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एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

एिीिृत सम्पकि िर व्यवस्थापन िाययकवकध, २०७५
प्रस्तावनाः
गाईँपात्तिकािाइ स्थानीय स्रोतको पररचािनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाईन तथा संत्तवधान तथा
काननू द्वारा प्रदि राजस्व ऄत्तधकारको ईपयोग गदै स्थानीय कर सक
ं िन र व्यवस्थापनमा अत्मत्तनभयर
बनाईन बाञ्छनीय भएकोिे,
नेपािको संत्तवधानको ऄनसु चू ी ८ तथा स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ िे
गाईँपात्तिकािाइ अफ्नो क्षेत्रत्तभत्र एकीकृ त सम्पत्ति कर िगाईन सक्ने गरी प्रदान गरे को ऄत्तधकारिाइ
कायायन्वयनमा ल्याईन र एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन प्रत्तियािाइ स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवत्तस्थत
गनय,
त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकाको स्थानीय अत्तथयक ऐन, २०७५ को दफा २ बमोत्तजम गाईँ सभाको त्तमत्तत
२०७५/०४/०७ गते बसेको ऄत्तधवेर्शन बैठकबाट यो एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध,
२०७५ स्वीकृ त गरी िागू गररएको छ ।

१.

पररच्छे द – १
पररभाषा र व्याख्या
सकं िप्त नाम तथा प्रारम्भः यो काययत्तवत्तधको नाम “एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन
काययत्तवत्तध, २०७५” रहेको छ र यो काययत्तवत्तध गाईँ काययपात्तिकािे स्वीकृ त गरी राजपत्रमा
प्रकार्शन भएको त्तमत्ततदेत्तख िागू हुनछ
े ।

२.

पररभाषाः त्तवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययत्तवत्तधमा,
क)

“ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सच
ं ािन ऐन, २०७४ िाइ जनाईँछ ।

ख)

“गाईँपात्तिका” भन्नािे त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकािाइ जनाईँछ ।

ग)

“सभा” भन्नािे त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकको गाईँ सभािाइ जनाईँछ ।
पाना 1 को पाना 43
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घ)

“काययपात्तिका” भन्नािे त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकाको गाईँ काययपात्तिकािाइ
जनाईँछ ।

ङ)

“एकीकृ त सम्पत्ति कर” भन्नािे स्थानीय सरकार सचं ािन ऐन, २०७४ को दफा
५५ को ईपदफा (१) बमोत्तजम त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकाको क्षेत्रत्तभत्र कुनै व्यत्तिको
स्वात्तमत्वमा रहेको सम्पणू य घर र जग्गाको एकीकृ त रुपमा त्तहसाव गरी िगाआने
सम्पत्ति करिाइ जनाईँछ ।

च)

“सम्पत्ति” भन्नािे कुनै व्यत्तिका नाममा गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र रहेको जग्गा र
त्यस्तो जग्गामा बनेको सरं चनािाइ जनाईँछ ।

छ)

“सरं चना” भन्नािे घर, टहरा, गोदाम, सेड, ग्यारे ज, पखायिजस्ता स्थायी
त्तनमायणिाइ जनाईँछ ।

ज)

“सामदु ात्तयक संस्था” भन्नािे गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र गठन भइ गाईँपात्तिकामा
सचू ीकृ त भएको समदु ायमा अधाररत सगं त्तठत संस्थािाइ जनाईँछ ।

झ)

“ऄध्यक्ष” भन्नािे गाईँ काययपात्तिकाको ऄध्यक्षिाइ जनाईँछ ।

ञ)

“प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ त” भन्नािे गाईँपात्तिकाको प्रर्शासकीय प्रमख
ु को रुपमा
कायय गनय तोत्तकएको कमयचारीिाइ जनाईँछ ।

ट)

“मल्ू यांकन सत्तमत्तत” भन्नािे एकीकृ त सम्पत्ति कर प्रयोजनका िात्तग जग्गा तथा
संरचनाको मल्ू यांकन गनय गाईँपात्तिकाद्वारा यस काययत्तवत्तधको दफा (१२)
बमोत्तजम गत्तठत सत्तमत्ततिाइ जनाईँछ ।

ठ)

“त्तबजक” भन्नािे करदातािाइ जानकारी त्तदने ईद्देश्यिे गाईँपात्तिकािे तयार
गरे को सम्पत्तिको मल्ू यांकन र सोमा िाग्ने करसम्बन्धी त्तबजकिाइ जनाईँछ ।

पाना 2 को पाना 43
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ड)

“करदाता” भन्नािे गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र जग्गा तथा सरं चनाको स्वात्तमत्व
भएका व्यत्तििाइ जनाईँछ ।

ढ)

“स्वयं त्तववरण दात्तखिा” भन्नािे करदाता अफैं िे अफ्नो सम्पत्तिको यथाथय
त्तववरण खोिी त्तनधायररत ढाँचामा गाईँपात्तिकामा बझु ाईने काययिाइ जनाईँछ ।

ण)

“स्थिगत सववेकक्षण” भन्नािे गाईँपात्तिकाद्वारा गत्तठत कमयचारीको टोिी वा
गाईँपात्तिकाबाट खटाएको कुनै कमयचारीिे स्थिगत रूपमा छिफिसमेत गरी
सचू ना संकिन गनवेक काययिाइ जनाईँछ ।

त)

“टोि त्तवकास संगठन” भन्नािे समाज पररचािन प्रत्तिया माफय त तोत्तकएको
भौगोत्तिक क्षेत्रको टोि तथा समदु ायको अत्तथयक, सामात्तजक तथा संस्थागत
त्तवकासका िात्तग एक पररवार एक सदस्यको ऄवधारणामा अधाररत भइ गठन र
सञ्चािन भएको र गाईँपात्तिकामा सचू ीकृ त भएको स्थानीय स्तरको सघं ,
सस्ं था र समहू िाइ जनाईँछ ।

थ)

“त्तनजी क्षेत्र” भन्नािे स्वीकृ त्तत प्राप्त त्तनजी क्षेत्रका कम्पनी, फमय, संस्था,
व्यावसात्तयक व्यत्ति वा सगं त्तठत समहू िाइ जनाईँछ ।

द)

“सरोकारवािा” भन्नािे गाईँ काययपात्तिकाको त्तनणययिे प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव
पानवेक व्यत्ति वा संस्थािाइ जनाईँछ ।

ध)

“सम्पत्ति धनी” भन्नािे गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र अफ्ना नाममा जग्गा तथा
सरं चना भएका व्यत्ति, सरकारी तथा ऄधय सरकारी त्तनकाय वा सघं सस्ं थािाइ
जनाईँछ ।

न)

“कायायिय” भन्नािे त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायियिाइ जनाईँछ ।

पाना 3 को पाना 43
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३.

पररच्छे द – २
एिीिृत सम्पकि िरिो दर तथा सम्पकि मूल्याङ्िन
एिीिृत सम्पकि िरिो दरः (१) गाईँपात्तिकािे अफ्नो क्षेत्रत्तभत्र िगाईने एकीकृ त
सम्पत्तत करको दर ऄुनसचू ी – १ को ढाँचामा गाईँ सभािे स्वीकृ त गरे को स्थानीय अत्तथयक
ऐनमा ईल्िेख भए बमोत्तजम हुनेछ । यस्तो कर अत्तथयक बषयको श्रावण १ गतेदत्ते ख िागु
हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोत्तजम कर िागु गदाय अत्तथयक बषयको र्शरुु मत्तहनाको र्शरुु त्तदन बाहेक
ऄत्तघ वा पत्तछ हुने गरी िगाआने छै न ।

४.

एिीिृत सम्पकि मूल्याङ्िन प्रिृयाः (१) दफा ३ बमोत्तजम कर िगाईने प्रयोजनको
िात्तग गाईँपात्तिकािे अफ्नो क्षेत्रत्तभत्रको जग्गािाइ अवश्यकता ऄनसु ार क्षेत्र त्तवभाजन
गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका बात्तसन्दाको एकीकृ त सम्पत्तिको त्तववरणको िगत
कायम गरी ऄनसु चू ी –२ को ढाँचामा तयार गनयु पनवेकछ ।
(२)

ईपदफा (१) बमोत्तजमको त्तववरण तयार भएपत्तछ एकीकृ त सम्पत्तिको
मल्ू याङ्कनका िात्तग गाईँपात्तिकािे दक्ष र त्तवर्शेषज्ञ समेत रहेको बढीमा ५
जनाको मल्ू याङ्कन सत्तमत्तत गठन गनवेकछ ।

(३)

ईपदफा (२) बमोत्तजम गत्तठत सत्तमत्ततको कायायवत्तध तीन वषयको हुनेछ ।

(४)

मल्ू याङ्कन सत्तमत्ततिे एकीकृ त सम्पत्तत कर िगाईनयोग्य मल्ू य त्तनधायरण गनय
त्तसफाररस गदाय देहायका अधारमा गनवेकछः–
(क)

एकीकृ त सम्पत्ति कर िगाईनयोग्य मल्ू य त्तनधायरण गदाय प्रचत्तित बजार
भाईिाइ अधार मान्ने,

(ख)

भौत्ततक संरचनाको मल्ू य प्रचत्तित बजार भाईबाट कायम हुन अएको
मल्ू यमा ह्रासकट्टी गनवेक,
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(५)

५.

खण्ड (क) बमोत्तजम मल्ू याङ्कन गनवेक प्रयोजनको िात्तग ह्रासकट्टी गदाय
सरं चनाको बनोटको अधारमा प्रत्येक तीन वषयमा छ प्रत्ततर्शतदेत्तख
बीस प्रत्ततर्शतसम्म गनवेक,

(घ)

जग्गा बाहेक ऄन्य भौत्ततक संरचनाको मल्ू याङ्कन दर संरचनाको
बनोट, त्यसको अत्तथयक ईपयोगको महत्वको अधारमा मल्ू य
त्तनधायरण गनवेक,

(ङ)

भौत्ततक सरं चनाको मल्ू य त्तनधायरण गदाय क्षत्ततग्रस्त वा भत्के को ऄवस्था
भएमा क्षत्ततग्रस्त वा भत्के को भाग बराबरको मल्ू य घटाईने ।

ईपदफा (४) बमोत्तजम एकीकृ त सम्पत्तिको मल्ू याङ्कन त्तसफाररस भआसके पत्तछ
गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्ततको मल्ू याङ्कन दर ऄत्तघल्िो अत्तथक
य बषयको
ऄसार मत्तहनात्तभत्र त्तनधायरण गरर सक्नु पनवेकछ ।

िर ऄसल
ू ी प्रिृयाः (१) दफा (४) बमोत्तजम कायम गररएको करयोग्य सम्पत्तिको
मल्ू याङ्कन र सो बमोत्तजम िागेको एकीकृ त सम्पत्ति कर भि
ु ानीको िात्तग गाईँपात्तिकािे
सम्बत्तन्धत करदाता समक्ष मंत्तसर मत्तहनात्तभत्र त्तबजक पठाआ सक्नु पनवेकछ ।
(२)

६.

(ग)

ईपदफा (२) बमोत्तजम प्राप्त त्तबि ऄनसु ारको बझु ाईनु पनवेक कर सम्बत्तन्धत
करदातािे सोही अत्तथयक वषयत्तभत्र गाईँपात्तिकामा बझु ाईनु पनवेकछ ।

िर नलागनेः (१) यस काययत्तवत्तधमा ऄन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेत्तखएको भएता पत्तन देहायको
सम्पत्तिमा एकीकृ त सम्पत्ति कर िाग्ने छै नः–
(क)

नेपाि सरकार, प्रदेर्श सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वात्तमत्वमा रहेको घर र
जग्गा,

(ख)

सरकारी ऄस्पतािको भवन र जग्गा,
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(२)

७.

