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चााँगुनारायण नगरपालिका व्यवसाय कर लनरे्दलिका २०७५ 

 

प्रस्तावना 

व्यवसाय कर, व्यापार, व्यवसाय र पेिामा िागे्न नगरसभाबाट पाररत करको र्दर र तत् सम्बन्धी नीलतगत 

व्यवस्था बमोलिम आफ्नो के्षत्र लभत्रका व्यापार, व्यवसाय र पेिामा व्यवसाय कर िगाई असूि गने 

काययिाई सरि, बैज्ञालनक र तिलविी अलिकार रलित बनाउन आवश्यक रे्दखिएकोिे नगरकाययपालिकाको 

लमलत २०७५।१०।२२ को ४६ औ ंबैठकिे यो व्यवसाय कर लनरे्दलिका २०७५ बनाई िागू गरेको छ । 

१. नाम र प्रारम्भः (१) यो लनरे्दलिकाको नाम "चााँगुनारायण नगरपालिका व्यवसाय कर लनरे्दलिका, २०७५" 

रिेको छ । 

 (२) यो लनरे्दलिका तत्काि िागू हुनेछ । 

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यो लनरे्दलिकामा, 

क)“कर” भन्नािे नगरपालिकासंग सम्बखन्धत प्रचलित ऐन, लनयमाविी र यो लनरे्दलिका बमोलिम 

चााँगुनारायण नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्रको व्यवसायमा पंूिीगत िगानी, आलथयक 

कारोवार र के्षत्रगत एवं व्यापाररक मित्वको आिारमा िगाउन सके्न व्यवसाय करिाई 

सम्झनुपछय  र यो िब्दिे व्यवसाय करको अलतररक्त िागे्न थप िुल्क, कर, र्दसु्तर, िररवाना 

समेतिाई िनाउंछ । 

ि) “करर्दाता” भन्नािे लनरे्दिन ५ बमोलिम कर लतनुय पने कतयव्य भएका व्यखक्त,फमय वा संस्थािाई 

सम्झनुपछय  । 

ग) “प्रमुि प्रिासकीय अलिकृत” भन्नािे नगरपालिकाको प्रिासकीय प्रमुिको रुपमा नेपाि 

सरकारबाट लनयुक्त कमयचारीिाई सम्झनु पछय  । 

घ) “कर अलिकृत” भन्नािे यो लनरे्दलिका बमोलिम कर अलिकृतको काम गने प्रमुि प्रिासकीय 

अलिकृत वा लनििे तोकेको नगर काययपालिकामा काययरत अलिकृतस्तरको कमयचारीिाई 

सम्झनु पछय  । 

ङ) “वडा” भन्नािे नगरपालिकाको वडा सम्झनुपर्दयछ । 

च) “नगरपालिका” भन्नािे चााँगुनारायण नगरपालिका नगरकाययपालिकाको कायायिय सम्झनुपछय  ।  

छ) “िािा” भन्नािे चााँगुनारायण नगरपालिकाको रािश्व िािा िाई सम्झनुपछय  । 

३. व्यवसाय दर्ाा गरी व्यवसाय संचालन गननापाननः नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनैपलन व्यवसाय संचािन गनुय 

अलघ यस लनरे्दलिका बमोलिम व्यवसाय र्दताय गनुय पनेछ । 



४. व्यवसाय दर्ाार्को लागग दरखास्त गदने र दर्ाा गननः (१) नगरपालिकालभत्र कुनै व्यवसाय र्दताय गनय 

चािने व्यखक्तिे अनुसुलच–१ मा उले्लखित ढााँचाको र्दरिास्त फाराम कायायियमा लर्दन सके्नछ । यस्तो 

र्दरिास्त फाराममा रे्दिायका कुरािरु िुिेको हुनुपछय ः– 

क) व्यवसायको नाम । 

ि) व्यवसाय रिने ठेगाना । 

ग) व्यवसायको प्रकृलत : उद्योग, व्यापार, सेवा, पेिा । 

घ) व्यवसायिे कारोबार गने मुख्य वसु्त सेवा तथा कामको लववरण । 

ङ ) स्थीर पंुिीगत िगानी । 

च) व्यवसायीको नाम, ठेगाना र बाबु, बािेको नाम । 

छ) व्यवसाय रिने घरिनी÷िग्गािनीको नाम । 

ि) समय समयमा नगरपालिकािे तोलकलर्दएको अन्य लववरणिरु । 

झ) ब्यवसायीको नागररकता वा स्थानीय कर इिाित नं. 

