-दफा

४ तथा अनुसूची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित_

स्थानीय राजपत्र
खण्डः-५ सङ्खयाः-९ मिमतः-२०७८/९/१२

भाग-२

पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय
च्याङ्रे ,भोजपुर

प्रस्तावनाः

नेपािको सं वविान र स्थानीय सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बिोन्जि गाउँपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र िगाउन
पाउने घर बहाि करको करदाता पवहचान, कर िूलयांकन, कर मनिायरण र कर असुिी काययिाई सरि, पारदर्शी र व्यवन्स्थत

बनाई गाउँपामिकाको आधतररक स्रोत पररचािनिा प्रभावकारीता लयाउने ववषयिा आवश्यक व्यबस्था गनय बाञ्छनीय
भएकोिे ,

पौवादुङिा गाउँपामिकाको मिमत 2078/09/11 को बैठकिे गाउँपामिकाको पौवादुङिा गाउँपामिकाको आमथयक ऐन,
२०७8 बिोन्जि यो काययववमि बनाई िागू गरे को छ ।

पररच्छे द-१
प्रारन्म्भक
१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भः (१) यो काययववमिको नाि “घर बहाि कर व्यबस्थापन काययववमि, 2078” रहेको छ ।
(२) यो काययववमि गाउँपामिका क्षेत्रभर िागू हुनेछ र यस कानून बिोन्जि कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको व्यन्ि
ु ै रहे बसेको भए पमन मनजको हकिा
जहाँसक

सिेत िागू हुनेछ ।

(३) यो काययववमि काययपामिकािे स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रिा प्रकार्शन गरे को मिमतदे न्ख िागू हुनेछ ।
२. पररभाषाः ववषय वा प्रसं गिे अको अथय निागेिा यो काययववमििा:क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनु पछय ।
ख) “कर” भन्नािे ऐन र यस काययववमि बिोन्जि घर जग्गा बहाि बापतको आयिा गाउँपामिकाको आमथयक
ऐनिे तोकेको दरिा िाग्ने बहाि कर सम्झनु पछय र यो र्शब्दिे प्रचमित कानून बिोन्जि बहाि करको अमतररि
सोिा िाग्ने व्याज, हजायना, र्शुलक वा जररवाना सिेतिाई जनाउँछ ।

ग) “कर अमिकृत” भन्नािे गाउँपामिकाको प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत सम्झनु पछय र सो र्शब्दिे कर अमिकृतको रुपिा
काि गनय न्जम्िेवारी प्राप्त गरे को कियचारी वा प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृतद्वारा प्रत्यायोन्जत अमिकार प्रयोग गने
कियचारीिाई सिेत जनाउँछ ।

घ) “करदाता” भन्नािे ऐन र यस काययववमि बिोन्जि कर मतनुप
य ने दावयत्व भएको व्यन्ििाई सम्झनु पछय र यो र्शब्दिे

कर अमिकृतिे कुनै करको ववबरण बुझाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कारबाही र्शुरु गरे को व्यन्ििाई सिेत
जनाउँछ ।

ङ) “काययववमि” भन्नािे घर बहाि कर व्यबस्थापन काययववमि, २०७8 सम्झनु पछय ।
च) “कायायिय” भन्नािे गाउँ काययपामिकाको कायायिय सम्झनु पछय

र यो र्शब्दिे गाउँपामिकाको सं गठन सं रचनािा

रहेको र्शाखा÷उपर्शाखा÷ वडा कायायिय वा राजस्व प्रर्शासनका िामग गठन गररएको प्रर्शासमनक एकाइ सिेतिाई
जनाउँछ ।

छ) “गाउँपामिका” भन्नािे पौवादुङिा गाउँपामिका सम्झनु पछय ।
ज) “घर जग्गा” भन्नािे ऐन र यस काययववमि बिोन्जि बहाि कर िाग्ने कुनै व्यन्िको स्वामित्विा रहेको घर, घरको
छत, पसि, ग्यारे ज, गोदाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरीिाई सम्झनु पछय ।
झ) “बहाि” भन्नािे कुनै व्यन्ििे आफ्नो स्वामित्विा रहे को गाउँपामिका क्षेत्रमभत्रको घर जग्गा मनन्ित अविीका िामग
पुरै वा आंन्र्शक तबरिे अरुिाई भोग चिन गनय ददएवापत प्राप्त गने भाडा, बहाि, मिज वा पट्टा रकि सिेतिाई
सम्झनु पछय ।

