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व्यवसाय दर्ाा र्था नवीकरण सम्वन्धी कायाववधध, २०७९ 

प्रस्र्ावना 
शकु्लाफााँटा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र गररने सम्पूणा व्यवसायलाई व्यवस्स्थर् र्था धनयमन 
गना आवश्यक देस्िएकोले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को 
उपदफा (२) बमोस्िम शकु्लाफााँटा नगरपाधलका नगरकायापाधलकाले यो कायाववधध बनाई 
लाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारस्म्िक 

१) संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि: 
(क) यस कायाववधधको नाम “व्यवसाय दर्ाा र्था नवीकरण सम्वन्धी कायाववधध २०७९” 
रहेको छ । 

(ि) यो कायाववधध शकु्लाफााँटा नगरपाधलका क्षेत्रिर लाग ु हनुेछ । यस कायाववधध 
वमोस्िम कर बझुाउन ु पने दावयत्व िएको व्यस्ि वा संस्था िहााँिकैु रहे वसेको िए 
पधन धनिको हकमा समेर् लागू हनुेछ । 

(ग) यो कायाववधध स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन गरेको धमधर् देस्ि लाग ुहनुेछ ।   
२) पररिाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाववधधमा ; 
(क) “ऐन”िन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सम्झन ुपदाछ । 

(ि) “नगरपाधलका”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलकालाई सम्झन ुपदाछ । 

(ग) “कायापाधलका”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलकाको कायापाधलकालाई सम्झन ुपदाछ  
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(घ) “कायाालय”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलका रहेको कायाालयलाई सम्झन ुपदाछ । 

(ङ) “व्यवसाय”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र संचालन गररने कुनै पधन 
प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेशा वा यस्रै् प्रकृधर्का व्यावसावयक कारोवार सम्झन ुपदाछ । 
(च) “व्यवसायी”िन्नाले व्यवसायको प्रोपराईटरलाई  सम्झन ुपदाछ । 

(छ) “दर्ाा”िन्नाले कुनपैधन व्यवसायलाई नगरपाधलका कायाालयमा दर्ाा गरर प्रमाणपत्र 
ददईने कायालाई सम्झन ुपदाछ । 

(ि) “वडा कायाालय”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलकाका अन्र्गार्को वडा कायालय लाई 
सम्झन ुपदाछ । 

(झ) “नगर सिा”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलकाको सिालाई सम्झन ुपदाछ । 

(ञ) “मखु्य बिार क्षेत्र” िन्नाले गिामनी चोक देस्ि कलवुापरु चौराहा सम्मको पूवापस्िम 
रािमागाको उत्तर दस्क्षण २०० धमटर  क्षेत्र धित्रको विार क्षेत्र सम्झन ुपदाछ ।   
(ट) “कर” िन्नाले ऐन र यस कायाववधध वमोस्िम z'SnfkmfF6f नगरपाधलकाले आफ्नो 
क्षेत्रधित्रको व्यवसायमा पूस्िगर् लगानी वा व्यवसायको प्रकृधर् वा आधथाक कारोबारका 
आधारमा बगीकरण गरी दर्ाा र नवीकरणमा लगाउन सक्न ेव्यवसाय करलाई 
सम्झनपुछा र सो शव्दले व्यवसायको करको अधर्ररि प्रचधलर् कानून वमोस्िम सो मा 
लाग्ने व्याि हिााना वा शलु्क वा िररवाना समेर्लाई िनाउछ । 

(ठ) “प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्”िन्नाले शकु्लाफााँटा नगरपाधलका कायाालयको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृर्को स्िम्मेवारी वहन गरेको अधधकारी सम्झन ुपदाछ । 

 

पररच्छेद–२ 

व्यवसाय दर्ाा सम्बस्न्ध व्यवस्था 
३) शकु्लाफााँटा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र व्यवसाय संचालन गना चाहने व्यस्ि वा संस्थाले 
अधिलेि प्रयोिनको लाधग शकु्लाफााँटा नगरपाधलका नगर कायापाधलकाको कायाालयमा 
व्यवसाय दर्ाा गनुा पनेछ ।  
    र्र व्यवसाय संचालन गनुापूवा प्रचधलर् कानून वमोस्िम र्ोवकएको धनकायवाट 
अनमुधर् धलनपुने अवस्थामा सम्बस्न्धर् धनकायवाट अनमुधर् धलनपुने दावयत्व सम्बस्न्धर् 
व्यवसाय संचालन गने व्यस्ि वा संस्थाको हनुेछ ।  
४) यो कायाववधध प्रारम्ि हनु ु अगावै शकु्लाफााँटा नगरपाधलका नगर कायापाधलकाको 
कायाालयमा दर्ाा नगरी संचालन िैरहेका व्यवसाय समेर् यस कायाववधध बमोस्िम 
अधनवायारुपमा दर्ाा गराउन ुपनेछ । 
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५) मददरा र्था सधुर्ािन्य पदाथाको व्यवसाय दर्ाा िए शकु्लाफांटा नगरपाधलकाको मखु्य 
बिार क्षेत्र वाहेक अन्य क्षेत्रमा सावािधनक स्थल ववधालय, स्वास््य संस्था, मठ 
मस्न्दर िस्र्ा धाधमाक र्था सामास्िक महत्वका स्थानवाट ५०० धमटर टाढा हनु ुपनेछ  
साथै मददरा ववक्री ववर्रण, व्यवस्थापन र्था धनयमन धनदेस्शका, २०७६ का शर्ा 
पालन गना व्यवसायीले मञ्जुर गरेको व्यहोरा सम्बस्न्धर् वडा कायाालयवाट र्यार पाररने 
स्थलगर् सिाधमन मचुलु्का र वडा कायाालयको धसफाररस पत्रमा स्पष्टरुपमा उल्लेि 
िएको हनुपुनेछ । 
६) कुनै व्यस्िको नाममा एउटै उद्देश्य िएको एकिन्दा वढी स्थानमा व्यवसाय 
संचालन गनुा पने िएमा प्रचधलर् कानूनमा अन्यथा व्यवस्था िएको अवस्थामा वाहेक 
छुट्टाछुटै व्यवसाय दर्ाा गराउन ुपनेछ ।  
७) एक पटक व्यवसाय दर्ाा िएपधछ दर्ाा िारेिीको धनवेदन नपरेसम्म सो व्यवसाय 
संचालनमा रहेको मानी कर असूल गररनेछ । 
८)यस कायाववधध बमोस्िम देहायमा उल्लेस्िर् प्रवक्रया एवम ् कागिार् संलग्न रािी 
व्यवसायीले आवेदन गरेमा नगरपाधलका कायाालयद्वारा व्यवसाय दर्ाा गरर अनसूुची—६ 
वमोस्िमको व्यवसाय दर्ाा प्रमाण—पत्र उपलव्ध गराउने छ ।  
(क) अनसूुची—१ को ढांचामा धनवेदन  
(ि) वडा कायाालयको धसफाररस । 

