
 

 

 

 

 

 

दुधौली नगरपाललका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड २ संख्या ५, दुधौली बजार, पौष २९ गते, २०७६ साल 

भाग २ 

दुधौली नगरपाललका 

 

दुधौली नगरपाललका 

नगरकाययपाललकाको कायायलयको सूचना 

नेपालको संविधान अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोविम स्थानीय 

तहलाई तोवकएको अवधकार के्षत्रवित्रका विषयमा दुधौली नगरकाययपावलकाले स्वीकृत गरेका तल लेखिए 

बमोविमका काययविवध सियसाधरणको िानकारीको लावग प्रकाशन गररएको छ ।  



 

 

दुधौली नगरपाललका 

घर बहाल कर व्यवस्थापन काययलवलध ,२०७६ 

प्रस्तावना:नेपालको संविधान र स्थावनय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ५७ बमोविम 

नगरपावलकाले आफ्नो के्षत्रवित्र लगाउन पाउने घर बहाल करको करदाता पवहचान कर मूल्ांङन कर 

वनधायरण र कर असुली काययलार्य सरल पारदशी र व्यिखस्थत बनार्य नगरपावलकाको आन्तररक स्रोत 

पररचालनमा प्रिािकारीता ल्ाउने विषयमा आिश्यक व्यिस्था गनय बान्छनीय िएकोले , 

दुधौली नगरपावलकाको वमवत २०७६/०९/२० को बैठकले नगरपावलकाको स्थावनय तहको रािस्व ऐन िा 

स्थावनय तहको आवथयक ऐन बमोविम यो काययविवध बनार्य लागू गरेको छ । 

 

पररचे्छद १ 

प्रारम्भिक 

 

१संलिप्त नाम र प्रारि: (१) यो काययविवधको नाम ''घर बहाल कर व्यिस्थापन काययविवध,२०७६''रहेको छ 

। 

(२) यो काययविवध नगरपावलका के्षत्रिर लागू हुनेछ र यस कानुन बमोविम कर बुझाउनु पने दावयत्व 

िएको व्यवि िहााँ सुकै रहे बसेको िए पवन वनिको हकमा समेत लागू हुनेछ । 

(३) यो काययविवध काययपावलकाले स्वीकृत गरी स्थावनय रािपत्रमा प्रकाशन गरेको वमवत देखि लागू 

हुनेछ । 

२ पररभाषा : विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो काययविवधमा,- 

क) "ऐन" िन्नाले स्थावनय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ सम्झनु पछय  । 

ि) ''कर'' िन्नाले ऐन र यस काययविवध बमोविम घर िग्गा बहाल बापतको आयमा  

नगरपावलकाको आवथयक ऐनले तोकेको दरमा लागे्न बहाल कर सम्झनु पछय  र यो शब्दले प्रचवलत कानून 

बमोविम बहाल करको अवतररि सोमा लागे्न व्याि, हिायना, शुल्क िा िररिाना समेतलार्य िनाउाँछ । 

ग) ''कर अलधकृत'' िन्नाले नगरपावलकाको प्रमुि प्रशासकीय अवधकृत सम्झनु पछय  र सो शब्दले 

कर अवधकृतको रुपमा काम गनय विमे्मिारी प्राप्त गरेको कमयचारी िा प्रमुि प्रशासकीय अवधकृत द्बारा  

प्रत्यायोवित अवधकार प्रयोग गने कमयचारीलार्य समेत िनाउाँछ । 

घ) "करदाता'' िन्नाले ऐन र यस काययविवध बमोविम कर वतनुयपने दावयत्व िएको व्यविलार्य सम्झनु 

पछय  र यो शब्दले कर अवधकृतले कुनै करको वििरण िुझाउन सूचना वदएको िा अरु कुनै कारिाही शुरु 

गरेको व्यविलार्य समेत िनाउाँछ । 

ङ) ''काययलवलध'' िन्नाले घर बहाल कर व्यिस्थापन काययविवध ,२०७६ सम्झनु पछय । 



 

 

च) ''काययलय'' िन्नाले नगरपावलकाको कायायलय सम्झनु पछय  र यो शब्दले नगरपालकाको संगठन  

संरचनामा रहेको वििाग /महाशािा/शािा/उपशािा/ िडा कायायलय िा रािश्व प्रशासनका लावग गठन 

गररएको प्रशासवनक एकार् समेतलार्य िनाउाँछ । 

छ ) ''नगरपाललका'' िन्नाले दुधौली नगरपावलका सम्झनु पछय  । 

ि) ''घर जग्गा'' िन्नाले ऐन र यस काययविवध बमोविम बहाल कर लागे्न कुनै व्यविको स्वावमत्वमा 

रहेको घर, घरको छत, पसल, ग्यारेि, गोदाम, टहरा, कारिाना, िग्गा िा पोिरीलार्य सम्झनु पछय  । 

झ) '' बहाल'' िन्नाले कुनै व्यविले आफ्नो स्वावमत्वमान रहेको नगरपावलका के्षत्रवित्रको घर िग्गा 

वनवित अिधीका लावग पुरै िा आंवशक तिरले अरुलार्य िोग चलन गनय वदएिापत प्राप्त गने िाडा, बहाल, 

