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च ाँगुन र यण नगरप लिक व्यवस य कर लनर्दे लिक २०७५
प्रस्त वन
व्यवसाय कर, व्यापार, व्यवसाय र पेशामा लाग्ने नगरसभाबाट पाररत करको दर र तत् सम्बन्धी नीततगत व्यवस्था
बमोतिम आफ्नो क्षे त्र तभत्रका व्यापार, व्यवसाय र पे शामा व्यवसाय कर लगाई असूल गने काययलाई सरल,
बैज्ञातनक र तितविी अतिकार रतित बनाउन आवश्यक दे खिएकोले नगरकायय पातलकाको तमतत २०७५।१०।२२
को ४६ औं बैठकले यो व्यवसाय कर तनदे तशका २०७५ बनाई लागू गरे को छ ।
१. न म र प्र रम्भः (१) यो तनदे तशकाको नाम "चााँ गुनारायण नगरपातलका व्यवसाय कर तनदे तशका, २०७५"
रिे को छ ।
(२) यो तनदे तशका तत्काल लागू हुनेछ ।

२. पररभ ष ः तवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो तनदे तशकामा,
क)“कर” भन्नाले नगरपातलकासंग सम्बखन्धत प्रचतलत ऐन, तनयमावली र यो तनदे तशका बमोतिम
चााँ गुनारायण नगरपातलकाले आफ्नो क्षेत्र तभत्रको व्यवसायमा पूंिीगत लगानी, आतथय क कारोवार र
क्षेत्रगत एवं व्यापाररक मित्वको आिारमा लगाउन सक्ने व्यवसाय करलाई सम्झनुपछय र यो शब्दले
व्यवसाय करको अततररक्त लाग्ने थप शुल्क, कर, दस्तुर, िररवाना समेतलाई िनाउं छ ।
ि) “करदाता” भन्नाले तनदे शन ५ बमोतिम कर ततनुय पने कतयव्य भएका व्यखक्त,फमय वा सं स्थालाई
सम्झनु पछय ।
ग) “प्रमुि प्रशासकीय अतिकृत” भन्नाले नगरपातलकाको प्रशासकीय प्रमुिको रुपमा नेपाल
सरकारबाट तनयुक्त कमयचारीलाई सम्झनु पछय ।
घ) “कर अतिकृत” भन्नाले यो तनदे तशका बमोतिम कर अतिकृतको काम गने प्रमुि प्रशासकीय
अतिकृत वा तनिले तोकेको नगर कायय पातलकामा कायय रत अतिकृतस्तरको कमयचारीलाई सम्झनु
पछय ।
ङ) “वडा” भन्नाले नगरपातलकाको वडा सम्झनुपदय छ ।
च) “नगरपातलका” भन्नाले चााँ गुनारायण नगरपातलका नगरकायय पातलकाको कायाय लय सम्झनुपछय ।
