
 
 

 

 

 

 

 

छायााँनाथ रारा नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड : ६      संख्या : ५    २०७९ पसु २० 

 

भाग-२ 

छायााँनाथ रारा नगरपालिका, मगुकुो 
 

सूचना 
छायााँनाथ रारा नगरपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको काययविलि 

सियसािारणको जानकारीको िालग  
प्रकािन गररएको छ । 

 

व्यिसाय दताय तथा नविकरण सम्बशधि काययविलि, २०७९ 
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व्यिसाय दताय तथा नविकरण  सम्बधिी काययविलि, २०७९ 

काययपालिकाबाट स्िीकृत लमलत २०७९।०९।१८ 

 

प्रस्तािनााः छायााँनाथ रारा नगरपालिका लभत्र संचालित एिम ् संचािन हनुे व्यिसावयक 
गलतविलि गलतविलििाई  कानूनी दायरामा ल्याउन, व्यिसाय सञ्चािन मार्य त नगरपालिकाको 
आधतररक आम्दानीिाई समेत बवृि गनय, स्िच्छ, मयायददत र प्रलतस्पिायत्मक बजारको प्रिियन 
गरी  उपभोक्ता वहत संरक्षण गनय साथै  उद्योग, कृवि, पिपुधछी जधय िस्तहरुूको उत्पादन 
िवृि, बजारीकरण, व्यिसायीकरणको माध्यमबाट आलथयक विकास र समवृि हालसि गनय 
नेपािको संवििान र  स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे स्थानीय सरकारिाई ददएको 
अलिकार क्षेलत्र लभत्र रही  “व्यिसाय दताय तथा नविकरण सम्बधिी काययविलि, २०७९” तयार 
गरी िाग ुलगरएको छ  

 

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

 १. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययविलिको नाम ““व्यिसाय दताय तथा नविकरण 
सम्बधिी काययविलि, २०७९” हनुेछ।  

(२)  यो काययविलि नगरपालिकाबाट स्िीकृत भएको लमलत देशख तरुुधत िाग ु
हनुेछ ।  

 २. पररभािा : वििय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यर काययविलिमा : 

 (क) “कायायिय भन्नािे ” छायााँनाथ रारा नगरपालिका नगर काययपालिकाको 
कायायियिाई सम्झन ुपनेछ ।   

(ख) “िडा कायायिय” भन्नािे  छायााँनाथ रारा नगरपालिका लभत्रका १४ िटा िडा 
कायायिय सम्झन ुपनेछ ।  

(ग) “प्रमखु प्रिासकीक अलिकृत” भन्नािे छायााँनाथ रारा नगरपालिकाको प्रमखु 
प्रिासकीय अिकृतिाई सम्झन ुपनेछ ।  
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(घ) “व्यिसाय” भन्नािे मनुार्ा कमाउने उदे्यश्यिे दर्ा ४ बमोशजम विियगत क्षेत्रका 
आलथयक वियाकिापहरु सम्झन ुपनेछ । 

(ङ) “व्यिसायी” भन्नािे छायााँनाथ रारा नगरपालिकाको क्षेत्र लभत्र व्यिसाय गने व्यशक्त 
िा संस्थािाई सम्झन ुपनेछ।  

(च) "कर"  नगरपालिकासाँग सम्बनिीत प्रचलित ऐन, लनयमाििी र यो काययविलि 
बमोशजम नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्रको व्यिसायमा पूशजगत िगानी, आलथयक 
कारोबार के्षत्रगत एिम ्व्यापाररक महत्िको आिारमा िगाउन सक्न े व्यिसायिाई 
सशम्झन ुपछय र यो िब्दिे व्यिसाय करको अलतररक्त िाग्ने थप, िलु्क, कर, दताय, 
जररिाना समेतिाई जनाउछ । 

(छ) "कर दाता" भन्नािे  दर्ा ४ बमोशजम कर लतनुय पने कतयब्य भएका ब्यशक्त र्मय िा 
संघ संस्थािाई सशम्झन ुपछय  

(ज) क्षते्र यस छायााँनाथ रारा नगरपालिका लभत्रका व्यिसायिाई यस काययविलििे समेट्न े
छ  

