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1  सानीभेरी गाउँपालिकाको सम्पलि कर व्यवस्थापन कार्यलवलि, २०७७ 

 

सानीभेिी गाउँपालिकाको सम्पत्ति कि व्र्वस्थापन कार्ाववलि, २०७७ 

गाउँ कार्ाापालिकाबाट पारित लिलत: २०७७/०2/05 

अध्र्क्षबाट प्रिाणीकिण लिलत: २०७७/०2/15 

प्रस्तावनााः 
गाउँपालिकािाई स्थानीर् स्रोतको परिचािनिा सक्षि ि प्रभावकािी बनाउन तथा कि संकिन ि 
व्र्वस्थापनिा आत्िलनभाि बनाउन बाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संवविानको अनसूुची ८ तथा स्थानीर् 
सिकाि संचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ िे गाउँपालिकािाई आफ्नो क्षते्रलभत्र  सम्पत्ति कि िगाउन 
सक्ने गिी कार्ाान्वर्निा ल्र्ाउन ि  सम्पत्ति कि व्र्वस्थापन प्रविर्ािाई स्पष्ट, पािदर्शी तथा व्र्वत्तस्थत 
गना, सानीभेिी गाउँपालिकाको स्थानीर् आलथाक ऐन, २०७७ को दफा १९ बिोत्तिि गाउँ कार्ापालिकाको 
लिलत २०७७/०२/०५ गतेको बैठकबाट र्ो  सम्पत्ति कि व्र्वस्थापन कार्ाववलि, २०७७ स्वीकृत गिी 
िागू गरिएको छ ।  

परिच्छेद -१ 

परिभाषा ि व्र्ाख्र्ा 
१. संत्तक्षप्त नाि तथा प्रािम्भाः र्ो कार्ाववलिको नाि “सम्पत्ति कि व्र्वस्थापन कार्ाववलि २०७७” 

िहेकोछ ि र्ो कार्ाववलि गाउँ कार्ापालिकािे स्वीकृत गिी िािपत्रिा प्रकार्शन भएको लिलतदेत्ति िागू 
हनुेछ ।  

२. परिभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेिा र्स कार्ाववलििा, 
क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ िाई िनाउँछ। 

ि) “गाउँपालिका” भन्नािे सानीभेिी गाउँपालिकािाई िनाउँछ। 

ग) “सभा” भन्नािे सानीभेिी गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई िनाउँछ। 

घ) “कार्ापालिका” भन्नािे सानीभेिी गाउँपालिकाको गाउँ कार्ापालिकािाई िनाउँछ। 

ङ) “सम्पत्तिकि” भन्नािे स्थानीर् सिकािसंचािन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को उपदफा (१) 
बिोत्तिि सानीभेिी गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्त्तिको स्वालित्विा िहेको सम्पूणा घि ि 
घििे चचेको िग्गा को बिाविी रुपिा वहसाव गिी िगाइने सम्पत्ति कििाई िनाउँछ। 

च) “सम्पत्ति” भन्नािे कुनै व्र्त्तिका नाििा गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िहेको घि ि घििे चचेको 
िग्गािाई  िनाउँछ। 

छ) “संिचना” भन्नािे ववलभन्न प्रर्ोिनाका िालग बनेका संिचना िनाउँछ। 

ि) “सािदुावर्क संस्था” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र गठन भई गाउँपालिकािा सूचीकृत भएको 
सिदुार्िा आिारित संगठठत संस्थािाई िनाउँछ। 

झ) “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँ कार्ापालिकाको अध्र्क्षिाई िनाउँछ। 

ञ) “प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रििु प्रर्शासकीर् प्रििुको रुपिा कार्ा 
गना तोवकएको किाचािीिाई िनाउँछ। 

ट) “िूल्र्ांकन सलिलत” भन्नािे सम्पत्तिकि प्रर्ोिनका िालग िग्गा तथा संिचनाको िूल्र्ांकन गना 
गाउँ पालिका द्वािा र्स कार्ाववलिको दफा (१२) बिोत्तिि गठठत सलिलतिाई िनाउँछ। 
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ठ) “लबिक” भन्नािे किदातािाई िानकािीठदने उदे्दश्र्िे गाउँपालिकािे तर्ाि गिेको सम्पत्तिको 
िूल्र्ांकन ि सोिा िाग्ने किसम्बन्िी लबिकिाई िनाउँछ। 

ड) “किदाता” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िग्गा तथा संिचनाको स्वालित्व भएका व्र्त्तििाई 
िनाउँछ। 

ढ)  “स्वरं् ववविण दात्तििा” भन्नािे किदाता आफैं िे आफ्नो सम्पत्तिको र्थाथा ववविण िोिी 
लनिाारित ढाँचािा गाउँपालिकािा बझुाउने कार्ािाई िनाउँछ। 

ण) “स्थिगत सवेक्षण” भन्नािे गाउँपालिकाद्वािा गठठत किाचािीको टोिी वा गाउँपालिकाबाट 
िटाएको कुनै किाचािीिे स्थिगत रूपिा छिफिसिेत गिी सूचना संकिन गने कार्ािाई 
िनाउँछ। 

त) “टोिववकास संगठन” भन्नािे सिािपरिचािन प्रविर्ािाफा त तोवकएको भौगोलिक  क्षेत्रको 
टोि तथा सिदुार्को आलथाक, सािात्तिक तथा संस्थागत ववकासका िालग एक परिवाि एक 
सदस्र्को अविािणािा आिारित भई गठन ि सञ्चािन भएको ि गाउँपालिकािा सूचीकृत 
भएको स्थानीर् स्तिको संघ, संस्था ि सिूहिाई िनाउँछ। 

थ) “लनिीक्षेत्र” भन्नािे स्वीकृलत प्राप्त लनिीक्षेत्रका कम्पनी, फिा, संस्था, व्र्ावसावर्क व्र्त्ति वा 
संगठठत सिूहिाई िनाउँछ। 

द) “सिोकािवािा” भन्नािे गाउँ कार्ापालिकाको लनणार्िे प्रत्र्क्ष रूपिा प्रभाव पाने व्र्त्ति वा 
संस्थािाई िनाउँछ। 

ि) “सम्पत्ति िनी” भन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र आफ्ना नाििा िग्गा तथा संिचना भएका 
व्र्त्ति, सिकािी तथा अिा सिकािी लनकार् वा संघसंस्थािाई िनाउँछ। 

न) “कार्ाािर्” भन्नािे सानीभेिी गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िाई िनाउँछ। 

परिच्छेद – २ 

 सम्पत्ति किको दि तथा सम्पत्ति िूल्र्ाङ्कन 

३.   सम्पलत किको दिाः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षते्रलभत्र िगाउने  सम्पलत किको दि अुनसूची- 
१ को ढाँचािा गाँउ सभािे स्वीकृत गिेको स्थानीर् आलथाक ऐनिा उल्िेि भए बिोत्तिि हनुेछ। 
र्स्तो कि आलथाक बषाको श्रावण १ गतेदेत्ति िाग ुहनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तिि कि िाग ुगदाा आलथाक बषाको र्शरुु िवहनाको र्शरुु ठदन बाहेक 
अत्तघ वा पलछ हनुे गिी िगाइने छैन। 

४.  सम्पत्ति िूल्र्ाङ्कन प्रकृर्ााः (१) दफा ३ बिोत्तिि कि िगाउने प्रर्ोिनको िालग गाउँपालिकािे 
आफ्नो क्षेत्रलभत्रको िग्गािाई आवश्र्कता अनसुाि क्षेत्र ववभािन गिी त्र्स्तो क्षेत्र वा प्रत्रे्क 
वडाका बालसन्दाको  सम्पत्तिको ववविणको िगत कार्ि गिी अनसूुची- २ को ढाँचािा तर्ाि गनुा 
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तििको ववविण तर्ाि भएपलछ सम्पत्तिको िूल्र्ाङ्कनका िालग 
गाउँपालिकािे दक्ष ि ववर्शषेज्ञ सिेत िहेको बढीिा ५ िनाको िूल्र्ाङ्कन सलिलत गठन गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोत्तिि गठठत सलिलतको कार्ाावलि तीन वषाको हनुेछ। 

(४) िूल्र्ाङ्कन सलिलतिे सम्पलत कि िगाउनर्ोग्र् िूल्र् लनिाािण गना लसफारिस गदाा 
देहार्का आिाििा गनेछाः- 
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(क)   सम्पत्ति कि िगाउनर्ोग्र् िूल्र् लनिाािण गदाा प्रचलित बिाि भाउिाई आिाि िाने्न, 

(ि)  भौलतक संिचनाको िूल्र् प्रचलित बिाि भाउबाट कार्ि हनु आएको िूल्र्िा ह्रासकट्टी गने, 

(ग)  िण्ड (क) बिोत्तिि िूल्र्ाङ्कन गने प्रर्ोिनको िालग ह्रासकट्टी गदाा संिचनाको वनोटको 
आिाििा प्रत्रे्क तीन वषािा छ प्रलतर्शतदेत्ति बीस प्रलतर्शतसम्ि गने, 

(घ)  िग्गा बाहेक अन्र् भौलतक संिचनाको िूल्र्ाङ्कन दि संिचनाको बनोट, त्र्सको आलथाक 
उपर्ोगको िहत्वको आिाििा िूल्र् लनिाािण गने, 

(ङ)  भौलतक संिचनाको िूल्र् लनिाािण गदाा क्षलतग्रस्त वा भत्केको अवस्था भएिा क्षलतग्रस्त वा 
भत्केको भाग बिाबिको िूल्र् घटाउने। 

(५) उपदफा (४) बिोत्तिि सम्पत्तिको िूल्र्ाङ्कन लसफारिस भइसकेपलछ गाउँपालिकािे 
सम्पलतको िूल्र्ाङ्कन दि अत्तघल्िो आलथाक बषाको असाि िवहनालभत्र लनिाािण गरि सक्न ुपनेछ। 

५. कि असूिी प्रकृर्ााः (१) दफा (४) बिोत्तिि कार्ि गरिएको किर्ोग्र् सम्पत्तिको िूल्र्ाङ्कन ि सो 
बिोत्तिि िागेको  सम्पत्ति कि भिुानीको िालग गाउँपालिकािे सम्बत्तन्ित किदाता सिक्ष िंलसि 
िवहनालभत्र लबिक पठाइ सक्न ुपनेछ। 

