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(स्थानीय रथाजपत्र)
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि बुद्धभूमि 
नगरपथामिकथािे बनथाएको िि िेमखए बिोमजिको  ऐन, मनयि, कथाय्षमि्ी, नीमि  
सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -२



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
1

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ८                 मिमि ः कामि्षक  २५ गिे २०७७

जसिथापथािथा मििरणद्थारथा फुसको छथानथा िुक्त नगरपथामिकथा िथा सरुमषिि खरको 

छथानथा युक्त मनिथा्षण समबन्ी कथाय्षमिम् २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथाट सिीकृि मिमिः २०७७।०७।१९
प्रसिथािनथाः

आगलागी जन्य जोखिमलार्इ कम गरी नगरबासीलार्इ सरुखषित छाना्यकु्त घरमा स्ानानतरण गनने 
प्र्योजनका लाखग संघी्य, प्रादखेिक स्ोत वा नगरपाखलकाको आफननै स्ोतबाट जसतापाता िररद गरी 
अबको दरु्इ बर्इ खित्र पणू्इ फुसको छाना मकु्त वा सरुखषित िरको छाना ्यकु्त नगर बनाउने अखिष्टका सा् 
स्ानी्य सरकार सञ्ालन ऐन २०७४ त्ा नगरपाखलकाको प्रिासकी्य का्य्इखवखि खन्यखमत गनने ऐन 
२०७५ बमोखजम ्यो का्य्इखवखि पाररत गरी राजपत्रमा प्रकािन िएपखछ लाग ूिएको माखननेछ ।  

१. पररभथारथाः
क)  “सरुखषित छाना” िननाले फुसको छानाको सट्ामा जसतापाता ्यकु्त छाना बखुिने छ ।
ि)  ‘’सरुखषित िरको छाना्यकु्त’’ िननाले सरुखषित रूपमा परमपरागत िरको छानालार्इ जोखिम 

रखित, आिखुनक रूपमा छाना खनमा्इण गनने नगरबासीलार्इ जसतापाता बराबरको सि्योग खवल/
िरपार्इका आिारमा खदने िनने बखुिने छ ।

ग)  ‘’फुसको छाना्यकु्त वा सरुखषित िरको छाना्यकु्त व्यवस्ापन सखमखत’’ िननाले नगरप्रमिुको 
सं्योजतवमा रिकेो सात सदस्यी्य सखमखतलार्इ बिुाउने छ ।

घ)  ‘’वडा का्या्इल्य’’ िननाले नगरको वडा का्या्इल्य समिन ुपद्इछ ।
ङ)  ‘’सम्य सीमा’’ िननाले नगरपाखलकामा खवगत आ.व. मा प्राप्त िनै सकेका र िखवष्यमा 

प्राप्त िुने त्ा नगरपाखलकाबाट िररद गररने जसतापाता खवतरणका लाखग प्राप्त गन्इ सकने 
नगरबासीको वडा का्या्इल्यबाट संकखलत खववरणको प्राख्मकता खनिा्इरण गरी त्ा छुटपटु 
नगरबासीबाट खनवेदन खदने सू् ना प्रकािन गरेको खमखतले १५ खदनखित्र वडा का्या्इल्य माफत्इ 
्प खनवेदन समते खलर्इ ्नैत्र मसानतसमम घरको संर्ना त्यार गनने प्रखतवद्धता समते खनवेदन 
सा् रािी वडा का्या्इल्यमा खनवेदन खदएको िुनपुननेछ ।

्)  वडा का्या्इल्यबाट संकखलत त्ा ्प दता्इ िएका खनवेदनिरू दता्इ सम्य पखछ ३ खदन खित्र 
नगरपाखलकामा पठाउन ुपननेछ ।

२.  खररद िथाफ्ष ि प्रथाप्त भएकथा र खररद हुने जसिथापथािथा मििरणकथा िथामग देहथाय अनुरूप रहने 
गरी प्रथाम्िकिथा रहने छ ।
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क) एकल मखिला घरमलुी रिकेो र पररवारका कुननै पखन सदस्यको खदगो आमदानीको स्ोत नरिकेो ।
ि) घरमा पणू्इ अपाङ्गता िएको घरमलुी रिकेो वा पररवारको सदस्य पणू्इ अपाङ्गता रिकेो सा न्ै 

पररवारका सदस्यिरूको खदगो आमदानीको स्ोत नरिकेो ।
ग) दखलत पररवार
घ) आख ््इक अवस्ा कमजोर रिकेो िखन वडा का्या्इल्यबाट खसफाररस िएको ।

३. देहथायकथा वयमक्त िथा पररिथारिथार्ष जसिथापथािथा मििरण गररने छैन
क)  नेपाल वा खवदिेमा स्ा्यी रोजगारीमा पररवारको कुननै पखन सदस्य संलगन रिकेो व्यखक्त/ 

घरपररवार ्यस का्य्इक्रममा संलगन िुन पाउने छनैन ।
ि)  खदगो आमदानी िुने प्रकृखतको पेिा, व्यवसा्यमा पररवारको सदस्य संलगन रिकेो घर पररवार 

्यस का्य्इक्रममा संलगन िुन पारने छनैन ।
ग)  ्यस का्य्इखवखि पाररत िुन ु अखघ ननै पककी / अि्इपककी खटनको छाना्यकु्त घर खनमा्इण गरर 

सकेको घरपररवार ्यस का्य्इक्रममा संलगन िुन पारने छनैन ।

४.  पेश गनु्षपनने कथागजथाि
क) जसतापाता प्राप्त गन्इका लाखग खनवेदन अनसुू् ी १ बमोखजम
ि) ्नैत्र मसानतसमम घर खनमा्इण गनने प्रखतबद्धता पत्र (अनसुू् ी २) बमोखजम
ग) नागररकताको प्रखतखलपी
घ) एकल/अपाङ्गता समबनिी कागजात

५.  िसिुगि सहथायिथाको प्रयोग/उपयोग समबन्िथा
तोखकएको सम्यखित्र सरुखषित छाना खनमा्इण नगरेमा वा अनगुमनका क्रममा दरुूप्योग गरेको पारएमा 

(जसतापाता दरुूप्योग गरी बे्खविन गनने, ट्वारलेट, ब्ािाको िोर, ट्रष्ट बनाउने वा अन्य प्र्योजनमा 
प्र्योग गरेको पारएमा अब उप्रानत नगरपाखलका त्ा वडा का्या्इल्यबाट प्रदान िुने का्य्इक्रम/वसतगुत 
सिा्यता प्रदान गररने छनैन ।

६. नगरसिरीय समिमि समबन्िथा
वडा का्या्इल्यिरूबाट संकखलत िर्इ नगरपाखलकामा पेि िएका खववरणिरू त्ा सू् ना प्रकािन 

िर्इ वडा का्या्इल्यिरूमा दता्इ िर्इ नगरपाखलकाको का्या्इल्यमा संकलन िएका खनवेदनिरू दफा २ र ३  
अनरुूप िए/निएको ्यखकन गरी खवतरण प्रबनिका लाखग नगर प्रमिुको सं्योजतवमा दिेा्य बमोखजमको 
सखमखत रिनेछ ।
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सं्योजकः नगरप्रमिु
सदस्यः उप-प्रमिु
सदस्यः सं्योजक, सामाखजक खवकास सखमखत 
सदस्यः सं्योजक, लेिा सखमखत
सदस्यः नगर प्रमिुले तोकेको दखलत/खपछखडएको/अलपसंख्यकको प्रखतखनखितव गनने का्य्इपाखलका  

    सदस्य मध्ेय एक जना
सदस्यः खजनसी फाँट
सदस्य - सख्वः प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतले तोकेको पाँ्ौसतरको प्राखवखिक कम््इ ारी

७. स्िगि रूपिथा यमकन गररने 
सवीकृत िएको खनवेदनका आिारमा वडा का्या्इल्यमा रिकेा प्राखवखिकिरूले समबखनित 

घरिनीसँग खनमा्इण िनैरिकेो वा िुने क्रममा रिकेो घर आगनमा ननै गर्इ कसतो र कत्रो घर बनाउने, घरको 
उप्यकु्त मोडेलको बारेमा समते ससुखु्त गरी आवश्यक जसताको ्यखकन गरी नगरपाखलकामा प्रखतवेदन 
प्राप्त िएपखछ नगरपाखलकाको नगरसतरी्य सखमखतको खनण्इ्य बमोखजम का्या्इल्यबाट उपलबि गरारने छ । 
्यसरी प्राप्त िुने जसता प्रखत पररवार अखिकतम ५ बनडल िनदा माख् िुने छनैन ।

८.  सरुखषित िरको छाना्यकु्त घर खनमा्इण गन्इ ्ािने घरिनीिरूले सरुखषित रूपमा िरको छाना ्यकु्त 
घर बनाउन ्ािमेा सो व्यिोरा जनार्इ, उप्यकु्त परामपरागत वा आिखुनक खवखि िए सो समते िलुार्इ 
खनवेदन, प्रखतवद्धता पत्र समते सा्मनै रािी खनवेदन पेि िए त्यसता खनवेदनिरूलार्इ अखिकतम ५ बनडल 
जसतापाताको वसतगुत सिा्यता िनदा नबढ्ने गरी सो बराबरको आख ््इक वा अन्य सिा्यता समते प्रदान 
गन्इ सकनेछ । (खनवेदक अनसुू् ी ३ बमोखजमको िुनेछ ।)
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अनुसचूी- १

श्ी बदु्धिखूम नगरपखलका
....... वडा का्या्इल्य

खवर्यः जसतापाता सि्योग पाउँ िनने समबनिमा ।

प्रसततु समबनिमा म श्ी ............................................. घरमलुी रिकेो वडा नं. ......... को 
.......................  टोल/ वसती मा रिकेो घर मरेो आख ््इक अवस्ाको कमजोरी त्ा पररवारका सदस्यिरू 
स्ा्यी/खदगो स्ोत आज्इनमा संलगन नरिकेा कारणले िालसमम पखन सरुखषित जसतापाता ्यकु्त बनाउन 
नसकेको सा न्ै म एकल मखिला घरमलुी/ पणू्इ अपाङ्गता वा पररवारको सदस्यको पणू्इ अपाङ्गता/ दखलत 
पररवार / आख ््इक अवस्ा कमजोर रिकेाले खन्यमानसुार सि्योगका लाखग नागररकताको प्रखतखलपी सखित 
्यो खनवेदन पेि गरेको छु ।

खनवेदक:
ना.प्र.नं.:
िसताषिरः

अावश्यक कागजातः
१) नागररकताकाे प्रखतखलपी
२) ्नैत्र मसानत समम घर खनमा्इण गनने प्रखतवद्धता
३) एकल/ अपाङ्गता समबनिी कागजात
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अनुसचूी - २
प्रमििद्धिथा समबन्िथा

श्ी बदु्धिखूम नगरपाखलका
िनमुान्ोक, बडुढी 
कखपलवसत ु।
 

प्रसततु समबनिमा श्ी ........................................... वडा नं. ............. टोल ............ मा 
बसने म घरमलुी नगरपाखलकाबाट प्रकाखित सु् ना अनरुूप फुसको छानारखित सरुखषित छाना का्य्इक्रममा 
सििागी िुन र तोखकएको सम्य ्नैत्र मसानत समममा घरखनमा्इण गन्इ ्यो प्रखतवद्धता व्यक्त गद्इछु । तोखकएको 
सम्यमा / तोखकएको ित्इमा समपनन गन्इ नसकेमा का्य्इखवखिको व्यवस्ा अनरुूप िखवष्यमा का्य्इक्रमगत/
वसतगुत सिा्यता प्रदान निएपखन मञजरु रिी ्यो प्रखतवद्धता व्यक्त गद्इछु ।

नाम, ्रः
ठेगानाः
समपक्इ  नं.:
िसताषिरः



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
6

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ८                 मिमि ः कामि्षक  २५ गिे २०७७

अनुसचूी -३
सु् थाररएको फुसको छथानथायुक्त घर मनिथा्षण समबन्िथा

श्ी बदु्धिखूम नगरपाखलका
 िनमुान्ोक, बड्ुढी, 
कखपलवसत ु।

प्रसततु समबनिमा श्ी ........................................... वडा नं. ............. टोल ............ मा 
बसने म घरमलुी नगरपाखलकाबाट प्रकाखित सु् ना अनरुूप फुसको छानारखित सरुखषित छाना का्य्इक्रममा 
सििागी िुन र तोखकएको सम्य ्नैत्र मसानत समममा घरखनमा्इण गन्इ ्यो प्रखतवद्धता व्यक्त गद्इछु । तोखकएको 
सम्यमा / तोखकएको ित्इमा समपनन गन्इ नसकेमा का्य्इखवखिको व्यवस्ा अनरुूप िखवष्यमा का्य्इक्रमगत/
वसतगुत सिा्यता प्रदान निएपखन मञजरु रिी ्यो प्रखतवद्धता व्यक्त गद्इछु ।

नाम, ्रः
ठेगानाः
समपक्इ  नं.:
िसताषिरः

                आज्ाले
         अखनल पौडेल
         प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत
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घुमिी मिि ि्था पुरथानो कप्डथाहरूबथाट  मसरक /्डसनथा बनथाउने  समबन्ी कथाय्ष 
वयिमस्ि गन्ष बनेको कथाय्षमिम् २०७७

कथाय्षपथामिकथाबथाट सिीकृि मिमिः २०७७।०७।१९

प्रसिथािनथाः
नगरवासीलार्इ सिज रूपमा कुटानी /खपसानी सेवा उपलबि गराउने प्र्योजन त्ा घमुती कुटानी 

/ खपसानी खमल व्यवस्ापन त्ा खसरक/डसना बनाउने का्य्इ सञ्ालन माफ्इ त सव-उद्मम गन्इ ्ािने 
व्यवसा्यीक व्यखक्तिरूलार्इ व्यवसाख्यक, सामाखजक म्या्इदा का्यम गराउने प्र्योजनका लाखग स्ानी्य 
राजपत्रमा प्रकािन िएको खमखत दखेि खसफाररस दता्इ खन्यमन र सञ्ालन गन्इ सकने गरी स्ानी्य सरकार 
सञ्ालन ऐन को दफा ११ को उपदफा (ण) अनरुूप त्ा नगरपाखलकाको प्रिासकी्य का्य्इखवखि खन्यखमत 
गनने ऐन  २०७५ अनरुूप स्ानी्य सरकार सञ्ालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोखजम 
्यो का्य्इखवखि पाररत गरी राजपत्रमा प्रकािन गनने खनण्इ्य गरर्यो ।

१. पररभथारथाः खवर्य वा प्रसंगले अकको अ ््इ नलागेमाः-
क) “ऐन ” िननाले स्ानी्य सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ लार्इ समिन ुपद्इछ ।
ि) “ नगरपाखलका” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकालार्इ समिन ुपद्इछ ।
ग) “ का्या्इल्य” िननाले नगरपाखलका नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य समिन ुपद्इछ ।
घ) “ प्रमिु” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको प्रमिुलार्इ समिन ुपद्इछ ।
ङ) “ प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत” िननाले नगरपाखलकाको प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत समिन ु

पद्इछ ।
्) “ का्य्इखवखि” िननाले घमुती खमल त्ा परुाना कपडािरूबाट खसरक डसना बनाउने समबनिी 

