
 

 

 

 

 

                                 स्थानीय राजपत्र 
   

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
    

खण्ड ६) भिमाद िाद्र 1 गते, 207९ साि (संख्या २ 
  
 िाग २  

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे 
बनाएको ति िेशखए  बमोशजमका काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ। 

सम्बत ्207९ सािको काययविभि नं.२ र 
               भिमाद नगरपाभिका व्यिसाय कर सम्बन्िी काययविभि, २०७९ 

 

प्रस्तािनााः भिमाद नगरपाभिका क्षेत्रभित्र सञ् चािन हनुे व्यिसायहरुको दताय, निीकरण, भनयमन र खारेजी तथा 
व्यिसायहरुको िगीकरण सम्बन्िी विषयमा प्रवियागत स्पष्टता ल्याई व्यिसाय मैत्री िातािरण भनमायण गनय र व्यिसाय  
करिाई व्यिशस्थत एिं प्रिािकारी रुपमा कायायन्ियन गनय िाञ्छनीय िएकोिे, 
भिमाद नगरपाभिका, नगर काययपाभिकाको भमभत २०७९।०४।२२ गतेको बैठकिे यो काययविभि स्िीकृत गरेको छ ।  

 पररच्छेद १ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यो काययविभिको नाम ×व्यिसाय कर सम्बन्िी काययविभि, २०७९" रहेको 
छ। 

(२) यो काययविभि नगरपाभिका  के्षत्रिर िाग ुहनुेछ र ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर बझुाउन ुपने दावयत्ि 
िएको जहााँसकैु रहे बसेको िए पभन भनजको हकमा समते िाग ुहनुछे। 

२. पररिाषााः विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यो काययविभिमााः 
(क) ×ऐन" िन्नािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ सम्झनपुछय ।सो िब्दिे   नगरपाभिकाको साििसािी 
रुपमा जारी हनुे आभथयक ऐन समेतिाई जनाउनछे  
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(ख) ×कर" िन्नािे ऐन र यस काययविभि बमोशजम नगरपाभिकािे आफ्नो के्षत्र भित्रको व्यिसायमा प ाँजीगत 
िगानी, व्यिसायको प्रकृभत र आभथयक कारोबारका आिारमा िगीकरण   दताय र निीकरणमा िगाउन सक्न े
व्यिसाय  करिाई सम्झनपुछय र यो िब्दिे व्यिसाय  करको अभतररक्त प्रचभित कान न बमोशजम सो मा िाग्न े
व्याज िा हजायना िा िलु्क िा जररिाना समेतिाई जनाउाँछ । 

(ग) ×कर अभिकृत" िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत सम्झन ुपछय र सो िब्दिे कर अभिकृतको 
रुपमा काम गनय शजम्मिेारी प्राप्त प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतद्धारा प्रत्यायोशजत अभिकार प्रयोग गने नगरपाभिकाको 
कमयचारीिाई समेत जनाउाँछ । 

(घ) ×कर एकाइ" िन्नािे नगरपाभिकामा कर सम्बन्िी काम, कारिाही र भनणयय गने शजम्मिेारी प्राप्त 
कायायपाभिकाको कायायिय मताहत राजश् ि प्रिासनका िाभग गठन गररएको प्रिासभनक एकाइ सम्झन ुपछय। 

(ङ) ×करदाता" िन्नािे ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर भतनुयपने दावयत्ि िएका व्यशक्त, फमय िा संस्थािाई 
सम्झन ुपदयछ र यो िब्दिे कर अभिकृतिे कुन ैकरको वििरण बझुाउन स चना ददएको िा अरु कुन ैकारिाही 
सरुु गरेको व्यशक्तिाई समते जनाउाँछ । 

(च) ×काययपाभिका" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकाययपाभिका सम्झन ुपदयछ । 

(छ) ×काययविभि" िन्नािे व्यिसाय कर सम्बन्िी काययविभि, २०७९ सम्झन ुपदयछ । 

(ज) ×कायायिय" िन्नािे  नगरपाभिकाको कायायिय सम्झन ुपदयछ र यो िब्दिे  नगरपाभिकाको संगठन संरचनामा 
रहेको राजश् ि प्रिासनका िाभग गठन गररएको प्रिासभनक एकाई िा िडा कायायिय समेतिाई जनाउाँछ । 

(झ) ×नगरपाभिका " िन्नािे भिमाद नगरपाभिका सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) ×व्यिसाय " िन्नािे नगरपाभिका के्षत्रभित्र सञ् चािन गररने कुनै पभन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेिा िा 
यस्तै अन्य प्रकृभतका व्यािसावयक कारोबार सम्झन ुपदयछ । 

(ट) ×िडा कायायिय" िन्नािे नगरपाभिका अन्तगयतको िडा कायायियिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) ×प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत" िन्नािे स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोशजम भनयकु्त 
नगरपाभिका प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

 

 पररच्छेद- २ 

व्यिसाय  दताय, निीकरण र िगीकरण सम्बन्िी व्यिस्था 
 

३. दताय गरर व्यिसाय सञ् चािन गनुयपनेाः (१) नगरपाभिका  क्षेत्रभित्र व्यिसाय  सञ् चािन गनय चाहन ेव्यशक्त िा 
संस्थािे अभििेख प्रयोजनको िाभग नगरपाभिकामा व्यिसाय  दताय गनुयपनेछ । 

 तर, व्यिसाय  सञ् चािन गनुयप िय प्रचभित कान न बमोशजम तोवकएको भनकायबाट अनमुभत भिनपुने अिस्थामा 
सम्बशन्ित भनकायबाट अनमुभत भिनपुने दावयत्ि सम्बशन्ित व्यिसाय सञ् चािन गने व्यशक्तको हनुेछ । 

 (२) यो काययविभि प्रारम्ि हनु अगािै नगरपाभिकामा दताय नगरर सञ् चािन िैरहेका व्यिसाय  समेत यस काययविभि 
बमोशजम अभनिायय रुपमा दताय गराउन ुपनेछ । 
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 (३) उपदफा (२) बमोशजम व्यिसाय दताय गने प्रयोजनका िाभग कायायियिे भनशश् चत अिभि तोकी व्यिसाय दताय 
गराउनका िाभग अनसु ची-१ बमोशजमको ढााँचामा स चना प्रकािन गनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजमको स चनािाई कायायििे रेभडयो, टेभिभिजन, पत्रपभत्रका िगायत अन्य उपयकु्त संचार 
माध्यमद्धारा प्रचार प्रसारको व्यिस्था भमिाउन सक्नेछ । 

 (५) उपदफा (२) बमोशजम दताय नगरर सञ् चािन िएका व्यिसायिाई कायायियिे भनजिे भतनुय पने कर असिु 
उपर गरर व्यिसाय बन्द गनय/गराउन सक्नेछ । 

४. व्यिसाय दतायको िाभग दरखास्त ददने र दताय गनेाः (१) नगरपाभिका क्षेत्रभित्र व्यिसाय  सञ् चािन गनय चाहने 
व्यशक्त िा संस्थािे अनसु ची-२ मा उल्िेशखत ढााँचामा कायायियमा दरखास्त ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्त ददाँदा देहायका वििरण तथा कागजात समेत संग्िन गरेको हनुपुनेछाः 
 (क) व्यिसायीको नेपािी नागररकताको प्रभतभिवप 
 (ख) प्रचभित कान न बमोशजम अन्य भनकायबाट व्यिसाय दताय र इजाजत प्राप्त गरेको प्रमाण पत्रको प्रभतभिवप, 

 (ग) गैर नेपािी नागररकताको हकमा सम्बशन्ित देिको नागररकता िा नागररक जभनने प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप, 

 (घ) सम्बशन्ित िडा कायायिको भसफाररस, 

 (ङ) कायायियिे तोकेको अन्य वििरण तथा कागजातहरु, 

 (च) सञ् चािनको दईु प्रभत पासपोटय साईजको फोटो, 
 (३) उपदफा (१) बमोशजम दरखास्त प्राप्त िएपभछ कायायियिे सो उपर जााँचबझु गरर आभथयक ऐनमा तोवकए 

बमोशजमको दताय िलु्क भिई व्यिसाय दताय गनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम व्यिसाय दताय िएपभछ कर एकाईिे दताय िएको व्यिसायको वििरण अनसु ची-३ 
बमोशजमको व्यिसाय दताय वकताबमा उल्िेख गरर व्यिसायको िगत कायम गनेछ । 

 (५) उपदफा (३) बमोशजम व्यिसाय दताय िएपभछ कर एकाईिे भनिदेकिाई अनसु ची-४ को ढााँचामा व्यिसाय 
दताय प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउनेछ । 

 (६) िडा कायायियमै व्यिसाय दताय गने व्यिस्था भमिाइएको अिस्थामा यस दफा बमोशजम व्यिसाय दतायको 
िाभग दरखास्त भिने र व्यिसाय दताय गरर प्रमाणपत्र ददन ेकायय सम्बशन्ित िडा कायायियिे गनेछ । 

 (७) उपदफा (६) बमोशजम दताय िएका व्यिसायहरुको वििरण माभसक रुपमा कर एकाइमा पठाउन ुपनेछ । 

 (८) कुनै व्यशक्तको नाममा एउटै उद्देश्य िएको एक िन्दा बढी स्थानमा व्यिसाय सञ् चािन गनुयपने िएमा 
प्रचभित कान नमा अन्यथा व्यिस्था िएको अिस्थामा बाहेक छुट्टाछुटै्ट व्यिसाय  दताय गराउन ुपनेछ । 

 (९) एक पटक व्यिसाय दताय िएपभछ दताय खारेजीको भनिदेन नपरेसम्म सो व्यिसाय  सञ् चािनमा रहेको मानी 
कर असिु गररनेछ । 

 (१०) कायायियिे यस दफा बमोशजम दताय िएका व्यिसायको प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप सवहत दताय सम्बन्िी वििरण 
चौमाभसक रुपमा सम्बशन्ित आन्तररक राजश् ि कायायिय िा करदाता सेिा कायायियिाई समेत पठाउन ुपनेछ । 

५. व्यिसाय निीकरण गनुयपनेाः (१) दफा ४ बमोशजम दताय िएका व्यिसायीहरुिे िावषयक रुपमा व्यिसाय कर चकु्ता 
गरर व्यिसायको निीकरण गराउन ुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम कर चकु्ता गरर निीकरण गराउने कायय प्रत्यके आभथयक िषय भित्र गराई सक्नपुनेछ 
। 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम करचकु्ता गरर निीकरण गने कायय चाि ुआभथयक िषयको आशश् िन मसान्त भित्र गने 
करदातािाई नगरपाभिकाको प्रचभित कान न बमोशजम छुट सवुििा उपिब्ि गराउन सवकनछे । 

६. घमु्ती सेिा सञ् चािन गनय सवकनेाः (१) कायायियिे यस काययविभि बमोशजम व्यिसायको दताय, निीकरण र खारेजी 
सम्बन्िी काययको सहजकताका िाभग व्यिसायीिाई पायक पने स्थानमा घमु्ती सेिा सञ् चािन गनय सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको घमु्ती सेिा सञ् चािनका िाभग नगरपाभिकामा वियािीि व्यिसावयक तथा पेिागत 
संघ-संस्थाहरुसाँग समन्िय गनय सक्नेछ । 

७. व्यिसायको िगीकरण सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) नगरपाभिकािे व्यिसाय कर प्रयोजनका िाभग आफ्नो के्षत्रभित्र 
सञ् चािन हनु े व्यिसायिाई व्यिसायको वकभसम, कारोबार तथा प ाँजी िगानी एिं स्थिगत अिस्था समतेका 
आिारमा अनसु ची-५ मा उशल्िशखत ढााँचामा िगीकरण गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िगीकरण गने कायय व्यिसाय दताय गदाय कै बखत गररन ेर सोको व्यहोरा व्यिसाय 
प्रमाणपत्रमा नै उल्िेख गनुयपनेछ । 

