ネパール語
१

माण प को क सम

माण प को क सम र द तुर शु क
कर भु(तान

माण प

वशेष उ लेख वषय

आवेदनका ला ग
आव यक कुराह"

(२०० येन ,-ट/य： कर सू च, बुझाउनु पन% कर

• कर स;ब7धी समN

१) (नगर तथा अ4चल बा स7दा कर, &नगम रकम, बुझाइ स कएको कर

माण
कर भु(तान

जानकार$

नगर बा स7दा कर, ह का मोटर गाडी कर,

रकम, कर भु(तान अव ध

/यि(त

अचल स;प < कर तथा नगर &नमा=ण कर,

सुD नभएको कर रकम

पIरचय खु ने कागजात

व श-ट ज मन

वा म>व कर)

कर भु(तान स;प7न

आEद।

माण प

(२०० येन)

कर भु(तान बाँकT नरहे को

वयम ्को

ह का मोटर गाडीको गाडी &नर$Oणको ला ग
माण प

(&नःशु क)

माण प

मा7य हुने

अव ध आEद

( &त&न ध आउने

• नगर बा स7दा शाखा (यस
काया=लय भवनको पEहलो

प ”)

तला)
• नगर बा स7दा कर शाखा

/यि(त

वयम ्को

बा स7दा कर स;ब7धी

माण प

कर लागेको

(२०० येन)

माण प

( &त&न ध आउने

• (कुइ समN शाखा)

खJडमा “ ा धकार

काया=लय समय भ7दा

प ”) अथवा “गाडी

बाEहर

&नर$Oण प को

आEद गन% काउ7टर

वीकृत)”

माण प

जार$

• हरे क Oे ीय काया=लय

आय रकम

(२०० येन)

नगर तथा अ4चल बा स7दा
कर रकम

आय कर लागेको

माण प

(२०० येन)

[बालबा लका भ<ाको ला ग यहाँ हे नह
ु= ोस ्]

आय रकम, आयमा हुने
मनाहा रकम, कर लाZने
मापदJड रकम, नगर तथा
अ4चल कर रकम आEद

मू या[ कत

माण प

घर जZगाको अवि थत

(२०० येन ,-ट/य：२)

• कर स;ब7धी समN

थान, Oे फल, मू या[ कत

जानकार$ कO(काउ7टर)

रकम आEद
कर लाZने मापदJड रकमको

माण प

(२०० येन ,-ट/य：२)

घर जZगा अवि थत

(यस काया=लय भवनको
दोPो तला)

थान,

• नगर बा स7दा शाखा (यस

Oे फल, घर जZगाको कर
लाZने मापदJड रकम आEद

/यि(त

वयम ्को

पIरचय खु ने कागजात
अचल स;प < कर स;ब7धी

• हरे क समN शाखा

पIरचय खु ने कागजात • आ टो Qलाजा अ फस

(फोटोकपी
आय

भवनको दोPो तला)

कुइ उपकO

गाडी न;बर, कर बुझाएको
म&त,

कO(काउ7टर)(यस काया=लय

खJडमा “ ा धकार

माण (,-ट/य：३)

कर भु(तान

जार$ गन% &नकाय

राि-]य तथा

थानीय सरकार$ &नकायमा घर जZगा अवि थत

बझ
ु ाउने कर तथा राज वको

माण प

(२०० येन ,-ट/य：२)

Oे फल, अचल स;प < कर,

माण प

(२०० येन ,-ट/य：२)

( &त&न ध आउने
खJडमा)

ा धकार प

तला)
• स;प < कर शाखा कुइ
उपकO

नगर &नमा=ण कर बराबरको

• हरे क समN शाखा काया=लय

रकम आEद

• हरे क Oे ीय काया=लय

मू या[ कत रकम तथा कर लाZने मापदJड घर जZगा अवि थत
रकम

थान,

काया=लय भवनको पEहलो

Oे फल,

थान,

मू या[ कत रकम,

कर लाZने मापदJड रकम
आEद
अचल स;प < का जे दाइ^योको

&त ल प घर जZगा अवि थत

(स7दश=न) (२०० येन)
[तथा प, स7दश=न अव ध भ

थान,

Oे फल, मू या[ कत रकम,
भए कर

भु(तान गनुप
= न% /यि(त शु क नलाZने]

