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सम्पत्ति कर नियमहरू, २०१७ 
िेपाल राजपत्रमा प्रकात्तित नमनत 

२०१७।७।१५ 
;+zf]wg 

;DklQ s/ -klxnf] ;+zf]wg_ lgodx?, @)&)   @)&).!.#) 

सम्पत्ति कर ऐि, २०१७ को दफा १६ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल 

सरकारले देहायका नियमहरू बिाएको छ:- 

१. संत्तिप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको िाम "सम्पत्ति कर नियमहरू, 

२०१७" रहेको छ ।  

(२) यी नियमहरू तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछि ्।  

२. पररभाषा: (१) विषय िा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यी नियमहरूमा:- 

(क) "ऐि" भन्नाले सम्पत्ति कर ऐि, २०१७ सम्झि ुपछथ ।  

(ख) "करदाता" भन्नाले ऐि बमोत्तजम सम्पत्ति कर लाग्िे िहरी िेत्रको 

घर जग्गा िा विदेिी लगािीको ििी सम्झि ुपछथ ।  

(ग) "अिसूुची" भन्नाले यी नियमहरूको अिसूुची सम्झि ुपछथ ।  

(२) यी नियमहरूमा प्रयोग गररएका तर पररभाषा िगररएका िब्द तर्ा 

िाकयांसको अर्थ ऐिमा ददए बमोत्तजम हिुेछ ।  

३.  वििरण दात्तखल गिुथपिे: (१) करदाताले िहरी िेत्रको घर जग्गाको वििरण 

अिसूुची (क) बमोत्तजमको ढााँचामा र विदेिी लगािीको वििरण अिसूुची (ख) 

बमोत्तजमको ढााँचामा दात्तखल गिुथ िा गराउि ुपछथ कुिै सालको अिसूुची (क) िा 

अिसूुची (ख) बमोत्तजमको ढााँचामा कुिै घर जग्गा िा विदेिी लगािीको वििरण 

दात्तखल गरी िा गराइसेकका करदाताले सो वििरण बमोत्तजमको सम्पत्तिमा कुिै 
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र्पघट भएमा बाहेक सालसालै वििरण दात्तखल गदाथ अिसूुची (ख) िा अिसूुची 

(ख) बमोत्तजमकै वििरण दात्तखल िगरी साविकमा ददएको वििरण कायम भिी 

रीतपूिथकको नलत्तखत सूचिासम्म ददि ुपयाथप्त हिुेछ ।  

(२) कुिै सालको विदेिी लगािीको वििरण दात्तखल गदाथ सरकारी 

सेकयरुरटी, िेयर, बैंक एकाउन्टेण्ट र अरू वकनसमको िगदी लगािीको सो साको 

श्रािण १ गतको बजार भाउ र घर जग्गाको तत्स्र्ािको ufpF ljsf; ;ldlt 

jf िगरपानलकाले नििाथररत गरेको वकराया दर (रेण्टल भ्याल)ु समेत प्रमाण सवहत 

पेि गिथ िा गराउि ु  पछथ ।  

(३) सािारणत: िेपाल ...... बसोबास गिे करदाताले त्सय्तो वििरण 

उपत्सयका पूिाथञ्चलका सम्पत्ति कर अनिकृत छेउ दात्तखल गिुथ िा गराउि ुपछथ ।  

४. घर जग्गा मूल्याङ्कि सनमनतको गठि: (१) िपेाल सरकारले ऐिको प्रयोजिको 

निनमि ऐि अन्तगथत तोवकददएका हरेक िहरी िेत्रको निनमि समय समयमा 

िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकात्तित गरी सरकारी र गैर-सरकारी सद्यहरू भएको 

एउटा घर जग्गा मूल्याङ्कि सनमनत (यसपनछ "सनमनत" भनिएको) गठि गिथ 

सकिेछ । 

(२) उपनियम (१) अन्तगथत गठि भएको सनमनतमा कमसेकम एकजिा 

सरकारी िा गैर-सरकारी इत्तिनियर िा ओभरनसयर सद्य रहि े

छ ।  

(३) उपनियम (१) अन्तगथत गठि भएको कुिै सनमनतको यो ऐि 

अन्तगथतको काम सवकएपनछ िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकात्तित 

गरी सो सनमनतलाई खारेज गिेछ ।  

                                                           
  klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 


  klxnf] ;+zf]wgåf/f lemlsPsf] .  