वलि िा पट्टा रकम समेतलार्य सम्झनु पछय  । 

ञ) ''वडा कायायलय '' िन्नाले नगरपावलका अन्तगयत को िडा कायायलयलार्य सम्झनु पछय  । 

पररचे्छद २ 

करदाताको पलहचान र दताय सम्बन्धी व्यबस्था 

 

३ करदाताको पलहचान : (१) यस काययविवधको प्रयोिनका लावग नगरपावलका के्षत्रवित्र आफ्नो स्वावमत्वमा 

रहेको घर िा िग्गा पुरै िा आंवशक तबरले अरुलार्य िोग चलन गनय वदएिापत िाडा,बहाल,वलि िा पट्टा 

रकम प्राप्त गने व्यवि िा वनिको प्रवतवनवध करदाता हुनेछ । 

तर मुनाफाको उदे्दश्य नरािी संचालन हुने विधालय, मखिर, पुस्तकालय, क्लि, सामुदावयक संस्था, 

सरकारी वनकाय आवदले आफ्नो स्वावमत्वको घर िा िग्गा िाडामा वदएकोमा यस काययविवध बमोविम कर 

लागे्न छैन । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पवन स्वावमत्व कायम निएको ऐलानी िा पवतय 

िा साियिवनक िग्गामा बसोबास गने व्यविले आफ्नी घर िग्गा अन्य व्यवि िा संस्थालार्य िहालमा वदएको 

िा कुनै िग्गा वलिमा वलर्य घर िाडामा लगाएको समेत ऐन र यस काययविधी बमोविम करदाता मावननेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम बहाल कर वतरेको आधारमा मात्र ऐलानी िा पवतय िा साियिवनक िग्गामा 

बसोबास गने िा त्यस्तो िग्गाको उपयोग गने व्यविको स्वावमत्व कायम िएको मावनने छैन र त्यस्तो िग्गा 

नेपाल सरकार िा अन्य सरकारी वनकायबाट कानून बमोविम िावल गने िा संरचना हटाउने काययलार्य यस 

ऐन बमोविम बहाल कर कारणले मात्र कुनै वकवसमले बाधा पारेको मावनने छैन । 

(४) कायायलयले ऐन र यस काययविवध बमोविम करदाताको पवहचान गनुय पनेछ । 

(५) उपदफा ४ बमोविम करदाता पवहचान गदाय करदाताले पेश गरेको वििरण,स्थलगत सबेक्षण 

िा अन्य िुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाक आधारमा गनय सवकनेछ । 

४   करदाता दताय: (१) करदाताले आफ्नो घर िग्गा बहाल सम्वन्धी दफा ७ बमोविम को वििरण िुलार्य 

कायायलयमा पेश गनुय पनेछ । 



 

 

(२) करदाताले बुझाएको वििरणमावथ कायायलयले आिश्यक थप अनुसन्धान तथा छानविन गनय  

सके्नछ । 

(३) यस दफा बमोविम करदाताको वििरण संकलन गरेसंगै कायायलयले प्रते्यक करदातालार्य 

वनवित पवहचान नम्वर प्रदान गरी व्यविगत अविलेिमा दताय गरी राख्नु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोविम करदाताको पवहचान नम्वर प्रदान गदाय करदाताले पवहचान नम्बर 

कायम गने व्यिस्था गनय सवकनेछ । 

५ कर बुझाउने दालयत्व : (१) ऐन र यस काययविवध बमोविक घर िग्गा बहाल कर बुझाउने दावयत्व घर 

िग्गा बहालमा लगाउने व्यवि िा वनिको प्रवतवनवधको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पवन घर िग्गा बहालमा वलने व्यवि,संस्था िा 

वनकाय स्वयमले कर बुझाने गरी घर िग्गा धनीसंग सम्झौता िएको अिस्थामा घरधनीलार्य बहाल रकम 

िुिानी गदायकै अिस्थामा बहाल कर िापतको रकम कट्टा गरी कायायलयमा बुझाउने दावयत्व सम्बखन्धत 

बहालमा बसे्न व्यवि, संस्था िा वनकायको हुनेछ । 

(३) उपदफा (२)बमोविम बहाल रकम कट्टा गरी कायायलयमा बुझाउनु पने दावयत्व िएको व्यखि, 

संस्था िा वनकायले त्यसरी कर कट्टा नगरेको िा कट्टा गरी नबुझाएको कारणले मात्र घर िग्गा बहालमा 

लगाउने व्यविले कर वतने दावयत्वबाट उनु्मिी पाउनेछैन । 

(४) बहालमा लगार्एको कुनै घर िग्गाको सम्वन्धमा उपदफा (१) बमोविम कर बुझाउने दावयत्व 

एक ििा बढी व्यवि उपर रहेको िने कर बुझाउने दावयत्व सबैको समान हुनेछ र उनीहरुमधे्य आपसी 

सहमतीको िुनसुकै व्यविले कर बुझाउन सके्नछ । 

(५) ऐन र यस काययविवध बमोविम कर वतनुयपने व्यवि नाबालक रहेछ िने वनिले बुझाउन पने कर 

वनिको अवििािक िा वनिको संरक्षकले वतनुय पनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पवन मानो नछवटर्य एउटै िान्सा प्रयोग गने 

एकासगोलको पररिारले आफ्नो एकलौटी हक रहने गरर संचालन गरेको व्यिसायले उपयोग गरेको घर िा 