छ) “शािा” भन्नाले चााँ गुनारायण नगरपातलकाको रािश्व शािा लाई सम्झनुपछय ।
३. व्यवस य र्दर् ा गरी व्यवस य संच िन गनुापानेः नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कुनैपतन व्यवसाय संचालन गनुय अतघ
यस तनदे तशका बमोतिम व्यवसाय दताय गनुय पनेछ ।
४. व्यवस य र्दर् ाको ि लग र्दरख स्त लर्दने र र्दर् ा गनेः (१) नगरपातलकातभत्र कुनै व्यवसाय दताय गनय चािने
व्यखक्तले अनुसुतच–१ मा उल्लेखित ढााँ चाको दरिास्त फाराम कायाय लयमा तदन सक्नेछ । यस्तो दरिास्त
फाराममा दे िायका कुरािरु िुलेको हुनुपछय ः–
क) व्यवसायको नाम ।
ि) व्यवसाय रिने ठे गाना ।
ग) व्यवसायको प्रकृतत : उद्योग, व्यापार, सेवा, पेशा ।
घ) व्यवसायले कारोबार गने मुख्य वस्तु सेवा तथा कामको तववरण ।
ङ ) स्थीर पुंिीगत लगानी ।
च) व्यवसायीको नाम, ठे गाना र बाबु, बािे को नाम ।
छ) व्यवसाय रिने घरिनी÷िग्गािनीको नाम ।
ि) समय समयमा नगरपातलकाले तोतकतदएको अन्य तववरणिरु ।
झ) ब्यवसायीको नागररकता वा स्थानीय कर इिाित नं.
ञ) अन्यत्र ब्यवसाय दताय / इिाित प्राप्त भएको भए सोको तववरण तथा इिाित/ दताय प्रमाणपत्र नम्वर
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम तनवेदन प्राप्त भएपतछ कायाय लयले यस उपर आवश्यक िााँ चबुझ समेत गरी
तनिाय रण भए बमोतिमको वातषयक कर एवं अन्य दस्तुरिरु तलई व्यवसाय दताय गनेछ ।
(३) मातथ उपतनदे शन(२) बमोतिम व्यवसाय दताय भएपतछ कायाय लयले दताय भएको व्यवसायको तववरण
अनुसूतच–२ बमोतिमको व्यवसाय कर दताय तकताबमा उल्लेिगरी तनवेदकलाई अनुसूची–३ को ढााँ चामा
व्यवसाय कर दताय प्रमाण पत्र उपलव्ि गराउनेछ ।
(४) एकै व्यखक्तको नाममा एउटै उद्दे श्य भएको एक भन्दा वढी स्थानमा व्यवसाय संचा लनगनुय पने भएमा
तनदे तशकाले छु ट्टै व्यवस्था गरे को वा प्रचतलत कानूनमा अन्यथा व्यवस्थागरे को अवस्थामा वािे क छु ट्टा
छु ट्टै व्यवसाय दताय गराउनु पनेछ ।