www.lawcommission.gov.np 

3 
 

 

५. घर जग्गाको मूल्याङ्कि सूची तयार गिे: (१) िहरी िेत्रको घर जग्गाको 

मूल्याङ्कि गिथको लानग सनमनतले देहायमा लेत्तखएको नसद्धान्तको आिारमा मूल्याङ्कि 

आाँकडा िेपाल सरकारमा पेि गिथको लानग देहायको काम कतथव्य गिेछ:- 

(क)  सम्बत्तन्ित िहरी िेत्रनभत्र ियााँ घर बिाउाँदा तत्सकाल 

लाग्िे मालसामािको मोल तर्ा कमी ज्यामी ज्याला र घर 

बिाउिलाई चावहिे अरु कुरा समेतको विचार गरी प्रनतिगथ 

फूट के कनत खचथ लाग्छ । सम्पूणथ िहरी िेत्रको निनमि 

त्सयसको औसत लागत खचथको आाँकडा अिसूुची (ग) मा 

लेत्तखए बमोत्तजम तयार गिे ।  

(ख)  सम्बत्तन्ित िहरी िेत्रको व्यापाररक त्त्र्नत, त्तििण सं्र्ा, 

पािी, विजलुी मिोरििको सािि, ढल ज्ता गाहथ् ्य 

जीििको आिनुिक सवुििाहरूको आिारमा सम्पूणथ िहरी 

िेत्रलाई आिश्यक अञ्चलमा विभात्तजत गरी ती 

अञ्चलहरूमध्ये सबभन्दा कम महत्सिको अञ्चलमा खण्ड 

(क) बमोत्तजम तयार भएको औसत लागत खचथ कायम 

गरी बााँकी अरू अञ्चलमा रहेको घरहरूलाई कनत 

प्रनतितको वहसािले र्प्ि ु पिे हो यकीि गरी अिसूुची 

(घ) मा लेत्तखएबमोत्तजम तानलका सूची तयार गिे ।  

(ग)  कुिै सडकको दायााँ बायााँको घर गल्लीनभत्रको घरहरूभन्दा 

बढी मोल हिुे िहरको मखु्य सडकमा रहेका घरका 

सबभन्दा बढी मोल हिुे हुाँदा य्ता महत्सिपूणथ र मखु्य 

मखु्य सडकको िाम समेत ददई त्सयसको अगल बगल 

रहेको घरहरूलाई खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको औसत 
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लागत खचथमा कनत प्रनतित बढी र्प्ि ुपिे हो यकीि गरी 

अिसूुची (ङ) मा लेत्तखए बमोत्तजम तानलका सूची तयार  

गिे ।  

(घ)  खण्ड (क), (ख), (ग) मा उल्लेख भए बमोत्तजमको 

तानलकाको आिारमा ियााँ घरको मोल कायम हिु े

आएपनछ ्र्ािीय आिहिा र अरु पररत्त्र्नतमा समेतको 

विचार गरी परुािो घरको निनमि (क) बमोत्तजमको 

आाँकडाको साल एकको कनत प्रनतितसम्म टुटफुट अङ्क 

नमिाहा (नडवप्रनसएसि) ददि ु पिे र यो वकनसमको नमिाहा 

कनत सालसम्म ददि ु पिे हो सो कुराको यकीि गरी 

अिसूुची (च) मा लेत्तखए बमोत्तजम तानलका सूची तयार  

गिे ।  

(ङ)  घरसाँग जग्गा भएमा सो घरको महत्सिको वहसाबबाट खण्ड 

(क), (ख) र (ग) को नसद्धान्त अिसुार त्सय्ता जग्गाको 

पनि औसत मोल अञ्चल महत्सि तर्ा सडक महत्त्ि आाँकडा 

तयार गिे ।  

(२) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्लेख गरेको तरीकाबाट 

घर जग्गाको मोल कायम गरी हिु आएको रकम त्सय्तो घर जग्गाको मोल 

कायम मानिि ेछ र सनमनतले सो सबै वििरण खोली श्री ५ को सरकार छेउ 

प्रनतिेदि गिेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोत्तजम पेि भएको आाँकडा र मूल्याङ्कि गररएको 

घर जग्गाको मोलमा िेपाल सरकारले केही हेरफेर गिथ चाहेमा सो समेत गरी 
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उक्त िहरी िेत्रको घर जग्गाको मूल्याङ्कि िेपाल राजपत्रमा प्रकात्तित   

