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श�भनुाथ नगर �यवसाय कर स�ब�धी काय��व�ध, २०७८

आ�ाले
�धरे�� कुमार यादव

�मखु �शासक�य अ�धकृत
म�ुयः



श�भनुाथ नगर �यवसाय कर स�ब�धी काय��व�ध, २०७८

नगरसभा बाट �नण�य �म�तः २०७८/०३/१०
�मा�णकरण �म�तः २०७८/०५/०३

��तावनाः श�भनुाथ नगरपा�लका �े��भ� स�चालन हुने �यवसायह�को दता�, नवीकरण, �नयमन र खारेजी
तथा �यवसायह�को बग�करण स�ब�धी �वषयमा �कृयागत �प�टता �याई �यवसायम�ैी वातावरण �नमा�ण
गन� र �यवसाय करलाई �यवि�थत एवम ् �भावकार� �पमा काया��वयन गन� वा�छनीय भएकोले, श�भनुाथ
नगरपा�लकाले �थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा थ८ बमोिजम यो काय��व�ध बनाई लागू गरेको
छ ।

प�र�छेद–१
�ारि�भक

१. सं���त नाम र �ार�भः
१) यो काय��व�धको नाम “श�भनुाथ नगर �यवसाय कर स�ब�धी काय��व�ध, २०७8” रहेकोछ ।
२) यो काय��व�ध त�ु�त लागू हुनेछ ।

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यो काय��व�धमा,
(क) “नगरपा�लका” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लका स�झनु पछ�  ।
(ख) “ऐन” भ�नाले �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ स�झनु पछ�  ।
(ग) “सभा” भ�नाले श�भनुाथ नगर सभालाई स�झन ुपछ� ।
(घ) “�मखु” भ�नाले श�भनुाथ नगरपा�लकाका नगर �मखु स�झन ुपछ�  ।
(ङ) “काय�पा�लका” भ�नाले श�भनुाथ नगर काय�पा�लकालाई स�झन ुपछ�  ।
(च) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�नाले नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई स�झनु पछ�

।
(छ) “काय��व�ध” भ�नाले श�भनुाथ नगर �यबसाय कर स�ब�धी काय��व�ध, २०७8 स�झन ुपछ�  ।
(ज) “काया�लय” भ�नाले नगर काय�पा�लकाको काया�लय स�झनु पछ� र यो श�दले नगरपा�लकाको

संगठन संरचनामा रहेको �वभाग/महाशाखा/शाखा/उपशाखा वा राज�व �शासनका ला�ग गठन
ग�रएको �शास�नक इकाई वा वडा काया�लय समेतलाई स�झन ुपछ�  ।

(झ) “वडा काया�लय” भ�नाले नगर काय�पा�लका अ�तग�तको वडा काया�लयलाई स�झन ुपछ�  ।
(ञ) “कर” भ�नाले ऐन र काय��व�ध बमोिजम नगरपा�लकाले आ�नो �े� �भ�को �यवसायमा पूँजीगत

लगानी, �यवसायको �कृ�त र आ�थ�क कारोबारका आधारमा बग�करण गर� दता� र नवीकरणमा
लगाउन स�ने �यवसाय करलाई स�झनु पछ� र यो श�दले �यवसायकरको अ�त�र�त �च�लत
काननू बमोिजम सोमा ला�ने �याज वा हजा�ना वा श�ुक वा ज�रवाना समेतलाई स�झन ुपछ�  ।

(ट) “कर अ�धकृत” भ�नाले नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत स�झनु पछ� र सो श�दले कर
अ�धकृतको �पमाकाम गन� िज�मेवार� �ा�त �मखु �शासक�य अ�धकृत�वारा ��यायोिजत
अ�धकार �योग गन� नगरपा�लकाको कम�चार�लाई समेत स�झन ुपछ�  ।

(ठ) “राज�व �शासन शाखा” भ�नाले नगरपा�लकामा कर स�ब�धी काम, कारवाह� र �नण�य गन�
िज�मेवार� �ा�त काय�पा�लकाको काया�लय अ�तग�तको �वभाग/महाशाखा/शाखा/ उपशाखा वा
राज�व �शासनका ला�ग गठन ग�रएको राज�व �शासन शाखा स�झन ुपछ�  ।

(ड) “करदाता” भ�नाले ऐन र काय��व�ध बमोिजम कर �तनु�पन� दा�य�व भएका �यि�त, फम� वा
सं�थालाई स�झनु पछ� र यो श�दले कर अ�धकृतले कुनै करको �ववरण बझुाउन सचूना �दएको
वा अ� कुन ैकारबाह� श�ु गरेको �यि�तलाई समेत जनाउँछ ।