 (३) कर अभिकृतिे व्यिसाय कर भनिायरण गदाय उपदफा (१) बमोशजम कायम गररएको िगीकरणिाई आिार 
मानी गनुयपनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

वििरण हेरफेर सम्बन्िी व्यिस्था 
 

८. वििरण हेरफेर िएमा जानकारी गराउनपुनेाः (१) करदाताको व्यिसाय सञ् चािन गदाय भनिदेन साथ पेि गरेका 
वििरणमा हेरफेर, पररितयन िा नामसारी गनुयपने िएमा त्यसको कारण परेको भमभतिे तीस ददनभित्र भनिेदन माफय त 
कायायियमा जानकारी ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम भनिदेन परेमा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरर व्यहोरा मनाभसि देशखएमा भनिेदन 
परेको पैतीस ददनभित्र वििरण हेरफेर िएको कारण व्यिसायको प्रकृभत र कारोबार गने िस्त ुतथा सेिाको 
वकभसममा संिोिन हनु ेरहेछ िने सो प्रकृभतको व्यिसायको िाभग तोवकएको कर रकम र वििरण हेरफेर िापत 
आभथयक ऐनमा तोवकएको दस्तरु भिई वििरण संिोिन गररददन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम संिोिन गररएको वििरणको व्यहोरा कर एकाइिे व्यिसाय दताय वकताब र प्रमाणपत्रमा 
समेत उल्िेख गरर सो को वििरण पन्र ददन भित्र सम्बशन्ित आन्तररक राजश् ि कायायिय िा करदाता सेिा 
कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (२) बमोशजम व्यिसायको प्रकृभत र कारोबार गने िस्त ुतथा सेिाको वकभसममा पररितयन िै कायम 
हनुे नयााँ प्रकृभतको व्यिसायको कर साविकको प्रकृभतको व्यिसायको भनभमत्त तोवकएको कर िन्दा बढी िाग्न े
िएमा सो फरक मात्र असिु गररनेछ र कम िाग्ने अिस्थामा आगामी आभथयक िषयदेशख नयााँ कायम हनु ेदरिे 
कर भिन ेगरर चाि ुआभथयक िषयको हकमा साविककै प्रकृभत बमोशजमको कर असिु गररनेछ । 
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 (५) यस दफा बमोशजम वििरण हेरफेर सम्बन्िी कायय िडा कायायिय माफय त हनुे व्यिस्था भमिाइएको अिस्थामा 
हेरफेर िएको वििरण पन्र ददनभित्र कर एकाइ र सम्बशन्ित आन्तररक राजश् ि कायायिय िा करदाता सेिा 
कायायियिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

९. साझेदारी थपघट र ठाउाँसारी सम्बन्िी प्रकृयााः (१) एक व्यशक्त िा एक िन्दा बढी व्यशक्तको नाममा दताय कायम 
िएको व्यिसायमा साझेदारी थपघट गनुय परेमा आिश्यक कागजात समेत संिग्न राखी कायायियमा भनिदेन 
ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम भनिदेन परेमा सम्बशन्ित कर एकाइिे आिश्यक जााँचबझु गरर  चाि ुआभथयक िषय 
सम्मको कर असिु गरर आभथयक ऐनमा तोवकएको दस्तरु भिई प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतको स्िीकृभतिे साझेदार 
थपघट सम्बन्िी वििरण कायम गरर सोको जानकारी सम्बशन्ित व्यिसायी र िडा कायायियई समेत ददन ुपनेछ 
। 

 (३) नगरपाभिका क्षते्रभित्र एक स्थानमा सञ् चािनमा रहेको व्यिसाय नगरपाभिका क्षेत्रभित्र कै अको स्थानमा 
ठाउाँसारीको िाभग भनिदेन परेमा कर एकाईिे आिश्यक जााँचबझु गरर चाि ुआभथयक िषय सम्मको कर असिु 
गरर कायायियको िगत तथा व्यिसाय दताय प्रमाणपत्रमा समेत वििरण अध्यािभिक गररददन ुपनेछ । 

 (५) नगरपाभिका क्षते्रभित्र सञ् चािनमा रहेको व्यिसाय नगरपाभिका के्षत्रिन्दा बावहर अको स्थानमा ठाउाँसारीको 
िाभग भनिेदन परेमा कर एकाईिे आिश्यक जााँचिझु गरर चाि ुआभथयक िषय सम्मको कर असिु गरर कायायियको 
िगतमा वििरण अध्यािभिक गरर ठाउाँसारी जाने स्थानीय तहिाई िेखी पठाई सोको जानकारी सम्बशन्ित 
व्यिसायी र िडा कायायियिाई समेत ददन ुपनेछ। 

 (६) उपदफा (२), (४) र (५) बमोशजमको जानकारी प्राप्त िएपभछ सम्बशन्ित िडा कायायियिे आफ्नो व्यिसाय 
िगत वकताबमा वििरण जनाई िगत अध्यािभिक गनुय पनेछ । 

 (७) उपदफा (५) बमोशजम िगत खारेजको िाभग िेखी गएपभछ तोवकएको समयभित्र सम्बशन्ित कायायियमा गई 
व्यिसायको दताय िगत कायम गराउन ुसम्बशन्ित व्यिसायीको कतयव्य हनुेछ । 

१०. वििरण माग गनय र भनदेिन ददनसक्नाेः (१) कुनै पेिा, व्यिसाय िा व्यापारको सम्बन्िमा वििरण बझुाउन ुपने 
दावयत्ि िएको व्यशक्तिे वििरण नबझुाएमा िा वििरण दाशखिा गदाय व्यहोरा फरक पारी दाशखिा गरेको िनी 
िंका गनय सवकन ेआिार र कारण िएमा कर अभिकृतिे भनजिाई आिार र कारण खोिी वििरण दाशखिा गनय 
आदेि ददन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम आदेि प्राप्त िएमा सम्बशन्ित व्यशक्तिे सो आदेि प्राप्त िएको भमभतिे तीस ददनभित्र 
कर एकाइमा वििरण दाशखिा गनुय पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजमको म्यादभित्र वििरण दाशखिा गनय नसक्ने सम्बशन्ित व्यशक्तिे आिार कारण खोिी 
समयािभि थपको िाभग भनिदेन ददएमा प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतिे औशचत्य हेरी तीस ददन सम्मको समयािभि 
थप ददन सक्नेछ । 

 (४) यस काययविभि बमोशजम दताय िएका पेिा िा व्यिसाय सञ् चािन गदाय सामाशजक सदाचार कायम राख् न ुपनेछ 
र यस सम्बन्िमा कायायियिे ददने भनदेिनको पािना गने गराउने दावयत्ि सम्बशन्ित व्यिसायीको हनुेछ । 
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पररच्छेद ४ 
कर बझुाउने दावयत्ि, कर भनिायरण र कर दाशखिा 

 

११. कर बझुाउन ेदावयत्िाः (१) नगरपाभिकािे आफ्नो के्षत्रभित्रको व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा प ाँजीगत िगानी र 
आभथयक कारोबारका आिारमा िगीकरण गरर व्यिसाय दताय र निीकरण सिाद्धारा स्िीकृत आभथयक ऐनिे तोकेको 
दरमा व्यिसाय  कर िगाउने र उठाउनछे । 

 (२) ऐन र यस काययविभि बमोशजम व्यिसाय कर बझुाउने दावयत्ि व्यिसाय सञ् चािन गने व्यशक्त िा भनजको 
प्रभतभनिीको हनुछे। 

 (३) कुनै व्यिसायको सम्बन्िमा उपदफा (२) बमोशजम कर बझुाउने दावयत्ि एक िन्दा बढी व्यशक्त उपर रहेछ 
िने कुर बझुाउने दावयत्ि सिैको समान हनुेछ र उनीहरु मध्ये आपसी सहमतीको जनुसकैु व्यशक्तिे कर बझुाउन 
सक्नेछ । 

 तर, सिै करदाताबाट दामासाहीिे िाग गरर कर असिु गररने छैन । 

 (४) ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर भतनुयपने व्यशक्त नाबािक रहेछ िने भनजिे बझुाउन पने कर भनजको 
अभििािक िा भनजको संरक्षकिे भतनुयपनेछ । 

 (५) ऐन र यस काययविभि बमोशजम व्यिसाय दताय गराउने, तोवकएको समयमा वििरण पेि गने, बझुाउन ुपने 
कर तथा िलु्क जररिाना िा ब्याज िा हजायना समयमै दाशखिा गने, कर अभिकृत िा कायायियिे माग गरेको 
स चना िा तथयांक समयमै उपिब्ि गराई सहयोग पयुायउने दावयत्ि समेत करदाताको हनुेछ । 

१२ कर भनिायरणाः (१) करदातािे दफा ४ बमोशजम व्यिसाय दताय पेि गरेको वििरण र पररच्छेद ३ बमोशजम हेरफेर 
िएको वििरण समेतका आिारमा कर अभिकृतिे कर भनिायरण गनेछ । 

 (२) यस काययविभि बमोशजम करदातािे पेि गरेको वििरण गित िा झठु्ठा देशखएमा िा वििरण यथाथय देखाएको 
िनी विश्वास गनय सवकने मनाभसि कारण नदेशखएको अिस्थामा कर अभिकृतिे कर परीक्षण गरर कर भनिायरण 
गनयसक्नेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम कर भनिायरण गनुयपने देशखएमा कर अभिकृतिे करदातािाई आिार र कारण खिुाई 
आफ्नो स्पष्टीकरण पेि गनय पन्र ददनको स चना ददन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम स चना प्राप्त िएकोमा करदातािे स चनामा तोवकएको म्याद भित्र आफ्नो स्पष्टीकरण 
पेि गनुय पनेछ । 

 (५) कर अभिकृतिे उपदफा (४) बमोशजम तोवकएको म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेि गरेकोमा सो समेतिाई आिार 
मानी तथा स्पष्टीकरण पेि नगरेको अिस्थामा यस दफा बमोशजम कर भनिायरण गनुय पनेछ । 

१३. कर भनिायरणको स चनााः (१) दफा १२ बमोशजम कर अभिकृतबाट कर भनिायरण िएपभछ करदातािे बझुाउन ुपने 
कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्िेख गरर  अनसु ची -६ बमोशजमको ढााँचामा 
करदातािाई कर भनिायरणको स चना ददन ुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बमोशजम कर भनिायरणको स चना प्राप्त िएपभछ करदातािे सो स चनामा उशल्िशखत स्थान र 
समय सीमाभित्र कर दाशखिा गनुय पनेछ । 

 (३) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको बैंक खातामा कर दाशखिा गरेको अिस्थामा करदातािे त्यसको बैक 
िौचर कायायियमा बझुाउन ुपनेछ । 

 (४) कायायियिे यस काययविभि बमोशजम भनिायरण गररएको कर विद्यतुीय माध्यमबाट समेत िकु्तानी गने व्यिस्था 
भमिाउन सक्नेछ । 

१४. कर दाशखिा गनुयपनेाः (१) करदातािे ऐन र यस काययविभि बमोशजम प्रत्यके आभथयक िषयको भनभमत्त भतनुयपने कर 
रकम सोही आभथयक िषयको असार मसान्तभित्र कायायियमा दाशखिा गनुय पनेछ। 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन करदातािे चाहेमा कुन ैआभथयक िषयको कर रकम 
कायायियिे तोकेको बैंक खातामा अशघल्िो िषयमा समते दाशखिा गनय सक्नछे । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम अभिम रुपमा कर दाशखिा गदाय पाउने छुट सवुििा नगरपाभिकाको प्रचभित कान नमा 
तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१५. कर दाशखिाको भनस्सा ददनपुनेाः करदातािे ऐन र यस काययविभि बमोशजम बझुाउन ुपने कर रकम दाशखिा गरेपभछ 
कायायियिे करदातािाई तत्काि त्यसको भनस्सा प्रदान गनेछ। 

