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सूमोदम नगयऩालरका 
व्मवसाम कय सम्फन्धध लनदेन्िका–2077 

स्वीकृत लभलत : 2077/05/30 
प्रस्तावना : 
नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनु े व्मवसामहरुको दताा, नवीकयण, लनमभन य खायेजी तथा व्मवसामहरुको वगीकयण सम्फधधी ववषमभा 
प्रकृमागत स्ऩष्टता ल्माई व्मवसाम भैत्री वातावयण लनभााण गना य व्मवसाम कयराई व्मवन्स्थत एवभ ् प्रबावकायी रुऩभा कामााधवमन गना 
वाञ्छनीम बएकोरे, सूमोदम नगयऩालरकाको लभलत २०७७।५।३० को कामाऩालरकाको ९९ औ फैठकरे समुोदम नगयऩालरकाको कय तथा 
गैय कय रगाउन ेय उठाउन ेसम्फधधभा ब्मावस्थ गना फनेको ऐन, २०७५ को दपा ७० को अलधकाय प्रमोग गयी मो लनदेन्िका फनाई रागू 
गयेको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायन्म्बक 

१ सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१)मो लनदेन्िकाको नाभ ”व्मवसाम कय सम्फन्धध लनदेन्िका–२०७७” यहेको छ ।  
(२) मो लनदेन्िका नगयऩालरका ऺेत्रबय रागू हनुेछ य ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ कय फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मन्ि जहाॉसकैु 
यहे फसेको बए ऩलन लनजको हकभा सभेत रागू हनुेछ ।  
(३) मो लनदेन्िका स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन गयेको लभलतदेन्ख रागू हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागभेा मो लनदेन्िकाभा ,– 
(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झन ुऩछा साथै मस िब्दरे समुोदम नगयऩालरकाको कय तथा गैय कय 

रगाउन ेय उठाउने सम्फधधभा ब्मावस्थ गना फनेको ऐन २०७५ सभेतराइ फझुाउने छ । 

(ख) “कय” बन्नारे ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको व्मवसामभा ऩूॉजीगत रगानी, व्मवसामको प्रकृलत य 
आलथाक कायोफायका आधायभा फगीकयण गयी दताा य नवीकयणभा रगाउन सक्न े व्मवसाम कयराई सम्झनऩुछा य मो िब्दरे 
व्मवसाम कयको अलतरयि प्रचलरत कानून फभोन्जभ सोभा राग्न ेफक्मौता वा जरयवाना िलु्क वा जरयवाना सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ग) “कय अलधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत सम्झन ुऩछा य सो िब्दरे कय अलधकृतको रुऩभा काभ गना 
न्जम्भेवायी प्राप्त प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतद्वाया प्रत्मामोन्जत अलधकाय प्रमोग गने नगयऩालरकाको अलधकृत स्तयको कभाचायीराई 
सभेत जनाउॉछ । 

(घ) “कय एकाई” बन्नारे नगयऩालरकाभा कय सम्फधधी काभ, कामावाही य लनणाम गने न्जम्भेवायी प्राप्त कामाऩालरकाको कामाारम 
अधतयगतको वडा कामाारम, कय सङ्करन केधर वा िाखा वा याजस्व प्रिासनका रालग गठन गरयएको प्रिासलनक एकाइ सम्झनऩुछा 
। 

(ङ) “कयदाता” बन्नारे ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ कय लतनुाऩने दावमत्व बएका व्मन्ि, पभा वा सॊस्थाराई सम्झन ुऩदाछ य मो िब्दरे 
कय अलधकृतरे कुनै कयको वववयण फझुाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कायफाही िरुु गयेको व्मन्िराई सभेत जनाउॉछ।  

(च) “कामाऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगय कामाऩालरकाराई सम्झन ुऩदाछ ।  
(छ) लनदेन्िका बन्नारे व्मवसाम कय सम्फन्धध लनदेन्िका–२०७७ सम्झन ुऩदाछ । 

(ज) “कामाारम” बन्नारे नगय कामाऩालरकाको कामाारम सम्झन ुऩदाछ य मो िब्दरे नगयऩालरकाको सॊगठन सॊयचनाभा यहेका िाखा वा 
याजस्व प्रिासनका रालग गठन गरयएको प्रिासलनक एकाई वा वडा कामाारम सभेतराई जनाउॉछ ।  

(झ) “नगयऩालरका” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका सम्झन ुऩदाछ ।  
(ञ) “व्मवसाम” बन्नारे नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गरयन े कुनै ऩलन प्रकायको उद्योग, व्माऩाय, ऩेिा वा मस्तै अधम प्रकृलतका 

व्मावसावमक कायोफाय सम्झन ुऩदाछ। 

(ट) “वडा कामाारम” बन्नारे नगय कामाऩालरका अधतगातको वडा कामाारमराई सम्झन ुऩदाछ । 

(ठ) “प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ फभोन्जभ लनमिु नगयऩालरकाको प्रभखु 
प्रिासकीम अलधकृतराई सम्झन ुऩदाछ। 

ऩरयच्छेद २ 

व्मवसामदताा, नवीकयण य वगीकयण सम्फधधी व्मवस्था 
३. दताा गयी व्मवसाम सञ्चारन गनुाऩने : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन गना चाहने व्मन्ि, पभा वा कम्ऩलन वा  सॊस्थारे अलबरेख 

प्रमोजनको रालग नगयऩालरकाभा व्मवसाम दताा गनुाऩनेछ । 

तय, व्मवसाम सञ्चारन गनुाऩूवा प्रचलरत कानून फभोन्जभ तोवकएको लनकामफाट अनभुलत लरनऩुने अवस्थाभा सम्फन्धधत लनकामफाट अनभुलत 
लरनऩुने दावमत्व व्मवसाम सञ्चारन गने व्मन्िको हनुेछ। प्रचलरत काननुरे लनषेध गयेको ऺेत्रभा व्मवसाम दताा य सञ्चारन गना ऩाइन े
छैन । 

(२) मो लनदेन्िका  प्रायम्ब हनु ुअगावै नगयऩालरकाभा दताा नगयी सञ्चारन बैयहेका व्मवसाम सभेत मस लनदेन्िका  फभोन्जभ अलनवामा 
रुऩभा दताा गयाउन ुऩनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ व्मवसाम दताा गने प्रमोजनका रालग कामाारमरे लनन्ित अवलध तोकी व्मवसाम दताा गयाउन अनसूुची–१ 
फभोन्जभको ढाॉचाभा सूचना प्रकािन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभको सूचनाराई कामाारमरे येलडमो, टेलरलबजन, ऩत्रऩलत्रका, नगयऩालरकाको वेबऩेज, नगय एप्स य पेसफकु 
ऩेजरगामत अधम उऩमिु सॊचाय भाध्मभद्वाया प्रचाय प्रसायको व्मवस्था लभराउन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (२) फभोन्जभ दताा नगयी सञ्चारन बएका व्मवसामराई कामाारमरे लनजरे लतनुाऩने कय असरु उऩय गयी व्मवसाम फधद 
गना÷गयाउन सक्नेछ ।  