३) व्यिसाय दताय तथा मापदण्ड (१) नगरपालिका के्षत्रलभत्र कुनै पलन व्यिसाय संचािन गनुय 
अशघ  यस काययविलि बमोशजम व्यिसाय दताय गनुय पनेछ ।  

(२) उऩदर्ा (१) मा जनसुकैु कुरा उल्िेख भए पलन यस काययविलि िाग ुहनु ुभधदा 
अशघ स्थापना भई संचािनमा आएका व्यिसाय पलन यस काययविलि बमोशजम दताय गनुय पनेछ 
।   

(३) व्यिसाय दताय सम्बधिी मापदण्ड तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

४) व्यिसायका विियगत क्षते्र :  विियगत के्षत्र अधतगयत करका दायरा लभत्र देहायका 
के्षत्रहरु पनेछन ् 

(क) दैलनक उपभोग्य सामाग्रीहरु, खाद्यन्न, थोक तथा खदु्रा पसि  

(ख)  होटि व्यिसाय  

(ग) कृवि तथा पिपुधछी र्माय  

(घ) नसयरी र्मय   

(ङ) औििी पसि/एग्रोभेट  
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(च) बििािा /मास ुपसि  

(छ) काननु व्यिसाय 

(ज) अनसुधिान परामिय सेिा  

(झ) ड्राइलभङ्ग ईशधसच्यटु 

(ञ) हेयर कवटङ्ग 

(ट) ट्युसन सेधटर 

(ठ) स्टेिनरी  

(ड) वप्रशधटङ्ग प्रसे  

(ढ) अधय (नार्ा कमाउने उदे्यश्यिे संचािन गरेका व्यिसायहरु) 

 

 

पररच्छेद २ 

व्यिसाय दताय तथा नविकरण सम्बधिी व्यिस्था 
५. व्यिसाय दताय   (१) व्यिसाय दताय गनुय पने : व्यिसाय संचािन गदाय अलनिायय दताय गनुय 
पनेछ । 
६. दतायका िागी आिश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्र (१) व्यिसाय दतायको िागी व्यिसायीिे 
देहायका कागजातहरु सवहत अनसूुची (१) बमोशजमको ढााँचामा नगरपालिकामा लनिेदन पेि 
गनुय पनेछ । 

-क) नपेािी नागररकताको प्रमाणपत्र प्रलतलिवप । 

-ख) व्यिसाय संचािकको २ प्रलत र्ोटो।  

-ग) व्यिसाय संचािन हनु े जग्गाको जग्गािलन प्रमाण पजुायको प्रलतलिवप िा कशम्तमा 
१० ििय लिजमा लिएको खलु्ने सक्कि कागजात  

-घ) स्थानीय उद्योग बाशणज्य संघको लसर्ाररस (कृवि तथा पिजुधय  व्यिसायका िागी 
आिश्यकता अनसुार मात्र)  

-ङ) सम्बशधित िडा कायायियको लसर्ाररस । 
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(२) उपदर्ा (१) बमोशजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ कायायियिे त्यस उपर आिश्यक जााँचबझु 
समेत गरी लनिायरण भए बमोशजम बावियक कर एिम ्अधय दस्तरुहरु लिइ दताय गनेछ । नगर 
सभािे पाररत गरे अनसुार कर बझुाउन ेदावयत्ि व्यिसाय दताय गने व्यशक्त, र्मय िा लनजको 
प्रलतलनलिको हनुेछ ।  

(३) मालथ उपदर्ा (२) बमोशजम व्यिसाय दताय भए पलछ कायायियिे दताय भएको 
व्यिसायको वििरण व्यिसाय दताय वकताबमा उल्िेख गरी लनिदेकिाई अनसूुशच ३ को 
ढााँचामा व्यिसाय दताय प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउनेछ ।  

