सूमोदम याजऩत्र
सूमोदम नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित
खण्ड (4), फपक्कर, इराभ, १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार, बाद्र ३० गते २०७७ सार, सॊ ख्मा ६

बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी
, कामयलफलध तथा
लनदे शिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।
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सूमोदम नगयऩालरका
व्मवसाम कय सम्फशधध लनदे शिका–2077

स्वीकृत लभलत : 2077/05/30

प्रस्तावना :
नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हुने व्मवसामहरुको दताय, नवीकयण, लनमभन य खाये जी तथा
व्मवसामहरुको वगीकयण सम्फधधी फवषमभा प्रकृमागत स्ऩष्टता ल्माई व्मवसाम भैत्री

वातावयण लनभायण गनय य व्मवसाम कयराई व्मवशस्थत एवभ् प्रबावकायी रुऩभा कामायधवमन
गनय

वाञ्छनीम

बएकोरे ,

सूमोदम

नगयऩालरकाको

लभलत

२०७७।५।३०

को

कामयऩालरकाको ९९ औ फैठकरे सुमोदम नगयऩालरकाको कय तथा गैय कय रगाउने य
उठाउने सम्फधधभा ब्मावस्थ गनय फनेको ऐन, २०७५ को दपा ७० को अलधकाय प्रमोग
गयी मो लनदे शिका फनाई रागू गये को छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायशम्बक
१ सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१)मो लनदे शिकाको नाभ ”व्मवसाम कय सम्फशधध लनदे शिका–
२०७७” यहेको छ ।
(२) मो लनदे शिका नगयऩालरका ऺेत्रबय रागू हुनेछ य ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ

ु ै यहे फसेको बए ऩलन लनजको हकभा
कय फुझाउनु ऩने दाफमत्व बएको व्मशि जहाॉसक
सभेत रागू हुनेछ ।

(३) मो लनदे शिका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गये को लभलतदे शख रागू हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा : फवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मो लनदे शिकाभा ,–

(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनु ऩछय साथै मस
िब्दरे सुमोदम नगयऩालरकाको कय तथा गैय कय रगाउने य उठाउने सम्फधधभा
ब्मावस्थ गनय फनेको ऐन २०७५ सभेतराइ फुझाउने छ ।

(ख) “कय” बन्नारे ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको

ॉ ीगत रगानी, व्मवसामको प्रकृलत य आलथयक कायोफायका आधायभा
व्मवसामभा ऩूज
फगीकयण गयी दताय य नवीकयणभा रगाउन सक्ने व्मवसाम कयराई सम्झनुऩछय
य मो िब्दरे व्मवसाम कयको अलतरयि प्रचलरत कानून फभोशजभ सोभा राग्ने
फक्मौता वा जरयवाना िुल्क वा जरयवाना सभेतराई जनाउॉ छ ।

(ग) “कय अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत सम्झनु ऩछय य

सो िब्दरे कय अलधकृतको रुऩभा काभ गनय शजम्भेवायी प्राप्त प्रभुख प्रिासकीम
अलधकृतद्वाया प्रत्मामोशजत अलधकाय प्रमोग गने नगयऩालरकाको अलधकृत स्तयको
कभयचायीराई सभेत जनाउॉ छ ।
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(घ) “कय एकाई” बन्नारे नगयऩालरकाभा कय सम्फधधी काभ, कामयवाही य लनणयम गने
शजम्भेवायी प्राप्त कामयऩालरकाको कामायरम अधतयगतको वडा कामायरम, कय
सङ्करन केधद्र वा िाखा वा याजस्व प्रिासनका रालग गठन गरयएको प्रिासलनक
एकाइ सम्झनुऩछय ।

(ङ) “कयदाता” बन्नारे ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ कय लतनुऩ
य ने दाफमत्व बएका
व्मशि, पभय वा सॊ स्थाराई सम्झनु ऩदयछ य मो िब्दरे कय अलधकृतरे कुनै
कयको फववयण फुझाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कायफाही िुरु गये को
व्मशिराई सभेत जनाउॉ छ।
(च) “कामयऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगय कामयऩालरकाराई सम्झनु ऩदयछ ।
(छ) लनदे शिका बन्नारे व्मवसाम कय सम्फशधध लनदे शिका–२०७७ सम्झनु ऩदयछ ।
(ज) “कामायरम” बन्नारे नगय कामयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩदयछ य मो िब्दरे
नगयऩालरकाको सॊ गठन सॊ यचनाभा यहेका िाखा वा याजस्व प्रिासनका रालग
गठन गरयएको प्रिासलनक एकाई वा वडा कामायरम सभेतराई जनाउॉ छ ।
(झ) “नगयऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका सम्झनु ऩदयछ ।

(ञ) “व्मवसाम” बन्नारे नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गरयने कुनै ऩलन प्रकायको

उद्योग, व्माऩाय, ऩेिा वा मस्तै अधम प्रकृलतका व्मावसाफमक कायोफाय सम्झनु
ऩदयछ।

(ट) “वडा कामायरम” बन्नारे नगय कामयऩालरका अधतगयतको वडा कामायरमराई सम्झनु
ऩदयछ ।

(ठ) “प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को

दपा ८४ फभोशजभ लनमुि नगयऩालरकाको प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतराई
सम्झनु ऩदयछ।

ऩरयच्छे द २

व्मवसामदताय, नवीकयण य वगीकयण सम्फधधी व्मवस्था
३. दताय गयी व्मवसाम सञ्चारन गनुऩ
य ने : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गनय चाहने
व्मशि, पभय वा कम्ऩलन वा

सॊ स्थारे अलबरेख प्रमोजनको रालग नगयऩालरकाभा

व्मवसाम दताय गनुऩ
य नेछ ।

तय, व्मवसाम सञ्चारन गनुऩ
य ूव य प्रचलरत कानून फभोशजभ तोफकएको लनकामफाट अनुभलत
लरनुऩने अवस्थाभा सम्फशधधत लनकामफाट अनुभलत लरनुऩने दाफमत्व व्मवसाम सञ्चारन
गने व्मशिको हुनेछ। प्रचलरत कानुनरे लनषेध गये को ऺेत्रभा व्मवसाम दताय य
सञ्चारन गनय ऩाइने छै न ।
(२) मो लनदे शिका

प्रायम्ब हुन ु अगावै नगयऩालरकाभा दताय नगयी सञ्चारन बैयहेका

व्मवसाम सभेत मस लनदे शिका

फभोशजभ अलनवामय रुऩभा दताय गयाउनु ऩनेछ ।

2

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ व्मवसाम दताय गने प्रमोजनका रालग कामायरमरे लनशित

