
खण्ड ४ संख्या ८ 

व्यवसाय कर सम्बन्धी काययववधध, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

यस नगरपाधिका के्षत्रधित्र सञ्चािन हनुे व्यवसायकहरुको दताय, नववकरण, धनयमन र 
खारेजी तथा व्यवसायकहरुको बगीकरण सम्बन्धी ववषयमा प्रकृयागत स्पष्टता ल्याई 
व्यवसायमैत्री वातावरण धनमायण गनय र व्यवसाय करिाई व्यवस्स्थत एवम ्प्रिावकारी 
रुपमा कायायन्वयन गनय वाञ्छनीय िएकोिे चौदण्डीगढी नगरपाधिकाको काययपाधिका 
बैठकिे नगरपाधिकाको. तहको राजश्व ऐन,२०७६ को दफा ३८ बमोस्जम यो 
काययववधध बनाई िागू गरेको छ। 

 

                          पररच्छेद १ 

                          प्रारस्म्िक 

१. संस्क्षपत नाम र प्रारम्िाः (१) यो काययववधधको नाम “ चौदण्डीगढीको व्यवसाय 
कर सम्बन्धी कायायववधध,२०७७” रहेको छ।  

 २) यो काययववधध चौदण्डीगढी नगरपाधिका के्षत्रिर िागू हनुेछ र ऐन र यस  
काययववधध बमोस्जम कर बझुाउन ुपने दावयत्व िएको व्यस्ि जहााँसकैु रहे बसेको िए 
पधन धनजको हकमा समेत िागू हनुेछ। 

३)  यो काययववधध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको धमधत देस्ख िागू हनुेछ। 

२. पररिाषााः धबषय वा प्रसंगिे अकाय अथय निागेमा यो काययववधधमा 

 क) “ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 



  ख) “कर” िन्नािे ऐन र यस काययववधध बमोस्जम यस नगरपाधिकािे आफ्नो के्षत्र 
धित्रको व्यवसायमा पूाँस्जगत िगानी, व्यवसायको प्रकृत र आधथयक कारोबारका 
आधारमा बगीकरण बगीकरण गरी दताय र नववकरणमा िगाउन सक्न े व्यवसाय 
करिाई सम्झनपुछय र यो शब्दिे व्यवसाय करको अधतररि कानून बमोस्जम सोमा 
िाग्ने व्याज वा हजायना वा  शलु्क वा जररवाना समेतिाई जनाउाँछ। 

(ग) “कर अधधकृत” िन्नािे यस नगरपाधिकाको प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत सम्झन ु
पछय र सो शब्दिे कर अधधकृतको रुपमा काम गनय स्जम्मेवारी प्राप्त प्रमखु प्रशासकीय 
अधधकृतद्धारा प्रत्यायोस्जत अधधकार प्रयोग गने गनगरपाधिकाको कमयचारीिाई समेत 
जनाउाँछ। 

घ) “कर एकाइ ”  िन्नािे यस नगरपाधिकामा कर सम्बन्धी काम, कारवाही र धनणयय 
गने स्जम्मेवारी प्राप्त काययपाधिकाको कायायिय अन्तरगतको वविाग 
÷महाशाखा÷शाखा÷उपशाखा वा राजवस्व प्रशासनका िाधग गठन गररएको प्रशासधनक 
एकाइ सम्झन ुपछय। 

ङ) “करदाता” िन्नािे ऐन र यस काययववधध बमोस्जम कर धतनुयपने दावयत्व िएका 
व्यस्ि, फमय वा स)स्थािाई सम्झन ुपदयछ र यो शब्द संस्थािाई सम्झन ुपदछय र यो 
शब्दिे कर अधधकृतिे कुनै  करको वववरण बझुाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै 
कारबाही शरुु गरेको व्यस्ििाई समेत जनाउाँछ। 

च) “काययपाधिका ”  िन्नािे चौदण्डीगढी नगर काययपाधिका सम्झन ुपदछय। 

छ) “काययववधध ” िन्नािे व्यबसाय कर सम्बन्धी काययववधध, २०७६ सम्झन ुपदछय । 

ज) “कायायिय ” िन्नािे चौदण्डीगढी नगर काययपाधिकाको काययिय सम्झन ुपदछय र 
यो शब्दिे नगरपाधिकाको संगठन संरचनामा रहेको 



वविाग÷महाशाखा÷शाखा÷उपशाखा वा राजस्व प्रशासनका िाधग गठन गररएको 
प्रशासधनक एकाई वा वडा कायायिय समेतिाई जनाउाँछ। 

झ)“नगरपाधिका”  िन्नािे चौदण्डीगढी नगरपाधिका सम्झन ुपदयछ।  

ञ) “व्यवसाय” िन्नािे नगरपाधिका के्षत्रधित्र संचािन गररने कुनै पधन प्रकारको 
उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य प्रकृधतका व्यावसावयक कारोबार सम्झन ुपदयछ। 

ट) “वडा कायायिय” िन्नािे नगर काययपाधिका अन्र्तगतको वडा कायायियिाई सम्झन ु
पदयछ। 

 

ठ) “प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत”िन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को 
दफा ८४ कमोस्जम धनयिु नगरपाधिकाको प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतिाई सम्झन ु
पदयछ। 

 

 

                         पररच्छेद २ 

      व्यवसाय दताय, नवीकरण र बगीकरण सम्बन्धी व्यवस्था  

 

 

३. दताय गरी व्यवसाय सञ्चािन गनुयपनेाः (१) नगरपाधिका क्षेत्रधित्र व्यवसाय 
सञ्चािन गनय चाहान े व्यस्ि वा संस्थािे अधििेख प्रयोजनको िाधग नगरपाधिकामा 
व्यवसाय दताय गनुयपनेछ। 



 तर,व्यवसाय सञ्चािन गनुयपूवय प्रचधित कानून बमोस्जम तोवकएको धनकाएबाट 
अनमुधत धिनपुने अवस्थामा सम्बस्न्धत धनकायबाट अनमुधत धिनपुने दावयत्व सम्बस्न्धत 
व्यवसाय सत्तचािन गने व्यस्िको हनुेछ। 

२) यो काययववधध प्रारम्ि हनु ु अगावै नगरपाधिकामा दताय नगरी सञ्चािन िैरहेका 
व्यवसाय समेत यस काययववधध बमोस्जम अधनवायय रुपमा दताय गराउन ुपनेछ।  

३) उपदफा (२) बमोस्जम व्यवसाय दताय गने प्रयोजनका िाधग कायायियिे धनस्ित 
अवधध तोकी व्यवसाय दताय गराउनका िाधग अनसुचुी –१ बमोस्जमको ढााँचामा सूचना 
प्रकाशन गनेछ। 

 ४) उपदफा (३) बमोस्जमको सचुनािाई कायायियिे रेधडयो,टेधिधिजन, पत्रपधत्रका 
िगायत अन्य उपयिु संचार माध्यमद्धारा प्रचार प्रसारको व्यबस्था धमिाउन सक्नछे 
।  

५) उपदफा (२) बमोस्जम दताय नगरी सञ्चािन िएका व्यवसायिाई काययियिे 
धनजिे धतनुय पने कर असिु उपर गरर व्यवसाय वन्द गनय÷गराउन सक्नेछन।् 