तर शािा वा थप कारोबार स्थलको लातग लाग्ने कर एकमुष्ठ ततरी तवतभन्नस्थानमा सं चातलत व्यवसाय वा
शािािरु एउटै प्रमाणपत्रमा िुलाउने गरी व्यवसाय दताय गनय यस उपतनदे शनले वािा पुयाय एको मातनने
छै न् ।
५. कर बु झ उने र्द लयत्वः (१) नगरसभावाट पाररत भए अनुसार कर दस्तुर बुझाउने दातयत्व व्यवसाय दताय
भएको व्यखक्त फमय वा तनिको प्रतततनतिको हुनेछ ।
(२) कुनै व्यवसाय एक भन्दा वढी व्यखक्तको नाममा संयुक्त दताय भएको रिे छ भने सो मध्येकुनै पतन
व्यखक्तलाई पतन कर बुझाउन वाध्य गनय सतकनेछ ।
६. व्यवस यको नलवकरण गनुापनेः तनदे शन ४ बमोतिम दताय भएको व्यवसाय आतथयक वषय शुरुभएको ३५
तदनतभत्र वातषयक कर अतिम रुपमा ततरी प्रत्येक आतथयक वषयको लातग व्यवसायनतवकरण गनुय पनेछ ।
७. लववरण हेरफेर गनुापने भएम अनुमलर् लिनुपने: (१) तनदे शन ४ बमोतिम व्यवसाय दताय कोलातग पेश
गररएको तनवेदनमा उल्लेखित तववरणिरुमध्ये केिी कुरा िे रफेर गनुयपने भएमा १५तदनतभत्र सो को
िानकारी कायाय लयमा तदनु पनेछ ।
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम तनवे दन परे मा कायाय लयले आवश्यकिााँ चवुझ समेत गरी संसोतित प्रकृततको
व्यवसायको तोतकएको कर र तववरण िे रफेरगरे वापत रु.१०००।– थप दस्तुर तलई तववरण संसोिन
गरीतदनु पनेछ र सो व्यिोरा दताय तकताव र प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेि गररतदनु पने छ ।
(३) व्यवसायको प्रकृतत, कारोवार गने वस्तु तथा सेवाको तकतसम तथा व्यवसायको नामआतद पररवतयन
गनुयपरे मा नयााँ प्रकृततको व्यवसायको कर सातवकको करको दरभन्दा वढीलाग्ने भएमा सो फरक कर
रकम समेत असूल गनुयपने छ ।
८. स झे र्द र थपघट र ठ उाँ स री गनुापरे म स्वीकृलर् लिनु पनेः
(१) एक व्यखक्त वा एक भन्दा वढी व्यखक्तको नाममा दताय कायम भएको व्यवसायमासाझेदार थपघट गनुय
परे मा आवश्यक कागिात समेत संलग्न रािी नगरपातलकामातनवेदन तदनुपनेछ ।
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम तनवदे न परे मा सम्बखन्धत कायाय लयले आवश्यक िााँ चबुझ गरीचालु आतथयक वषय
सम्मको कर असुल गरी वातषयक करको दरमा ५०% वा रु.१०००।– मध्ये िुनबढी हुन्छ सो थप दस्तुर
समेत तलई साझेदार थप गररतदनु पनेछ ।
(३) नगरपातलका क्षेत्रतभत्र एक स्थानमा सञ्चालनमा रिे को पेशा व्यवसाय अको स्थानमा ठाउाँ सारीको लातग
तनवेदन परे मा कर अतिकृतले आवश्यक िााँ चबुझ गरी चालु आतथयक वषय सम्मको कर असु ल गरी
कायाय लयमा भएको व्यवसायको लगत िारे िको तसफाररश िनाई सम्बखन्धत वडा कायाय लयलाई
पत्राचार गनुय पनेछ । यसरी तसफाररश प्राप्त भएकोमा ठाउ‘सारी हुने वडा कायाय लयले ब्यबसाय दताय
तववरणमा ठाउ‘सारी िनाई सातबकको वडा कायाय लयमा ठाउ‘सारीको िानकारी तदनु पनेछ ।
(४) उपतनदे शन ३ बमोतिम ठााँ उसारी भएको िनाउ प्राप्त भएपतछ तसफाररस गने वडाकायाय लयले आफ्नो
व्यवसायको लगत तकतावमा ठाउाँ सारी िनाई लगत िारे ि गुनयपनेछ ।
(५) उपतनदे शन (४) बमोतिम लगत िारे िको तसफाररश भएपतछ तोतकएको समयतभत्रसम्बखन्धत
कायाय लयमा गई व्यवसायको दताय लगत कायम गनुय करदाताको कतयव्य हुनेछ ।
(६) उपतनदे शन (३) बमोतिम ठाउं सारी गनय चािने करदाताले ठााँ उसारी भई िाने व्यवसायरिने ठे गानाको
कर बुझाउनु पने कायाय लयमा ठाउाँ सारीको लातग तनवे दन पेश गरे पतछ कायाय लयले आवश्यक िााँ चवुझ
गरी रु.२०००।– दस्तुर तलई सो व्यिोरा दताय प्रमाणपत्रमासमेत िुलाई व्यवसायको ठाउाँ सारी गररतदनु
पनेछ ।
(७) यस तनदे तशका बमोतिम ठाउाँ सारी भईआउने व्यवसायीको लगत िडा गने कतयव्यसम्बखन्धत
कायाय लयको हुनेछ ।

