प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत
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भाग २
प्रदे श सरकार

आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना
प्रदे श नं. ५ घरजग्गा न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण सतमतत (गठन तथा कायि संचालन)
आदे श, २०७६
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प्रस्तावना: नेपालको सं ववर्ानको अनुसूची-६, प्रदे शको अतर्कारको सूची र
अनुसूची-८, स्थानीय तहको अतर्कारको सूचीमा घरजग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्क दुवै
तहको अतर्कार तभत्र रहेको र सं घीय आतथिक ऐन २०७५ को दफा २५ मा
ुँ ा
उक्त करको दर प्रदे श सरकारले तनर्ािरण गरे बमोशजम हुने व्यवस्था रहेको हुद
प्रदे शतभत्र हुने घर, जग्गा र घरजग्गा लगायतका कारोवारमा तलइने राजस्वको
सम्बन्र्मा घर, जग्गा र घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य तनर्ािरणसम्बन्र्ी कानूनी
व्यवस्था गनि बाञ्छनीय दे शखएकाले प्रदे श सरकारले "प्रदे श नं. ५ घरजग्गा
न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण सतमतत (गठन तथा कायि संचालन), आदे श, २०७६" जारी
गरे को छ ।
पररच्छे द - १
प्रारशम्भक
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस आदे शको नाम "प्रदे श नं. ५ घरजग्गा

न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण सतमतत (गठन तथा कायि सं चालन) आदे श,
२०७६" रहेको छ ।
(२) यो आदे श तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथि नलागेमा यस आदे शमा :
(क) "सतमतत" भन्नाले दफा ३ बमोशजमको प्रदे श घरजग्गा
न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण सतमततलाई सम्झनु पछि ।
(ख) "अध्यि "भन्नाले सतमततको अध्यिलाई सम्झनु पछि ।
(ग) "प्रदे श" भन्नाले प्रदे श नं. ५ सम्झनु पछि ।
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(घ) "प्रदे श सरकार" भन्नाले प्रदे श नं. ५ को मशन्त्रपररषद्
सम्झनु पछि ।
(ङ) "सदस्य" भन्नाले सतमततका सदस्य सम्झनु पछि र सो
शब्दले सतमततका सदस्य सशचवलाई समेत जनाउुँछ ।
(च) "तलखत" भन्नाले

घर, जग्गा र घरजग्गा लगायतका

सम्पशिको स्वातमत्व हस्तान्तरण गने प्रयोजनका लातग
कारोवार गने कानून व्यवसायीको रोहवरमा गरे को तलखत
सम्झनु पछि ।
(छ) "कारोवार" भन्नाले घर, जग्गा र घरजग्गा लगायतको
वकनबेच तथा स्वातमत्व हस्तान्तरण सम्बन्र्ी कायिलाई
सम्झनु पछि ।
(ज) "सशचवालय" भन्नाले प्रदे श घरजग्गा न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण
सतमततको सशचवालयलाई सम्झनु पछि ।
पररच्छे द - २
सतमततको गठन, बैठक, काम, कतिव्य र अतर्कार
३.

सतमततको गठन: (१) प्रदे शतभत्र रहेका घर, जग्गा र घरजग्गा लगायतको
कारोवारमा तलइने राजस्वका सम्बन्र्मा न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण गनि एक
सतमतत रहनेछ ।
(२) सतमततमा दे हाय बमोशजम अध्यि र सदस्यहरु रहनेछन् ।
(क) सम्बशन्र्त शजल्लाको प्रमुख शजल्ला अतर्कारी

-अध्यि

(ख) सम्बशन्र्त स्थानीय तहको राजस्व परामशि सतमततको सं योजक
वा तनजले तोकेको कायिपातलकाको वररष्ठ सदस्य - सदस्य
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(ग) शजल्ला समन्वय अतर्कारी

