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फालेलङु गाउँपाललका व्यवसाय कर सम्बन्धी काययलवलध, २०७९ 

प्रस्तावनााः 

फालेलङु गाउँपाललका के्षत्रलित्र सञ्चालन हुने व्यवसायहरुको दताय, नवीकरण, लनयमन र खारेजी तथा 

व्यवसायहरुको बगीकरण सम्बन्धी लवषयमा प्रकृयागत स्पष्टता ल्याई व्यवसायमैत्री वातावरण लनमायण गनय र 

व्यवसाय करलाई व्यवलस्थत एवम ्प्रिावकारी रुपमा कायायन्वयन गनय वाञ्छनीय िएकोले, 

 फालेलङु गाउँ काययपाललकाले गाउँपाललकाको आलथयक ऐन, २०७९ (स्थानीय तहको राजस्व ऐन) को 

दफा ३ मा िएको व्यवस्थालाई कायायन्वयन गनय ऐनको दफा १६ बमोलजम यो काययलवलध बनाई लाग ूगरेको 

छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलम्िक 

१.  संलक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१)  यो काययलवलधको नाम “फालेलङु गाउँपाललका व्यवसाय कर सम्बन्धी 

काययलवलध, २०७९” रहकेोछ ।  

(२) यो काययलवलध गाउँपाललका के्षत्रिर लाग ू हुनेछ । ऐन र यस काययलवलध बमोलजम कर बझुाउन ुपने  

दालयत्व िएको व्यलि जहाँसकैु रह ेबसेको िए पलन लनजको हकमा समेत लाग ूहुनेछ ।  

(३) यो काययलवलध फालेलुङ राजपत्रमा प्रकाशन गरेको लमलतदलेख लाग ूहुनेछ ।  

२.  पररिाषााः लवषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो काययलवलधमा -  

(क) “ऐन” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ख) “कर” िन्नाले ऐन र यस काययलवलध बमोलजम गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लित्रको व्यवसायमा 

पूँजीगत लगानी, व्यवसायको प्रकृलत र आलथयक कारोबारका आधारमा बगीकरण गरी दताय र 

नवीकरणमा लगाउन सक्ने व्यवसाय करलाई सम्झनुपछय र यो शब्दले व्यवसाय करको अलतररि 

प्रचललत कानून बमोलजम सोमा लाग्ने व्याज वा हजायना वा शलु्क वा जररवाना समेतलाई जनाउँछ ।  

(ग) “कर अलधकृत” िन्नाले गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत सम्झन ुपछय र सो शब्दले कर 

अलधकृतको रुपमा काम गनय लजम्मेवारी प्राप्त प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतद्वारा प्रत्यायोलजत अलधकार 

प्रयोग गने गाउँपाललकाको कमयचारीलाई समेत जनाउँछ । 

(घ) “कर एकाइ” िन्नाले गाउँपाललकामा कर सम्बन्धी काम, कारवाही र लनणयय गने लजम्मेवारी प्राप्त 

काययपाललकाको कायायलय अन्तरगतको राजस्व तथा आलथयक प्रशासन शाखाको राजस्व प्रशासन 

उप-शाखालाई सम्झन ुपछय ।  

(ङ) “करदाता” िन्नाले ऐन र यस काययलवलध बमोलजम कर लतनुयपने दालयत्व िएका व्यलि, फमय वा 

संस्थालाई सम्झन ुपदयछ र यो शब्दले कर अलधकृतले कुनै करको लववरण बझुाउन सचूना लदएको वा 

अरु कुनै कारबाही शरुु गरेको व्यलिलाई समेत जनाउँछ ।  
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(च) “काययपाललका” िन्नाले फालेलङु गाउँ काययपाललकालाई सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “काययलवलध” िन्नाले व्यबसाय कर सम्बन्धी काययलवलध, २०७९ सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “कायायलय” िन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झन ुपदयछ र यो शब्दले गाउँपाललकाको 

संगठन संरचनामा रहकेो राजस्व तथा आलथयक प्रशासन शाखाको राजस्व प्रशासन उप-शाखालाई वा 

वडा कायायलय समेतलाई जनाउँछ ।  

(झ) “गाउँपाललका” िन्नाले फालेलङु गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ ।  

(ञ) “व्यवसाय” िन्नाले गाउँपाललका के्षत्रलित्र संचालन गररने कुनै पलन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा 

वा यस्तै अन्य प्रकृलतका व्यावसालयक कारोबार सम्झनु पदयछ । 

(ट) “वडा कायायलय” िन्नाले गाउँ काययपाललका अन्तगयतको वडा कायायलयलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोलजम 

लनयिु गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद - २ 

व्यवसाय दताय, नवीकरण र बगीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 

३. दताय गरी व्यवसाय सञ्चालन गनुयपनेाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र व्यवसाय सञ्चालन गनय चाहने व्यलि 

वा संस्थाले अलिलेख प्रयोजनको लालग गाउँपाललकामा व्यवसाय दताय गनुयपनेछ । 

  तर, व्यवसाय सञ्चालन गनुयपवूय प्रचललत कानून बमोलजम तोलकएको लनकायबाट अनमुलत ललनपुने 

अवस्थामा सम्बलन्धत लनकायबाट अनमुलत ललनपुने दालयत्व सम्बलन्धत व्यवसाय सञ्चालन गने व्यलिको 

हुनेछ । 

(२) यो काययलवलध प्रारम्ि हुन ुअगावै गाउँपाललकामा दताय नगरी सञ्चालन िैरहेका व्यवसाय समेत यस 

काययलवलध बमोलजम अलनवायय रुपमा दताय गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम व्यवसाय दताय गने प्रयोजनका लालग कायायलयले लनलित अवलध तोकी 

व्यबसाय दताय गराउनका लालग अनसुचूी-१ बमोलजमको ढाँचामा सचूना प्रकाशन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजमको सचूनालाई कायायलयले रेलडयो, टेलललिजन, पत्रपलत्रका लगायत अन्य 

उपयिु संचार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसारको व्यबस्था लमलाउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोलजम दताय नगरी सञ्चालन िएका व्यवसायलाई कायायलयले लनजले लतनुय पने कर 

असलु उपर गरी व्यवसाय बन्द गनय/गराउन सक्नेछ ।   

४. व्यवसाय दतायको लालग दरखास्त लदने र दताय गनेाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र व्यवसाय सञ्चालन गनय 

चाहने व्यलि वा संस्थाले अनसुचूी-२ मा उलल्ललखत ढाँचामा कायायलयमा दरखास्त लदन ुपनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको दरखास्त लददँा दहेायका लववरण तथा कागजात समेत संग्लन गरेको 

हुनपुनेछाः 

(क) व्यवसायीको नेपाली नागररकताको प्रलतलललप 

(ख) प्रचललत काननू बमोलजम अन्य लनकायबाट व्यवसाय दताय र इजाजत प्राप्त गरेको  प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप  

(ग) गैर नेपाली नागररकको हकमा सम्बलन्धत देशको नागररकता वा नागररक जलनने प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप 