अवलध तोकी व्मवसाम दताय गयाउन अनुसूची–१ फभोशजभको ढाॉचाभा सूचना प्रकािन
गनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सूचनाराई कामायरमरे ये लडमो, टे लरलबजन, ऩत्रऩलत्रका,
नगयऩालरकाको वेबऩेज, नगय एप्स य पेसफुक ऩेजरगामत अधम उऩमुि सॊ चाय
भाध्मभद्वाया प्रचाय प्रसायको व्मवस्था लभराउन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (२) फभोशजभ दताय नगयी सञ्चारन बएका व्मवसामराई कामायरमरे
लनजरे लतनुऩ
य ने कय असुर उऩय गयी व्मवसाम फधद गनय÷गयाउन सक्नेछ ।
४. व्मवसाम दतायको रालग दयखास्त ददने य दताय गने: (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्मवसाम

सञ्चारन गनय चाहने व्मशि वा सॊ स्थारे अनुसूची–२ भा उशल्रशखत ढाॉचाभा कामायरमभा
दयखास्त ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको दयखास्त ददॉ दा दे हामका फववयण तथा कागजात सभेत
सॊ ग्रन गये को हुनऩु नेछ :

(क) व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरफऩ
(ख) प्रचलरत कानून फभोशजभका लनकामफाट व्मवसाम दताय य इजाजत प्राप्त
गये को प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ
(ग) गैय नेऩारी नागरयकको हकभा सम्फशधधत दे िको नागरयकता वा नागरयक
जलनने आइ.लड. काडयको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ
(घ) सम्फशधधत वडा कामायरमको लसपारयस
(ङ) कामायरमरे तोकेको अधम फववयण तथा कागजातहरु
(च) सञ्चारकको दुई प्रलत ऩासऩोटय साईजको पोटो ।
(छ) बाडाभा बए घय धनी सॉगको सम्झौता ऩत्र ।

(ज) साझेदायी व्मवसाम सञ्चारन बएको बए सो को सम्झौता ऩत्र ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ दयखास्त प्राप्त बएऩलछ कामायरमरे सो उऩय आवश्मक

जाॉचफुझ गयी आलथयक ऐनभा तोफकए फभोशजभको दतायिल्ु क लरई व्मवसाम दताय
गनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ व्मवसाम दताय बएऩलछ कय एकाईरे दताय बएको
व्मवसामको फववयण अनुसूची–३ फभोशजभको व्मवसाम दताय फकताफभा उल्रेख
गयी व्मवसामको रगत कामभ गनेछ ।

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ व्मवसाम दताय बएऩलछ कय एकाईरे लनवेदकराई अनुसूची
–४ को ढाॉचाभा व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउनेछ ।
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(६) वडा कामायरमभै व्मवसाम दताय गने व्मवस्था लभराइएको अवस्थाभा मस दपा
फभोशजभ व्मवसाम दतायको रालग दयखास्त लरने य व्मवसाम दताय गयी प्रभाणऩत्र
ददने कामय सम्फशधधत वडा कामायरमरे गनेछ ।
(७) उऩदपा (६) फभोशजभ दताय बएका व्मवसामहरुको फववयण भालसक रुऩभा याजश्व
िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(८) कुनै व्मशिको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एकबधदा फढी स्थानभा व्मवसाम
सञ्चारन गनुऩ
य ने बएभा प्रचलरत कानूनभा अधमथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा
फाहेक छु ट्टाछु ट्टै व्मवसाम दताय गयाउनु ऩनेछ ।
(९) एक ऩटक व्मवसाम दताय बएऩलछ दताय खाये जीको लनवेदन नऩये सम्भ सो व्मवसाम
सञ्चारनभा यहेको भानी कय असूर गरयनेछ ।
(१०) कामायरमरे मस दपा फभोशजभ दताय बएका व्मवसामको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ
सफहत दताय सम्फधधी फववयण वाफषयक रुऩभा सम्फशधधत आधतरयक याजस्व
कामायरम वा कयदाता सेवा कामायरमराई सभेत ऩठाउनु ऩनेछ ।
५. व्मवसाम नवीकयण गनुऩ
य ने : (१) दपा ४ फभोशजभ दताय बएका ब्मवसामीहरुरे वाफषयक
रुऩभा व्मवसाम कय च ुिा गयी व्मवसामको नवीकयण गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कय च ुिा गयी नवीकयण गयाउने कामय प्रत्मेक आलथयक
वषय लबत्र गयाई सक्नुऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ कयच ुिा गयी नफवकयण गने कामय चारु आलथयक वषयको
आशश्वन भसाधतलबत्र गने कयदाताराई नगयऩालरकाको प्रचलरत कानून फभोशजभ
छु ट सुफवधा उऩरब्ध गयाउन सफकनेछ ।
६. घुम्ती वा सेवा केधद्र सञ्चारन गनय सफकने : (१) कामायरमरे मस लनदे शिका फभोशजभ

व्मवसामको दताय, नवीकयण य खाये जी सम्फधधी कामयको सहजताका रालग व्मवसामीराई
ऩामक ऩने स्थानभा घुम्ती सेवा सञ्चारन गनय सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

घुम्ती

सेवा

सञ्चारनका

रालग

नगयऩालरकाभा

फिमािीर व्मवसाफमक तथा ऩेिागत सॊ घ÷ सॊ स्थाहरुसॉग सभधवम गनय सक्नेछ ।
७. व्मवसामको वगीकयण सम्फधधी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे व्मवसाम कय
प्रमोजनका रालग आफ्नो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हुने व्मवसामराई व्मवसामको फकलसभ,
ॉ ी रगानी एवॊ स्थानगत अवस्था सभेतका आधायभा चारु आलथयक
कायोफाय तथा ऩूज
ऐनभा तोफकए फभोशजभ हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ वगीकयण गने कामय व्मवसाम दताय गदायकै फखत गरयने य
सोको व्महोया व्मवसाम प्रभाणऩत्रभा नै उल्रेख गनुऩनेछ ।

(३) कय अलधकृतरे व्मवसाम कय लनधाययण गदाय उऩदपा (१) फभोशजभ कामभ
गरयएको वगीकयणराई आधाय भानी गनुऩ
य नेछ ।
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ऩरयच्छे द – ३
फववयण हेयपेय सम्फधधी व्मफस्था