(ढ) “�यवसाय” भ�नाले नगरपा�लका �े��भ� संचालन ग�रने कुनै प�न �कारको उ�योग, �यापार, पेसा
वा य�त ैअ�य �कृ�तका �यावसा�यक कारोबार स�झन ुपछ�  ।

प�र�छेद–२
�यवसायदता�, नवीकरण र बग�करण स�ब�धी �यव�था

३. दता� गर� �यवसाय स�चालन गनु�पन�ः
१) नगरपा�लका �े� �भ� �यवसाय स�चालन गन� चाहने �यि�त वा सं�थाले अ�भलेख �योजनको

ला�ग नगरपा�लकामा �यवसाय दता� गनु�पन�छ तर, �यवसाय स�चालन गनु�पवू� �च�लत काननू
बमोिजम तो�कएको �नकायबाट अनमु�त �लनपुन� अव�थामा स�बि�धत �नकायबाट अनमु�त
�लनपुन� दा�य�व स�बि�धत �यवसाय स�चालन गन� �यि�त वा सं�थाको हुनेछ ।

२) यो काय��व�ध �ार�भ हुनु अगावै नगरपा�लकामा दता� नगर� स�चालन भरैहेका �यवसाय समेत यस
काय��व�ध बमोिजम अ�नवाय� �पमा दता� गराउन ुपन�छ ।

३) उपदफा (२) बमोिजम �यवसाय दता� गन� �योजनकाला�ग काया�लयले �नि�चत अव�ध तोक�
�यबसाय दता� गराउनका ला�ग अनसुचूी–१ बमोिजमको ढाँचामा सचूना �काशन गन�छ ।

४) उपदफा (३) बमोिजमको सचूनालाई काया�लयले रे�डयो, टे�ल�भजन, प�प��का लगायत अ�य
उपय�ुत संचार मा�यम�वारा �चार �सारको �यब�था �मलाउन स�नेछ ।

(5) उपदफा (२) बमोिजम दता� नगर� स�चालन भएका �यवसायलाई काया�लयले �नजले �तनु� पन� कर
असलु उपर गर� �यवसाय ब�द गन�, गराउन स�नेछ ।

४. �यवसाय दता�ः
१) नगरपा�लका �े� �भ� �यवसाय स�चालन गन� चाहने �यि�त वा सं�थाले अनसुचूी–२ बमोिजमको

ढाँचामा काया�लयमा दरखा�त �दन ुपन�छ ।
२) उपदफा (१) बमोिजमको दरखा�त �दँदा देहायका �ववरण तथा कागजात समेत सं�लन गरेको

हुनपुन�छः
(क) �यवसायीको नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प,
(ख) �च�लत काननू बमोिजम अ�य �नकायबाट �यवसाय दता� र इजाजत �ा�त गरेको

�माणप�को ��त�ल�प,
(ग) गैर नेपाल� नाग�रकको हकमा स�बि�धत देशको नाग�रकता वा नाग�रक ज�नने �माणको

��त�ल�प,
(घ) स�बि�धत वडा काया�लयको �सफा�रस,

(ङ) काया�लयले तोकेको अ�य �ववरण तथा कागजातह�,
(च) स�चालकको दईु ��त पासपोट� साईजको फोटो ।

३) उपदफा (१) बमोिजम दरखा�त �ा�त भएप�छ काया�लयले सो उपर आव�यक जाँचबझु गर� आ�थ�क
ऐनमा तो�कए बमोिजमको दता� श�ुक �लई �यवसाय दता� गन�छ ।

४) उपदफा (३) बमोिजम �यवसाय दता� भएप�छ कर एकाईले दता� भएको �यवसायको �ववरण
अनसुचूी–३ बमोिजमको �यवसाय दता� �कताबमा उ�लेखगर� �यबसायको लगत कायम गन�छ ।

5) उपदफा (३) बमोिजम �यवसाय दता� भएप�छ राज�व �शासन शाखाले �नवेदकलाई अनसुचूी–४
बमोिजमको ढाँचामा �यवसाय दता� �माणप� उपल�ध गराउनेछ ।

६) वडा काया�लयमै �यवसाय दता� गन� �यब�था �मलाइएको अव�थामा यस दफा बमोिजम �यबसाय
दता�को ला�ग दरखा�त �लने र �यबसाय दता� गर� �माणप� �दने काय� स�बि�धत वडा
काया�लयले गन�छ ।

७) उपदफा (६) बमोिजम दता� भएका �यबसायह�को �ववरण मा�सक �पमा राज�व �शासन शाखामा
पठाउन ुपन�छ ।