ञ) “वडा कायायिय” भन्नािे गाउँपामिका अधतगयतको वडा कायायियिाई सम्झनु पदयछ ।

पररच्छे द -२
करदाताको पवहचान र दताय सम्बधिी व्यबस्था
३. करदाताको पवहचान: (१) यस काययववमिको प्रयोजनका िामग गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र आफ्नो स्वामित्विा रहेको घर वा
जग्गा पुरै वा आंन्र्शक तबरिे अरुिाई भोग चिन गनय ददएवापत भाडा, बहाि, मिज वा पट्टा रकि प्राप्त गने व्यन्ि वा
मनजको प्रमतमनमि करदाता हुनेछ ।

तर, िुनाफाको उद्देश्य नराखी सं चािन हुने ववद्यािय, िन्धदर, पुस्तकािय, क्िब, सािुदावयक सं स्था, सरकारी मनकाय आददिे
आफ्नो स्वामित्वको घर वा जग्गा भाडािा ददएकोिा यस काययववमि बिोन्जि कर िाग्ने छै न ।

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन स्वामित्व कायि नभएको ऐिानी वा पती वा सावयजमनक
जग्गािा बसोवास गने व्यन्ििे आफ्नो घर जग्गा अधय व्यन्ि वा सं स्थािाई वहाििा ददएको वा

कुनै जग्गा

मिजिा मिई घर भाडािा िगाएको व्यन्ि सिेत ऐन र यस काययववमि बिोन्जि करदाता िामननेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोन्जि बहाि कर मतरे को आिारिा िात्र ऐिानी वा पमतय वा सावयजमनक जग्गािा बसोवास गने वा
त्यस्तो जग्गाको उपयोग गने व्यन्िको स्वामित्व कायि भएको िामनने छै न र त्यस्तो जग्गा नेपाि सरकार वा
अधय सरकारी मनकायबाट प्रचमित कानून बिोन्जि खािी गने वा सं रचना हटाउने काययिाई यस ऐन बिोन्जि
बहाि कर मतरे को कारणिे िात्र कुनै वकमसििे बािा पारे को िामननेछैन ।
(४) कायायियिे ऐन र यस काययववमि बिोन्जि करदाताको पवहचान गनुय पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोन्जि करदाता पवहचान गदाय करदातािे पेर्श गरे को ववबरण, स्थिगत सबे क्षण वा अधय जुनसू कै
स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आिारिा गनय सवकनेछ ।
४. करदाता दताय: (१) करदातािे आफ्नो घर जग्गा बहाि सम्बधिी दफा ७ बिोन्जिको ववबरण

खुिाई कायायियिा पेर्श

गनुय पनेछ ।
(२) करदातािे बुझाएको वववरणिामथ कायायियिे आवश्यक थप अनुसधिान तथा छानववन गनय सक्नेछ ।
(३) यस दफा बिोन्जि करदाताको वववरण सं किन गरे संगै कायायियिे प्रत्येक करदातािाई मनन्ित पवहचान नम्वर
प्रदान गरी ब्यन्िगत अमभिेखिा दताय गरी राख्नु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोन्जि करदाताको पवहचान नम्बर प्रदान गदाय करदातािे गाउँ÷नगरपामिकािाई प्रचमित कानून
बिोन्जि मतनुय बुझाउनु पने सबै करको िामग एउटै करदाता पवहचान नम्बर कायि गने व्यबस्था गनय सवकनेछ
।
५. कर बुझाउने दावयत्व: \(१) ऐन र यस काययववमि बिोन्जि घर जग्गा बहाि कर बुझाउने दावयत्व घर जग्गा बहाििा
िगाउने व्यन्ि वा मनजको प्रमतमनिीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन घर जग्गा बहाििा मिने व्यन्ि, सं स्था वा मनकाय स्वयम्िे