(घ)  सम्बलन्धत वडा कायायलयको लसफाररस 

(ङ) कायायलयले तोकेको अन्य लववरण तथा कागजातहरु 

(च) सञ्चालकको दईु प्रलत पासपोटय साईजको फोटो । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम दरखास्त प्राप्त िएपलछ कायायलयले सो उपर आवश्यक जाँचबझु गरी आलथयक 

ऐनमा तोलकए बमोलजमको दताय शलु्क ललई व्यवसाय दताय गनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम व्यवसाय दताय िएपलछ कर एकाईले दताय िएको व्यवसायको लववरण 

अनसुचूी-३ बमोलजमको व्यवसाय दताय लकताबमा उल्लेखगरी व्यबसायको लगत कायम गनेछ ।  

(५) उपदफा (३) बमोलजम व्यवसाय दताय िएपलछ कर एकाईले लनवेदकलाई अनसुचूी-४ को ढाँचामा 

व्यवसाय दताय प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । 

(६) वडा कायायलयमै व्यवसाय दताय गने व्यबस्था लमलाइएको अवस्थामा यस दफा बमोलजम व्यबसाय 

दतायको लालग दरखास्त ललने र व्यबसाय दताय गरी प्रमाणपत्र लदने कायय सम्बलन्धत वडा कायायलयले 

गनेछ ।  

(७) उपदफा (६) बमोलजम दताय िएका व्यबसायहरुको लववरण मालसक रुपमा कर एकाइमा  पठाउनु पनेछ 

।  

(८) कुनै व्यलिको नाममा एउटै उद्दशे्य िएको एकिन्दा बढी स्थानमा व्यवसाय सञ्चालन गनुयपने िएमा 

प्रचललत कानूनमा अन्यथा व्यवस्था िएको अवस्थामा बाहेक छुट्टाछुट्टै व्यवसाय दताय गराउन ुपनेछ 

। 

(९) एक पटक व्यवसाय दताय िएपलछ दताय खारेजीको लनवेदन नपरेसम्म सो व्यवसाय सञ्चालनमा रहकेो 

मानी कर असलू गररनेछ ।  

(१०) कायायलयले यस दफा बमोलजम दताय िएका व्यवसायको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप सलहत दताय 

सम्बन्धी लववरण चौमालसक रुपमा सम्बलन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा 

कायायलयलाई समेत पठाउन ुपनेछ । 
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५. व्यवसाय नवीकरण गनुयपनेाः (१) दफा ४ बमोलजम दताय िएका ब्यवसायीहरुले वालषयक रुपमा ब्यवसाय 

कर चिुा गरी ब्यवसायको नवीकरण गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कर चिुा गरी नवीकरण गराउने कायय प्रत्येक आलथयक वषय लित्र गराई 

सक्नपुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम करचिुा गरी नलवकरण गने कायय चाल ुआलथयक वषयको आलिन मसान्त लित्र 

गने करदातालाई गाउँपाललकाको प्रचललत कानून बमोलजम छुट सलुवधा उपलब्ध गराउन सलकनेछ ।   

६.  घमु्ती सेवा सञ्चालन गनय सलकनेाः (१) कायायलयले यस काययलवलध बमोलजम व्यवसायको दताय, नवीकरण 

र खारेजी सम्बन्धी काययको सहजताका लालग व्यवसायीलाई पायक पने स्थानमा घमु्ती सेवा सञ्चालन 

गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजमको घमु्ती सेवा सञ्चालनका लालग गाउँपाललकामा लियाशील व्यवसालयक 

तथा पेशागत संघ-संस्थाहरुसँग समन्वय गनय सक्नेछ ।  

७.  व्यबसायको बगीकरण सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) गाउँपाललकाले व्यबसाय कर प्रयोजनका लालग आफ्नो 

के्षत्रलित्र सञ्चालन हुने व्यबसायलाई व्यबसायको लकलसम, कारोबार तथा पूँजी लगानी एवं स्थानगत 

अवस्था समेतका आधारमा अनसुचूी -५ मा उलल्ललखत ढाँचामा वगीकरण गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम वगीकरण गने कायय व्यबसाय दताय गदायकै बखत गररने र सोको व्यहोरा 

व्यबसाय प्रमाणपत्रमा नै उल्लेख गनपुनेछ । 

(३) कर अलधकृतले व्यबसाय कर लनधायरण गदाय उपदफा (१) बमोलजम कायम गररएको वगीकरणलाई 

आधार मानी गनुयपनेछ ।  

पररच्छेद - ३ 

लववरण हरेफेर सम्बन्धी व्यबस्था 

८. लववरण हरेफेर िएमा जानकारी गराउनपुनेाः (१) करदाताले व्यवसाय सञ्चालन गदाय लनवेदन साथ पेश 

गरेका लवबरणमा हरेफेर, पररवतयन वा नामसारी गनुयपने िएमा त्यसको कारण परेको लमलतले तीस लदनलित्र 

लनवेदन माफय त कायायलयमा जानकारी लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा कायायलयले आवश्यक जाँचबझु गरी व्यहोरा मनालसव दलेखएमा 

लनवेदन परेको पैतीस लदनलित्र लवबरण हरेफेर िएको कारण व्यबसायको प्रकृलत र कारोबार गने वस्त ु

तथा सेवाको लकलसममा संशोधन हुने रहेछ िने सो प्रकृलतको व्यवसायको लालग तोलकएको कर रकम 

र लववरण हेरफेर वापत आलथयक ऐनमा तोलकएको दस्तुर ललई लववरण संशोधन गररलदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम संशोधन गररएको लववरणको व्यहोरा कर एकाइले व्यवसाय दताय लकताब र 

प्रमाणपत्रमा समेत उल्लेख गरी सोको लववरण पन्र लदन लित्र सम्बलन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय 

वा करदाता सेवा कायायलयमा पठाउन ुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (२) बमोलजम व्यवसायको प्रकृलत र कारोबार गने वस्त ुतथा सेवाको लकलसममा पररवतयन िै 

कायम हुने नयाँ प्रकृलतको व्यवसायको कर सालवकको प्रकृलतको व्यवसायको लनलमत्त तोलकएको 

करिन्दा बढी लाग्ने िएमा सो फरक रकम मात्र असलु गररनेछ र कम लाग्ने अवस्थामा आगामी 

आलथयक वषयदेलख नयाँ कायम हुने दरले कर ललने गरी चाल ुआलथयक वषयको हकमा सालवककै प्रकृलत 

बमोलजम कर असुल गररनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम लववरण हरेफेर सम्बन्धी कायय वडा कायायलय माफय त हुने व्यवस्था लमलाइएको 

अवस्थामा हरेफेर िएको लववरण पन्र लदनलित्र कर एकाइ र सम्बलन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय 

वा करदाता सेवा कायायलयलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

९.  साझेदार थपघट र ठाउँसारी सम्बन्धी प्रकृयााः (१) एक व्यलि वा एकिन्दा बढी व्यलिको नाममा दताय 