(ग)

गठु ीको स्वात्तमत्वमा रहेको जग्गा,

(घ)

सरकारी त्तर्शक्षण संस्था र ऄन्य सरकारी त्तनकायको स्वात्तमत्वमा रहेको
भवन र जग्गा,

(ङ)

धात्तमयक सस्ं था (मत्तन्दर, गम्ु बा, चचय, मत्तस्जद अत्तद) को भवन र जग्गा,

(च)

खानेपानी सङ्किन पोखरी, हवाइ मैदान, त्तवद्यतु ईत्पादन गृह,
मसानघाट, बसपाकय , रंगर्शािा, ईद्यान, पाकय जस्ता सावयजत्तनक
ईपयोगका स्थिहरू,

(छ)

राजदतू ावास, वात्तणज्य त्तनयोग, कुटनैत्ततक त्तनयोगका भवन र जग्गा ।

यस काययत्तवत्तध बमोत्तजम एकीकृ त सम्पत्ति कर िागेको सम्पत्तिमा भत्तु मकर
(मािपोत) िगाआने छै न ।

पररच्छे द – ३
एिीिृत सम्पकििो कववरण सि
ं लन तथा ऄकभलेख सम्बन्धी व्यवस्था
एिीिृत सम्पकििो कववरण सि
ं लन कवकधः (१) गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्ति कर
िागू गनवेक प्रयोजनका िात्तग ऄत्तघल्िो अत्तथयक वषयदत्ते ख नै करदाताका नाममा रहेको
एकीकृ त सम्पत्तिको त्तववरण संकिन काययको सरुु अत गनवेकछ ।
(२)

गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्तिको त्तववरण संकिनका िात्तग गाईँपात्तिकाको
अफ्नै स्रोत र प्रयासबाट गाईँपात्तिका क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक व्यत्तिका नाममा
रहेको सम्पत्तिको पत्तहचान गरी एकीकृ त सम्पत्तिको िगत तयारी तथा
ऄद्यावत्तधक गनय स्थिगत सववेकक्षण त्तवत्तध वा करदाता स्वयंिे ईपिब्ध गराएको
त्तववरणका अधारमा प्रत्येक व्यत्तिका नाममा रहेको सम्पत्तिको पत्तहचान गनवेक
त्तवत्तधमध्ये कुनै एक वा त्तमत्तश्रत त्तवत्तध प्रयोग गरी एकीकृ त सम्पत्तिको िगत तयार
गनय सक्नेछ ।
पाना 6 को पाना 43

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

८

(३)

गाईँपात्तिकािे करदाताहरूको सम्पत्तिको त्तववरण संकिन गनयका िात्तग ईपदफा
(२) बमोत्तजम त्तवत्तधको छनोट गरी सके पत्तछ सोको कायायन्वयनका िात्तग
कायययोजना सत्तहतको पररयोजना प्रस्ताव स्वीकृ त गनपयु नवेकछ ।

(४)

सम्पत्तिको त्तववरण संकिनका िात्तग पररयोजना प्रस्ताव बमोत्तजमको कायय गनय
मौजदु ा जनर्शत्ति ऄपयायप्त भइ थप जनर्शत्तिको अवश्यकता परे मा त्यस्तो
जनर्शत्ति प्रचत्तित काननु बमोत्तजम करारमा त्तनयि
ु गरी वा गठु ी वा टोि त्तवकास
संगठन वा ऄन्य संगत्तठत वा सामदु ात्तयक संघसंस्थासँग सम्झौता गरी सेवा
करारमा त्तिन सत्तकनेछ ।

स्वयं कववरण दाकखला सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाईँपात्तिकािे प्रत्येक तीन वषयमा
एकपटक गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्रका सम्पत्ति धनीहरूिाइ ऄनसु चू ी – ३ बमोत्तजमको
ढाँचामा सम्पत्ति त्तववरण दात्तखिा गनवेक सचू ना अह्वान गनवेकछ । यस्तो सचू ना प्रकार्शन र
प्रसारण गदाय ईपिब्ध सञ्चारका माध्यमहरूिाइ प्रयोगमा ल्याईनु पनवेकछ ।
(२)

गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्ति कर िागू गनवेक अत्तथयक वषय सरुु हुनऄ
ु गावै
ईपदफा (१) बमोत्तजमको सचू ना जारी गरी करदाताहरूबाट सम्पत्ति त्तववरण
दात्तखिा गनवेक म्याद त्तदनु पनवेकछ ।

(३)

गाईँपात्तिकािे ईपदफा (१) र (२) बमोत्तजमको सचू ना जारी गदाय पत्तहिोपटक
करदाताहरूिाइ त्तववरण दात्तखिा गनय पैंतीस (३५) त्तदनको म्याद त्तदनेछ । ईि
म्यादत्तभत्र त्तववरण दात्तखिा हुन नसकी म्याद बढाईन अवश्यक ठानेमा
पटकपटक गरी बढीमा तीन मत्तहनासम्म म्याद बढाईन सक्नेछ ।

(४)

गाईँपात्तिकािे ईपदफा (३) बमोत्तजम सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गनय अह्वान
गरे को समयावत्तधत्तभत्र ऄनसु चू ी ४ बमोत्तजमको फाराममा अ-अफ्नो जग्गा तथा
संरचनाको सत्य तथ्य त्तववरण भरी गाईँपात्तिकामा पेर्श गनयु सम्बत्तन्धत सम्पत्ति
धनीको कतयव्य हुनेछ ।
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(५)

सम्पत्ति धनीहरूिाइ त्तववरण फाराम भनय सहयोग गनयका िात्तग गाईँपात्तिकािे
अवश्यकता ऄनसु ार स्थानीय सघं संस्था, सामदु ात्तयक संस्था, टोि त्तवकास
संगठन तथा स्वयंसेवकहरूिाइ पररचािन गनय सक्नेछ ।

(६)

ईपदफा (५) बमोत्तजमका संघ, संस्था, संगठन तथा स्वयंसेवकहरू पररचािन
गदाय एकीकृ त सम्पत्ति करसम्बन्धी ऄत्तभमख
ु ीकरण गनयु पनवेकछ ।

(७)

कुनै करदातािे सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गरे पत्तछ जग्गाको स्वात्तमत्वमा
पररवतयन वा संरचना त्तनमायणका कारणिे सम्पत्ति थपघट भएमा प्राप्त गनवेकिे वा
त्तनमायण गनवेकिे सोको प्रमाण सत्तहतको त्तववरण पैंतीस (३५) त्तदनत्तभत्र
गाईँपात्तिकामा बझु ाईनु पनवेकछ ।

(८)

सम्पत्तिको त्तववरण सम्पत्ति धनी स्वयंिे गाईँपात्तिकामा दात्तखिा गनयु पनवेकछ ।

(९)

ईपदफा (८) बमोत्तजम सम्पत्ति धनी स्वयं ईपत्तस्थत भइ त्तववरण दात्तखिा गनय
नसके मा सगोिको पररवारका काननु बमोत्तजम ईमेर पगु ेका कुनै सदस्यिे वा
सम्पत्ति धनीको वारे सनामा प्राप्त व्यत्तििे दात्तखिा गनय सक्नेछन् । पररवारका
ऄन्य सदस्य नभएका नाबािक तथा ऄर्शिका हकमा वडा सत्तमत्ततको
त्तसफाररर्श सत्तहत त्तनजको संरक्षकिे सम्पत्ति त्तववरण बझु ाईन सक्नेछ ।

(१०)

सयं ि
ु स्वात्तमत्वमा रहेको सम्पत्तिको त्तववरण सम्पत्ति धनीहरूिे संयि
ु रूपमा
वा सोमध्ये कुनै एकजनािे दात्तखिा गनय सक्नेछ ।

(११)

कुनै करदातािे ईपदफा (३) को समयावत्तधत्तभत्र सम्पत्ति त्तववरण फाराम
दात्तखिा नगरे मा वा झट्टु ा त्तववरण दात्तखिा गरे मा गाईँपात्तिकािे दफा (१८)
बमोत्तजम थप र्शल्ु क त्तिइ त्तववरण फाराम बत्तु झत्तिन सक्नेछ ।
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९.

सम्पकििो प्रमाण तथा कववरण सि
ं लन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) करदातािे
जग्गाको त्तववरण दात्तखिा गदाय क्षेत्रफि समेत खि
ु ेको अफ्नो स्वात्तमत्वको प्रमाण साथै
पेस गनयु पनवेकछ ।
(२)

ईपदफा (१) बमोत्तजमको पेस भएको प्रमाण अत्तधकाररक नभएमा त्यस्तो
जग्गाको त्तववरण गाईँपात्तिकािे स्वीकार गनवेक छै न ।

(३)

करदाताहरूिे त्तववरण दात्तखिा गदाय देहाय बमोत्तजमका कागजातहरू समेत
संिग्न गरी पेर्श गनयु पनवेकछ ।
क)

एकीकृ त सम्पत्ति कर िागू हुनभु न्दा ऄत्तघल्िो अत्तथयक वषयसम्मको
मािपोत वा भत्तू मकर त्ततरे को त्तनस्सा वा गाईँपात्तिकाको प्रमात्तणत
त्तववरण ।

ख)

जग्गा धनी प्रमाणपजु ायको प्रत्ततत्तित्तप वा जग्गाको स्वात्तमत्व र क्षेत्रफि
खि
ु ेको प्रमाण कागजात ।

ग)

त्तनमायण सम्पन्न भएको वा घर भएको प्रमाण ।

(४)

दफा (६) बमोत्तजम एकीकृ त सम्पत्ति कर निाग्ने भनी तोत्तकएको सम्पत्तिमा
प्रचत्तित काननु बमोत्तजम एकीकृ त सम्पत्ति कर िाग्ने कुनै व्यत्ति, सघं , सस्ं था वा
त्तनकायिे त्तनत्तित ऄवत्तधसम्म प्रयोग गनवेक गरी कुनै सरं चना त्तनमायण गरे मा यस्तो
संरचनाको त्तववरण दात्तखिा गनवेक र एकीकृ त सम्पत्ति कर बझु ाईने दात्तयत्व
सम्बत्तन्धत त्तनमायणकतायको हुनछ
े ।

(५)

प्रचत्तित काननु बमोत्तजम नक्सापास गरी त्तनमायण गनयपु नवेक तर नक्सा पास नगरी
त्तनमायण भएका सरं चनाको सम्पत्ति त्तववरण बझ्ु दा गाईँपात्तिकािे नक्सापास
दस्तुरबापत िाग्ने रकमको ऄनमु ान गरी सो को दइु गनु ा धरौटी त्तिइ सम्पत्ति
त्तववरण स्वीकार गनय सक्नेछ । यस्ता संरचनाको हकमा करदातािे त्तदएको
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त्तववरणिाइ नै अधार मानी घरको अकार, प्रकार एवं त्तनमायण त्तमत्तत कायम गरी
सम्पत्तिको मल्ु यांकन गररने छ । यो ब्यवस्था भवन त्तनमायण सम्वत्तन्ध मापदण्ड
पािना नभइ त्तनमायण भएका संरचनाहरुको हकमा पत्तन िागु हुनेछ ।
तर, यसरी स्वीकार गररएको सरं चनाको त्तववरणको कारणिे यस्ता भवन नक्सा
पास भएको वा मापदण्ड पगु ेको मात्तनने छै न ।

१०.

