ए ककृत

स

पि त

कर

यव

थापन

व नयम,

२०६८
तावना
थानीय

:

वाय त शासन ऐन, २०५५को दफा २६५ तथा

थानीय

वाय त शासन

नयमावल!, २०५६ को

नयम २७५ ले $दएको अ&धकार (योग गर! सोह! ऐनको दफा १४० तथा सोह! नयमावल!को नयम १४४ को
यव था वमोिजम ए/ककृत स पि त कर लगाउने स ब2धमा भ4पुर नगरपा6लकाले ए/ककृत स पि त कर
यव थापन व नयम, २०६१ लाई 6म त २०६८।०३।३१ गते बसेको नगरप;रषदले ससोधन गर! ए/ककृत स पि त कर
यव थापन व नयम, २०६८ लागू गरे को छ ।
प र छे द १
प रचय
संि#$त नाम र

(१)

ार भ :

यो व नयमको नाम "ए/ककृत स पि त कर
यो व नयम नगरप;रष?बाट

यव थापन व नयम, २०६८" हुनेछ ।
वीकृत भएको 6म त दे Aख लागू हुनेछ ।

वषय वा (संगले अकD अथE नलागेमा यस व नयममा :(क)

"ऐन" भननाले
्

थानीय

वाय त शासन ऐन, २०५५ लाई जनाउनेछ ।

(ख)

" नयमावल!" भननाले
्

(ग)

"(मुख" भननाले
नगर (मुखलाई जनाउनेछ ।
्

(घ)

"शाखा (मुख" भननाले
राज व (शासन शाखाको (मुखलाई जनाउने छ ।
्

(ङ)

"स6म त" भननाले
नयम १४४ को उप नयम ३ बमोिजम गठन भएको मूJयाKकन स6म तलाई
्

थानीय

वाय त शासन नयमावल!, २०५६ लाई जनाउनेछ ।

जनाउनेL
(च)

"अनुसूची" भननाले
यस यस व नयममा उJलेख भएका अनुसूचीहNलाई जनाउनेछ ।
्

(छ)

"कर OेP" भननाले
यस व नयममा उJलेख भएका कर OेPलाई जनाउनेछ ।
्

(ज)

"स पि त मूJयाKकन" भननाले
ए/ककृत स पि त कर लगाउने (योजनले मूJयाKकन स6म तले
्
6सफा;रश गरे को घर र जQगाको मूJयलाई जनाउनेछ ।
"Sबजक" भ2नाले करदातालाई जानकार! $दने उदे Tवले नगरपा6लकाले तयार गरे को स प तको

(झ)

मुJयाकंन र सोमा लाQने कर स ब2धी Sबललाई जनाउँ छ ।
प र छे द २
लगत तयार( तथा असुल उपर

(२)

ए ककृत स पि तको लगत तयार( र असूल उपर
थानीय

वाय त शासन

आधारमा तयार ग;रएको

नयमावल!को

,या

,या

नयम १४४ को उप नयम २ वमोिजमको अनुसूची १३ का

व नयमको अनस
ु च
ू ी १ अनस
ु ारको फारममा नगरपा6लका OेP 6भP रहे का

जQगा र भौ तक संरचनाका धनीहNले आ-आफनो जQगा तथा सरचनाको ववरण भर! नगरपा6लकामा दाAखला
गनE पनZछ । ववरण दाAखला स ब2धमा अ2य यव था दे हाय बमोिजम हुनेछ ।

1. नगरपा6लकाले ( येक ५ बषEमा १ पटक करदातालाई एक कृत स प तको ववरण दाAखला गनE आ[यन गनZछ
। य तो ववरण दाAखला गनZ

याद आ&थEक बषE श\
े । नगरपा6लकाले
ु हुनु भ2दा अ घको हुनछ
आवTयक ठानेमा पटक पटक गर! २ म$हना स म याद बढाउन स/क2छ ।

2.

ववरण दाAखला गनEको लागी करदाताह\लाई

ववरण दाAखला गनE $दएको सच
ु ना अनस
ु ार पेश

भएका ववरणह\ र (माणवारे मा स बि2धत कमEचार!ह\ले

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम

याद बढाउन

यसको स यता जांच गनE स^नेछ ।
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नगरपा6लकाका कमEचार!ह\ले जा2न चाहे का िज_ासाह\ जानकार! गराउने कतE`य करदाताको हुनेछ
।
3. संयु^त

वा6म वमा रहे को जQगा वा भवनको ववरण दाAखला संयु^त

वा6म व भएका मaये कुनै

एक जनाले बुझाउन स^ने छ ।
4. यद! कुनै जQगाध न वा घर ध न आफै उपि थत भै

ववरण दाAखला गनE नसकेमा संगोल

प;रवारका यि^त वा स प तधनीको मंजुरनामा (ाcत यि^तले बुझाउन स^नेछ ।
5. दाAखला गरे को स प तको

वा6म व प;रवतEन भएमा प;रवतEन भएको ३५ $दन 6भP करदाताले

पर!वतEन भएको (माण स$हतको ववरण नगरपा6लकामा बझ
ु ाउनु पनZछ ।
6.

जQगाको लगत तयार गदाE मालपोत कायाEलयमा दताE ग;रएको जQगाको हकमा मालपोत
कायाEलयबाट (ापत
् ववरण बमोिजम अ?याव&धक \पमा तयार ग;रनेछ ।

7.

नयम बमोिजम ए/ककृत स पि तको भु^तानीका ला&ग वील पठाइ सकेप छ असुल! (/eया
लागू हुनेछ र यसर! असुल! (/eयालाई (भावकार! गनE
स/कनेछ ।
कर टोल! बनाइ

(क)

न न बमोिजमको (/eया अपनाउन

थलगत \पमा पठाइ कर संकलन गनZ

थानीय ^लव, संघ सं थालाई प;रचालन गनZ

(ख)

पुष मसा2त 6भP कर तथा शुJक भु^तानी गनZ करदातालाई १०% स म र चैP मसा2त स म

(ग)

५ % छूट $दने ।

भौ तक संरचनाको लगत तयार गदा1 न नानुसार ग रनेछ ।

(३)
(अ)
(आ)

वयं घोषणा पf त
नगरपा6लकाको योजना तथा (ा व&धक शाखा (न^सा उपशाखाबाट नय6मत) अ?याव&धक ग;रने
ववरण

करदाताले ववरण दा5खला गदा1 दे हाय बमोिजमको कागजातह: समेत संल;न ग र पेश गनु1 पन=छ ।

(४)

(क)
(ख)

एक कृत स प तकर लागु हुनु भ2दा अ घJलो आ&थEक बषE स मको मालपोत वा भु6मकर
तरे को न सा वा नगरपा6लकाको (माAणत ववरण ।
जQगा ध न (माणपुजाEको ( त6लपी वा जQगाको

वा6म व र OेPफल खुलेको (माण

कागजात ।
(ग)

संरचनाकोको हकमा न^शापास भएको वा

नमाEण स प2न भएको (माण ।

(घ)

संघ सं था तथा संगठनको हकमा सं था दताE (माणपP तथा सं थाको वधान ।

भौ तक संरचनाको व?ग1करण दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
(ङ) प^क जोडाई छत ढलाई

(५)

(च)

प^क जोडाइ र

$टन वा टायलको छाना

(छ)

माटोको जोडाइ

(ज)

hटा वा ढुंगाको पखाEल

(झ)

कiची घर (कiची घर भननाले
काँचो hटा वा माटोको गारो बाँस वा काठको टाट! भै
्

वा काठको वा से2टर वेरा र ज ता वा टायलको छाना

फुस वा jवाल! वा खर वा परालको छाना भएकोलाई जनाउनेछ ।)
(१)

नगरपा6लकाबाट

न^सापास

गर!