४. व्मवसाम दतााको रालग दयखास्त ददने य दताा गने: (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र व्मवसाम सञ्चारन गना चाहने व्मन्ि वा सॊस्थारे अनसूुची–
२ भा उन्ल्रन्खत ढाॉचाभा कामाारमभा दयखास्त ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको दयखास्त ददॉदा देहामका वववयण तथा कागजात सभेत सॊग्रन गयेको हनुऩुनेछ : 

(क) व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरवऩ 

(ख) प्रचलरत कानून फभोन्जभका लनकामफाट व्मवसाम दताा य इजाजत प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ  
(ग) गैय नेऩारी नागरयकको हकभा सम्फन्धधत देिको नागरयकता वा नागरयक जलनन ेआइ.लड. काडाको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

(घ) सम्फन्धधत वडा कामाारमको लसपारयस 

(ङ) कामाारमरे तोकेको अधम वववयण तथा कागजातहरु 

(च) सञ्चारकको दईु प्रलत ऩासऩोटा साईजको पोटो । 

(छ) बाडाभा बए घय धनी सॉगको सम्झौता ऩत्र । 

(ज) साझेदायी व्मवसाम सञ्चारन बएको बए सो को सम्झौता ऩत्र । 

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभ दयखास्त प्राप्त बएऩलछ कामाारमरे सो उऩय आवश्मक जाॉचफझु गयी आलथाक ऐनभा तोवकए फभोन्जभको 
दताािलु्क लरई व्मवसाम दताा गनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ व्मवसाम दताा बएऩलछ कय एकाईरे दताा बएको व्मवसामको वववयण अनसूुची–३ फभोन्जभको व्मवसाम दताा 
वकताफभा उल्रेख गयी व्मवसामको रगत कामभ गनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) फभोन्जभ व्मवसाम दताा बएऩलछ कय एकाईरे लनवेदकराई अनसूुची–४ को ढाॉचाभा व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउनेछ । 

(६) वडा कामाारमभै व्मवसाम दताा गने व्मवस्था लभराइएको अवस्थाभा मस दपा फभोन्जभ व्मवसाम दतााको रालग दयखास्त लरन ेय 
व्मवसाम दताा गयी प्रभाणऩत्र ददन ेकामा सम्फन्धधत वडा कामाारमरे गनेछ ।  

(७) उऩदपा (६) फभोन्जभ दताा बएका व्मवसामहरुको वववयण भालसक रुऩभा याजश्व िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(८) कुनै व्मन्िको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एकबधदा फढी स्थानभा व्मवसाम सञ्चारन गनुाऩने बएभा प्रचलरत कानूनभा अधमथा 

व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहेक छुट्टाछुटै्ट व्मवसाम दताा गयाउन ुऩनेछ । 

(९) एक ऩटक व्मवसाम दताा बएऩलछ दताा खायेजीको लनवेदन नऩयेसम्भ सो व्मवसाम सञ्चारनभा यहेको भानी कय असूर गरयनेछ । 

(१०) कामाारमरे मस दपा फभोन्जभ दताा बएका व्मवसामको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ सवहत दताा सम्फधधी वववयण वावषाक रुऩभा 
सम्फन्धधत आधतरयक याजस्व कामाारम वा कयदाता सेवा कामाारमराई सभेत ऩठाउन ुऩनेछ । 

५. व्मवसाम नवीकयण गनुाऩने : (१) दपा ४ फभोन्जभ दताा बएका ब्मवसामीहरुरे वावषाक रुऩभा व्मवसाम कय चिुा गयी व्मवसामको 
नवीकयण गयाउन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ कय चिुा गयी नवीकयण गयाउने कामा प्रत्मेक आलथाक वषा लबत्र गयाई सक्नऩुनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ कयचिुा गयी नववकयण गने कामा चार ु आलथाक वषाको आन्श्वन भसाधतलबत्र गने कयदाताराई 

नगयऩालरकाको प्रचलरत कानून फभोन्जभ छुट सवुवधा उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।   
६. घमु्ती वा सेवा केधर सञ्चारन गना सवकन े : (१) कामाारमरे मस लनदेन्िका फभोन्जभ व्मवसामको दताा, नवीकयण य खायेजी सम्फधधी 

कामाको सहजताका रालग व्मवसामीराई ऩामक ऩने स्थानभा घमु्ती सेवा सञ्चारन गना सक्नेछ ।   
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको घमु्ती सेवा सञ्चारनका रालग नगयऩालरकाभा विमािीर व्मवसावमक तथा ऩेिागत सॊघ÷ सॊस्थाहरुसॉग 
सभधवम गना सक्नेछ ।  

७. व्मवसामको वगीकयण सम्फधधी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे व्मवसाम कय प्रमोजनका रालग आफ्नो ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हनुे व्मवसामराई 
व्मवसामको वकलसभ, कायोफाय तथा ऩूॉजी रगानी एवॊ स्थानगत अवस्था सभेतका आधायभा चार ुआलथाक ऐनभा तोवकए फभोन्जभ हनुेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ वगीकयण गने कामा व्मवसाम दताा गदााकै फखत गरयन ेय सोको व्महोया व्मवसाम प्रभाणऩत्रभा नै उल्रेख 
गनऩुनेछ । 

(३) कय अलधकृतरे व्मवसाम कय लनधाायण गदाा उऩदपा (१) फभोन्जभ कामभ गरयएको वगीकयणराई आधाय भानी गनुाऩनेछ । 

ऩरयच्छेद – ३ 

वववयण हेयपेय सम्फधधी व्मफस्था 
८. वववयण हेयपेय बएभा जानकायी गयाउनऩुने : (१) कयदातारे व्मवसाम सञ्चारन गदाा लनवेदन साथ ऩेि गयेका वववयणभा हेयपेय, ऩरयवतान 

