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शितगंगा नगरपालिकाको व्यवसाय दताा तथा नववकरण 

 कायाववलि, २०७७ 

प्रस्तावना             (कायावपिकाद्धारा पाररत लिलत २०७७/७/२६) 

नगरपालिका क्षेत्रलित्र संचािनिा रहेका तथा संचािन गना चाहने व्यापार तथा व्यवसायहरुको 
दताा, नववकरण, लनयिन तथा व्यवसायिैत्री वातावरण लनिााण गना, अलििेख राख्न, व्यापार तथा 
व्यवसायिाई करको दायरािा ल्याउन नीलतगत व्यवस्था गनुापने िएकािे स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी शितगंगा नगरपालिकाको व्यवसाय दताा 
तथा नववकरण कायाववलि, २०७७ िाग ुगरेको छ ।  

१. नाि र प्रारविः  
 (१) यस कायाववलिको नाि “शितगंगा नगरपालिकाको व्यवसाय दताा तथा नववकरण कायाववलि, 

२०७७” रहेको छ ।  

 (२) यो कायाववलि तत्काि िाग ुहनेुछ ।  

२. पररिाषाः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा यो कायाववलििा, 
(क) “कर” िन्नािे नगरपालिकासाँग सवबशधित र प्रचलित ऐन, आलथाक ऐन, लनयिाविी र यो 

कायाववलि बिोशिि नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्रको व्यसायिा प ाँिीगत िगानी, आलथाक 
कारोबार, क्षेत्रगत एवं व्यापाररक िहत्वको आिारिा िगाउन सक्ने व्यवसाय करहरुिाई 
सवझनपुछा र यो िब्दिे व्यवसाय करको अलतररक्त िाग्ने थप िलु्क, दताा, िररवाना, दस्तरु 
सिेतिाई िनाउाँछ । 

  (ख) “करदाता” िन्नािे दफा ६ बिोशिि कर लतनुापने दावयत्व िएका व्यशक्त, फिा, कवपनी 
वा संर्/संस्थािाई सवझन ुपदाछ ।   

   (ग) “कायापालिका” िन्नािे शितगंगा नगर कायापालिकािाई सवझन ुपदाछ ।  

   (र्) “प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत” िन्नािे नगरपालिकाको प्रिासकीय प्रिखुको रुपिा लनयकु्त 
किाचारीिाई सवझन ुपदाछ । 

  (ङ)“करअलिकृत” िन्नािे यो कायाववलि बिोशिि कर अलिकृतको काि गने किाचारीिाई सवझन ु
पदाछ । 

 (च) “वडा” िन्नािे नगरपालिकाको वडा सवझन ुपदाछ । 

 (छ) “कायाािय” िन्नािे नगरकायापालिकाको कायाािय सवझन ुपदाछ । यो िब्दिे वडा कायाािय 
सिेतिाई बझुाउनेछ । 

 (ि)  “िाखा” िन्नािे उद्योग सवबधिी िाखा तथा उपिाखािाई सवझन ुपदाछ । 

 (झ) “व्यवसायी” िन्नािे व्यापार तथा व्यवसाय संचािन गनेगरी नगरपालिकािा व्यवसाय दताा 
गने व्यशक्त/फिा/कवपनी वा संर्संस्थािाई सवझन ुपदाछ ।  

  (ञ) “नगरपालिका” िन्नािे शितगंगा नगरपालिकािाई सवझन ुपदाछ । 
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३. दताा गरी व्यवसाय सञ्चािन गनुापनेः नगरपालिका क्षेत्रलित्र कुनै पलन व्यवसाय संचािन 
गनुाअशर् यस कायाववलि बिोशिि व्यवसाय दताा गनुा पनेछ ।उद्योग व्यवसाय दताा गदाा 
लनवेदन िलु्क रु १००।० िाग्नेछ।यसअशर् स्थापना िै संचािनिा रहेका व्यवसायहरु 
सिेत यसै कायाववलि बिोशिि दताा िएको िालनने छ ।  

