ऐन संख्या : १-२०७८/७९
नगर सभाबाट पाररत मिमत : २०७८/१०/१७ गते

राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ाा ऐन
२०७८

राजापरु नगरपामिका
नगर काययपामिकाको कायायिय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि

राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ाा ऐन, २०७८
प्रस्र्ावना :
राजापरु नगरपामिका क्षेत्रमभत्र रहेका व्यापाररक फियको दताय, नमिकरण तथा खारे जी गनय, मनयिन तथा अनगु िन
गरी स्थानीय हाट बजारको व्यिस्थापन गनय, स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क अद्यािमिक गनय र स्थानीय व्यापारको
प्रिियन तथा सहजीकरण गनय िान्छनीय भएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को
उपदफा (१) बिोमजि राजापरु नगरपामिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाई िागू गरे को छ ।
१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि “राजापरु नगरपामिका व्यिसाय दताय ऐन, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रिा प्रकाशन भएको मिमत देमख िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : मिषय िा प्रसगं िे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,
(क) "ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सबझनुपछय ।
(ख) “नगरपामिका” भन्नािे राजापरु नगरपामिका सबझनपु दयछ ।
(ग) “प्रिख
ु प्रशासकीय अमिकृ त” भन्नािे नगरपामिकाको प्रिख
ु प्रशासकीय अमिकृ त सबझनु पछय ।
(घ) “कायायिय” भन्नािे राजापरु नगरपामिका, नगर काययपामिकाको कायायिय सबझनपु दयछ र सो
शब्दिे नगरपामिकाको िातहतिा रहेको िडा कायायियिाई सिेत जनाउदछ ।
३. व्यवसाय दर्ाा गरी सञ्चािन गनापु ने : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र अनसु चू ी-१ ििोमजिको व्यिसाय सञ्चािन
गनयु अमघ यस ऐन बिोमजि व्यिसाय दताय गनयु पनेछ ।
४. व्यवसाय दर्ााको िालग दरखास्र् लदने र दर्ाा गने : (१) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कुनै व्यिसाय दताय गनय
चाहने व्यमििे अनसु चू ी-२ िा उल्िेमखत ढााँचाको दरखास्त फारि भरी कायायियिा पेश गनयु पनेछ । यस्तो
दरखास्त फारििा देहायका मििरणहरु खि
ु ेको हुनपु नेछ :क) व्यिसायको नाि र ठे गाना,
ख) व्यिसायको प्रकृ मत: उद्योग, व्यापार, सेिा,
ग) कारोबार गने िख्ु य िस्तु र सेिा,
घ) िगानी,
ङ) व्यिसायीको नाि र ठे गाना ,
च) ब्यिसायीको नागररकताको प्रमतमिमप,
छ) व्यिसाय रहने घरिनी/जग्गािनीको नाि िा घरभाडा सबझौता,
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ज) िडा कायायियको मसफाररस ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि मनिेदन प्राप्त भएपमछ कायायियिे यस उपर आिश्यक जााँचबुझ गरी मनयिानसु ार
िाग्ने कर एिं अन्य दस्तरु हरु मिई व्यिसाय दताय गनयपु नेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोमजि व्यिसाय दताय भएपमछ सबबमन्ित कायायियिे दताय भएको व्यिसायको मििरण
अनसु चू ी-३ बिोमजिको व्यिसाय दताय मकताबिा उल्िेख गरी मनिेदकिाई अनसु चू ी-४ बिोमजिको ढााँचािा
व्यिसाय दताय प्रिाण पत्र उपिव्ि गराउाँनु पनेछ ।
(४) एकै व्यमिको नाििा एउटै उद्देश्य भएको एक भन्दा िढी स्थानिा व्यिसाय सञ्चािन र थप कारोबार
गनयु पने भएिा मनयिानुसार दस्तरु मतरी िख्ु य व्यिसायको शाखा व्यिसाय भनी दताय गराउनु पनेछ ।
५. व्यवसायको नलवकरण गनापु ने : दफा ४ बिोमजि दताय भएको व्यिसाय प्रत्येक आमथयक िषयको असोज
िसान्तमभत्र नमिकरण गरी सक्नु पनेछ । नमिकरण शल्ु क आमथयक ऐनिे तोके बिोमजि हुनेछ ।
६. लववरण हेरफे र गनापु ने भएमा अनुमलर् लिनुपने : (१) दफा ४ बिोमजि दताय भएका व्यिसायको मबिरण
हेरफे र गनयपु ने भएिा पन्र मदनमभत्र सो को मिमखत मनिेदन कायायियिा मदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि मनिेदन परे िा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी मनयिानसु ार िाग्ने दस्तरु मिई
मििरण ससं ोिन गररमदनु पनेछ र सो व्यहोरा दताय मकताि र प्रिाणपत्रिा सिेत उल्िेख गररमदनु पनेछ ।
(३) व्यिसायको प्रकृ मत िा सेिाको मकमसि र व्यिसायको नाि पररितयन गनयपु रे िा नयााँ व्यिसाय दताय गदाय
िाग्ने दस्तरु सरह िाग्ने छ ।
७. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गनाु परेमा स्वीकृलर् लिनुपने : १) एक व्यमि िा सो भन्दा िढी व्यमिको
नाििा दताय कायि भएको व्यिसायिा साझेदार थपघट गनयु परे िा आिश्यक कागजात सि