१६. कर असिुी सम्बन्िी व्यिस्थााः (१) ऐन र यस काययविभि बमोशजम अस ि उपर गनुयपने कर िापतको रकम 
करदातािे दफा १४ बमोशजम तोवकएको अिभिमा दाशखिा नगरेमा कर अभिकृतिे प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतको 
प िय स्िीकृभत भिई देहायको एक िा एक िन्दा बढी तररका अपनाई कर अस ि गनय सक्नेछाः 

 (क) करदातािाई वफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर । 

 (ख) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, नगरपाभिका िा सरकारी स्िाभमत्िका संघ संस्थाबाट करदातािे पाउन े
रकमबाट कट्टी गनय िगाएर । 

 (ग) बैंक िा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट कट्टी गनय िगाएर । 

 (घ) करदाताको कारोबार रोक्का गरेर । 

 (ङ) करदाताको चि तथा अचि सम्पशत्त दािी िा रोक्का गरेर । 

 (च) करदाताको सम्पशत्त एकै पटक िा पटक- पटक गरर तोवकए बमोशजम भििाम वििी गरेर। 

 (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रविया प्रारम्ि गनुय अशघ करदातािाई पन्र ददनको म्याद सवहत भिशखत जानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोशजम भििामको कारिाही सरुु िएपभछ सो कारिाही समाप्त हनुपु िय कर 
दाशखिा गनय ल्याएमा बझुाउन बााँकी कर रकमको थप पााँच प्रभतित िलु्क सवहत अस ि गररनछे । 

 (४) भििामबाट प्राप्त रकम करदातािे भतनुयपने कर रकम िन्दा बढी िएमा बढी िए जभत रकम साठ्ठी ददनभित्र 
सम्बशन्ित करदातािाई ददनपुनेछ । 

 (५) उपदफा (४) बमोशजम रकम वफताय गदाय भनजिे उपिब्ि गराएको बैंक खातामा जम्मा गररददन पनेछ । 

पररच्छेद ५ 
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व्यिसाय  दताय खारेजी तथा दण्ड जररिाना 
 

१७. व्यिसाय  दताय खारेज गनय सवकनेाः (१) कुनै करदातािे व्यिसाय बन्द गनय चाहेमा यस ऐन बमोशजम िाग्ने कर 
बझुाई व्यिसाय दताय खारेज गनय भनिदेन ददन सक्नछे । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम भनिदेन नपरे सम्म व्यिसाय सञ् चािनमै रहेको मानी कर असिु उपर गररनछे । 

 (३) व्यिसायीिे यस काययविभि बमोशजम दताय िएको व्यिसाय बन्द गनय चाहेमा सोको कारण खोिी सम्बशन्ित 
िडा कायायियमा भनिदेन ददनपुनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम भनिदेन प्राप्त िएपभछ िडा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरर  चाि ुआभथयक िषय 
सम्मको कर रकम असिुी गरर व्यिसाय खारेजीको िाभग कर एकाईमा भसफाररस सवहत पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम िडा कायायियबाट भसफाररस िै आएपभछ कर एकाइिे कागजात अध्ययन गरर िगत 
कट्टा बापत आभथयक ऐनमा तोवकएको दस्तरु भिई िगत कट्टा गरर सोको जानकारी सम्बशन्ित िडा कायायिय, 
व्यिसायी र सम्बशन्ित आन्तररक राजश् ि कायायिय िा करदाता सेिा कायायियिाई ददनपुनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन यो काययविभि िाग हनु ुप िय दताय िई विगत देशख न ै
सञ् चािनमा नरहेका व्यिसायको हकमा िगत कट्टाको िाभग कायायियिे भनशश् चत अिभि तोकी आिश्यक प्रमाण 
सवहत भनिदेन पेि गनय स चना प्रकािन गनय सक्नछे । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम िगत कट्टा गदाय अपनाउन ुपने अन्य काययविभि समय समयमा काययपाभिकािे तोवकददए 
बमोशजम हनुेछ । 

१८. जररिाना तथा थप दस्तरु िाग्नेाः (१) ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर बझुाउनपुने अिभिभित्र कर नबझुाएमा 
आभथयक ऐनमा तोवकएको दरमा जररिाना सवहत कर असिु गररनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन दफा १७ को उपदफा (६) बमोशजम िगत कट्टा हनु े
व्यिसायको हकमा यस दफा बमोशजमको जररिाना िगाइने छैन । 

१९. कर नभतनेको वििरण प्रकािन गनय सक्नेाः नगरपाभिकािे ऐन तथा यस काययविभि बमोशजम भतनुय बझुाउन ुपने कर 
रकम दाशखिा नगने व्यशक्त िा संस्थाको नाम काययपाभिकाबाट भनणयय गरर  साियजभनक गनय सक्नछे । 

२०. व्यिसाय संचािन निएको भसफाररस ददन सक्नेाः (१) प्रचभित कान न बमोशजम दताय िएका व्यिसाय विविि 
कारणिे सञ् चािन नै आउाँन नसकी व्यिसाय  बन्दका िाभग सम्बशन्ित भनकायको नाममा भसफाररस भिन चाहन े
व्यशक्तिे सोको विस्ततृ कारण उल्िेख गरर सम्िि िएसम्मका प्रमाण संिग्न राखी सम्बशन्ित िडा कायायियमा 
भनिदेन ददन ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम भनिेदन प्राप्त िएपभछ िडा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरर  व्यहोरा मानभसि 
देशखन आएमा आभथयक ऐनमा तोवकएको दस्तरु भिई व्यिसाय सञ् चािनमा नरहेको व्यहोरा खिुाई आफ्नो िगतमा 
कट्टा गरर व्यिसाय खारेजीको िाभग सम्बशन्ित भनकायमा भसफाररस गने र सोको जानकारी कर एकाइिाई समते 
ददन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम िडा कायायियबाट गररने िगत सम्बन्िी अन्य काययविभि समय समयमा काययपाभिकािे 
तोवकददए बमोशजम हनुेछ । 

२१. व्यिसाय दताय/निीकरण नगरर संचािन गरेमा कारिाही हनुेाः (१) नगरपाभिका के्षत्रभित्र प्रचभित कान न र यस 
काययविभि बमोशजम दताय िा निीकरण व्यिसाय सञ् चािन गरेको पाइएमा कायायियिे सम्बशन्ित व्यिसायीिाई 
पैभतस ददनको म्याद ददई व्यिसाय दतायको िाभग पत्राचार गनुयपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम व्यिसाय  दताय िा निीकरणका िाभग जनाउ ददएको भमभतिे पैभतस ददनभित्र व्यिसाय 
दताय िा निीकरण नगरेमा सम्बशन्ित व्यशक्तको हकमा नगरपाभिकाबाट प्रिाह हनु ेसिै वकभसमका सेिा सवुििाहरु 
बन्द गनय सवकनेछ । 

 (३) उपदफा (२) बमोशजम सेिा सवुििा रोक्का राखेको तीन मवहनाभित्र पभन व्यिसाय  दताय िा निीकरण नगरर 
व्यिसाय सञ् चािन गरेमा नगरपाभिकािे बााँकी बक्यौता कर तथा जररिाना दफा १६ को उपदफा (१) बमोशजम 
असिु उपर गरर दताय खारेजीका िाभग सम्बशन्ित भनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोशजम दताय खारेजीका िाभग िेखी पठाउन ुप िय त्यस्ता व्यिसीयको स ची साियजभनक गनय 
सवकनछे । 

 (५) यस दफा बमोशजम व्यिसाय बन्दको िाभग सम्बशन्ित भनकायमा िेखी पठाउन ुप िय सम्बशन्ित व्यिसायीिाई 
आफ्नो सफाई पेि गने पयायप्त मौका ददन ुपनेछ । 

पररच्छेद-६ 

विविि 

२२. प्रभतभिवप ददन सक्नेाः (१) व्यिसाय को दताय प्रमाणपत्र हराएमा, च्याभतएमा िा यस्तै अन्य कारणिे नयााँ प्रमाणपत्र 
उपिब्ि गराउन ुपने अिस्था िएमा कर एकाईिे आिश्यक जााँचबझु गरर आभथयक ऐनिे तोकेको प्रभतभिवप दस्तरु 
भिई प्रमाणपत्र जारी गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन निीकरण गने महि खािी निएको अिस्थामा नयााँ 
प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउाँदा यस दफा बमोशजमको दस्तरु िाग्ने छैन । 

२३. प्रोत्साहन गनय सक्नेाः नगरपाभिकािे एकि मवहिा, सीमान्तकृत र उत्पीभडत िगय तथा विपन्न यिुाको उद्यमिीिता 
विकासिाई योगदान परु् याउने प्रकृभतका व्यिसायिाई प्रिद्धयन गनय आभथयक ऐन तथा िावषयक नीभत तथा काययिम 
माफय त आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ । 

२४. श्रभमक सम्बन्िी व्यिस्थााः व्यिसायिे नेपािको प्रचभित श्रम ऐन तथा श्रम सम्बशन्ित प्रचभित भनयम कान नको 
प णय पािना गनुयपनेछ । 

२५. फोहरमैिा  तथा िातािरण व्यिस्थााः (१) संघीय तथा प्रदेि कान न बमोशजम प्रारशम्िक िातािरणीय परीक्षण 
तथा िातािरणीय प्रिाि म ल्यांकन गरर सञ् चािन गनुयपने व्यिसायको हकमा प्रचभित कान न बमोशजम सम्बशन्ित 
भनकायको स्िीकृभत भिन ुपने दावयत्ि सम्बशन्ि व्यिसायको हनुेछ । 
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 (२) नगरपाभिका भित्र सञ् चािन हनुे उद्योग िा व्यिसायिे उत्पादन िा उत्सजयन गरेको फोहरमैिा र प्रद षणको 
व्यिस्थापन गने शजम्मिेारी स्यिम ्व्यिसायी कै हनुेछ । 

 (३) व्यिसाय  सञ् चािनको िममा उत्पादन हनुे औद्योभगक, स्िास्थय संस्थाजन्य र हानीकारक फोहरमैिा 
बाहेकको अन्य सािारण फोहरमैिा नगरपाभिकािे चाहेमा तोकेको सेिा िलु्क भिई व्यिशस्थत गररददन सक्नेछ 
। 

२६. व्यिसायीिे सामाशजक उत्तरदावयत्ि बहन गनुयपनेाः (१) व्यिसायीिे प्रचभित कान न बमोशजम तोवकएको नाफाको 
अंि सामाशजक उत्तरदावयत्ि िीषयकमा छुट्याई नगरपाभिका भित्र सामाशजक सेिामा खचय गनुय पनेछ । 

 (२) कायायियिे स्थानीय आिश्यकता र औशचत्यका आिारमा व्यिसायीिाई सामाशजक उत्तरदावयत्ि िीषयकमा 
छुट्याइएको रकम खचय गने के्षत्र तोक्न सक्नेछ । 

 (३) यस दफा बमोशजम सामाशजक सेिामा गररएको खचयको वििरण व्यिसायीिे कायायियमा उपिब्ि गराउन ु
पनेछ । 

२७. िडा कायायियको शजम्मेिारीाः (१) आफ्नो िडा भित्र सञ् चािनमा रहेका व्यापार, व्यिसायको अभििेख अनसु ची-
७ बमोशजमको ढााँचामा अद्यािभिक गरर सोको वििरण राख्न ेशजम्मेिारी सम्बशन्ित िडा कायायिको हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम िडा कायायियमा वििरण अध्यािभिक नहुाँदा सम्म नगरपाभिका  के्षत्रभित्रको सम्प णय 
वििरण कर एकाइमा राशखनछे । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन दफा ९ बमोशजम साझेदार थपघट तथा व्यिसायको 
ठाउाँसारी सम्बन्िी कायय काययपाभिकाको कायायियबाट सम्पादन गररनेछ । 