४. व्यवसाय सञ्चािनको अनिुलत लिनपुनेः  
 (१) नगरपालिकािा व्यवसाय दताा गररसकेपलछ अधय सवबशधित लनकायबाट प्रचलित कान न 

बिोशिि अनिुलत लिनपुने प्राविान िएका पेिा, व्यवसाय, उद्योगिधदा संचािन गनुाप वा 
सवबशधित लनकायबाट अलनवाया अनिुलत लिनपुने दावयत्व सवबशधित व्यवसायीको हनेुछ ।  

 (२) यस कायाववलि बिोशिि नगरपालिकाको कर प्रयोिनका िालग व्यवसाय दताा िएको 
आिारिा िात्र कुनै पलन पेिा, व्यवसाय, उद्योगिधदा सञ्चािन गने अनिुलत पाएको िालनने 

 छैन ।   

५. व्यवसाय दतााको िालग दरखास्त ददने र दताा गनेः 
 (१) नगरपालिका क्षेत्र लित्र कुनै व्यवसाय गदाा गना चाहने व्यशक्त/व्यशक्तहरूिे अनसु ची–१ 

िा उल्िेशखत ढााँचाको दरखास्त फाराि िरी कायााियिा ददन सक्नेछन ्। यस्तो दरखास्त 
फाराििा देहायका वववरण तथा कागिातका प्रिाणहरु संग्िन हनुपुछा । 

 (क) व्यवसायको नािः  
 (ख) व्यवसाय रहने ठेगानाः  
 (ग) व्यसायको प्रकृलतः उद्योग, व्यापार, सेवा, पेिा 
 (र्) व्यवसायिे कारोबार गने िखु्य/ िखु्य वस्त ुसेवा तथा कािको वववरण 

 (ङ)  कुि प ुाँिी िगानी 
 (च)  व्यवसायीको नाि, ठेगाना र बाब,ु बािेको नाि 

 (छ) व्यवसाय रहने र्रिनी/िग्गािनीको नाि 

 (ि) सिय सियिा नगरपालिकािे तोवकददएको अधयवववरणहरुः 
 (झ) व्यवसायीको नागररकताको प्रलतलिपी 
 (ञ)  अधयत्र व्यवसाय दताा र इिाित प्राप्त िएको िए   सोको वववरण तथा इिाित र 

दताा   प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी 
       (ट)  वडा कायााियको लसफाररस 

      (ठ) उद्योगको हकिा चौतफी सलियारको िचुलु्का र पररयोिना झिक । 

 (२) उपदफा (१) बिोशिि लनवेदन प्राप्त िएपलछ कायााियिे यसउपर आवश्यक िााँचबझु 
सिेत गरी चाि ुआलथाक वषाको आलथाक ऐनिा तोवकएबिोशििको वावषाक कर एवं अधय 
दस्तहुरु लिई व्यवसाय दताा गनेछ ।  

 (३) िालथ उपदफा (२) बिोशिि व्यवसाय दताा िएपलछ कायााियिे दताा िएको व्यवसायको 
वववरण अनसु ची–२ बिोशििको व्यवसाय दताा वकताबिा उल्िेखगरी लनवेदकिाई अनसु ची–
३ को ढााँचािा व्यवसाय दताा प्रिाणपत्र उपिब्ि गराउनेछ ।  
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 (४) कुनै व्यशक्तको नाििा एउटै उद्देश्य िएको एकिधदा बढी स्थानिा व्यवसाय संचािन 
गनुापने िएिा प्रचलित कान निा अधयथा व्यवस्था गरेको अवस्थािा बाहेक छुट्टाछुटै्ट व्यवसाय 
दताा गराउन ुपनेछ । 

६. कर बझुाउने दावयत्वः 
 (१) कर बझुाउने दावयत्व यस कायाववलिको दफा ५ बिोशिि व्यवसाय दताा गरेको व्यशक्त, 

फिा वा लनििे तोकेको प्रलतलनलिको हनेुछ । 

 (२) कुनै व्यवसाय एक िधदा बढी व्यशक्तको नाििा संयकु्त दताा िएको रहेछ िने सो िध्ये 
कुनै पलन व्यशक्तिाई कर बझुाउन बाध्य गना सवकनेछ ।  

