिः-............................   
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अनसूुची - १६ 

(दफा १६ को उपदफा (१) संग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका  

नगर कायणपालिकाको कायाणिय  

कववरर् दान्खिा गने म्याद लभत्र कववरर् दान्खिा नभएिा लिइन ेथप िलु्कको दर  

सम्पन्िको िूल्याङ्कन 
रकि  

चाि ुआ.ब. लभतै्र 
म्याद नाघेिा  

एक आ.ब. म्याद 
नाघेिा  

म्याद नाघेको एक 
आ.ब. पलछ तेस्रो 
आ.ब. सम्ि  

म्याद नाघेको तेस्रो 
आ.ब. पलछ पाँचौ 
आ.ब. सम्ि  

     

     

     

     

आगािी नगर सभािे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

आज्ञािे, 
नाििः ििण राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 

 

 