(ग) वडा कायाालयद्वारा र्यार पाररएको स्थलगर् सिाधमन मचुलु्का र व्यवसाय संचालन 
गने स्थानको चार वकल्लामा रहेका व्यस्िहरुको नेपाली नागररकर्ाको प्रधर्धलवप र्र यस 
कायाालयमा दर्ाा हनु ु िन्दा अधध अन्य सरकारी धनकायमा दर्ाा िई चाल ु रहेको 
व्यवसायको हकमा सिाधमन मचुलु्का निए पधन व्यवसाय दर्ाा गना सवकनेछ। 

(घ) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप । 

(ङ) व्यवसाय गने िवन रहेको स्थानको वकत्ता नम्बर देस्िने ि.ध. प्रमाण पूिााको 
प्रधर्धलवप । 

(च) अकै व्यस्िको कोठा÷सटर िाडामा धलई व्यवसाय गने िएमा सम्झौर्ाको प्रधर्धलवप 
। 

(छ) िाडामा  ददने व्यस्िको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप।  

(ि) व्यवसाय गने िवन प्रधर् िधमनमा रहेको िएमा वडा कायाालयको धसफारीस पत्रमा 
सो व्यहोरा समेर् उल्लेि िएको हनुपुने । 

(झ) दईु प्रधर् पासपोटा साइिको फोटो । 

(ञ) व्यवसाय कर धर्रेको रधसद । 
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(ट) व्यवसाय संचालन गने व्यस्ि स्वयं उपस्स्थर् हनुपुनेछ । 

९) वैक र्था ववस्त्तय संस्था वा अन्य संघ संस्थाको हकमा दफा ८ को (क), (ि), 
(ङ), (च), (छ), (ि),(झ),(ञ) का अधधररि आन्र्ररक रािश्व कायाालयमा दर्ाा िएको 
प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप, कम्पधन दर्ााको प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप, संस्थाको ववधान,शािा 
िोल्ने अनमुधर् पत्र, कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी समेर् पेश गनुा पनेछ ।   

पररच्छेद –३ 

नववकरण सम्बस्न्ध व्यवस्था 
 

१०) यस कायाववधध बमोस्िम नगरपाधलका कायाालयमा व्यवसाय दर्ाा गररसकेपधछ 
देहायका कागिार् संलग्न रािी प्रत्येक आ.व. को लाधग व्यवसाय नववकरण गनुापनेछ  
(क) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको सक्कल । 

(ि) नवीकरण दस्र्रु धर्रेको रसीद । 

(ग) अनसूुची—२ को ढांचामा धनवेदन  
 

पररच्छेद –४ 

व्यवसाय नामसारी सम्बस्न्ध व्यवस्था 
 

११) यस कायाववधध बमोस्िम नगरपाधलका कायाालयमा दर्ाा िएको कुनैपधन व्यवसाय 
र्पस्शलको अवस्थामा एउटा व्यस्िको नामबाट अको व्यस्िको नाममा नामसारी गना 
सवकनेछ । 

(क) व्यवसायीको मतृ्य ुिएमा। 

(ि) कुनै व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय अको व्यस्िलाई ववक्री गरेमा । 

(ग) व्यवसायी वेपत्ता िएमा। 

(घ) व्यवसायी असि िई धनिले आफ्नो व्यवसाय आफ्नो अंस्शयारको नाममा नामसारी 
गना चाहेमा । 

(ङ) व्यवसायी को मगि ववग्रेको स्चवकत्सकले प्रमास्णर् गरेमा ।  
(च) साझेदारी व्यवसाय एकल गनुा परेमा । 
१२) दफा ११ को उपदफा (क), (ि), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोस्िम नामसारी 
प्रयोिनका लाधग र्पस्शलमा उल्लेस्िर् कागिार् संलग्न रािी नगरपाधलका कायाालयमा 
ररर्पूवाकको धनवेदन पेश गनुापनेछ। 