- सदस्य

(घ) शजल्लाशस्थत नापी कायािलयको प्रमुख

- सदस्य

(ङ) शजल्लाशस्थत मालपोत कायािलयको प्रमुख

- सदस्य सशचव

(३) इलाकाअन्तगितको घरजग्गा मूल्याङ्कनको हकमा सम्बशन्र्त
इलाकाको नापी कायािलयको प्रमुख र इलाका मालपोत कायािलयको
प्रमुख पदे न सदस्य रहनेछन् ।
(४) सतमततले आवश्यक परे मा दे हायका प्रतततनतर् आमन्त्रण
गनि सक्नेछः
(क) आन्तररक राजस्व कायािलय/करदाता सेवा कायािलय
वा सो कायािलय नभएको स्थानमा कोष तथा लेखा
तनयन्त्रक कायािलयका प्रमुख,
(ख) सम्बशन्र्त िेत्रमा सरकारी कारोवार गने वाशणज्य
बैंकको प्रबन्र्क,
(ग) सम्बशन्र्त िेत्रका उद्योग वाशणज्य सं घको प्रतततनतर् वा
ववषय ववज्ञ ।
(५) शजल्लाशस्थत मालपोत कायािलयले सतमततको सशचवालयको
रुपमा

काम

व्यवशस्थत

गनुप
ि नेछ।

अतभले ख

राख्ने

सतमततका
शजम्मेवारी

सबै

कागजात

सम्बशन्र्त

र

तनणियहरुको

मालपोत

कायािलय

प्रमुखको हुनछ
े ।
४.

सतमततको बैठक:

(१) सतमततको तनयतमत कायि सं चालन एवम् आगामी

आतथिक वषिका लातग घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य

तनर्ािरणका लातग

सतमततको बैठक प्रत्येक वषिको आषाढ २५ गतेतभत्र बस्नुपनेछ ।
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(२) अध्यिको तनदे शनमा सदस्य सशचवले सतमततको बैठक
बोलाउनेछ ।
(३) सतमततको बैठकको अध्यिता सतमततको अध्यिले गनेछ ।
(४) सतमततमा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य सं ख्याको
पचास प्रततशतभन्दा बढी सदस्य उपशस्थत भएमा सतमततको बैठकका
लातग गणपूरक सं ख्या पुगेको मातननेछ ।
(५) सतमततको बैठकमा बहुमतको तनणिय सतमततको तनणिय
मातननेछ ।
(६) बहुमतबाट तनणिय हुन नसकेमा अध्यिको तनणिय नै अशन्तम
तनणिय हुनेछ ।
(७) सतमततको बैठकको तनणिय सतमततको सदस्य सशचवद्वारा
प्रमाशणत गररनेछ ।
(८) सतमततको बैठकसम्बन्र्ी अन्य कायिववतर् सतमतत आफैंले
तनर्ािरण गरे बमोशजम हुनछ
े ।
५.

सतमततको काम, कतिव्य र अतर्कार:

प्रचतलत कानून बमोशजमका काम,

कतिव्य र अतर्कारका अततररक्त सतमततको काम कतिव्य र अतर्कार दे हाय
बमोशजम हुनेछ ।
(१)

प्रदे शतभत्र घर, जग्गा र घरजग्गा कारोवारसम्बन्र्ी तलखत पाररत

गने प्रयोजनका तनशम्त आगामी आतथिक वषिका लातग घर, जग्गा र
घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण गने ।
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(२)

प्रदे श र स्थानीय तहको तहगत समन्वयमा रही कायि गने ।

(३)

घरजग्गा

मूल्याङ्कनसम्बन्र्ी

कायिलाई

वैज्ञातनक

पद्धततको

प्रयोगमाफित सरल तथा न्यायोशचत बनाउने ।

पररच्छे द - ३
मूल्य तनर्ािरणका आर्ारहरु
६.

घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य तनर्ािरणका आर्ारहरु: (१) सतमततले प्रदे श
तभत्रका

घरजग्गाको

न्यूनतम

मूल्य

तनर्ािरण

गदाि

दे हायबमोशजमका

ववषयहरुलाई आर्ारका रुपमा तलनुपनेछ ।
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

चालू आतथिक वषिका लातग अशघल्लो आतथिक वषिमा
गररएको न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण ।
स्थानीय