७. व्यवसाय नववकरण गनुापनेः दफा ५ बिोशिि दताा िएको व्यवसाय आलथाक वषा िरुु िएको 
३ िवहना लित्र वावषाक कर लतरी प्रत्येक आलथाक वषाको िालग नववकरण गनुा पनेछ ।  

८. व्यवसाय दताा तथा नववकरण शिववर सञ्चािन गना सवकनेः  दफा ५ बिोशिि दताा हनेु तथा 
दफा ६ बिोशिि नववकरण गनुापने प्रयोिनका िालग कायााियिे स्थानीय आवश्यकता र 
औशचत्यका आिारिा वडा कायाािय वा आिव्यवसायीिाई पायक पने स्थानिा व्यवसाय दताा 
तथा नववकरण शिववर सञ्चािन गना सवकनेछ ।  नगरपालिकाबाट व्यवसाय दताा / नववकरण 
टोिी खटाइएको अवस्थािा व्यवसायीको कायास्थििै व्यवसाय दताा तथा प्रिाणपत्र 
नववकरण गना सवकनेछ । व्यवसाय दताा तथा नववकरणका िालग नगरपालिकािा वियािीि 
व्यवसावयक तथा पेिागत संर् / संस्थाहरुसाँग सहयोग लिइनकुा साथै यस कायािा स्थानीय 
सरुक्षाकिी पररचािन गना सवकनेछ ।  

९. वववरण हेरफेर गनुापने िएिा अनिुलत लिनपुनेः 
 (१) दफा ५ बिोशिि व्यवसाय दतााको िालग पेि गररएको लनवेदनिा उल्िेशखत 

वववरणहरुिध्ये केही कुरा हेरफेर गनुापने िएिा सोको िानकारी कायााियिा ददनपुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशिि लनवेदन परेिा कायााियिे वफल्डिा गई आवश्यक िााँचबझु सिेत 
गरी संसोलित प्रकृलतको व्यवसायको तोवकएको दताा वववरण हेरफेर गरे वाफत रु. 

५००।०थप दस्तरु लिई वववरण संसोिन गररददन ुपनेछ ।   

 (३) व्यवसायको प्रकृलत, कारोबार गने वस्त ु तथा सेवाको वकलसि तथा व्यवसायको नाि 
आदद पररवतान गनुापरेिा नयााँ प्रकृलतको व्यवसायको कर साववकको करको दर िधदा बढी 
िाग्ने िएिा सो फरक दस्तरु रकि सिेत असिु गनुा पनेछ ।  

१०. साझेदार थपर्ट र ठाउाँसारी गनुापरेिा स्वीकृलत लिनपुनेः 
 (१) एक व्यशक्त वा एक िधदा बढी व्यशक्तको नाििा दताा कायि िएको व्यवसायिा 

साझेदार थपर्ट गनुा परेिा आवश्यक कागिात सिेत संिग्न राखी कायााियिा लनवेदन 
ददनपुनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोशिि लनवेदन परेिा सवबशधित कायााियिे आवश्यक िााँचबझु गरी 
चाि ुआलथाक वषा सविको कर असिु गरी रु. ५००।– दस्तरु सिेत लिई साझेदार थपर्ट 
गररददन ुपनेछ । 
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 (३) नगरपालिका क्षेत्रलित्र एक स्थानिा सञ्चािनिा रहेको पेिा व्यवसाय अको स्थानिा 
ठाउाँसारीको िालग लनवेदन परेिा आवश्यक िााँचबझु गरी चाि ुआलथाक वषा सविको कर 
असिु गरी कायााियिा िएको व्यवसायको िगत खारेिको लसफाररस िनाई सवबशधित वडा 
कायााियिाई पत्राचार गनुा पनेछ । यसरी लसफाररस प्राप्त िएको ठाउाँ सारी हनेु वडा 
कायााियिे व्यवसाय दताा वववरणिा ठाउाँ सारी िनाई साववकको वडा कायााियिा 
ठाउाँसारीको िानकारी ददन ुपनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बिोशिि ठाउाँसारी िएको िनाउ प्राप्त िएपलछ लसफाररस गने वडा 
कायााियिे आफ्नो व्यवसायको िगत वकताबिा ठाउाँसारी िनाई िगत खारेि गनुा पनेछ । 