(क) अनसूुची—३ को ढांचामा धनवेदन  
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(ि) व्यवसायीको मतृ्य ु िएमा मतृ्यदुर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी, वेपत्ता िएमा ईलाका 
प्रहरी कायाालयको सिामीन मचुलु्का र सम्बस्न्धर् वडा कायाालयको धसफाररस, मगि 
ववग्रेको िएमा मान्यर् प्राप्त मेधडकल अधधकृर्को प्रमाणपत्र र सम्बस्न्ध वडा कायाालयको 
धसफाररस पत्र, अन्य व्यस्िलाई व्यवसाय ववक्री गरेमा सोको प्रमाण  र साझेदारी 
व्यवसाय एकल गनुा परेमा दवैु पक्षको सहमर्ी र व्यवसाय वववक्र गरेको प्रमाण  
(ग) दफा ११ को (क), (ग), (घ) र (ङ) को अवस्थामा नार्ा प्रमाण पत्रको प्रधर्धलपी 
। 

(घ) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी । 

(ङ) साववकको व्यवसायी र नामसारी गनुा पने व्यवसायीको ना.प्र.प.को प्रधर्धलपी । 

१३) दफा १२ अनसुार संलग्न प्रमाणहरुको आधारमा नगरपाधलका कायाालयद्वारा 
आवश्यक छानववन गरी र्ोवकए बमोस्िमको दस्र्रु धलई व्यवसाय नामसारी गररने छ  
 

 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद –५ 

व्यवसाय दर्ाा िारेिी सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१४) कुनै व्यवसायीले व्यवसाय वन्द गना चाहेमा कानून वमोस्िम लाग्ने कर वझुाई 
व्यवसाय िारेि गना र्पस्शलमा उल्लेस्िर् कागिार् संलग्न रािी प्रमिु प्रशासकीय 
अधधकृर् समक्ष धनवेदन ददन ुपनेछ । 

(क) अनसूुची—४ को ढांचामा धनवेदन  
(ि) सम्बस्न्धर् वडा कायाालयको धसफाररस पत्र ।  
(ग) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप र सक्कल । 

(घ) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप । 

(ङ) नवीकरण दस्र्रु बझुाएको रसीद । 

(च) व्यवासायी स्वयम ्उपस्स्थर् हनुपुनेछ । 

१५) दफा १४ अनसुारका कागिार्हरुको आधारमा व्यवसाय दर्ाा िारेि गना मनाधसव 
देस्िएमा दर्ाा िारेि गररनेछ । 
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१६) प्रचधलर् कानून धबपररर् कारोवार गरेमा वा पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र 
व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धमा कायाालयले ददएको धनदेशन बारम्वार उलघंन गरेमा 
कायाालयले व्यवसायको दर्ाा िारेिी गरर बांकी बक्यौर्ा कर र्था िररवाना सरकारी 
वांकी सरह असलु गनेछ । 

 

पररच्छेद –६ 

व्यवसाय रहने स्थान र व्यवसायको नाम पररवार्न सम्बन्धी व्यवस्था 
 

१७) यस कायाववधध बमोस्िम एउटा वडामा िाडाको घरमा रहेको व्यवसाय अको वडामा 
स्थानान्र्रण गना वा एउटै वडाधित्र पधन स्थान पररवर्ान गनुापरेमा देहाय अनसुारका 
कागिार् संलग्न रािी नगरपाधलका कायाालयमा धनवेदन ददन ुपनेछ । 

(क) अनसूुची—५ को ढांचामा धनवेदन  
(ि) पवहलेको घरधनीसाँग सम्झौर्ा िंग िएको प्रमाण । 

(ग) नयााँ घरधनीसाँग िएको सम्झौर्ाको प्रधर्धलवप । 

(घ) नयााँ घरधनीको ना.प्र.प.को प्रधर्धलवप । 

(ङ) व्यवसाय रहने कोठा÷सटर रहेको िग्गाको वक.नं. स्पष्ट देस्िने ि.ध. प्रमाण 
पूिााको प्रधर्धलवप । 

(च) नयााँ स्थानमा व्यवसाय सानाको लाधग वडा कायाालयद्वारा र्यार गररएको स्थलगर् 
सिामीन मचुलु्का । 

(छ) वडा कायाालयको धसफाररस पत्र । 

(ि) प्रधर् िमीनमा बनेको कोठा÷सटरमा व्यवसाय साना परेमा वडा कायाालयको 
धसफाररश पत्रमा सो व्यहोरा स्पष्ट उल्लेि िएको हनुपुनेछ । 

१८) यस कायाववधध बमोस्िम नगरपाधलका कायाालयमा दर्ाा िई सकेको व्यवसायको 
नाम पररवर्ान गनुापरेमा र्पस्शलमा उल्लेस्िर् कागिार् संलग्न रािी नगरपाधलका 
कायाालयमा ररर्पूवाकको धनवेदन ददनपुने छ र नगरपाधलका कायाालयले उस्चर् 
ठहर् याएमा व्यवसायको नाम पररवर्ान गना सक्ने छ । 

(क) ररर्पूवाकको धनवेदन । 

(ि) सम्बस्न्धर् वडा कायाालयको धसफाररस पत्र । 

(ग) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप र सक्कल । 

(घ) नववकरण दस्र्रु बझुाएको रसीद । 

(ङ) साववकको व्यवसाय र हालको व्यवसायको प्रकृधर् फरक हनुे िएमा वडा 
कायाालयद्वारा र्यार पारीएको स्थलगर् सिामीन मचुलु्का । 
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१९) एउटै नाममा एकै प्रकृर्ीका एक िन्दा ववढ व्यवसाय दर्ाा िएमा पधछल्लो दर्ाा 
िएको व्यवसायको नाम पररवर्ान गना सवकनेछ । 

 

 

पररच्छेद –७ 

व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप सम्बन्धी व्यवस्था 
 

२०) यस कायाववधध बमोस्िम नगरपाधलका कायाालयमा व्यवसाय दर्ाा गरर सकेपधछ 
व्यवसायीले प्राप्त गरेको व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट िएमा प्रमाणपत्रको 
प्रधर्धलपी प्राप्तीको लाधग व्यवसायीले देहायका कागिार् संलग्न रािी धनवेदन ददन ुपने छ 
। 