का्य्इ सञ्ालन समबनिी का्य्इखवखि २०७७ लार्इ समिन ुपद्इछ ।
छ) “ वडा” िननाले वडा का्या्इल्यलार्इ जनाउने छ ।

२.  सञचथािन समबन्ी िथापदण्डः
क) वडाको षिेत्रखित्र मात्र सञ्ालन गनने गरी खनवेदन पेि िएको िकमा तोखकएको दसतरु वा 

नवीकरण दसतरु खलर्इ वडा का्या्इल्यबाट सज्इखमन मु् लुका समते गरार्इ अनमुखत /नवीकरण 
गन्इ सखकने छ ।

ि) नगर षिेत्रमा पखन घमुीखफरी सञ्ालन गनने गरी अनमुखत माग िएको िकमा समबखनित व्यखक्तको 
स्ा्यी बसोबास िएको वडाको खसफाररस त्ा समबखनित वडाको सज्इखमन मु् लुका सखित 
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नगरपाखलकामा खनवेदन पेि गनपुननेछ ।
ग)  घमुती खमल / खसरक डसना बनाउने का्य्इ सञ्ालनका लाखग वडा षिेत्रखित्र मात्र सञ्ालन 

गनने गरी अनमुखत माग िएमा पालना गनने ित्इिरूमा कबखुलत गरी दता्इ िलुक रू. २०००।- 
र वाखर्इक नवीकरण िलुक ित्इिरू पालना िएको ्यखकन गरी रू. १०००।- खलर्इ दता्इ/
नवीकरण गररने छ ।

घ)  नगरपाखलका सतरमा सञ्ालन गनने िएमा वडा का्या्इल्यले खसफाररस दसतरु खलर्इ खसफाररस 
सखित नगरपाखलकामा आवश्यक कारबािीका लाखग पठाउन ुपननेछ र नगरपाखलकाले पाखलका 
िरका लाखग अनमुखत खददँा दता्इ िलुक रू. ५०००।- र वाखर्इक नवीकरण िलुक रू. २०००।- 
रुपनै्याँ खलर्इ दता्इ त्ा नवीकरण गन्इ सकनेछ ।

ङ)  घमुती खमल/ खसरक डसना दता्इ गदा्इ दिेा्यका ित्इिरू पालना गनने गरी कबखुलत व्यवसा्यीबाट 
गरी / गरार्इ मात्र दता्इ त्ा नवीकरण गररनेछ ।

अ) साव्इजखनक गखतखवखिमा अवरोि नपगुने गरी िलुला स्ानिरू ्ौर त्ा व्यखक्तको 
जगगामा िए खनजको अनमुखतमा िते, िखल्यान आखद ।

आ) खवद्ाल्य/का्या्इल्यिरूको कामकारबािीमा अवरोि नपगुने स्ान, 
र) वखसत िनदा बाखिर,
र्इ) सांसकृखतक त्ा िाखम्इक स्ल िनदा ५०० खमटर पर
उ) राखषट्र्य त्ा सामदुाख्यक बन िनदा अलगगनै
ऊ) घमुती खमल/ खसरक डसना बाट खनसकने वसतिुरूको उख्त व्यवस्ापन गनु्इका सा न्ै 

एकनै  स्ानमा एक िप्ता िनदा बढी सम्यसमम राखन पारनेछनैन ।
्) वाखर्इक नवीकरण गदा्इ वडा षिेत्रखित्र सञ्ालन गनने गरी अनमुखत खलएको िकमा त्ा 

तोखकएका ित्इिरू पालना गरी सञ्ालन गरेको पार्इएमा वडा सखमखतको खसफाररसमा 
वडा का्या्इल्यबाट नवीकरण त्ा नगर षिेत्रको िकमा का्य्इपाखलकाको खसफाररसमा 
नगरपाखलकाबाट नवीकरण गररनेछ ।

४. घुमिी मिि / मसरक ्डसनथा सखंयथा मनयिन ि्था अनय प्रबन् समबन्िथाः
क) का्य्इ सिजताका सा न्ै, अनगुमन, खन्यमन त्ा व्यवस्ापन सिजीकरणका लाखग वडामा 

सञ्ालन गनने गरी खसफाररस माग िएमा प्रखत वडा ५ वटा त्ा नगर िरीमा सञ्ालन 
गननेको िकमा िालका लाखग १० वटा सममको अनमुखत खदन सखकनेछ । आवश्यकता, 
औख्त्यताका सा न्ै व्यवस्ापन सिजता मिससु िएमा का्य्इपाखलकाले संख्यामा पनु्इखव्ार 
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गन्इ सकनेछ । खनवेदकका लाखग एक िप्ताकाे सम्यावखि रािी नगरपाखलका िरका लाखग 
सू् ना प्रकािन गन्इ सखकनेछ ।

ि)  तोखकएको ित्इिरूको पालना निएमा दता्इ िारेज गन्इ सकने अखिकार वडा सखमखत त्ा 
का्य्इपाखलकामा रिने छ ।

ग)  का्य्इखवखि संिोिन पररमाज्इन गनने अखिकार का्य्इपाखलकामा खनखित रिनेछ ।
घ)  दता्इ प्रमाण पत्र, दता्इ खकताब, नवीकरण लगा्यतका व्यवस्ापकी्य प्रबनि नगरपाखलकाले 

तोके बमोखजम िुनेछ ।
ङ)  घमुती खमल / खसरक डसना को व्यवस्ापनका लाखग उपप्रमिु, प्रिासन िािा प्रमिु त्ा 

नगरपाखलकाको पाँ्ौसतरको प्राखवखिक वा प्रखतखनखि कम््इ ारी सखममखलत सखमखत रिनेछ । 
 

            आज्ाले
         अखनल पौडेल
         प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत
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ससंो्न गररएकथाे

 संस्ा दता्इ त्ा खन्यमन समबनिी का्य्इखवखि २०७७, खमखत २०७७।४।३२ मा का्य्इपाखलकाबाट 
सवीकृत िर्इ खमखत २०७७।६।३ मा राजपत्रमा प्रकािन िएकाेमा उक्त का्य्इखवखिकाे प्रसतावनामा 
बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र सामाखजक, िाखम्इक, साखिखत्यक, सांसकृखतक, वनैज्ाखनक, िनैखषिक, बौखद्धक, 
प्या्इवरण, िलेकुद, खवकास वा परोपकारी संस्ािरु पखछ व्यवसा्यीक संघ संस्ा ्प गनने सा न्ै पररिारा 
दरु्इ काे (्) मा  "संस्ा" िननाले आख ््इक, सामाखजक, िाखम्इक, साखिखत्यक, सांसकृखतक, वनैज्ाखनक, 
िनैखषिक, बौखद्धक खवकास,प्या्इवरण त्ा परोपकारी का्य्इिरुको खवकास, प्रवद्ध्इन एवं खवसतार गनने उद्शे्यले 
स्ापना िएको संघ, संस्ा, कलब, आमा समिू, अध्य्यन केनद्र पखछ व्यवसा्यी संघ संस्ा िनने ्प गरी 
राजपत्रमा प्रकािन गरी का्य्इखवखिकाे मखु्य अगं बनाउने  । 

संस्ा दता्इ त्ा खन्यमन समबनिी का्य्इखवखि २०७७ को का्या्इनव्यन सरलीकरणका लाखग दिेा्य अनरुूप 
अनसुू् ी रिने गरी मलू का्य्इखवखिको अगंका रूपमा रिने ।
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अनुसचूी-१
(दफथा ४ सगं समबमन्ि)

श्ीमान ्प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्यू
बदु्धिखूम नगरपाखलका,कखपलवसत ु।

मिोद्य,
िामीले............................................... समबखनित संस्ा िोलन ्ािकेोले बदु्धिखूम 

नगरपाखलकाको संस्ा दता्इ त्ा खन्यमन समबखनि का्य्इखवखि २०७७ बमोखजम संस्ा दता्इ गन्इका लाखग 
दिेा्यको खववरण िोली खनवेदन पेि गरेका छौं । प्रसताखवत संस्ाको खविानको २ प्रखत ्यसनै सा् संलगन 
गरी पेि गरेको व्यिोरा अनरुोि छ ।

खववरण
१) संस्ाको नाम :-
२) का्या्इल्यको ठेगाना :-
३) संस्ाको उद्शे्यिरू :-
क)
ि)
ग)
४) सखमखतका सदस्यिरूको खववरण :-
नाम :-                  ठेगाना :  पेिा         फोन नं. ईमले नं.
क)
ि)
ग)
५) आख ््इक स्ोत :-

  िवदी्य
  नाम :
  िसताषिर :
  खमखत :
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अनुसचूी-२
(दफथा ४ को उपदफथा (६) सगं समबमन्ि)

ससं्था दिथा्ष प्रिथाण पत्र

श्ी अध्यषि/ सख्व
बदु्धिखूम.................कखपलवसत ु।
     .............................................. संस्ा,संस्ा दता्इ त्ा खन्यमन समबनिी का्य्इखवखि २०७७ 

को दफा ................ बमोखजम...................................साल..................मखिना...........गतेमा दता्इ 
गरी ्यो प्रमाण पत्र खदरएको छ ।

सिी :
नाम :
दजा्इ :

नमिकरण
नमिकरण मिमि दिथा्ष प्रिथाण पत्र बहथाि रहने 

अिम्
नमिकरण 

दसिुर
रमसद नं. दसिखि कैमफयि
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अनुसचूी-३
(दफथा ४ को उपदफथा (६) सगं समबमन्ि)

ससं्था दिथा्ष मकिथाब
क्र.स. दता्इ नं. दता्इ 

खमखत
संस्ाको नाम ठेगाना संस्ाको 

उदशे्य
पदाखिकारीको 
नाम र ठेगाना

पेि 
गनने

प्रमाखणत 
गनने

कनै .

१

२

३

                आज्ाले
         अखनल पौडेल
         प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे
वयिसथाय कर समबन्ी कथाय्षमिम्, २०७७

नगर कथाय्षपथामिकथाबथाट सिीकृिः २०७७।०७।१९ गिे
प्रसिथािनथा :

बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र सञ्ालन िुने व्यवसा्यिरुको दता्इ, नवीकरण, खन्यमन र िारेजी त्ा 
व्यवसा्यिरुको बगगीकरण समबनिी खवर्यमा प्रकृ्यागत सपष्टता ल्याई व्यवसा्यमनैत्री वातावरण खनमा्इण गन्इ र व्यवसा्य 
करलाई व्यवखस्त एवम ्प्रिावकारी रुपमा का्या्इनव्यन गन्इ वाञछनी्य िएकोले,

बदु्धिखूम नगरपाखलका, नगर का्य्इपाखलकाको खमखत २०७७/७/१९ को बनैठक ले स्ाखन्य सरकार सञ्ालन 
ऐन,२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को (ञ) को ६, ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) त्ा बदु्धिखुम नगरपाखलका 
प्रिासकी्य का्य्इखबखि खन्यखमत गनने ऐन, २०७५ बदु्धिखूम नगरपाखलकाको आख ््इक ऐन, २०७७ को दफा ४ को अखिनमा 
रखि ्यो का्य्इखवखि बनाई लाग ूगररएको छ ।                                                                                                                                                                                                                   

पररचछेद १
प्रथारममभक

१.  समंषिप्त नथाि र प्रथारमभ : (१) ्यो का्य्इखवखिको नाम “व्यवसा्य कर समबनिी का्य्इखवखि, २०७६” रिकेोछ । 
(२) ्यो का्य्इखवखि बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रिर लाग ूिुनेछ र ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम कर बिुाउन ुपनने 

दाख्यतव िएको व्यखक्त जिाँसकुनै  रि ेबसेको िए पखन खनजको िकमा समते लाग ूिुनेछ । 
 (३) ्यो का्य्इखवखि स्ानी्य राजपत्रमा प्रकािन गरेको खमखतदखेि लाग ूिुनेछ । 

२. पररभथारथा : खवर्य वा प्रसंगले अकको अ ््इ नलागेमा ्यो का्य्इखवखिमा,–
(क) “ऐन” िननाले स्ानी्य सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ समिन ुपछ्इ ।
(ि) “कर” िननाले ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम बदु्धिखूम नगरपाखलकाले आफनो षिेत्र खित्रको व्यवसा्यमा पूँजीगत 

लगानी, व्यवसा्यको प्रकृखत र आख ््इक कारोबारका आिारमा बगगीकरण गरी दता्इ र नवीकरणमा लगाउन 
सकने व्यवसा्य करलाई समिनपुछ्इ र ्यो िबदले व्यवसा्य करको अखतररक्त प्र्खलत काननू बमोखजम सोमा 
लागने व्याज वा िजा्इना वा िलुक वा जररवाना समतेलाई जनाउँछ । 

(ग) “कर अखिकृत” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत समिन ुपछ्इ र सो िबदले कर 
अखिकृतको रुपमा काम गन्इ खजममवेारी प्राप्त प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतद्ारा प्रत्या्योखजत अखिकार प्र्योग 
गनने बदु्धिखूम नगरपाखलकाको कम््इ ारीलाई समते जनाउँछ ।

(घ) “कर एकार” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकामा कर समबनिी काम, कारवािी र खनण्इ्य गनने खजममवेारी प्राप्त 
का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य अनतरगतको खविाग÷मिािािा÷िािा÷ उपिािा वा राजसव प्रिासनका लाखग 
गठन गररएको प्रिासखनक एकार समिन ुपछ्इ । 

(ङ) “करदाता” िननाले ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम कर खतनु्इपनने दाख्यतव िएका व्यखक्त, फम्इ वा संस्ालाई समिन ु
पद्इछ र ्यो िबदले कर अखिकृतले कुननै करको खववरण बिुाउन सू् ना खदएको वा अरु कुननै कारबािी िरुु 
गरेको व्यखक्तलाई समते जनाउँछ । 
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(्) “का्य्इपाखलका” िननाले बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकालाई समिन ुपद्इछ । 
(छ) “का्य्इखवखि” िननाले व्यबसा्य कर समबनिी का्य्इखवखि, २०७६ समिन ुपद्इछ ।
(ज) “का्या्इल्य” िननाले बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य समिन ुपद्इछ र ्यो िबदले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको 

संगठन संर्नामा रिकेो खविाग÷मिािािा÷िािा÷उपिािा वा राजसव प्रिासनका लाखग गठन गररएको 
प्रिासखनक एकाई वा वडा का्या्इल्य समतेलाई जनाउँछ । 

(ि) “बदु्धिखूम नगरपाखलका” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलका समिन ुपद्इछ । 
(ञ) “व्यवसा्य” िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र सं्ालन गररने कुननै पखन प्रकारको उद्ोग, व्यापार, पेिा वा 

्यसतनै अन्य प्रकृखतका व्यावसाख्यक कारोबार समिन ुपद्इछ ।
(ट) “वडा का्या्इल्य” िननाले बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलका अनतग्इतको वडा का्या्इल्यलाई समिन ुपद्इछ ।
(ठ) “प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत” िननाले स्ानी्य सरकार सं्ालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोखजम खन्यकु्त 

बदु्धिखूम नगरपाखलकाको प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतलाई समिन ुपद्इछ ।