८. फववयण हेयपेय बएभा जानकायी गयाउनुऩने : (१) कयदातारे व्मवसाम सञ्चारन गदाय
लनवेदन साथ ऩेि गये का फववयणभा हेयपेय, ऩरयवतयन वा नाभसायी गनुऩ
य ने बएभा
त्मसको कायण ऩये को लभलतरे तीस ददनलबत्र लनवेदन भापयत दताय बएको कय इकाइभा
जानकायी ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩये भा कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी
व्महोया भनालसव दे शखएभा लनवेदन ऩये को ऩैंतीस ददनलबत्र फववयण हेयपेय बएको
कायण व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्तु तथा सेवाको फकलसभभा सॊ िोधन
हुने यहेछ बने सो प्रकृलतको व्मवसामको रालग तोफकएको कय यकभ य फववयण

हेयपेय वाऩत आलथयक ऐनभा तोफकएको दस्तुय लरई फववयण सॊ िोधन गरयददनु
ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊ िोधन गरयएको फववयणको व्महोया कय एकाइरे
व्मवसाम दताय फकताफ य प्रभाणऩत्रभा सभेत उल्रेख गयी सोको फववयण ऩधर ददन
लबत्र सम्फशधधत आधतरयक याजस्व कामायरम वा कयदाता सेवा कामायरमभा य
याजश्व िाखाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्तु तथा सेवाको

फकलसभभा ऩरयवतयन बै कामभ हुने नमाॉ प्रकृलतको व्मवसामको कय साफवकको

प्रकृलतको व्मवसामको लनलभत्त तोफकएको कयबधदा फढी राग्ने बएभा सो पयक
यकभ भात्र असुर गरयनेछ य कभ राग्ने अवस्थाभा आगाभी आलथयक वषयदेशख
नमाॉ कामभ हुने दयरे कय लरने गयी चारु आलथयक वषयको हकभा साफवककै
प्रकृलत फभोशजभ कय असुर गरयनेछ ।

(५) मस दपा फभोशजभ फववयण हेयपेय सम्फधधी कामय वडा कामायरम भापयत हुने

व्मवस्था लभराइएको अवस्थाभा हेयपेय बएको फववयण ऩधर ददनलबत्र कय एकाइ
य सम्फशधधत आधतरयक याजस्व कामायरम वा कयदाता सेवा कामायरमराई
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

९. साझेदाय थऩघट य ठाउॉ सायी सम्फधधी प्रकृमा : (१) एक व्मशि वा एकबधदा फढी
व्मशिको नाभभा दताय कामभ बएको व्मवसामभा साझेदाय थऩघट गनुय ऩये भा आवश्मक
कागजात सभेत सॊ रग्न याखी कामायरमभा लनवेदन ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन ऩये भा सम्फशधधत कय एकाइरे आवश्मक जाॉचफुझ
गयी चारु आलथयक वषय सम्भको कय असुर गयी आलथयक ऐनभा तोफकएको दस्तुय
लरई प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतको स्वीकृलतरे वा
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कय अलधकृतरे साझेदाय

थऩघट सम्फधधी फववयण कामभ गयी सोको जानकायी सम्फशधधत व्मफसामी य
वडा कामायरमराई सभेत ददनु ऩनेछ ।
(३) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र एक स्थानभा सञ्चारनभा यहेको व्मवसाम नगयऩालरका
ऺेत्रलबत्रकै अको स्थानभा ठाउॉ सायीको रालग लनवेदन ऩये भा कय एकाईरे
आवश्मक जाॉचफुझ गयी चारु आलथयक वषय सम्भको कय असुर गयी कामायरमको
रगत तथा व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्रभा सभेत फववयण अध्मावलधक गरयददनु
ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ठाउॉ सायी बएको जानकायी सम्फशधधत वडा तथा
साफवकको वडा कामायरम य सम्फशधधत आधतरयक याजस्व कामायरम वा कयदाता
सेवा कामायरमराई सभेत ददनुऩनेछ ।
(५) गाउॉ ÷नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेको व्मवसाम नगयऩालरका ऺेत्रबधदा
फाफहय अको स्थानभा ठाउॉ सायीको रालग लनवेदन ऩये भा कय एकाईरे जाॉचफुझ गयी
चारु आलथयक

वषयसम्भको

कय

असुर

गयी

कामायरमको

रगतभा

फववयण

अध्मावलधक गयी ठाउॉ सायी जाने स्थानीम तहराई रेखी ऩठाई सोको जानकायी
सम्फशधधत व्मवसामी य वडा कामायरमराई सभेत ददनु ऩनेछ ।
(६) उऩदपा (२), (४) य (५) फभोशजभको जानकायी प्राप्त बएऩलछ सम्फशधधत वडा
कामायरमरे आफ्नो व्मवसाम रगत फकताफभा फववयण जनाई रगत अध्मावलधक
गनुय ऩनेछ ।
(७) उऩदपा (५) फभोशजभ रगत खाये जको रालग रेखी गएऩलछ तोफकएको सभमलबत्र
सम्फशधधत कामायरमभा गई व्मवसामको दताय रगत कामभ गयाउनु सम्फशधधत
व्मवसामीको कतयव्म हुनेछ ।

१०. फववयण भागगनय य लनदे िन ददनसक्ने : (१) कुनै ऩेिा, व्मवसाम वा व्माऩायको
सम्फधधभा फववयण फुझाउनु ऩने दाफमत्व बएको व्मशि, पभय, सॊ स्था वा कम्ऩनीरे

फववयण नफुझाएभा वा फववयण दाशखरा गदाय व्महोया पयक ऩायी दाशखरा गये को बनी

िॊका गनय सफकने आधाय य कायण बएभा कय अलधकृतरे लनजराई आधाय य कायण
खोरी फववयण दाशखरा गनय आदे ि ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आदे ि प्राप्त बएभा सम्फशधधत व्मशिरे सो आदे ि प्राप्त
बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र कय एकाइभा फववयण दाशखरा गनुय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभको म्मादलबत्र फववयण दाशखरा गनय नसक्ने सम्फशधधत
व्मशिरे आधाय कायण खोरी सभमावधी थऩको रालग लनवेदन ददएभा प्रभुख
प्रिासकीम अलधकृतरे औशचत्म हेयी तीस ददनसम्भको सभमावलध थऩ ददन
सक्नेछ।

6

(४) मस लनदे शिका फभोशजभ दताय बएका ऩेिा वा व्मवसाम सञ्चारन गदाय साभाशजक
सदाचाय कामभ याख्नुऩनेछ य मस सम्फधधभा कामायरमरे ददने लनदे िनको ऩारना
गने गयाउने दाफमत्व सम्फशधधत व्मवसामीको हुनेछ ।
ऩरयच्छे द ४

कय फुझाउने दाफमत्व, कय लनधाययण य कय दाशखरा
११. कय फुझाउने दाफमत्व : (१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रको व्माऩाय, व्मवसाम वा
ॉ ीगत रगानी य आलथयक कायोफायका आधायभा फगीकयण गयी व्मवसाम दताय
सेवाभा ऩूज