४. व्यवसाय दतायको िाधग दरखास्त ददन ेर दताय गनेाः  

१) नगरपाधिका के्षत्रधित्र व्यवसाय सञ्चािन गनय चावहन ेव्यस्ि वा संस्थािे अनसुसु्च 
२ मा उल्िेस्ख्त ढाचामा कायायियमा दरखास्त ददन ुपनेछ।  

२) उपदफा (१) बमोस्जमको दरखास्त ददाँदा देहायका वववरण तथा कागजात समेत 
संग्िन गरेको हनुपुनेछाः 

क) व्यवसायीक नेपािी नागररकताको प्रधतधिवप, 



ख) प्रचधित काननु बमोस्जम अन्य धनकायबाट व्यवसाय दताय र इजाजत प्रात्त गरेको 
प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप, 

ग) गैर नेपािी नागररकको हकमा सम्वस्न्धत देशको नागररकता वा नागररक जधनन े
प्रमाण पत्रको प्रधतधिवप  

घ)सम्वस्न्धत वडा कायायियको धसफाररस  

ङ)कायायियिे तोकेको अन्य वववरण तथा कागजातहरु  

च) सञ्चािकको दईु प्रधत पासपोटय साईजको फोटो  

३) उपदफा (१) बमोस्जम दरखास्त प्राप्त िएपधछ कायायियिे सो उपर आवस्यक 
जााँचबझु गरर आधथयक ऐनमा तोके बमोस्जमको दताय शूल्क धिई व्यवसाय दताय गनेछ 
।  

४) उपदफा (३) बमोस्जम व्यवसाय दताय िएपधछ कर एकाईिे दताय िएको 
व्यवसायको वववरण अनसूुची –३ बमोस्जमको  व्यवसाय दताय वकताबमा उल्िेखगरी 
व्यवसायको िगत कायम गनेछ। 

५) उपदफा (३) बमोस्जम व्यवसाय दताय िएपधछ कर एकाईिे धनवेदकिाई अनसूुची 
–४ को ढााँचामा व्यवसाय दतायको प्रमाणपत्र उपिव्ध गराउनेछ। 

 ६) वडा  कायायियमै व्यवसाय दताय गने व्यवस्था धमिाएको अवस्थामा यस दफा 
बमोस्जम व्यवसय  दतायको िाधग दरखास्त धिन ेर व्यवसाय दताय गरी प्रमाणपत्र ददने 
कायय सम्बस्न्धत वडा कायायियिे गनेछ। 

७) उपदफा (६) बमोस्जम दताय िएका व्यवसाहरुको वववरण माधसक रुपमा कर 
एकाइमा पठाउन ुपनेछ। 



  ८) कुनै व्यस्िको नाममा एउटै उदेश्य िएको एकिन्दा बढी स्थानमा व्यवसाय 
सञ्चािन गनुयपने िएमा प्रचधित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था िएको अवस्थामा बाहेक 
छुटाछुटै व्यवसाय दताय गरान ुपनेछ। 

 ९) एक पटक व्यवसाय दताय िएपधछ दताय खारेजीको धनवेदन नपरेसम्म सो व्यवसाय 
सञ्चािनमा रहेको मानी कर असिु गररनछे। 

१०) कायायियिे यस दफा बमोस्जम दताय िएका व्यवसायको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप 
सवहत दताय सम्बन्धी वववरण चौमाधसक रुपमा सम्बन्धी आन्तररक राजस्व कायायिय 
वा करदाता सेवा कायायियिाई समेत पठाउन ुपनेछ। 

५. व्यवसाय नववकरण गनुयपनेछाः (१) दफा ४ बमोस्जम दातय िएका 
व्यवसावयकहरुिे वावषयक रुपमा व्यवसाय कर चतु्ता गरी व्यवसायको नववकरण गरान ु
पनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम कर चिुा गरी नववकरण गराउने कायय प्रत्येक आधथयक 
वषय धित्र गराई सक्नपुनेछ। 

३) उपदफा (२) बमोस्जम करचिुा गरी नववकरण गने कायय चाि ुआधथयक वषयको 
आस्श्वन मसान्त धित्र गने करदातािाई नगरपाधिकाको प्रचधित कानूनबमोस्जम छुट 
सवुवधा उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

६. घमु्ती सेवा सञ्चािन गनय सवकनाेः (१) कायायियिे यस काययववधध बमोस्जम 
व्यवसायको दताय, नववकरण र खारेजी सम्बन्धी काययको सहजताका िाधग 
व्यवसायीिाई पायक पने स्थानमा घमु्ती सेवा सञ्चािन गनय सक्नछे। 

७. व्यबसायको बगीकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः नगरपाधिकािे व्यवसाय कर प्रयोजनका 
िाधग आफ्नो  के्षत्रधित्र सञ्चािन हनुे व्यवसायिाई व्यवसायको वकधसम, कारोवार तथा 



पूाँजी िगानी एवं स्थानगत अवस्था समेतका आधारमा अनसूुची–५ मा उल्िेस्खत 
ढााँचामा वधगयकरण गनय सक्नेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम वधगयकरणगने कायय व्यवसाय दताय गदायकै बखत गररन ेर 
सोको व्यहोरा व्यवसाय प्रमाणपत्रमा नै उल्िेख गनपुनेछ। 

३) कर अधधकृतिे व्यवसाय कर धनधायरण गदाय उपदफा (१) बमोस्जम कायम 
गररएको वधगयकरणिाई आधार मानी गनुयपनेछ। 

 

 

 

 

 

                   पररच्छेद – ३ 

               वववरण हेरफेर सम्बन्धी व्यवस्था 

 

८. वववरण हेरफेर िएमा जनाकारी गराउनपुने  (१) करदातािे व्यवसाय सञ्चािन 
गदाय धनवेदन साथ पेश गरेका ववबरणमा हेरफेर, पररवतयन वा नामसारी गनुयपने धएका 
त्यसको कारण परेको धमधतिे तीस ददनधित्र धनवेदन माफय त कायायियमा जनाकारी 
ददन ुपनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम धनवेदन परेमा कायायियिे आवश्यक जााँचबझु गरी व्यहोरा 
मनाधसव देस्खएमा धनवेदन परेको पैतीस ददनधित्र धबवरण हेरफेर िएको कारण 
व्यवसायको प्रकृधत र कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको वकधसममा संशोधन हनु ेरहेछ 



िने सो प्रकृधतको व्यवसायको िाधग तोवकएको कर रकम र वववरण हेरफेर वापत 
आधथायक ऐनमा तोवकएको दस्तरु धिई वववरण संशोधन गररददन ुपनेछ। 

३) उपदफा (२) बमोस्जम संशोधन गररएको वववरणको व्यहोरा कर एकाईकिे 
व्यवसाय दताय वकताब र प्रमाणपत्रमा समेत उल्िेख गरी सोको वववरण पन्र ददन 
धित्र सम्बस्न्धत आन्तररक राजस्व कायायिय वा करदाता सेवा काययियमा पठाउन ु
पनेछ।  

४) उपदफा (२) बमोस्जम व्यवसायको प्रकृधत र कारोवार गने वस्त ुतथा सेवाको 
वकधसममा पररवयतन िै हनुे नयााँ प्रकृधतको व्यवसायको कर साववकको प्रकृधतको 
धनधमत्त तोवकएको करिन्दा बढी िाग्ने िएमा सो फरक रकम मात्र असिु गररनेछ र 
कम िाग्ने अवस्थामा आगामी आधथयक वषयदेस्ख नयााँ कायम हनु ेदरिे कर धिने गरी 
चाि ुआधथयक वषयको हकमा साववककै प्रकृधत बमोस्जम कर असिु गररनेछ। 