गररददिेछ ।  

(४) उपनियम (३) अन्तगथत िेपाल राजपत्रमा प्रकात्तित गररएको 

मूल्याङ्किको सूचीलाई िेपाल सरकारले अको आदेि िददएमा सो प्रकात्तित भएको 

नमनतले ५ िषथसम्मलाई मान्यता ददइिेछ ।  

६.  सम्पत्तिको मूल्याङ्कि र सम्पत्ति कर नििाथरण: (१) नियम ३ बमोत्तजम कुिै 

करदाताको घर जग्गाको वििरण प्राप्त भएपनछ कर अनिकृतले नियम ५ को 

उपनियम (३) बमोत्तजम िेपाल सरकारले प्रकात्तित गरेको मूल्याङ्कि सूची बमोत्तजम 

त्सय्तो घर जग्गाको मूल्याङ्कि अिसूुची (छ) बमोत्तजम गिेछ ।  

तर रत्तजषे्ट्रिि पास भै खरीद विक्री भएको कुिै घर जग्गाको मूल्याङ्कि 

गदाथ रत्तजषे्ट्रिि पास भएको मोलको अङ्क उप-नियम (१) बमोत्तजमको मूल्याङ्कि 

अङ्कभन्दा बढी भएमा सो रत्तजषे्ट्रिि पास भएको मोलको अङ्क िै कायम मानु्न   

पछथ ।  

(२) विदेिी लगािीको मूल्याङ्कि गदाथ करदाताले पेि गरेको बजार भाउ 

र वकराया दर (रेण्टल भ्याल्यू) बारे आिश्यक परेमा सम्बत्तन्ित मलुकुसंग 

लेखापढी गरी उक्त दरभाउ प्रमात्तणत गराई त्सयसको आिारमा सम्पत्ति कर 

अनिकृतले त्सय्तो विदेिी लगािीको मूल्याङ्कि अिसूुची (ज) बमोत्तजम गिेछ ।  

(३) सम्पत्ति कर अनिकृतले उप-नियम (१) बमोत्तजम कुिै घर जग्गाको 

िा उप-नियम (२) बमोत्तजम कुिै विदेिी लगािीको मूल्याङ्कि गररसकेपनछ सोही 

मूल्याङ्कि बमोत्तजम सम्पत्ति करको अङ्क नििाथरण गिेछ । सम्पत्ति कर नििाथरण 

आदेिमा सम्पत्ति कर कसरी नििाथररत गररएको छ छोटकरीमा ्पष्ट वििरण 

ददिपछथ ।  
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७.  करको भकु्तािी: नियम ६ बमोत्तजम कुिै व्यत्तक्तको घर जग्गा िा विदेिी 