(२) उपदफा (२) बिोत्तिि प्राप्त लबि अनसुािको बझुाउन ुपने कि सम्बत्तन्ित किदातािे 
सोही आलथाक वषालभत्र गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ। 

६. कि निाग्नेाः (१) र्स कार्ाववलििा अन्र्त्र िनुसकैु कुिा िेत्तिएको भएता पलन देहार्को सम्पत्तििा  
सम्पत्ति कि िाग्ने छैनाः- 
(क)  नेपाि सिकाि, प्रदेर्श सिकाि वा स्थानीर् सिकािको स्वालित्विा िहेको घि ि िग्गा, 
(ि)  सिकािी अस्पतािको भवन ि िग्गा, 
(ग)  गठुीको स्वालित्विा िहेको िग्गा, 
(घ)  सिकािी त्तर्शक्षण संस्था ि अन्र् सिकािी लनकार्को स्वालित्विा िहेको भवन ि िग्गा, 
(ङ)  िालिाक संस्था (ित्तन्दि, गमु्बा, चचा, ित्तस्िद आठद) को भवन ि िग्गा, 
(च)  िानेपानी सङ्किन पोििी, हवाई िैदान, ववद्यतु उत्पादन गहृ, िसानघाट, बसपाका , िंगर्शािा, 

उद्यान, पाका  िस्ता सावािलनक उपर्ोगका स्थिहरू, 

(छ)  िािदूतावास, वात्तणज्र् लनर्ोग, कुटनैलतक लनर्ोगका भवन ि िग्गा। 

(२) र्स कार्ाववलि बिोत्तििसम्पत्ति कि िागेको सम्पत्तििा भलुिकि (िािपोत) िगाइने 
छैन। 

परिच्छेद-३ 

 सम्पत्तिको ववविण संकिन तथा अलभिेि सम्बन्िी व्र्वस्था 
७.  सम्पत्तिको ववविण संकिन ववलिाः (१) गाउँपालिकािे  सम्पत्ति कि िागू गने प्रर्ोिनका िालग 

अत्तघल्िो आलथाक वषादेत्ति नै किदाताका नाििा िहेको  सम्पत्तिको ववविण संकिन कार्ाको 
सरुुआत गनेछ। 

(२) गाउँपालिकािे सम्पत्तिको ववविण संकिनका िालग गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत ि 
प्रर्ासबाट गाउँपालिका क्षेत्रिा िहेका प्रत्रे्क व्र्त्तिका नाििा िहेको सम्पत्तिको पवहचान गिी  
सम्पत्तिको िगत तर्ािी तथा अद्यावलिक गना स्थिगत सवेक्षण ववलि वा किदाता स्वरं्िे उपिब्ि 
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गिाएको ववविणका आिाििा प्रत्रे्क व्र्त्तिका नाििा िहेको सम्पत्तिको पवहचान गने वविीिध्रे् 
कुनै एक वा लित्तश्रत ववलि प्रर्ोग गिी  सम्पत्तिको िगत तर्ाि गना सक्नेछ। 

(३) गाउँपालिकािे किदाताहरूको सम्पत्तिको ववविण संकिन गनाका िालग उपदफा (२) 
बिोत्तिि ववलिको छनोट गिी सकेपलछ सोको कार्ाान्वर्नका िालग कार्ार्ोिना सवहतको परिर्ोिना 
प्रस्ताव गाउँकार्ाापलिकािे स्वीकृत गनुापनेछ। 

(४) सम्पत्तिको ववविण संकिनका िालग परिर्ोिना प्रस्ताव बिोत्तििको कार्ा गना िौिदुा 
िनर्शत्ति अपर्ााप्त भई थप िनर्शत्तिको आवश्र्कता पिेिा त्र्स्तो िनर्शत्ति प्रचलित 
काननुबिोत्तिि किाििा लनर्िु गिी वा गठुी वा टोि ववकास संगठन वा अन्र् संगठठत वा 
सािदुावर्क संघसंस्थासँग सम्झौता गिी सेवा किाििा लिन सवकनेछ। 

८  स्वरं् ववविण दात्तििा सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) गाउँपालिकािे प्रत्रे्क तीन वषािा एकपटक 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पत्ति िनीहरूिाई अनसूुची – ३ बिोत्तििको ढाँचािा सम्पत्ति ववविण 
दात्तििा गने सूचना आह्वान गनेछ। र्स्तो सूचना प्रकार्शन ि प्रसािण गदाा उपिब्ि सञ्चािका 
िाध्र्िहरूिाई प्रर्ोगिा ल्र्ाउन ुपनेछ। 

(२) गाउँपालिकािे सम्पत्ति कि िागू गने आलथाक वषा सरुु हनुअुगावै उपदफा (१) 
बिोत्तििको सूचना िािी गिी किदाताहरूबाट सम्पत्ति ववविण दात्तििा गने म्र्ाद ठदन ुपनेछ। 

(३) गाउँपालिकािे उपदफा (१) ि (२) बिोत्तििको सूचना िािी गदाा पवहिोपटक 
किदाताहरूिाई ववविण दात्तििा गना पैंतीस (३५) ठदनको म्र्ाद ठदनेछ। उि म्र्ादलभत्र ववविण 
दात्तििा हनु नसकी म्र्ाद बढाउन आवश्र्क ठानेिा पटकपटक गिी बढीिा तीन िवहनासम्ि 
म्र्ाद बढाउन सक्नेछ। 

(४) गाउँपालिकािे उपदफा (३) बिोत्तिि सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गना आह्वान गिेको 
सिर्ावलिलभत्र अनसूुची -४ बिोत्तििको फािाििा आ-आफ्नो िग्गा तथा संिचनाको सत्र् तथ्र् 
ववविण भिी गाउँपालिकािा पेर्श गनुा सम्बत्तन्ित सम्पत्ति िनीको कताव्र् हनुेछ। 

(५) सम्पत्ति िनीहरूिाई ववविण फािाि भना सहर्ोग गनाका िालग गाउँपालिकािे 
आवश्र्कता अनसुाि स्थानीर् संघसंस्था, सािदुावर्क संस्था, टोि ववकास संगठन तथा 
स्वरं्सेवकहरूिाई परिचािन गना सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोत्तििका संघ, संस्था, संगठन तथा स्वरं्सेवकहरू परिचािन गदाा 
सम्पत्ति किसम्बन्िी अलभििुीकिण गनुा पनेछ। 

(७) कुनै किदातािे सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गिेपलछ िग्गाको स्वालित्विा परिवतान वा 
संिचना लनिााणका कािणिे सम्पत्ति थपघट भएिा प्राप्त गनेिे वा लनिााण गनेिे सोको प्रिाण 
सवहतको ववविण पैंतीस (३५) ठदनलभत्र गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ। 

(८) सम्पत्तिको ववविण सम्पत्ति िनी स्वरं्िे गाउँपालिकािा दात्तििा गनुा पनेछ। 

(९) उपदफा (८) बिोत्तिि सम्पत्ति िनी स्वरं् उपत्तस्थत भई ववविण दात्तििा गना नसकेिा 
सगोिको परिवािका काननु बिोत्तिि उिेि पगेुका कुनै सदस्र्िे वा सम्पत्ति िनीको वािेसनािा 
प्राप्त व्र्त्तििे दात्तििा गना सक्नेछन।् परिवािका अन्र् सदस्र् नभएका नाबािक तथा अर्शिका 
हकिा वडा सलिलतको लसफारिर्श सवहत लनिको संिक्षकिे सम्पत्ति ववविण बझुाउन सक्नेछ। 
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(१०) संर्िु स्वालित्विा िहेको सम्पत्तिको ववविण सम्पत्ति िनीहरूिे संर्िु रूपिा वा 
सोिध्रे् कुनै एकिनािे दात्तििा गना सक्नेछ। 

(११) कुनै किदातािे उपदफा (३) को सिर्ावलिलभत्र सम्पत्ति ववविण फािाि दात्तििा 
नगिेिा वा झटु्टा ववविण दात्तििा गिेिा गाउँपालिकािे दफा (१८) बिोत्तिि थप र्शलु्क लिई 
ववविण फािाि बतु्तझलिन सक्नेछ। 

९.  सम्पत्तिको प्रिाण तथा ववविण संकिन सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१)  किदातािे िग्गाको ववविण 
दात्तििा गदाा क्षेत्रफि सिेत ििेुको आफ्नो स्वालित्वको प्रिाण साथै पेस गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तििको पेस भएको प्रिाण आलिकारिक नभएिा त्र्स्तो िग्गाको 
ववविण गाउँपालिकािे स्वीकाि गने छैन। 

(३) किदाताहरूिे ववविण दात्तििा गदाा देहार् बिोत्तििका कागिातहरू सिेत संिग्न गिी 
पेर्श गनुा पनेछ। 

क)   सम्पत्ति कि िागू हनुभुन्दा अत्तघल्िो आलथाक वषासम्िको िािपोत वा भलूिकि 
लतिेको लनस्सा वा गाउँपालिकाको प्रिात्तणत ववविण। 

ि)  िग्गा िनी प्रिाणपिुााको प्रलतलिवप वा िग्गाको स्वालित्व ि क्षेत्रफि ििेुको प्रिाण 
कागिात। 

ग)  लनिााण सम्पन्न भएको वा घि भएको प्रिाण।  

(४) दफा (६) बिोत्तिि सम्पत्ति कि निाग्ने भनी तोवकएको सम्पत्तििा प्रचलित काननु 
बिोत्तिि सम्पत्ति कि िाग्ने कुनै व्र्त्ति, संघ, संस्था वा लनकार्िे लनत्तित अवलिसम्ि प्रर्ोग गने 
गिी कुनै संिचना लनिााण गिेिा र्स्तो संिचनाको ववविण दात्तििा गने ि सम्पत्ति कि बझुाउन े
दावर्त्व सम्बत्तन्ित लनिााणकतााको हनुेछ। 

