उ� मा�ािमक �रका िवद्यालय

ネパール語

भरनाका लागी रकमको सहयोग प्रा��का िनिम� ग�रने कागज प्रिक्रया
उ� मा�ािमक �रका िवद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम(आइ�ा, “िवद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम” भिनने ) भने को,
िन� िल�खत सत� पुरा गरे का िवद्याथ�ह�को पढाइ शु � िवद्याथ�को सट्टामा सरकारद्वारा बे हो�रने प्रणाली हो।ऋणमा िदइने छात्रवृ ि�
प्रणालीमा ज�ो रकम िफता� गनु� आव�क �ँ दैन। नयाँ भरना �ने प्रथम विष� य िवद्याथ�ले अिप्रल र जुलाइ मिहना ग�र २ पटक कागज
प्रिक्रया गनु� पन� ��छ।(जुलाइ मिहनाको कागज प्रिक्रया हरे क वष� आव�क पछ� ।)
उपल� गराइ पाउनका लागी आव�क बुँ दाह�
○ अिभभावकको “िस�ोसोनिमनजे �ोतोकुवा�रगाकु(���को आ�ानी अनुसार तोिकएको ितनु� पन� गाउँ वा नगरवासी कर रकम)”
३,०४,२०० यन भ�ा कम �नु पन�।
वािष�क आ�ानी लगभग ९१,००,०००यन स� �नु पन� तर पालन पोषण आिदका सत� अनुसार फरक पन� स�छ।
अिप्रल मिहनामा अिघ�ो वष�को रकम र जु लाई मिहनामा चालू वष�को रकम अनुसार िनधा�रण ग�र�छ।
मातािपता दु बैको आ�ानी रहे को छ भने �सको कुल रकम अनु सार तोिक�छ।
○ उ� मा�ािमक िवद्यालयमा अ�यनरत कुल अविध ३६ मिहना भ�ा बढी �न न�ने ।
रात्री वा िनधा��रत समयमा मात्र �ने शैि�क प्रणाली(ते इिजसे ) तथा स�ार मा�ाम(चुिसनसे ) द्वारा �ने शैि�क प्रणालीको
स�भ� मा ४८ मिहना हो।राि��य,सरकारी वा िनिज �रका जु नसु कै िवद्यालयमा पिन लागु �ने छ।
○ िनवे दन पत्र र कराधान प्रमाण पत्र आिद तोिकएको �ाद िभत्र िवद्यालयमा पे स गन� ।
िनवे दन पत्र तोिकएको �ाद िभत्र पे स गन� नसकेमा वा रकम उपल� गराइ पाउने वग� मा नपरे को ख�मा, पढाइ शु � ितनु� पन� ��छ।
पढाइ शु �,वािष� क १,१८,८००यन हो र कुल चार पटकको िक�ाब�ी द्वारा ितनु�होला। िवद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम उपल�
गराइ पाउनको लागी छानिबन प�र�ा िलइ�छ। अिप्रल मिहनामा पेस ग�रएका िनवे दनह� प्रित िलइएका छानिबन प�र�ाको नितजा
जुलाइ मिहनाको सु � ितर �ने (योजना ग�रएको) र सोको सु चना िवद्यालयको मा�ाम द्वारा उपल� गराइने छ।
कागज प्रिक्रया गन�का लागी आव�क कराधान प्रमाण पत्र आिदको बारे मा
かぜいしょうめいしょ

१)

課 税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्र गाउँ वा नगर पािलकाको कर स��ी िवभागको क�द्वारा जारी ग�र�छ। सशु� हो।

･

आ�ानी बाट ग�रने किट्ट वा पालन पोषण कता�ले ितनु� पन� कर रकमबाट पाउने छु ट स��ीका बुँ दाह�लाई छोटकरीमा
नग�र स�ुण� िववरण पेस गनु� पन� ��छ।

･

जीवन यापन आर�णको (से काचुहोगो)�पमा रकम उपल� गराइ पाएका प�रवारका सद�ले 生活 保護 受 給

せいかつ ほ ご じゅきゅう

しょうめいしょ

証 明 書 जीवन यापन आर�ण रकम प्रा� प्रमाण पत्र पे स गनु�होला।

か ぜ い しょうめいしょ

･

せいかつ ほ ご じゅきゅう しょうめいしょ

課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्र र 生活 保護 受 給 証 明 書 जीवन यापन आर�ण रकम प्रा� प्रमाण पत्र दु बै ३
मिहना िभत्र जारी ग�रएका पत्रको स�लको आव�कता ��छ। फोटोकपी अमा� �ने छ। पेस ग�रएका स�ल प्रितह�
िफता� ग�रने छै न।

かぜいしょうめいしょ

२)

課 税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको बदलामा िन� िल�खत कागज पत्रको फोटोकपी भएमा मा� �ने छ।

･

तलबवाला（मािसक तलब प्रा� गन� कम� चारीको）प�रवार जसको आ�ानी सोही तलब मात्र हो, य�ा ���ले अिघ�ो वष� को
と く べ つ ちょうしゅう ぜ い が く

मे मिहना दे खी जु न मिहना ितर काया�लयबाट िदइने “特別 徴 収 税額 ” तोकुबे चु �ो�ु जेगाकु(कुनै एक ���को
काया�लयद्वारा सो ���ले ितनु� पन� बसोबास कर रकम म� १२औं भागको १भाग प्रित मिहना उ� ���को तलब बाट किट्ट
けってい つ う ち し ょ

のうぜい ぎ む し ゃ よ う

ग�र गाउँ वा नगर काया�लयमा बु झाइने रकम)को 決定 通知書 िनधा�रण पत्र 納税 義務者用 कर ितनु� पन� ���का
लागी)”
･

