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राजापुर नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ाा ऐन २०७८

प्रस्र्ावना :
राजापरु नगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका व्यापाररक फर्मको दर्ाम, नलिकरण र्था खारे जी गनम, लनयर्न र्था अनगु र्न
गरी स्थानीय हाट बजारको व्यिस्थापन गनम, स्थानीय व्यापारको र्थ्याङ्क अद्यािलिक गनम र स्थानीय व्यापारको
प्रििमन र्था सहजीकरण गनम िान्छनीय िएकािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को
उपदफा (१) बर्ोलजर् राजापरु नगरपालिकाको नगरसिािे यो ऐन बनाई िागू गरे को छ ।
१. सलं िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नार् “राजापरु नगरपालिका व्यिसाय दर्ाम ऐन, २०७८" रहेको छ ।
(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रर्ा प्रकाशन िएको लर्लर् देलख िागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : लिषय िा प्रसंगिे अको अथम निागेर्ा यस ऐनर्ा,
(क) "ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनुपछम ।
(ख) “नगरपालिका” िन्नािे राजापरु नगरपालिका सम्झनपु दमछ ।
(ग) “प्रर्ख
ु प्रशासकीय अलिकृ र्” िन्नािे नगरपालिकाको प्रर्ख
ु प्रशासकीय अलिकृ र् सम्झनु पछम ।
(घ) “कायामिय” िन्नािे राजापरु नगरपालिका, नगर कायमपालिकाको कायामिय सम्झनपु दमछ र सो
शब्दिे नगरपालिकाको र्ार्हर्र्ा रहेको िडा कायामियिाई सर्ेर् जनाउदछ ।
३. व्यवसाय दर्ाा गरी सञ्चािन गनापु ने : नगरपालिका क्षेत्रलित्र अनसु चू ी-१ िर्ोलजर्को व्यिसाय सञ्चािन
गनमु अलघ यस ऐन बर्ोलजर् व्यिसाय दर्ाम गनमु पनेछ ।
४. व्यवसाय दर्ााको िालग दरखास्र् लदने र दर्ाा गने : (१) नगरपालिका क्षेत्रलित्र कुनै व्यिसाय दर्ाम गनम
चाहने व्यलििे अनसु चू ी-२ र्ा उल्िेलखर् ढााँचाको दरखास्र् फारर् िरी कायामियर्ा पेश गनमु पनेछ । यस्र्ो
दरखास्र् फारर्र्ा देहायका लििरणहरु खि
ु ेको हुनपु नेछ :क) व्यिसायको नार् र ठे गाना,
ख) व्यिसायको प्रकृ लर्: उद्योग, व्यापार, सेिा,
ग) कारोबार गने र्ख्ु य िस्र्ु र सेिा,
घ) िगानी,
ङ) व्यिसायीको नार् र ठे गाना ,
च) ब्यिसायीको नागररकर्ाको प्रलर्लिलप,
छ) व्यिसाय रहने घरिनी/जग्गािनीको नार् िा घरिाडा सम्झौर्ा,
ज) िडा कायामियको लसफाररस ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् लनिेदन प्राप्त िएपलछ कायामियिे यस उपर आिश्यक जााँचबुझ गरी लनयर्ानसु ार
िाग्ने कर एिं अन्य दस्र्रु हरु लिई व्यिसाय दर्ाम गनमपु नेछ ।