बनाएको

आधारमा संरचनाको आकार, (कार र
ववरणमा संरचनाको

संरचनाहNको

हकमा

न^सा

पासको

नमाEण 6म त कायम ग;रनेछ । य$द न^सा पास

नमाEण स पनन
् 6म त नखल
ु ेकोमा र करदाताले प न संरचना

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम

ववरणको
नमाEण
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6म त खुलाउन नसकेमा न^सा पास भएको 6म त भ2दा २ वषE प छको 6म तलाई नमाEण 6म त
कायम ग;रनेछ ।
(२)

घर न^सा पास नभएको संरचनाको हकमा प$हलो वषEको ला&ग करदाताले $दएको

ववरणलाई

आधार मानी घरको आकार, (कार र नमाEण 6म त कायम ग;रनेछ । य तो ववरणलाई अकD
आ&थEक वषE शु\ हुनु पव
ू E नगरपा6लकाले (ा व&धक कमEचार! खटाई थलगत नर!Oण गराई
जाँच गनE लगाउन स^नेछ र फरक पाएमा नर!Oण गदाE आएको ववरणलाई आधारमानी
अ घJलो वषEको समेत कर नधाEरण गर! थप नपुग कर रकम 6लइनेछ ।
(३)

उप व नयम ४.२ बमोिजम

नर!Oण गदाE कर छJने उkेशयले
ज तो - तJलाको संlया
्

छलेको, एक तJलाको OेPफलमा १५% भ2दा बढ! फरक पारे को, संरचनाको (कार फरक
दाAखला गरे को, (योग स ब2धमा गलत

ववरण $दइएको पाइएमा कायम भएको स पण
ू E कर

रकममा १००% ( तशत स म ज;रवाना 6लइ कर असुल ग;रनेछ ।
(४)

संरचनाको तJला छुmयाएर अलग अलग

वा6म व कायम ग;रनेछ

र अलग अलग कर

6लइनेछ ।
(५)

य$द कुनै जQगाधनी वा घरधनीको म2जुरनामा 6लइ अकD
संरचनाको

(६)

यि^तले संरचना

नमाEण गरे मा

नमाEणकताEमा हुने भएताप न संरचना समेतको
वा6म व जQगाधनीको
मा ननेछ र कर बुझाउने कतE य समेत जQगा ध नको नै हुनेछ ।
कुनै संरचनाको वा6म व तलै पiछे फरक फरक यि^तको रहे छ भने ( येक यि^तको अलग
अलग

वा6म व

वा6म व कायम गर! कर नधाEरण ग;रनेछ ।

प र छे द ३
भौ तक स पि तको मू@याAकन दर तयार गन= आधार
स पि तको मू@याAकन/ दररे ट नधा1रण

(६)
(१)

करदाताको नाममा ( येक आ&थEक वषEको साउन १ गते, रहे को जQगा तथा संरचनालाई
वषE

नजको

वा6म वमा रहे को स पि त मानी

यसै बमोिजम मJ
ू याKकन तथा कर

यस

नधाEरण

ग;रनेछ ।
(२)

( येक

यि^तको

वा6म वको स पूणE स पि तहNको छुnा छुnै मूJयाKकन ग;रनेछ ।

(३)

यसर! तयार ग;रएको ए/ककृत स पि तको

ववरण लगतलाई रिजषटर
खातामा राAखने छ ।
्

य तो अ6भलेखलाई क cयुटरकृत पf तमा प न राखन
् स/कनेछ ।
ज;गाको मू@याAकनका आधारहF तय गन=

(७)
(१)

थानीय

वाय त शासन

नयमावल!को

नयम १४४ को उप नयम १ वमोिजमको अनुसूची १२

तथा व नयमको अनुसूची ६ अनुसार ए/ककृत स पि तको दररे ट नधाEरण गनE स/कनेछ ।
(२)

ए/ककृत स पि त अ2तगEत जQगाको मूJयाKकनको ला&ग दे हाय बमोिजमको कुनै एक पf त
अपनाइने
(क)

छ ।

करदातावाट स प त

ववरण दाAखला गदाE पेश गरे को आoनो जQगाको चलन चJतीको

मुJयको सुचनालाई आधारको \पमा 6लन स/कनेछ ।
(ख)

मूJयाKकन स6म त आफpले जQगाको मूJयाKकन गदाE कर OेP, भू-उपयोगको आधारमा
तयार ग;रएको सडक अ&धकार OेP र सडकको अव थाको आधारमा गनE स^ने छ ।

(ग)

करदाताले $दएको आoनो जQगाको चलन चJतीको मूJयको सूचनालाई आधारको \पमा
6लन स/कनेछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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(घ)

नगरपा6लकाको आoनै तफEबाट खटाइएका कमEचार!हNले संकलन गर! Jयाएको ववरणलाई
आधारको \पमा 6लन स/कनेछ ।

(ङ)

नगरपा6लकाले OेP वभाजन गर!
भाउ बुझी

यस OेPमा पनZ जQगाको मूJयाKकन स6म तले बजार

यसै बमोिजमको करदाताको

यि^तगत स पि तको मूJयाKकन गनE स^नेछ

।
(च)

य$द

कसैले

आफूले

मूJयाKकनमा

&च त

दाAखला
नबुझेमा

गरे को
वा

जQगा
बजार

तथा
भाउमा

भौ तक
फरक

संरचनाको
आएको

व&गEकरण,

कारणले

स पि तको मूJयाKकनमा संशोधन गनE चाहे मा अनुसूची - ५ बमोिजमको

आoनो

नवेदन $दइ

संशोधनको ला&ग माग गनE स^नेछ ।कर दाताले आफनो स प तको पुन मूJयाKकन गनE
चाहे मा ५ बषE 6भP ज मा १ पटक माP पाईनेछ सो भ2दा वढ! पटक मJ
ू याKकन गनE परे मा
(छ)

नगरप;रषद बाट हुनेछ
उप व नयम २ (च) मा जे सुकै लेAखएको भएताप न स पि तको मूJयाKकन गदाE
मूJयाKकन स6म तको आधारमा नगरपा6लकाले तोकेको दर भ2दा घटाएर मूJयाKकन
गर!ने छै न र करदाता

वयंले एक पटक मूJयाKकन व ृ f गराएप छ सोह!

यि^तको

सोह! स पि तको मJ
ू याKकन घटाउने गर! मJ
ू याKकन ग;रने छै न ।
(ज)

कर दाताले

वघोषना बाट पेश गरे को जQगाको मूJय र मूJयाKकन स6म तले पास गरे को

जQगाको मूJयाKकन मूJय जुन बढ! हुनेछ सो$हलाई मा2यता $दई कर नधाEरण ग;रनेछ ।
तर जQगाको 2युनतम मुJयाकंन तथा भै तक संरचनाको 2युनतम मJ
ु याकंन दर ज6मनको
मुख सडकले छुने र 6भSP भाग कृ ष OेP पर! उपभोग गर! आई पुणE मुJयाकंनको लागी
याद 6भP नवेदन $दएमा सो उपभोग गर! रहे को जQगाको हकमा नगरपा6लकाका स पण
ु E
OेP 6भP सडकवाट

यापार!, आवासीय, कृ ष OेP तथा पि^क सडक, qाभेल तथा किiच

सडक र सडकले नछोएको लागी न न अनुसार हुनेछ ।
क) हाल भैरहे को घर पसल आद!को संरचनालाई मुल सडकको /कनारावाट ३० 6मटर
स म मुlय सडक सरह मानी मुJयाकंन गर!नेछ ।
ख) मल
ु सडक/ पच सडक /कनारावाट ३० 6मटर पछाडी दे Aख टहरा, गोदाम, सेड आद!
नमाEण भएको भए सोको लागी थप ३० 6मटर स म सहायक (योजन मानी
ज6मनलाई qाभेल सडकले छोएको सरह मानी मुJयाकंन गर!नेछ र

यस

यस प छका

जQगा रहे मा वाँक लाई कृ ष OेP मानी मुJयाकंन ग;रनेछ ।
ग) qाभेल सडक /कनारावाट ३० 6मटर पछाडी दे Aख टहरा, गोदाम, सेड आद! नमाEण
भएको भए सोको लागी थप ३० 6मटर स म सहायक (योजन मानी

यस

ज6मनलाई किiच सडकले छोएको सरह मानी मुJयाकंन गर! वाँक जQगालाई कृ ष
OेP मानी मुJयाकंन ग;रनेछ ।
साथै मुJयाकंन स6म तलाई मुना6सव लागेमा मुJयाकंन स6म तले वजार भाव बुAझ
यसै बमोिजम करदाताको

यि^तगत स प त मुJयाकंन गनE स^नेछ । यसमा

&च त नवझ
े ा कारण स$हत नवेदन पेश गरे मा न. पा. बोडEबाट अि2तम नणEय
ु म
हुनेछ।

भौ तक संरचनाको मू@याAकन दर तयार गन=

(८)
(१)