२८. अभिकार प्रत्योजन गनय सवकनेाः यस काययविभि कायायन्ियनको िाभग काययपाभिका िा प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतमा 
भनवहत रहेको अभिकार मातहतका कर अभिकृतिाई प्रत्यायोजन गनय सवकनेछ । 

२९. बािा अड्काउ फुकाउने अभिकाराः (१) यस काययविभि कायायन्ियनको भसिभसिामा कुनै बािा अड्काउ परेमा सो 
फुकाउन ेअभिकार मातहतका कर अभिकृतिाई प्रत्यायोजन गनय सवकनेछ । 

 २) उपदफा (१) बमोशजमको अभिकारको प्रयोग गदाय ऐन र यस काययविभिको म िि त कुरािाई असर नपने गरर 
मात्र गनय सवकनछे । 

३०. बचाउाः (१) यस काययविभिमा िेशखएका कुरामा यसै बमोशजम र निेशखएको कुरामा प्रचभित कान न बमोशजम 
हनुेछ । 

 (२) यस अशघ नगरपाभिकाबाट िए गरेका कामहरु यसै काययविभि बमोशजम िए गरेको माभननेछ। 
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अनसु ची-१ 

(दफा ३ को उपदफा (३) साँग सम्बशन्ित 

भिमाद नगरपाभिका  

नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
 

व्यिसाय  दताय गने सम्बन्िी अत्यन्त जरुरी स चना 
प्रथम पटक प्रकाशित भमभताः२०७..../   / 

 

नेपािको संवििानको अनसु ची -८, स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ तथा यस नगरपाभिकाको 
व्यिसाय  कर व्यिस्थापन काययविभि, २०७९ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजम हािसम्म नगरपाभिकामा 
दताय नगरर सञ् चािनमा रहेका कुनै पभन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेिा िा यस्तै अन्य प्रकृभतका व्यािसावयक 
कारोिार गने व्यशक्त, फमय िा कम्पानीिे यो स चना प्रकािन िएको ३५ (पैभतस) ददनभित्र देहायका वििरण तथा 
कागजात संिग्न राखी  नगरपाभिकाको कायायियमा भनिेदन ददन ुहनु सम्बशन्ित सबैको जानकारीको िाभग यो 
स चना प्रकाशित गररएको छ । यस स चनाको म्याद भित्र भनिदेन पेि नगरर सञ् चािन हनुे व्यिसायिाई  
नगरपाभिकाको व्यिसाय कर व्यिस्थापन काययविभि, २०७९ को दफा १६ बमोशजम भनजिाई कायायियबाट 
वफताय गनुयपने िए त्यसमा कट्टी गरेर िा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, नगरपाभिका  िा सरकारी स्िाभमत्िका 
संघसंस्थाबाट करदातािे पाउने रकमबाट कट्टी गनय िगाएर िा बैंक िा वित्तीय संस्थामा रहेको करदाताको 
रकमबाट कट्टी गनय िगाएर िा करदाताको कारोबार रोक्का गरेर िा करदाताको चि तथा अचि सम्पशत्त दाबी 
िा रोक्का गरेर िा करदाताको सम्पशत्त एकैपटक िा पटक पटक गरर भििाम वििी गरेर भनजबाट भिनपुने 
व्यिसाय कर अस ि उपर गरर सोही काययविभिको दफा ३ को उपदफा (५) बमोशजम व्यिसाय बन्दको कारिाही 
समेत चिाउन सवकनेछ । 

(क) व्यिसायीको नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप, 

(ख) प्रचभित कान न बमोशजम सम्बशन्ित भनकायबाट व्यिसाय दताय र इजाजत प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप, 

(ग) गैर नेपािी नागररकको हकमा सम्बशन्ित देिको नागररकता िा नागररक जभनने प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप, 

(घ) सम्बशन्ित िडा कायायिको भसफाररस िा सरजभमन मचुलु्का, 
(ङ) व्यिसाय सञ् चािनमा रहेको अिभि खलु्ने कागजातहरु (घर िाडा, पानी भबजिुी भतरेको रभसद, कर कायायियमा 

कर बझुाएको रभसद िा अन्य यस्तै कागजात), 
(च) सञ्चािकको दईु प्रभत पासपोटय साईजको फोटो । 

 

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 
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अनसु ची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित) 
व्यिसाय  दताय/निीकरण भनिेदन फाराम 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत ज्य , 
भिमाद नगरपाभिका  

नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ । 

 

विषयाः व्यिसाय  दताय/निीकरण सम्बन्िमा । 

 

मैिे/हामीिे भनम्न स्थानमा सञ् चािन गनय िागेको व्यिसाय दताय गनय/सञ् चािन गरेको व्यिसाय  निीकरण गनय 
आिश्यक कागजात सवहत दरखास्त गनय आएका छु/छौ । भनयमानसुार िाग्ने कर बझुाउनकुो साथै 
नगरपाभिकाबाट समय-समयमा ददइने आदेि/भनदेिन समेत पािन गनय मञु्जर छु/छं । साथै मैिे/हामीिे पेि 
गरेको कागजात तथा वििरणहरु ठीक सााँचो रहेको र फरक परे कान न बमोशजम कारिाही िएमा मञु्जर छु/छौं 
। 

१. व्यिसायीको नाम, थराः...................................................................................... 
(फमय कम्पनीको हकमा मखु्य व्यशक्तको नाम) 

२. व्यिसायीको स्थानी ठेगानााः .......... शजल्िा ...... गा.पा./न.पा. ..... िडा नं. ... मागय 
..... घर नं. ..... 

३. व्यबसायीको बािकुो नाम, थराः................................. 
४. व्यिसाय  रहने स्थानको ठेगानााः िडा नं. .... मागय ........ घर नं. ..... 
५. सम्पकय  फोन नं. ................. मोबाइयि नं. .................. इमिेाः.......................  

६. िाडामा िएको िए व्यिसाय   रहने घर र जग्गा िनीको नाम, थराः......................... 
७. घर जग्गा िनीको ठेगानााः.................... िडा नं. ..... घर नं. ......... 
८. व्यिसाय को वििरण/प्रकृभताः............................... 
९. प ाँजी िगानी रु. ..................... 
१०. फमय/कम्पनीको नामाः............................ 
११. पररचय पाटीको साइजाः (िम्बाई .......... चौडाई ...... िगयवफट .......) 
१२. अन्यत्र दताय िएको िए, दताय नं. ....... /कायायिय ................... 
१३. संिग्न कागजातहरुाः 
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क) आफ्नै घर जग्गा िए जग्गा िभन प्रमाणपत्रको प्रभतभिप-१ िा िाडामा बस्न ेिए िाडा रकम िकु्तानी 
तररका समते खिेुको िहाि सम्झौता-१, 

ख) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रभतभिप-१ िा विदेिी नागररकको हकमा नेपाि शस्थत राजदतुािासबाट 
व्यिसायीको नाममा जारी कागजात-१, 

ग) व्यिसायीको हािसािैको पासपोटय साईजको फोटो २ प्रभत, 
घ) फमय कम्पनी िएमा दताय, इजाजत प्रमाणपत्र 

ङ) आन्तररक राजश्व कायायियमा अशघल्िो आ.ि. सम्मको कर भतरेको करदाता प्रमाणपत्रको प्रभतभिवप । 

 

........................ 
भमभताः .....................     भनिदेकको दस्तखत 

 
 

कायायिय प्रयोजनका िाभग मात्राः 
 

भनिदेन दस्तरुाः ................. दताय िलु्क ........... आ.ि. ........ को व्यिसाय  कर ............. पररचय  
पाटी दस्तरु ........ जररिाना ........ जम्मा रु. ...... िाग्ने व्यहोरा प्रमाशणत गदयछु । भनजको व्यिसाय  
प्रमाणपत्र नं. ... (निीकरणको हकमा) ......... रहेको छ । 

 

 

 

.................   .................   ................. 
पेि गनय    भसफाररस गने   स्िीकृत गने 

भमभत    भमभत    भमभत 
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 अनसु ची-२ 

                                  भिमाद नगरपाभिका  
नगरकाययपाभिकाको कायायिय 

ताकुकोट, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 

व्यिसाय  दताय वकताब 

ि
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दत
ाय नं
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कर
दात
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सह
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अनसु ची-४  
भिमाद नगरपाभिका  

नगरकाययपाभिकाको कायायिय 

ताकुकोट, तनहुाँ 
गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 

व्यिसाय  दताय प्रमाणपत्र 

 

भमभताः २०७... /   / 

करदाता नं. ............                                दताय भमभताः २०७...../  /  गते 

प्रमाणपत्र न. .... 
 

............. शजल्िा भिमाद    नगरपाभिका  िडा नं. .... बस्ने श्री ................................ िाई 

भनजको नाममा भनम्न वििरण अनसुारको व्यिसाय  दताय गरर  यो प्रमाणपत्र जारी गररएको छ । 

 

व्यिसाय को नामाः .......................... 
व्यिसायीको ना.प्र.नं. .................. जारी गने शजल्िााः ............ जारी भमभताः .................... 
व्यिसाय  रहने स्थानाः ............................ 
बाटोको नामाः ................ घर नं. ................ टोिाः ................ 
व्यिसाय  रहने घर/जग्गािनीको नामाः......................................... 
प ाँजी िगानी (रु.मा) ......................... 
व्यिसाय को िगयाः ........... 
पररचय पाटीको साइजाः ....................... 
 

 

 

................   ................   ................ 
संचािक    तयार गने   जारी गने 

 

१) व्यिसायीिे प्रत्यके आभथयक िषयको िाभग तोवकएको व्यिसाय  कर उक्त आ.ि. को आषाढ मवहनाभित्र बझुाई 
प्रमाणपत्र निीकरण गनुयपनेछ । नगरपाभिकाबाट स्थिगत रुपमा व्यिसाय  कर टोिी खटाइएको अिस्थामा 
व्यिसायीको काययस्थिमै व्यिसाय  प्रमाणपत्र निीकरण गनय सवकनेछ । 

२) व्यिसाय  गरर  आएको स्थान पररितयन गनय परेमा िडा कायायियको भसफाररसमा नगरपाभिका बाट प िय स्िीकृभत 
भिनपुनेछ । 

फोटो 
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३) व्यिसाय  बन्द गनुय परेमा व्यिसायीिे  नगरपाभिकाको सम्बशन्ित िडा कायायिको भसफाररसमा कर एकाईबाट 
व्यिसाय  बन्द िएको जनाउ पत्र अभनिायय रुपमा भिनपुनेछ । अन्यथा व्यिसाय  चाि ु नै रहेको मानी 
साििसािी रुपमा कर िाग्नेछ । 

४) यो प्रमाणपत्र व्यिसाय  गरेको स्थानमा सिैिे देशखने गरर  राख्न ुपनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र  नगरपाभिकाको 
कमयचारीहरुिे हेनय चाहेको बखतमा तरुुन्त देखाउन ुपनेछ । 

५) व्यिसावयक गभतविभि सञ् चािन गदाय बाि श्रभमकहरु प्रयोग गनय पाइने छैन । यदद सो गरेको पाइएमा प्रचभित 
कान न बमोशजम कारिाही गरर  व्यिसाय  दताय खारेजी समेत गनय सवकनेछ । 

६) व्यिसायबाट उत्पादन हनुे फोहरमैिा उशचत व्यिस्थापन गने दावयत्ि व्यिसायी स्ियको हनुेछ । 

७) व्यिसाय  सञ् चािनको भसिभसिामा नगरपाभिकाबाट समय समयमा ददने भनदेिनको पािना गनुय व्यिसायीको 
कतयव्य हनुेछ । 

८) उल्िेशखत ितयनामाहरु पािना नगरेमा  नगरपाभिकाको जनुसकैु बखतमा पभन यो प्रमाणपत्र रद्द गरर  व्यिसाय  
बन्दको कारिाही समते गनय सक्नेछ । 

९) यो प्रमाणपत्र  नगरपाभिकाको स्थानीय कर प्रयोजनको िाभग जारी गररएको हो । कुनै पेिा िा व्यिसाय  प्रचभित 
कान न बमोशजम कुनै भनकायबाट अनमुभत भिएर मात्र सञ् चािन गनुयपने िएमा सो समेत भिएर मात्र सञ् चािन 
गनुयपनेछ । 

                    निीकरण सम्बन्िी वििरण 

ि.सं. आभथयक 
िषय 

निीकरण गरेको भमभत कर तथा िलु्क र 
जररिाना भतरेको रभसद नं. 

