
 

 

 

 

दधुौली नगरपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड २ संख्या ४, दधुौली बजार, पौष २९ गते, २०७६ साल 

भाग २ 

दधुौली नगरपाललका 
 

दधुौली नगरपाललका 
नगरकाययपाललकाको कायायलयको सूचना 

नेपालको संविधान अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई तोककएको अधधकार क्षेत्रभित्रका विषयमा 
दधुौली नगरकाययपाभलकाले स्िीकृत गरेका तल लेखिए बमोजिमका काययविधध सियसाधरणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको छ । 
  



दधुौली नगरपाललका 
व्यवसाय कर सम्बन्धी काययववधध, २०७६ 

प्रस्तावनााः 

नगरपाभलका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुन ेव्यिसायहरुको दताय, निीकरण, ननयमन र िारेिी तथा व्यिसायहरुको बगीकरण 

सम्बन्धी विषयमा प्रकृयागत स्पष्टता ल्याई व्यिसायमैत्री िातािरण ननमायण गनय र व्यिसाय करलाई व्यिजस्थत एिम ्

प्रिािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय िाञ्छनीय िएकोले, 

दधुौली नगरपाभलकाको भमनत २०७६/०९/२०को बैठकले नगरपाभलकाको (स्थानीय तहको रािस्ि ऐन) आधथयक ऐन 

बमोजिम यो काययविधध बनाई लागू गरेको छ । 
 

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्भक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो कायय विधधको नाम “ व्यिसाय कर सम्बन्धी काययविधध, २०७६” रहेको छ ।(२) 
यो काययविधध नगरपाभलका क्षेत्रिर लागू हुनेछ र ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर बुझाउनु पने दानयत्ि िएको 
व्यजतत िहााँ सुकै रहे बसेको िए पनन ननिको हकमा समेत लागू हुनेछ । (३) यो काययविधध स्थानीय रािपत्रमा 
प्रकाशन गरेको भमनतदेिी लागू हुनेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो काययविधधमा,-  

(क)“ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पछय  ।  
(ि) “कर” िन्नाले ऐन र यस काययविधध बमोजिम नगरपाभलकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको व्यिसायमा पूाँिीगत 

लगानी, व्यिसायको प्रकृनत र आधथयक कारोबारका आधारमा बगीकरण गरी दताय र निीकरणमा लगाउन सतन े

व्यिसाय करलाई सम्झनुपछय  र यो शब्दले व्यिसाय करको अनतररतत प्रचभलत काननू बमोजिम सोमा लाग्न ेव्याि 

िा हिायना िा शुल्क िा िररिाना समेतलाई िनाउाँछ ।  
(ग) “कर अधधकृत” िन्नाले नगरपाभलकाको प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत सम्झनु पछय  र सो शब्दले कर 

अधधकृतको रुपमा काम गनय जिम्मेिारी प्राप्त प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतद्धारा प्रत्यायोजित अधधकार प्रयोग गने 
नगरपाभलकाको कमयचारीलाई समेत िनाउाँछ । 
(घ) “कर एकाइ” िन्नाले नगरपाभलकमा कर सम्बन्धी काम, कारबाही र ननणयय गने जिम्मेिारी प्राप्त 

काययपाभलकाको कायायलय अन्तरगतको वििाग/महाशािा/शािा/उपशािा िा रािश्ि प्रशासनका लाधग गठन 

गररएको प्रशासननक एकाइ सम्झन ुपछय  ।  
(ङ) “करदाता” िन्नाले ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर नतनुयपन ेदानयत्ि िएका व्यजतत, फमय िा संस्थालाई 

सम्झन ुपदयछ र यो शब्दले कर अधधकृतले कुन ैकरको वििरण बुझाउन सूचना ददएकि िा अरु कुनै कारबाही 
शुरु गरेको व्यजततलाई समेत िनाउाँछ ।  
(च)“काययपाललका” िन्नाले दधुौली नगरपाभलकालाई सम्झनु पदयछ । 
(छ)“काययववधध” िन्नाले व्यिसाय कर सम्बन्धी काययविधध, २०७६ सम्झनु पदयछ । 
(ि)“कायायलय” िन्नाले नगरपाभलका सम्झनु पदयछ र यो शब्दले नगरपाभलकाको संगठन संरचना रहेको 
वििाग/महाशािा/शािा/उपशािा िा रािश्ि प्रशासनका लाधग गठन गररएको प्रशासननक एकाई िा िडा 
काययलय समेतलाई िनाउाँछ । 
(झ) “नगरपाललका” िन्नाले दधुौली नगरपाभलका सम्झनु पदयछ ।  



(ञ) “व्यवसाय” िन्नाले नगरपाभलका क्षेत्रभित्र संचालन गररने कुनै पनन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा िा यस्त ै

अन्य प्रकृनतका व्यािसानयक कारोबार सम्झनु पदयछ ।  
(ट) “वडा कायायलय” िन्नाले नगर काययपाभलका अन्तगयतको िडा कायायलयलाई सम्झनु पदयछ ।  
(ठ) “प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत” िन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोजिम ननयुतत 

नगरपाभलकाको प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झनु पदयछ । 
 

 

 

पररच्छेद २ 

व्यवसाय दताय, नवीकरण र बगीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
३. दताय गरी व्यवसाय सञ्चालन गनुयपननाः (१) नगरपाभलका क्षेत्रभित्र व्यिसाय सञ्चालन गनय चाहने व्यजतत िा 

संस्थाले अभिलेि प्रयोिनको लाधग नगरपाभलकामा व्यिसाय दताय गनुयपदयछ । तर, व्यिसाय सञ्चालन गनुयपूिय 
प्रचभलत कानून बमोजिम तोककएको ननकायबाट अनुमनत भलनुपन ेअिस्थामा सम्बजन्धत ननकायबाट अनुमनत 

भलनुपन ेदानयत्ि सम्बजन्धत व्यिसाय सञ्चालन गने व्यजततको हुनेछ ।  
(२) यो काययविधध प्ररम्ि हुनु अगािै नगरपाभलकामा दताय नगरी सञ्चालन िैरहेका व्यिसाय समेत यस काययविधध 

