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स्थानीय तहका जनप्रतततनधधहरु तथा कममचारीहरुको िमता अलििदृ्दिका लाधि 
एकककृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी ताललम 

पषृ्ठिूलम  

नेपाििो संत्तििानिे स्थानीय तहिाई प्रदान गरेिो राजस्ि अधििारहरुमध्ये सम्पत्ति िर, भूलमिर        
(मािपोत) र मािपोत असुिी एिि अधििारिो सूचीमा रहेिो छ । सोही ब्यिस्थािो आिारमा स्थानीय सरिार संचािन 
ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहहरुिे आफ्नो अधििार क्षेत्रलभत्र एिीिृत सम्पत्ति िर र घरजग्गा िर िगाउन सक्ने ब्यिस्था 
भएता पनन २०७५ श्रािण १ गत ेदेखि एिीिृत सम्पत्ति िरमात्र िगाउन सक्ने ब्यिस्था गररएिो छ । सोही ऐनिे एिीिृत 
सम्पत्ति िर भधनािे स्थानीय तहिो क्षेत्र लभत्रिो िुनै व्यन्क्तिो स्िालमत्िमा रहेिो सम्पुणण घर र जग्गािो एिीिृत 
रुपमा हहसाि गरी िगाईने सम्पत्ति िरिाई जनाउछ भनन ब्याख्या गनुणिो साथै एिीिृत सम्पत्ति िर िगाएिो अिस्थामा 
भूलमिर (मािपोत) निगाउने ब्यिस्था गरेिो छ । 

त्तिगतमा नयााँ नगरपालििा गठन पश्चात िायम भएिा २१७ नगरपालििाहरु मध्ये िररि ५० भधदा बढी 
नगरपालििािे यो िर प्रारम्भ गररसिेिा छन ्। हाििो स्थानीय सरिार संचािन ऐनिे गााँउपालििाहरुिे समेत एिीिृत 
सम्पत्ति िर लिन सक्ने ब्यिस्था गरिोिे यसिो दायरा बढेिो छ । उन्लिखित ब्यिस्थािे गदाण सम्पत्ति िर िागु गनण 
चाहने स्थानीय तहहरुिे एिीिृत सम्पत्ति िर नै िागु गनुणपने हुनािे यसिो िायाणधियनमा स्पष्टता लयाई सहजीिरण 
गनुण पने आिश्यिता महसुश भएिो छ । एिीिृत सम्पत्ति िर िाइ व्यिन्स्थत रुपमा िागु गनण छोटो समयमा सम्िन्धित 
स्थानीय तहमा तालिम संचािन गनुणपने भएिोिे यस त्तिषयिा पयाणप्त प्रलशक्षणिो आिश्यिता महसुश भएिो छ । यस ै
आिश्यितािाई पुनतणगनणिा िाधग एिीिृत सम्पत्ति िर व्यबस्थापन तालिमिो िाधग प्रलशक्षण सामग्री तयार पाररएिो छ 
। संघीय मालमिा तथा सामाधय प्रशासन मधत्राियिो अग्रसरतामा तयार पाररएिो यो सामग्रीबाट स्थानीय तहमा रहेिा 
जनप्रनतननधि तथा िमणचारीिाई प्रलशक्षक्षत गनण मद्दत पुग्ने छ । साथै संघीय मालमिा तथा सामाधय प्रशासन मधत्राियिे 
एिीिृत िर व्यबस्थापन िायणत्तिधि नमूना मस्यौदा समेत तयार गरेिो छ । 

प्रलशिण कायमक्रमको उद्िेश्य तथा अिधी 

यस प्रलशक्षण िायणक्रमिो मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहहरुमा संचािन गररने एिीिृत सम्पत्ति िर सम्िधिी 
प्रलशक्षण िायणिाई प्रभाििारी र गुणस्तरीय बनाउनुिा साथै प्रलशक्षण िायणमा एिरुपता लयाई प्रलशक्षणिाई स्तरीय िनाउनु 
हो । प्रलशक्षण जम्मा ३ हदनिो हुनेछ जसमा १२ िटा प्रस्तुती सत्रहरु रहनेछन जस्मा शुरु र अन्धतम सत्रिाई सहभाधगहरुिो 
अपेक्षा संििन तथा समापन सत्र रहनेछन भने बााँिी सत्रहरुमा एिीिृत सम्पत्ति िर सम्िधिी प्रस्तुतीहरु गररनेछन । 
सम्बन्धित न्जलिा समधिय सलमनतहरुिा िाधग मागणदशणन हुने गरी प्रत्येि सत्रिा बारेमा त्तिस्ततृ त्तििरण तथा तालिममा 
समािेश हुनुपने मुख्य त्तिषयिस्तुहरु र तालिममा गररने प्रस्तुतीिो पािरप्िाइधटिा स्िाइडहरू समेत समािेश गररएिो 
छ। प्रलशक्षिहरुिे यी त्तिषयिस्तुमा आिश्यि पररमाजणन गरी तालिम िायणक्रम संचािन गने त्तिश्िास लिईएिो छ । यस 
सामाग्रीिो उपयोगबाट प्रलशक्षि प्रलशक्षणिा सहभागीहरुिे 

