खण्ड ४ संख्या १
चौदण्डीगढी नगरपालिका

घर बहाि कर व्यवस्थापन काययववलि, २०७७
प्रस्तावनााः नेपािको सं वविान र स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ५७

बमोजिम चौदण्डीगढी नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलित्र िगाउन पाउने घर

बहाि

करको करदाता पवहचान, कर मूलयांकन, कर लनिायरण र कर असुिी काययिाई सरि,
पारदर्शी र व्यवजस्थत बनाई चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आन्तररक स्रोत पररचािनमा
प्रिावकारीता लयाउने लबषयमा आवश्यक व्यवस्था गनय बाञ्छनीय िएकोिे,
चौदण्डीगढी नगरकाययपालिकाको

बैठकिे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको चौदण्डीगढी

न.पा.को रािस्व ऐन,२०७६ को दफा ३८ बमोजिम यो काययववलि बनाई िागू गरे को
छ ।

पररच्छे द १
प्रारजभिक

१. सं जक्षप्त नाम प्रारभिाः (१) यो काययववलिको नाम“ चौदण्डीगढी नगरपालिकाको घर
व्यवस्थापन काययववलि, २०७७” रहे को छ।

२) यो काययववलि चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रिर िागू हुनेछ र यस कानून

ु ै रहे बसेको िए पलन
बमोजिम कर बुझाउनु पने दावयत्व िएको व्यजि िहााँसक
लनिको हकमा समेत िागू हुनेछ।

३) यो काययववलि स्थानीय रािपत्रमा प्रकार्शन गरे को लमलतदे ज

२. पररिाषााः ववषय वा प्रसं गिे अकाय

िागू हुनेछ।

अथय निागेमा यो काययववलिमा,–

क) “ऐन” िन्नािे रािस्व ऐन, २०७६ सभझनु पछय।

) “कर” िन्नािे ऐन र यस काययववलि बमोजिम घर िग्गा बहाि बापतको

आयमा चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आलथयक ऐनिे तोकोको दरमा िाग्ने बहाि कर

सभझनु पछय र यो र्शब्दिे प्रचलित कानून बमोजिम बहाि करको अलतररि सोमा
िाग्ने व्याि, हिायना, र्शुलक वा िररवाना समेतिाई िनाउाँछ।

ग) “कर अलिकृत” िन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको प्रमु

प्रर्शासकीय अलिकृत

सभझनु पछय र सो र्शब्दिे कर अलिकृतको रुपमा काम गनय जिभमेवारी प्राप्त गरे को
प्रर्शासकीय अलिकृतद्धारा प्रत्यायोजित अलिकार प्रयोग गने

कमयचारी वा प्रमु

कमयचारीिाई समेत िनाउाँछ।

घ) “करदाता” िन्नािे ऐन र यस काययववलि बमोजिम कर लतनुप
य ने दावयत्व िएको

व्यजििाई सभझनु पछय र यो र्शब्दिे कर अलिकृतिे कुनै करको वववरण बुझाउन
सूचना ददएको वा अरु कुनै कारबाही र्शुरु गरे को व्यजििाई समेत िनाउाँछ।

ङ) “काययववलि” िन्नािे घर बहाि कर व्यवस्थापन काययववलि, २०७६ सभझनु पछय।
च) “कायायिय” िन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको कायायिय सभझनु पछय र यो
र्शब्दिे

चौदण्डीगढी

नगरपालिकाको

सं गठन

सं रचनामा

रहे को

वविाग÷महार्शा ा÷र्शा ा÷उपर्शा ा÷ वडा कायायिय वा रािस्व प्रर्शासनका िालग गठन
गररएको प्रर्शासलनक एकाइ समेतिाई िनाउाँछ।

छ) “चौदण्डीगढी नगरपालिका” िन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिका सभझनु पछय ।

ि) “घर िग्गा ” िन्नािे ऐन र यस काययववलि बमोजिम बहाि कर िाग्ने कुनै

व्यजिको स्वालमत्वमा रहे को घर, घरको छत, पसि, ग्यारे ि, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर),
कार ाना, िग्गा वा पो रीिाई सभझनु पछय।
झ)“बहाि”