८) कुनै �यि�तको नाममा एउटै उ�दे�य भएको एकभ�दा बढ� �थानमा �यवसाय स�चालन गनु�पन�
भएमा �च�लत काननूमा अ�यथा �यव�था भएको अव�थामा बाहेक छु�टाछु�टै �यवसाय दता�
गराउन ुपन�छ ।

९) एक पटक �यवसाय दता� भएप�छ दता� खारेजीको �नवेदन नपरेस�म सो �यवसाय स�चालनमा
रहेको मानी कर असलू ग�रनेछ ।

१०) काया�लयले यस दफा बमोिजम दता� भएका �यवसायको �माण प�को ��त�ल�प स�हत दता�
स�ब�धी �ववरण चौमा�सक �पमा स�बि�धत आ�त�रक राज�व काया�लय वा करदाता सेवा
काया�लयलाई समेत पठाउन ुपन�छ ।

5. �यबसायको बग�करण स�ब�धी �यब�थाः
१) नगरपा�लकाले �यबसाय कर �योजनकाला�ग आ�नो �े��भ� स�चालन हुने �यबसायको

�क�सम, कारोबार तथा पूँजी लगानी एवं �थानगत अव�था समेतका आधारमा अनसुचूी–5
बमोिजमको ढाँचामा वग�करण गन� स�नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम वग�करण गन� काय� �यबसाय दता� गदा�कै बखत ग�रने र सोको �यहोरा
�यबसाय �माण– प�मा न ैउ�लेख गनु� पन�छ ।

३) कर अ�धकृतले �यबसाय कर �नधा�रण गदा� उपदफा (१) बमोिजम कायम ग�रएको वग�करणलाई
आधार मानी गनु�पन�छ ।

प�र�छेद–३
�ववरण हेरफेर स�ब�धी �यब�था

६. �ववरण हेरफेर भएमा जानकार� गराउन ुपन�ः
१) करदाताले �यवसाय स�चालन गदा� �नवेदन साथ पेश गरेका �वबरणमा हेरफेर, प�रवत�न वा

नामसार� गनु�पन� भएमा �य�तो कारण परेको �म�तले तीस �दन�भ� �नवेदन माफ� त काया�लयमा
जानकार� �दन ुपन�छ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा काया�लयले आव�यक जाँचबझु गर� �यहोरा मना�सव दे�खएमा
�नवेदन परेको पतैीस �दन�भ� �वबरण हेरफेर भएको कारण �यबसायको �कृ�त र कारोबार गन�
व�तु तथा सेवाको �क�सममा संशोधन हुने रहेछ भने सो �कृ�तको �यवसायको ला�ग तो�कएको
कर र कमर �ववरण हेरफेर वापत आ�थ�क ऐनमा तो�कएको द�तरु �लई �ववरण संशोधन ग�र�दनु
पन�छ ।

३) उपदफा (२) बमोिजम संशोधन ग�रएको �ववरणको �यहोरा कर एकाइले �यवसाय दता� �कताब र
�माणप�मा समेत उ�लेख गर� सो को �ववरण प�� �दन�भ� स�बि�धत आ�त�रक राज�व
काया�लय वा करदाता सेवा काया�लयमा पठाउन ुपन�छ ।

४) उपदफा (२) बमोिजम �यवसायको �कृ�त र कारोबार गन� व�तु तथा सेवाको �क�सममा प�रवत�न भै
कायम हुने नयाँ �कृ�तको �यवसायको कर सा�वकको �कृ�तको �यवसायको �न�म� तो�कएको
कर भ�दा बढ� ला�ने भएमा सो फरक रकम मा� असलु ग�रनेछ र कम ला�ने अव�थामा आगामी
आ�थ�क वष�दे�ख नयाँ कायम हुने दरले कर �लने गर� चालु आ�थ�क वष�को हकमा सा�वक कै �कृ�त
बमोिजम कर असलु ग�रनेछ ।

5) यस दफा बमोिजम �ववरण हेरफेर स�ब�धी काय� वडा काया�लय माफ� त हुने �यव�था �मलाइएको
अव�थामा हेरफेर भएको �ववरण प�� �दन �भ� राज�व �शासन शाखा र स�बि�धत आ�त�रक
राज�व काया�लयमा उपल�ध गराउन ुपन�छ ।

७. साझदेार थपघट र ठाउँसार� स�ब�धी ���याः
१) एक �यि�त वा एक भ�दा बढ� �यि�तको नाममा दता� कायम भएको �यवसायमा साझदेार थपघट