१ िर तथा शुलि सम्िधिी अििारणािारे जानिार भई स्थानीय तहिो राजश्ि अधििारिारे जानिारी पाउने छन ्।  

२ एिीिृत सम्पत्ति िरिो अििारणािारे जानिार भई िर प्रशासन अधतरगणतिा िायणहरुिारे जानिार हुनेछन ्।   

३ सम्पत्तििो पहहचान गने तररिा तथा सोिो आिारमा िरदाताहरुिे पेश गरेिा त्तिबरण र सो सम्बधिी अलभिेििाई व्यबन्स्थत गन े 
तररिािारे जानिार हुनछेन ्।  

४ सम्पत्ति मुलयांिन गन ेअििारणािारे जानिार भई जग्गा तथा सोमा ननलमणत संरचनािो मूलयांिन दर ननिाणरण प्रस्ताि तयार गनण 
सक्षम हुनेछन ्।  
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५ सम्पत्तििो िर ननिाणरण, त्तिलिङ्ग, र संििनिो ब्यिस्थािारे जानिारी हालसि गरी एिीिृत सम्पत्तििर िायणत्तिधििो ड्राफ्ट तयार 
पानण सक्नेछन ्।  

६ िर िायाणधियन योजना तजुणमामा सहन्जिरण गनण तथा प्रलशक्षण योजना तयार गनण सक्षम हुनछेन ्। 
 

ताललमका सहिािी 
यस प्रलशक्षण िायणक्रममा न्जलिालभत्रिा प्रत्येि गाउाँ पालििा तथा नगरपालििािा देहायिा पदाधििारी र व्यन्क्तहरुिाई 
सहभागी गराउनु पनेछ । 

 प्रमुि/उपप्रमुि, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 

 िायणपालििा सदस्यहरु 

 स्थानीय राजश्ि परामशण सलमनतिा अधय पदाधििारीहरु 

 प्रमुि प्रसाशािीय अधििृत 

 िेिा प्रमिु 

 राजश्ि हेने िमणचारी १ जना 
 प्राबबधिि १ जना 

  

ताललमको त्तिषयिस्तु  
 

माधथिा सत्रहरुबारेिो त्तिस्ततृ त्तििरण तथा समेहटनपुने धयनूतम त्तिषयिस्त ुिा िाधग त्तिलभधन सत्रहरुसगं सम्बन्धित  संक्षक्षप्त त्तििरण अिग्ग ैयसैसाथ 

संिग्न गररएिो छ। साथ ैसुरु र अन्धतमिा बाहेििा १० सत्र सगं सम्बन्धित १० िटा पािर प्िााँइधट स्िाईडहरु सेसन न ंिो क्रम बमोन्जम (सत्र २ 
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देखि सत्र ११ सम्म) राखिएिो छ । प्रलशक्षणिा िाधग आिश्यि त्तिस्ततृ प्रस्तुतीिरणिो Power Point Slides तयार गरी मधत्राियिो िेब साइटमा 
राखिएिो छ । साथ ैउक्त सामग्री LGCDP िो प्रादेलशि सहयोग इिाईहरुमा समेत पठाइएिो छ । 
 

 