य नवीकयणभा सबाद्वाया स्वीकृत आलथयक ऐनरे तोकेको दयभा व्मवसाम कय रगाउने
य उठाउनेछ ।

(२) ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ व्मवसाम कय फुझाउने दाफमत्व व्मवसाम सञ्चारन
गने व्मशि वा लनजको प्रलतलनलधको हुनेछ।

(३) कुनै व्मवसामको सम्फधधभा उऩदपा (२) फभोशजभ कय फुझाउने दाफमत्व
एकबधदा फढी व्मशि उऩय यहेछ बने कय फुझाउने दाफमत्व सफैको सभान हुनेछ
य उनीहरुभध्मे आऩसी सहभतीको जुनसुकै व्मशिरे कय फुझाउन सक्नेछ ।
तय, सफै कयदाताफाट दाभासाहीरे बाग गयी कय असुर गरयने छै न ।
(४) ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ कय लतनुऩ
य ने व्मशि नाफारक यहेछ बने लनजरे
फुझाउन ऩने कय लनजको अलबबावक वा लनजको सॊ यऺकरे लतनुऩ
य नेछ ।
(५) ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ व्मवसाम दताय गयाउने, तोफकएको सभमभा फववयण
ऩेि गने, फुझाउनु ऩने कय तथा िुल्क वा जरयवाना वा व्माज हजायना सभमभै
दाशखरा गने, कय अलधकृत वा कामायरमरे भाग गये को सूचना वा तथमाॊक सभमभै
उऩरब्ध गयाई सहमोग ऩुमायउने दाफमत्व सभेत कयदाताको हुनेछ ।

१२. कय लनधाययण : (१) कयदातारे दपा ४ फभोशजभ व्मवसाम दताय गदाय ऩेि गये को

फववयण य ऩरयच्छे द ३ फभोशजभ हेयपेय बएको फववयण सभेतका आधायभा कय
अलधकृतरे कय लनधाययण गनेछ ।
(२) मस लनदे शिका

फभोशजभ कयदातारे ऩेि गये को लफवयण गरत वा झुठो दे शखएभा

वा फववयण मथाथय दे खाएको बनी फवश्वास गनय सफकने भनालसफ कायण नदे शखएको
अवस्थाभा कय अलधकृतरे याजश्व ऩयाभिय सलभलतको ऩयाभियभा कय ऩरयऺण गयी
कय लनधाययण गनय सक्नेछ ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोशजभ

कय

लनधाययण

गनुऩ
य ने

दे शखएभा

कय

अलधकृतरे

कयदाताराई आधाय य कायण खुराई आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेि गनय ऩधर ददनको
सूचना ददनु ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सूचना प्राप्त बएकोभा कयदातारे सूचनाभा तोफकएको
म्मादलबत्र आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेि गनुय ऩनेछ ।
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(५) कय अलधकृतरे उऩदपा (४) फभोशजभ तोफकएको म्मादलबत्र स्ऩष्टीकयण ऩेि
गये कोभा सो सभेतराई आधाय भानी तथा स्ऩष्टीकयण ऩेि नगये को अवस्थाभा मस
दपा फभोशजभ कय लनधाययण गनुय ऩनेछ ।

१३. कय लनधाययणको सूचना : (१) दपा १२ फभोशजभ कय अलधकृतफाट कय लनधाययण
बएऩलछ कयदातारे फुझाउनु ऩने कय यकभ, स्थान, सभम सीभा य फैं क खाता नम्फय

सभेत उल्रेख गयी अनुसूची–५ फभोशजभको ढाॉचाभा कयदाताराई कय लनधाययणको
सूचना ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कय लनधाययणको सूचना प्राप्त बएऩलछ कयदातारे सो
सूचनाभा उशल्रशखत स्थान य सभम सीभालबत्र कय दाशखरा गनुय ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभ तोफकएको फैं क खाताभा कय दाशखरा गये को अवस्थाभा
कयदातारे त्मसको फैं क बौचय कामायरमभा फुझाउनु ऩनेछ ।
(४) कामायरमरे मस लनदे शिका फभोशजभ लनधाययण गरयएको कय फवद्युतीम भाध्मभफाट
सभेत ब ुिानी गने व्मवस्था लभराउन सक्नेछ ।

१४. कय दाशखरा गनुऩ
य ने : (१) मस लनदे शिका फभोशजभ प्रत्मेक आलथयक वषयको लनलभत्त
लतनुऩ
य ने कय यकभ सोही आलथयक वषयको आषाढ भसाधतलबत्र कामायरमभा दाशखरा गनुय
ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन कयदातारे चाहेभा कुनै
आलथयक फषयको कय यकभ कामायरमरे

तोकेको फैं क खाताभा अशघल्रो वषयभा सभेत

दाशखरा गनय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ अलिभ रुऩभा कय दाशखरा गदाय ऩाउने छु ट सुफवधा
नगयऩालरकाको प्रचलरत कानूनभा तोफकए फभोशजभ हुनेछ ।

१५. कय दाशखराको लनस्सा ददनुऩने : कयदातारे ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ फुझाउनु
ऩने कय यकभ दाशखरा गये ऩलछ कामायरमरे कयदाताराई तत्कार त्मसको लनस्सा ददनु
ऩनेछ ।
१६. कय असूरी सम्फधधी व्मवस्था : (१) ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ असूर उऩय
गनुऩ
य ने कय वाऩतको यकभ कयदातारे दपा १४ फभोशजभ तोफकएको अवलधभा
दाशखरा नगये भा कय अलधकृतरे प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतको ऩूव य स्वीकृलत लरई
दे हामको एक वा एकबधदा फढी तरयका अऩनाई कय असूर गनय सक्नेछ :
(क) कयदाताराई फपताय गनुऩ
य ने बए त्मसभा कट्टी गये य ।
(ख) नेऩार सयकाय, प्रदे ि सयकाय, नगयऩालरका वा सयकायी स्वालभत्वका
सॊ घ/सॊ स्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट कट्टी गनय रगाएय।
(ग) फैं क वा फवत्तीम सॊ स्थाभा यहेको कयदाताको यकभफाट कट्टी गनय रगाएय ।
(घ) कयदाताको कायोफाय योक्का गये य ।
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(ङ) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩशत्त दावी वा योक्का गये य ।
(च) कयदाताको सम्ऩशत्त एकैऩटक वा ऩटक-ऩटक गयी तोफकए फभोशजभ लरराभ
फविी गये य ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रकृमा प्रायम्ब गनुअ
य शघ कयदाताराई ऩधर ददनको
म्माद सफहत लरशखत जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोशजभ लरराभको कामयवाही िुरु बएऩलछ सो

