उच्च माध्याममक स्तरका मिद्यालय

ネパール語

भरनाका लागी रकमको सहयोग प्रामिका मनममत्त गररने कागज प्रक्रिया

उच्च माध्याममक स्तरका मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम ( आइन्दा, “मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम” भमनने) भनेको, मनम्न
मलमित सतत पुरा गरेका मिद्यार्थीहरूको पढाइ शुल्क मिद्यार्थीको सट्टामा सरकारद्वारा बेहोररने प्रणाली हो।ऋणमा क्रदइने छात्रिृमत्त प्रणालीमा
जस्तो रकम क्रितात गनुत आिश्यक हुँदन
ै । नयाुँ भरना हने प्रर्थम िर्षतय मिद्यार्थीले अमप्रल र जुलाइ ममहना गरर २ पटक कागज प्रक्रिया गनुप
त ने
हन्छ। (जु लाइ ममहनाको कागज प्रक्रिया हरे क िषत आिश्यक पछत।)

उपलब्ध गराइ पाउनका लागी आिश्यक बुद
ुँ ाहरू
○ अमभभािकको “मसच्योसोनममनजे स्योतोकु िाररगाकु (व्यमिको आम्दानी अनुसार तोक्रकएको मतनुतपने गाउुँ िा नगरिासी कर रकम)”
३,०४,२०० यन भन्दा कम हनु पने।
िार्षतक आम्दानी लगभग ९१,००,०००यन सम्म हनु पने तर पालन पोषण आक्रदका सतत अनुसार िरक पनत सक्छ।
अमप्रल ममहनामा अमिल्लो िषतको रकम र जुलाई ममहनामा चालू िषतको रकम अनुसार मनधातरण गररन्छ।
मातामपता दुबक
ै ो आम्दानी रहेको छ भने त्यसको कु ल रकम अनुसार तोक्रकन्छ।
उच्च माध्याममक मिद्यालयमा अध्ययनरत कु ल अिमध ३६ ममहना भन्दा बढी हन नहने।

○

रात्री िा मनधातररत समयमा मात्र हने शैमिक प्रणाली (ते इमजसे) तर्था सन्चार माध्याम (चुमसनसे) द्वारा हने शैमिक प्रणालीको
सन्दभतमा ४८ ममहना हो।रामिय,सरकारी िा मनमज स्तरका जुनसुकै मिद्यालयमा पमन लागु हनेछ।
मनिेदन पत्र र कराधान प्रमाण पत्र आक्रद तोक्रकएको म्याद मभत्र मिद्यालयमा पेस गने।

○

मनिेदन पत्र तोक्रकएको म्याद मभत्र पेस गनत नसके मा िा रकम उपलब्ध गराइ पाउने िगतमा नपरे को िण्डमा, पढाइ शुल्क मतनुतपने हन्छ। पढाइ
पढाइ शुल्क,िार्षतक १,१८,८००यन हो र कु ल चार पटकको क्रकस्ताबन्दी द्वारा मतनुतहोला। मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम उपलब्ध
गराइ पाउनको लागी छानमबन पररिा मलइन्छ। अमप्रल ममहनामा पेस गररएका मनिेदनहरू प्रमत मलइएका छानमबन पररिाको नमतजा जुलाइ
ममहनाको सुरु मतर हने ( योजना गररएको) र सोको सुचना मिद्यालयको माध्याम द्वारा उपलब्ध गराइने छ।

कागज प्रक्रिया गनतका लागी आिश्यक कराधान प्रमाण पत्र आक्रदको बारे मा
かぜいしょうめいしょ

१) 課 税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्र गाउुँ िा नगर पामलकाको कर सम्बन्धी मिभागको किद्वारा जारी गररन्छ। सशुल्क हो।
･

आम्दानी बाट गररने करट्ट िा पालन पोषण कतातले मतनुत पने कर रकमबाट पाउने छु ट सम्बन्धीका बुद
ुँ ाहरूलाई छोटकरीमा नगरर
नगरर सम्पुणत मििरण पेस गनुप
त ने हन्छ।