(६)

कर त्ततनवेक दात्तयत्व भएका कुनै सम्पत्ति धनीको जग्गामा त्तनजको मञ्जरु नामा त्तिइ
ऄको व्यत्तििे संरचना त्तनमायण गरे मा सरं चना समेतको त्तववरण दात्तखिा गनवेक
तथा कर बझु ाईने दात्तयत्व सम्बत्तन्धत जग्गा धनीको हुनेछ ।

(७)

करदातािे भरे को त्तववरण तथा प्रमाण जाँच गरी दताय गनय गाईँपात्तिकािे
कमयचारी वा टोिी खटाईन सक्नेछ । यस्ता कमयचारी वा टोिीिे बझ्ु न चाहेको
सचू ना वा माग गरे को त्तववरण ईपिब्ध गराईनु सम्बत्तन्धत सम्पत्ति धनीको
कतयव्य हुनछ
े ।

(८)

गाईँपात्तिकामा एकीकृ त सम्पत्ति कर त्तववरण दात्तखिा गरी सम्पत्ति कर
बझु ाएको सम्पत्ति गाईँपात्तिकामा दताय नभएको नयाँ व्यिीिे खररद गरे मा
त्यस्तो व्यत्तििे ३५ त्तदन त्तभत्र खररद गरे को प्रमाण संिग्न गरी एकीकृ त सम्पत्ति
त्तववरण फाराम भरी गाईँपात्तिकामा बझु ाईनु पनवेकछ । त्तढिो गरी बझु ाएमा तोत्तकए
बमोत्तजमको थप र्शल्ु क त्तिइ गाईँपात्तिकािे त्तववरण बत्तु झत्तिन सक्नेछ ।

एिीिृत सम्पकििो ऄकभलेख सम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाईँपात्तिकािे वडागत रूपमा
करदाताको िगत खडा गरी प्रत्येक सम्पत्ति धनीको सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै त्तववरण खल्ु ने गरी
ऄनसु चू ी – २ बमोत्तजमको ढाँचामा एकीकृ त सम्पत्तिको ऄत्तभिेख राख्नु पनवेकछ ।
(२)

एकीकृ त सम्पत्ति त्तववरण ऄत्तभिेखिाइ पष्टु ी गनवेक कागजातहरु सक
ं िन गरी
व्यवत्तस्थत रुपिे फाआत्तिङ गरी ऄद्यावत्तधक राख्नु पदयछ ।
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११.

(३)

एकीकृ त सम्पत्तिको िगत त्तकताब कम्तीमा तीन वषयका िात्तग हुने गरी तयार गनयु
पनवेकछ । यस्तो िगत त्तकताबमा करदातािे दफा ८ को ईपदफा (७) बमोत्तजम पेस
गरे को त्तववरणका अधारमा ऄद्यावत्तधक गनयु पनवेकछ ।

(४)

ईपदफा (३) ऄनसु ार सम्पत्ति त्तववरण ऄद्यावत्तधक गदाय ऄनसु चू ी – ५
बमोत्तजमको दात्तखिा त्तटपोट भरी सोका अधारमा जग्गा त्तदनेको खाताबाट
सम्पत्ति घटाइ तथा जग्गा त्तिनेको खातामा सम्पत्ति बढाइ ऄद्यावत्तधक गनयु पनवेकछ
।

(५)

गाईँपात्तिकािे करदातािे पेस गरे का त्तववरणहरू स्थिगत त्तनरीक्षण वा
सम्बत्तन्धत त्तनकायबाट सचू ना प्राप्त गरी ऄद्यावत्तधक गनय सक्नेछ ।

(६)

गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्तत कर व्यवस्थापन गनय कम््यटु रीकृ त प्रत्तवत्तध
प्रयोग गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द – ४
एिीिृत सम्पकििो मूल्यांिन सम्बन्धी व्यवस्था
सम्पकििो मूल्यांिन कवकध: (१) गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र कुनै एक व्यत्तिका नाममा
त्तवत्तभन्न स्थानमा रहेका सम्पत्तिहरूिाइ ऄिग ऄिग मल्ू यांकन गरी एकीकृ त गररनेछ ।
(२)

सयं ि
ु स्वात्तमत्वमा रहेको सम्पत्तििाइ एक व्यत्तिसरह मानी सोहीबमोत्तजम
करदाता कायम गररनेछ । संयि
ु स्वात्तमत्वको सम्पत्ति सोही व्यत्तिको ऄन्य
सम्पत्ततमा जोत्तडने छै न ।

(३)

एकीकृ त सम्पत्ति कर प्रयोजनका िात्तग गाईँपात्तिकािे गरे को मल्ू यांकन तीन
वषयसम्म कायम रहनेछ ।
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(४)

सम्पत्ति धनीिे पत्तहिोपटक पेस गरे को सम्पत्ति त्तववरण थपघट भएमा वा दफा
१३ को ईपदफा (३) बमोत्तजम करदाताको सम्पत्तिको मल्ू यांकन दर सर्श
ं ोधन
भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको पनु ः मल्ू यांकन गररनेछ ।

(५)

प्रत्येक अत्तथयक वषयको श्रावण १ गतेका त्तदन करदाताका नाममा कायम रहेको
सम्पत्तिको मल्ू यांकन गरी कर ऄसि
ु गररनेछ ।

(६)

सम्पत्तिको मल्ू यांकन प्रयोजनको िात्तग जग्गाधनी प्रमाणपजु ायका अधारमा
जग्गाको स्वात्तमत्व तथा क्षेत्रफि कायम गररनेछ ।

(७)

दफा ९ को ईपदफा (४) बमोत्तजम त्तवबरण प्राप्त सम्पत्तिको मल्ू यांकन गदाय
संरचनाको मात्र मल्ू यांकन गरी एकीकृ त सम्पत्ति कर ऄसि
ु गररनेछ ।

(८)

सरं चनाको मल्ू यांकन प्रयोजनका िात्तग सरं चनाको प्रकार, बनोटको त्तकत्तसम,
अकार, प्रयोग तथा त्तनमायण त्तमत्तत करदातािे पेस गरे को त्तववरण ऄनसु ार कायम
गररनेछ ।
तर, नक्सापास भएका सरं चनाको हकमा नक्सापास प्रमाणपत्रिाइ अधारका
रूपमा त्तिन बाधा पगु ेको मात्तनने छै न ।

(९)

एईटै जग्गा धत्तनको नाममा रहेका त्तसमाना जोत्तडएका त्तकिाहरुको मल्ू यांकन गदाय
त्यस्तो जग्गाहरुमध्ये कुनै त्तकिािे सडक छोएको रहेछ भने सम्पणु य जग्गािाइ
एईटै ्िट मानी मल्ू यांकन गरीनेछ ।
तर, जग्गाको सडकिे छोएको जग्गाको हद तोत्तकएको ऄवस्थामा सो हद भन्दा
पछात्तडको जग्गािाइ सडकिे छोएको कायम गररने छै न ।
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(१०)

१२

गाईँपात्तिकािे सरं चनाको मल्ू यांकन गदाय त्तसनेमा हि, ठूिा ईद्योग,
किकारखाना जस्ता सरं चनाहरुको स्थिगत रुपमा नै नापजाँच गरी मल्ू यांकन
गनय सक्नेछ ।

मल्ू यांिन सकमकतसम्बन्धी व्यवस्था: (१) गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्तिको
मल्ू यांकन अधार तयार गरी त्तसफाररस गनय र मल्ू यांकन सम्बन्धी समस्या समाधान गनयका
िात्तग रायसझु ाव पेर्श गनय देहाय बमोत्तजमको एकीकृ त सम्पत्ति कर मल्ू यांकन सत्तमत्तत गठन
गनवेकछः–
१.

ऄध्यक्ष वा ईपाध्यक्ष
संयोजक
प्रत्ततत्तनधी, मािपोत कायायिय वा काययपात्तिकाको सम्बत्तन्धत र्शाखा
प्रमख
ु प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ त
योजना र्शाखा
राजश्व र्शाखा

२.
सदस्य
३.
सदस्य
४.
सदस्य
५.
सदस्य
सत्तचव
(२)
मल्ू यांकन सत्तमत्ततको बैठक कत्तम्तमा मत्तहनामा एकपटक बस्नु पनवेकछ । सत्तमत्ततको
सदस्यिे गाईँ काययपात्तिका सदस्यिे पाए सरह बैठक भिा पाईनेछ ।
(३)

मल्ू यांकन सत्तमत्ततको काम, कतयव्य र त्तजम्मेवारी देहाय बमोत्तजम हुनछ
े ः–
क)

गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्रका जग्गाको क्षेत्र त्तवभाजन गरी ऄनसु चू ी - ६
बमोत्तजमको ढाँचामा न्यनू तम मल्ू यांकन दर त्तसफाररस गनवेक । यसरी
मल्ू यांकन त्तसफाररर्श गदाय सडकिे छोएको जग्गाको ऄत्तधकतम
िम्वाइको त्तसमा समेत खोल्नु पनवेकछ ।
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(४)

ख)

सरं चनाका हकमा सोको बनोट, रहेको स्थान, प्रयोग र िाभिाइ समेत
त्तवचार गरी ऄनसु चू ी – ७ बमोत्तजमको ढाँचामा मल्ू यांकन दर
त्तसफाररस गनवेक ।

ग)

जग्गा तथा सरं चनाको मल्ू यांकन दर त्तसफाररस गनवेक प्रयोजनका िात्तग
स्थिगत ऄध्ययन, छिफि तथा परामर्शय गोष्ठीको अयोजना गनवेक ।
छिफि एवं परामर्शयका िात्तग अवश्यकता ऄनसु ार स्थानीय
संघसंस्था तथा टोि त्तवकास संगठनका प्रत्ततत्तनत्तधिाइ समेत अमन्त्रण
गनवेक ।

घ)

सभािे स्वीकृ त गरे को मल्ू यांकनईपर कुनै करदातािाइ त्तचि नबझु ी
त्तनवेदन त्तदएमा सोको जाँचबझु गरी त्तनणययका िात्तग गाईँपात्तिका
समक्ष पेर्श गनवेक ।

ङ)

मल्ू यांकन सम्बन्धमा प्राप्त गनु ासा तथा ईजरु ीहरूमा रायसत्तहत
त्तनणययका िात्तग गाईँपात्तिका समक्ष त्तसफाररस सत्तहत पेर्श गनवेक ।

च)

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापनका िात्तग गाईँपात्तिकािे तोत्तकत्तदए
बमोत्तजमका ऄन्य काययहरू गनवेक ।

छ)

मल्ू यांकन सत्तमत्ततिे सम्पत्ति मल्ू यांकन गदाय प्रचत्तित बजार मल्ू यिाइ
अधार बनाईने ।

ज)

करदातािे पेर्श गरे को जग्गाको मल्ू यांकन ऄस्वभात्तवक रुपमा बढी
पाआएमा छानत्तवन गरी मल्ू यांकन गनवेक ।

मल्ू यांकन सत्तमत्ततिे रायसझु ाव तथा सरसल्िाहका िात्तग अवश्यक ठानेका
वडा ऄध्यक्ष तथा ऄन्य व्यत्तििाइ मल्ू यांकन सत्तमत्ततको बैठकमा अमन्त्रण गनय
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सक्नेछ । यस्ता अमत्तन्त्रत सदस्यिे मल्ू यांकन सत्तमत्ततका सदस्यिे पाएसरह
सत्तु वधा पाईने छन् ।
१३.

िरदातािो सम्पकििो मल्ू याि
ं नः (१) प्रत्येक करदाताको सम्पत्तिको मल्ू यांकन
ऄनसु चू ी – ८ बमोत्तजमको मल्ू यांकन फारामको ढाँचामा प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ तिे तोके को
कमयचारीिे गनवेकछन् ।
तर, प्रमात्तणक सफ्टवयर प्रयोग गरी सम्पत्तिको मल्ू यांकन गनय यसिे बाधा पयु ायएको मात्तनने
छै न ।
(२)

जग्गाको मल्ू यांकन गदाय सामान्यतः करदाता स्वयंिे पेर्श गरे को मल्ू यांकन दरका
अधारमा गररनेछ ।
तर, करदातािे पेस गरे को मल्ू यांकनको दर सभािे तोके को न्यनू तम दरभन्दा कम
भएमा सभािे तोके को न्यनू तम मल्ू यांकन दरऄनसु ार मल्ू यांकन गररनेछ ।

(३)

करदातािे दात्तखिा गरे को मल्ू यांकन दरमा सामान्यतया तीन वषयसम्म कुनै पत्तन
संर्शोधन गररने छै न ।
तर, करदातािे अफ्नो सम्पत्तिको मल्ू यांकनमा संर्शोधन गनय चाहेमा त्तनजको
त्तनवेदनका अधारमा कारण मनात्तसव भएमा गाईँपात्तिकािे तीन वषयमा
एकपटकसम्म मल्ू यांकन दर सर्श
ं ोधन गररत्तदन सक्नेछ ।

(४)

ईपदफा (३) बमोत्तजम मल्ू यांकन दर सर्श
ं ोधन गदाय सभािे स्वीकृ त गरे को
न्यनू तम मल्ू यांकन हदभन्दा कम हुने गरी सर्श
ं ोधन गनय सत्तकने छै न ।

(५)

सरं चनाको मल्ू यांकन प्रयोजनका िात्तग ह्रास कट्टी गदाय ऄनसु चू ी – ९
बमोत्तजमको दररे ट ऄनसु ार तीन वषयका िात्तग एकै पटक गररनेछ । यसरी हस कट्टी
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गदाय संरचनाको दर्श प्रत्ततर्शत मल्ू यिाइ र्शेष मल्ू य कायम रात्तख नब्बे
प्रत्ततर्शतसम्म ह्रास कट्टी गररनेछ ।
१४.