 (५) उपदफा (४) बिोशिि िगत खारेिको लसफाररस िएपलछ तोवकएको सियलित्र 
सवबशधित कायााियिा गई व्यवसायको दताा िगत कायि गनुा सववशधित व्यवसायीको 
कताव्य हनेुछ ।  

 (६) उपदफा (३) बिोशिि ठाउाँसारी गना चाहने व्यवसायीिे ठाउाँसारी िई िाने व्यवसाय 
रहने ठेगानाको रािस्व बझुाउन ु पने कायााियिा ठाउाँसारीको िालग लनवेदन पेि गरेपलछ 
कायााियिे आवश्यक िााँचबझु गरी रु ५००।– दस्तरु लिई सो व्यहोरा दताा प्रिाणपत्रिा 
सिेत खुिाई व्यवसायको ठाउाँसारी गररददन ुपनेछ ।  

 (७) यस कायाववलि बिोशिि ठाउाँसारी िई आउने व्यवसायीको िगत खडा गने कताव्य 
सवबशधित वडा कायााियको हनेुछ ।  

११. कायााियिे वववरण िाग गना र लनदेिन ददन सक्नेः  
 (१) कुनै खास पेिा, व्यवसाय वा व्यापारको सवबधििा केही कुरा बझु्न आवश्यक ठानेिा 

कायााियिे थप वववरण िाग गना सक्नेछ । यसरी िाग गररएको वववरण उपिब्ि गराउने 
कताव्य सवबशधित व्यवसायीको हनेुछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोशिि वववरण उपिब्ि नगराएिा कायााियिे सवबशधित पेिा तथा 
व्यवसाय स्थििा गई आवश्यक िााँचबझु गना सक्नेछ ।  

 (३) यस कायाववलि बिोशिि दताा िएका पेिा, व्यवसाय संचािन गदाा सािाशिक सदाचार 
कायि राख्न ु पनेछ । यस सवबधििा कायााियिे ददने लनदेिनको पािना गने गराउने 
दावयत्व सवबशधित व्यवसायीको हनेुछ ।  
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१२. व्यवसाय दताा खारेि गना सवकनेः 
 (१) यस कायाववलि बिोशिि व्यवसाय दताा िएपलछ दताा खारेिीको लनवेदन नपरेसवि सो 

व्यवसाय चाि ुरहेको िालननेछ ।  
 (२) उपदफा (१) बिोशिि लनवेदन पनुािधदा अशर्सवि व्यवसाय सञ्चािनिै रहेको िानी 

रािस्व लनिाारण गरी असिु उपर गने दावयत्व सववशधित कर कायााियको हनेुछ ।  
 (३) ऐन, लनयिाविी र यस कायाववलि बिोशिि दताा िएको व्यवसाय बधद गना चाहेिा 

िनुालसब कारण खोिी व्यवसायीिे सवबशधित वडा कायााियिा लनवेदन ददन ुपनेछ ।     

 (४) उपदफा (३) बिोशिि लनवेदन प्राप्त िएपलछ कायााियिे आवश्यक िााँचबझु गरर चाि ु
आलथाक वषासविको कर, दस्तरु रकि असिु गरी िगत कट्टा वापत रु. १००।– दस्तरु 
लिई िगत कट्टा गररददन ुपनेछ ।  

 (५)  प्रचलित कान न ववपररतको कारोबार गरेिा वा पेिा संचािन गरेिा वा व्यवसाय 
संचािन सवबधििा कायााियिे ददएको लनदेिन बारवबार उिंर्न गरेिा कायााियिे 
व्यवसायको दताा खारेिी गरी बााँकी बक्यौता कर तथा िररवाना सरकारी बााँकी सरह 
व्यवसायीबाट असिु गनेछ ।  