• कर स;ब7धी समN
जानकार$ कO(काउ7टर)

अचल स;प < कर, नगर

(यस काया=लय भवनको

&नमा=ण कर बराबरको रकम

दोPो तला)

आEद

• स;प < कर शाखा कुइ
उपकO

• हरे क शाखा काया=लय

आवासीय भवन

माण प

(१३०० येन)

आवासीय भवन हो भनी
मा_णत गन%

दता= ववरणका
प

माण

(दता= पु तक)

बा स7दा दता= आEद

• कर स;ब7धी समN
जानकार$ कO(काउ7टर)
(यस काया=लय भवनको
दोPो तला)
• स;प < कर शाखा कुइ
उपकO

अ7य स;प <सँग स;बि7धत

माण प (२०० कर लाZने

येन)

माण प

/यि(त

वयम ्को

• कर स;ब7धी समN

(अचल स;प < करसँग

पIरचय खु ने कागजात

स;बि7धत) आEद

( &त&न ध आउने

(यस काया=लय भवनको

खJडमा)

दोPो तला)

ा धकार प

जानकार$ कO(काउ7टर)

• स;प < कर शाखा कुइ
उपकO
,-ट/य：१

कर भु(तान

माण प ・・・एकआ थ=क वष=को कुनै एक वषयको करमा २०० येन

,-ट/य：२

मू या[ कत

माण प , कर लाZने मापदJडको

राज वको

मलाएर १ प
,-ट/य：३

माण प , राि-]य तथा

थानीय सरकार$ &नकायमा बुझाउने कर तथा

माण प , मू या[ कत रकम तथा कर लाZने मापदJड रकमको

माण प ・・・जZगा तथा घर भवन समेत

र १० वटा जZगा वा घर भवनस;ममा २०० येन

aबगत २ वष= भ

कर &तन= बाँकT छै न भनी

मा_णत गन= आव यक /यि(त, कृपया यस काया=लयको कर स[कलन शाखा

(फोन न;बर ०५९-२९९-३१३५) मा स;पक= राfुहोस ्।

२

स बि धत क (काउ टर) खुला रहने समय
कर स;ब7धी समN जानकार$ कO(काउ7टर)(यस काया=लय भवनको
दोPो तला)
नगर बा स7दा शाखा (यस काया=लय भवनको पEहलो तला)
नगर बा स7दा कर शाखा कुइ उपकO (पोता= Eहसाइ तेPो तला)
स;प < कर शाखा कुइ उपकO (पोता= Eहसाइ तेPो तला)
हरे क साधारण शाखा नगर बा स7दा समाज क याण शाखा

सोमबार दे _ख शg
ु बार
८:३० दे _ख १७:१५ स;म
(साव=ज&नक aबदाको Eदन र kडसे;बर २९ ताIरख दे _ख जनवर$ ३
ताIरख बाहे क)

(कुइ साधारण शाखा नगर बा स7दा शाखा)
आ टो Qलाजा अ फस (आ टो चु चौथो तला)

सोमबार दे _ख शुgबार
८:३० दे _ख २०:०० स;म
श&नबार, आइतबार,साव=ज&नक aबदाको Eदन
८:३० दे _ख १७:०० स;म
(kडसे;बर २९ ताIरख दे _ख जनवर$ २ ताIरख बाहे क)

(कुइ साधारण शाखा नगर बा स7दा शाखा)
काया=लय समय भ7दा बाEहर
Eहसाइ भुईतला)

माण प

सोमबार दे खी शुgवार
जार$ गIरने काउ7टर (पोता=

८:३० मनेट दे खी २०: स;म
श&नबार, आइतबार ,साव=ज&नक aबदाको Eदन
८:३० मनेट दे _ख १७: स;म
(kडसे;बर २९ ताIरख दे _ख जनवर$ २ ताIरख बाहे क)

३

स बि धत क (काउ टर)मा आएर आवेदन 'दनेबेला आव(यक पन) कुराह*
क. आवेदन प

(स;बि7धत कOबाट लन, वेबसाइटबाट डाउनलोड गन= स क7छ)

ख. स;बि7धत कOमा लएर आउने /यि(तको पEहचान Eदने

माणप

वा कागजात (४ आवेदकको पIरचय खुलाउने बारे मा हे नुह
= ोस ्)

ग. द तुर शु क
घ.