प्रस्तुती सरहरुबारेको संक्षिप्त त्तििरण तथा समेदटनुपने न्यूनतम त्तिषयिस्तु 
 

प्रलशक्षििे सम्पत्ति िरिो सधदभणमा त्तिगतमा नगरपालििाहरुमा भएिो अभ्यास तथा त्यसिो िानूनी ब्यिस्थािािारेमा जानिारी हालसि गनुण पदणछ । यसिे 
एिीिृत सम्पत्ति िरिोिाधग आिश्यि पने थप िानूनी ब्यिस्थािोिारेमा तथा यसिाई असर पाने तत्ि तथा चुनौनतहरुिोिारेमा उदाहरण सहहत ब्याख्या गनण सघाउ पुयाणउछ 
। सम्पत्ति िर प्रशासनिा चरणहरु अधय िरमा पनन िागु हुने हुनािे यो सम्पत्ति िरिोिाधगमात्र नभएिो जानिारी गराउनु पदणछ र िर प्रशासन त्तिधिमा परम्परागत त्तिधि 
भधनािे हाििो अभ्यास भएिो र त्यसिाट क्रमसः आिुननि त्तिधितर्ण  अघीिढ्ने तर्ण  प्रयास गनुणपने िुरा ब्याख्या गनुण पदणछ । यो त्तिषयिस्तु जनप्रनतननधिहरु, सरोिारपक्षहरु 
र िमणचारीहरु सिैिाई उपयोधग हुधछ । प्रस्तुती तथा छिर्िमा ननम्न िुरामा ध्यान हदइ प्रलशक्षणिाई प्रभाििारी िनाइनु पदणछ । 
 प्रस्तुती तथा छिर्ििो क्रममा सम्पत्ति मूलयांिन दर ननिाणरण गनण सहजीिरण गदाण सहभाधगहरु मध्ये प्रात्तिधिि िमणचारीहरुिाई बहढ सकक्रय बनाउने  

 एिीिृत सम्पत्ति िर िायणत्तिधििो नमूनािो प्रनत सहभागीहरुिाई पहहिो हदनमा हदइ सो माधथिो छिर्ििाई प्रभाििारी बनाउने 

 

पदहलो सर: शुभारम्भ, प्रलशक्षणिो उद्िेश्य, पररचय, अपेक्षा संििन सहहत 

 सहभागीहरुबाट आएिा अपेक्षाहरु िे िनत हदसम्म यस प्रलशक्षणिे सम्बोिन गनण सक्छ भधने प्रष्ट पाने 

 आगामी सत्र िर तथा शुलि सम्िन्धि अििारणा र स्थानीय तहिा राजश्ि अधििारिा बारेमा िेन्धित हुनेछ भनी जानिारी गराउने  
 अपेक्षा संििन अगाडड यसैसाथ सब ैसहभाधगहरुबाट प्रलशक्षण पिूण परीक्षण र्ाराम संििन गने  
 

िोश्रो तथा तशे्रो सर:  कर तथा शुल्क सम्िष्ट्न्ध अिधारणा र स्थानीय तहको राजस्ि अधधकार 

 िर र शुलििो सैदान्धति पक्ष तथा यसिो लभधनता बारे प्रिाश पाने 

 िर लिने आिारहरु र सोिो त्तिलभधन तहिीचिो िााँडर्ााँडिो िारेमा प्रस्तनुतिरण 

 िरिो दर ननिाणरण प्रिृया र राजश्ि प्रशासनमा सुिार लयाउनिो िाधग त्तिचार गनुणपने पक्षहरु तथा राजश्ि र त्यसिाट उपिब्ि गराईने सेिा 
तथा सुत्तििा त्तिचिो अधतरसम्िधि बारे प्रष््याउने 

 प्रदेश र स्थानीय तह िीचिो दोहोरो अधििार क्षेत्रमा परेिा लशषणिहरुिाट हुने राजश्ि संििन र िााँडर्ााँडिो त्तिधिमा र्रि रहेिो र िाननूी 
ब्यिस्थािो थप त्तिस्ततृ अध्ययन गनुणपने अिस्था रहेिो बारेमा प्रस्ततुी गने 

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तह िीचिो साझा अधििारिो सूचीमा रहेिा लशषणिहरुिाट हुने राजश्ि संििन र िााँडर्ााँडिो त्तिधि (अधतर सरिारी 
त्तिि ब्यिस्थापन ऐनमा भएिो ब्यिस्थािो सधदभण हददैं) तथा  स्थानीय तहिे प्राप्त गने आयिा स्रोतहरुिो ब्यिस्थािा िारेमा प्रस्तुती गने 

 