पररचछेद २
वयिसथाय दिथा्ष, निीकरण र बगगीकरण समबन्ी वयिस्था

३. दिथा्ष गरी वयिसथाय सञचथािन गनु्षपनने : 
(१)  बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र व्यवसा्य सञ्ालन गन्इ ् ािने व्यखक्त वा संस्ाले अखिलेि प्र्योजनको 

लाखग बदु्धिखूम नगरपाखलकामा व्यवसा्य दता्इ गनु्इपननेछ ।
 तर, व्यवसा्य सञ्ालन गनु्इपवू्इ प्र्खलत काननू बमोखजम तोखकएको खनका्यबाट अनमुखत खलनपुनने 

अवस्ामा समबखनित खनका्यबाट अनमुखत खलनपुनने दाख्यतव समबखनित व्यवसा्य सञ्ालन गनने 
व्यखक्तको िुनेछ ।

(२)  ्यो का्य्इखवखि प्रारमि िुन ुअगावनै बदु्धिखूम नगरपाखलकामा दता्इ नगरी सञ्ालन िनैरिकेा व्यवसा्य 
समते ्यस का्य्इखवखि बमोखजम अखनवा्य्इ रुपमा दता्इ गराउन ुपननेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोखजम व्यवसा्य दता्इ गनने प्र्योजनका लाखग का्या्इल्यले खनखचित अवखि तोकी व्यबसा्य 
दता्इ गराउनका लाखग अनसुू् ी–१ बमोखजमको ढाँ्ामा सू् ना प्रकािन गननेछ ।

(४)  उपदफा (३) बमोखजमको सू् नालाई का्या्इल्यले रेखड्यो, टेखलखिजन, पत्रपखत्रका लगा्यत अन्य 
उप्यकु्त सं्ार माध्यमद्ारा प्र्ार प्रसारको व्यबस्ा खमलाउन सकनेछ ।

(५)  उपदफा (२) बमोखजम दता्इ नगरी सञ्ालन िएका व्यवसा्यलाई का्या्इल्यले खनजले खतनु्इ पनने कर 
असलु उपर गरी व्यवसा्य बनद गन्इ÷गराउन सकनेछ ।  

४. वयिसथाय दिथा्षको िथामग दरखथासि मदने र दिथा्ष गनने : 
(१)  बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र व्यवसा्य सञ्ालन गन्इ ्ािने व्यखक्त वा संस्ाले अनसुू् ी–२ मा 

उखललखित ढाँ्ामा का्या्इल्यमा दरिासत खदन ुपननेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोखजमको दरिासत खददँा दिेा्यका खववरण त्ा कागजात समते संगलन गरेको िुनपुननेछ :
 (क) व्यवसा्यीको नेपाली नागररकताको प्रखतखलखप
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 (ि) प्र्खलत काननू बमोखजम अन्य खनका्यबाट व्यवसा्य दता्इ र रजाजत प्राप्त गरेको  प्रमाणपत्रको 

प्रखतखलखप 
 (ग) गनैर नेपाली नागररकको िकमा समबखनित दिेको नागररकता वा नागररक जखनने प्रमाणपत्रको 

प्रखतखलखप
 (घ) समबखनित वडा का्या्इल्यको खसफाररस
 (ङ) का्या्इल्यले तोकेको अन्य खववरण त्ा कागजातिरु
 (्) सञ्ालकको दईु प्रखत पासपोट्इ साईजको फोटो ।
(३)  उपदफा (१) बमोखजम दरिासत प्राप्त िएपखछ का्या्इल्यले सो उपर आवश्यक जाँ्बिु गरी आख ््इक 

ऐनमा तोखकए बमोखजमको दता्इ िलुक खलई व्यवसा्य दता्इ गननेछ । 
(४)  उपदफा (३) बमोखजम व्यवसा्य दता्इ िएपखछ कर एकाईले दता्इ िएको व्यवसा्यको खववरण अनसुू् ी–

३ बमोखजमको व्यवसा्य दता्इ खकताबमा उललेिगरी व्यबसा्यको लगत का्यम गननेछ । 
(५)  उपदफा (३) बमोखजम व्यवसा्य दता्इ िएपखछ कर एकाईले खनवेदकलाई अनसुू् ी–४ को ढाँ्ामा 

व्यवसा्य दता्इ प्रमाणपत्र उपलबि गराउनेछ ।
(६)  वडा का्या्इल्यमनै व्यवसा्य दता्इ गनने व्यबस्ा खमलारएको अवस्ामा ्यस दफा बमोखजम व्यबसा्य 

दता्इको लाखग दरिासत खलने र व्यबसा्य दता्इ गरी प्रमाणपत्र खदने का्य्इ समबखनित वडा का्या्इल्यले 
गननेछ । 

(७)  उपदफा (६) बमोखजम दता्इ िएका व्यबसा्यिरुको खववरण माखसक रुपमा कर एकारमा  पठाउन ुपननेछ । 
(८)  कुननै व्यखक्तको नाममा एउटनै उद्शे्य िएको एकिनदा बढी स्ानमा व्यवसा्य सञ्ालन गनु्इपनने िएमा 

प्र्खलत काननूमा अन्य्ा व्यवस्ा िएको अवस्ामा बािके छुट्ाछुट्नै व्यवसा्य दता्इ गराउन ुपननेछ ।
(९)  एक पटक व्यवसा्य दता्इ िएपखछ दता्इ िारेजीको खनवेदन नपरेसमम सो व्यवसा्य सञ्ालनमा रिकेो 

मानी कर असलू गररनेछ । 
(१०)  का्या्इल्यले ्यस दफा बमोखजम दता्इ िएका व्यवसा्यको प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप सखित दता्इ समबनिी 

खववरण ्ौमाखसक रुपमा समबखनित आनतररक राजसव का्या्इल्य वा करदाता सेवा का्या्इल्यलाई 
समते पठाउन ुपननेछ ।

 
५. वयिसथाय निीकरण गनु्षपनने : 

(१)  दफा ४ बमोखजम दता्इ िएका ब्यवसा्यीिरुले वाखर्इक रुपमा ब्यवसा्य कर ्कु्ता गरी ब्यवसा्यको 
नवीकरण गराउन ुपननेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम कर ् कु्ता गरी नवीकरण गराउने का्य्इ प्रत्ेयक आख ््इक वर्इ खित्र गराई सकनपुननेछ 
। 

(३)  उपदफा (२) बमोखजम कर्कु्ता गरी नखवकरण गनने का्य्इ ्ाल ुआख ््इक वर्इको आखविन मसानत खित्र 
गनने करदातालाई बदु्धिखूम नगरपाखलकाको प्र्खलत काननू बमोखजम छुट सखुविा उपलबि गराउन 
सखकनेछ ।  

६.  घुमिी सेिथा सञचथािन गन्ष समकने : 
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(१)  का्या्इल्यले ्यस का्य्इखवखि बमोखजम व्यवसा्यको दता्इ, नवीकरण र िारेजी समबनिी का्य्इको 

सिजताका लाखग व्यवसा्यीलाई पा्यक पनने स्ानमा घमुती सेवा सञ्ालन गन्इ सकनेछ ।  
(२)  उपदफा (१) बमोखजमको घमुती सेवा सञ्ालनका लाखग बदु्धिखूम नगरपाखलकामा खक्र्यािील 

व्यवसाख्यक त्ा पेिागत संघ-संस्ािरुसँग समनव्य गन्इ सकनेछ । 
७.  वयबसथायको बगगीकरण समबन्ी वयबस्था : 

(१)  बदु्धिखूम नगरपाखलकाले व्यबसा्य कर प्र्योजनका लाखग आफनो षिेत्रखित्र सञ्ालन िुने व्यबसा्यलाई 
व्यबसा्यको खकखसम, कारोबार त्ा पूँजी लगानी एवं स्ानगत अवस्ा समतेका आिारमा अनसुू् ी 
–५ मा उखललखित ढाँ्ामा वगगीकरण गन्इ सकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम वगगीकरण गनने का्य्इ व्यबसा्य दता्इ गदा्इकनै  बित गररने र सोको व्यिोरा व्यबसा्य 
प्रमाणपत्रमा ननै उललेि गनपुननेछ ।

(३)  कर अखिकृतले व्यबसा्य कर खनिा्इरण गदा्इ उपदफा (१) बमोखजम का्यम गररएको वगगीकरणलाई 
आिार मानी गनु्इपननेछ । 

 
पररचछेद – ३

मििरण हेरफेर समबन्ी वयबस्था
८. मििरण हेरफेर भएिथा जथानकथारी गरथाउनुपनने :

(१)  करदाताले व्यवसा्य सञ्ालन गदा्इ खनवेदन सा् पेि गरेका खवबरणमा िरेफेर, पररवत्इन वा नामसारी 
गनु्इपनने िएमा त्यसको कारण परेको खमखतले तीस खदनखित्र खनवेदन माफ्इ त का्या्इल्यमा जानकारी खदन ु
पननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम खनवेदन परेमा का्या्इल्यले आवश्यक जाँ्बिु गरी व्यिोरा मनाखसव दखेिएमा 
खनवेदन परेको पनैतीस खदनखित्र खवबरण िरेफेर िएको कारण व्यबसा्यको प्रकृखत र कारोबार गनने वसत ु
त्ा सेवाको खकखसममा संिोिन िुने रिछे िने सो प्रकृखतको व्यवसा्यको लाखग तोखकएको कर रकम 
र खववरण िरेफेर वापत आख ््इक ऐनमा तोखकएको दसतरु खलई खववरण संिोिन गररखदन ुपननेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोखजम संिोिन गररएको खववरणको व्यिोरा कर एकारले व्यवसा्य दता्इ खकताब र 
प्रमाणपत्रमा समते उललेि गरी सोको खववरण पनध्र खदन खित्र समबखनित आनतररक राजसव का्या्इल्य 
वा करदाता सेवा का्या्इल्यमा पठाउन ुपननेछ । 

(४)  उपदफा (२) बमोखजम व्यवसा्यको प्रकृखत र कारोबार गनने वसत ुत्ा सेवाको खकखसममा पररवत्इन 
िनै का्यम िुने न्याँ प्रकृखतको व्यवसा्यको कर साखवकको प्रकृखतको व्यवसा्यको खनखमत्त तोखकएको 
करिनदा बढी लागने िएमा सो फरक रकम मात्र असलु गररनेछ र कम लागने अवस्ामा आगामी 
आख ््इक वर्इदखेि न्याँ का्यम िुने दरले कर खलने गरी ्ाल ुआख ््इक वर्इको िकमा साखवककनै  प्रकृखत 
बमोखजम कर असलु गररनेछ । 

(५)  ्यस दफा बमोखजम खववरण िरेफेर समबनिी का्य्इ वडा का्या्इल्य माफ्इ त िुने व्यवस्ा खमलारएको 
अवस्ामा िरेफेर िएको खववरण पनध्र खदनखित्र कर एकार र समबखनित आनतररक राजसव का्या्इल्य 
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वा करदाता सेवा का्या्इल्यलाई उपलबि गराउन ुपननेछ ।

९.  सथाझेदथार ्पघट र ठथाउँसथारी समबन्ी प्रकृयथा : 
(१)  एक व्यखक्त वा एकिनदा बढी व्यखक्तको नाममा दता्इ का्यम िएको व्यवसा्यमा सािदेार ्पघट गनु्इ 

परेमा आवश्यक कागजात समते संलगन रािी का्या्इल्यमा खनवेदन खदनपुननेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोखजम खनवेदन परेमा समबखनित कर एकारले आवश्यक जाँ्बिु गरी ्ाल ुआख ््इक 

वर्इ सममको कर असलु गरी आख ््इक ऐनमा तोखकएको दसतरु खलई प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतको 
सवीकृखतले सािदेार ् पघट समबनिी खवबरण का्यम गरी सोको जानकारी समबखनित व्यबसा्यी र वडा 
का्या्इल्यलाई समते खदन ुपननेछ ।

(३)  बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र एक स्ानमा सञ्ालनमा रिकेो व्यवसा्य बदु्धिखूम नगरपाखलका 
षिेत्रखित्र कनै  अकको स्ानमा ठाउँसारीको लाखग खनवेदन परेमा कर एकाईले आवश्यक जाँ्बिु गरी 
्ाल ुआख ््इक वर्इ सममको कर असलु गरी का्या्इल्यको लगत त्ा व्यवसा्य दता्इ प्रमाणपत्रमा समते 
खवबरण अध्यावखिक गररखदन ुपननेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोखजम ठाउँसारी िएको जानकारी समबखनित वडा त्ा साखवकको वडा का्या्इल्य र 
समबखनित आनतररक राजसव का्या्इल्य वा करदाता सेवा का्या्इल्यलाई समते खदनपुननेछ ।

(५)  बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र सञ्ालनमा रिकेो व्यवसा्य बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रिनदा बाखिर 
अकको स्ानमा ठाउँसारीको लाखग खनवेदन परेमा कर एकाईले आवश्यक जाँ्बिु गरी ्ाल ुआख ््इक 
वर्इ सममको कर असलु गरी का्या्इल्यको लगतमा खवबरण अध्यावखिक गरी ठाउँसारी जाने स्ानी्य 
तिलाई लेिी पठाई सोको जानकारी समबखनित व्यबसा्यी र वडा का्या्इल्यलाई समते खदन ुपननेछ । 

(६)  उपदफा (२), (४) र (५) बमोखजमको जानकारी प्राप्त िएपखछ समबखनित वडा का्या्इल्यले आफनो 
व्यवसा्य लगत खकताबमा खवबरण जनाई लगत अध्यावखिक गनु्इ पननेछ ।

(७)  उपदफा (५) बमोखजम लगत िारेजको लाखग लेिी गएपखछ तोखकएको सम्यखित्र समबखनित 
का्या्इल्यमा गई व्यवसा्यको दता्इ लगत का्यम गराउन ुसमबखनित व्यबसा्यीको कत्इव्य िुनेछ । 

१०. मििरण िथाग गन्ष र मनदनेशन मदनसकने : 
(१)  कुननै पेिा, व्यवसा्य वा व्यापारको समबनिमा खवबरण बिुाउन ुपनने दाख्यतव िएको व्यखक्तले खवबरण 

नबिुाएमा वा खवबरण दाखिला गदा्इ व्यिोरा फरक पारी दाखिला गरेको िनी िकंा गन्इ सखकने आिार 
र कारण िएमा कर अखिकृतले खनजलाई आिार र कारण िोली खवबरण दाखिला गन्इ आदिे खदन 
सकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम आदिे प्राप्त िएमा समबखनित व्यखक्तले सो आदिे प्राप्त िएको खमखतले तीस 
खदनखित्र कर एकारमा खववरण दाखिला गनु्इ पननेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोखजमको म्यादखित्र खववरण दाखिला गन्इ नसकने समबखनित व्यखक्तले आिार कारण 
िोली सम्याविी ्पको लाखग खनवेदन खदएमा प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतले औख्त्य िरेी तीस 
खदनसममको सम्यावखि ्प खदन सकनेछ । 

(४)  ्यस का्य्इखवखि बमोखजम दता्इ िएका पेिा वा व्यवसा्य सं्ालन गदा्इ सामाखजक सदा्ार का्यम 
राखन ुपननेछ र ्यस समबनिमा का्या्इल्यले खदने खनदनेिनको पालना गनने गराउने दाख्यतव समबखनित 
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व्यवसा्यीको िुनेछ । 