कायम िएको व्यवसायमा साझेदार थपघट गनुय परेमा आवश्यक कागजात समेत संलग्न राखी कायायलयमा 

लनवेदन लदनपुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन परेमा सम्बलन्धत कर एकाइले आवश्यक जाँचबझु गरी चाल ुआलथयक 

वषय सम्मको कर असुल गरी आलथयक ऐनमा तोलकएको दस्तरु ललई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतको 

स्वीकृलतले साझेदार थपघट सम्बन्धी लवबरण कायम गरी सोको जानकारी सम्बलन्धत व्यबसायी र 

वडा कायायलयलाई समेत लदन ुपनेछ । 

(३) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र एक स्थानमा सञ्चालनमा रहकेो व्यवसाय गाउँपाललका क्षेत्रलित्र कै अको 

स्थानमा ठाउँसारीको लालग लनवेदन परेमा कर एकाईले आवश्यक जाँचबझु गरी चाल ुआलथयक वषय 

सम्मको कर असलु गरी कायायलयको लगत तथा व्यवसाय दताय प्रमाणपत्रमा समेत लवबरण 

अध्यावलधक गररलदन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम ठाउँसारी िएको जानकारी सम्बलन्धत वडा तथा सालवकको वडा कायायलय र 

सम्बलन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा कायायलयलाई समेत लदनपुनेछ । 

(५) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालनमा रहकेो व्यवसाय गाउँपाललका क्षेत्रिन्दा बालहर अको स्थानमा 

ठाउँसारीको लालग लनवेदन परेमा कर एकाईले आवश्यक जाँचबझु गरी चाल ुआलथयक वषय सम्मको 

कर असुल गरी कायायलयको लगतमा लवबरण अध्यावलधक गरी ठाउँसारी जाने स्थानीय तहलाई लेखी 

पठाई सोको जानकारी सम्बलन्धत व्यबसायी र वडा कायायलयलाई समेत लदन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (२), (४) र (५) बमोलजमको जानकारी प्राप्त िएपलछ सम्बलन्धत वडा कायायलयले आफ्नो 

व्यवसाय लगत लकताबमा लवबरण जनाई लगत अध्यावलधक गनुय पनेछ । 

(७) उपदफा (५) बमोलजम लगत खारेजको लालग लेखी गएपलछ तोलकएको समयलित्र सम्बलन्धत 

कायायलयमा गई व्यवसायको दताय लगत कायम गराउन ुसम्बलन्धत व्यबसायीको कतयव्य हुनेछ ।  

१०. लववरण माग गनय र लनदशेन लदनसक्नेाः (१) कुनै पेशा, व्यवसाय वा व्यापारको सम्बन्धमा लवबरण बझुाउनु 

पने दालयत्व िएको व्यलिले लवबरण नबझुाएमा वा लवबरण दालखला गदाय व्यहोरा फरक पारी दालखला 
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गरेको िनी शंका गनय सलकने आधार र कारण िएमा कर अलधकृतले लनजलाई आधार र कारण खोली 

लवबरण दालखला गनय आदेश लदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम आदशे प्राप्त िएमा सम्बलन्धत व्यलिले सो आदशे प्राप्त िएको लमलतले तीस 

लदनलित्र कर एकाइमा लववरण दालखला गनुय पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजमको म्यादलित्र लववरण दालखला गनय नसक्ने सम्बलन्धत व्यलिले आधार कारण 

खोली समयावधी थपको लालग लनवेदन लदएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतले औलचत्य हरेी तीस लदन 

सम्मको समयावलध थप लदन सक्नेछ ।  

(४) यस काययलवलध बमोलजम दताय िएका पेशा वा व्यवसाय संचालन गदाय सामालजक सदाचार कायम 

राख्न ुपनेछ र यस सम्बन्धमा कायायलयले लदने लनदशेनको पालना गने गराउने दालयत्व सम्बलन्धत 

व्यवसायीको हुनेछ ।  

पररच्छेद - ४ 

कर बझुाउने दालयत्व, कर लनधायरण र कर दालखला 

११. कर बझुाउने दालयत्वाः (१)  गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलित्रको व्यापार, व्यबसाय वा सेवामा पूँजीगत 

लगानी र आलथयक कारोबारका आधारमा बगीकरण गरी व्यबसाय दताय र नवीकरणमा गाउँ सिाद्वारा 

स्वीकृत आलथयक ऐनले तोकेको दरमा व्यबसाय कर लगाउने र उठाउनेछ । 

(२) ऐन र यस काययलवलध बमोलजम व्यबसाय कर बुझाउने दालयत्व व्यबसाय सञ्चालन गने व्यलि वा 

लनजको प्रलतलनधीको हुनेछ । 

(३) कुनै व्यबसायको सम्बन्धमा उपदफा (२) बमोलजम कर बझुाउने दालयत्व एकिन्दा बढी व्यलि उपर 

रहछे िने कर बझुाउने दालयत्व सबैको समान हुनेछ र उनीहरु मध्ये आपसी सहमतीको जनुसुकै 

व्यलिले कर बझुाउन सक्नेछ । 

  तर, सबै करदाताबाट दामासाहीले िाग गरी कर असुल गररने छैन । 

(४) ऐन र यस काययलवलध बमोलजम कर लतनुयपने व्यलि नाबालक रहेछ िने लनजले बझुाउन पने कर लनजको 

अलििावक वा लनजको संरक्षकले लतनुयपनेछ । 

(५) ऐन र यस काययलवलध बमोलजम व्यबसाय दताय गराउने, तोलकएको समयमा लवबरण पेश गने, बझुाउनु 

पने कर तथा शलु्क वा जररवाना वा व्याज हजायना समयमै दालखला गने, कर अलधकृत वा कायायलयले 

माग गरेको सचूना वा तथयांक समयमै उपलब्ध गराई सहयोग पयुायउने दालयत्व समेत करदाताको हुनेछ 

।  

१२. कर लनधायरणाः (१) करदाताले दफा ४ बमोलजम व्यबसाय दताय गदाय पेश गरेको लवबरण र पररच्छेद ३ 

बमोलजम हरेफेर िएको लवबरण समेतका आधारमा कर अलधकृतले कर लनधायरण गनेछ । 
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(२) यस काययलवलध बमोलजम करदाताले पेश गरेको लबवरण गलत वा झठुो दलेखएमा वा लवबरण यथाथय 

दखेाएको िनी लविास गनय सलकने मनालसब कारण नदलेखएको अवस्थामा कर अलधकृतले कर 

पररक्षण गरी कर लनधायरण गनयसक्नेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोलजम कर लनधायरण गनुयपने देलखएमा कर अलधकृतले करदातालाई आधार र कारण 

खलुाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनय पन्र लदनको सचूना लदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम सचूना प्राप्त िएकोमा करदाताले सचूनामा तोलकएको म्यादलित्र आफ्नो 