कववरण पेस नगने िरदातािो सम्पकििो मल्ू याि
ं न सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै
करदातािे अफ्नो सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा नगरे मा गाईँपात्तिकािे त्यस्ता व्यत्तििाइ
त्तववरण दात्तखिा गनय त्तित्तखत अदेर्श वा सचू ना त्तदन सक्नेछ । त्यस्तो अदेर्श वा सचू नाको
जानकारी पत्रपत्तत्रका, आमेि वा फ्याक्समाफय त पत्तन जारी गनय सत्तकनेछ । यस्तो अदेर्श
पाएको वा सचू ना जारी भएको त्तमत्ततिे बाटोको म्याद वाहेक तीस त्तदनत्तभत्र अफ्नो
सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गनपयु नवेक दात्तयत्व सम्बत्तन्धत करदाताको हुनछ
े ।
(२)

ईपदफा (१) बमोत्तजम सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गनय त्तदएको समयावत्तधत्तभत्र
सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा नगरे मा प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ त वा तोत्तकएको
कमयचारीिे स्थिगत रूपमा बझु ी ऄनमु ात्तनत कर तोकी त्तववरण बझु ाईन त्तित्तखत
अदेर्श त्तदन सक्नेछ ।
तर, मल्ू यांकन सत्तमत्तत काययरत रहेको ऄवस्थामा भने यस बदँु ा बमोत्तजमको कायय
मल्ू यांकन सत्तमत्ततिे गनवेकछ ।

(३)

ईपदफा (२) बमोत्तजमको अदेर्श पाएको त्तमत्ततिे पैंतीस (३५) त्तदनत्तभत्र यथाथय
त्तववरण पेर्श गरी जररवानाका साथै कर रकम चि
ु ा गनवेक दात्तयत्व सम्बत्तन्धत
करदाताको हुने छ ।

(४)

ईपदफा (२) बमोत्तजमको अदेर्श पाएको त्तमत्ततत्तभत्र पत्तन करदातािे त्तववरण
बझु ाइ कर दात्तखिा नगरे मा गाईँपात्तिकािे त्तनजको नाममा रहेको चिऄचि
सम्पत्ति रोक्का राखी सेवा बन्द गनवेक वा ऄन्य कुनै तररकािे कर ऄसि
ु गनय
सक्नेछ ।
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१५.

१६.

(५)

ईपदफा (४) बमोत्तजम कर ऄसि
ु गदाय प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ तिे िागेको सम्पणू य
खचयसमेत सम्बत्तन्धत करदाताबाट ऄसि
ु ईपर गनय सक्नेछ । यस्तो खचय त्तनजिे
त्ततनपयु नवेक कर रकमको दोब्बरभन्दा बढी हुनेछैन ।

(६)

कुनै करदातािे बैंक वा त्तविीय सस्ं थामा त्तधतोवापत राखेको सम्पत्तिको बैंकिे
एकीकृ त सम्पत्ति कर चि
ु ा गनय चाहेमा बैंकको ऄनरु ोधमा प्रर्शासकीय
ऄत्तधकृ तिे त्यस्तो त्तधतो जग्गाको मात्र मल्ू यांकन गरी एकीकृ त सम्पत्ति कर
ऄसि
ू गनय सक्नेछ ।

पररच्छे द – ५
एिीिृत सम्पकि िरिो दररेट कनधायरण तथा कबकलङ सम्बन्धी व्यवस्था
एिीिृत सम्पकि िरिो दररेट तथा ऄन्य शुल्ि कनधायरणः (१) गाईँपात्तिकाको
स्थानीय अत्तथयक ऐन बमोत्तजम सभािे एकीकृ त सम्पत्ति करको स्ल्याब तथा दर त्तनधायरण
गनवेक छ ।
(२)

गाईँपात्तिकािे सभाको त्तनणयय बमोत्तजम गाईँबासीहरूिाइ फोहोरमैिा
व्यवस्थापन, सरसफाआ, सडकबिी, ढि त्तनकास जस्ता अफूिे ईपिब्ध गराईने
सेवासत्तु वधाका त्तनत्तम्त एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तनत्तित प्रत्ततर्शत र्शल्ु क वा दस्तरु
थप गरी िगाईन सक्नेछ ।

(३)

ईपदफा (२) बमोत्तजम थप सेवासत्तु वधाको त्तनत्तम्त िगाआएको थप र्शल्ु क वा
दस्तुरबापत ईठे को रकमको ऄिग त्तहसाब राखी सम्बत्तन्धत सेवासत्तु वधाका
िात्तग मात्र खचय गनयु पनवेकछ । ईि सेवा ईपिब्ध गराएबापत ऄन्य कुनै तररकाबाट
वा ऄन्य कुनै त्तनकायिे पनु ः र्शल्ु क वा दस्तरु त्तिन पाईने छै न ।

िर कबकलङः (१) सम्पत्तिको मल्ू यांकन तथा कर त्तनधायरण भआसके पत्तछ ऄनसु चू ी – १०
बमोत्तजम ढाँचामा एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तबजक तयार गरी करदातािाइ ईपिब्ध गराईनु
पदयछ ।
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१७.

(२)

एकीकृ त सम्पत्ति कर त्तबजकको पत्तहिो प्रत्तत सम्बत्तन्धत करदातािाइ ईपिब्ध
गराइ दोस्रो प्रत्तत सम्बत्तन्धत करदाताको फाआिमा राख्नु पनवेकछ ।

(३)

एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तबजक गाईँपात्तिकािे सम्बत्तन्धत करदातािाइ
जानकारी गराईन पत्राचार, आमेि, एसएमएस अत्तदको माध्यमवाट
करदाताहरूिाइ त्तदन सत्तकनेछ ।

(४)

एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तबजक करदातािाइ बझु ाईन गाईँपात्तिकािे अपसी
सम्झौताका अधारमा कुनै सामदु ात्तयक सघं सस्ं था, टोि त्तवकास सगं ठन वा
त्तनजी क्षेत्रिाइ पररचािन गनय सक्नेछ ।

(५)

गाईँपात्तिकाबाट एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तबजक तयार भआनसके को ऄवस्थामा
करदातािे कर बझु ाईन चाहेमा तत्कािै त्तबजक तयार गरी ऄसि
ु गनयु पनवेकछ ।

(६)

गाईँपात्तिकािे जारी गरे को त्तबजक ईपर कसैिाइ त्तचि नबझु ेमा ऄनसु चू ी – ११
को ढाँचामा गाईँपात्तिका ऄध्यक्ष समक्ष ईजरु ी त्तदन सक्नेछन् । यसरी पनय
अएको त्तनवेदन ऄध्यक्षिे जाँचबझु गनय िगाइ एक मत्तहना त्तभत्र त्तनणययका िात्तग
गाईँपात्तिकामा पेस गनय िगाईनु पनवेकछ र गाईँपात्तिकािे गरे को त्तनणयय नै ऄत्तन्तम
हुनेछ ।

पररच्छे द – ६
एिीिृत सम्पकि िर ऄसल
ु ी सम्बन्धी व्यवस्था
एिीिृत सम्पकि िर ऄसल
ु ीः (१) गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्ति कर संकिनका
िात्तग गाईँपात्तिकाको राजस्व र्शाखा गठन गरी कायय गनवेकछ । एकीकृ त सम्पत्ति करसम्बन्धी
सम्पणू य ऄत्तभिेखहरू ईि र्शाखा को त्तजम्मामा रहनेछ ।
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(२)

एकीकृ त सम्पत्ति करको संकिन ऄनसु चू ी – १२ बमोत्तजमको नगदी रत्तसदबाट
हुनेछ । नगदी रत्तसदको पत्तहिो प्रत्तत सम्बत्तन्धत करदाताको फाआिमा राखी दोस्रो
प्रत्तत सम्बत्तन्धत करदातािाइ ईपिब्ध गराईनु पनवेकछ ।

(३)

एकीकृ त सम्पत्ति कर ऄसि
ु ी रकमको दैत्तनक त्तववरण ऄनसु चू ी ऄनसु चू ी – १३
बमोत्तजमको ढाँचामा तयार गरी सोको भोत्तिपल्ट बैंक दात्तखिा गनयु पनवेकछ । बैक
भौचर र त्तववरण अत्तथयक प्रर्शासन र्शाखामा बझु ाईनु सम्बत्तन्धत र्शाखा को
कतयव्य हुनछ
े ।

(४)

दफा ६ को ईपदफा (१) बमोत्तजम एकीकृ त सम्पत्ति कर निाग्ने भनी तोत्तकएका
सम्पत्तिका हकमा गाईँपात्तिकािे सम्पत्तिको मल्ू यांकन गरी कर निाग्ने व्यहोरा
जनाइ नगदी रत्तसद ईपिब्ध गराईनु पनवेकछ ।
तर, दफा १५ को ईपदफा (४) बमोत्तजम िगाआएको सेवार्शल्ु क तथा दस्तरु
बझु ाईनु सम्बत्तन्धत सेवाग्राहीको कतयव्य हुनछ
े ।

(५)

करदाताहरूिे गाईँपात्तिकामा सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा नगरे को वा
गाईँपात्तिकािे सम्पत्ति पत्तहचान गनय नसके का कारणिे कुनै करदाता कर त्ततनवेक
दात्तयत्वबाट मि
ु हुने छै नन् ।

(६)

गाईँपात्तिकािे अत्तथयक वषयको श्रावण १ गतेबाट एकीकृ त सम्पत्ति कर
बत्तु झत्तिन नसक्ने ऄवस्था ईत्पन्न भइ के ही त्तदन ढीिा हुन गएमा त्तनत्तित
ऄवत्तधसम्मका िात्तग एकीकृ त सम्पत्ति कर धरौटी त्तिइ फुकुवापत्र त्तदन सत्तकनेछ
।

(७)

करदातािे ऄग्रीम रुपमा एकीकृ त सम्पत्ति कर बझु ाईन चाहेमा गाईँपात्तिकािे
िाग्ने करको ऄनमु ान गरी ऄग्रीम रुपमा रकम बझ्ु न सक्नेछ । गाईँपात्तिकािे
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यसरी बझु ेको रकमिाइ धरौटीको रुपमा रात्तख प्रत्येक बषय कर रकममा त्तमिान
गनवेकछ ।
(८)

करदातािे वक्यौता रकममध्ये के ही रकम वझु ाईन चाहेमा गाईँपात्तिकािे
ऄत्तधल्िा वषयहरुको िमर्शः रकम बत्तु झत्तिन सक्नेछ ।
तर यसरी वक्यौता ऄसि
ु गदाय ऄत्तधल्िो वषयको बाँकी रात्तख चािु अत्तथयक
वषयको कर रकम बझ्ु न पाआने छै न । बझु ेको पाइएमा गाईँपात्तिकािाइ भएको
नोक्सानी सम्बत्तन्धत कमयचारीवाट ऄसि
ु ईपर गररनेछ ।

१८.

