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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं. 9 

घर बहाल कर व्यिस्थापन काययविधध, २०७८ 

गाउँ काययपाधलकाबाट पाररत धमधत: २०७८।०३।१६ 

 

प्रस्तािना: नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ 
बमोजिम गाउँपाधलकाले आफ्नो क्षेत्रधभत्र लगाउन पाउने घर बहाल करको करदाता 
पवहचान, कर मूलयांकन, कर धनधायरण र कर असलुी काययलाई सरल, पारदशी र 
व्यिजस्थत बनाई गाउँपाधलकाको आन्तररक स्रोत पररचालनमा प्रभािकारीता लयाउने 
विषयमा आिश्यक व्यबस्था गनय बाञ्छनीय भएकोले, 

   गाउँपाधलकाको धमधत २०७८।०३।१६ को बैठकले यो काययविधध बनाई लागू 
गरेको छ ।  
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पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविधधको नाम “घर बहाल कर 
व्यबस्थापन काययविधध, २०७८” रहेको छ । 

२) यो काययविधध गाउँपाधलका क्षेत्रभर लागू हनुेछ र यस कानून बमोजिम कर बझुाउन ु
पने दावयत्ि भएको व्यजि िहाँसकैु रहे बसेको भए पधन धनिको हकमा  समेत लागू 
हनुेछ ।  
३) यो काययविधध २०७८ साउन १ गते देजि लागू हनुेछ । 

२.  पररभाषाः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो काययविधधमा,– 
क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

ि) “कर” भन्नाले ऐन र यस काययविधध बमोजिम घर िग्गा बहाल बापतको आयमा 
गाउँपाधलकाको आधथयक ऐनले तोकेको दरमा लाग्ने बहाल कर सम्झन ुपछय र यो 
शब्दले प्रचधलत कानून बमोजिम बहाल करको अधतररि सोमा लाग्ने व्याि, हिायना, 
शलुक िा िररिाना समेतलाई िनाउँछ ।  
ग) “कर अधधकृत” भन्नाले गाउँपाधलकाको प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत सम्झन ुपछय र 
सो शब्दले कर अधधकृतको रुपमा काम गनय जिम्मेिारी प्राप्त गरेको कमयचारी िा 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतद्वारा प्रत्यायोजित अधधकार प्रयोग गने कमयचारीलाई समेत 
िनाउँछ ।   
घ) “करदाता” भन्नाले ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर धतनुयपने दावयत्ि भएको 
व्यजिलाई सम्झन ुपछय र यो शब्दले कर अधधकृतले कुनै करको विबरण बझुाउन 
सूचना ददएको िा अरु कुन ैकारबाही शरुु गरेको व्यजिलाई समेत िनाउँछ । 

ङ) “काययविधध” भन्नाले घर बहाल कर व्यबस्थापन काययविधध, २०७८ सम्झन ुपछय 
। 

च) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपाधलकाको कायायलय सम्झन ुपछय  र यो शब्दले 
गाउँपाधलकाको संगठन संरचनामा रहेको शािा÷उपशािा÷ िडा कायायलय िा रािस्ि 
प्रशासनका लाधग गठन गररएको प्रशासधनक एकाइ समेतलाई िनाउँछ ।  
छ) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका सम्झन ुपछय । 

ि) “घर िग्गा” भन्नाले ऐन र यस काययविधध बमोजिम बहाल कर लाग्ने कुनै व्यजिको 
स्िाधमत्िमा रहेको घर, घरको छत, पसल, ग्यारेि, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारिाना, 
िग्गा िा पोिरीलाई सम्झन ुपछय । 

झ) “बहाल” भन्नाले कुन ैव्यजिले आफ्नो स्िाधमत्िमा रहेको गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्रको 
घर िग्गा धनजित अिधीका लाधग परैु िा आंजशक तबरले अरुलाई भोग चलन गनय 
ददएिापत प्राप्त गने भाडा, बहाल, धलि िा पट्टा रकम समेतलाई सम्झन ुपछय । 

ञ) “िडा कायायलय” भन्नाले गाउँपाधलका अन्तगयतको िडा कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ 
। 
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पररच्छेद २ 

करदाताको पवहचान र दताय सम्बन्धी व्यबस्था 
 

३.करदाताको पवहचान: (१) यस काययविधधको प्रयोिनका लाधग गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र 
आफ्नो स्िाधमत्िमा रहेको घर िा िग्गा परैु िा आंजशक तबरले अरुलाई भोग चलन 
गनय ददएिापत भाडा, बहाल, धलि िा पट्टा रकम प्राप्त गने व्यजि िा धनिको प्रधतधनधध 
करदाता हनुेछ । 

तर, मनुाफाको उद्देश्य नरािी संचालन हनुे विद्यालय, मजन्दर, पसु्तकालय, क्लब, 

सामदुावयक संस्था, सरकारी धनकाय आददले आफ्नो स्िाधमत्िको घर िा िग्गा भाडामा 
ददएकोमा यस काययविधध बमोजिम कर लाग्ने छैन । 