 ५) यस दफा बमोस्जम वववरण हेरफेर सम्बन्धी कायय वडा कायायिय माफय त हनु े
व्यवस्था धमिाइएको अस्थामा हेरफेर िएको ववव।ण पन्र ददनधित्र कर एकाइ र 
सम्बस्न्धत आन्तररक राजस्व कायायिय वा करदाता सेवा कायायियिाई उपिब्ध गरान ु
पनेछ। 

९. साझेदार थपघट र टाउाँसारी सम्बन्धी प्रकृयााः (१) एक व्यस्ि वा एकिन्दा बढी 
व्यस्िको नाममा दताय  कायम िएको व्यवसायमा साझेदार थपघट गनुय परेमा 
आवश्यक कागजात समेत संिग्न राखी कायायियमा धनवेदन ददनपुनेछ । 

२) उफदफा (१) बमोस्जम धनवेदन परेमा सम्बस्न्धत कर एकाइिे आवश्यक 
जााँचबझु गरी चाि ुआधथयक वषय सम्मको कर असिु गरी आधथयक एनमा तोवकएको 
दस्तरु धिई प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतको स्वीकृधतिे साझेदार थपघट सम्बन्धी 
वववरण कायम गरी सोको जानकारी सम्बस्न्धत व्यवसायी र वडा कायायियिाई समेत 



ददन ुपनेछ।३) गाउाँ÷नगरपाधिका क्षेत्रधित्र एक स्थानमा सञ्चािनमा रहेको व्यवसाय 
नगरपाधिका के्षत्रधित्र कै अको स्थानमा ठाउाँसारीको िाधग धनवेदन परेमा कर 
एकाईिे आवश्यक जााँचबझु गरी चाि ु आधथयक वषय सम्मको कर असिु गरी 
कायायियको िगत तथा व्यवसाय दताय प्रमाणपत्रमा समेत वववरण अध्यावधधक 
गररददन ुपनेछ। 

४) उपदफा (३) बमोस्जम ठाउाँसारी िएको जानकारी सम्बस्न्धत वडा तथा साववकको 
वडा कायायिय र सम्बस्न्धत आन्तररक राजस्व कायायिय वा करदाता सेवा 
कायायियिाई समेत ददनपुनेछ। 

५) नगरपाधिका के्षत्रधित्र सञ्चािनमा रहेको व्यवसाय नगरपाधिका क्षेत्रिन्दा बावहर 
अको स्थानमा ठाउाँसारीको िाधग धनवेदन परेमा कर एकाईिे आवश्यक जााँचबझु गरी 
चाि ुआधथयक वषय सम्मको कर असिु गरी कायायियको िगतमा वववरण अध्यावधध 
गरी ठाउाँसारी जाने स्थानीय तहिाई िेखी पठाई सोको जानकारी सम्बस्न्धत 
व्यवसायी र वडा कायायियिाई समेत ददन ुपनेछ। 

६)उपदफा (२), ४) र (५) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त िएपधछ सम्बस्न्धत वडा 
कायायियिे आफ्नो व्यवसाय िगत वकताबमा वववरण जनाई िगत अध्यावधधत गनुय 
पनेछ। 

७) उपदफा (५) बमोस्जम िगत खारेजको िाधग िेखी गएपधछ तोवकएको समयधित्र 
सम्बस्न्धत कायायियमा गई व्यवसायको दताय िगत कायम गरान ु सम्बस्न्धत 
व्यवसायको कतयव्य हनुेछ। 

१०. वववरण माग गनय र धनदेशन ददनसक्नेाः (१) कुनै पेशा, व्यवसाय वा व्यापारको 
सम्बन्धमा वववरण नबझुाएमा वा वववरण दास्खिा गदाय व्यहोरा फरक पारी दास्खिा 



गरेको िनी शंका गनय सवकने आधार र कारण िएमा कर अधधकृतिे धनजिाई आधार 
र कारण खोिी वववरण दास्खिा गनय आदेश ददन सक्नेछ र 

२) उपदफा (१) बमोस्जम आदेश प्राप्त िएमा सम्बस्न्धत व्यस्ििे सो आदेश प्राप्त 
िएको धमधतिे तीस ददनधित्र कर एकाइमा वववरण दास्खिा गनुय पनेछ। 

३) उपदफा (२) बमोस्जम म्यादधित्र वववरण दास्खिा गनय नसक्न े सम्बस्न्धत 
व्यस्ििे आधार कारण खोिी समयवधी थपको िाधग धनवेदन ददएमा प्रमखु 
प्रशासकीय अधधकृतिे औपस्चत्य हेरी तीस ददनसम्मको समयवधध थप ददन सक्नेछ। 

४)यस काययववधध बमोस्जम दताय िएका पेशा वा व्यवसाय सञ्चािन गदाय सामास्जक 
सदाचार कायम राख्न ुपनेछ  र यस सम्बन्धमा कायायियिे ददन े धनदेशनको पािना 
गने गराउने दावयत्व सम्बस्न्धत व्यवसायीको हनुे। 

                      पररच्छेद ४ 

कर बझुाउन ेदावयत्व, कर धनधायरण र कर दास्खिा 

११. कर बझुाउने दावयत्व  (१) नगरपाधिकािे आफ्नो के्षत्रधित्रको व्यापार, व्यवसाय 
वा सेवामा पाँजीगत िगानी र आधथयक कारोवारका आधारमा वधगयकरण गरी व्यवसाय 
दताय र नववकरणमा सिाद्धारा स्वीकृत आधथयक ऐनिे तोकेको दरमा व्यबसाय कर 
िगाउने र उठाउनेछ। 

 २) ऐन र यस काययववधध बमोस्जम व्यबसाय कर बझुाउन ेदावयत्व व्यबसाय सञ्चािन 
गने व्यस्ि वा धनजको प्रधतधनधीको हनुेछ।   

३) कुनै व्यवसायको सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोस्जम कर बझुाउन े दावयत्व 
एकिन्दा बढी व्यस्ि उपर रहेछ िन ेकर बझुाउन ेदावयत्व सबैको समान हनुेछ र 
उनीहरु मध्ये आपसी सहमतको जनुसकैु व्यस्ििे कर  बझुाउन सक्नेछ। 



 तर, सबै करदाताबाट दामासाही िाग गरी कर असिु गररन ेछैन । 

 ४) ऐन र यस काययववधध बमोस्जम कर धतनुयपने व्यस्ि नाबािक रहेछ िन े धनजिे 
बझुाउन पने कर धनजको अधििावक वा धनजको संरक्षकिे धतनुयपनेछ। 

५) ऐन र यस काययववधध  बमोस्जम व्यबसाय दताय गराउन,े तोवकएको समयमा ववबरण 
पेश गने, बझुाउन ुपने कर तथा शलु्क वा जररवाना वा व्याज हजायना समयमै दास्खिा 
गने, कर अधधकृत वा कायायियिे माग गरेको सचुना वा तथयांक उपिब्ध गराई 
सहयोग प¥ुयाउने दावयत्व समेत करदाताको हनुेछ। 