वा नाभसायी गनुाऩने बएभा त्मसको कायण ऩयेको लभलतरे तीस ददनलबत्र लनवेदन भापा त दताा बएको कय इकाइभा जानकायी ददन ुऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ऩयेभा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी व्महोया भनालसव देन्खएभा लनवेदन ऩयेको ऩैंतीस ददनलबत्र 
वववयण हेयपेय बएको कायण व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्त ुतथा सेवाको वकलसभभा सॊिोधन हनुे यहेछ बन ेसो प्रकृलतको 
व्मवसामको रालग तोवकएको कय यकभ य वववयण हेयपेय वाऩत आलथाक ऐनभा तोवकएको दस्तयु लरई वववयण सॊिोधन गरयददन ु
ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सॊिोधन गरयएको वववयणको व्महोया कय एकाइरे व्मवसाम दताा वकताफ य प्रभाणऩत्रभा सभेत उल्रेख गयी 
सोको वववयण ऩधर ददन लबत्र सम्फन्धधत आधतरयक याजस्व कामाारम वा कयदाता सेवा कामाारमभा य याजश्व िाखाभा ऩठाउन ुऩनेछ 
।  

(४) उऩदपा (२) फभोन्जभ व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्त ुतथा सेवाको वकलसभभा ऩरयवतान बै कामभ हनु ेनमाॉ प्रकृलतको 
व्मवसामको कय साववकको प्रकृलतको व्मवसामको लनलभत्त तोवकएको कयबधदा फढी राग्न े बएभा सो पयक यकभ भात्र असरु 
गरयनेछ य कभ राग्न ेअवस्थाभा आगाभी आलथाक वषादेन्ख नमाॉ कामभ हनु े दयरे कय लरन ेगयी चार ुआलथाक वषाको हकभा 
साववककै प्रकृलत फभोन्जभ कय असरु गरयनेछ ।  

(५) मस दपा फभोन्जभ वववयण हेयपेय सम्फधधी कामा वडा कामाारम भापा त हनुे व्मवस्था लभराइएको अवस्थाभा हेयपेय बएको वववयण 
ऩधर ददनलबत्र कय एकाइ य सम्फन्धधत आधतरयक याजस्व कामाारम वा कयदाता सेवा कामाारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

९. साझेदाय थऩघट य ठाउॉसायी सम्फधधी प्रकृमा : (१) एक व्मन्ि वा एकबधदा फढी व्मन्िको नाभभा दताा कामभ बएको व्मवसामभा 
साझेदाय थऩघट गनुा ऩयेभा आवश्मक कागजात सभेत सॊरग्न याखी कामाारमभा लनवेदन ददनऩुनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन ऩयेभा सम्फन्धधत कय एकाइरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चार ुआलथाक वषा सम्भको कय असरु गयी 

आलथाक ऐनभा तोवकएको दस्तयु लरई प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको स्वीकृलतरे वा कय अलधकृतरे साझेदाय थऩघट सम्फधधी वववयण 
कामभ गयी सोको जानकायी सम्फन्धधत व्मफसामी य वडा कामाारमराई सभेत ददन ुऩनेछ । 

(३) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र एक स्थानभा सञ्चारनभा यहेको व्मवसाम नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रकै अको स्थानभा ठाउॉसायीको रालग लनवेदन 
ऩयेभा कय एकाईरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चार ुआलथाक वषा सम्भको कय असरु गयी कामाारमको रगत तथा व्मवसाम दताा 
प्रभाणऩत्रभा सभेत वववयण अध्मावलधक गरयददन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ ठाउॉसायी बएको जानकायी सम्फन्धधत वडा तथा साववकको वडा कामाारम य सम्फन्धधत आधतरयक याजस्व 
कामाारम वा कयदाता सेवा कामाारमराई सभेत ददनऩुनेछ । 

(५) गाउॉ÷नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेको व्मवसाम नगयऩालरका ऺेत्रबधदा फावहय अको स्थानभा ठाउॉसायीको रालग लनवेदन 
ऩयेभा कय एकाईरे जाॉचफझु गयी चार ु आलथाक वषासम्भको कय असरु गयी कामाारमको रगतभा वववयण अध्मावलधक गयी 
ठाउॉसायी जाने स्थानीम तहराई रेखी ऩठाई सोको जानकायी सम्फन्धधत व्मवसामी य वडा कामाारमराई सभेत ददन ुऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (२), (४) य (५) फभोन्जभको जानकायी प्राप्त बएऩलछ सम्फन्धधत वडा कामाारमरे आफ्नो व्मवसाम रगत वकताफभा 
वववयण जनाई रगत अध्मावलधक गनुा ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (५) फभोन्जभ रगत खायेजको रालग रेखी गएऩलछ तोवकएको सभमलबत्र सम्फन्धधत कामाारमभा गई व्मवसामको दताा 
रगत कामभ गयाउन ुसम्फन्धधत व्मवसामीको कताव्म हनुेछ ।  

१०. वववयण भागगना य लनदेिन ददनसक्न े: (१) कुनै ऩेिा, व्मवसाम वा व्माऩायको सम्फधधभा वववयण फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको व्मन्ि, 
पभा, सॊस्था वा कम्ऩनीरे वववयण नफझुाएभा वा वववयण दान्खरा गदाा व्महोया पयक ऩायी दान्खरा गयेको बनी िॊका गना सवकन ेआधाय 
य कायण बएभा कय अलधकृतरे लनजराई आधाय य कायण खोरी वववयण दान्खरा गना आदेि ददन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ आदेि प्राप्त बएभा सम्फन्धधत व्मन्िरे सो आदेि प्राप्त बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र कय एकाइभा वववयण 

दान्खरा गनुा ऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोन्जभको म्मादलबत्र वववयण दान्खरा गना नसक्न ेसम्फन्धधत व्मन्िरे आधाय कायण खोरी सभमावधी थऩको रालग 

लनवेदन ददएभा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतरे औन्चत्म हेयी तीस ददनसम्भको सभमावलध थऩ ददन सक्नेछ।  
(४) मस लनदेन्िका फभोन्जभ दताा बएका ऩेिा वा व्मवसाम सञ्चारन गदाा साभान्जक सदाचाय कामभ याख्नऩुनेछ य मस सम्फधधभा 

कामाारमरे ददन ेलनदेिनको ऩारना गने गयाउने दावमत्व सम्फन्धधत व्मवसामीको हनुेछ ।  
ऩरयच्छेद ४ 

कय फझुाउन ेदावमत्व, कय लनधाायण य कय दान्खरा 
११. कय फझुाउन ेदावमत्व : (१) नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रको व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूॉजीगत रगानी य आलथाक कायोफायका 

आधायभा फगीकयण गयी व्मवसाम दताा य नवीकयणभा सबाद्वाया स्वीकृत आलथाक ऐनरे तोकेको दयभा व्मवसाम कय रगाउन े य 
उठाउनेछ । 

(२) ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ व्मवसाम कय फझुाउन ेदावमत्व व्मवसाम सञ्चारन गने व्मन्ि वा लनजको प्रलतलनलधको हनुेछ। 