२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन स्िाधमत्ि कायम नभएको 
ऐलानी िा पती िा साियिधनक िग्गामा बसोिास गने व्यजिले आफ्नो घर िग्गा 
अन्य व्यजि िा संस्थालाई िहालमा ददएको िा  कुनै िग्गा धलिमा धलई घर भाडामा 
लगाएको व्यजि समेत ऐन र यस काययविधध बमोजिम करदाता माधननेछ ।  
३) उपदफा (२) बमोजिम बहाल कर धतरेको आधारमा मात्र ऐलानी िा पधतय िा 
साियिधनक िग्गामा बसोिास गने िा त्यस्तो िग्गाको उपयोग गने व्यजिको स्िाधमत्ि 
कायम भएको माधनने छैन र त्यस्तो िग्गा नेपाल सरकार िा अन्य सरकारी धनकायबाट 
प्रचधलत कानून बमोजिम िाली गने िा संरचना हटाउन ेकाययलाई यस ऐन बमोजिम 
बहाल कर धतरेको कारणले मात्र कुनै वकधसमले बाधा पारेको माधननेछैन । 

४) कायायलयले ऐन र यस काययविधध बमोजिम करदाताको पवहचान गनुय पनेछ ।  
५) उपदफा (४) बमोजिम करदाता पवहचान गदाय करदाताले पेश गरेको विबरण, 

स्थलगत सबेक्षण िा अन्य िनुसूकै स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा गनय सवकनेछ 
। 

४.करदाता दताय: (१) करदाताले आफ्नो घर िग्गा बहाल सम्बन्धी दफा ७ 
बमोजिमको विबरण  िलुाई कायायलयमा पेश गनुय पनेछ ।  
२) करदाताले बझुाएको वििरणमाधथ कायायलयले आिश्यक थप अनसुन्धान तथा 
छानविन गनय सक्नेछ ।  
३) यस दफा बमोजिम करदाताको वििरण संकलन गरेसंगै कायायलयले प्रत्येक 
करदातालाई धनजित पवहचान नम्िर प्रदान गरी ब्यजिगत अधभलेिमा दताय गरी राख्न ु
पनेछ । 

४) उपदफा (३) बमोजिम करदाताको पवहचान नम्बर प्रदान गदाय करदाताले 
गाउँपाधलकालाई प्रचधलत कानून बमोजिम धतनुय बझुाउन ुपने सबै करको लाधग एउटै 
करदाता पवहचान नम्बर कायम गने व्यबस्था गनय सवकनेछ ।   
५. कर बझुाउने दावयत्ि: (१) ऐन र यस काययविधध बमोजिम घर िग्गा बहाल कर 
बझुाउने दावयत्ि घर िग्गा बहालमा लगाउने व्यजि िा धनिको प्रधतधनधीको हनुेछ 
।  
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२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन घर िग्गा बहालमा धलने 
व्यजि, संस्था िा धनकाय स्ियम्ले कर बझुाउने गरी घर िग्गा धनीसंग संझौता भएको 
अिस्थामा घरधनीलाई बहाल रकम भिुानी गदायकै अिस्थामा बहाल कर बापतको 
रकम कट्टा गरी कायायलयमा बझुाउने दावयत्ि सम्बजन्धत बहालमा बस्ने व्यजि, संस्था 
िा धनकायको हनुेछ । 

३) उपदफा (२) बमोजिम बहाल रकम कट्टा गरी कायायलयमा बझुाउन ुपने दावयत्ि 
भएको व्यजि, संस्था िा धनकायले त्यसरी कर कट्टा नगरेको िा कट्टा गरी नबझुाएको 
कारणले मात्र घर िग्गा बहालमा लगाउने व्यजिले कर धतने दावयत्िबाट उन्मजुि 
पाउनेछैन । 

४) बहालमा लगाइएको कुनै घर िग्गाको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम कर 
बझुाउने दावयत्ि एकभन्दा बढी व्यजि उपर रहेछ भने कर बझुाउने दावयत्ि सबैको 
समान हनुेछ र उनीहरुमध्ये आपसी सहमतीको िनुसकैु व्यजिले कर बझुाउन सक्नेछ 
। 

तर, सबै करदाताबाट दामासाहीले भाग गरी कर असलु गररने छैन । 

५) ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर धतनुयपने व्यजि नाबालक रहेछ भने धनिले 
बझुाउन पने कर धनिको अधभभािक िा धनिको संरक्षकले धतनुयपनेछ । 

६) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन मानो नछुवटई एउटै 
भान्सा प्रयोग गने एकासगोलको पररिारले आफ्नो एकलौटी हक रहने गरी संचालन 
गरेको व्यबसायले उपयोग गरेको घर िा िग्गामा बहाल कर लगाइने छैन ।  
तर, त्यस्तो व्यबसाय संचालन गदाय सम्बजन्धत आन्तररक रािस्ि कायायलयमा पेश 
गररने वििरणमा घर िग्गा बहाल धतरेको भनी िचय देिाइएको रहेछ भने यस उपदफा 
बमोजिमको कर छुट पाइने छैन । 