स्पष्टीकरण पेश गनुय पनेछ । 

(५) कर अलधकृतले उपदफा (४) बमोलजम तोलकएको म्यादलित्र स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा सो समेतलाई 

आधार मानी तथा स्पष्टीकरण पेश नगरेको अवस्थामा यस दफा बमोलजम कर लनधायरण गनुय पनेछ । 

१३. कर लनधायरणको सचूनााः (१) दफा १२ बमोलजम कर अलधकृतबाट कर लनधायरण िएपलछ करदाताले 

बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी अनसुचूी-६ बमोलजमको 

ढाँचामा करदातालाई कर लनधायरणको सचूना लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम कर लनधायरणको सचूना प्राप्त िएपलछ करदाताले सो सचूनामा उलल्ललखत 

स्थान र समय सीमालित्र कर दालखला गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएको बैंक खातामा कर दालखला गरेको अवस्थामा करदाताले त्यसको 

बैंक िौचर कायायलयमा बुझाउन ुपनेछ । 

(४) कायायलयले यस काययलवलध बमोलजम लनधायरण गररएको कर लवद्यतुीय माध्यमबाट समेत ििुानी गने 

व्यवस्था लमलाउन सक्नेछ । 

१४. कर दालखला गनुयपनेाः (१) करदाताले ऐन र यस काययलवलध बमोलजम प्रत्येक आलथयक वषयको लनलमत्त 

लतनुयपने कर रकम सोही आलथयक वषयको आषाढ मसान्तलित्र कायायलयमा दालखला गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन करदाताले चाहमेा कुनै आलथयक बषयको कर रकम 

कायायलयले  तोकेको बैंक खातामा अलघल्लो वषयमा समेत दालखला गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम अलिम रुपमा कर दालखला गदाय पाउने छुट सलुवधा गाउँपाललकाको प्रचललत 

काननूमा तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

१५. कर दालखलाको लनस्सा लदनपुनेाः करदाताले ऐन र यस काययलवलध बमोलजम बझुाउन ुपने कर रकम दालखला 

गरेपलछ कायायलयले करदातालाई तत्काल त्यसको लनस्सा लदन ुपनेछ । 

१६. कर असूली सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) ऐन र यस काययलवलध बमोलजम असूल उपर गनुयपने कर वापतको 

रकम करदाताले दफा १४ बमोलजम तोलकएको अवलधमा दालखला नगरेमा कर अलधकृतले प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृतको पूवय स्वीकृलत ललई दहेायको एक वा एकिन्दा बढी तररका अपनाई कर असूल 

गनय सक्नेछ । 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

(क) करदातालाई लफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर । 

(ख) नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, गाउँपाललका वा सरकारी स्वालमत्वका संघसंस्थाबाट करदाताले 

पाउने रकमबाट कट्टी गनय लगाएर । 

(ग) बैंक वा लवत्तीय संस्थामा रहकेो करदाताको रकमबाट कट्टी गनय लगाएर । 

(घ) करदाताको कारोबार रोक्का गरेर । 

(ङ) करदाताको चल तथा अचल सम्पलत्त दावी वा रोक्का गरेर । 

(च) करदाताको सम्पलत्त एकैपटक वा पटकपटक गरी तोलकएबमोलजम लललाम लविी गरेर । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रकृया प्रारम्ि गनुयअलघ करदातालाई पन्र लदनको म्याद सलहत  लललखत 

जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोलजम लललामको कारवाही शरुु िएपलछ सो कारवाही समाप्त हुनपुूवय 

कर दालखला गनय ल्याएमा बझुाउन बाँकी कर रकमको थप पाँच प्रलतशत शलु्क सलहत असलू गररनेछ 

। 

(४) लललामबाट प्राप्त रकम करदाताले लतनुयपने कर रकमिन्दा बढी िएमा बढी िएजलत रकम साठ्ठी 

लदनलित्र सम्बलन्धत करदातालाई लफताय लदनपुनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजम रकम लफताय गदाय लनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा गररलदन ुपनेछ 

।  

पररच्छेद - ५ 

व्यवसाय दताय खारेजी तथा दण्ड जररवाना 

१७. व्यवसाय दताय खारेज गनय सलकनेाः (१) कुनै करदाताले व्यबसाय बन्द गनय चाहमेा यस ऐन बमोलजम लाग्ने 

कर बझुाई व्यबसाय दताय खारेज गनय लनवेदन लदन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन नपरेसम्म व्यवसाय सञ्चालनमै रहकेो मानी कर असलु उपर गररनेछ 

।  

(३) व्यवसायीले यस काययलवलध बमोलजम दताय िएको व्यवसाय बन्द गनय चाहमेा सोको कारण खोली 

सम्बलन्धत वडा कायायलयमा लनवेदन लदन ुपनेछ ।     

(४) उपदफा (३) बमोलजम लनवेदन प्राप्त िएपलछ वडा कायायलयले आवश्यक जाँचबुझ गरी चाल ुआलथयक 

वषयसम्मको कर रकम असूल गरी व्यवसाय खारेजीको लालग कर एकाईमा लसफाररस सलहत पठाउन ु

पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजम वडा कायायलयबाट लसफाररस िै आएपलछ कर एकाइले कागजात अध्ययन 

गरी लगत कट्टा बापत आलथयक ऐनमा तोलकएको दस्तरु ललई लगत कट्टा गरी सोको जानकारी 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

सम्बलन्धत वडा कायायलय, व्यबसायी र सम्बलन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा 

कायायलयलाई लदनपुनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन यो काययलवलध लागुहुन ुपुवय दताय िई लवगत 

दलेख नै सञ्चालनमा नरहेका व्यवसायको हकमा लगत कट्टाको लालग कायायलयले लनलित अवलध 

तोकी आवश्यक प्रमाण सलहत लनवेदन पेश गनय सचूना प्रकाशन गनय सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोलजम लगत कट्टा गदाय अपनाउनु पने अन्य काययलवलध समय समयमा काययपाललकाले 

तोलकलदए बमोलजम हुनेछ ।  

१८. जररवाना तथा थप दस्तरु लाग्नेाः (१) ऐन र यस काययलवलध बमोलजम कर बझुाउनपुने अवलधलित्र कर 

नबझुाएमा आलथयक ऐनमा तोलकएको दरमा जररवाना सलहत कर असुल गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन दफा १७ को उपदफा (६) बमोलजम लगत कट्टा 

हुने व्यबसायको हकमा यस दफा बमोलजमको जररवाना लगाइने छैन ।  

१९. कर नलतनेको लवबरण प्रकाशन गनय सक्नेाः गाउँपाललकाले ऐन तथा यस काययलवलध बमोलजम लतनुय बझुाउन ु

पने कर रकम दालखला नगने व्यलि वा संस्थाको नाम गाउँ काययपाललकाबाट लनणयय गरी सावयजलनक गनय 

सक्नेछ । 

२०. व्यवसाय संचालन निएको लसफाररस लदनसक्नेाः (१) प्रचललत कानून बमोलजम दताय िएका व्यवसाय 