लगािीमा लाग्िे सम्पत्ति करको अङ्क नििाथरण गररसकेपनछ सम्पत्ति कर अनिकृतले 

निजकमा िेपाल राष्ट्र बैंक भए सो बैंकको र िभए माल अड्डामा सो नििाथररत अङ्क 

दात्तखल गिुथ भिी चलािीका सार्मा सो व्यत्तक्तलाई कर नििाथरण आदेि ददिपुछथ र 

त्सयसको नलत्तखत सूचिा सो बैंक िा मालअड्डालाई पनि ददिपुछथ । आदेि बमोत्तजम 

करको रकम दात्तखल भएपनछ बैंक िा मालअड्डाले त्सयसको एकप्रनत रसीद सम्पत्ति 

कर अनिकृत कहााँ पठाइददिपुछथ । म्यादनभत्र सम्पत्ति करको रकम दात्तखल 

िभएमा सम्पत्ति कर अनिकृतले ऐि बमोत्तजम सम्बत्तन्ित सम्पत्ति ििीबाट जायदाद 

गरी असूल उपर गिथ सम्बत्तन्ित मालअड्डालाई सूचिा पठाउि ुपछथ ।  

८.  ऐिको दफा १२ बमोत्तजम ददएको सूचिाको जााँचबझु गिे: (१) ऐिको दफा 

१२ बमोत्तजम कुिै व्यत्तक्तले सम्पत्ति कर अनिकृत छेउ सूचिा ददएकोमा सम्पत्ति 

कर अनिकृतको सूचिा अिसुार िा आफै उपत्त्र्त हिु आएमा सम्पत्ति कर 

अनिकृतले सिाखत गरी निजसंग रहेको सबूद प्रमाण सबै बझु्िेछ । निज 

उपत्त्र्त हिु िआएमा सम्पत्ति कर अनिकृतले आफ्िो मातहतको सम्पत्ति कर 

इन्सपेकटरद्वारा बझुि लगाउि सकिेछ । यसरी बतु्तझ आएको व्यहोराबाट 

कारबाई चलाउि पिे भन्ने सम्पत्ति कर अनिकृतको विचारमा लागेमा निजले 

आिश्यक करबाई चलाउिे छ । कारबाई चलाउिलाई पयाथप्त सबूद प्रमाण छैि 

भने्न लागेमा छोटकरीमा आफ्िो ठहर व्यक्त गरी आफ्िो कायाथलयमा रेकडथ 

राख्नपुछथ ।  

(२) उप-नियम (१) बमोत्तजम प्राप्त हिु आएको सूचिा बमोत्तजमको कुरा 

सााँचो ठहरी सो बमोत्तजम कर असूल उपर भएमा ऐि बमोत्तजम पाउिे इिाम 

ददिालाई सम्पत्ति कर अनिकृतले कर विभागको डाइरेकटर माफथ त ्प्रनतिेदि पेि 

गिेछ ।  
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(३) कुिै व्यत्तक्तले एक पटक सूचिासम्म ददई पनछ बोलाएको बखत 

सम्पत्ति कर अनिकृत कहााँ उपत्त्र्त हिु आएि िा कुिै सबूद प्रमाण पनि पेि 

गरेि भिे सो सूचिा पूरा भएको मानििे छैि र त्सय्तो व्यत्तक्त इिामको भागी हिु े

छैि ।  

९.  ऐिको दफा ८ अन्तगथत मूल्याङ्कि र सम्पत्ति करको नििाथरण गदाथ विचार 

राख्न ु पिे कुराहरू: सम्पत्ति कर अनिकृतले ऐिको दफा ८ अन्तगथत कुिै 

व्यत्तक्तको घर जग्गा र विदेिी लगािीको मूल्याङ्कि र त्सयसमा सम्पत्ति करको 

नििाथरण गदाथ सकभर निम्िनलत्तखत कुराहरूको नबचार राख्न ुपछथ:- 

(क)  कर इन््पेकटर िा अरु कसैको गोप्य प्रनतिेदि परेको भए सो प्रनतिेदि, 

र  

(ख)  कर इन््पेकटर िा अरु कसैद्वारा त्सय्ता घर जग्गाको कुिै िाप िकिा िा 

सरजमीि मचुलु्का प्र्ततु भएको भए सो िाप िकिा िा सरजमीि 

मचुलु्का ।  

१०.  सम्पत्ति कर माफी गराउिे: (१) औषिालय, देिालय, पाटी, पौिा, िमथिाला, 

पत्तब्लक ्कूल, अिार्ालय, परोपकारी तर्ा िमथ कायथमा लगाइएका घर, जग्गा 

बहालमा नलएको िभै सो कायथ गिे व्यत्तक्त िा सं्र्ाको निजी सम्पत्ति रहेछ र सो 

कायथ िा घर जग्गाबाट कुिै आम्दािी आउिे भए पनि सो आम्दािी त्सय्ता 

कायथमा लागी आएको छ भिे त्सय्तो घर जग्गामा सम्पत्ति कर माफी गराउि 

चाहिे व्यत्तक्तले k|d'v lhNnf clwsf/L माफथ त ् िेपाल सरकारमा सप्रमाण 

आिेदिपत्र पेि गिुथपछथ । त्सय्ता कुिै आिेदिपत्र दात्तखल भएकोमा त्सयसमा 

लेत्तखए बमोत्तजमको कुरा सााँचो हो होइि बझुी k|d'v lhNnf clwsf/Lले आफ्िो 

                                                           
  klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 
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ठहर राय सवहत सो आिेदिपत्रलाई िेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पेि 

गिुथपछथ ।  

(२) उपरोक्त कायथमा लगाइएका घर जग्गामा सो कायथ गिे व्यत्तक्त िा 

सं्र्ाको निजी सम्पत्ति िभई बहालमा बनसआएको भए य्ता घर जग्गाको लाग्ि े

सम्पत्ति कर माफी हिुे छैि । बहाल नलिे व्यत्तक्तले ददि ुपछथ ।  

(३) भत्सकी नबग्री ब्ि िहिुे भएको घरको हकमा त्सयसको ििीले सो 

कुराको सूचिा प्रत्सयेक साल सम्पत्ति कर अनिकृत छेउ दात्तखल गिुथ पछथ । 

सम्पत्ति कर अनिकृतले सरजमीि बझुी सााँचो देखेमा १ िषथसम्म लगातार सम्पत्ति 

कर माफी गिथ सकिेछ । त्सय्ता सालदेत्तख िेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा 