७) ऐन र यस काययविधध बमोजिम आफुलाई करदाताको रुपमा दताय गराउने, तोवकएको 
समयमा विबरण पेश गने, बझुाउन ुपने कर तथा शलुक िा िररिाना िा व्याि हिायना 
समयमै दाजिला गने, कर अधधकृत िा कायायलयले माग गरेको सूचना िा तथयांक 
समयमै उपलब्ध गराई सहयोग पयुायउने दावयत्ि समेत करदाताको हनुेछ ।  
६. सम्झौता गनुयपने: (१) कुनै व्यजिले घरिग्गा बहालमा लगाउँदा बहाल धलनेददने 
घरिग्गाको विबरण सवहत बहालको माधसक िा िावषयक दर िुलाई कर धतने दावयत्ि 
प्रष्ट वकटान गरी अनसूुची–१ बमोजिमको ढाँचामा बहाल सम्झौता गररएको हनुपुनेछ 
। 

२) उपदफा (१) बमोजिम गररएको सम्झौता पत्र र त्यस्तो संझौताको नविकरण िा  
बहाल रकम लगायत सम्झौताका प्राबधानहरुमा गररएको कुनै पररितयन िा परुक 
सम्झौता िा म्याद समाप्त नभई बीचैमा सम्झौता रद्द भएको अिस्थामा समेत सोको 
िानकारी करदाताले पैधतस ददनधभत्र कायायलयमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

३) उपदफा (१) बमोजिम उजललजित ढाँचामा सम्झौता नभएको कारणबाट िा 
सम्झौतामा िलुाउन ु पने सबै व्यहोरा निलुाई सम्झौता गररएको कारणबाट तथा 
उपदफा (२) बमोजिम संझौताको िानकारी नददएको कारणले मात्र ऐन र यस 
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काययविधध बमोजिम कर धतनुयपने दावयत्ि भएको कुनैपधन करदाताले करधतने दावयत्िबाट 
उन्मजुि पाउने छैन ।  

पररच्छेद ३ 

विबरण दाजिला सम्बन्धी व्यबस्था 
 

७.विबरण दाजिला गने: (१) घर िग्गा बहालमा ददने व्यजिले बहालमा ददएको 
धमधतले पैधतस ददनधभत्र बहाल रकम र बहाल अिधध स्पष्ट िुलेको बहाल सम्झौता 
पत्रको प्ररधतधलवप, धनीपूिायको प्रधतधलवप, बहालमा बस्नेको आधधकाररक वििरण सवहत 
संलग्न गरी अनसूुची–२ बमोजिमको ढाँचाको वििरण कायायलयमा दाजिला गनुयपछय 
। 

तर, दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको अिस्थामा यस दफा बमोजिम विबरण 
दाजिला गदाय धनीपूिाय पेश गनय अधनिायय हनुेछैन ।  
२) यो काययविधध प्रारम्भ हनु ु अगािै घर िग्गा बहालमा ददएका करदातालाई 
कायायलयले साठ्ठी ददनधभत्र यस काययविधध बमोजिम वििरण दाजिला गनय अनसूुची–३ 
बमोजिमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन गनेछ । 

३) उपदफा (२) बमोजिम सूचना प्रकाजशत भएकोमा करदाताले उपदफा (१) मा 
उजललेि भए बमोजिमको ढाँचामा विबरण पेश गनुयपनेछ ।  
तर, कुनै करदाताले यसअजघ विबरण पेश गररसकेको रहेछ भने नपगु विबरण मात्र 
पेश गरे पगु्नेछ  ।  
४) उपदफा (२) बमोजिम धबिरण दाजिला सम्बन्धी सूचनालाई कायायलयले रेधडयो, 
टेधलधभिन, पत्रपधत्रका लगायत अन्य उपयिु संचार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसारको 
व्यबस्था धमलाउन सक्नेछ ।  
५) यस काययविधध बमोजिम कर बझुाउन ुपने दावयत्ि भएको व्यजिले वििरण दाजिला 
नगरेमा िा धबिरण दाजिला गदाय व्यहोरा फरक पारी दाजिला गरेको भनी शंका गनय 
सवकने आधार र कारण भएमा कर अधधकृतले आधार र कारण िोली तीस ददनधभत्र 
धबिरण दाजिला गनय आदेश ददन सक्नेछ ।  
६) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको िा उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएको 
म्यादधभत्र विबरण दाजिला गनय नसक्ने व्यजिले आधार र कारण िोली म्याद थपको 
लाधग धनबेदन ददएमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले औजचत्य हेरी तीस ददनसम्म म्याद 
थप गररददन सक्नेछ ।  
८. विबरण सच्याउन सवकन े : (१) यस काययविधध बमोजिम वििरण दाजिला 
भैसकेपधछ कुनै तथय सम्बन्धी िा गजणतीय भलू भएको भन्ने लागेमा करदाताले सो 
सम्बन्धी तथय िा प्रमाण संलग्न गरी पवहलो धबिरण दाजिला गरेको तीन मवहनाधभत्र 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत समक्ष धनिेदन पेश गनुय पनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजिम पनय आएको धनबेदन उपर प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले 
आिश्यक िाँचबझु गनय लगाई व्यहोरा मनाधसि ठहर गरेको अिस्थामा तीस ददनधभत्र 
वििरण सच्याउने स्िीकृती ददन सक्नेछ ।  
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पररच्छेद ४ 