कामयवाही सभाप्त हुन ु ऩूव य कय दाशखरा गनय ल्माएभा फुझाउन फाॉकी कय यकभको
थऩ ऩाॉच प्रलतित िुल्क सफहत असूर गरयनेछ ।

(४) लरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे लतनुऩ
य ने कय यकभबधदा फढी बएभा फढी
बएजलत यकभ साठ्ठी ददनलबत्र सम्फशधधत कयदाताराई फपताय ददनुऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोशजभ यकभ फपताय गदाय लनजरे उऩरब्ध गयाएको फैं क खाताभा
जम्भा गरयददनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ५
व्मवसाम दताय खाये जी, स्थगन तथा दण्ड जरयवाना

१७. व्मवसाम दताय खाये ज वा स्थगन गनय सफकने् (१) कुनै कयदातारे व्मवसाम फधद गनय
चाहेभा मस ऐन फभोशजभ राग्ने कय फुझाई व्मवसाम दताय खाये ज वा स्थगन गनय
लनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन नऩये सम्भ व्मवसाम सञ्चारनभै यहेको भानी कय
असुर उऩय गरयनेछ ।
(३) व्मवसामीरे मस लनदे शिका फभोशजभ दताय बएको व्मवसाम फधद गनय वा स्थगन
गनय चाहेभा सोको कायण खोरी सम्फशधधत वडा कामायरमभा लनवेदन ददनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ वडा कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ
गयी चारु आलथयक वषयसम्भको कय यकभ असूर गयी व्मवसाम स्थगन तथा
खाये जीको रालग कय एकाईभा लसपारयस सफहत ऩठाउनु ऩनेछ ।
(५) उऩदपा (४) फभोशजभ वडा कामायरमफाट लसपारयस बै आएऩलछ कय एकाइरे
कागजात अध्ममन गयी रगत कट्टा तथा स्थगन फाऩत आलथयक ऐनभा तोफकएको
दस्तुय लरई रगत कट्टा वा स्थगन लनवेदकको भाग फभोजलभ गयी सोको
जानकायी सम्फशधधत वडा कामायरम, व्मफसामी य सम्फशधधत आधतरयक याजस्व
कामायरम वा कयदाता सेवा कामायरमराई ददनुऩनेछ ।

(६) मस दपाभा अधमत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन मो लनदे शिका रागु हुन ु
ऩुव य दताय बई फवगत दे शख नै सञ्चारनभा नयहेका व्मवसामको हकभा रगत
कट्टाको रालग कामायरमरे लनशित अवलध तोकी आवश्मक प्रभाण सफहत लनवेदन
ऩेि गनय सूचना प्रकािन गनय सक्नेछ ।
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(७) उऩदपा (६) फभोशजभ रगत कट्टा गदाय अऩनाउनु ऩने अधम फवलध सभम सभमभा
कामयऩालरकारे तोफकददए फभोशजभ हुनेछ।

१८. जरयवाना तथा थऩ दस्तुय राग्ने : (१) ऐन य मस लनदे शिका फभोशजभ कय
फुझाउनुऩने अवलधलबत्र कय नफुझाएभा आलथयक ऐनभा तोफकएको दयभा जरयवाना सफहत
कय असुर गरयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन दपा १७ को उऩदपा
(६) फभोशजभ रगत कट्टा हुने व्मवसामको हकभा मस दपा फभोशजभको जरयवाना
रगाइने छै न ।

१९. कय नलतनेको फववयण प्रकािन गनय सक्ने : नगयऩालरकारे ऐन तथा मस लनदे शिका
फभोशजभ लतनुय फुझाउनु ऩने कय यकभ दाशखरा नगने

व्मशि वा सॊ स्थाको नाभ

कामयऩालरकाफाट लनणयम गयी लनयधतय ३ फषय नलतये भा सावयजलनक गनय सक्नेछ ।
२०. व्मवसाम सॊ चारन नबएको लसपारयस ददनसक्ने : (१)प्रचलरत कानून फभोशजभ दताय
बएका व्मवसाम फवफवध कायणरे सञ्चारनभा नै आउन नसफक व्मवसाम वधदका रालग
सम्फशधधत लनकामको नाभभा लसपारयस लरन चाहने व्मशिरे सोको

फवस्तृत कायण

उल्रेख गयी सम्बव बएसम्भका प्रभाण सॊ रग्न याखी सम्फशधधत वडा कामायरमभा
लनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ वडा कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ
गयी व्महोया भनालसव दे शखन आएभा आलथयक ऐनभा तोफकएको दस्तुय लरई व्मवसाम
सञ्चारनभा नयहेको व्महोया खुराई आफ्नो रगतभा कट्टा गयी व्मवसाम खाये जीको
रालग सम्फशधधत लनकामभा लसपारयस गने य सोको जानकायी कय एकाइराई सभेत
ददनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोशजभ वडा कामायरमफाट गरयने रगत सम्फधधी अधम लनदे शिका
सभम सभमभा कामयऩालरकारे तोफकददए फभोशजभ हुनेछ।

२१. व्मवसाम दताय÷नवीकयण नगयी सॊ चारन गये भा कायवाही हुने : (१) नगयऩालरका
ऺेत्रलबत्र प्रचलरत कानून य मस लनदे शिका फभोशजभ दताय वा नवीकयण नगयी व्मवसाम

सॊ चारन गये को ऩाइएभा कामायरमरे सम्फशधधत व्मवसामीराई ऩैलतस ददनको म्माद ददई
व्मवसाम दतायको रालग ऩत्राचाय गनुऩ
य नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ व्मवसाम दताय वा नवीकयणका रालग जनाउ ददएको
लभलतरे ऩैलतस ददनलबत्र व्मवसाम दताय वा नवीकयण नगये भा सम्फशधधत व्मशिको
हकभा नगयऩालरकाफाट प्रवाह हुने सफै