िग्गामा बहाल  कर लगार्ने छैन । 

तर, त्यस्तो व्यिसाय संचालन गदाय सम्बखन्धत आन्तररक रािश्व कायायलयमा पेश गररने वििरणमा घर िग्गा 

बहाल वतरेको िवन िचय देिार्एको रहेछ िने यस उपदफा बमोविमको कर छुट पार्ने छैन । 

(७) ऐन र यस काययविवध बमोविम आफुलार्य करदाताको रुपमा दताय गराउने, तोवकएको समयमा 

वििरण पेश गने, बुझाउनु पने कर तथा शुल्क िा िररिाना िा व्याि हिायना समयमै दाखिला गने ,कर 

अवधकृत िा कायायलयले माग गरेको सूचना िा तथ्ांक समयमै गरार्य सहयोग पुयायउने दावयत्व समेत  

करदाताको हुनेछ । 

६. सम्झौता गनुयपने: (१) कुनै व्यविले घरिग्गा बहालमा लगाउाँदा बहाल वलनेवदने घरिग्गाको वििरण 

सवहत बहालको मावसक िा िावषयक दर िुलार्य कर वतनय दावयत्व प्रष्ट वकटान गरर अनुसूची १ बमोविमको 

ढााँचामा बहाल सम्झौता गररएको हुनुपनेछ । 



 

 

(२) उपदफा (१) बमोविम गररएको सम्झौता पत्र र त्यस्तोत्यस्तो सम्झौता को नविकरण िा बहाल 

रकम लगायत सम्झौता का प्रािधानहरुमा कुनै पररितयन िा पुरक सम्झौता िा म्याद समाप्त निर्य विचैमा 

सम्झौता रद्द िएको अिस्थामा समेत सोको िानकारी करदाताले पैवतस वदनवित्र कायायलय मा उपलब्ध 

गराउनु पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोविम उखिखित ढााँचामा सम्झौता निएको कारणबाट िा सम्झौतामा िुलाउनु 

पने सबै व्यहोरा निुलार्य सम्झौता गररएकि कारणबाट तथा उपदफा (२) बमोविम संझौताको िानकारी 

नवदएको कारणले मात्र ऐन र यस काययविवध बमोविम कर वतनुयपने दावयत्व िएको कुनैपवन करदाताले 

करवतने दावयत्वबाट उनु्मखि पाउने छैन । 

पररछेच्द ३ 

लववरण दाम्भखला सम्बन्धी व्यवस्था 

 

७  लववरण दाम्भखला गने: (घर िग्गा बहालमा वदने व्यखिले बहालमा वदएको वमवतले पैवतस वदनवित्र 

बहाल रकम र बहाल अिवध स्पष्ट िुलेको बहाल सम्झौता पत्रको प्रवतवलवप,धनीपूिायको प्रवतवलवप बहालमा 

बसे्नको आवधकाररक वििरण सवहत संलग्न गरी अनुसूची -२ बमोविमको ढााँचाको वििरण कायायलयमा 

दाखिला  

गनुयपछय  । 

तर, दफा ३ को उपदफा (२)बमोविमको अिस्थामा यस दफा बमोविम वििरण दाखिला गदाय धनीपूिाय पेश 

गनय अवनिायय हुनेछैन । 

(२) यो काययविवध प्रारम्भ हुनु अगािै घर िग्गा बहालमा वदएका करदातालार्य कायायलयले साठ्ठी 

वदनवित्र यस काययविवध बमोविम वििरण दाखिला गनय अनुसूची-३ बमोविमको ढााँचामा सूचना प्रकाशन  

गनेछ । 

(३) उपदफा (२)बमोविम सूचना प्रकावशत िएकोमा करदाताले उपदफा (१) मा उिेि िए 

बमोविमको ढााँचामा वििरण पेश गनुय पनेछ । 

तर कुनै करदाताले यस अवघ वििरण पेश गररसकेको रहेछ िने नपुग वििरण मात्र पेश गरे पुगे्नछ । 

(४) उपदफा (२) बमोविम वििरण दाखिला सम्बन्धी सूचनालार्य कायायलयले रेवडयो, टेवलवििन, 

पत्रपवत्रका लगायत अन्य उपयुि संचार माध्यमद्बारा प्रचार प्रसारको व्यिस्था वमलाउन सके्नछ । 

(५) यस काययविवध बमोविम कर बुझाउनु पने दावयत्व िएको व्यखिले वििरण दाखिला नगरेमा िा 

वििरण दाखिला गदाय व्यहोरा फरक पारी दाखिला गरेको िनी शंका गनय सवकने आधार र कारण िएमा 

कर अवधकृतले आधार कारण िोली तीस वदनवित्र वििरण दाखिला गनय आदेश वदन सके्नछ । 



 

 

(६) उपदफा (२) बमोविम तोवकएको िा उपदफा (५) बमोविम आदेश िएको म्यादवित्र वििरण 

दाखिला गनय नसके्न व्यखिले आधार र कारण िोली म्याद थपको लावग वनबेदन वदएमा प्रमुि प्रशासकीय 

अवधकृतले औवचत्य हेरी तीस वदनसम्म म्याद थप गररवदन सके्नछ । 

८ लववरण सच्याउन सलकने: (१) यस काययविवध बमोविम वििरण दाखिला िैसकेपवछ कुनै तथ् सम्बन्धी 