�ाधीन �वसायी (िजए�ो) प�रवार आिदका ���ले अिघ�ो वष�को मे मिहना दे खी जु न मिहना ितर गाउँ नगरपािलकाको
のうぜいつうちしょ

काया�लयद्वारा पठाइने 納税通知書 ”नोजे चुिच�ो(कर ितन� भिन पठाइएको पत्र)”
か ぜ い しょうめいしょ

･

माथी उ�े�खत दु बै कागज पत्र 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको बदलामा ”प्रमाण पत्र”को �पमा पे स गनु� पन� कागज

･

भएको �नाले ,आिथ� क वष� ,ठे गाना,नाम,आ�ानी बाट किट्ट वा पालन पोषण गनु� पन� कारणले करमा ला�े छु ट रकम स��ीको
िववरण आिद जु न कागज भएपिन जारीकता�को नाम तथा औपचारीक इनकान छाप सबै �� �पमा पिहचान गन� सिकने
कुराको आव�कता ��छ।
सं सोिधत पे स िनवे दन वा कर काया�लय आिदद्वारा �न गएको गलतीको कारणले सं सोिधत कर रकममा प�रवत� न आएको
か ぜ い しょうめいしょ

ख�मा वा अ� आ�ानी भएको ख�मा 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको आव�कता ��छ।
･

वा�िवक साइजलाई ख��त गन� वा बढाइचढाइ नग�रकन स�ुण� भागＡ３साइजको कागजमा अट् ने ग�र फोटोकपी
गनु� होला।

･

थुप्रो पृ �का 納税通知書 कर ितन� भिन पठाइएको पत्रह�को सबै पृ �ह� वा�िवक साइजलाई ख��त गन� वा बढाइचढाइ

のうぜいつうちしょ

नग�रकन स�ुण� भाग फोटोकपी गनु�होला।
げんせんちょうしゅうひょう

･

源泉 徴 収 票

गे नसे न�ो�ुह्यो(भ�ाले कुनै ���लाई तलब वा कुनै आ�ानी रकम उपल� गराउने िनकायद्वारा
かくてい しんこくしょ

िनि�त रकम किट्ट ग�र सरकारलाई बु झाइएको बील पत्र)वा 確定 申告書 काकुते िसनकोकु�ो (भ�ाले जनवरी मिहनाको१
ता�रख दे खी िडसे �र मिहनाको३१ ता�रक िभत्रका आ�ानी, खच� ,औषधीमु लो खच� वा च�ा रकम,पालन पोषण गनु� पन�
प�रवारको अव�था आिदको िहसाब बाट वा�िवक आ�ानीको बारे मा कर काया�लयमा पे स गन� जानकारी पत्र)को न�ल
か ぜ い しょうめいしょ

प्रित को बदलामा 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्र मा� �नेछैन।

छात्रवृि�का लागी अनु दान रकम उपल� गराइ पाउनका लागी आव�क कागज प्रिक्रया
छात्रवृ ि�का लागी अनुदान रकम (आइ�ा, ”छात्रवृ ि� अनुदान रकम” भिनने ), सबै अिभभावक (मातािपता दु बै)को “िस�ोसोनिमनजे
�ोतोकुवा�रगाकु” मा कर नला�े प�रवारले (आइ�ा, ”कर नला�े प�रवार” भिनने ) ,अथवा जीवन यापन आर�ण रकम उपल�
गराइएको प�रवारले पढाइ शु � बाहे कका शैि�क शु � ितन� रकमको �पमा प्रयोग गन� सकोस् भ�े हे तुले उपल� गराइने रकम हो र
उ� रकम िफता� गन� आव�क पद� न। िनवे दन कागज प्रिक्रया अिभभावकको बसाईं रहे को अ�लमा वष�को १ पटक जुलाइ मिहनामा
ग�र�छ।
उपल� गराइने रकम (वािष�क रकम) जीवन यापन आर�ण रकम उपल� गराइएको प�रवारलाई ३२,३००यन र कर नला�े प�रवारलाई
८०,८००यन हो।
यद्यपी, कर नला�े प�रवारमा पालन पोषण �ने माइलो वा सो भ�ा का�छो उमेरका स�ान जो उ� मा�ािमक िवद्यालयमा अ�नरत
छन् , अथवा कर नला�े प�रवारमा उ� मा�ािमक िवद्यालयमा अ�नरत बाहे क १५ वष� भ�ा बढी र २३ वष� भ�ा कम उमे रका
मा�ािमक िवद्यालयमा अ�नरत बाहे कका दाजुभाई िददीबिहनी रहे का ख�मा १,२९,७००यन �नेछ। य�ो अव�थामा,प�रवारको
पालन पोषण स��ी अव�थालाई प्रमािणत गन� कागज पत्र पिन छु ट्टै पे स गनु� पन� ��छ।
िवद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम र छात्रवृ ि� अनुदान रकम फरक फरक प्रणाली भएको �नाले अिभभावक सबै को कर छु ट
ग�रएको स��ी प्रमािणत गन� कागज पत्रको आव��ा ��छ।साथै, छात्रवृ �ी अनुदान रकम िलन प्रयोग �ने ब� क खाताको िन�य गन� का
लागी चे क बु कको फोटोकपी पे स गन� आव�क �ने छ।
जानकारीका लागी िवद्यालय अथवा ओशाका महानगर पािलका िश�ा अड्डा भवन आिथ� क िवभाग(०६-६९४१-०३५१)मा स�क�
रा�ुहोला।