(५) प्रचलित काननु बिोत्तिि नक्सापास गिी लनिााण गनुापने ति नक्सा पास नगिी लनिााण 
भएका संिचनाको सम्पत्ति ववविण बझु्दा गाउँपालिकािे नक्सापास दस्तिुबापत िाग्ने िकिको 
अनिुान गिी सो को दईु गनुा ििौटी लिई सम्पत्ति ववविण स्वीकाि गना सक्नेछ। र्स्ता 
संिचनाको हकिा किदातािे ठदएको ववविणिाई नै आिाि िानी घिको आकाि, प्रकाि एवं लनिााण 
लिलत कार्ि गिी सम्पत्तिको िलु्र्ांकन गरिने छ। र्ो ब्र्वस्था भवन लनिााण सम्वत्तन्ि िापदण्ड 
पािना नभई लनिााण भएका संिचनाहरुको हकिा पलन िाग ुहनुेछ। 

ति, र्सिी स्वीकाि गरिएको संिचनाको ववविणको कािणिे र्स्ता भवन नक्सा पास भएको 
वा िापदण्ड पगेुको िालनने छैन। 

(६) कि लतने दावर्त्व भएका कुनै सम्पत्ति िनीको िग्गािा लनिको िञ्जुिनािा लिई अको 
व्र्त्तििे संिचना लनिााण गिेिा संिचना सिेतको ववविण दात्तििा गने तथा कि बझुाउने दावर्त्व 
सम्बत्तन्ित िग्गा िनीको हनुेछ। 

(७) किदातािे भिेको ववविण तथा प्रिाण िाँच गिी दताा गना गाउँपालिकािे किाचािी वा 
टोिी िटाउन सक्नेछ। र्स्ता किाचािी वा टोिीिे बझु्न चाहेको सूचना वा िाग गिेको ववविण 
उपिब्ि गिाउन ुसम्बत्तन्ित सम्पत्ति िनीको कताव्र् हनुेछ। 

(८) गाउँपालिकािा सम्पत्ति कि ववविण दात्तििा गिी सम्पत्ति कि बझुाएको सम्पत्ति 
गाउँपालिकािा दताा नभएको नर्ाँ व्र्िीिे िरिद गिेिा त्र्स्तो व्र्त्तििे ३५ ठदन लभत्र िरिद 
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गिेको प्रिाण संिग्न गिी सम्पत्ति ववविण फािाि भिी गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ। वढिो गिी 
बझुाएिा तोवकए बिोत्तििको थप र्शलु्क लिई गाउँपालिकािे ववविण बतु्तझलिन सक्नेछ। 

१०.  सम्पत्तिको अलभिेि सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) गाउँपालिकािे वडागत रूपिा किदाताको िगत 
िडा गिी प्रत्रे्क सम्पत्ति िनीको सम्पत्तिको छुट्टाछुटै्ट ववविण िलु्ने गिी अनसूुची – २ 
बिोत्तििको ढाँचािा  सम्पत्तिको अलभिेि िाख्न ुपनेछ। 

(२) सम्पत्ति ववविण अलभिेििाई पषु्टी गने कागिातहरु संकिन गिी व्र्वत्तस्थत रुपिे 
फाईलिङ्ग गिी अद्यावलिक िाख्न ुपदाछ। 

(३) सम्पत्तिको िगत वकताब कम्तीिा तीन वषाका िालग हनु े गिी तर्ाि गनुा पनेछ। 
र्स्तो िगत वकताबिा किदातािे दफा ८ को उपदफा (७) बिोत्तिि पेस गिेको ववविणका 
आिाििा अद्यावलिक गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (३) अनसुाि सम्पत्ति ववविण अद्यावलिक गदाा अनसूुची – ५ बिोत्तििको 
दात्तििा वटपोट भिी सोका आिाििा िग्गा ठदनेको िाताबाट सम्पत्ति घटाई तथा िग्गा लिनेको 
िातािा सम्पत्ति बढाई अद्यावलिक गनुा पनेछ। 

(५) गाउँपालिकािे किदातािे पेस गिेका ववविणहरू स्थिगत लनिीक्षण वा सम्बत्तन्ित 
लनकार्बाट सूचना प्राप्त गिी अद्यावलिक गना सक्नेछ। 

(६) गाउँपालिकािे सम्पलत कि व्र्वस्थापन गना कम््र्टुिीकृत प्रववलि प्रर्ोग गना सक्नेछ। 

परिच्छेद-४ 

 सम्पत्तिको िूल्र्ाकंन सम्बन्िी व्र्वस्था 
११. सम्पत्तिको िूल्र्ाकंन ववलिाः (१)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै एक व्र्त्तिका नाििा ववलभन्न 

स्थानिा िहेका सम्पत्तिहरूिाई अिग अिग िूल्र्ांकन गिी  गरिनेछ। 

(२) संर्िु स्वालित्विा िहेको सम्पत्तििाई एक व्र्त्तिसिह िानी सोहीबिोत्तिि किदाता 
कार्ि गरिनेछ। संर्िु स्वालित्वको सम्पत्ति सोही व्र्त्तिको अन्र् सम्पलतिा िोलडने छैन। 

(३) सम्पत्ति कि प्रर्ोिनका िालग गाउँपालिकािे गिेको िूल्र्ांकन तीन वषासम्ि कार्ि 
िहनेछ। 

(४) सम्पत्ति िनीिे पवहिोपटक पेस गिेको सम्पत्ति ववविण थपघट भएिा वा दफा १३ 
को उपदफा (३) बिोत्तिि किदाताको सम्पत्तिको िूल्र्ांकन दि संर्शोिन भएिा त्र्स्तो सम्पत्तिको 
पनुाः िूल्र्ांकन गरिनेछ। 

(५) प्रत्रे्क आलथाक वषाको श्रावण १ गतेका ठदन किदाताका नाििा कार्ि िहेको 
सम्पत्तिको िूल्र्ांकन गिी कि असिु गरिनेछ। 

(६) सम्पत्तिको िूल्र्ांकन प्रर्ोिनको िालग िग्गािनी प्रिाणपिुााका आिाििा िग्गाको 
स्वालित्व तथा क्षेत्रफि कार्ि गरिनेछ। 

(७) दफा ९ को उपदफा (४) बिोत्तिि ववबिण प्राप्त सम्पत्तिको िूल्र्ांकन गदाा संिचनाको 
िात्र िूल्र्ांकन गिी सम्पत्ति कि असिु गरिनेछ। 

(८) संिचनाको िूल्र्ांकन प्रर्ोिनका िालग संिचनाको प्रकाि, बनोटको वकलसि, आकाि, 

प्रर्ोग तथा लनिााण लिलत किदातािे पेस गिेको ववविण अनसुाि कार्ि गरिनेछ। 
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ति, नक्सापास भएका संिचनाको हकिा नक्सापास प्रिाणपत्रिाई आिािका रूपिा लिन 
बािा पगेुको िालनने छैन। 

(९) एउटै िग्गा िलनको नाििा िहेका लसिाना िोलडएका वकिाहरुको िूल्र्ांकन गदाा 
त्र्स्तो िग्गाहरुिध्रे् कुन ै वकिािे सडक छोएको िहेछ भने सम्पणुा िग्गािाई एउटै ्िट िानी 
िूल्र्ांकन गिीनेछ। 

ति, िग्गाको सडकिे छोएको िग्गाको हद तोवकएको अवस्थािा सो हद भन्दा पछालडको 
िग्गािाई सडकिे छोएको कार्ि गरिने छैन। 

(१०) गाउँपालिकािे संिचनाको िूल्र्ांकन गदाा लसनेिा हि, ठूिा उद्योग, किकाििाना 
िस्ता संिचनाहरुको स्थिगत रुपिा नै नापिाँच गिी िूल्र्ांकन गना सक्नेछ। 

१२  िूल्र्ाकंन सलिलतसम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) गाउँपालिकािे  सम्पत्तिको िूल्र्ांकन आिाि तर्ाि गिी 
लसफारिस गना ि िूल्र्ांकन सम्बन्िी सिस्र्ा सिािान गनाका िालग िार्सझुाव पेर्श गना देहार् 
बिोत्तििको  सम्पत्ति कि िूल्र्ांकन सलिलत गठन गनेछाः- 

१. उपाध्र्क्ष        -संर्ोिक  

२. प्रलतलनिी, िािपोत कार्ाािर् वा कार्ापालिकाको सम्बत्तन्ित र्शािा -सदस्र्   

३. प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत      -सदस्र्  

४. र्ोिना र्शािा प्रििु        -सदस्र् 

५. िािश्व र्शािा प्रििु       -सदस्र् सत्तचव 

(२) िूल्र्ांकन सलिलतको बैठक कत्तम्तिा िवहनािा एकपटक बस्न ु पनेछ। सलिलतको 
सदस्र्िे गाउँ कार्ापालिका सदस्र्िे पाएसिह बैठकभिा पाउनेछ। 

(३) िूल्र्ांकन सलिलतको काि, कताव्र् ि त्तिम्िेवािी देहार् बिोत्तिि हनुेछाः– 

क)  गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका िग्गाको क्षेत्र ववभािन गिी अनसूुची ( ६ बिोत्तििको 
ढाँचािा न्रू्नति िूल्र्ांकन दि लसफारिस गने। र्सिी िूल्र्ांकन लसफारिर्श गदाा 
सडकिे छोएको िग्गाको अलिकति िम्वाईको लसिा सिेत िोल्न ुपनेछ। 

ि)  संिचनाका हकिा सोको बनोट, िहेको स्थान, प्रर्ोग ि िाभिाई सिेत ववचाि गिी 
अनसूुची – ७ बिोत्तििको ढाँचािा िूल्र्ांकन दि लसफारिस गने। 

ग)  िग्गा तथा संिचनाको िूल्र्ांकन दि लसफारिस गने प्रर्ोिनका िालग स्थिगत 
अध्र्र्न, छिफि तथा पिािर्शा गोष्ठीको आर्ोिना गने। छिफि एवं पिािर्शाका 
िालग आवश्र्कता अनसुाि स्थानीर् संघसंस्था तथा टोि ववकास संगठनका 
प्रलतलनलििाई सिेत आिन्त्रण गने। 

घ)  सभािे स्वीकृत गिेको िूल्र्ांकनउपि कुनै किदातािाई त्तचि नबझुी लनवेदन ठदएिा 
सोको िाँचबझु गिी लनणार्का िालग गाउँपालिका सिक्ष पेर्श गने। 

