
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 

 

प्रस्तावना 
 

कनकाई नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र प्रचलरत काननुको ऩरयलध लबत्र यही व्माऩाय –व्मवसाम य 
ऩेसा सञ्चारन गनन चाहने व्मवसामीहरुरे कनकाई नगय कामनऩालरकाभा आफ्नो व्माऩाय 
व्मवसाम दतान तथा नवीकयण य कनकाई नगयऩालरकाको आलथनक ऐनरे तोके फभोजजभको 
फझुाउन ुऩने कय असरुीराई सयर य फैऻालनक वनाउन कनकाई नगयऩालरकाको 
प्रशासकीम कार्रमनववलध लनमलभत गने ऐन २०७४  रे ददईएको अलधकाय प्रमोग गयी 
कनकाई नगयऩालरकारे मो कामनववलध जायी गयेको छ ।  

 
 

 

कनकाई नगरपालिकाद्वारा प्रकालित 

कनकाई  राजपत्र 
खण्डः १  सङ्ख्ाः १५   प्रकािन लिलतः २०७६/१२/२८ 

          का्यपालिकावाट स्वीकृत लिलत २०७५/०४/०७ 
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ऩरयच्छेद–१ 

प्रायम्ब 

 १. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् मस कामनववलधको नाभ कनकाई नगयऩालरका व्मवसाम दतान , 

नवीकयण तथा कय सम्फन्धी कामनववलध, २०७५ यहेको छ ।  

(२) मो कामनववलध तत्कार रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मो कामनववलधभा 
क) ऐन बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनऩुछन । 

ख) “लनमभावरी बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन लनमभावरी ,२०७४ राई सम्झन ु
ऩदनछ।  

ग) “आलथनक लनमभावरी ” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको आलथनक प्रशासन 
लनमभावरी,२०७४ राई सम्झन ुऩदनछ । 

घ) “व्मवसाम” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ भा उजलरजखत व्माऩाय , 

व्मवसाम य ऩेसाराई सम्झन ुऩदनछ य मो शब्दरे नगयऩालरकाको नगयसबारे तोकेको 
व्मवसामको वकलसभराई सभेत वझुाउॉदछ । 

ङ) “कय” बन्नारे ऐन , लनमभावरी य मो कामानववलध फभोजजभ कनकाई नगयऩालरकारे 
आफ्नो ऺेत्र लबत्रको व्मवसामभा ऩूॊजीगत रगानी , आलथनक कायोवाय य ऺेत्रगत एवॊ 
व्माऩारयक भहत्वको आधायभा रगाउन सक्ने व्मवसाम कयराई सम्झनऩुछन य मो शब्दरे 
व्मवसाम कयको अलतरयक्त राग्ने थऩ दस्तयु, जरयवाना सभेतराई जनाउॉछ ।  

च) “कयदाता” बन्नारे ववलनमभ ५ फभोजजभ कय लतनुन ऩने कतनव्म बएका व्मजक्तराई 
सम्झन ुऩछन । 

छ) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ” बन्नारे ऐन फभोजजभ नगयऩालरकाको सजचव वा 
प्रशासकीम प्रभखुको रुऩभा नेऩार सयकायफाट लनमकु्त कभनचायीराई सम्झन ुऩछन । 

ज) “कय अलधकृत ” बन्नारे मो कामनववलध फभोजजभ कय अलधकृतको काभ गने कामनकायी 
अलधकृत वा लनजरे तोकेको नगयऩालरकाभा कामनयत अलधकृत स्तयको कभनचायीराई सम्झन ु
ऩछन । 

झ) “नगयऩालरका” बन्नारे कनकाई नगयऩालरका सम्झनऩुदनछ । 

ञ) “वडा” बन्नारे नगयऩालरकाको वडा सम्झन ुऩदनछ । 
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ट) “कामानरम” बन्नारे कनकाई नगयऩालरकाको कामानरमराई सम्झनऩुछन य मो शब्दरे 
नगयऩालरका  प्रशासलनक सॊगठनात्भक स्वरुऩको रुऩभा स्थाऩना गरयएको ववबाग , 