せいかつ ほ ご じゅきゅうしょうめいしょ

･

जीिन यापन आरिणको (सेकाचुहोगो)रुपमा रकम उपलब्ध गराइ पाएका पररिारका सदस्यले 生 活 保護 受 給 証 明 書
しょうめいしょ

証 明 書 जीिन यापन आरिण रकम प्राि प्रमाण पत्र पेस गनुह
त ोला।

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 जीिन यापन आरिण रकम प्राि प्रमाण पत्र दुबै ३
ममहना मभत्र जारी गररएका पत्रको सक्कलको आिश्यकता हन्छ। िोटोकपी अमान्य हनेछ। पेस गररएका सक्कल प्रमतहरू क्रितात गररने
क्रितात गररने छैन।

かぜいしょうめいしょ

२) 課 税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको बदलामा मनम्न मलमित कागज पत्रको िोटोकपी भएमा मान्य हनेछ।
･

तलबिाला（मामसक तलब प्राि गने कमतचारीको）पररिार जसको आम्दानी सोही तलब मात्र हो, यस्ता व्यमिले अमिल्लो िषतको
とくべつちょうしゅうぜいがく

िषतको मे ममहना देिी जुन ममहना मतर कायातलयबाट क्रदइने “特別 徴 収 税額” तोकु बेचु च्योस्यु जेगाकु (कु नै एक व्यमिको
कायातलयद्वारा सो व्यमिले मतनुत पने बसोबास कर रकम मध्य १२औं भागको १भाग प्रमत ममहना उि व्यमिको तलब बाट करट्ट गरर
けってい つ う ち し ょ

のうぜい ぎ む し ゃ よ う

गरर गाउुँ िा नगर कायातलयमा बुझाइने रकम)को 決定通知書 मनधातरण पत्र 納税義務者用 कर मतनुतपने व्यमिका लागी)”
･

स्िाधीन व्यिसायी (मजएग्यो) पररिार आक्रदका व्यमिले अमिल्लो िषतको मे ममहना देिी जुन ममहना मतर गाउुँ नगरपामलकाको
のうぜいつうちしょ

कायातलयद्वारा पठाइने 納税通知書 ”नोजेचमु चस्यो (कर मतनत भमन पठाइएको पत्र)”
か ぜ い しょうめいしょ

･

मार्थी उल्लेमित दुबै कागज पत्र 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको बदलामा”प्रमाण पत्र”को रूपमा पेस गनुतपने कागज भएको
भएको हनाले,आर्र्थतक िषत,ठे गाना,नाम,आम्दानी बाट करट्ट िा पालन पोषण गनुत पने कारणले करमा लाग्ने छु ट रकम सम्बन्धीको
मििरण आक्रद जुन कागज भएपमन जारीकतातको नाम तर्था औपचारीक इनकान छाप सबै स्पस्ट रूपमा पमहचान गनत सक्रकने कु राको
कु राको आिश्यकता हन्छ।

･

संसोमधत पेस मनिेदन िा कर कायातलय आक्रदद्वारा हन गएको गलतीको कारणले संसोमधत कर रकममा पररिततन आएको िण्डमा
か ぜ い しょうめいしょ

िण्डमा िा अन्य आम्दानी भएको िण्डमा 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्रको आिश्यकता हन्छ।
･

िास्तमिक साइजलाई िमण्डत गने िा बढाइचढाइ नगररकन सम्पुणत भागＡ３साइजको कागजमा अट्ने गरर िोटोकपी गनुह
त ोला।
गनुतहोला।
のうぜいつうちしょ

･

र्थुप्रो पृष्ठका 納税通知書 कर मतनत भमन पठाइएको पत्रहरूको सबै पृष्ठहरू िास्तमिक साइजलाई िमण्डत गने िा बढाइचढाइ
नगररकन सम्पुणत भाग िोटोकपी गनुतहोला।
げんせんちょうしゅうひょう