करको दर धनधायरण सम्बन्धी व्यिस्था 
 

९.बहाल करको दर :   (१) गाउँपाधलका क्षेत्रधभत्र ऐन यस काययविधध बमोजिम 
लगाइने बहाल करको दर गाउँपाधलकाको आधथयक ऐनमा तोवकए बमोजिम हनुेछ ।  
२) गाउँपाधलकाले करको दर धनधायरण गदाय धसमान्त करदाताको वहतलाई ध्यानमा 
रािी प्रगधतशील करको दर लागू गनय सक्नेछ । 

१०. बहालको न्यूनतम ्दररेट धनर्रधायरण : (१) गाउँपाधलकाले ऐन तथा यस काययविधध 
बमोजिम लगाउने बहाल करको प्रयोिनको लाधग करदाताले पेश गरेको धबिरण र 
बहाल संझौतामा उजललजित रकमलाई आधार मानी कर धनधायरण गररनेछ ।  
२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन करदाताले पेश गरेको 
धबिरणमा उजललजित बहाल रकम गाउँपाधलकााद्वारा तोवकएको न्यूनतम दरभन्दा कम 
भएको िण्डमा उपदफा (३) बमोजिम गाउँपाधलकााले धनधायरण गरेको न्यूनतम 
बहालदरका आधारमा कर धनधायरण गररनेछ । 

३) उपदफा (२) को प्रयोिनको लाधग गाउँपाधलकााले काययपाधलकाको धनणयय बमोजिम 
आफ्नो क्षेत्रधभत्रको घरिग्गाको व्यापाररक महत्ि, शहरी सेिा सवुिधा र घरिग्गा 
बहालको प्रयोिन समेतका आधारमा बगीकरण गरी घरिग्गा बहालको न्यूनतम ्दर 
धनधायरण गनय सक्नेछ । 

४) उपदफा (३) बमोजिम घर िग्गाको न्यूनतम बहाल रकम धनधायरण गरी धसफाररश 
गनय काययपाधलकाले देहाय बमोजिमको न्यूनतम बहाल दर धनधायरण सधमधत गठन गनय 
सक्नेछ  
 

क) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत     अध्यक्ष 

ि) स्थानीय उद्योग िाजणज्य संघ, प्रधतधनधध         सदस्य 

ग) गाउँपाधलकााको प्राविधधक शािाप्रमिु    सदस्य सजचि 

 

 

पररच्छेद ५ 

कर धनधायरण तथा सोको सूचना 
 

११. कर धनधायरण : (१) करदाताले दफा ७ बमोजिम कायायलयमा दाजिला गरेको 
वििरणका आधारमा कर अधधकृतले अनूसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा कर धनधायरण 
गनेछ । 

२) यस काययविधध बमोजिम करदाताले वििरण पेश नगरेको िा पेश गरेको वििरणमा 
उजललजित बहाल रकम दफा १० बमोजिम कायम गररएको न्यूनतम रकमभन्दा कम 
भएको अिस्थामा कर अधधकृतले गाउँपाधलका÷नगरपाधलकाले तोकेको न्यूनतम बहाल 
रकमको आधारमा प्रारजम्भक कर धनधायरण गरी सोको सूचना करदातालाई ददन ुपनेछ 
।   
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३) उपदफा (२) बमोजिम गररएको प्रारजम्भक कर धनधायरणमा जचत्त नबझु्न ेकरदाताले 
प्रारजम्भक कर धनधायरणको सूचना पाएको तीस ददन धभत्र कायायलयमा प्रमाण सवहत 
आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुय पनेछ ।  
४) कर अधधकृतले उपदफा (३) बमोजिमको म्यादधभत्र स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा सो 
समेतलाई आधार मानी तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेको अिस्थामा प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृतले यस दफा बमोजिम धनणयय पचाय िडा गरी अजन्तम कर धनधायरण गनुय पनेछ 
। 

१२.कर धनधायरणको सूचना : (१) दफा ११ बमोजिम कर अधधकृतबाट कर धनधायरण 
भएपधछ करदाताले बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक िाता नम्बर 
समेत उललेि गरी करदातालाई कर धनधायरणको सूचना ददन ुपनेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम कर धनधायरणको सूचना प्राप्त भएपधछ करदाताले सो 
सूचनामा उजललजित स्थान र समय सीमाधभत्र कर बझुाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

कर दाजिला र कर असूली सम्बन्धी व्यबस्था 
 

१३.कर दाजिला गनुयपने : (१) करदाताले यस काययविधध बमोजिम प्रत्येक आधथयक 
िषयको धनधमत्त धतनुयपने कर रकम सोही आधथयक बषय धभत्र दाजिला गनुय पनेछ ।  
२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन करदाताले चाहेमा चाल ु
आधथयक िषयको कर तोकेको बैंक िातामा माधसक िा चौमाधसक िा अधयिावषयक रुपमा 
समेत दाजिला गनय सक्नेछ ।  
३) उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको बैंक िातामा कर दाजिला गरेको अिस्थामा 
करदाताले त्यसको बैंक भौचर कायायलयमा बझुाउन ुपनेछ । 