(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् व्यिसाय दर्ाम िएपलछ सम्बलन्िर् कायामियिे दर्ाम िएको व्यिसायको लििरण
अनसु चू ी-३ बर्ोलजर्को व्यिसाय दर्ाम लकर्ाबर्ा उल्िेख गरी लनिेदकिाई अनसु चू ी-४ बर्ोलजर्को ढााँचार्ा
व्यिसाय दर्ाम प्रर्ाण पत्र उपिव्ि गराउाँनु पनेछ ।
(४) एकै व्यलिको नार्र्ा एउटै उद्देश्य िएको एक िन्दा िढी स्थानर्ा व्यिसाय सञ्चािन र थप कारोबार
गनमु पने िएर्ा लनयर्ानुसार दस्र्रु लर्री र्ख्ु य व्यिसायको शाखा व्यिसाय िनी दर्ाम गराउनु पनेछ ।
५. व्यवसायको नलवकरण गनापु ने : दफा ४ बर्ोलजर् दर्ाम िएको व्यिसाय प्रत्येक आलथमक िषमको असोज
र्सान्र्लित्र नलिकरण गरी सक्नु पनेछ । नलिकरण शल्ु क आलथमक ऐनिे र्ोके बर्ोलजर् हुनेछ ।
६. लववरण हेरफे र गनापु ने भएमा अनमु लर् लिनपु ने : (१) दफा ४ बर्ोलजर् दर्ाम िएका व्यिसायको लबिरण
हेरफे र गनमपु ने िएर्ा पन्र लदनलित्र सो को लिलखर् लनिेदन कायामियर्ा लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् लनिेदन परे र्ा कायामियिे आिश्यक जााँचबझु गरी लनयर्ानसु ार िाग्ने दस्र्रु लिई
लििरण संसोिन गररलदनु पनेछ र सो व्यहोरा दर्ाम लकर्ाि र प्रर्ाणपत्रर्ा सर्ेर् उल्िेख गररलदनु पनेछ ।
(३) व्यिसायको प्रकृ लर् िा सेिाको लकलसर् र व्यिसायको नार् पररिर्मन गनमपु रे र्ा नयााँ व्यिसाय दर्ाम गदाम
िाग्ने दस्र्रु सरह िाग्ने छ ।
७. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गनाु परेमा स्वीकृलर् लिनुपने : १) एक व्यलि िा सो िन्दा िढी व्यलिको
नार्र्ा दर्ाम कायर् िएको व्यिसायर्ा साझेदार थपघट गनमु परे र्ा आिश्यक कागजार् सि
ं ग्न राखी
कायामियर्ा लनिेदन लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् लनिदेन परे र्ा कायामियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आलथमक ऐनर्ा र्ोलकए
बर्ोलजर् दस्र्रु लिई र्ाग बर्ोलजर् साझेदार थप गररलदनु पनेछ ।
(३) नगरपालिका क्षेत्रलित्र एक िडार्ा सञ्चािनर्ा रहेको पेशा व्यिसाय नगरको अको िडार्ा ठाउाँसारीको
िालग लनिेदन परे र्ा िडा कायामियिे आिश्यक जााँचबुझ गरी कायामियर्ा िएको व्यिसायको िगर्
खारे जको सफाररस जनाई सम्बलन्िर् िडा कायामियिाई पत्राचार गनमु पनेछ । यसरी लसफाररश प्राप्त िएकोर्ा
ठाउाँसारी हुने िडा कायामियिे ब्यबसाय दर्ाम लकर्ािर्ा ठाउाँसारी जनाई सालबकको िडा कायामियर्ा
ठाउाँसारीको जानकारी लदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बर्ोलजर् ठााँउसारी िएको जनाउ प्राप्त िएपलछ लसफाररस गने िडा कायामियिे आफ्नो
व्यिसायको िगर् लकर्ािर्ा ठाउाँसारी जनाई िगर् खारे ज गनु मपनेछ ।
(५) उपदफा (४) बर्ोलजर् िगर् खारे जको लसफाररस िएपलछ र्ोलकएको सर्यलित्र सम्बलन्िर् कायामियर्ा
गई व्यिसायको दर्ाम िगर् कायर् गनमु व्यिसायीको कर्मव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (३) बर्ोलजर् ठााँउसारी गनम चाहने व्यिसायीिे ठााँउसारी िई जाने व्यिसाय रहने कायामियर्ा
ठाउाँसारीको िालग लनिेदन पेश गरे पलछ कायामियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आलथमक ऐनर्ा र्ोलकए बर्ोलजर्
दस्र्रु लिई सो व्यहोरा दर्ाम प्रर्ाणपत्रर्ा सर्ेर् खि
ु ाई व्यिसायको ठाउाँसारी गररलदनु पनेछ ।