प्रनतिेदि गरी निकासा भए बमोत्तजम गिुथपछथ ।  

११.  सम्पत्ति कर डाइरेकटरले गिे: िेपाल …..... बसोबास गरेका कुिै करदाताले 

आफ्िो घर जग्गा भएको इलाका सम्पत्ति कर अनिकृतद्वारा घर जग्गा र विदेिी 

लगािीको मूल्याङ्कि कर नििाथरण गराउि चाहेमा सम्पत्ति कर डाइरेकटर सो 

इलाकाको सम्पत्ति कर अनिकृतद्वारा कारबाई गराउि सकिेछ ।  

१२.  अन्य काम: (१) सम्पत्ति कर अनिकृतले आफ्िो अञ्चलको सदरमकुाममा काम 

सवकएपनछ आफ्िो सालभरको रुवटि अिसुार अञ्चलका विनभन्न ्र्ािमा मकुाम 

गरी कर नििाथरण र दात्तखलको आदेि ददिेछ ।  

(२) सम्पत्ति कर अनिकृत िभएका इलामामा ब्िे करदाताले त्तजल्लाको 

lhNnf k|zf;g कायाथलय िा माल अड्डामा ऐि िा सो नियम बमोत्तजमको वििरण 

दात्तखल गिथ सकिेछ । त्सय्तो अड्डामा कर सम्बन्िी काम गिे एक िा एकभन्दा 

बढी कमथचारी रहि सकिेछि ्। निजले कर नििाथरण र असूल गिे िाहेक कर 

                                                           

  klxnf] ;+zf]wgåf/f lemlsPsf] .  

  klxnf] ;+zf]wgåf/f ;+zf]lwt . 



www.lawcommission.gov.np 

9 
 

 

सम्बन्िी अरु काम गिेछ । निज अञ्चल सम्पत्ति कर अनिकृतका मातहतमा 

रहिेछ ।  

(३) कर नतिुथ पिे भने्न लागेका करदाताहरूको त्याङ्क संकलि गिुथ 

सम्पत्ति कर अनिकृतको आदेि बमोत्तजम सरजमीि जााँचबझु गिुथ र सम्पत्ति कर 

अनिकृतले लाए अह्राएको कर सम्बन्िी अरु काम गिुथ कर इन््पेकटरको कतथव्य 

हिुेछ । निजसंग आफ्िो फोटो भएको सम्पत्ति कर डाइरेकटर िा अञ्चल सम्पत्ति 

कर अनिकृतले द्तखत गरी राखेको पररचयपत्र रहिे छ ।  

(४) कर कायाथलयमा रहिपुिे रत्तजष्टरको ढााँचा सम्पत्ति कर डाइरेकटरले 

तोवकददिे छि ्।  

१३.  दण्ड जररिािाको रकम असलु गिे: सम्पत्ति कर अनिकृतले ऐि अन्तगथत कुि 

व्यत्तक्तलाई दण्ड जररिािा तोकेकोमा सो दण्ड जररिािाको रकम सो व्यत्तक्तबाट 

असलु गिे इलाका माल अड्डामा लेखी पठाउि ु पछथ इलाका माल अड्डाले पनि 

सरकारी बााँकी सरहको कारबाई गरी असलु उपर गिुथपछथ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b|i6Ao M–  -!_ g]kfn sfg"g -;+zf]wg_ P]g, @)@$ åf/f ?kfGt/ ePsf zAbx? M 

  æuh]6Æ, æl/kf]{6Æ, æclkm;/Æ, / æclkm;Æ sf] ;§f æ/fhkqÆ, æk|ltj]bgÆ, æclws[tÆ / æsfof{noÆ . 