फकलसभका सेवा सुफवधाहरु फधद गनय

सफकनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सेवा सुफवधा योक्का याखेको तीन भफहनालबत्र ऩलन व्मवसाम
दताय वा नवीकयण नगयी व्मवसाम सॊ चारन गये भा नगयऩालरकारे फाॉकी फक्मौता कय
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तथा जरयवाना दपा १६ को उऩदपा (१) फभोशजभ असुर उऩय गयी दताय खाये जीका
रालग सम्फशधधत लनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजभ दताय खाये जीका रालग रेखी ऩठाउनु ऩूव य त्मस्ता
व्मवसामीको सूची सावयजलनक गनय सफकनेछ ।
(५) मस दपा फभोशजभ व्मवसाम वधदको रालग सम्फशधधत लनकामभा रेशख ऩठाउनु
ऩूव य सम्फशधधत व्मवसामीराई आफ्नो सपाई ऩेि गने ऩमायप्त भौका ददनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द – ६
फवफवध
२२. प्रलतलरफऩ ददन सक्ने : (१) व्मवसामको दताय प्रभाणऩत्र हयाएभा, च्मालतएभा वा मस्तै
अधम कायणरे नमाॉ प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउनु ऩने अवस्था बएभा कय एकाईरे
आवश्मक जाॉचफुझ गयी आलथयक ऐनरे तोकेको प्रलतलरफऩ दस्तुय लरई प्रलतलरफऩ
प्रभाणऩत्र जायी गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन नवीकयण गने भहर खारी
नबएको अवस्थाभा नमाॉ प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउॉ दा मस दपा फभोशजभको दस्तुय
राग्ने छै न ।

२३. प्रोत्साहन गनय सक्ने : नगयऩालरकारे एकर भफहरा, सीभाधतकृत य उत्ऩीलडत वगय तथा
फवऩन्न मुवाको उद्यभिीरता फवकासराई मोगदान ऩुमायउने प्रकृलतका व्मवसामराई
प्रवद्र्धन गनय आलथयक ऐन तथा वाफषयक नीलत तथा कामयिभभापयत आवश्मक व्मवस्था
गनय सक्नेछ ।
२४. श्रलभक सम्फधधी व्मवस्था : व्मवसामरे नेऩारको प्रचलरत श्रभ ऐन तथा श्रभसॉग
सम्फशधधत प्रचलरत लनमभ कानूनको ऩूण य ऩारना गनुऩ
य नेछ ।
२५. पोहोयभैरा तथा वातावयण व्मफस्थाऩन् (१) सॊ घीम तथा प्रदे ि कानून फभोशजभ
प्रायशम्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गयी सञ्चारन गनुऩ
य ने
व्मवसामको हकभा प्रचलरत कानून फभोशजभ सम्फशधधत लनकामको स्वीकृलत लरनुऩने
दाफमत्व सम्फशधधत व्मवसामीको हुनेछ।

(२) नगयऩालरकालबत्र सञ्चारन हुने उद्योग वा व्मवसामरे उत्ऩादन वा उत्सजयन गये को
पोहोयभैरा य प्रदुषणको व्मवस्थाऩन गने शजम्भेवायी स्वमभ् व्मवसामी कै हुनेछ ।

(३) व्मवसाम सञ्चारनको िभभा उत्ऩादन हुने औद्योलगक, स्वास्थम सॊ स्थाजधम य
हानीकायक पोहोयभैरा फाहेकको अधम साधायण पोहोयभैरा नगयऩालरकारे चाहेभा
तोकेको सेवािुल्क लरई व्मफस्थाऩन गरयददन सक्नेछ ।

२६. व्मवसामीरे साभाशजक उत्तयदाफमत्व फहन गनुऩ
य ने: (१) व्मवसामीरे प्रचलरत कानून
फभोशजभ

तोफकएको

नापाको

अॊ ि

साभाशजक

उत्तयदाफमत्व

नगयऩालरकालबत्र साभाशजक सेवाभा खचय गनुय ऩनेछ ।
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िीषयकभा

छु ट्याई

(२)

कामायरमरे

स्थानीम

आवश्मकता

य

औशचत्मका

आधायभा

व्मवसामीराई

साभाशजक उत्तयदाफमत्व िीषयकभा छु ट्याइएको यकभ खचय गने ऺेत्र तोक्न सक्नेछ ।
(३) मस दपा फभोशजभ साभाशजक सेवाभा गरयएको खचयको फववयण व्मफसामीरे
कामायरमभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
२७. वडा

कामायरमको शजम्भेवायी: (१)आफ्नो

वडालबत्र सञ्चारनभा यहेका व्माऩाय,

व्मवसामको अलबरेख अनुसूची–६ फभोशजभको ढाॉचाभा अद्यावलधक गयी सोको फववयण
याख्ने शजम्भेवायी सम्फशधधत वडा कामायरमको हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ वडा कामायरमभा फववयण अध्मावलधक नहुॉदासम्भ
नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको सम्ऩूण य फववयण कय एकाइभा याशखनेछ । साथै प्रत्मेक
फषयको श्रावण भसाधतभा व्मवसामीको फववयण कय इकाईरे याजश्व िाखाभा ऩठाउनु
ऩने छ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बएता ऩलन दपा ९ फभोशजभ साझेदाय
थऩघट तथा व्मवसामको ठाउॉ सायी सम्फधधी कामय कामयऩालरकाको कामायरमफाट
सम्ऩादन गरयनेछ ।
२८. अलधकाय प्रत्मोजन गनय सफकने : मस लनदे शिका कामयधवमनको रालग कामयऩालरका वा

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतभा लनहीत यहेको अलधकाय भातहतका कय अलधकृतराई
प्रत्मामोजन गनय सफकनेछ ।

२९. फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय : (१)मस लनदे शिका कामायधवमनको लसरलसराभा
कुनै फाधा अड्काउ ऩये भा सो पुकाउने अलधकाय कामयऩालरकाराई हुनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अलधकायको प्रमोग गदाय ऐन य मस लनदे शिकाको
भूरबूत कुयाराई असय नऩने गयी भात्र गनय सफकनेछ ।

३०. फचाउ : (१) मस लनदे शिकाभा रेशखएका कुयाभा मसै फभोशजभ य नरेशखएको कुयाभा
प्रचलरत कानून फभोशजभ हुनेछ ।

(२) मस अशघ नगयऩालरकाफाट बए गये का काभहरुमसै लनदे शिका फभोशजभ बए गये को
भालननेछ ।
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अनुसूची–१
(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फशधधत)
सूमोदम नगयऩालरका,
नगय कामयऩालरकाको कामायरम, फपक्कर, इराभ
व्मवसाम दताय गने सम्फधधी अत्मधत जरुयी सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकाशित लभलत २०७..।...।....