९. क य ा ियिे लववरण म ग गना र लनर्दे िन लर्दन सक्ने: (१) कुनै िास पेशा, व्यवसाय वा व्यापारको सम्बन्धमा
केिी कुरा वुझ्न आवश्यक ठानेमा कायाय लयले थप तववरण माग गनयसक्नेछ । यसरी माग गररएको तववरण
उपलब्ध गराउने कतयव्य सम्बखन्धत करदाताको हुनेछ।
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम तववरण उपलब्ध नगराएमा कायाय लयले सम्बखन्धत पे शा तथाव्यवसाय स्थलमा
गई आवश्यक िां चवुझ गनय सक्नेछ ।
(३) यस तनदे तशका बमोतिम दताय भएका पेशा, व्यवसाय संचालन गदाय सामातिकसदाचार कायम राख्नु
पनेछ । यस सम्बन्धमा कायाय लयले तदने तनदे शनको पालना गनेगराउने दातयत्व सम्बखन्धत करदाताको
हुनेछ ।
१०. व्यवस य सञ्च िनको अनुमलर् लिनु पने : (१) नगरपातलकामा ब्यवसाय दताय गररसकेपतछ अन्य सम्वखन्धत
तनकायवाट प्रचतलत नेपाल कानून बमोतिम अनुमतत तलनुपनेकानूनी प्राविान भएका पेशा, व्यवसाय
संचालन गनुय पूवय सम्वखन्धत तनकायवाट अनुमतततलनु पने दातयत्व करदाताको हुनेछ ।
(२) यस तनदे तशका बमोतिमकर प्रयोिनका लातग व्यवसाय दताय भएको आिारमा मात्र कुनै पतन पे शा,
व्यवसाय सञ्चालन गने अनु मतत पाएको मातननेछैन ।
११. व्यवस य र्दर् ा ख रे ज गना सलकनेः (१) यसतनदे तशका बमोतिम कर लाग्ने व्यवसाय दताय भएपतछ दताय
िारे िीको तनवेदन नपरे सम्म सो व्यवसाय चालु रिे को मातननेछ ।
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम तनवेदन पनुय भन्दा अतघसम्म व्यवसाय सञ्चालनमै रिे कोमानी कर तनिाय रण
गरी कर असु ल उपर गररने छ ।
(३) ऐन, तनयमावली र यसतनदे तशका बमोतिम दताय भएको व्यवसाय वन्द गनय चािे मामुनातसब कारण िोली
करदाताले सम्वखन्धत वडा कायाय लयमा तनवेदन तदनु पनेछ ।
(४) उपतनदे शन (३) बमोतिम तनवेदन प्राप्त भएपतछ वडा कायाय लयले आवश्यक िााँ चबुझ गरीचालु आतथयक
वषयसम्मको कर रकम र व्यवसाय िारे िी को लातग नगरपातलकामा तसफाररस सतित पठाउनु पने छ
। नगरपातलकाले कागिात अध्ययन गरी लगत कट्टा वापत तलईनेसेवा शु ल्क समेत असूल गरी लगत
कट्टा गररतदनु पनेछ ।
(५) प्रचतलत कानून तवपररतको कारोबार गरे मा वा पे शा संचालन गरे मा र व्यवसायसंचालन सम्बन्धमा
कायाय लयले तदएको तनदे शन बारम्बार उलंघन गरे मा कायाय लयलेव्यवसायको दताय िारे िी गरी बााँ की
बक्यौता कर तथा िररवाना सरकारी बााँ की सरिकरदाताबाट असुल गनेछ ।
(६) यस तनदे तशकामा िु नसुकै कुरा लेखिएको भएतापतन व्यवसाय िारे ि वा लगत कट्टागनुय पूवय
करदातालाई सफाई पेश गने पयाय प्त मौका तदनु पनेछ ।
(७) यस तनदे शन अन्तगयतको उपतनदे शन(५) बमोतिम कायाय लयले व्यवसाय दताय िारे ि गरे मा व्यवसाय
सम्बद्ध करदाताको नाममा नगरपातलकामा ३ वषयसम्म कुनैपतन व्यवसायदताय गरी संचालन गनय नपाउने
व्यवस्था गनय सतकनेछ । साथै त्यस्ता करदाताको तववरण सावयितनक गररनेछ ।
१२. जररव न र्थ थप र्दस्तुर ि ग्ेः (१) तनदे तशकामा तोतकएको समयतभत्र कर नबुझाएमा कर बुझाउने
दातयत्व भएको आतथयक वषयको लातग सम्बखन्धत आतथयक वषय को अन्तसम्मको लातग लाग्ने करमा २५
प्रततशत िररवाना तलई असु ल उपर गररनेछ ।
(२) एक आतथयक वषय समाप्त भएपतछ पतन कर नवुझाएमा कायाय लयले प्रत्येक आतथयक वषयकोलातग लाग्ने
कर रकमको वातषयक ५० प्रततशतका दरले िररवाना लगाई कर तथा िररवानारकम असु ल उपर
गररनेछ ।
१३. प्रलर्लिलप लर्दने सक्ने : व्यवसायको दताय प्रमाणपत्र िराएमा, च्याततएमा, नतवकरण गने मिलिाली नभएमा
वा यस्तै अन्य कारणले प्रमाणपत्रको प्रतततलपी उपलब्ध गराउनु पने भएमा यस सम्बन्धमा कायाय लयले
आवश्यक िां चवुझ गरी प्रतततलतप दस्तुर तलई नयां प्रतततलतप प्रमाणपत्र िारी गनयसक्नेछ ।