४) कायायलयले यस काययविधध बमोजिम करदाताले धतनुयपने कर रकम विद्यतुीय 
माध्यमबाट समेत भिुानी गने व्यिस्था धमलाउन सक्नेछ । 

१४.अधिम कर बझुाएमा छुट पाउन सक्ने : कुन ैकरदाताले धतनुय बझुाउन ुपने कर 
रकम अधिम रुपमा दाजिला गनय चाहेमा गाउँपाधलकााको आधथयक ऐनमा तोवकएको 
दरमा छुट पाउन सक्नेछ । 

१५.कर दाजिलाको धनस्सा ददनपुने : करदाताले यस काययविधध बमोजिम बझुाउन ुपने 
कर रकम दाजिला गरेपधछ कायायलयले करदातालाई तत्काल त्यसको धनस्सा ददन ु
पनेछ । 

१६.कर असूली सम्बन्धी व्यबस्था : प्रचधलत कानून र यस काययविधध बमोजिम धतनुय 
बझुाउन ुपने  कर िापतको रकम करदाताले यस काययविधधमा तोवकएको अिधीमा 
दाजिला नगरेमा कर अधधकृतले गाउँपाधलकाको आधथयक ऐन, २०७८ बमोजिम हिायना 
सवहत कर असूल गनय सक्नेछ ।  
१७.बहाल कर दताय वकताब : यस काययविधध बमोजिम दाजिला र असलुी भएको कर 
तथा िक्यौता करको धबिरण स्पष्ट रुपमा िलुाई अनसूुची–५ बमोजिमको बहाल 
कर दताय वकताबमा लगत राख्ने जिम्मेिारी कर अधधकृतको हनुेछ । 
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पररच्छेद ७ 

विविध 

१८.पनुः कर धनधायरण गनय सवकने : (१) ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर धनधायरण 
गररसकेको भएता पधन दफा १० बमोजिम तोवकएको न्यूनतम घरिग्गा बहाल दरभन्दा 
करदाताले बहालमा लगाएको घरिग्गाको िास्तविक बहाल दर घटी भएको भन्न्ने 
विश्वसनीय आधार पेश हनु आएमा पनुः कर धनधायरण गनय सवकनेछ । 

२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएता पधन प्रत्यायोजित अधधकारको 
प्रयोग गने कर अधधकृतले ऐन र यस काययविधध बमोजिम धनधायरण गनुयपने कर रकम 
घटाएको मान्नु पने यथेष्ट र मनाधसि कारण देजिएमा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतले र 
प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत स्ियंलेनै कर धनधायरण गरेको अिस्थामा अध्यक्ष÷प्रमिुले 
पनुः कर धनधायरणको आदेश ददन सक्नेछ । 

१९.कर पनुरािलोकन गनय सवकनेः (१) यस काययविधध बमोजिम कर धनधायरणको 
धनणययमा जचत्त नबझु्ने करदाताले सो धनणयय भएको धमधतले तीस ददनधभत्र प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृत समक्ष कर पनुरािलोकनका लाधग धनिेदन ददन सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम कर पनुरािलोकनको लाधग धनिेदन ददँदा आिश्यक तथय 
प्रमाण सवहत धनधायरण भएको कर रकमको पचास प्रधतशतले हनु आउने रकम 
बराबरको रकम धरौटी समेत धनिेदन साथ पेश गनुय पनेछ ।  
३) उपदफा (१) बमोजिम कर पनुरािलोकनका लाधग परेको धनबेदनमाधथ साठ्ठी 
ददनधभत्र कारबाही र वकनारा गनुय पनेछ । 

२०.उिरुी नलाग्ने : यस काययविधध बमोजिम कर पनुरािलोकन गनय सवकन ेविषयमा 
त्यस्तो पनुरािलोकन नभई कुनै अदालतमा उिरु लाग्ने छैन । 

२१. पनुरािेदन ददन सक्ने :  यस काययविधध बमोजिम पनुरािलोकनको धनणयय 
भएकोमा सो धमधतले र पनुरािलोकन नहनुे विषयमा कारण परेको धमधतले साठी 
ददनधभत्र जचत्त नबझु्ने पक्षले प्रचधलत कानून बमोजिम पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।  
२२.कर पजुस्तका िारी गनय सक्ने : (१) करदाताको सहिताका लाधग गाउँपाधलकााले 
कर असलुी सम्बन्धी विबरण समाबेश भएको अनसूुची ६ बमोजिमको कर पजुस्तका 
िारी गनय सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम कर पजुस्तका िारी भएपधछ प्रत्येक पटक कर दाजिला 
गरेको वििरण करदाताले स्ियम्ले उि पजुस्तकामा प्रविष्ट गनय सक्नेछ ।  
३) करदाताले प्रत्येक िषयको असार मसान्त सम्ममा कर पजुस्तका कर अधधकृतबाट 
प्रमाजणत गराउन ुपनेछ । 