ञ) अन्यत्र ब्यवसाय र्दताय/ इिाित प्राप्त भएको भए सोको लववरण तथा इिाित/ र्दताय प्रमाणपत्र 

नम्वर 

(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम लनवेर्दन प्राप्त भएपलछ कायायियिे यस उपर आवश्यक िााँचबुझ समेत 

गरी लनिायरण भए बमोलिमको वालषयक कर एवं अन्य र्दसु्तरिरु लिई व्यवसाय र्दताय गनेछ । 

(३) मालथ उपलनरे्दिन(२) बमोलिम व्यवसाय र्दताय भएपलछ कायायियिे र्दताय भएको व्यवसायको लववरण 

अनुसूलच–२ बमोलिमको व्यवसाय कर र्दताय लकताबमा उले्लिगरी लनवेर्दकिाई अनुसूची–३ को 

ढााँचामा व्यवसाय कर र्दताय प्रमाण पत्र उपिव्ि गराउनेछ । 

(४) एकै व्यखक्तको नाममा एउटै उदे्दश्य भएको एक भन्दा वढी स्थानमा व्यवसाय संचा िनगनुय पने 

भएमा लनरे्दलिकािे छुटै्ट व्यवस्था गरेको वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्थागरेको अवस्थामा 

वािेक छुट्टा छुटै्ट व्यवसाय र्दताय गराउनु पनेछ । 

 तर िािा वा थप कारोबार स्थिको िालग िागे्न कर एकमुष्ठ लतरी लवलभन्नस्थानमा संचालित व्यवसाय 

वा िािािरु एउटै प्रमाणपत्रमा िुिाउने गरी व्यवसाय र्दताय गनय यस उपलनरे्दिनिे वािा पुयायएको 

मालनने छैन् । 

५. र्कर बनझाउने दागयत्वः (१) नगरसभावाट पाररत भए अनुसार कर र्दसु्तर बुझाउने र्दालयत्व व्यवसाय र्दताय 

भएको व्यखक्त फमय वा लनिको प्रलतलनलिको हुनेछ । 



(२) कुनै व्यवसाय एक भन्दा वढी व्यखक्तको नाममा संयुक्त र्दताय भएको रिेछ भने सो मधे्यकुनै पलन 

व्यखक्तिाई पलन कर बुझाउन वाध्य गनय सलकनेछ । 

६. व्यवसायर्को नगवर्करण गननापननः लनरे्दिन ४ बमोलिम र्दताय भएको व्यवसाय आलथयक वषय िुरुभएको ३५ 

लर्दनलभत्र वालषयक कर अलिम रुपमा लतरी प्रते्यक आलथयक वषयको िालग व्यवसायनलवकरण गनुय पनेछ । 

७. गववरण हेरफेर गननापनन भएमा अननमगर् गलननपनन: (१) लनरे्दिन ४ बमोलिम व्यवसाय र्दतायकोिालग पेि 

गररएको लनवेर्दनमा उले्लखित लववरणिरुमधे्य केिी कुरा िेरफेर गनुयपने भएमा १५लर्दनलभत्र सो को 

िानकारी कायायियमा लर्दनुपनेछ । 

(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम लनवेर्दन परेमा कायायियिे आवश्यकिााँचवुझ समेत गरी संसोलित 

प्रकृलतको व्यवसायको तोलकएको कर र लववरण िेरफेरगरेवापत रु.१०००।– थप र्दसु्तर लिई 

लववरण संसोिन गरीलर्दनु पनेछ र सो व्यिोरा र्दतायलकताव र प्रमाणपत्रमा समेत उले्लि गररलर्दनु 

पनेछ । 

(३) व्यवसायको प्रकृलत, कारोवार गने वसु्त तथा सेवाको लकलसम तथा व्यवसायको नामआलर्द पररवतयन 

गनुयपरेमा नयााँ प्रकृलतको व्यवसायको कर सालवकको करको र्दरभन्दा वढीिागे्न भएमा सो फरक 

कर रकम समेत असूि गनुयपनेछ । 

८. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गननापरेमा स्वीरृ्कगर् गलननपननः 