भहाशाखा, शाखा, वडा कामानरम सभेतराई फझुाउॉदछ ।  

ठ) “शाखा” बन्नारे याजश्व शाखाराई सम्झन ुऩदनछ । 

३. व्मवसाम दतान गयी व्मवसाम सॊञ्चारन गनुन ऩने कनकाई नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र 
व्मवसाम सञ्चारन गनुन अजघ मस कामनववलध फभोजजभ व्मवसाम दतान गनुन ऩनेछ । 

४. व्मवसाम दतानको रालग दयखास्त ददने य दतान गने् नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै 
व्मवसाम दतान गनन चाहने व्मजक्तरे अनसुजुच –१ भा उलरेजखत ढाॉचाको दयखास्त पायाभ 
बयी कामानरमभा ददन सक्नेछ । मस्तो दयखास्त पायाभभा देहामका कुयाहरु खरेुको 
हनुऩुछन। 

क) व्मवसामको नाभ  

ख) व्मवसाम यहने ठेगाना य घय नॊ. 
ग) व्मवसामको प्रकृलत् उद्योग, व्माऩाय, सेवा, ऩेसा  

घ) व्मवसामरे कायोफाय गने भखु्म वस्त ुसेवा तथा काभको वववयण  

ङ ) जस्थय ऩजुीगत रगानी  

च) व्मवसामीको नाभ, ठेगाना य फाफ,ु फाजेको नाभ  

छ) व्मवसाम यहने घयधनी/जग्गाधनीको नाभ  

ज) सभम सभमभा नयऩालरकारे तोवकददएको अन्म वववयणहरु  

झ) व्मवसामीको नागरयकता वा स्थानीम कय इजाजत नॊ. 
ञ) अन्मत्र व्मवसाम दतान गयी इजाजत प्राप्त बएको बए सोको वववयण तथा इजाजत दतान 
प्रभाण–ऩत्र नम्वय 

(२) उऩववलनमभ (१) फभोजजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ कामानरमरे मस उऩय आवश्मक 
जाॉचफझु सभेत गयी लनधानयण बए फभोजजभको वावषनक कय एवभ ्अन्म दस्तयुहरु लरई 
व्मवसाम दतान गनेछ । 

(३) भालथ उऩलनमभ (२) फभोजजभ व्मवसाम दतान बए ऩलछ सम्फजन्धत कामानरमरे दतान 
बएको व्मवसामको वववयण अनसूुजच –२ फभोजजभको व्मवसाम कय दतान वकताफभा उलरेख 
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गयी लनवेदकराई अनसूुची –३ को ढाॉचाभा व्मवसाम कय दतान प्रभाण ऩत्र उऩरव्ध 
गयाउनेछ । 

४. एकै व्मजक्तको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एक बन्दा वढी स्थानभा व्मवसाम सॊञ्चारन 
गनुन ऩने बएभा लनमभावरीरे छुटै्ट व्मवस्था गयेको वा प्रचलरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था 
गयेको अवस्थाभा वाहेक छुट्टा–छुटै्ट व्मवसाम दतान गयाउन ुऩनेछ । 

तय शाखा वा थऩ कायोफाय स्थरको रालग राग्ने कय एकभषु्ठ लतयी ववलबन्न स्थानभा 
सॊचालरत व्मवसाम वा शाखाहरु एउटै प्रभाणऩत्रभा खरुाउने गयी व्मवसाम दतान गनन मस 
कामनववलधरे वाधा ऩ¥ु््माएको भालनने छैन । 

५. कय फझुाउने दावमत्व(१) कय फझुाउने दावमत्व मस कामनववलध ४ फभोजजभको व्मवसाम 
दतान बएको  व्मजक्त वा लनजको प्रलतलनलधको हनुेछ । 