ङ)  िूल्र्ांकन सम्बन्ििा प्राप्त गनुासा तथा उििुीहरूिा िार्सवहत लनणार्का िालग 
गाउँपालिका सिक्ष लसफारिस सवहत पेर्श गने। 

च)   सम्पत्ति कि व्र्वस्थापनका िालग गाउँपालिकािे तोवकठदए बिोत्तििका अन्र् कार्ाहरू 
गने। 

छ)  िूल्र्ांकन सलिलतिे सम्पत्ति िूल्र्ांकन गदाा प्रचलित बिाि िूल्र्िाई आिाि बनाउने। 
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ि)  किदातािे पेर्श गिेको िग्गाको िूल्र्ांकन अस्वभाववक रुपिा बढी पाइएिा छानववन 
गिी िूल्र्ांकन गने। 

(४) िूल्र्ांकन सलिलतिे िार्सझुाव तथा सिसल्िाहका िालग आवश्र्क ठानेका वडा 
अध्र्क्ष तथा अन्र् व्र्त्तििाई िूल्र्ांकन सलिलतको बैठकिा आिन्त्रण गना सक्नेछ। र्स्ता 
आित्तन्त्रत सदस्र्िे िूल्र्ांकन सलिलतका सदस्र्िे पाएसिह सवुविा पाउने छन।् 

१३. किदाताको सम्पत्तिको िूल्र्ाकंनाः (१) प्रत्रे्क किदाताको सम्पत्तिको िूल्र्ांकन अनसूुची-८ बिो 
त्तििको िूल्र्ांकन फािािको ढाँचािा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे तोकेको किाचािीिे गनेछन।् 

ति, प्रिाणीक सफ्टवर्ि प्रर्ोग गिी सम्पत्तिको िूल्र्ांकन गना र्सिे वािा परु्ााएको िालनने छैन। 

(२) िग्गाको िूल्र्ांकन गदाा सािान्र्ताः किदाता स्वरं्िे पेर्श गिेको िूल्र्ांकन दिका 
आिाििा गरिनेछ। 

ति, किदातािे पेस गिेको िूल्र्ांकनको दि सभािे तोकेको न्रू्नति दिभन्दा कि भएिा 
सभािे तोकेको न्रू्नति िूल्र्ांकन दिअनसुाि िूल्र्ांकन गरिनेछ। 

(३) किदातािे दात्तििा गिेको िूल्र्ांकन दििा सािान्र्तर्ा तीन वषासम्ि कुनै पलन 
संर्शोिन गरिने छैन। 

ति, किदातािे आफ्नो सम्पत्तिको िूल्र्ांकनिा संर्शोिन गना चाहेिा लनिको लनवेदनका 
आिाििा कािण िनालसव भएिा गाउँपालिकािे तीन वषािा एकपटकसम्ि िूल्र्ांकन दि संर्शोिन 
गरिठदन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोत्तिि िूल्र्ांकन दि संर्शोिन गदाा सभािे स्वीकृत गिेको न्रू्नति 
िूल्र्ांकन हदभन्दा कि हनुे गिी संर्शोिन गना सवकने छैन। 

(५) संिचनाको िूल्र्ांकन प्रर्ोिनका िालग ह्रास कट्टी गदाा अनसूुची – ९ बिोत्तििको 
दििेट अनसुाि तीन वषाका िालग एकैपटक गरिनेछ। र्सिी हस कट्टी गदाा संिचनाको दर्श प्रलतर्शत 
िूल्र्िाई र्शेष िूल्र् कार्ि िात्ति नब्बे प्रलतर्शतसम्ि हस कट्टी गरिनेछ। 

१४.  ववविण पेस नगने किदाताको सम्पत्तिको िूल्र्ाकंन सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) कुनै  किदातािे 
आफ्नो सम्पत्तिको ववविण दात्तििा नगिेिा गाउँपालिकािे त्र्स्ता व्र्त्तििाई ववविण दात्तििा गना 
लित्तित आदेर्श वा सूचना ठदन सक्नेछ। त्र्स्तो आदेर्श वा सूचनाको िानकािी पत्रपलत्रका, इिेि 
वा फ्र्ाक्सिाफा त पलन िािी गना सवकनेछ। र्स्तो आदेर्श पाएको वा सूचना िािी भएको लिलतिे 
वाटोको म्र्ाद वाहेक तीस ठदनलभत्र आफ्नो सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गनुापने दावर्त्व सम्बत्तन्ित 
किदाताको हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तिि सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गना ठदएको सिर्ावलिलभत्र 
सम्पत्तिको ववविण दात्तििा नगिेिा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृत वा तोवकएको किाचािीिे स्थिगत 
रूपिा बझुी अनिुालनत कि तोकी ववविण बझुाउन लित्तित आदेर्श ठदन सक्नछे। 

ति, िूल्र्ांकन सलिलत कार्ाित िहेको अवस्थािा भने र्स बुदँा बिोत्तििको कार्ा िूल्र्ांकन 
सलिलतिे गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोत्तििको आदेर्श पाएको लिलतिे पैंतीस (३५) ठदनलभत्र र्थाथा ववविण 
पेर्श गिी िरिवानाका साथै कि िकि चिुा गने दावर्त्व सम्बत्तन्ित किदाताको हनुे छ। 
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(४) उपदफा (२) बिोत्तििको आदेर्श पाएको लिलतलभत्र पलन किदातािे ववविण बझुाई कि 
दात्तििा नगिेिा गाउँपालिकािे लनिको नाििा िहेको चिअचि सम्पत्ति िोक्का िािी सेवा वन्द गने 
वा अन्र् कुनै तरिकािे कि असिु गना सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोत्तिि कि असिु गदाा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे िागेको सम्पूणा 
िचासिेत सम्बत्तन्ित किदाताबाट असिुउपि गना सक्नेछ। र्स्तो िचा लनििे लतनुापने कि 
िकिको दोब्बिभन्दा बढी हनुेछैन। 

(६) कुनै किदातािे बैंक वा ववत्तिर् संस्थािा लितोवापत िािेको सम्पत्तिको बैंकिे सम्पत्ति 
कि चिुागना चाहेिा बैंकको अनिुोििा प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे त्र्स्तो लितो िग्गाको िात्र 
िूल्र्ांकन गिी सम्पत्ति कि असूि गना सक्नेछ। 

 
 
 
 

परिच्छेद-५ 

 सम्पत्ति किको दििेट लनिाािण तथा लबलिङ सम्बन्िी व्र्वस्था 
१५.   सम्पत्ति किको दििेट तथा अन्र् र्शलु्क लनिाािणाः (१) गाउँपालिकाको स्थानीर् आलथाक ऐन 

बिोत्तिि सभािे  सम्पत्ति किको स्ल्र्ाब तथा दि लनिाािण गने छ। 

(२) गाउँपालिकािे सभाको लनणार् बिोत्तिि गाउँबासीहरूिाई फोहोििैिा व्र्वस्थापन, 

सिसफाइ, सडकबिी, ढि लनकास िस्ता आफूिे उपिब्ि गिाउने सेवासवुविाका लनत्तम्त सम्पत्ति 
किको लनत्तित प्रलतर्शत र्शलु्क वा दस्तिु थप गिी िगाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोत्तिि थप सेवासवुविाको लनत्तम्त िगाइएको थप र्शलु्क वा 
दस्तिुबापत उठेको िकिको अिग वहसाब िािी सम्बत्तन्ित सेवासवुविाका िालग िात्र िचा गनुा 
पनेछ। उि सेवा उपिब्ि गिाएबापत अन्र् कुनै तरिकाबाट वा अन्र् कुनै लनकार्िे पनुाः र्शलु्क 
वा दस्तिु लिन पाउने छैन। 

१६.  कि लबलिङाः (१) सम्पत्तिको िूल्र्ांकन तथा कि लनिाािण भइसकेपलछ अनसूुची – १० 
बिोत्तिि ढाँचािा  सम्पत्ति किको लबिक तर्ाि गिी किदातािाई उपिब्ि गिाउन ुपदाछ। 

(२) सम्पत्ति कि लबिकको पवहिो प्रलत सम्बत्तन्ित किदातािाई उपिब्ि गिाई दोस्रो प्रलत 
सम्बत्तन्ित किदाताको फाइििा िाख्न ुपनेछ। 

(३) सम्पत्ति किको लबिक गाउँपालिकािे सम्बत्तन्ित किदातािाई िानकािी गिाउन 
पत्राचाि, इिेि, एसएिएस आठदको िाध्र्िवाट किदाताहरूिाई ठदन सवकनेछ। 

(४) सम्पत्ति किको लबिक किदातािाई बझुाउन गाउँपालिकािे आपसी सम्झौताका 
आिाििा कुनै सािदुावर्क संघसंस्था, टोि ववकास संगठन वा लनिी क्षेत्रिाई परिचािन गना 
सक्नेछ। 

(५) गाउँपालिकाबाट सम्पत्ति किको लबिक तर्ाि भइनसकेको अवस्थािा किदातािे कि 
बझुाउन चाहेिा तत्कािै लबिक तर्ाि गिी असिु गनुा पनेछ। 

(६) गाउँपालिकािे िािी गिेको लबिक उपि कसैिाई त्तचि नबझेुिा अनसूुची – ११ को 
ढाँचािा गाउँपालिका अध्र्क्ष उििुी ठदन सक्नेछन।् र्सिी पना आएको लनवेदन अध्र्क्षिे िाँचबझु 
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गना िगाई एक िवहना लभत्र लनणार्का िालग गाउँपालिकािा पेस गना िगाउन ु पनेछ ि 
गाउँपालिकािे गिेको लनणार् नै अत्तन्ति हनुेछ। 

 

परिच्छेद – ६ 

 सम्पत्ति कि असिुी सम्बन्िी व्र्वस्था 
१७.  सम्पत्ति कि असिुीाः (१) गाउँपालिकािे  सम्पत्ति कि संकिनका िालग गाउँपालिकाको िािस्व 

र्शािा गठन गिी कार्ा गनेछ।  सम्पत्ति किसम्बन्िी सम्पूणा अलभिेिहरू उि र्शािा प्रििुको 
त्तिम्िािा िहनेछ। 

(२) सम्पत्ति किको संकिन अनसूुची – १२ बिोत्तििको नगदी िलसदबाट हनुेछ। नगदी 
िलसदको पवहिो प्रलत सम्बत्तन्ित किदाताको फाइििा िािी दोस्रो प्रलत सम्बत्तन्ित किदातािाई 
उपिब्ि गिाउन ुपनेछ। 