िा गवणतीय िूल िएको िने्न लागेमा करदाताले सो सम्बन्धी तथ् िा प्रमाण संलग्न गरी पवहलो वििरण 

दाखिला गरेको तीन मवहनावित्र प्रमुि प्रशासकीय अवधकृत समक्ष वनिेदन पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोविम पनय आएको वनिेदन उपर प्रमुि प्रशासकीय अवधकृतले आिश्यक 

िााँच बुझ गनय लगार्य व्यहोरा मनावसि ठहर गरेको अिस्थामा ती स वदनवित्र वििरण सच्याउने स्वीकृती 

वदन सके्नछ । 

पररचे्छद ४ 

करको दर लनधायरण सम्बन्धी व्यवस्था 

 

९ बहाल करको दर: (१) नगरपावलका के्षत्रवित्र ऐन यस काययविवध बमोविम लगार्ने बहाल करको दर 

नगरपावलकाको आवथयक ऐनमा तोवकए बमोविम हुनेछ । 

(२) नगरपालाले करको दर वनधायरण गदाय वसमान्त करदाताको वहतलार्य  ध्यानमा रािी प्रगवतशील 

करको दर लागू गनय सके्नछ । 

१० बहालको नू्यनतम दररेट लनधायरण: (१) नगरपावलकाले ऐन तथा यस काययविवध बमोविम लगाउने 

बहाल करको प्रयोिनको लावग करदाताले पेश गरेको वििरण र बहाल संझौतामा उखिखित रकमलार्य 

आधार मानी कर वनधायरण गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पवन करदाताले पेश गरेको वििरणमा 

उखिखित बहाल रकम नगरपावलकाद्बारा तोकीएको नू्यनतम दरििा कम िएको िण्डमा उपदफा (३) 

बमोविम नगरपावलकाले वनधायरण गरेको नू्यनतम बहालदरका आधारमा कर वनधायरण गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) को प्रयोिनको लागी नगरपावलकाले काययपावलकाको वनणयय बमोविम आफ्नो 

के्षत्रवित्रको घरिग्गाको व्यापाररक महत्व, शहरी सेिा सुविधा र घरिग्गा बहालको प्रयोिन समेतका 

आधारमा बगीकरण गरी घरिग्गा बहालको नू्यनतम दर वनधायरण गनय सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोविम घर िग्गाको नू्यनतम बहाल रकम वनधायरण गरी वसफाररस गनय 

काययपावलकाले देहाय बमोविमको नू्यनतम बहाल दर वनधायरण सवमवत गठन गनय सके्नछ : 

क) प्रमुि प्रशासकीय अवधकृत             -अध्यक्ष 

ि) स्थावनय उद्योग िावणज्य संघ,प्रवतवनवध    -सदस्य 



 

 

ग) नगरपावलकाको रािश्व शािा प्रमुि    -सदस्य सवचि 

पररचे्छद ५ 

कर लनधायरण तथा सोको सूचना 

 

११ कर लनधायरण : (१) करदाताले दफा ७ बमोविम कायायलयमा दाखिला गरेको वििरणका आधारमा कर 

अवधकृतले अनूसूची -४ बमोविमको ढााँचामा कर वनधायरण गनेछ । 

(२) यस काययविवध बमोविम करदाताले वििरण पेश नगरेको िा पेश गरेको वििरणमा उखिखित 

बहाल रकम दफा १० बमोविम कायम गररएको नू्यनतम रकमििा कम िएको अिस्थामा कर 

अवधकृतले नगरपावलकाले तोकेको नू्यनतम बहाल रकमको आधारमा प्रारखम्भक कर वनधायरण गरी सोको 

सूचना करदातालार्य वदनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम गररएको प्रारखम्भक कर वनधायरणमा वचि नबुझे्न करदाताले प्रारखम्भक 

कर वनधायरण को सूचना पाएको तीस वदन वित्र कायायलयमा प्रमाण सवहत आफ्नो स्पवष्टकरण पेश गनुय 

पनेछ । 

(४)कर अवधकृतले उपदफा (३)बमोविमको म्यादवित्र स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा सो समेतलार्य 

आधार मानी तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेको अिस्थामा प्रमुि प्रशासकीय अवधकृतले यस दफा बमोविम 

वनणयय पचाय िडा गरी अखन्तम कर वनधायरण गनुय पनेछ । 

१२ कर लनधायरणको सूचना : (१) दफा ११ बमोविम कर अवधकृतबाट कर वनधायरण िएपवछ करदाताले 

बुझाउनु पने कर रकम,स्थान,समय वसमा र िैंक िाता नम्बर समेत उिेि गरी करदातालार्य कर 

वनधायरणको सूचाना वदनु पनेछ । 

(२)उपदफा (१) बमोविम कर वनधायरणको सूचना प्राप्त िएपवछ करदाताले सो सूचनामा 

उखिखित स्थान र समय सीमावित्र कर बुझानु पनेछ । 

पररचे्छद ६ 

कर दाम्भखला र कर असूली सम्वन्धी व्यबस्था 

 

१३ कर दाम्भखला गनुयपने : (१) करदाताले यस काययविवध बमोविम प्रते्यक आवथयक िषयको वनवमि वतनुयपने 