कर बुझाउने गरी घर जग्गा िनीसं ग सं झौता भएको अवस्थािा घरिनीिाई बहाि रकि भ ुिानी गदायकै अवस्थािा
बहाि कर बापतको रकि कट्टा गरी कायायियिा बुझाउने दावयत्व सम्बन्धित बहाििा बस्ने व्यन्ि, सं स्था वा
मनकायको हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जि बहाि रकि कट्टा गरी कायायियिा बुझाउनु पने दावयत्व भएको व्यन्ि, सं स्था वा मनकायिे
त्यसरी कर कट्टा नगरे को वा कट्टा गरी नबुझाएको कारणिे िात्र घर जग्गा बहाििा िगाउने व्यन्ििे कर मतने
दावयत्वबाट उधिुन्ि पाउनेछैन ।
(४) बहाििा िगाइएको कुनै घर जग्गाको सम्बधििा उपदफा (१) बिोन्जि कर बुझाउने दावयत्व एकभधदा बढी
व्यन्ि उपर रहेछ भने कर बुझाउने दावयत्व सबैको सिान हुनेछ र उनीहरुिध्ये आपसी सहितीको जुनसुकै
व्यन्ििे कर बुझाउन सक्नेछ ।

तर, सबै करदाताबाट दािासाहीिे भाग गरी कर असुि गररने छै न ।
(५) ऐन र यस काययववमि बिोन्जि कर मतनुप
य ने व्यन्ि नाबािक रहेछ भने मनजिे बुझाउन पने कर मनजको अमभभावक
वा मनजको सं रक्षकिे मतनुप
य नेछ ।

(६) यस दफािा अधयत्र जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन िानो नछु वटई एउटै भाधसा प्रयोग गने एकासगोिको
पररवारिे आफ्नो एकिौटी हक रहने गरी सं चािन गरे को व्यबसायिे उपयोग गरे को घर वा जग्गािा बहाि कर
िगाइने छै न ।
तर, त्यस्तो व्यबसाय सं चािन गदाय सम्बन्धित आधतररक राजस्व कायायियिा पेर्श गररने वववरणिा घर जग्गा बहाि
मतरे को भनी खचय दे खाइएको रहेछ भने यस उपदफा बिोन्जिको कर छु ट पाइने छै न ।
(७) ऐन र यस काययववमि बिोन्जि आफुिाई करदाताको रुपिा दताय गराउने, तोवकएको सियिा ववबरण पेर्श गने,
बुझाउनु पने कर तथा र्शुलक वा जररवाना वा व्याज हजायना सियिै दान्खिा गने , कर अमिकृत वा कायायियिे
िाग गरे को सूचना वा तथयांक सियिै उपिब्ि गराई सहयोग पुयायउने दावयत्व सिेत करदाताको हुनेछ ।
६. सम्झौता गनुपय ने: (१) कुनै व्यन्ििे घरजग्गा बहाििा िगाउँदा बहाि मिनेददने घरजग्गाको ववबरण सवहत बहािको
िामसक वा वावषयक दर खुिाई कर मतने दावयत्व प्रष्ट वकटान गरी अनुसूची–१ बिोन्जिको ढाँचािा बहाि सम्झौता
गररएको हुनपु नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि गररएको सम्झौता पत्र र त्यस्तो सं झौताको नववकरण वा बहाि रकि िगायत सम्झौताका
प्राबिानहरुिा गररएको कुनै पररवतयन वा पुरक सम्झौता वा म्याद सिाप्त नभई बीचै िा सम्झौता रद्द भएको अवस्थािा
सिेत सोको जानकारी करदातािे पैमतस ददनमभत्र कायायियिा उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोन्जि उन्लिन्खत ढाँचािा सम्झौता नभएको कारणबाट वा सम्झौतािा खुिाउनु पने सबै व्यहोरा
नखुिाई सम्झौता गररएको कारणबाट तथा उपदफा (२) बिोन्जि सं झौताको जानकारी नददएको कारणिे िात्र ऐन

र यस काययववमि बिोन्जि कर मतनुप
य ने दावयत्व भएको कुनैपमन करदातािे करमतने दावयत्वबाट उधिुन्ि पाउने छै न
।

पररच्छे द ३
ववबरण दान्खिा सम्बधिी व्यबस्था
७. ववबरण दान्खिा गने: (१) घर जग्गा बहाििा ददने व्यन्ििे बहाििा ददएको मिमतिे पैमतस ददनमभत्र बहाि रकि र
बहाि अवमि स्पष्ट खुिेको बहाि सम्झौता पत्रको प्ररमतमिवप, िनीपूजायको प्रमतमिवप, बहाििा बस्नेको आमिकाररक वववरण
सवहत सं िग्न गरी अनुसूची–२ बिोन्जिको ढाँचाको वववरण कायायियिा दान्खिा गनुप
य छय ।