(२) कुनै व्मवसाम एक बन्दा फढी व्मजक्तको नाभभा सॊमकु्त दतान बएको यहेछ बने सो 
भध्मे कुनै ऩलन व्मजक्तराई कय फझुाउन वाध्म गनन सवकनेछ ।  

६. व्मवसामको नवीकयण गनुनऩने् कामनववलध ४ फभोजजभ दतान बएको व्मवसाम आलथनक 
वषन शरुु बएको ३५ ददनलबत्र वावषनक कय अलिभ रुऩभा लतयी प्रत्मेक आलथनक वषनको रालग 
व्मवसाम नवीकयण गनुन ऩनेछ । 

७. वववयण हेयपेय गनुन ऩर्रने बएभा अनभुलत लरन ुऩने (१) कामनववलध ४ फभोजजभ 
व्मवसाम दतानको 
रालग ऩेश गरयएको लनवेदनभा उलरेजखत वववयणहरुभध्मे केही कुया हेयपेय गनुनऩने बएभा 
१५ ददनलबत्र सो को जानकायी कामानरमभा ददनऩुनेछ । 

(२) उऩ–ववलनमभ (१) फभोजजभ लनवेदन ऩयेभा कामानरमरे आवश्मक जाॉचवझु सभेत गयी 
सॊशोलधत प्रकृलतको व्मवसामको तोवकएको कय य वववयण हेयपेय गयेवाऩत रु.२०० ।- थऩ 
दस्तयु लरई वववयण सॊशोधन गरयददन ुऩनेछ य सो व्महोया दतान वकताव य प्रभाणऩत्रभा 
सभेत उलरेख गरयददन ुऩनेछ ।  

 

(३)व्मवसामको प्रकृलत , कायोवाय गने वस्त ुतथा सेवाको वकलसभ तथा व्मवसामको नाभ 
आदद ऩरयवतनन गनुनऩयेभा नमाॉ प्रकृलतको व्मवसामको कय साववकको कयको दयबन्दा फढी 
राग्ने बएभा सो पयक कय यकभ सभेत असूर गनुनऩनेछ। 
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८. साझेदाय थऩघट य ठाउॉ सायी गनुन ऩयेभा स्वीकृलत लरन ुऩने 

(१) एक व्मजक्त वा एक बन्दा फढी व्मजक्तको नाभभा दतान कामभ बएको व्मवसामभा 
साझेदाय थऩघट गनुन ऩयेभा आवश्मक कागजात सभेत सॊरग्न याखी सम्फजन्धत वडाभा 
लनवेदन ददनऩुनेछ । 

(२) उऩववलनमभ (१) फभोजजभ लनवदेन ऩयेभा सम्फजन्धत कामानरमरे आवश्मक जाॉचफझु 
गयी चार ुआलथनक वषन सम्भको कय असरु गयी वावषनक कयको दयभा २५% वा रु.५०० 
भध्मे जनु फढी हनु्छ सो थऩ दस्तयु सभेत लरई साझेदाय थऩ गरयददन ुऩनेछ । 

(३) नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र एक स्थानभा सञ्चारनभा यहेको ऩेशा व्मवसाम नगयको अको 
स्थानभा ठाउॉसायीको रालग लनवेदन ऩयेभा सम्फजन्धत कय अलधकृतरे आवश्मक जाॉचफझु 
गयी चार ुआलथनक वषनसम्भको कय असरु गयी कामानरमभा बएको व्मवसामको रगत 
खायेजको लसपारयश्स जनाई सम्फजन्धत वडा कामानरमराई ऩत्राचाय गनुन ऩनेछ । मसयी 
लसपारयस प्राप्त बएकोभा ठाउ ‘सायी हनुे वडा कामानरमरे ब्मफसाम दतान वववयणभा 
ठाउ‘सायी जनाई साववकको वडा कामानरमभा ठाउ‘सायीको जानकायी ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩलनमभ ३ फभोजजभ ठाउॉसायी बएको जनाउ प्राप्त बएऩलछ लसपारयस गने वडा 
कामानरमरे आफ्नो व्मवसामको रगत वकताफभा ठाउॉसायी जनाई रगत खायेज गनुनऩनेछ। 