बमोजिम अननिायय रुपमा दताय गराउनु पनेछ । साथै नयााँ व्यिसाय सञ्चालन गने व्यिसायीहरुले नगरपाभलकामा 
व्यिसाय दताय गरे पश्चात मात्र अन्य ननकायमा दताय पकियाका लाधग आिश्यक किायही गररनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोजिम व्यिसाय दताय गने प्रयोिनका लाधग काययलयले ननजश्चत अिधध तोकी व्यिसाय दताय 
गराउनका लाधग अनुसूची-१ बमोजिमको ढााँचामा सूचना प्रकाशन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिमको सूचनालाई कायायलयले रेडडयो, टेभलभििन, पत्रपत्रत्रका लगायत अन्य उपयुतत 

संचार माध्यमद्िारा प्रचार प्रसारको व्यिस्था भमलाउन सतनेछ ।  
(५) उपदफा(२) बमोजिम दताय नगरी उञ्चालन िएका व्यिसायलाई कायायलयले ननिले नतनुयपने कर असुल उपर 

गरी व्यिसाय बन्द गनय गराउन सतनेछ । 

४. व्यवसाय दतायको लाधग दरखास्त ददने र दताय गननाः (१) नगरपाभलका क्षेत्रभित्र व्यिसाय सञ्चालन गनय चाहन े

व्यजतत िा संस्थाले अनुसूची-२ मा उजल्लखित ढााँचामा कायायलयमा दरिास्त ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरिास्त दददा देहायका वििरण तथा कागिात समेत संलग्न गरेको हुनु पनेछः  
(क) व्यिसायीको नेपाली नागररकताको प्रनतभलवप  

(ि) प्रचभलत कानून बमोजिम अन्य ननकायबाट व्यिसाय दताय र इिाित प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रनतभलपी  
(ग) गैर नेपाली नागररकको हकमा सम्बजन्धत देशको नागररकता िा नागररक िननने प्रमाणपत्रको प्रनतभलपी  
(घ) सम्बजन्धत िडा कायायलयको भसफाररस, 

(ङ) सञ्चालकको दईु प्रनत पासपोटय साईिको फोटो, 
(च) व्यिसाय रहने िग्गाको िग्गाधनी प्रमणा पत्रको प्रनतभलपी, 
(छ) एकाघर पररिारको नाममा िग्गा िए मञ्िुरी नामा, 
(ि) चालु आ.ि. को सम्पती िा मालपोत नतरेको रभसदको प्रनतभलपी, 
(झ) व्यिसाय िाडामा िए िहाल सम्झौता पत्रको प्रनतभलपी, 
(ञ) उद्योगको हकमा चौहद्िी िुलेको सियभमन मुचुल्का, 



(ट) व्यहोरा िुलेको ननिेदन,  

(ठ) चाल ुआ.ि. को घरबहाल कर नतरेको रभसदको प्रनतभलपी, 
(ड) कायायलयले तोकेको अन्य वििरण तथा कागिातहरु । 
(३) उपदफा (१) बमोजिम दरिास्त प्राप्त िए पनछ काययलयले सो उपर आिश्यक िााँचबुझ गरी आधथयक ऐनमा 
तोककए बमोजिमको दताय शुल्क भलई व्यिसाय दताय गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम व्यिसाय दताय िएपनछ कर एकाईले दताय िएको व्यिसायको वििरण अनुसूची-३ 

बमोजिमको व्यिसाय दताय ककताबमा उल्लेिगरी व्यिसायको लगत कायम गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोजिम व्यिसाय दताय िएपनछ कर एकाईले ननिेदकलाई अनुसूची-४ को ढााँचामा व्यिसाय 

दताय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । 

(६) िडा कायायलयमै व्यिसाय दताय गने व्यिस्था भमलाइएको अिस्थामा यस दफा बमोजिम व्यिसाय दतायको 
लाधग दरिास्त भलने र व्यिसाय दताय गरी प्रमाणपत्र ददने कायय सम्बजन्धत िडा कायायलयले गनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजिम दताय िएका व्यिसायहरुको वििरण माभसक रुपमा कर एकाइमा पठाउनु पनेछ । 

(८) कुनै व्यजततको नाममा एउटै उद्देश्य िएको एक िन्दा बढी स्थानमा व्यिसाय सञ्चालन गनुयपने िएमा 
प्रचभलत कानुनमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा बाहेक छुट्टाछुट्टै व्यिसाय दताय गराउनु पनेछ । 

(९) एक पटक व्यिसाय दताय िएपनछ दताय िारेिीको ननिेदन नपरे सम्म सो व्यिसाय सञ्चालनमा रहेको मानी 
कर असूल गररनेछ । 

(१०) कायायलयले यस दफा बमोजिम दताय िएका व्यिसायको प्रमाणपत्रको प्रनतभलवप सदहत दताय सम्बन्धी वििरण 

चौमाभसक रुपमा सम्बजन्धत आन्तररक रािश्ि कायायलय िा करदाता सेिा कायायलयलाई समेत पठाउनु पनेछ । 

५. व्यवसाय नवीकरण गनुयपननाः (१) दफा ४ बमोजिम दताय िएका व्यिसायीहरुले िावषयक रुपमा व्यिसाय कर 

चुतता गरी व्यिसायको निीकरण गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर चुतता गरी निीकरण गराउने कायय प्रत्येक आधथयक िषय भित्र गराई सतनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम करचुतता गरी नविकरण गने कायय चालु आधथयक िषयको आजश्िन मसान्त भित्र गने 
करदातालाई नगरपाभलकाको प्रचभलत कानून बमोजिम छुट सुविधा उपलब्ध गराउन सककनेछ । 

६.  घुम्ती सेवा सञ्चालन गनय सककनेाः (१) कायायलयले यस काययविधध बमोजिम व्यिसायको दताय, निीकरण र 

िारेिी सम्बन्धी काययको सहिताका लाधग व्यिसायीलाई पायक पने स्थानमा घुम्ती सेिा सञ्चालन गनय सतनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको घुम्ती सेिा सञ्चालनका लाधग नगरपाभलकामा कियाशील व्यिसानयक तथा पशेागत 

संघ-संस्थाहरुसाँग समन्िय गनय सतनेछ । 

७. व्यवसायको बगीकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) नगरपाभलकाले व्यिसाय कर प्रयोिनका लाधग आफ्नो क्षेत्रभित्र 

सञ्चालन हुने व्यिसायलाई व्यिसायको ककभसम, कारोबार तथा पूाँिी लगानी एिं स्थानगत अिस्था समेतका 
आधारमा अनुसूची-५ मा उजल्लखित ढााँचामा िगीकरण गनय सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िगीकरण गने कायय व्यिसाय दताय गदाय कै बित गररने र सोको व्यहोरा व्यिसाय 