तर, दफा ३ को उपदफा (२) बिोन्जिको अवस्थािा यस दफा बिोन्जि ववबरण दान्खिा गदाय िनीपूजाय पेर्श गनय
अमनवायय हुनेछैन ।
(२) यो काययववमि प्रारम्भ हुन ु अगावै घर जग्गा बहाििा ददएका करदातािाई कायायियिे साठ्ठी ददनमभत्र यस काययववमि
बिोन्जि वववरण दान्खिा गनय अनुसूची–३ बिोन्जिको ढाँचािा सूचना प्रकार्शन गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जि सू चना प्रकान्र्शत भएकोिा करदातािे उपदफा (१) िा उन्लिेख भए बिोन्जिको ढाँचािा
ववबरण पेर्श गनुप
य नेछ ।
तर, कुनै करदातािे यसअन्घ ववबरण पेर्श गररसकेको रहेछ भने नपुग ववबरण िात्र पेर्श गरे पुग्नेछ

।

(४) उपदफा (२) बिोन्जि मबवरण दान्खिा सम्बधिी सूचनािाई कायायियिे रे मडयो, टे मिमभजन, पत्रपमत्रका िगायत
अधय उपयुि सं चार िाध्यिद्वारा प्रचार प्रसारको व्यबस्था मििाउन सक्नेछ ।

(५) यस काययववमि बिोन्जि कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको व्यन्ििे वववरण दान्खिा नगरे िा वा मबवरण दान्खिा

गदाय व्यहोरा फरक पारी दान्खिा गरे को भनी र्शंका गनय सवकने आिार र कारण भएिा कर अमिकृतिे आिार
र कारण खोिी तीस ददनमभत्र मबवरण दान्खिा गनय आदे र्श ददन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (२) बिोन्जि तोवकएको वा उपदफा (५) बिोन्जि आदे र्श भएको म्यादमभत्र ववबरण दान्खिा गनय नसक्ने
व्यन्ििे आिार र कारण खोिी म्याद थपको िामग मनबेदन ददएिा प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृतिे औन्चत्य हेरी
तीस ददनसम्ि म्याद थप गररददन सक्नेछ ।
८. ववबरण सच्याउन सवकने: (१) यस काययववमि बिोन्जि वववरण दान्खिा भैसकेपमछ कुनै तथय सम्बधिी वा गन्णतीय भूि
भएको भन्ने िागेिा करदातािे सो सम्बधिी तथय वा प्रिाण सं िग्न गरी पवहिो मबवरण दान्खिा गरे को तीन िवहनामभत्र
प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत सिक्ष मनवेदन पेर्श गनुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि पनय आएको मनबेदन उपर प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृतिे

आवश्यक जाँचबुझ गनय िगाई

व्यहोरा िनामसव ठहर गरे को अवस्थािा तीस ददनमभत्र वववरण सच्याउने स्वीकृती ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द ४
करको दर मनिायरण सम्बधिी व्यवस्था
९.बहाि करको दर: (१) गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र ऐन यस काययववमि बिोन्जि िगाइने बहाि करको दर गाउँपामिकाको
आमथयक ऐनिा तोवकए बिोन्जि हुनेछ ।
(२) गाउँपामिकािे करको दर मनिायरण गदाय मसिाधत करदाताको वहतिाई ध्यानिा राखी प्रगमतर्शीि करको दर िागू
गनय सक्नेछ ।
१०. बहािको धयूनति् दररे ट मनिायरण: (१) गाउँपामिकािे ऐन तथा यस काययववमि बिोन्जि िगाउने बहाि करको प्रयोजनको
िामग करदातािे पेर्श गरे को मबवरण र बहाि सं झौतािा उन्लिन्खत रकििाई आिार िानी कर मनिायरण गररनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन करदातािे पेर्श गरे को मबवरणिा उन्लिन्खत बहाि रकि

गाउँपामिकाद्वारा तोवकएको धयू नति दरभधदा कि भएको खण्डिा उपदफा (३) बिोन्जि गाउँपामिकािे मनिायरण
गरे को धयूनति बहािदरका आिारिा कर मनिायरण गररनेछ ।