पररचछेद ४
कर बिुाउने दाख्यतव, कर खनिा्इरण र कर दाखिला  

११. कर बुझथाउने दथामयति : 
(१)  नगरपाखलकाले आफनो षिेत्रखित्रको व्यापार, व्यबसा्य वा सेवामा पÞूँजीगत लगानी र आख ््इक 

कारोबारका आिारमा बगगीकरण गरी व्यबसा्य दता्इ र नवीकरणमा सिाद्ारा सवीकृत आख ््इक ऐनले 
तोकेको दरमा व्यबसा्य कर लगाउने र उठाउनेछ ।

(२)  ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम व्यबसा्य कर बिुाउने दाख्यतव व्यबसा्य सञ्ालन गनने व्यखक्त वा 
खनजको प्रखतखनिीको िुनेछ ।

(३)  कुननै व्यबसा्यको समबनिमा उपदफा (२) बमोखजम कर बिुाउने दाख्यतव एकिनदा बढी व्यखक्त उपर 
रिछे िने कर बिुाउने दाख्यतव सबनैको समान िुनेछ र उनीिरुमध्ेय आपसी सिमतीको जनुसकुनै  व्यखक्तले 
कर बिुाउन सकनेछ ।

 तर, सबनै करदाताबाट दामासािीले िाग गरी कर असलु गररने छनैन ।
(४)  ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम कर खतनु्इपनने व्यखक्त नाबालक रिछे िने खनजले बिुाउन पनने कर खनजको 

अखििावक वा खनजको संरषिकले खतनु्इपननेछ ।
(५)  ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम व्यबसा्य दता्इ गराउने, तोखकएको सम्यमा खवबरण पेि गनने, बिुाउन ु

पनने कर त्ा िलुक वा जररवाना वा व्याज िजा्इना सम्यमनै दाखिला गनने, कर अखिकृत वा का्या्इल्यले 
माग गरेको सू् ना वा तथ्यांक सम्यमनै उपलबि गराई सि्योग प्ुया्इउने दाख्यतव समते करदाताको िुनेछ 
। 

१२. कर मन्था्षरण :
(१)  करदाताले दफा ४ बमोखजम व्यबसा्य दता्इ गदा्इ पेि गरेको खवबरण र पररचछेद ३ बमोखजम िरेफेर 

िएको खवबरण समतेका आिारमा कर अखिकृतले कर खनिा्इरण गननेछ ।
(२)  ्यस का्य्इखवखि बमोखजम करदाताले पेि गरेको खबवरण गलत वा िठुो दखेिएमा वा खवबरण ्य्ा ््इ 

दिेाएको िनी खवविास गन्इ सखकने मनाखसब कारण नदखेिएकोे अवस्ामा कर अखिकृतले कर पररषिण 
गरी कर खनिा्इरण गन्इसकनेछ ।  

(३)  उपदफा (२) बमोखजम कर खनिा्इरण गनु्इपनने दखेिएमा कर अखिकृतले करदातालाई आिार र कारण 
िलुाई आफनो सपष्टीकरण पेि गन्इ पनध्र खदनको सू् ना खदन ुपननेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोखजम सू् ना प्राप्त िएकोमा करदाताले सू् नामा तोखकएको म्यादखित्र आफनो 
सपष्टीकरण पेि गनु्इ पननेछ ।

(५)  कर अखिकृतले उपदफा (४) बमोखजम तोखकएको म्यादखित्र सपष्टीकरण पेि गरेकोमा सो समतेलाई 
आिार मानी त्ा सपष्टीकरण पेि नगरेको अवस्ामा ्यस दफा बमोखजम कर खनिा्इरण गनु्इ पननेछ ।

१३.  कर मन्था्षरणको सचूनथा : 
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(१)  दफा १२ बमोखजम कर अखिकृतबाट कर खनिा्इरण िएपखछ करदाताले बिुाउन ुपनने कर रकम, स्ान, 

सम्य सीमा र बैंक िाता नमबर समते उललेि गरी अनसुू् ी ६ बमोखजमको ढाँ्ामा करदातालाई कर 
खनिा्इरणको सू् ना खदन ुपननेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम कर खनिा्इरणको सू् ना प्राप्त िएपखछ करदाताले सो सू् नामा उखललखित स्ान 
र सम्य सीमाखित्र कर दाखिला गनु्इ पननेछ ।

(३)  उपदफा (१) बमोखजम तोखकएको बैंक िातामा कर दाखिला गरेको अवस्ामा करदाताले त्यसको 
बैंक िौ्र का्या्इल्यमा बिुाउन ुपननेछ ।

(४)  का्या्इल्यले ्यस का्य्इखवखि बमोखजम खनिा्इरण गररएको कर खवद्तुी्य माध्यमबाट समते िकु्तानी गनने 
व्यवस्ा खमलाउन सकनेछ ।

१४. कर दथामखिथा गनु्षपनने : 
(१)  करदाताले ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम प्रत्ेयक आख ््इक वर्इको खनखमत्त खतनु्इपनने कर रकम सोिी 

आख ््इक वर्इको आराढ मसानतखित्र का्या्इल्यमा दाखिला गनु्इ पननेछ । 
(२)  उपदफा (१) मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन करदाताले ्ािमेा कुननै आख ््इक बर्इको कर रकम 

का्या्इल्यले  तोकेको बैंक िातामा अखघललो वर्इमा समते दाखिला गन्इ सकनेछ । 
(३)  उपदफा (२) बमोखजम अखरिम रुपमा कर दाखिला गदा्इ पाउने छुट सखुविा बदु्धिखूम नगरपाखलकाको 

प्र्खलत काननूमा तोखकए बमोखजम िुनेछ ।
१५.  कर दथामखिथाको मनससथा मदनुपनने : करदाताले ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम बिुाउन ुपनने कर रकम दाखिला 

गरेपखछ का्या्इल्यले करदातालाई ततकाल त्यसको खनससा खदन ुपननेछ ।
१६. कर असिूी समबन्ी वयबस्था : 

(१)  ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम असलू उपर गनु्इपनने कर वापतको रकम करदाताले दफा १४ बमोखजम 
तोखकएको अवखिमा दाखिला नगरेमा कर अखिकृतले प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतको पवू्इ सवीकृखत 
खलई दिेा्यको एक वा एकिनदा बढी तररका अपनाई कर असलू गन्इ सकनेछ :

 (क) करदातालाई खफता्इ गनु्इपनने िए त्यसमा कट्ी गरेर ।
 (ि) नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार, बदु्धिखूम नगरपाखलका वा सरकारी सवाखमतवका संघसंस्ाबाट 

करदाताले पाउने रकमबाट कट्ी गन्इ लगाएर ।
 (ग) बैंक वा खवत्ती्य संस्ामा रिकेो करदाताको रकमबाट कट्ी गन्इ लगाएर ।
 (घ) करदाताको कारोबार रोकका गरेर ।
 (ङ) करदाताको ्ल त्ा अ्ल समपखत्त दावी वा रोकका गरेर ।
 (्) करदाताको समपखत्त एकनै पटक वा पटकपटक गरी तोखकएबमोखजम खललामखवक्री गरेर ।
(२)  उपदफा (१) बमोखजमको प्रकृ्या प्रारमि गनु्इअखघ करदातालाई पनध्र खदनको म्याद सखित  खलखित 

जानकारी गराउन ुपननेछ । 
(३)  उपदफा (१) को िणड (्) बमोखजम खललामको कारवािी िरुु िएपखछ सो कारवािी समाप्त िुनपुवू्इ 

कर दाखिला गन्इ ल्याएमा बिुाउन बाँकी कर रकमको ्प पाँ् प्रखतित िलुक सखित असलू गररनेछ ।
(४)  खललामबाट प्राप्त रकम करदाताले खतनु्इपनने कर रकमिनदा बढी िएमा बढी िएजखत रकम साठ्ी 
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खदनखित्र समबखनित करदातालाई खफता्इ खदनपुननेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोखजम रकम खफता्इ गदा्इ खनजले उपलबि गराएको बैंक िातामा जममा गररखदन ुपननेछ । 
 

पररचछेद ५
वयिसथाय दिथा्ष खथारेजी ि्था दण्ड जररिथानथा  

१७. वयिसथाय दिथा्ष खथारेज गन्ष समकने : 
(१)  कुननै करदाताले व्यबसा्य बनद गन्इ ् ािमेा ्यस ऐन बमोखजम लागने कर बिुाई व्यबसा्य दता्इ िारेज गन्इ 

खनवेदन खदन सकनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोखजम खनवेदन नपरेसमम व्यवसा्य सञ्ालनमनै रिकेो मानी कर असलु उपर गररनेछ । 
(३) व्यवसा्यीले ्यस का्य्इखवखि बमोखजम दता्इ िएको व्यवसा्य बनद गन्इ ्ािमेा सोको कारण िोली 

समबखनित वडा का्या्इल्यमा खनवेदन खदन ुपननेछ ।    
(४)  उपदफा (३) बमोखजम खनवेदन प्राप्त िएपखछ वडा का्या्इल्यले आवश्यक जाँ्बिु गरी ्ाल ुआख ््इक 

वर्इसममको कर रकम असलू गरी व्यवसा्य िारेजीको लाखग कर एकाईमा खसफाररस सखित पठाउन ु
पननेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोखजम वडा का्या्इल्यबाट खसफाररस िनै आएपखछ कर एकारले कागजात अध्य्यन गरी 
लगत कट्ा बापत आख ््इक ऐनमा तोखकएको दसतरु खलई लगत कट्ा गरी सोको जानकारी समबखनित 
वडा का्या्इल्य, व्यबसा्यी र समबखनित आनतररक राजसव का्या्इल्य वा करदाता सेवा का्या्इल्यलाई 
खदनपुननेछ ।

(६)  ्यस दफामा अन्यत्र जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन ्यो का्य्इखवखि लागिुुन ुपवु्इ दता्इ िई खवगत दखेि 
ननै सञ्ालनमा नरिकेा व्यवसा्यको िकमा लगत कट्ाको लाखग का्या्इल्यले खनखचित अवखि तोकी 
आवश्यक प्रमाण सखित खनवेदन पेि गन्इ सू् ना प्रकािन गन्इ सकनेछ ।

(७)  उपदफा (६) बमोखजम लगत कट्ा गदा्इ अपनाउन ुपनने अन्य का्य्इखवखि सम्य सम्यमा का्य्इपाखलकाले 
तोखकखदए बमोखजम िुनेछ । 

१८. जररिथानथा ि्था ्प दसिुर िथागने : 
(१)  ऐन र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम कर बिुाउनपुनने अवखिखित्र कर नबिुाएमा आख ््इक ऐनमा तोखकएको 

दरमा जररवाना सखित कर असलु गररनेछ । 
(२)  उपदफा (१) मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन दफा १७ को उपदफा (६) बमोखजम लगत कट्ा 

िुने व्यबसा्यको िकमा ्यस दफा बमोखजमको जररवाना लगारने छनैन । 
१९. कर नमिननेको मिबरण प्रकथाशन गन्ष सकने : गाउँपाखलका÷नगरपाखलकाले ऐन त्ा ्यस का्य्इखवखि बमोखजम 

खतनु्इ बिुाउन ुपनने कर रकम दाखिला नगनने व्यखक्त वा संस्ाको नाम का्य्इपाखलकाबाट खनण्इ्य गरी साव्इजखनक 
गन्इ सकनेछ ।

२०. वयिसथाय सचंथािन नभएको मसफथाररस मदनसकने : 
(१)  प्र्खलत काननू बमोखजम दता्इ िएका व्यवसा्य खवखवि कारणले सञ्ालनमा ननै आउन नसखक 
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व्यबसा्य वनदका लाखग समबखनित खनका्यको नाममा खसफाररस खलन ्ािने व्यखक्तले सोको  खवसततृ 
कारण उललेि गरी संिव िएसममका प्रमाण संलगन रािी समबखनित वडा का्या्इल्यमा खनवेदन खदन ु
पननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम खनवेदन प्राप्त िएपखछ वडा का्या्इल्यले आवश्यक जाँ्बिु गरी व्यिोरा 
मनाखसव दखेिन आएमा आख ््इक ऐनमा तोखकएको दसतरु खलई व्यबसा्य सञ्ालनमा नरिकेो व्यिोरा 
िलुाई आफनो लगतमा कट्ा गरी व्यवसा्य िारेजीको लाखग समबखनित खनका्यमा खसफाररस गनने र 
सोको जानकारी कर एकारलाई समते खदन ुपननेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोखजम वडा का्या्इल्यबाट गररने लगत समबनिी अन्य का्य्इखवखि सम्य सम्यमा 
का्य्इपाखलकाले तोखकखदए बमोखजम िुनेछ । 

२१. वयिसथाय दिथा्ष/निीकरण नगरी सचंथािन गरेिथा कथारिथाही हुने : 
(१)  बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्रखित्र प्र्खलत काननू र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम दता्इ वा नवीकरण नगरी 

व्यवसा्य सं्ालन गरेको पारएमा का्या्इल्यले समबखनित व्यवसा्यीलाई पनैखतस खदनको म्याद खदई 
व्यवसा्य दता्इको लाखग पत्रा्ार गनु्इपननेछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोखजम व्यवसा्य दता्इ वा नवीकरणका लाखग जनाउ खदएको खमखतले पनैखतस खदनखित्र 
व्यवसा्य दता्इ वा नवीकरण नगरेमा समबखनित व्यखक्तको िकमा बदु्धिखूम नगरपाखलकाबाट प्रवाि िुने 
सबनै खकखसमका सेवा सखुविािरु बनद गन्इ सखकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोखजम सेवा सखुविा रोकका रािकेो तीन मखिनाखित्र पखन व्यवसा्य दता्इ वा नवीकरण 
नगरी व्यवसा्य सं्ालन गरेमा बदु्धिखूम नगरपाखलकाले बाँकी बक्यौता कर त्ा जररवाना दफा १६ 
को उपदफा (१) बमोखजम असलु उपर गरी दता्इ िारेजीका लाखग समबखनित खनका्यमा लेिी पठाउन 
सकनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोजम दता्इ िारेजीका लाखग लेिी पठाउन ु पवू्इ त्यसता व्यवसा्यीको सू् ी 
साव्इजखनक गन्इ सखकनेछ ।

 (५) ्यस दफा बमोखजम व्यबसा्य वनदको लाखग समबखनित खनका्यमा लेखि पठाउन ुपवू्इ समबखनित 
व्यवसा्यीलाई आफनो सफाई पेि गनने प्या्इप्त मौका खदन ुपननेछ ।  

पररचछेद – ६
मिमि्

२२. प्रमिमिमप मदन सकने :
(१)  व्यवसा्यको दता्इ प्रमाणपत्र िराएमा, च्याखतएमा वा ्यसतनै अन्य कारणले न्याँ प्रमाणपत्र उपलबि 

गराउन ुपनने अवस्ा िएमा कर एकाईले आवश्यक जाँ्बिु गरी आख ््इक ऐनले तोकेको प्रखतखलखप 
दसतरु खलई प्रखतखलखप प्रमाणपत्र जारी गन्इ सकनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन नवीकरण गनने मिल िाली निएको अवस्ामा 
न्याँ प्रमाणपत्र उपलबि गराउँदा ्यस दफा बमोखजमको दसतरु लागने छनैन ।  
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२३.  प्रोतसथाहन गन्ष सकने : बदु्धिखूम नगरपाखलकाले एकल मखिला, सीमानतकृत र उतपीखडत वग्इ त्ा खवपनन 