प्रमाणपत्रमा नै उल्लेि गनुयपनेछ । 

(३) कर अधधकृतले व्यिसाय कर ननधायरण गदाय उपदफा (१) बमोजिम कायम गररएको िगीकरणलाई आधार 

मानी गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम िगीकरण िएका व्यिसाय आधथयक ऐनमा िएको व्यिसाय कर दररेट अनुसार भलइ 

व्यिसाय दताय तथा नविकरण गररनेछ । 
 



पररच्छेद – ३ 

वववरण हेरफेर सम्बम्न्ध व्यवसाय 

८. वववरण हेरफेर भएमा जानकारी गराउनुपननाः (१) करदाताले व्यिसाय सञ्चालन गदाय ननिेदन साथ पेश गरेका 
वििरणमा हेरफेर, पररितयन िा नामसारी गनुयपने िएमा त्यसको कारण िुलेको भमनतले तीस ददनभित्र ननिेदन 

माफय त कायायलयमा िानकारी ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ननिेदन परेमा कायायलयले आिश्यक िााँचबुझ गरी व्यहोरा मनाभसि देखिएमा ननिेदन 

परेको पैतीस ददनभित्र वििरण हेरफेर िएको कारण व्यिसायको लाधग तोककएको कर रकम र वििरण हेरफेर 

िापत आधथयक ऐनमा तोककएको दस्तुर भलई वििरण संसोधन गररददनु पनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोजिम संसोधन गररएको वििरणको व्यहोरा कर एकाईले व्यिसाय दताय ककताि र 

प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेि गरर सोको वििरण पन्र ददन भित्र सम्बन्धीत आन्तररक रािश्ि काययलय िा करदाता 
सेिा कायायलयमा पठाउनु पनेछ । 
(४) उपदफा (२) बमोजिम व्यिसायको प्रकृनत र कारोबार गने बस्त ुतथा सेिाको ककभसममा पररितयन िई 

कायम हुने नयााँ प्रकृनतको व्यिसायको कर साविकको प्रकृनतको व्यिसायको ननभमवि तोककएको कर िन्दा बढी 
लाग्ने िएमा सो फरक रकम मात्र असुल गररनेछ र कम लाग्ने अिस्थामा आगामी आधथयक िषय देिी नयााँ कायम 

हुन ेदरले कर भलने गरर चालु आधथयक िषयको हकमा साविक कै प्रकृनत बमोजिम कर असुली गररनेछ । (५) यस दफा बमोजिम वििरण हेरफेर सम्बन्धी कायय िडा कायायलय माफय त हुने व्यिस्था भमलाइएको अिस्थामा 
हेरफेर िएको वििरण पन्र ददनभित्र कर एकाइ र सम्बजन्धत आन्तररक रािश्ि कायायलय िा कर दाता सेिा 
कायायलयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

९. साझेदार थपघट र ठाउँ सारी सम्बम्न्ध प्रकृयााः (१) एक व्यतती िा एक िन्दा बढी व्यजततको नाममा दताय 
कायम िएको व्यिसायमा साझेदार थपघट गनुयपरेमा आिश्यक कागिात समेत संलग्न रािी कायायलयमा ननिदेन 

ददन ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिम ननिेदन परेमा सम्बजन्धत कर एकाइमा आिश्यक िाचाँ बुझ गरी चाल ुआधथयक िषय 
सम्मको कर असुल गरी आधथयक ऐनमा तोककएको दस्तुर भलई प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतको स्िीकृनतले साझेदार 

थपघट सम्बजन्ध वििरण कायम गरी सोको िानकारी सम्बन्धीत व्यिसायी र िडा कायायलयलाई समते ददनु पन ेछ 

। (३) नगरपाभलका क्षेत्रभित्र एक स्थानमा संचालनमा रहेको व्यिसाय नगरपाभलका क्षेत्रभित्र कै अको स्थानमा ठाउाँ  
सारीको लागी ननिेदन परेमा कर एकाईले आिश्य िााँच बुझ गरी चालु आधथयक िषय सम्मको कर असुल गरी 
काययलयको लगत तथा व्यिसाय दताय प्रमाणपत्रमा समेत वििरण अध्यािधधक गररददनुपनेछ । 
(४) उपदफा (३) बमोजिम ठााँउ सारी िएको िानकारी सम्बजन्धत िडा तथा साविकको िडाकायायलय र 

सम्बन्धीत आन्तररक रािश्ि कायायलय िा कर दाता सेिा कायायलयलाई समेत ददनु पनेछ । 

(५) नगरपाभलका क्षेत्रभित्र संचालनमा रहेको व्यिसाय नगरपाभलका क्षेत्र िन्दा बादहर अको स्थानमा ठााँउ सारीको 
लागी ननिेदन परेमा कर एकाईले आिश्यक िााँच बुझ गरी चााँलु आधथयक िषय सम्मको कर असुल गरी 
कायायलयको लगतमा वििरण अध्यािधी गरी ठााँउ सारी िाने स्थानीय तहलाई लेिी पठाइ सोको िानकारी 
सम्बजन्धत व्यिसायी र िडा कायायलयलाई समेत ददनु पनेछ । (६) उपदफा (२),(४) र (५) बमोजिमको िानकारी प्राप्त िएपनछ सम्बजन्धत िडा कायायलयले आफ्नो व्यिसाय 

लगत ककताबमा वििरण िनाइ लगत अध्यािधधक गनुय पनेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोजिम लगत िारेिको लागी लेिी गएपनछ तोककएको समय भित्र सम्बजन्धत काययलयमा गई 

व्यिसायको दताय लगत कायम गराउनु सम्बजन्धत  व्यिसायीको कतयव्य हुनेछ । 



१०. वववरण माग गनय र ननदनशन ददनसकनेाः (१) कुन ैपेशा, व्यिसाय िा व्यापारको सम्बन्धमा वििरण बुझाउनु पने 
दानयत्ि िएको व्यजततले वििरण नबुझाएमा िा वििरण दाखिला गदाय व्यहोरा फरक पारी दाखिला गरेको िनी शंका 
गनय सककन ेआधार र कारण िएमा कर अधधकृतले ननिलाई आधार र कारण िोली वििरण दाखिला गनय आदेश ददन 

सतनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त िएमा सम्बजन्धत व्यजततले सो आदेश प्राप्त िएको भमनतले तीस ददनभित्र कर 

एकाईमा वििरण दाखिला गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम म्याद भित्र वििरण दाखिला गनय नसतने सम्बजन्धत व्यजततले आधार कारण िोली 
समयािधी थपको लाधग ननिेदन ददएमा प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतले औधचत्य हेरी तीस ददन सम्मको समयािधध थप 

ददन सतनेछ । 
(४) यस काययविधध बमोजिम दताय िएका पेशा िा व्यिसाय संचालन गदाय सामाजिक सदाचार कायम राखु्न पनेछ र 

यस सम्बन्धमा कायायलयले ददने ननदेशनको पालना गने गराउने दानयत्ि सम्बजन्धत व्यिसायीको हुनेछ । 
 

पररच्छेद ४ 

कर बुझाउने दानयत्व, कर ननधायरण र कर दाखखला 
११. कर बुझाउने दानयत्वाः (१) नगरपाभलकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूाँिीगत लगानी र 

आधथयक कारोबारका आधारमा बगीकरण गरी व्यिसाय दताय र निीकरणमा सिाद्िारा स्िीकृत आधथयक ऐनले 

तोकेको दरमा व्यिसाय कर लगाउने र उठाउनेछ । 
(२) ऐन र यस काययविधध बमोजिम व्यिसाय कर बुझाउने दानयत्ि व्यिसाय संचालन गने व्यजतत िा ननिको 
प्रनतननधधको हुनेछ ।  
(३) कुन ैव्यिसायको सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोजिम कर बुझाउने दानयत्ि एक िन्दा बढी व्यजतत उपर रहेछ िने 
कर बुझाउन े दानयत्ि सबैको समान हुनेछ र उननहरु मध्ये आपसी सहमनतको िुनसुकै व्यजततले कर बुझाउन 

सतनेछ । तर सबै करदाता बाट दामासाहीले िाग गरी कर असुल गररने छैन । 
(४) ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर नतनुयपन े व्यजतत नािालक रहेछ िने ननिले बुझाउनु पने कर ननिको 
अभििािक िा ननिको संरक्षकले नतनुय पने छ । 

(५) ऐन र यस काययविधध बमोजिम व्यिसाय दताय गराउने, तोककएको समयमा वििरण पेश गने बुझाउनु पने कर 
तथा सुल्क िा िररिाना िा व्याि हियना समयमै दाखिला गने, कर अधधकृत िा कायायलयले माग गरेको सूचना िा 
तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध गराई सहयोग पुर् याउने दानयत्ि समेत करदाताको हुनेछ । 

१२. कर ननधायरणाः (१) करदातले दफा ४ बमोजिम व्यिसाय दताय गदाय पेश गरेको वििरण र पररच्छेद ३ बमोजिम 

हेरफेर िएको वििरण समेतका आधारमा कर अधधकृतले कर ननधायरण गनेछ । 

(२) यस काययविधध बमोजिम करदाताले पेश गरेको वििरण गलत िा झुठो देखिएमा िा वििरण यथाथय देिाएको 
िनी विश्िास गनय सककने मनाभसि कारण नदेखिएको अिस्थामा कर अधधकृतले कर पररक्षण गरी कर ननधायरण गनय 
सतनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोजिम कर ननधायरण गनुयपन े देखिएमा कर अधधकृतले करदातालाई आधार र कारण िुलाई 

आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनय पन्र ददनको सूचना ददनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्राप्त िएकोमा करदाताले सूचनामा तोककएको म्यादभित्र आफ्नो स्पष्टीकरण पेश 

नगरेको अिस्थामा यस दफा बमोजिम कर ननधायरण गनुय पनेछ । 



१३. कर ननधायरणको सूचनााः (१) दफा १२ बमोजिम कर अधधकृतबाट कर ननधायरण िए पनछ करदाताले बुझाउन ुपन े

कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक िाता नम्बर समेत उल्लेि गरी अनुसूची-६ बमोजिमको ढााँचामा 
करदातालाई कर ननधायरणको सूचना ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम कर ननधायरणको सूचना प्राप्त िएपनछ करदाताले सो सूचनामा उजल्लखित स्थान र समय 

सीमाभित्र कर दाखिला गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोककएको बैंक िातामा कर दाखिला गरेको अिस्थामा करदाताले त्यसको बैंक िौचर 

कायायलयमा बुझाउनु पनेछ । 

(४) कायायलयले यस काययविधध बमोजिम ननधायरण गररएको कर विद्युतीय माध्यमबाट समेत िुततानी गने व्यिस्था 
भमलाउन सतनेछ । 

१४. कर दाखखला गनुयपननाः (१) करदाताले ऐन र यस काययविधध बमोजिम प्रत्येक आधथयक िषयको ननभमि नतनुयपने कर 
रकम सोही आधथयक िषयको आषाढ मसान्त भित्र कायायलयमा दाखिला गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पनन करदाताले चाहेमा कुनै आधथयक िषयको कर रकम 

कायायलयले तोकेको बैंक िातामा अनघल्लो िषयमा समेत दाखिला गदाय पाउने छुट सुविधा नगरपाभलकाको प्रचभलत 

कानूनमा तत्काल त्यसको ननस्सा बमोजिम हुनेछ । 
१५. कर दाखखलाको ननस्सा ददनुपननाः करदाताले ऐन र यस काययविधध बमोजिम बुझाउनु पने कर रकम दाखिला 

गरेपनछ कायायलयले करदातालाई तत्काल त्यसको ननस्सा ददनु पनेछ । 
१६. कर असूली सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) ऐन र यस काययविधध बमोजिम असूल उपर गनुयपन े कर िापतको रकम 

करदाताले दफा १४ बमोजिम तीककएको अिधधमा दाखिला नगरेमा कर अधधकृतले प्रमुि प्रशासकीय अधधकृतको 
पूिय स्िीकृनत भलई देहायको एक िा एकिन्दा बढी तररका अपनाई कर असूल गनय सतनेछः 
(क) करदातालाई कफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर । 

(ि) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नगरपाभलका िा सरकारी स्िाभमत्िका संघ संस्थाबाट करदाताले पाउन े

