
1 
 

सम्वत\ २०७९ सालको कार्यववधि नं. – ६ 

 

 

 

 

 

उदर्परुगढी गाउँपाधलका 
घर बहाल कर व्र्वस्थापन कार्यववधि, २०७९ 

 

 

 

 

 

 

गाउँ कार्यपाधलका बैठकबाट स्स्वकृत धिधत:- २०७९।०४।१९ 

प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतबाट प्रिास्िकरि धिधत:- २०७९।०४।१९ 

 

उदर्परुगढी गाउँपाधलका 
गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 

उदर्परुगढी, उदर्परु 
१ नं. प्रदेश, नपेाल 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

प्रस्तावना:  
नेपालको संवविान र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बिोस्िि गाउँपाधलकाले आफ्नो 
के्षत्रधित्र लगाउन पाउने घर बहाल करको करदाता पवहचान, कर िूलर्ांकन, कर धनिायरि र कर असलुी कार्यलाई 
सरल, पारदशी र व्र्वस्स्थत बनाई गाउँपाधलकाको आन्तररक स्रोत पररचालनिा प्रिावकारीता लर्ाउने ववषर्िा 
आवश्र्क व्र्बस्था गनय बाञ्छनीर् िएकोले, 

उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको धिधत २०७९।०४।१९   को बैठकले गाउँपाधलकाको उदर्परुगढी गाउँपाधलकाको 
आधथयक ऐन, २०७९ बिोस्िि र्ो कार्यववधि बनाई लागू गरेको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्िक 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्िः (१) र्ो कार्यववधिको नाि “घर बहाल कर व्र्बस्थापन कार्यववधि, २०७९” रहेको 
छ । 

(२) र्ो कार्यववधि गाउँपाधलका के्षत्रिर लागू हनुेछ र र्स कानून बिोस्िि कर बझुाउन ुपने दावर्त्व 
िएको व्र्स्ि िहाँसकैु रहे बसेको िए पधन धनिको हकिा  सिेत लागू हनुेछ ।  

(३) र्ो कार्यववधि कार्यपाधलकाले स्वीकृत गरी स्थानीर् रािपत्रिा प्रकाशन गरेको धिधतदेस्ख लागू हनुछे 
। 

२. पररिाषाः ववषर् वा प्रसंगले अको अथय नलागेिा र्ो कार्यववधििा:- 

क) “ऐन” िन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

ख) “कर” िन्नाले ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि घर िग्गा बहाल बापतको आर्िा गाउँपाधलकाको आधथयक  ऐनले 
तोकेको दरिा लाग्ने बहाल कर सम्झन ुपछय र र्ो शब्दले प्रचधलत कानून बिोस्िि बहाल करको अधतररि 
सोिा लाग्न ेव्र्ाि, हिायना, शलुक वा िररवाना सिेतलाई िनाउँछ ।  

ग) “कर अधिकृत” िन्नाले गाउँपाधलकाको प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत सम्झन ुपछय र सो शब्दले कर अधिकृतको 
रुपिा काि गनय स्िम्िेवारी प्राप्त गरेको कियचारी वा प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतद्वारा प्रत्र्ार्ोस्ित अधिकार 
प्रर्ोग गने कियचारीलाई सिेत िनाउँछ ।   

घ) “करदाता” िन्नाले ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि कर धतनुयपने दावर्त्व िएको व्र्स्िलाई सम्झन ुपछय र र्ो 
शब्दले कर अधिकृतले कुनै करको ववबरि बझुाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कारबाही शरुु गरेको 
व्र्स्िलाई सिेत िनाउँछ । 

ङ) “कार्यववधि” िन्नाले घर बहाल कर व्र्बस्थापन कार्यववधि, २०७९ सम्झन ुपछय । 
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च) “कार्ायलर्” िन्नाले गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् सम्झन ुपछय  र र्ो शब्दले गाउँपाधलकाको संगठन संरचनािा 
रहेको शाखा/वडा कार्ायलर् वा रािस्व प्रशासनका लाधग गठन गररएको प्रशासधनक एकाइ सिेतलाई िनाउँछ 
।  

छ) “गाउँपाधलका” िन्नाले उदर्परुगढी गाउँपाधलका सम्झन ुपछय । 

ि) “घर िग्गा” िन्नाले ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि बहाल कर लाग्ने कुनै व्र्स्िको स्वाधित्विा रहेको घर, 
घरको छत, पसल, ग्र्ारेि, गोदाि, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, िग्गा वा पोखरीलाई सम्झन ुपछय । 

झ) “बहाल” िन्नाले कुनै व्र्स्िले आफ्नो स्वाधित्विा रहेको गाउँपाधलका के्षत्र धित्रको घर िग्गा धनस्ित अवधिका 
लाधग परैु वा आसं्शक तवरले अरुलाई िोग चलन गनय ददए वापत प्राप्त गने िाडा, बहाल, धलि वा पट्टा रकि 
सिेतलाई सम्झन ुपछय । 