िन्नािे

कुनै

व्यजििे

आफ्नो

स्वालमत्वमा

रहेको

चौदण्डीगढी

नगरपालिका क्षेत्रलित्रको घर िग्गा लनजित अवलिका िालग पुरै वा अााांजर्शक तबरिे

अरुिाई िोग चिन गनय ददएवापत प्राप्त गने िाडा, बहाि,लिि वा पट्टा रकम समेतिाई
सभझनु पछय ।

ञ)“वडा कायायिय” िन्नािे चौदण्डीगढी नगरपालिका अन्तगयतको वडा कायायियिाई

सभझनु पदयछ।

पररच्छे द २

करदाताको पवहचान र दताय सभबजन्ि व्यवस्था

३. करदाताको पवहचानाः (१) यस काययववलिको प्रयोिनका िालग चौदण्डीगढी

नगरपालिका क्षेत्रलित्र आफ्नो स्वालमत्वमा रहे को घर वा िग्गा पुरै वा अााांजर्शक
तबरिे अरुिाई िोग चिन गनय ददएवात िाडा, बहाि, लिि वा पट्टा रकम गने व्यजि
वा लनिको प्रलतलनलि करदाता हुनछ
े ।

तर, मुनाफाको उदे श्य नरा ी सं चािन हुने

वविािय, मजन्दर,पुस्तककाय, क्िब,

सामुदावयक सं स्था, सरकारी लनकाय आददिे आफ्नो स्वालमत्वको घर वा िग्गा िाडामा
ददएकोमा यस काययववलि बमोजिम कर िाग्ने छै न।

२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेज एको िएता पलन स्वालमत्व कायम निएको

ऐिानी वा पती वा सावयिलनक िग्गा बसोवास गने आफ्नो घर िग्गा अन्य व्यजि वा

सं स्थािाई वहािमा ददएको वा कूनै िग्गा लििमा लिई घर िाडामा िगाएको व्यजि
समेत ऐन र यस काययववलि बमोजिम करदाता मालननेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम बहाि कर लतरे को आिारमा मात्र ऐिानी वा पलतय वा

सावयिलनक िग्गा बसोवास गने वा त्स्तो िग्गाको उपयोग गने व्यजिको स्वालमत्व

कायम िएको मालनने छै न र त्यस्तो िग्गा नेपाि सरकार वा अन्य सरकारी
लनकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम

ािी गने वा सं रचना हटाउने काययिाई यस ऐन

बमोजिम बहाि कर लतरे को कारणिे मात्र कुनै

वकलसमिे बािा पारे को मालननेछैन।

४) कायायियिे ऐन र यस काययववलि बमोजिम करदाताको पवहचान गनुय पनेछ।

५) उपदफा (४) बमोजिम करदाता पवहचान गदाय करदातािे पेर्श गरे को वववरण ,

स्थिगत सबेक्षण
।

वा अन्य िुनसूकै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आिारमा गनय सवकनेछ

४. करदाता दतायाः (१) करदातािे आफ्नो घर िग्गा बहाि सभबन्िी
बमोजिमको वववरण

ु ाई कायायियमा पेर्श गनुय पनेछ।
ि

दफा ७

२) करदातािे बुझाएको वववरणमालथ कायायियिे आवश्यक थप अनुसन्िान तथा

छानववन गनय सक्नेछ।

३) यस दफा बमोजिम करदाताको वववरण सं किन गरे संगै कायायियिे प्रत्येक

करदातािाई लनजित पवहचान नभवर प्रदान गरी व्यजिगत अलििे मा दताय गरी राख्नु
पनेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम करदाताको पवहचान नभवर प्रदान गदाय करदातािे

चौदण्डीगढी नगरपलिकािाई प्रचलित कानून बमोजिम लतनुय बुझाउनु पने सबै करको
िालग एउटै करदाता पवहचान नभबर कायम गने व्यवस्था गनय सवकनेछ।

५. कर बुझाउने दावयत्वाः (१) ऐन र यस काययववलि बमोजिम घर िग्गा बहाि कर
बुझाउने दावयत्व घर िग्गा बहािमा िगाउने व्यजि वा लनिको प्रलतलनिीको हुनछ
े ।

२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेज एको िएता पलन घर िग्गा बहािमा लिने