२३. कागिातहरु गोप्य रहने : प्रचधलत कानून र यस काययविधध बमोजिम कायायलयमा 
पेश भएका  करसँग सम्बजन्धत कागिातहरु गोप्य राजिनेछ र त्यस्ता कागिातहरु 
कर सम्बन्धी कारिाईय बाहेक अन्य प्रयोिनका लाधग उपयोग गररने छैन । 

तर, प्रचधलत कानून बमोजिम अधधकारप्राप्त धनकायले माग गरेको अिस्थामा कागिात 
उपलब्ध गराउन यस व्यबस्थाले बाधा परेको माधनने छैन ।  
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२४. िाधा अड्काउ फुकाउने अधधकार : (१) यो काययविधध कायायन्ियनको 
धसलधसलामा कुनै बाधा अड्काउ परेमा त्यस्तो िाधाअड्काउ फुकाउन काययपाधलकाले 
आदेश िारी गनय सक्नेछ । 

२) उपदफा (१) बमोजिम काययपाधलकाले िारी गरेको आदेश यसै काययविधधमा 
उललेि भए सरह माधननेछ । 

३) उपदफा (१) बमोजिम आदेश िारी गने अधधकारको प्रयोग गदाय प्रचधलत कानूनको 
मूलभतू कुरालाई असर नपने गरी मात्र गनय सवकनेछ । 

२५.िारेिी र बचाउ : (१) बहाल कर सम्बन्धी काययविधध, २०७५ लाई िारेि 
गररएको छ। 

  
(२) यस काययविधधमा लेजिएका कुरामा यसै बमोजिम र नलेजिएको कुरामा प्रचधलत 
कानून बमोजिम हनुेछ । 

(३) यो काययविधध लागू हनुपूुिय भए गरेका काययहरु यसै काययविधध बमोजिम भए 
गरेको माधननेछ । 
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cg';"rL ! 

-bkmf ^ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

axfn ;Demf}tf–kq 

 

xfdL tk;Lndf plNnlvt b'O{ kIfx? -k|yd kIfM 3/ hUUff wgL / låtLo kIfM 

3/ hUuf axfndf lng]_ aLr b]xfo adf]lhdsf zt{ aGb]hleq /xL tkl;ndf 

plNnlvt 3/ hUuf axfndf lng÷lbg d~h'/ e} of] ;Demf}tfdf x:tfIf/ u/L 

;f]sf] Ps÷Ps k|lt lnof}+÷lbof}+ . 

-s_ k|yd kIfsf] ljj/0f    -v_ låtLo kIfsf] ljj/0f 

!= gfd, y/ M      != gfd, y/ M 

@= afa'sf] gfd y/M     @= afa'sf] gfd y/M 

#= afh]sf] gfd y/M     #= afh]sf] gfd y/M 

$= gful/stf k|df0f kq g+=M    $= gful/stf k|df0f kq g+=  

%= s/bftf kl/ro kq g+=M   %= s/bftf kl/ro kq g+=M 

^= 7]ufgfM     ^= 7]ufgfM 

&= kmf]g g+=M         &= kmf]g g+=M  

 M 

 

tkl;n M 

-s_ axfndf lbg] 3/ hUufsf] ljj/0f    -v_ axfndf lng] 3/ 

hUufsf] pkof]u ;DaGwL ljj/0f 

!= 3/ hUufsf] ljj/0fM   !=k|of]hg-cfjf;Lo÷Joj;flos cflb_M 

@= If]qkmnM     @= Joj;fosf] k|s[lt M 

#= lsQf g+=M      #= Joj;fo btf{ g+=M 

$= 3/ g+=M     $= axfndf lng]sf] 

x:tfIf/M 

%= dfu{ M 

^= j8f g+=M 

 

 

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

cf}+7f 5fk        

 cf}+7f 5fk 

bfofF  afofF     

 bfofF  afofF 
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zt{ tyf jGb]]hx?  

-!_ of] axfn ;Demf}tfsf] cjlw===========================b]lv======================= = 

;Dd sfod /xg]5 . 

-@_ o; ;Demf}tf adf]lhdsf] 3/hUuf axfndf lnP afkt bf];|f] kIfn] k|yd 

kIfnfO{ axfn :j?k dfl;s /sd ?==================== sf b/n] jfli{fs ? 

===================== cIf]/]kL ?======================================== a'emfpg' kg]{5 . 

-#_ axfn e'QmfgL tl/sf=========================/ ls:tfsf] lsl;d 

jflif{s÷dfl;s÷rf}dfl;s÷cGo x'g]5 . 

-$_ lgodfg';f/ nfUg] axfn s/ ltg]{ bfloTj k|yd kIf÷låtLo kIfsf] x'g]5 . 