 (६) यस कायाववलििा िनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापलन व्यवसाय खारेि वा िगत कट्टा गनुा 
प वा व्यवसायीिाई सफाई पेि गने पयााप्त िौका ददन ुपनेछ ।  

१३. िररवाना तथा थप दस्तरु िाग्नेः 
 (१) कायाववलििा तोवकएको सियलित्र कर चकु्ता गरी नववकरण गने दावयत्व सववशधित 

व्यवसायीको हनेुछ। आ.ब. सिाप्त िएको ३ िवहना लित्र कर चकु्ता गरेको नपाइएिा 
आलथाक वषाको अधतसविको िालग िाग्ने करिा ५० प्रलतित िररवाना लिई असिु उपर 
गररनेछ ।  

 (२) एक आलथाक वषा सिाप्त िएपलछ पलन कर चकु्ता गरेको नपाइएिा कायााियिे प्रत्येक 
आलथाक वषाको िालग िाग्ने कर रकिको वावषाक १०० प्रलतितका दरिे िररवाना िगाई 
रकि असिु उपर गररनेछ ।  

१४. प्रलतलिवप ददन सक्नेः व्यवसायको दताा प्रिाणपत्र हराएिा, च्यालतएिा, नववकरण गने िहि 
खािी निएिा वा यस्तै अधय कारणिे प्रिाणपत्र उपिब्ि गराउन ुपने िएिा यस सवबधििा 
कायााियिे आवश्यक िााँचबझु गरी प्रलतलिवप दस्तरु रु ३००।– लिई नयााँ प्रलतलिवप 
प्रिाणपत्र िारी गना सक्नेछ ।  

१५. व्यवसाय संचािन निएको लसफालसर ददन सक्नेः प्रचलित कान न बिोशिि दताा िएका 
व्यवसाय सञ्चािन नै निएकोिे सोको व्यहोरा सवबशधित लनकायिा लसफाररसको िालग 
कायााियिा लनवेदन पना आएिा सो सवबधििा आवश्यक िााँचबझु गरी सो व्यहोरा प्रिाशणत 
िएिा रु. ५००।– दस्तरु लिई िाग बिोशििको व्यहोरा लसफाररस उपिब्ि गराउन 
सवकनेछ ।  
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१६. व्यवसाय दताा/नववकरण नगरी नगरपालिका लित्र संचािन गरेिा कारवाही हनेुः 
 (१) प्रचलित कान न र यस कायाववलि बिोशिि दताा नगरी कुनै पलन व्यवसाय नगरपालिका 

क्षेत्रलित्र संचािन गरेको पाइएिा वडा कायाािय वा कायााियिे सवबशधित व्यवसायीिाई 
३५ ददनको वयाद ददई व्यवसाय दताा गनाको िालग पत्राचार गनुा पनेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बिोशिि व्यवसाय दतााका िालग िनाउ ददएको लिलतिे ३५ ददनलित्र 
कायााियिा गई व्यवसाय दताा नगरेिा सवबशधित व्यशक्तको हकिा नगरपालिकाबाट प्रवाह 
हनेु सबै वकलसिका सेवा सवुविाहरु बधद गना सवकनेछ ।  

 (३) उपदफा (२) बिोशिि सेवा सवुविा रोक्का राखेपलछ ३ िवहनालित्र पलन व्यवसाय दताा 
नववकरण नगरी व्यवसाय संचािन गरेिा लनयिनकारी लनकायको सहयोगिा वा व्यवसायको 
प्रकृलत हेरी नगरपालिका कायााियिे दताा/नववकरण गना अटेर गने व्यवसायीको व्यवसाय 
बधद गरी िाग्ने कर, िररवाना र अधय दस्तरु प्रचलित कान न बिोशिि असिु उपर गररनेछ 
।  