व्यजि, सं स्था वा लनकाय स्वयभिे कर बुझाउने गरी घर िग्गा िनीसं ग सं झौता िएको

अवस्थामा घरिनीिाई बहाि रकम िुिानी गदायकै अवस्थामा बहाि कर बापतको

रकम कट्टा गरी कायायियमा बुझाउने दावयत्व सभबजन्ित बहािमा बस्ने व्यजि,सं स्था
वा लनकायको हुनेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम बहाि रकम कट्टा गरी कायायियमा बुझाउनु पने दावयत्व

िएको व्यजि, सं स्था वा लनकायिे त्यसरी कर कट्टा नगरे को वा कट्टा गरी नबुझाएको

कारणिे मात्र घर िग्गा बहािमा िगाउने व्यजििे कर लतने दावयत्वबाट उन्मुजि
पाउनेछैन।

४) बहािमा िगाइएको कुनै घर िग्गाको सभबन्िमा उपदफा (१) बमोजिम कर
बुझाउने दावयत्व एकिन्दा बढी

व्यजि उपर रहे छ िने कर बुझाउने दावयत्वसकैको

सामान हुनछ
र उनीहरुमध्ये आपसी
े

सहमतीको िुनसुकै व्यजििृ कर बुझाउन

सक्नेछ ।तर, सबै करदाताबाट दामासाहीिे

िाग गरी कर असुि गररने छै न।

५) ऐन र यस काययववलि बमोजिम ककर लतनुप
य ने व्यजि नाबािक रहेछ िने लनििे

बुझाउन पने कर लनिको अलििावक वा लनिको सं रक्षकिे लतनुप
य नेछ।

६) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा िेज एको िएता पलन मानो नछु वटई एउटै

िान्सा

प्रयोग गने एकासगोिको पररवारिे आफ्नो एकिौटी हक रहने गरी सं चान

गरे को व्यवसायिे उपयोग गरे को घर वा िग्गामा बहाि कर िगाइने छै न।

तर, त्यस्तो व्यवसाय सं चािन गदाय सभबजन्ित आजन्तरक रािस्व कायायियमा पेर्श गररने
वववरणमा घर िग्गा बहाि लतरे को
बमोजिमको कर छु ट पाइने छै न

िनी

चय दे ाइएको

रहेछ िने यस उपदफा

७) ऐन र यस काययववलि बमोजिम आफुिाई करदाताको रुपमा दताय गराउने,

तोवकएको समयमा वववरण पेर्श गने, बुझाउनु पने कर तथा र्शुलक वा िररवाना वा
व्याि हिायना समयमै दाज िा गने कर अलिकृत वा कायायियिे माग गरे को सुचना वा
तथयांक समयमै उपिब्ि गराई सहयोग पु¥याउने
हुनेछ।

दावयत्व समेत करदातािको

पररच्छे द ३

ववबरण दाज िा सभबन्िी व्यवस्था
७. ववबरण दाज िा गनेाः (१) घर िग्गा बहािमा ददने व्यजििे बहािमा ददएको
लमलतिे पैलतस ददनलित्र बहाि रकम र बहाि अवलि स्पष्ट

ु ेको बहाि सभझौता
ि

पत्रको प्रलतलिवप, िनीपुिायको प्रलतलिवप, बहािमा बस्नेको आलिकाररक वववरण सवहत
ु ी–२ बमोजिमको ढााँचाको वववरण कायायियमा दाज िा गनुप
सं िग्न गरी अनुसच
य छय।

तर, दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा यस दफा बमोजिम ववबरण

दाज िा गदाय िनी पुिाय पेर्श गनय अलनवायय हुनेछैन।

२) यो कायायववलि प्रारभि हुन ु अगावै घर िग्गा बहािमा बहािमा ददएका

करदातािाई कायायियिे साठ्ठी ददनलित्र यस कायायववलि बमोजिम वववरण दाज िा गनय
अनुसूची–३ बमोजिमको ढााँचामा सूचना प्रकार्शन गनेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्रकाजर्शत िएकोमा करदातािे उपदफा (१) मा

उलिेज त िए बमोजिमको ढााँचामा ववबरण पेर्श गनुपनेछ।
तर, कुनै करदातािे यसअजघ

मात्र पेर्श गरे पुग्नेछ।

ववबरण पेर्श गररसकेको रहे छ िने

नपुग ववबरण

४) उपदफा (२) बमोजिम ववबरण दाज िा सभबजन्ि सूचनािाई कायायियिे रे लडयो ,

टे लिलििन,पत्रपलत्रका िगायत अन्य उपयुि सं चार माध्यमद्धारा प्रचार प्रसारको
व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ।