ञ) “वडा कार्ायलर्” िन्नाले गाउँपाधलका अन्तगयतको वडा कार्ायलर्लाई सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद -२ 

करदाताको पवहचान र दताय सम्बन्िी व्र्बस्था 
 

३. करदाताको पवहचान: (१) र्स कार्यववधिको प्रर्ोिनका लाधग गाउँपाधलका के्षत्रधित्र आफ्नो स्वाधित्विा रहेको 
घर वा िग्गा परैु वा आसं्शक तवरले अरुलाई िोग चलन गनय ददए बापत िाडा, बहाल, धलि वा पट्टा रकि प्राप्त 
गने व्र्स्ि वा धनिको प्रधतधनधि करदाता हनुेछ । 

तर, िनुाफाको उद्देश्र् नराखी संचालन हनुे ववद्यालर्, िस्न्दर, पसु्तकालर्, क्लब, सािदुावर्क संस्था, सरकारी 
धनकार् आददले आफ्नो स्वाधित्वको घर वा िग्गा िाडािा ददएकोिा र्स कार्यववधि बिोस्िि कर लाग्न े
छैन । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन स्वाधित्व कार्ि निएको ऐलानी वा पती वा सावयिधनक 
िग्गािा बसोवास गने व्र्स्िले आफ्नो घर िग्गा अन्र् व्र्स्ि वा संस्थालाई वहालिा ददएको वा  कुनै िग्गा 
धलििा धलई घर िाडािा लगाएको व्र्स्ि सिेत ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि करदाता िाधननेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्िि बहाल कर धतरेको आिारिा िात्र ऐलानी वा पधतय वा सावयिधनक िग्गािा बसोवास गने 
वा त्र्स्तो िग्गाको उपर्ोग गने व्र्स्िको स्वाधित्व कार्ि िएको िाधनने छैन र त्र्स्तो िग्गा नेपाल सरकार 
वा अन्र् सरकारी धनकार्बाट प्रचधलत कानून बिोस्िि खाली गने वा संरचना हटाउने कार्यलाई र्स ऐन 
बिोस्िि बहाल कर धतरेको कारिले िात्र कुनै वकधसिले बािा पारेको िाधननेछैन । 

(४) कार्ायलर्ले ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि करदाताको पवहचान गनुय पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्िि करदाता पवहचान गदाय करदाताले पेश गरेको ववबरि, स्थलगत सबेक्षि वा अन्र् िनुसूकै 
स्रोतबाट प्राप्त सूचनाको आिारिा गनय सवकनेछ । 
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४. करदाता दताय: (१) करदाताले आफ्नो घर िग्गा बहाल सम्बन्िी दफा ७ बिोस्ििको ववबरि  खलुाई कार्ायलर्िा 
पेश गनुय पनेछ ।  

(२) करदाताले बझुाएको वववरििाधथ कार्ायलर्ले आवश्र्क थप अनसुन्िान तथा छानववन गनय सक्नछे ।  

(३) र्स दफा बिोस्िि करदाताको वववरि संकलन गरेसंगै कार्ायलर्ले प्रत्रे्क करदातालाई धनस्ित पवहचान नम्वर 
प्रदान गरी ब्र्स्िगत अधिलेखिा दताय गरी राख्न ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोस्िि करदाताको पवहचान नम्बर प्रदान गदाय करदाताले गाउँपाधलकालाई प्रचधलत कानून 
बिोस्िि धतनुय बझुाउन ुपने सबै करको लाधग एउटै करदाता पवहचान नम्बर कार्ि गने व्र्बस्था गनय 
सवकनछे ।   

५. कर बझुाउन ेदावर्त्व: (१) ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि घर िग्गा बहाल कर बझुाउने दावर्त्व घर िग्गा 
बहालिा लगाउने व्र्स्ि वा धनिको प्रधतधनधिको हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन घर िग्गा बहालिा धलने व्र्स्ि, संस्था वा धनकार् स्वर्िले 
कर बझुाउने गरी घर िग्गा िनीसंग संझौता िएको अवस्थािा घरिनीलाई बहाल रकि ििुानी गदाय कै 
अवस्थािा बहाल कर बापतको रकि कट्टा गरी कार्ायलर्िा बझुाउने दावर्त्व सम्बस्न्ित बहालिा बस्ने व्र्स्ि, 

संस्था वा धनकार्को हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्िि बहाल रकि कट्टा गरी कार्ायलर्िा बझुाउन ु पने दावर्त्व िएको व्र्स्ि, संस्था वा 
धनकार्ले त्र्सरी कर कट्टा नगरेको वा कट्टा गरी नबझुाएको कारिले िात्र घर िग्गा बहालिा लगाउने व्र्स्िले 
कर धतने दावर्त्वबाट उन्िसु्ि पाउनछैेन । 