(७) यस उपदफा बर्ोलजर् ठाउाँसारी िई आउने व्यिसायीको िगर् खडा गने कर्मव्य सम्बलन्िर् कायामियको
हुनेछ ।
८. कायााियिे लववरण माग गना , लनदेशन लदन र अनगु मन गना सक्ने : (१) कुनै खास पेशा, व्यिसाय िा
व्यापारको सम्बन्िर्ा के ही कुरा िझ्ु न आिश्यक ठानेर्ा कायामियिे थप लििरण र्ाग गनम सक्नेछ । यसरी
र्ाग गररएको लििरण उपिब्ि गराउने कर्मव्य सम्बलन्िर् व्यिसायीको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् लििरण उपिब्ि नगराएर्ा कायामियिे सम्बलन्िर् पेशा र्था व्यिसाय स्थिको
अनगु र्न र्था जााँचबुझ गरी आिश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ ।
(३) यस ऐन बर्ोलजर् दर्ाम िएका पेशा व्यिसाय सञ्चािन गदाम सार्ालजक सदाचार कायर् राख्नु पनेछ ।
यस सम्बन्िर्ा कायामियिे लदने लनदेशनको पािना गनमु सम्बलन्िर् व्यिसायीको दालयत्ि हुनेछ ।
९. व्यवसाय सञ्चािनको अनुमलर् लिनु पने : (१) नगरपालिकार्ा व्यिसाय दर्ाम गररसके पलछ अन्य
सम्िलन्िर् लनकायबाट प्रचलिर् काननू बर्ोलजर् अनुर्लर् लिनपु ने िएर्ा र्र्् लनकायबाट सर्ेर् अनुर्लर् लिई
व्यिसाय सञ्चािन गनमु सम्बलन्िर् व्यिसायीको कर्मव्य हुनेछ ।
१०. व्यवसाय दर्ाा खारेज गना सलकने : (१) यस ऐन बर्ोलजर् व्यिसाय दर्ाम िएपलछ दर्ाम खारे जीको लनिेदन
नपरे सम्र् सो व्यिसाय चािु रहेको र्ालननेछ ।
(२) यस ऐन बर्ोलजर् दर्ाम िएको व्यिसाय बन्द गनम चाहेर्ा र्नालसब कारण खोिी व्यिसायीिे सम्िलन्िर्
कायामियर्ा लनिेदन लदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (३) बर्ोलजर् लनिेदन प्राप्त िएपलछ कायामियिे आिश्यक जााँचबझु गरी चािु आलथमक
िषमसम्र्को कर रकर् र व्यिसाय खारे जीको िालग िागर् कट्टा िापर् आलथमक ऐनर्ा र्ोलकए बर्ोलजर् लिईने
सेिा सर्ेर् असूि गरी िगर् कट्टा गररलदनु पनेछ ।
(४) प्रचलिर् काननू लिपररर् कारोबार गरे र्ा, पेशा व्यिसाय सञ्चािन गरे र्ा िा कायामियिे लदएको लनदेशन
उिंघन गरे र्ा कायामियिे बााँकी बक्यौर्ा कर र्था जररिाना असि
ु गरी व्यिसायको दर्ाम खारे ज गनेछ ।
(५) यस ऐनर्ा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको िएर्ापलन व्यिसाय खारे ज िा िगर् कट्टा गनमु पिू म
व्यिसायीिाई सफाई पेश गने पयामप्त र्ौका लदनु पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बर्ोलजर् कायामियिे व्यिसायको दर्ाम खारे ज गरे र्ा सम्बलन्िर् व्यिसायीको नार्र्ा
नगरपालिकार्ा दईु िषमसम्र् कुनैपलन व्यिसाय दर्ाम गरी सञ्चािन गनम रोक िगाउन सक्नेछ ।
११. जररवाना र्था थप दस्र्ुर िाग्ने : (१) यस ऐनर्ा र्ोलकएको सर्यलित्र व्यिसाय नलिकरण नगराएर्ा
लनयर्ानसु ार िाग्ने दस्र्रु र्ा थप जरीिाना लर्री व्यिसाय नलिकरण गनमपु नेछ ।

१२. कर छुट र्था लमन्हा लदन सलकने : (१) नगरपालिका क्षेत्रर्ा व्यापार व्यिसाय दर्ाम गनम चाहने र्लहिा र्था
अपाङ्गर्ा िएका व्यलििाई व्यिसाय दर्ाम गदाम िाग्ने दस्र्रु र्ा पचास प्रलर्शर् छुट लदन सलकनेछ ।