तहको

वगीकरण

(महानगरपातलका,

उपमहानगरपातलका, नगरपातलका र गाउुँपातलका) ।
शहरी

ववकासको

अवस्था

(प्रदे श

राजर्ानी,

शजल्ला

सदरमुकाम, प्रदे शस्तरीय बजार, बजार, स्थानीय बजार
आदद ।

ववद्युत, तसं चाइ, खानेपानी, सडक, शशिा, स्वास््य जस्ता
आर्ारभूत सेवाको उपलब्र्ताको अवस्था ।

जग्गाको अवशस्थतत अथवा सडकले छोएको/नछोएको र
छोएको भए सडकको अवस्था (मुख्य राजमागि, सहायक
राजमागि,

रावष्ट्रयस्तरका

सडक,

प्रदे शस्तरका

सडक,

स्थानीयस्तरका सडक, पक्की सडक, ग्राभेल सडक, कच्ची
(च)

(छ)

सडक, गोरे टो बाटो आदद) ।

जग्गाको वकतसम (अब्बल, दोयम, तसम र चाहर) ।
घरजग्गाको चलन चल्तीको बजार मूल्य ।
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(ज)

सम्बशन्र्त स्थानीय तहको राजस्व परामशि सतमततको

(झ)

सतमततले आवश्यक दे खेका अन्य ववषयहरु ।

तनणिय वा तसफाररस ।

(२) उपदफा (१) मा उल्ले शखत आर्ारहरुको ववश्लेषण गरी
सतमततले आवश्यकता र औशचत्यको आर्ारमा न्यूनतम मूल्यमा हेरफेर
गनि सक्नेछ ।
(३)

अशघल्लो आतथिक वषिका लातग कायम गररएको न्यूनतम

मूल्यमा दश प्रततशतभन्दा कम हुने गरी मूल्य तनर्ािरण गररने छै न ।
7.

ु ाई: घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण गनि दफा (३)
गुनासो सुनव
ु ाईका
अनुसार गदठत सतमततको तनणिय उपर शचि नबुझेमा गुनासो सुनव
ु ाई सतमतत
लातग दे हाय बमोशजमका अध्यि र सदस्य रहेको गुनासो सुनव
रहनेछ ।
(क) सशचव, आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय

- अध्यि

(ख) सशचव, भूतम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्त्रालय - सदस्य
(ग) उपसशचव स्तरको प्रतततनतर्, मुख्यमन्त्री तथा
मशन्त्रपररषद्को कायािलय

- सदस्य

(घ) प्रदे श राजर्ानी शस्थत आन्तररक राजस्व
कायािलयको प्रमुख

- सदस्य

(ङ) उपसशचव, वविीय व्यवस्थापन महाशाखा,
आतथिक मातमला तथा योजना मन्त्रालय

- सदस्य सशचव
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पररच्छे द - ४
ववववर्
8.

सतमततका

सदस्यहरुको

सुववर्ा:

सतमततका

सदस्य

र

आमशन्त्रत

सदस्यहरुको सुववर्ा प्रदे श साविजतनक खचिको मापदण्ड, कायिववतर् र
तमतव्यवयतासम्बन्र्ी तनदे शशका, २०७५ बमोशजम हुनछ
े ।
9.

पालना गनुपि ने: सतमततले यस आदे श तथा अन्य प्रचतलत कानूनबमोशजम
सम्पादन

गनुप
ि ने

कायिका

सम्बन्र्मा

गरे का

तनणियहरु

सम्बद्ध

सबै

तनकायहरुले पालना गनुप
ि नेछ ।
10.

साविजतनक गनुपि ने: (१) सतमततको सशचवालयले न्यूनतम मूल्य तनर्ािरण
पुशस्तका तयार गरी प्रदे श तभत्रका सबै सम्बद्ध साविजतनक तनकायहरुमा
आषाढ मसान्तसम्म पुग्नेगरी पठाउनुपनेछ ।
(२)
सविसार्ारणको

यसरी

भएको

जानकारीका

न्यूनतम
लातग

मूल्य

सशचवालयले

तनर्ािरणको
प्रदे श,

तनणिय

शजल्ला

स्थानीयस्तरको पतत्रकामा आषाढ मसान्ततभत्र प्रकाशन गनुप
ि नेछ ।

आज्ञाले,

वकशोर जोशी
प्रदे श सशचव

8
प्रकाशनः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

वा