(४) बहालिा लगाइएको कुनै घर िग्गाको सम्बन्ििा उपदफा (१) बिोस्िि कर बझुाउने दावर्त्व एकिन्दा बढी 
व्र्स्ि उपर रहेछ िने कर बझुाउन ेदावर्त्व सबैको सिान हनुेछ र उनीहरुिध्रे् आपसी सहितीको िनुसकैु 
व्र्स्िले कर बझुाउन सक्नछे । 

तर, सबै करदाताबाट दािासाहीले िाग गरी कर असलु गररने छैन । 

(५) ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि कर धतनुयपने व्र्स्ि नाबालक रहेछ िने धनिले बझुाउन पने कर धनिको 
अधििावक वा धनिको संरक्षकले धतनुयपनेछ । 

(६) र्स दफािा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन िानो नछुवटई एउटै िान्सा प्रर्ोग गने एकासगोलको 
पररवारले आफ्नो एकलौटी हक रहने गरी संचालन गरेको व्र्बसार्ले उपर्ोग गरेको घर वा िग्गािा बहाल 
कर लगाइने छैन ।  

तर, त्र्स्तो व्र्बसार् संचालन गदाय सम्बस्न्ित आन्तररक रािस्व कार्ायलर्िा पेश गररने वववरििा घर िग्गा बहाल 
धतरेको िनी खचय देखाइएको रहेछ िने र्स उपदफा बिोस्ििको कर छुट पाइने छैन । 

(७) ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि आफुलाई करदाताको रुपिा दताय गराउने, तोवकएको सिर्िा ववबरि पेश गने, 

बझुाउन ुपने कर तथा शलुक वा िररवाना वा व्र्ाि हिायना सिर्िै दास्खला गने, कर अधिकृत वा कार्ायलर्ले 
िाग गरेको सूचना वा तथर्ांक सिर्िै उपलब्ि गराई सहर्ोग परु्ायउने दावर्त्व सिेत करदाताको हनुेछ ।  
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६. सम्झौता गनुयपने: (१) कुनै व्र्स्िले घरिग्गा बहालिा लगाउँदा बहाल धलनेददन ेघरिग्गाको ववबरि सवहत 
बहालको िाधसक वा वावषयक दर खलुाई कर धतने दावर्त्व प्रष्ट वकटान गरी अनसूुची–१ बिोस्ििको ढाँचािा 
बहाल सम्झौता गररएको हनुपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्िि गररएको सम्झौता पत्र र त्र्स्तो संझौताको नववकरि वा  बहाल रकि लगार्त 
सम्झौताका प्राबिानहरुिा गररएको कुनै पररवतयन वा परुक सम्झौता वा म्र्ाद सिाप्त निई बीचैिा सम्झौता रद्द 
िएको अवस्थािा सिेत सोको िानकारी करदाताले पैधतस ददनधित्र कार्ायलर्िा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोस्िि उस्ललस्खत ढाँचािा सम्झौता निएको कारिबाट वा सम्झौतािा खलुाउन ुपने सबै 
व्र्होरा नखलुाई सम्झौता गररएको कारिबाट तथा उपदफा (२) बिोस्िि संझौताको िानकारी नददएको कारिले 
िात्र ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि कर धतनुयपने दावर्त्व िएको कुनैपधन करदाताले कर धतने दावर्त्वबाट 
उन्िसु्ि पाउने छैन ।  

 

पररच्छेद ३ 

वववरि दास्खला सम्बन्िी व्र्बस्था 
 

७. वववरि दास्खला गने: (१) घर िग्गा बहालिा ददने व्र्स्िले बहालिा ददएको धिधतले पैधतस ददनधित्र बहाल 
रकि र बहाल अवधि स्पष्ट खलेुको बहाल सम्झौता पत्रको प्रधतधलवप, िनीपूिायको प्रधतधलवप, बहालिा बस्नकेो 
आधिकाररक वववरि सवहत संलग्न गरी अनसूुची–२ बिोस्ििको ढाँचाको वववरि कार्ायलर्िा दास्खला गनुयपछय 
। 

तर, दफा ३ को उपदफा (२) बिोस्ििको अवस्थािा र्स दफा बिोस्िि ववबरि दास्खला गदाय िनीपूिाय पेश 
गनय अधनवार्य हनुछैेन ।  