(३) सम्पत्ति कि असिुी िकिको दैलनक ववविण अनसूुची अनसूुची – १३ बिोत्तििको 
ढाँचािा तर्ाि गिी सोको भोलिपल्ट बैंक दात्तििा गनुा पनेछ। बैक भौचि ि ववविण आलथाक 
प्रर्शासन र्शािािा बझुाउन ुसम्बत्तन्ित र्शािा प्रििुको कताव्र् हनुेछ। 

(४) दफा ६ को उपदफा (१) बिोत्तिि सम्पत्ति कि निाग्ने भनी तोवकएका सम्पत्तिका 
हकिा गाउँपालिकािे सम्पत्तिको िूल्र्ांकन गिी कि निाग्ने व्र्होिा िनाई नगदी िलसद उपिब्ि 
गिाउन ुपनेछ। 

ति, दफा १५ को उपदफा (४) बिोत्तिि िगाइएको सेवार्शलु्क तथा दस्तिु बझुाउन ु
सम्बत्तन्ित सेवाग्राहीको कताव्र् हनुेछ। 

(५) किदाताहरूिे गाउँपालिकािा सम्पत्तिको ववविण दात्तििा नगिेकोेे वा गाउँपालिकािे 
सम्पत्ति पवहचान गना नसकेका कािणिे कुनै किदाता कि लतने दावर्त्वबाट ििु हनुे छैनन।् 

(६) गाउँपालिकािे आलथाक वषाको श्रावण १ गतेबाट सम्पत्ति कि बतु्तझलिन नसक्न े
अवस्था उत्पन्न भई केही ठदन ढीिा हनु गएिा लनत्तित अवलिसम्िका िालग सम्पत्ति कि ििौटी 
लिई फुकुवापत्र ठदन सवकनेछ। 

(७) किदातािे अग्रीि रुपिा सम्पत्ति कि बझुाउन चाहेिा गाउँपालिकािे िाग्ने किको 
अनिुान गिी अग्रीि रुपिा िकि बझु्न सक्नेछ। गाउँपालिकािे र्सिी बझेुको िकििाई ििौटीको 
रुपिा िात्ति प्रत्रे्क बषा कि िकििा लििान गनेछ। 

(८) किदातािे वक्र्ौता िकििध्रे् केही िकि वझुाउन चाहेिा गाउँपालिकािे अलिल्िा 
वषाहरुको ििर्शाः िकि बतु्तझलिन सक्नेछ। 

ति र्सिी वक्र्ौता असिु गदाा अलिल्िो वषाको वाँकी िात्ति चाि ुआलथाक वषाको कि 
िकि बझु्न पाइने छैन। बझेुको पाईएिा गाउँपालिकािाई भएको नोक्सानी सम्वत्तन्ित किाचािीवाट 
असिु उपि गरिनेछ। 

परिच्छेद-७ 

पिुस्काि, लिनाहा तथा दण्ड िरिबाना सम्बन्िी व्र्वस्था 
१८.  ववविण दात्तििा नगिेिा िरिबाना हनुेाः (१) गाउँपालिकािे सम्पत्ति ववविण दात्तििा गना तोकेको 

म्र्ादलभत्र दात्तििा नगिेिा अनसूुची- १४ बिोत्तिि थप र्शलु्क लिई सम्पत्तिको ववविण बतु्तझ 
लिनेछ। 
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(२) किदातािे भmूट्टा ववविण दात्तििा गिेको प्रिात्तणत भएिा लनिको सम्पत्तिको पनुाः 
िूल्र्ांकन गिी िरिबाना सवहतको कि िकि असिु उपि गरिनेछ। र्स्तो िरिबाना िकुाएको 
सम्पत्तििा लनर्िानसुाि िाग्ने कि िकिको प्रलत वषा ५० प्रलतर्शतिे हनु आउने िकि बिाबि 
हनुेछ। 

(३) सम्पूणा िग्गाको ववविण दात्तििा नगिेको, सडकिे छोएको सम्वन्िी ववविण सवह 
नठदएको, एउटै व्र्त्तिको सम्पत्तिको दईु पटक सम्पत्ति ववविण दात्तििा गिेको, सक्कि कागिातिाई 
केििेट गिी अन्र्था गिेको, संिचनाको पूिा तल्िाको संख्र्ा उल्िेि नगिेको, एक तल्िाको 
क्षेत्रफििा पन्र प्रलतर्शतभन्दा बढी फिक पािेको, संिचनाको प्रकाि तथा बनोटको वकलसि फिक 
पािेको ि संिचनाको प्रर्ोग सम्बन्ििा गित ववविण दात्तििा गिेको पाइएिा सोिाई भmूट्टा 
ववविण दात्तििा गिेको िानी उपदफा (२) बिोत्तिि पनुाः कि लनिाािण गिी सोही बिोत्तिि 
िरिबानासिेत असिुउपि गरिनेछ। 

(४) कुनै सम्पत्ति िनीिे झटु्ठा ववविण दात्तििा गिेको भनी गाउँपालिकािा उििुी प्राप्त 
भएिा सो उििुीउपि ३५ ठदनलभत्र िाँचबझु गनुा पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोत्तििको उििुी सही ठहरिएिा उििुी ठदने व्र्त्ति, संगठन वा 
संस्थािाई िरिबानाको ५० प्रलतर्शत पिुस्काि ठदई सोको अलभिेि गो्र् िात्तिनेछ। 

१९. कि छूट तथा िरिबानासम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलभत्रका सम्पत्ति िनीिे प्रत्रे्क 
वषाको  सम्पत्ति कि सोही आलथाक वषालभत्र भिुानी गरिसक्न ुपनेछ। 

(२) प्रत्रे्क आलथाक वषािा बझुाउनपुने सम्पत्ति कि सोही आलथाक वषाको पौष िसान्तलभत्र 
बझुाएिा िाग्ने कि िकििा दर्श प्रलतर्शत छूट ठदइनेछ। 

(३) बक्र्ौता कि भिुानी गदाा देहार् अनसुाि िरिबाना िाग्नेछ ेाः 
क) एक वषाको बक्र्ौतािा सोको पन्रह प्रलतर्शतिे हनु आउने िकि। 

ि) एक वषाभन्दा बढीको बक्र्ौतािा प्रलतवषा लबस प्रलतर्शतिे हनु आउने िकि। 

(४) पाँच वषासम्ि सम्पत्ति कि भिुानी नगने किदाताका नाििा िहेको घििग्गा 
ित्तिस्रेसन िोक्का िाख्न ेकािबाही गरिनेछ। 

(५) घििग्गा िोक्का िािेको दस वषासम्ि पलन किदातािे कि चिुा नगिेिा सम्बत्तन्ित 
किदाताको सम्पत्ति प्रचलित काननुबिोत्तिि कि तथा िरिबाना असिुउपि गना सवकनेछ। 

(६) पाँच वषाभन्दा बढी सिर्को सम्पत्ति कि बक्र्ौता िाख्न ेकिदातािाई गाउँपालिकािे 
उपिब्ि गिाउँदै आएको आकत्तस्िक बाहेकका अन्र् सेवा ि सवुविा िोक्का िाख्न सक्नेछ। 

(७) िािस्व र्शािाबाट एकवकृत सम्पत्ति कि सिेतका कि चिुा भएको प्रिाण पेस 
नगिेसम्ि गाउँपालिकाबाट नर्ाँ सेवा तथा सवुविाहरू उपिब्ि गिाइने छैन। 

(८) र्ो कार्ववलि बिोत्तिि लनिाािण भएका कि तथा िरिबाना गाउँपालिकाको कुनै पलन 
लनणार्बाट छूट वा लिनाहा ठदन पाइने छैन। र्ो दफा ववपिीत गाउँपालिकाको कुन ै सलिलत, 

पदालिकािी वा किाचािीिे लिनाहा ठदएको िण्डिा लिनाहा ठदएको िकि लिन्हा ठदन े
पदालिकािीबाट असिु उपि गरिनेछ। 

ति, कुनै किदाताको सम्पत्ति भकूम्प, बाढी, पवहिो, आगिागी िस्ता प्राकृलतक प्रकोपका 
कािण क्षलत भएिा प्राप्त लनवेदनका आिाििा िाँचबझु गिी प्रिात्तणत भएिा क्षलत बिाबिको 
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सम्पत्तििा िाग्ने कि गाउँ कार्ापालिकािे िापदण्ड बनाई  लिन्हा ठदन सक्नेछ। र्सिी लिन्हा 
ठदएको ववबिण सात ठदनलभत्र सावािलनक गनुा पनेछ। 

(९) सम्पत्ति कि चिुा भइसकेको कुनै सम्पत्तििा सोही आलथाक वषािा पनुाः कि िाग्न े
छैन। 

(१०) सम्पत्ति कि िागू हनुपुूवा उि सम्पत्तििा िाग्ने भलुिकि, िािपोत तथा घििग्गा 
कि बझुाउने दावर्त्व सम्बत्तन्ित किदाताको हनुेछ। 

(११) सम्पत्ति कि िागू हनुभुन्दा अत्तघका आलथाक वषाको स्थानीर् तहिे लनिाािण गिेको 
भलुिकि, िािपोत घििग्गा कि चिुा नभएसम्ि गाउँपालिकािे सम्पत्ति कि बतु्तझलिने छैन। 

(१२) कृवष र्ोग्र् िलिनहरुिाई कृवषिा प्रर्ोग नल्र्ाई वाँझो िािेिा त्र्स्ता किदातािाई 
आलथाक ऐन अनसुाि थप र्शलु्क लिन सक्नेछ। 

 
 
 

परिच्छेद- ८ 

ववववि 

२०. पिािर्शादाता लनर्िु गनासक्नेाः  सम्पत्ति किको िूल्र्ांकन गिी लबिक तर्ाि गने काि िौिदुा 
किाचािीबाट लनिाारित सिर्िा सम्पन्न गना नसवकने भएिा गाउँपालिकािे सिर्, िागत ि कार्ा 
क्षेत्र तोकी छोटो अवलिका िालग पिािर्शादाता लनर्िु गिी कार्ा गना  सक्नेछ। 