ं ग्न राखी
कायायियिा मनिेदन मदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि मनिदेन परे िा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आमथयक ऐनिा तोमकए
बिोमजि दस्तरु मिई िाग बिोमजि साझेदार थप गररमदनु पनेछ ।
(३) नगरपामिका क्षेत्रमभत्र एक िडािा सञ्चािनिा रहेको पेशा व्यिसाय नगरको अको िडािा ठाउाँसारीको
िामग मनिेदन परे िा िडा कायायियिे आिश्यक जााँचबुझ गरी कायायियिा भएको व्यिसायको िगत
खारे जको सफाररस जनाई सबबमन्ित िडा कायायियिाई पत्राचार गनयु पनेछ । यसरी मसफाररश प्राप्त भएकोिा
ठाउाँसारी हुने िडा कायायियिे ब्यबसाय दताय मकताििा ठाउाँसारी जनाई सामबकको िडा कायायियिा
ठाउाँसारीको जानकारी मदनु पनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बिोमजि ठााँउसारी भएको जनाउ प्राप्त भएपमछ मसफाररस गने िडा कायायियिे आफ्नो
व्यिसायको िगत मकताििा ठाउाँसारी जनाई िगत खारे ज गनु यपनेछ ।
(५) उपदफा (४) बिोमजि िगत खारे जको मसफाररस भएपमछ तोमकएको सियमभत्र सबबमन्ित कायायियिा
गई व्यिसायको दताय िगत कायि गनयु व्यिसायीको कतयव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (३) बिोमजि ठााँउसारी गनय चाहने व्यिसायीिे ठााँउसारी भई जाने व्यिसाय रहने कायायियिा
ठाउाँसारीको िामग मनिेदन पेश गरे पमछ कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आमथयक ऐनिा तोमकए बिोमजि
दस्तरु मिई सो व्यहोरा दताय प्रिाणपत्रिा सिेत खि
ु ाई व्यिसायको ठाउाँसारी गररमदनु पनेछ ।
(७) यस उपदफा बिोमजि ठाउाँसारी भई आउने व्यिसायीको िगत खडा गने कतयव्य सबबमन्ित कायायियको
हुनेछ ।
८. कायााियिे लववरण माग गना, लनदेशन लदन र अनुगमन गना सक्ने : (१) कुनै खास पेशा, व्यिसाय िा
व्यापारको सबबन्ििा के ही कुरा िझ्ु न आिश्यक ठानेिा कायायियिे थप मििरण िाग गनय सक्नेछ । यसरी
िाग गररएको मििरण उपिब्ि गराउने कतयव्य सबबमन्ित व्यिसायीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि मििरण उपिब्ि नगराएिा कायायियिे सबबमन्ित पेशा तथा व्यिसाय स्थिको
अनगु िन तथा जााँचबुझ गरी आिश्यक मनदेशन मदन सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बिोमजि दताय भएका पेशा व्यिसाय सञ्चािन गदाय सािामजक सदाचार कायि राख्नु पनेछ ।
यस सबबन्ििा कायायियिे मदने मनदेशनको पािना गनयु सबबमन्ित व्यिसायीको दामयत्ि हुनेछ ।
९. व्यवसाय सञ्चािनको अनुमलर् लिनु पने : (१) नगरपामिकािा व्यिसाय दताय गररसके पमछ अन्य
सबिमन्ित मनकायबाट प्रचमित काननू बिोमजि अनिु मत मिनपु ने भएिा तत् मनकायबाट सिेत अनिु मत मिई
व्यिसाय सञ्चािन गनयु सबबमन्ित व्यिसायीको कतयव्य हुनेछ ।
१०. व्यवसाय दर्ाा खारेज गना सलकने : (१) यस ऐन बिोमजि व्यिसाय दताय भएपमछ दताय खारे जीको मनिेदन
नपरे सबि सो व्यिसाय चािु रहेको िामननेछ ।
(२) यस ऐन बिोमजि दताय भएको व्यिसाय बन्द गनय चाहेिा िनामसब कारण खोिी व्यिसायीिे सबिमन्ित
कायायियिा मनिेदन मदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (३) बिोमजि मनिेदन प्राप्त भएपमछ कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी चािु आमथयक
िषयसबिको कर रकि र व्यिसाय खारे जीको िामग िागत कट्टा िापत आमथयक ऐनिा तोमकए बिोमजि मिईने
सेिा सिेत असूि गरी िगत कट्टा गररमदनु पनेछ ।
(४) प्रचमित काननू मिपररत कारोबार गरे िा, पेशा व्यिसाय सञ्चािन गरे िा िा कायायियिे मदएको मनदेशन
उिंघन गरे िा कायायियिे बााँकी बक्यौता कर तथा जररिाना असि
ु गरी व्यिसायको दताय खारे ज गनेछ ।
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(५) यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भएतापमन व्यिसाय खारे ज िा िगत कट्टा गनयु पिू य
व्यिसायीिाई सफाई पेश गने पयायप्त िौका मदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बिोमजि कायायियिे व्यिसायको दताय खारे ज गरे िा सबबमन्ित व्यिसायीको नाििा
नगरपामिकािा दईु िषयसबि कुनैपमन व्यिसाय दताय गरी सञ्चािन गनय रोक िगाउन सक्नेछ ।
११. जररवाना र्था थप दस्र्ुर िाग्ने : (१) यस ऐनिा तोमकएको सियमभत्र व्यिसाय नमिकरण नगराएिा
मनयिानसु ार िाग्ने दस्तरु िा थप जरीिाना मतरी व्यिसाय नमिकरण गनयपु नेछ ।
१२. कर छुट र्था लमन्हा लदन सलकने : (१) नगरपामिका क्षेत्रिा व्यापार व्यिसाय दताय गनय चाहने िमहिा तथा
अपाङ्गता भएका व्यमििाई व्यिसाय दताय गदाय िाग्ने दस्तरु िा पचास प्रमतशत छुट मदन समकनेछ ।