रभसदको 
भमभत 

निीकरण गनेको 
दस्तखत 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 



खण्ड 6 संख्या 2 स्थानीय राजपत्र िाग 2 भमभत 2079/05/01 

 

17 
 

 
 

 

                                     अनसु ची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित) 
व्यिसाय को िगीकरणा ढााँचा 

ि.सं. व्यिसाय को वकभसम दताय दस्तरु िावषयक कर 

क िगय ख िगय ि िगय 
१ व्यापाररक िस्त ु

 
 ... करोड 

िन्दा बढी 
प ुाँशज 
िगानी 
िएका 

... करोड देशख 

.. करोड सम्म 
पुाँशज िगानी 
िएका 

.. करोड िन्दा 
कम पुाँशज 

िगानी िएका 

१.१ भडपाटयमेन्ट स्टोर     

१.२ ज्ििरी, इिेक्रोभनक्स आदद     

१.३ भनमाणय सामिी, फभनयभसङ्ग, विद्यभुतय सामिी, पेन्ट आदद     

 इटा बाििुा भडपो, पेरोभियम पदाथय     

१.४ सिारी सािन, मेभसनरी तथा मेभसनरी पाटयस, िबु्रीकेन्टस 
आदद 

    

१.५ सिै वकभसमका औषिी पसि     

१.६ दैभनक उपिोग्य खाद्य पदाथय, कपडा, कस्टमेवटक, िााँडा, 
जतु्ता पसि आदद 

    

१.७ क्यरुरयो, स्टेिनरी तथा पसु्तक पसि     

१.८ फिफ ि, सागसब्जी, मास ु     

१.९ अन्य ब्यापाररक िस्त ु     

२ विषेिज्ञ सेिा  संस्थागत  व्यशक्तगत 

२.१ शचवकत्सक र इशन्जनयर     

२.२ सेयर दिाि, कान न व्यिसाय  , िेखापढी, विज्ञापन, 
िेखापररक्षक, मेनपािर सप्िायसय, पेन्टर, सिेयर, 
काशफ्टङ्ग, काभियङ्ग आदद 

    

२.३ अनसुन्िान, सिेयर, अनिुादक आदद     

३ सेिा व्यिसाय   ठ िा मझौिा साना 

३.१ भनमायण व्यिसाय      
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३.२ ढुिानी सेिा     

३.३ यातायात सेिा     
३.४ ब्यवुट पाियर, मसाज, िैिनु, पेशन्टङ्ग आदद     
३.५ पाटी प्यािेस, टेन्ट हाउस, क्याटररङ्ग आदद     
३.६ केिि, इन्टरनेट, एफएम, रेभडयो, कम्यभुनकेिन, फोटो 

आदद 
    

३.७ रेस्टुरा, खाजा घर, भमठाई पसि, दिु दही पसि आदद     
३.८ ममयत तथा भसिाई कटाई सेिा     
३.९ ररयि स्टेट     
३.१० पिु हाउस, शजम, साउना आदद     
३.११ अन्य सेिा     
४ उद्योग  ... करोड 

िन्दा बढी 
प ुाँशज 
िगानी 
िएका 

... करोड देशख 

.. करोड सम्म 
पुाँशज िगानी 
िएका 

.. करोड िन्दा 
कम पुाँशज 

िगानी िएका 

४.१ स्थानीय कच्चा पदाथय उपोग गरर संचाभित इटा उद्योग     
४.२ बाििुा, ढुङ्गा जस्ता खानी जन्य पदाथय प्रसोिन गने उद्योग     
४.३ पययटन मिक उद्योग (होटि, िज, ररसोटय, रेषु्टरेण्ट, 

रािि एजने्सी, स्कीङ्ग, ग्िाईभडङ्ग आदद) 
    

४.४ उत्पादनम िक उद्योग (छापाखाना, चिशचत्र, प्यानि, 
िीि, ब्िक, काजग, काठ, प्िास्टीक, औषिी आदद) 

    

४.५ कृवषमा आिाररत उद्योग (चामि भमि, भबस्कुट, िेकरी, 
पोल्री, डेरी, शित िण्डार, दाना आदद) 

    

४.६ अन्य उद्योग     
५ वित्तीय सेिा     
५.१ बैंक, विकास बैंक/फाईनान्स र िघवुित्त संस्थाको मखु्य 

कायायिय 
    

५.२ बैंक, िकास बैंक/फाईनान्स र िघवुित्त संस्थाको िाखा 
कायायिय 

    

५.३ बीमा कम्पनी, सहकारी र मदु्रा सटही     
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६ स्िास्थय सेिा  ... करोड 
िन्दा बढी 

प ुाँशज 
िगानी 
िएका 

... करोड देशख 

.. करोड सम्म 
पुाँशज िगानी 
िएका 

.. करोड िन्दा 
कम पुाँशज 

िगानी िएका 

६.१ भनजी क्षेत्रबाट सञ्चाभित नभसयङ्ग होम तथा अस्पताि     
६.२ शक्िभनकि तथा ल्याब, वफशजयोथेरापी     
६.३ अन्य स्िास्थय सेिा     
७ शिक्षा सेिा  उच्च 

शिक्षा 
माध्यभमक 
शिक्षा 

आिारि त 
शिक्षा 

७.१ संस्थागत विद्यािय     
७.२ िाषा प्रशिक्षण     
७.३ ताभिम केन्द्र तथा अन्य िैशक्षक सेिा     
८ माभथ नपरेका अन्य     
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अनसु ची-६ 

(दफा १३ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित) 
 

व्यिसाय  कर भनिायरण 

करदाता पररचयपत्र नं. ................................................ 
करदाताको नामाः........................................................ 
ठेगानााः.................................................................... 
कर भनिायरण गरेको आभथयक िषयाः..................................... 
कर भनिायरण गरेको भमभताः.............................................. 
भस.नं. व्यिसाय को वििरण कर िाग्ने 

दस्तरु 

.... प्रभतितिे 
कायम हनुे 

कर 

अभिम दाशखिा 
गरेको रकम 

अब दाखा 
गनय बााँकी 
रकम 

कैवफयत 

  

 

 

     

 गत िषयको बक्यौता      
रकमाः      

 

 

कर अभिकृत 
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अनसु ची-७ 

(दफा २७ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित) 
भिमाद  नगरपाभिका  

......... नं. िडा कायायिय 

गण्डकी प्रदेि, नेपाि 

 

िडामा रहेका व्यिसाय को वििरण 

ि.सं. व्यिसायीको नाम व्यिसाय 
/फमयको नाम 

ठेगाना सम्पकय  नं. दताय/निीकरण 
िए/निएको (आभथयक 
िषय समेत उल्िेद गने) 

कैवफयत 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
  

  

 

प्रमाशणकरण भमभताः 2079/05/01 

आज्ञािे 

टेकनाथ दहाि  

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत  
 



 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

                                

 

स्थानीय राजपत्र 
   

भिमाद नगरपाभिकाद्वारा प्रकाशित 
    

खण्ड ६) भिमाद िाद्र 1 गते, 207९ साि (संख्या 3 
  
 िाग २  

भिमाद नगरपाभिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगर काययपाभिकािे 
बनाएको ति िेशखए  बमोशजमका काययविभि सियसािारणको जानकारीको िाभग प्रकािन गररएको छ। 

सम्बत ्207९ सािको काययविभि नं.३  
                

भिमाद नगरपाभिका घर िहाि कर व्यिस्थापन काययविभि,२०७९ 
नेपािको संवििान, २०७२ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा५७ बमोशजम नगरपाभिकािे 
आफ्नो क्षेत्र भित्र िगाउन पाउने घर िहाि करको करदाता पवहचान, कर मलु्याङ्कन, कर भनिायरण तथा कर 
असिुी काययिाई सरि, पारदिी र व्यिशस्थत बनाई नगरपाभिकाको आन्तररक स्रोत पररचािनमा प्रिािकारी 
ल्याउने विषयमा आिश्यक व्यिस्था गनय िाञ्छनीय िएकोिे ,
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भिमाद नगरपाभिका नगर काययपभिकाको भमभत २०७९।०४।२२ को बैठकिे आभथयक ऐन, २०७९ को दफा 
२१ बमोशजम ददएको अभिकार प्रयोग गरी भिमाद नगरपाभिका िहाि कर व्यिस्थापन काययविभि, २०७९ 
स्िीकृत गरी िाग ुगरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारशम्िक 

1. संशक्षप्त नाम र प्रारशम्िक :- (१)  यो काययविभिको नाम िहाि कर व्यिस्थापन काययविभि, २०७९ रहेको 
छ ।  

                (२) यो काययविभि नगर काययपाभिकाको बैठकिे स्िीकृत गरे पश्चात नगर प्रमखुिे प्रमाणीकरण 

गरेको भमभतबाट िाग ु हनुेछ।  

                (३) यो काययविभि भिमाद नगरपाभिका िर िाग ुहनुेछ ।  

२. पररिाषा  :  विषय र प्रसङ्गिे अन्यथा अथय निागेमा यस काययविभिमा ,  

क) "ऐन" िन्नािे स्थाभनय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई जनाउनेछ ।  

 ख )”कर" िन्नािे यस काययविभि बमोशजमको घर जग्गा िहाि बापतको आयमा नगरपाभिकाको आभथयक 
ऐनिे तोकेको दरमा िाग्ने िहाि कर सम्झन ु पछय र यो िब्दिे प्रचभित कान न बमोशजम िहाि करको 
अभतररक्त सो मा िाग्ने ब्याज, हजयना, िलु्क िा जररिाना समेतिाइ जनाउनेछ ।  

   ग) "कर अभिकृत" िन्नािे प्रमखु प्रिासकीय  अभिकृत िा प्रमखु प्रिासकीय  अभिकृतिे तोकेको कुनै कर 
अभिकृतको रुपमा कामकाज गने अभिकृतिाइ जनाउनेछ ।  

  घ) "करदाता" िन्नािे ऐन तथा काययविभि बमोशजम कर भतनुयपने दावयत्ि िएको व्यशक्तिाई सम्झन ुपदयछ सो 
िब्दिे कर अभिकृतिे कुनै करको वििरण बझुाउन स चना ददएको िा अरु कुनै कारिाही िरुु गरेको व्यशक्त  
समेतिाई जनाउनेछ ।  

  ङ) "काययविभि" िन्नािे घर बहाि कर व्यिस्थापन काययविभि, २०७९ िाई सम्झन ुपछय ।  

 च) "कायायिय" िन्नािे नगरकाययपाभिकाको कायायियिाई सम्झन ुपछय ।  

 छ)"नगरपाभिका" िन्नािे भिमाद भिमाद नगरपाभिकािाई जनाउनेछ ।  
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 ज) "घर जग्गा" िन्नािे ऐन र काययविभि बमोशजम िहाि कर िाग्ने कुनै व्यशक्तको स्िाभमत्िमा रहेको घर, 
घरको छत, पसि, ग्यारेज ,गोदाम, टहरा ,सैड, छप्पर, कारखाना, जग्गा िा पोखरी समेतिाई जनाउनेछ ।  