(३) कुनै व्मवसामको सम्फधधभा उऩदपा (२) फभोन्जभ कय फझुाउन ेदावमत्व एकबधदा फढी व्मन्ि उऩय यहेछ बन ेकय फझुाउन े
दावमत्व सफैको सभान हनुेछ य उनीहरुभध्मे आऩसी सहभतीको जनुसकैु व्मन्िरे कय फझुाउन सक्नेछ । 

तय, सफै कयदाताफाट दाभासाहीरे बाग गयी कय असरु गरयन ेछैन । 



3 

(४) ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ कय लतनुाऩने व्मन्ि नाफारक यहेछ बने लनजरे फझुाउन ऩने कय लनजको अलबबावक वा लनजको 
सॊयऺकरे लतनुाऩनेछ । 

(५) ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ व्मवसाम दताा गयाउने, तोवकएको सभमभा वववयण ऩेि गने, फझुाउन ु ऩने कय तथा िलु्क वा 
जरयवाना वा व्माज हजााना सभमभै दान्खरा गने, कय अलधकृत वा कामाारमरे भाग गयेको सूचना वा तथमाॊक सभमभै उऩरब्ध गयाई 
सहमोग ऩमुााउने दावमत्व सभेत कयदाताको हनुेछ ।  

१२. कय लनधाायण : (१) कयदातारे दपा ४ फभोन्जभ व्मवसाम दताा गदाा ऩेि गयेको वववयण य ऩरयच्छेद ३ फभोन्जभ हेयपेय बएको वववयण 
सभेतका आधायभा कय अलधकृतरे कय लनधाायण गनेछ ।  
(२) मस लनदेन्िका  फभोन्जभ कयदातारे ऩेि गयेको लफवयण गरत वा झठुो देन्खएभा वा वववयण मथाथा देखाएको बनी ववश्वास गना 

सवकन ेभनालसफ कायण नदेन्खएको अवस्थाभा कय अलधकृतरे याजश्व ऩयाभिा सलभलतको ऩयाभिाभा कय ऩरयऺण गयी कय लनधाायण 
गना सक्नेछ ।   

(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ कय लनधाायण गनुाऩने देन्खएभा कय अलधकृतरे कयदाताराई आधाय य कायण खरुाई आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेि 
गना ऩधर ददनको सूचना ददन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ सूचना प्राप्त बएकोभा कयदातारे सूचनाभा तोवकएको म्मादलबत्र आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(५) कय अलधकृतरे उऩदपा (४) फभोन्जभ तोवकएको म्मादलबत्र स्ऩष्टीकयण ऩेि गयेकोभा सो सभेतराई आधाय भानी तथा स्ऩष्टीकयण 
ऩेि नगयेको अवस्थाभा मस दपा फभोन्जभ कय लनधाायण गनुा ऩनेछ । 

१३. कय लनधाायणको सूचना : (१) दपा १२ फभोन्जभ कय अलधकृतफाट कय लनधाायण बएऩलछ कयदातारे फझुाउन ुऩने कय यकभ, स्थान, 

सभम सीभा य फैंक खाता नम्फय सभेत उल्रेख गयी अनसूुची–५ फभोन्जभको ढाॉचाभा कयदाताराई कय लनधाायणको सूचना ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ कय लनधाायणको सूचना प्राप्त बएऩलछ कयदातारे सो सूचनाभा उन्ल्रन्खत स्थान य सभम सीभालबत्र कय 
दान्खरा गनुा ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोन्जभ तोवकएको फैंक खाताभा कय दान्खरा गयेको अवस्थाभा कयदातारे त्मसको फैंक बौचय कामाारमभा फझुाउन ु
ऩनेछ । 

(४) कामाारमरे मस लनदेन्िका फभोन्जभ लनधाायण गरयएको कय ववद्यतुीम भाध्मभफाट सभेत बिुानी गने व्मवस्था लभराउन सक्नेछ । 

१४. कय दान्खरा गनुाऩने : (१) मस लनदेन्िका फभोन्जभ प्रत्मेक आलथाक वषाको लनलभत्त लतनुाऩने कय यकभ सोही आलथाक वषाको आषाढ 
भसाधतलबत्र कामाारमभा दान्खरा गनुा ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन कयदातारे चाहेभा कुनै आलथाक फषाको कय यकभ कामाारमरे  तोकेको फैंक 
खाताभा अन्घल्रो वषाभा सभेत दान्खरा गना सक्नेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ अलिभ रुऩभा कय दान्खरा गदाा ऩाउन े छुट सवुवधा नगयऩालरकाको प्रचलरत कानूनभा तोवकए फभोन्जभ 
हनुेछ । 

१५. कय दान्खराको लनस्सा ददनऩुने : कयदातारे ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ फझुाउन ु ऩने कय यकभ दान्खरा गयेऩलछ कामाारमरे 
कयदाताराई तत्कार त्मसको लनस्सा ददन ुऩनेछ । 

१६. कय असूरी सम्फधधी व्मवस्था : (१) ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ असूर उऩय गनुाऩने कय वाऩतको यकभ कयदातारे दपा १४ 
फभोन्जभ तोवकएको अवलधभा दान्खरा नगयेभा कय अलधकृतरे प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतको ऩूवा स्वीकृलत लरई देहामको एक वा 
एकबधदा फढी तरयका अऩनाई कय असूर गना सक्नेछ : 

(क) कयदाताराई वपताा गनुाऩने बए त्मसभा कट्टी गयेय । 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय, नगयऩालरका वा सयकायी स्वालभत्वका सॊघ/सॊस्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट कट्टी गना 
रगाएय। 

(ग) फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा यहेको कयदाताको यकभफाट कट्टी गना रगाएय । 

(घ) कयदाताको कायोफाय योक्का गयेय । 

(ङ) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩन्त्त दावी वा योक्का गयेय । 

(च) कयदाताको सम्ऩन्त्त एकैऩटक वा ऩटक-ऩटक गयी तोवकए फभोन्जभ लरराभ वविी गयेय । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको प्रकृमा प्रायम्ब गनुाअन्घ कयदाताराई ऩधर ददनको म्माद सवहत लरन्खत जानकायी गयाउन ुऩनेछ।  
(३) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोन्जभ लरराभको कामावाही िरुु बएऩलछ सो कामावाही सभाप्त हनु ुऩूवा कय दान्खरा गना ल्माएभा 

फझुाउन फाॉकी कय यकभको थऩ ऩाॉच प्रलतित िलु्क सवहत असूर गरयनेछ । 

(४) लरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे लतनुाऩने कय यकभबधदा फढी बएभा फढी बएजलत यकभ साठ्ठी ददनलबत्र सम्फन्धधत कयदाताराई 
वपताा ददनऩुनेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोन्जभ यकभ वपताा गदाा लनजरे उऩरब्ध गयाएको फैंक खाताभा जम्भा गरयददन ुऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद ५ 