१३. प्रलर्लिलप लदने सक्ने : व्यिसाय दताय प्रिाणपत्र हराएिा, च्यामतएिा, नमिकरण गने िहि खािी नभएिा िा
यस्तै अन्य कारणिे प्रिाणपत्र उपिब्ि गराउनु पने भएिा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आमथयक
ऐनिा तोमकए बिोमजि प्रमतमिमप दस्तरु मिई नयााँ प्रमतमिमप प्रिाणपत्र जारी गनय सक्नेछ ।
१४. व्यवसाय सञ्चािन नभएको लसफाररस लदन सक्ने : प्रचामित काननू बिोमजि दताय भएको व्यिसाय
सञ्चािन नै नभएकोिे सोको व्यहोरा सबबमन्ित मनकायिा मसफाररसको िामग कायायियिा मनिेदन पनय
आएिा सो सबबन्ििा कायायियिे आिश्यक जााँचबुझ गरी व्यहोरा प्रिामणत भएिा आमथयक ऐनिा तोमकए
बिोमजि दस्तरु मिई िाग बिोमजिको व्यहोराको मसफाररस उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
१५. व्यवसाय दर्ाा र्था नलवकरण नगरी सञ्चािन गरेमा कारबालह हुने : (१) प्रचमित काननू र यस ऐन
बिोमजि दताय नगरी कुनै पमन व्यिसाय नगरपामिका क्षेत्रमभत्र सञ्चािन गरे को पाईएिा कायायियिे
सबबमन्ित व्यिसायीिाई पन्र मदनको बयाद मदई व्यिसाय दताय गनयको िामग मनदेशन मदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोमजि मनदेशन मदएको मिमतिे पन्र मदनमभत्र व्यिसाय दताय नगरे िा सबबमन्ित व्यमििाई
नगरपामिकाबाट प्रिाह हुने सबै मकमसिका सेिा समु ििाहरु िन्द गनय समकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोमजि सेिा समु ििा बन्द गरे को तीन िमहनामभत्र पमन व्यिसाय दताय नमिकरण नगरी
व्यिसाय सञ्चािन गरे िा कायायियिे मनयिानसू ार िाग्ने कर, जररिाना र अन्य दस्तरु असि
ु उपर गरी
व्यिसाय बन्द गनय सक्नेछ ।
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१६. वाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार : (१) यस ऐनको कायायन्ियनको मसिमसिािा कुनै िािा अडकाउ
परे िा सो फुकाउने अमिकार नगर काययपामिकािाई हुनेछ ।
(२) यस ऐनिा िेमखएको कुरा यसै ऐन बिोमजि र निेमखएकोिा प्रचमित नेपाि काननू बिोमजि हुनेछ ।
१७. खारेजी र्था बचाउ : (१) यो ऐन बन्नु भन्दा अगामड नगरपामिकाबाट भए गरे का कािहरु यसै ऐन बिोमजि
भए गरे को िामननेछ ।
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अनस
ु च
ू ी-१
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सबिमन्ित)
राजापरु नगरपामिका
नगर काययपामिकाको कायायिय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसायको लववरण
लस.न.ं
१
१.१
१.२
१.३