लवलवध कारणले सञ्चालनमा नै आउन नसलक व्यबसाय वन्दका लालग सम्बलन्धत लनकायको नाममा 

लसफाररस ललन चाहने व्यलिले सोको  लवस्ततृ कारण उल्लेख गरी संिव िएसम्मका प्रमाण संलग्न राखी 

सम्बलन्धत वडा कायायलयमा लनवेदन लदन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदन प्राप्त िएपलछ वडा कायायलयले आवश्यक जाँचबझु गरी व्यहोरा 

मनालसव दलेखन आएमा आलथयक ऐनमा तोलकएको दस्तुर ललई व्यबसाय सञ्चालनमा नरहकेो व्यहोरा 

खलुाई आफ्नो लगतमा कट्टा गरी व्यवसाय खारेजीको लालग सम्बलन्धत लनकायमा लसफाररस गने र 

सोको जानकारी कर एकाइलाई समेत लदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम वडा कायायलयबाट गररने लगत सम्बन्धी अन्य काययलवलध समय समयमा 

काययपाललकाले तोलकलदए बमोलजम हुनेछ ।  

२१. व्यवसाय दताय/नवीकरण नगरी संचालन गरेमा कारवाही हुनेाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र प्रचललत कानून 

र यस काययलवलध बमोलजम दताय वा नवीकरण नगरी व्यवसाय संचालन गरेको पाइएमा कायायलयले 

सम्बलन्धत व्यवसायीलाई पैलतस लदनको म्याद लदई व्यवसाय दतायको लालग पत्राचार गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम व्यवसाय दताय वा नवीकरणका लालग जनाउ लदएको लमलतले पैलतस लदनलित्र 

व्यवसाय दताय वा नवीकरण नगरेमा सम्बलन्धत व्यलिको हकमा गाउँपाललकाबाट प्रवाह हुने सबै 

लकलसमका सेवा सुलवधाहरु बन्द गनय सलकनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोलजम सेवा सलुवधा रोक्का राखेको तीन मलहनालित्र पलन व्यवसाय दताय वा नवीकरण 

नगरी व्यवसाय संचालन गरेमा गाउँपाललकाले बाँकी बक्यौता कर तथा जररवाना दफा १६ को उपदफा 

(१) बमोलजम असलु उपर गरी दताय खारेजीका लालग सम्बलन्धत लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजम दताय खारेजीका लालग लेखी पठाउन ुपूवय त्यस्ता व्यवसायीको सचूी सावयजलनक 

गनय सलकनेछ । 

(५) यस दफा बमोलजम व्यबसाय वन्दको लालग सम्बलन्धत लनकायमा लेलख पठाउन ु पूवय सम्बलन्धत 

व्यवसायीलाई आफ्नो सफाई पेश गने पयायप्त मौका लदन ुपनेछ ।   

पररच्छेद - ६ 

लवलवध 

२२. प्रलतलललप लदन सक्नेाः (१) व्यवसायको दताय प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालतएमा वा यस्तै अन्य कारणले नयाँ 

प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पने अवस्था िएमा कर एकाईले आवश्यक जाँचबुझ गरी आलथयक ऐनले 

तोकेको प्रलतलललप दस्तरु ललई प्रलतलललप प्रमाणपत्र जारी गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन नवीकरण गने महल खाली निएको अवस्थामा 

नयाँ प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा यस दफा बमोलजमको दस्तरु लाग्ने छैन ।   

२३. प्रोत्साहन गनय सक्नेाः गाउँपाललकाले एकल मलहला, सीमान्तकृत र उत्पीलडत वगय तथा लवपन्न युवाको 

उद्यमशीलता लवकासलाई योगदान पयुायउने प्रकृलतका व्यबसायलाई प्रवद््रधन गनय आलथयक ऐन तथा 

वालषयक नीलत तथा काययिम माफय त आवश्यक व्यबस्था गनय सक्नेछ ।  

२४. श्रलमक सम्बन्धी व्यवस्थााः व्यवसायले नेपालको प्रचललत श्रम ऐन तथा श्रमसँग सम्बलन्धत प्रचललत 

लनयम काननूको पणूय पालना गनुयपनेछ ।  

२५. फोहोरमैला तथा वातावरण व्यबस्थापनाः (१) संघीय तथा प्रदशे कानून बमोलजम प्रारलम्िक वाताबरणीय 

परीक्षण तथा वातावरणीय प्रिाव मलू्याङ्कन गरी सञ्चालन गनुयपने व्यबसायको हकमा प्रचललत कानून 

बमोलजम सम्बलन्धत लनकायको स्वीकृलत ललन ुपने दालयत्व सम्बलन्धत व्यबसायीको हुनेछ ।  

(२) गाउँपाललका लित्र सञ्चालन हुने उद्योग वा व्यवसायले उत्पादन वा उत्सजयन गरेको फोहोरमैला र 

प्रदषुणको व्यवस्थापन गने लजम्मेवारी स्वयम ्व्यबसायी कै हुनेछ । 

(३) व्यबसाय सञ्चालनको िममा उत्पादन हुने औद्योलगक, स्वास्थय संस्थाजन्य र हानीकारक 

फोहोरमैला बाहकेको अन्य साधारण फोहोरमैला गाउँपाललकाले चाहमेा तोकेको सेवाशलु्क ललई 

व्यबस्थापन गररलदन सक्नेछ । 

२६. व्यवसायीले सामालजक उत्तरदालयत्व बहन गनुयपनेाः (१) व्यवसायीले प्रचललत कानून बमोलजम तोलकएको 

नाफाको अंश सामालजक उत्तरदालयत्व शीषयकमा छुट्याई गाउँपाललकालित्र सामालजक सेवामा खचय गनुय 

पनेछ ।  
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(२) कायायलयले स्थानीय आवश्यकता र औलचत्यका आधारमा व्यवसायीलाई सामालजक उत्तरदालयत्व 

शीषयकमा छुट्याइएको रकम खचयगने के्षत्र तोक्न सक्नेछ ।  

(३) यस दफा बमोलजम सामालजक सेवामा गररएको खचयको लववरण व्यबसायीले कायायलयमा उपलब्ध 

गराउन ुपनेछ।  

२७. वडा कायायलयको लजम्मेवारीाः (१) आफ्नो वडालित्र सञ्चालनमा रहकेा व्यापार, व्यवसायको अलिलेख 

अनसुचूी-७ बमोलजमको ढाँचामा अद्यावलधक गरी सोको लववरण राख्ने लजम्मेवारी सम्बलन्धत वडा 

कायायलयको हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम वडा कायायलयमा लववरण अध्यावलधक नहुदँासम्म गाउँपाललका के्षत्रलित्रको 

सम्पणूर ्लवबरण कर एकाइमा रालखनेछ ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेलखएको िएता पलन दफा ९ बमोलजम साझेदार थपघट तथा 