 

१२.कर धनधायणाः (१) करदातािे दफा ४ बमोस्जम व्यवसाय दताय गदाय पेश गरेको 
वववरण पररच्छेद ३ बमोस्जम हेरफेर िएको वववरण समेतका आधारमा कर 
अधधकृतिे कर धनधायरण गनेछ। 

  २) यस काययववधध बमोस्जम करदातािे पेश गरेको वववरण गित वा झठुो देस्खएमा 
वा वववरण यथाथय देखाएको िनी ववश्वास गनय सवकन े मनाधसव कारण नदेस्खएको 
अवस्थामा कर अधधकृतिे कर पररक्षण गरी कर धनधायरण गनय सक्नेछ। 

  ३) उपदफा (२) बमोस्जम कर धनधायरण गनुयपने देस्खएमा कर धनधायण गनुयपने 
देस्खएकोमा कर अधधकृतिे करदातािाई आधार र कारण खिुाई आफ्नो स्पष्टीकरण 
पेश गनय पन्र ददनको सचुना ददन ुपनेछ। 

४) उपदफा (३) बमोस्जम सचुना प्राप्त िएकोमा करदातािे सचुनमा तोवकएको 
म्यादधित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुय पनेछ। 



    ५) कर अधधकृतिे उफदफा (४) बमोस्जम तोवकएको म्यादधित्र स्यष्टीकरण पेश 
गरेकोमा सो समेतिाई आधर मानी तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेको अवस्थामा यस 
दफा बमोस्जमको कर धनधायरण गनुय पनेछ। 

 

१३. कर धनधायरणको सूचनााः (१) दफा १२ बमोस्जम कर अधधकृतबाट कर धनधायरण 
िएपधछ करदातािे बझुाउन ुपने कर रकम , स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर 
समेत उल्िेख गरी अनसुचुी ६ बमोस्जमको ढााँचामा करदातािाई कर धनधायरणको 
सूचना ददन ुपनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम कर धनधायरणको सूचना प्राप्त िएपधछ करदातािे सो 
सूचनामा उस्ल्िस्खत स्थान र समय सीमाधित्र कर दास्खिा गनुय पनेछ। 

३) उपदफा (१) बमोस्जम तोवकएको बैंक खातामा कर दास्खिा गरेको अवस्थामा 
करदातािे त्यसको बैंक िौचर कायायियमा बझुाउन ुपनेछ। 

४) कायायियिे यस काययववधध बमोस्जम धनधायर गररएको कर ववद्यधुतय माध्यमबाट 
समेत ििुानी गने व्यवस्था धमिाउन सक्नछे।  

१४. कर दास्खिा गनुयपनेाः (१) करदातािे ऐन र यस काययववधध बमोस्जम प्रत्येक 
आधथयक कषयको धनधमत्त धतनपुने कर रकम सोही आधथयक बषयको आषढ मसान्तधित्र 
कायायियमा गनुय पनेछ। 

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको िएता पधन करदातािे चाहेमा कुनै 
अधथयक बषयको कर रकम कायायियिे तोकेको बैंक खातामा अस्घल्िो बषयमा समेत 
दास्खिा गनय सक्नछे। 



३) उपदफा (२) बमोस्जम अधिम रुपमा कर दास्खिा गदाय पाउने छुट सवुवधा 
नगरपाधिकाको प्रचधित कानूनमा तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

१५. कर दास्खिाको धनस्सा ददनपुनेाः करदातािे ऐन र यस काययववधध बमोस्जम 
बझुाउन ु पने कर रकम दास्खिा गरेपधछ कायायियिे करदातािाई तत्काि त्यसको 
धनस्सा ददन ुपनेछ। 

१६. कर असिुी सम्बन्धी  व्यवस्थााः (१) ऐन र यस काययववधध बमोस्जम असिु 
उपर गनुयपने कर पावतको रकम करदातािे दफा १४ बमोस्जम तोवकएको अवधधमा 
दास्खिा नगरेमा कर अधधकृतिे प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतको पूवय स्वीकृती धिई 
देहायको एक वा एकिन्दा बढी तररका अपनाई कर असिु गनय सक्नछे। 

क) करदातािाई वफताय गनपुने िए त्यसमा कट्टी गरेर। 

ख) नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार नगरपाधिकाका वा सरकारी स्वाधमत्वका 
संघसंस्थाबाट करदातािे पाउने रकमबाट कट्टी गनय िगाएर। 

ग) बैंक वा ववत्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टी गनय िगाएमा। 

घ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर। 

ङ) करदाताको चि तथा अचि सम्पस्त्त दावी वा रोक्का गरेर। 

च) करदाताको  सम्पस्त्त एकैपटक वा पटकपटक गरी तोवकएबमोस्जम धििामववक्री 
गरेर। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रकृया प्रारम्ि गनुयअस्घ करदातािाई पन्र ददनको म्याद 
सवहत धिस्खत जानकारी गराउन ुपनेछ। 



 ३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोस्जम धििामको कारवाही शरुु िएपधछ सो 
कारवाही समाप्त हनुपूुवय करदास्खिा गनय ल्याएमा बझुाउन बााँकी कर रकमको थप 
पााँच प्रधतशत शलु्क  सवहत असूि गररनेछ। 

४) धििामबाट प्राप्त रकम करदातािे धतनुयपने कर रकमिन्दा बढी िएमा बढी 
िएजधत रकम  साठ्ठी ददनधित्र सम्बस्न्धत करदातािाई वफताय ददनपुनेछ। 

 ५) उपदफा (४) बमोस्जम रकम वफताय गदाय धनजिे उपिब्ध गराएको बैंक खातामा 
जम्मा गररददन ुपनेछ। 

                        पररच्छेद ५ 

           व्यवसाय दताय खारेजी तथा दण्ड जररवाना 

 

१७. व्यवसाय दताय खारेज गनय सवकनाेः (१) कुनै करदातािे व्यवसाय बन्द गनय 
चाहेमा यस ऐन बमोस्जम िाग्ने कर बझुाई व्यवसाय दताय खारेज गनय धनवेदन ददन 
सक्नछे। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम धनवेदन नपरेसम्म व्यवसाय सञ्चािनमै रहेको मानी कर 
असिु उपर गररनेछ। 

३) व्यवसायीिे यस काययववधध बमोस्जम दताय िएको व्यवसाय बन्द गनय चाहेमा सोको 
कारण खोिी सम्बस्न्धत वडा कायायियमा धनवेदन ददन ुपनेछ। 

 ४) उपदफा (३) बमोस्जम धनवेदन प्राप्त िएपधछ वडा कायायियिे आवश्यक 
जााँचबझु गरी चाि ुआधथयक बषयसम्मको कर रकमम असिु गरी व्यावसाय खारेजीको 
िाधग कर एकाईमा धसफररस सवहत पठाउन ुपनेछ। 



  ५) उपदफा (४) बमोस्ज वडा कायायियबाट धसफाररस िै आएपधछ कर एकाइिे 
कागजात अध्ययन गरी िगत कट्टा बापत आधथयक ऐनमा तोवकएको दस्तरु धिई िगत 
कट्टा गरी सोको जानकारी सम्बस्न्धत वडा कायायिय, व्यवसायी र सम्बस्न्धत 
आन्तररक राजस्व कायायिय वा करदाता  सेवा कायायियिाई ददनपुनेछ। 