गनु� परेमा आव�यक कागजात समेत संल�न राखी काया�लयमा �नवेदन �दनपुन� छ।



२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेमा स�बि�धत राज�व �शासन शाखाले आव�यक जाँचबझु गर�
चालु आ�थ�क वष� स�मको कर असलु गर� आ�थ�क ऐनमा तो�कएको द�तरु �लई �मखु �शासक�य
अ�धकृतको �वीकृ�तले साझदेार थपघट स�ब�धी �वबरण कायम गर� सोको जानकार� स�बि�धत
�यबसायी र वडा काया�लयलाई समेत �दन ुपन�छ ।

३) नगरपा�लका �े��भ� एक �थानमा स�चालनमा रहेको �यवसाय नगरपा�लका �े� �भ� कै
अक� �थानमा ठाउँसार�को ला�ग �नवेदन परेमा राज�व �शासन शाखाले आव�यक जाँचबझु गर�
चालु आ�थ�क वष� स�मको कर असलु गर� काया�लयको लगत तथा �यवसाय दता� �माणप�मा
समेत �वबरण अ�याव�धक ग�र�दन ुपन�छ ।

४) उपदफा (३) बमोिजम ठाउँसार� भएको जानकार� स�बि�धत वडा तथा सा�वकको वडा काया�लय र
स�बि�धत आ�त�रक राज�व काया�लयलाई समेत �दनपुन�छ ।

5) नगरपा�लका �े��भ� स�चालनमा रहेको �यवसाय नगरपा�लका �े�भ�दा बा�हर अक� �थानमा
ठाउँसार�को ला�ग �नवेदन परेमा राज�व �शासन शाखाले आव�यक जाँचबझु गर� चालु आ�थ�क
वष� स�मको कर असलु गर� काया�लयको लगतमा �वबरण अ�याव�धक गर� ठाउँसार� जाने
�थानीय तहलाई लेखी पठाई सोको जानकार� स�बि�धत �यबसायी र वडा काया�लयलाई समेत
�दन ुपन�छ ।

६) उपदफा (२), (४) र (थ) बमोिजमको जानकार� �ा�त भएप�छ स�बि�धत वडा काया�लयले आ�नो
�यवसाय लगत �कताबमा �वबरण जनाई लगत अ�याव�धक गनु� पन�छ ।

७) उपदफा (5) बमोिजम लगत खारेजको ला�ग लेखी गएप�छ तो�कएको समय�भ� स�बि�धत
काया�लयमा गई �यवसायको दता� लगत कायम गराउन ुस�बि�धत �यबसायीको कत��य हुनेछ ।



८. �ववरण माग गन� र �नद�शन �दन स�नेः
१) कुनै पेसा, �यवसाय वा �यापारको स�ब�धमा �वबरण बझुाउनु पन� दा�य�व भएको �यि�तले

�वबरण नबझुाएमा वा �वबरण दा�खला गदा� �यहोरा फरक पार� दा�खला गरेको भनी शंका गन�
स�कने आधार र कारण भएमा कर अ�धकृतले �नजलाई आधार र कारण खोल� �वबरण दा�खला
गन� आदेश �दन स�नेछ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम आदेश �ा�त भएमा स�बि�धत �यि�तले सो आदेश �ा�त भएको �म�तले
तीस �दन�भ� कर शाखामा �ववरण दा�खला गनु� पन�छ।

३) उपदफा (२) बमोिजमको �याद�भ� �ववरण दा�खला गन� नस�ने स�बि�धत �यि�तले आधार तथा
कारण खोल� समयावधी थपको ला�ग �नवेदन �दएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले औ�च�य हेर�
तीस �दनस�मको समयाव�ध थप �दन स�नेछ ।

४) यस काय��व�ध बमोिजम दता� भएका पेशा वा �यवसाय संचालन गदा� सामािजक सदाचार कायम
रा�ु पन�छ र यस स�ब�धमा काया�लयले �दने �नद�शनको पालना गन�, गराउने दा�य�व स�बि�धत
�यवसायीको हुनेछ ।

5) उपदफा (४) बमोिजमको दा�य�व परूा नगरे कर अ�धकृतले थप �नद�शन �दन स�नेछ ।
प�र�छेद ४

कर बझुाउने दा�य�व,कर �नधा�रण र कर दा�खला
९. कर बझुाउने दा�य�वः

१) नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ�को �यापार, �यबसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आ�थ�क
कारोबारका आधारमा बग�करण गर� �यबसाय दता� र नवीकरणमा सभा�वारा �वीकृत आ�थ�क
ऐनले तोकेको दरमा �यबसाय कर लगाउने र उठाउनेछ ।

२) ऐन र काय��व�ध बमोिजम �यबसाय कर बझुाउने दा�य�व �यबसाय स�चालन गन� �यि�त वा
�नजको ��त�न�धको हुनेछ ।

