सूचनाहरू
सबै सुनुवाई र �नणर्य सूचनाह� सबै प�ह�लाई ईमेल माफर् त पठाइनेछ, यिद
प्रदान ग�रएको छ भने, अ�यथा प्रमा�णत �लाक माफर् त पठाइनेछ। �नर�तरता
सी�मत छ, �यसैले कृ पया आफ्नो मुद्दा प्र�ुत गनर् तयार �नुहोस् ।

उजुर� �फतार्

बोडर्को �कर् लाई �ल�खत �पमा उजुरी गन� �यि�ले �े�ाले िफत�को
सूचना फाइल गरेर उजुरी िफतार् �लन स�छ। यद्य�प, यिद �श�ा बोडर्लाई
उजुरीको बारेमा सू�चत ग�रएको छ भने, �तनीह�सँ ग अझै मुद्दा हाल्ने
अवसर �नेछ ।

franklincountyauditor.com

�नणर्यहरु

तपा�को सम्पित्तको

मल्
ू य समी�ा

बोडर् द्वारा ग�रएका सबै �नणर्यह� रेकडर् मा रा�खएको �नेछ। �नणर्यको
प्र�त�ल�पह� सबै प�ह�लाई ईमेल माफर् त पठाइनेछ, यिद प्रदान ग�रएको छ
भने, अ�यथा प्रमा�णत �लाक माफर् त पठाइनेछ ।

तपा�को �नणर्यको अपील गनुर्

सं शोधन बोडर्को �नणर्यबारे ओहायो बोडर् अफ ट्या� अपीलमा वा कोटर्
अफ कमन �लीजमा अपील गनर्को ला�ग बीओआरले �नणर्यको सूचना
पठाएको ३० िदन �भत्र गनर् सिक�छ ।
अपीलको एक प्र�त�ल�प पुनरावेदन बोडर्को फाइलसं ग पेश गनुर्पन�छ ।

अपील फारम (DTE4) को ला�ग तपाइँ �बओआर (BOR) लाई अनुरोध
ं बाट डाउनलोड गनुर्होस्
गनुर्होस् वा �न� �लक
franklincountyauditor. com/real-estate/board-ofrevision ।

मूल्य प�रवतर्नहरू

सबै �नणर्यह� अपीलको ला�ग ३० िदनस� पेि�डंग रा�खनेछ। �यो समय
सीमा समा�त �ंदास�, यिद कु नै अपील दायर ग�रदैन भने, रेकडर्मा
समायोजन ग�रनेछ र यिद कु नै मू� घटाएको अव�ामा सोको िफत� वा
क्रेिडट जारी ग�रनेछ ।

संशोधन

बोडर्

franklincountyauditor.com

संशोधन बोड

373 S. High Street, 20th Floor
Columbus, OH 43215
P: (614) 525-HOME
F: (614) 525-6252

हामीलाई िट्वटरमा फलो गनुर्होस्
twitter.com/FC_Auditor

हामीलाई िट्वटरमा फलो गनुह�स
twitter.com/FC_Auditor

हामीलाई फे सबुकमा लाईक गनुर्होस्
facebook.com/mstinziano

हामीलाई फेसबुकमा लाईक गनुह�स
facebook.com/mstinziano

पुनरावलोकन बोडर्

सुनुवाईमा के कुराको अपे �ा राख्ने

पुनरावलोकन बोडर् को पर्योजन के हो?

पुनरावलोकन बोडर्को (BOR) �ापना कर आ�थक वषर्को ला�ग कर �तन� �म�त
(जनवरी १) स� मूलभूत स�ि�को मू�ांकन समी�ा गनर्को लागी हो।
बीओआर (BOR) ले स��तको मू�ाँकन �ब�द्ध गुनासोको समथर्नमा सबै
उपल�ध मा�य प्रमाणह� मा�थ �वचार गदर्छ। बीओआर (BOR) ले करको
बारेमा गुनासो सु�दैन। बीओआर (BOR) को उद्दे� स�ि� मा�लकको
स��ीको मू�ांकनको उ�चत समी�ाको ला�ग सहयोग प्रदानगनुर् हो।
तपा�को स��ीको मू�ांकन गनुर्होस्
बीओआर (BOR) एउटा तीन सद�ीय स�ि� मू�ांकन समी�ा �यानल हो
जसमा काउ�टी लेखा परी�क, काउ�टी कोषा��, र एकजना काउ�टी आयु�
बोडर्को सद� वा उनीह�को प्र�त�न�धह� समावेश ��छन्।

सुनुवाई बनाम मध्यस्थता
सं शोधन बोडर्को धेरै उजुरीह�को ला�ग औपचा�रक �यि�गत सुनुवाईको
आव�कता ��छ। ताप�न, तपा�को मुद्दा म��ताका ला�ग यो� �नसक्छ,
तपा�लाई फ्र्यांकिलन काउ�टी लेखापरी�क कायार्लयको म��ता कायर्क्रम
माफर् त अनौपचा�रक कु राकानीको ढाँचामा तपा�को स��ीको मू�बारे
छलफल गन� अवसर िदइनेछ। सबै बीओआर (BOR) गुनासोह�
कमर्चारीद्वारा समी�ा ग�र�छ र म��ताको ला�ग मापद�यो�
�यि�ह�लाई म��ता कायर्क्रममा पठाइ�छ।