ा धकार प

( &त&न ध आउने खJडमा)

&न;न मpय कुनै एकमा पन% खJडमा
•

हाल, चु नगर भ

ा धकार प

आव यक हु7छ ।
बसोबास गन% /यि(तको ला ग उ(त /यि(त

वयम ् तथा उ(त /यि(तको एउटै भा7छा भएका पIरवार

बाहे कको कुनै /यि(तले आवेदन गन% खJडमा
•

हाल, चु नगर बाEहर बसोबास गन% /यि(तको ला ग उ(त /यि(त

वयम ् बाहे कको कुनै /यि(तले आवेदन गन% खJडमा ( माण प

हरे क /यि(तलाई एउटा गर$ जार$ गIर7छ।)

४ ,यि-त .वयमको प/रचय 1न(चय स बि धका बारे मा
चु नगरले नागIरकको /यि(तगत जानकार$ गोपनीयता कायम गन=का ला ग, आवेदन लने बेला आवेदकको पIरचयको &न चय गछ= । तलको
ता लकामा दे खाइए अनुसार, पIरचय प

दे खाइEदनुहुन अनुरोध गद= छq।

(क) यी मpयेबाट कुनै एउटा

[म7 ालय तथा सरकार$ वा साव=ज&नक &नकायrवारा जार$ गIरएको अनुहारको ति वर सEहतको
पIरचय

माण प

(तलबाट कुनै एउटा)]

सवार$ चालनको अनुम&त प , राहदानी, माइ न;बर काड= (/यि(तगत न;बर काड=), बसोबास
(रे िजडे7ट) काड=, शार$Iरक अपा[ग पिु तका…आEद के7,$य सरकार वा Oे ीय सरकार$
&नकायrवारा जार$ गIरएको पIरचयको
(ख) यी मpयेबाट कुनै दई
ु वटा

माण प

(अनुहारको ति वर सEहत)

[म7 ालय तथा सरकार$ वा साव=ज&नक &नकायrवारा जार$ गIरएको अनुहारको ति वर रEहतको
पIरचय

माण प

वा tय बीमा प

(तलबाट कुनै दई
ु वटा)]
(यसमा &नजी Oे को

पे7सन पिु तका, वr
ृ ध तथा अश(त

वा tय बीमा सहकार$ आEद पछ= ), पे7सन
याहार बी मत

माण प ,

माण प …आEद जसमा आवेदकको परू ा

नाम र &तनलाई &नधा=Iरत गन= स(ने अ" ववरणह" उ लेख गIरएको हुनुपन% र >यसका साथै
बराबरको मा7यता पाएको हुनुपन%

य तै क समका कागज प
(ग) यी मpयेबाट कुनै एउटा र

(ख)

मpयेबाट कुनै एउटा गर$ ज;मा दई
ु वटा

[पIरचय

माण प

(तलबाट कुनै एउटा) ＋ (मा थ ख बाट कुनै एउटा)]

&नगम (के7,$य सरकार तथा Oे ीय सरकार$ संगठनका सं थाह" बाहे क) rवारा जार$ हुने
पIरचय माण प (अनुहारको ति वर सEहत), अथवा कुनै पIरचय माण प जसमा
आवेदकको पूरा नाम र &तनलाई &नधा=Iरत गन= स(ने अ" ववरणह" उ लेख गIरएको हुनुपन%
बराबरको मा7यता पाएको हुनुपन%

र >यसका साथै य तै क समका कागज प