्यवुाको उद्मिीलता खवकासलाई ्योगदान प्ुया्इउने प्रकृखतका व्यबसा्यलाई प्रवद््रिन गन्इ आख ््इक ऐन त्ा 
वाखर्इक नीखत त्ा का्य्इक्रम माफ्इ त आवश्यक व्यबस्ा गन्इ सकनेछ । 

२४. श्रमिक समबन्ी वयिस्था : व्यवसा्यले नेपालको प्र्खलत श्म ऐन त्ा श्मसँग समबखनित प्र्खलत खन्यम 
काननूको पणू्इ पालना गनु्इपननेछ । 

२५. फोहोरिैिथा ि्था िथािथािरण वयबस्थापन : 
(१)  संघी्य त्ा प्रदिे काननू बमोखजम प्रारखमिक वाताबरणी्य परीषिण त्ा वातावरणी्य प्रिाव मलू्याङ्कन 

गरी सञ्ालन गनु्इपनने व्यबसा्यको िकमा प्र्खलत काननू बमोखजम समबखनित खनका्यको सवीकृखत 
खलन ुपनने दाख्यतव समबखनित व्यबसा्यीको िुनेछ । 

(२)  बदु्धिखूम नगरपाखलकाखित्र सञ्ालन िुने उद्ोग वा व्यवसा्यले उतपादन वा उतसज्इन गरेको फोिोरमनैला 
र प्रदरुणको व्यवस्ापन गनने खजममवेारी सव्यम ्व्यबसा्यी कनै  िुनेछ ।

(३)  व्यबसा्य सञ्ालनको क्रममा उतपादन िुने औद्ोखगक, सवासथ्य संस्ाजन्य र िानीकारक फोिोरमनैला 
बािकेको अन्य सािारण फोिोरमनैला बदु्धिखूम नगरपाखलकाले ्ािमेा तोकेको सेवािलुक खलई 
व्यबस्ापन गररखदन सकनेछ ।

२६. वयिसथायीिे सथािथामजक उत्तरदथामयति बहन गनु्षपनने : 
(१)  व्यवसा्यीले प्र्खलत काननू बमोखजम तोखकएको नाफाको अिं सामाखजक उत्तरदाख्यतव िीर्इकमा 

छुट््याई बदु्धिखूम नगरपाखलकाखित्र सामाखजक सेवामा ि््इ गनु्इ पननेछ । 
(२)  का्या्इल्यले स्ानी्य आवश्यकता र औख्त्यका आिारमा व्यवसा्यीलाई सामाखजक उत्तरदाख्यतव 

िीर्इकमा छुट््यारएको रकम ि््इगनने षिेत्र तोकन सकनेछ । 
(३)  ्यस दफा बमोखजम सामाखजक सेवामा गररएको ि््इको खववरण व्यबसा्यीले का्या्इल्यमा उपलबि 

गराउन ुपननेछ । 
२७. ि्डथा कथायथा्षियको मजमिेिथारी : 

(१)  आफनो वडाखित्र सञ्ालनमा रिकेा व्यापार, व्यवसा्यको अखिलेि अनसुू् ी –७ बमोखजमको 
ढाँ्ामा अद्ावखिक गरी सोको खववरण राखने खजममवेारी समबखनित वडा का्या्इल्यको िुनेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम वडा का्या्इल्यमा खववरण अध्यावखिक निुदँासमम नगरपाखलका षिेत्रखित्रको 
समपणू्इ खवबरण कर एकारमा राखिनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन दफा ९ बमोखजम सािदेार ् पघट त्ा व्यबसा्यको 
ठाउँसारी समबनिी का्य्इ का्य्इपाखलकाको का्या्इल्यबाट समपादन गररनेछ ।

२८. अम्कथार प्रतयोजन गन्ष समकने : ्यस का्य्इखवखि का्य्इनव्यनको लाखग का्य्इपाखलका वा प्रमिु प्रिासकी्य 
अखिकृतमा खनखित रिकेो अखिकार मातितका कर अखिकृतलाई प्रत्या्योजन गन्इ सखकनेछ । 

२९. बथा्था अ््डकथाउ फुकथाउने अम्कथार : 
(१)  ्यस का्य्इखवखि का्या्इनव्यनको खसलखसलामा कुननै बािा अड्काउ परेमा सो फुकाउने अखिकार 

का्य्इपाखलकालाई िुनेछ । 
(२)  उपदफा (१) बमोखजमको अखिकारको प्र्योग गदा्इ ऐन र ्यस का्य्इखवखिको मलूितू कुरालाई असर 
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नपनने गरी मात्र गन्इ सखकनेछ ।

३०. बचथाउ : 
(१) ्यस का्य्इखवखिमा लेखिएका कुरामा ्यसनै बमोखजम र नलेखिएको कुरामा प्र्खलत काननू बमोखजम िुनेछ ।
(२) ्यस अखघ बदु्धिखूम नगरपाखलकाबाट िए गरेका कामिरु ्यसनै का्य्इखवखि बमोखजम िए गरेको माखननेछ ।
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अनसुू् ी–१

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग समबखनित)
बदु्धिखूम नगरपाखलका

बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक , बड्ुढी, कखपलवसतु

वयिसथाय दिथा्ष गनने समबन्ी अतयनि जरुरी सचूनथा
प्र्म पटक प्रकाखित खमखत २०७..।...।....

नेपालको संखविानको अनसुू् ी ८, स्ानी्य सरकार सञ्ालन ऐन, २०७४ को दफा ५८ त्ा ्यस बदु्धिखूम 
नगरपाखलकाको व्यबसा्य कर व्यबस्ापन का्य्इखवखि, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजम िालसमम बदु्धिखूम 
नगरपाखलकामा दता्इ नगरी सञ्ालनमा रिकेा कुननै पखन प्रकारको उद्ोग, व्यापार, पेिा वा ्यसतनै अन्य प्रकृखतका 
व्यावसाख्यक कारोबार गनने व्यखक्त, फम्इ वा कमपखनले ्यो सू् ना प्रकािन िएको ३५ (पनैखतस) खदनखित्र दिेा्यका 
खवबरण त्ा कागजात संलगन रािी बदु्धिखूम नगरपाखलकाको का्या्इल्य वा समबखनित वडा का्या्इल्यमा खनवेदन खदन ु
िुन समबखनित सबनैको जानकारीको लाखग ्यो सू् ना प्रकाखित गररएको छ । ्यस सू् नाको म्याद खित्र खनवेदन पेि 
नगरी सञ्ालन िुने व्यबसा्यलाई  बदु्धिखूम नगरपाखलकाको व्यबसा्य कर व्यबस्ापन का्य्इखवखि, २०७६ को दफा 
१६ बमोखजम खनजलाई का्या्इल्यबाट खफता्इ गनु्इपनने िए त्यसमा कट्ी गरेर वा नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार, बदु्धिखूम 
नगरपाखलका वा सरकारी सवाखमतवका संघसंस्ाबाट करदाताले पाउने रकमबाट कट्ी गन्इ लगाएर वा बैंक वा खवत्ती्य 
संस्ामा रिकेो करदाताको रकमबाट कट्ी गन्इ लगाएर वा करदाताको कारोबार रोकका गरेर वा करदाताको ्ल त्ा 
अ्ल समपखत्त दावी वा रोकका गरेर वा करदाताको समपखत्त एकनै पटक वा पटकपटक गरी खललामखवक्री गरेर खनजबाट 
खलनपुनने व्यबसा्य कर असलू उपर गरी सोिी का्य्इखवखिको दफा ३ को उपदफा (५) बमोखजम व्यबसा्य बनदको 
कारवािी समते ्लाउन सखकनेछ ।

(क)  व्यवसा्यीको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप
(ि)  प्र्खलत काननू बमोखजम समबखनित खनका्यबाट व्यवसा्य दता्इ र रजाजत प्राप्त गरेको  प्रमाणपत्रको 

प्रखतखलखप 
(ग) गनैर नेपाली नागररकको िकमा समबखनित दिेको नागररकता वा नागररक जखनने प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप
(घ)  समबखनित वडा का्या्इल्यको खसफाररस वा सरजखमन मु् लुका
(ङ)  व्यबसा्य सञ्ालनमा रिकेो अवखि िलुने कागजातिरु (घर िाडा, पानी खवजलुी खतरेको रखसद, कर 

का्या्इल्यमा कर बिुाएको रखसद वा अन्य ्यसतनै कागजात)
(्)  सञ्ालकको दईु प्रखत पासपोट्इ साईजको फोटो ।

         प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत 
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अनसुू् ी–२

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
वयिसथाय दिथा्ष/निीकरण मनिेदन फथारथाि

श्ीमान ्प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृतज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका
बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक , बड्ुढी, कखपलवसत ु

खवर्य : व्यवसा्य दता्इ/नवीकरण समबनिमा ।

मनैले/िामीले खनमन स्ानमा सञ्ालन गन्इ लागेको व्यवसा्य दता्इ गन्इ/सञ्ालन गरेको व्यबसा्य नवीकरण 
गन्इ आवश्यक कागजात सखित दरिासत गन्इ आएका छु÷छौं । खन्यमानसुार लागने कर बिुाउनकुो सा न्ै बदु्धिखूम 
नगरपाखलकाबाट सम्य–सम्यमा खदरने आदिे÷खनदनेिन समते पालन गन्इ मञजरु िुछौं । सा न्ै मनैले/िामीले पेि गरेको 
कागजात त्ा खववरणिरु ठीक साँ्ो रिकेो र फरक परे काननू बमोखजम कावा्इिी िएमा मञजरु छु÷छौं ।

१. व्यवसा्यीको नाम, ्र : ...............................................................
 (फम्इ कमपनीको िकमा मखु्य व्यखक्तको नाम)
२. व्यबसा्यीको स्ा्यी ठेगाना ............ खजलला .......... गा.पा./न.पा. ....... वडा नं. ..... माग्इ ...... घर नं. ....
३.  व्यबसा्यीको बाबकुो नाम, ्र : ..............................................
४.  व्यवसा्य रिने स्ानको ठेगाना : वडा नं. ..... माग्इ .......... घर नं. .....
५.  समपक्इ  फोन नं. .............. मोबाईल नं. ............. रमले :................
६.  िाडामा िएको िए व्यवसा्य रिने घर र जगगा िनीको नाम, ्र ......................................................
७.  घर जगगा िनीको ठेगाना ..................... वडा नं................. घर नं. .........................
८.  व्यवसा्यको खववरण/प्रकृखत : .........................................................
९.  पूँजी लगानी रु.  ..................................
१०. फम्इ÷कमपनीको नाम : ...................................
११. परर््य पाटीको सारज : (लमबाई ............. ्ौडाई ....... वग्इखफट ......)
१२. अन्यत्र दता्इ िएको िए, दता्इ नं. ................... /का्या्इल्य : ...............
१३. सिंगन कथागजथािहरु :

क)  आफननै घर जगगा िए जगगा िखन प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप–१ वा िाडामा बसने िए िाडा रकम र िकु्तानी तररका 
समते िलेुको विाल समिौतापत्र–१, 

ि) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप–१ वा खवदिेी नागररकको िकमा नेपालखस्त राजदतुावासबाट व्यवसा्यीको 
नाममा जारी कागजात–१, 

ग)  व्यवसा्यीको िालसालनैको पासपोट्इ साईजको फोटो २ प्रखत, 
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घ) फम्इ कमपनी िएमा दता्इ, रजाजत प्रमाणपत्र 
ङ) आनतररक राजसव का्या्इल्यमा अखघललो आ.व.सममको कर खतरेको करदाता प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप ।

                  ............................
खमखतः .........................                खनवेदकको दसतित

कथायथा्षिय प्रयोजनकथा िथामग िथात्र :

खनवेदन दसतरु : ................ दता्इ िलुक ............. आ.ब. ............... को व्यवसा्य कर ............. परर््य 
पाटी दसतरु ............... जररवाना ................ जममा रु ..................... लागने व्यिोरा प्रमाखणत गद्इछु । खनजको 
व्यवसा्य प्रमाणपत्र नं.    (नवीकरणको िकमा) ................. रिकेो छ ।

.................    .......................   .....................
पेि गनने     खसफाररस गनने      सवीकृत गनने
खमखत          खमखत        खमखत
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अनसुू् ी–३

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग समबखनित)
बदु्धिखूम नगरपाखलका

बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक , बड्ुढी, कखपलवसत ु

लखुमबनी प्रदिे, नेपाल

वयिसथाय दिथा्ष मकिथाब 
आ.व. ..............
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अनसुू् ी–४

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग समबखनित)
बदु्धिखूम नगरपाखलका

बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक , बड्ुढी, कखपलवसत ु

 लखुमबनी प्रदिे, नेपाल

वयिसथाय दिथा्ष प्रिथाणपत्र
           खमखत : २०७...।  ।

करदाता नं. ................. दता्इ खमखत : २०७..../   /  गते
प्रमाणपत्र नं. .......

................ खजलला ............................ बदु्धिखूम नगरपाखलका वडा नं...... बसने श्ी .................................
लाई खनजको नाममा खनमन खववरण अनसुारको व्यवसा्य दता्इ गरी ्यो प्रमाणपत्र जारी गररएको छ ।

व्यवसा्यको नाम : .....................................
व्यवसा्यीको ना. प्र.नं. :  ................जारी गनने खजलला : ................ जारी खमखत : .............................
व्यवसा्य सञ्ालन िएको वा िुने खमखत : ..........................
व्यवसा्य रिने स्ान : ................................
बाटोको नाम : .................... घर नं. ............... टोल .....................
व्यवसा्य रिने घर÷जगगािनीको नाम : ..............................................
व्यवसा्यको प्रकृखत : ....................................................................
पूँजी लगानी (रु.मा) : .......................................
व्यबसा्यको वग्इ : ...........
परर््य पाटीको सारज : .............................