(२) र्ो कार्यववधि प्रारम्ि हनु ुअगावै घर िग्गा बहालिा ददएका करदातालाई कार्ायलर्ले साठ्ठी ददनधित्र र्स 
कार्यववधि बिोस्िि वववरि दास्खला गनय अनसूुची–३ बिोस्ििको ढाँचािा सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्िि सूचना प्रकास्शत िएकोिा करदाताले उपदफा (१) िा उस्ललेख िए बिोस्ििको 
ढाँचािा ववबरि पेश गनुयपनेछ ।  

तर, कुनै करदाताले र्सअस्घ ववबरि पेश गररसकेको रहेछ िने नपगु ववबरि िात्र पेश गरे पगु्नेछ  ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्िि धबवरि दास्खला सम्बन्िी सूचनालाई कार्ायलर्ले रेधडर्ो, टेधलधििन, पत्रपधत्रका 
लगार्त अन्र् उपर्िु संचार िाध्र्िद्वारा प्रचार प्रसारको व्र्बस्था धिलाउन सक्नेछ ।  

(५) र्स कार्यववधि बिोस्िि कर बझुाउन ुपने दावर्त्व िएको व्र्स्िले वववरि दास्खला नगरेिा वा धबवरि 
दास्खला गदाय व्र्होरा फरक पारी दास्खला गरेको िनी शंका गनय सवकन ेआिार र कारि िएिा कर अधिकृतले 
आिार र कारि खोली तीस ददनधित्र धबवरि दास्खला गनय आदेश ददन सक्नछे ।  
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(६) उपदफा (२) बिोस्िि तोवकएको वा उपदफा (५) बिोस्िि आदेश िएको म्र्ादधित्र ववबरि दास्खला गनय 
नसक्ने व्र्स्िले आिार र कारि खोली म्र्ाद थपको लाधग धनबेदन ददएिा प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले औस्चत्र् 
हेरी तीस ददनसम्ि म्र्ाद थप गररददन सक्नेछ ।  

८. ववबरि सच्र्ाउन सवकन:े (१) र्स कार्यववधि बिोस्िि वववरि दास्खला िैसकेपधछ कुनै तथर् सम्बन्िी वा 
गस्ितीर् िलू िएको िने्न लागेिा करदाताले सो सम्बन्िी तथर् वा प्रिाि संलग्न गरी पवहलो धबवरि दास्खला 
गरेको तीन िवहनाधित्र प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत सिक्ष धनवेदन पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्िि पनय आएको धनबेदन उपर प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले  आवश्र्क िाँचबझु गनय 
लगाई व्र्होरा िनाधसव ठहर गरेको अवस्थािा तीस ददनधित्र वववरि सच्र्ाउने स्वीकृती ददन सक्नछे । 

 

 

पररच्छेद ४ 

करको दर धनिायरि सम्बन्िी व्र्वस्था 

९.बहाल करको दर: (१) गाउँपाधलका के्षत्रधित्र ऐन र्स कार्यववधि बिोस्िि लगाइने बहाल करको दर 
गाउँपाधलकाको आधथयक ऐनिा तोवकए बिोस्िि हनुेछ ।  

(२) गाउँपाधलकाले करको दर धनिायरि गदाय धसिान्त करदाताको वहतलाई ध्र्ानिा राखी प्रगधतशील करको दर 
लागू गनय सक्नेछ । 

१०. बहालको न्रू्नति ्दररेट धनिायरि: (१) गाउँपाधलकाले ऐन तथा र्स कार्यववधि बिोस्िि लगाउने बहाल करको 
प्रर्ोिनको लाधग करदाताले पेश गरेको धबवरि र बहाल संझौतािा उस्ललस्खत रकिलाई आिार िानी कर 
धनिायरि गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन करदाताले पेश गरेको धबवरििा उस्ललस्खत बहाल 
रकि गाउँपाधलकाद्वारा तोवकएको न्रू्नति दरिन्दा कि िएको खण्डिा उपदफा (३) बिोस्िि 
गाउँपाधलकाले धनिायरि गरेको न्रू्नति बहालदरका आिारिा कर धनिायरि गररनेछ । 

(३) उपदफा (२) को प्रर्ोिनको लाधग गाउँपाधलकाले कार्यपाधलकाको धनियर् बिोस्िि आफ्नो के्षत्रधित्रको 
घरिग्गाको व्र्ापाररक िहत्व, शहरी सेवा सवुविा र घरिग्गा बहालको प्रर्ोिन सिेतका आिारिा बगीकरि 
गरी घरिग्गा बहालको न्रू्नति ्दर धनिायरि गनय सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बिोस्िि घर िग्गाको न्रू्नति बहाल रकि धनिायरि गरी धसफाररश गनय कार्यपाधलकाले 
देहार् बिोस्ििको न्रू्नति बहाल दर धनिायरि सधिधत गठन गनय सक्नेछ: 

 

क) प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत       -अध्र्क्ष 

ख) स्थानीर् उद्योग वास्िज्र् संघ, प्रधतधनधि         - सदस्र् 
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ग) गाउँपाधलकाको प्राववधिक शाखा प्रिखु        -सदस्र् सस्चव 