(४) एकै व्यशक्तको नाममा एउटै उद्देश्य भएको एक भधदा बढी स्थानमा व्यिसाय सञ्चािन 
गनुय पने भएमा काययविलििे छुटै्ट ब्यिस्था गरेको िा प्रचलित कानूनमा अधयथा ब्यिस्था 
गरेको अिस्थामा बाहेक छुट्टा छुटै्ट व्यिसाय दताय गराउनपुनेछ । तर िाखा िा थप कारोबार 
स्थिको िालग िाग्ने कर एकमषु्ट लतरी विलभन्न स्थानमा सचालित व्यिसाय िा िाखाहरु 
एउटै प्रमाण पत्रमा खिुाउने गरी व्यिसाय दताय गनय यो उपदर्ािे बािा पयुायएको मालनन े
छैन ।  

७. व्यिसाय निीकरण सम्बधिी व्यिस्था : (१) दर्ा (६) बमोशजम दताय भएको व्यिसाय 
यो काययविलि िाग ुभएको आलथयक ििय बाहेक प्रत्येक आलथयक ििय िरुु भएको ३ मवहना लभत्र 
बावियक कर अलग्रम रुपमा लतरर  प्रत्येक आलथयक िियको िागी व्यिसाय नविकरण गनुयपनेछ 
। व्यिसाय नविकरणका िागी व्यिसावयिे देहायका कागजातहरु सवहत अनसूुशच (२) 
बमोशजमको ढााँचामा लनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(१) व्यिसाय दताय प्रमाण पत्रको सक्कि।  

(२) व्यिसाय संचािकको नेपािी नागररकताको प्रभाण पत्रको प्रलतलिवप 

(३) मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिवप  

(४) व्यिसाम सञ्चािन  हनुे/ भएको स्थानको २ प्रलत र्ोटो  
(५) स्थानीय उद्योग बाशणज्य संघको लसर्ाररस (कृवि तथा पिजुधय  व्यिसायका िालग 
आिश्यकता अनसुार मात्र)  

(६) सम्बशधित िडाको लसर्ाररस  
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८. व्यिसाय दताय तथा नविकरण िलु्क र पनुराििोकन सम्बधिी व्यिस्था : (१) व्यिसाय 
दताय/ नविकरण सम्बधिी िलु्क/दस्तरु छायााँनाथ रारा नगरपालिकाको राजश्व परामिय 
सलमलतको लसर्ाररसमा नगरपालिकािे लनिायरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

(२) प्रत्येक आ.ि मा व्यिसाय दताय/नविकरण राजश्व िलु्क/दस्तरु 
नगरपालिकािे पनुराििोकन गनय सक्नेछ ।   

९. दताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप ददन सवकने :  व्यिसायको दताय प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालतएमा, 
जिेमा, िा कुनै कारणिे नष्ट भएमा, नविकरण गने महि खािी नभएमा िा यस्तै अधय 
कारणिे प्रमाण पत्र उपिब्ि गराउन ु पने भएमा यस सम्बधिमा कायायियिे आिश्यक 
जााँचबझु गरी कायायियको अलभिेखानसुार प्रलतलिवप दस्तरु लिइ नयााँ प्रलतलिवप प्रमाणपत्र जारी 
गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

अनगुमन तथा कारिाही 
१०. मूल्य सूशच सम्बधिी व्यिस्था :  व्यिसायिे अलनिायय रुपमा उपभोक्ताहरुिे प्रस्ट देख्न े
गरी मूल्य सूशच राख्न ुपनेछ । 

११. व्यिसाय अनगुमन सम्बधिी व्यिस्था : (१) यस नगरपालिका लभत्र संचािन भएका 
व्यापार व्यिसायिाई स्िस्थ, व्यिशस्थत बनाउन छायााँना रारा नगरपालिकाबाट गररने बजार 
अनगुमन लनदेशिका (काययविलि) २०७५ बमोशजम लनयलमत अनगुमन गररनेछ  

१२. व्यिसाय दताय  खारेज गनय सवकन े:  (१) यस काययविलि बमोशजम कर िाग्न ेव्यिसाय 
दताय खारेजीको लनिेदन नपरेसम्म सो व्यिसाय चाि ुरहेको मालननछे ।   

(२) उपदर्ा (१) बमोशजम लनिेदन पनुय भधदा अशघसम्म व्यिसाय संचािनमै रहेको मानी 
कर लनिायरण गरी कर अििु उपर गररनेछ  