५)यस काययववलि बमोजिम कर बुझाउनु पने दावयत्व िएके व्यजििे वववरण

दाज िा

नगरे मा वा वववरण दाज िा गदाय व्यहोरा फरक पारी दाज िा गरे को

र्शं का गनय सवकने आिार र कारण िएमा कर अलिकृतिे आिार र कारण

िनी

ोिी तीस

ददनलित्र ववबरण दाज िा गनय आदे र्श ददन सक्नेछ।
६) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको वा उपदफा (५) बमोजिम आदे र्श िएको

भयाद लित्र वववरण दाज िा गनय नसक्ने व्यजििे

आिार कारण

ोिी भयाद थपको

८. वववरण सच्याउन सवकनेाः (१) यस काययववलि बमोजिम

वववरण दाज िा

िालग लनवेदन ददएमा प्रमु
थप गररददन सक्नेछ ।

प्रर्शासकीय अलिकृतिे ओजचत्य हे री तीस ददनसभम भयाद

िैसकेपलछ ।कुनै तथय सभबन्िी वा गजणतीय

िुि िएको िन्ने िागेमा करदातािे सो

सब्मन्िी तथय वा प्रमाण सं किन गरी पवहिो वववरण दाज िा गरे को तीन मवहनालित्र
प्रर्शासकीय अलिकृत समक्ष लनवेदन पेर्श गनुय पनेछ।

प्रमु

२) उपदफा (१) बमोजिम पनय आएको लनवेदन उपर प्रमु

प्रर्शासकीय अलिकृतिे

आवश्यक िााँचबुझ गनय िगाई व्यहोरा मनालसव ठहर गरे को अवस्थामा तीस ददनलित्र
वववरण सच्याउने स्वीकृती ददन सक्नेछ।

पररच्छे द ४

करको दर लनिायरण सभबन्िी व्यवसथा

९. बहाि करको दराः (१) चौदण्डीगढी नगरपालिका क्षेत्रलित्र ऐन यस काययववलि

बमोजिम िगाइने बहाि करको दर चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा
तोवकए बमोजिम हुनेछ।

२) चौदण्डीगढी नगरपालिकािे करको दर लनिायरण गदाय लसमान्त करदाताको

वहतिाई ध्यानमा रा ी प्रगलतर्शीि करको दर िागू गनय सक्नेछ।

१०. बहािको न्यूनतम दररे ट लनिायरणाः (१) चौदण्डीगढी नगरपालिकािे ऐन तथा
यस

काययववलि बमोजिम िगाउने बहाि करको

प्रयोिनको िालग करदातािे पेर्श

गरे को वववरण र बहाि सं झौतामा उलिेज त रकमिाइृ आिार मानी कर
गररन्छ।
२)

लनिायरण

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेज एको िएता पलन करदातािे पेर्श गरे को

वववरणमा उलिेज त बहाि रकम चौदण्डीगढी नगरपालिकाद्धारा

तोवकएको

न्यूनतम

दरिन्दा कम िएको

ण्डमा उपदफा(३) बमोजिम चौदण्डीगढी नगरपालिकािे

लनिायरण गरे को न्यूनतम बहाि दरका आिारमा कर लनिायरण

गररनेछ।

३) उपदफा (२) को प्रयोिनको िालग चौदण्डीगढी नगरपालिकािे काययपालिकाको

लनणयय बमोजिम आफ्नो क्षेत्रलित्रको घरिग्गाको व्यापाररक महत्व, र्शहरी सेवा सुवविा

र घरिग्गा बहािको प्रयोिन समेतका आिारमा बगीकरण गरी घरिग्गा बहािको
न्युनतम दर लनिायरण गनय सक्नेछ।

४) उपदफा (३) बमोजिम घर िग्गाको न्यूनतम बहाि रकम लनिायरण गरी

लसफाररर्श गनय काययपालिकािे दे हाय बमोजिमको न्यूनतम बहाि दर लनिायरण
गठन गनय सक्नेछाः
क) प्रमु