भौ तक संरचनाको मूJयाKकनको ला&ग दे हाय वमोिजमको कुनै एक पf तलाई अपनाइने छ ।
(क)

संरचनाको मुJयाकंन गदाE करदातावाट पेश गरे को संरचनाको मुJयाकंनलाई आधारको \पमा
6लई मुJयाकंन ग;रनेछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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(ख)

मJ
ू याKकन स6म तले मJ
ू य
नयमावल!को

नधाEरण गदाEको अव थामा भने

थानीय

वाय त शासन

नयम १४४ को उप नयम ५ वमोिजम (च6लत वजार भाउलाई आधार

वनाई सोह! उप नयममा उJलेAखत अ2य (/eयाहN अवल वन गर! भौ तक संरचनाको
मूJय कायम ग;रनेछ ।
(ग)

संरचनाको मूJयाKकन गदाE मूJयाKकन स6म तले

नधाEरण गरे को संरचनाको व&गEकरण र

मJ
ू याKकन दरको आधारमा मJ
ू याKकन ग;रनेछ । मJ
ू याKकन स6म तले संरचनाको बजार
भाउ अनुसार मूJयाKकन दर

नधाEरण गदाE संरचनाको वनौट, संरचना रहे को

थान,

संरचनाको (योग र संरचनाबाट हुने लाभलाई आधारको \पमा 6लइ मूJयाKकन गनZछ ।
(घ)

मा&थको १,२ र ३ मaये जुन अ&धकतम हु2छ यसैको आधारमा संरचनाको मुJयाकंन
ग;र2छ । तर मूJयाKकन स6म तलाई मुनासीव लागेमा मJ
ू याKकन स6म तले बजार भाउ
बुझी यसै बमोिजम करदाताको यि^तगत स प तको

(ङ)

मूJयाKकन गनE स^नेछ ।

स पि तको मJ
ू याKकन (योजनका ला&ग tास कnी गदाE संरचनाको (कार र आयक
ु ो
आधारमा

५ वषEस मको

ला&ग

एकै

दरमा

tास

कnी ग;रनेछ

।

स पि त

थपघट

नभएस म मूJयाKकन एकै पटक ग;रने छ ।
प र छे द ५
ए ककृत स पि तको दररे ट नधा1रण, कर नधा1रण तथा सूचना

,या

ए ककृत स पि त करको दररे ट नधा1रण

(९)

१)

थानीय

वाय त शासन

नयमावल!को

१२ वमोिजम नगरप;रष?ले

नयम १४४ को उप नयम ७ वमोिजमको अनुसच
ू ी

व नयमको अनुसूची ६ अनुसारको ( येक आ&थEक वषEको ला&ग

ए/ककृत स पि त करको दररे ट नधाEरण गनZछ ।
२)

नगरपा6लकाले

नगरप;रषदको

सरसफाई, सडकव ती, ढल

नणEय

बमोिजम

नगरवासीह\लाई

फोहरमैला

यव थापन,

नकाश ज ता आफुले उपल`ध गराउने सेवासु वधाका

नि त

एक कृत स प त करको निTचत (तशत शुJक वा द तरु लगाउन स^नेछ ।
३)

बुदा न २ बमोिजम थप सेवासु वधाका नि त लगाईएको थप शुJक वा द तुर वापत उठे को
रकमको अलग $हसाव राखी स बि2धत सेवासु वधाका लागी माP खचE गनुE पनZछ । उ^त
सेवा उपल`ध गराएबापत अ2य कुनै त;रकाबाट अ2य कुनै

नकायले पूनः शुJक वा द तुर

6लन पाउनेछैन ।
प र छे द ६

(१०)
(१)

ए ककृत स पि त कर नधा1रण तथा सूचना जार( गन=
ए/ककृत स पि त करको Sबजक
से अनुसार

,या तथा करको भुHतानी

नगरपा6लकाले करदाताह\को घरमै पठाउने

यव था नभएमा नगरपा6लकाले सोको जानकार!

यव था गनZछ ।

थानीय पSPका तथा संचारका

अ2य माaयम fारा कारदातालाई जानकार! $दईनेछ ।
(२)

यसर! सूचना पठाउनको ला&ग घरजQगाको पयाEपत
् सूचना नभएका घरजQगा धनीहNको हकमा
भने

ए/ककृत

स पि त

कर

नहुने हुनाले कर योQय स पि तको
मूJयाKकनको दररे ट र प;रष?ले अनुमोदन गरे को करका दररे ट अनस
ु ारको सूचना पठाइने छ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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नगरपा6लका 6भP जQगा माP भएका तर नगर OेPमा वसोवास नगनZ अथवा वहालमा वसोवास

(३)

गनZ जQगाधनीहNको हकमा भने उनीहNको ठे गाना

नश&चत
गनE क$ठनाई हुने हुनाले कर
्

सूचनाहN नगरपा6लका कायाEलयमा (का6शत ग;रनेछ ।
करदाताहN घर ठे गानामा पठाएको वील स बि2धत करदाता नभेटाइ नजको प;रवार वा भाडामा

(४)

व ने मा नस वा घरजQगा िज मा 6लएको मा नसले वझ
ु ेमा प न

वयं करदाताले वील (ापत
्

गरे को सरह मा ननेछ ।
नगरपा6लकाले घर दै लोवाट नै कर असुल गनEका लागी आoना कमEचार!, अ2य संघ सं था वा

(५)

कुनै

यि^तलाई प;रचालन गनE स/कनेछ ।

नगरपा6लकावाट

(६)

वल तैयार नभएको अव थामा कसैले कर वुझाउन आएमा

नजको कर

नधाEरण गर! कर असल
ु उपर गनE स/कनेछ ।
नगरपा6लका OेP 6भP जQगा र संरचना भएका स पूणE स प त ध नले ( येक आ&थEक बषEमा कर

(७)

नधाEरण गराई कर रकम भू^तानी गर! स^नु पनZछ ।
नय6मत \पमा कर बुझाउने तथा कर असु6लमा मह वपूणE योगदान $दने करदाताह\लाई

(८)

नगरपा6लकाले पुर कार तथा स मान (दान गनE स^नेछ ।
कुनै स प तमा एक आ&थEक वषEमा कर च^
ु ता भै सकेको भए सोह! स प तमा पून कर 6लईने

(९)

छै न ।
4षट् य: स बि2धत करदाताहNको सु वधा एवं जानकार!को ला&ग

नयम वमोिजम कर वील

स बि2धत करदाताको घर ठे गानामा पठाउँ दा समेत जानकार! (ापत
् हुन नस^ने अव था
aयानमा राखी नगरपा6लकाले थानीय पPपSPकामा सूचना (का6शत गनE स^नेछ ।

प र छे द ७
व वध

(११)

ljj/0f bflvnf gug]{ JolQmsf] ;DklQsf] d"Nof+sg
क_

v_
u_
3_

(१२)

s'g} s/bftfn] cfkm\gf] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf gu/]df sfo{sf/L clws[tn] To:tf AolQmnfO{
ljj/0f bflvnf ug{ lnlvt cfb]z jf ;"rgf lbg ;Sg]5 . To:tf] cfb]z jf ;"rgfsf] hfgsf/L
klqsf dfkm{t klg x'g ;Sg]5 . o:tf] cfb]z kfPsf] !% lbg leq cfkm\gf] ljj/0f bflvnf
ug'{kg]{ bfloTj ;Dk"0f{ s/ bftfsf] x'g]5 .
s'g} s/ bftfn] ljj/0f bflvnf ug{ cfb]z lbPsf] ;do leq cfkm\gf] ljj/0f bflvnf gu/]df
sfo{sf/L clws[t cfkm}n] jf s'g} sd{rf/L v6fO{ ;DklQsf] klxrfg, d"Nof+sg / s/ lgwf{/0f
u/L ;DjlGwt s/bftfnfO{ s/ a'emfpg cfb]z lbg]5 .
pklgod @ adf]lhs s/bftfsf] s/ lgwf{/0f gu/kflnsfsf] lg0f{o adf]lhdsf] ;Dk"0f{
hl/jfgfsf ;fy} s/ /sd r'Qmf ug]{ bfloTj s/ bftfsf] x'g]5 .
pklgod @ adf]lhdsf] ;DklQsf] ljj/0f, d'Nof+sg, s/ lgwf{/0f tyf cltl/Qm z'Ns /
hl/jfgfdf s/bftfnfO{ lrQ ga'em] lghn] cg';"rL % adf]lhdsf] 9fFrfdf gu/kflnsf k|d'v
;dIf ph'/L lbg ;Sg]5 . o;/L kg{ cfPsf] lgj]bg k|d'vn] gu/kflnsfdf k]z ug{ nufpg'
kg]{5 . o;/L k]z x'g cfPsf] lgj]bg ;DjGwdf gu/kflnsfn] u/]sf] lg0f{o g} clGtd x'g]5 .