चौथो सर: एकीकृत सम्पत्ति करको अिधारणा र सम्पत्ति कर प्रशासन 

 िास्तत्तिि सम्पत्ति (Real Asset) भधनािे जग्गा तथा भिन मात्र पने िुरािो जानिारी गराउंदै सम्पत्ति िर िास्तत्तिि सम्पत्तििाई मूलयमा 
पररितणन गरी सोमा िाग्ने िर भएिो जानिारी गराउने ।  

 त्यसै गरी एिीिृत भधनािे िर लिने ननिायिो क्षेत्र लभत्रिा सम्पत्ति एिीिृत गररएिो भधने बखुझने िुरािो जानिारी गराउने ।  
 एिीिृत सम्पत्ति िरिो दायरामा अधय ब्यन्क्तगत सम्पत्ति (Personal Assets) जस्तो पसैा, सुन, सिारी सािन आहद नपने िुरािो जानिारी गराउने 

. 

 हाििो िाननूी ब्यिस्थािेमात्र एिीिृत सम्पत्ति िर असुिी िायण सम्भि नहुने हुनािे थप िाननूी ब्यिस्थािो आिस्यितािारे उदाहरण सहहत 
प्रस््याउने र त्यसिोिाधग िायणत्तिधििो आिश्यितािारे जानिारी गराउने । 

 एिीिृत सम्पत्ति िर िायाणधियनिा चरणहरुिा बारेमा प्रस्ततुी 
 एिीिृत सम्पत्ति िर प्रशासनिाइ सचूना प्रत्तिधििो पणुण उपयोग गरेर आिनुनकििरण तर्ण  िैजान पने आिश्यिता बारे प्रस््याउने 

 

पााँचौ सर: सम्पत्तिको पदहचान तथा करिाता संकेत नम्िर 

 सम्पत्तििो पहहचान गनण प्रयोगमा लयाईएिा त्तिधि तथा स्थानीय तहिो क्षमतािे यस िायण प्रभात्तित हुने त्तिषय बारे प्रस्ततुी । जग्गािो 
स्िालमत्ििो प्रमाण र सोमा बनेिो सरंचनािो त्तििरण 

 एिीिृत सम्पत्ति िरिोिाधग िरदातािे अननिायण बझुाउन ुपने त्तििरण तथा सूचना उपिव्ि गराउने र्ारामिो नमुना िारेिो प्रस्ततुी । 
जानीजानी सब ैसम्पत्तििो एिमषु्ट त्तिबरण नगरी टुक्रा टुक्रा गरी त्तििरण पेश गरेिो भए थप जरीिाना िाग्नसक्ने व्यिस्था हुनपुने 

 ८ अिंिो िरदाता संिेत नम्िर हदने त्तिधि तथा व्यबन्स्थत अलभिेि प्रणािी बारेिो प्रस्तुती 
 

 

 



5 |पेज                                                          एकििृत समपत्ति िर सम्बन्धि तालिम सञ्चालन सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी 

 

छैठौं सर: सम्पत्तिको पदहचान अभ्यास र एकीकृत सम्पत्ति त्तििरण फारामको अभ्यास 

 सहभााधगहरुिाई र्ारामिो नमूना उपिब्ि गराई सम्पत्ति िनन िा सम्पत्तििो उपयोगिाई त्तिचार गरी अिग अिग प्रिारिा त्तििरण (ब्यापररि 
क्षेत्रमा िसोिास भएिो सम्पत्ति िनी, आिास क्षेत्रमा िसोिास भएिो सम्पत्ति िनी, पालििा िाहहर िसोिास भएिो सम्पत्ति िनी, उद्योगिो सम्पत्ति त्तििरण, 

त्तिद्याियिो सम्पत्ति त्तििरण आहद) र्ाराम भनण िगाउने र सो िाई व्राउन पेपरमा िेखि प्रस्ततु गराउने 

 सहभाधगहरुिाई सम्पत्ति त्तििरण दाखििा र्ारामिो अभ्यास गराउने 

 

सातौं सर: सम्पत्ति (जग्िा तथा संरचना) को मूल्यांकन अिधारणा  

 संरचनािो मूलयांिन अििारणा तथा मूलयांिर दर तथा ह्रासि्टी िारेिो प्रस्तुती । संरचनािो मूलय/ननमाणण िागत, िनोट तथा 
क्षेत्रर्ििे मात्र ननिाणरण नगने भएिोिे यसिाई असर पाने पक्षहरु िा बारेमा छिर्ि गने जस्तो कि संरचना रहेिो स्थान (ब्यापाररि 
क्षेत्रमा िा िन क्षेत्रमा भएिो अिस्थामा ननमाणण िागत एिै भएतापनन त्यसिो िजार मूलय र्रि हुने सक्ने), भिनिो उलपादनशीि उपयोग आहद 