-@_  s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^# åf/f ¿kfGt/ ePsf zAbx¿ æ>L % sf] ;/sf/Æ sf] ;§f  æg]kfn 

;/sf/Æ .
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अिसूुची (क) 

नियम ३ बमोत्तजम दात्तखल गिुथ पिे वििरण 
सम्पत्ति कर  
सं.िं. ७(क)  

श्री सम्पत्ति कर अनिकृत,  
... .... ...... ....  
महािय,  

सम्पत्ति कर ऐिको दफा ४ र सम्पत्ति कर नियम ३ बमोत्तजम मैले/हामीले 
तपसीलमा लेत्तखए बमोत्तजमको वििरण दात्तखल गरेको छु, छौं । सो ऐि र नियम 
बमोत्तजम सम्पत्ति कर नििाथरण होस,् मैले/हामीले कर नििाथरण आदेि पाएको नमनतले 
ऐिको म्यादनभत्र तोवकएको ठाउाँमा बझुाउि ुपिे कर बझुाउाँला ।  

तपनसल 

घर जग्गाको वििरण ... ... ...  ... 

(१) मेरो/हाम्रो यस सं्र्ाको घर जग्गाको संख्या: ....  ...  
(२) हरेक घर जग्गाको वििरण: ...   ... ...  

करको निनमि विभाजि गररएको अञ्चल िं.. ...   ...  

टोलको िाउाँ ...     .... ... ... घर िम्बर ... ... ... सारै् ित्सर्ी 
गररएको िकिा बमोत्तजम  

घरको लम्िाई ...  ...  फुट चौडाई ...  ... फूट जम्मा तलाको  

संख्या ...    ...  

जमीि तलाको उाँचाई  ,,  

पवहला तलाको उाँचाई  ,,  

दोस्रो तलाको उाँचाई  ,,  

तेस्रो तलाको उाँचाई  ,,  

चौर्ो तलाको उाँचाई  ,,  

माटोले जोडेको िा बज्रले जोडेको ..   ...  

कुि सालमा बिेको ...    ...  

सडकको दायााँ बायााँ परेको भए सडकको िाउाँ ...   ...  
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घरको सार्मा खाली जग्गा भए त्सयसको लम्बाई ...    ... फूट, चौडाई, फुट िेत्रफल 
िगथ फुट हालसाल खरीद भएकोमा कुि सालमा खरीद भएको मोल...   ... 

रत्तजषे्ट्रिि पास भएको कागजको िक्कल ित्सर्ी गिे घर जग्गाको कुिै भाग नबक्री भएको 
भए िकिाको कुि भाग हो त्तचह्न लगाउि ुहोला ।  

य्तो भागको लम्बाई  चौडाई 

नबक्री मोल रु. ...   ...    ...  

वकने्नको िाउाँ, र्र, िति ...    ...   ....  

रत्तजषे्ट्रिि पास भएको कागजको िक्कल ित्सर्ी गिे ।  

यो घर बहालमा ददएको भए, बहालमा नलिेको िाउाँ, र्र बहालमा ददएको नमनत ...    

(३) य्तै अरु घर जग्गाको पनि वििरण पेि गिे  
(४) िेरै जिा अंत्तियार भए अंत्तियारहरूको ...    ...  

िाम ...     ...  
उमेर ...    ...  
मखु्य मानिससंगको सम्बन्ि ...    ...  
सम्पत्तिको कनत अंक ...    ...  
िाम ...    ...  
उमेर ...    ... 
मखु्य मानिसको सम्बन्ि ...    ...  
सम्पत्तिको कनत अंक ...     ...  
अंि बण्डाको रत्तजषे्ट्रिि पास भएको कागजको िक्कल ित्सर्ी गिे ।  
मानर् लेत्तखए बमोत्तजमको मेरा/हाम्रो यस सं्र्ाको/घर जग्गाको वििरण 
विलकूल सााँचो हो झठु्ठा ठहरे सम्पत्ति कर ऐि नियम र प्रचनलत काििु 
बमोत्तजम दण्ड सजाय सहूाँला बझुाउाँला ।  
वििरण पेि गरेको नमनत ...     ...  

