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उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण, सञ् चालन र ननयमन 
सम्बन्धी कायानबनध, २०७४ 
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प्रस्र्ावना:  

 नेपालको संववधानको भाग ४, धारा ५१ अन्र्गार् उल्लेखिर् अर्ार्न्रमा ननजी, 
सहकारी र सरकारी क्षेरको भनूमकालाई महत्व दददै उपलब्धसाधन र स्रोर्को 
अनधकर्म पररचालन गरी आनर्ाक समवृि हानसल गना सारै् हानसल गररएको सम्ववृिमा 
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बहसंुख्यक जनर्ाको पहुुँच स्र्ापना गने मागाननदेश गने, उद्योग व्यवसाय प्रबिान, 
ववस्र्ार सारै् गणुस्र्रीय एवं ववश् वसनीय सेवा र्र्ा उत्पादन प्रबिानको उदेश्य रािी 
मण्डन देउपरु नगरपानलकाको नगर कायापानलकाबाट पाररर् यस कायानबनधले व्यवसाय 
दर्ाा, नववकरण, संचालन र ननयमनका लानग नगरपानलकाका आगामी कायालाई 
ननदेखशर् गने छ ।  

१. संखक्षप् र् नाम र पररचय 

क. यस कायाववनधको नाम मण्डन देउपरु उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण, संचालन 
र ननयमन कायाववनध, २०७४ रहनेछ । 

२. पररभाषा: 
क) "नगरपानलका" भन् नाले नेपालको संववधान बमोखजम गठन भएको मण्डन 
देउपरु नगरपानलकालाई जनाउुँदछ । 
ि) "नगर कायापानलका" भन् नाले यस मण्डन देउपरु नगरपानलकाको 
कायापानलकालाई जनाउुँदछ । 
ग) "नगर सभा" भन् नले यस मण्डन देउपरु नगरपानलकाको नगर सभा सभा लाई 
जनाउुँदछ । 
घ) "प्रमिु प्रशासकीय अनधकृर्" भन् नाले यस नगरपानलकाको प्रमिु प्रशासकीय 
अनधकृर्लाई जनाउुँदछ । 
ङ) "घरेल ुशािा" भन् नाले यस नगरपानलकामा रहेको उद्योग सम्बन्धी काया हेने 
शािालाई वा इकाईलाई जनाउुँदछ । 

 

३. उद्योग र्र्ा व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 उद्योग, व्यापार, सेवा र पेशा जन्य वियाकलापहरु यस मण्डनदेउपरु नगरपानलका नभर 
संचालन गनाको लानग यस कायाववनधले ननदेश गरेबमोखजम दर्ाा गरर मार संचालन गना 
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पाइने छ । दर्ाा गनाको लानग यस कायाववनधले अनसूुचीमा र्ोके बमोखजमको ननवेदन 
पेश गनुापनेछ । पेश गररएको ननबेदनको आवश्यक कारवाही गरर नगरपानलकाले 
व्यवसायी लाई अनसूुची मा व्यवस्र्ा गररए बमोखजमको व्यवसाय दर्ााको प्रमाण पर 
प्रदान गनेछ । नगरपानलकामा ब्यवसाय दर्ाा गररसकेपनछ अन्य सम्वखन्धर् 
ननकायवाट प्रचनलर् संखघय र्र्ा प्रदेश कानून बमोखजम अनमुनर् नलनपुने कानूनी 
प्रावधान भएका पेशा, व्यवसाय संचालन गना पूवा सम्वखन्धर् ननकायवाट अनमुनर् नलन ु
पने दावयत्व व्यवसायी स्वयंको नै हनुेछ।व्यवसाय संचानलर् स्र्ानमा अनसूुची 
बमोखजमको सूचनापावट अननवाया रुपमा टास गररएको हनु ु पनेछ । नगरपानलकाले 
व्यवसाय दर्ाा र कर प्रयोजनका लानग दर्ाा वकर्ाब र कर वववरण वकर्ाब वा 
कम्प्यटुर सफ्टवेयर व्यवखस्र्र् गनेछ ।  

४. नववकरण सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 आवनधकरुपमा (आनर्ाक अन्त्य भएको ३५ ददन नभर) आवश्यक प्रविया परुा गरर 
नगरपानलकाको कायाालयबाट आफ्नो उद्योग/व्यवसाय नववकरण गररसक्न ु पनेछ| 
अन्यर्ा मानसक हजाना लाग्ने वा संबखन्धर् ननकायले कायापानलकामा आवश्यक 
कारवाहीको नसफारीस गरर सो अनसुार गना सक्न ेछ । सारै् साझेदारी र्पघट, स्र्ान 
पररवर्ान वा अवस्र्ा पररवर्ान को काया गनुा परेमा समेर् नववकरण प्रविया माफा र् 
सहजीकरण गररने छ । 