व्मवसाम दताा खायेजी, स्थगन तथा दण्ड जरयवाना 
१७. व्मवसाम दताा खायेज वा स्थगन गना सवकने् (१) कुनै कयदातारे व्मवसाम फधद गना चाहेभा मस ऐन फभोन्जभ राग्न ेकय फझुाई 

व्मवसाम दताा खायेज वा स्थगन गना लनवेदन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन नऩये सम्भ व्मवसाम सञ्चारनभै यहेको भानी कय असरु उऩय गरयनेछ ।  
(३) व्मवसामीरे मस लनदेन्िका फभोन्जभ दताा बएको व्मवसाम फधद गना वा स्थगन गना चाहेभा सोको कायण खोरी सम्फन्धधत वडा 

कामाारमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ।     
(४) उऩदपा (३) फभोन्जभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ वडा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चार ुआलथाक वषासम्भको कय यकभ असूर 

गयी व्मवसाम स्थगन तथा खायेजीको रालग कय एकाईभा लसपारयस सवहत ऩठाउन ुऩनेछ ।  
(५) उऩदपा (४) फभोन्जभ वडा कामाारमफाट लसपारयस बै आएऩलछ कय एकाइरे कागजात अध्ममन गयी रगत कट्टा तथा स्थगन 

फाऩत आलथाक ऐनभा तोवकएको दस्तयु लरई रगत कट्टा वा स्थगन लनवेदकको भाग फभोजलभ गयी सोको जानकायी सम्फन्धधत वडा 
कामाारम, व्मफसामी य सम्फन्धधत आधतरयक याजस्व कामाारम वा कयदाता सेवा कामाारमराई ददनऩुनेछ । 

(६) मस दपाभा अधमत्र जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन मो लनदेन्िका राग ुहनु ु ऩवुा दताा बई ववगत देन्ख नै सञ्चारनभा नयहेका 
व्मवसामको हकभा रगत कट्टाको रालग कामाारमरे लनन्ित अवलध तोकी आवश्मक प्रभाण सवहत लनवेदन ऩेि गना सूचना प्रकािन 
गना सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोन्जभ रगत कट्टा गदाा अऩनाउन ुऩने अधम ववलध सभम सभमभा कामाऩालरकारे तोवकददए फभोन्जभ हनुेछ। 

१८. जरयवाना तथा थऩ दस्तयु राग्न े : (१) ऐन य मस लनदेन्िका फभोन्जभ कय फझुाउनऩुने अवलधलबत्र कय नफझुाएभा आलथाक ऐनभा 
तोवकएको दयभा जरयवाना सवहत कय असरु गरयनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन दपा १७ को उऩदपा (६) फभोन्जभ रगत कट्टा हनु ेव्मवसामको हकभा मस 
दपा फभोन्जभको जरयवाना रगाइन ेछैन । 

१९. कय नलतनेको वववयण प्रकािन गना सक्ने : नगयऩालरकारे ऐन तथा मस लनदेन्िका फभोन्जभ लतनुा फझुाउन ुऩने कय यकभ दान्खरा नगने 
व्मन्ि वा सॊस्थाको नाभ कामाऩालरकाफाट लनणाम गयी लनयधतय ३ फषा नलतयेभा सावाजलनक गना सक्नेछ । 

२०. व्मवसाम सॊचारन नबएको लसपारयस ददनसक्ने : (१)प्रचलरत कानून फभोन्जभ दताा बएका व्मवसाम ववववध कायणरे सञ्चारनभा नै 
आउन नसवक व्मवसाम वधदका रालग सम्फन्धधत लनकामको नाभभा लसपारयस लरन चाहने व्मन्िरे सोको  ववस्ततृ कायण उल्रेख गयी 
सम्बव बएसम्भका प्रभाण सॊरग्न याखी सम्फन्धधत वडा कामाारमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ वडा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी व्महोया भनालसव देन्खन आएभा आलथाक 
ऐनभा तोवकएको दस्तयु लरई व्मवसाम सञ्चारनभा नयहेको व्महोया खरुाई आफ्नो रगतभा कट्टा गयी व्मवसाम खायेजीको रालग 
सम्फन्धधत लनकामभा लसपारयस गने य सोको जानकायी कय एकाइराई सभेत ददन ुऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ वडा कामाारमफाट गरयने रगत सम्फधधी अधम लनदेन्िका सभम सभमभा कामाऩालरकारे तोवकददए फभोन्जभ 
हनुेछ। 

२१. व्मवसाम दताा÷नवीकयण नगयी सॊचारन गयेभा कायवाही हनुे : (१) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रचलरत कानून य मस लनदेन्िका फभोन्जभ 
दताा वा नवीकयण नगयी व्मवसाम सॊचारन गयेको ऩाइएभा कामाारमरे सम्फन्धधत व्मवसामीराई ऩैलतस ददनको म्माद ददई व्मवसाम 
दतााको रालग ऩत्राचाय गनुाऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ व्मवसाम दताा वा नवीकयणका रालग जनाउ ददएको लभलतरे ऩैलतस ददनलबत्र व्मवसाम दताा वा नवीकयण 
नगयेभा सम्फन्धधत व्मन्िको हकभा नगयऩालरकाफाट प्रवाह हनुे सफै वकलसभका सेवा सवुवधाहरु फधद गना सवकनेछ।  
(३) उऩदपा (२) फभोन्जभ सेवा सवुवधा योक्का याखेको तीन भवहनालबत्र ऩलन व्मवसाम दताा वा नवीकयण नगयी व्मवसाम सॊचारन गयेभा 
नगयऩालरकारे फाॉकी फक्मौता कय तथा जरयवाना दपा १६ को उऩदपा (१) फभोन्जभ असरु उऩय गयी दताा खायेजीका रालग 
सम्फन्धधत लनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  
(४) उऩदपा (३) फभोजभ दताा खायेजीका रालग रेखी ऩठाउन ुऩूवा त्मस्ता व्मवसामीको सूची सावाजलनक गना सवकनेछ ।  
(५) मस दपा फभोन्जभ व्मवसाम वधदको रालग सम्फन्धधत लनकामभा रेन्ख ऩठाउन ुऩूवा सम्फन्धधत व्मवसामीराई आफ्नो सपाई ऩेि गने 
ऩमााप्त भौका ददन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद – ६ 