१३. प्रलर्लिलप लदने सक्ने : व्यिसाय दर्ाम प्रर्ाणपत्र हराएर्ा, च्यालर्एर्ा, नलिकरण गने र्हि खािी निएर्ा िा
यस्र्ै अन्य कारणिे प्रर्ाणपत्र उपिब्ि गराउनु पने िएर्ा कायामियिे आिश्यक जााँचबझु गरी आलथमक
ऐनर्ा र्ोलकए बर्ोलजर् प्रलर्लिलप दस्र्रु लिई नयााँ प्रलर्लिलप प्रर्ाणपत्र जारी गनम सक्नेछ ।
१४. व्यवसाय सञ्चािन नभएको लसफाररस लदन सक्ने : प्रचालिर् काननू बर्ोलजर् दर्ाम िएको व्यिसाय
सञ्चािन नै निएकोिे सोको व्यहोरा सम्बलन्िर् लनकायर्ा लसफाररसको िालग कायामियर्ा लनिेदन पनम
आएर्ा सो सम्बन्िर्ा कायामियिे आिश्यक जााँचबुझ गरी व्यहोरा प्रर्ालणर् िएर्ा आलथमक ऐनर्ा र्ोलकए
बर्ोलजर् दस्र्रु लिई र्ाग बर्ोलजर्को व्यहोराको लसफाररस उपिब्ि गराउन सक्नेछ ।
१५. व्यवसाय दर्ाा र्था नलवकरण नगरी सञ्चािन गरेमा कारबालह हुने : (१) प्रचलिर् काननू र यस ऐन
बर्ोलजर् दर्ाम नगरी कुनै पलन व्यिसाय नगरपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चािन गरे को पाईएर्ा कायामियिे
सम्बलन्िर् व्यिसायीिाई पन्र लदनको म्याद लदई व्यिसाय दर्ाम गनमको िालग लनदेशन लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोलजर् लनदेशन लदएको लर्लर्िे पन्र लदनलित्र व्यिसाय दर्ाम नगरे र्ा सम्बलन्िर् व्यलििाई
नगरपालिकाबाट प्रिाह हुने सबै लकलसर्का सेिा सलु ििाहरु िन्द गनम सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बर्ोलजर् सेिा सलु ििा बन्द गरे को र्ीन र्लहनालित्र पलन व्यिसाय दर्ाम नलिकरण नगरी
व्यिसाय सञ्चािन गरे र्ा कायामियिे लनयर्ानसू ार िाग्ने कर, जररिाना र अन्य दस्र्रु असि
ु उपर गरी
व्यिसाय बन्द गनम सक्नेछ ।
१६. वाधा अडकाउ फुकाउने अलधकार : (१) यस ऐनको कायामन्ियनको लसिलसिार्ा कुनै िािा अडकाउ
परे र्ा सो फुकाउने अलिकार नगर कायमपालिकािाई हुनेछ ।
(२) यस ऐनर्ा िेलखएको कुरा यसै ऐन बर्ोलजर् र निेलखएकोर्ा प्रचलिर् नेपाि काननू बर्ोलजर् हुनेछ ।
१७. खारेजी र्था बचाउ : (१) यो ऐन बन्नु िन्दा अगालड नगरपालिकाबाट िए गरे का कार्हरु यसै ऐन बर्ोलजर्
िए गरे को र्ालननेछ ।

अनस
ु च
ू ी-१
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्िलन्िर्)
राजापरु नगरपालिका
नगर कायमपालिकाको कायामिय
राजापरु , बलदमया
िलु म्बनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसायको लववरण
लस.नं.
१
१.१
१.२
१.३