कर रकम सोही आवथयक िषय वित्र दाखिला गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता करदाताले चाहेमा चालु आवथयक िषयको कर 

तोकेको बैंक िातामा मावसक िा चौमावसक िा अधयिावषयक रुपमा समेत दाखिला गनय सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोविम तोवकएको बैंक िातामा कर दाखिला गरेको अिस्थामा करदाताले 

त्यसको बैंक िौचर कायायलयमा बुझाउनु पनेछ । 



 

 

(४) कायायलयले यस काययविवध बमोविम करदाताले वतनुयपने कर रकम विद्युतीय माध्यमबाट 

समेत िुिानी गने व्यबस्था वमलाउन सके्नछ । 

१४ अलिम कर बुझाएमा छुट पाउन सके्न : कुनै करदाताले वतनुय बुझाउनु पने कर रकम अविम रुपमा 

दाखिला गनय चाहेमा नगरपावलकाको आवथयक ऐनमा तोवकएको दरमा छुट पाउन सके्नछ । 

१५ कर दाम्भखलाको लनस्सा लदनुपने: करदाताले यस काययविवध बमोविक बुझाउनु पने कर रकम दाखिला 

गरेपवछ कायायलयले करदातालार्य तत्काल त्यसको वनस्सा वदनु पनेछ । 

१६ कर असूली सम्बन्धी व्यबस्था: प्रचवलत कानून र यस काययविवध बमोविम वतनुय  बुझाउनु पने कर 

िापतको रकम करदाताले यस काययविवधमा तोवकएको अिधीमा दाखिला नगरेमा कर अवधकृतले 

नगरपावलकाको आवथयक ऐन बमोविम हिायना सवहत कर असूल गनय सके्नछ । दफा १३ को उपदफा (१) 
बमोजिम घरबहाल कर नतिरेमा नगरपाललकाले एक पटकका लागग पैतिस दिनको समयावगि राखी 
पत्रचार गनेछ । उल्लेखखि समयावगि पतन घरबहाल कर नतिरेमा सम्बजधिि व्यजतिको हकमा 
नगरपाललकाबाट प्रवाह हुने सबै ककलसमका सेवा सुवविाहरु बधि गनन सककनेछ । 
१७ बहाल कर दर्ाा ककर्ाब: यस कायनववगि बमोजिम िाखखला र असुली भएको कर िथा वतयौिा करको 
वववरण स्पष्ट रुपमा खुलार्न अनुसूची-५ बमोजिमको बहाल कर ििान ककिाबमा लगि राखे्न जिम्मेवारी कर 

अगिकृिको हुनेछ । 

 

पररच्छेद ७ 

विविध 
 

१८ पुन: कर ननधाारण गना सककने: (१) ऐन र यस कायनववगि बमोजिम कर तनिानरण गररसकेको भएिा पतन 

िफा १० बमोजिम िोककएको धयूनिम घरिग्गा बहाल िरभधिा करिािाले बहालमा लगाएको घरिग्गाको 
वास्िववक बहाल िर घटी भएकव ववश्वसनीय आिार पेश हुन आएका पुन: कर तनिानरण गनन सककनेछ । 

(२) उपिफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखखएको भएिा पतन प्रत्यायोजिि अगिकारको प्रयोग गने कर 

अगिकृिले ऐन र यस कायनववगि बमोजिम तनिानरण गनुनपने कर रकम घटाएको माधन ुपन ेयथेष्ट र मनालसव 

कारण िेखखएमा प्रमुख प्रशासककय अगिकृिले र प्रमुख प्रशासकीय अगिकृि स्वयंले नै कर तनिानरण गरेको 
अवस्थामा अध्यक्ष/प्रमुखले पुन: कर तनिानरणको आिेश दिन सतनेछ । 

१९ कर पुनरािलोकन गना सककने: यस कायनववगि बमोजिम कर तनिानरणको तनणनयमा गचत्त नबुझ्ने 
करिािाले सो तनणनय भएको लमतिले िीस दिनलभत्र प्रमुख प्रशासकीय अगिकृि समक्ष कर 

पुनरावलोकनका लागग तनवेिन दिन सतनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम करर पुनरावलोकनको लागग तनवेिन दििँिा आवश्यक िथ्य प्रमाण सदहि 

तनिानरण भएको कर रकमको पचास प्रतिशिले हुन आउने रकम बराबरको रकम िरौटी समेि तनवेिन 

साथ पेश गनुन पनेछ । 



 

 

(३) उपिफा (१) बमोजिम कर पुनरावलोकनका लागग परेको तनवेिनमागथ साठ्ठी दिनलभत्र 

कारबाही र ककनार गनुन पनेछ। 

२० उजुरी नलाग्ने: यस कायनववगि बमोजिम कर पुनरावलोकन गनन सककने ववषयमा त्यस्िो पुनरावलोकन 

नभर्न कुन ैअिालिमा उिुर लाग्ने छैन । 

२१ पुनरािेदन ददन सक्ने :यस कायनववगि बमोजिम पुनरावलोकनको तनणनय भएकोमा सो लमतिले र 
पुनरावलोकन नहुने ववषयमा कारण परेको लमतिले साठी दिनलभत्र गचत्त नबुझ्ने पक्षले प्रचललि  कानून 