५. उद्योग र्र्ा व्यवसाय कर 

 यो कायाववनधले ननम्नबमोखजम उद्योग/व्यवसायको बनगाकरण गरर नगरपानलका को 
कायाालयमा उद्योग व्यवसाय दर्ाा गने, गराउने सारै् वगीकृर् व्यवसायको स्र्रीकरण 
गरर बावषाकरुपमा कर संकलन गना मागाननदेश गनेछ । 
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 प्राकृनर्क श्रोर् उत्िनन गने, प्रयोग गरर बस्र् ुर सेवा प्रवाह गने उद्योग : इटा भट्टा, 
बालवुा प्रशोधन, िसर, ह्यमु पाइप, ब्लक ररंग कंगिीट, स नमल, फननाचर, िानी, 
निल उद्योग  

 सेवा प्रवाह व्यवसाय वगीकरण:(आवाशीय होटल, रेस्टुरेन्ट, िान होटल, खचया पसल, 
पयाटन प्रबधान गने व्यवसाय, सनु्दरर्ा जन्य व्यवसाय, ननमााण सामिी नबवि ववर्रण 
गने,  

 दैननक उपभोग्य बस्र्कुो उत्पादन र नबवि: कुटानी वपसानी नमल, वकराना पसल, 
र्रकारी पसल, पेय पदार्ा उत्पादन र नबवि, दगु्ध जन्य उत्पादन र नबवि, कपडा 
पसल, टेलर,  

 मेनसनरर सामान ननमााण, ममार् र नबवि ववर्रण: ग्यारेज,  

 रासायननक वस्र्कुो वविी र उत्पादन: पसल  

 मानव र्र्ा जैववक स्वस्र्: फामेसी, कृवष र्र्ा पश ु स्वास््य उद्योग, अस्पर्ाल, 
खक्लननक 

 ज्ञान र खशप नसकाउन:े र्ानलम केन्र, ननखज ववद्यालय, ट् यशुन केन्र  

 इन्धन प्रशोधन, र्र्ा वविी ववर्रण: 

 नसलाई कटाई शैलनु  
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६. प्रोत्साहन र सहजीकरण सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 कृवष जन्य उद्योग व्यवसाय संचालन गने स्र्ानीय लाई अनदुान प्रदान गररनेछ । 
स्र्ानीय जनर्ालाई रोजगारी प्रदान गने सारै् सर्ानीय उत्पादनलाई बजार प्रदान गने 
उद्योग/व्यवसाय स्र्ापना गना भौनर्क पूवााधार ननमााण गना सहनुलयर् प्रदान गने नीनर् 
अवलम्बन गररनेछ । लखक्षर् वगा (मवहला, सीमान्र्कृर्, उत्पीनडर्, नबपन्न, सारै् यवुा) 
उद्यमशीलर्ा प्रविानको लानग र्ानलम र अनदुानको व्यवस्र्ा गररनेछ । यस्र्ा अनदुान 
र्र्ा सहनुलयर् बावषाक नीनर् र्र्ा कायािम मा समेटी आवश्यक बजेट ववननयोजन 
गररनेछ | 

७. श्रनमक सम्बन्धी व्यवस्र्ा  

 यस नगरपानलका क्षेर नभर सञ् चानलर् सम्पूणा उद्योग/व्यवसायले नेपालको प्रचनलर् 
श्रम ऐन र्र्ा श्रम संग संबखन्धर् प्रचनलर् ननयम कानूनको पूणा पालना गनुापनेछ | 
अन्यर्ा हनु गएको उजरुी वा जानकारी आएमा आवश्यक कारवाही गररनेछ |  

८. वार्ावरण र्र्ा भौगोनलक प्रभाव  

 िानी उत्िनन, रासायननक पदार्ा उत्पादन, र्र्ा प्राकृनर्क श्रोर् साधन प्रयोग गरर 
संचालन गररन ेननम्न प्रकारका उद्योग संचालन पूवा अननवाया रुपमा वार्ावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ् कन गरर ववज्ञको नसफाररस बमोखजम मार अनमुनर् ददने वा नददने अनधकार 
नगरपानलकाल सुँग ननवहर् रहनेछ | सारै् नगरपानलका नभर संचानलर् सम्पूणा उद्योग 
व्यवसाय ले आफुले उत्पादन गरेको फोहोर, प्रदषुण व्यवस्र्ापन गना खजम्मेवारी नलन ु
पनेछ | 
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९. उद्योग र्र्ा व्यवसायको सामाखजक उत्तरदावयत्त्व  