व्यबसायको ठाउँसारी सम्बन्धी कायय काययपाललकाको कायायलयबाट सम्पादन गररनेछ । 

२८. अलधकार प्रत्योजन गनय सलकनेाः यस काययलवलध कायायन्वयनको लालग काययपाललका वा प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृतमा लनलहत रहकेो अलधकार मातहतका कर अलधकृतलाई प्रत्यायोजन गनय सलकनेछ ।  

२९. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाराः (१) यस काययलवलध कायायन्वयनको लसललसलामा कुनै बाधा 

अड्काउ परेमा सो फुकाउने अलधकार गाउँ काययपाललकालाई हुनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलधकारको प्रयोग गदाय ऐन र यस काययलवलधको मलूितू कुरालाई असर 

नपने गरी मात्र गनय सलकनेछ । 

३०. खारेजी र बचाउाः (१) यस काययलवलधमा लेलखएका कुरामा यसै बमोलजम र नलेलखएको कुरामा प्रचललत 

काननू बमोलजम हुनेछ । 

(२) फालेलङु गाउँपाललका के्षत्र लित्रका वडाहरुमा व्यवसाय दताय गने सम्बन्धमा बनेको लनदेलशका, २०७४ 

लाई खारेज गररएकोछ ।  
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

अनसुचूी-१ 

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

फालेलङु गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

थोलक्लम्बा, पाँचथर 

व्यवसाय दर्ाय गरे्न सम्बन्धी अत्यन्र् जरुरी सूचर्ना 

प्रथम पटक प्रकालशत लमलत २०७..।...।.... 

नेपालको संलवधानको अनुसचूी-८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ तथा फालेलङु 

गाउँपाललकाको व्यबसाय कर सम्बलन्ध काययलवलध, २०७९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजम हालसम्म 

गाउँपाललकामा दताय नगरी सञ्चालनमा रहकेा कुनै पलन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्तै अन्य 

प्रकृलतका व्यावसालयक कारोबार गने व्यलि, फमय वा कम्पलनले यो सचूना प्रकाशन िएको ३५ (पैलतस) 

लदनलित्र दहेायका लवबरण तथा कागजात संलग्न राखी गाउँ काययपाललकाको कायायलय वा सम्बलन्धत वडा 

कायायलयमा लनवेदन लदन ुहुन सम्बलन्धत सबैको जानकारीको लालग यो सचूना प्रकालशत गररएको छ । यस 

सचूनाको म्याद लित्र लनवेदन पेश नगरी सञ्चालन हुने व्यबसायलाई गाउँपाललकाको व्यबसाय कर सम्बलन्ध 

काययलवलध, २०७९ को दफा १६ बमोलजम लनजलाई कायायलयबाट लफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर वा 

नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, गाउँपाललका वा सरकारी स्वालमत्वका संघसंस्थाबाट करदाताले पाउने 

रकमबाट कट्टी गनय लगाएर वा बैंक वा लवत्तीय संस्थामा रहकेो करदाताको रकमबाट कट्टी गनय लगाएर वा 

करदाताको कारोबार रोक्का गरेर वा करदाताको चल तथा अचल सम्पलत्त दावी वा रोक्का गरेर वा करदाताको 

सम्पलत्त एकैपटक वा पटकपटक गरी लललामलविी गरेर लनजबाट ललनपुने व्यबसाय कर असलू उपर गरी सोही 

काययलवलधको दफा ३ को उपदफा (५) बमोलजम व्यबसाय बन्दको कारवाही समेत चलाउन सलकनेछ । 

(क) व्यवसायीको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलललप 

(ख) प्रचललत काननू बमोलजम सम्बलन्धत लनकायबाट व्यवसाय दताय र इजाजत प्राप्त गरेको  प्रमाणपत्रको 

प्रलतलललप  

(ग)गैर नेपाली नागररकको हकमा सम्बलन्धत दशेको नागररकता वा नागररक जलनने प्रमाणपत्रको प्रलतलललप 

(घ) सम्बलन्धत वडा कायायलयको लसफाररस वा सरजलमन मचुलु्का 

(ङ) व्यबसाय सञ्चालनमा रहकेो अवलध खलु्ने कागजातहरु (घर िाडा, पानी लवजुली लतरेको रलसद, कर 

कायायलयमा कर बझुाएको रलसद वा अन्य यस्तै कागजात) 

(च) सञ्चालकको दईु प्रलत पासपोटय साईजको फोटो । 

             प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत  
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

अनसुचूी-२ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यवसाय दताय/नवीकरण लनवेदन फाराम 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतज्य,ू 

फालेलङु गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

थोलक्लम्बा, पाँचथर । 

लवषयाः व्यवसाय दताय/नवीकरण सम्बन्धमा । 

 

मैले/हामीले लनम्न स्थानमा सञ्चालन गनय लागेको व्यवसाय दताय गनय/सञ्चालन गरेको व्यबसाय नवीकरण 

गनय आवश्यक कागजात सलहत दरखास्त गनय आएका छु/छौं । लनयमानसुार लाग्ने कर बझुाउनुको साथै 

गाउँपाललकाबाट समय-समयमा लदइने आदशे/लनदशेन समेत पालन गनय मञ्जरु छु/छौं । साथै मैले/हामीले पेश 

गरेको कागजात तथा लववरणहरु ठीक साँचो रहकेो र फरक परे कानून बमोलजम कावायही िएमा मञ्जरु छु/छौं 

। 

१. व्यवसायीको नाम, थराः .............................................(फमय कम्पनीको हकमा मखु्य व्यलिको नाम) 

२. व्यबसायीको स्थायी ठेगाना ...................... लजल्ला फालेलङु गाउँपाललका ..... वडा नं. ......... मागय 

............. घर नं. ...... 

३.  व्यबसायीको बाबकुो नाम, थराः ....................................................... 

४.  व्यवसाय रहने स्थानको ठेगानााः वडा नं. ..... मागय ................. घर नं. ..... 

५.  सम्पकय  फोन नं. ...................... मोबाईल नं. ....................... इमेलाः.................................. 

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

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

८.  व्यवसायको लववरण/प्रकृलताः ................................................. 

९.  पूँजी लगानी रु.  ................................... 

१०. फमय/कम्पनीको नामाः ............................................. 

११. पररचय पाटीको साइजाः (लम्बाई .................... चौडाई ......... वगयलफट ......) 

१२. अन्यत्र दताय िएको िए, दताय नं. ...................... /कायायलयाः ............................. 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

१३. संलग्न कागजातहरुाः 

क) आफ्नै घर जग्गा िए जग्गा धलन प्रमाणपत्रको प्रलतलललप-१ वा िाडामा बस्ने िए िाडा रकम र ििुानी 

तररका समेत खलेुको वहाल सम्झौतापत्र-१,  

ख) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप-१ वा लवदशेी नागररकको हकमा नेपाललस्थत राजदतुावासबाट 

व्यवसायीको नाममा जारी कागजात-१,  

ग) व्यवसायीको हालसालैको पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत,  

घ) फमय कम्पनी िएमा दताय, इजाजत प्रमाणपत्र  

ङ) आन्तररक राजस्व कायायलयमा अलघल्लो आ.व.सम्मको कर लतरेको करदाता प्रमाणपत्रको प्रलतलललप 

। 

                          लनवेदकको नामाः..................... 