३) कुनै �यबसायको स�ब�धमा उपदफा (२) बमोिजम कर बझुाउने दा�य�व एकभ�दा बढ� �यि�त उपर
रहेछ भने कर बझुाउने दा�य�व सबकैो समान हुनेछ र उनीह� म�ये आपसी सहम�तले जनुसकैु
�यि�तले कर बझुाउन स�नेछ, तर सब ैकरदाताबाट दामासाह�ले भाग गर� कर असलु ग�रने छैन।

४) ऐन र काय��व�ध बमोिजम कर �तनु�पन� �यि�त नाबालक रहेछ भने �नजले बझुाउन पन� कर �नजको
अ�भभावक वा �नजको संर�कले �तनु�पन�छ ।

5) ऐन र काय��व�ध बमोिजम �यबसाय दता� गराउने, तो�कएको समयमा �वबरण पेश गन�, बझुाउनु पन�
कर तथा श�ुक वा ज�रवाना वा �याज हजा�ना समयमै दा�खला गन�, कर अ�धकृत वा काया�लयले
माग गरेको सचूना वा त�यांक समयमै उपल�ध गराई सहयोग पयुा�उने दा�य�व समेत करदाताको
हुनेछ ।

१०. कर �नधा�रणः
१) करदाताले दफा ४ बमोिजम �यबसाय दता� गदा� पेस गरेको �वबरण र दफा ६ र ७ बमोिजम हेरफेर

भएको �वबरण समेतका आधारमा कर अ�धकृतले अनसुचूी ६ बमोिजम कर �नधा�रण गन�छ ।
२) यो काय��व�ध बमोिजम करदाताले पेस गरेको �बवरण गलत वा झुठो दे�खएमा वा �वबरण यथाथ�

देखाएको भनी �व�वास गन� स�कने मना�सब कारण नदे�खएको अव�थामा कर अ�धकृतले कर
पर��ण गर� कर �नधा�रण गन� स�नेछ ।

३) उपदफा (२) बमोिजम कर �नधा�रण गनु�पन� दे�खएमा कर अ�धकृतले करदातालाई आधार र कारण
खलुाई आ�नो �प�ट�करण पेस गन� प�� �दनको सचूना �दन ुपन�छ ।

४) उपदफा (३) बमोिजम सचूना �ा�त भएकोमा करदाताले सचूनामा तो�कएको �याद�भ� आ�नो
�प�ट�करण पेस गनु� पन�छ ।



5) कर अ�धकृतले उपदफा (४) बमोिजम तो�कएको �याद�भ� �प�ट�करण पेस गरेकोमा सो समेतलाई
आधार मानीतथा �प�ट�करण पेस नगरेको अव�थामा यसै दफा बमोिजम कर �नधा�रण गनु� पन�छ
।

११. कर �नधा�रणको सचूनाः
१) दफा १० बमोिजम कर अ�धकृतबाट कर �नधा�रण भएप�छ करदाताले बझुाउनु पन� कर रकम,

�थान, समय सीमा र ब�क खाता न�बर समेत उ�लेख गर� कर �नधा�रणको सचूना �दन ुपन�छ ।
२) उपदफा (१) बमोिजम कर �नधा�रणको सचूना �ा�त भएप�छ करदाताले सो सचूनामा उ�ले�खत

�थान, समय र सीमा �भ� कर दा�खला गनु� पन�छ ।
३) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको ब�क खातामा कर दा�खला गर� करदाताले �यसको ब�क भौचर

काया�लयमा बझुाउन ुपन�छ ।
४) काया�लयले यो काय��व�ध बमोिजम �नधा�रण ग�रएको कर �व�यतुीय मा�यमबाट समेत भ�ुतानी

गन� �यव�था �मलाउन स�नेछ ।
१२. कर दा�खला र नवीकरणः

१) करदाताले आ�थ�क ऐन र काय��व�ध बमोिजम ��येक आ�थ�क वष�को �न�म� �तनु�पन� कर रकम
सोह� आ�थ�क वष�को आषाढ मसा�त �भ� दा�खला गर� �यवसाय नवीकरण गनु� पन�छ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम करदाताले आ�थ�क बष��भ� कर च�ुता गर� �यवसाय नवीकरण नगरेमा
आ�थ�क ऐन र यस ैकाय��व�धको दफा १४ बमोिजम कर असलू गर� नवीकरण गनु�पन�छ ।

१३. कर दा�खलाको �न�सा �दनपुन�ः करदाताले आ�थ�क ऐन र काय��व�ध बमोिजम बझुाउनु पन� कर रकम
दा�खला गरेप�छ काया�लयले करदातालाई त�काल �यसको �न�सा �दन ुपन�छ ।