(क) रीर्पूवाकको धनवेदन । 

(ि) वडा कायाालयको धसफाररस । 

(ग) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप । 

२१)दफा १९ अनसुार संलग्न प्रमाणको आधारमा र्ोकीएको दस्र्रु धलई व्यवसाय दर्ाा 
प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी उपलब्ध गराइनेछ । 

२२) नववकरण गने र्ाधलका िररएका कारण दर्ाा प्रमाणपत्र नववकरण गनुा परेमा 
कायाालयले धनशलु्क  दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।   

 
 
 

पररच्छेद – ८ 

व्यवसाय दर्ाा । नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेमा कारवाही हनुे 
 

२३)प्रचधलर् कानून र यस कायाववधध वमोस्िम दर्ाा नगरर कुनै पधन व्यवसाय 
नगरपाधलका क्षेत्र धित्र सञ्चालन गरेको पाईएमा कायाालयले सम्बस्न्धर् व्यवसायीलाई 
३५ ददनको म्याद ददई व्यवसाय दर्ाा गनाका लाधग पत्राचार गनुा पनेछ ।  
२४) दफा २३ बमोस्िम व्यवसाय दर्ााका लाधग िनाउ ददएको ३५ ददन धित्र 
कायाालयमा गई व्यवसाय दर्ाा नगरेमा सम्बस्न्धर् व्यस्िको हकमा कायाालयवाट प्रवाह 
हनुे सवै वकधसमका सेवा सवुवधाहरु रोक्का गना सक्नेछ साथै नेपाल सरकारको सहयोग 
धलई सरकारी धनकाय र्था अन्य सावािधनक संस्थानवाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधाहरु रोक्का 
गना सवकनेछ ।  
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२५) दफा २४ वमोस्िम सेवा सवुवधा रोक्का रािेपधछ पधन ३ मवहना धित्र  व्यवसाय 
दर्ाा नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कायाालयले कर धर्ना अटेर गने 
व्यवसायीको व्यवसाय वन्द गरी लाग्ने कर, िररवाना र अन्य दस्र्रु प्रचधलर् कानून 
वमोस्िम असलु उपर गनेछ । 

२६) कायाालयले ऐन र्था यस कायाववधध वमोस्िम धर्नुा पने, वझुाउन ु पने कर रकम 
दास्िला नगने व्यस्ि वा संस्थाको नाम कायापाधलकावाट धनणाय गरर सावािधनक गना 
सक्नेछ ।  
 

 

पररच्छेद –९ 

ववववध 

 

२७) कायाालयले यस कायाववधध वमोस्िम व्यवसायको दर्ाा, नववकरण, नामसारी र  
िारेिी सम्बन्धी कायाको सहिर्ाका लाधग व्यवसायीहरुलाई पायक पने स्थानमा घमु्र्ी 
सेवा संचालन गना सक्नेछ ।  
२८) कायाालयले अनगुमन र्था धनरीक्षण गरी शकु्लाफााँटा नगरपाधलका क्षेत्रधित्र रहेका 
व्यवसायहरु यस कायाववधध बमोस्िम दर्ाा िए निएको यवकन गरी दर्ाा गना धनदेशन 
ददन सकनेछ । 

२९) नगरपाधलकाले ददएको धनदेशन पालना गनुा प्रत्येक व्यवसायीको कर्ाव्य हनुेछ । 

३०)यो कायाववधध लाग ु हनुपूुवा नगरपाधलका कायाालयमा दर्ाा िएका व्यवसायहरु यसै 
कायाववधध बमोस्िम दर्ाा िएको माधननेछ । 

३१) नगरपाधलका कायाालयले ददएको धनदेशन पालना नगने वा आफ्नो व्यवसाय दर्ाा 
गना अटेरी गने व्यवसायीलाई नगरपाधलका कायाालय अथवा सम्बस्न्धर् वडा 
कायाालयबाट प्रदान गररने सेवा सवुवधा रोक्का राख्न सवकनेछ । 

३२) यस कायाववधध बमोस्िम एकपटक यस नगरपाधलका कायाालयमा एक प्रकारको 
व्यवसाय दर्ाा िईसकेपधछ त्यसमा र्ोवकएको दस्र्रु धलई एकै प्रकृधर्को व्यवसाय वाहेक 
अन्य प्रकृर्ीको अको व्यवसाय थप गना पाइने छैन । 

३३) व्यवसायीले नेपालको प्रचधलर् श्रम ऐन र्था श्रम संग सम्बस्न्धर् प्रचधलर् धनयम 
कानूनको पूणा पालना गनुा पनेछ । 

३४) संधीय  र्था प्रदेश कानून बमोस्िम प्रारस्म्िक वार्ावरणीय परीक्षण र्था 
बार्ावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गरी संचालन गनुापने व्यवसायको हकमा प्रचधलर् कानून 
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बमोस्िम सम्बस्न्धर् धनकायको स्वीकृधर् धलनपुने दावयत्व सम्बस्न्धर् व्यवसायीको  हनुेछ 
। 

३५) शकु्लाफांटा नगरपाधलका धित्र सञ्चालन हनुे उद्योग वा व्यवसायले उत्पादन वा 
उत्सिान गरेको फोहोरमैला र प्रदूषणको व्यवस्थापन गने स्िम्मेवारी स्वयम ्व्यवसायीकै 
हनुेछ । 