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िामग गाउँपामिकािे काययपामिकाको मनणयय बिोन्जि आफ्नो क्षेत्रमभत्रको घरजग्गाको
व्यापाररक िहत्व, र्शहरी सेवा सुवविा र घरजग्गा बहािको प्रयोजन सिेतका आिारिा बगीकरण गरी घरजग्गा
बहािको धयूनति् दर मनिायरण गनय सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बिोन्जि घर जग्गाको धयूनति बहाि रकि मनिायरण गरी मसफाररर्श गनय काययपामिकािे दे हाय
बिोन्जिको धयूनति बहाि दर मनिायरण समिमत गठन गनय सक्नेछ:
क)

प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत

-अध्यक्ष

ख)

स्थानीय उद्योग वान्णज्य सं घ, प्रमतमनमि

- सदस्य

ग)

गाउँपामिकाको प्राववमिक र्शाखा प्रिुख

-सदस्य सन्चव

पररच्छे द ५

कर मनिायरण तथा सोको सूचना
११. कर मनिायरण: (१) करदातािे दफा ७ बिोन्जि कायायियिा दान्खिा गरे को वववरणका आिारिा कर अमिकृतिे
अनूसूची–४ बिोन्जिको ढाँचािा कर मनिायरण गनेछ ।

(२) यस काययववमि बिोन्जि करदातािे वववरण पेर्श नगरे को वा पेर्श गरे को वववरणिा उन्लिन्खत बहाि रकि दफा
१० बिोन्जि कायि गररएको धयूनति रकिभधदा कि भएको अवस्थािा कर अमिकृतिे गाउँपामिकािे तोकेको
धयूनति बहाि रकिको आिारिा प्रारन्म्भक कर मनिायरण गरी सोको सूचना करदातािाई ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जि गररएको प्रारन्म्भक कर मनिायरणिा न्चत्त नबुझ्ने करदातािे प्रारन्म्भक कर मनिायरणको सूचना
पाएको तीस ददन मभत्र कायायियिा प्रिाण सवहत आफ्नो स्पष्टीकरण पेर्श गनुय पनेछ ।
(४) कर अमिकृतिे उपदफा (३) बिोन्जिको म्यादमभत्र स्पष्टीकरण पेर्श गरे कोिा सो सिेतिाई आिार िानी तथा

स्पष्टीकरण पेर्श नगरे को अवस्थािा प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृतिे यस दफा बिोन्जि मनणयय पचाय खडा गरी अन्धति
कर मनिायरण गनुय पनेछ ।

१२.कर मनिायरणको सूचना: (१) दफा ११ बिोन्जि कर अमिकृतबाट कर मनिायरण भएपमछ करदातािे बुझाउनु पने कर
रकि, स्थान, सिय सीिा र बैं क खाता नम्बर सिेत उलिे ख गरी करदातािाई कर मनिायरणको सूचना ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोन्जि कर मनिायरणको सूचना प्राप्त भएपमछ करदातािे सो सूचनािा उन्लिन्खत स्थान र सिय
सीिामभत्र कर बुझाउनु पनेछ ।

पररच्छे द ६
कर दान्खिा र कर असूिी सम्बधिी व्यबस्था
१३. कर दान्खिा गनुपय ने: (१) करदातािे यस काययववमि बिोन्जि प्रत्येक आमथयक वषयको मनमित्त मतनुप
य ने कर रकि सोही
आमथयक बषय मभत्र दान्खिा गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन करदातािे चाहेिा चािु आमथयक वषयको कर तोकेको बैं क
खातािा िामसक वा चौिामसक वा अियवावषयक रुपिा सिेत दान्खिा गनय सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोन्जि तोवकएको बैं क खातािा कर दान्खिा गरे को अवस्थािा करदातािे त्यसको बैं क भौचर
कायायियिा बुझाउनु पनेछ ।
(४) कायायियिे यस काययववमि बिोन्जि करदातािे मतनुप
य ने कर रकि ववद्युतीय िाध्यिबाट सिेत भ ुिानी गने व्यवस्था
मििाउन सक्नेछ ।
१४. अमिि कर बुझाएिा छु ट पाउन सक्ने: कुनै करदातािे मतनुय बुझाउनु पने कर रकि अमिि रुपिा दान्खिा गनय चाहेिा
गाउँपामिकाको आमथयक ऐनिा तोवकएको दरिा छु ट पाउन सक्नेछ ।