१४. कर असलू� स�ब�धी �यब�थाः
१) आ�थ�क ऐन र काय��व�ध बमोिजम असलू उपर गनु�पन� कर वापतको रकम करदाताले दफा १३

बमोिजम तो�कएको अव�धमा दा�खला नगरेमा कर अ�धकृतले देहायका एक वा एकभ�दा बढ�
त�रका अपनाई कर असलू गन� स�नेछः
(क) करदातालाई �फता� गनु�पन� भए �यसमा क�ट� गरेर ।
(ख) संघीय सरकार, �देश सरकार, नगरपा�लका वा सरकार� �वा�म�वका संघ सं�थाबाट

करदाताले पाउने रकमबाट क�ट� गन� लगाएर ।
(ग) ब�क वा �व�ीय सं�थामा रहेको करदाताको रकमबाट कटट� गन� लगाएर ।
(घ) करदाताको कारोबार रो�का गरेर ।
(ङ) करदाताको चल तथा अचल स�प�� दावी वा रो�का गरेर ।
(च) करदाताको स�प�� एकैपटक वा पटकपटक गर� �च�लत काननू बमोिजम �ललाम �ब�� गरेर

।
२) उपदफा (१) बमोिजमको ���या �ार�भ गनु�अ�घ करदातालाई प�� �दनको �याद स�हत �ल�खत

जानकार� गराउन ुपन�छ ।
३) उपदफा (१) को ख�ड (च) बमोिजम �ललामको कारवाह� श�ु भएप�छ सो कारवाह� समा�त हुनपुवू�

कर दा�खला गन� �याएमा बझुाउन बाँक� कर रकमको थप पाँच ��तशत श�ुक स�हत असलू गर�
�ललामी ���या र�ध गन� स�कनेछ ।

४) �ललामबाट �ा�त रकम करदाताले �तनु�पन� कर रकम भ�दा बढ� भएमा बढ� भएज�त रकम तीस
�दन�भ� स�बि�धत करदातालाई �फता� �दनपुन� छ ।

5) उपदफा (४) बमोिजम रकम �फता� गदा� �नजले उपल�ध गराएको ब�क खातामा ज�मा ग�र�दनु पन�छ
।

प�र�छेद 5
�यवसाय दता� खारेजी तथा द�ड ज�रवाना



१5. �यवसाय दता�,खारेज गन� स�कनेः
१) कुनै करदाताले �यबसाय ब�द गन� चाहेमा यो काय��व�ध बमोिजम ला�ने कर बझुाई �यबसाय दता�

खारेज गन� �नवेदन �दन स�नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन नपरेस�म �यवसाय स�चालन मै रहेको मानी कर असलु उपर

ग�रनेछ ।
३) �यवसायीले यो काय��व�ध बमोिजम दता� भएको �यवसाय ब�द गन� चाहेमा सोको कारण खलुाई

स�बि�धत वडा काया�लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ ।
४) उपदफा (३) बमोिजम �नवेदन �ा�त भएप�छ वडा काया�लयले आव�यक जाँचबझु गर� चालु आ�थ�क

वष�स�मको कर रकम असलू गर� �यवसाय खारेजीको ला�ग राज�व �शासन शाखामा �सफा�रस
स�हत पठाउन ुपन�छ।

5) उपदफा (४) बमोिजम वडा काया�लयबाट �सफा�रस भै आएप�छ राज�व �शासन शाखाले कागजात
अ�ययन गर� लगत क�टा बापत आ�थ�क ऐन र यस काय��व�धमा तो�कएको द�तरु �लई लगत
क�टागर� सोको जानकार� स�बि�धत वडा काया�लय, �यबसायी र स�बि�धत आ�त�रक राज�व
काया�लयलाई �दनपुन�छ ।

६) यस दफामा अ�य� जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न यो काय��व�ध लागू हुनु पवू� दता� भएका तर,
स�चालनमा नरहेका �यवसायको हकमा लगत क�टाको ला�ग काया�लयले �नि�चत अव�ध तोक�
आव�यक �माण स�हत �नवेदन पेश गन� सचूना �काशन गन� स�नेछ ।

७) उपदफा (६) बमोिजम लगत क�टा गदा� अपनाउनु पन� अ�य काय��व�ध समय समयमा
काय�पा�लकाले तो�क�दए बमोिजम हुनेछ ।

१६. ज�रवाना, थप द�तरु तथा धरौट� स�ब�धी �यव�थाः
१) आ�थ�क ऐन र काय��व�ध बमोिजम कर बझुाउनु पन� अव�ध�भ� कर नबझुाएमा आ�थ�क ऐनमा