 संरचनािो हसि्टी दर ननिाणरणिो नमूना (प्रत्येि ३ बषणमा एि पटि गने गरी) बारेमा प्रस्तुती 
 क्षेत्र त्तिभाजनिो आिारमा जग्गािो धयनूतम मूलयांिन दरिो प्रस्ताि तथा मुलयांिनिा चरणहरु िारेिो प्रस्ततुी 
 िरिो दर ननिाणरण गने अधििार पालििामा भएिोिे िर नतनण सक्ने क्षमतािो आिारमा िरिो दर ननिाणरण हुन ुपने 

 धयनूतम मूलयांिन हद भधदा ति नजाने गरी िरदातािे जग्गािो मूलयांिन दरिो स्िय ंघोषणा गनुण पने तर सरंचनािो हिमा मूलयांिन 
दर तथा हसि्टी दर पालििािे ननिाणरण गनुण पने आिश्यिता बारेमा प्रिाश पाने  

 

 

आठौं सर: अभ्यास 

 सहभाधगहरुिाई समहुमा त्तिभाजन गरी िडािो धयनूतम मूलयांिनिो िास्तत्तिि रुपमा अभ्यास गराउने ।यसरी समुह त्तिभाजन गदाण एउटै 
क्षेत्रिा िडाहरुिाई एउटा समुहमा राख्न ेर समुह अभ्यासिाई प्रस्तुत गराउने । 

 

निौं र िशौ सर: एकीकृत सम्पत्ति कर तनधामरण र एकककृत सम्पत्ति कर कायमत्तिधध 

 सम्पत्तििो िरिो दर ननिाणरण, त्तिलिङ्ग, र संििनिो ब्यिस्था (छुट तथा दण्ड जररिाना सहहतिो) बारेिो प्रस्तुती  

 स्थानीय तहिो िर तथा गैरिर राजश्ि सम्िधिी नमूना िाननूमा भएिो एिीिृत सम्पत्ति िर सम्िधिी ब्यिस्था बारे प्रस्ततुी 
 एिीिृत सम्पत्ति िर त्तिजि तथा एिीिृत सम्पत्ति िर नगदी रलसदिो नमनूािो प्रस्तुती 
 प्रगनतलशि िरिो दर 

 स्थानीय तहिो िर तथा गैरिर राजश्ि सम्िधिी नमूना िाननूमा भएिो एिीिृत सम्पत्ति िर सम्िधिी ब्यिस्था बारेमा प्रस्तुती गरी एिीिृत 
सम्पत्ति िर सम्िधिमा स्थानीय तहिो िर तथा गैर िर राजश्ि सम्िधिी िाननूसंग नबाखझने गरी स्थानीय तहिो िर तथा गैर िर सम्िन्धि 
नमूना िाननूमा पररमाजणन गने सम्बधिमा छिर्ि 

 स्थानीय सरिार संचािन ऐनिे गरेिो ब्यिस्था अनसुार एिीिृत सम्पत्ति िर िागु गनणिो िाधग त्यसिा अनतररक्त थप िाननूी ब्यिस्था स्थानीय 
तहिो िर तथा गैरिर राजश्ि सम्िधिी िाननूिे गनुणपने र सोही आिारमा एिीिृत सम्पत्ति िर िायणत्तिधि हुने हुनािे नमूना स्थानीय तहिो िर 
तथा गैरिर राजश्ि सम्िधिी िाननूमा भएिा ब्यिस्थामा पररमाजणनिो आिश्यिता रहेिो 

 

एघारौं सर: एकीकृत सम्पत्ति कर कायामन्ियन कायमयोजना (अभ्यास सदहत) 

 एिीिृत सम्पत्ति िरिो िायाणधियनिा चरणहरु (पिुण तयारी, तयारी र िायाणधियन चरण) 

  िायणयोजना तजुणमा गदाण आधथणि बषणिो पहहिो हदनिाट िर संििन गने लमनत तय गरी त्यसिो न्जम्मेिारी तोक्न ुपने, समयाििी तथा 
न्जममेिारी तोिेर िायणयोजना बनाइ स्िीिृत गनुण पने 

 

बाह्रौं सर: समापन सत्र 

 