बमोजिम पुनरावेिन गनन सतनेछ । 

२२ कर पुस्तर्का जारी गना सक्ने: (१) करिािाले सहििाका लागग नगरपाललकाले कर असुलल सम्बधिी 
वववरण समाबेश भएको अनुसूची ६ बमोजिमको कर पुजस्िका िारी गनन सतनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम कर पुजस्िका िारी भएपतछ प्रत्येक पटक कर िाखखला गरेको वववरण 

करिािाले स्वयम्ले उति पुजस्िकामा प्रववष्ट गनन सतनेछ । 

(३) करिािाले प्रत्येक वषनको असार मसाधि सम्ममा कर पुजस्िका कर अगिकृिबाट प्रमाखणि 

गराउन ुपनेछ । 

२३ कागजार्हरु गोप्य रहने: प्रचललि कानून र यस कायनववगि बमोजिम कायानलयमा पेश भएका करसिँग 

सम्बजधिि कागिािहरु गोप्य राखखनछे र त्यस्िा कागिािहरु कर सम्बधिी कावानही बाहेक अधय प्रयोिनका 
लागग उपयोग गररने छैन । 

िर,प्रचललि कानून बमोजिम अगिकारप्राप्ि तनकायले माग गरेको अवस्थामा कागिाि उपलब्ि गराउन यस 

व्यबस्थाले बािा परेको मातनने छैन । 

२४. िाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार : (१) यो कायनववगि कायानधवयनको लसललसलामा कुनै बािा 
अड्काउ परेमा त्यस्िो वािाअडकाउ फुकाउन कायनपाललकाले आिेश िारी गनन सतनेछ । 

(२) उपिफा (१) बमोजिम कायनपाललकाले िारी गरेको आिेश यसै कायनववगिमा उल्लेख भए सरह 

मातननेछ । 

(३) उपिफा (१) बमोजिम आिेश िारी गने अगिकारको प्रयोग गिान प्रचललि कानूनको मूलभूि 

कुरालार्न असर नपने गरी मात्र गनन सककनेछ । 

२५. बचाउ: (१) यस कायनववगि लेखखएका कुरामा यसै बमोजिम र नलेखखएको कुरामा प्रचललि कानून 

बमोजिम हुनेछ । 

(२) यो कायनववगि लागू हुनुपूवन भए गरेका कायनहरु यसै कायनववगि बमोजिम भए गरेकव मातननेछ । 

 

अनुसूची १ 



 

 

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग सम्बस्धधर् 

बहाल सम्झौर्ा -पत्र 

हामी िपलसलमा उजल्लखखि िरु्न पक्षहरु(प्रथम पक्ष:घर िग्गा बहालमा ललने )बबच िेहाय बमोजिमका शिन बधिेिलभत्र 

रही िपलसलमा उजल्लखखि घर िग्गा बहालमा ललन/दिन मञ्िुर भै यो समझौिामा हस्िाक्षर गरी सोको एक/एक 

प्रति ललयौ/दियौ । 

(क) प्रथम पक्षको वववरण     (ख) द्बबिीय पक्षको वववरण 

१. नाम,थरः      १. नाम,थरः 
२. बाबुको नाम थरः     २.बाबुको नाम थरः 
३.बािेको नाम थरः     ३.बािेको नाम थरः 
४.नागररकिा प्रमाण पत्र नः    ४.  नागररकिा प्रमाण पत्र नः 
५.करिािा पररचय पत्र नः    ५. करिािा पररय पत्र नः 
६.ठेगानाः      ६. ठेगाना 
७.फोन नः  मोवार्ल   ७. फोन नः मोवार्ल नः 
(क)बहालमा दिने घर िग्गाको वववरण    (ख)बहालमा ललने घर िग्गाको उपयोग सम्बधिी 
वववरण 

१.घर िग्गाकको वववरणः    १.प्रयोिन (आवासीय/व्यवातयक आदि): 

२.क्षेत्रफलः     २.व्यवसायको प्रकृतिः 
३.ककत्ता नः     ३.व्यवसाय ििान नः 
४.घर नः      ४.बहालमा ललने हस्िाक्षरः 
५.मागनः 
६.वडा नः 
७.बहालमा दिनेको हस्िाक्षरः 
   औठा छाप       औठंा छाप 

   िायािँ   बायािँ     िायािँ  बायािँ 
    

 

 

शर्ा र्था बधदेजहरु 

(१) यो बहाल सम्झौिाको अवगि .............................िेखख...................सम्म कायम रहनेछ । 

 
 

  



 

 

(२) यस सम्झौिा बमोजिमको घरिग्गा बहालमा ललए बापि िोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलार्न बहाल स्वरुप 

मालसक रकम रु...............का िरले बावषनक रु ............अक्षेरेपी रु..........बुझाउनु पनेछ । साथै सम्झौिा 
रकमको तनयमानुसार लाग्ने १०% ले हुन आउन ेवहाल कर रकम नगरपाललकामा िम्मा गरी बािँकी रकम 

िोस्रो पक्षले पदहलो पक्षलाई भुतिानी गनेछ ।  
(३) बहाल भुतिानी िररका.........र ककस्िाको ककलसम वावषनक/मालसक/चौमालसक/अधय हुनेछ । 