(३) यस काययविलि बमोशजम दताय भएको व्यिसाय बधद गनय चाहेमा मनालसि कारण खोिी 
व्यिसावयतिे सम्बशधित िडा कायायियमा लनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदर्ा ३ बमोशजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ िडा कायायियिे आिश्यक जााँचबझु गरी 
चाि ुआलथयक िियसम्मको कर रकम र व्यिसाय खारेजीको िागी नगरपालिकामा लसर्ाररस 
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सवहत पठाउन ु पनेछ । नगरपालिकािे कागजात अध्ययन गरी िगत कट्टा िापत लिइन े
सेिा िलु्क समेत अििु गरी िगत कट्टा गरर ददन ुपनेछ ।   

(५) प्रचलित कानून लबपररत कारोबार गरेमा िा पेिा व्यिसाय सञ्चािन गरेमा र व्यिसाय 
संचािन सम्बधिमा कायायियिे ददएको लनदेिन बारम्बार उिङ्घन गरेमा कायायियिे व्यिसाय 
दताय खारेजी गरी बााँकी बक्यौदा कर तथा जररिाना सरकारी बााँकी सरह अििु गनेछ ।   

(६) यस काियविलिमा जनुसकैु कुरा िेशखएतापलन व्यिसाय खारेज िा िगत कट्टा गनुयपिुय 
व्यिसावयिाइ सर्ाइ पेि गने प्रयाप्त मौका ददन ुपनेछ ।   

(७) यस दर्ा अधतगयतको उपदर्ा ५ बमोशजम कायायियिे व्यिसाय दताय खारेज गरेमा 
व्यिसाय सम्बि व्यिसावयको नाम नगरपालिकामा ३ िियसम्म कुनै पलन व्यिसाय दताय गरी 
संचािन गनय नपाउन ेव्यिस्था गनय सवकनेछ । साथै त्यस्ता व्यिसावयको वििरण साियजलनक 
गररनेछ ।   

१३. कारिाही तथा जररिाना सम्बधिी व्यिस्था : (१) काययविलििे तोवकएको समय लभत्र कर 
नबझुाएमा, कर बझुाउने दावयत्ि भएको आलथयक िियको िागी  सम्बशधित आलथयक बियको 
अधत सम्मको िागी िाग्ने करमा  ५० प्रलतित जररिाना लिइ अििु उपर गररनेछ ।   

-२) एक आलथयक ििय समाप्त भए पलछ पलन कर नबझुाएमा कायायियिे प्रत्येक 
आलथयक िियको िागी िाग्ने कर रकमको बावियक १०० प्रलतितका दरिे जररिाना िगाइ 
कर तथा जररिाना रकम अििु उपर गररनेछ ।   

-३) व्यिसाय तथा बजार अनगुमनका िममा देहायको अिस्था भेवटन गएमा देहाय 
बमोशजमको जररिाना गररनेछ  

क) मलु्यसूशच नराखेमा                                                       रु. ५००।- 
ख) प्रमाणपत्र नराखेमा                                                           रु.५००।- 
 ग) म्माद नाघेका सामाग्री बेचविखन गरेमा                                          रु.१०००।–  

घ) अलिकतम खदु्रा मलु्यभधदा बढी मलु्यमा सामाग्री बेचलबखन गरेमा   रु.१५००।– 

 ङ) प्रदवुित, र्ोहोर सामाग्री बेच लबखन गरेमा,                     रु.७००।  

(४) उपदर्ा (३) बमोशजम जररिाना गरर सके पश्चात कुनै पलन व्यिसावयिे आफ्नो कमजोरी 
सिुार नगरेको पाइएमा त्यस्ता व्यिसावयहरुिाइ सोही कसरुमा दोब्बर जररिाना गररनछे ।   
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(५) व्यिसाय दताय/ नविकरण नगरी संचािन गरेमा कारबाही हनु े।  

(क) प्रचलित काननु र यस काययविलि बमोशजम दताय नगरी कुनै पलन व्यिसाय नगरपालिका 
के्षत्रलभत्र संचािन गरेको पाइएमा िडा कायायिय िा कायायियिे सम्बशधित व्यिसावयिाइ ३५ 
ददनको म्याद ददइ व्यिसाय दताय गनयको िालग पत्राचार गनुय पनेछ ।  