१५.कर दान्खिाको मनस्सा ददनुपने: करदातािे यस काययववमि बिोन्जि बुझाउनु पने कर रकि दान्खिा गरे पमछ कायायियिे
करदातािाई तत्काि त्यसको मनस्सा ददनु पनेछ ।
१६. कर असूिी सम्बधिी व्यबस्था: प्रचमित कानून र यस काययववमि बिोन्जि मतनुय बुझाउनु पने

कर वापतको रकि

करदातािे यस काययववमििा तोवकएको अविीिा दान्खिा नगरे िा कर अमिकृतिे गाउँपामिकाको आमथयक ऐन, बिोन्जि
हजायना सवहत कर असूि गनय सक्नेछ ।

१७. बहाि कर दताय वकताब: यस काययववमि बिोन्जि दान्खिा र असुिी भएको कर तथा वक्यौता करको मबवरण स्पष्ट
रुपिा खुिाई अनुसूची–५ बिोन्जिको बहाि कर दताय वकताबिा िगत राख्ने न्जम्िेवारी कर अमिकृतको हुनेछ ।

पररच्छे द ७
ववववि
१८. पुनः कर मनिायरण गनय सवकने: (१) ऐन र यस काययववमि बिोन्जि कर मनिायरण गररसकेको भएता पमन दफा १०
बिोन्जि तोवकएको धयूनति घरजग्गा बहाि दरभधदा करदातािे बहाििा िगाएको घरजग्गाको वास्तववक बहाि दर
घटी भएको भधन्ने ववश्वसनीय आिार पेर्श हुन आएिा पुनः कर मनिायरण गनय सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्खएको भएता पमन प्रत्यायोन्जत अमिकारको प्रयोग गने कर अमिकृतिे ऐन र
यस काययववमि बिोन्जि मनिायरण गनुप
य ने कर रकि घटाएको िान्नु पने यथेष्ट र िनामसव कारण दे न्खएिा प्रिुख

प्रर्शासकीय अमिकृतिे र प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत स्वयंिेनै कर मनिायरण गरे को अवस्थािा अध्यक्षिे पुनः कर
मनिायरणको आदे र्श ददन सक्नेछ ।

१९. कर पुनराविोकन गनय सवकनेः (१) यस काययववमि बिोन्जि कर मनिायरणको मनणययिा न्चत्त नबुझ्ने करदातािे सो मनणयय
भएको मिमतिे तीस ददनमभत्र प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत सिक्ष कर पुनराविोकनका िामग मनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कर पुनराविोकनको िामग मनवेदन ददँदा आवश्यक तथय प्रिाण सवहत मनिायरण भएको
कर रकिको पचास प्रमतर्शतिे हुन आउने रकि बराबरको रकि िरौटी सिेत मनवेदन साथ पेर्श गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बिोन्जि कर पुनराविोकनका िामग परे को मनबेदनिामथ साठ्ठी ददनमभत्र कारबाही र वकनारा गनुय
पनेछ ।
२०.उजुरी निाग्ने: यस काययववमि बिोन्जि कर पुनराविोकन गनय सवकने ववषयिा त्यस्तो पुनराविोकन नभई कुनै अदाितिा
उजुर िाग्ने छै न ।
२१.पुनरावेदन ददन सक्ने: यस काययववमि बिोन्जि पुनराविोकनको मनणयय भएकोिा सो मिमतिे र पुनराविोकन नहुने ववषयिा
कारण परे को मिमतिे साठी ददनमभत्र न्चत्त नबुझ्ने पक्षिे प्रचमित कानून बिोन्जि पुनरावेदन गनय सक्नेछ ।

२२.कर पुन्स्तका जारी गनय सक्ने: (१) करदाताको सहजताका िामग गाउँपामिकािे कर असुिी सम्बधिी ववबरण सिाबेर्श
भएको अनुसूची ६ बिोन्जिको कर पुन्स्तका जारी गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि कर पुन्स्तका जारी भएपमछ प्रत्येक पटक कर दान्खिा गरे को वववरण करदातािे स्वयम्िे
उि पुन्स्तकािा प्रववष्ट गनय सक्नेछ ।
(३) करदातािे प्रत्येक वषयको असार िसाधत सम्ििा कर पुन्स्तका कर अमिकृतबाट प्रिान्णत गराउनु पनेछ ।
२३.कागजातहरु गोप्य रहने: प्रचमित कानून र यस काययववमि बिोन्जि कायायियिा पेर्श भएका