रकमबाट कट्टी गनय लगाएर । 

(ग)  बैंक िा वििीय संस्थामा रहेको करदालाको रकमबाट कट्टी गनय लगाएर । 

(घ) करदाताको कारोबार रोतका गरेर। 

(ङ) करदाताको चल तथा अचल सम्पवि दािी िा रोतका गरेर। 

(च) करदाताको सम्पवि एकैपटक िा पटकपटक गरी तोकीए बमोजिम भललाम वििी गरेर । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रकृया प्रारम्ि गनुयअनघ करदातालाई पन्र ददनको म्याद सदहत भलखित िानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) को िण्ड (च) बमोजिम भललामको कारिाही शुरु िएपनछ सो कारिाही समाप्त हुनुपूिय कर 
दाखिला गनय ल्याएमा बुझाउन बााँकी कर रकमको थप पााँच प्रनतशत शुल्क सदहत असूल गररनेछ । 

(४) भललामबाट प्राप्त रकम करदाताले नतनुयपन ेकर रकमिन्दा बढी िएमा बढी िएिनत रकम साठ्ठी ददनभित्र 

सम्बन्धीत करदातालाई कफताय ददनुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम रकम कफताय गदाय ननिले उपलब्ध गराएको बैंक िातामा िम्मा गररददनु पनेछ। 

 

पररच्छेद ५ 

व्यवसाय दताय खारेजी तथा दण्ड जररवाना 
१७. व्यवसाय दताय खारेज गनय सककनेाः (१) कुनै करदाताले व्यिसाय बन्द गनय चाहेमा यस ऐन बमोजिम लाग्ने कर 

बुझाई व्यिसाय दताय िरेि गने ननिेदन ददन सतनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोजिम ननिेदन नपरेसम्म व्यिसाय सञ्चालनमै रहेको मानी कर असुल उपर गररनेछ । 

(३) व्यिसायीले यस काययविधध बमोजिम दताय िएको व्यिसाय बन्द गनय चाहेमा सोको कारण िोली सम्बजन्धत िडा 
काययलयमा ननिेदन ददनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम ननिेदन प्राप्त िएपनछ िडा कायायलयले आिश्यक िााँच बुझ गरी चाल ु आधथयक 

िषयसम्मको कर रकम असूल गरी व्यिसाय िरेिीको लाधग कर एकाईमा भसफाररस सदहत पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम िडा कायायलयबाट भसफाररस िै आएपनछ कर एकाइले कागिात अध्ययन गरी लगत 

कट्टा बापत आधथयक ऐनमा तोककएको दस्तुर भलई लगत कट्टा गरी सोको िानकारी सम्बजन्धत िडा कायायलय, 
व्यिसायी र सम्बजन्धत आजन्तक रािस्ि कायायलय िा करदाता सेिा कायायलयलाई ददनु पनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पनन यो काययविधध लागुहुनु पुिय दताय िई विगत देखि नै 
सञ्चालनमा नरहेको िएता पनन यो काययविधध  लागुहुनु पूिय दताय िई विगत देखि नै सञ्चालनमा नरहेका व्यिसायको 
हकमा लगत कट्टाको लाधग काययलयले ननजश्चत अिधध तोकी आिश्यक प्रमाण सदहत ननिेदन पेश गनय सूचना 
प्रकाशन गनय सतनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजिम लगत कट्टा गदाय अपनाउनु पने अन्य काययविधध समय समयमा काययपाभलकाले तोककए 

बमोजिम हुनेछ । 
१८. जररवाना तथा थप दस्तुर लागनेाः (१) ऐन र यस काययविधध बमोजिम कर बुझाउनु पने अिधध भित्र कर नबुझाएमा 

आधथयक ऐनमा तोककएको दरमा िररिाना सदहत कर असुल गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पनन दफा १७ को उपदफा (६) बमोजिम लगत कट्टा हुन े

व्यिसायको हकमा यस दफा बमोजिमको िररिाना लगाइने छैन । 

१९. कर ननतननको ववरण प्रकाशन गनय सकनेाः नगरपाभलकाले ऐन तथा यस काययविधध बमोजिम नतनुय बुझाउनु पने कर 

रकम दाखिला नगने व्यजतत िा संस्थाको नाम काययपाभलकाबाट ननणयय गरी साियिननक गनय सतनेछ । 
२०. व्यवसाय संचालन नभएको सीफाररस ददनसकनेाः (१) प्रचभलत कानून बमोजिम दताय िएका व्यिसाय विविध 

कारणले सञ्चालनमा न ैआउन नसकक व्यिसाय िन्दका लाधग सम्बजन्धत ननकायको नाममा भसफाररस भलन चाहने 
व्यजततले सोको विस्ततृ कारण उल्लेि गरी सिंि िएसम्मका प्रमाण सलंग्न रािी सम्बजन्धत िा कायायलयमा ननिदेन 

ददन ुपनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम ननिेदन प्राप्त िएपनछ िडा काययलयले आिश्यक िााँचबुझ गरी व्यहोरा मनाभसि देखिन 

आएमा आधथयक ऐनमा तोककएको दस्तरु भलई व्यिसाय सञ्चालनमा नरहेको व्यहोरा िुलाई आफ्नो लगतमा कट्टा गरी 
व्यिसाय िारेिीको लाधग सम्बजन्धत ननकायमा भसफाररस गने र सोको िानकारी कर एकाईलाई समेत ददनु पनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोजिम िडा काययलयबाट गररने लगत सम्बन्धी अन्य काययविधध समय समयमा काययपाभलकाले 

तोककए बमोजिम हुनेछ । 

२१. व्यवसाय दताय/नवीकरण नगरी संचालन गरेमा कारवाही हुनेाः (१) नगरपाभलका क्षेत्रभित्र प्रचभलत कानून र यस 

काययविधध बमोजिम दताय िा निीकरण नगरी व्यिसाय संचालन गरेको पाइएमा काययलयले सम्बजन्धत व्यिसयीलाई 

पैनतस ददनको म्याद ददई व्यिसाय दतायको लाधग पत्राचार गनुयपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिम व्यिसाय दताय िा निीकरणका लाधग िनाउ ददएको भमनतले पैनतस ददनभित्र व्यिसाय 

दताय िा निीकरण नगरेमा सम्बजन्धत व्यजततको हकमा नगरपाभलकाबाट प्रिाह हुन ेसबै ककभसमका सेिा सुविधाहरु 

बन्द गनय सककनेछ । 
(३) उपदफा (२) बमोजिम सेिा सुविधा रोतका रािेको तीन मदहना भित्र पनन व्यिसाय दताय िा निीकरण नगरी 
व्यिसाय संचालन गरेमा नगरपाभलकाले बााँकी बतयौता कर तथा िररिाना दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम 

