
आवाशीय भाडा दता� काय�क्रम र अनुसूची R  
 

िसटी काउनिसलले जुलाई २०१८ मा आवाशीय भाडा दता� काय�क्रम अनुकरण गय� | 

 पोट��ा� िसटी कोड ७.०२.८९० अनुसार सबै आवािसय भाडामा िदने स�ितका धिनह�ले आवािसय 
भाडामा िदएको स�ितलाई कर वष� जनवरी १, २०१८ वा सो पछी दे�ख  बािष�क दता� गनु�पछ�  (जुन धेरै 
ज�ो करदाता ह�को लािग अिप्रल १५ �न आउंछ)| घर भाडामा िदने काय� र भाडामा िदएको स्थानह� 
अनुसूची R फाइल गदा� चािहन्छ र िबजनेस लाइसे� कर फाइलमा संल� ग�रन्छ |  �ा� �रटन� नगरेमा 
र आव�क कर स��� कागजातह� नबुझाएमा, जसमा अनुसूची R पिन पद�छ, तपाईलाई ज�रवाना ला� 
सक्छ | 

फारम "अनुसूची R” र फाइल गन� सूचना 

• दता� शु�: $६० प्रित युिनट 
• बुझाउने अ��म िमित: बािष�क अिप्रल १५ स� (धेरै ज�ो करदाताह�को िन��) 
• तलको िलंकमा ��क ग�र कसरी रेभे�ु िडिभजनमा फाइल गन� भ�े जानकारी प्रा� गनु�होस | 

�लाक माफ� त वा अनलाइन रेभे�ु िडिभजनमा फाइल गनु�होस   अनुसूची R डाउनलोड गनु�होस  

यिद तपाई १० वा बढी युिनटह�को मािलक �नु�न्छ भने, वा तपाईको अनुसूची R िबधुितय म�मबाट 
बुझाउन चाहनु�न्छ भने, कृपया  रेिजड़े��यल र�टल रिज�� ेसन इ�ोट� �ेडिसट प्रयोग गनु�होस |    ( 
रेभे�ु िडिभजन) 

 

धेरै सोिचने प्र�ह� (FAQ) 

1. यो आव�कताका बारेमा प्र�ह� सो� मैले कसलाई स�क�  गनु�पछ� ? सबै सामा� 
फाइिलङस��ी प्र� राज� िवभामा पठाइनुपछ� । 

 

2. पोट��ा� सहरको राज� िवभाग 
111 SW Columbia St., Suite 600, Portland वा 97201-5840 
इमेल: RevBurRentReg@portlandoregon.gov 
Office: (503) 823-5157 

https://www.portlandoregon.gov/revenue/78312
https://www.portlandoregon.gov/revenue/78312
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/schedule_r2020_fp_20201221_final1.pdf
https://www.portland.gov/sites/default/files/2021/schedule_r2020_fp_20201221_final1.pdf
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/729289
https://www.portlandoregon.gov/revenue/article/729289
https://www.portlandoregon.gov/revenue/29558
https://www.portlandoregon.gov/revenue/29558
https://www.portland.gov/revenue
mailto:revburrentreg@portlandoregon.gov
tel:503-823-5157


�ा�: (503) 823-5192 
 

3. गैर-नाफाह�: छुट-प्रा� भएका दलह�को सूचीमा सामावेश भएको छ भनी पुि� गन� वा 
सोकुराका लािग अनुरोध गन�, कृपया  भाडा सेवा काया�लयमा स�क�  गनु�होस्| 
                                      

4. भाडामा िदने इकाईह� दता� गन� के चािहन्छ?  सबै आवािसय भाडामा िदने स�ि�का 
मािलकह�ले  आफ्नो पोट��ा� सहर र मुल्नोमाह काउ�ीको �वसाय अनुमितपत्र कर 
िफता�स��ी फाइिलङका साथ आफ्नो आवासीय भाडामा िदने स�ि�को दता� (अनुिसची R) पेश 
गनु�पछ�| 

5. मैले िकन मेरो इकाई दता� गनु� पछ� ? पोट��ा� सहरको कोड 7.02.890का आव�कतानुसार, 
सहरमा भएका सबै आवासीय भाडामा िदने स�ि�का मािलकह�ले सहरिभत्र आफ्नो �ािम�मा 
भएका सबै आवासीय इकाईका ठेगाना समावेश भएका तािलका वािष�क �पमा प्रदान गरेर आफ्नो 
भाडामा िदने स�ि� दता� गन� आव�क �न्छ।  