यादJभK ववरण नवुझाएमा वा झुMा ववरण वुझाएमा
याद6भP कसैले

ववरण दाAखला नगरे मा वा झुwा

ववरण दाAखला गरे मा दे हाय वमोिजम

ज;रवाना तथा थप शुJक 6लइनेछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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(१)

कुनै करदाताले नगरपा6लकामा झुwा
अनुसार

ववरण दाAखला गर! कर छलेको पाइएमा उ^त

ववरण

नजले नगरपा6लमा भु^तानी गरे को कर वरावरके रकम ज;रवाना 6लई कर असुल

ग;रनेछ ।
(२)

नगरपा6लकामा दाAखला गरे को ववरण झुठो भएको
सच
ू ना साँचो ठहरे मा य तो सच
ू ना $दने

यहोरा स$हत कसैले साँचो सूचना $दएमा र

यि^तलाई ज;रवानाको

५० (पचास) ( तशतस म

पुर कार $दइनेछ । साथै उ^त जानकार! गोcय राAखनेछ ।
(३)

य$द कसैले
स6म तले

ववरण दाAखला गनE तो/कएको अव&ध 6भP
नधाEरण

गरे को

दरका

स पि तको मूJयाKकन गर! गुxेको
6लन स/कनेछ । थप शुJक

(१३)
(१)

आधारमा

ववरण दाAखला नगरे मा मूJयाKकन

नगरपा6लकाले

नधाEरण

गरे को

दर

अनुसार

याद हे र! \. १०।- दे Aख \. २४००।- स म थप शुJक

अनस
ु &ु च

२ मा $दईएकोछ ।

ज;गाको ब?ग1करण, वाJम व र $ेKफल
नगरपा6लकाले

एक कृत

स प तकर

मुJयाकंन

(योजनको

यापा;रक OेP, आवा6सय OेP र कृ ष OेP गर! ३ वगEमा

लागी

नगर

OेPका

जQगाह\लाई

वभाजन गर! जQगाको मुJयाकंनको

आधार तयार गनZछ ।
(२)

जQगाको

(३)

जQगा धनी (माणपूजाEमा कायम रहे को OेPफललाई जQगाको OेPफल कायम ग;रनेछ ।

(४)

संयु^त
मा न

वा6म व जQगाधनी (माणपज
ू ाE अनस
ु ार कायम ग;रनेछ ।
वा6म वमा रहे को स पि तको हकमा संयु^त \पमा नै एक

यसै वमोिजम

वा6म व कायम ग;रनेछ । सोह!

यि^तको

वा6म व सरह

यि^तको अ2य स पि तमा जोyडने

छै न, वेQलावेQलै $हसाव ग;रनेछ ।

(१४)
(१)

वHयौता स बOधी
आ&थEक वषEको अ2 य स ममा प न करदाताहNले स पि तकर नबुझाई अकD आ.व.मा ब^यौता
रहन गएमा लाQनेकरको प$हलो वषE २०% र दोzो वषE दे Aख ( येक बषEको ३० % का दरले
ज;रवाना समेत 6लई कर नधाEरण ग;र अशुल उपर ग;रने छ ।

(२)

यद! कुनै करदाताले ५ वषE स म प न कर चु^ता नगरे मा स बि2धत करदाको स प त
सरकार! बाँक सरह उठाउने (/eया अनुसार नगरपा6लकाले स पि त बेच वखनमा रोक लगाउने,
6ललाम Sबe

(३)

ज ता कायEवाह! अगाyड बढाउन स^नेछ ।

घरधनीको घर भूक प, बाढ!, आगलागी ज ता (ाकृ तक (कोपको कारण O त भै पाताल
भएमा वा जQगाधनीको जQगा बाढ! पैtो आ$दबाट नो^सान भएको
$दन6भP

नवेदन घmना घटे को ३५

पनE गइ सो कुरा (माAणत भएमा O त भएको $हसाब 6म2हा $दन स/कनेछ । सोह!

बमोिजम स पि त ववरण अ?याव&धक ग;रनेछ ।
(४)

चालु आ.व. स मको कर चु^ता गरे प छ माP न.पा. बाट सेवा सु वधाहN (ापत
् गनE स/कनेछ
।

(१५)

ए ककृत स पि तकरको अPयाव?धक

,या

नगरOेP6भP रहे को घर तथा जQगाको लगतलाई

नय6मत \पमा अ?याव&धक गनE दे हाय

बमोिजमका (/eयाहN अपनाउनु पनZछ ।
(१)

नगरOेP6भP सडकको आधारमा घर न बर $दने कायEलाई नगरपा6लकाको योजना तथा (ा व&धक
शाखाले

नय6मत \पमा अ?याव&धक गर! घर न बर

नगरपा6लकाले

वतरण गनZ तथा जQगाको

ववरण

नधाEरण गरे को नमूना फारम अनुसार अ?याव&धक गर! कर शाखामा उपल ध

गराउनु पनZछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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(२)

कर शाखाले कर असुल! गदाE घर तथा जQगा स ब2धी
गनुE

(३)

ववरण

नय6मत \पमा अ?याव&धक

पनZछ ।

कर शाखाले नय6मत \पमा मालपोत कायाEलयसँग स पकE राखी जQगाको ववरणलाई नय6मत
\पमा अ?याव&धक गर! राखन
् ु पनZछ ।

(४)

कर शाखाले आवTयक परे मा

थलगत सवZOण गराई घर तथा जQगाको ए/ककृत लगत वा षEक

\पमा अ?याव&धक गर! राखन
् ु पनZछ ।
(५)

कर शाखाले ए/ककृत स पि तको ववरण वै_ा नक $हसाबले

यवि थत गनE कर न^सा, /क ता

नापी न^सा, घर न^सा, कर OेP न^सा, सडक (कार न^सा तथा स पि त धनीको
ववरणलाई

व6भनन
् /क6समको क पय
् ुटर सoटवेयरको (योग गर! (भावकार! \पमा स पि त

ववरणको लगत तयार गनE स^नेछ ।
(६)

नगरपा6लकाले करको रकम

नधाEरण गदाE

थानीय

वाय त शासन नयमाव6लमा भएको zेणी,

सो zेणीको 2यूनतम र अ&धकतम करको हद अनुसार मुJयाकंन रकमको आधारमा $हसाव गर!
कर

नधाEरण ग;रनेछ । यसर! कर

नधाEरण गदाE स प तको मुJय अनुसारको वा त वक कर

नधाEरण ग;रनेछ ।
(७)

एक कृत स प त करको नयाँ फाईल दताE भई

ववरणमा घर समेत दे Aखएमा

वगतमा न.पा.

घर धर! कर लगतमा घर कायम गर!एको दे Aख वाहे क अ\को हकमा घर न^शा पासको कावाEह!
अ घ बढाए प छ माP सो करको फाईल दताE ग;रनेछ ।

(१६)
(१)

अOय

यस व नयममा संशोधन गनE आवTयक भएमा नगरपा6लका वोडE?वारा संशोधन गनE स/कनेछ ।
तर

(२)

यव था

यस प छ ब ने नगरप;रष?बाट सो को अनुमोदन गराउनु पनZछ ।

नगर OेP6भP रहे का घर

तथा जQगाको

ववरण तो/कएको

ढाँचा

अनुसार

नगरपा6लका

कायाEलयमा

(३)

घर धनी वा जQगा धनीले उपल ध गराउनु पनZ नजको कतE य हुनेछ ।
यस (योजनका ला&ग जQगा वा घर धनी नभे$टएको ख{डमा नजको घर जQगामा ब ने
भाडावाल वा िज मा 6लने

(४)

यि^तले फारम भर! बुझाउनु पनZछ ।

उ^त फारम भर! न.पा. मा पेस नगनZ घरजQगा धनीलाई नगारपा6लकाले (दान गनZ सेवा
सु वधाबाट समेत बं&चत गनE स^नेछ ।

(५)

यस नयममा

कर (योजनका ला&ग हालस म भए गरे का कामहN यसै व नयम बमोिजम भए

गरे को मा ननेछ ।
(६)

यस नयमावल!मा प;रष?ले नणEय गनZ भनने
् बाहे क सवै नणEय नगरपा6लकाले गनE स^नेछ ।

(७)

एक कृत स प तकर (योजनका लागी करदातावाट

(ाcत कागजात तथा अ6भलेख गोcय

राAखनेछ । य तो कागजात तथा अ6भलेख नगरपा6लकाको (योजनको लागी माP (योग ग;रनेछ
। तर कुनै सरकार!