नेऩारको सॊ फवधानको अनुसूची–८, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा
५८ तथा मस नगयऩालरकाको व्मवसाम कय लनदे शिका,२०७७ को दपा ३ को उऩदपा

(२) फभोशजभ हारसम्भ नगयऩालरकाभा दताय नगयी सञ्चारनभा यहेका कुनै ऩलन प्रकायको
उद्योग, व्माऩाय, ऩेिा वा मस्तै अधम प्रकृलतका व्मावसाफमक कायोफाय गने व्मशि, पभय वा

कम्ऩनीरे मो सूचना प्रकािन बएको ३५ (ऩैलतस) ददनलबत्र दे हामका फववयण तथा कागजात
सॊ रग्न याखी नगयऩालरकाको कामायरम वा सम्फशधधत वडा कामायरमभा लनवेदन ददनु हुन
सम्फशधधत सफैको जानकायीको रालग मो सूचना प्रकाशित गरयएको छ। मस सूचनाको म्माद
लबत्र लनवेदन ऩेि नगयी सञ्चारन हुने व्मवसामराई

नगयऩालरकाको व्मवसाम कय

लनदे शिका, २०७७ को दपा १६ फभोशजभ लनजराई कामायरमफाट फपताय गनुऩ
य ने बए त्मसभा
कट्टी गये य वा नेऩार सयकाय, प्रदे ि सयकाय, नगयऩालरका वा सयकायी स्वालभत्वका
सॊ घसॊ स्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट कट्टी गनय रगाएय वा फैं क वा फवत्तीम सॊ स्थाभा
यहेको कयदाताको यकभफाट कट्टी गनय रगाएय वा कयदाताको कायोफाय योक्का गये य वा
कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩशत्त दावी वा योक्का गये य वा कयदाताको सम्ऩशत्त एकैऩटक
वा ऩटकऩटक गयी लरराभ फविी गये य लनजफाट लरनुऩने व्मवसाम कय असूर उऩय गयी
सोही लनदे शिकाको दपा ३ को उऩदपा (५) फभोशजभ व्मवसाम फधदको कायवाही सभेत
चराउन सफकनेछ ।

(क) व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ
(ख) प्रचलरत कानून फभोशजभ सम्फशधधत लनकामफाट व्मवसाम दताय य इजाजत प्राप्त गये को
प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ
(ग) गैयनेऩारी नागरयकको हकभा सम्फशधधत दे िको आइ.लड. काडय वा ऩरयचम ऩत्र वा
नागरयक जलनने प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ

(घ) सम्फशधधत वडा कामायरमको लसपारयस वा सजयलभन भुच ुल्का
(ङ) व्मवसाम सञ्चारनभा यहेको अवलध खुल्ने कागजातहरु (घय बाडा, ऩानी, फवजुरीको
भहिुर लतये को यलसद, कय कामायरमभा कय फुझाएको यलसद वा अधम मस्तै कागजात)
(च) सञ्चारकको दुईप्रलत ऩासऩोटय साईजको पोटो ।
(छ) बाडाभा बए घयधनी सॉगको सम्झौता ऩत्र ।
(ज) साझेदायी व्मवसाम सधचारन बएको बए सो को सम्झौता ऩत्र ।
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अनुसूची–२
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशधधत)
व्मवसाम दताय/नवीकयण लनवेदन पायाभ

श्रीभान् प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतज्मू,

सूमोदम नगयऩालरका, नगय कामयऩालरकाको कामायरम, फपक्कर, इराभ
फवषम : व्मवसाम दताय/नवीकयण सम्फधधभा ।
भैरे/हाभीरे लनम्न स्थानभा सञ्चारन गनय रागेको व्मवसाम दताय गनय/सञ्चारन गये को

व्मवसाम नवीकयण गनय आवश्मक कागजात सफहत दयखास्त गनय आएका छु /छौं। लनमभानुसाय
राग्ने कय फुझाउनुको साथै सूमोदम नगयऩालरकाफाट सभम–सभमभा ददइने आदे ि/लनदे िन सभेत
ऩारन गनय भञ्जुय छु /छौं। साथै भैरे/हाभीरे ऩेि गये को कागजात तथा फववयणहरु ठीक साॉचो
यहेको य पयक ऩये कानून फभोशजभ कावायही बएभा भञ्जुय छु /छौं ।

१. व्मवसामीको नाभ, थय : ............. (पभय कम्ऩनीको हकभा भुख्म व्मशिको नाभ)
२. व्मवसामीको स्थामी ठे गाना .... शजल्रा .... न.ऩा. ... वडा नॊ. ... भागय ... घय नॊ. ...
३. व्मफसामीको फाफुको नाभ, थय : .................... फाजेको नाभ ..................
४. व्मवसाम यहने स्थानको ठे गाना : वडा नॊ. ..... भागय .......... घय नॊ. .....
५. सम्ऩकय पोन नॊ. .............. भोफाईर नॊ. .............. इभेर :.....................
६. बाडाभा बएको बए व्मवसाम यहने घय य जग्गाधनीको नाभ, थय ....................
७. घय जग्गाधनीको ठे गाना ..... वडा नॊ........... घय नॊ. ..............
८. व्मवसामको फववयण/प्रकृलत :....................
ॉ ी रगानी रु.
९. कुर ऩूज

क.

ख.

ग.

.............. चारु ............... शस्थय ऩुशॉ ज .................

१०.पभय/कम्ऩनीको नाभ : ...................................
११.पभय/कम्ऩनीको फववयण दताय स्थान ......... दताय लभलत .......... दताय न .............
१२.अधमत्र दताय बएको बए, दताय नॊ. ............ ÷कामायरम :...............

१३.सॊ रग्न कागजातहरु : क) आफ्नै घय जग्गा बए जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ–१ वा
बाडाभा फस्ने बए बाडा यकभ य ब ुिानी तरयका सभेत खुरेको वहार सम्झौताऩत्र–१,

ख) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरफऩ–१ वा फवदे िी नागरयकको हकभा नेऩारशस्थत याजदुतावासफाट व्मवसामीको नाभभा जायी कागजात–१,
ग) व्मवसामीको हारसारै को ऩासऩोटय साईजको पोटो २ प्रलत,
घ) पभय कम्ऩनी बएभा दताय, इजाजत प्रभाणऩत्र
ङ) आधतरयक याजस्व कामायरमभा अशघल्रो आ.व.सम्भको कय लतये को कयदाता प्रभाणऩत्रको
प्रलतलरफऩ ।
लनवेदकको दस्तखत................... लभलत् ............
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अनुसूची–३
(दपा ४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फशधधत)
सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम
फपक्कर, इराभ १ नॊ. प्रदे ि, नेऩार
व्मवसाम दताय फकताफ
आ.व. ..............
दताय न ................. दताय लभलत .................... कयदाता सॊ केत न.................... व्मवसाम वा
ॉ ी रु....... चारु ऩूज
ॉ ी ....... शस्थय ऩूज
ॉ ी......
पभयको नाभ...... व्मसामको फकलसभ........ कुर ऩूज
व्मवसामीको

नाभ...........

ठे गाना..............

वडा

नॊ................पोन

नॊ............