(५) उऩ–ववलनमभ (४) फभोजजभ रगत खायेजको लसपारयस बएऩलछ तोवकएको सभमलबत्र 
सम्फजन्धत कामानरमभा गई व्मवसामको दतान रगत कामभ गनुन कयदाताको कतनव्म 
हनुेछ।  

(६) उऩ –ववलनमभ (३) फभोजजभ ठाउॉसायी गनन चाहने कयदातारे ठाउॉसायी बई जाने 
व्मवसाम यहने ठेगानाको कय फझुाउन ुऩने कामानरमभा ठाउॉसायीको रालग लनवेदन ऩेश 
गयेऩलछ कामानरमरे आवश्मक जाॉचवझु गयी रु. ५०० दस्तयु लरई सो व्महोया दतान 
प्रभाणऩत्रभा सभेत खरुाई व्मवसामको ठाउॉसायी गरयददन ुऩनेछ । 

(७)मस कामनववलध फभोजजभ ठाउॉसायी बई आउने व्मवसामीको रगत खडा गने कतनव्म 
सम्फजन्धत कामानरमको हनुेछ। 

९. कार्रमानरमरे वववयण भाग गनन य लनदेशन ददन सक्ने  
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(१) कुनै खास ऩेसा, व्मवसाम वा व्माऩायको सम्फन्धभा केही कुया वझु्न आवश्मक ठानेभा 
कामानरमरे थऩ वववयण भाग गनन सक्नेछ । मसयी भाग गरयएको वववयण उऩरब्ध 
गयाउने कतनव्म सम्फजन्धत कयदाताको हनुेछ । 

(२) उऩ –ववलनमभ (१) फभोजजभ वववयण उऩरब्ध नगयाएभा कामनरमरे सम्फजन्धत ऩेसा 
तथा व्मवसाम स्थरभा गई आवश्मक जाॉचवझु गनन सक्नेछ । 

(३) मस कामनववलध फभोजजभ दतान बएका ऩेसा , व्मवसाम सञ्चारन गदान साभाजजक सदाचाय 
कामभ याख्न ुऩनेछ । मस सम्फन्धभा कामानरमरे ददने लनदेशनको ऩारना गने गयाउने 
दावमत्व सम्फजन्धत कयदाताको हनुेछ ।  

१०. व्मवसाम सञ्चारनको अनभुलत लरन ुऩने   

(१) नगयऩालरकाभा व्मवसाम दतान गरयसकेऩलछ अन्म सम्फजन्धत लनकामफाट प्रचलरत 
नेऩार कानून फभोजजभ अनभुलत लरन ुऩने कानूनी प्रावधान बएका ऩेसा , व्मवसाम सञ्चारन 
गनन ऩूवन सम्वजन्धत लनकामवाट अनभुलत लरन ुऩने दावमत्व कयदाताको हनुेछ । 

(२) मस कामनववलध फभोजजभ नगयऩालरका ऺेत्र लबत्र कय प्रमोजनका रालग व्मवसाम दतान 
बएको आधायभा भात्र कुनै ऩलन ऩेसा, व्मवसाम सञ्चारन गने अनभुलत ऩाएको भालनने छैन। 

 

११. व्मवसाम दतान खायेज गनन सवकने  

(१) मस कामनववलध फभोजजभ कय राग्ने व्मवसाम दतान बएऩलछ दतान खायेजीको लनवेदन 
नऩयेसम्भ सो व्मवसाम चार ुयहेको भालननेछ ।  

(२) उऩववलनमभ (१) फभोजजभ लनवेदन ऩनुन बन्दा अजघसम्भ व्मवसाम सञ्चारन भै यहेको 
भानी कय लनधानयण गयी कय असरु उऩय गरयनेछ । 