............    ..................             .....................
सं्ालक       त्यार गनने                    जारी गनने

१) व्यबसा्यीले प्रत्ेयक आख ््इक वर्इको लाखग तोखकएको व्यबसा्य कर उक्त आ.व. को आराढ मखिनाखित्र 
बिुाई प्रमाणपत्र नवीकरण गनु्इपननेछ । बदु्धिखूम नगरपाखलकाबाट स्लगत रुपमा व्यवसा्य कर टोली 
िटारएको अवस्ामा व्यवसा्यीको का्य्इस्लमनै व्यवसा्य प्रमाणपत्र नवीकरण गन्इ सखकनेछ ।

२) व्यवसा्य गरी आएको स्ान पररवत्इन गन्इ परेमा वडा का्या्इल्यको खसफाररसमा बदु्धिखूम नगरपाखलकाबाट 

फाेटाे
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पवू्इ सवीकृखत खलनपुननेछ ।

३) व्यवसा्य बनद गनु्इ परेमा व्यवसा्यीले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको समबखनित वडा का्या्इल्यको खसफाररसमा 
कर एकाईबाट व्यवसा्य बनद िएको जनाउ पत्र अखनवा्य्इ रुपमा खलनपुननेछ । अन्य्ा व्यवसा्य ्ाल ुननै 
रिकेो मानी सालवसाली रुपमा कर लागनेछ । 

४) ्यो प्रमाणपत्र व्यवसा्य गरेको स्ानमा सबनैले दखेिने गरी राखन ु पननेछ । ्यसतो प्रमाणपत्र बदु्धिखूम 
नगरपाखलकाको कम््इ ारीिरुले िने्इ ्ािकेो बितमा तरुुनत दिेाउन ुपननेछ ।

५) व्यवसाख्यक गखतखवखि सञ्ालन गदा्इ बाल श्खमकिरु प्र्योग गन्इ पारने छनैन । ्यखद सो गरेको पारएमा 
प्र्खलत काननू बमोखजम कारवािी गरी व्यवसा्य दता्इ िारेजी समते गन्इ सखकनेछ ।

६) व्यवसा्यबाट उतपादन िुने फोिोरमनैला उख्त व्यवस्ापन गनने दाख्यतव व्यवसा्यी सव्यंको िुनेछ ।
७) व्यवसा्य सञ्ालनको खसलखसलामा बदु्धिखूम नगरपाखलकाबाट सम्य सम्यमा खदने खनदनेिनको पालना गनु्इ 

व्यवसा्यीको कत्इव्य िुनेछ ।
८) उललेखित ित्इनामािरु पालना नगरेमा बदु्धिखूम नगरपाखलकाले जनसुकुनै  बितमा पखन ्यो प्रमाणपत्र रद् गरी 

व्यवसा्य बनदको कारवािी समते गन्इ सकनेछ ।
९) ्यो प्रमाणपत्र बदु्धिखूम नगरपाखलकाको स्ानी्य कर प्र्योजनको लाखग जारी गररएको िो । कुननै पेिा वा 

व्यवसा्य प्र्खलत काननू बमोखजम कुननै खनका्यबाट अनमुखत खलएर मात्र सञ्ालन गनु्इपनने िएमा सो समते 
खलएर मात्र सञ्ालन गनु्इ पननेछ । 

निीकरण समबन्ी मिबरण
क्र. सं. आख ््इक वर्इ नवीकरण गरेको 

खमखत
कर त्ा िलुक र जररवाना 

खतरेको रखसद नं. 
रखसदको खमखत नवीकरण गननेको 

दसतित
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     अनसुू् ी–५

( दफा ७ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
वयबसथाय िगगीकरणको ढथँाचथा

क्र.सं. ब्यवसा्यको खकखसम दता्इ दसतरु वाखर्इक कर
क बग्इ ि बग्इ ग बग्इ

१ ब्यापाररक वसतु
... करोड िनदा बढी 

पुँखज लगानी िएका वा 
खडलर

... लाि दखेि ... करोड 
समम पुँखज लगानी 

िएका

.... लाि िनदा कम 
पुँखज लगानी िएका

१.१ खडपाट्इमनेट सटोर
१.२ जवलरी, रलेकट्रोखनकस आखद

१.३
खनमा्इण सामरिी, फखन्इखसङ्ग, खवद्खुत्य सामरिी, पेनट 
आखद
रटा वालवुा खडपो, पेट्रोखल्यम पदा ््इ 

१.४
सवारी सािन, मखेसनरी त्ा मखेसनरी पाट्इस,् 
लबु्ीकेनटस आखद

१.५ सवनै खकखसमका औरखि पसल

१.६
दनैखनक उपिोग्य िाद् पदा ््इ, कपडा, कसटमखेटक, 
िाँडा, जतु्ता पसल आखद

१.७ क्यरुर्यो, सटेिसनरी त्ा पसुतक पसल
१.८ फलफुल, सागसबजी, मासु
१.९ अन्य ब्यापाररक वसतु
२. खवरिेज् सेवा संस्ागत ब्यखक्तगत
२.१ ख्खकतसक र रखनजखन्यर

२.२
से्यर दलाल, काननू ब्यवसा्य, लेिापढी, 
खवज्ापन, लेिापररषिक, मनेपावर सपला्यस्इ, पेनटर, 
सिने्यर, क्राखफटङ्ग, काखि्इङ्ग आखद

२.३ अनसुंिान, सिने्यर, अनवुादक आखद
३. सेवा ब्यवसा्य ठूला मिौला साना
३.१ खनमा्इण ब्यवसा्य
३.२ ढुवानी सेवा
३.३ ्याता्यात सेवा
३.४ ब्यखुट पाल्इर, मसाज, िनैलनु, पेखनटङ्ग आखद
३.५ पाखट्इ प्यालेस, टेनट िाउस, क्याटररङ्ग आखद

३.६
केवल, रनटरनेट, एफएम, रेखड्यो, कम्यखुनकेिन, 
फोटो आखद

३.७
रेसटुरा, िाजा घर, खमठाई पसल, दिु दिी पसल 
आखद
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३.८ मम्इत त्ा खसलाई कटाई सेवा
३.९ रर्यल सटेट
३.१० पलु िाउस, खजम, साउना आखद
३.११ अन्य सेवा

४ उद्ोग
... करोड िनदा बढी 
पुँखज लगानी िएका

...करोड दखेि ... करोड 
समम पुँखज लगानी 
िएका

... करोड िनदा कम 
पुँखज लगानी िएका

४.१
स्ानी्य कच्ा पदा ््इ उप्योग गरर सं्ाखलत रटा 
उद्ोग  
पानी उद्ोग  

४.२
वालवुा, ढुङ्गा जसता िानी जन्य पदा ््इ प्रसोिन 
गनने उद्ोग 

४.३
प्य्इटन मलुक उद्ोग (िोटल, लज, ररसोट्इ, रेषु्टरेणट, 
ट्रािल एजेनसी, सकीङ्ग, गलाईखडङ्ग आखद)

४.४
उतपादन मलूक उद्ोग (छापािाना, ्लख्त्र, 
पलाई उड, िु्मपाईप, प्यानल, रिील, बलक, काजग, 
काठ, पलासटीक, औरिी आखद)

४.५
कृखरमा आिाररत उद्ोग  (्ामल खमल, खवसकुट,  
वेकरी, पोलट्री, डेरी, खित िणडार, दाना आखद) 

४.६ अन्य उद्ोग
५ खवखत्त्य सेवा

५.१
बैंक, खवकास बैंक/फाईनानस र लिखुवत्त  संस्ाको 
मखु्य का्या्इल्य 

५.२
बैंक, खवकास बैंक/फाईनानस र लिखुवत्त  संस्ाको 
िािा का्या्इल्य

५.३ खवमा कमपनी, सिकारी र मदु्रा सटिी

६. सवासथ्य सेवा
... करोड िनदा बढी 
पुँखज लगानी िएका

... करोड दखेि ... करोड 
समम पुँखज लगानी 
िएका

.... करोड िनदा कम 
पुँखज लगानी िएका

६.१
खनजी षिेत्रवाट सं्ाखलत नखस्इङ्ग िोम त्ा 
असपताल

६.२ खकलखनक त्ा ल्याव, खफखज्यो्ेरापी
६.३ अन्य सवासथ्य सेवा
७. खिषिा सेवा उच् खिषिा माध्यखमक ति आिारितू ति
७.१ संस्ागत खवद्ाल्य
७.२ िारा प्रखिषिण
७.३ ताखलम केनद्र त्ा अन्य िनैखषिक सेवा
८ माख् नपरेका अन्य



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
33

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ८                 मिमि ः कामि्षक  २५ गिे २०७७
अनुसचूी ६

(दफथा १३ को उपदफथा (१) सगँ समबमन्ि)
वयिसथाय कर मन्था्षरण

करदाता परर््यपत्र नं. :  .....................................

करदाताको नामः...........................................

ठेगानाः.................................................

कर खनिा्इरण गरेको आख ््इक वर्इः.............................

कर खनिा्इरण गरेको खमखत : ...................................

खस.नं. व्यवसा्यको खववरण
कर लागने कुल 

रकम

......... प्रखतितले 

का्यम िुने कर

अखरिम दाखिला 

गरेको रकम

अब दाखिला गन्इ 

बाँकी रकम
कनै खफ्यत

       

गत खवगत वर्इको बक्यौता

जममा :

           

          कर अखिकृत
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अनसुू् ी–७
( दफा २७ को उपदफा (१) सँग समबखनित)

बदु्धिखूम नगरपाखलका
..........नं. वडा का्या्इल्य

लखुमबनी प्रदिे, नेपाल

ि्डथािथा रहेकथा वयिसथायको मििरण

क्र.स. व्यवसा्यीको नाम व्यवसा्य/फम्इको नाम ठेगाना समपक्इ  नं.
दता्इ/नवीकरण िए/निएको 
(आख ््इक वर्इ समते उललेि गनने)

कनै खफ्यत
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथा प्रथारभेट फि्ष दिथा्ष कथाय्षमिम्, २०७७
कार्इपाखलकाबाट सवीकृत खमखतः २०७७।०७।१९ गते

प्रसिथािनथाः
बदु्धिखूम नगरपाखलकाले व्यापार र उद्ोग व्यवसा्य गनने प्रारिटे फम्इिरुको दता्इ, खन्यमन, सिजीकरण र ततसमबनिी 

अन्य व्यवस्ा गरी नगरपाखलकाको आख ््इक समखृद्ध र आम जनताको खित प्रवि्इन गन्इ वाञछनी्य िएकोले,प्रदिे 
लखुमवनी प्रदिे सरकारद्ारा जारी प्रारिटे फम्इ दता्इ ऐन, २०७६ को दफा ६ र खन्यमावलीको खन्यम ५ को उपखन्यम(३) 
ले खदएको अखिकार प्र्योग गरी बदु्धिखूम नगरपाखलका नगर का्य्इपाखलकाले खमखत २०७७७/७/१९ मा ्यो का्य्इखवखि 
सवीकृत गरी जारी गरेको छ । 

१. समंषिप्त नथाि र प्रथारमभः
(१) ्यस का्य्इखवखिको नाम "बदु्धिखूम नगरपाखलका प्रारिटे फम्इ दता्इ का्य्इखवखि, २०७७" रिकेो छ । 
(२) ्यो का्य्इखवखि का्य्इपाखलकाले खनण्इ्य गरर स्ाखन्य राजपत्रमा प्रकािन िएको खमखतबाट लाग ुिुनेछ ।
(३) ्यो का्य्इखवखि बदु्धिखूम नगरपाखलका षिेत्र खित्र लाग ुिुनेछ ।

२.पररभथारथाः खवर्य वा प्रसंगले अकको अ ््इ नलागेमा ्यस का्य्इखवखिमा-
(क) "नगरपाखलका" िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलका, कखपलवसत ुसमिन ुपद्इछ ।
(ि) "नगरसिा" िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको नगरसिा समिन ुपद्इछ ।
(ग) "का्य्इपाखलका" िननाले बदु्धिखूम नगर का्य्इपाखलकालाई समिन ुपद्इछ ।
(घ) "प्रमिु" िननाले नगरपाखलकाको प्रमिुलाई समिन ुपद्इछ ।
(ङ) "उप-प्रमिु " िननाले नगरपाखलकाको उप-प्रमिु लाई समिन ुपद्इछ ।
(्) "ऐन" िननाले “लखुमवखन प्रदिे, प्रदिे सरकारद्ारा जारी प्रारिटे फम्इ दता्इ ऐन, २०७६” समिन ुपद्इछ ।
(छ) "खन्यमावली" िननाले “लखुमवखन प्रदिे, प्रदिे सरकारद्ारा जारी प्रारिटे फम्इ दता्इ खन्यमावली, २०७६” 

समिन ुपद्इछ ।
(ज) "का्य्इखवखि" िननाले “बदु्धिखूम नगरपाखलका प्रारिटे फम्इ दता्इ का्य्इखवखि, २०७७” समिन ुपद्इछ ।
(ि) "प्रारिटे फम्इ" िननाले खनजी वा अन्य नामबाट कुननै एक व्यखक्तले उद्ोग, व्यापार वा व्यवसा्य गनने फम्इ 

समिन ुपद्इछ ।
(ञ)  "का्या्इल्य" िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलका नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्यलाई समिन ुपद्इछ ।
(ट)  "अखिकारी" िननाले अखिकार प्राप्त अखिकारीलार्इ समिन ुपद्इछ ।
(ठ) "तोखकएको" वा "तोखकए बमोखजम" िननाले ्यो का्य्इखवखि अनतग्इत बनेको दफामा तोखकएको वा तोखकए 

बमोखजम समिन ुपद्इछ ।
(ड) "प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत" िननाले बदु्धिखूम नगरपाखलकाको प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत लाई समिन ु

पद्इछ ।
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३. दता्इ नगरी प्रारिटे फम्इ िोलन निुनेः ्यो का्य्इखवखि प्रारमि िएपखछ ्यो का्य्इखवखि बमोखजम दता्इ नगराई 

कसनैले पखन प्रारिटे फम्इ िोलन पारने छनैन ।
४. प्रथारभेट फि्ष दिथा्ष गन्ष दरखथासि मदनुपननेः

(१) प्रारिटे फम्इ दता्इ गन्इ ्ािने व्यखक्तले नगरपाखलकामा वडाकाे खसफाररसमा अनसुू् ी - १ बमोखजमको 
ढाँ्ामा दरिासत खदन ुपननेछ ।

(२) प्रारिटे फम्इ दता्इ गन्इ ्ािने व्यखक्तले आफनो फम्इ दता्इ गन्इ दरिासत खददँा दिेा्य बमोखजमको खववरण र 
कागजात पेि गनु्इ पननेछः

 उद्ोग दिथा्षको हकिथाः
(क) खनिा्इररत ढाँ्ाको दरिासत फाराम र कबखुल्यतनामा ।
(ि) फम्इको नाम, ठेगाना, समपक्इ  नं., उद्शे्य त्ा त्यसले कारोवार गनने वसत ुत्ा सेवाको खववरण र फम्इ 

िनीको तीन पसुते खववरण िलुने गरर समबखनित वडाको खसफाररस ।
(ग) जगगा िनी प्रमाण पजुा्इको प्रखतखलखप
(घ) नेपाली नागररकताको प्रखतखलखप
(ङ) सज्इखमन मु् लुका,
(्) जगगा िाडामा खलएको िए िाडा समिौता, जगगा िनीको नागररकताको प्रखतखलखप ।
(छ) िाद् उद्ोगसंग समबखनित उद्ोग िए िाद् प्रखवखि त्ा गणु खन्यनत्रण का्या्इल्य िनैरिवाको सिमखत 

पत्र िुनपुनने ।
(ज) फम्इ िनीको िालसालनै खिख्एको पासपोट्इ सारजको फोटो ३ (तीन) प्रखत ।
 बाखणज्य दता्इको िकमाः

(क)  खनिा्इररत ढाँ्ाको दरिासत फाराम ।
(ि)  दफा ४ को उपदफा २ को (क) बमोखजम खववरण िलुने गरर वडाको खसफाररस ।
(ग)  जगगा िनी प्रमाण पजुा्इ,
(घ)  नेपाली नागररकता,
(ङ)  फम्इ िनीको िालसालनै खिख्एको पासपोट्इ सारजको फोटो ३ (तीन) प्रखत ।
(्)  मनी ्नेजर (खवखत्त्य कारोवार) व्यवसा्य दता्इको लाखग नेपाल राषट्र बैंकको सवीकृत पत्र ।
(छ)  औरिी व्यवसा्य दता्इको लाखग औरिी व्यवस्ा खविागको खसफाररस पत्र ।
(ज)  खवरादीजन्य व्यवसा्य दता्इको लाखग समबखनित कृखर ज्ान केनद्रको खसफाररस पत्र ।