ववववध 

२२. प्रलतलरवऩ ददन सक्ने : (१) व्मवसामको दताा प्रभाणऩत्र हयाएभा, च्मालतएभा वा मस्तै अधम कायणरे नमाॉ प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
अवस्था बएभा कय एकाईरे आवश्मक जाॉचफझु गयी आलथाक ऐनरे तोकेको प्रलतलरवऩ दस्तयु लरई प्रलतलरवऩ प्रभाणऩत्र जायी गना सक्नेछ।  
(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन नवीकयण गने भहर खारी नबएको अवस्थाभा नमाॉ प्रभाणऩत्र उऩरब्ध 
गयाउॉदा मस दपा फभोन्जभको दस्तयु राग्ने छैन । 

२३. प्रोत्साहन गना सक्ने : नगयऩालरकारे एकर भवहरा, सीभाधतकृत य उत्ऩीलडत वगा तथा ववऩन्न मवुाको उद्यभिीरता ववकासराई मोगदान 
ऩमुााउने प्रकृलतका व्मवसामराई प्रवद्र्धन गना आलथाक ऐन तथा वावषाक नीलत तथा कामािभभापा त आवश्मक व्मवस्था गना सक्नेछ ।  
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२४. श्रलभक सम्फधधी व्मवस्था : व्मवसामरे नेऩारको प्रचलरत श्रभ ऐन तथा श्रभसॉग सम्फन्धधत प्रचलरत लनमभ कानूनको ऩूणा ऩारना 
गनुाऩनेछ ।  

२५. पोहोयभैरा तथा वातावयण व्मफस्थाऩन् (१) सॊघीम तथा प्रदेि कानून फभोन्जभ प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण तथा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन गयी सञ्चारन गनुाऩने व्मवसामको हकभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ सम्फन्धधत लनकामको स्वीकृलत लरनऩुने दावमत्व सम्फन्धधत 
व्मवसामीको हनुेछ। 

(२) नगयऩालरकालबत्र सञ्चारन हनु े उद्योग वा व्मवसामरे उत्ऩादन वा उत्सजान गयेको पोहोयभैरा य प्रदषुणको व्मवस्थाऩन गने 
न्जम्भेवायी स्वमभ ्व्मवसामी कै हनुेछ । 

(३) व्मवसाम सञ्चारनको िभभा उत्ऩादन हनु ेऔद्योलगक, स्वास्थम सॊस्थाजधम य हानीकायक पोहोयभैरा फाहेकको अधम साधायण 
पोहोयभैरा नगयऩालरकारे चाहेभा तोकेको सेवािलु्क लरई व्मफस्थाऩन गरयददन सक्नेछ । 

२६. व्मवसामीरे साभान्जक उत्तयदावमत्व फहन गनुाऩने: (१) व्मवसामीरे प्रचलरत कानून फभोन्जभ तोवकएको नापाको अॊि साभान्जक 
उत्तयदावमत्व िीषाकभा छुट्याई नगयऩालरकालबत्र साभान्जक सेवाभा खचा गनुा ऩनेछ ।  
(२) कामाारमरे स्थानीम आवश्मकता य औन्चत्मका आधायभा व्मवसामीराई साभान्जक उत्तयदावमत्व िीषाकभा छुट्याइएको यकभ खचा 
गने ऺेत्र तोक्न सक्नेछ ।  
(३) मस दपा फभोन्जभ साभान्जक सेवाभा गरयएको खचाको वववयण व्मफसामीरे कामाारमभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

२७. वडा कामाारमको न्जम्भेवायी: (१)आफ्नो वडालबत्र सञ्चारनभा यहेका व्माऩाय, व्मवसामको अलबरेख अनसूुची–६ फभोन्जभको ढाॉचाभा 
अद्यावलधक गयी सोको वववयण याख्न ेन्जम्भेवायी सम्फन्धधत वडा कामाारमको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ वडा कामाारमभा वववयण अध्मावलधक नहुॉदासम्भ नगयऩालरका ऺेत्रलबत्रको सम्ऩूणा वववयण कय एकाइभा 
यान्खनेछ । साथै प्रत्मेक फषाको श्रावण भसाधतभा व्मवसामीको वववयण कय इकाईरे याजश्व िाखाभा ऩठाउन ुऩने छ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेन्खएको बएता ऩलन दपा ९ फभोन्जभ साझेदाय थऩघट तथा व्मवसामको ठाउॉसायी सम्फधधी कामा 
कामाऩालरकाको कामाारमफाट सम्ऩादन गरयनेछ । 

२८. अलधकाय प्रत्मोजन गना सवकने : मस लनदेन्िका कामाधवमनको रालग कामाऩालरका वा प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतभा लनहीत यहेको 
अलधकाय भातहतका कय अलधकृतराई प्रत्मामोजन गना सवकनेछ ।  

२९. फाधा अड्काउ पुकाउन ेअलधकाय : (१)मस लनदेन्िका कामााधवमनको लसरलसराभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा सो पुकाउन ेअलधकाय 
कामाऩालरकाराई हनुेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको अलधकायको प्रमोग गदाा ऐन य मस लनदेन्िकाको भूरबतू कुयाराई असय नऩने गयी भात्र गना सवकनेछ । 

३०. फचाउ : (१) मस लनदेन्िकाभा रेन्खएका कुयाभा मसै फभोन्जभ य नरेन्खएको कुयाभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ हनुेछ । 

(२) मस अन्घ नगयऩालरकाफाट बए गयेका काभहरुमसै लनदेन्िका फभोन्जभ बए गयेको भालननेछ । 
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अनसूुची–१ 

(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फन्धधत) 
सूमोदम नगयऩालरका, 

नगय कामाऩालरकाको कामाारम, वपक्कर, इराभ 

व्मवसाम दताा गने सम्फधधी अत्मधत जरुयी सूचना 
प्रथभ ऩटक प्रकान्ित लभलत २०७..।...।.... 