तो�कएको दरमा ज�रवाना स�हत कर असलु ग�रनेछ ।
२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न दफा १थ को उपदफा (६) बमोिजम लगत क�टा

हुने �यबसायको हकमा यस दफा बमोिजमको ज�रवाना लगाइने छैन ।
३) गैर नेपाल� नाग�रकह�को �यवसाय दता� गदा� �यवसाय करमा ला�ने द�तरुको दो�वर रकम धरौट�

बापत बझुाउन ुपन�छ ।
१७. कर न�तन�को �वबरण �काशन गन� स�नेः आ�थ�क ऐन तथा काय��व�ध बमोिजम �तनु� बझुाउनु पन� कर

रकम दा�खला नगन� �यि�त वा सं�थाको नाम काय�पा�लकाबाट �नण�य गर� साव�ज�नक गन� स�नेछ ।
१८. �यवसाय संचालन नभएको �सफा�रस �दन स�नेः

१) �च�लत काननू बमोिजम दता� भएका �यवसाय �व�वध कारणले स�चालनमा आउन नसक�
�यबसाय व�दकाला�ग स�बि�धत �नकायका नाममा �सफा�रस �लन चाहने �यि�तले सोको
�व�ततृ कारण उ�लेख गर� स�भव भएस�मका �माण संल�न राखी स�बि�धत वडा काया�लयमा
�नवेदन �दन ुपन�छ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन �ा�त भएप�छ वडा काया�लयले आव�यक जाँचबझु गर� �यहोरा
मना�सव दे�खन आएमा आ�थ�क ऐनमा तो�कएको द�तरु �लई �यबसाय स�चालनमा नरहेको
�यहोरा खलुाई आफनो लगतमा क�टा गर� �यवसाय खारेजीका ला�ग स�बि�धत �नकायमा
�सफा�रस गन� र सोको जानकार� राज�व �शासन शाखालाई समेत �दन ुपन�छ ।

३) उपदफा (२) बमोिजम वडा काया�लयबाट ग�रने लगत स�ब�धी अ�य काय��व�ध समय समयमा
काय�पा�लकाले तो�क�दए बमोिजम हुनेछ ।

१९. �यवसाय दता�/नवीकरण नगर� संचालन गरेमा कारवाह� हुनेः



१) नगरपा�लका �े��भ� �च�लत काननू र यो काय��व�ध बमोिजम दता� वा नवीकरण नगर� �यवसाय
संचालन गरेको पाइएमा काया�लयले स�बि�धत �यवसायीलाई प�ैतस �दनको �याद�दई �यवसाय
दता�को ला�ग प�ाचार गनु�पन� छ ।

२) उपदफा (१) बमोिजम �यवसाय दता� वा नवीकरणका ला�ग जनाउ �दएको �म�तले प�ैतस �दन�भ�
�यवसाय दता� वा नवीकरण नगरेमा स�बि�धत �यि�तको हकमा नगरपा�लकाबाट �वाह हुने सबै
�क�समका सेवा स�ुवधाह� ब�द गन� स�कनेछ ।

३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा स�ुवधा रो�का राखेको तीन म�हना �भ�प�न �यवसाय दता� वा नवीकरण
नगर� �यवसाय संचालन गरेमा नगरपा�लकाले बाँक� ब�यौता कर तथा ज�रवाना दफा १६ को
उपदफा (१) बमोिजम असलु उपर गर� दता� खारेजीका ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउन
स�नेछ ।

४) उपदफा (३) बमोिजम दता� खारेजीका ला�ग लेखी पठाउनु पवू� �य�ता �यवसायीको सचूी साव�ज�नक
गन� स�कनेछ ।

5) यस दफा बमोिजम �यबसाय व�दका ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउनु पवू� स�बि�धत
�यवसायीलाई आफनो सफाई पेस गन� मौका �दन पन�छ ।

प�र�छेद – ६
�व�वध

२0. ��त�ल�प �दन स�नेः
१) �यवसायको दता� �माण–प� हराएमा, �या�तएमा वा य�तै अ�य कारणले नयाँ �माण प�

उपल�ध गराउनु पन� अव�था भएमा राज�व �शासन शाखाले आव�यक जाँचबझु गर� आ�थ�क
ऐनले तोकेको ��त�ल�प द�तरु �लई ��त�ल�प �माणप� �दनस�ने छ ।

२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न नवीकरण गन� महल खाल�न भएको अव�थामा
नयाँ �माणप� उपल�ध गराउँदा यस दफा बमोिजमको द�तरु ला�ने छैन ।