मध्यस्थता

तपा�को सम्पित्तको मल्
ू यांकनको
सम्झौतामा पग्ु नह
ु ोस्
म��ता एक अवसर हो जहाँ एक �त�त्र र तट� (म��कतार्) �यि�ले
स��ी मा�लक र लेखा परी�कको कायार्लय बीच स�ि� मू�ांकन स��धमा
एक �ैि�क सम्झौतामा उनीह�लाई सहयोग पुर्याउन सं वाद र कु राकानीगनर्
सहयोग पुर्याउँ छ। यो कु रा सं शोधन बोडर्को सुनुवाई प्रिक्रया भ�दा बािहर
ग�र�छ। यद्य�प, बीओआर (BOR) ले म��तामा पुगेको कु नैप�न सम्झौता
�ीकृ तगनर् अ�नवायर् छ।

कसर� उजु र � फाइल गन�
�यी �नद�शनह� कानूनी स�ाहको �पमा प्रयोगगन� उद्दे�को ला�ग होइनन्�

उजूरी फारमह�को ला�ग franklincountyauditor.com/realestate/board-of-revision मा हेनुहोस वा (614) 525-3913 न�रमा
फोन गनुर्होस र �यसको एउटा प्र�त�ल�प तपा�लाई पठाइनेछ।
तपा�ले जुन कर-बषर्मा फाइल गनुर्��छ �यहीमात्र हेनुर् सं शोधन बोडर्लको
कायर्�त्रे हो। कु नै लाई अ�घ�ा वषर्ह�बारे �वचार ग�रनेछैन ।
गुनासोह� माचर् ३१ स� �ीकार ग�रनेछ (वा �यस प�छको कायर्िदन यिद माचर्
३१ स�ताह�तमा पछर् भने)।

उजरु � फाइल गनर् स�कन्छ:
�यि�गत उपि��थमा वा �लाकद्वारा
373 S. High St., 20th Floor
Columbus, OH 43215
माचर् ३१ भ�दा प�छको पो�माकर् �नु�दैन (वा �यस प�छको
कायर्िदन यिद माचर् ३१ स�ताह�तमा पछर् भने)
इमेल द्वारा: bor@franklincountyohio.gov
�ा� माफर् त: (614) 525-6252

तपाइँको उजरु �संग के बझ
ु ाउने?

�न�� बजार मू� प्रमा�णतगनुर् फाइल गन�को उ�रदा�य�व हो।
�न� कागजातह�ले तपाइँ को गुनासो द्रतु समाधानको ला�ग मद्दत
गनर्सक्छ:
तपा�को स��ीको आ�त�रक ��त वा अव�ाको फोटोह�।
हालसालैको �त�त्र शु� मू�ांकन।
भखर्रै बेचेको स��ीह�को कागजात, �बक्र� र खरीद
सम्झौताको प्र�त�ल�प।
आय र �यय �बवरण, यिद लागू भएमा।
तुलना�क �बक्र�ह�।

जब तपाईले तपाइँ को सुनुवाईको सूचना प्रा�त गनुर्��छ, कृ पया
franklincountyauditor.com/real-estate/board-ofrevision मा पो� ग�रएको अ�ास र प्रिक्रयाह�को �नयमह� समी�ागनर्
के िह समय �लनुहोस् । बीओआर (BOR) को सुनुवाई अदालतको मुद्दासँ ग
�म�ोजु�ो ��छ, सा�ीह�, द�ावेज़ र �नयमह� आिद।

को उपिस्थत हुन्छन ्?
लेखा परी�क, आयु�ह�को बोडर्, र कोषा��
प्र�त�न�ध�वगन� तीन सुनुवाई अ�धकारीह�को �यानल।
गुनासोगन�को प�बाट स�ि� मा�लक, उनीह�को कानूनी
प्र�त�न�ध�व, र/वा �श�ा बोडर् समावेश गनर् सिक�छ।

सन
ु व
ु ाईमा के हुन्छ?

एक सुनुवाई अ�धकारीले मुद्दा पेश गदर्छ र �यसप�छ तपाइँ लाई
आफ्नो नाम भ�न लगाउने छन्।
अपील दायर गन� ("उजुरीकतार्") पाट�को �पमा, तपा�ले
पिहले आफ्नो मुद्दा प्र�ुत गनुर्�नेछ, तपाईले खो�ु भएको
मू�ाँकनको समथर्नमा तपाईले प्र�ाव गनुर्भएको सबै प्रमाण र
गवाही पेश गनुर्�नेछ।
कु नै प�न �यि� जसले गवाही िद�छ उसले गवाहीको �पमा
शपथ �लनेछ।
प्रमाणका ला�ग पेश ग�रएका सबै कागजातह�मा �च�ह
लगाइनेछ र बोडर्मा रा�खनेछ।
तपा�को प्र�ुतीकरणको अ��यमा, बाँक� पाट�ह�को समूहले
वा सुनुवाई अ�धकारीले तपा�लाई प्र�ह� (�दोहोरो-जाँच�)
गनर् सक्छन्।
सुनुवाई सामा�यतया १०–३० �मनेटको �नेछ।

�नणर्य क�हले �लईन्छ त?

बीओआरको सुनुवाई समा�त भएप�छ, बोडर्का तीन सद�ले
बीओआरको कायर्वाहीको रेकडर्, प्र�ुत ग�रएको गवाही र प्रमाणको
ला�ग पेश ग�रएको द�ावेज मा�थ �वचार गन�छन्। जब एउटा
�नणर्यमा पुगेप�छ, यसबारे सबै पाट�ह�लाई ईमेल माफर् त, यिद प्रदान
ग�रएको छ भने, वा प्रमा�णत �लाक माफर् त जानकारी गराईनेछ।