१.४
२

३
४

५
६
७

८
९

लववरण
व्यापाररक िस्र्ु
सनु , चााँदी लबक्रेर्ा
लिलडयो क्यासेट रे कडमर र्था प्िेयर उत्पादक/लिर्रक
चरु ोट, रक्सी
क) थोक लिक्रेर्ा
ख) खद्रु ा
हिक
ु ा पेय पदाथमको थोक लबक्रेर्ा
लनर्ामण सार्ाग्री
क) लसर्ेन्ट, छड, िार्क
ु ा लनर्ामण सार्ानको थोक लिक्रेर्ा
ख) लसर्ेन्ट, छड, िार्क
ु ा लनर्ामण सार्ानको खद्रु ा लिक्रेर्ा
ग) अन्य लनर्ामण सर्ाग्रीहरु
कम्प्यटू र र सो संग सम्िलन्िर् सार्ान लिक्री र्था र्र्मर् सेिा
लिद्यर्ु /सोिार लिक्रेर्ा
क) लबजि
ु ीको सार्ान थोक लिक्रेर्ा
ख) लबजि
ु ीका सार्ान खद्रु ा लिक्रेर्ा
ग) सौयमकजामबाट चल्ने लिद्यर्ु ीय सार्ाग्री लिके र्ा
रे लडयो, घडी, र्ोिाईि र्था अन्य लििर्ु ीय सार्ान लिक्री र्था र्र्मर् सेिा
फलनमचरका सार्ान र्था कापेट लिक्रेर्ा
पेट्रोलियर् पदाथम
क) आयि लनगर्को लडिर िई पेट्रोलियर् पदाथम लबक्रेर्ा
ख) ग्यास र्था र्रट्टर्ेि लिक्रेर्ा
लटलि लिज जस्र्ा अन्य लिद्यर्ु ीय सार्ान लिक्रेर्ा
खाद्यान्न लकराना पसि
क) थोक लबक्रेर्ा

१०
११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

२०
२१
२२
२३

२४

२५

२६

ख) खद्रु ा लिक्रेर्ा
फिफुि र्था र्रकारी लिक्रेर्ा
स्िदेश र्था लिदेशी कपडा, र्यारी पोसाक र जत्तु ा लिक्रेर्ा
अन्य सेिा
क) ब्यटू ी पािमर, के श श्रृङ्गार र्था सैिनु , ड्राई लक्िन, फोटो स्टुलडयो, लसिाई सेिा
ख) पेलन्टङ्ग सेिा
ग) पशु बिसािा
घ) र्ासु लिक्रेर्ा
पि
ु हाउस
िााँडाकुडा लिक्रेर्ा
लससा प्िाईउड लिक्रेर्ा
लस्टि र्था अन्य रे लडर्ेड फलनमचर लिक्रेर्ा
खेिौना र्था उपहार (लगफ्ट) र कस्र्ेलटक लिक्रेर्ा
के बि
ु /नेटिलकम ङ्ग सेिा
डेरी उद्योग
क) लचस्यान के न्द्र
ख) दग्ु ि डेरी
बेकरी र्था कफी सप
परार्शम सेिा
सार्ान ढुिानीकर्ाम कम्पनी
उत्पादनर्ि
ु क उद्योग
क) ब्िक, इट्टा र्था प्िास्टीक उद्योग
ख) अन्य साना घरे िु उद्योग
ग) किर ल्याब
फलनमचर उद्योग
क) ट्रिी सर्ेर् राखेको स-लर्ि उद्योग
ख) स-लर्ि र्था फलनमचर बनाउने उद्योग
ग) सार्ान्य फलनमचर उद्योग
उजामर्ि
ू क उद्योग (हाईड्रोपािर)
क) १ करोडसम्र्को
ख) १ करोडिन्दा बढीको
कृ लष, पशपु ंक्षी र्था िनजन्य उद्योग
क) पचास िाख िन्दा र्ालथ पाँजू ी िएको
ख) पन्ि देलख पचास िाखसम्र्को
ग) पााँच देलख पन्ि िाखसम्र्को
घ) पााँच िाखसम्र्को