6. म करह� ितन�बाट मु� छु। के मैले यसको बाबजुत मेरो भाडामा िदने इकाई दता� 
गनु�पछ� ? पछ� । सबै आवासीय भाडामा िदने स�ि�का मािलकह�ले  आफ्नो �वसाय अनुमितपत्र 
कर िफता�का साथ आफ्नो आवासीय भाडामा िदने स�ि�को दता� (अनुसूची R) पेश गनु�पछ� । 

7. दता�को समा�� िमित कुन हो? प्र�ेक कर वष�को लािग,  धेरैजसो फाइल गन� ���ह�का 
लािग दता� गन� िमित अ� संघीय तथा रा� आय कर फाइिलङह� ज�ै अक� वष�को अिप्रल 15 
स� हो। तपाईंले आफ्नो संयु� �वसायको कर िफता� अित�र� समयमा फाइल गनु�भयो भने, 
तपाईंले उ� समयमा आफ्नो संयु� �वसायको कर िफता�सँगै आफ्नो अनुसूची R फाइल गन� 
स�ु�न्छ। 

8. मलाई क�ा फारामह� चािहन्छ? अनुसूची R र पोट��ा� सहर र मुल्नोमाह काउ�ीको 
संयु� �वसाय अनुमितपत्र कर िफता� फाइिलङ। 

9. तपाई ंमबाट के सूचना  प्रा� गन� चाहनु�न्छ? �वसाय अनुमितपत्र कर िफता� – अनुसूची R को 
तािलकामा भाडाका िक्रयाकलाप र भाडामा िदने स�ि� भएको स्थानका ठेगानाह� चािहन्छ। 

10. मैले फारम कहाँ प्रा� गन� सक्छु? 

1.  राज� िवभाग फारामह� 
 मा जानुहोस् 2. अनुसूची R - आवािसय भाडा दता� डाउनलोड गरी पूरा गनु�होस् 
3. पुरा भएको अनुसूची R फारमसँग तपाईको  �वसाय कर फाइिलङमेल गनु�होस्: 
 
 पोट��ा� सहरको राज� िवभाग 
111 SW Columbia St., Suite 600 
Portland वा 97201-5840 

11. भाडामा िदने इकाई दता� गदा� शु� लाग्छ? लाग्छ, 60% AMI मा वा सोभ�ा कममा �व�स्थत 
नग�रएका सबै आवासीय इकाईह�का लािग शु� िनधा��रत ग�रन्छ।  60% AMI मा वा सोभ�ा 
कममा �व�स्थत ग�रएका इकाईह�ले वािष�क �पमा अनुसूची R फाइल गनु�पछ�  र फाराममा 
वहनयो�को �पमा कुन इकाईह�लाई �व�स्थत ग�रएको छ भनी स�ेत गनु�पछ�  र शु� 
ितन�बाट छुट िदनुपछ� । 

https://www.portland.gov/phb/rental-services
https://www.portland.gov/revenue/forms#toc-residential-rental-registration-rrr-forms
https://www.portland.gov/revenue/forms#toc-residential-rental-registration-rrr-forms
https://www.portland.gov/revenue/file-business-tax
https://www.portland.gov/revenue/file-business-tax
https://www.portland.gov/revenue/file-business-tax
https://www.portland.gov/revenue/forms#toc-residential-rental-registration-rrr-forms
https://www.portland.gov/revenue/residential-rental-registration-fee#toc-residential-rental-registration-program-fees
https://www.portland.gov/revenue/residential-rental-registration-fee#toc-residential-rental-registration-program-fees


12. यिद मैले समा�� िमितस� दता� ग�रन भने के �न्छ? कर र सो-सँग स�ा��त कागजातह� 
ज�ै अनुसूची R  पेश गन� असफल भएमा राज� िवभाग�ारा लगाइएको ज�रवाना ितनु� पन� छ। 

13. पोट��ा� सहरल िकन भाडामा िदने इकाईह� दता� गन� खो�ै छ?पोट��ा� सहरको 
आवासीय भाडा दता� गन� प्रय�को उ�े� भनेको सहरमा आवासीय हाउिजङ इकाईह�का 
हालैका र िव�सनीय आवासह�को सुची बनाउने हो। 
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