असुल उपर गरी दताय िारेिीका लाधग सम्बजन्धत ननकायमा लेिी पठाउन सतनेछ । 



(४) उपदफा (३) बमोजिम दताय िारेिीका लाधग लेिी पठाउन ुपूिय त्यस्ता व्यिसायीको सूची सियिननक गनय 
सककनेछ । 

(५) यस दफा बमोजिम व्यिसाय िन्दको लाधग सम्बजन्धत ननकायमा लेिी पठाउनु पूिय सम्बजन्धत व्यिसायीलाई 

आफ्नो सफाई पेश गने पयायप्त मौका ददनु पनेछ । 

पररच्छेद – ६ 

ववववध 

२२. प्रनतललवप ददन सकनेाः (१) व्यिसायको दताय प्रमाणपत्र हराएमा, च्यानतएमा िा यस्तै अनय कारणले नयााँ प्रमाणपत्र 

उपलब्ध गराउनु पने अिस्था िएमा कर एकाईले आिश्यक िााँचबुझ गरी आधथयक ऐनले तोकेको प्रनतभलवप दस्तुर 

भलई प्रनतभलवप प्रमाणपत्र िारी गनय सतनेछ । 
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पनन निीकरण गने महल िाली निएको अिस्थामा नयााँ 
प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउाँ दा यस दफा बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छैन । 

२३. प्रोत्साहन गनय सकनेाः नगरपाभलकाले एकल मदहला, सीमान्तकृत र उत्पीडडत िगय तथा विपन्न युिाको उद्यमशीलता 
विकासलाई योगदान पुर ्याउने प्रकृनतका व्यिसायलाई प्रिद्यधन गनय आधथयक ऐन तथा िावषयक नीनत तथा काययिम 

माफय त आिश्यक व्यिस्था गनय सतनेछ । 
२४. श्रलमक सम्बन्धी व्यवस्थााः व्यिसायले नेपालको प्रचभलत श्रम ऐन तथा श्रमसाँग सम्बजन्धत प्रचभलत ननयम 

कानूनको पूणय पालना गनुयपनेछ । 
२५. फोहोरमैला तथा वातावरण व्यवस्थापनाः (१) संघीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम प्रारजम्िक िातािरणीय परीक्षण 

तथा िातािरणीय प्रिाि मूल्यङ्कन गरी सञ्चालन गनुयपने व्यिसायको हकमा प्रचभलत कानून बमोजिम सम्बजन्धत 

ननकायको स्िीकृनत भलनु पने दानयत्ि सम्बजन्धत व्यिसायीको हुनेछ । 
(२) नगरपाभलकाभित्र सञ्चालन हुने उद्योग िा व्यिसायले उत्पादन िा उत्सियन गरेको फोहोरमैला र प्रदषुणको 
व्यिस्थापन गने जिम्मेिारी स्ियम ्व्यिसायी कै हुनेछ । 

(३) व्यिसाय उञ्चालनको िममा उत्पादन हुने औद्योधगक, स्िस्थ्य संस्थािन्य र हानीकारक फोहोरमैला बाहेकको 
अन्य साधारण फोहोरमैला नगरपाभलकाले चाहेमा तोकेको सेिाशुल्क भलई व्यिस्थापन गररददन सतनेछ। 

२६. व्यवसायीले सामाम्जक उत्तरदानयत्व बहन गनुयपननाः (१) व्यिसायीले प्रचभलत कानून बमोजिम तोककएको 
नाफाको अंश सामाजिक उिरदानयत्ि शीषयकमा छुट्याई नगरपाभलका भित्र सामाजिक सेिामा िचय गनुय पनेछ । 

(२) कायायलयले स्थानीय आिश्यकता र औधचत्यका आधारमा व्यिसायीलाई सामाजिक उिरदानयत्ि शीषयकमा 
छुट्याइएको रकम िचयगने क्षेत्र तोतन सतनेछ । 

(३) यस दफा बमोजिम सामाजिक सेिा गररएको िचयको वििरण व्यिसायीले कायायलयमा उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

२७. वडा काययलालयको म्जम्मेवारीाः (१) आफ्नो िडाभित्र सञ्चालनमा रहेका व्यापार, व्यिसायको अभिलेि 

अनुसूची-७ बमोजिमको ढााँचामा अद्यािधधक गरी सोको वििरण राखे्न जिम्मेिारी सम्बजन्धत िडा कायायलयको हुनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िडा काययलयमा वििरण अध्यिधधक नहुाँदा सम्म नगरपाभलका क्षेत्रभित्रको सम्पूणय 
वििरण कर एकाइमा राखिनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िुनसुकै कुरा लेखिएको िएता पनन दफा ९ बमोजिम साझेदार थपघट तथा व्यिसायको 
ठााँउसरी सम्बजन्ध कायय काययपाभलकाको कायायलयबाट सम्पादन गररनेछ । 

२८. अधधकार प्रत्योजन गनय सककनेाः यस काययविधध कायायन्ियनको लाधग काययपाभलका िा प्रमुि प्रशासकीय 

अधधकृतमा ननदहत रहेको अधधकार मातहतका कर अधधकृतलाई प्रत्यायोिन गनय सककने छ । 



२९. बाधा अड्काउ फुकाउन ेअधधकाराः (१) यस काययविधध कायायन्ियनको भसलभसलामा कुन ैबाधा अड्काउ परेमा सो 
फुकाउन ेअधधकार काययपाभलकालाई हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधधकारको प्रयोग गदाय ऐन र यस काययविधधको मूलिूत कुरालाई असर नपने गरी 
मात्र गनय सककनेछ । 

३०. बचाउाः (१) यस काययविधधमा लेखिएका कुरामा यसै बमोजिम र नलेखिएको कुरामा प्रचभलत कानून बमोजिम हुनेछ 

। 

(२) यस अनघ नगरपाभलकाबाट िए गरेका कामहरु यसै काययविधध बमोजिम िए गरेको मानननेछ । 

  