                                                                      लमलताः ................................... 

                                                  दस्तखताः ...................... 

 

कायायलय प्रयोजनका लालग मात्राः 

लनवेदन दस्तरुाः................. दताय शलु्क ........... आ.ब. ................ को व्यवसाय कर .................. 

पररचय पाटी दस्तरु .................. जररवाना ................. जम्मा रु .................................. लाग्ने व्यहोरा 

प्रमालणत गदयछु । लनजको व्यवसाय प्रमाण-पत्र नं.    (नलवकरणको हकमा) ................................ रहकेो 

छ । 

 

 

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

पेश गने                    लसफाररस गने               स्वीकृत गने 

लमलत                     लमलत       लमलत 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

अनसुचूी-३ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 

फालेलङु गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

थोलक्लम्बा, पाँचथर 

१ नं. प्रदशे, नेपाल 

 

व्यवसाय दताय लकताब 

आ.व. ............................... 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

अनसुचूी-४ 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बलन्धत) 

फालेलङु गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

थोलक्लम्बा, पाँचथर 

१ नं. प्रदशे, नेपाल 

व्यवसाय दर्ाय प्रमाणपत्र 

             लमलताः २०७....।.....।.... 

करदाता नं. .................................. दताय लमलताः २०७..../  /  गते 

प्रमाणपत्र नं. ....... 

पाँचथर लजल्ला फालेलङु गाउँपाललका वडा नं...... बस्ने श्री ....................................................लाई 

लनजको नाममा लनम्न लववरण अनसुारको व्यवसाय दताय गरी यो प्रमाणपत्र जारी गररएको छ । 

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

व्यवसायीको ना. प्र.नं. ................जारी गने लजल्लााः .................. जारी लमलताः...................... 

व्यवसाय सञ्चालन िएको वा हुने लमलताः ................................... 

व्यवसाय रहने स्थानाः .............................................. 

बाटोको नामाः ................................. घर नं. ......................... टोल ................................. 

व्यवसाय रहने घर/जग्गाधनीको नामाः............................................... 

व्यवसायको प्रकृलताः........................................................................... 

पूँजी लगानी (रु.मा) .................................................................. 

व्यबसायको वगयाः ......................... 

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

 

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

संचालक                तयार गने                        जारी गने 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

१) व्यबसायीले प्रत्येक आलथयक वषयको लालग तोलकएको व्यबसाय कर उि आ.व. को आषाढ मलहनालित्र 

बझुाई प्रमाणपत्र नवीकरण गनुयपनेछ । गाउँपाललकाबाट स्थलगत रुपमा व्यवसाय कर टोली खटाइएको 

अवस्थामा व्यवसायीको काययस्थलमै व्यवसाय प्रमाणपत्र नवीकरण गनय सलकनेछ । 

२) व्यवसाय गरी आएको स्थान पररवतयन गनय परेमा वडा कायायलयको लसफाररसमा गाउँपाललकाबाट पूवय 

स्वीकृलत ललनपुनेछ । 

३) व्यवसाय बन्द गनुय परेमा व्यवसायीले गाउँपाललकाको सम्बलन्धत वडा कायायलयको लसफाररसमा कर 

एकाईबाट व्यवसाय बन्द िएको जनाउ पत्र अलनवायय रुपमा ललनपुनेछ । अन्यथा व्यवसाय चाल ुनै रहकेो 

मानी सालवसाली रुपमा कर लाग्नेछ ।  

४) यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैले दलेखने गरी राख्न ुपनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र गाउँपाललकाको 

कमयचारीहरुले हेनय चाहेको बखतमा तरुुन्त देखाउन ुपनेछ । 

५) व्यवसालयक गलतलवलध सञ्चालन गदाय बाल श्रलमकहरु प्रयोग गनय पाइने छैन । यलद सो गरेको पाइएमा 

प्रचललत कानून बमोलजम कारवाही गरी व्यवसाय दताय खारेजी समेत गनय सलकनेछ । 

६) व्यवसायबाट उत्पादन हुने फोहोरमैला उलचत व्यवस्थापन गने दालयत्व व्यवसायी स्वयंको हुनेछ । 

७) व्यवसाय सञ्चालनको लसललसलामा गाउँपाललकाबाट समय समयमा लदने लनदेशनको पालना गनुय 

व्यवसायीको कतयव्य हुनेछ । 

८) उल्लेलखत शतयनामाहरु पालना नगरेमा गाउँपाललकाले जनसुकैु बखतमा पलन यो प्रमाणपत्र रद्द गरी 

व्यवसाय बन्दको कारवाही समेत गनय सक्नेछ । 

९) यो प्रमाणपत्र गाउँपाललकाको स्थानीय कर प्रयोजनको लालग जारी गररएको हो । कुनै पेशा वा व्यवसाय 

प्रचललत काननू बमोलजम कुनै लनकायबाट अनमुलत ललएर मात्र सञ्चालन गनुयपने िएमा सो समेत ललएर 

मात्र सञ्चालन गनुय पनेछ ।  
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ि.सं. आलथयक वषय नलवकरण गरको लमलताः कर तथा शलु्क र जररवाना 

लतरेको रलसद नं. 

रलसदको 

लमलताः 

नलवकरण गनेको 

दस्तखताः 
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सूचना तथा अभिलेख केन्द्र, गाउँ कार्यपाभलकाको कार्ायलर्, फालेलुङ गाउँपाभलका, थोक्ललम्बा, पाँचथर 

अनसुचूी-५ 

( दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यबसाय वगीकरणको ढाँचा 

ि.सं. ब्यवसायको लकलसम 

 

दताय दस्तरु 

 

नलवकरण वालषयक कर 

क बगय ख बगय ग बगय 

१ ब्यापाररक वस्त ु १ करोड िन्दा 

बढी पुँलज 

लगानी िएका 

वा लडलर 

२० लाख दलेख 

१ करोड सम्म 

पुँलज लगानी 

िएका 

२० लाख 

िन्दा कम 

पुँलज लगानी 

िएका 

१.१ लडपाटयमेन्ट स्टोर ५०००।- २५००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.२ ज्वलेरी, सनुचाँदी पसल २०००।- १०००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.३ लनमायण सामिी, फलनयलसङ्ग, लवद्यलुतय 

सामिी, पेन्ट, हाडयवेयर मेलसनरी आलद 

१५००।- ७५०।- १.५% १.% ०.१ % 

१.४ इटा वालवुा लडपो, पेट्रोललयम पदाथय 

लबिी केन्द्र 

५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

१.५ सवारी साधन, मेलसनरी तथा मेलसनरी 

पाटयस,् लबु्रीकेन्टस, वक्सयसप आलद 

२०००।- १०००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.६ सव ैलकलसमका औषलध पसल २०००।- १०००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.७ दलैनक उपिोग्य खाद्य पदाथय, कपडा, 