 

पररच्छेद ५ 

कर धनिायरि तथा सोको सूचना 
 

११. कर धनिायरि: (१) करदाताले दफा ७ बिोस्िि कार्ायलर्िा दास्खला गरेको वववरिका आिारिा कर अधिकृतले 
अनूसूची–४ बिोस्ििको ढाचँािा कर धनिायरि गनेछ । 

(२) र्स कार्यववधि बिोस्िि करदाताले वववरि पेश नगरेको वा पेश गरेको वववरििा उस्ललस्खत बहाल रकि 
दफा १० बिोस्िि कार्ि गररएको न्रू्नति रकि िन्दा कि िएको अवस्थािा कर अधिकृतले 
गाउँपाधलकाले तोकेको न्रू्नति बहाल रकिको आिारिा प्रारस्म्िक कर धनिायरि गरी सोको सूचना 
करदातालाई ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोस्िि गररएको प्रारस्म्िक कर धनिायरििा स्चत्त नबझु्ने करदाताले प्रारस्म्िक कर धनिायरिको 
सूचना पाएको तीस ददन धित्र कार्ायलर्िा प्रिाि सवहत आफ्नो स्पष्टीकरि पेश गनुय पनेछ । 

(४) कर अधिकृतले उपदफा (३) बिोस्ििको म्र्ादधित्र स्पष्टीकरि पेश गरेकोिा सो सिेतलाई आिार िानी 
तथा स्पष्टीकरि पेश नगरेको अवस्थािा प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले र्स दफा बिोस्िि धनियर् पचाय खडा 
गरी अस्न्ति कर धनिायरि गनुय पनेछ । 

१२.कर धनिायरिको सूचना: (१) दफा ११ बिोस्िि कर अधिकृतबाट कर धनिायरि िएपधछ करदाताले बझुाउन ुपने 
कर रकि, स्थान, सिर् सीिा र बैंक खाता नम्बर सिेत उललेख गरी करदातालाई कर धनिायरिको सूचना ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्िि कर धनिायरिको सूचना प्राप्त िएपधछ करदाताले सो सूचनािा उस्ललस्खत स्थान र 
सिर् सीिाधित्र कर बझुाउन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

कर दास्खला र कर असूली सम्बन्िी व्र्बस्था 

१३. कर दास्खला गनुयपने: (१) करदाताले र्स कार्यववधि बिोस्िि प्रत्रे्क आधथयक वषयको धनधित्त धतनुयपने कर रकि 
सोही आधथयक बषय धित्र दास्खला गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन करदाताले चाहेिा चाल ुआधथयक वषयको कर तोकेको 
बैंक खातािा िाधसक वा चौिाधसक वा अियवावषयक रुपिा सिेत दास्खला गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्िि तोवकएको बैंक खातािा कर दास्खला गरेको अवस्थािा करदाताले त्र्सको बैंक 
िौचर कार्ायलर्िा बझुाउन ुपनेछ । 
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(४) कार्ायलर्ले र्स कार्यववधि बिोस्िि करदाताले धतनुयपने कर रकि ववद्यतुीर् िाध्र्िबाट सिेत ििुानी गने 
व्र्वस्था धिलाउन सक्नेछ । 

१४. अधिि कर बझुाएिा छुट पाउन सक्न:े कुनै करदाताले धतनुय बझुाउन ुपने कर रकि अधिि रुपिा दास्खला गनय 
चाहेिा गाउँपाधलकाको आधथयक ऐनिा तोवकएको दरिा छुट पाउन सक्नेछ । 

१५.कर दास्खलाको धनस्सा ददनपुने: करदाताले र्स कार्यववधि बिोस्िि बझुाउन ु पने कर रकि दास्खला गरेपधछ 
कार्ायलर्ले करदातालाई तत्काल त्र्सको धनस्सा ददन ुपनेछ । 

१६. कर असूली सम्बन्िी व्र्बस्था: प्रचधलत कानून र र्स कार्यववधि बिोस्िि धतनुय बझुाउन ुपने  कर वापतको रकि 
करदाताले र्स कार्यववधििा तोवकएको अविीिा दास्खला नगरेिा कर अधिकृतले गाउँपाधलकाको आधथयक ऐन, 

बिोस्िि हिायना सवहत कर असूल गनय सक्नछे ।  

१७. बहाल कर दताय वकताब: र्स कार्यववधि बिोस्िि दास्खला र असलुी िएको कर तथा वक्र्ौता करको धबवरि 
स्पष्ट रुपिा खलुाई अनसूुची–५ बिोस्ििको बहाल कर दताय वकताबिा लगत राख्न ेस्िम्िेवारी कर अधिकृतको 
हनुेछ । 

