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व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धि कायाववधि २०७७

कायापाधिकाबाट स्वीकृर् धिधर्: २०७७।०४।२९

प्रस्र्ावना
शुक्िाफााँटा नगरपाधिका क्षेत्रधित्र गररने सम्पुर्ा व्यवसायिाई
व्यवन्स्िर् र धनयिन गना आवश्यक दे न्िएकोिे स्िानीय सरकार
सं चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बिोन्िि
शुक्िाफााँटा नगरपाधिका नगर कायापाधिकािे यो कायाववधि बनाई
िागु गरे को छ ।

पररच्छे द–१
प्रारन्म्िक

१) सं न्क्षप्त नाि र प्रारम्ि:
(क) यो कायाववधिको नाि “व्यवसाय दर्ाा कायाववधि २०७७” रहे को
छ ।
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(ि) यो कायाववधि र्ुरुधर् प्रारम्ि हुनेछ ।

२) पररिाषााः ववषय वा प्रसं गिे अको अिा निागेिा यस कायाववधििा
(क) “ऐन” िन्नािे स्िानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ िाई
सम्झनु पदाछ ।

(ि) “नगरपाधिका” िन्नािे शुक्िाफााँटा नगरपाधिकािाई सम्झनु
पदाछ ।
(ग)

“कायापाधिका”

िन्नािे

शुक्िाफााँटा

नगरपाधिकाको

कायापाधिकािाई सम्झनु पदाछ ।
(घ)

“कायाािय”

िन्नािे

शुक्िाफााँटा

नगरपाधिका

रहे को

कायााियिाई सम्झनु पदाछ ।
(ङ) “व्यवसाय” दफा ३ अनुसारका व्यवसाय सम्झनु पदाछ ।
(च) “व्यवसायी” िन्नािे व्यवसायको प्रोपराईटरिाई

सम्झनु पदाछ

।

(छ) “दर्ाा” िन्नािे कुनै पधन व्यवसायिाई नगरपाधिका कायााियिा
दर्ाा गरर प्रिार्पत्र ददईने कायािाई सम्झनु पदा छ ।
(ि) “वडा कायाािय” िन्नािे शुक्िाफााँटा नगरपाधिकाका एक दे न्ि
बाह्र सम्िका वडा कायािय सम्झनु पदाछ ।
(झ) “नगर सिा” िन्नािे शुक्िाफााँटा नगरपाधिकाको सिािाई
सम्झनु पदाछ ।

(ञ) “प्रिुि प्रशासकीय अधिकृर्” िन्नािे शुक्िाफााँटा नगरपाधिका
कायााियको प्रिुि प्रशासकीय अधिकृर्को न्िम्िेवारी वहन गरे को
अधिकारी सम्झनु पदाछ ।
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पररच्छे द–२

व्यवसायका वकधसि
३) शुक्िाफााँटा नगरपाधिका क्षेत्रधित्र रहे का दे हाय बिोन्ििका
आधिाक कारोवार झन्ककने व्यवसायिाई व्यवसायिा गर्ना गररनेछ
।

(क) अनुसूची –१ िा उकिेि गररएका व्यवसायहरु

(ि) अनुसूची –१ िा उकिेि र्र नगर कायापाधिकाबाट व्यवसाय
िधन वकटान गररएका अधय व्यवसायहरु

पररच्छे द–३

व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धि व्यवस्िा
४) यस कायाववधि बिोन्िि दे हायिा उकिेन्िर् प्रविया एवि्
कागिार् सं िग्न रािी व्यवसायीिे आवेदन गरे िा नगरपाधिका
कायााियद्वारा व्यवसाय दर्ाा गररने छ ।
(क) रीर्पूवक
ा को धनवेदन ।
(ि) वडा कायााियको धसफाररस ।

(ग) वडा कायााियद्वारा र्यार पाररएको स्ििगर् सिािीन िुच ुकका।
(घ) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धिपी ।
(ङ) व्यवसाय गने िवन रहे को स्िानको वकत्ता नम्बर दे न्िने ि.ि.
प्रिार् पूिााको प्रधर्धिपी ।
(च) अकै व्यन्िको कोठा÷सटर िाडािा धिई व्यवसाय गने िएिा
सम्झौर्ाको प्रधर्धिपी ।
(छ) िाडािा ददने व्यन्िको ना.प्र.प. को प्रधर्धिपी ।
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(ि) व्यवसाय गने