 नेऩारको सॊववधानको अनसूुची–८, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ तथा मस नगयऩालरकाको व्मवसाम कय 
लनदेन्िका,२०७७ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोन्जभ हारसम्भ नगयऩालरकाभा दताा नगयी सञ्चारनभा यहेका कुनै ऩलन प्रकायको उद्योग, 

व्माऩाय, ऩेिा वा मस्तै अधम प्रकृलतका व्मावसावमक कायोफाय गने व्मन्ि, पभा वा कम्ऩनीरे मो सूचना प्रकािन बएको ३५ (ऩैलतस) ददनलबत्र 
देहामका वववयण तथा कागजात सॊरग्न याखी नगयऩालरकाको कामाारम वा सम्फन्धधत वडा कामाारमभा लनवेदन ददन ुहनु सम्फन्धधत सफैको 
जानकायीको रालग मो सूचना प्रकान्ित गरयएको छ। मस सूचनाको म्माद लबत्र लनवेदन ऩेि नगयी सञ्चारन हनु ेव्मवसामराई  नगयऩालरकाको 
व्मवसाम कय लनदेन्िका, २०७७ को दपा १६ फभोन्जभ लनजराई कामाारमफाट वपताा गनुाऩने बए त्मसभा कट्टी गयेय वा नेऩार सयकाय, प्रदेि 
सयकाय, नगयऩालरका वा सयकायी स्वालभत्वका सॊघसॊस्थाफाट कयदातारे ऩाउन ेयकभफाट कट्टी गना रगाएय वा फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा यहेको 
कयदाताको यकभफाट कट्टी गना रगाएय वा कयदाताको कायोफाय योक्का गयेय वा कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩन्त्त दावी वा योक्का गयेय वा 
कयदाताको सम्ऩन्त्त एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी लरराभ वविी गयेय लनजफाट लरनऩुने व्मवसाम कय असूर उऩय गयी सोही लनदेन्िकाको 
दपा ३ को उऩदपा (५) फभोन्जभ व्मवसाम फधदको कायवाही सभेत चराउन सवकनेछ । 

(क) व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

(ख) प्रचलरत कानून फभोन्जभ सम्फन्धधत लनकामफाट व्मवसाम दताा य इजाजत प्राप्त गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ  
(ग) गैयनेऩारी नागरयकको हकभा सम्फन्धधत देिको आइ.लड. काडा वा ऩरयचम ऩत्र वा नागरयक जलनन ेप्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

(घ) सम्फन्धधत वडा कामाारमको लसपारयस वा सजालभन भचुलु्का 
(ङ) व्मवसाम सञ्चारनभा यहेको अवलध खलु्ने कागजातहरु (घय बाडा, ऩानी, ववजरुीको भहिरु लतयेको यलसद, कय कामाारमभा कय फझुाएको 

यलसद वा अधम मस्तै कागजात) 
(च) सञ्चारकको दईुप्रलत ऩासऩोटा साईजको पोटो । 

(छ) बाडाभा बए घयधनी सॉगको सम्झौता ऩत्र । 

(ज) साझेदायी व्मवसाम सधचारन बएको बए सो को सम्झौता ऩत्र ।
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अनसूुची–२ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 
व्मवसाम दताा/नवीकयण लनवेदन पायाभ 

श्रीभान ्प्रभखु प्रिासकीम अलधकृतज्मू, 

सूमोदम नगयऩालरका, नगय कामाऩालरकाको कामाारम, वपक्कर, इराभ 

ववषम : व्मवसाम दताा/नवीकयण सम्फधधभा । 

भैरे/हाभीरे लनम्न स्थानभा सञ्चारन गना रागकेो व्मवसाम दताा गना/सञ्चारन गयेको व्मवसाम नवीकयण गना आवश्मक कागजात सवहत 
दयखास्त गना आएका छु/छौं। लनमभानसुाय राग्न ेकय फझुाउनकुो साथै सूमोदम नगयऩालरकाफाट सभम–सभमभा ददइन ेआदेि/लनदेिन सभेत ऩारन 
गना भञ्जुय छु/छौं। साथै भैरे/हाभीरे ऩेि गयेको कागजात तथा वववयणहरु ठीक साॉचो यहेको य पयक ऩये कानून फभोन्जभ कावााही बएभा भञ्जुय 
छु/छौं । 

१. व्मवसामीको नाभ, थय : ............. (पभा कम्ऩनीको हकभा भखु्म व्मन्िको नाभ) 
२. व्मवसामीको स्थामी ठेगाना .... न्जल्रा .... न.ऩा. ... वडा नॊ. ... भागा ... घय नॊ. ... 
३. व्मफसामीको फाफकुो नाभ, थय : .................... फाजेको नाभ .................. 
४. व्मवसाम यहने स्थानको ठेगाना : वडा नॊ. ..... भागा .......... घय नॊ. ..... 
५. सम्ऩका  पोन नॊ. .............. भोफाईर नॊ. .............. इभेर :.....................  
६. बाडाभा बएको बए व्मवसाम यहन ेघय य जग्गाधनीको नाभ, थय .................... 
७. घय जग्गाधनीको ठेगाना ..... वडा नॊ........... घय नॊ. .............. 
८. व्मवसामको वववयण/प्रकृलत :....................  क. ख. ग. 
९. कुर ऩूॉजी रगानी रु.  .............. चार ु............... न्स्थय ऩुॉन्ज ................. 
१०.पभा/कम्ऩनीको नाभ : ...................................  
११.पभा/कम्ऩनीको वववयण दताा स्थान ......... दताा लभलत .......... दताा न ............. 
१२.अधमत्र दताा बएको बए, दताा नॊ. ............ ÷कामाारम :............... 
१३.सॊरग्न कागजातहरु : क) आफ्नै घय जग्गा बए जग्गाधनी प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ–१ वा बाडाभा फस्न ेबए बाडा यकभ य बिुानी तरयका सभेत 

खरेुको वहार सम्झौताऩत्र–१,  

ख) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ–१ वा ववदेिी नागरयकको हकभा नेऩारन्स्थत याजदतुावा-सफाट व्मवसामीको नाभभा जायी कागजात–१,  

ग) व्मवसामीको हारसारैको ऩासऩोटा साईजको पोटो २ प्रलत,  

घ) पभा कम्ऩनी बएभा दताा, इजाजत प्रभाणऩत्र  
ङ) आधतरयक याजस्व कामाारमभा अन्घल्रो आ.व.सम्भको कय लतयेको कयदाता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ । 

लनवेदकको दस्तखत................... लभलत् ............                                 
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अनसूुची–३ 

(दपा ४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फन्धधत) 
सूमोदम नगयऩालरका नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

वपक्कर, इराभ १ नॊ. प्रदेि, नेऩार 

 

व्मवसाम दताा वकताफ 

आ.व. .............. 
दताा न ................. दताा लभलत .................... कयदाता सॊकेत न.................... व्मवसाम वा पभाको नाभ...... व्मसामको वकलसभ........ कुर 
ऩूॉजी रु....... चार ुऩूॉजी ....... न्स्थय ऩूॉजी...... 
व्मवसामीको नाभ........... ठेगाना.............. वडा नॊ................पोन नॊ............ इभेर ठेगाना...... व्मवसामको शे्रणी.............  

क.............. 
ख.............. 
ग............... 

ऩलत वा ऩत्नीको नाभ .....................................................................  

घय जग्गा आफ्नो वा फहारभा यहेको.................फहारभा बए घयधनीको नाभ  
फहार यकभ रु...................... सम्झौता लभलत ...........................................  

व्मवसाम सॊचारन बएको वा िरुु हनुे लभलत...............................................  