पररच्छेद ७ 

ववववि 

१८. पनुः कर धनिायरि गनय सवकन:े (१) ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि कर धनिायरि गररसकेको िएता पधन दफा १० 
बिोस्िि तोवकएको न्रू्नति घरिग्गा बहाल दरिन्दा करदाताले बहालिा लगाएको घरिग्गाको वास्तववक 
बहाल दर घटी िएको िन्ने्न ववश्वसनीर् आिार पेश हनु आएिा पनुः कर धनिायरि गनय सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेस्खएको िएता पधन प्रत्र्ार्ोस्ित अधिकारको प्रर्ोग गने कर अधिकृतले 
ऐन र र्स कार्यववधि बिोस्िि धनिायरि गनुयपने कर रकि घटाएको िानु्न पने र्थेष्ट र िनाधसव कारि 
देस्खएिा प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतले र प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत स्वरं्ले नै कर धनिायरि गरेको 
अवस्थािा अध्र्क्षले पनुः कर धनिायरिको आदेश ददन सक्नेछ । 

१९. कर पनुरावलोकन गनय सवकनःे (१) र्स कार्यववधि बिोस्िि कर धनिायरिको धनियर्िा स्चत्त नबझु्ने करदाताले सो 
धनियर् िएको धिधतले तीस ददनधित्र प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत सिक्ष कर पनुरावलोकनका लाधग धनवेदन ददन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्िि कर पनुरावलोकनको लाधग धनवेदन ददँदा आवश्र्क तथर् प्रिाि सवहत धनिायरि 
िएको कर रकिको पचास प्रधतशतले हनु आउने रकि बराबरको रकि िरौटी सिेत धनवेदन साथ पेश 
गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्िि कर पनुरावलोकनका लाधग परेको धनबेदनिाधथ साठ्ठी ददनधित्र कारबाही र वकनारा 
गनुय पनेछ । 

२०.उिरुी नलाग्न:े र्स कार्यववधि बिोस्िि कर पनुरावलोकन गनय सवकने ववषर्िा त्र्स्तो पनुरावलोकन निई कुनै 
अदालतिा उिरु लाग्ने छैन । 
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२१.पनुरावेदन ददन सक्न:े र्स कार्यववधि बिोस्िि पनुरावलोकनको धनियर् िएकोिा सो धिधतले र पनुरावलोकन 
नहनुे ववषर्िा कारि परेको धिधतले साठी ददनधित्र स्चत्त नबझु्ने पक्षले प्रचधलत कानून बिोस्िि पनुरावेदन गनय 
सक्नेछ ।  

२२.कर पसु्स्तका िारी गनय सक्न:े (१) करदाताको सहिताका लाधग गाउँपाधलकाले कर असलुी सम्बन्िी ववबरि 
सिाबेश िएको अनसूुची ६ बिोस्ििको कर पसु्स्तका िारी गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्िि कर पसु्स्तका िारी िएपधछ प्रत्रे्क पटक कर दास्खला गरेको वववरि करदाताले 
स्वर्म्ले उि पसु्स्तकािा प्रववष्ट गनय सक्नेछ ।  

(३) करदाताले प्रत्रे्क वषयको असार िसान्त सम्ििा कर पसु्स्तका कर अधिकृतबाट प्रिास्ित गराउन ुपनेछ 
। 

२३.कागिातहरु गोप्र् रहन:े प्रचधलत कानून र र्स कार्यववधि बिोस्िि कार्ायलर्िा पेश िएका  करसँग सम्बस्न्ित 
कागिातहरु गोप्र् रास्खनछे र त्र्स्ता कागिातहरु कर सम्बन्िी कारवाईय बाहेक अन्र् प्रर्ोिनका लाधग 
उपर्ोग गररने छैन । 

तर, प्रचधलत कानून बिोस्िि अधिकारप्राप्त धनकार्ले िाग गरेको अवस्थािा कागिात उपलब्ि गराउन र्स 
व्र्बस्थाले बािा परेको िाधनने छैन ।  

२४. वािा अड्काउ फुकाउन ेअधिकार: (१) र्ो कार्यववधि कार्ायन्वर्नको धसलधसलािा कुनै बािा अड्काउ परेिा 
त्र्स्तो वािाअड्काउ फुकाउन कार्यपाधलकाले आदेश िारी गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोस्िि कार्यपाधलकाले िारी गरेको आदेश र्सै कार्यववधििा उललेख िए सरह िाधननछे 
। 

(३) उपदफा (१) बिोस्िि आदेश िारी गने अधिकारको प्रर्ोग गदाय प्रचधलत कानूनको िूलितू कुरालाई 
असर नपने गरी िात्र गनय सवकनेछ । 