(३) दफा ४ को उपदफा १ र २ बमोखजम कसनैको दरिासत परेपखछ, नगरपाखलकाले सात खदन खित्र तोखकए बमोखजम 
आवश्यक जाँ्बिु गरी फम्इ दता्इ गन्इ मनाखसब दिेमेा तोखकए बमोखजमको दता्इ खकताबमा त्यसतो फम्इ दता्इ 
गरी तोखकएको ढाँ्ाको प्रमाण पत्र दरिासतवालालाई प्रदान गररनेछ ।

(४) उपदफा ३ मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन एउटनै व्यखक्तको नाममा समान उद्शे्य िएको एक िनदा बढी 
वाखणज्य समबनिी प्रारिटे फम्इ दता्इ गररने छनैन, तर सोखि उद्शे्यको लाखग वाखणज्य समबनिी प्रारिटे फम्इको 
िािा िोली सं्ालन गन्इ पाईने छ।

(५) उपदफा १ र २ बमोखजम दरिासत जाँ्बिु गदा्इ प्रारिटे फम्इ दता्इ गन्इ नसखकने िएमा नगरपाखलकाले सात खदन 
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खित्र सो को कारण सखितको जानकारी समबखनित दरिासतवालालाई खदनपुननेछ ।

५. फि्ष दिथा्ष दसिुरः
(१) पाँ् लाि रूपनै्याँ समम पूँजी िएको प्रारिटे फम्इ दता्इ गदा्इ .............(एक िजार रुपनै्याँ) दता्इ दसतरु 

लागनेछ ।
(२)  उपदफा (१) मा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िए तापखन मखिला, अपाङ्गता िएका व्यखक्त र दखलत 

समदुा्यको व्यखक्तलाई उपखन्यम (१) मा उखललखित दसतरुमा प्ास प्रखतित छुट िुनेछ ।
(३)  अपाङ्गता िएका व्यखक्त र दखलत समदुा्यको व्यखक्तले उपदफा (२) बमोखजमको सखुविाको लाखग 

आखिकाररक खनका्यबाट जारी गररएको अपाङ्गता िएका व्यखक्त र दखलत समदुा्यको व्यखक्त पखि्ान 
िुने प्रमाणपत्रको प्रमाखणत प्रखतखलखप समते पेि गनु्इ पननेछ ।

६. प्रथारभेट फि्षको दिथा्ष:
(१) दफा ४ बमोखजम प्रारिटे फम्इ दता्इ गन्इ दरिासत परेपखछ नगरपाखलकाले आवश्यक जाँ्बिु गरी 

प्रारिटे फम्इ दता्इ गन्इ मनाखसब दिेमेा अनसुू् ी - २ बमोखजमको दता्इ खकताबमा दता्इ गरी बाखणज्य 
समबनिी फम्इ िए अनसुू् ी - ३ बमोखजमको र उद्ोग समबनिी फम्इ िए अनसुू् ी - ४ बमोखजमको 
प्रमाणपत्र दरिासतवालालाई खदन ुपननेछ।

(२) नगरपाखलकाले पाँ्लाि सममपूँजी िएको फम्इ दता्इ गनने, नवीकरण गनने, अद्ावखिक गनने र िारेज 
गनने लगा्यतका अखिकार नगरपाखलका वा नगरपाखलकाको प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत वा खनजले 
तोकेको आफू मातितको कुननै अखिकृतलाई प्रत्योजन गन्इ सकनेछ ।

७. प्रथारभेट फि्षको अि्ी र निीकरण:
(१) ्यस का्य्इखवखि बमोखजम दता्इ िएका प्रारिटे फम्इको अवखि पाँ् आख ््इक वर्इको िुनेछ र सो अविी 

िकु्तान िएपखछ नवीकरण गदा्इ तीन आख ््इक वर्इको लाखग गररनेछ ।
(२) प्रारिटे फम्इ नवीकरण गराउन ्ािने प्रारिटे फम्इको िनीले उपखन्यम (१) को अविी समाप्त िएको 

खमखतले ६ मखिना खित्र दिेा्य बमोखजमको कागजात संलगन गरी नगरपाखलका मा अनसुू् ी - ५ 
बमोखजमको ढाँ्ामा दरिासत खदन ुपननेछ ।

  (क)  फम्इ दता्इको सककल प्रमाणपत्र,
  (ि) आ्यकर (स्ा्यी लेिा नमबर) दता्इ प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप,
  (ग)  अखघललो आख ््इक वर्इको कर खतरेको प्रमाणपत्र ।

(३) उपदफा (२) बमोखजम दरिासत प्राप्त िएमा नगरपाखलकाले दफा (५) को उपदफा (१) बमोखजम फम्इ 
दता्इ गदा्इ लागने दसतरुको बीस प्रखतित दसतरु खलई त्यसतो प्रारिटे फम्इ नवीकरण गररखदन ुपननेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोखजमको अविी खित्र प्रारिटे फम्इ नवीकरण गराउन नसकेको प्रारिटे फम्इको िनीले 
आफनो प्रारिटे फम्इ सम्य खित्र नवीकरण गराउन नसकेको मनाखसब कारण दिेाई नवीकरणको लाखग 
दरिासत खदएमा त्यसरी खदएको दरिासत जाँ्बिु गदा्इ सो कारण मनाखसब दखेिए नगरपाखलकाले 
प्रारिटे फम्इको नवीकरण गराउने अविी समाप्त िएको खमखतबाट ६ मखिना समम दफा ५ को उपदफा 
(१) बमोखजमको दसतरुको प्ास प्रखतित दसतरु र सो सम्य खित्र पखन नवीकरण नगराएमा सो अविी 
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समाप्त िएको खदन दखेि एक वर्इ समम दफा ५ को उपदफा (१) बमोखजमको दसतरु खलई त्यसतो फम्इ 
नवीकरण गन्इ सखकनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोखजमको म्याद खित्र पखन कुननै प्रारिटे फम्इ नवीकरण नगराएमा नगरपाखलकाले प्रारिटे 
फम्इ दता्इ ऐन, २०७६ को दफा ११ बमोखजम फम्इ िारेजीको कारवािी गन्इ सकनेछ । 

८. दिथा्ष अद्थािम्क र निीकरण:
(१) प्रारिटे फम्इ दता्इ ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोखजम ्यो का्य्इखवखि प्रारमि िुन ुअखघ 

प्र्खलत काननू बमोखजम दता्इ त्ा नवीकरण िएको फम्इले दता्इ अद्ावखिक गन्इ का्य्इखवखि प्रारमि िएको 
खमखतले एक वर्इ खित्र अनसुू् ी - ६ बमोखजमको ढाँ्ामा नगरपाखलका समषि दरिासत खदनपुननेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोखजम अद्ावखिक गन्इ दरिासत परेमा नगरपाखलकाले त्यसतो फम्इको दता्इ अद्ावखिक 
गरी प्रमाणपत्र खदन ुपननेछ र दता्इ अद्ावखिक िएको फम्इको अवखि उक्त फम्इ नवीकरण गनु्इ पनने अवखि 
जखत बाँकी छ सो अवखि नघट्ने गरी सोिी आख ््इक वर्इको अखनतम खदन समम का्यम रिनेछ ।

(३) ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) बमोखजम आकखर्इत िुने प्रारिटे फम्इिरूको िकमा त्यसता प्रारिटे 
फम्इका िनीले एक पटकको लाखग का्य्इखवखि प्रारमि िएका खमखतले एक वर्इ खित्र अनसुू् ी - ७ 
बमोखजमको ढाँ्ामा फम्इ नवीकरण गरी अद्ावखिक गन्इका लाखग एक स्य रूपनै्याँ दरिासत दसतरु 
सखित नगरपाखलका समषि दरिासत खदन सकनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोखजम नवीकरणका लाखग दरिासत परेमा नगरपाखलकाले फम्इ िनीसंग दिेा्यको दसतरु 
खलई त्यसतो प्रारिटे फम्इ नवीकरण गन्इ सकनेछ ।

(क) ्यो का्य्इखवखि प्रारमि िुन ुअखघ प्र्खलत काननू बमोखजम प्रत्ेयक नवीकरण अवखिको लाखग लागने 
नवीकरण दसतरुको तेबबर दसतरु र नवीकरण गराउन नसकेको पाँ्लाि समम पूँजी िएको प्रारिटे 
फम्इको िकमा त्यसता प्रारिटे फम्इबाट प्रत्ेयक वर्इका लाखग ्प दईु िजार पाँ्स्य रुपनै्याँ दसतरु खलई 
फम्इ नवीकरण गरी दता्इ अद्ावखिकको प्रमाणपत्र प्रदान गररनेछ ।

(ि) ्यस का्य्इखवखि बमोखजम अद्ावखिक िएका फम्इको अवखि समाप्त िएपखछ दफा ७ को उपदफा (३) 
बमोखजमको दसतरु खलई तीन आख््इक वर्इका लाखग नवीकरण गररनेछ ।

९. नगरपथामिकथा िथा प्रथारभेट फि्ष दिथा्षः
(१) ऐनको दफा ६ को प्र्योजनको लाखग ऐन, खन्यमावली र ्यस का्य्इखवखिको अखिनमा रखि रू.पाँ्लाि 

समम पूँजी िएको प्रारिटे फम्इ नगरपाखलकामा दता्इ, नवीकरण र अद्ावखिक गन्इ सकनेछ ।
(२)  उपदफा (१) बमोखजम दता्इ िएको प्रारिटे फम्इको समबनिमा ्यस का्य्इखवखिका व्यवस्ािरू 

का्य्इपाखलकाको खनण्इ्य अनसुार आवश्यक िरेफेर गन्इ सकनेछ ।
१०. सथाईनबो्ड्ष रथाखनु पननेः

प्रारिटे फम्इ दता्इ िए पखछ त्यसतो फम्इ िनीको नाम, फम्इको नाम, ठेगाना, दता्इ नं. र खमखत प्रसट उललेि िएको 
प्र्खलत मापदणड बमोखजमको साईनबोड्इ कारोबार स्लमा राखन ुपननेछ ।
११. मििरण हेरफेर समबन्ी जथानकथारीः

(१) कुननै प्रारिटे फम्इको िनीले आफनो प्रारिटे फम्इ दता्इ गराउँदा खदएको खववरण िरेफेर गन्इ ्ािमेा िरेफेर 
गनु्इपनने खववरणिरू िलुार्इ सोको खलखित जानकारी नगरपाखलकामा खदन ुपननेछ ।
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(२)  उपदफा (१) बमोखजम खलखित जानकारी प्राप्त िएपखछ सो समबनिमा जाँ्बिु गरी नगरपाखलकाले 

त्यसतो खववरण िरेफेर गन्इ पनध्र खदन खित्र सवीकृत खदन सकनेछ ।
(३)  उपदफा (१) बमोखजमको संिोिनको जानकारी समबखनित खनका्यले समबखनित आनतररक राजवि 

का्या्इल्यलार्इ समते खदन ुपननेछ ।
१२. प्रमिमिमप मिन समकनेः

(१) ्यस का्य्इखवखि बमोखजम प्रदान गररएको प्रमाणपत्र िराएमा, नष्ट िएमा वा अन्य कुननै कारणबाट काम 
नलागने िएमा फम्इको िनीले फम्इ दता्इ गरेको खनका्यमा प्रखतखलखप खलनका लाखग खनवेदन खदन ुपननेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम परेको खनवेदनको व्यिोरा मनाखसब दखेिएमा दता्इ गरेको का्या्इल्यले एक िजार 
रूपनै्याँ प्रखतखलखप दसतरु खलर्इ खनवेदकलार्इ प्रमाणपत्रको प्रखतखलखप उपलबि गराउन ुपननेछ ।

१३. मििरण उपिब् गरथाउनुपननेः
(१)  ऐनको दफा १० को उपदफा (१) बमोखजम कुननै प्रारिटे फम्इिरूको खववरण नगरपाखलकाले मागेमा 

त्यसतो फम्इको िनीले सात खदन खित्र त्यसतो खववरण उपलबि गराउन ुपननेछ र कुननै कारणबस सो सम्य 
खित्र खववरण उपलबि गराउन नसखकने िएमा सोको जानकारी नगरपाखलकालार्इ खलखित रूपमा गरार्इ 
सम्य माग गनु्इ पननेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम सम्य ्पको लाखग माग गरेमा नगरपाखलकाले अवस्ा िरेी त्यसतो खववरण पेि 
गन्इ बढीमा पनध्र खदन समम सम्य ्प गन्इसकनेछ ।

१४. खथारेजीको िथामग मनिेदन मदनुपननेः
(१)  ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) को िणड (ि) बमोखजम फम्इ िनीले मनाखसब कारण दिेार्इ 

आफनो फम्इ िारेज गन्इ ्ािमेा फम्इ दता्इको सककल प्रमाणपत्र सखित आफनो फम्इ िारेजीको लाखग 
नगरपाखलकामा अनसुू् ी - ८ बमोखजमको ढाँ्ामा खनवेदन खदन ुपननेछ ।

(२)  उपदफा (१) बमोखजम फम्इ िारेजीको लाखग खनवेदन परेमा नगरपाखलकाले िारेज गनु्इ अखघ सममको 
समपणू्इ बाँकी बक्यौता, कर ्कु्ता िएको प्रमाण पेि गन्इ लगार्इ त्यसतो प्रारिटे फम्इले खतन्इ बिुाउन 
बाँकी रिकेो काननू बमोखजम लागने दसतरु त्ा जररवाना समते खनजबाट असलू गरी प्रारिटे फम्इ 
िारेज गरी दता्इ खकताबबाट लागत कट्ा गनु्इपननेछ ।

१५. अनुगिन समबन्ी वयिस्थाः  नगरपाखलकाले सम्य सम्यमा ऐन, खन्यमावली र ्यस का्य्इखवखि बमोखजम 
दता्इ एवं सञ्ालन िएका प्रारिटे फम्इको अनगुमन गरी आवश्यक खनदनेिन खदन सकनेछ ।

१६. अनुसचूीिथा हेरफेर िथा ्पघट गन्ष सकनेः नगरपाखलकाले स्ानी्य राजपत्रमा सू् ना प्रकािन गरी 
अनसुू् ीमा आवश्यक िरेफेर वा ्पघट गन्इ सकनेछ ।

१७. कथाय्षमिम्को वयिस्था िथागू हुनेः प्र्खलत काननूमा जनुसकुनै  कुरा लेखिएको िएता पखन ्यो का्य्इखवखि 
प्रारमि िएपखछ प्रारिटे फम्इको दता्इ र नवीकरण दसतरुका समबनिमा ्यस का्य्इखवखिको व्यवस्ा लाग ूिुनेछ ।

१८. मिमि्ः ्यो का्य्इखवखि का्या्इनव्यन क्रममा ्प व्यवस्ा गनु्इ परेमा ्यस का्य्इखवखि त्ा प्र्खलत काननूसँग 
नबाखिने गरी नगरपाखलकाले आवश्यक खनण्इ्य गन्इ सकनेछ । 
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अनसुू् ी - १

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्ष दिथा्ष समबमन् दरखथासि

खमखतः२०...../...../.....
खवर्यः प्रारिटे फम्इ दता्इ गरी खदनिुुन ।

श्ी प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका 
नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत।ु

मिोद्य,
प्रसततु खवर्यमा खनमन बमोखजम उद्ोग/व्यापार व्यवसा्य गन्इ तपखसलमा उललेि िएको नामको प्रारिटे फम्इ मरेो 

नाममा दता्इ गराउन रचछुक िएकोले आवश्यक कागजात सखित ्यो खनवेदन पेि गरेको छु । लेखिएको व्यिोरामा कुननै 
कुरा िठु्ा ठिरे प्र्खलत काननू बमोखजम सिुलँा बिुांउला ।

 िपमसि
१. फम्इको परूा नामः-
२. फम्इको परूा ठेगानाः-
३. फम्इको उद्शे्यः-
४. फम्इकोपूँजीः-
५. कारोबार गनने वसत,ु सेवा त्ा कामको खववरणः-
६. प्रारिटे फम्इको िनीको तीन पसुते नाम, ्र, वतन:-

दरिासतवालाको लेिातमक र रेिातमक दवुनै औठंाको सखिछाप:     दा्याँ      बा्याँ
 

लेिातमक सखि:     
ईखतसमबत २०.........साल..........मखिना...........गते..........रोज ििुम ्।
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 अनसुू् ी -२

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्षको दिथा्ष मकिथाब
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अनसुू् ी – ३

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
बदु्धिखूम नगरपाखलका

 नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
(लखुमबनी प्रदिे, नेपाल)

िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत ु

    प्रा.फ./वाखणज्य दता्इ नं.