१४. व्यवसाय सं चालन नभएको तसफाररस तदन सक्ने : प्रचतलत कानून बमोतिम दताय भएका व्यवसाय सञ्चालन
नभएको अवस्थामा सो व्यिोराको सम्बखन्धत तनकायमा तसफाररसको लातग कायाय लयमा तनवेदन पनय
आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक िााँ चबुझ गरी सो व्यिोरा प्रमातणत भएमा सो प्रकृततको व्यवसायमा लाग्ने
वातषयक करको ५० प्रततशत वा रु. 1000।–
मध्ये िुन वढी हुन्छ सो वराबरको दस्तुर तलई
माग बमोतिमको व्यिोराको तसफाररस उपलब्ध गराउन सतकनेछ ।
१५. व्यवसाय दताय /नतवकरण नगरी सं चालन गरे मा कारवािी हुने : (१) प्रचतलत कानून र यसतनदे तशका बमोतिम
दताय नगरी कुनै पतन व्यवसाय नगरपातलका क्षेत्रतभत्र संचालनगरे को पाईएमा वडा कायाय लय वा कायाय लयले
सम्बखन्धत व्यवसायीलाई ३५ तदनको म्याद तदई व्यवसाय दताय गनयको लातग पत्राचार गनुय पनेछ ।
(२) उपतनदे शन (१) बमोतिम व्यवसाय दताय का लातग िनाउ तदएको तमततले ३५तदन तभत्र कायाय लयमा गई
व्यवसाय दताय नगरे मा सम्बखन्धत व्यखक्तको िकमा नगरपातलकाबाट प्रवाि हुने सबै तकतसमका सेवा
सुतविािरु वन्द गररनेछ । साथै नेपाल सरकारको सियोग तलई सरकारी तनकाय तथा अन्य सावयितनक
संस्थानबाट प्रवाि हुने सेवा, सुतविािरु वन्द गनयसतकने छ ।
(३) उपतनदे शन (२) बमोतिम सेवा सुतविा रोक्का रािे पतछ पतन ३ मतिनातभत्र पतन व्यवसाय दताय नतवकरण
नगरी व्यवसाय संचालन गरे मा सम्बखन्धत कायाय लयले कर ततनय अटे र गने व्यवसायीको व्यवसाय वन्द
गरी लाग्ने कर, िररवाना र अन्य दस्तुर प्रचतलतकानून बमोतिम असु ल उपर गनेछ ।
१६. व ध अडक उ फुक उने अलधक र : (१) यसतनदे तशका कायाय न्वयनको तसलतसलामा कुनै वािा अडकाउ
परे मा सो फुकाउने अतिकार नगरपातलकाका लाई हुनेछ ।
(२) प्रचतलत ऐन, तनयम र यस तनदे तशकाको मूलभूत कुरालाई असर पने गरी मातथ (१)बमोतिमको वािा
फुकाउने अतिकारको प्रयोग गनय सतकने छै न ।
लनर्दे लिक को लनर्दे िन ४ को उपलनर्दे िन (१) साँग सम्बन्धिर्
अनुसूलच–१
व्यवसाय दताय /नवीकरण तनवेदन फाराम
श्रीमान् प्रमुि प्रशासकीय अतिकृत ज्यू
चााँ गुनारायण नगरपातलका
नगरकाययपातलकाको कायाय लय
िररपाटी, भक्तपुर ।
तवषय:व्यवस य र्दर् ा /नवीकरण गना र पररचय प टी र ख्न अनुमलर् प उाँ ।
मैले । िामी ले तनम्न स्थानमा ................................................. व्यवसाय दताय /नवीकरण गनय लागेकोले
आवश्यककागिात सतित दरिास्त गनय आएको छु /छौं । तनयमानुसार लाग्नेकर, दस्तुर बुझाउनुको साथै
नगरपातलकाबाट समय समयमा तदइने आदे श/तनदे शन समेत पालन गनय मञ्िुरछु ÷छौं । साथै मैले/िामीले पे श
गरे को कागिात तथा तववरणिरु ठीक सााँ चो रिे को र फरक परे कानून बमोतिम कावाय िीभएमा मन्िुर छु /छौं
।
१. व्यवसायीको नाम, थर : ..............................................
(फमय कम्पनीको िकमा मुख्य व्यखक्तको नाम)
२. स्थायी ठे गाना: ............ तिल्ला ............. गा.तव.स./न.पा. .......वडा नं. ........ मागय .......... घर नं. ........
३. बािेको नाम, थरः.............................................................