 झ )"िहाि" िन्नािे कुन ैव्यशक्तको आफ्नो स्िाभमत्िमा रहेको नगरपाभिका क्षेत्र भित्रको घर जग्गा   भनशश्चत 
अिभिको िाभग परैु िा आंशिक तिरिे अरुिाई िोग चिन गनय ददए बापत प्राप्त गने िाडा िहाि भिज िा पट्टा 
रकम समेतिाई सम्झन ुपदयछ ।  

 ञ) "िडा कायायिय" िन्नािे भिमाद नगरपाभिका अन्तगयतका िडा कायायियिाई सम्झन ुपदयछ ।  

पररच्छेद- २ 

करदाताको पवहचान र दताय सम्बन्िी व्यिस्था  

३.  करदाताको पवहचान: १) यस काययविभिको प्रयोजनको िाभग नगरपाभिका क्षेत्रभित्र आफ्नो स्िाभमत्िमा 
रहेको घर िा जग्गा परैु िा आंशिक तिरिे अरुिाई िोग चिन गनय ददए बापत प्राप्त गने िाडा, िहाि, भिज 
िा पट्टा रकम प्राप्त गने व्यशक्त िा भनजको प्रभतभनभि करदाता हनुेछ।  

तर मनुाफाको उदे्दश्य नराखी सञ्चािन हनुे विद्यािय, मशन्दर, पसु्तकािय, क्िि, सामदुावयक संस्था  र सरकारी 
भनकाय आददिे आफ्नो स्िाभमत्िको घर जग्गा िाडामा ददएकोमा यस काययविभि बमोशजम कर िाग्ने छैन ।  

                  २) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन स्िाभमत्ि कायम निएको एिानी िा पती िा 
साियजभनक जग्गामा बसोबास गने व्यशक्तिे आफ्नो घर जग्गा िा अन्य व्यशक्त िा संस्थािाई िहािमा ददएको 
िा कुनै जग्गा भिजमा भिई घर िाडामा िगाएको व्यशक्त समेतिाई ऐन र काययविभि बमोशजम करदाता माभननेछ।  

                   ३) उपदफा (२) बमोशजम िहाि कर भतरेको आिारमा मात्र ऐिानी िा पती िा साियजभनक जग्गामा 
बसोबास गने िा त्यस्तो जग्गाको उपयोग गने व्यशक्तको स्िाभमत्ि कायम िएको माभनने छैन र त्यस्तो जग्गा 
नेपाि सरकार र अन्य सरकारी भनकायबाट प्रचभित कान न बमोशजम खािी गने िा संरचना हटाउने काययिाई 
यस ऐन बमोशजम िहाि कर भतरेको करको कारणिे मात्र कुनै वकभसमको बािा पारेको माभनने छैन ।  

                    ४) कायायियिे ऐन र काययविभि बमोशजम करदाताको पवहचान गनुय पनेछ। 

                    ५) उपदफा (४) बमोशजम करदाता पवहचान गदाय करदातािे पेि गरेको वििरण, स्थिगत सिेक्षण 
िा अन्य जनुसकैु स्रोतबाट प्राप्त स चनाको आिारमा गनय सवकनेछ।  
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४. करदाता दताय:  १) करदातािे आफ्नो घर जग्गा िहाि सम्बन्िी दफा (७) बमोशजमको वििरण खिुाइ 
कायायियमा पेि गनुय पनेछ । 

                          २) करदातािे बझुाएको वििरण माभथ कायायियिे आिश्यक थप अनसुन्िान तथा   छानविन गनुय 
पनेछ।  

                         ३) यस दफा बमोशजम करदातािे वििरण संकिन गरेसंगै कायायियिे प्रत्येक करदातािाई भनशश्चत 
पवहचान नम्बर प्रदान गरी व्यशक्तगत अभििेख दताय गरर राख्न ुपनेछ ।  

                       ४) उपदफा ३)  बमोशजम करदाताको पवहचान नम्बर प्रदान गदाय करदातािे नगरपाभिकािाई 
प्रचभित कान न बमोशजम भतनुय बझुाउन ुपने सबै करको िाभग एउटै करदाता पवहचान नम्बर कायम गने व्यिस्था 
गनय सवकनेछ।  

५. कर ब झाउने दावयत्ि:  १) ऐन र काययविभि बमोशजम घर जग्गा िहाि कर बझुाउने दावयत्ि घर जग्गा 
िहािमा िगाउने व्यशक्त िा भनजको प्रभतभनभिको हनुेछ ।  

                     २) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन घर जग्गा िहािमा भिने व्यशक्त िा संस्था 
िा भनकाय  िा स्ियमिे बझुाउने गरी घर जग्गा िनीसंग सम्झौता िएको अिस्थामा घर िनीिाई िहाि रकम 
िकु्तानी गदाय कै अिस्थामा िहाि कर बापतको रकम कट्टा गरी कायायियमा बझुाउने दावयत्ि सम्बशन्ित 
िहािमा बस्ने व्यशक्त संस्था िा भनकायको हनुेछ ।  

                   ३) उपदफा (२) बमोशजम िहाि रकम कट्टा गरी कायायियमा बझुाउने दावयत्ि िएको व्यशक्त, संस्था, 
िा भनकायिे यसरी कर कट्टा नगरेको िा कट्टा गरी नबझुाएको कारणिे मात्र घर िहािमा िगाउने व्यशक्तिे 
कर भतने दावयत्िबाट उन्मशुक्त पाउने छैन।  

                      ४) िहािमा िगाइएको कुनै घर जग्गाको सम्बन्िमा उपदफा (१) बमोशजम कर बझुाउने दावयत्ि 
एक िन्दा बढी व्यशक्तको उपर रहेछ िने कर बझुाउने दावयत्ि सबैको समान हनुेछ र उनीहरु मध्ये आपसी 
सहमभतबाट जनुसकैु व्यशक्तिे कर बझुाउन सक्नछे। तर सबै करदाताबाट दामासाहीिे िाग गरी कर असिु 
गररने छैन।  

                      ५) ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर भतनुयपने व्यशक्त नाबािक रहेछ िने भनजिे बझुाउन पने 
कर भनजको अभििािक िा भनजको संरक्षकिे भतनुयपनेछ।  
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                       ६) यस दफामा अन्यन्त्र जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन मानो छुट्टीई एउटै िान्सा प्रयोग गने 
संगोिको पररिारिे आफ्नो एकिौटी हक रहने गरी चिन गरेको व्यिसायिे उपयोग गरेको घर िा जग्गामा 
िहाि कर िगाइने छैन ।  

         तर त्यस्तो व्यिसाय संचािन गदाय सम्बशन्ित आन्तररक राजश्व कायायियमा पेि गररने वििरणमा 
घर जग्गा िहाि भतरेको िनी खचय देखाइएको रहेछ िने यस उपदफा बमोशजमको कर छुट पाइने छैन । 

                         ७) ऐन र यस काययविभि बमोशजम आफुिाई करदाताको रुपमा दताय गराउन तोवकएको समयमा 
वििरण पेि गने, बझुाउन ुपने कर तथा िलु्क िा जररिाना िा ब्याज हजयना समयमै दाशखिा गने, कर अभिकृत 
िा कायायियिे माग गरेको स चना िा तथयाङ्क समयमै उपिब्ि गराइ सहयोग परु् याउने दावयत्ि समेत करदाताको 
हनुेछ।  

६. सम्झौता गनुयपने : कुन ैव्यशक्तिे घर जग्गामा िहाि िगाउदा िहाि भिन ेददने घर जग्गाको वििरण सवहत 
िहािको माभसक िा िावषयक दर खिुाइ कर भतने दावयत्ि प्रष्ट वकटान गरी अनसु ची -१ बमोशजमको ढााँचामा 
िहाि सम्झौता गररएको हनु ुपनेछ।  

                      २) उपदफा (१) बमोशजम गररएको सम्झौता पत्र र त्यस्तो सम्झौताको निीकरण िा िहाि रकम 
िगायत सम्झौताका प्राििानहरुमा गररएको कुनै पररितयन िा परुक सम्झौता िा म्याद समाप्त निइ भबचैमा 
सम्झौता रद्द िएका अिस्थामा समेत सो को जानकारी करदातािे पैभतस ददन भित्र कायायियमा उपिब्ि गराउन ु
पनेछ।  

                      ३) उपदफा (१) बमोशजम उल्िेशखत ढााँचामा सम्झौता निएको कारणबाट िा सम्झौतामा खुिाउन ु
पने सबै ब्यहोरा नखिुाई सम्झौता कारणबाट तथा उपदफा (२) बमोशजम सम्झौता जानकारी नददएकोिे मात्र 
ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर भतनुयपने दावयत्ि िएको कुनै पभन करदातािे कर भतने दावयत्िबाट उन्मशुक्त 
पाउने छैन।  

पररच्छेद ३ 

वििरण दाशखिा सम्बन्िी व्यिस्था  

७.  वििरण दाशखिा गनुयपने– १) घर जग्गा िहािमा ददने व्यशक्तिे िहािमा ददएको भमभतिे पैभतस ददन भित्र 
िहाि रकम र िहाि अिभि स्पष्ट खिेुको िहाि सम्झौता पत्रको प्रभतभिपी,  जग्गािनी पजुायको प्रभतभिपी, 
िहािमा बस्नेको आभिकाररक वििरण संिग्न गरी अनसु ची - २ बमोशजमको ढााँचामा वििरण कायायियमा 
दाशखिा गनुय पनेछ ।  
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         तर दफा (३) को उपदफा २ बमोशजमको अिस्थामा यस दफा बमोशजम वििरण दाशखिा गदाय िनी 
पजुाय पेि गनय अभनिायय हनुेछैन।  

                    २) यो काययविभि प्रारम्ि हनु ुअगाबै घर जग्गा िहािमा ददएका करदातािाई यस कायायियमा ६० 
ददन भित्र यस काययविभि बमोशजम वििरण दाशखिा गनय अनसु ची - ३ बमोशजम ढााँचामा स चना प्रकाशित गनेछ।  

                    ३) उपदफा (२) बमोशजम स चना प्रकाशित िएकोमा करदातािे उपदफा (१) मा उल्िेख िए 
बमोशजमको स चनामा वििरण पेि गनुय पनेछ ।  

           तर कुनै करदातािे यस अशघ वििरण पेि गररसकेको रहेछ िने नपगु वििरण मात्र पेि गरे 
पगु्छ।  

                  ४) उपदफा (२) बमोशजम वििरण दाशखिा सम्बन्िी स चनािाई कायायियिे रेभडयो, टेभिभिजन 
,पत्रपभत्रका िगायत अन्य उपयकु्त सञ्चार माध्यमद्धारा प्रचार प्रसारको व्यिस्था भमिाउन सक्नेछ ।  

                  ५) यस काययविभि बमोशजम कर बझुाउन पने दावयत्ि िएको व्यशक्तिे वििरण दाशखिा नगरेमा िा 
वििरण दाशखिा गदाय व्यहोरा फरक पारी दाशखिा गरेको िनी िंका गनय सवकने आिार र कारण िएमा कर 
अभिकृतिे आिार र कारण खोिी तीस ददनभित्र वििरण दाशखिा गनय आदेि ददन सक्नेछ।  

                ६) उपदफा (२) बमोशजम तोवकएको िा उपदफा (५) बमोशजम आदेि िएको म्याद भित्र वििरण 
दाशखिा गनय नसक्ने व्यशक्तिे आिार र कारण खोिी म्याद थपको िाभग भनिेदन ददएमा प्रमखु प्रिासकीय 
अभिकृतिे औशचत्य हेरी तीस ददन सम्म म्याद थप गररददन सक्नेछ ।  

८. वििरण सच्चाउन सवकने :- १) यस काययविभि बमोशजम वििरण दाशखिा िैसकेपछी कुनै तथय सम्बन्िी िा 
गशणतीय ििु िएको िने्न िागेमा करदातािे सो सम्बन्िी तथय र प्रमाण संकिन गरर पवहिो वििरण दाशखिा 
गरेको तीन ददनभित्र प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत समक्ष भनिेदन पेि गनुय पनेछ ।  