इभेर

ठे गाना...... व्मवसामको श्रे णी.............
क..............
ख..............
ग...............
ऩलत वा ऩत्नीको नाभ .....................................................................
घय जग्गा आफ्नो वा फहारभा यहेको.................फहारभा बए घयधनीको नाभ
फहार यकभ रु...................... सम्झौता लभलत ...........................................
व्मवसाम सॊ चारन बएको वा िुरु हुने लभलत...............................................

ना प्र न ......................... फवदे शिको हकभा ऩरयचम ऩत्र ............................
फाफुको नाभ................................... फाजेको नाभ................................
हकवाराको नाभ................... ठे गाना.................... पोन नॊ. .............................
नवीकयण फववयण
ि.सॊ .

आ.फ.

नफवकयण

दे खी

सम्भ

लभलत
१
२
३
४
५
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यलसद

कय अधफकृतको

कामायरमको

नॊ.

सफह

छाऩ

अनुसूची–४
(दपा ४ को उऩदपा (५) सॉग सम्फशधधत)
सूमोदम नगयऩालरका नगय कामयऩालरकाको कामायरम
फपक्कर, इराभ
१ नॊ. प्रदे ि, नेऩार
व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्र
लभलत : २०७...।
कयदाता नॊ. .................

।

दताय लभलत : २०७...÷...÷... गते

प्रभाणऩत्र नॊ. .......
............... शजल्रा .............. नगयऩालरका वडा नॊ...... फस्ने श्री ...............राई लनजको
नाभभा लनम्न फववयण अनुसायको व्मवसाम दताय गयी मो प्रभाणऩत्र जायी गरयएको छ ।
व्मवसामको नाभ : ...... व्मवसामीको ना. प्र.नॊ. :

......जायी गने शजल्रा : ..... जायी लभलत : ....

व्मवसाम सञ्चारन बएको वा हुने लभलत : ............ व्मवसाम यहने स्थान : ............

फाटोको नाभ : .............. घय नॊ. ........... टोर ............ व्मवसाम यहने घय÷जग्गाधनीको
नाभ : .........................

ॉ ी रगानी (रु.भा) : ... व्मवसामको वगय : .. ऩरयचम ऩाटीको साइज :..
व्मवसामको प्रकृलत : .. ऩूज
सॊ चारक

तमाय गने

जायी गने

१) व्मवसामीरे प्रत्मेक आलथयक वषयको रालग तोफकएको व्मवसाम कय उि आ.व.को आषाढ
भसाधतलबत्र फुझाई प्रभाणऩत्र नवीकयण गनुऩ
य नेछ। नगयऩालरकाफाट स्थरगत रुऩभा व्मवसाम
कय टोरी खटाइएको अवस्थाभा व्मवसामीको कामयस्थरभै व्मवसाम प्रभाणऩत्र नवीकयण गनय
सफकनेछ ।
२) व्मवसाम

गयी

आएको

स्थान

ऩरयवतयन

नगयऩालरकाफाट ऩूव य स्वीकृलत लरनुऩनेछ ।

गनय

ऩये भा

वडा

कामायरमको

लसपारयसभा

३) व्मवसाम फधद गनुय ऩये भा व्मवसामीरे नगयऩालरकाको सम्फशधधत वडा कामायरमको लसपारयसभा
कय एकाईफाट व्मवसाम फधद बएको जनाउ ऩत्र अलनवामय रुऩभा लरनुऩनेछ। अधमथा व्मवसाम
चारु नै यहेको भानी सारवसारी रुऩभा कय राग्नेछ।
४) मो प्रभाणऩत्र व्मवसाम गये को स्थानभा सफैरे दे शखने गयी याख्नु ऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र
नगयऩालरकाको कभयचायीहरुरे हेन य चाहेको फखतभा तुरुधत दे खाउनु ऩनेछ।

५) व्मवसाफमक गलतफवलध सञ्चारन गदाय फार श्रलभकहरु प्रमोग गनय ऩाइने छै न । मदद सो गये को
ऩाइएभा प्रचलरत कानून फभोशजभ कायवाही गयी व्मवसाम दताय खाये जी सभेत गनय सफकनेछ ।
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६) व्मवसामफाट उत्ऩादन हुने पोहोयभैरा उशचत व्मवस्थाऩन गने दाफमत्व व्मवसामी स्वमॊको
हुनेछ।

७) व्मवसाम सञ्चारनको लसरलसराभा नगयऩालरकाफाट सभम सभमभा ददने लनदे िनको ऩारना गनुय
व्मवसामीको कतयव्म हुनेछ ।

ु ै फखतभा ऩलन मो प्रभाणऩत्र यद्द
८) उल्रेशखत ितयनाभाहरु ऩारना नगये भा नगयऩालरकारे जनुसक
गयी व्मवसाम फधदको कायवाही सभेत गनय सक्नेछ ।

९) मो प्रभाणऩत्र नगयऩालरकाको स्थानीम कय प्रमोजनको रालग जायी गरयएको हो। कुनै ऩेिा वा

व्मवसाम प्रचलरत कानून फभोशजभ कुनै लनकामफाट अनुभलत लरएय भात्र सञ्चारन गनुऩ
य ने बएभा
सो सभेत लरएय भात्र सञ्चारन गनुय ऩनेछ ।
नवीकयण फववयण

ि.स.

आ.फ.

नफवकयण
लभलत

दे खी

सम्भ

यलसद
न

कय

अलधकृतको
सफह

१
२
३
४
५
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कामायरमको
छाऩ

कैफपमत

अनुसूची-५
(दपा १३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशधधत)
व्मवसाम कय लनधाययण
कयदाता ऩरयचमऩत्र नॊ. : .....................................
कयदाताको नाभ्...........................................
ठे गाना्.................................................
कय लनधाययण गये को आलथयक वषय्.............................
कय लनधाययण गये को लभलत : ...................................
ि.सॊ .

व्मवसामको फववयण

कय राग्ने ...%रे कामभ अलिभ दाशखरा अव दाशखरा गनय
कैफपमत
हुने कय
गये को यकभ
फाॉकी यकभ

कुर यकभ

गत फवगत वषयको वक्मौता
जम्भा
अनुसूची–६
(दपा २७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फशधधत)
सूमोदम नगयऩालरका
......नॊ. वडा कामायरम
१ नॊ. प्रदे ि, नेऩार
वडाभा यहेका व्मवसामको फववयण
दताय÷नवीकयण बए÷
ि.सॊ .

व्मवसामीको

व्मवसाम÷

नाभ

पभयको नाभ

ठे गाना

सम्ऩकय

नबएको

नॊ.

(आलथयक वषय सभेत उल्रेख

कै.

गने)

आऻारे
प्रकाियाज ऩौडेर

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

18