ना प्र न ......................... ववदेन्िको हकभा ऩरयचम ऩत्र ............................  
फाफकुो नाभ................................... फाजेको नाभ................................  

हकवाराको नाभ................... ठेगाना.................... पोन नॊ. .............................  
 

नवीकयण वववयण 

ि.सॊ. आ.फ. नववकयण लभलत देखी सम्भ यलसद नॊ. कय अधवकृतको सवह कामाारमको छाऩ 

१ 
       

२ 
       

३ 
       

४ 
       

५ 
       

           

 

 

 

 

 

  

 

पोटो 
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अनसूुची–४ 

(दपा ४ को उऩदपा (५) सॉग सम्फन्धधत) 
सूमोदम नगयऩालरका नगय कामाऩालरकाको कामाारम 

वपक्कर, इराभ 

  १ नॊ. प्रदेि, नेऩार 

व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्र 

लभलत : २०७...।  । 
कयदाता नॊ. ................. दताा लभलत : २०७...÷...÷...  गते 

प्रभाणऩत्र नॊ. ....... 
............... न्जल्रा .............. नगयऩालरका वडा नॊ...... फस्ने श्री ...............राई लनजको नाभभा लनम्न वववयण अनसुायको व्मवसाम दताा गयी मो 
प्रभाणऩत्र जायी गरयएको छ । 

व्मवसामको नाभ : ...... व्मवसामीको ना. प्र.नॊ. :  ......जायी गने न्जल्रा : ..... जायी लभलत : .... 
व्मवसाम सञ्चारन बएको वा हनु ेलभलत : ............ व्मवसाम यहने स्थान : ............ 
फाटोको नाभ : .............. घय नॊ. ........... टोर ............ व्मवसाम यहने घय÷जग्गाधनीको नाभ : .........................  
व्मवसामको प्रकृलत : .. ऩूॉजी रगानी (रु.भा) : ... व्मवसामको वगा : .. ऩरयचम ऩाटीको साइज :.. 

 

 

सॊचारक    तमाय गने                      जायी गने 

 

१) व्मवसामीरे प्रत्मेक आलथाक वषाको रालग तोवकएको व्मवसाम कय उि आ.व.को आषाढ भसाधतलबत्र फझुाई प्रभाणऩत्र नवीकयण गनुाऩनेछ। 
नगयऩालरकाफाट स्थरगत रुऩभा व्मवसाम कय टोरी खटाइएको अवस्थाभा व्मवसामीको कामास्थरभै व्मवसाम प्रभाणऩत्र नवीकयण गना 
सवकनेछ। 

२) व्मवसाम गयी आएको स्थान ऩरयवतान गना ऩयेभा वडा कामाारमको लसपारयसभा नगयऩालरकाफाट ऩूवा स्वीकृलत लरनऩुनेछ । 

३) व्मवसाम फधद गनुा ऩयेभा व्मवसामीरे नगयऩालरकाको सम्फन्धधत वडा कामाारमको लसपारयसभा कय एकाईफाट व्मवसाम फधद बएको जनाउ ऩत्र 
अलनवामा रुऩभा लरनऩुनेछ। अधमथा व्मवसाम चार ुनै यहेको भानी सारवसारी रुऩभा कय राग्नेछ।  

४) मो प्रभाणऩत्र व्मवसाम गयेको स्थानभा सफैरे देन्खन ेगयी याख्न ुऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र नगयऩालरकाको कभाचायीहरुरे हेना चाहेको फखतभा 
तरुुधत देखाउन ुऩनेछ। 

५) व्मवसावमक गलतववलध सञ्चारन गदाा फार श्रलभकहरु प्रमोग गना ऩाइन ेछैन । मदद सो गयेको ऩाइएभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ कायवाही गयी 
व्मवसाम दताा खायेजी सभेत गना सवकनेछ । 

६) व्मवसामफाट उत्ऩादन हनु ेपोहोयभैरा उन्चत व्मवस्थाऩन गने दावमत्व व्मवसामी स्वमॊको हनुेछ। 

७) व्मवसाम सञ्चारनको लसरलसराभा नगयऩालरकाफाट सभम सभमभा ददन ेलनदेिनको ऩारना गनुा व्मवसामीको कताव्म हनुेछ । 

८) उल्रेन्खत ितानाभाहरु ऩारना नगयेभा नगयऩालरकारे जनसुकैु फखतभा ऩलन मो प्रभाणऩत्र यद्द गयी व्मवसाम फधदको कायवाही सभेत गना 
सक्नेछ। 

९) मो प्रभाणऩत्र नगयऩालरकाको स्थानीम कय प्रमोजनको रालग जायी गरयएको हो। कुनै ऩेिा वा व्मवसाम प्रचलरत कानून फभोन्जभ कुनै लनकामफाट 
अनभुलत लरएय भात्र सञ्चारन गनुाऩने बएभा सो सभेत लरएय भात्र सञ्चारन गनुा ऩनेछ ।  

नवीकयण वववयण 

ि.स. आ.फ. नववकयण लभलत देखी सम्भ यलसद न कय अलधकृतको सवह कामाारमको छाऩ कैवपमत 
१          

२ 
        

३ 
        

४ 
        

५ 
        

 

पोटो 
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अनसूुची-५ 

(दपा १३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 
व्मवसाम कय लनधाायण 

कयदाता ऩरयचमऩत्र नॊ. :  .....................................  
कयदाताको नाभ्...........................................  

ठेगाना्.................................................  

कय लनधाायण गयेको आलथाक वषा् .............................  
कय लनधाायण गयेको लभलत : ...................................  

ि.सॊ. व्मवसामको वववयण 

कय राग्ने कुर 
यकभ 

...%रे कामभ हनुे 
कय 

अलिभ दान्खरा गयेको 
यकभ 

अव दान्खरा गना फाॉकी 
यकभ 

कैवपमत 

              

 

गत ववगत वषाको वक्मौता 
     जम्भा  

  

 

    
 

 

अनसूुची–६ 

(दपा २७ को उऩदपा (१) सॉग सम्फन्धधत) 
सूमोदम नगयऩालरका 
......नॊ. वडा कामाारम 

१ नॊ. प्रदेि, नेऩार 

 

वडाभा यहेका व्मवसामको वववयण 

ि.सॊ. व्मवसामीको नाभ 

व्मवसाम÷पभाको 
नाभ 

ठेगाना सम्ऩका  नॊ. 
दताा÷नवीकयण बए÷नबएको 

(आलथाक वषा सभेत उल्रेख गने) 
कै. 

       

       

       

 

 

 

 

 

आऻारे 

प्रकाियाज ऩौडेर 

प्रभखु प्रिासकीम अलधकृत 