१.४
२

३
४

५
६
७

लववरण
व्यापाररक िस्तु
सनु , चााँदी मबक्रेता
मभमडयो क्यासेट रे कडयर तथा प्िेयर उत्पादक/मितरक
चरु ोट, रक्सी
क) थोक मिक्रेता
ख) खद्रु ा
हिक
ु ा पेय पदाथयको थोक मबक्रेता
मनिायण सािाग्री
क) मसिेन्ट, छड, िातक
ु ा मनिायण सािानको थोक मिक्रेता
ख) मसिेन्ट, छड, िातक
ु ा मनिायण सािानको खद्रु ा मिक्रेता
ग) अन्य मनिायण सिाग्रीहरु
कबप्यटू र र सो संग सबिमन्ित सािान मिक्री तथा िियत सेिा
मिद्यतु /सोिार मिक्रेता
क) मबजि
ु ीको सािान थोक मिक्रेता
ख) मबजि
ु ीका सािान खद्रु ा मिक्रेता
ग) सौययकजायबाट चल्ने मिद्यतु ीय सािाग्री मिके ता
रे मडयो, घडी, िोिाईि तथा अन्य मिितु ीय सािान मिक्री तथा िियत सेिा
फमनयचरका सािान तथा कापेट मिक्रेता
पेट्रोमियि पदाथय
क) आयि मनगिको मडिर भई पेट्रोमियि पदाथय मबक्रेता
ख) ग्यास तथा िरट्टतेि मिक्रेता
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८
९

१०
११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

२०
२१
२२
२३

२४

२५

मटमभ मिज जस्ता अन्य मिद्यतु ीय सािान मिक्रेता
खाद्यान्न मकराना पसि
क) थोक मबक्रेता
ख) खद्रु ा मिक्रेता
फिफुि तथा तरकारी मिक्रेता
स्िदेश तथा मिदेशी कपडा, तयारी पोसाक र जत्तु ा मिक्रेता
अन्य सेिा
क) ब्यटू ी पाियर, के श श्रृङ्गार तथा सैिनु , ड्राई मक्िन, फोटो स्टुमडयो, मसिाई सेिा
ख) पेमन्टङ्ग सेिा
ग) पशु बिसािा
घ) िासु मिक्रेता
पि
ु हाउस
भााँडाकुडा मिक्रेता
मससा प्िाईउड मिक्रेता
मस्टि तथा अन्य रे मडिेड फमनयचर मिक्रेता
खेिौना तथा उपहार (मगफ्ट) र कस्िेमटक मिक्रेता
के बि
ु /नेटिमकय ङ्ग सेिा
डेरी उद्योग
क) मचस्यान के न्द्र
ख) दग्ु ि डेरी
बेकरी तथा कफी सप
परािशय सेिा
सािान ढुिानीकताय कबपनी
उत्पादनिि
ु क उद्योग
क) ब्िक, इट्टा तथा प्िास्टीक उद्योग
ख) अन्य साना घरे िु उद्योग
ग) किर ल्याब
फमनयचर उद्योग
क) ट्रिी सिेत राखेको स-मिि उद्योग
ख) स-मिि तथा फमनयचर बनाउने उद्योग
ग) सािान्य फमनयचर उद्योग
उजायिि
ू क उद्योग (हाईड्रोपािर)
क) १ करोडसबिको
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२६