                    २) उपदफा (१) बमोशजम पनय आएको भनिेदन उपर प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतिे आिश्यक जााँचबझु 
गनय िगाइ ब्यहोरा मनाभसि ठहरेको अिस्थामा तीस ददन भित्र वििरण सच्चाउन आदेि ददन सक्नेछ ।  

पररच्छेद – ४ 

करको दर भनिायरण सम्बन्िी व्यिस्था  

९. िहाि करको दर:-  १) नगरपाभिका  क्षेत्र भित्र ऐन तथा काययविभि बमोशजम िगाइने िहाि करको दर 
नगरपाभिकाको आभथयक ऐनमा तोके बमोशजम हनुेछ ।  
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                       २) नगरपाभिकािे कर भनिायरण गदाय भसमान्त करदाताको वहतिाई ध्यानमा राखी प्रगभतशिि करको 
दर िाग ुगनय सक्नेछ ।  

१०. िहािको न्यनुतम दररेट भनिायरण:-  (१) नगरपाभिकािे ऐन तथा काययविभि बमोशजम िगाउने िहाि 
करको प्रयोजनको िाभग करदातािे पेि गरेको वििरण र िहाि सम्झौतामा उल्िेशखत रकमिाई आिार मानी 
कर भनिायरण गररनेछ।  

        २) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापभन करदातािे पेि गरेको वििरणमा उल्िेशखत 
िहाि रकम नगरपाभिकािे तोवकएको न्यनुतम दरमा िन्दा कम िएमा उपदफा (३) बमोशजम नगरपाभिकािे 
भनिायरण गरेको न्यनुतम िहाि दरमा कर भनिायरण गररनेछ ।  

        ३) उपदफा (२) प्रयोजनको िाभग नगर काययपाभिकाको भनणयय   बमोशजम आफ्नो क्षेत्र भित्रको घर 
जग्गाको ब्यापाररक महत्ि, िहरी सेिा सवुििा तथा घर जग्गाको िहािको प्रयोजनको आिारमा िगीकरण गरी 
घर जग्गा िहािको न्यनुतम दर भनिायरण गनय सक्नेछ।  

       ४) उपदफा (३) बमोशजम घर जग्गाको न्यनुतम िहाि रकम भनिायरण गरी भसफाररस गनय काययपाभिकािे 
देहाय बमोशजमको न्यनुतम िहाि दर भनिायरण सभमभत गठन गनय सक्नेछ ।  

             क) प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत - संयोजक  

             ख) भिमाद उद्योग बाशणज्य संघको प्रमखु िा प्रभतभनभि - सदस्य  

             ग) राजश्व अभिकृत- सदस्य सशचि  

पररच्छेद ५ 

करको दर भनिायरण तथा सो को स चना  

११.  कर भनिायरण:-  १) करदातािे दफा (७) बमोशजम कायायियमा दाशखिा गरेको वििरणका आिारमा कर 
अभिकृतिे अनसु ची – ४ बमोशजमको ढााँचामा कर भनिायरण गनेछ ।  

         २) यस काययविभि बमोशजम करदातािे वििरण पेि नगरेको िा पेि गरेको वििरणमा उल्िेशखत 
िहाि रकम दफा (१०) बमोशजम कायम िएको न्यनुतम रकम िन्दा कम िएको अिस्थामा प्रारशम्िक कर 
भनिायरण गरी सो को स चना करदातािाई ददन ुपनेछ । 

          ३) उपदफा (२) बमोशजम गररएको प्रारशम्िक कर भनिायरणमा शचत्त नबझु्ने करदातािे प्रारशम्िक 
कर भनिायरणको स चना पाएको ३० ददन भित्र कायायियमा प्रमाण सवहत आफ्नो स्पवष्टकरण पेि गनुय पनेछ।  
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           ४) कर अभिकृतिे उपदफा (३) बमोशजमको म्याद भित्र स्पवष्टकरण पेि गरेको सो समेतिाई 
आिार मानी तथा स्पवष्टकरण पेि नगरेको अिस्थामा प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतिे यस दफा बमोशजम भनणयय 
पचाय खडा गरी अशन्तम कर भनिायरण गनुय पनेछ ।  

१२. कर भनिायरणको स चना  :- १) दफा (११) बमोशजम कर अभिकृतबाट कर भनिायरण िएपछी करदातािे 
बझुाउन पने कर रकम स्थान, समय, सीमा र बैङ्क खाता नम्बर समेत उल्िेख गरी करदातािाई कर भनिायरणको 
स चना ददन ुपनेछ । 

           २) उपदफा (१) बमोशजम कर भनिायरणको स चना प्राप्त िएपछी करदातािे सो स चनामा उल्िेशखत 
समय र स्थानमा सीमा भित्र रवह कर बझुाउन ुपनेछ ।  

कर दाशखिा कर असिुी सम्बन्िी व्यिस्था  

१३. कर दाशखिा गनुयपने: (१) करदातािे यस काययविभि बमोशजम प्रत्येक आभथयक िषयको भनभमत्त भतनुय पने कर 
रकम सोही आभथयक िषय भित्र दाशखिा गनुय पनेछ।  

          २) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएता पभन करदातािे चाहेमा चाि ुआभथयक िषयको 
कर   तोकेको बैङ्क खातामा माभसक, चौमाभसक िा अिय िावषयक रुपमा दाशखिा गनुयपनेछ । 

          ३) उपदफा (२) बमोशजम तोवकएको बैङ्क खातामा कर दाशखिा गरेको  करदाता अिस्थामा िे 
त्यसको बैङ्क िौचर कायायियमा बझुाउन पनेछ।  

          ४) कायायियिे यस काययविभि बमोशजम करदातािे भतनुय पने कर रकम विद्यभुतय माध्यमबाट समेत 
िकु्तानी गने व्यिस्था भमिाउन सक्नेछ ।  

१४. अभिम कर ब झाएमा छुट पाउन सक्ने: कुन ैकरदातािे भतनुय बझुाउन ुपने रकम अभिम रुपमा दाशखिा 
गनय चाहेमा नगरपाभिकाको आभथयक ऐनमा तोवकएको दरमा छुट पाउन सक्नेछ ।  

१५. कर दाशखिाको भनस्सा ददनपुने: करदातािे यस काययविभि बमोशजम बझुाउन ुपने कर दाशखिा गरेपछी 
कायायियिे करदातािाई तत्काि त्यसको भनस्सा ददन ुपनेछ ।  

१६. कर असिुी सम्बन्िी व्यिस्था : प्रचभित कान न बमोशजम तथा यस काययविभि बमोशजम भतनुय बझुाउन ुपने 
कर बापतको रकम करदातािे यस काययविभि बमोशजम तोवकएको अििीमा दाशखिा नगरेमा कर अभिकृतिे 
आभथयक ऐन बमोशजमको आिारमा हजयना सवहत कर असिु गनय सक्नेछ।  
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१७. िहाि कर दताय वकताब: यस काययविभि बमोशजम दाशखिा र असिुी िएको कर तथा बक्यौता करको 
वििरण स्पष्ट रुपमा खिुाइ अनसु ची - ५ बमोशजमको िहाि कर दताय वकताबमा िगत राख्ने शजम्मेिारी कर 
अभिकृतको हनुेछ। 

पररच्छेद – ७ 

विविि 

१८.  पनु: कर भनिायरण गनय सवकने: १) ऐन र यस काययविभि बमोशजम कर भनिायरण गररसकेको िएतापभन दफा 
(१०) बमोशजम तोवकएको न्यनुतम घर जग्गा िहाि कर िन्दा करदातािे िहािमा िगाएको घर जग्गाको 
िास्तविक िहाि कर घटी िएको िने्न भबश्वसनीय आिार पेि हनु आएमा पनु: कर भनिायरण गनय सवकनेछ ।  

         २) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको िएतापभन प्रत्यायोशजत अभिकारको प्रयोग गने कर 
अभिकृतिे ऐन र यस काययविभि बमोशजम भनिायरण गनुय पने कर रकम घटाएको मानु्न पने यथेष्ट र मनाभसि 
कारण देशखएमा प्रमखु प्रिासकीय अभिकृतिे र प्रमखु प्रिासकीय  अभिकृत स्ियमिे नै कर भनिायरण गरेको 
अिस्थामा नगर प्रमखुिे कर भनिायरणको िाभग आदेि ददन सक्नेछ ।  

१९. कर पनुराििोकन गनय सवकने:-  (१) यस काययविभि बमोशजम कर भनिायरणको भनणययमा शचत्त नबझु्न े
करदातािे सो भनणयय िएको तीस ददन भित्र प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत समक्ष कर पनुराििोकनको िाभग भनिेदन 
ददन सक्नेछ ।  

           २) उपदफा (१) मा कर पनुराििोकनको िाभग भनिेदन दददा आिश्यक तथय प्रमाण सवहत 
भनिायरण िएको कर रकमको पचास प्रभतितिे हनु आउने रकम बराबरको रकम िरौटी समेत भनिेदन साथ 
पेि गनुय पनेछ।  

           ३) उपदफा (१) बमोशजम कर पनुराििोकनको िाभग परेको भनिेदन माथी साठ्ठी ददनभित्र कारिाही 
र वकनारा गनुय पनेछ।  

२०. उजरुी निाग्न:े यस काययविभि बमोशजम कर पनुराििोकन गनय सवकने भबषयमा यस्तो पनुराििोकन निइ 
कुनै अदाितमा उजरुी िाग्न सक्ने छैन।  

२१. पनुराििोकन ददन सक्ने: यस काययविभि बमोशजम पनुराििोकन भनणयय िएकोमा सो भमभतिे र पनुराििोकन 
नहनुे भबषयमा कारण परेको भमभतिे साठ्ठी ददन भित्र शचत्त नबझु्ने पक्षिे प्रचभित कान न बमोशजम पनुरािेदन गनय 
सक्नेछ ।  
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२२. कर पशुस्तका जारी गनय सक्ने:- (१) करदातािे सहजताका िाभग नगरपाभिकामा कर असिुी सम्बन्िी 
वििरण समािेि िएको अनसु ची- ६ बमोशजमको कर पशुस्तकामा प्रविष्ट गनय सक्नेछ ।  

       २) उपदफा १ बमोशजम कर पशुस्तका जारी िएपभछ प्रत्येक पटक कर दाशखिा गरेको वििरण करदाता 
स्ियमिे उक्त पशुस्तकामा प्रविष्ट गनय सक्नेछ।  

      ३) प्रत्येक िषयको असार मसान्त सम्ममा कर पशुस्तका कर अभिकृतबाट प्रमाशणत गराउन ुपनेछ।  

२३. कागजातहरु गोप्य रहने: प्रचभित कान न र यस काययविभि बमोशजम कायायियमा पेि िएका करसंग 
सम्बशन्ित कागजातहरु गोप्य रहन ेछन। त्यस्ता कागजातहरु कर सम्बन्िी कारिाही िाहेक अन्य प्रयोजनको 
िाभग उपयोग गररने छैन।  

            तर प्रचभित कान न बमोशजम अभिकार प्राप्त भनकायिे माग गरेको अबस्थामा कागजात उपिब्ि 
गराउन बािा परेको माभनने छैन।  

२४. बािा अड्काउ फुकाउ अभिकार: बािा अड्काउ फुकाउने अभिकार नगरकाययपाभिकामा रहनेछ।  

२५. बचाउ: यस काययविभि िाग ुहनु ुप िय िएका काययहरु यसै काययविभि बमोशजम िएको माभननेछ ।  
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अनसु ची -१ 

दफा (६) को उपदफा (१) संग सम्बशन्ित 

िहाि सम्झौता पत्र 

हामी तपभसिमा उल्िेशखत दईु पक्षहरु प्रथम पक्ष घर जग्गा िनी र दोस्रो पक्ष घर जग्गा िहािमा भिने विच 
देहाय बमोशजमका ितय र बन्देज भित्र रही तपभसिमा उल्िेशखत घर जग्गा िहािमा भिन ददन मञ्जुर िई यो 
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरर सो को एक/ एक प्रभत भियौ/ ददयौ ।  