करसँग सम्बन्धित

कागजातहरु गोप्य रान्खनेछ र त्यस्ता कागजातहरु कर सम्बधिी कारवाईय बाहेक अधय प्रयोजनका िामग उपयोग गररने
छै न ।
तर, प्रचमित कानून बिोन्जि अमिकारप्राप्त मनकायिे िाग गरे को अवस्थािा कागजात उपिब्ि गराउन यस व्यबस्थािे
बािा परे को िामनने छै न ।
२४. वािा अड्काउ फुकाउने अमिकार: (१) यो काययववमि कायायधवयनको मसिमसिािा कुनै बािा अड्काउ परे िा त्यस्तो
वािाअड्काउ फुकाउन काययपामिकािे आदे र्श जारी गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि काययपामिकािे जारी गरे को आदे र्श यसै काययववमििा उलिे ख भए सरह िामननेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोन्जि आदे र्श जारी गने अमिकारको प्रयोग गदाय प्रचमित कानूनको िूिभूत कुरािाई असर नपने
गरी िात्र गनय सवकनेछ ।
२५.बचाउ: (१) यस काययववमििा िेन्खएका कुरािा यसै बिोन्जि र निेन्खएको कुरािा प्रचमित कानू न बिोन्जि हुनेछ ।
(२) यो काययववमि िागू हुनपु ूव य भए गरे का काययहरु यसै काययववमि बिोन्जि भए गरे को िामननेछ ।

अनुसूची १

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
बहाि सम्झौता-पत्र
हािी तपसीििा उन्लिन्खत दुई पक्षहरु (प्रथि पक्षः घर जग्गा िनी र दद्वतीय पक्षः घर जग्गा बहाििा मिने) बीच दे हाय बिोन्जिका र्शतय बधदे जमभत्र रही तपमसििा उन्लिन्खत
घर जग्गा बहाििा मिन÷ददन िञ्जुर भै यो सम्झौतािा हस्ताक्षर गरी सोको एक÷एक प्रमत मियौं÷ददयौं ।
(क) प्रथि पक्षको वववरण

(ख) दद्वतीय पक्षको वववरण

१. नाि, थर :

१. नाि, थर:

२. बाबुको नाि थरः

२. बाबुको नाि थरः

३. बाजेको नाि थरः

३. बाजेको नाि थरः

४. नागररकता प्रिाण पत्र नं.:

४. नागररकता प्रिाण पत्र नं.

५. करदाता पररचय पत्र नं.

५. करदाता पररचय पत्र नं.:

६. ठे गानाः

६. ठे गानाः

७. फोन नं.

िोवाईि:

७. फोन नं.:

िोवाईि:

तपमसि:
(क) बहाििा ददने घर जग्गाको वववरण

(ख) बहाििा मिने घर जग्गाको उपयोग सम्बधिी वववरण

१. घर जग्गाको वववरणः

१. प्रयोजन (आवासीय÷व्यवसावयक आदद):

२. क्षेत्रफिः

२. व्यवसायको प्रकृमत:

३. वकत्ता नं.:

३. व्यवसाय दताय नं.:

४. घर नं.:

४. बहाििा मिनेको हस्ताक्षरः

५. िागय:
६. वडा नं.:

&= axfndf lbg]sf] x:tfIf/M

cf}+7f 5fk
bfofF

cf}+7f 5fk
bfofF

afofF

afofF

र्शतय तथा वधदे जहरु:
(१) यो बहाि सम्झौताको अवमि...........................दे न्ख....................... . सम्ि कायि रहनेछ ।
(२) यस सम्झौता बिोन्जिको घरजग्गा बहाििा मिए बापत दोस्रो पक्षिे प्रथि पक्षिाई बहाि स्वरुप िामसक रकि रु............... का दरिे वावषयक रु ..................... अक्षेरेपी
रु........................................ बुझाउनु पनेछ ।

(३) बहाि भ ुिानी तररका.........................र वकस्ताको वकमसि वावषयक÷िामसक÷चौिामसक÷अधय हुनछ
े ।
(४) मनयिानुसार िाग्ने बहाि कर मतने दावयत्व प्रथि पक्ष÷दद्वतीय पक्षको हुनेछ ।
(५) अधय र्शतयहरु दुबै पक्षको सहितीिा थपघट र हेर