अनुसूची-१ 

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बम्न्धत) 
दधुौली नगरपाललका 

नगर काययपाललकाको कायायलय 

दधुौली, लसन्धुली 
व्यवसाय दताय गनन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकालशत लमनत २०........।.......।....... 
नेपालको संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ तथा यस नगरपाभलकाको 
व्यिसाय कर व्यिस्थापन काययविधध, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम हाल सम्म नगरपाभलकामा दताय 
नगरी सञ्चालनमा रहेका कुनै पनन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा िा यस्तै अन्य प्रकृनतका व्यािसानयक कारोबार 
गने व्यजतत, फमय िा कम्पननले यो सूचना प्रकाशन िएको ३५ (पैनतस) ददनभित्र देहायका वििरण तथा कगिात 

संलग्न रािी नगरपाभलकाको कायायलय िा सम्बजन्धत िडा कायायलयमा ननिेदन ददनु हुन सम्बजन्धत सबैको 
िानकारीको लाधग यो सूचना प्रकाभशत गररएको छ । यस सूचनाको म्याद भित्र ननिेदन पेश नगरी सञ्चालन हुन े

व्यिसायलाई नगरपाभलकाको व्यिसाय कर व्यिस्थापन काययविधध, २०७६ को दफा १६ बमोजिम ननिलाई 

कायायलयबाट कफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर िा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नगरपाभलका िा सरकारी 
स्िभमत्िका संघसंस्थाबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्टी गनय लगाएर िा बंक िा वििीय संस्थामा रहेको 
करदाताको रकमबाट कट्टी गनय लगाएर िा करदाताको कारोबार रोतका गरेर िा करदाताको चल तथ अचल सम्पवि 

दािी िा रोतका गरेर िा करदाताको सम्पवि एकैपटक गरी भललाम विकि गरेर ननिबाट भलनुपने व्यिसाय कर 
असूल उपर गरी सोही काययविधधको दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम व्यिसाय बन्दको कारिाही समेत चलाउन 

सककनेछ । क)  व्यिसायीको नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रनतभलपी 
ि)  प्रचभलत कानून बमोजिम सम्बजन्धत ननकायबाट व्यिसाय दताय र इिाित प्राप्त गनेको प्रमाण पत्रको प्रनतभलपी 
ग) गैर नेपाली नागररकको हकमा सम्बजन्धत देशको नागररकता िा नागररक िननने प्रमाणपत्रको प्रनतभलपी 
घ)  सम्बजन्धत िडा कायायलयको भसफाररस िा सरिभमन मुचुल्का 
ङ)  व्यिसाय सञ्चालनमा रहेको अिधध िुल्ने कागिातहरु (घर िाडा, पानी वििुली नतरेको रभसद, कर 

कायायलयमा कर बुझाएको रभसद िा अन्य यस्तै कागिात) 
च)  सञ्चालकको दईु प्रनत पासपोटय साईिको फोटो । 

छ)  अन्य कायायलयले तोके अनुसारको आिश्यक कागिातहरु । 

प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 
व्यवसाय दताय/नवीकरण ननवेदन फाराम 

श्रीमान ्प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत ज्यू, 
दधुौली नगरपाभलका 
नगर काययपाभलकाको कायायलय 

ववषयाः व्यवसाय दताय/नवीकरण सम्बन्धमा । 

मैले/हामीले ननम्न स्थानमा सञ्चालन गनय लागेको व्यिसाय दताय गनय/सञ्चालन गरेको व्यिसाय निीकरण गनय आिश्यक 

कागिात सदहत दरिास्त गनय आएका छु/छौं । ननयमानुसार लाग्ने कर बुझाउनुको साथै नगरपाभलकाबाट समय-समयमा 
ददइने आदेश/ननदेशन समेत पालन गनय मञ्िुर छु/छौं । साथै मैले/हामीले पेश गरेको कागिात तथा वििरणहरु ठीक 

सााँचो रहेको र फरक परे कानून बमोजिम कािायही िउमा मञ्िुर छु/छौं । 

१.  व्यिसायीको नाम, थरः .................................................(फमय कम्पनीकि हकमा मुख्य व्यजततको नाम) 
२.  व्यिसायीको स्थामी ठेगाना ....................... जिल्ला ............. गा.पा./न.पा. ............िडा नं. ......... मागय 

............ घर नं. .... 

३.  व्यिसायीको बाबुको नाम, थरः .......................................... 
४. व्यिसाय रहने स्थानको ठेगानाः िडा नं. ............. मागय .......... घर न.ं .............. 
५.  सम्पकय  फोन नं. .............. मोबाईल नं. .............. ईमेलः ........................ 
६.  िाडामा िएको िए व्यिसाय रहने घर र िग्गा धनीको नाम, थरः ................................................ 
७. घर िग्गा धनीको ठेगानाः ..................... िडा नं. .............. घर नं. ........... 
८.  व्यिसायको वििरण/प्रकृनतः .......................................................... 
९.  पूाँिी लगानी रु. ................................................. 

१०.  फमय/कम्पनीको नामः .......................................... 
११.  पररचय पाटीको साइिः (लम्बाई ................... चौडाई .............. िगय कफट ...............) 
१२.  अन्यत्र दताय िउको िए, दताय न.ं ........................ /काययलयः ........................... 
१३.  संलग्न कागिातहरुः 

क)  आफ्नै घर िग्गा िए िग्गा धनन प्रमाणपत्रको प्रनतभलवप-१ िा िाडामा बस्ने िए िाडा रकम र िुततानी तररका 
समेत िुलेको िहाल सम्झौता पत्र-१, 

ि)  नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतभलवप-१ िा विदेशी नागररकको हकमा नेपालजस्थत रािदतुािासबाट व्यिसायीको 
नाममा िारी कागिात-१, 

ग)  व्यिसायीको हालसालैको पासपोटय साईिको फोटो २ प्रनत, 
घ)  फमय कम्पनी िएमा दताय, इिाित प्रमाणपत्र 



ङ)  आन्तररक रािश्ि कायायलयमा अनघल्लो आ.ि. सम्मको कर नतरेको करदाता प्रमाणपत्रको प्रनतभलवप ।  
भमनतः ..........................        

 ………………………. 