(ख) उपदर् (क)  बमोशजम व्यिसाय दताय गनयको िागी जनाउ ददएको ३५ ददन लभत्र 
कायायियमा गइ व्यिसाय दताय नगरेमा सम्बशधित व्यशक्तको हकमा नगरपालिकाबाट प्रबाह 
हनुे सबै वकलसमको सेिा सवुििाहरु बधद गनय सक्नछे ।  

(ग) उपदर्ा (ख) बमोशजम सेिा सवुििा रोक्का राखेपलछ पलन ३ मवहना लभत्र पलन व्यिसाय 
दताय नविकरण नगरी व्यिसाय संचािन गरेमा सम्बशधित कायायियिे कर लतनय अटेर गने 
व्यिसावयको व्यिसाय बधद गरी िाग्ने कर  , जररिाना र अधय दस्तरु प्रचलित कानून 
बमोशजम अििु उपर गनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

विविि 

 १४. कायायियिे वििरण माग गनय र लनदेिन ददन सक्न े : (१) कुनै पेिा, व्यिसाय िा 
ब्यापारको सम्बधिमा केही कुरा बझु्न आिश्यक ठानेमा कायायियिे थप वििरण माग गनय 
सक्नछे । यसरी माग गररएको वििरण उपिब्ि गराउन ेकतयब्य सम्बशधित व्यिसावयको 
हनुेछ ।   

-२) उपदर्ा (१) बमोशजम वििरण उपिब्ि नगराएमा कायायियिे सम्बशधित 
पेिा तथा व्यिसाय स्थिमा गइ आिश्यक जााँचबझु गनय सक्नछे ।   

-३) यस काययविलि बमोशजम दताय भएका पेिा व्यिसाय संचािन गदाय समाशजक सदाचार 
कायम राख्न ुपनेछ ।  

-४) यस सम्बधिमा कायायियिे ददने लनदेिनको पािना गने गराउने दावयत्ि सम्बशधित 
व्यिसावयको हनुेछ ।  

१५. बािा अड्काउ सम्बधिी व्यिस्था : (१) यस काययविलि कायायधियनको िममा कुनै 
बािा अड्काउ परेमा सो रु्काउन ेअलिकार नगरपालिकािाई हनुछे ।   
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(२) प्रचलित ऐन, लनयम र यस काययविलिको मूिभतू कुरािाई असर पने गरी  
उपदर्ा (१) बमोशजमको बािा रु्काउन ेअलिकार प्रयोग गनय सवकने छैन ।   
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अनसुचुी-१ 

(दपा ६ उपदर्ा १ साँग सम्बशधितत) 
लमलत ............./....../...... 

 श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत ज्यू,  

छायााँनाथ रारा नगरपालिका,  
नगर काययपालिकाको कायायिय, गमगढी, मगु ु।  

वििय : व्यिसाय दताय सम्बधिमा । 

मैिे/हामीिे लनम्न स्थानमा संचािन गनय िागेको व्यिसाय दताय गनय आिश्यक कागजात सवहत दरखास्त पेि गनय आएका 
छु/छौँ। लनयमानसुार िाग्ने कर बझुाउनकुो साथै नगरपालिकाबाट समय समयमा ददइने आदेि / लनदेिन समेत पािना गने 
मधजरु छु/छौँ। साथै मैिे/हामीिे पेि गरेको कागजात तथा वििरणहरु दठक सााँचो रहेको र र्रक परे कानून बमोशजम 
कारबाही भएमा मधजरु छु/छौँ।  

१. व्यिसायीको नाभ थर  ................................................  
२. व्यिसायीको स्थायी ठेगाना  

शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
३. व्यिसायीको वपता/पलतको नामथर ....................................  
४. व्यिसाय संचािन हनुे स्थान 

शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
५. सम्पकय  नं  ........................... इमेि.........................  
६. व्यिसाय रहने जग्गाको जग्गा िनीको नाम ................................................  
७. जग्गा िनीको ठेगाना  
शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
८. व्यिसायको प्रकृती ............................  
९. िगानी पूजी रु  ..................................  