पररच्छे द – ७
पुरस्िार, कमनाहा तथा दण्ड जररबाना सम्बन्धी व्यवस्था
कववरण दाकखला नगरेमा जररबाना हुनेः (१) गाईँपात्तिकािे सम्पत्ति त्तववरण दात्तखिा
गनय तोके को म्यादत्तभत्र दात्तखिा नगरे मा ऄनसु चू ी – १४ बमोत्तजम थप र्शल्ु क त्तिइ
सम्पत्तिको त्तववरण बत्तु झ त्तिनेछ ।
(२)

करदातािे झट्टु ा त्तववरण दात्तखिा गरे को प्रमात्तणत भएमा त्तनजको सम्पत्तिको पनु ः
मल्ू यांकन गरी जररबाना सत्तहतको कर रकम ऄसि
ु ईपर गररनेछ । यस्तो
जररबाना िक
ु ाएको सम्पत्तिमा त्तनयमानसु ार िाग्ने कर रकमको प्रत्तत वषय ५०
प्रत्ततर्शतिे हुन अईने रकम बराबर हुनेछ ।

(३)

सम्पणू य जग्गाको त्तववरण दात्तखिा नगरे को, सडकिे छोएको सम्वन्धी त्तववरण
सत्तह नत्तदएको, एईटै व्यत्तिको सम्पत्तिको दइु पटक सम्पत्ति त्तववरण दात्तखिा
गरे को, सक्कि कागजातिाइ के रमेट गरी ऄन्यथा गरे को, संरचनाको परू ा
तल्िाको संख्या ईल्िेख नगरे को, एक तल्िाको क्षेत्रफिमा पन्र प्रत्ततर्शतभन्दा
बढी फरक पारे को, संरचनाको प्रकार तथा बनोटको त्तकत्तसम फरक पारे को र
संरचनाको प्रयोग सम्बन्धमा गित त्तववरण दात्तखिा गरे को पाआएमा सोिाइ झट्टु ा
पाना 20 को पाना 43

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

त्तववरण दात्तखिा गरे को मानी ईपदफा (२) बमोत्तजम पनु ः कर त्तनधायरण गरी सोही
बमोत्तजम जररबानासमेत ऄसि
ु ईपर गररनेछ ।

१९.

(४)

कुनै सम्पत्ति धनीिे झट्ठु ा त्तववरण दात्तखिा गरे को भनी गाईँपात्तिकामा ईजरु ी
प्राप्त भएमा सो ईजरु ीईपर ३५ त्तदनत्तभत्र जाँचबझु गनयु पनवेकछ ।

(५)

ईपदफा (४) बमोत्तजमको ईजरु ी सही ठहररएमा ईजरु ी त्तदने व्यत्ति, संगठन वा
संस्थािाइ जररबानाको ५० प्रत्ततर्शत परु स्कार त्तदइ सोको ऄत्तभिेख गो्य
रात्तखनेछ ।

िर छूट तथा जररबानासम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्रका सम्पत्ति
धनीिे प्रत्येक वषयको एकीकृ त सम्पत्ति कर सोही अत्तथयक वषयत्तभत्र भि
ु ानी गररसक्नु पनवेकछ
।
(२)

प्रत्येक अत्तथयक वषयमा बझु ाईनपु नवेक एकीकृ त सम्पत्ति कर सोही अत्तथयक वषयको
पौष मसान्तत्तभत्र बझु ाएमा िाग्ने कर रकममा दर्श प्रत्ततर्शत छूट त्तदआनेछ ।

(३)

बक्यौता कर भि
ु ानी गदाय देहाय ऄनसु ार जररबाना िाग्नेछः
क)

एक वषयको बक्यौतामा सोको पन्र प्रत्ततर्शतिे हुन अईने रकम ।

ख)

एक वषयभन्दा बढीको बक्यौतामा प्रत्ततवषय त्तबस प्रत्ततर्शतिे हुन अईने
रकम ।

(४)

पाँच वषयसम्म एकीकृ त सम्पत्ति कर भि
ु ानी नगनवेक करदाताका नाममा रहेको
घरजग्गा रत्तजस्रेर्शन रोक्का राख्ने कारबाही गररनेछ ।

(५)

घरजग्गा रोक्का राखेको दस वषयसम्म पत्तन करदातािे कर चि
ु ा नगरे मा
सम्बत्तन्धत करदाताको सम्पत्ति प्रचत्तित काननु बमोत्तजम त्तििामत्तबिी गरी कर
तथा जररबाना ऄसि
ु ईपर गनय सत्तकनेछ ।
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(६)

पाँच वषयभन्दा बढी समयको एकीकृ त सम्पत्ति कर बक्यौता राख्ने करदातािाइ
गाईँपात्तिकािे ईपिब्ध गराईँदै अएको अकत्तस्मक बाहेकका ऄन्य सेवा र
सत्तु वधा रोक्का राख्न सक्नेछ ।

(७)

राजस्व र्शाखाबाट एकत्तकृत सम्पत्ति कर समेतका कर चि
ु ा भएको प्रमाण पेस
नगरे सम्म गाईँपात्तिकाबाट नयाँ सेवा तथा सत्तु वधाहरू ईपिब्ध गराआने छै न ।

(८)

यो कायत्तवत्तध बमोत्तजम त्तनधायरण भएका कर तथा जररबाना गाईँपात्तिकाको कुनै
पत्तन त्तनणययबाट छूट वा त्तमनाहा त्तदन पाआने छै न । यो दफा त्तवपरीत
गाईँपात्तिकाको कुनै सत्तमत्तत, पदात्तधकारी वा कमयचारीिे त्तमनाहा त्तदएको
खण्डमा त्तमनाहा त्तदएको रकम त्तमन्हा त्तदने पदात्तधकारीबाट ऄसि
ु ईपर गररनेछ ।
तर, कुनै करदाताको सम्पत्ति भक
ू म्प, बाढी, पत्तहरो, अगिागी जस्ता प्राकृ त्ततक
प्रकोपका कारण क्षत्तत भएमा प्राप्त त्तनवेदनका अधारमा जाँचबझु गरी प्रमात्तणत
भएमा क्षत्तत बराबरको सम्पत्तिमा िाग्ने कर गाईँ काययपात्तिकािे मापदण्ड बनाइ
त्तमन्हा त्तदन सक्नेछ । यसरी त्तमन्हा त्तदएको त्तवबरण सात त्तदनत्तभत्र सावयजत्तनक गनयु
पनवेकछ ।

(९)

एकीकृ त सम्पत्ति कर चि
ु ा भआसके को कुनै सम्पत्तिमा सोही अत्तथयक वषयमा पनु ः
कर िाग्ने छै न ।

(१०)

एकीकृ त सम्पत्ति कर िागु हुनपु वू य ईि सम्पत्तिमा िाग्ने भत्तु मकर, मािपोत तथा
घरजग्गा कर बझु ाईने दात्तयत्व सम्बत्तन्धत करदाताको हुनछ
े ।

(११)

एकीकृ त सम्पत्ति कर िागू हुनभु न्दा ऄत्तघका अत्तथयक वषयको स्थानीय तहिे
त्तनधायरण गरे को भत्तु मकर, मािपोत घरजग्गा कर चि
ु ा नभएसम्म गाईँपात्तिकािे
एकीकृ त सम्पत्ति कर बत्तु झत्तिने छै न ।
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(१२)

२०.

२१.

पररच्छे द– ८
कवकवध
परामशयदाता कनयुक्त गनयसकनेः एकीकृ त सम्पत्ति करको मल्ू यांकन गरी त्तबजक तयार गनवेक
काम मौजदु ा कमयचारीबाट त्तनधायररत समयमा सम्पन्न गनय नसत्तकने भएमा गाईँपात्तिकािे
समय, िागत र कायय क्षेत्र तोकी छोटो ऄवत्तधका िात्तग परामर्शयदाता त्तनयि
ु गरी कायय गनय
सक्नेछ ।
िमयचारीलाइ ऄकतररक्त समय िायय गराए बापत सकु वधा कदनसकनेः (१) एकीकृ त
सम्पत्ति करको मल्ू यांकन गरी त्तबजक तयार गनवेक काम त्तनधायररत समयमा कायायिय
समयत्तभत्र सम्पन्न गनय मौजदु ा कमयचारीिाइ ऄत्ततररि समय कायय गराईन सत्तकनेछ ।
(२)

२२.

कृ त्तष योग्य जत्तमनहरुिाइ कृ त्तषमा प्रयोग नल्याइ वाँझो राखेमा त्यस्ता
करदातािाइ अत्तथयक ऐन ऄनसु ार थप र्शल्ु क त्तिन सक्नेछ ।

ईपदफा (१) बमोत्तजम काम गरे बापत कमयचारीहरुिाइ प्रत्तत एकाइ काययको
त्तनत्तमि गाईँपात्तिकािे तोके को दरिे थप सत्तु वधा त्तदन वा तिवमा थप ऄत्ततररि
भिा त्तदन सत्तकनेछ ।

िागजातिो गोप्यताः (१) एकीकृ त सम्पत्ति कर प्रयोजनका िात्तग करदाताबाट प्राप्त
कागजात तथा ऄत्तभिेख गो्य रात्तखनेछ ।
(२)

ईपदफा (१) बमोत्तजमको कागजात तथा ऄत्तभिेख गाईँपात्तिकाको प्रयोजन
बाहेक ऄन्य काययमा प्रमाण िाग्ने छै न ।
तर, कुनै सरकारी त्तनकायबाट सो सम्बन्धी जानकारी माग भइ अएमा
प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ तिे ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।

२३.

खाता तथा फारामः एकीकृ त सम्पत्ति करको प्रयोजनका िात्तग गाईँपात्तिकािे अवश्यक
खाता तथा फारामको त्तवकास गरी िागू गनय सक्नेछ ।
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२४.

सम्पकि मूल्यांिन कसफाररश तथा घरवाटो प्रमाकणतिो अधारः एकीकृ त सम्पत्ति
करका िात्तग करदातािे गाईँपात्तिका समक्ष दात्तखिा गरे को सम्पत्ति त्तववरणका अधारमा
गाईँपात्तिकािे सम्पत्तिको मल्ू यांकन त्तसफाररस तथा घरबाटो प्रमात्तणत गनय सक्नेछ ।

२५.

सहयोग कलनसकनेः गाईँपात्तिकािे जग्गा तथा संरचनाको िगत ऄद्यावत्तधक गनवेक
प्रयोजनका िात्तग जग्गाको नापी गराईने, जग्गा खररद त्तवत्तिको सचू ना प्राप्त गनवेक, जग्गाको
मल्ू यांकन दर कायम गनवेक जस्ता काययमा त्तजल्िा त्तस्थत कायायियहरुको सहयोग प्राप्त गनय
सक्नेछ ।

२६.

सम्मान गनेः गाईँपात्तिकािे हरे क बषय सभाबाट सबैभन्दा बढी कर त्ततनवेक, समयमा नै कर
बझु ाईने, करदातािाइ कर त्ततनय प्रोत्साहन गनवेक र एकीकृ त सम्पत्ति कर ऄसि
ु ीमा सहयोग
परु याईने करदातामध्येबाट ईत्कृ ष्ट करदाता छनौट गरी सम्मान गनय सक्नेछ ।

२७.

कववरण सावयजकनि गनयपु नेः गाईँपात्तिकािे मात्तसक रूपमा ऄसि
ु भएको एकीकृ त
सम्पत्ति कर र वात्तषयक रूपमा ईठे को एकीकृ त सम्पत्ति कर तथा सो सम्बन्धमा भएका
त्तियाकिापको सत्तमक्षा सत्तहतको वात्तषयक प्रत्ततबेदन सावयजत्तनक गनयु पनवेकछ ।

२८.

ऄकभमख
ु ीिरण िाययक्रमः एकीकृ त सम्पत्ति कर िागू गनपयु वू य गाईँपात्तिकाबाट
पदात्तधकारी, कमयचारी तथा सरोकारवािािाइ जानकारी गराईन तथा राय सझु ाव सक
ं िन
गनय ऄत्तभमख
ु ीकरण काययिम सञ्चािन गनय र यस्तो कर िागु गरे काको ऄध्ययन भ्रमण
गनय सत्तकनेछ ।

३०.