४. बाबुको नाम, थर : .................................................................
५. व्यवसाय रिने स्थानको ठे गाना : वडा नं. ........ मागय ........... घर नं. .........
व्यवसाय कम्लेक्स भए पसल/संकेत नं.....................पोष्ट बक्स नं. : .............. वेभसाइट .....................
६. सम्पकय फोन नं. : .............................फ्याक्स ............................. इमेल :.............
७. भाडामा रिे को भए व्यवसाय रिने घर /िग्गा को घरिनीको नाम, थर : .....................................
८. ठे गाना : .................. वडा नं. .................. घर नं. .............. मागय .......
९. व्यवसायको तववरण /प्रकृतत : ..............................................
१०. पूाँिीगत लगानी रु.मा ........................
११. फमय/कम्पनीको नाम : .............................................................................
१२. पररचय पाटीको साइि : (लम्वाई .............. चौडाई ............ वगयतफट .................. )
१३. अन्यत्र दताय भएको भए, दताय नं. .....................................कायाय लय : .........
१४. संलग्न गनूयपने कागिातिरुः: आफनै घर िग्गा भए िग्गा िनी प्रमाण पत्रको प्रतततलतप–१, भाडामा बस्ने भए
भाडारकम र भुक्तानी तररका समेत िुलेको विाल सम्झौतापत्र–१, नागररकता प्रमाणपत्रको प्रतततलतप–१
तवदे शी नागररककोिकमा नेपालखस्थत रािदु तावासबाट व्यवसायीको नाममा िारी कागिात–१,
करदाताको िालसालैको पासपोटय साईिको फोटो२ प्रतत । फमय कम्पनी भएमा दताय । इिाित प्रमाणपत्र
र आन्तररक रािश्वकायाय लयमा अतघल्लो आ.व.सम्मको कर ततरे कोकरदाता प्रमाणपत्रको प्रतततलतप ।
............................
तनवेदकको दस्तित