(३) ऐन , लनमभावरी य मस कामनववलध फभोजजभ दतान बएको व्मवसाम वन्द गनन चाहेभा 
भनुालसफ कायण खोरी कयदातारे सम्वजन्धत कामानरमभा लनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) कामनववलध (३) फभोजजभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ कामानरमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी 
स्थरगत सजनलभन गयी चार ुआलथनक वषनसम्भको कय यकभ य व्मवसाम खायेजी को रालग 
रगत कट्टा वाऩत लरइने सेवा शलुक सभेत असूर गयी रगत कट्टा गरयददन ुऩनेछ । 

(५) प्रचलरत कानून ववऩयीतको कायोफाय गयेभा वा ऩेसा सॊचारन गयेभा य व्मवसाम 
सॊचारन सम्फन्धभा कामानरमरे ददएको लनदेशन फायम्फाय उरॊघन गयेभा कामानरमरे 
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व्मवसामको दतान खायेजी गयी फाॉकी फक्मौता कय तथा जरयवाना सयकायी फाॉकी सयह 
कयदाताफाट असरु गनेछ । 

(६) मस कामनववलधभा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩलन व्मवसाम खायेज वा रगत कट्टा 
गनुन ऩूवन कयदाताराई सपाई ऩेश गने ऩमानप्त भौका ददन ुऩनेछ । 

(७) मस कामनववलध अन्तगनतको फूॉदा (५) फभोजजभ कामानरमरे व्मवसाम दतान खायेज 
गयेभा व्मवसाम सम्फद्ध कयदाताको नाभभा नगयऩालरकाभा ३ वषनसम्भ कुनैऩलन व्मवसाम 
दतान गयी सॊचारन गनन नऩाउने व्मवस्था गनन सवकनेछ । साथै त्मस्ता कयदाताको वववयण 
सावनजलनक गरयनेछ । 

१२. जरयवाना तथा थऩ दस्तयु राग्ने   

(१) ऐन , लनमभावरी तथा मस कामनववलधभा तोवकएको सभमलबत्र कय नफझुाएभा कय 
फझुाउने दावमत्व बएको आलथनक वषनको रालग सम्फजन्धत आलथनक वषनको अन्तसम्भको 
रालग राग्ने कयभा ५ प्रलतशत जरयवाना लरई असरु उऩय गरयनेछ । तय ऐन , कामनववलधभा 
उलरेख बएको जरयवानाको हकभा सोही फभोजजभ हनुेछ ।  

(२) एक आलथनक वषन सभाप्त बएऩलछ ऩलन कय नवझुाएभा कामानरमरे प्रत्मेक आलथनक 
वषनको रालग राग्ने कय यकभको वावषनक १० प्रलतशतका दयरे जरयवाना रगाई कय तथा 
जरयवाना यकभ असरुउऩय गरयनेछ ।  

१३. कय छुट तथा लभनाहा ददन सवकने   

   (१) नगयऩालरका ऺेत्रभा सॊञ्चालरत व्मवसामहरु सफैराई कयको दामयाभा लमाउने 
उद्देश्मरे नगयऩालरकारे सञ्चारन गने कय टोरी खवटने अवलध , कुनै खास प्रकृलतको ऩेसा 
तथा व्मवसामभा आलथनक ऐन फभोजजभ आॊजशक कय छुट वा जरयवाना लभनाहा वा दफैु 
सहलुरमत ददन सवकनेछ । 

(२) उऩ ववलनमभ (१) फभोजजभको छुट तथा लभनाहाको व्मवस्था गदान लनजित अवलध 
तोक्नऩुनेछ । 