३६) व्यवसाय संचालनको क्रममा उत्पादन हनुे औद्योधगक, स्वास््य संस्थािन्य र 
हाधनकारक फोहोरमैला बाहेकको अन्य साधारण फोहारमैला नगरपाधलकाले चाहेमा 
र्ोकेको सेवाशलु्क धलई व्यवस्थापन गररददन सक्नेछ । 

३७) यस कायाववधधको पालना गनुा प्रत्येक नगरवासीको कर्ाव्य हनुेछ । 

३८) यस कायाववधध कायाान्वयनको  लाधग कायापाधलका वा प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्मा 
धनवहर् रहेको अधधकार अन्य कमाचारीलाई प्रत्यायोिन गना सक्नेछ । 

३९) कायाववधध अन्र्गार् रही यो कायाववधध कायाान्वयन गना नगरपाधलकाले अन्य 
उपयिु आदेश िारी गना सक्नेछ । 

४०) यस कायाववधध कायाान्वयनको धसलधसलामा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सो फुकाउने 
अधधकार नगरपाधलकालाई हनुेछ । 

४१) यस कायाववधधमा लेस्िएका कुराहरु यसै कायाववधध वमोस्िम र नलेस्िएका कुराको 
हकमा प्रचधलर् कानून वमोस्िम हनुेछ ।  
 

४२) व्यवसाय दर्ाा सम्बस्न्ध कायाववधध २०७७ िारेि गररएको छ सो वमोस्िम िए 
गरेका कायाहरु यसै कायाववधध वमोस्िम िए गरेको माधननेछ । 
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अनसूुची—१ 

व्यवसाय दर्ाा धनवेदन फाराम 

श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्ज्यू, 

 शकु्लाफााँटा नगरपाधलका, नगर कायापाधलकाको कायाालय, झलारी, कंचनपरु ।  
ववषय ; व्यवसाय दर्ाा सम्वन्धमा । 

मैले÷हामीले धनम्न स्थानमा सञ्चालन गना लागेको व्यवसाय दर्ाा गना आवश्यक कागिार् 
सवहर् दरिास्र् गना आएका छु÷छौ । धनयमानसुार लाग्ने कर बझुाउनकुो साथै 
शकु्लाफााँटा नगरपाधलकावाट समय—समयमा ददइने आदेश÷धनदेशन समेर् पालन गना 
मञ्जुर छु÷छौं । साथै हामीले पेश गरेको कागिार् र्था वववरणहरु ठीक सांचो रहेको र 
फरक परे कानून बमोस्िम कावााही िएमा मञ्जुर छु÷छौं ।  
१. व्यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
(फमा कम्पनीको हकमा मखु्य व्यस्िको नाम र संस्थाको छाप समेर्) 
२. व्यवसायीको स्थायी ठेगाना M 
स्िल्ला ; कंचनपरु  न.पा. ; शकु्लाफााँटा वडा नं. .................. मागा ...... टोल 
........घर नं...... 
३. व्यवसायीको ववुाको नाम, थर ; ....................................................... 
४.व्यवसाय रहने स्थानको ठेगाना ; वडा नं. .................. मागा ............... टोल 
...... घर नं. ... 
५. सम्पका  फोन नं. .................. मोवाईल नं. .................. इमेल 
............................. 
६. िाडामा िएको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गाधनीको नाम, थर 
............................... 
७.घरघधनको ठेगाना ; वडा नं. .................. मागा ............... टोल ...... घर नं. 
... 
८. व्यवसायको वकधसम ÷प्रकृधर्: .................................................................. 
९. पूाँिी लगानी रु. ................ (स्थीर पूाँिी ...................... चाल ुपूाँिी 
.......................) 
१०. फमा÷कम्पनीको नाम ; .................................................... 
११. पररचय पाटीको साइि (लम्वाई............... चौडाई............. वगावफट............) 
११. अन्यत्र दर्ाा िए, दर्ाा नं. ......................... कायाालय ......................... 
१३ संलग्न कागिार्हरु ;  
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(क) व्यवसाय कर धर्रेको रधसद । 

(ि) वडा कायाालयको धसफाररस । 

(ग) वडा कायाालयद्वारा र्यार पाररएको स्थलगर् सिामीन मचुलु्का र व्यवसाय संचालन 
गने स्थानको चार वकल्लामा रहेका व्यस्िहरुको नेपाली नागररकर्ाको प्रधर्धलपी 
(घ) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप । 

(ङ) व्यवसाय गने िवन रहेको स्थानको वकत्ता नम्बर देस्िने ि.ध. प्रमाण पूिााको 
प्रधर्धलवप । 

(च) अकै व्यस्िको कोठा÷सटर िाडामा धलई व्यवसाय गने िएमा सम्झौर्ाको प्रधर्धलवप 
। 

(छ) िाडामा  ददने व्यस्िको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप ।  

(ि) व्यवसाय गने िवन प्रधर् िधमनमा रहेको िएमा वडा कायाालयको धसफारीस पत्रमा 
सो व्यहोरा समेर् उल्लेि िएको हनुपुने ।     
 ............................. 
(झ) दईु प्रधर् पासपोटा साइिको फोटो ।    धनवेदकको 
दस्र्िर् 

    नाम, थर ................... 
    ठेगाना ....................... 
    धमधर्  .................... 
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अनसूुची—२ 