६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेस्खएको िएता पधन यो काययववधध िागहुनु ुपवुय 
दताय िई ववगत देस्ख नै सञ्चािनमा नरहेका व्यवसायको हकमा िगत कट्टाको िाधग 
कायायियिे धनस्ित अवधध तोकी आवश्यक प्रमाण सवहत धनवेदन पेश गनय सूचना 
प्रकाशन गनय सक्नेछ। 

   (७) उपदफा (६) बमोस्जम िगत कट्टा गदाय अपनाउन ुपने अन्य काययववधध समय 
सयमा काययपाधिकािे तोवकएको बमोस्जम हनुेछ। 

१८. कर नधतनेको वववरण प्रकाश गनय सक्नेाः (१) ऐन र यस काययववधध बमोस्जम 
कर बझुाउनपुने अवधधधित्र कर  नबझुाएमा आधथयक ऐनमा तोवकएको दरमा जररवाना 
सवहत कर असिु गररनेछ। 

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको िएता पधन दफा १७ को उपदफा (६) 
बमोस्जम िगत कट्टा हनुे व्यवसायको हकमा यस दफा बमोस्जमको जररवाना िगाइन े
छैन। 

१९. कर नधतयनेको वववरण प्रकाशन गनय सक्नाेः नगरपाधिकािे ऐन तथा यस 
काययववधध बमोस्जम धतनुय बझुाउन ुपने कर रकम दास्खिा नगने व्यस्ि वा संस्थाको 
नाम काययपाधिकाबाट धनणयय गरी सावयजधनक गनय सक्नेछ। 

२०. व्यवसाय सञ्चािन निएको धसफाररस ददनसक्नाेः (१) प्रचधित कानून बमोस्जम 
दताय िएका व्यवसाय ववववध कारणिे सत्तचािनमा नै आउन नसवक व्यवसाय वन्दका 



िाधग सम्बस्न्धत धनकायको नाममा धसफाररस धिन चाहन ेव्यस्ि सोको ववस्ततृ कारण 
उल्िेख गरी संिव िएसम्मका प्रमाण संिग्न राखी  सम्बस्न्धत वडा कायायियमा 
धनवेदन ददन ुपनेछ।  

२) उपदफा (१) बमोस्जम धनवेदन प्राप्त िएपधछ वडा कायायियिे आवश्यक जााँचबझु 
गरी व्यहोरा मनाधसव देस्खन आएमा आधथयक  ऐनमा तोवकएको दस्तरु ददई व्यवसाय 
सञ्चािनमा नरहेको व्यहोरा खिुाई आफ्नो िगत कट्टा गरी व्यवसाय खारेजीको िाधग 
सम्बस्न्धत धनकायमा धसफररस गने र सोको जानकारी कर एकाइिाई समेत 
ददनपुर्र्नेछ। 

३) उपदपफा (२) बमोस्जम कडा कायायियबाट गररन े िगत सम्बन्धी अन्य 
काययववधध समय समयमा काययपाधिकािे तोवकए बमोस्जम हनुेछ। 

२१. व्यवसाय दताय÷नववकरण नगरी सञ्चािन गरेमा कारवाही हनुाेः (१) नगरपधिका 
क्षेत्रधित्र प्रचधित कानून र यस काययववधध बमोस्जम दताय वा नववकरण नगरी व्यवसाय 
सञ्चािन गरेको पाइएमा कायायियिे सम्बस्न्धत व्यवसायीकिाई पैधतस ददनको म्याद 
ददई व्यवसायको  दतायको िाधग पत्रचार गनुयपनेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम व्यवसाय दताय वा नववकरणका िाधग जनाउ ददएको 
धमधतिे पैधतस ददनधित्र व्यवसाय दताय वा नववकरण नगरेमा सम्बस्न्धत व्यस्िको 
हकमा नगरपाधिकाबाट प्रवाह हनु ेसबै वकधसमका सेवा सवुवधाहरु बन्द गनय सवकनेछ 
। 

३) उपदफ (२) बमोस्जम सेवा सवुवधा रोक्का राखेको तीन मवहनाधित्र पधन व्यवसाय 
दताय वा नववकरण नगरी व्यवसाय सञ्चािन गरेमा नगरपाधिकािे बााँकी बक्यौता कर 
तथा जररवाना दफा १६ को उपदफा (१) बमोस्जम असिु उपर गरी दताय खारेजीका 
िाधग सम्बस्न्धत धनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ। 



४) उपदफा (३) बमोस्जम दताय खारेजीका िाधग िेखी पटाउन ु पूवय त्यस्ता 
व्यवसायीको सूची सावयजधनक गनय सवकनेछ। 

५) यस दफा बमोस्जम व्यवसाय वन्दको िाधग सम्बस्न्धत धनकायमा िेखी पठाउन ु
पूवय सम्बस्न्धत व्यवसायीिाई आफ्नो सफाई पेश गने पयायप्त मौका ददन ुपनेछ । 

 

 

                                 पररच्छेद ६ 

                                  ववववध 

२२. प्रधतधिवप ददन सक्नाेः (१) व्यवसायको दताय प्रमाणपत्र हराएमा ,च्याधतएमा वा 
यस्तै अन्य कारणिे नयााँ प्रमाणपत्र उपिव्ध गराउन ुपने अवस्था िएमा कर एकाईिे 
आवश्यक जााँचबझु गरी आधथयक ऐनिे तोकेको  प्रधतधिवप दस्तरु धिई प्रधतधिवप 
प्रमाणपत्र  जारी गनय सक्नछे। 

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु करा िेस्खएको िएता पधन नववकरण गनय महि खािी 
निएको अवस्थामा नयााँ प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउाँदा यस दफा बमोस्जम दस्तरु िाग्ने 
छैन। 

२३.  प्रोत्साहन गनय सक्नाेः नगरपाधिकािे एकि मवहिा , सीमान्तकृत र उत्पीडीत 
वगय तथा ववपन्न यवुाको उद्यमशीिता ववकासिाई योगदान प¥ुयाउने प्रकृधतका 
व्यवसायिाई प्रवद्र्धन गनय आधथयक ऐन  तथा वावषयक नीधत तथा काययक्रम माफय त 
आवश्यक व्यवस्था गनय सक्नछे। 

२४. श्रधमक सम्बन्धी व्यवस्थााः व्यवसायिे नेपािको प्रचधित श्रम ऐन तथा श्रमसाँग 
सम्बस्न्धत प्रचधित धनयम कानूनको पूणय पािना गनुयपनेछ। 



२५. फोहोरमैिा तथा वातावरण व्यवस्थापनाः (१) संस्घय तथा प्रदेश कानून बमोस्जम 
प्रारस्म्िक वातावरणीय परीक्षण तथा वातवरण प्रिाव मलु्याङ्कन गरी सञ्चािन गनुयपने 
व्यवसायको हकमा प्रचधित कानून बमोस्जम सम्बस्न्धत धनकायको स्वीकृधत धिन ुपने 
दावयत्व सम्बस्न्धत व्यवसायीको हनुेछ। 

२) नगरपाधिकाधित्र सञ्चािन हनु ेउद्योग वा व्यवसायिे उत्पादन वा उत्सजयन गरेको 
फोहोरमैिा र प्रदषुणको व्यवस्थापन गने स्जम्मेवारी स्वयम ्व्यवसायी कै हनुछे। 