(४) तनयमानुसार लाग्ने बहाल कर तिने िातयत्व िवुै पक्षको हुनेछ । 

(५) अधय शिनहरु िवु ैपक्षको सहमिीमा थपघट र हेरफेर गनन सककनेछ । 

 

अनुसूची २ 

(दफा ७ को उपदफा (१)सगँ सम्बस्धधर् ) 

बहाल कर वििरण दाखिला ननिेदल फाराम 
 

श्रीमान ्प्रमुख प्रशासकीय अगिकृि ज्यू 
ििुौली नगरपाललका, 
नगरकायनपाललकाको कायानलय 

वागमिी ,प्रिेश,नेपाल 

 

मेरो /हाम्रो स्वालमत्व/भोगचलनमा रहेको िपलसलमा उल्लेखखि घर/िग्गा बहालमा रहेको हुिँिा 
घरिग्गा बहाल कर व्यबस्थापन कायनववगि,२०७६ अनुसार तिनुन बुझाउनु पने बहाल कर प्रयोिनको लागग 

यो वववरण बुझाउन आएका छु/छौं।प्रचललि कानून बमोजिम कर तनिानरण गरी पाउन आवश्यक कागिाि 

यसैसाथ संलग्न गरेको छु/छौं।वववरण फरक ठहरे प्रचललि कानून बमोजिम सहुिँला बुझाउिँला । 

बहालमा रहेको घर िग्गाको वववरण  

बहालमा बस्नेको नाम 
 

बहालमा वस्नेको 
पेशा वा 

व्यवसाय 

मालसक बहाल 

रकम 

सम्झौिा अवगि 
कैकफयि वडा नं सडक नाम घर नं. क्षेत्रफल वा 

कोठा संख्या िेखख सम्म 

          

 

 

कर बुझाउने िररकाःमालसक/चौमालसक/बावषनक .............. 



 

 

करिािाको वववरण  

पररचयपत्र नं............. 

करिािाको नामः................. 
बाबुको नामः............. 
बािेको नामः.............. 
नागररकिा प्रमाण पत्र नं. र िारी जिल्लाः............... 
ठेगानाः................ 
सम्पकन  फोनः............र्मेलः........मोवार्नलः.................. 
नोटः 

१)  संलग्न गनुापने कागजार्हरु  

क) घर िग्गाको स्वालमत्व िेखाउने कागिािको प्रतिललवपहरु -१ 

ख) बहाल सम्झौिाको प्रतिललवपहरु-१ 

ग) बहालमा वस्ने व्यजतिको नागररकिाको प्रमाणपत्रको प्रतिललवप वा ससं्था भए संस्था ििान प्रमाणपत्रको प्रतिललपी -१ 

घ) करिािाको नागररकिाको  प्रतिललवप,संस्थागि करिािा भए ििान प्रमाणपत्र िथा मुख्य व्यजतिको नागररकिाको 
प्रमाण पत्रको प्रतिललवप-१ 

द्रष्टब्यः िफाको उपिफा (२) बमोजिमको अवस्थामा वववरण िाखखला गिान १ (क) बमोजिम घर िग्गाको स्वालमत्व 

िेखाउने कागिाि पेश गनन अतनवायन हुनेछैन । 

 

  

तनवेिन गनेको नामः........................... 
 

ठेगानाः................................ 
 

लमतिः..................................िस्िखिः....................
.................. 

 



 

 

अनुसूची ३ 

(दफा ७ को उपदफा (२)सँग सम्बस्धधर्) 

दधुौली नगरपाललका 
नगर कायापाललकाको कायाालय 

दधुौली , लसधधुली 

घरजग्गा बहाल सम्बधधी वििरण पेश गने बारेको अत्यधर् जरुरी सूचना 
     प्रथम पटक प्रकालशि लमति २०  /  / 

 यस ििुौली नगरपाललकाले आगथनक ऐन बमोजिम आ.व. २०७६/७७ िेखख घरिग्गा बहाल कर लागू गरेको हुिँिा 
नगरपाललका क्षेत्रलभत्र आफ्नो तनजि स्वालमत्व रहेको वा स्वालमत्व कायम नभएको ऐलानी वा पिी वा सावनितनक 

िग्गामा बसोबास गने व्यजतिले आफ्नो घर, घरको छि, पसल, ग्यारेि, गोिाम, टहरा, सेड, कारखाना, िग्गा वा 
पोखरी वा आंलशक िबरले अरुलार्न भोग चलन गनन भाडा,बहाल,ललि वा पट्टामा दिएको वा कुनै िग्गा ललिमा  ललर्न 
घर भाडामा लगाएको व्यजतिसमेिलार्न आफ्नो बहालमा दिएक घरिग्गा सम्बधिी वववरण िाखखला गरी 
गाउिँ /नगरपाललकामा लगि कायम गराउनु हुन यो सूचना प्रकालशि गररएको छ । 

 घरिग्गा बहाल सम्बधिी वववरण िाखखला गने फाराम नगरकायनपाललकाको कायानलयबाट यही २०...।..।..। गिे िेखख 

वविरण हुने हुिँिा फाराम प्राप्ि गनुनभर्न सो फाराममा सत्यिथ्य वववरण भरी आगामी २०...।...।..गिे लभत्र 