नकायवाट सो स बि2ध जानकार! माग भई आएमा (मख
ु को आदे शमा

कायEकार! अ&धकृतले उपल`ध गराउन स^नेछ ।
(८)

एक कृत स प तकर (योजनको लागी नगरपा6लकाले व6भ2न फारम तथा नमुनाह\ वकाश गर!
लागु गनE स^नेछ ।

(९)

एक कृत स प तकरको मुJयाकंन गर! Sबजक तयार गनZकाममा मौजुदा कमEचार!वाट

नधाE;रत

समयमा स प2न गनE नस/कने भएमा नगरपा6लकाले समय लागत र कायE तोक

छोटो

अ वधको लागी परामशEदाता नयु^त गनE स^नेछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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(१०)

एक कृत स प तकरको मुJयाकंन गर! Sबजक तयार गनZकाममा नधाE;रत समयमा स प2न गनE
मौजुदा कमEचार!लाई अ त;र^त समय काम गराउन स/कनेछ । य तो काम गरे वापत बढ!मा
( त एकाई ५ पाँच \पैयाका दरले थप सु वधा $दन स/कनेछ ।

(११)

(१२)
(१३)

(१४)

gu/kflnsf If]q leq /x]sf PsLs[t ;DklQ s/nfUg] ;Dk"0f{ hUuf tyf 3/ wgLx?sf]
gu/kflnsfnfO{ s/ a'emfpg' kg]{ bfloTj x'g]5 . s/ bftfx?n] gu/kflnsfdf ljj/0f bflvnf
gu/]sf] sf/0fn] jf gu/kflnsfn] ;DklQ klxrfg ug{ g;s]sf] sf/0fn] s'g} s/bftf s/ ltg]{
bfloTjjf6 d'Qm x'g kfpg] 5}gg\ .
:yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnLn] Joj:yf u/]sf] PsLs[t ;DklQ s/ gnfUg] ;DklQsf] xsdf
gu/kflnsfn] ;DklQsf] d'Nof+sg u/L s/ gnfUg] Joxf]/f hgfO{ gubL /l;b lbg]5 .
PsLs[t ;DklQ s/ nfu' x'g' k"j{ pQm ;DklQdf nfu]sf] dfnkf]t jf e"lds/ a'emfpg] bfloTj
s/bftfx?sf] x'g]5 . clwNnf] cfly{s jif{;Ddsf] pQm s/x? r'Qmf ge} gu/kflnsfjf6 PsLs[t
;DklQ s/ a'lemlnO{g] 5}g .
एक कृत स प त करका लागी करदाताले नगरपा6लका समO दाAखला गरे को स प त

ववरण

आधारमा नगरपा6लकाले स प तको मJ
ु याकंन 6सफा;रस गनZछ । तर वैदे6शक अaययन तथा |मण
(१५)

(योजनका लागी ग;रने मुJयाकंन 6सफा;रसमा यो यव था अ नवायE हुनेछैन ।
नगरपा6लकाले जQगा तथा संरचनाको लगत अ?याव&धक गनEका लागी िजJला ि थत कायाEलयको
सहयोग 6लन स^नेछ ।

(१६)

एक कृत स प त करको लगत ववरण सामा2यता कायEकार! अ&धकृतको

नय2Pणमा कर शाखा

(मख
ु को िज मामा रहनेछ ।
(१७)

कर लगतलाई नय6मत \पमा अaयाव&धक गनZ गराउने काम कर शाखा (मुखको हुनेछ ।

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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cg';"rL !
ljlgodsf] kl/R5]b @ sf] lgod ! ;+u ;DjlGwt
PsLs[t ;DklQsf] ljj/0f bflvnf kmf/d

eb|k'/ gu/kflnsf sfof{no
emfkf
PsLs[t ;DklQ s/sf] k|of]hgsf] nflu ;DklQ ljj/0f bflvnf kmf/fd
>L dfg\ sfo{sf/L clws[t Ho"
eb|k'/ gu/kflnsf
dxf]bo,
gu/kflnsfsf] ldlt @)======= ut] k|sflzt ;"rgf cg';f/ d}n] / xfldn] PsLs[t ;DklQ s/ d'Nof+sgsf]
nflu tkl;ndf n]lvP adf]lhdsf] ;DklQsf] ljj/0f bflvnf u/]sf] 5' / 5f}+ . o; adf]lhd gu/kflnsfn]
PsLs[t ;DklQ s/ lgwf{/0f ul/lbPdf d]/f] / xfd|f] d+h'/ 5 . tkl;ndf pNn]lvt ljj/0fx? em'6\6f 7x/]
gu/kflnsfsf] lg0f{o tyf sfg"g adf]lhd b08 ;hfo ;x'Fnf a'[emfpFnf .
ljj/0f bflvnf ug]{ AolQmsf] M

;DklQ wgLsf] ljj/0f
!= hUuf / 3/ wgLsf] gfd y/ M

b:tvt M

@= jfa' / kltsf] gfd y/ M
gfd y/ M
7]ufgf M
hUuf / 3/ wgL;+usf] ;DjGw M

#= jfh]sf] gfd y/ M
$= k];f / Aoj;fo M
%= 3/ hUuf wgL :yfO{ j;f]jf; ug]{
gkf / uflj; M
j8f g+= M
6f]n / a:tL / 3/ g+= M

ldltM

&= kfl/jf/Ls lja/0f M
gfd

gftf

;DklQsf] hDdf d'Nof+sg -sfof{no k|of]hgsf] nflu_ M
;DklQ

d"Nof+sg /sd

s/ /sd

s}lkmot

hUuf
;+/rgf
एक कृत स प त कर यव थापन व नयम
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u_ ;DklQsf] ljj/0f
!= hUufsf] ljj/0f M
hUufsf] ljj/0f
ls=g+= ;fljs xfnsf] If]qkmn
j8f g+=

@= ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f M
;+/rgf ;+/rgfsf ;+/rgf
k|sf/
jg]sf]
/x]sf]
-3/, uf]bfd,
ldlt
ls= g+= 6x/f, kvf{n
cflb v'nfpg]_

एक कृत स प त कर यव थापन व नयम

hUuf hf]l8Psf]
d'Vo ;8ssf]
gfd

If]q

-g=kf=n]
u/]sf] jlu{s/0fsf]
cfwf/df_

;+/rgfsf]
n=

rf}=

tNnf

hUufsf] rng
rNtLsf] d"No

hUufsf]
k|of]u

-k|lt s7\7f_

ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0f g=kf=n] u/]sf] jlu{s/0fsf] cfwf/df_
hDdf
If]qkmn
-ju{ km'6_

s}lkmot

k|of]ustf{ ;+/rgfsf] s}lkmot
rng
;+/rgfsf]
;+/rgfsf]
rlNtsf]
jgf}6sf] lsl;d
k|of]u
d'No
-jgf}6 / 5fgf
;d]t v'nfO{_
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#= sfof{non] eg]{ M
s_ s/bftfjf6 3/hUuf s/, dfnkf]t jf e"lds/sf] /l;bsf] k|ltlnlk k]z gePsf]df u/kflnsfjf6 ePsf]
k|dfl0ftsf] ljj/0f M
s/ lzif{s

k|df0fLt ljj/0f

k|dfl0ft ug]{sf] b:tvt /
ldlt

dfnkf]t
e"lds/
3/ hUufs/
v_ gS;f kf; u/L jgfPsf] ;+/rgfsf] xsdf gu/kflnsfsf] k|fljlwsjf6 ePsf] r]s hf+r ljj/0f
;+/rgfsf] ljj/0f