१७. प्रोत्साहन र सहिीकरण सवबधिी व्यवस्थाः कृवषिधय उद्योग संचािन गने, स्थानीय 
बालसधदािाई रोिगारी प्रदान गने, स्थानीय उत्पादनिाई बिार प्रदान गने,  िशक्षत वगा 
(िवहिा, सीिाधतकृत, उत्पीलडत, ववपन्न साथै यवुा) िाई उद्यििीिता प्रवद्धानको िालग अनदुान 
प्रदान गना सवकनेछ । यस्ता अनदुान तथा सहलुियतका िालग वावषाक नीलत तथा कायािििा 
सिेटी आवश्यक बिेट ववलनयोिन गररनेछ ।  

१८. श्रलिक सवबधिी व्यवस्थाः उद्योग/व्यवसायिे नेपािको प्रचलित श्रि ऐन तथा श्रिसाँग 
सवबशधित प्रचलित लनयि कान नको प णा पािना गनुापनेछ । अधयथा हनु गएको उिरुी वा 
िानकारी आएिा आवश्यक कारवाही गररनेछ । 

१९. वातावरण तथा िौगोलिक प्रिावः खानी उत्खनन, रासायलनक पदाथा उत्पादन तथा प्राकृलतक 
श्रोत सािन प्रयोग गरर संचािन गररने उद्योग संचािन प वाअलनवाया रुपिा वातावरणीय प्रिाव 
ि ल्याङ्कन गरर ववज्ञको लसफाररस बिोशिि अनिुलत ददने वा नददने अलिकार नगरपालिकासाँग 
लनवहत रहनेछ । साथै नगरपालिकालित्र सञ्चालित सवप णा उद्योग व्यवसायिे आफुिे 
उत्पादन गरेको फोहोर, प्रदषुण व्यवस्थापन गना शिविेवारी लिन ुपनेछ । 

२०. उद्योग तथा व्यवसायको सािाशिक उत्तरदावयत्वः  व्यवसायीिे नाफाको प्रचलित कान न 
बिोशिि तोवकएको अंि सािाशिक उत्तरदावयत्व िीषाकिा छुट्याई नगरपालिकालित्र 
सािाशिक सेवािा खचा गनुा पनेछ । कायााियिे स्थानीय आवश्यकता र औशचत्यका 
आिारिा व्यवसायीिाई सािाशिक उत्तरदावयत्व िीषाकिा छुट्याईको रकि खचा गने क्षेत्र 
तोक्न सक्नेछ । सािाशिक सेवािा गररएको खचाको वववरण कायााियिा उपिब्ि गराउने 
दावहत्व व्यवसायीको हनेुछ ।  

२१. ि ल्य लनिाारण, सेवा तथा उत्पादनको गणुस्तर िापदण्ड तथा अनगुिनः  
     कािाबिारी, गणुस्तरहीन सेवा वा वस्त ुतथा वयाद गशुिएका वस्तकुो लबिी ववतरण, अलिक 

ि ल्यिा कारोबार तथा आफ खुिी ि ल्य ववृद्धिाई दण्डनीय ठहर गररनेछ । गणुस्तर र ि ल्य 
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लनिाारणको िालग संर् वा प्रदेि तहका प्राववलिक र संस्थागत शिविेवार लनकायको नीलत तथा 
िापदण्डिाई सिेत श्रोतको रुपिा प्रयोग गररनेछ । अनगुिन तथा ि ल्याङ्कन गना ववज्ञ, 

उपिोक्ता प्रलतलनलि, िनप्रलतलनलि, व्यवासायी, सरुक्षा लनकाय सशविलित बिार अनगुिन 
सलिलतिे काि गनेछ ।  

२२. वडा कायााियिे अलििेख राख्नपुनेः आफ्नो वडालित्र सञ्चािनिा रहेका व्यापार, व्यवसायको 
अलििेख अनसु ची-४ बिोशििको ढााँचािा अद्यावलिक राखी त्यसको वववरण नगरपालिकाको 
कायााियिा उपिब्ि गराउनपुने दावहत्व सवबशधित वडा कायााियको हनेुछ ।  

२३. अलिकार प्रत्योिन गना सवकनेः यस कायाववलि कायााधवयनका िालग कायापालिका बैठकिे 
वडा सशचवहरुिाई अलिकार प्रत्योिन गना सक्नेछ ।  