१४. प्रलतलरवऩ ददने सक्ने  

व्मवसामको दतान प्रभाणऩत्र हयाएभा , च्मालतएभा, नवीकयण गने भहर खारी नबएभा वा 
मस्तै अन्म कायणरे प्रभाण–ऩत्र उऩरब्ध गयाउन ुऩने बएभा मस सम्फन्धभा नगयऩालरकारे 
तोके फभोजजभ प्रलतलरवऩ दस्तयु लरई नमाॉ प्रलतलरवऩ प्रभाण–ऩत्र जायी गनन सक्नेछ ।  
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१५. व्मवसाम सञ्ॊचारन नबएको लसपारयस ददन सक्ने 
प्रचालरत कानून फभोजजभ दतान बएका व्मवसाम सञ्चारन नै नबएकोरे सोको व्महोया 
सम्फजन्धत लनकामभा लसपारयसको रालग कामानरमभा लनवेदन ऩनन आएभा सो सम्फन्धभा 
आवश्मक जाॉचफझु गयी सो व्महोया प्रभाजणत बएभा सो प्रकृलतको व्मवसामभा राग्ने 
वावषनक कयको २५ प्रलतशत वा रु.१ ,००० भध्मे जनु फढी हनु्छ सो वयाफयको दस्तयु 
लरई भाग फभोजजभको व्महोयाको लसपारयस उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । 

१६. व्मवसाम दतान/नवीकयण नगयी सॊञ्चारन गयेभा कावानही् 
(१) प्रचलरत कानून य मस कामनववलध फभोजजभ दतान नगयी कुनै ऩलन व्मवसाम 
नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सॊचारन गयेको ऩाइएभा कामानरमरे सम्फजन्धत व्मवसामीराई १५ 
ददनको म्माद ददई व्मवसाम दतान गननको रालग ऩत्राचाय गनुन ऩनेछ। 

(२) कामनववलध (१) फभोजजभ व्मवसाम दतानका रालग जनाउ ददएको लभलतरे १५ ददनलबत्र 
कामानरमभा गई व्मवसाम दतान नगयेभा सम्फजन्धत व्मजक्तको हकभा नगयऩालरकाफाट प्रवाह 
हनुे सफै वकलसभका सेवा सवुवधाहरु वन्द गरयनेछ । साथै नेऩार सयकायको सहमोग लरई 
सयकायी लनकाम तथा अन्म सावनजलनक सॊस्थानफाट प्रवाह हनुे सेवा , सवुवधाहरु फन्द गनन 
सवकनेछ । 

(३) उऩ –ववलनमभ (२) फभोजजभ सेवा सवुवधा योक्का याखेऩलछ ऩलन ३ भवहनालबत्र ऩलन 
व्मवसाम दतान नवीकयण नगयी व्मवसाम सॊचारन गयेभा सम्फजन्धत कामानरमरे कय लतनन 
अटेय गने व्मवसामीको व्मवसाम फन्द गयी राग्ने कय , जरयवाना य अन्म दस्तयु प्रचलरत 
कानून फभोजजभ असरु उऩय गनेछ । 

१७. वाधा अडकाउ पुकाउने अलधकाय्  

(१) मस कामनववलध कामानन्वमनको लसरलसराभा कुनै वाधा अडकाउ ऩयेभा सो पुकाउने 
अलधकाय नगय कामनऩालरकाराई हनुेछ ।  

(२) प्रचलरत ऐन , लनमभ य मस कामनववलधका भूरबतू कुयाराई असय ऩने गयी भालथ (१) 
फभोजजभको वाधा पुकाउने अलधकायको प्रमोग गनन सवकने छैन । 

१८. फचाउ य खायेजी   

(१) मस कामनववलध भा रेजखएकोभा कुयाभा मसै फभोजजभ य नरेजखएको कुया प्रचलरत 
नेऩार कानून फभोजजभ हनुेछ । 
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कामनववलध ४ को (१) सॉग सम्फजन्धत 

अनसुजुच १ 

कनकाई नगयऩालरका 
व्मवसाम दतान/नवीकयण लनवेदन पायाभ 

 

श्री कनकाई नगयऩालरका 
..................................... कामानरम 

 

ववषम् व्मवसाम दतान/नवीकयण गनन अनभुलत ऩाउॉ । 

 