;+/rgf jg]sf] ldlt ju{ lkm6 jf /lgª
lkm6

k|dfl0ft ug]{sf] gfd /
b:tvt

!= o; ljj/0f ;fy lgDg sfuhftx? k]z ePsf] 5 .
s_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnkL
v_ clwNnf] cfly{s jif{ ;Ddsf] dfnkf]t jf e"lds/ a'emfPsf] /l;bsf] k|ltlnlk
u_ hUuf tyf ;+/rgfsf] wgL pkl:yt x'g g;s]df lghn] lbPsf] d+h'/gfdf M 5 / 5}g
3_ cGo sfuhftx? M
@= @)^! ;fn >fj0f ! ut] b]lv eb|k'/ gu/kflnsfn] PsLs[t ;DklQ s/ nfu' ug]{ ePsf]n] ;f] ldltdf
gu/kflnsf If]q leq /x]sf PsLs[t ;DklQ s/nfUg] ;Dk"0f{ hUuf tyf 3/ wgLx?sf] gu/kflnsfnfO{ s/
a'emfpg' kg]{ bfloTj x'g]5 .
#= bflvnf u/]sf ;DklQsf] :jfldTjdf kl/jt{g ePdf kl/jt{g ePsf] #% lbg leq s/ bftfn] kl/jt{g ePsf]
k|df0f ;lxtsf] ljj/0f gu/kflnsfdf a'emfpg' kg]{5 .
$= s/ 5Ng] p2]Zon] -h:tf] M tNnfsf] ;+Vof 5n]sf], !% k|ltzt eGbf j9L Ps tNnfsf] If]qkmndf km/s k/]sf],
;+/rgfsf] k|sf/ km/s bflvnf u/]sf], k|of]u ;DjGwdf unt ljj/0f_ ljj/0f lbPsf] kfO{Pdf a'emfPsf] ;Dk"0f{
s/ /sddf !)) k|ltzt hl/jfgf lnO{ s/ c;'n ul/g]5 .
%= s/ aSof}tf /fVg]nfO{ gu/kflnsfn] pknAw u/fpb} cfPsf] ;]jf / ;'ljwf pknAw u/fOg] 5}g .
^= PsLs[t ;DklQ s/ nfu]sf] hUufdf e"lds/ / 3/ jf ;+/rgfdf 3/hUuf s/ nfUg] 5}g .
&= gu/kflnsfn] tf]s]sf] ;dofjlw leq ;DklQsf] ljj/0f bflvnf gug]{nfO{ gu/kflnsfn] yk z'Ns nufpg]5 .
*= gu/kflnsfn] s/ /sd e'QmfgL gug]{ s/bftfx? hUuf /lhZ6«]zg kf; /f]Ssf ug{ jf lnnfd ljlqm u/L s/
c;'n ug{ ;Sg]5 .

ljj/0f bflvnf ug]{sf] b:tvt M

cg';"rL @
ljlgodsf] kl/R5]b & sf] lgod # ;+u ;DjlGwt
tf]lsPsf] cjlw leq ljj/0f bflvnf gu/]df lnOg] yk z'Nssf] b/
;DklQsf] d'Nof+sg
/sd

tf]lsPsf] Dofb
gf3L rfn'
cf=j= ;Dd

Dofb gf3]sf]
csf]{ cf=j=
;Dd

Dofb gf3]sf] ! Dofb gf3]sf] #
cf=j= kl5 t];|f]
cf=j= kl5
cf=j= ;Dd
kfFrf}+ cf=j=
;Dd

! nfv ;Dd

? !)

? @)

? %)

? !))

! nfv eGbf dfly !)
nfv ;Dd
!) nfv eGbf dfly
%) nfv ;Dd
%) nfv eGbf dfly

? %)

? !))

? @))

? $))

? !))

? @))

? $))

? *))

? #))

? ^))

? !@))

? @$))

cg';"rL #
ljlgodsf] kl/R5]b # sf] lgod & ;+u ;DjlGwt
;+/rgfsf] d'Nof+sgsf] gd"gf

;+/rgf k|lt ju{ lkm6 ?=

kSsL hf]8fO{ 5t 9nfO{

kSsf hf]8fO{ / l6g jf df6f]sf] hf]8fO{ jf sf7sf]
jf ;]G6/ j]/f / h:tf jf
6fonsf] 5fgf
6fonsf] 5fgf

If]q
Aofkfl/s,
cf}Bf]lus tyf
;+:yfut
s Jofkfl/s If]q
v cfjfl;o If]q
u s[lif If]q

a;f]jf;

Aofkfl/s,
cf}Bf]lus tyf
;+:yfut

a;f]jf;

Aofkfl/s,
cf}Bf]lus tyf
;+:yfut

a;f]jf;

९७५.–

९००.–

६७५.–

६००.–

३००.–

२६२.५०

८२५.–

७५०.–

५६२.५०

५२५.–

२२५.–

१८७.५०

६००.–

५२५.–

४५०.–

३७५.–

१५०.–

११२.५०

9'+uf jf O6fsf] kvf{n k|lt /lgª lkm6 ?= !)).–
cGo sRrL 3/ Psd'i6 ? १०,०००.–

cg';"rL $
ljlgodsf] kl/R5]b # sf] lgod & ङ ;+u ;DjlGwt
;+/rgfsf] Xf; s6\6L ;DjGwL Joj:yf
;+/rgfsf] k|sf/
;+/rgfsf] cfo'
! - % jif{
% - !) jif{
!) - !% jif{
!% - @) jif{
@) - @% jif{
@% - #) jif{
#) - #% jif{
#% jif{ eGbf
dfyL

kSsL hf]8fO{
5t 9nfO{
)
%
&
!)
!@
!%
!&
@)

kSsf hf]8fO{ df6f]sf] hf]8fO{ jf O{6f÷9'+ufsf]
/ l6g jf
sf7sf] jf ;]G6/ kvf{n
6fonsf]
j]/f / h:tf jf
5fgf
6fonsf] 5fgf
)
%
&
!)
!@
!%
!&
@)

)
!)
!%
@)
@)
@)
@)
@)

)
!)
!%
@)
@)
@)
@)
@)

cGo sRrf
3/ jf o:t}
k|sf/sf
;+/rgf
)
@)
@)
@)
@)
@)
@)
@)

cg';"rL %
ljlgodsf] kl/R5]b # sf] lgod ^ pk lgod @ sf] r ;+u ;DjlGwt
;Dkltsf] alu{s/0f tyf d'Nof+sgdf x]/km]/ .
>Ldfg\ k|d'v Ho"
========== gu/kflnsf sfof{no
=====================
ljifoM–

pk/f]Qm ;DjGwdf ldlt
df hfl/ ul/Psf] Plss[t ;Dklt s/sf] nflu
lgwf{/Lt d'Nodf lgDg s'/fdf lrQ ga'em]sf] x'Fbf Dofb} leq b]xfo adf]lhdsf] sfuhftx? ;+nUg /flv
cfjZos sf/jfxLsf] nflu of] lgj]bg k]z u/]sf]5' .

;+nUg sfuhftx?
!= 3/ hUufwgL k|df0f k"hf{
k/]sf]
@= ef}lts ;+/rgfsf] xsdf gS;f
#= cGo
==============================================================
=============================================================
=============================================================
=============================================================

lrQ ga'em]sf s'/fx?
!= hUuf tyf ef}lts ;+/rgfsf] ljj/0fdf km/s
@= s/ If]qdf km/s k/]sf]
#= :jfldTjdf km/s k/]sf]
$= d'Nof+sgdf ul0flto q'6L /x]sf]
%= cGo
========================================================
=========================================================

lgj]bs
gfd, y/, jtg M–
b:tvt M–
j8f g+=M–
;8ssf] gfdM–
3/ g+=M–
ldltM–

cg';"rL ^
ljlgodsf] kl/R5]b % sf] lgod * ;+u ;DjlGwt
;Dkltsf] alu{s/0f tyf d'Nof+sgdf x]/km]/ .
~_ PsLs[t ;DklQ s/
1_ ?=10 nfv ;Dd

25 b]lv 200

2_ ?=10 nfv 1 b]lv ?= 20 nfv;Dd

250 b]lv 400

3_ ?=20 nfv 1 b]lv ?=30 nfv;Dd

500 b]lv 1000

4_ ?=30 nfv 1 b]lv ?=50 nfv;Dd

1200 b]lv 3000

5_ ?=50 nfv 1 b]lv ?=1 s/f]*;Dd

3500 b]lv 10000

6_ ?=1 s/f]* 1 b]lv ?=2 s/f]*;Dd

12000 b]lv 20000

7_ ?=2 s/f]* 1 b]lv ?=5 s/f]*;Dd

25000 b]lv 60000

8_ ?=5 s/f]* 1 b]lv dfly

?=2.00 k|lt xhf/

अनुसूची १
प र छे द २ व नयम २ सँग स बिOधत
ज;गा र भौ तक संरचनाका धनीहFको
स पि तको लगत ववरण
सडक न बर

यो फारम नयम १४४ को उप नयम २ सँग स बि2धत छ ।

ववरण $दनेको नाम :

\जु गनZको नाम :

ववरण संकलन गनZको नाम :

द तखत :

द तखत :

द तखत :

6म त :

6म त :

6म त :

भाडामा

ब ने

(१)आफp

अ2य

(२)

कै फयत

OेPफल

यापा;रक

(योजन कूल

OेPफल

उपयोग कूल

आवास

तJला न बर

आवास

वगE मी.