२४. बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारः 
 (१)  यस कायाववलि कायााधवयनको लसिलसिािा कुनै बािा अड्काउ परेिा सो फुकाउने 

अलिकार नगरपालिकािाई हनेुछ ।  

 (२) प्रचलित ऐन, लनयि र यस कायाववलिको ि िि त कुरािाई असर नपने गरी  दफा (१) 

बिोशििको बािा फुकाउने अलिकारको प्रयोग नगर कायापालिकािे गना सक्नेछ । 
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अनसु ची–१ 

(कायाववलिको दफा ४ को उपदफा (१) साँग सवबशधित) 

व्यवसाय दताा लनवेदन फाराि 

 

श्रीिान ्प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत ज्य , 
शितगंगा नगर कायापालिकाको कायाािय 

ठाडा, अर्ााखााँची । 

                                ववषयः व्यवसाय दताा सवबधििा ।  
 

      िैिे/हािीिे लनवन स्थानिा व्यवसाय दताा गना िागेकािे आवश्यक कागिात सवहत दरखास्त गना 
आएका छु/छौं ।लनयिानसुार िाग्ने कर बझुाउनकुो साथै नगरपालिका बाट सिय–सियिा ददइने 
आदेि/लनदेिन सिेत पािन गना िञु्जर छु/छौं ।साथै िैिे/हािीिे पेि गरेको कागिात तथा वववरणहरु 
ठीक सााँचो रहेको र फरक परे कान न बिोशिि कावााही िएिा िञु्जर छु/छौं । 

१. उद्योग / व्यवसायको नाि, थरः .......................................  

२. उद्योग /व्यवसायको ठेगाना:  अर्ााखाची शिल्िा शितगंगा  न.पा. वडा नं. ....................  

 ३   उद्योगी / व्यवसायीको नाि, थरः  ...................................                      ना.प्र.न. 

.............................. 

४.  बाबकुो नाि, थरः .............................................. 

५.  ठेगाना :...........         शिल्िा.................          न.पा. वडा नं ...............     सवपका  
फोन नं. .............. िोबाईि नं. ............. इिेिः................ 

६.  िाडािा िएको िए व्यवसाय रहने र्र र िग्गा िनीको नाि, थर ....................................... 
७.  ठेगाना ..................... वडा नं................. र्र नं. ......................... 

८.  उद्योग/व्यवसायको वववरण/प्रकृलतः ......................................................... 

९.  प ाँिीगत िगानी रु.  .................................. 

१०. प्रिखु कारोवारको वववरण  ...................................   

११. संिग्न गनुापने कागिातहरुः 
      १.  नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप–१ 

      २.आफ्नै र्र िग्गा िए िग्गा िलन प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप–१,  

     ३ .िाडािा बस्ने िए िाडा रकि र िकु्तानी तररका सिेत खिेुको वहाि सवझौतापत्र–१,  

      ४. व्यवसायीको हािसािै शखचेको पासपोटा साईिको फोटो २ प्रलत,  

     ५.वडा कायााियको लसफाररस, 

    ६.उद्योगको हकिा चौतवफ सलियारको िचुलु्का र पररयोिना झिक । 

                    ल्याप्चे सवहछाप 

                 

         दाया 
        

     बाया 
 
 

                              
........................ 
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लिलतः .........................                                                                                               लनवेदकको 
दस्तखत
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अनसु ची–२ 

(कायाववलिको दफा ५ को उपदफा (३) साँग सवबशधित) 

शितगंगा नगरपालिका 
उद्योग /व्यवसाय दताा वकताब 

आ.व. .............. 

ि.स
. 

दताा लिलत दताा नं. व्यवसाय वा 
फिाको नाि 
ठेगाना 

संचािक वा िखु्य व्यशक्तको 
नाि ठेगाना 

कुि 
प ाँिी 

व्यसायको 
वकलसि 

फोन नं. तयार 
गनेको सही 

प्रिाशणत गनेको 
सही 
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अनसु ची–३ 

(कायाववलिको दफा ५ को उपदफा (३) साँग सवबशधित) 

 

शितगंगा नगरपालिका 
नगर कायापालिकाको कायाािय 

ठाडा,अर्ााखााँची, िशुववनी प्रदेि, नेपाि  
प्रिाण पत्र नं. ................. 