･

源泉 徴 収 票

गेनसेनच्योस्युह्यो (भन्नाले कु नै व्यमिलाई तलब िा कु नै आम्दानी रकम उपलब्ध गराउने मनकायद्वारा
かくていしんこくしょ

मनमित रकम करट्ट गरर सरकारलाई बुझाइएको बील पत्र)िा 確 定 申 告 書 काकु तेमसनकोकु स्यो (भन्नाले जनिरी ममहनाको१
ताररि देिी मडसेम्बर ममहनाको३१ ताररक मभत्रका आम्दानी, िचत,औषधीमुलो िचत िा चन्दा रकम,पालन पोषण गनुतपने

पररिारको अिस्र्था आक्रदको महसाब बाट िास्तमिक आम्दानीको बारे मा कर कायातलयमा पेस गने जानकारी पत्र)को नक्कल प्रमत को
か ぜ い しょうめいしょ

प्रमत को बदलामा 課税 証 明 書 कराधान प्रमाण पत्र मान्य हनेछैन।

छात्रिृमत्तका लागी अनुदान रकम उपलब्ध गराइ पाउनका लागी आिश्यक कागज प्रक्रिया
छात्रिृमत्तका लागी अनुदान रकम (आइन्दा, ”छात्रिृमत्त अनुदान रकम” भमनने), सबै अमभभािक (मातामपता दुबै)को “मसच्योसोनममनजे
स्योतोकु िाररगाकु”मा कर नलाग्ने पररिारले (आइन्दा, ”कर नलाग्ने पररिार” भमनने) ,अर्थिा जीिन यापन आरिण रकम उपलब्ध गराइएको
पररिारले पढाइ शुल्क बाहेकका शैमिक शुल्क मतने रकमको रूपमा प्रयोग गनत सकोस् भन्ने हेतल
ु े उपलब्ध गराइने रकम हो र उि रकम क्रितात गनत
क्रितात गनत आिश्यक पदैन। मनिेदन कागज प्रक्रिया अमभभािकको बसाईं रहेको अञ्चलमा िषतको १ पटक जुलाइ ममहनामा गररन्छ।
उपलब्ध गराइने रकम (िार्षतक रकम) जीिन यापन आरिण रकम उपलब्ध गराइएको पररिारलाई ३२,३००यन र कर नलाग्ने पररिारलाई
७५,८००यन हो।
यद्यपी, कर नलाग्ने पररिारमा पालन पोषण हने माइलो िा सो भन्दा कान्छो उमेरका सन्तान जो उच्च माध्याममक मिद्यालयमा अध्यनरत छन्,
छन्, अर्थिा कर नलाग्ने पररिारमा उच्च माध्याममक मिद्यालयमा अध्यनरत बाहेक १५ िषत भन्दा बढी र २३ िषत भन्दा कम उमेरका माध्याममक
मिद्यालयमा अध्यनरत बाहेकका दाजुभाई क्रददीबमहनी रहेका िण्डमा १,२९,७००यन हनेछ। यस्तो अिस्र्थामा,पररिारको पालन पोषण
सम्बन्धी अिस्र्थालाई प्रमामणत गने कागज पत्र पमन छु ट्टै पेस गनुप
त ने हन्छ।
मिद्यालय भरनाका लागी सहयोग रकम र छात्रिृमत्त अनुदान रकम िरक िरक प्रणाली भएको हनाले अमभभािक सबैको कर छु ट गररएको
गररएको सम्बन्धी प्रमामणत गने कागज पत्रको आिश्यिा हन्छ।सार्थै, छात्रिृत्ती अनुदान रकम मलन प्रयोग हने बैंक िाताको मनिय गनतका लागी
लागी चेक बुकको िोटोकपी पेस गनत आिश्यक हनेछ।

जानकारीका लागी मिद्यालय अर्थिा ओशाका महानगर पामलका मशिा अड्डा भिन आर्र्थतक मिभाग (०६ - ६९४१ - ०३५१)मा सम्पकत राख्नुहोला।