(१) एक व्यखक्त वा एक भन्दा वढी व्यखक्तको नाममा र्दताय कायम भएको व्यवसायमासाझेर्दार थपघट 

गनुय परेमा आवश्यक कागिात समेत संिग्न रािी  नगरपालिकामालनवेर्दन लर्दनुपनेछ । 

(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम लनवरे्दन परेमा सम्बखन्धत कायायियिे आवश्यक िााँचबुझ गरीचािु आलथयक 

वषय सम्मको कर असुि गरी वालषयक करको र्दरमा ५०% वा रु.१०००।–     मधे्य िुनबढी हुन्छ सो 

थप र्दसु्तर समेत लिई साझेर्दार थप गररलर्दनु पनेछ । 

(३) नगरपालिका के्षत्रलभत्र एक स्थानमा सञ्चािनमा रिेको पेिा व्यवसाय अको स्थानमा ठाउाँसारीको 

िालग लनवेर्दन परेमा कर अलिकृतिे आवश्यक िााँचबुझ गरी चािु आलथयक वषय सम्मको कर असुि 

गरी कायायियमा भएको व्यवसायको िगत िारेिको लसफाररि िनाई सम्बखन्धत वडा 

कायायियिाई पत्राचार गनुय पनेछ । यसरी लसफाररि प्राप्त भएकोमा ठाउ‘सारी हुने वडा 

कायायियिे ब्यबसाय र्दताय लववरणमा ठाउ‘सारी िनाई सालबकको वडा कायायियमा ठाउ‘सारीको 

िानकारी लर्दनु पनेछ । 

(४) उपलनरे्दिन ३ बमोलिम ठााँउसारी भएको िनाउ प्राप्त भएपलछ लसफाररस गने वडाकायायियिे 

आफ्नो व्यवसायको िगत लकतावमा ठाउाँसारी िनाई िगत िारेि गुनयपनेछ । 



(५) उपलनरे्दिन (४) बमोलिम िगत िारेिको लसफाररि भएपलछ तोलकएको समयलभत्रसम्बखन्धत 

कायायियमा गई व्यवसायको र्दताय िगत कायम गनुय करर्दाताको कतयव्य हुनेछ । 

(६) उपलनरे्दिन (३) बमोलिम ठाउंसारी गनय चािने करर्दातािे ठााँउसारी भई िाने व्यवसायरिने 

ठेगानाको कर बुझाउनु पने कायायियमा ठाउाँसारीको िालग लनवेर्दन पेि गरेपलछ कायायियिे 

आवश्यक िााँचवुझ गरी रु.२०००।– र्दसु्तर लिई सो व्यिोरा र्दताय प्रमाणपत्रमासमेत िुिाई 

व्यवसायको ठाउाँसारी गररलर्दनु पनेछ । 

(७) यस लनरे्दलिका बमोलिम ठाउाँसारी भईआउने व्यवसायीको िगत िडा गने कतयव्यसम्बखन्धत 

कायायियको हुनेछ । 

९. र्कायाालयले गववरण माग गना र गनदनशन गदन सके्न: (१) कुनै िास पेिा, व्यवसाय वा व्यापारको 

सम्बन्धमा केिी कुरा वुझ्न आवश्यक ठानेमा कायायियिे थप लववरण माग गनयसके्नछ । यसरी माग 

गररएको लववरण उपिब्ध गराउने कतयव्य सम्बखन्धत करर्दाताको हुनेछ। 

(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम लववरण उपिब्ध नगराएमा कायायियिे सम्बखन्धत पेिा तथाव्यवसाय 

स्थिमा गई आवश्यक िांचवुझ गनय सके्नछ । 

(३) यस लनरे्दलिका बमोलिम र्दताय भएका पेिा, व्यवसाय संचािन गर्दाय सामालिकसर्दाचार कायम राख्नु 

पनेछ । यस सम्बन्धमा कायायियिे लर्दने लनरे्दिनको पािना गनेगराउने र्दालयत्व सम्बखन्धत 

करर्दाताको हुनेछ । 

१०. व्यवसाय सञ्चालनर्को अननमगर् गलनन पनन : (१) नगरपालिकामा ब्यवसाय र्दतायगररसकेपलछ अन्य 