प्रथार्षभेट फि्ष/िथामणजय दिथा्ष प्रिथाण पत्र

खनमन अनसुारको खववरण िएको ...................................................फम्इलार्इ समबत २०.......साल........
मखिना........गते......रोजमा ब्यापाररक प्र्योजनका लाखग प्रारिटे फम्इ दता्इ ऐन, २०७६ को दफा ६, प्रारिटे फम्इ दता्इ 
खन्यमावली, २०७६ को खन्यम ८ त्ा बदु्धिखूम नगरपाखलका प्रारिटे फम्इ दता्इ का्य्इखवखि, २०७७ को दफा ६ बमोखजम 
दता्इ गरी ्यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।

मििरण
प्रोप्रारटरको नाम/्र..........................................................................................
ठेगानाः........................................................................................
नागररकता नं.....................................
फम्इको ठेगानाः.........................................................................................
पूँजीः रू. ......................................................................................
कारोबार गररने ्ीज बसतःु.....................................................................................
उद्शे्यः....................................................................................
जारी गनने का्या्इल्यः बदु्धिखूम नगरपाखलका नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य, िनमुान्ोक,बड्ुढी,कखपलवसत।ु

...............................                                                              
(प्रमाखणत गनने अखिकृत)

नोटः 
१. ्यो प्रमाणपत्रको म्याद फम्इ दता्इ गररएको खमखतले ५ (पाँ्) वर्इ समम र त्यसपखछ प्रत्ेयक पटक नवीकरण िए मतुाखवक विाल 

रिने िुनाले अविी समाप्त िएको खमखतले ६ मखिना खित्र अखनवा्य्इ रूपमा नखवकरण गरार्इ सकन ुपननेछ । नवीकरण िएको 
अविी समबनिी खववरण प्रमाणपत्रको पछाडी उललेि छ ।

२. ्यो फम्इको उद्शे्य का्या्इनव्यनका लाखग अनमुखत खलनपुनने खवर्यमा समबखनित खनका्यबाट अनमुखत प्राप्त गरेपखछ मात्र का्य्इ 
गनु्इपननेछ । ्यसनै दता्इलार्इ ननै उद्शे्य का्या्इनव्यन गनने अनमुखत प्राप्त गरेको माखनने छनैन ।

३. समपत्ती िखुद्धकरण ऐन त्ा अपराखिक का्य्इमा लगानी खन्यनत्रण समबखनि काननु वा सो अनतग्इत बनेका खन्यम, खनदनेिन, 
आदिे वा बदु्धिखूम नगरपाखलका को खन्यम, खनदनेिन र सपुररवेषिण पालना गनु्इपननेछ ।
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नमिकरण (ररनयूिि) गररएको

खमखत नखवकरण गरेको अवखि
दसतरु बिुाएको रू. को िौ्र नं. 

र खमखत
दसतित
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अनसुू् ी – ४

(दफा ६ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
बदु्धिखूम नगरपाखलका

नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
लखुमवनी प्रदिे, नेपाल

िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसतु

उद्ोग दिथा्ष प्रिथाण पत्र

उद्ोग दिथा्ष नं.
प्रारिटे फम्इ दता्इ ऐन, २०७६ को दफा ६, प्रारिटे फम्इ दता्इ खन्यमावली, २०७६ को खन्यम ८ त्ा बदु्धिखूम 

नगरपाखलका प्रारिटे फम्इ दता्इ का्य्इखवखि, २०७७ को दफा ६ बमोखजम खनमन अनसुारको खववरण िएको उद्ोग दता्इ 
गरी ्यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।

१. उद्ोग सं्ालकको नामः
२. उद्ोगको नामः
३. उद्ोगको ठेगानाः
४. उद्ोगको उदशे्यः
५. उद्ोगको कुल पूँजीः रू.
  (क)  खस्र पूँजीः रू.
  (ि)  ्ाल ुपूँजीः रू.
६. उद्ोगको वग्इः लघ ुउद्म / घरेल ुउद्ोग/ साना उद्ोग
७. उद्ोग सं्ालन िुने खसफट संख्याः
८. आवश्यक खवद्तु िखक्तः
९. उद्ोग सं्ालन खदन (प्रखत वर्इ)
१०. उद्ोगले उतपादन गनने वसत ुवा सेवाको प्रकारः
११. आवश्यक पनने जनिखक्तः
१२. उद्ोग सं्ालन, व्यवसा्य उतपादन वा कारोवार सरुू गनु्इ पनने अवखिः
१३. उतपादन षिमताः
१४. अन्यः

      ......................
(प्रमाखणत गनने अखिकृत)

नोटः उद्ोगले पालना गनु्इपनने ित्इिरू ्यस प्रमाणको पछाडी उललेि गररएको छ ।
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शि्षहरूः
प्र्खलत काननूमा तोखकएका अखतररक्त उद्ोगले दिेा्य बमोखजमका ित्इिरू पालना गनु्इ पननेछः

१. उद्ोगलार्इ आवश्यक पनने जनिखक्त नेपाली नागररकबाट प्राप्त गनु्इ पननेछ । खवदिेी जनिखक्त आवश्यक पनने 
िएमा प्र्खलत श्म ऐन, २०७४ को अखिनमा रिी खवदिेी जनिखक्त राखन सखकनेछ ।

२. अनमुखत खलन नपनने उद्ोगको पनुरूत्ान, आिखुनकीकरण वा खवसतार गदा्इ समबखनित खनकाएको सवीकृती 
खलन ुपननेछ ।

३. उद्ोग ्ाल ुिएपखछ नगरपाखलकाको राजसव िािामा वाखर्इक प्रखतवेदन, का्य्इ प्रगती र उतपादन खववरण 
समबनिी माखसक/्ौमाखसक प्रखतवेदन अखनवा्य्इ रूपमा पेि गनु्इ पननेछ । मौसमी (खसजनल) वा अन्य 
कारणले बनद रिकेो िए कारण िलुार्इ सु् ना गनु्इ पननेछ ।

४. वातावरण समबनिमा समबखनित खनका्य त्ा नगरपाखलकाबाट खदर्इने खनदनेिन त्ा ित्इिरू पालना गनु्इ 
पननेछ । उद्ोगबाट खनसकने फोिोरलार्इ उख्त व्यवस्ापन गनु्इ पननेछ ।

५. प्रदरुण खन्यनत्रण समबनिमा वन त्ा वातावरण मनत्राल्यले त्ा अन्य समबखनित खनका्यले तोकेको 
ित्इिरू र का्य्इखवखि अखनवा्य्इ रूपमा पालना गनु्इ पननेछ ।

६. उद्ोगको नाम पखिले दता्इ िएका कमपनीको नाम, कसनैको व्यापाररक नाम वा टे्रडमाक्इ सँग खमलेमा संसोिन 
गनु्इ पननेछ ।उद्ोगबाट उतपादन वा प्रदान गनने वसत ुवा सेवामा टे्रडमाक्इ  प्र्योग गनने िएमा प्र्खलत औद्ोखगक 
समपखत्त समबनिी काननू बमोखजम दता्इ गराएर मात्र प्र्योग गनु्इ पननेछ ।

७. उद्ोगमा का्य्इरत कम््इ ारी वा श्खमकलार्इ पाररश्खमक खददँा अखनवा्य्इ रूपमा बैंक िाता माफ्इ त िकु्तानी 
खदन ुपननेछ ।

८. औद्ोखगक प्रखतष्ानका का्य्इ स्लमा िुने लैंगीक खिसंा खवरूद्धको आ्ार संखिता, २०७६ पालना गनु्इ 
पननेछ ।

९. उद्ोग वररपररमा बाखसनदालार्इ िाखन नोकसानी नपनने गरी उद्ोग सं्ालन गनु्इ पननेछ ।
१०. खविरे ित्इिरूः खविरे व्यवसा्यकाे िकमा प्र्खलत काननू अनरुूप मापदणड परुा िएकाे िुनपुननेछ ।
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उद्ोगको पूजँी िमृद्ध/षिििथा िमृद्ध/नथािसथारी/िगथायिकथा अनय मनण्षयहरूः

क्र.सं. खनण्इ्यको व्यिोरा
प्रमाखणत गननेको दसतित र 

खमखत
का्या्इल्यको छाप
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नमिकरण गरेको प्रिथाणः

नखवकरण गनने का्या्इल्यको 
नाम

नखवकरण गरेको अवखि नखवकरण दसतरुको िौ्र 
नं. र खमखत

दसतित

 
नोटः ्यो प्रमाणपत्रको म्याद उद्ोग दता्इ गररएको खमखतले ५ (पाँ्) वर्इ समम र त्यसपखछ प्रत्ेयक पटक नवीकरण िए 
मतुाखवक विाल रिने िुनाले अविी समाप्त िएको खमखतले ६ मखिना खित्र अखनवा्य्इ रूपमा नखवकरण गरार्इ सकन ुपननेछ 
। प्रमाण पत्रमा उललेखित उद्शे्य बािकेको काम गनु्इ िुदँनैन । नखवकरण गराउन ल्याउँदा सककल प्रमाण पत्र सा न्ै खलर्इ 
आउनपुनने छ ।
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अनसुू् ी - ५

(दफा ७ को उपदफा (२) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्ष निीकरण समबन्ी दरखथासि

                                                  खमखतः २०...../...../.....

खवर्यः प्रारिटे फम्इ नवीकरण गरी खदनिुुन ।

श्ी प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका 
नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत।ु

मिोद्य,
प्रसततु खवर्यमा मरेो नाममा रिकेो .....................................................................नामको प्रारिटे फम्इ 

दता्इ नं..................को नवीकरण गरी खदन ु िुन अनरुोि गद्इछु । नवीकरणका लाखग आवश्यक कागजातिरू ्यसनै 
खनवेदन सा् संलगन छ।

खनवेदकः
प्रारिटे फम्इ िनीको
नाम/्र..........................
दसतितः...................
ठेगाना:.....................
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अनसुू् ी - ६

(दफा ८ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्ष अद्थािम्क समबन्ी दरखथासि

खमखतः२०....../..... /.....

खवर्यः प्रारिटे फम्इ अद्ावखिक गरी खदनिुुन ।

श्ी प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका 
नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत ु

मिोद्य,
प्रसततु खवर्यमा तपखसल बमोखजमको खववरण िएको प्रारिटे फम्इ खमखत....................मा दता्इ िर्इ पखछललो 

पटक खमखत......................मा नवीकरण िएकोले अद्ावखिक गरी खदनिुुन अनरुोि गद्इछु ।
तपखसल
१.फम्इको परूा नामः-
२. फम्इको परूा ठेगानाः-
३. फम्इको उद्शे्यः-
४. कारोबार गनने वसत,ु सेवा त्ा कामको खववरणः-
५. बाजे/बज्यनैको नाम/्रः-
६. बावकुो नाम/्रः-
७. आमाको नाम/्रः-
८. समपक्इ  नं.-

लेखिएको व्यिोरामा कुननै कुरा िठु्ा ठिरे प्र्खलत काननू बमोखजम सिुलँा बिुाउला ।

खनवेदकः
प्रारिटे फम्इ िनीको
नाम/्र..........................
दसतितः...................
ठेगाना:.....................
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खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ८                 मिमि ः कामि्षक  २५ गिे २०७७
अनसुू् ी - ७

(दफा ८ को उपदफा (३) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्ष निीकरण र अद्थािम्क समबन्ी दरखथासि

                                                                      खमखतः२०....../...../.....

खवर्यः प्रारिटे फम्इ नवीकरण र अद्ावखिक गरी खदनिुुन ।

श्ी प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका 
नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत।ु

मिोद्य,
    प्रसततु खवर्यमा तपखसल बमोखजमको खववरण िएको प्रारिटे फम्इ खमखत....................मा दता्इ िएको र 

खमखत.....................मा नवीकरण गनने अवखि समाप्त िनै नवीकरण िुन नसकेकोले नवीकरण गरी अद्ावखिक समते 
गरी खदन ुिुन अनरुोि गद्इछु ।

िपमसि
१.फम्इको परूा नामः-
२. फम्इको परूा ठेगानाः-
३. फम्इको उद्शे्यः-
४. कारोबार गनने वसत,ु सेवा त्ा कामको खववरणः-
५. बाजे/बज्यनैको नाम/्रः-
६. बावकुो नाम/्रः-
७. आमाको नाम/्रः-
८. समपक्इ  नं.-

लेखिएको व्यिोरामा कुननै कुरा िठु्ा ठिरे प्र्खलत काननू बमोखजम सिुलँा बिुाउला ।

खनवेदकः
प्रारिटे फम्इ िनीको
नाम/्र..........................
दसतितः...................
ठेगाना:.....................
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खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ८                 मिमि ः कामि्षक  २५ गिे २०७७
अनसुू् ी - ८

(दफा १४ को उपदफा (१) सँग समबखनित)
प्रथारभेट फि्ष खथारेज समबन्ी मनिेदन
                                                   

खमखतः२०....../...../.....

खवर्यः प्रारिटे फम्इ िारेज गरी खदनिुुन ।

श्ी प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत ज्य,ू
बदु्धिखूम नगरपाखलका 
नगर का्य्इपाखलकाको का्या्इल्य
िनमुान्ोक,बड्ुडी, कखपलवसत।ु

मिोद्य,
प्रसततु खवर्यमा मरेो नाममा रिकेो ....................दता्इ नं......िएको..........................................नामको 

प्रारिटे फम्इ .........................................................................कारणले गदा्इ अब दखेि सञ्ालन गन्इ नसकने 
िएकोले दता्इ िारेज गरर खदन ुिुन अनरुोि गद्इछु ।

खनवेदकः
प्रारिटे फम्इ िनीको
नाम/्र..........................
दसतितः...................
ठेगाना:.....................

               आज्ाले
         अखनल पौडेल
         प्रमिु प्रिासकी्य अखिकृत
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