 नेपालको प्रचनलर् कानून बमोखजम अर्वा यस कायाववनधले र्ोके बमोखजम यस नगर 
नभर संचानलर् सम्पूणा उद्योग व्यवसायले आफ्नो नाफाको ५ प्रनर्शर् रकम 
व्यवसायको सामाखजक उत्तरदावयत्त्व शीषाकमा छुट् याई नगरपानलकाको सखञ् चर् कोषमा 
दाखिला गरर आवश्यक प्रविया माफा र् नगरपानलका नभर सामाखजक सेवामा अननवाया 
रुपमा िचा गनुा पने छ | 

१०. मूल्य ननधाारण र सेवा र्र्ा उत्पादनको गणुस्र्रको मापदण्ड 

 काला बजारी, गणुस्र्रवहन सेवा वा वस्र् ुर्र्ा म्याद गखुिएका वस्र्कुो नबवि ववर्रण, 
अनधक मूल्यमा कारोवार र्र्ा आफूिशुी मूल्य ववृि लाई दण्डनीय ठहर गररनेछ | 
गणुस्र्र र मूल्य ननधाारणको लानग संघ र प्रदेश र्हका प्रानबनधक र संस्र्ागर् 
खजम्मेवार ननकायको नीनर् र्र्ा मापदण्डलाई समेर् श्रोर्को रुपमा प्रयोग गररने वा 
त्यसलाई अवलम्बन गररनेछ | उद्योग व्यवसाय संग संबखन्धर् मूल्य ननधाारण, गणुस्र्र 
परीक्षण प्रयोजनका लानग अनसूुचीमा व्यस्र्ा गररएको संयन्रले काया सहजीकरण गने 
छ | 

११. अनगुमन र मूल्याकंन  

 व्यवसायको प्रकृनर् हेरी आवनधक अनगुमन र मूल्यांकन गने त्यस को प्रनर्वेदन नगर 
कायापानलकामा पेश गरर आवश्यकर्ा बमोखजम ननयमन/प्रोत्साहन गने नीनर् अवलम्बन 
गररएको छ | अनगुमन र्र्ा मूल्यांकन गना ववज्ञ, उपभोक्ता प्रनर्नननध, जनप्रनर्नननध, 
उद्योगी, सरुक्षा ननकाय सखम्मनलर् सनमनर् ननमााण गररने छ | 
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१२. िारेजी र्र्ा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 र्ोवकएको मापदण्ड परुा नगने र्र्ा कानूनी र ववत्तीय अनशुासन उल्लघंन गने 
व्यवसायलाई व्यवसायको प्रकृनर् हेरी २४ घण्टा देखि ६ मवहना सम्मको सधुार गने 
म्याद ददईने छ | सधुारका लानग र्ोवकएको समयमा समेर् आवश्यक सधुार नगने 
उद्योग व्यवसाय को दर्ाा िारेजी समेर् गरर आवश्यक कारवाही गररनेछ |   

१३. बाधा अड्काउ फुकाउ 

 यो कायाववनधमा उल्लेि नभएको नबषयमा कुनै नीनर्गर्, व्यवहाररक वा कायासम्पादन 
सम्बन्धी समस्या आइ परेमा नगर कायापानलकाले बाधा अड्काउ फुकाई काया 
सम्पादन गना सहजीकरण गना सक्ने छ |  



 

 

 

-8_ 

अनसूुची १: उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण ननवेदन फाराम 

 

श्री मण्डनदेउपरु नगरपानलका  

..................................... कायाालय 

 

ववषय: व्यवसाय दर्ाा, नववकरण गना र पररचय पाटी राख्न अनमुनर् पाउुँ । 

 

मैले । हामी ले ननम्न स्र्ानमा ................................................. व्यवसाय 
दर्ाा,नववकरण गना लागेकोले आवश्यक कागजार् सवहर् दरिास्र् गना आएको छु/छौ 
। मण्डनदेउपरु नगरपानलकाको उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण, संचालन र ननयमन 
कायाववनधले र्ोकेको मापदण्ड सवहर्को दस्र्रु बझुाउनकुो सारै् मण्डन देउपरु 
नगरपानलका बाट समय समयमा ददइने आदेश,ननदेशन समेर् पालन गना मञ्जुरछु, छौ। 
सारै् मैले,हामीले पेश गरेको कागजार् र्र्ा वववरणहरु ठीक साुँचो रहेको र फरक 
परे कानून बमोखजम कावााही भएमा मन्जरु छु/छौं । 