सम्वखन्धत लनकायवाट प्रचलित नेपाि कानून बमोलिम अनुमलत लिनुपनेकानूनी प्राविान भएका पेिा, 

व्यवसाय संचािन गनुय पूवय सम्वखन्धत लनकायवाट अनुमलतलिनु पने र्दालयत्व करर्दाताको हुनेछ । 

(२) यस लनरे्दलिका बमोलिमकर प्रयोिनका िालग व्यवसाय र्दताय भएको आिारमा मात्र कुनै पलन पेिा, 

व्यवसाय सञ्चािन गने अनुमलत पाएको मालननेछैन । 

११. व्यवसाय दर्ाा खारेज गना सगर्कनेः (१) यसलनरे्दलिका बमोलिम कर िागे्न व्यवसाय र्दतायभएपलछ र्दताय 

िारेिीको लनवेर्दन नपरेसम्म सो व्यवसाय चािु रिेको मालननेछ । 

(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम लनवेर्दन पनुय भन्दा अलघसम्म व्यवसाय सञ्चािनमै रिेकोमानी कर लनिायरण 

गरी कर असुि उपर गररनेछ । 

(३) ऐन, लनयमाविी र यसलनरे्दलिका बमोलिम र्दताय भएको व्यवसाय वन्द गनय चािेमामुनालसब कारण 

िोिी करर्दातािे सम्वखन्धत वडा कायायियमा लनवेर्दन लर्दनु पनेछ । 

(४) उपलनरे्दिन (३) बमोलिम लनवेर्दन प्राप्त भएपलछ वडा कायायियिे आवश्यक िााँचबुझ गरीचािु 

आलथयक वषयसम्मको कर रकम र व्यवसाय िारेिी को िालग नगरपालिकामा लसफाररस सलित 



पठाउनु पने छ । नगरपालिकािे कागिात अध्ययन गरी िगत कट्टा वापत लिईनेसेवा िुल्क समेत 

असूि गरी िगत कट्टा गररलर्दनु पनेछ । 

(५) प्रचलित कानून लवपररतको कारोबार गरेमा वा पेिा संचािन गरेमा र व्यवसायसंचािन सम्बन्धमा 

कायायियिे लर्दएको लनरे्दिन बारम्बार उिंघन गरेमा कायायियिेव्यवसायको र्दताय िारेिी गरी बााँकी 

बक्यौता कर तथा िररवाना सरकारी बााँकी सरिकरर्दाताबाट असुि गनेछ । 

(६) यस लनरे्दलिकामा िुनसुकै कुरा िेखिएको भएतापलन व्यवसाय िारेि वा िगत कट्टागनुय पूवय 

करर्दातािाई सफाई पेि गने पयायप्त मौका लर्दनु पनेछ । 

(७) यस लनरे्दिन अन्तगयतको उपलनरे्दिन(५) बमोलिम कायायियिे व्यवसाय र्दताय िारेि गरेमा 

व्यवसाय सम्बद्ध करर्दाताको नाममा नगरपालिकामा ३ वषयसम्म कुनैपलन व्यवसायर्दताय गरी 

संचािन गनय नपाउने व्यवस्था गनय सलकनेछ । साथै त्यस्ता करर्दाताको लववरण सावयिलनक गररनेछ 

। 

१२. जररवाना र्था थप दस्तनर लागे्ः (१) लनरे्दलिकामा तोलकएको समयलभत्र कर नबुझाएमा कर बुझाउने 

र्दालयत्व भएको आलथयक वषयको िालग सम्बखन्धत आलथयक वषयको अन्तसम्मको िालग िागे्न करमा  २५ 

प्रलतित िररवाना लिई असुि उपर गररनेछ ।  

(२) एक आलथयक वषय समाप्त भएपलछ पलन कर नवुझाएमा कायायियिे प्रते्यक आलथयक वषयकोिालग 

िागे्न कर रकमको वालषयक ५० प्रलतितका र्दरिे िररवाना िगाई कर तथा िररवानारकम असुि 

उपर गररनेछ । 

१३. प्रगर्गलगप गदने सके्न : व्यवसायको र्दताय प्रमाणपत्र िराएमा, च्यालतएमा, नलवकरण गने मिििािी 

नभएमा वा यसै्त अन्य कारणिे प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी उपिब्ध गराउनु पने भएमा यस सम्बन्धमा 