२५.बचाउ: (१) र्स कार्यववधििा लेस्खएका कुरािा र्सै बिोस्िि र नलेस्खएको कुरािा प्रचधलत कानून बिोस्िि 
हनुेछ । 

(२) र्ो कार्यववधि लागू हनुपूुवय िए गरेका कार्यहरु र्सै कार्यववधि बिोस्िि िए गरेको िाधननछे । 
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अनसूुची १ 

(दफा ६ को उपदफा (१) सगँ सम्बस्न्ित) 
बहाल सम्झौता-पत्र 

 

हािी तपसीलिा उस्ललस्खत दईु पक्षहरु (प्रथि पक्षः घर िग्गा िनी र दद्वतीर् पक्षः घर िग्गा बहालिा धलने) 
बीच देहार् बिोस्ििका शतय बन्देिधित्र रही तपधसलिा उस्ललस्खत घर िग्गा बहालिा धलन÷ददन िञु्जर िै र्ो 
सम्झौतािा हस्ताक्षर गरी सोको एक÷एक प्रधत धलर्ौं÷ददर्ौं । 

(क) प्रथि पक्षको वववरि   (ख) दद्वतीर् पक्षको वववरि 

१. नाि, थर :    १. नाि, थर: 

२. बाबकुो नाि थरः    २. बाबकुो नाि थरः 

३. बािेको नाि थरः    ३. बािेको नाि थरः 

४. नागररकता प्रिाि पत्र नं.:   ४. नागररकता प्रिाि पत्र नं.  

५. करदाता पररचर् पत्र नं.   ५. करदाता पररचर् पत्र नं.: 

६. ठेगानाः    ६. ठेगानाः 

७. फोन नं.                 िोवाईल:  ७. फोन नं.:          िोवाईल: 

  

तपधसल: 

(क) बहालिा ददन ेघर िग्गाको वववरि (ख) बहालिा धलन ेघर िग्गाको उपर्ोग सम्बन्िी वववरि 

१. घर िग्गाको वववरिः   १. प्रर्ोिन (आवासीर्÷व्र्वसावर्क आदद): 

२. क्षेत्रफलः    २. व्र्वसार्को प्रकृधत: 

३. वकत्ता नं.:     ३. व्र्वसार् दताय नं.: 

४. घर नं.:    ४. बहालिा धलनेको हस्ताक्षरः 

५. िागय: 

६. वडा नं.: 

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

    

cf}+7f 5fk         cf}+7f 5fk 

bfofF  afofF      bfofF  afofF 
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शतय तथा वन्देिहरु: 
(१) र्ो बहाल सम्झौताको अवधि...........................देस्ख....................... . सम्ि कार्ि रहनेछ । 

(२) र्स सम्झौता बिोस्ििको घरिग्गा बहालिा धलए बापत दोस्रो पक्षले प्रथि पक्षलाई बहाल स्वरुप िाधसक 
रकि रु............... का दरले वावषयक रु ..................... अक्षरेपी रु........................................ 
बझुाउन ुपनेछ । 

(३) बहाल ििुानी तररका.........................र वकस्ताको वकधसि वावषयक÷िाधसक÷चौिाधसक÷अन्र् हनुेछ । 

(४) धनर्िानसुार लाग्ने बहाल कर धतने दावर्त्व प्रथि पक्ष÷दद्वतीर् पक्षको हनुछे । 

(५) अन्र् शतयहरु दबैु पक्षको सहितीिा थपघट र हेरफेर हनुेछ ।  
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अनसूुची २ 

दफा ७ को उपदफा (१) सगँ सम्बस्न्ित) 

बहाल कर ववबरि दास्खला धनवेदन फाराि 

 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू्, 
उदर्परुगढी गाउँपाधलका, 
गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्, 
उदर्परुगढी, उदर्परु, १ नं. प्रदेश, नेपाल । 

 

िेरो÷हाम्रो स्वाधित्व÷िोगचलनिा रहेको तपधसलिा उललेस्खत घर÷िग्गा बहालिा रहेको हुँदा घरिग्गा बहाल 
कर व्र्बस्थापन कार्यववधि, २०७६ अनसुार धतनुय बझुाउन ुपने बहाल कर प्रर्ोिनको लाधग र्ो वववरि बझुाउन 
आएका छु÷छौं । प्रचधलत कानून बिोस्िि कर धनिायरि गरी पाउन आवश्र्क कागिात र्सैसाथ संलग्न गरेको 
छु÷छौं । वववरि फरक ठहरे प्रचधलत कानून बिोस्िि सहुँला बझुाउँला । 

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 

                   

                   

                   

                   

                   

 

कर बझुाउने तररकाः िाधसक÷चौिाधसक÷वावषयक .......................... 
करदाताको वववरि 