कूल OेPफल

योग

५ तJला

४ तJला

३ तJला

२ तJला

१ तJला

वनेको 6म त

भौ तक संरचनाको $ेKफल

भौ.सं.

अ2य

पखाEल

सेड

टहरा

गोदाम

भौ तक संरचनाको ववरण र कJसम

भवन

OेPफल

/क6सम

ज;गाको ववरण

जQगाको

ज;गाधनी
धनीको नाम

ठे गाना

जQगा/घर

सडकको नाम :

घर न बर

वडा नं.

अनुसूची २
प;रiछे द २ को व नयम ३ (आ) संग स बि2धत
योजना तथा (ा व&धक शाखाबाट घर नामसार!को जानका;र $दने फाराम
6म त : २०५९।

।

।

zी राजशव् उपशाखा,
SPयुगा नगरपा6लका कायाEलय ।
वषय :-

घर नामसार! भएको जानकार! पठाएको ।

उपरो^त वषयमा सा वक घरधनी zी............................................... को नाममा
रहे को तप6सलमा उJलेAखत जQगामा बनेको घर

नजको नामबाट 6म त...............................

मा zी..............................................................को नाममा नामसार!
गर! सोको जानकार! पठाइएको छ । 6म त.............................. मा च.नं. अनस
ु ार
उपशाखामा

6म त.............................

को

च.नं.

अनुसार

जानकार!

पठाएको

यस
यहोरा

जानकार!को ला&ग अनुरोध छ ।

घरको ववरण
e.सं.

(कार

तJला

ज;गाको ववरण
ल बाई

चौडाई

OेPफल

मोठ नं.

सा.गा. व.स.

सा.वडा

/क ता

OेPफल

नं.

संlया

...........................
.
नाम

अनुसूची ३
प;रiछे द २ को व नयम ३(आ) सँग स बि2धत
योजना तथा (ा व&धक शाखाबाट घर जQगापासको जानकार! $दने फारम
6म त २०६ ।

।

zी राजशव् उपशाखा,
SPयुगा नगरपा6लका कायाEलय ।
वषय : घरन^सा पासको ववरण पठाएको स ब2धमा ।
उपरो^त वषयमा SPयुगा नगरपा6लका वडा नं.
सडकको
नाम..............................................................................
.............................................................
घरनं......................

ब ने.

zी...............................................................................
...................... ले यस नगरपा6लकामा पेश गनुE भएको तपसीलमा उJलेAखत ववरण अनुसारको घर
न^सा 6म त........................... को
घरको

केच स$हतको ववरण पठाएको

नणEय अनुसार पास भएको हुँदा सो को जानकार!को ला&ग
यहोरा अनुरोध छ ।

घरको ववरण
घर बनने
् वडा नं.

सडकको नाम

घर न बर

घरको /क6सम

भूhतJला

ल बाई

चौडाइ

OेPफल

प$हलो तJला

ल बाई

चौडाई

OेPफल

ज;गाको ववरण
मोठ नं.

सा वक गा. व.स.

सा वक वडा

/क ता नं.

OेPफल

...........................
......
नाम

अनुसूची -४
प;रiछे द २ को व नयम ४(ट) सँग स बि2धत
भौ तक संरचनाको औषत लागत दर तथा टुटफुट कXी दर
6स.नं.

भौ तक संरचनाको व&गEकरण

औषत

लागत

दर

( त वगE फ ट
१.

आर.सी.सी. ~ेम

•^चर

२.

6समे2ट जोडाइमा hटा वा ढुंगाको गारो

(त

वषE

टुटफुट

कnी गनZ वषE

कnी दर ( तशत

\. ४००.००

०।७५

१००

\. ३७०.००

१

७०

\. ३१५.००

२

३०

\. ३६०.००

१

७०

\. ३१५.००

२

३०

\. ३६०.००

२

७०

घर

\. १७०.००

२

२०

काठ वा बाँस वा 6समे2टको खाँवा, $टन

\. १३०.००

५

१५

\. ३००.००

२

७०

मूJयाKकन नहुने

०

०

आर.सी.सी. छाना
३.

माटोको जोडाइमा hटा वा ढुंगाको गारो
आर.सी.सी. छाना

४.

6समे2टको जोडाइमा hटा वा ढुंगाको गारो
ज ता छाना

५.

माटोको जोडाइमा hटा वा ढुंगाको गारो
ज ताको वा टायलको छाना

६.

6समे2टको जोडाइमा hटा वा ढुंगाको गारो
टायलको छाना

७.

काठ

वा

6समे2टको

खाँवो

भएको

ज ता, टायल, खरको छाना
८.

वा टायल वा खरको छाना भएको भूh
तथा भूh टाँडे घर
९.

hटा वा ढुंगाको पखाEल

१०.

कiची घर

(तये
् क वषE tासकnी न न अनुसार हुनेछ।
१.

५ बषE स म नलाQने

२.

५ वषE दे खी १५ बषE स म १०%

३.

१० बषE दे खी २० बषE स म १२%

४.

१५ बषE दे खी २० बषE स म १५%

५.

२० बषE दे खी २५ बषE स म १७ %

६.

२५ बषE दे खी ३० बषE स म १८

७.

४० बषE दे खी माथी ज त बषE भएताप न २०%

कiची घरको मूJयाKकन एकमु•ट \. ५,०००।- ( पाँच हजार ) कायम ग;रने छ र सो घरको शुNमा tास कnी २०%
का दरले ग;रने छ।

cg';"rL – %
Kfl/R5]b # sf] lalgodsf] ^ - !_ ;Fu ;DalGwt
s/of]Uo cfosf] clwstd tyf Go"gtd b/ /]6
s/of]Uo ;DklQsf] d"No —

b/ - aflif{s_–

?=!,)),))) .– ;Dd
?=!,)),))! .– b]vL ?=@,%),))) .– ;Dd
?=@,%),))! .– b]vL ?=%,)),))) .– ;Dd
?=%,)),))! .– b]vL ?=!),)),))) .– ;Dd
?=!),)),))! .– b]vL ?=!%,)),))) .– ;Dd
?=!%,)),))! .– b]vL ?=@),)),))) .– ;Dd
?=@),)),))! .– b]vL ?=@%,)),))) .– ;Dd
?=@%,)),))! .– b]vL ?=#),)),))) .– ;Dd
?=#),)),))! .– b]vL ?=#%,)),))) .– ;Dd
?=#%,)),))! .– b]vL ?=$),)),))) .– ;Dd
?=$),)),))! .– b]vL ?=$%,)),))) .– ;Dd
?=$%,)),))! .– b]vL ?=%),)),))) .– ;Dd
?=%),)),))! .– b]vL ?=^),)),))) .– ;Dd
?=^),)),))! .– b]vL ?=&),)),))) .– ;Dd
?=&),)),))! .– b]vL ?=*),)),))) .– ;Dd
?=*),)),))! .– b]vL ?=(),)),))) .– ;Dd
?=(),)),))! .– b]vL ?=!,)),)),))) .– ;Dd
?=!,)),)),))! .– b]vL ?=!,@),)),))) .– ;Dd
?=!,@),)),))! .– b]vL ?=!,$),)),))) .– ;Dd

?=@% .–
?=%) .–
?=!)) .–
?=@)) .–
?=@%) .–
?=$)) .–
?=^)) .–
?=!,))) .–
?=!,@)) .–
?=!,&)) .–
?=@,@)) .–
?=#,))) .–
?=#,%)) .–
?=$,()) .–
?=^,#)) .–
?=&,&)) .–
?=!),))) .–
?=!@,))) .–
?=!$,))) .–

?=!,$),)),))! .– b]vL ?=!,^),)),))) .– ;Dd
?=!,^),)),))! .– b]vL ?=!,*),)),))) .– ;Dd

?=!^,))) .–
?=!*,))) .–

?=!,*),)),))! .– b]vL ?=@,)),)),))) .– ;Dd

?=@),))) .–

?=@,)),)),))! .– b]vL ?=@,@%,)),))) .– ;Dd
?=@,@%,)),))! .– b]vL ?=@,%),)),))) .– ;Dd
?=@,%),)),))! .– b]vL ?=@,&%,)),))) .– ;Dd
?=@,&%,)),))! .– b]vL ?=%,)),)),))) .– ;Dd
?=%,)),)),))! .– eGbf dfyL hlt;'s} ePklg

?=#),))) .–
?=$#,%)) .–
?=%@,))) .–
?=^),))) .–
k|lt xhf/ ?=@ .– sf
b/n] nfUg] 5 .