भैरे/हाभीरे लनम्न स्थानभा ................................................. व्मवसाम 
दतान÷नवीकयण गनन रागेकोरे आवश्मक कागजात सवहत दयखास्त गनन आएको छु ÷छौं । 
नगयऩालरकाको आलथनक ऐन राग्ने कय , दस्तयु फझुाउनकुो साथै कनकाई गयऩालरकाफाट 
सभम सभमभा ददइने आदेश ÷लनदेशन सभेत ऩारन गनन भञ्जुय छु /छौं। साथै भैरे /हाभीरे 
ऩेश गयेको कागजात तथा वववयणहरु ठीक साॉचो यहेको य पयक ऩये कानून फभोजजभ 
कावानही बएभा भन्जयु छु/छौं। 

१. व्मवसामीको नाभ, थय .............................................. 
(पभन कम्ऩनीको हकभा भखु्म व्मजक्तको नाभ) 

२. स्थामी ठेगाना  ............................. जजलरा .............. गा.वव.स. /न.ऩा. 
............. 
वडा नॊ. ........ भागन ................ घय नॊ. ...................... 
३. फाफकुो नाभ, थय  ................................................................. 
४. व्मवसाम यहने स्थानको ठेगाना: वडा नॊ. ........ भागन ........... घय नॊ. ......... 
व्मवसाम कम््रेक्स बए ऩसर/ सॊकेत नॊ............................... 
ऩोष्ट फक्स नॊ.  ......................... वेफसाइट ................................ 
५. सम्ऩकन  पोन नॊ.  ...........................  फ्माक्स        इभेर ............. 
६. बाडाभा यहेको बए व्मवसाम यहने घय । जग्गा को घयधनीको नाभ , थय 
..................................... 
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७. ठेगाना .................. वडा नॊ. .................. घय नॊ. .............. भागन ....... 
८. व्मवसामको वववयण/प्रकृलत  ............................................  ९. ऩूॉजीगत रगानी 
रु......................... 
१०. पभन/कम्ऩनीको नाभ  ...................................................................... 
११. अन्मत्र दतान बएको बए , दतान नॊ. ................................कामानरम  
...................... 
१२. सॊरग्न गनून ऩने कागजातहरु : आपनै घय जग्गा बए जग्गा धनी प्रभाण ऩत्रको 
प्रलतलरवऩ–१, बाडाभा फस्ने बए बाडा यकभ य बकु्तानी तरयका सभेत खरेुको फहार 
सम्झौता ऩत्र–१, नागरयकता प्रभाण –ऩत्रको प्रलतलरवऩ –१ ववदेशी नागरयकको हकभा नेऩार 
जस्थत दतुावासफाट व्मवसामीको नाभभा जायी कागजात –१, कयदाताको हार सारैको 
ऩासऩोटन साईजको पोटो २ प्रलत य पभन कम्ऩनी बएभा दतान इजाजत प्रभाणऩत्र य 
आन्तरयक याजश्व कामानरमभा अजघलरो आ. व. सम्भको कय लतयेको कयचकु्ता प्रभाण –

ऩत्रको प्रलतलरवऩ ।  

 

लभलत ............................            लनवेदकको दस्तखत .............................. 
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कामनववलध ४ को (३) सॉग सम्फजन्धत 

अनसुजुच २ 

कनकाई नगयऩालरका 
व्मवसाम दतान/नवीकयण लनवेदन पायाभ 

कामानरमको प्रमोजनका रालग भात्र  

 

लनवेदन दस्तयु  ............................ दतान दस्तयु .......................व्मवसामकय 
............. ऩरयचम ऩाटी दस्तयु 

..................... जरयवाना .................... जम्भा ........................... व्मवसाम प्रभाण 
ऩत्र नॊ. ............. 
लभलत ......................... 
 