उद्योग/व्यवसाय दताा प्रिाण पत्र 

 

देहाय बिोशििको वववरण िएको ............ ........... ................ 

................फिा  लिलत ...................  िा व्यवसाय दताा कायाववलि 
२०७७ बिोशिि  दताा गरी यो प्रिाण पत्र िारी गररएको छ । 

उद्योगी/व्यवसायीको नािः .....................................      ना. प्र.नं.  

............. 

स्थायी ठेगाना :..............   ...................    

......................... 

उद्योग/व्यवसाय रहन ेस्थानः ....................... 

उद्योग/व्यवसायको प्रकृलतः 
.................................................................... 

उद्योग/व्यवसायिे गने िखु्य कारोवार... 
...................................................... 

प ाँिीगत िगानी (रु.िा) ....................................... 
 

 

 

 

फोटो 
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............ ................                                           

.................................... 

संचािकको दस्तखत                           िारी गने अलिकारी  
                           
 
 

फिाको नाि : ............................................ 
नववकरण वववरण 

लिलत नववकरण वहाि  अविी 
र.नं.  

रकि रु 

 

नववकरण गने  
अलिकारीको दस्तखत 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

नोटः 
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१) प्रत्येक आलथाक वषाको िालग तोवकएको वावषाक कर उक्त आ.व.को ३ िवहना  लित्र बझुाई प्रिाण 
पत्र नववकरण गनुापनेछ । 

२) यो प्रिाणपत्र कर प्रयोिनको िालग िारी गररएको हो । कुनै पेिा वा व्यवसाय प्रचलित कान न 
बिोशिि कुनै लनकायबाट अनिुलत लिएर िात्र सञ्चािन गनुापने िएिा सो सिेत लिएर िात्र सञ्चािन 
गनुा पनेछ ।  
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अनसु ची–४ 

(कायाववलिको दफा ५ को उपदफा (३) साँग सवबशधित 

शितगंगा नगरपालिका 
नगर कायापालिकाको कायाािय 

ठाडा,अर्ााखााँची, िशुववनी प्रदेि, नेपाि  
 
 
 
 

ववषय : उद्योग व्यवसाय दताा सववधििा । 

 

श्री 

............................  

 

        प्रस्तुत विषयमा तपाईं समेतले कूल पूूँजी रु .............. .. ीेरुपी 

रु....................लाा ी ागी.................व तांाा  .पा .िना  ं.....मा 

स्राप ा   े ागी  ............................................. ामक  तम  मता  ागी 

पाबूँ   व  ाम ु  सक  व िेम  बपग कागउानी  ूँमा यस काया लयक  वमवत 

.....................क  व ो या ुसाग व तांाा  ागपावलकाक  ब  ा  / िसाय 

मता   िीकगो काय विवर् ७७२२ उम वजम मता  ागी ाम े  मे व ो या ुसाग 

मता  ागी प्रमाो-पन  ं .........बपलचर् ागा सक  ा ग प्रब्वलत ऐ -का ू क  

प गवर् गनी  िसाय सयाल  ा ु न ला ग 
 

                                                                   ....................  

प्रमुख प्र ासकीय  वर्कृत 

उ र्ार  

श्री कगमाता सेिा काया लय, 

   सवधर्खक  , चा खाूँब्ी  ग

 

फोटो 
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अनसु ची– ५ 

(कायाववलिको दफा २२ साँग सवबशधित) 

शितगंगा नगरपालिका 
..........नं. वडा कायाािय 

................, अर्ााखााँची, लुवविव  प्रदेि, नेपाि 

 

वडािा रहेका व्यवसायको वववरण 

ि. 

स. 
व्यवसायीको नाि 

व्यवसाय/फिाको 
नाि 

ठेगाना सवपका  नं. 
दताा/नवीकरण िए/निएको 

(आलथाक वषा सिेत उल्िेख गने) 
कैवफयत 

  

 

     

       

       

       

       

       

       
 

 
 