अनुसूची - ६
प;रiछे द ३ को व नयम ६(२)(च) सँग स बि2धत
स पि तको व&गEकरण तथा मूJयाKकनमा हे रफेर

zीमान ् (मुख…यू,
SPयुगा नगरपा6लका कायाEलय,
गाईघाट, उदयपरु ।
वषय :-

उपरो^त स ब2धमा 6म त.......................... मा जार! ग;रएको ए/ककृत स पि त करको ला&ग
नधाE;रत मूJयमा न न कुरामा &च त नबुझक
े ो हुँदा
कायEवाह!को ला&ग यो नवेदन दताE गरे को छु ।

याद 6भPै दे हाय बमोिजमको कागजातहN संलQन गर! आवTयक

संल;न कागजातहF
(१)घरजQगा घनी (माणपज
ू ाE

?च त नबुझक
े ा कुराहF
1. जQगा तथा भौ तक संरचनाको

(२)भौ तक संरचनाको हकमा न^सा

2. कर OेPमा फरक परे को

(३)अ2य
(क)

3.

5. अ2य
(क)

(ग)
(घ)

(ख)

(ङ)

(ग)
(घ)
यहोरा ठ†क साँचो छ फरक परे कानून बमोिजम
सहुँला बुझाउँ ला

नवेदकको
नाम,थर :द तखत :वडा न बर :सडकको नाम :घर न बर :6म त :

वा6म वमा फरक परे को

4. मूJयाKकनमा गAणतीय Pु$ट

(ख)

(च)
यसमा लेAखएको

परे को

(ङ)
(च)

ववरणमा फरक

अनुसूची - ७
प;रiछे द ६ को व नयम ९(१) सँग स बि2धत
ए/ककृत स पि तको मूJयाKक तथा करको दर रे ट तथा कर दा य वको सूचना
YKयुगा नगरपाJलका काया1लय

कर तथा शु@क बुझाउने बारे को सूचना
जार! 6म त :नाम :

कोड

ठे गाना :
वडा न बर :

पन

सडकको नाम :
घर न बर :
नगरप;रष?को 6म त............................

मा बसेको वैठकले आ.व. .................

को ला&ग ए/ककृत स पि तको मूJयाKकन गर! कर योQय स पि तमा करको दर रे ट

नधाEरण गर! न.पा. सँग

भएको सूचनाको आधारमा तपाईको स पि तमा न न बमोिजम कर तथा सेवा शुJकह\ लगाइएको हुनाले समयमा नै
भु^तानी गनुE हुन जानकार! गराइ2छ ।
घर वा

जQगाको ववरण

घरको ववरण

जQगा
मोठ

OेP

वडा

वगE

/क ता

फट

न बर

OेPफल

मूJय

/क6सम

संlया

तJला

OेPफल

मूJय

कर शीष1क
घरको मूJय \.

tास

कnी

tास कnी \.

करयोQय घरको मूJय \.

( तशत
ए/ककृत
स पि त

जQगाको मJ
ू य \.

करयोQय जQगाको मJ
ू य \.

कर
ज मा ए/ककृत स पि त कर वापत वुझाउनु पनZ
रकम \.

शु@क शीष1क
सडक ब ती सेवा शुJक \.
सरसफाइ सेवा शुJक \.
ज मा वझ
ु ाउनु पनZ शुJक रकम \.
ए/ककृत स पि त कर वापत बुझाउनु पनZ रकम \.
खुद बुझाउनु पनZ रकम \.
...........................
..................
कर अ&धकृत
मा&थ उJलेAखत घरजQगामा कुनै थपघट भएमा कर रकम थपघट हुनेछ ।
यो सूचना जार! भएको 6म तले ३५ $दन 6भP &च त नबुझे (मुख समO आवेदन $दन स/कनेछ ।

अशोज मसा2त6भP बुझाउनु पनZ रकम बुझाएमा लाQने करमा १५% स म छूट $दन स/कनेछ । सोह! आ.व.
6भP नबुझाएमा ज;रवाना लाQनेछ ।

अनुसूची - ८
प;रiछे द ६ को व नयम ९(२) सँग स बि2धत
ए/ककृत स पि तको मूJयाKकन तथा करको कर रे ट माPको सूचना
(स पूणE स पि तको ववरण नभएको अव थामा जार! ग;रने सूचनाको फारम)

YKयुगा नगरपाJलका काया1लय,

कर तथा शु@क बझ
ु ाउने बारे को सच
ू ना
जार! 6म त :नाम :

कोड

ठे गाना :

पन

वडा न बर :
सडकको नाम :
घर न बर :
नगरप;रष?को 6म त............................

मा बसेको वैठकले आ.व. .................

को ला&ग ए/ककृत स पि तको मूJयाKकन गर! कर योQय स पि तमा करको दर रे ट

नधाEरण गनZ eममा न.पा.

सँग तपाईको जQगाको पूणE

ववरण नहुनाले तपाइको स पि तमा लाQने कर नधाEरण हुन सकेको छै न, तसथE यस
न.पा. OेP 6भP भएका स पूणE जQगाहNको (माणस$हत कायाEलयमा उपि थत भइ कर च^
ु ता गर! आoनो

स पि तको

वा6म व कायम राखन
् हुन अनरु ोध छ ।
समयमा नै भ^
ु तानी गनुE हुन जानकार! गराइ2छ ।
घर वा

न न बमोिजम कर तथा सेवा शुJकह\ लगाइएको हुनाले

जQगाको ववरण

घरको ववरण

जQगा
मोठ

OेP

वडा

वगE

/क ता

फट

न बर

OेPफल

मूJय

/क6सम

संlया

तJला

OेPफल

मूJय

...........................
.................
कर अ&धकृत

मा&थ उJलेAखत घरजQगामा कुनै थपघट भएमा कर रकम थपघट हुनेछ ।
यो सच
ू ना जार! भएको 6म तले ३५ $दन 6भP &च त नबुझे (मख
ु समO आवेदन $दन स/कनेछ ।
अशोज मसा2त6भP बुझाउनु पनZ रकम बुझाएमा लाQने करमा १५% स म छूट $दन स/कनेछ । सोह! आ.व.
6भP नबुझाएमा ज;रवाना लाQनेछ ।

ए/ककृत स पि त कर तथा अ2य सेवा शुJक (ाप ् त र6सदको नमूना

YKयुगा नगरपाJलका काया1लय
गाईघाट, उदयपरु ।

नगद( रJसद (ए ककृत स पि त कर)
(कर बझ
ु ाएको वषE २०६
कोड नं.

6म त :- २०६ ।

।

साल दे Aख २०६

साल

स मको)

ठे ल! तथा मोठ नं.
जQगा धनीको नाम :SPयुगा नगरपा6लका वडा नं.

घर नं.

सडकको नाम :-

ववरण
OेP

वडा

/क ता

नं.

नं.

OेPफल

वगE

घर

/क6सम

\.

तJला
ए/ककृत
स पि त कर
छुट
ज मा
सडक ब ती
सेवा शुJक
सरसफा सेवा
शुJक
व^यौता
ज;रवाना
अ2य
कूल ज मा \.

अOरे पी
रकम बझाउनेको सह! :-

रकम बु‡नेको सह! :-

(4षट् य: कर बझ
ु ाएको वषE २०६२ साल स मको भ2नाले आ.व. २०६२/०६३ लाई मा न2छ ।)

कै.