प्रर्शासकीय अलिकृत

) स्थानीय उद्योग वाजणज्य सं घ, प्रलतलनलि

ग) चौदण्डीगढी नगरपालिकाको प्राववलिक र्शा ाप्रमु

सलमलत

– अध्यक्ष

– सदस्य

–सदस्य सजचव

पररच्छे द ५

कर लनिायरण तथा सोको सूचना

११. कर लनिायरणाः (१) करदातािे दफा ७ बमोजिम कायायियमा दाज िा गरे को
वववरण आिारमा कर अलिकृतिे अनुसूची–४ बमोजिमको ढााँचामा कर लनिायरण
गनेछ।

२) यस काययववलि बमोजिम करदातािे वववरण पेर्श नगरे को वा पेर्श गरे को वववरणमा

उजलिज त बहाि रकम दफा १० बमोजिम कायम गररएको न्यूनतम रकम िन्दा

कम िएको अवस्थामा कर अलिकृतिे चौदण्डीगढी नगरपालिकािे तोकेको न्यूनतम

बहाि रकमको आिारमा प्रारजभिक कर लनिायरण गरी सोको सूचना करदातािाई ददनु
पनेछ।

३) उपदफा (२) बमोजिम गररएको प्रारजभिक कर लनिायरणमा जचत नबुझ्ने

करदातािे प्रारजभिक कर लनिायरणको सूचना पाएको तीस ददन लित्र
प्रमाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेर्श गनुय पनेछ।

कायायियमा

४) कर अलिकृतिे उपदफा (३) बमोजिमको भयादलित्र स्पष्टीकरण पेर्श गरे कोमा

सो समेतिाई आिार मानी तथा स्पष्टीकरण पेर्श नगरे को अवस्थामा प्रमु
अलिकृतिे यस दफा बमोजिम
पनेछ।

लनणयय पचाय

प्रर्शासकी

डा गरी अजन्तम कर लनिायरण गनुय

१२. कर लनिायरणको सूचनााः (१) दफा ११ बमोजिम कर अलिकृतबाट कर लनर्रिायरण
िएपलछ

करदातािे बुझाउनु पने

कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक

समेत उलिेज त गरी करदातािाई कर लनिायरणको सूचना ददनु पनेछ।

ाता नभबर

२) उपदफा (१) बमोजिम कर लनिायरणको सूचना प्राप्त िएपलछ करदातािे सो

सूचनामा उजलिज त स्थान र समय सीमालित्र कर बुझाउनु पनेछ।
पररच्छे द ६

कर दाज िा र कर असूिी सभबन्िी व्यवस्था

१३. कर दाज िा गनुपनेाः (१) करदातािे यस काययववलि बमोजिम प्रत्येक आलथयक
बषयको

लनलमत लतनुप
य ने कबर रकम सोही आलथयक बषय लित्र दाज िा गनुय पनेछ।

२) उपदफा (१) मा िुनसूकै कुरा िेज एको िएता पलन करदातािे चाहे मा चािु

आलथयक बषयको कर तोकेको बैंक
समेत दाज िा गनय सक्नेछ।

ातामा मालसक वा चौमालसक वा अियबावषयक रुपमा

३) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको बैंक

ातामा कर दाज िा

करदातािे त्यसको बैंक िौचर कायायियमा बुझाउनु पनेछ।
४) कायायियिे

गरे को अवस्थामा

यस काययववलि बमोजिम करदातािे लतनुप
य ने कर रकम ववद्युतीय

माध्यमबाट समेत िुिानी गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ।
१४. अलिम

कर बुझाएमा छु ट पाउन सक्नेाः कुनै

रकम अलिम रुपमा दाज िा गनय चाहे मा
तोवकएको

दरमा छु ट पाउन सक्नेछ।

करदातािे लतनुय बुझाउनु पने कर

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको आलथयक

ऐनमा

१५. कर दाज िाको लनस्सा ददनुपनेाः करदातािे यस काययववलि बमोजिम बुझाउनु पने
कर करम दाज िा गरे पलछ कायायियिे करदातािाई
पनेछ।

तत्काि त्यसको लनस्सा ददनु

१६. कर असूिी सभबन्िी व्यवस्थााः प्रचलित कानून र यस काययववलि बमोजिम लतनुय
बुझाउनस पने कर वापतको रकम करदातािे यस काययववलिमा तोवकएको अवलिमा