कायायियिे आवश्यक िांचवुझ गरी प्रलतलिलप र्दसु्तर लिई नयां प्रलतलिलप प्रमाणपत्र िारी गनयसके्नछ । 

१४. व्यवसाय संचािन नभएको लसफाररस लर्दन सके्न : प्रचलित कानून बमोलिम र्दताय भएका व्यवसाय 

सञ्चािन नभएको अवस्थामा सो व्यिोराको सम्बखन्धत लनकायमा लसफाररसको िालग कायायियमा 

लनवेर्दन पनय आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक िााँचबुझ गरी सो व्यिोरा प्रमालणत भएमा सो प्रकृलतको 

व्यवसायमा िागे्न वालषयक करको  ५० प्रलतित वा रु. 1000।–                मधे्य िुन वढी हुन्छ सो 

वराबरको र्दसु्तर  लिई माग बमोलिमको व्यिोराको लसफाररस उपिब्ध गराउन सलकनेछ । 

१५. व्यवसाय र्दताय/नलवकरण नगरी संचािन गरेमा कारवािी हुने : (१) प्रचलित कानून र यसलनरे्दलिका 

बमोलिम र्दताय नगरी कुनै पलन व्यवसाय नगरपालिका के्षत्रलभत्र संचािनगरेको पाईएमा वडा कायायिय 

वा कायायियिे सम्बखन्धत व्यवसायीिाई ३५ लर्दनको म्यार्द लर्दई व्यवसाय र्दताय गनयको िालग पत्राचार 

गनुय पनेछ । 



(२) उपलनरे्दिन (१) बमोलिम व्यवसाय र्दतायका िालग िनाउ लर्दएको लमलतिे ३५लर्दन लभत्र कायायियमा 

गई व्यवसाय र्दताय नगरेमा सम्बखन्धत व्यखक्तको िकमा नगरपालिकाबाट प्रवाि हुने सबै लकलसमका 

सेवा सुलविािरु वन्द गररनेछ । साथै नेपाि सरकारको सियोग लिई सरकारी लनकाय तथा अन्य 

सावयिलनक संस्थानबाट प्रवाि हुने सेवा, सुलविािरु वन्द गनयसलकनेछ । 

(३) उपलनरे्दिन (२) बमोलिम सेवा सुलविा रोक्का रािेपलछ पलन ३ मलिनालभत्र पलन व्यवसाय र्दताय 

नलवकरण नगरी व्यवसाय संचािन गरेमा सम्बखन्धत कायायियिे कर लतनय अटेर गने व्यवसायीको 

व्यवसाय वन्द गरी िागे्न कर, िररवाना र अन्य र्दसु्तर प्रचलितकानून बमोलिम असुि उपर गनेछ । 

१६. वाधा अडर्काउ फन र्काउने अगधर्कार : (१) यसलनरे्दलिका कायायन्वयनको लसिलसिामा कुनै वािा 

अडकाउ परेमा सो फुकाउने अलिकार नगरपालिकाका िाई हुनेछ । 

(२) प्रचलित ऐन, लनयम र यस लनरे्दलिकाको मूिभूत कुरािाई असर पने गरी मालथ (१)बमोलिमको वािा 

फुकाउने अलिकारको प्रयोग गनय सलकने छैन ।  



लनरे्दलिकाको लनरे्दिन ४ को उपलनरे्दिन (१) साँग सम्बखन्धत 

अनुसूलच–१ 

 

व्यवसाय र्दताय/नवीकरण लनवेर्दन फाराम 

 

श्रीमान् प्रमुि प्रिासकीय अलिकृत जू्य 

चााँगुनारायण नगरपालिका 

नगरकाययपालिकाको कायायिय 

िररपाटी, भक्तपुर । 

 

लवषय:व्यवसाय दर्ाा /नवीर्करण गना र पररचय पाटी राख्न अननमगर् पाउँ । 

मैिे । िामी िे लनम्न स्थानमा ................................................. व्यवसाय र्दताय/नवीकरण गनय िागेकोिे 

आवश्यककागिात सलित र्दरिास्त गनय आएको छु/छौ ं । लनयमानुसार िागे्नकर, र्दसु्तर बुझाउनुको साथै 

नगरपालिकाबाट समय समयमा लर्दइने आरे्दि/लनरे्दिन समेत पािन गनय मञ्िुरछु÷छौ ं। साथै मैिे/िामीिे 

पेि गरेको कागिात तथा लववरणिरु ठीक सााँचो रिेको र फरक परे कानून बमोलिम कावायिीभएमा मन्िुर 

छु/छौ ं। 

 

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

(फमय कम्पनीको िकमा मुख्य व्यखक्तको नाम) 

२. स्थायी ठेगाना: ............ लिल्ला ............. गा.लव.स./न.पा. .......वडा नं. ........ मागय .......... घर नं. ........ 