१०.व्यिसायको नाम............................................................................  
११.अधयत्र दताय भएको भए दताय नं  ................................./कायायिय ............................. संिग्न कागजातहरु 

 

क) नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

ख) व्यिसाय संचािकको २ प्रलत र्ोटो  

ग) व्यिसाय संचािन हनुे जग्गाको जग्गािनी प्रमाण पजुायको प्रलतलिवप िा १० ििय लिजमा लिएको खुल्ने सक्कि  

घ) स्थानीय उद्योग बाशणज्य संघको लसर्ाररस (कृवि तथा पिजुधय  व्यिसायका िागी आिश्यकता अनसुार मात्र)  
ङ) चाि ुआ.ि.मा मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिवप  

च) व्यिसाय संचािन हनुे िा भएको स्थानको २ प्रलत र्ोटो   

छ) सम्बशधित िडा कायायियको लसर्ाररस   

लनिेदकको दस्तखत 

                                                                             नाम  
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अनसुचुी-२   

(दपा ७ उपदर्ा १ साँग  सम्बशधित) 
अनसुचुी-१ 

(दपा ६ उपदर्ा १ साँग सम्बशधितत) 
लमलत ............./....../...... 

 श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत ज्यू,  

छायााँनाथ रारा नगरपालिका,  
नगर काययपालिकाको कायायिय, गमगढी, मगु ु।  

वििय : व्यिसाय नविकरण सम्बधिमा । 

मैिे/हामीिे लनम्न स्थानमा गरेको व्यिसाय नविकरण गनय आिश्यक कागजात सवहत दरखास्त आएका छु/छौँ। लनयमानसुार 
िाग्ने कर बझुाउनकुो साथै नगरपालिकाबाट समय समयमा ददइने आदेि / लनदेिन समेत पािना गने मधजरु छु/छौँ। साथै 
मैिे/हामीिे पेि गरेको कागजात तथा वििरणहरु दठक सााँचो रहेको र र्रक परे कानून बमोशजम कारबाही भएमा मधजरु 
छु/छौँ।  

१. व्यिसायीको नाभ थर  ................................................  
२. व्यिसायीको स्थायी ठेगाना  

शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
३. व्यिसायीको वपता/पलतको नामथर ....................................  
४. व्यिसाय संचािन हनुे स्थान 

शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
५. सम्पकय  नं  ........................... इमेि.........................  
६. व्यिसाय रहने जग्गाको जग्गा िनीको नाम ................................................  
७. जग्गा िनीको ठेगाना  
शजल्िा ............................ न.पा/गा.पा; ..................................... िडा नं........... टोि ......... 
८. व्यिसायको प्रकृती ............................  
९. िगानी पूजी रु  ..................................  

१०.व्यिसायको नाम............................................................................  
११.तहााँ कायायियमा दताय भएको भए दताय नं  ................................./कायायिय ......................  

संिग्न कागजातहरु 

क) व्यिसाय दताय प्रमाणपत्रको सक्कि  

ख) व्यिसाय संचािकको नेपािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

ग) चाि ुआ.ि.मा मािपोत लतरेको रलसदको प्रलतलिवप 

घ) व्यिसाय संचािन हनुे िा भएको स्थानको २ प्रलत र्ोटो   

ङ) स्थानीय उद्योग बाशणज्य संघको लसर्ाररस (कृवि तथा पिजुधय  व्यिसायका िागी आिश्यकता अनसुार मात्र) 
च) सम्बशधित िडा कायायियको लसर्ाररस   

                                                              लनिेदकको दस्तखत 

                                                  नाम 



11 
 

अनसुचुी ३ 

(दपा ६ उपदर्ा ३ साँग सम्बशधित) 
छायााँनाथ रारा नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, गमगढी ,मगु ु
प्रमाणपत्र दताय नं…………………                                                दताय लमलत………………/……/…… 