२१. किाचािीिाई अलतरिि सिर् कार्ा गिाए बापत सवुविा ठदनसक्नेाः (१)  सम्पत्ति किको िूल्र्ांकन 
गिी लबिक तर्ाि गने काि लनिाारित सिर्िा कार्ाािर् सिर्लभत्र सम्पन्न गना िौिदुा 
किाचािीिाई अलतरिि सिर् कार्ा गिाउन सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तिि काि गिेबापत किाचािीहरुिाई प्रलत एकाई कार्ाको लनलिि 
गाउँपालिकािे तोकेको दििे थप सवुविा ठदन वा तिविा थप अलतरिि भिा ठदन सवकनेछ। 

२२. कागिातको गो्र्तााः (१)  सम्पत्ति कि प्रर्ोिनका िालग किदाताबाट प्राप्त कागिात तथा 
अलभिेि गो्र् िात्तिनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोत्तििको कागिात तथा अलभिेि गाउँपालिकाको प्रर्ोिन बाहेक 
अन्र् कार्ािा प्रिाण िाग्न ेछैन।  

ति, कुनै सिकािी लनकार्बाट सोसम्बन्िी िानकािी िाग भई आएिा प्रििु प्रर्शासकीर् 
अलिकृतिे उपिब्ि गिाउन सक्नेछ। 

२३. िाता तथा फािािाः  सम्पत्ति किको प्रर्ोिनका िालग गाउँपालिकािे आवश्र्क िाता तथा 
फािािको ववकास गिी िागू गना सक्नेछ। 

२४. सम्पत्ति िूल्र्ाकंन लसफारिर्श तथा घिवाटो प्रिात्तणतको आिािाः  सम्पत्ति किका िालग किदातािे 
गाउँपालिका सिक्ष दात्तििा गिेको सम्पत्ति ववविणका आिाििा गाउँपालिकािे सम्पत्तिको 
िूल्र्ांकन लसफारिस तथा घिवाटो प्रिात्तणत गना सक्नेछ। 

२५. सहर्ोग लिनसक्नेाः गाउँपालिकािे िग्गा तथा संिचनाको िगत अद्यावलिक गने प्रर्ोिनका िालग 
िग्गाको नापी गिाउने, िग्गा िरिद ववविको सूचना प्राप्त गने, िग्गाको िूल्र्ांकन दि कार्ि गने 
िस्ता कार्ािा त्तिल्िा त्तस्थत कार्ाािर्हरुको सहर्ोग प्राप्त गना सक्नेछ। 
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२६. सम्िान गनेाः गाउँपालिकािे हिेक बषा सभाबाट सबैभन्दा बढी कि लतने, सिर्िा नै कि बझुाउने, 
किदातािाई कि लतना प्रोत्साहन गने ि  सम्पत्ति कि असिुीिा सहर्ोग प¥ुर्ाउने किदातािध्रे्बाट 
उत्कृष्ट किदाता छनौट गिी सम्िान गना सक्नेछ। 

२७. ववविण सावािलनक गनुापनेाः गाउँपालिकािे िालसक रूपिा असिु भएको  सम्पत्ति कि ि वावषाक 
रूपिा उठेको  सम्पत्ति कि तथा सो सम्बन्ििा भएका विर्ाकिापको सिीक्षा सवहतको वावषाक 
प्रलतबेदन सावािलनक गनुा पनेछ। 

२८. अलभििुीकिण कार्ाििाः  सम्पत्ति कि िागू गनुापूवा गाउँपालिकाबाट पदालिकािी, किाचािी तथा 
सिोकािवािािाई िानकािी गिाउन तथा िार् सझुाव संकिन गना अलभििुीकिण कार्ािि 
सञ्चािन गना ि र्स्तो कि िाग ु गिेका नगिपालिका ि गाउँपालिकाको अध्र्र्न भ्रिण गना 
सवकनेछ। 

३०. अलिकाि प्रत्र्ार्ोिनाः र्ो कार्ाववलि बिोत्तिि प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतिे आफुिाई प्राप्त अलिकाि 
िातहतका कुनै किाचािीिाई प्रत्र्ार्ोिन गना सक्नेछ। 

३१. कार्ावविीको व्र्ाख्र्ााः र्ो कार्ाववलिको अत्तन्ति व्र्ाख्र्ा कार्ापालिका वा कार्ापालिकाको अलिकाि 
प्राप्त लनकार्िे गनेछ। 

३२. कार्ावविी संर्शोिनाः र्ो कार्ाववलिका प्राविानहरूिा कार्ापालिकािे आवश्र्क संसोिन गना सक्ने 
छ। 

३३. बािा अडचन फुकाउाः स्थानीर् सिकाि संचािन ऐन, २०७४ तथा र्स कार्ाववलििा व्र्वस्था भए 
वाहेकका ववषर्िा नीलतगत लनणार् गना आवश्र्क भएिा त्र्स्तो लनणार् कार्ापालिकािे गनेछ। 
ववर्शेष अवस्था पिी सम्पत्ति िूल्र्ांकन गरिएको तीन वषा पलछ पनुाः सम्पत्ति िूल्र्ांकन गना नसक्ने 
अवस्था आएिा सभािे अत्तघल्िो िूल्र्ांकनिाई आिाि िानी  सम्पत्ति कि असिु गने व्र्वस्था गना 
सक्नेछ। 
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अनसूुची- १ 

(दफा ३ संगसम्बत्तन्ित) 

 सम्पत्ति किको दि 

लस.नं. करको शे्रर्ी 

दररेटरु. 

कैलिर्त 
आ.व.२०७६/०७७ 

आ.व. 

२०७७/०७८ 

१ रु २ िािसम्ि -          50    

२ रु २ िाि १देत्ति ५ िाि सम्ि -         100    

३ रु ५ िाि १देत्ति १० िाि सम्ि -         200    

४ रु १० िाि१ देत्ति १५ िाि सम्ि -         300    

५ रु १५ िाि१ देत्ति २० िाि सम्ि -         400    

६ रु २० िाि१ देत्ति २५ िाि सम्ि -         700    

७ रु २५ िाि१ देत्ति ३० िाि सम्ि -         800    

८ रु ३० िाि१ देत्ति ३५ िाि सम्ि -       1,000    

९ रु ३५ िाि१ देत्ति ४२ िाि सम्ि -       1,200    

१० रु ४२ िाि१ देत्ति ५० िाि सम्ि -       1,400    

११ रु ५० िाि१ देत्ति ६० िाि सम्ि -       2,000    

१२ रु ६० िाि१ देत्ति ७० िाि सम्ि -       2,500    

१३ रु ७० िाि१ देत्ति ८० िाि सम्ि -       3,000    

१४ रु ८० िाि१ देत्ति १ किोड सम्ि -       4,500    

१५ रु १ किोड१ देत्ति १ किोड ५० िािसम्ि -      10,000    

१६ रु १ किोड५० िाि १ देत्ति २ किोड सम्ि -       15,000    

१७ छुट, िरिवाना तथा अन्र् 

क) 

कूनैपलन कािणवर्श िग्गाको आलिकारिक प्रिाण पत्र नभएको िग्गािा ि त्र्स्ता िग्गािा 
वनेकोघििा सम्पत्ति कि निाग्ने ति त्र्सको ववविण गाउँपालिकािे बषेनी अध्र्ावलिकगरििाखू्न 
पने भएकोिे त्र्स्ता िग्गािा बनेको घिको हकिा सम्पत्ति कि निाग्न े भएता पलन 
गाउँपालिकाको अन्र् सेवा सूवविा प्राप्त भएको हूनािे रु.१०००/-सेवा रू्शल्क िाग्नेछ। 

ि) 
प्रन्रे्कआलथाक वषािा वझुाउन पने सम्पत्ति कि सोही आ.व.का. पूस िसान्तलभत्र 

वझुाएिा िाग्ने कि िकििा १० (दर्श) प्रलतर्शत छुट हनुेछ। 

ग) 

बक्र्ौता कि भिूानी गदाािरिवाना िाग्नेछ। 

(१) एक वषाको बक्र्ौतािा िाग्नेिकिको १० प्रलतर्शत थप 

(२) एक वषा भन्दा वढीकोबक्र्ौतािा िाग्ने िकिको २० प्रलतर्शत थप 
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अनसूुची- २ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बत्तन्ित) 

..........कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

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

 सम्पत्तिको ववविण 

 

वडा नं...... 

लस.नं. 
िग्गा/घि 
िनीको 
नाि 

पेर्शा 

ठेगाना 
िग्गाको 
ववविण 

भौलतक संिचनाको 
ववविण ि वकलसि भौलतक 

संिचना 
बनेको 
लिलत 

भौलतक संिचना भौलतक संिचनाको प्रर्ोग 

प्रर्ोगकताा कैवफर्त 

बाटोक
ो नाि

 

घि नं. 

वक
.नं. 