३) व्यवसाय सञ्चािनको क्रममा उत्पादन हनु े औद्योधगक, स्वास्थय संस्थाजन्य र 
हानीकारक फोहोरमैिा बमहेकको अन्य साधारण फोहोरमैिा नगरपाधिकािे चाहेमा 
तोकेको सेवाशलु्क धिई व्यवस्थापन गररददन सक्नेछ। 

२६. व्यवसायीिे सामास्जक उत्तरदावयत्व बहन गनुयपनेाः (१) व्यवसायीिे सामास्जक 
कानून बमोस्जम तोवकएको नाफाको अंश सामास्जक  उत्तरदावयत्व शीषयकमा छुट्याई 
नगरपाधिकाधित्र सामास्जक सेवामा खचय गनुय पनेछ।   

२) कायायियिे स्थानीय आवश्यकता र औस्चत्यका आधारमा व्यवसायीिाई सामास्जक 
उत्तरदावयत्व शीषयकमा छुट्याइएको रकम खचयगने के्षत्र तोक्न सक्नेछ। 

३) यस दफा बमोस्जम सामास्जक सेवामा गररएको खचयको वववरण व्यवसायीिे 
कायायियमा उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

२७. वडा कायायियको स्जम्मेवारीाः (१) आफ्नो वडाधित्र सञ्चािनमा रहेका व्यापार, 
व्यवसायको अधििेख अनसुचुी ७ बमोस्जमको ढााँचामा उद्यावधधक गरी सोको वववरण 
राख्न ेस्जम्मेवारी सम्बस्न्धत वडा कायायियको हनुेछ। 

२) उपदफा (१) बमोस्जम वडा कायायियमा वववरण अध्यावधधक नहुाँदासम्म 
नगरपाधिका क्षेत्रधित्रको सम्पणुय वववरण कर एकाईमा रास्खनछे। 



  ३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको िएता पधन दफा ९ बमोस्जम साझेदार 
थपघट तथा व्यवसायको ठाउाँसारी सम्बन्धी कायय काययपाधिकाको कायायियबाट 
सम्पादन गररनेछ। 

२८. अधधकार प्रत्योजन गनय सवकनाेः यस काययववधध काययन्वनको िाधग काययपाधिका 
वा प्रमखु प्रशासकीय अधधकृतमा धनवहत रहेको अधधकार मातहातका कर अधधकृतिाई 
प्रत्यायोजन गनय सवकनछे। 

२९. बाधा अड्काउ फुकाउन े अधधकाराः (१) यस काययववधध कायायन्वयनको 
धसिधसिामा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अधधकार काययपाधिकािाई हनुेछ 
। 

२) उपदफा (१) बमोस्जमको अधधकारको प्रयोग गदाय ऐन र यस काययववधधको 
मिुितु कुरािाई असर नपने गरी मात्र गनय सवकनेछ। 

३०. बचाउाः (१) यस काययववधध िेस्खएका कुरामा यसै बमोस्जम र निेस्खएको 
कुरामा प्रचधित कानून बमोस्जम हनुेछ। 

२) यस अस्घ नगरपाधिकाबाट िए गरेका कामहरु यसै काययववधध बमोस्जम िए 
गरेको माधननछे। 

 

 

                    अनसूुची–१ 

दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बस्न्धत ) 

चौदण्डीगढी नगर काययपाधिकाको कायायिय  



         बेल्टार, उदयपरु 

            व्यवसाय दताय गने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

प्रथम पटक प्रकास्शत धमधत २०७..।...।.... 

नेपािको संववधान अनसूुची ८, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ 
तथा यस नगरपधिकाको  व्यवसाय कर व्यवसायपन काययववधध, २०७६ को दफा ३ 
को उपदफा (२) बमोस्जम हािसम्म नगरपधिकामा दताय नगरी सञ्चािनमा रहेका 
कुनै पधन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा अन्य प्रकृधतका व्यवसायीक कारोबार गने 
व्यस्ि, फमय वा कम्पधनिे यो सचुना प्रकाशन िएको ३५ (पैधतस) ददनधित्र देहायका 
वववरण तथा कागजात संिग्न राखी नगरपधिकाको कायायिय वा सम्बस्न्धत वडा 
कायायियमा धनवेदन ददन ु हनु सम्बस्न्धत सबैको जानकारीको िाधग यो सूचना 
प्रकास्शत गररएको छ । यस सचुनाको म्याद धित्र धनवेदन पेश नगरी सञ्चािन हनु े
व्यवसायिाई नगरपाधिकाको व्यवसाय कर व्यवस्थापन काययववधध, २०७६ को दफा 
१६ बमोस्जम धनजिाई कायायियबाट वफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर वा नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकार, नगरपाधिका वा सरकारी स्वापमत्वका संघसंस्थाबाट 
करदातािे पाउने रकमबाट कट्टी गनय िगाएर वा बैंक वा ववस्त्तय संस्थामा रहेको 
करदाताको रकमबाट कट्टी गनय िगाएर वा करदाताको कारोबार रोक्का गरेर वा 
करदाताको चि अचि सम्पस्त्त दावी वा रोक्का गरेर  वा करदाताको सम्पस्त्त 
एकैपटक वा पटकपटक गरी धििामववक्री गरेर धनजबाट धिनपुने व्यवसाय कर 
असिु उपर गरी सोही काययववधधको दफा ३ को उपदफा (५) बमोस्जम व्यवसाय 
बन्दको कारवाही समेत चिाउन सवकनछे । 

क) व्यवसायीको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप। 



  ख) प्रचधित कानून बमोस्जम सम्बस्न्धत धनकायबाट व्यवसाय दताय र इजाजत प्राप्त 
गरेको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप। 

ग) गैर नेपािी नागररकको हकमा सम्बस्न्धत देशबो नागररक जधनने प्रमाणपत्रको 
प्रधतधिवप। 

घ) सम्बस्न्धत वडा कायायियको धसफाररस वा सरजधमन मचुलु्का।  

ङ) व्यवसाय सञ्चािनमा रहेको अवधध खलु्ने कागजातहरु (घर िाडा, पानी ववजिुी 
धतरेको रधसद, कर कायायियमा कर बझुाएको रधसद वा अन्य यस्तै कागजात) 

च) सञ्चािनकको दईु प्रधत पासपोट साईजको फोटो। 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 अनसूुची–२ 

दफा ४को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत ) 

व्यवसाय दताय÷नववकरण धनवेदन फारम 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत ज्यू , 

चौदण्डीगढी नगरपाधिका 

नगर काययपाधिकाको कायायिय 

बेल्टार, उदयपरु 

ववषय  व्यवसाय दताय ÷नववकरण सम्बन्धमा । 

    मैिे÷हामीिे धनम्न स्थानमा सञ्चािन गनय िागेको व्यवसाय दताय गनय÷सञ्चािन 
गरेको व्यवसाय नववकरण गनय आवश्यक कागजात सवहत दरखास्त गनय आएमा 
छु÷छौं । धनयमनसुार िाग्ने कर बझुाउनकुो साथै नगरपाधिकाबाट समय समयमा 
ददइने आदेश÷धनदेशन समेत पािन गनय मञु्जर छु÷छौं । साथै मैिे÷ हामीिे पेश 
गरेको कागजात तथा वववरणहरु ठीक सााँचो रहेको फरक परे कानून बमोस्जम 
कावायही िएमा मञु्जर छु÷छौं । 

१. व्यवसायीको नाम  ाः, थर....................................................... 