दाज िा नगरे मा कर अलिकृतिे चौदण्डीगढी नगरपालिकाको रािस्व ऐन, २०७६ को
दफा ९ को उपदफा ७ बमोजिम हिायना सवहत कर असूि गनय सक्नेछ।

१७. बहाि कर दताय वकताबाः यस काययववलि बमोजिम दाज िा र असुिी िएको कर
तथा वक्यौता करको ववबरण स्पष्ट रुपमा

ु ाई अनुसूची—५ बमोजिमको
ि

दताय वकताबमा िगत राख्ने जिभमेवारी कर अलिकृतको हुनेछ।

बहाि कर

पजच्छे द ७
ववववि

१८. पुनाः कर लनिानयरण गनय सवकनेाः (१) ऐन र यस काययववलि बमोजिम कर
लनिायरण गररसकेको िएता पलन दफा १० बमोजिम तोवकएको न्यूनतम घर िग्गा

बहाि दरिन्दा करदातािे बहािमा िगाएको घरिग्गाको वास्तववक बहाि दर घटी
िएको िन्ने ववश्वसनीय आिार पेर्श हुने आएमा पुनाः कर लनिायरण गनय सवकनेछ।

२) उपदफा (१) मा िुनसूकै कुरा िेज एको िएता पलन प्रत्यायोजित अलिकारको

प्रयोग गने कर अलिकृतिे ऐन र यस काययववलि बमोजिम लनिायरण
घटाएको मान्नु पने यथेष्ट र मनालसव कारण दे ज एमा प्रमु
प्रमु

गनुप
य ने कर रकम

प्रर्शासकीय अलिकृतिे र

प्रर्शासकीय अलिकृत स्वयं िेनै कर लनिायरण गरे को अवस्थामा अध्यक्ष÷प्रमु िे

पुनाः कर लनिायरणको आदे र्श ददन सक्नेछ।

१९. कर पुनराविोकन गनय सवकनेाः (१) यस काययववलि बमोजिम कर लनिायरणको
लनणययमा जचत्त नबुझ्ने करदातािे सो लनणयय िएको लमलतिे तीस ददनलित्र प्रमु
प्रर्शासकीय अलिकृत समक्ष कर पुनराविोकनका िालग लनवेदन ददन सक्नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोजिम कर पुनराविोकनको िालग लनवेदन ददाँदा आवश्यक तथय

प्रमाण सवहत लनिायरण िएको कर रकमको पचास प्रलतर्शतिे हुन आउने रकम
बराबरको रकम िरौटी समेत लनवेदन साथ पेर्श गनुय पनेछ।

३) उपदफा (१) बमोजिम कर पुनराविोकनका िालग परे को लनवेदनमाालथ साठ्ठी

ददनलित्र कारबाही र वकनारा गनुय पने छ।

२०. उिुरी निाग्नेाः यस काययववलि बमोजिम कर पुनराविोकन गनय सवकने ववषयमा
त्यस्तो पुनराविोकन निई कुनै अदाितमा उिुर िाग्ने छै न।

२१.पुनरावेदन ददन सक्नेाः यस काययववलि बमोजिम पुनराविोकनको लनणयय िएमा सो
लमलतिे र पुनराविोकन नहुने ववषयमा कारण परे को लमलतिे साठी ददनलित्र जचत्त
नबुझ्ने पक्षिे प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन गनय सक्नेछ।

२२. कर पुजस्तका िारी गनय सक्नेाः (१) करदातािे सहिताका िालग चौदण्डीगढी

नगरपालिकािे कर असुिी सभबन्िी ववबरण समावेर्श िएको अनुसूची ६ बमोजिमको
कर पुजस्तका िारी गनय सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम कर पुजस्तका िारी िएपलछ प्रत्येक पटक कर दाज िा

गरे को वववरण करदातािे स्वयभिे उि पुजस्तका प्रववष्ट गनय सक्नेछ।

३) करदातािे प्रत्येक वषयको असार मसान्त सभममा कर पुजस्तका कर अलिकृतबाट

प्रमाजणत गराउनु पनेछ।

२३.कागिातहरु गोप्य रहनेाः प्रचलित कानून र सय काययववलि बमोजिम कायायियमा
पेर्श िएका करसाँग सभबजन्ित