ऄकधिार प्रत्यायोजनः यो काययत्तवत्तध बमोत्तजम प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ तिे अफुिाइ प्राप्त
ऄत्तधकार मातहतका कुनै कमयचारीिाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।

३१.

िाययकवधीिो व्याख्याः यो काययत्तवत्तधको ऄत्तन्तम व्याख्या काययपात्तिका वा
काययपात्तिकाको ऄत्तधकार प्राप्त त्तनकायिे गनवेकछ ।
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३२.

िाययकवधी सश
ं ोधनः यो काययत्तवत्तधका प्रावधानहरूमा काययपात्तिकािे अवश्यक
संसोधन गनय सक्ने छ ।

३३.

बाधा ऄड्िाई फुिाईः स्थानीय सरकार सचं ािन ऐन, २०७४ तथा यस काययत्तवत्तधमा
व्यवस्था भए वाहेकका त्तवषयमा नीत्ततगत त्तनणयय गनय अवश्यक भएमा त्यस्तो त्तनणयय
काययपात्तिकािे गनवेकछ । त्तवर्शेष ऄवस्था परी सम्पत्ति मल्ू यांकन गररएको तीन वषय पत्तछ पनु ः
सम्पत्ति मल्ू यांकन गनय नसक्ने ऄवस्था अएमा सभािे ऄत्तघल्िो मल्ू यांकनिाइ अधार
मानी एकीकृ त सम्पत्ति कर ऄसि
ु गनवेक व्यवस्था गनय सक्नेछ ।
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ऄनस
ु च
ू ी– १
(दफा ३ सँग सम्बकन्धत)
एिीिृत सम्पकि िरिो दर
िरयोगय एिीिृ त सम्पकििो मूल्य
(रु.मा) (मल्ू याङ् िन)

बाकषयि दर प्रकत
लाख (रु.मा)

ऄकधितम िर
रिम (रु.)

ऄकधितम सकचचत
(Cumulative) िर (रु.)

पाँच िाख रुपैयाँसम्म

१००

५००

५००

५००००१ देत्तख पचास िाख रुपैयाँसम्म

१०

४५०

९५०

५०००००१ देत्तख एक करोड रुपैयाँसम्म

१५

७५०

१७००

१००००००१ देत्तख पाँच करोड
रुपैयाँसम्म

२०

८०००

९७००

५००००००१ देत्तख पत्तचचस करोड
रुपैयाँसम्म

२५

५००००

५९७००

२५००००००१ देत्तख पचास करोड
रुपैयाँसम्म

३०

७५००००

१३४७००

५०००००००१ देत्तख एक ऄबय
रुपैयाँसम्म

३५

१७५०००

३०९७००

एक ऄबय भन्दा मात्तथ

४०

िै कफयत

नोटः मल्ु यांकन रकमिाइ रु िाखमा (round figure) मा पररणत गरी करको दर त्तनधायरण हुनेछ ।
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ऄनसु चू ी– २
(दफा ४ को ईपदफा (१) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, त्तचत्तचिा
एिीिृत सम्पकििो कववरण

सि
ं ग्न कागजातहरुः
तयार गनवेकको सही

प्रमात्तणत गनवेकको सही
पाना 27 को पाना 43

कै त्तफयत

प्रयोगकताय

सस्ं थागत

औद्योत्तगक

व्यापार

अवास

भौत्ततक सरं चनाको प्रयोग

तिा सङ् ख्या

चौडाआ त्तफट
क्षेत्रफि वगय
त्तफट

भौत्ततक सरं चनाको

िम्बाआ त्तफट

ऄन्य

गोदाम, सेड

भौत्ततक सरं चनाको
त्तकत्तसम र त्तववरण

भवन

त्तक.न.ं
क्षेत्रफि

जग्गाको
त्तववरण

घर न.ं

बाटोको नाम

पेर्शा

जग्गा घरधनीको नाम

ि.स.

ठे गाना

भौत्ततक सरं चना बनेको त्तमत्तत

वडा नं. ...
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ऄनसु चू ी ३
(दफा ८ को ईपदफा (१) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, सख
ं वु ासभा
एिीिृत सम्पकि कववरण पेश गनेबारे सम्पकि धनीहरूलाइ ऄत्यन्त जरुरी सच
ू ना
यस त्तचत्तचिा गाईँपात्तिकािे हािसम्म मािपोत ऄसि
ू गरी अएकोमा स्थानीय सरकार संचािन
ऐन, २०७४ तथा यस गाईँपात्तिकाको स्थानीय अत्तथयक ऐन, २०७५ बमोत्तजम अ.व. २०७५/०७६
देत्तख एकीकृ त सम्पत्ति कर िागू गररने भएकािे गाईँपात्तिका क्षेत्रत्तभत्र जग्गा रहेका जग्गाधनीहरूिाइ
अफ्नो जग्गा र सो जग्गामा बनेको सरं चनाको त्तववरण दात्तखिा गरी गाईँपात्तिकामा िगत कायम
गराईनु हुन यो सचू ना प्रकात्तर्शत गररएको छ ।
सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गनवेक फाराम त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायियबाट यही ...........
गतेदत्ते ख त्तवतरण हुने हुदँ ा फाराम प्राप्त गनयभु इ सो फाराममा सत्यतथ्य त्तववरण भरी अगामी
............... गतेत्तभत्र गाईँ काययपात्तिकाको कायायियमा दात्तखिा गनहयु ुन ऄनरु ोध गररन्छ ।
गाईँपात्तिकािे तोके को ऄत्तन्तम त्तमत्ततसम्म पत्तन त्तववरण दात्तखिा नगनवेक जग्गाधनीहरूिे त्तविम्ब
र्शल्ु क त्ततनपयु नवेक हुदँ ा तोत्तकएको समयत्तभत्रै अ–अफ्नो सम्पत्ति (घर र संरचना) को त्तववरण पेर्श गनहयु ुन
हात्तदक
य ऄनरु ोध गररन्छ ।
एकीकृ त सम्पत्ति करको त्तववरण दात्तखिा गनयका िात्तग अ.व. २०७४/०७५ सम्मको मािपोत र
भत्तू मकर चि
ु ा गनयु पनवेकछ । एकीकृ त सम्पत्तत कर त्ततरे पत्तछ सो घर र जग्गामा मािपोत, भत्तू मकर र
घरजग्गा कर निाग्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराआन्छ ।
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ऄनसु चू ी ४
(दफा ८ को ईपदफा (४) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, सख
ं वु ासभा
एिीिृत सम्पकि कववरण दाकखला फाराम
श्रीमान् प्रमख
ु प्रर्शासकीय ऄत्तधकृ त ज्य,ू
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय,
त्तचत्तचिा, संखवु ासभा ।
महोदय,
यस गाईँपात्तिकाको त्तमत्तत २०....... गते प्रकात्तर्शत सचू ना ऄनसु ार मैिे/हामीिे एकीकृ त सम्पत्ति
कर मल्ू यांकनका िात्तग तपत्तसिमा िेत्तखए बमोत्तजमको सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गरे को छु/छौं ।
यस बमोत्तजम गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्ति कर त्तनधायरण गररत्तदएमा मेरो/ हाम्रो मञ्जरु छ ।
तपत्तसिमा ईल्िेत्तखत त्तववरणहरू झट्टू ा ठहरे गाईँपात्तिकाको त्तनणयय तथा काननु बमोत्तजम दण्ड
सजाय सहुि
ँ ा बझु ाईँिा ।
क) सम्पत्ति धनीको त्तववरण
१. जगगा र घरधनीिो नाम र थरः
२. बाबु र पकतिो नाम र थरः
३. बाजे र ससरु ािो नाम र थरः
४. पेशा र व्यवसायः
५. घर जगगाधनी बसोबास गने
न.पा. र गा.पा. :
वडा नं.:
टोि, बस्ती र घर न.ं :
टेत्तिफोन न.ं :

ख) त्तववरण दात्तखिा गनवेक व्यत्तिको त्तववरण
नाम र थरः
ठे गानाः
जग्गा र घरधनीको नाताः
त्तमत्ततः
दस्तखतः

पाना 29 को पाना 43

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

आमेिः
६. सम्पकि धनीिो पाररवाररि कववरणः
ि.
स.ं

पररवारका सदस्यहरूको नाम

सम्पत्ति धनीको नाता

कै त्तफयत

१.
२.
३.
४.
५.

ग) सम्पत्तिको त्तववरणः
१. जग्गाको त्तववरणः
त्तक.नं.

जग्गाको त्तववरण
सात्तवक हािको
(गात्तवस र वडा नं.
वडा)

क्षेत्रफि

जग्गा
रहेको
स्थान

जग्गा जोत्तडएको
मख्ु य सडक
(सडकको नाम र
सडकको प्रकार)

क्षेत्र
(कायायियिे
भनवेक)

जग्गाको
प्रयोग

जग्गाको
चिनचल्तीको
मल्ू य (प्रत्तत)

कै त्तफयत

प्रयोगकताय
(स्वय/ं भाडा)

कै त्तफयत
(घर न.ं
अत्तद
खुिाईने)

२. भौत्ततक संरचनाको त्तववरणः
संरचना
रहेको
त्तक.नं.

संरचनाको प्रकार
(घर/गोदाम/टहरा/पखायि)

तिा

िम्बाइ

संरचनाको
चौडाइ
क्षेत्रफि
(वगयफुट वा
रत्तनङ
त्तफट)

बनेको
त्तमत्तत
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भौत्ततक संरचनाको त्तववरण
सरंचनाको
संरचनाको
बनोटको
प्रयोग
त्तकत्तसम
(व्या/औ/स/घ)
(बनोट र
छाना
खुिाईने)
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घ. कायायियिे भनवेकः
१) करदातावाट चि
ु ा गनयपु नवेक घरजग्गा कर, मािपोत वा भत्तू मकर, धरधरु ी कर रत्तसदको प्रत्ततत्तित्तप पेस
नभएकोमा गाईँपात्तिकाबाट भएको प्रमात्तणतः
कर र्शीषयक

प्रमात्तणत त्तववरण

प्रमात्तणत गनवेकको दस्तखत र त्तमत्तत

मािपोत वा भत्तू मकर
घरधरु ी कर
घरजग्गा कर (निाग्ने वा चि
ु ा)

२) नक्सापास गरी बनाएको संरचनाको हकमा गाईँपात्तिकाको प्रात्तवत्तधकबाट भएको प्रमात्तणतः
सरं चनाको त्तववरण

सरं चना बनेको त्तमत्तत

वगयत्तफट वा रत्तनङत्तफट

प्रमात्तणत गनवेकको नाम र दस्तखत

३) यस त्तववरणसाथ संिग्न कागजातहरू ।
क) जग्गाधनी प्रमाणपजु ायको प्रत्ततत्तित्तपः छ र छै न ।
ख) कर बझु ाएको रत्तसदको प्रत्ततत्तित्तपः छ र छै न ।
ग) सम्पत्ति धनी ईपत्तस्थत हुन नसके मा त्तनजिे त्तदएको मञ्जरु ीनामाः छ र छै न ।
घ) ऄन्यकागजातहरूः
गाईँपात्तिकािे सम्पत्ति त्तववरण दात्तखिा सम्बन्धमा गरे का मख्ु य व्यवस्थाहरूः
क)

ख)

ग)
घ)

गाईँपात्तिकािे एकीकृ त सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गनय अह्वान गरे को समयावत्तधत्तभत्र
यस फाराम ऄनसु ार अ-अफ्नो जग्गा तथा संरचनाको सत्यतथ्य त्तववरण भरी
गाईँपात्तिकामा दात्तखिा गनयु पनवेकछ ।
सम्पत्तिको त्तववरण दात्तखिा गरे पत्तछ जग्गा खररदत्तबिी वा सरं चना त्तनमायणको कारणिे
सम्पत्ति थपघट भएमा सोको प्रमाणसत्तहतको त्तववरण पैंतीस (३५) त्तदनत्तभत्र गाईँपात्तिकामा
बझु ाईनु पनवेकछ ।
गाईँपात्तिकािे तोके को समयावत्तधत्तभत्र सम्पत्ति त्तववरण फाराम दात्तखिा नगरे मा
गाईँपात्तिकािे थप र्शल्ु क त्तिइ त्तववरण फाराम बत्तु झत्तिन सक्नेछ ।
सम्पत्तिको त्तववरण सम्पत्तिधनी स्वयंिे गाईँपात्तिकामा दात्तखिागनयु पनवेकछ । कुनै कारणबस
धनी स्वयं ईपत्तस्थत भइ त्तववरण दात्तखिा गनय नसके मा सगोि पररवारका काननु बमोत्तजम
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ङ)
च)
छ)