ननिेदकको दस्तित 

कायायलय प्रयोजनका लाधग मात्राः 
ननिेदन दस्तुरः ................ दताय शुल्क ................ आ.ि. .............को व्यिसाय कर ................... 
पररचय पाटी दस्तुर ........................ िररिाना .................... िम्मा रु ..................... लाग्ने व्यहोरा 
प्रमाखणत गदयछु । ननिको व्यिसाय प्रमाणपत्र नं. (निीकरणको हकमा) ....................... रहेको छ । 

 

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

 ...................... 
पेश गने     भसफाररस गने      स्िीकृत गने 
भमनत     भमनत       भमनत 



       अनुसूची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (४) साँग सम्बजन्धत) 
दधुौली नगरपाभलका 

नगर काययपाभलकाको कायायलय 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

व्यवसाय दताय ककताव 
आ.ि. ............... 
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अनुसूची -४ 

(दफा ४ को उपदफा (५) साँग सम्बजन्धत) 
दधुौली नगरपाभलका 

नगर काययपाभलकाको काययलय 

दधुौली, भसन्धुली 
बागमती प्रदेश, नेपाल 

व्यवसाय दताय प्रमाणपत्र 
भमनतः २०७..../..../.. 

करदाता नं. .................. दताय भमनतः २०७...../........./...... गत े

प्रमाणपत्र न.ं ............. 
...........जिल्ला .................. गाउाँ /नगरपाभलका िडा नं. ........... बस्ने श्री .........लाई ननिको नाममा ननम्न वििरण 

अनुसारको व्यिसाय दताय गरी यो प्रमाणपत्र िारी गररएको छ । 

व्यिसायको नामः ................................. 
व्यिसायीको ना.प्र.न ं.............. िारी गने जिल्लाः ................. िारी भमनतः .................. 
व्यिसाय सञ्चालन िएको िा हुने भमनतः ............................... 
व्यिसाय रहने स्थानः ........................... 
बाटोको नामः ............................ घर नं. .................... टोल ................ 
व्यिसाय रहने घर/िग्गाधनीको नामः .................................. 
पूाँिी लगानी (रु.मा): ....................................... 
व्यिसायको िगयः ...................................... 
पररचय पाटीको साइिः .................................. 
....................                                                  .......................             .................... 
संचालक       तयार गने     िारी गने 

१.  व्यिसायीले प्रत्येक आधथयक िषयको लाधग तोककएको व्यिसाय कर उतत आ.ि. को आषाढ मदहनाभित्र बुझाई 

प्रमाणपत्र निीकरण गनुयपनेछ । नगरपाभलकाबाट स्थलगत रुपमा व्यिसाय कर टोली िटाइएको अिस्थामा 
व्यिसायीको काययस्थलमै व्यिसाय प्रमाणपत्र निीकरण गनय सककनेछ । 

२. व्यिसाय गरी आएको स्थान पररितयन गनय परेमा िडा कायायलयको भसफाररसमा नगरपाभलकाबाट पूिय स्िीकृनत 

भलनुपनेछ । 
३. व्यिसाय बन्द गनुय परेमा व्यिसायीले नगरपाभलकाको सम्बजन्धत िडा कायायलयको भसफाररसमा कर एकाईबाट 

व्यिसाय बन्द िएको िनाउ पत्र अननिायय रुपमा भलनुपनेछ । अन्यथा व्यिसाय चाल ्नै रहेको मानी सालिसाली 
रुपमा कर लाग्नेछ । ४. यो प्रमाणपत्र व्यिसाय गरेको स्थानमा सबैले देखिने गरी राखु्न पनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र नगरपाभलकाको 
कमयचारीहरुले हेनय चाहेको बितमा तुरुन्त देिाउनु पनेछ । 

५. व्यिसानयक गनतविधध सञ्चालन गदाय बाल श्रभमकहरु प्रयोग गनय पाइने छैन । यदद सो गरेको पाइएमा प्रचभलत 

कानून बमोजिम कारिाही गरी व्यिसाय दताय िारेनी समेत गनय सककनेछ । 
६. व्यिसायबाट उत्पादन हुने फोहोरमैला उधचत व्यिस्थापन गने दानयत्ि व्यिसायी स्ियंको हुनेछ । 

७. व्यिसाय सञ्चालनको भसलभसलामा नगरपाभलकाबाट समय समयमा ददने ननदेशनको पालना गनुय व्यिसायीको 
कतयव्य हुनेछ । 

 

फोटो 



८. उल्लेखित शतयनामाहरु पालना नगरेमा नगरपाभलकाले िुनसुकै िितमा पनन यो प्रमाणपत्र रद्द गरी व्यिसाय 

बन्दको कारिाही समेत गनय सतनेछ । 
९. यो प्रमाणपत्र नगरपाभलकाको स्थानीय कर प्रयोिनको लाधग िारी गररएको हो । कुनै पेशा िा व्यिसाय प्रचभलत 

कानून बमोजिम कुनै ननकायबाट अनुमनत भलएर मात्र सञ्चालन गनुयपन ेिएमा सो समते भलएर मात्र सञ्चालन गनुय 
पनेछ ।  

नवीकरण सम्बन्धी वववरण 
क्र.स. आधथयक वषय नवीकरण गरेको 

लमनत 

कर तथा शुल्क र 

जररवाना नतरेको 
रलसद नं. 

रलसदको 
लमनत 

नवीकरण 

गननको दस्तखत 

कैकफयत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 

 

 

अनुसूची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 

व्यवसाय वगीकरणको ढाँचा 
व्यिसाय िगीकरणको ढााँचा र दररेट आधथयक ऐनमा तोककए अनुसारको हुनेछ । 

 

 

अनुसूची ६ 

(दफा १३ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 

व्यवसाय कर ननधायरण 
करदाता पररयपत्र नं. ........................... 
करदाताको नामः .................................... 
ठेगानाः ..................................... 
कर ननधायरण गरेको आधथयक िषयः ......................... 
कर ननधायरण गरेको भमनतः ............................. 
व्यिसायको 
वििरण 

कर लाग्ने कुल 

रकम 

....... प्रनतशतले 

कायम हुन ेकर 

अधिम दाखिला 
गरेको रकम 

अब दाखिला गनय 
बााँकी रकम 

कैकफयत 

      

गत विगत िषयको 
बतयौता 

     

िम्माः      
 

कर अधधकृत 
 

अनुसूची-७ 
(दफा २७ को उपदफा (१) साँग सम्बजन्धत) 

दधुौली नगरपाभलका 
..........न.ं िडा कायायलय 

बागमती प्रदेश, नेपाल 

वडामा रहेका व्यवसायको वववरण 

ि.स. व्यिसायीको नाम व्यिसाय/फमयको नाम ठेगाना सम्पकय  नं. दताय/निीकरण कैकफयत 



िए/निएको 
(आधथयक िषय समेत 

उल्लेि गने) 
       
       
       
       
       
 