कागिातहरु गोप्य राज नेछ र त्यस्ता कागिातहरु

कर सभबन्िी कारवाई बाहे क अन्य प्रयोिनका िालग उपयोग गररने छै न

तर, प्रचलित कानून बमोजिम अलिकार प्राप्त लनकायिे माग गरे को अवस्थामा कागिात
उपिव्ि गराउन यस व्यवस्थािे बािा परे को मालनने छै न।

२४. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकार (१) यो काययववलि कायायन्वयनको लसिलसिामा

कुनै बािा अड्काउ परे मा त्यस्तो वािा अड्काउ फुकाउन काययपालिकािे आदे र्श िारी
गनय सक्नेछ।

२) उपदफा (१) बमोजिम आदे र्श काययपालिकािे

काययववलिमा उलिे

िए सरह मालननेछ।

िारी गरे को आदे र्श यसै

३) उपदफा (१) बमोजिम आदे र्श िारी गने अवकारको

कानूनको मुििूत कुरािाई

असर नपने गरी मात्र गनय सवकनेछ।

प्रयोग गदाय प्रचलित

२५. बचाउाः (१) यस काययववलिमा िेज एका कुरामा यसै बमोजिम र निेज एको
कुरामा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

२) यो कायृववलि िागू हुनपु ूव य िए गरे का काययहरु यसै काययववलि बमोजिम िए

गरे को मालननेछ।

अनुसूचीाः १

दफा ६ उपदफा (१) साँग सभबजन्ित)
बहाि सभझौता —पत्र

हामी तपलसिमा उजलिज त दुई पक्षहरु (पथम पक्ष ााः घर िग्गा िनी र वद्धतीय
पक्षाः घर िग्गा बहािमा लिने) बीच दे हाय बमोजिमका र्शतय बन्दे िलित्र रही

तपलसिमा उजलिज त घर िग्गा बहािमा लिन÷ददन मञ्जुर िै यो सभझौतामा हस्ताक्षर
गरी साको एक÷एक प्रलत लियौं÷ ददयौं।
क) प्रथम पक्षको वववरण
१.नाम ,थराः

( ) वद्धतीय पक्षको वववरण
१.नाम ,थराः

२.बाबुको नाम थराः

२.बाबुको नाम थर

४. नागररकता प्रमाण पत्र नं.

४. नागररकता प्रमाण पत्र नं.

३. बािेको नाम थराः

५. करदाता पररचय पत्र नं.
६.ठे गानााः

७. फोन नं.

मोवाइि

तपलसि

३. बािेको नाम थराः

५. करदाता पररचय पत्र नं.

६.ठे गाना

७. फोन नं. मोवाइि

क) बहािमा ददने घर िग्गाको वववरण

( ) बहािमा लिने घर िग्गाको उपयोगी

१. घर िग्गाको वववरण

१. प्रयोिन (आवसीय÷व्यवसायीक आदद)

३. वकत्ता नं.

३. व्यवसाय दताय नं.

सभबन्िी वववरण
२. क्षेत्रफि
४. घर नं .
५. मागयाः

६. वडा नं.

२. व्यवसायको प्रकृलताः

४. बहािमा लिनेको हस्ताक्षराः

७. बहािमा ददनेको हस्ताक्षराः
दायााँ

औठा छाप

बायााँ

दायााँ

औठा छाप

बायााँ

र्शतय तथा वन्दे िहरु
१. योबहाि सभझौताको अवलि................दे ज ...................सभम कायम रहनेछ ।

२. यस सभझौता बमोजिम घर िग्गा बहािमा लिए बापत दोस्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाई
बहाि स्वरुप मालसक रकम रु. ........... कार दरिे

वावषयक रु............. अक्ष्ाोरे पी

३.

वकस्ताको

रु................. बुझाउनु पनेछ।
बहाि

िुत्तानी

तररका

पक्ष÷मालसक÷चौमालसक÷अन्य हुनेछ।

...........