ज)

ईमेर पगु ेका कुनै सदस्यिे वा सम्पत्तिधनीको मञ्जरु ीनामा प्राप्त व्यत्तििे दात्तखिा गनय
सक्नेछन् ।
संयि
ु स्वात्तमत्वमा रहेको सम्पत्तिको त्तववरण सम्पत्तिधनीहरूिे संयि
ु रूपमा वा सोमध्ये
कुनै एकजनािे दात्तखिा गनय सक्नेछन् ।
एकीकृ त सम्पत्ति करका िात्तग करदातािे गाईँपात्तिका समक्ष दात्तखिा गरे को सम्पत्ति
त्तववरणको अधारमा गाईँपात्तिकािे सम्पत्तिको मल्ू यांकन गनवेकछ ।
करदातािे झट्टु ा त्तववरण दात्तखिा गरे को प्रमात्तणत भएमा त्तनजको सम्पत्तिको पनु ःमल्ू यांकन
गरी जररबाना सत्तहतको कर रकम ऄसि
ु ईपर गररनेछ । यस्तो जररबाना िक
ु ाएको
सम्पत्तिमा त्तनयमानसु ार िाग्ने रकमको प्रत्ततवषय ५० प्रत्ततर्शतिे हुनअईने रकम बराबर हुनछ
े
।
सम्पणू य जग्गाको त्तववरण दात्तखिा नगरे को, सडकिे छोएको सम्वन्धी त्तववरण सत्तह
नत्तदएको, एईटै व्यत्तिको सम्पत्तिको दइु पटक सम्पत्ति त्तववरण दात्तखिा गरे को, सक्कि
कागजातिाइ के रमेट गरी ऄन्यथा गरे को, संरचनाको परू ा तल्िाको संख्या ईल्िेख
नगरे को, एक तल्िाको क्षेत्रफिमा पन्र प्रत्ततर्शतभन्दा बढी फरक पारे को, संरचनाको प्रकार
तथा बनोटको त्तकत्तसम फरक पारे को र संरचनाको प्रयोग सम्बन्धमा गित त्तववरण दात्तखिा
गरे को पाआएमा सोिाइ झट्टु ा त्तववरण दात्तखिा गरे को मात्तनने छ ।

त्तववरण दात्तखिा गनवेकको दस्तखतः
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ऄनसु चू ी - ५
(दफा १० को ईपदफा (४) सँग सम्वत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, संखवु ासभा ।
जगगा तथा सरं चनािो दाकखला खारेजी कटपोट

संिग्न कागजातहरुः

तयार गनवेकको सही

प्रमात्तणत गनवेकको सही
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कै त्तफयत

जग्गा त्तिनेको थप मूल्याङ् कन
रकम

जग्गा त्तदनेको स्रेस्तामा घर
जग्गा तथा संरचना

त्तकत्तसम

प्रकार

क्षेत्रफि

संरचनाको

हािको त्तक.नं.

सात्तवक त्तक.नं.

जग्गा रहेको क्षेत्र

जग्गाको त्तववरण

वडा नं.

त्तमत्तत

रत्तजष्ट्रेर्शन नं.

जग्गा धनी संकेत नं.

जग्गा त्तिनेको नाम

जग्गा त्तदनेको नाम

ि.स.

थपघट भएको त्तववरण

जग्गा त्तिनेको श्रेस्तामा थप
जग्गा तथा संरचना

जग्गा त्तिनेको नामः
ठे गानाः
जग्गा त्तिनेको करदाता सक
ं े त नं.:

जग्गा त्तदनेको घट् ने मूल्याङ् कन
रकम

जग्गा त्तदनेको नामः
ठे गानाः
जग्गा त्तदनेको करदाता सक
ं े त न.ं :
जग्गा तथा सरं चनाको त्तववरणः
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(दफा १२ को ईपदफा (३) (क) सँग सम्बत्तन्धत)
जगगािो न्यूनतम मूल्याङ्िन हद
वडा नं.
मुख्य िेत्र

ि) व्यापाररि िेत्र

ख) अवासीय क्षेत्र

स्थान
छ्याङकुटी, गोगने र देईरािी कोर्शी राजमागय देत्तख १०० त्तमटर दायाँबायाँ असपास
क्षेत्र
त्तचत्तचिाबजार कोर्शी राजमागय २०० त्तमटर दायाँबायाँ असपास क्षेत्र
कुवापानी, सि
ं ान्ते र कप्ताने कोर्शी राजमागय १०० त्तमटर दायाँबायाँ असपास क्षेत्र
देईरािी, बखवेकगाईँ समहू भवन असपास, ढाँडगाईँ त्तचिाईने चौतारा ५० त्तमटर
दायाँबायाँ असपास क्षेत्र
आम्चोङ वडा कायायिय असपास हुदँ ै देईरािी अ.त्तव. असपास, गैरीअङिा समहु
भवन असपास, तम्बे ऄरुण त्तकनार असपास, याफुडाँडा हुदँ ै गुरुङगाईँ, के त्रागाईँ
क्षेत्र, नामा क्षेत्र, खेईटार क्षेत्र, प्रभात मा.त्तव. गुफाडाँडा क्षेत्र १०० त्तमटर दायाँबायाँ
असपास क्षेत्र
ऄरुण प्रवेर्श सडक मागय असपास १५० त्तमटर दायाँबायाँ क्षेत्र (छ्याङकुटी अहािे - ि्से - कागुवाखोिा - बेंर्शी हुदँ ै पुखवु ासम्म)
ऄरुण तेस्रो जित्तवद्यतु योजना ऄन्तगयत त्तवद्यतु प्रसारण िाइन ऄन्तगयत पनवेक क्षेत्रहरु
डाँडागाईँ त्तवद्यािय र स्वास्थ्य चौकी असपास, तीनघरे वडा कायायिय ५० त्तमटर
दायाँ बायाँ असपास क्षेत्र
मत्स्यपोखरी देत्तख पधेरेगाईँ असपास, हेल्थपोष्टडाँडा क्षेत्र, बिौटे सरस्वती मा.त्तव.
५० त्तमटर दायाँ बायाँ असपास क्षेत्र
देत्तवटार धमयदवे ी असपास, पाखागाईँ वडा कायायिय ५० त्तमटर दायाँ बायाँ
असपास क्षेत्र
वखवेक, अरुबोटे, डेवाबजार, चनौटे, िोिाम, पोखरीगाईँ, ढाँडगाईँ , ठोट् ने,
त्तसङ् गेडाँडा, काकीगाईँ, नयावस्ती, सोभाङ् मा, सौरे ५० त्तमटर दायाँ बायाँ असपास
क्षेत्र
अहािे, ओखरे, ि्से, बखवु ा, आम्चोङ, नेचािी गाईँ, गुरुङगाईँ, नौिेगाईँ,
के त्रागाईँ, पा्िा, सोवक, थररगाईँ, साम्पाङगाईँ, गैरीअङ् िा, भेत्तडखकय ,
बाघत्तबसौना, डाँडा, बदवेकई, नामा, खेईटार, तम्बे, गैरी, ज्यात्तमरे ५० त्तमटर दायाँ बायाँ
असपास क्षेत्र (त्तचत्तचिा २)
डाडाँगाईँ, खस,ुय तीनघरे, फाकादाम, माङटाङ् खा, त्तसरुबारी, सातघरे, बास्थिा,
गैरीगाईँ, बाँझने ी, ढोिबाजे, मिबासे ५० त्तमटर दायाँ बायाँ असपास क्षेत्र
(त्तचत्तचिा ३)
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न्यूनतम मूल्य प्रकत
रोपनी रु.
४ िाख
५ िाख
२ िाख ५० हजार
१ िाख ३० हजार

१ िाख ५० हजार

५ िाख
५ िाख
१ िाख ५० हजार
२ िाख
१ िाख ५० हजार
५० हजार

१ िाख ५० हजार

१ िाख
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ग) िृ कष िेत्र

मत्स्यगाईँ, खात्तिङगाईँ, त्तभङ् गुमा, डाँडागाईँ, खात्तमि
य े, कागते, धजे, बिौटे,
कुवापानी, हुरुरु, सि
ान्ते
,
दे
ई
रािी
५०
त्त
म
टर
दायाँ
बायाँ
असपास क्षेत्र (त्तचत्तचिा
ं
४)
देत्तवटार, याक्सागाईँ, गौरुङगाईँ, गैरीगाईँ, रु्िुङ, मि
ु गाईँ, थेवे, वंत्तर्शनाम,
सनु ारगाईँ, पन्थखकय , बात्तक्सदा, माङमाया, इभा ५० त्तमटर दायाँ बायाँ असपास
क्षेत्र (त्तचत्तचिा ५)
बेंर्शी, डबिी, छे वापार, दित्तजती, तेिुवा, माडी (त्तचत्तचिा १)
अहािे खेत, ि्से खेत, बखवु ा खेत, माडी, डेवाखेत, पाखागाईँ खेत, कुत्तवयाखेत,
मचु ुङ्गे, गुरुङ खेत,ज्यात्तबरनी, बढु ौिी, फे साखा, चुचचेढुङ्गा, देईरािी,
धामीडाँडा, त्तसमखेत, चावाखेत, गैरीखेत, डाँडाखेत, त्तसतिे, भेत्तडखकय , त्तहके डाँडा,
त्तसदाकताि, तम्बेबर्श
ें ी, ज्यात्तमरे, भािु त्तबसौना, ऄरुण थान डाँडा, गुरुङ थान
डाँडा, ठुिो खेत, बाग त्तवसौना खेत, हाँत्तड खोिा, महात्तभर खेत, त्तटम्वरु े खेत, ठुिो
पा्िा खेत, (त्तचत्तचिा २)
बेंर्शी, कत्तमरे, बतासे, काङिुवा, चेरा, फाकादाम बेंर्शी, िेिुमा, सखवु ा, त्तसभिे,
तमवु ा, कटहरे, मैदाने, कगुवा बगर, यागाङ् मा, कोआरािे (त्तचत्तचिा ३)
गैरीबारी, मझवु ाबारी, फे न्जक
ु बक
ु , हिहिे, कािठुटा, सानोसौरा, त्तसस्ने, त्तसम्िे,
खानीगाईँ, बेंर्शी, त्तसररषे, त्तभरगाईँ, जिजिा, डाँडाबारी, डाँडागाईँ, तीनपोखरी,
मानेडाँडा, पानीर्शीर, पात्तनमकै , सातबत्तहनी, नेवारखेत, बिौटे, त्तसमिधारा,
कारत्तसहं गैह्रा, मिबासे, खकयु ण्डे, त्तसमखकय , छाँगे (त्तचत्तचिा ४)
भ्यागुते, त्तचत्तचङधा, गुङगुत्तिया, ररट् नवा, कै चिे, तुिसे, फोक्सवु ा, मासवेक, ढाँडे,
खाडकुरे, गैरीखेत, ठूिाखेत, बान्रेखते , ताकमारे खेत, ररठ्ठाबोटे खेत, ओआराङ् गे,
त्तसङखोिा, त्तदम्रेनी, माङमाया टार खेत, काफ्िे खेत (त्तचत्तचिा ५)