व्यवसाय नववकरण फाराम 

श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्ज्यू, 

 शकु्लाफााँटा नगरपाधलका, नगर कायापाधलकाको कायाालय, झलारी, कंचनपरु ।  
 

ववषय ; व्यवसाय नववकरण सम्बन्धमा । 

मैले÷हामीले धनम्न स्थानमा व्यवसाय दर्ाा गरर संचालन गरर रहेकोले व्यवसाय नववकरण 
गना आवश्यक कागिार् सवहर् दरिास्र् गना आएका छु÷छौ । धनयमानसुार लाग्ने कर 
बझुाउनकुो साथै शकु्लाफााँटा नगरपाधलकावाट समय—समयमा ददइने आदेश÷धनदेशन 
समेर् पालन गना मञ्जुर छु÷छौं । साथै हामीले पेश गरेको कागिार् र्था वववरणहरु 
ठीक सांचो रहेको र फरक परे कानून बमोस्िम कावााही िएमा मञ्जुर छु÷छौं ।  
१. व्यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
(फमा कम्पनीको हकमा संस्थाको छाप समेर्) 
२. व्यवसायीको स्थायी ठेगाना  
स्िल्ला ; कंचनपरु  न.पा. ; शकु्लाफााँटा वडा नं. ......... मागा ...... टोल 
........घर नं...... 
३. व्यवसायीको ववुा ।पधर् को नाम, थर ; .................................................... 
४.व्यवसाय रहको स्थानको ठेगाना ; वडा नं. .................. मागा ............... टोल 
...... घर नं. ... 
५. सम्पका  फोन नं. ............... मोवाईल नं. .............. इमेल ........................... 
६. िाडामा िएको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गाधनीको नाम, थर ........................ 
७.घरघधनको ठेगाना : वडा नं. ............ मागा ............... टोल ...... घर नं. ... 
८. व्यवसायको वकधसम ÷प्रकृधर्: ................................................................. 
९. पूाँिी लगानी रु. ............. (स्थीर पूाँिी................ चाल ुपूाँिी .......................) 
१०. फमा÷कम्पनी ÷व्यवसायको नाम : .................................................... 
११. पररचय पाटीको साइि (लम्वाई............... चौडाई............. वगावफट............) 
१२, दर्ाा नं. ......................... कायाालय ......................... 
१३ संलग्न कागिार्हरु ;  
(क) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको सक्कल । 

(ि) नववकरण दस्र्रु धर्रेको रसीद । 
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 .................... 

     धनवेदकको दस्र्िर् 

       नाम, थर ................... 
      ठेगाना ....................... 
      धमधर्  .................... 
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अनसूुची—३ 

व्यवसाय नामसारी फाराम 

श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्ज्यू, 

 शकु्लाफााँटा नगरपाधलका, नगर कायापाधलकाको कायाालय, झलारी, कंचनपरु ।  
ववषय ; व्यवसाय नामसारी सम्बन्धमा । 

मैले÷हामीले धनम्न स्थानमा व्यवसाय दर्ाा गरर संचालन गरर रहेकोले व्यवसाय नामसारी 
गना आवश्यक कागिार् सवहर् दरिास्र् गना आएका छु÷छौ । धनयमानसुार लाग्ने कर 
बझुाउनकुो साथै शकु्लाफााँटा नगरपाधलकावाट समय—समयमा ददइने आदेश÷धनदेशन 
समेर् पालन गना मञ्जुर छु÷छौं । साथै हामीले पेश गरेको कागिार् र्था वववरणहरु 
ठीक सांचो रहेको र फरक परे कानून बमोस्िम कावााही िएमा मञ्जुर छु÷छौं ।  
१. व्यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
(फमा कम्पनीको हकमा संस्थाको छाप समेर्) 
२. व्यवसायीको स्थायी ठेगाना  
स्िल्ला ; कंचनपरु  न.पा. ; शकु्लाफााँटा वडा नं. .................. मागा ...... टोल 
........घर नं...... 
३. व्यवसायीको ववुा ।पधर् को नाम, थर : .................................................... 
४.व्यवसाय रहको स्थानको ठेगाना : वडा नं. .................. मागा ............... टोल 
...... घर नं. ... 
५. सम्पका  फोन नं. .............. मोवाईल नं. ............... इमेल .......................... 
६. िाडामा िएको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गाधनीको नाम, थर ........................ 
७.घरघधनको ठेगाना ; वडा नं. .................. मागा ............ टोल ...... घर नं. ... 
८. व्यवसायको वकधसम ÷प्रकृधर्: .................................................................. 
९. पूाँिी लगानी रु. ................ (स्थीर पूाँिी................... चाल ुपूाँिी .................) 
१०. फमा÷कम्पनी ÷व्यवसायको नाम: .................................................... 
११, दर्ाा नं. ......................... कायाालय ......................... 
१२ नामसारी गनुा पने कारण ...................................................................... 
१२ संलग्न कागिार्हरु:  
(क) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको सक्कल । 

(ि) नववकरण दस्र्रु धर्रेको रसीद ।     
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(ग) व्यवसायीको मतृ्य ु िएमा मतृ्यदुर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलपी, वेपत्ता िएमा ईलाका 
प्रहरी कायाालयको सिामीन मचुलु्का र सम्बस्न्धर् वडा कायाालयको धसफाररस, मगि 
ववग्रेको िएमा मान्यर् प्राप्त मेधडकल अधधकृर्को प्रमाणपत्र र सम्बस्न्ध वडा कायाालयको 
धसफाररस पत्र, अन्य व्यस्िलाई व्यवसाय ववक्री गरेमा सोको प्रमाण  र साझेदारी 
व्यवसाय एकल गनुा परेमा दवैु पक्षको सहमर्ी र व्यवसाय वववक्र गरेको प्रमाण । 

(घ) नार्ा प्रमाण पत्रको प्रधर्धलपी । 

(ङ) साववकको व्यवसायी र नामसारी गनुा पने व्यवसायीको ना.प्र.प.को प्रधर्धलवप । 

        
 ............................. 
 धनवेदकको दस्र्िर् 

      नाम, थर ................... 
      ठेगाना ....................... 
      धमधर्  .................... 
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अनसूुची—४ 