िवन प्रधर् िधिनिा रहे को िएिा वडा

कायााियको धसफारीस पत्रिा सो व्यहोरा सिेर् उकिेि िएको
हुनपु ने ।

(झ) दुई प्रधर् पासपोटा साइिको फोटो ।
(ञ) व्यवसाय कर धर्रे को रधसद ।

(ट) व्यवसाय सं चािन गने व्यन्ि स्वयं उपन्स्िर् हुनपु ने छ ।

पररच्छे द –४

िददरा र्िा सूधर्ािधय पदािाको व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धि व्यवस्िा
५) िददरा र्िा सूधर्ािधय पदािाको व्यवसाय दर्ााको िाधग
व्यवसायीिे दे हाय बिोन्ििको कागिार् सं िग्न रािी नगरपाधिका
कायााियिा आवेदन गनुप
ा ने छ ।
(क) रीर्पूवक
ा को धनवेदन
(ि) िददरा र्िा सूधर्ािधय पदािा व्यवसाय गने स्िान शुक्िाफााँटा
नगरपाधिकाको िुख्य बिार क्षेत्र र्ोवकएको स्िान बाहे क अधय
क्षेत्रिा सावािधनक स्िि, ववद्यािय, स्वास््य सं स्िा, िठ िन्धदर िस्र्ा
िाधिाक र्िा सािान्िक िहत्त्वका स्िानबाट ५०० िीटर टाढा
हुनपु नेछ।

(ग) िददरा वविी ववर्रर्, व्यवस्िापन र्िा धनयिन धनदे न्शका
२०७६ का शर्ा पािन गना व्यवसायीिे िं िरु गरे को व्यहोरा

सम्बन्धिर् वडा कायााियद्वारा र्यार पाररने स्ििगर् सिािीन िुच ुकका
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र वडा कायााियको धसफाररस पत्रिा स्पष्ट रुपिा उकिेि िएको
हुनपु ने छ।

(घ) पररच्छे द –३ दफा ४ को उपदफा (घ), (ङ), (च), (छ), (ि),
(झ), (ञ) र (ट) बिोन्ििका अधय कागिार्हरु ।

६) दफा ५ अनुसारका प्राप्त कागिार्हको आिारिा व्यवसाय दर्ाा
गना उन्चर् िागेिा नगरपाधिका कायााियको िददरा र्िा सूधर्ािधय
पदािाको व्यवसाय दर्ाा गने छ ।

पररच्छे द –५

व्यवसाय दर्ाा िारे िी सम्बन्धि व्यवस्िा
७) यस कायाववधि बिोन्िि नगरपाधिका कायााियिा दर्ाा िएको
व्यवसाय बधद अिवा दर्ाा िारे िी गनुप
ा रे िा र्पन्शििा उकिेन्िर्

कागिार् सं िग्न रािी प्रिुि प्रशासकीय अधिकृर् सिक्ष पेश गनुा
पने छ ।
(क) रीर्पूवक
ा को व्यवसायीको धनवेदन ।
(ि) सम्बन्धिर् वडा कायााियको धसफाररस पत्र ।
(ग) व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी र सक्कि ।
(घ) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धिपी ।
(ङ) नववकरर् दस्र्ुर बुझाएको रसीद ।

(च) व्यवासायी स्वयि् उपन्स्िर् हुनपु ने छ ।
८) दफा ७ अनुसारका कागिार्हरुको आिारिा व्यवसाय दर्ाा
िारे ि गना िनाधसव दे न्िएिा दर्ाा िारे ि गररने छ ।
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पररच्छे द –६

व्यवसाय रहने स्िान र व्यवसायको नाि पररवार्न सम्बन्धि
व्यवस्िा

९) यस कायाववधि बिोन्िि एउटा वडािा िाडाको घरिा रहे को
व्यवसाय अको वडािा स्िानाधर्रर् गना वा एउटै वडाधित्र पधन
स्िान पररवर्ान गनुप
ा रे िा दे हाय अनुसारका कागिार् सं िग्न रािी
नगरपाधिका कायााियिा धनवेदन ददनु पनेछ ।
(क) व्यवसायीको ररर्पूवक
ा को धनवेदन ।