क्षेत्रफ
ि

 

भवन
 

गोदाि
,सेड 

अन्र्
 

िम्बाई वफ
 

चौडाई वफ
 

क्षेत्रफ
ि 

वगावफ
ट

 

तिा सख्र्ा 

आ
वास

 

व्र्ापाि 

औ
द्योलगक

 

संस्थागत
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अनसूुची- ३ 

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बत्तन्ित) 

........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

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

 सम्पत्ति ववविण पेर्श गनेबािे सम्पत्ति िनीहरूिाई अत्र्न्त िरुिी सूचना 
 
 

र्स सानीभेिी. गाउँपालिकािे हािसम्ि िािपोत असूि गिी आएकोिा स्थानीर् सिकाि 
संचािन ऐन, २०७४ तथा र्स गाउँपालिकाको स्थानीर् आलथाक ऐन, २०७७ बिोत्तिि आ.व. २०७७/ 
७८ देत्ति  सम्पत्ति कि िागू गरिने भएकािे गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र िग्गा िहेका िग्गािनीहरूिाई आफ्नो 
िग्गा ि सो िग्गािा बनेको संिचनाको ववविण दात्तििा गिी गाउँपालिकािा िगत कार्ि गिाउन ुहनु र्ो 
सूचना प्रकात्तर्शत गरिएको छ। 

सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गने फािाि ........... गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्बाट र्ही 
........... गतेदेत्ति ववतिण हनुे हुँदा फािाि प्राप्त गनुाभई सो फािाििा सत्र्तथ्र् ववविण भिी आगािी  
............... गतेलभत्र गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्िा दात्तििा गनुाहनु अनिुोि गरिन्छ। र्स्तो ववविण 
िग्गािनी आफै वा लनिको सगोि परिवािका व्र्त्ति वा लनिको िञ्जुिीनािा प्राप्त व्र्त्तििे िात्र बझुाउन 
सक्नेछन।्गाउँपालिकािे तोकेको अत्तन्ति लिलतसम्ि पलन ववविण दात्तििा नगने िग्गािनीहरूिे वविम्ब 
र्शलु्क लतनुापने हुँदा तोवकएको सिर्लभतै्र आ-आफ्नो सम्पत्ति (घि ि संिचना) को ववविण पेर्श गनुाहनु 
हाठदाक अनिुोि गरिन्छ। 

 सम्पत्ति किको ववविण दात्तििा गनाका िालग आ.व. २०७६/७७ सम्िको िािपोत ि भलूिकि  
चिुागनुा पनेछ।  सम्पलत कि लतिेपलछ सो घि ि िग्गािा िािपोत, भलूिकि ि घििग्गा कि निाग्ने 
व्र्होिा सिेत िानकािी गिाइन्छ। 
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अनसूुची- ४ 

(दफा ८ को उपदफा (४) सँग सम्बत्तन्ित) 

.........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

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

 सम्पत्ति ववविण दात्तििा फािाि 

 

श्रीिान ्प्रििु प्रर्शासकीर् अलिकृतज्रू्, 

..........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, 

........., .......। 

िहोदर्, 

र्स गाउँको लिलत २०.......     गते प्रकात्तर्शत सूचनाअनसुाि िैिेिहािीिे  सम्पत्ति कि 
िूल्र्ांकनका िालग तपलसििा िेत्तिए बिोत्तििको सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गिेको छुिछौं। र्स 
बिोत्तिि गाउँिे  सम्पत्ति कि लनिाािण गरिठदएिा िेिोिहाम्रो िञ्जुि छ। तपलसििा उल्िेत्तित ववविणहरू 
झूट्टा ठहिे गाउँको लनणार् तथा काननु बिोत्तिि दण्ड सिार् सहुँिा बझुाउँिा। 

 

क) सम्पत्ति िनीको ववविण     ि) ववविण दात्तििा गने व्र्त्तिको ववविण 

१. िग्गािघििनीको नाि ि थिाः     दस्तिताः 
२. बाब ुिपलतको नाि ि थिाः      नाि ि थिाः 
३. बािे िससिुाको नाि ि थिाः      ठेगानााः  

४. पेसा िव्र्वसार्ाः       िग्गािघििनीको नातााः  

५. घि िग्गािनी बसोबास गने      लिलताः 
गा.पा.: 
वडा नं.:टोि /बस्ती /घि नं.: 
टेलिफोन नं.:  

इिेिाः     

६. सम्पत्तििनीको पारिवारिक ववविणाः 
ि. सं.   परिवािका सदस्र्हरूको नाि   सम्पत्ति िनीको नाता 
१. 
२. 
३.
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ग) सम्पत्तिको ववविणाः       

१. िग्गाको ववविणाः  

िग्गाको ववविण 
िग्गा 
िहेको 
स्थान 

िग्गािोलडएको िखु्र् 
सडक (सडकको नाि 
ि सडकको प्रकाि) 

क्षेत्र (कार्ाािर्िे 
भने) 

िग्गाको 
प्रर्ोग 

िग्गाको 
चिनचल्तीको 
िूल्र्(प्रलत) 

कैवफर्त 

 वक.नं. 
सालबक 

(गाववस ि 
वडा) 

हािको 
वडा नं. 

क्षेत्रफि 

          

          

          

          

 

२. भौलतक संिचनाको ववविणाः 

संिचना 
िहेको 
वक. नं. 

संिचनाको 
प्रकाि(घि  
गोदाि ि 
टहिा)_ 

संिचनाको भौलतक संिचनाको ववविण 

प्रर्ोगकतााको 
(स्वरं् ि 
भाडा) 

कैवफर्त 

(घि नं. 
आठदििुाउने) 

 

तल्िा िम्बाई चौडाई क्षेत्रफि 
(वगाफुट वा 
िलनङ वफट) 

बनेको 
लिलत 

संिचनाको बनोटको 
वकलसि(बनोट ि 
छाना ििुाउने) 

 संिचनाको 
प्रर्ोग 

(व्र्ा/औ/ 
सं/घ) 
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घ. कार्ाािर्िे भनेाः  

१)  किदातावाट चिुा गनुापने घििग्गा कि, िािपोत वा भलूिकि, ििििुी कि िलसदको प्रलतलिवप पेस नभएकोिा 
गाउँपालिकाबाट भएको प्रिात्तणताः    

कि र्शीषाक प्रिाणीत ववविण प्रिात्तणत गनेको दस्तित ि लिलत 

िािपोत वा भलूिकि   

घिििुी कि    

घििग्गा कि (निाग्न ेवा चिुा)   

२)  नक्सापास गिी बनाएको संिचनाको हकिा गाउँपालिकाको प्राववलिकबाट भएको प्रिात्तणताः  

संिचनाको ववविण संिचना बनकेो लिलत वगावफट वा िलनङवफट प्रिात्तणत गनेको नाि ि 
दस्तित 

    
३)  र्स ववविणसाथ संिग्न कागिातहरू। 

क) िग्गािनी प्रिाणपिुााको प्रलतलिवपाः छ/छैन। 

ि) कि बझुाएको िलसदको प्रलतलिवपाः छ/छैन। 

ग) सम्पत्तििनी उपत्तस्थत हनु नसकेिा लनििे ठदएको िञु्जिीनािााः छ/छैन। 

घ) अन्र्कागिातहरूाः 

गाउँपालिकािे सम्पत्ति ववविण दात्तििा सम्बन्ििा गिेका िखु्र् व्र्वस्थाहरूाः  

क)  गाउँपालिकािे  सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गना आह्वान गिेको सिर्ावलिलभत्र र्स फािािअनसुाि आआफ्नो 
िग्गा तथा संिचनाको सत्र्तथ्र् ववविण भिी गाउँपालिकािा दात्तििा गनुा पनेछ। 

ि)  सम्पत्तिको ववविण दात्तििा गिेपलछ िग्गा िरिदलबिी वा संिचना लनिााणको कािणिे सम्पत्ति थपघट भएिा 
सोको प्रिाणसवहतको ववविण पैंतीस (३५) ठदनलभत्र गाउँपालिकािा बझुाउन ुपनेछ। 

ग)  गाउँपालिकािे तोकेको सिर्ावलिलभत्र सम्पत्ति ववविण फािाि दात्तििा नगिेिा गाउँपालिकािे थप र्शलु्क लिई 
ववविण फािाि बतु्तझलिन सक्नेछ। 

घ)  सम्पत्तिको ववविण सम्पत्तििनी स्वरं्िे गाउँपालिकािा दात्तििागनुा पनेछ। कुन ैकािणबस िनी स्वरं् उपत्तस्थत 
भई ववविण दात्तििा गना नसकेिा सगोि परिवािका काननु बिोत्तिि उिेि पगेुका कुन ै सदस्र्िे वा 
सम्पत्तििनीको िञ्जुिीनािा प्राप्त व्र्त्तििे दात्तििा गना सक्नेछन।् 

ङ)  संर्िु स्वालित्विा िहेको सम्पत्तिको ववविण सम्पत्तििनीहरूिे संर्िुरूपिा वा सोिध्र्े कुनै एकिनािे दात्तििा 
गना सक्नेछन।् 

च)   सम्पत्ति किकािालग किदातािे गाउँपालिका सिक्ष दात्तििा गिेको सम्पत्ति ववविणको आिाििा गाउँपालिकािे 
सम्पत्तिको  िूल्र्ांकन गनेछ। 

छ)  किदातािे झटु्टा ववविण दात्तििा गिेको प्रिात्तणत भएिा लनिको सम्पत्तिको पनुाःिूल्र्ांकन गिी िरिबाना 
सवहतको कि िकि असिुउपि गरिनेछ। र्स्तो िरिबाना िकुाएको सम्पत्तििा लनर्िानसुाि िाग्न े िकिको 
प्रलतवषा ५० प्रलतर्शतिे हनुआउने िकि बिाबि हनुेछ। 

ि) सम्पूणा िग्गाको ववविण दात्तििा नगिेको, सडकिे छोएको सम्वन्िी ववविण सवह नठदएको, एउटै व्र्त्तिको 
सम्पत्तिको दईु पटक सम्पत्ति ववविण दात्तििा गिेको, सक्कि कागिातिाई केििेट गिी अन्र्था गिेको, 
संिचनाको पूिा तल्िाको संख्र्ा उल्िेि नगिेको, एक तल्िाको क्षेत्रफििा पन्र प्रलतर्शतभन्दा बढी फिक 
पािेको, संिचनाको प्रकाि तथा बनोटको वकलसि फिक पािेको ि संिचनाको प्रर्ोग सम्बन्ििा गित ववविण 
दात्तििा गिेको पाइएिा सोिाई झटु्टा ववविण दात्तििा गिेको िानीने छ। 

ववविण दात्तििा गनेको दस्तिताः  
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अनसूुची ( ५ 

(दफा १० को उपदफा (४) सँग सम्वत्तन्ित) 

.........गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

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

िग्गा तथा संिचनाको दात्तििा िािेिी वटपोट 

लस.नं. 
िग्गा 
ठदनेको 
नाि 

िग्गा 
लिनेको 
नाि 

थपघट भएको ववविण िग्गाको ववविण संिचना िग्गा 
ठदनेको 
शे्रस्तािा  
घट 
िग्गा 
तथा  

संिचना 

िग्गा 
ठदनेको 
घट्ने 

िलु्र्ङ्कण 
िकि  

िग्गा 
लिनेको] 
शे्रस्तािा 
थप 
िग्गा 
तथा  

िग्गा 
लिनेको 
थप 

िलु्र्ङ्कण 
िकि 

कैवफर्त 

िग्गा 
िलन 
संकेत+= 

ित्तिषे्ट्रसन लिलत वडा 
नं. 

िग्गा 
िहेको]क्षेत्रफि] 

साववक 
वकिा 
नं. 