कस्टमेलटक, िाँडा, जुत्ता, चप्पल, 

व्याग, फेलन्स पसल आलद 

२१००।- ११५०।- १.५% १.% ०.१ % 

१.८ क्यरुरयो, स्टेशसनरी तथा पसु्तक पसल ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

१.९ माछा, मास,ु फलफुल तरकारी तथा 

एिोिेट पसल 

१०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.१० िाँडा पसल १०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.११ ईलेक्ट्रोलनक पसल १०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

१.१२ लकराना पसल १५००।- ७५०।- १.५% १.% ०.१ % 

१.१३ लचयानास्ता पसल ६००।- ३००।- १.५% १.% ०.१ % 

२. लवषेशज्ञ सेवा संस्थागत  ब्यलिगत 

२.१ लचलकत्सक र इलन्जलनयर १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

२.२ सेयर दलाल, काननू ब्यवसाय, 

लेखापढी, लवज्ञापन, लेखापररक्षक, 

मेनपावर सप्लायसय, पेन्टर, सिेयर, 

िालफ्टङ्ग, कालियङ्ग आलद 

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

२.३ अनसंुधान, सिेयर, अनवुादक आलद १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

३. सेवा ब्यवसाय ठूला मझौला साना 
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ि.सं. ब्यवसायको लकलसम 

 

दताय दस्तरु 

 

नलवकरण वालषयक कर 

क बगय ख बगय ग बगय 

३.१ लनमायण ब्यवसाय ५,०००।- २५००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.२ ढुवानी सेवा ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.३ यातायात सेवा ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.४ ब्यलुट पालयर, मसाज, शैलनु, पेलन्टङ्ग 

आलद 

१०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.५ कस्मेलटक तथा उपहार पसल ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.६ पालटय प्यालेस, टेन्ट हाउस, क्याटररङ्ग 

आलद 

१५,०००।- ७५००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.७ केवल, इन्टरनेट, एफएम, रेलडयो, 

कम्यलुनकेशन, फोटो आलद 

१५,०००।- ७५००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.८ मलदरा पसल, चरुोट, लबिी तथा 

सलूतयजन्य पदाथय, रेस्टुरा, खाजा घर, 

लमठाई पसल, दधु दही पसल आलद 

३०००।- १५००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.९ ममयत तथा लसलाई कटाई सेवा २०००।- १०००।- १.५% १.% ०.१ % 

३.१० ररयल स्टेट ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.११ पलु हाउस, लजम, साउना आलद ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.१२ अन्य सेवा ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

३.१३ होटल व्यवसाय १५००।- ७५०।- १.५% १.% ०.१ % 

 दगु्ध उत्पादन लबिी केन्द्र १०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

४ उद्योग ५ करोड िन्दा 

बढी पुँलज 

लगानी िएका 

१ करोड दलेख 

५ करोड सम्म 

पुँलज लगानी 

िएका 

१ करोड िन्दा 

कम पुँलज 

लगानी िएका 

४.१ स्थानीय कच्चा पदाथय उपयोग गरर 

संचाललत इटा उद्योग   

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

 पानी उद्योग   १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

४.२ वालवुा, ढुङ्गा जस्ता खानी जन्य 

पदाथय प्रसोधन गन ेउद्योग  

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

४.३ पययटन मलुक उद्योग (होटल, लज, 

ररसोटय, रेषु्टरेण्ट, ट्रािल एजेन्सी, 

स्कीङ्ग, ग्लाईलडङ्ग आलद) 

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

४.४ उत्पादन मलूक उद्योग (छापाखाना, 

चललचत्र, प्लाई उड, ह्यूमपाईप, 

प्यानल, िील, ब्लक, काजग, काठ, 

प्लास्टीक, औषधी, फलनयचर आलद) 

२२००।- ११००।- १.५% १.% ०.१ % 
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ि.सं. ब्यवसायको लकलसम 

 

दताय दस्तरु 

 

नलवकरण वालषयक कर 

क बगय ख बगय ग बगय 

४.५ कृलषमा आधाररत उद्योग  (चामल 

लमल, लवस्कुट,  वेकरी, पोल्ट्री, डेरी, 

लशत िण्डार, दाना, कुटानी लपसानी 

आलद)  

१०००।- ५००।- १.५% १.% ०.१ % 

४.६ अन्य उद्योग ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

५ लवलत्तय सेवा १.५% १.% ०.१ % 

५.१ बैंक, लवकास बैंक/फाईनान्स र 

लधलुवत्त  संस्थाको मखु्य कायायलय  

२०,०००।- १००००।- १.५% १.% ०.१ % 

५.२ बैंक, लवकास बैंक/फाईनान्स र 

लधलुवत्त  संस्थाको शाखा कायायलय 

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

५.३ लवमा कम्पनी, सहकारी र मदु्रा सटही १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

६.  स्वास्थय सेवा ५ करोड िन्दा 

बढी पुँलज 

लगानी िएका 

१ करोड दलेख 

५ करोड सम्म 

पुँलज लगानी 

िएका 

१ करोड िन्दा 

कम पुँलज 

लगानी िएका 

६.१ लनजी क्षेत्रवाट संचाललत नलसयङ्ग होम 

तथा अस्पताल 

१०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

६.२ लक्ललनक तथा ल्याव, लफलजयोथेरापी १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

६.३ अन्य स्वास्थय सेवा १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

७. लशक्षा सेवा उच्च लशक्षा माध्यलमक तह आधारितू 

तह 

७.१ संस्थागत लवद्यालय १०,०००।- ५०००।- १.५% १.% ०.१ % 

७.२ िाषा प्रलशक्षण ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

७.३ ताललम केन्द्र तथा अन्य शैलक्षक सेवा ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 

८ मालथ नपरेका अन्य ५००।- २५०।- १.५% १.% ०.१ % 
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अनसुचूी - ६ 

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यवसाय कर लनधायरण 

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

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

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

कर लनधायरण गरेको आलथयक वषयाः ...................................... 

कर लनधायरण गरेको लमलताः ................................... 

लस.नं. व्यवसायको 

लववरण 

कर लाग्न े कुल 

रकम 

०.१ दलेख १.५ 

प्रलतशतल े कायम 

हुने कर 

अलिम 

दालखला गरेको 

रकम 

अब दालखला गनय 

बाँकी रकम 

कैलफयत 

              

 

गत लवगत वषयको 

बक्यौता 
     

जम्मााः            

           

              कर अलधकृत 
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अनसुचूी-७ 

( दफा २७ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

फालेलङु गाउँपाललका 

....... नं. वडा कायायलय 

..............., ..........प्रदशे, नेपाल 

वडामा रहकेा व्यवसायको लववरण 

ि.स. व्यवसायीको 

नाम 

व्यवसाय/फमयको 

नाम 

ठेगाना सम्पकय  

नं. 

दताय/नवीकरण िए/निएको 

(आलथयक वषय समेत उल्लेख गने) 

कैलफयत 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
आज्ञाले, 

डम्बर बहादरु आङदमे्बे 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