२७
२८

२९

३०
३१

३२
३३
३३.१
३३.२
३३.३
३३.४
३३.५
३३.६
३४

३५

खलनज उद्योग
पयमटन उद्योग
होटि, िज र्था रे ष्टुरा
क) 'क' बगम
ख) 'ख' बगम
ग) 'ग' बगम
सेिा उद्योग
क) लसनेर्ा हि
ख) अफसेट प्रेस
ग) िेजर प्रेस
घ) कोल्ड स्टोर र्था फास्ट फुड लिक्रेर्ा
ङ) अलडयो क्यासेट लिक्रेर्ा
च) हिाई सेिा बलु कङ काउन्टर
छ) सािमजलनक पररिहन बलु कङ काउन्टर
क्रसर र्था बाििु ा प्रशोिन उद्योग
संचार सेिा
क) फोन, फूयाक्स, इर्ेि, इन्टरनेट र्था फोटोकपी सेिा
ख) कुररयर सेिा
ग) अखबार छपाई र्था प्रकाशन
घ) रे लडयो एफ.एर्.
ङ) के बि
ु टेलिलिजन
पत्रपलत्रका, स्टेशनरी र्था पस्ु र्क लिक्रेर्ा
लित्तीय सेिा
लनजी क्षेत्रको आलथमक कारे िार गने क बगमका बैंकको शाखा
लनजी क्षेत्रको आलथमक कारे िार गने ख बगमका बैंकको शाखा
लनजी क्षेत्रको आलथमक कारे िार गने ग बगमका बैंकको शाखा
लनजी क्षेत्रको आलथमक कारे िार गने घ बगमका बैंकको शाखा
लिर्ा कम्पनी शाखा
सहकारी बैंक र्था अन्य लिलत्तय संस्था
सहकारी सस्ं था
क) दस िाखिन्दा बढी पाँजु ी िएको बचर् र्था ऋण सहकारी संस्था
ख) दस िाखसम्र् पाँजु ी िएको बचर् र्था ऋण सहकारी संस्था
ग) अन्य सहकारी संस्था
स्िास्थ्य सेिा
क) गैर सरकारी अस्पर्ाि
ख) नलसमङ होर्/पोलिलक्िलनक

३६

३७

३८
३८.१
३८.२
३८.३
३८.४
३८.५
३८.६
३८.७
३९

४०
४१
४२
४३
४४
४४.१
४४.२
४५
४६

ग) र्ेलडकि फर्ाम
र्ालिर् के न्द्र
क) टाईलपङ र्था कम्प्यटू र इलन्स्टच्यटू र िाषा प्रलशक्षण
ख) लसिाईबनु ाई र्था अन्य साना प्रलशक्षण के न्द्र
र्र्मर् सम्िार / िकम शप
क) हेिी ईक्यपु र्ेन्टस्, बस, ट्रक, लजप, कार, ट्रयाक्टर
ख) र्ोटरसाईकि, टेम्पो
ग) लट.लि., लिज, र्ोटर, पंखा, लहटर
घ) रे लडयो, घडी, प्रेशरकुकर, टेलिफोन, स्टोप, ग्यास चल्ु हो आलद
ङ) साईकि र्र्मर् र्था लबक्री
लिलिि व्यिसाय
कपडा, जत्तु ा र्था फे न्सी पसि
र्ेलशनरी पाटमपजु ाम पसि
पान पसि
खाना र्था नास्र्ा पसि
लर्ठाई र्था लचया पसि
पोल्ट्री, पशु फर्म/दाना लडपो/एग्रोिेट
कन्सल्टेन्सी
सप्िायसम
क) एक िाख िन्दा बढीको सार्ान सप्िायसम
ख) एक िाखसम्र्को सार्ान सप्िायसम
ग) पचास हजारसम्र्को सार्ान सप्िायसम
टेन्ट हाउस
रासायलनक र्ि, लिषादी पसि र्था लबउ लिजन लिक्रेर्ा
सर्ु ी पसि थोक र्था खद्रु ा लिक्रेर्ा
लर्ि (कुटानी लपसानी)
संस्था दर्ाम
नाफार्ि
ु क
गैरनाफा र्ि
ु क
अन्र्रालरट्रय गैर सरकारी सस्ं था
किाडी व्यिसाय

अनस
ु च
ू ी-२
(दफा ४ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्िर्)
राजापरु नगरपालिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बलदमया
िलु म्बनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा / नलवकरण लनवेदन फाराम
लर्लर् : …………/…../……
श्री प्रर्ख
ु प्रशासकीय अलिकृ र्ज्य,ू
राजापरु नगरपालिकाको कायामिय
राजापरु , बलदमया
िलु म्बनी प्रदेश, नेपाि
लबषय : व्यवसाय दर्ाा /नलवकरण गना अनमु लर् पाउँ ।
र्ैिे /हार्ीिे लनम्न स्थानर्ा ……………………………………………………… व्यिसाय
दर्ाम/ नलिकरण गनमु परे कोिे राजापरु नरपालिकाको व्यिसाय दर्ाम ऐन,२०७८ को दफा ४ िर्ोलजर् यो लनिेदन
लदएको छु/छौं ।
१. व्यिसायीको नार्, थर : ……………………………………………………………………..
२. स्थायी ठे गाना : लजल्िा …………………… न.पा. ……………………….. िडा नं. ………..
३. नागररकर्ा नं.: ………………………….. जारी लजल्िा र लर्लर् ……………………………..
४. फर्म /कम्पनीको नार् : ……………………..………………………………………………
५. व्यिसाय रहेन स्थानको ठे गाना : िडा न.ं ………………………………………………………
६. फोन नं. : ……………………………….. इर्ेि : …………………………………………
६. व्यिसायको प्रकृ लर् : ………………………..………………………………………………
७. कारोबार गने बस्र्ु : ………………………………………………………………………
८. िगानी (रु.र्ा) : ………………………….………………………………………………
९. व्यिसाय िहािर्ा रहेको िए घरको घरिनीको नार्, थर : ………………………………………
१०. ठे गाना : …………………………………………….. िडा नं. …………………………