(ि) पवहिेको घरिनीसाँग सम्झौर्ा िं ग िएको प्रिार् ।
(ग) नयााँ घरिनीसाँग िएको सम्झौर्ाको प्रधर्धिपी ।
(घ) नयााँ घरिनीको ना.प्र.प.को प्रधर्धिपी ।
(ङ) व्यवसाय रहने कोठा÷सटर रहे को िग्गाको वक.नं . स्पष्ट दे न्िने
ि.ि. प्रिार् पूिााको प्रधर्धिपी ।
(च) नयााँ स्िानिा व्यवसाय सानाको िाधग वडा कायााियद्वारा र्यार
गररएको स्ििगर् सिािीन िुच ुकका ।

(छ) वडा कायााियको धसफाररस पत्र ।
(ि) प्रधर् ििीनिा बनेको कोठा÷सटरिा व्यवसाय साना परे िा वडा
कायााियको धसफाररश पत्रिा सो व्यहोरा स्पष्ट उकिेि िएको
हुनपु नेछ ।

१०) यस कायाववधि बिोन्िि नगरपाधिका कायााियिा दर्ाा िई
सकेको व्यवसायको नाि पररवर्ान गनुप
ा रे िा र्पन्शििा उकिेन्िर्

कागिार् सं िग्न रािी नगरपाधिका कायााियिा ररर्पूवक
ा को धनवेदन
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ददनुपने छ र नगरपाधिका कायााियिे उन्चर् ठहर्याएिा व्यवसायको
नाि पररवर्ान गना सक्ने छ ।
(क) ररर्पूवक
ा को धनवेदन ।

(ि) सम्बन्धिर् वडा कायााियको धसफाररस पत्र ।
(ग) व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी र सक्कि ।
(घ) नववकरर् दस्र्ुर बुझाएको रसीद ।

(ङ) साववकको व्यवसाय र हािको व्यवसायको प्रकृधर् फरक हुने

िएिा वडा कायााियद्वारा र्यार पारीएको स्ििगर् सिािीन िुच ुकका
।

पररच्छे द –७

व्यवसाय नािसारी सम्बन्धि व्यवस्िा
११) यस कायाववधि बिोन्िि नगरपाधिका कायााियिा दर्ाा िएको

कुनैपधन व्यवसाय र्पन्शिको अवस्िािा एउटा व्यन्िको नािबाट
अको व्यन्िको नाििा नािसारी गना सवकने छ ।
(क) व्यवसायीको िृत्यु िएिा।

(ि) कुनै व्यवसायीिे आफ्नो व्यवसाय अको व्यन्ििाई वविी
गरे िा ।

(ग) व्यवसायी वेपत्ता िएिा।
(घ) व्यवसायी असि िई धनििे आफ्नो व्यवसाय आफ्नो
अं न्शयारको नाििा नािसारी गना चाहे िा ।
(ङ) व्यवसायी वहुिाह िएिा ।
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१२) दफा ९ को उपदफा (क), (ि), (ग), (घ) र (ङ) बिोन्िि
नािसारी प्रयोिनका िाधग र्पन्शििा उकिेन्िर् कागिार् सं िग्न
रािी नगरपाधिका कायााियिा ररर्पूवक
ा को धनवेदन पेश गनुप
ा नेछ।
(क) ररर्पूवक
ा को धनवेदन ।

(ि) व्यवसायीको िृत्यु िएिा िृत्युदर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी, वेपत्ता
िएिा ईिाका प्रहरी कायााियको सिािीन िुच ुकका र सम्बन्धिर् वडा
कायााियको

धसफाररस, बहुिाह

िएिा

िाधयर्

प्राप्त

िेधडकि

अधिकृर्को प्रिार्पत्र र सम्बन्धि वडा कायााियको धसफाररस पत्र,
अधय व्यन्ििाई व्यवसाय वविी गरे िा सोको प्रिार् ।
(ग) दफा ९ (क), (ग), (घ) र (ङ) को अवस्िािा नार्ा प्रिार्
पत्रको प्रधर्धिपी ।
(घ) व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी ।
(ङ) साववकको व्यवसायी र नािसारी गनुा पने व्यवसायीको
ना.प्र.प.को प्रधर्धिपी ।
१३) दफा १२ अनुसार सं िग्न प्रिार्हरुको आिारिा नगरपाधिका
कायााियद्वारा आवश्यक छानववन गरर र्ोवकए बिोन्ििको दस्र्ुर
धिई व्यवसाय नािसारी गररने छ ।

पररच्छे द –८

नववकरर् सम्बन्धि व्यवस्िा
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१४) यस कायाववधि बिोन्िि नगरपाधिका कायााियिा व्यवसाय
दर्ाा गररसकेपधछ दे हायका कागिार् सं िग्न रािी प्रत्येक आ.व. को
िाधग व्यवसाय नववकरर् गनुप
ा नेछ ।