५० हजार

५० हजार
१ िाख

१ िाख

७५ हजार

५० हजार

५० हजार

सबै सामदु ात्तयक वनहरु
घ) वन तथा वगर
िेत्र

महात्तभर , तारे त्तभर, कन्य त्तभर, त्तपत्त्ि त्तभर,जोरखोिा बगर, हाडीखोिा त्तभर,
जोरखोिा त्तभर, पा्िा ओडार, त्तसदािाि त्तभर, भेत्तड खकय त्तभर, (त्तचत्तचिा २)
त्तसगँ ाने, चयान डाँडा,

ङ) सडि िेत्र

त्तचत्तचिा चिपथ सडक असपास ५० त्तमटर दायाँबायाँ क्षेत्र
मध्यम स्तरका सडक असपास ३० त्तमटर दायाँबायाँ क्षेत्र
कृ त्तष सडक असपास २० त्तमटर दायाँबायाँ क्षेत्र
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२ िाख ५० हजार
१ िाख ५० हजार
७५ हजार
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ऄनस
ु च
ू ी–७
(दफा १२ िो ईपदफा (३) (ख) सँग सम्बकन्धत)
सरं चनािो मूल्यांिन दर
संरचना प्रत्तत वगय त्तफट रु.
अर.त्तस.त्तस. फ्रेम
त्तसमेण्ट जोडाइमा आट्टा वा
ढुङ्गाको गारो – अर.त्तस.त्तस.
स्टक्चर
छाना

माटोको जोडाइमा आट्टा वा ढुङ्गाको गारो –
अर.त्तस.त्तस. वा त्तसमेण्ट जोडाइमा आट्टा वा
ढुङ्गाको गारो – जस्ता/टायिको छाना

माटोको जोडाइमा आट्टा वा
ढुङ्गाको गारो –
जस्ता/टायिको छाना

सेड वा कचची घर

क्षेत्र
ब्यापाररक, बसोवास ब्यापाररक, बसोवास ब्यापाररक, औद्योत्तगक तथा सस्ं थागत बसोवास
औद्योत्तगक
औद्योत्तगक तथा
तथा
संस्थागत
सस्ं थागत
क व्यापाररक
क्षेत्र

५

३

४

ख अवासीय
क्षेत्र

४

२.५

३

ग कृ त्तष क्षेत्र

३

२.२५

२

घ बन तथा
वगर क्षेत्र

२

२

१

२

ब्यापाररक, बसोवास ब्यापाररक, बसोवास
औद्योत्तगक तथा
औद्योत्तगक तथा
संस्थागत
सस्ं थागत

२.७५

१.५

१.५

१

१

०.५

२.२५

१

१

०.७५

०.७५

०.३

१.२५

२

१

१

०.५

०.५

०.२

१

१.७५

०.५

०.५

०.२५

०.२५

०.१

१.५
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ऄनसु चू ी - ८
(दफा १३ को ईपदफा (१) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय, त्तचत्तचिा, संखवु ासभा
एिीिृत सम्पकििो मल्ू याङ्िन फाराम
करदाता सक
ं े त नम्बरः
कर त्तनधायरण गरे को अ.व.:
जग्गा र घर धनीको नामः
ठे गानाः
टोि र वस्ती र घर नं.:

कर योग्य एकीकृ त सम्पत्तिको मल्ू य रु. ..........
वात्तषयक एकीकृ त सम्पत्ति कर जम्मा रु. ......
ऄक्षरुपीः
मल्ू याङ्कन त्तमत्ततः

मल्ू याङ्कनकतायः
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सम्पत्तिको कर िाग्ने कु ि मूल्य
(जग्गा संरचना)

भौत्ततक संरचनाको कायम मूल्य

हस कट्टी हुने रकम

हस कट्टी प्रत्ततर्शत

पुरा भएको बषय

र्शुरुको मूल्यांकन

एकाइ मूल्य

क्षेत्रफि

प्रयोग

बनोटको त्तकत्तसम

तल्िा

प्रकार

जग्गाको कायम मूल्य

एकाइ मूल्य प्रत्तत ..

भौत्ततक संरचनाको त्तववरण

जग्गा रहेको क्षेत्र

क्षेत्रफि

त्तक. नं.

हािको वडा र टोि

सात्तवकको गात्तवस र वडा

जग्गाको त्तववरण

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

ऄनस
ु च
ू ी– ९
(दफा १३ िो ईपदफा (५) सँग सम्बकन्धत)
सरं चनािो ह्रास िट्टी दर
सरं चनाको
त्तकत्तसम
संरचनाको
अयु
१-३ वषय
३-६ वषय
६-९ वषय
९-१२ वषय
१२-१५ वषय
१५-१८ वषय
१८-२१ वषय
२१-२४ वषय
२४-२७ वषय
२७-३० वषय
३०-३३ वषय
३३-३६ वषय
३६-४० वषय
४०-४३ वषय
४३-४६ वरष
४६ वषयभन्दा
मात्तथ

६
१२
१८
२४
३०
३६
४२
४८
५४
६०
६६
७२
७८
८४
९०

त्तसमेन्ट जोडाआमा
आटाँ वा ढुङ्गाको
गारो अरत्तसत्तस
छाना
९
१८
२७
३६
४५
५४
६३
७२
८१
९०
९०
९०
९०
९०
९०

माटोको जोडाइमा आटाँ वा ढुङ्गाको
गारो अरत्तसत्तस वा त्तसमेन्ट जोडाआमा
आटाँ वा ढुङ्गाको गारो
जस्ता/टायिको छाना
१२
२४
३६
४८
६०
७२
८४
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०

९०

९०

९०

अरत्तसत्तस
फ्रेम स्रक्चर
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माटोको जोडाआमा आटाँ वा
ढुङ्गाको गारो जस्ता/टायिको छाना

सेड वा
कचची
घर

१५
३०
४५
६०
७५
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०

२०
४०
६०
८०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०
९०

९०

९०

एकीकृ त सम्पत्ति कर व्यवस्थापन काययत्तवत्तध, २०७५

ऄनसु चू ी( १०
(दफा १६ को ईपदफा (१) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, संखवु ासभा
एकीकृ त सम्पत्ति कर त्तबजक
त्तबजक नं. :
जग्गारघरघनीको नामः
ठे गानाः
टोि र बस्ती घर नं.:

अ.व. :
करदाता संकेत नं. :
त्तबजक बनेको त्तमत्ततः
खातापाना नं.:

जग्गाको त्तववरण
सात्तवक
गा.त्तव.स./वडा

हाि
वडा

त्तक.नं.

क्षेत्रफि
(प्रत्तत)

क्षे
त्र

आकाआ
मूल्य
(प्रत्तत)

जग्गाको
कायम
मूल्य

भौत्ततक संरचनाको त्तववरण
प्रकार

तिा

त्तकत्तसम

प्रयोग

क्षेत्रफि
(वगयत्तफट)

सुरुको
मूल्याङ् कन

ह्रास
कट्टी

भौत्ततक
संरचनाको
कायम
मूल्य

सम्पत्तिको
मूल्य

एकीकृ त सम्पत्तिको जम्मा मूल्य रु.
एकीकृ त सम्पत्ति कर
ऄन्य र्शुल्क (.........)
कु ि जम्मा रु

अ.व. ....................का िात्तग तपाइको
ं सम्पत्तिमा ईपरोि बमोत्तजम कर तथा र्शल्ु कहरू त्तनधायरण भएको हुदँ ा
समयत्तभत्रै कर भि
ु ानी गनयहु ुन ऄनरु ोध गररन्छ । कर त्तनधायरण सम्बन्धी कुनै कुरामा त्तचि नबुझेमा ३५ त्तदनत्तभत्र ऄध्यक्ष
समक्ष त्तनवेदन गनय सत्तकने व्यहोरा समेत ऄनरु ोध गररन्छ ।

त्तबि तयार गनवेकः

स्वीकृ त गनवेक
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ऄनसु चू ी– ११
(दफा १६ को ईपदफा (६) संग सम्बत्तन्धत)
गाईँकलिािो कनणयय ईपर कचि नबुझेमा िरदाताले कदने कनबेदन
श्रीमान् ऄध्यक्षज्य,ू
गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय,
त्तचत्तचिा, संखवु ासभा ।
कवषयः– अवश्यि िारबाही गररपाउ ।
ईपरोि सम्बन्धमा यस गाईँपात्तिकाबाट त्तमत्तत ............................ मा जारी गररएको एकीकृ त
सम्पत्तत करको िात्तग त्तनधायररत मल्ू यमा त्तनम्न कुरामा मेरो त्तचि नबझु ेको हुदँ ा म्यादत्तभत्रै देहाय
बमोत्तजमका कागजातहरू सि
ं ग्न राखी अवश्यक कारवाहीको िात्तग यो त्तनवेदन पेर्श गरे को छु ।
कचि नबुझेिा िुराहरूः
.............................................................
........................................................
............................................................
सल
ं गन िागजातहरूः
कनवेदि
नाम थरः–
ठे गानाः–
दस्तखतः–
कमकतः
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जग्गाधनी संकेत न.ं :
कर बझु ाएको अ.ब.:
बझु ेको त्तमत्तत:
करदाता संकेत नं.:
खातापाना न.ं :

ऄनसु चू ी - १२
(दफा १७को ईपदफा (२) सँग सम्बत्तन्धत)
त्तचत्तचिा गाईँ काययपात्तिकाको कायायिय
त्तचत्तचिा, संखवु ासभा
एिीिृत सम्पकि िरिो नगदी रकसद
रत्तसद नं. :
जग्गा र घर घनीको नामः
ठे गानाः
टोि र बस्ती र घर नं. :

जग्गाको त्तववरण
सात्तवक
गात्तवस
र वडा

हाि
वडा

त्तक.नं.

क्षेत्रफि
(.... मा)

जग्गाको
कायममूल्य
जग्गा
रहेको
क्षेत्र

भौत्ततक संरचनाको त्तववरण
प्रकार

तिा

त्तकत्तसम

प्रयोग

संरचनाको
कायम मूल्य

सम्पत्तिको
मूल्य

कै त्तफयत

क्षेत्रफि (वगय
त्तफटमा)

एकीकृ त सम्पत्तिको जम्मा मूल्य रु.
एकीकृ त सम्पत्ति कर
ऄन्यर्शुल्क
बक्यौता (अ.व. ........ देत्तख ......... सम्म)
जररवाना
छु ट
कु िजम्मा रु.

ऄक्षरुपी रु.
रकम बुत्तझत्तिनेको सहीः
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ऄनसु चू ी - १३
(दफा १७ को ईपदफा (३) सँग सम्बत्तन्धत)
एिीिृत सम्पकि िर ऄसल
ु ीिो दैकनि कववरण फाराम
मत्तहनाः
रकसद नं.

गतेः
िरदातािो नाम

ईपरोि बमोत्तजमको जम्मा रकम ऄक्षरूपी रु
गरी त्तियौं/त्तदयौं ।
दस्तखत
रकम बझु ाईनेको नामः
पदः
त्तमत्ततः ....../...../.....

ऄसुली रिम

को

िै कफयत

बैंकको बैंक बैंक भौचर रनगद बरबझु ारथ
दस्तखतः
रकम बत्तु झत्तिनेको नामः
पदः
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ऄनसु चू ी – १४
(दफा १८ को ईपदफा (१) सँग सम्बत्तन्धत)
म्यादकभत्र कववरण दाकखला नभएमा कलआने थप शुल्ििो दर
सम्पत्तिको
मल्ू यांकन रकम

चािू अ.व.त्तभत्रै
म्याद नाघेमा

एक अ.व.
म्याद नाघेमा

म्याद नाघेको एक
अ.व.पत्तछ तेस्रो
अ.व.सम्म

म्याद नाघेको तेस्रो
अ.व.पत्तछ पाँचौं
अ.व.सम्म

५० िाख सम्म
५० िाख देत्तख
१ करोड
१ करोड देत्तख २
करोड
२ करोड भन्दा
मात्तथ

१%
१%

१.५%
१.५%

२%
२%

२.५%
२.५%

१%

१.५%

२%

२.५%

१%

१.५%

२%

२.५%

पनु िः करदातािे त्ततनयपु नवेक रकमिाइ १००% मात्तननेछ ।
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