क  प्रथम पक्षको वििरण                                   दोस्रो पक्षको तफय बाट  

१ . नाम थर:                                          १ . नाम थर:   

२. बाबकुो नाम थर                                      २. बाबकुो नाम थर:   

३. बाजेको नाम थर:                                     ३. बाजेको नाम थर: 

४. नागररकताको प्रमाणपत्र नं:                              ४. नागररकताको प्रमाणपत्र नं:   

५. करदाता पररचय पत्र नं :                               ५. करदाता पररचय पत्र नं : 

६. ठेगाना.                                             ६.  ठेगाना: 

७. फोन नं :                                           ७. फोन नं : 

  

 

तपभसि 

क.  िहािमा ददने घर जग्गाको वििरण     ख िहािमा भिने घर जग्गाको उपयोग सम्बन्िी वििरण  

 

१. घर जग्गा वििरण                   १. प्रयोजन आिसीय ब्यापाररक आदद  

व्यिसायको प्रकृती 
 

२. क्षेत्रफि  व्यिसाय दताय  

३. वकत्ता नं:  

४. घर नं:  

५. मागय : 

६. िडा नं:  
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७. िहािमा ददनेको हस्ताक्षर: 

ितय तथा बन्देजहरु  

१. यो िहाि सम्झौता अििी ------------------------देखी --------------------------- सम्म 
कायम रहनेछ । 

२. यस सम्झौता बमोशजमको घर जग्गा िहािमा भिए बापत दोस्रो पक्षिे प्रथम पक्षिाइ िहाि 
स्िरुप माभसक रकम रु ................. का दरिे िावषयक रु .................. अक्षेरुपी 
............बझुाउन ुपनेछ ।  

३. िहाि िकु्तानी तररका ........................र वकस्ताको वकभसम िावषयक माभसक चौमाभसक अन्य 
हनुेछ ।  

४. भनयमानसुार िाग्ने िहाि कर भतने दावयत्ि प्रथम पक्ष र वद्धभतय पक्षको हनुेछ ।  

५. अन्य ितयहरु दबैु पक्षको सहमतीमा थपघट र हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

 

 

 

 

 

अनसु ची - २ 

दफा (७) को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित 

िहाि कर वििरण दाशखिा भनिेदन फाराम 

श्रीमान प्रमखु प्रिासकीय  अभिकृत ज्य ु

नगर काययपाभिकाको कायायिय 

भिमाद, तनहुाँ 
मेरो ⁄हाम्रो स्िाभमत्िमा, रहेको तपभसिमा उल्िेशखत घर जग्गा िहािमा रहेको हदुााँ घर जग्गा िहाि कर 
व्यिस्थापन  काययविभि २०७९ अनसुार भतनुय/ बझुाउन ुपने िहाि कर प्रयोजनको िाभग यो वििरण बझुाउन 
आएको छु ।प्रचभित कान न बमोशजम कर भनिायरण गरर पाउ िनी आिश्यक कागजात यसै साथ संिग्न गरी 
पेि गरेको छु ।वििरण फरक पनय गएमा प्रचभित कान न बमोशजम सहिुा बझुााँउिा ।  

िहािमा रहेको घर जग्गाको वििरण  िहािमा 
बस्नेको 
नाम  

िहािमा 
बस्नेको 

माभसक 
िहाि 
रकम  

सम्झौता अिभि कैवफयत  

ि.स.  

 

सडकको 
नाम  

घर नं  क्षेत्रफि 
िा 

देखी  सम्म   
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कोठाको 
सङ्खख्या  

पेिा िा 
व्यिसाय  

           

          

          

          

          

          

 

   क . कर बझुाउने तररकााः- माभसक/ चौमाभसक/ िावषयक  

ख. करदाताको वििरण:-   

ग. पररचयपत्र नं:-   

घ. करदाताको नाम :- 

ङ. बाबकुो नाम:-   

च. बाजेको नाम:-   

छ. नागररकताको प्रमाण पत्र नं:-   

ज. नागररकता जारी गने शजल्िा:-   

झ. ठेगाना:-   

ञ. सम्पकय  फोन नं:-   

ट. इमेि:-   

ठ. मोिाइि:- 

नोट  

१. संिग्न कागजातहरु  

क)  घर जग्गाको स्िाभमत्ि देखाउने  कागजातहरुको प्रभतभिपी -१  

ख)  िहाि सम्झौताको प्रभतभिपी थान - १  

ग)  िहािमा बस्ने व्यशक्तको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रभतभिपी िा संस्था िए संस्था दताय प्रमाणपत्रको 
प्रभतभिपी थान -१  

घ)   करदातािे नागररकताको प्रभतभिपी संस्थागत करदाता िए दताय प्रमाणपत्र तथा मखु्य व्यशक्तको 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रभतभिपी थान -१  
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द्रष्टब्य - दफा (३) को उपदफा (२) बमोशजमको अिस्थामा  वििरण दाशखिा गदाय माभथ १ (क) बमोशजम 
घर जग्गाको स्िाभमत्ि देखाउने कागजात पेि गनय अभनिायय हनुे छैन ।  

 

  

 

 

 

अनसु ची - ३ 

दफा ११ संग सम्बशन्ित 

िहाि कर भनिायरणको स चना  

क. करदाताको पररचय नं:-   

ख. करदाताको नाम:-   

ग. ठेगाना:-   

घ. कर भनिायरण गरेको आभथयक िषय:-   

कर भनिायरण गरेको भमभत  

ि.स.  घर जग्गाको 
वििरण  

कर िाग्ने 
कुि िहाि 
रकम  

प्रभतितिे 
कायम हनुे 
कर  

अभिम 
दाशखिा 
गरेको रकम  

अब दाशखिा 
गनय बााँकी 
रकम  

कैवफयत  

  
 
 
 

     

  
 
 
 

     

 

जम्मा  
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अनसु ची - ४ 

दफा १७ संग सम्बशन्ित 

िहाि कर दताय वकताब 

क. करदाता िहािमा ददनेको वििरण:-   

ख. सम्पशत्त िहाि ददने करदाताको नाम:-  

ग. दताय नं:-   

घ. स्थायी िेखा नम्बर:-   

ङ. ठेगाना:-    

च. िडा नं :-   

छ. घर नं:-   

ज. फोन नं:-   

झ. इमेि ठेगाना:-   

ि.

स.  
िहािमा ददएको घर जग्गाको 
वििरण  

िहािमा 
िस्नेको 
नाम  

िहािको 
प्रयोजन  

िावषयक 
माभसक 
िहाि  

प्रभतितिे 
हनु 
आउने 
कर  

सम्झौता 
अििी  

जररिाना 
व्याज 
िलु्क  

बक्यौ
ता 
रकम  

जम्मा 
कर 
रकम  

असिुी वििरण  प्रमा
शणत 
गने
को 
दस्त
खत  

िडा 
नं  

सडकको 
नाम  

घर 
नं  

वकत्ता 
नं  

क्षे.फ.  भमभत  रभसद 
नं 

रकम  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                                                                                                                         कर अभिकृत
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अनसु ची - ६ 

दफा २२ को उपदफा (१) साँग सम्बशन्ित 

िहाि कर दाशखिा वििरण पशुस्तका 
करदाताको नाम :- ठेगानााः- 
करदाताको  नम्बर:-   घर नं.- 
िडा नं. :- फोन नाः   

िहािको अििी  कर दाशखिा वििरण  प्रमाशणत गनेको  िहाि अििी  कर दाशखिा वििरण  प्रमाशणत गनेको  

िषय  मवहना  रकम 
रु.  

दाशखिा 
भमभत  

बैङ्कको 
िौचर  

दस्तखत  भमभत  िषय  मवहना  रकम  दाशखिा भमभत  बैङ्क िौचर  दस्तखत  भमभत  

२०७ श्रािण       २०७ श्रािण       

२०७ िाद्र       २०७ िाद्र       

२०७ आशश्वन       २०७ आशश्वन       

२०७ काभतयक       २०७ काभतयक       

२०७ मंभसर      २०७ मंभसर      

२०७ पषु       २०७ पषु       

२०७ माघ       २०७ माघ       

२०७ फाल्गनु       २०७ फाल्गनु       
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अनसु ची -  ५ 

दफा ७ को उपदफा २ साँग सम्बशन्ित 

भिमाद नगरपाभिका  नगर काययपाभिकाको कायायिय 

  भिमाद, तनहुाँ 
  घर िहाि सम्बन्िी वििरण पेि गने बारेको अत्यन्त जरुरी स चना 

प्रथम पटक प्रकाशित भमभत - 
यस नगरपाभिकाको आभथयक ऐन, २०७9 बमोशजम आ.ि. २०७9।080 देशख घर जग्गा िहाि 
कर िाग ुगरेको हदुा नगरपाभिका क्षेत्र भित्र आफ्नो भनशज स्िाभमत्िमा रहेको िा स्िाभमत्ि कायम 
निएको एिानी तथा प्रभत िा साबयजाभनक जग्गामा बसोबास गने व्यशक्तिे आफ्नो घर, छत, पसि, 
ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, छप्पर, कारखाना, जग्गामा बसोबास गने व्यशक्तिे आफ्नो  घर, घरको 
छत, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, छप्पर, कारखाना, जग्गा िा पोखरी परैु िा आंशिक तिरिे 
अरुिाइ िोग चिन गनय िाडा, िहाि, भिज िा पट्टामा ददएको िा कुन ैजग्गा भिजमा भिइ घर िाडामा 
िगाएको व्यशक्त समेतिाइ आफ्नो िहािमा ददएको घर जग्गा सम्बन्िी वििरण दाशखिा गरी 
नगरपाभिकामा िगत कायम गराउन हनु यो स चना प्रकाशित गररएको छ ।  

घर जग्गा सम्बन्िी वििरण दाशखिा गने फाराम नगरपाभिकाको कायायियको भमभत..................गते 
देशख वितरण हनुे हुाँदा फाराम प्राप्त गनुय िइ सो फाराममा सत्य तथय फाराम िरी आगामी गते देशख 
कायायियको कायायिय िा सम्बशन्ित िडा कायायियमा दाशखिा गनुयहनु अनरुोि छ ।  

घर  जग्गा िहाि सम्बशन्ि वििरण पेि गदाय िहािमा ददएको घर जग्गाको वििरण, िहाि रकम, 
िहाि अििी स्पष्ट खिेुको िहाि सम्झौता पत्रको प्रभतभिपी, िनी पजुायको प्रभतभिपी, िहािमा 
बस्नेको आभिकारीक वििरण सवहत तोवकएको ढााँचामा पेि गनुय पनेछ । वििरण पेि गने ढााँचा 
नगर काययपाभिकाको कायायिय र िडा कायायियबाट प्राप्त गनय सवकनेछ ।  

वििरण घर जग्गा िनी आफै िा भनजको संगोि पररिारका व्यशक्त िा भनजको मन्जरुीनामा प्राप्त 
व्यशक्तको मात्र बझुाउन सक्नेछन । नगरपाभिकािे तोकेको अशन्तम भमभत सम्म वििरण दाशखिा नगने 
घर जग्गा िनीहरुिे भबिम्ब िलु्क भतनुय पने हदुााँ तोवकएको समय भितै्र आफ्नो िहािमा ददएको घर 
जग्गाको वििरण पेि गनय हाददयक अनरुोि गररन्छ ।  

कर अभिकृत  

 

प्रमाशणकरण भमभताः 2079/05/01                                           आज्ञािे 

                                                                  टेकनाथ दहाि  

प्रमखु प्रिासकीय अभिकृत 

स चना तथा अभििेख केन्द्र, भिमाद मदुद्रत। म ल्य रु. 25 