पररचर्पत्र नं....................... 
करदाताको नािः................................ 
बाबकुो नािः............................ 
बािेको नािः................................ 
नागररकता प्रिाि पत्र नं. र िारी स्िललाः....................... 
ठेगानाः........................................ 
सम्पकय  फोन ............................ इिेलः ..................................................... िोवाईल  
............................................ 
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नोटः 
१) संलग्न गनुयपने कागिातहरु 

क) घर िग्गाको स्वाधित्व देखाउने कागिातको प्रधतधलवपहरु–१ 

 ख) बहाल सम्झौताको प्रधतधलवपहरु–१ 

ग) बहालिा वस्न ेव्र्स्िको नागररकताको प्रिािपत्रको प्रधतधलवप वा संस्था िए संस्था दताय प्रिाि(पत्रको प्रधतधलवप–१ 

 घ) करदाताको नागररकताको प्रधतधलवप, संस्थागत करदाता िए दताय प्रिािपत्र तथा िखु्र् व्र्स्िको नागररकताको 
प्रिाि(पत्रको प्रधतधलवप–१ 

 

द्रष्टब्र्: दफा  ३ को उपदफा (२) बिोस्ििको अवस्थािा धबबरि दास्खला गदाय िाधथ १ (क) बिोस्िि घर िग्गाको 
स्वाधित्व देखाउने कागिात पेश गनय अधनवार्य हनुेछैन । 
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अनसूुची ३ 

दफा ७ को उपदफा (२) सगँ सम्बस्न्ित) 
उदर्परुगढी गाउँपाधलका 

गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर् 

घरिग्गा बहाल सम्बन्िी वववरि पशे गने बारेको अत्र्न्त िरुरी सूचना 

प्रथि पटक प्रकास्शत धिधत २०७9।03। 

र्स उदर्परुगढी गाउँपाधलकाले आधथयक ऐन, २०७९ बिोस्िि आ.व. २०७९/८० देस्ख घरिग्गा बहाल कर 
लागू गरेको हुदँा गाउँपाधलका के्षत्रधित्र आफ्नो धनस्ि स्वाधित्विा रहेको वा स्वाधित्व कार्ि निएको ऐलानी वा 
पती वा सावयिधनक िग्गािा बसोवास गने व्र्स्िले आफ्नो घर, घरको छत, पसल, ग्र्ारेि, गोदाि, टहरा, सेड 
(छप्पर), कारखाना, िग्गा वा पोखरी परैु वा आसं्शक तबरले अरुलाई िोग चलन गनय िाडा, बहाल, धलि वा 
पट्टािा ददएको वा कुनै िग्गा धलििा धलई घर िाडािा लगाएको व्र्स्िसिेतलाई आफ्नो बहालिा ददएको 
घरिग्गा सम्बन्िी वववरि दास्खला गरी गाउँपालिकािा लगत कार्ि गराउन ुहनु र्ो सूचना प्रकास्शत गररएको 
छ । 

घरिग्गा बहाल सम्बन्िी वववरि दास्खला गने फाराि गाउँ कार्यपाधलकाको कार्ायलर्बाट र्ही २०७९।03।    
गतेदेस्ख ववतरि हनुे हुँदा फाराि प्राप्त गनुयिई सो फाराििा सत्र्तथर् वववरि िरी आगािी  २०७९।03।   
गतेधित्र कार्यपाधलकाको कार्ायलर् वा सम्बस्न्ित वडा कार्ायलर्िा दास्खला गनुयहनु अनरुोि गररन्छ । 

घरिग्गा बहाल सम्बन्िी वववरि पेश गदाय बहालिा ददएको घर िग्गाको ववबरि, बहाल रकि र बहाल अवधि 
स्पष्ट खलेुको बहाल सम्झौता पत्रको प्रधतधलवप, िनीपूिायको प्रधतधलवप, बहालिा बस्नेको आधिकाररक वववरि 
सवहत तोवकएको ढाँचािा पेश गनुयपनेछ । ववबरि पेश गने ढाँचा कार्यपाधलकाको कार्ायलर् तथा सम्बस्न्ित 
वडा कार्ायलर्हरुबाट प्राप्त गनय सवकनेछ ।  

 

 

 

 

वववरि घरिग्गा िनी आफै वा धनिको सगोल पररवारका व्र्स्ि वा धनिको िञु्जरीनािा प्राप्त व्र्स्िले िात्र 
बझुाउन सक्नेछन ्। गाउँपाधलकाले तोकेको अस्न्ति धिधतसम्ि पधन वववरि दास्खला नगने घरिग्गा िनीहरूले 
ववलम्ब शलुक धतनुयपने हुँदा तोवकएको सिर्धितै्र आ–आफ्नो बहालिा ददएको घरिग्गाको वववरि पेश गनुयहनु 
हाददयक अनरुोि गररन्छ ।  

 

प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत  
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