द्तखत  
द्तखत गिेको पूरा िाम, र्र र दजाथ 
द्तखत गिेको ठेगािा  
करदाताको िाम  
करदाताको ठेगािा  
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अिसूुची (ख) 

नियम ३ बमोत्तजम दात्तखल गिुथपिे वििरण 

सं. िं. (ख)  

श्री सम्पत्ति कर अनिकृत,  
 
महािय,  

सम्पत्ति कर ऐिको दफा ४ र सम्पत्ति कर नियम ३ बमोत्तजम मैले/हामीले 
तपसीलमा लेत्तखए बमोत्तजमको वििरण दात्तखल गरेको छु, छौं । सो ऐि र नियम 
बमोत्तजम सम्पत्ति कर नििाथरण होस,्। मैले/हामीले कर नििाथरण आदेि पाएका नमनतले 
ऐिको म्यादनभत्र तोवकएको ठाउाँमा बझुाउि ुपिे कर बझुाउाँला ।  

 
तपनसल 

विदेिी लगािीको वििरण 

(१) िगदी  

नस.िं.  लगािीको वििरण  विगत श्रािण १ 

गतेको बजार 

दरले मोल  

सरकारी दरले 

िे.रु.  ठाउाँ  करेन्सीको िाउाँ 

लगािी अङ्क 

१. 
२. 
३. 
४. 

    

 

द्रष्टव्य: विगत श्रािण १ गतेका िजार भाउको प्रमाण पेि हिुपुछथ ।  
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(घ) घर जग्गा 

नस.िं.  लगािीको वििरण  रेण्टल भ्याल्यू 
अिसुारको 
मोल  

सरकारी दरले 
मोल िे.रु. मा 

ठाउाँ  हरेक घर जग्गाको 
रेण्टल भ्याल्यू  

१. 
२. 
३. 
४. 

    

द्रष्टव्य:- घर जग्गाको िकिा ित्सर्ी हिुपुछथ ।  
रेण्टल भ्याल्यूको प्रमाण ित्सर्ी गिुथपछथ ।  
िेरै जिा अंत्तियार भए  
अंत्तियारहरूको िाम िामेसी 
िाम ...    ...   ...  
उमेर ...    ...    ... 
मखु्य मानिससंगको सम्बन्ि 
सम्पत्तिको कनत अंि 
िाम ...   ...   ...  
मखु्य मानिससंगको सम्बन्ि  
सम्पत्ति कनत अंि 
अंिबण्डाको रत्तजषे्ट्रिि पासको कागजको िक्कल ित्सर्ी हिुपुछथ ।  

(ग) मानर् लेत्तखए बमोत्तजमको मेरो/हाम्रो/यस सं्र्ाको सम्पत्तिको वििरण 
विलकूल सााँचो छ झूठ्ठा ठहरे सम्पत्ति कर ऐि नियम र प्रचनलत काििु 
बमोत्तजम सहुाँला बझुाउाँला ।  

वििरण पेि गरेको नमनत  द्तखत  
द्तखत गिेको िाम     दजाथ  
करदाताको िाम  
ठेगािा  

 



www.lawcommission.gov.np 

14 
 

 

अिसूुची (ग) 
नियम ५(१) (क) साँग सम्बत्तन्ित 

 
घरको बिोटको 
वकनसम  

गरको प्लािको प्रनत िगथ फूटको प्रनत 
तलाको औसत लागत खचथ  

कैवफयत 

७ फूट र सो मनुिको 
उाँचाईको तला 

७ फूट मानर्को 
उाँचाईको तला 

१. माटोको जोडाइ 
२.  बज्रको जोडाइ  

रु. 
रु. 

रु. 
रु. 

  

 

अिसूुची (घ) 
नियम ५ (१) (ख) संघ सम्बत्तन्ित 

अञ्चल अञ्चलको सीमािा खण्ड (क) बमोत्तजम तैयार 
गरेको औसत लागत खचथको 
आाँकडामा कनत प्रनतित महत्सि 
अङ्क र्प्िे  

कैवफयत 

१ उिर दत्तिण पूिथ 
पत्तिम  

  

२ उिर दत्तिण पूिथ 
पत्तिम  

  

३ उिर दत्तिण पूिथ 
पत्तिम  

  

४ उिर दत्तिण पूिथ 
पत्तित  
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अिसूुची (ङ) 

नियम ५ (१) (ग) संघ सम्बत्तन्ित 
सडकको 
िाउाँ 

 सडकको िरुु र 
पछुारको सीमािा 

दायााँ बायााँ घर 
जग्गालाई खण्ड (ख) 
को आाँकडाको कनत 
प्रनतित र्प गिे  

कैवफयत  

१. 
२. 
३.  
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अिसूुची (च) 
नियम ५ (१) (घ) साँग सम्बत्तन्ित 

 
घरको बिोट नडवप्रत्तिएसि प्रनतिषथ 

खण्ड (क)को 
प्रनतिषथ कनतप्रनतित 
कट्टी गिे  

बढी से बढी कनत 
िषथसम्म कट्टी गिे  

कैवफयत 

१.माटोको जोडाई 
२.बज्रको जोडाई  
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अिसूुची (छ) 
अञ्चल कर अनिकृतको िाम ...    ...       सम्पत्ति कर  

सूचक संख्या ...    ...    सं.िं. ६(क)  

घर जग्गा कर नििाथरण फाराम  

नस.िं. सम्पत्ति कर लाग्िे आनर्थक िषथ ...    ...  