अनुसूची २
दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)

बहाि कर ववबरण दान्खिा मनवेदन फाराि
श्रीिान् प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृतज्यू
पोवादुङिा गाउँपामिका,
गाउँ काययपामिकाको कायायिय

च्याङ्िे भोजपुर १ नं. प्रदे र्श, नेपाि ।
िेरो÷हाम्रो स्वामित्व÷भोगचिनिा रहेको तपमसििा उलिेन्खत घर÷जग्गा बहाििा रहे को हुँदा घरजग्गा बहाि कर व्यबस्थापन काययववमि, २०७६ अनुसार मतनुय बुझाउनु पने

बहाि कर प्रयोजनको िामग यो वववरण बुझाउन आएका छु ÷छौं । प्रचमित कानून बिोन्जि कर मनिायरण गरी पाउन आवश्यक कागजात यसै साथ सं िग्न गरे को छु ÷छौं ।
वववरण फरक ठहरे प्रचमित कानून बिोन्जि सहुँिा बुझाउँिा ।
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अनुसूची ३

ँ सम्बन्धित)
दफा ७ को उपदफा (२) सग
पौवादुङिा गाउँपामिका

गाउँ काययपामिकाको कायायिय

घरजग्गा बहाि सम्बधिी ववबरण पेर्शगने बारे को अत्यधत जरुरी सूचना

प्रथि पटक प्रकान्र्शत मिमत २०७..।...।....
यस पौवादुङिा गाउँपामिकािे आमथयक ऐन, २०७8 बिोन्जि आ.व. २०७8/७9 दे न्ख घरजग्गा बहाि कर िागू गरे को हुँदा

गाउँपामिका क्षेत्रमभत्र आफ्नो मनन्ज स्वामित्विा रहे को वा स्वामित्व कायि नभएको ऐिानी वा पती वा सावयजमनक जग्गािा बसोवास
गने व्यन्ििे आफ्नो घर, घरको छत, पसि, ग्यारे ज, गोदाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंन्र्शक तबरिे

अरुिाई भोग चिन गनय भाडा, बहाि, मिज वा पट्टािा ददएको वा कुनै जग्गा मिजिा मिई घर भाडािा िगाएको व्यन्िसिेतिाई आफ्नो

बहाििा ददएको घरजग्गा सम्बधिी वववरण दान्खिा गरी गाउँ÷नगरपामिकािा िगत कायि गराउनु हुन यो सूचना प्रकान्र्शत गररएको
छ ।

घरजग्गा बहाि सम्बधिी वववरण दान्खिा गने फाराि गाउँ काययपामिकाको कायायियबाट यही २०७..।...।.. गतेदेन्ख ववतरण हुने
हुँदा फाराि प्राप्त गनुभ
य ई सो फाराििा सत्यतथय वववरण भरी आगािी

२०७..।......।... गतेमभत्र काययपामिकाको कायायिय वा

सम्बन्धित वडा कायायियिा दान्खिा गनुह
य न
ु अनुरोि गररधछ ।

घरजग्गा बहाि सम्बधिी वववरण पेर्श गदाय बहाििा ददएको घर जग्गाको ववबरण, बहाि रकि र बहाि अवमि स्पष्ट खुिेको बहाि

सम्झौता पत्रको प्ररमतमिवप, िनीपूजायको प्रमतमिवप, बहाििा बस्नेको आमिकाररक वववरण सवहत तोवकएको ढाँचािा पेर्श गनुप
य नेछ ।
ववबरण पेर्श गने ढाँचा काययपामिकाको कायायिय तथा सम्बन्धित वडा कायायियहरुबाट प्राप्त गनय सवकनेछ ।
वववरण घरजग्गा िनी आफै वा मनजको सगोि पररवारका व्यन्ि वा मनजको िञ्जुरीनािा प्राप्त व्यन्ििे िात्र बुझाउन सक्नेछन् ।
गाउँपामिकािे तोकेको अन्धति मिमतसम्ि पमन वववरण दान्खिा नगने घरजग्गा िनीहरूिे वविम्ब र्शुलक मतनुप
य ने हुँदा तोवकएको सियमभत्रै
आ–आफ्नो बहाििा ददएको घरजग्गाको वववरण पेर्श गनुह
य न
ु हाददयक अनुरोि गररधछ ।

प्रिुख प्रर्शासकीय अमिकृत
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