 
 
 
 
 
 

ऩेस गने         ठीक छ बनी प्रभाजणत गने                       स्वीकृत गने 
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कामनववलध ४ को (३) सॉग सम्फजन्धत 

अनसुजुच ३ 

कनकाई नगयऩालरका 
 

व्मवसाम दतान प्रभाण–ऩत्र 

कयदाता नॊ...........................              दतान लभलत  ......................... 
प्रभाणऩत्र नॊ. ......................... 
               १ नॊ. प्रदेशको झाऩा जजलरा कनकाई नगयऩालरका वडा नॊ............... भा फस्ने 
श्री ................... ..................................... राई स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , 

२०७४ को दपा १३८ फभोजजभ लनम्न वववयण अनसुायको व्मवसाम दतान गयी मो 
प्रभाण–ऩत्र जायी गरयएको छ । 

व्मवसामको नाभ  ................................................................. 
व्मवसाम यहने स्थान  झाऩा जजलरा , कनकाई नगयऩावकरा वडा नॊ. ............ फाटोको 
नाभ ....................  

घय नॊ. ............. टोर नॊ. ......................... 
व्मवसाम यहने घय । जग्गाधनीको नाभ  ............................. घय नॊ. ............... 
व्मवसामको प्रकृलत  ...................................... वववयण ............................  
ऩरयचमऩाटीको साइज ..............................ऩजुीगत रगानी (रु भा) 
.....................................  
 

कयदाताकोहस्ताऺय                           स्वीकृत गनेको हस्ताऺय 

१) प्रत्मेक आलथनक वषनको रालग तोवकएको वावषनक कय सम्फजन्धत कामानरमभा गई उक्त 
आ.व.को ३५ ददन लबत्र फझुाई प्रभाणऩत्र नवीकयण गनुनऩनेछ । नगयऩालरकाफाट 
व्मवसाम कय टोरी खटाइएको अवस्थाभा व्मवसामीको कामनस्थरभा नै व्मवसाम प्रभाणऩत्र 
नवीकयण गनन सवकनेछ ।  

२) व्मवसाम गयी आएको स्थान ऩरयवतनन गनुन ऩयेभा कनकाई नगयऩालरकाफाट ऩूवन 
स्वीकृलत लरनऩुने छ ।  
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३) व्मवसाम फन्द गनुन ऩयेभा कयदातारे कनकाई नगयऩालरकाको सम्फजन्धत कामानरमफाट 
व्मवसाम फन्द बएको जनाउ ऩत्र अलनवामन रुऩभा लरन ुऩनेछ । अन्मथा व्मवसाम चार ुनै 
यहेको ठहय गयी वावषनक रुऩभा कय राग्नेछ ।  

४) मो प्रभाणऩत्र व्मवसाम गयेको स्थानभा सफैरे देजखने गयी याजखन ुऩदनछ य 
नगयऩालरकाको कभनचायीहरुरे हेनन चाहेको फखतभा तरुुन्त देखाउन ुऩदनछ ।  

५) कुनै ऩलन वकलसभको व्मावसावमक गलतववलधभा फार श्रलभकहरु प्रमोग गनन ऩाइने छैन , 

मदद सो गयेको ऩाइएभा प्रचलरत कानून फभोजजभ कायवाही गयी व्मवसाम दतान खायेजी 
सभेत गनन सवकनेछ । 

६) व्मवसामफाट उत्ऩादन हनुे पोहय भैरा उजचत व्मवस्थाऩन गने दावमत्व कयदाताको 
हनुेछ । 

७) व्मवसाम सञ्चारनको लसरलसराभा कनकाई नगयऩालरकारे सभम –सभमभा ददने 
लनदेशनको ऩारना गनुन कयदाताको कतनव्म हनुेछ । 

८) उलरेजखत शतननाभाहरु ऩारना नगयेभा नगयऩालरकारे जनुसकै फखतभा ऩलन मो 
प्रभाणऩत्र यद्द गयी व्मवसाम फन्द सभेत गनन सक्नेछ । 

९) मो प्रभाणऩत्र कय प्रमोजनको रालग जायी गरयएको हो । कुनै ऩेसा वा व्मवसाम 
प्रचलरत कानून फभोजजभ अनभुलत लरएय भात्र सञ्चारन गनुनऩने बएभा सो लरएय भात्र 
सञ्चारन गनुन ऩनेछ । 

 
 

आऻारे 

रुद्रप्रसाद न्मौऩाने 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत 