३. बािेको नाम, थरः............................................................. 

४. बाबुको नाम, थर : ................................................................. 

५. व्यवसाय रिने स्थानको ठेगाना : वडा नं. ........ मागय ........... घर नं. ......... 

व्यवसाय कम्लेक्स भए पसि/संकेत नं.....................पोष्ट बक्स नं. : .............. वेभसाइट ..................... 

६. सम्पकय  फोन नं. : .............................फ्याक्स ............................. इमेि :............. 

७. भाडामा रिेको भए व्यवसाय रिने घर /िग्गा को घरिनीको नाम, थर : ..................................... 

८. ठेगाना : .................. वडा नं. .................. घर नं. .............. मागय ....... 

९. व्यवसायको लववरण /प्रकृलत : ..............................................  

१०. पूाँिीगत िगानी रु.मा ........................ 

११. फमय/कम्पनीको नाम : ............................................................................. 

१२. पररचय पाटीको साइि : (िम्वाई .............. चौडाई ............ वगयलफट .................. ) 

१३. अन्यत्र र्दताय भएको भए, र्दताय नं. .....................................कायायिय : ......... 

१४. संिग्न गनूयपने कागिातिरुः: आफनै घर िग्गा भए िग्गा िनी प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप–१, भाडामा बसे्न 

भए भाडारकम र भुक्तानी तररका समेत िुिेको विाि सम्झौतापत्र–१, नागररकता प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप–१ लवरे्दिी नागररककोिकमा नेपािखस्थत रािरु्दतावासबाट व्यवसायीको नाममा िारी 

कागिात–१, करर्दाताको िािसािैको पासपोटय साईिको फोटो२ प्रलत । फमय कम्पनी भएमा र्दताय । 

इिाित प्रमाणपत्र र आन्तररक रािश्वकायायियमा अलघल्लो आ.व.सम्मको कर लतरेकोकरर्दाता 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप । 

 



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

लमलत : ........................  लनवेर्दकको र्दस्तित 

र्कायाालय प्रयोजनर्का लागग मात्रः– 

लनवेर्दन र्दसु्तर : ............................ र्दताय र्दसु्तर .......................व्यवसायकर ............. पररचय पाटी 

र्दसु्तर........................िररवाना .................... िम्मा ........................... व्यवसाय प्रमाण पत्र नं. : ............. 

 

लमलत : ......................... 

 

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

पेि गने  ठीक छ भनी प्रमालणत गने  स्वीकृत गने 

 



लनरे्दलिका ४ को उपलनरे्दिन (३) साँग सम्बखन्धत 

अनुसूलच–२ 

चााँगुनारायण नगरपालिका 

िररपाटी, भक्तपुर 

व्यवसाय कर र्दताय लकताव 

र्करदार्ा प्रमाणपत्र नं.: 

िारी भएको लमलतः 

व्यवसायर्को गववरण  पररचयपाटी गववरण  व्यवसायीर्को गववरण 

१) व्यवसायको प्रकृलतः  १) िेखे्न लववरणः÷फमय/कं.को नामः  १) नाम,थरः 

२) व्यवसायको लकलसमः  २) साइिः  २) नागररकता नं.: 

३) रिने स्थान÷ठेगानाः  ३) लकलसमः िारी भएको लिल्लाः ३) ठेगानाः स्थायी : 

वडा नं.:घर नं.: ४) घरिनीको नामः  अस्थायी :  

वाटोको नामः    

४) अन्य :  ४) बावुको नामः 

  ५) बािेको नामः   

  ६) सम्पकय  फोन नं.: 

  ७)अन्यः 

असनली 

आ.व. 
गमगर् 

गनवेदन 

दस्तनर 

दर्ाा 

शनल्क 

 

चालन आ.व.र्को 

व्यवसाय र्कर 

रु. 