तमतत : ........................

क य ािय प्रयोजनक ि लग म त्रः–
तनवेदन दस्तुर : ............................ दताय दस्तुर .......................व्यवसायकर ............. पररचय पाटी
दस्तुर........................िररवाना .................... िम्मा ........................... व्यवसाय प्रमाण पत्र नं. : .............
तमतत : .........................
.................
पेश गने

....................................
ठीक छ भनी प्रमातणत गने
लनर्दे लिक को लनर्दे िन ४ को उपलनर्दे िन (३) साँग सम्बन्धिर्
अनुसूलच ३
चााँ गुनारायण नगरपातलका
नगरकाययपातलकाको कायाय लय
िररपाटी, भक्तपुर
व्यवस य र्दर् ा प्रम ण–पत्र

करर्द र् नं............................
दताय तमतत :
प्रमाणपत्र नं.:

..................
स्वीकृत गने

तिल्ला....................................गा.पा/नगरपातलका ........................वडा.............बस्ने श्री ............................. लाई तनम्न
तववरण अनुसारको व्यवसाय दताय गरी यो प्रमाण–पत्र िारी गररएको छ ।
व्यवस यको न म : .................................................................
व्यवस य रहने स्थ न :च ाँगुन र यण नगरपातलका वड नं.: .................. ब टोको न म
.................................
घर नं................ टोि ...............................
व्यवस य रहने घर । जग्ग धनीको न म :..............................
व्यवस यको प्रकृलर् :.................................लववरण
पररचयप टीको स इज : ............................................................
पूंजीगर् िग नी(रु म ) : ............................................

..........................
करदाताको िस्ताक्षर

...........................
स्वीकृत गने को िस्ताक्षर

१) प्रत्येक आतथयक वषयको लातग तोतकएको वातषय क कर उक्त आ.व.को ३५ तदन तभत्र बुझाई प्रमाणपत्र नतवकरण
गनुयपने छ । नगरपातलकाबाट व्यवसाय कर टोली िटाईएको अवस्थामा व्यवसायीको काययस्थल व्यवसाय
प्रमाणपत्र नतवकरण गनय सतकनेछ ।
२) व्यवसाय गरी आएको स्थान पररवतयन गनय परे मा वडा कायाय लयको तसफाररसमा नगरपातलकाबाट पूवय
स्वीकृतत तलनुपने छ ।
३) व्यवसाय बन्द गनुय परे मा करदाताले नगरपातलकाको सम्बखन्धत वडा कायाय लयको तसफाररसमा
नगरपातलकाबाट व्यवसाय बन्द भएको िनाउ पत्र अतनवायय रुपमा तलनुपने छ । अन्यथा व्यवसाय चालु नै
रिे को मानी साल बसाली रुपमा कर लाग्नेछ।
४) यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरे को स्थानमा सबैले दे खिने गरी राखिनु पदय छ र नगरपातलकाको कमयचारीिरुले िे नय
चािे को बितमा तुरुन्त दे िाउनुपदय छ ।
५) कुनै पतन तकतसमको व्यवसायीक गतततवतिमा बाल श्रतमकिरु प्रयोग गनय पाइने छै न यतद सो गरे को पाईएमा
प्रचतलत कानून बमोतिम कारवािी गरी व्यवसाय दताय िारे िी समेत गनय सतकनेछ ।
६) व्यवसायबाट उत्पादन हुने फोिर मैला उतचत व्यवस्थापन गने दातयत्व करदाताको हुनेछ ।
७) व्यवसाय सञ्चालनको तसलतसलामा नगरपातलकाबाट समय समयमा तदने तनदे शानको पालना गनुय करदाताको
कतयव्य हुनेछ ।
८) उल्लेखित शतयनामािरु पालना नगरे मा नगरपातलकाले िुनसकै बितमा पतन यो प्रमाणपत्र रद्द गरी व्यवसाय
बन्द समेतगनय सक्नेछ ।
९) यो प्रमाणपत्र कर प्रयोिनको लातग िारी गररएको िो । कुनै पेशा वा व्यवासय प्रचातलत कानून बमोतिम कुनै
तनकायबाट अनुमतत तलएर मात्रसञ्चालन गनुयपने भएमा सो समेत तलएर मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ ।
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