-%_ cGo zt{x? b'a} kIfsf] ;xdtLdf yk36 / x]/km]/ ug{ ;lsg]5 .
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cg';"rL @ 

-bkmf & sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

axfn s/ lja/0f bflvnf lgj]bg kmf/fd 

 

>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clws[tHo" 

सानीभेरी गाउँपाधलका 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

धसम्ली, रुकुम(पजिम), कणायली k|b]z, g]kfn . 

d]/f]÷xfd|f] :jfldTj÷ef]urngdf /x]sf] tkl;ndf pNn]lvt 3/÷hUuf axfndf 

/x]s]f x'Fbf 3/hUuf axfn s/ Joa:yfkg sfo{ljlw, @)&^ cg';f/ ltg'{ a'emfpg' kg]{ axfn 

s/ k|of]hgsf] nflu of] ljj/0f a'emfpg cfPsf 5'÷5f}+ . k|rlnt sfg"g adf]lhd s/ lgwf{/0f 

u/L kfpg cfjZos sfuhft o;};fy ;+nUg u/]s]f 5'÷5f}+ . ljj/0f km/s 7x/] k|rlnt 

sfg"g adf]lhd ;x'Fnf a'emfpFnf . 

axfndf /x]sf] 3/ hUufsf] ljj/0f 
axfndf 

j:g]sf] 

gfd 

  

axfndf 

j:g]sf] 

k]zf jf 

Joj;fo 

  

dfl;s 

axfn 

/sd 

;Demf}tf cjlw 

s}lkmot 
j8f g+= 

;8s 

gfd 

3/ 

g+= 

If]qkmn 

jf 

sf]7f 

;+Vof 

b]lv ;Dd 

                   

                   

                   

                   

                   

 

s/ a'emfpg] tl/sfM dfl;s÷rf}dfl;s÷jflif{s M========================== 

 

s/bftfsf] ljj/0f 

kl/rokq g+======================= 

s/bftfsf] gfdM================================ 

afa'sf] gfdM============================ 

afh]sf] gfdM================================ 

gful/stf k|df0f kq g+= / hf/L lhNnfM======================= 

7]ufgfM======================================== 

;Dks{ kmf]g M============================ Odf]nM ===================================================== df]jfO{n 

M ============================================ 

 

gf]6M 

!_ ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx? 

s_ 3/ hUufsf] :jfldTj b]vfpg] sfuhftsf] k|ltlnlkx?–! 

v_ axfn ;Demf}tfsf] k|ltlnlkx?–! 

u_ axfndf j:g] JolQmsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk jf ;+:yf eP ;+:yf 

btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! 

3_ s/bftfsf] gful/stfsf] k|ltlnlk, ;+:yfut s/bftf eP btf{ k|df0fkq tyf 

d'VoJolQmsf] gful/stfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk–! 

 

b|i6Ao M bkmf  # sf] pkbkmf -@_ adf]lhdsf] cj:yfdf laa/0f bflvnf ubf{ dfly ! -s_ 

adf]lhd 3/ hUufsf] :jfldTj b]vfpg] sfuhft k]z ug{ clgjfo{ x'g]5}g 

lgj]bg ug]{sf] gfdM======================================== 

7]ufgfM========================================================== 

ldltM=========================================================b:tvtM  

======================================================== 
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cg';"rL # 

-bkmf & sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

      सानीभेरी गाउँपाधलका 
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

धसम्ली, रुकुम(पजिम), कणायली k|b]z, g]kfn . 

 

3/hUuf axfn ;DaGwL lja/0f k]zug]{ af/]sf] cToGt h?/L ;"rgf 

 

k |yd k6s k|sflzt ldlt @)&==.===.==== 

o; ============= गाउँपाधलकाले =========================P]g, @)&===adf]lhd cf=j= 

२०७८।०७९ b]lv 3/hUuf axfn s/ nfu" u/]sf] x'Fbf गाउँपाधलका If]qleq 

cfkm\gf] lglh :jfldTjdf /x]sf] jf :jfldTj sfod gePsf] P]nfgL jf ktL{ jf 

;fj{hlgs hUufdf a;f]jf; ug]{ JolQmn] cfkm\gf] 3/, 3/sf] 5t, k;n, Uof/]h, 

uf]bfd, 6x/f, ;]8 -5Kk/_, sf/vfgf, hUUff jf kf]v/L k'/} jf cf+lzs ta/n] 

c?nfO{ ef]u rng ug{ ef8f, axfn, lnh jf k6\6fdf lbPsf] jf s'g} hUuf 

lnhdf lnO{ 3/ ef8fdf nufPsf] JolQm;d]tnfO{ cfˆgf] axfndf lbPsf] 

3/hUuf ;DaGwL ljj/0f bflvnf u/L गाउँपाधलकामा nut sfod u/fpg' x'g 

of] ;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . 

3/hUuf axfn ;DaGwL ljj/0f bflvnf ug]{ kmf/fd ufpF÷gu/ sfo{kflnsfsf] 

sfof{noaf6 oxL @)&==.===.== ut]b]lv ljt/0f x'g] x'Fbf kmf/fd k|fKt ug'{eO{ ;f] 

kmf/fddf ;TotYo ljj/0f e/L cfufdL  @)&==.======.=== ut]leq sfo{kflnsfsf] 

sfof{no jf ;DalGwt j8f sfof{nodf bflvnf ug'{x'g cg'/f]w ul/G5 . 