हािको 
वकिा 
नं. 

क्षेत्रफि] प्रकाि वकसि 

                                    

                                    

                                    

 
               

सम्िग्न कागिातहरुाः                 

                  
 
 

तर्ाि गनेको सही             प्रिात्तणत गनेको सही  
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अनसूुची- ६ 

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

िग्गाको न्रू्नति िूल्र्ाकंन हद 

वडा नं. .... 
 

िखु्र् क्षते्र स्थान न्र्नुति िलु्र् प्रलत रु. 
क) व्र्ापारिक क्षेत्र-     

  

  

  

  

ि) आवालसर् क्षेत्र-    

  

  

  

ग) कृवष क्षेत्र-  
 

  

  

  

  

  

घ) बन तथा वगि क्षेत्र-   
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अनसूुची- ७ 

(दफा १२ को उपदफा (३) (ि) सँग सम्बत्तन्ित) 

संिचनाको िूल्र्ाकंन दि (वगा वफटिा) 

क्षेत्र 

आि.लस.लस. फे्रि स्टक्चि ढुङ्गा इट्टािा लसिेन्टको िोडाई 
िस्ता, ढुङ्गा, छाना 

िाटोको िोडाईिा इट्टावा ढुङ्गाको गािो – 
िस्ता/ढुङ्गाको छाना 

ढुङ्गा िाटो िोडाई ििको छाना 

ब्र्ापारिक,औद्योलगक तथा 
संस्थागत बसोबास 

ब्र्ापारिक, 

औद्योलगकतथा 
संस्थागत 

बसोबास  

ब्र्ापारिक, औद्योलगकतथा 
संस्थागत बसोबास  

ब्र्ापारिक,  

औद्योलगक तथा 
संस्थागत 

बसोबास  

क ब्र्ापारिक क्षेत्र         

ि आवासीर् क्षेत्र 
        

ग कृवष के्षत्र 
        

घ बनतथावगि क्षेत्र 
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अनसूुची - ८ 

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्वत्तन्ित) 

.............गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,......... 
 सम्पत्तिको िूल्र्ाकंन फािाि 

 

किदाताको संकेत नम्विाः              कि लनिाािण गिेको आ.व.: 
िग्गा ि घि घनीको नािाः                

ठेगानााः                   

टोि ि बस्ती ि घि नं.: 
जग्गाको वििरण 

जग्गा

को 

कायम 

मूल्य 

भौविक संरचनाको वििरण 

भौविक 

संरचना

को 

कायम 

मुल्य 

सम्पवि

को कर 

लागे्न 

कुल 

मूल्य 

(जग्गा + 

संरचना) 

साविक

को 

गाविस र 

िडा 

हाल

को 

िडा र 

टोल 

वक

िा 

नं. 

के्षत्रफल घरले 

चचेको 

जग्गा 

रहे

को 

के्षत्र 

एका

ई 

मुल्य 

प्रवि 

प्रका

र 

ि

ल्ला 

बनोट

को 

वकवसम 

प्रयो

ग 

के्षत्रफ

ल 

एका

ई 

मुल्य 

शुरुको 

मुल्याङ्क

न 

पुरा 

भए

को 

िर्ष 

ह्रास 

कट्टी 

प्रविश

ि 

ह्रास 

कट्टी 

हुने 

रक

म 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                

कि र्ोग्र्  सम्पत्तिको िूल्र् रु .............. 
बावषाक  सम्पत्ति कि िम्िा रु ............. 
अक्षेरुपीाः                   

िूल्र्ांकन लिलताः               िूल्र्ांकन कताााः
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अनसूुची– ९ 

(दफा १३ को उपदफा (५) सँग सम्बत्तन्ित) 

संिचनाको ह्रास कट्टी दि 

संिचनाको 
वकलसि 
 

संिचनाको आर् ु

आि.लस.लस. 
फे्रि स्टक्चि 

ढुङ्गा इट्टािा लसिेन्टको 
िोडाई िस्ता, ढुङ्गा, छाना 

िाटोको िोडाईिा 
इट्टावा ढुङ्गाको गािो – 
िस्ता÷ढुङ्गाको छाना 

ढुङ्गा िाटो िोडाई 
ििको छाना 

बावषाक १% १.5% १.5% 2% 
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अनसूुची( १० 

(दफा १६ को उपदफा (१) सँग सम्बत्तन्ित) 

..............गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

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

 सम्पत्ति कि लबिक 

लबिक नं. :         आ.व. : 
िग्गािघिघनीको नािाः        किदाता संकेत नं. : 
ठेगानााः          लबिक बनेको लिलताः 
टोििबस्तीि घि नं.:        िातापाना नं.: 

िग्गाको ववविण िग्गाको 
कार्ि 
िलु्र् 

भौलतक संिचनाको ववविण भौलतक 
संिचनाको 
कार्ि िलु्र् 

सम्पत्तिको 
िलु्र् सालबक 

गाववस/वडा 
हािको 
वडा 

वक.नं. क्षेत्रफि क्षेत्र एकाई 
िलु्र् 

प्रकाि तल्िा वकलसि प्रर्ोग क्षेत्रफि 
व.वक.िो.लि 

सरुुको 
िलु्र् 

ह्रास 
कट्टी 

                

                

                

                

                

                

एवककृत सम्पत्तिको िम्िा िलु्र् 
 

 

सम्पत्ति कि    

अन्र् र्शलु्क (.........)   

कुि िम्िा रु.  
आ.व. .......का िालग तपाईंको सम्पत्तििा उपिोि बिोत्तिि कि तथा र्शलु्कहरू लनिाािण भएको हुँदा सिर् लभतै्र कि भिुानी गनुाहनु अनिुोि गरिन्छ।कि 
लनिाािण सम्बन्िी कुनै कुिािा त्तचि नबझेुिा ३५ ठदनलभत्र अध्र्क्ष÷प्रििु सिक्ष लनवेदन गना सवकने व्र्होिा सिेत अनिुोि गरिन्छ। 

लबि तर्ाि गनेाः                                                                                                  स्वीकृत गने 
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अनसूुची– ११ 

(दफा १६ को उपदफा (६) संग सम्बत्तन्ित) 

गाउँको लनणार् उपि त्तचि नबझेुिा किदातािे ठदने लनबेदन 

 

श्रीिान ्अध्र्क्षज्रू्,  

गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्,  

..........., .........। 

 

ववषर्ाः-आवश्र्क कािबाही गरिपाऊँ। 

 

 उपिोि सम्बन्ििा र्स गाउँपालिकाबाट लिलत ................. िा िािी गरिएको  सम्पलत किको 
िालग लनिाारित िूल्र्िा लनम्न कुिािा िेिो त्तचि नबझेुको हुँदा म्र्ाद लभतै्र देहार् बिोत्तििका कागिातहरू 
संिग्न िािी आवश्र्क कािवाहीको िालग र्ो लनवेदन पेर्श गिेको छु। 

त्तचि नबझेुका कुिाहरूाः 
.............................................................  
........................................................ 
............................................................ 

संिग्न कागिातहरूाः  

      
 

लनवेदक 

नाि थिाः– 

ठेगानााः– 

दस्तिताः–  

लिलताः 
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अनसूुची( १२ 

(दफा १७को उपदफा (२) सँग सम्बत्तन्ित) 

.............गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर्, ........., ........ 

 सम्पत्ति किको नगदी िलसद 

िग्गािनी संकेत नं. : 
िलसद नं. :             कि बझुाएको आ.ब. : 
िग्गािघि घनीको नाि :              बझेुको लिलताः  

ठेगानााः                किदाता संकेत नं. :  

टोि ि बस्ती ि घि नं. :            िातापाना नं. : 
जग्गाको वििरण जग्गाको 

कायम मुल्य 

भौविक संरचनाको वििरण ह्रास 

कट्टी 

संचरचनाको 

कायम मुल्य 

सम्पविको 

मुल्य 

कैवफयि 

साविक 

गाविस र 

िडा 

हालको 

िडा 

वक.नं. के्षत्रफल जग्गा 

रहेको के्षत्र 

प्रकार िल्ला वकवसम प्रयोग के्षत्रफल ि.वफ 

               

               

               

               

 सम्पत्तिको िम्िा िलु्र् 
  

सम्पत्ति कि      

अन्र् र्शलु्क 
    

बक्र्ौता (आ.व. ........ देत्ति ......... सम्ि)     

िरिवाना     

छुट 
    

कुि िम्िा िकि रु.     

अक्षिेपी रु.                िकि बतु्तझलिनेको सहीाः 
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अनसूुची( १३ 

(दफा १७ को उपदफा (३) सँग सम्बत्तन्ित) 

 सम्पत्ति कि असिुीको दैलनक ववविण फािाि 

 

िवहनााः          गतेाः  

िलसद नं. किदाताको नाि असिुी िकि कैवफर्त 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

उपिोि बिोत्तििको िम्िा िकि अक्षरूपी रु..............को बैंकको बैंक बैंक भौचि िनगद बिबझुािथ 
गिी लिर्ौं/ठदर्ौं। 

दस्तिताः      दस्तिताः 
िकि बझुाउनेको नािाः     िकि बतु्तझलिनेको नािाः 
पदाः       पदाः 
लिलत: 
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अनसूुची- १४ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बत्तन्ित) 

म्र्ादलभत्र सम्पलत ववविण फािाि दात्तििा नगिेिा लिइने थप र्शलु्कको दि 

 

सम्पत्तिको िूल्र्ांकन 
िकि 

चािू आ.व.लभतै्र 
म्र्ाद नाघेिा 

एक आ.व. म्र्ाद 
नाघेिा 

म्र्ाद नाघेको एक 
आ.व.पलछ तेस्रो 
आ.व.सम्ि 

म्र्ाद नाघेको तेस्रो 
आ.व.पलछ पाँचौं 

आ.व.सम्ि 

५० िाि सम्ि रु .. रु .. रु.. रु ... 
५० िािभन्दा िालथ 
१ किोडसम्ि 

रु .. रु .. रु.. रु ... 

१ किोड भन्दा िालथ 
२ किोड सम्ि 

रु .. रु .. रु.. रु ... 

२ किोड भन्दा िालथ 
िलतसकैु  

रु .. रु .. रु.. रु ... 

 
 
 
 