२1. �ो�साहन गन� स�नेः नगरपा�लकाले एकल म�हला, सीमा�तकृत, �पछडा वग�, उ�पी�डत वग� तथा
�वप�न यवुाको उ�यमशीलता �वकासलाई योगदान परुयाउने �कृ�तका �यबसायलाई �व�धन गन�
आ�थ�क ऐन तथा वा�ष�क नी�त तथा काय��म माफ� त आव�यक �यब�था गन� स�नेछ ।

२2. �म स�ब�धी �यव�थाः �यवसायीले नेपालको �च�लत �म ऐन तथा �मसँग स�बि�धत �च�लत
�नयम काननूको पणू� पालना गनु�पन�छ ।

२3. फोहोरमलैा तथा वातावरण �यब�थापनः
१) संघीय तथा �देश काननू बमोिजम �ारि�भक वा ताबरणीय पर��ण तथा वातावरणीय �भाव

म�ूया�कन गर� स�चालन गनु�पन� �यबसायको हकमा �च�लत काननू बमोिजम स�बि�धत
�नकायको �वीकृ�त �लन ुपन� दा�य�व स�बि�धत �यबसायीको हुनेछ।

२) नगरपा�लका �भ� स�चालन हुने उ�योग वा�यवसायले उ�पादन वा उ�सज�न गरेको फोहोरमलैा र
�दषूणको �यव�थापन गन� िज�मेवार� �वयम ्�यबसायीको हुनेछ ।

३) �यबसाय स�चालनका �ममा उ�पादनहुने औ�यो�गक, अ�पतालज�य र हा�नकारक फोहोरमलैा
उ�पादन गर� �यव�थापन नगरेमा �च�लत काननू बमोिजम हुने छ ।

४) साधारण फोहोरमलैाको �यव�थापन नगरपा�लकाले तोके बमोिजम श�ुक �लई �यब�थापन गन�
स�नेछ ।

२4. �यवसायीले सामािजक उ�र दा�य�व बहन गनु�पन�ः
१) �यवसायीले �च�लत काननू बमोिजम तो�कएको नाफाको अशं सामािजक उ�रदा�य�व शीष�कमा

छु�याई नगरपा�लका �े��भ� सामािजक सेवामा खच� गनु� पन�छ।
२) काया�लयले �थानीय आव�यकता र औ�च�यका आधारमा �यवसायीलाई सामािजक उ�रदा�य�व

शीष�कमा छु�याइएको रकम खच� गन� �े� तो�न स�नेछ ।



३) यस दफा बमोिजम सामािजक सेवामा ग�रएको खच�को �ववरण �यबसायीले काया�लयमा उपल�ध
गराउन ुपन�छ ।

२5. वडा काया�लयको िज�मेवार�ः
१) आ�नो वडा�भ� स�चालनमा रहेका �यापार, �यवसायको अ�भलेख अनसुचूी–७ बमोिजमको

ढाँचामा अ�याव�धक गर� सो को �ववरण रा� ेिज�मेवार� स�बि�धत वडा काया�लयको हुनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोिजम वडा काया�लयमा �ववरण अ�याव�धक नहँुदास�म नगरपा�लका �े��भ�को

स�पणू� �वबरण राज�व �शासन शाखामा रा�खनेछ ।
३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा ले�खएको भएताप�न दफा ७ बमोिजम साझदेार थपघट तथा

�यबसायको ठाउँसार� स�ब�धी काय� काय�पा�लकाको काया�लयबाट स�पादन ग�रनेछ ।
२6. अ�धकार ��योजन गन� स�कनेः यो काय��व�ध काय��वयनको ला�ग काय�पा�लका वा �मखु �शासक�य

अ�धकृतमा �न�हत रहेको अ�धकार मातहतका कर अ�धकृत वा वडा काया�लयलाई ��यायोजन गन�
स�कनेछ ।

२7. बाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकारः
१) यो काय��व�ध काया��वयनको �सल�सलामा कुनै बाधा अडकाउ परेमा सो फुकाउने अ�धकार

काय�पा�लकालाई हुनेछ ।
२) उपदफा (१) बमोिजमको अ�धकारको �योग गदा� आ�थ�क ऐन र काय��व�धको मलभतू कुरालाई

असर नपन� गर� मा� गन� स�कनेछ ।
28. बचाउः

१) यो काय��व�धमा उ�लेख भएका कुराह� यसै बमोिजम र उ�लेख नभएका कुराह� �च�लत काननू
बमोिजम हुनेछ ।

२) यो काय��व�ध काया��वयन हुनु अ�घ भए गरेका कुराह� यसै काय��व�ध अनसुार भए गरेको मा�ननेछ
।

आ�ाले
�धरे�� कुमार यादव

�मखु �शासक�य अ�धकृत
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