व्यवसाय वन्द । िारेि फाराम 

श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्ज्यू, 

 शकु्लाफााँटा नगरपाधलका, नगर कायापाधलकाको कायाालय, झलारी, कंचनपरु ।  
ववषय ; व्यवसाय वन्द । िारेि सम्बन्धमा । 

मैले÷हामीले धनम्न स्थानमा व्यवसाय दर्ाा गरर संचालन गरर रहेकोले व्यवसाय वन्द । 
िारेि गना आवश्यक कागिार् सवहर् दरिास्र् गना आएका छु÷छौ । धनयमानसुार 
लाग्ने कर बझुाउनकुो साथै शकु्लाफााँटा नगरपाधलकावाट समय—समयमा ददइने 
आदेश÷धनदेशन समेर् पालन गना मञ्जुर छु÷छौं । साथै हामीले पेश गरेको कागिार् 
र्था वववरणहरु ठीक सांचो रहेको र फरक परे कानून बमोस्िम कावााही िएमा मञ्जुर 
छु÷छौं ।  
१. व्यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
(फमा कम्पनीको हकमा संस्थाको छाप समेर्) 
२. व्यवसायीको स्थायी ठेगाना  
स्िल्ला ; कंचनपरु  न.पा. ; शकु्लाफााँटा वडा नं. .................. मागा ...... टोल 
........घर नं...... 
३. व्यवसायीको ववुा ।पधर् को नाम, थर: .................................................... 
४.व्यवसाय रहको स्थानको ठेगाना : वडा नं. ...... मागा.......... टोल ...... घर नं. ... 
५. सम्पका  फोन नं. .............. मोवाईल नं. ............. इमेल ............................. 
६. िाडामा िएको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गाधनीको नाम, थर ....................... 
७.घरघधनको ठेगाना ; वडा नं. ............. मागा ............... टोल ...... घर नं. ... 
८. व्यवसायको वकधसम ÷प्रकृधर्: ................................................................... 
९. पूाँिी लगानी रु. .............. (स्थीर पूाँिी.............. चाल ुपूाँिी .......................) 
१०. फमा÷कम्पनी ÷व्यवसायको नाम: .................................................... 
११, दर्ाा नं. ......................... कायाालय ......................... 
१२ jGb÷vf/]h गनुा पने कारण .................................................................... 
१२ संलग्न कागिार्हरु ;  
(क) सम्बस्न्धर् वडा कायाालयको धसफाररस पत्र ।  
(ि) व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्रको प्रधर्धलवप र सक्कल । 

(ग) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धलवप । 

(घ) चाल ुआ.व. सम्मको नववकरण दस्र्रु बझुाएको रसीद । 



17 

 

(ङ) व्यवासायी स्वयम ्उपस्स्थर् हनुपुने छ । 

        
 ............................. 
 धनवेदकको दस्र्िर् 

    नाम, थर................... 
      ठेगाना ....................... 

          धमधर्  .................... 
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अनसूुची—५ 

व्यवसाय रहने स्थान / व्यवसायको नाम पररवार्न सम्वन्धी फाराम 

श्रीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर्ज्यू, 

 शकु्लाफााँटा नगरपाधलका, नगर कायापाधलकाको कायाालय, झलारी, कंचनपरु ।  
ववषय ; व्यवसाय रहने स्थान / व्यवसायको नाम पररवार्न सम्बस्न्ध सम्बन्धमा । 

मैले÷हामीले धनम्न स्थानमा व्यवसाय दर्ाा गरर संचालन गरर रहेकोले व्यवसाय व्यवसाय 
रहने स्थान / व्यवसायको नाम पररवार्न गना आवश्यक कागिार् सवहर् दरिास्र् गना 
आएका छु÷छौ । धनयमानसुार लाग्ने कर बझुाउनकुो साथै शकु्लाफााँटा नगरपाधलकावाट 
समय—समयमा ददइने आदेश÷धनदेशन समेर् पालन गना मञ्जुर छु÷छौं । साथै हामीले पेश 
गरेको कागिार् र्था वववरणहरु ठीक सांचो रहेको र फरक परे कानून बमोस्िम 
कावााही िएमा मञ्जुर छु÷छौं ।  
१. व्यवसायीको नाम, थर  .............................................. 
२. व्यवसायीको स्थायी ठेगाना  
स्िल्ला ; कंचनपरु  न.पा.: शकु्लाफााँटा वडा नं............ मागा ...... टोल 
........घर नं...... 
३. व्यवसायीको ववुा ।पधर् को नाम, थर:....................................................... 
४. हाल व्यवसाय रहको स्थानको ठेगाना : वडा नं. .................. मागा ............... 
टोल ...... घर नं.  
५. सम्पका  फोन नं. ............... मोवाईल नं. ............ इमेल ............................. 
६. िाडामा िएको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गाधनीको नाम, थर ........................ 
७.घरघधनको ठेगाना ; वडा नं. ................ मागा ............... टोल ...... घर नं. ... 
८. व्यवसायको वकधसम ÷प्रकृधर्:..................................................................... 
९. पूाँिी लगानी रु. .............. (स्थीर पूाँिी.................. चाल ुपूाँिी ....................) 
१०. फमा÷कम्पनी ÷व्यवसायको नाम ; .................................................... 
११, दर्ाा नं. ......................... कायाालय ......................... 
१२ व्यवसाय रहने स्थान / व्यवसायको नाम पररवार्न गना कारण ........................ 
१३ व्यवसाय सचालन हनुे नयां स्थान Mन.पा. ; शकु्लाफााँटा वडा नं. ....... मागा ...... 
टोल ......घर नं.. 
१४ पररवर्ान हनुे व्यवसाय/फमा/कम्पनीको नाम  ............................................. 
१५ संलग्न कागिार्हरु :  
(क) पवहलेको घरधनीसाँग सम्झौर्ा िंग िएको प्रमाण । 