लर्लर् : …………………………………..

लनिेदकको दस्र्खर्

अनस
ु च
ू ी-२
(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सम्बलन्िर्)
राजापरु नगरपालिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बलदमया
िलु म्बनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र
दर्ाम लर्लर् :
प्रर्ाणपत्र नं :
राजापरु नगरपालिकाको व्यिसाय दर्ाम ऐन, २०७८ बर्ोलजर् व्यिसाय प्रर्ाण-पत्र जारी गररएको छ ।
व्यिसायीको लििरण :  एकि
 साझेदारी
१. (क) व्यलिको नार्, थर : ……………………………………………………………………
(ख) नागररकर्ा नं. जारी लजल्िा र लर्लर् : ………………………………………………………
२. ठे गाना : ……………………………………………………………………………………
३. फोन : ……………………………… ईर्ेि : ………………………………………………
व्यवसायको लववरण :
१. व्यिसायको नार् : …………………………………………………………………………
२. पाँजू ीगर् िगानी (रु र्ा) : ……………………………………………………………………
३. व्यिसाय रहने स्थान : राजापरु नगरपालिका िडा नं. टोि …………………………………………
४. व्यिसाय बहािर्ा रहेको िए घरिनीको नार् : …………………………………………………
५. कारोबार गने िस्र्ु िा सेिाको लिरण : …………………………………………………………
शर्ाहरु
१) प्रत्येक आ.ि.को असोज र्सान्र्लित्र व्यिसाय नलिकरण गरी सक्नु पनेछ ।
२) व्यिसाय गरी आएको स्थान बदल्नु परे नगरपालिकाबाट पिू म स्िीकृ लर् लिनु पनेछ ।
३) आफूिे सञ्चािन गरे को व्यिसाय बन्द गनमु पदाम िा छाड्न परे र्ा बााँकी कर लर्री व्यिसाय बन्द िएको जनाउपत्र लिनु पनेछ ।
४) यो प्रर्ाणपत्र व्यिसाय गरे को स्थानर्ा सबैिे देख्ने गरी रालखनु पदमछ र नगरपालिकाको कर्मचारीहरुिे हेनम चाहेको बखर् र्ुरुन्र्
देखाउनु पदमछ ।
५) आफुिे सञ्चािन गरे को व्यिसायर्ा बाि श्रलर्कहरु प्रयोग गनम पाइने छै न ।
६) आफुिे सञ्चािन गरे को व्यिसायको फोहरर्ैिा र्ोलकएको स्थानर्ा राए्नु पनेछ ।
७) उल्िेलखर् शर्मनार्ाहरु पािना नगरे र्ा नगरपालिकािे जनु सकै बखर् यो प्रर्ाणपत्र रद्द गरी व्यिसाय िन्द गनम सक्नेछ ।

प्रर्ालणकरण

लर्लर्िः

अनस
ु च
ू ी-३
(दफा ४ को उपदफा (३) साँग सम्बलन्िर्)
राजापरु नगरपालिका
नगर कायापालिकाको कायाािय
राजापरु , बलदमया
िलु म्बनी प्रदेश, नेपाि
व्यवसाय दर्ाा लकर्ाब
क्र.सं व्यवसायी
.
को नाम थर

ठे गा
ना

व्यवसाय
को प्रकृलर्

पू
जी

एकिौटी/साझेदा
री

दर्ाा
लम
लर्

फो
टो

व्यवसायी
को हस्र्ािर