र

वकलसम

४. लनमानुसार िाग्ने बहाि कर लतने दावयत्व प्रथम पक्ष÷जघतीय पक्षको हुनछ
े ।
५. अन्य र्शतयहरु दुवै पक्षको सहमतीमा थपघट र हे रफेर गनय सवकनेछ।
अनसुजच २
दफा ७ उपदफा (१) साँग सभबजन्ित)

बहाि कर वववरण दाज िा लनवेदन फाराम
श्रीमान् प्रमु

प्रर्शासकीय अलिकृत ज्यू ,

चौदण्डीगढी नगरपालिका ,

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको कायायिय
१ नभबर प्रदे र्श, नेपाि।

वावषयक

मेरो÷हाम्रो स्वालमत्व÷िोगचिनमा रहे को तपलसिमा उििेज त घर÷िग्गा बहािमा

रहे को हुाँदा घर िग्गा बहाि कर व्यवस्थापन काययववलि, २०७६ अनुसार लतनुय
बुझाउनु पने बहाि कर प्रयोिनको िालग यो वववरण बुझाउन आएका छु ÷छौं ।
प्रचलित कानून बमोजिम कर लनिायरण गरी पाउन आवश्यक कागिात

यसै साथ

सं िग्न गरे को छु ÷छौं । वववरण फरक ठहरे प्रचलित कानून बमोजिम सहुाँिा
बुझाउाँिा।

बहािमा रहे को घर िग्गको वववरण
पेर्शा.....

बहािमा बस्नेको नाम

मालसक बहाि रकम....... सभझौता अवलि.......

वडा नं........ सडक नाम.....
सं ख्या...कैवफयत

घर नं. .......

बहािमा

क्षेत्रफि

वा

कर बुझाउने तररकााः मालसक÷चौमालसक÷बावषयकाः...........................
करदाताको वववरण

पररचयपत्र नं. ..........

करदाताको नामाः.............

बाबुको नामाः......................

बािेको नाम................................

नागररकता प्रमाण पत्र नं. र िारी जिलिा........................................
ठे गाना ....................

सभपकय फोन................... इमेि................... मोवाईि..............

बस्नेको

कोठा

नोटाः

१) सं िग्न गनुपने कागिातहरु

क) घर िग्गको स्वालमत्व दे ाउने कागिातको प्रलतलिवपहरु—१
) बहाि सभझौता प्रलतलिवपहरु —१

ग) बहािमा बस्ने

व्यजिको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप वा सं स्था िए

सं स्था दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप—१

घ) करदाताको नागररकताको प्रलतलिवप, सं स्थागत करदाता िए दताय प्रमाणपत्र तथा

मुख्यव्यजिको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप—१

द्रष्टव्याः दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको अवस्थामा वववरण दाज िा गदाय मालथ

१ (क) बमोजिम घर िग्गको स्वालमत्व दे ाउने कागिात पेर्श गनय अलनवायय हुनेछैन
।

ु ी ३
अनुसच
(दफा ७ उपदफा (२) साँग सभबजन्ित)
चौदण्डीगढी नगरपलिका

चौदण्डीगढी नगर कायृपालिकाको कायायिय

अनुसूची ४
दफा ११ साँग सभबजन्ित)

बहाि कर लनिायरणको सूचना

करदाता पररचयपत्र नं. .......................
करदाताको नाम ............................
ठे गाना ..............................

कर लनिायरण गरे को आलथयक वषयाः..........................
कर लनिायरण गरे को लमलताः........................
लस.न. घर िग्गाको वववरण

कर िाग्ने कुि बहाि रकम

प्रलतर्शतिे कायम हुने कर अलिम दाज िा गरे को रकम
रकम कैवफयत

गत ववगत बषयको बक्यौता
िभमा

अनुसूची ५

दफा १७ साँग सभबजन्ित)
बहाि कर दताय वकताब

क) करदाता÷बहािमा ददनेको वववरण
सभपजत्त बहाि ददने करदाताको नामाः
दताय नभबराः

स्थायी िे ा नं.

अब

..............

ाददिा गनय बााँकी

ठे गानााः

जिलिााः

चौदण्डीगढी नगरपलिकााः

वडा नं.

सडक नामाः

घर नं.

फोन नं.

मोवाइि नं.

इमेि ठे गानााः

अनुसूची ६

(दफा २२ को उपदफा (१) साँग सभबजन्ित)
बहाि कर दाज िा वववरण पुजस्तका
करदाताको नाम ााः
करदाताको सं केत
ठे गानााः

जिलिााः

वडा नं.
घर नं.

फोन नं.

इमेि ठे गानााः

चौदण्डीगढी नगरपलिका
सडक नामाः

मोवाइि नं.

स्वीकृती लमलताः २०७७/५/३१

प्रमु

ध्रवराि
आचायय
ु

प्रर्शासकीय अलिकृत