सम्पत्ति कर नििाथरण गिे ऐिको दफा ...     ...  

करदाताको सूचक संख्या ...   ...  

करदाताको िाम र िति ...   ...  

असामी  भनूमको िेत्रफल 
िगथ फूटमा  

मूल्याङ्कि  रत्तजषे्ट्रिि 
पासको 
मोल  

कैवफयत  

घर िं. १ को  

जमीि तला  

पवहलो तला  

दोस्रो तला  

तेस्रो तला  

    

जम्मा      

घर िं. २ को  

जमीि तला  

पवहलो तला  

दोस्रो तला  

तेस्रो तला  

    

जम्मा      

     

जम्मै घरको मोल  
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(क) रत्तजषे्ट्रिि पास भई अंि बण्डा िभएको भए यसको जम्मा कर ...  
दण्ड  जम्मा िे. रु.  अिरुवप  

(ख) रत्तजषे्ट्रिि पास भई अंि बण्ड भएको भए  

अंत्तियारको िाम  प्रत्सयेकको अंि सम्पत्ति कर दण्ड जम्मा  अिेरुपी 

१ 

२ 

३ 

४ 

जम्मा 

     

सम्पत्ति कर नििाथरण आदेिको नमनत ...    ...    ...  द्तखत  

                                  सम्पत्तिका कर अनिकृत  

अञ्चल सम्पत्ति कर अनिकृतको िाम  
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अिसूुची (ज) 
नियम ६ (२) साँग सम्बत्तन्ित 

अञ्चल कर कायाथलयको िाम    सम्पत्ति कर  

सूचक संख्या    सं. िं. ६(ख)  

 

विदेिी लगािी कर नििाथरण फाराम  

सम्पत्ति कर लाग्िे आनर्थक िषथ ...   ...  

सम्पत्ति कर नििाथरण गिे ऐिको दफा ...   ... 

करदाताको सूचक संख्या ...    ...  

करदाताको िाम र िति ...    ...  

असामी  श्रािण १ 
गतेको बजार 
दर  

सो दरले जम्मा 
अङ्क  

त्सयसको जम्मा 
िे.रु. 

कैवफयत 

(क) विदेिी 
लगािी १. 

२.  
३. 

    

जम्मा      

(ख) घर 
जग्गा  

रेण्टल भ्याल्यू सो दरले जम्मा त्सयसको जम्मा 
िे.रु. 

कैवफयत 

१. 

२. 

३. 

    

क र ख को जम्मा    अिेरुपी 

(१) रत्तजषे्ट्रिि पास भई अंिबण्डा िभएको भए यसको जम्मा कर  
दण्ड  जम्मा िे.रु.  अिेरुपी 
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रत्तजषे्ट्रिि पास भई अंिबण्डा भएको भए  

अंत्तियारको 
िाम  

प्रत्सयेकको 
अंि 

सम्पत्ति कर  दण्ड  जम्मा  अिेरुपी 

१. 

२. 

३. 

४. 

     

जम्मा       

 

सम्पत्ति कर नििाथरण आदेि नमनत  द्तखत- 

सम्पत्ति कर अनिकृत  

अञ्चल कर नििाथरण कायाथलयको िाम  

वटप्पणी:- िेपाल काििु (संिोिि) ऐि, २०२४ द्वारा "गजेट", "ररपोटथ", "अवफसर" र 
"अवफस" को सट्टा "राजपत्र", "प्रनतिेदि", "अनिकृत" र "कायाथलय", िगर 
पञ्चालय ऐि, २०१९ द्वारा "म्यनित्तिपल्टी" को सट्टा "िगर पञ्चायत" र 
्र्ािीय प्रिासि ऐि, २०२२ द्वारा "बडाहावकम िा मेत्तजषे्ट्रट" को सट्टा 
"अञ्चलािीि" र "गढी गौडा गो्ारा" को सट्टा "अञ्चलािीि कायाथलय" राखी 
रूपान्तर गररएको छ ।  

 