पररचय 

पाटी 
वक्यौर्ा जररवाना 

जम्मा 

रर्कम 
रगसद नं. 

प्रमागणर् गननर्को 

सही 

रै्कगफयर् 

 

            

            

 

फोटो 



लनरे्दलिकाको लनरे्दिन ४ को उपलनरे्दिन (३) साँग सम्बखन्धत 

अनुसूलच ३ 

चााँगुनारायण नगरपालिका 

नगरकाययपालिकाको कायायिय 

िररपाटी, भक्तपुर 

व्यवसाय दर्ाा प्रमाण–पत्र 

 

र्करदार्ा नं............................ 

र्दताय लमलत : 

प्रमाणपत्र नं.: 

 

लिल्ला....................................गा.पा/नगरपालिका ........................वडा.............बसे्न श्री ............................. िाई 

लनम्न लववरण अनुसारको व्यवसाय र्दताय गरी यो प्रमाण–पत्र िारी गररएको छ । 

व्यवसायर्को नाम : ................................................................. 

व्यवसाय रहने स्थान :चाँगननारायण नगरपालिका वडा नं.: .................. बाटोर्को नाम 

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

घर नं................ टोल ............................... 

व्यवसाय रहने घर । जग्गाधनीर्को नाम :.............................. 

व्यवसायर्को प्ररृ्कगर् :.................................गववरण 

पररचयपाटीर्को साइज : ............................................................ 

प ंजीगर् लगानी(रु मा) : ............................................ 

 

 

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

करर्दाताको िस्ताक्षर  स्वीकृत गनेको िस्ताक्षर 

 

१) प्रते्यक आलथयक वषयको िालग तोलकएको वालषयक कर उक्त आ.व.को ३५ लर्दन लभत्र बुझाई प्रमाणपत्र 

नलवकरण गनुयपनेछ । नगरपालिकाबाट व्यवसाय कर टोिी िटाईएको अवस्थामा व्यवसायीको 

काययस्थि व्यवसाय प्रमाणपत्र नलवकरण गनय सलकनेछ । 

२) व्यवसाय गरी आएको स्थान पररवतयन गनय परेमा वडा कायायियको लसफाररसमा नगरपालिकाबाट पूवय 

स्वीकृलत लिनुपने छ । 

३) व्यवसाय बन्द गनुय परेमा करर्दातािे नगरपालिकाको सम्बखन्धत वडा कायायियको लसफाररसमा 

नगरपालिकाबाट व्यवसाय बन्द भएको िनाउ पत्र अलनवायय रुपमा लिनुपने छ । अन्यथा व्यवसाय चािु 

नै रिेको मानी साि बसािी रुपमा कर िागे्नछ। 

४) यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे रे्दखिने गरी राखिनु पर्दयछ र नगरपालिकाको कमयचारीिरुिे 

िेनय चािेको बितमा तुरुन्त रे्दिाउनुपर्दयछ । 



५) कुनै पलन लकलसमको व्यवसायीक गलतलवलिमा बाि श्रलमकिरु प्रयोग गनय पाइने छैन यलर्द सो गरेको 

पाईएमा प्रचलित कानून बमोलिम कारवािी गरी व्यवसाय र्दताय िारेिी समेत गनय सलकनेछ । 

६) व्यवसायबाट उत्पार्दन हुने फोिर मैिा उलचत व्यवस्थापन गने र्दालयत्व करर्दाताको हुनेछ । 

७) व्यवसाय सञ्चािनको लसिलसिामा नगरपालिकाबाट समय समयमा लर्दने लनरे्दिानको पािना गनुय 

करर्दाताको कतयव्य हुनेछ । 

८) उले्लखित ितयनामािरु पािना नगरेमा नगरपालिकािे िुनसकै बितमा पलन यो प्रमाणपत्र रद्द गरी 

व्यवसाय बन्द समेतगनय सके्नछ । 

९) यो प्रमाणपत्र कर प्रयोिनको िालग िारी गररएको िो । कुनै पेिा वा व्यवासय प्रचालित कानून बमोलिम 

कुनै लनकायबाट अनुमलत लिएर मात्रसञ्चािन गनुयपने भएमा सो समेत लिएर मात्र सञ्चािन गनुय पनेछ । 