19 

 

(ि) नयााँ घरधनीसाँग िएको सम्झौर्ाको प्रधर्धलवप । 

(ग) नयााँ घरधनीको ना.प्र.प.को प्रधर्धलवप । 

(घ) व्यवसाय रहने कोठा÷सटर रहेको िग्गाको वक.नं. स्पष्ट देस्िने ि.ध. प्रमाण 
पूिााको प्रधर्धलवप । 

(ª) नयााँ स्थानमा व्यवसाय सानाको लाधग वडा कायाालयद्वारा र्यार गररएको स्थलगर् 
सिामीन मचुलु्का  
(r) वडा कायाालयको धसफाररस पत्र । 

(5) प्रधर् िमीनमा बनेको कोठा÷सटरमा व्यवसाय साना परेमा वडा कायाालयको 
धसफाररश पत्रमा सो व्यहोरा स्पष्ट उल्लेि िएको हनुपुनेछ । 

        
 ............................. 
 धनवेदकको दस्र्िर् 

      नाम, थर ................... 
      ठेगाना ....................... 

         धमधर्  .................... 
 

cg';"rL—^ 

 

z'SnfkmfF6f gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

emnf/L, s+rgk'/ 

 

Joj;fo btf{ k|df0f—kq 

 

k|df0fkq btf{ g+= M ======================== cf=j= ===============  btf{ ldlt M =================== 

pBf]u÷Joj;fo÷;+3÷;+:yf÷kmd{sf] gfd M ========================================================== 

Joj;foLsf] gfd M ================================================ 

Joj;flosf] lktf÷kltsf] gfd M ========================================== 

Joj;foLsf] gf=k|=k|=g+=============================== hfl/ lhNnf====================== hf/L ldlt =============== 

;+:yf÷kmfd{÷pBf]u btf{ g+= =====================  kfg g+= =============================== 

Joj;fo ;+rfng ePsf] jf x'g] ldlt M ============================ 

Joj;fo /xg]  :yfg M ====================================== 

af6f]sf] gfd M ============================= 3/ g+= ===================== 6f]n ========================= 

Joj;fo /xg] 3/ 3lgsf] gfd M ======================================================================= 

Joj;fosf] k|s[lt÷lsl;d M ============================================================================= 

पूाँिी लगानी रु. ................ (स्थीर पूाँिी ...................... चाल ु पूाँिी 
.......................) 
Joj;fosf sf/]fjf/x? M =============================================================================== 

kl/rokf6L -;fO{gjf]8{_ sf] ;fO{h =================================================== 
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cGo ljj/0f M ================================================================================ 

 

=================     ==========================         

====================== 

  ;+rfns    tof/ ug{]    

 k|dfl0ft ug{] 

zt{x? M 

!= k|To]s cf=j= sf] s/ tf]lsPsf] cjlw leq j'emfO{ ;Sg' kg{]5 . tf]lsPsf] Dofbleq gj'emfPdf k|rlnt P]g, 

sfg"g jdf]lhd hl/jfgf nfUg]5 .  

@= Joj;fo ul/ /x]sf] :yfg पररवर्ान गनुा k/]df gu/kflnsfjf6 k"j{ :jLs[lt lng' kg{]5 .  

#= cfk'mn] ;+rfng u/]sf] Joj;fo jGb ug{'kbf{ jf 5f]8\g' k/]df o; gu/kflnsfdf #% lbg leq lnlvt hfgsf/L 

u/fpg' kg{]5 cGoyf Joj;fo rfn' g} /x]sf] dflg ;fnj;fnL?kdf s/ nfUg]5 . 

$= of] k|df0fkq Joj;fo /x]sf] :yfgdf ;j}n] b]Vg] ul/ /fVg' kg{]5 / gu/kflnsfjf6 cg'udg÷lg/LIf0f ug{ 

cfPdf t'?Gt b]vfpg' kg{]5 .  

%= cfk'mn] ;~rfng u/]sf] Joj;fodf afn >ldsx?sf] k|of]u ug{ kfOg] 5}g / u/]sf] b]lvPdf sfg"g jdf]lhd 

sf/jfxL ul/g]5 .  

^= Joj;fojf6 lg:s]sf] kmf]xf]/x? Joj;foL cfk}mn] Joj:yfkg ug{' kg{]5 .  

&= Joj;fo ;+rfngsf] l;nl;nfdf gu/kflnsfjf6 ;do ;dodf lbg] lgb{]zgsf] kfngf ug{' Joj;foLsf] st{Jo 

x'g]5 .  

*= pNn]lvt zt{gfdfx? kfngf gu/]df gu/kflnsfn] h'g;'s} jvtdf klg of] k|df0f—kq /2 ug{ ;Sg]5 .  

(= of] k|df0f—kq gu/kflnsf] :yfgLo s/ k|of]hgsf] nflu hf/L ul/Psf] xf] . s'g} k]zf jf Joj;fo k|rflnt 

sfg"g jdf]lhd s'g} lgsfojf6 cg'dlt lnP/ dfq ;+rfng ug{'kg{] ePdf ;f] ;d]t lnP/ dfq ;+rfng ug{' kg{]5 .   
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आज्ञाले, 
वटकेन्र राि िट्ट 

प्रमिु प्रशासकीय अधधकृर् 