           (फमय कम्पनीको हकमा मखु्य व्यस्िको नाम) 

२. व्यवसायको स्थायी ठेगाना...........स्जल्िा.........गा.पा.÷न.पा..........वडा 
नं..........मागय 



.................घर नं............ 

३. व्यवसायीको बबुाको नाम, थराः..................................... 

४. व्यवसाय रहन े स्थानको ठेगानााः ................वडा 
नं.......................मागय............... 

घर नं.................... 

५. सम्पकय  फोन नं................मोबाइि 
नं.....................इमेि.......................... 

 

६.िाडामा िएको िए व्यवसाय रहन े घर र जग्गा धनीको नाम, थर 
...................... 

७. घर जग्गा धनीको ठेगाना.......................वडा नं..................घर 
नं................ 

८. व्यवसायीको वववरण÷प्रकृधताः............................ 

९. पूाँजी िगानी रु. ............................................................ 

१०. फमय÷कम्पनीको नाम  ाः ........................................ 

११. पररचय पाटीको साइज  ाः 
(िम्बाइ.........चौडाइ...................वगयवफट.............) 

१२. अन्यत्र दताय िएको िए, दताय नं. ..................÷कायायिय  ................ 

१३. संिग्न कागजातहरुाः  



 क) आफ्नो घर जग्गा िए जग्गा धनी प्रमाणपत्रकोप्रधतधिवप–१ वा िाडामा बस्ने िए 
िाडा रकम र ििुनी तररका समेत खिेुको वहाि सम्झौतापत्र –१, 

ख) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप–वा ववदेशी नागररकको हकमा नेपािस्स्थत 
राजदतुावासबाट व्यवसायीको नाममा जारी कागजात–१, 

ग) व्यवसायको हािसािैको पासपोटय साईजका फोटो २ प्रधत, 

घ) फमय कम्पनी िएमा दताय, इजाजत प्रमाणपत्र      

ङ) आन्तररक राजस्व कायायियमा अस्घल्िो आ.व. सम्मको कर धतरेको करदाता 
प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप। 

........................ 

धनवेदकको दस्तखत 

धमताः ...................................................... 

 

 

काययिय प्रयोजनका िाधग मात्राः 

धनवेदन दस्तरुाः ....................दताय शलु्क ................... आ.व. ..............को  
व्यवसाय कर ........... पररचय पाटी दस्तरु ............जररवाना..........जम्मा रु 
................ िाग्ने  व्यहोरा प्रमास्णत गदयछु । धनजको व्यवसाय प्रमाणपत्र नं. 
(नवीकरणको हकमा ) .....................रहेको छ । 

 

.................                          .................                     ............ 



पेश गने                               धसफाररस गने                   
स्वीकृत गने 

धमधत                                   धमधत                            
धमधत 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           अनसूुची–३ 

दफा ४ को उपदफा (४) साँग सम्बस्न्धत ) 

चौदण्डीगढी नगरपाधिका 

नगर काययपाधिकाको कायायिय 

बेल्टार, उदयपरु 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

व्यवसाय दताय वकताब 

 

आ.व. ........................ 

क्र.स.  

दताय धमधत  

दताय नं.  

करदाता संकेत नम्बर  

संचािक वा मखु्य व्यस्िको नाम  

व्यवसाय वा फमयको नाम   

फोटो  

ठेगाना  

वडा नं.  



घर नं.  

फोन नं.  

इमेि ठेगाना  

व्यवसायको वकधसम   

कुि पुाँजी रु.  

व्यवसायको शे्रणी  

घर जग्गा आफ्नो वा शहािमा रहेको  

संचािन िएको वा हनु ेधमधत  

नवीकरण िएको आ.व.  

प्रमास्णत गनेको सही  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       अनसूुची–४ 

दफा ४ को उपदफा (५) साँग सम्बस्न्धत ) 

चौदण्डीगढी नगरपाधिका 

नगर काययपाधिकाको कायायिय 

बेल्टार, उदयपरु 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

                  व्यवसाय दताय प्रमाणपत्र          

 

धमधताः २०७...।  । 

करदाता नं. ................                 दताय धमधताः २०७...।   ।   गते  

प्रमाणपत्र नं. .......... 

.............स्जल्िा ...............नगरपाधिका वडा नं. ..... बस्न े श्री 

..................िाई धनजको नाममा धनम्न वववरण  अनसुारको व्यवसाय दताय गरी यो 
प्रमाणपत्र जारी गररएको छ। 

व्यवसायको नामाः .................................... 

व्यवसायीको ना. प्र.न. ..................जारी स्जल्िा .........जारीधमधत .................... 

व्यवसाय सञ्चािन िएको वा हनु ेधमधताः ........................... 

          फोटो 



बाटोको नाम .................... घर नं. ....................... टोि ..................... 

व्यवसाय रहन ेघर÷जग्गाधनीको नामाः .................................     

व्यवसायको प्रकृधताः ........................................... 

पूाँजी िगानी (रु.मा) ................................ 

व्यवसायको वगयाः ...............................     

पररचय पाटीको साइजाः ............................. 

 

..........                                    .............                  ................... 

संचािक                        तयार गने                    जारी गने 

 

ट्रस्तव्य 

१) व्यवसायीिे प्रत्येक आधथयक बषयको िाधग तोवकएको व्यवसाय कर उि आ.व. 
को आषढ मवहनाधित्र बझुाई प्रमाणपत्र नवीकरण गनुयपनेछ।नगरपाधिकाबाट स्थिगत 
रुपमा व्यवसाय कर टोिी खटाइएको अवस्थामा व्यवसायीको काययस्थिमै व्यवसाय 
प्रमाणपत्र नववकरण गनय सवकनेटछ। 

२) व्यवसाय गरी आएको स्थान पररवतयन गनय परेमा वडा कायायियको धसफाररसमा 
नगरपाधिकाबाट पूवय स्वीकृधत धिनपुनेछ। 

३) व्यवसाय बन्द गनुय परेमा व्यवसायीिे नगरपाधिकाको सम्बस्न्धत वडा 
कायायियको धसफाररसमा कर एकाइबाट व्यवसाय बन्द िएको जनाउ पत्र अधनवायय 



रुपमा धिनपुनेछ।अन्यथा व्यवसाय चाि ु नै रहको मानी सािवसािी रुपमा कर 
िाग्नेछ। 

४) यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे देस्खन े गरी राख्न ु पनेछ।यस्तो 
प्रमाणपत्र नगरपाधिकाको कमयचारीहरुिे हेनय चाहेको बखतमा तरुुन्त देखाउन ुपनेछ। 

५) व्यवसावयक गधतववधध सञ्चािन गदाय बाि श्रधमकहरु प्रयोग गनय पाइन ेछैन।यदद 
सो गरेको पाइएमा प्रचधित कानून बमोस्जम कारवाही गरी व्यवसाय दताय खारेजी 
समेत गनय सवकनेछ। 

६) व्यवसायबाट उत्पादन हनु ेफोहोरमैिा उस्चत व्यवस्थापन गने दावयत्व व्यवसायी 
स्वयंको हनुेछ।  