(क) व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको सक्कि ।
(ि) नववकरर् दस्र्ुर धर्रे को रसीद ।

पररच्छे द –९

व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी सम्बधिी व्यवस्िा
१५) यस कायाववधि बिोन्िि नगरपाधिका कायााियिा व्यवसाय
दर्ाा गरर सकेपधछ व्यवसायीिे प्राप्त गरे को व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्र
हराएिा वा झुत्रो िएिा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी प्राप्तीको िाधग

व्यवसायीिे दे हायका कागिार् सं िग्न रािी धनवेदन ददनु पने छ ।
(क) रीर्पूवक
ा को धनवेदन ।
(ि) वडा कायााियको धसफाररस ।
(ग) व्यवसायीको ना.प्र.प. को प्रधर्धिपी ।
१६) दफा १५ अनुसार सं िग्न प्रिार्को आिारिा र्ोकीएको दस्र्ुर
धिई व्यवसाय दर्ाा प्रिार्पत्रको प्रधर्धिपी उपिब्ि गराइने छ ।

पररच्छे द –१०
ववववि

१७)

नगरपाधिका

कायााियिे

अनुगिन

र्िा

धनरीक्षर्

गरर

शुक्िाफााँटा नगरपाधिका क्षेत्रधित्र रहे का व्यवसायहरु यस कायाववधि
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बिोन्िि दर्ाा िए निएको यवकन गरर दर्ाा गना धनदे शन ददन सकने
छ ।
१८) नगरपाधिकािे ददएको धनदे शन पािना गनुा प्रत्येक व्यवसायीको
कर्ाव्य हुनेछ ।

१९) यो कायाववधि िागु हुनपु ूव ा नगरपाधिका कायााियिा दर्ाा िएका
व्यवसायहरु यसै कायाववधि बिोन्िि दर्ाा िएको िाधनने छ ।
२०) नगरपाधिका कायााियिे ददएको धनदे शन पािना नगने वा
आफ्नो व्यवसाय दर्ाा गना अटे री गने व्यवसायीिाया नगरपाधिका
कायाािय अिवा सम्बन्धिर् वडा कायााियबाट प्रदान गररने सेवा
सुवविा रोक्का राख्न सवकने छ ।
२१)

यस

कायाववधि

बिोन्िि

एकपटक

यस

नगरपाधिका

कायााियिा एक प्रकारको व्यवसाय दर्ाा िईसकेपधछ त्यसिा अको
व्यवसाय िप गना पाइने छै न ।

२२) यस कायाववधिको पािना गनुा प्रत्येक नगरवासीको कर्ाव्य
हुनेछ ।

२३) कायाववधि अधर्गार् रही यो कायाववधि कायााधवयन गना
नगरपाधिकािे अधय उपयुि आदे श िारी गना सक्नेछ ।
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अनुसूची– १
१) वकराना र्िा िुद्रा पसि
२) व्यूटीपािार र्िा श्रृङ्गार
३) वेकरी उद्योग

४) पुस्र्क र्िा स्टे शनरीय पसि
५) वस्त्रािय एविं कपडा पसि
६) िावाि र्िा धगफ्ट सेधटर
७) फैधसी र्िा धगफ्ट सेधटर

८) िेडीकि हि र्िा प्यािोिोिी न्क्िधनक
९) धिठाई र्िा डेरी पसि

१०) फिफूि र्िा र्रकारी पसि
११) हाडावयर पसि
१२) िोवाईि ररपेयररङ्ग र्िा वविी पसि
१३) सुनचााँदी पसि
१४) अटोपाटास वकाशप
१५) एग्रोिेट पसि
१६) धग्रि उद्योग
१७) ववको िोिी र्िा ववको बधद गरर गररने िददराको कारोवार
१८) रे ष्टुरे धट र्िा रे ष्टुरााँ
१९) वप्रन्धटङ्ग प्रेस

२०) नाश्र्ा र्िा न्चया पसि

२१) पशुपंछी र्िा कृवष फािा
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२२) नसारी उद्योग
२३) पोकरी फािा
२४) वविुिी िण्डार

२५) ड्राई न्क्िनसा पसि

ु े ईटा िट्टा उद्योग
२६) न्चम्नीको र्िा िस
२७) घडी, रे धडयो, वट.वव. ििार् पसि
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