3/hUuf axfn ;DaGwL ljj/0f k]z ubf{ axfndf lbPsf] 3/ hUufsf] 

lja/0f, axfn /sd / axfn cjlw :ki6 v'n]sf] axfn ;Demf}tf kqsf] 

k||ltlnlk, wgLk"hf{sf] k|ltlnlk, axfndf a:g]sf] cflwsfl/s ljj/0f 

;lxt tf]lsPsf] 9fFrfdf k]z ug'{kg]{5 . lja/0f k]z ug]{ 9fFrf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no tyf ;DalGwt j8f sfof{nox?af6 k|fKt ug{ 

;lsg]5 .  

ljj/0f 3/hUuf wgL cfkm} jf lghsf] ;uf]n kl/jf/sf JolQm jf lghsf] 

d~h'/Lgfdf k|fKt JolQmn] dfq a'emfpg ;Sg]5g\ . गाउँपाधलकाले tf]s]sf] 

clGtd ldlt;Dd klg ljj/0f bflvnf gug]{ 3/hUuf wgLx¿n] ljnDa z'Ns 
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ltg'{kg]{ x'Fbf tf]lsPsf] ;doleq} cf–cfˆgf] axfndf lbPsf] 3/hUufsf] ljj/0f 

k]z ug'{x'g xflb{s cg'/f]w ul/G5 .  

              
 

                               k|d'v k|zf;sLo clws[t
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                                                      cg';"rL $ 

-bkmf !! ;Fu ;DalGwt_ 

axfn s/ lgwf{/0fsf] ;"rgf 

s/bftf kl/rokq g+= M  ===================================== 

s/bftfsf] gfdM=========================================== 

7]ufgfM================================================= 

s/ lgwf{/0f u/]s]f cfly{s jif{M============================= 

s/ lgwf{/0f u/]sf] ldlt M =================================== 

l;=g+= 3/ hUufsf] ljj/0f 
s/ nfUg] s'n axfn 

/sd 

========= k|ltztn] 

sfod x'g] s/ 

clu|d bflvnf 

u/]sf] /sd 

  ca bflvnf 

ug{ af+sL /sd 
s}lkmot 

              

 
ut ljut jif{sf] aSof}tf 

     
hDdf M 

            

                                                                 s/ अधधकृत
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cg';"rL–% 

                                      -bkmf !& ;Fu ;DalGwt_                                                                    
                                      axfn s/ btf{ lstfj 

cf=j= 

axfndf lbPsf] 3/hUufsf] ljj/0f 

axfndf 

a:g]sf] 

gfd 

axfnsf] 

k|of]hg 

jflif{s 

. 

dfl;s 

axfn 

?= 

====== 

k|ltztn] 

x'g cfpg] 

s/ /sd 

?= 

;Demf}tf 

cjlw 

hl/jfgf, 

Jofh, 

z'Ns 

aSof}tf 

/sd 

hDdf 

s/ 

/sd 

c;'nL ljj/0f 

k|dfl0ft 

ug]{sf] 

b:tvt j8f g+= 
;8s 

gfd 

3/ 

g+= 

lsQf 

g+= 
If]qkmn ldlt 

/l;b 

g+= 
/sd 

 

-s_ s/bftf÷axfndf lbg]]sf] ljj/0f 

;DklQ axfn lbg] s/btfsf] gfdM 

btf{ gDa/M 

:yfoL n]vf gDa/M 

7]ufgfM 

lhNnfM  ufpFkflnsfM 

j8fM ;8sgfdM 

3/ g+=M 

kmf]g g+=M     df]jfO{n g==M 

Od]n 7]ufgfM 
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अg';"rL–^ 

-bkmf @@ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

axfn s/ bflvnf lja/0f k''l:tsf 

s/btfsf] gfdM  
s/bftf ;+s]t gDa/M 

7]ufgf M  
j8fM  ;8s gfdM 

3/ g+=M  
kmf]g g+=M  df]jfO{n g==M Od]n 7]ufgfM 

    

बहालको अिधी कर दाजिला विबरण प्रमाजणत गनेको बहाल अिधी कर दाजिला विबरण प्रमाजणत गनेको 

िषय मवहना रकम रु 

दाजिला 
धमधत बैंकभौचर िा रधसद नं  दस्तित धमधत िषय मवहना रकम रु 

दाजिला 
धमधत 

बैंकभौचर 
िा रधसद 
नं दस्तित धमधत 

२०७….. श्रािण           २०७….. श्रािण           
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२०७….. भाद्र           २०७….. भाद्र           

२०७….. आजश्वन           २०७….. आजश्वन           

२०७….. काधतयक           २०७….. काधतयक           

२०७….. मंधसर           २०७….. मंधसर           

२०७….. पषु           २०७….. पषु           

२०७….. माघ           २०७….. माघ           

२०७….. फालगणु           २०७….. फालगणु           

२०७….. चैत्र           २०७….. चैत्र           

२०७….. बैशाि           २०७….. बैशाि           

२०७….. िेठ           २०७….. िेठ           

२०७….. आषाढ           २०७….. आषाढ           

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत  