७) व्यवसाय सञ्चािनको धसिधसिामा नगरपाधिकाबाट समय समयमा ददन ेधनदेशनको 
पािना गनुय व्यवसायीको कतयव्य हनुेछ। 

८) उल्िेस्ख तशतयनामहरु पािना नगरेमा नगरपाधिकािे जसुकैु बखतमा पधन यो 
प्रमाणपत्र रद्ध गरी व्यवसाय बन्दको कारवाही समेत गनय सक्नेछ। 

९) उल्िेख प्रमाणपत्र नगरपाधिको स्थानीय कर प्रयोजनको िाधग जारी गररएको हो 
। कुनै पेशा वा व्यवसाय प्रचधितकानून बमोस्जम कुनै धनकायबाट अनमुधत धिएर 
मात्र सञ्चािन गनुयपने िएमा सो समेत धिएर मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ। 

 

 

 

 

 



 

   नववकरण सम्बस्न्ध वववरण         

क्रम 
संख्या 

आधथयक 
बषय 

नधबकरण 
धमधत 

कर/शलु्क जररवाना रधसद न. रधसद धमधत दस्तखत कैवफयत 

         

         

         

         

         

  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



              अनसूुची–४ 

दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

व्यवसाय वगीकरणको ढााँचा 

क्र.स. व्यवसायको वकधसम दताय दस्तरु            वावषयक कर  

क बगय                ख बगय                              ग बगय 

१. ब्यापाररक वस्त ु  ...करोड िन्दा बढी पाँस्ज िगानी िएका वा धडिर
 ...िाख देस्ख 

करोड सम्म पाँस्ज िगानी िएका ...िाख िन्दा कम पाँजी िगानी िएका 

१.१  धडपाटयमेन्ट स्टोर     

१.२ ज्विरी, इिेक्ट्रोधनक्स आदद     

१.३ धनमायण सामिी, फधनयधसङ्ग, ववधधुतय सामिी, पेन्ट आदद     

 इटा वािवुा धडपो, पेट्रोधियम पदाथय     

१.४ सवारी साधन, मेधसनरी तथा मेधसनरी पाटयस,् िबु्रीकेन्टस आदद  
   

१.५ सबै वकधसमका औषधध पसि     

१.६ दैधनक उपिोग्य खाद्य पदाथय, कपडा, कस्टमेवटक, िााँडा, जतु्ता पसि आदद 
    

१.७ क्यरुरयो, स्टेशसनरी तथा पसु्तक पसि      

१.८ फिफुि, सागसब्जी,मास ु     



१.९ अन्य ब्यापाररक वस्त ु     

२. ववषशेज्ञ सेवा  संस्थागत  ब्यस्िगत 

२.१ स्चवकत्सक र इस्न्जधनयर     

२.२ सेयर दिाि,कानून व्यवसाय, िेखापढी, ववज्ञापन, िेखापररक्षक, मेनपावर 
सप्िायसय, पेन्टर, सिेयर,काफ्टीङ्ग, काधियङ्ग आदद     

२.३ अनसंुधान, सिेयर, अनवुादका आदद     

३. सेवा ब्यवसाय  ठुिा मझौिा साना 

३.१ धनमायण ब्यवसाय     

३.२ ढुवानी     

३.३ यातायात सेवा     

३.४ ब्यवुट पाियर, मसाज, शैिनु, पेस्न्टङ्ग आदद     

३.५ पावटय प्यािेस, टेन्ट हाउस, क्याटररङ्ग आदद     

३.६ केवि, इन्टरनेट, एफएम, रेधडयो, कम्यधुनकेशन, फोटो आदद   
  

३.७ रेस्टुरा, खाजा घर, धमठाई पसि, दधु दही पसि आदद     

३.८ ममयत तथा धसिाई कटाई सेवा      

३.९ ररयि स्टेट     

३.१० पिु हाउस, स्जम, साउना आदद     



३.११ अन्य सेवा     

४. उद्योग     

४.१ स्थाधनय कच्चा पदाथय उपयोग गरी संचाधित इटा उद्योग   
  

 पानी उद्योग     

४.२ वािवुा, ढुङ्गा जस्ता खानी जन्य पदाथय प्रसोधन गने उद्योग   
  

४.३ पययटन मिुक उद्योग (होटि, िज, ररसोटय, रेषु्टरेण्ट, ट्रािि एजेन्सी, स्कीङ्ग, 

ग्िाईधडङ्ग आदद     

४.४ उत्पादन मिुक उद्योग (छापाखाना, चिस्चत्र, प्िाई उड, हमुपाईप, प्यानि, िीि, 

ब्िक, काजग,काठ, प्िास्टीक, औषधी  आदद     

४.५ कृवषमा आधाररत उद्योग (चामि धमि, ववस्कुट, वेकरी, पोल्ट्री, डेरी, स्शत िण्डार, 
दाना आदद)     

४.६ अन्य उधोग     

५ ववस्त्तय सेवा     

५.१ बैंक, ववकास,बैंक÷फाईनान्स र िघवुवत्त संस्थाको मखु्य कायायिय  
   

५.२ बैंक, ववकास,बैंक÷फाईनान्स र िघवुवत्त संस्थाको शाखा कायायिय  
   

५.३ ववमा कम्पनी, सहकारी र मरुा सटही     



६ स्वास्थय सेवा     

६.१ धनजी के्षत्रवाट संचाधित नधसयङ्ग होम तथा अस्पताि     

६.२ स्क्िधनक तथा ल्याव, वफस्जयोथेरापी     

६.३ अन्य स्वास्थय सेवा     

७ स्शक्षा सेवा     

७.१ संस्थागत ववद्यािय     

७.२ िाषा प्रस्शक्षण     

७.३ ताधिम केन्र तथा अन्य शैस्क्षक सेवा     

८ माधथ नपरेका अन्य     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          अनसूुची- ६ 

दफा १३ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

व्यवसाय कर धनधायरण 

करदाता पररचयपत्र नं. ............................................. 

करदाताको नामाः ............................................ 

ठेगानााः................................... 

कर धनधायरण गरेको आधथयक वषयाः ..................................... 

कर धनधायरण गरेको धमधताः .......................................... 

क्रम 
संख्या 

कर 
िाग्ने 
कुि 
रकम 

प्रधतशतिे 
कायम हनु े
कर 

अधिम 
दास्खिा 
कर 

दास्खिा 
गनय 
बााँकी 
रकम 

गत 
बषयको 
बक्यौता 

जम्मा दस्तखत धमधत कैवफयत 

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   अनसूुची –७ 

दफा २७ को उपदफा (१) साँग सम्बस्न्धत) 

चौदण्डीगढी नगरपाधिका 

नगर काययपाधिकाको कायायिय 

बेल्टार, उदयपरु 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

 

वडामा रहेका व्यवसायको वववरण  

क्र.स. व्यवसायीको 
नाम 

फमयको 
नाम 

ठेगाना सम्पकय  नं. दताय 
धनवकरण 

 

       

 

क्र.स. 

व्यवसायीको नाम  

व्यवसाय÷फमयको नाम  

ठेगाना   

सम्पकय  नं.  

दताय÷नवीकरण िए ÷निएको ( आधथयक वषय समेत उल्िेख गने)  

कैवफयत 



 

स्स्वकृती धमधत २०७७/५/३१                         रवुराज आचायय 

                                             प्रमखु प्रशासकीय अधधकृत 

       

       

       

       

       

       

       