२७
२८

२९

३०
३१

३२
३३
३३.१
३३.२
३३.३
३३.४

ख) १ करोडभन्दा बढीको
कृ मष, पशपु ंक्षी तथा िनजन्य उद्योग
क) पचास िाख भन्दा िामथ पाँजू ी भएको
ख) पन्ि देमख पचास िाखसबिको
ग) पााँच देमख पन्ि िाखसबिको
घ) पााँच िाखसबिको
खमनज उद्योग
पययटन उद्योग
होटि, िज तथा रे ष्टुरा
क) 'क' बगय
ख) 'ख' बगय
ग) 'ग' बगय
सेिा उद्योग
क) मसनेिा हि
ख) अफसेट प्रेस
ग) िेजर प्रेस
घ) कोल्ड स्टोर तथा फास्ट फुड मिक्रेता
ङ) अमडयो क्यासेट मिक्रेता
च) हिाई सेिा बमु कङ काउन्टर
छ) साियजमनक पररिहन बमु कङ काउन्टर
क्रसर तथा बाििु ा प्रशोिन उद्योग
सचं ार सेिा
क) फोन, फूयाक्स, इिेि, इन्टरनेट तथा फोटोकपी सेिा
ख) कुररयर सेिा
ग) अखबार छपाई तथा प्रकाशन
घ) रे मडयो एफ.एि.
ङ) के बि
ु टेमिमभजन
पत्रपमत्रका, स्टेशनरी तथा पस्ु तक मिक्रेता
मित्तीय सेिा
मनजी क्षेत्रको आमथयक कारे िार गने क बगयका बैंकको शाखा
मनजी क्षेत्रको आमथयक कारे िार गने ख बगयका बैंकको शाखा
मनजी क्षेत्रको आमथयक कारे िार गने ग बगयका बैंकको शाखा
मनजी क्षेत्रको आमथयक कारे िार गने घ बगयका बैंकको शाखा
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३३.५
३३.६
३४

३५

३६

३७

३८
३८.१
३८.२
३८.३
३८.४
३८.५
३८.६
३८.७
३९

४०
४१

मििा कबपनी शाखा
सहकारी बैंक तथा अन्य मिमत्तय संस्था
सहकारी सस्ं था
क) दस िाखभन्दा बढी पाँजु ी भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
ख) दस िाखसबि पाँजु ी भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
ग) अन्य सहकारी संस्था
स्िास्थ्य सेिा
क) गैर सरकारी अस्पताि
ख) नमसयङ होि/पोमिमक्िमनक
ग) िेमडकि फिाय
तामिि के न्द्र
क) टाईमपङ तथा कबप्यटू र इमन्स्टच्यटू र भाषा प्रमशक्षण
ख) मसिाईबनु ाई तथा अन्य साना प्रमशक्षण के न्द्र
िियत सबभार / िकय शप
क) हेिी ईक्यपु िेन्टस,् बस, ट्रक, मजप, कार, ट्रयाक्टर
ख) िोटरसाईकि, टेबपो
ग) मट.मभ., मिज, िोटर, पंखा, महटर
घ) रे मडयो, घडी, प्रेशरकुकर, टेमिफोन, स्टोप, ग्यास चल्ु हो आमद
ङ) साईकि िियत तथा मबक्री
मिमिि व्यिसाय
कपडा, जत्तु ा तथा फे न्सी पसि
िेमशनरी पाटयपजु ाय पसि
पान पसि
खाना तथा नास्ता पसि
मिठाई तथा मचया पसि
पोल्ट्री, पशु फिय/दाना मडपो/एग्रोभेट
कन्सल्टेन्सी
सप्िायसय
क) एक िाख भन्दा बढीको सािान सप्िायसय
ख) एक िाखसबिको सािान सप्िायसय
ग) पचास हजारसबिको सािान सप्िायसय
टेन्ट हाउस
रासायमनक िि, मिषादी पसि तथा मबउ मिजन मिक्रेता
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४२
४३
४४
४४.१
४४.२
४५
४६