कायनपाललकाको कायानलय वा सम्बजधिि वडा कायानलय िाखखला गनुनहुन अनुरोि गररधछ । 

 घरिग्गा बहाल सम्बधिी वववरण पेश गिान बहालमा दिएको घर िग्गाको वववरण,बहाल रकम र बहाल अवगि स्पष्ट 

खुलेको बहाल सम्झौिा पत्रको प्रतिललपी, िनी पूिानको प्रतिललपी, बहालमा बस्नेको आगिकाररक वववरण सदहि 

िोककएको ढािँचामा पेश गनुन पनेछ । वववरण पेश गने ढािँचा कायनपाललकाको कायानलय िथा सम्बजधिि वडा 
कायानलयहरुबाट प्राप्ि गनन सककनेछ । 

 वववरण घरिग्गा िनी आफै वा तनिको सगोल पररवारका व्यजति वा तनिको मञ्िुरीनामा प्राप्ि व्यजतिले मात्र 

बुझाउन सतनेछन।् नगरपाललकाले िोकेको अजधिम लमति सम्म पतन वववरण िाखखला नगने घरिग्गा िनीहरुले 
ववलम्ब शुल्क तिनुनपने हुिँिा िोककको समय लभत्रै आ-आफ्नो बहालमा दिएको घरिग्गाको वववरण पेश गनुन हुन 

हादिनक अनुरोि गररधछ । 
      

      प्रमुख प्रशासकीय अगिकृि 

  



 

 

अनुसूची ४ 

(दफा ११ सँग सम्बस्धधर् ) 

बहाल कर ननधाारण सूचना 
 

करिािा पररचयपत्र नं....................... 

करिािाको नामः......................     ठेगानाः................. 

कर तनिानरण गरेको आगथनक बषनः............    कर तनिानरण गरेको लमतिः..................... 

लस.न. घर जग्गाको वििरण 
कर लाग्ने कुल 

बहाल रकम 

प्रनर्शर्ल े

कायम हुने 

कर 

अधिम 

दाखिला 
गरेको कर 

अब दाखिला गना 
बाँकी रकम 

कैकफयर् 

       

 जम्मााः      

 

 

अनुसूची-५ 

(दफा १७ सँग सम्बधधर्) 

बहाल कर दर्ाा ककर्ाब 

(क) करिािा/बहालमा दिनेको वववरण 

सम्पवत्त बहाल दिन ेकरििाको नामः 

ििान नम्बरः 

स्थायी लेखा नम्बरः 

ठेगानाः 

लसधिुली जिल्ला ििुौली नगरपाललका वडाः     

सडक नामः    घर नं.: 

फोन नं.:     मोवार्ल न   र्मेल ठेगानाः 

आ.व 

बहालमा दिएको घरिग्गाको वववरण 

बह
ाल
मा
बस्

नेक
ो 

ना
म 

बह
ाल
को

 प्र
यो
िन

 

वा
वष
नक 

मा
लस

क 
बह

ाल
 रु.

 

प्रत
िश

िल
े 

हुन
 

आ
उने

 क
र 
रक

म 
रु. सम्
झौ

िा
 अ

वग
ि 

िर
रव

ान
ा 

,व्य
ाि

,श
ुल्क

 

बत
यौ
िा

 रक
म 

िम्
मा

 क
र र

कम
 

असुली वववरण 

प्रमाखणि 

गनेको 
िस्िखि 

वड
ा नं

 

सड
क 

ना
म 

घर
 नं

. 

कक
त्ता

 नं
. 

क्षेत्र
फल

 

लमति 
रलसि 

नं 
रकम 

 

          
       

 

          
       

 



 

 

 

 

 

अनुसूची -६ 

(दफा २२ को उपदफा (१) सँग सम्बस्धधर् ) 

बहाल कर दाखिला वििरण पुस्तर्का 
करिािाको नामः 

करिािा संकेि नम्बरः 

ठेगानाः 

वडाः    सडक नामः 

घर नं.: 

फोन नं.    मोवार्ल नः   र्मेल ठेगानाः 

 

 

 

बहालको 
अिधी 

कर दाखिला वििरण प्रमाखणर् 

गनेको  
बहाल अिधध  कर दाखिला वििरण  प्रमाखणर् 

गनेको  

वषन मदहना रकम 

रु 

िाखखला 
लमति 

बैकभौचर 

वा रलसि 

नं. 

िस्िखि 
 लमति बषन मदहना रकम 

रु 

िाखखला 
लमति 

बैकभौचर 

वा रलसि 

नं. 
िस्िखि लमति 

२०७... श्रावण 
     २०७... श्रावण 

     

२०७.... 

 
भाद्र 

     २०७.... 

 
भाद्र 

     

२०७.. आजश्वन 
     २०७.. आजश्वन 

     

२०७... कावत्तनक 
     २०७... कावत्तनक 

     

२०७... मंलसर 
     २०७... मंलसर 

     

२०७.... पुष 
     २०७.... पुष 

     

२०७... माघ 
     २०७... माघ 

     

२०७.. फागुन 
     २०७.. फागुन 

     

२०७... चैत्र 
     २०७... चैत्र 

     

२०७... बैशाख 
     २०७... बैशाख 

     

२०७... िेठ 
     २०७... िेठ 

     
 

२०७... अषाढ 
     २०७... अषाढ 

     



 

 

 

    