व्यिसाय दताय प्रमाण पत्र 

………..शजल्िा ………..बस्ने तपाइ श्री …………………िाई छायााँनाथ रारा नगरपालिकाको ““व्यिसाय दताय तथा नविकरण सम्बधिी 
काययविलि, २०७९” बमोशजम तपाईको नाममा लनम्न वििरण अनसुारको व्यिसाय दताय गरी यो प्रमाण पत्र जारी गरीएको छ ।  

व्यिसायको नाम ……………………… 

व्यिसायीको ना.प्र.न : ......... जारी गने शजल्िा : .............. जारी लमलत : ........../...../...... व्यिसाय संचािन भएको िा 
हनुे लमलत: .........../....../.......  
व्यिसाय रहने स्थान: .................................  
बाटोको ना : ............................ घर नं :...... टोि : ..............................  
व्यिसाय रहने घर/जग्गािनीको नाम : श्री ............................ 
व्यिसायको प्रवकत : .............................................  
पूजी िागनी (रु.मा) : ...................................  
व्यिसायको िगीकरण : ...........................  
व्यिसायका कारोबारहरु ............................................................. ...................... ......................... ....................... 
 १. व्यिसायीिे प्रत्येक आलथयक िियको िागी तोवकएको व्यिसाय कर उक्त आ.ि. को असोज मवहना लभत्र बझुाई प्रमाणपत्र 
नविकरण गनुय पनेछ ।  नगरपालिकाको स्थिगत रुपमा व्यिसाय कर टोिी खटाईएको अिस्थामा व्यसायको काययस्थिमै 
व्यिसाय प्रमाणपत्र नविकरण गनय सवकनेछ  

२. व्िसाय गरी आएको स्थान पररितयन गनुय परेमा िडा कायायियको लसर्ाररसमा नगरपालिकाबाट पिुय स्िीकृती लिन ुपनेछ  

३. व्यिसाय बधद गनुय परेमा व्यिसावयिे नगरपालिकाको सम्बशधित िडा कायायियको लसर्ाररसमा कर इकाईबाट व्यिसाय बधद 
भएको जनाउ पत्र अलनिायय रुपमा लिन ुपनेछ । अधयथा व्यिसाय चाि ुनै मानी साििसािी रुपमा कर िाग्नेछ ।   

४.यो प्रमाण पत्र व्यिसाय गरेको स्थानमा सबैिे देख्न ेगरी राख्न ुपनेछ । यस्तो प्रमाणपत्र नगरपालिकाको कमयचारीिे हेनय चाहेको 
बखत तरुुधत देखाउन ुपनेछ ।   

५. व्यिसावयक गलतविलि संचािन गदाय बाि श्रलमकहरु प्रयोग गनय पाईने छैन । यदद सो गरेको पाईएमा प्रचलित कानून बमोशजम 
कारबाही गरी व्यिसाय दताय खारेज समेत गनय सवकनेछ । 

६. व्यिसायबाट उत्पादन  हनुे र्ाहोर मैिा उशचत व्यिस्थापन गने दावयत्ि सम्बशधित व्यिसावयको हनुेछ ।  

७. व्यिसाय संचािनको लसिलसिामा नगरपालिकाबाट समय समयमा ददईने लनदेिनको पािना गनुय व्यिसावयकको कतयव्य हनुेछ   

८ उशल्ित ितयनामाहरु पािना नगरेमा नगरपालिकािे जनुसकैु बखतमा यो प्रमाणपत्र रि गरी व्यिसाय बधदको कारबाही समेत 
गनय सक्नेछ ।  

९. यो प्रमाणपत्र नगरपालिकाको स्थालनय कर प्रयोजनको िालग जारी गररएको हो । कुनै पेिा िा व्यिसाय प्रचलित कानून 
बमोशजम कुनै लनकायबाट अनमुती लिएर मात्र संचािन गनुय पने भएमा सो समेत लिएर सो समेत लिएर मात्र संचािनमा गनुय 
पनेछ ।   

फोटो 
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ि सं आलथयक ििय  नविकरण गरेको 
लमलत  

कर तथा िलु्क 
र जररिाना 
लतरेको रलसद नं 

रलसदको लमलत निीकरण गने 
कमयचारीको 
दस्तखत 
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