सतु ी पसि थोक तथा खद्रु ा मिक्रेता
मिि (कुटानी मपसानी)
सस्ं था दताय
नाफािि
ु क
गैरनाफा िि
ु क
अन्तरामरट्रय गैर सरकारी संस्था
किाडी व्यिसाय
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अनस
ु च
ू ी-२
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सबबमन्ित)
राजापरु नगरपामिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा / नलवकरण लनवेदन फाराम
मिमत : …………/…../……
श्री प्रिख
ु प्रशासकीय अमिकृ तज्य,ू
राजापरु नगरपामिकाको कायायिय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि
लबषय : व्यवसाय दर्ाा /नलवकरण गना अनुमलर् पाउँ ।
िैिे /हािीिे मनबन स्थानिा ……………………………………………………… व्यिसाय
दताय/ नमिकरण गनयु परे कोिे राजापरु नरपामिकाको व्यिसाय दताय ऐन,२०७८ को दफा ४ ििोमजि यो मनिेदन
मदएको छु/छौं ।
१. व्यिसायीको नाि, थर : ……………………………………………………………………..
२. स्थायी ठे गाना : मजल्िा …………………… न.पा. ……………………….. िडा नं. ………..
३. नागररकता न.ं : ………………………….. जारी मजल्िा र मिमत ……………………………..
४. फिय /कबपनीको नाि : ……………………..………………………………………………
५. व्यिसाय रहेन स्थानको ठे गाना : िडा न.ं ………………………………………………………
६. फोन न.ं : ……………………………….. इिेि : …………………………………………
६. व्यिसायको प्रकृ मत : ………………………..………………………………………………
७. कारोबार गने बस्तु : ………………………………………………………………………
८. िगानी (रु.िा) : ………………………….………………………………………………
९. व्यिसाय िहाििा रहेको भए घरको घरिनीको नाि, थर : ………………………………………
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१०. ठे गाना : …………………………………………….. िडा नं. …………………………
मिमत : …………………………………..
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मनिेदकको दस्तखत

अनस
ु च
ू ी-२
(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सबबमन्ित)
राजापरु नगरपामिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र
दताय मिमत :
प्रिाणपत्र नं :
राजापरु नगरपामिकाको व्यिसाय दताय ऐन, २०७८ बिोमजि व्यिसाय प्रिाण-पत्र जारी गररएको छ ।
व्यिसायीको मििरण :  एकि
 साझेदारी
१. (क) व्यमिको नाि, थर : ……………………………………………………………………
(ख) नागररकता नं. जारी मजल्िा र मिमत : ………………………………………………………
२. ठे गाना : ……………………………………………………………………………………
३. फोन : ……………………………… ईिेि : ………………………………………………
व्यवसायको लववरण :
१. व्यिसायको नाि : …………………………………………………………………………
२. पाँजू ीगत िगानी (रु िा) : ……………………………………………………………………
३. व्यिसाय रहने स्थान : राजापरु नगरपामिका िडा नं. टोि …………………………………………
४. व्यिसाय बहाििा रहेको भए घरिनीको नाि : …………………………………………………
५. कारोबार गने िस्तु िा सेिाको मिरण : …………………………………………………………
शर्ाहरु
१) प्रत्येक आ.ि.को असोज िसान्तमभत्र व्यिसाय नमिकरण गरी सक्नु पनेछ ।
२) व्यिसाय गरी आएको स्थान बदल्नु परे नगरपामिकाबाट पिू य स्िीकृ मत मिनु पनेछ ।
३) आफूिे सञ्चािन गरे को व्यिसाय बन्द गनयु पदाय िा छाड्न परे िा बााँकी कर मतरी व्यिसाय बन्द भएको जनाउपत्र मिनु पनेछ ।
४) यो प्रिाणपत्र व्यिसाय गरे को स्थानिा सबैिे देख्ने गरी रामखनु पदयछ र नगरपामिकाको कियचारीहरुिे हेनय चाहेको बखत तुरुन्त
देखाउनु पदयछ ।
५) आफुिे सञ्चािन गरे को व्यिसायिा बाि श्रमिकहरु प्रयोग गनय पाइने छै न ।
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६) आफुिे सञ्चािन गरे को व्यिसायको फोहरिैिा तोमकएको स्थानिा राए्नु पनेछ ।
७) उल्िेमखत शतयनािाहरु पािना नगरे िा नगरपामिकािे जनु सकै बखत यो प्रिाणपत्र रद्द गरी व्यिसाय िन्द गनय सक्नेछ ।

प्रिामणकरण

मिमतिः

14

अनस
ु च
ू ी-३
(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सबबमन्ित)
राजापरु नगरपामिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बमदयया
िमु बबनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा लकर्ाब
क्र.सं.

व्यवसायीको नाम थर

ठे गाना
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व्यवसायको प्रकृलर्

पूजी एकिौटी/साझेदारी दर्ाा लमलर्

फोटो

व्यवसायीको
हस्र्ािर
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