१. व्यवसायीको नाम, र्र:  .............................................. 
(फमा कम्पनीको हकमा मखु्य व्यखक्तको नाम) 

२. स्र्ायी ठेगाना : ............................. खजल्ला .............. गा.पा./न.पा. 
.............वडा नं. ........ मागा................ घर नं. ...................... 
३. बाबकुो नाम, र्र : ................................................................. 
४. व्यवसाय रहेन स्र्ानको ठेगाना : वडा नं. ........ मागा ........... घर नं. ....... 
व्यवसाय कम्प्लेक्स भए पसल/संकेर् नं.....................पोष्ट बक्स नं. : 
......................... वेभसाइट ................................ 
५. सम्पका  फोन नं. : ......................फ्याक्स ...................इमेल .................. 
६. भाडामा रहेको भए व्यवसाय रहने घर । जग्गा को घरधनीको नाम, र्र : ...... 
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७. ठेगाना : .................. वडा नं. ............ घर नं. .............. मागा ...... 
८. व्यवसायको वववरण /प्रकृनर् : ..............................................  

९. पूुँजीगर् लगानी रु.मा ........................ 
१०. फमा/कम्पनीको नाम : .................................................................. 
११. पररचय पाटीको साइज : (लम्वाई .............. चौडाई ............ वगावफट  .... 
१२. अन्यर दर्ाा भएको भए, दर्ाा नं. ..................................... /कायाालय: .... 
१३. संलग्न गनूापने कागजार्हरुुः आफनै घर जग्गा भए जग्गा धनी प्रमाण परको 
प्रनर्नलवप–१, भाडामा बस्ने भए भाडा र कम र भकु्तानी र्ररका समेर् िलेुको वहाल 
सम्झौर्ापर–१, नागररकर्ा प्रमाणपरको प्रनर्नलवप–१ ववदेशी नागररकको हकमा 
नेपालखस्र्र् राजदरु्ावासबाट व्यवसायीको नाममा जारी कागजार्–१, करदार्ाको 
हालसालैको पासपोटा साईजको फोटो २ प्रनर् । फमा कम्पनी भएमा दर्ाा । 
इजाजर् प्रमाणपर र आन्र्ररक राजश्व कायाालयमा अखघल्लो आ.व. सम्मको कर 
नर्रेको करदार्ा प्रमाणपरको प्रनर्नलवप । 

नमनर् : ........................ 
ननवेदकको दस्र्िर् 

 

कायाालय प्रयोजनका लानग मारुः– 

ननवेदन दस्र्रु : ............................ दर्ाा दस्र्रु .......................व्यवसायकर  

............ पररचय पाटी दस्र्रु ..................... जररवाना .................... जम्मा 

........................... व्यवसाय प्रमाण पर नं. : ............. 
 

नमनर् : ......................... 
 

.....................                          .....................                      .....................         
    पेश गने            ठीक छ भनी प्रमाखणर् गने                 स्वीकृर् गने 
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अनसूुची २: मण्डन देउपरु नगरपानलकाको उद्योग/व्यवसाय दर्ाा प्रमाण–पर 

 

मण्डन देउपरु नगरपानलका 
उद्योग/व्यवसाय दर्ाा प्रमाण–पर 

करदार्ा नं........................... 
दर्ाा नमनर् : 
प्रमाणपर नं.: 
खजल्ला....................................गाउुँपानलका/नगरपानलका....................................         
वडा नं. ......... बस्ने श्री ................................................................... लाई 
मण्डन देउपरु नगरपानलकाको उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण, संचालन र ननयमन 
कायाववनधले र्ोकेको मापदण्ड सवहर्को दस्र्रु बझुाउनकुो सारै् मण्डन देउपरु 
नगरपानलका बाट समय समयमा ददइने आदेश,ननदेशन समेर् पालन गना मञ्जुर भएको 
ननवेदनको आधारमा व्यवसाय दर्ाा गरी यो प्रमाण–पर जारी गररएको छ । 

व्यवसायको नाम : .................................................................................. 
व्यवसाय रहने स्र्ान : मण्डन देउपरु नगरपानलका वडा नं. ............... बाटोको नाम 
............ ............. घर नं. ............... टोल ...............................व्यवसाय 
रहने घर/जग्गाधनीको नाम :......................:..............................व्यवसायको 
प्रकृनर् :.................................वववरण ..................................................... 
पूुँजीगर् लगानी 
लगानी (रु मा) : .................................................................... 
करदार्ाको हस्र्ाक्षर: ..................... 
स्वीकृर् गनेको हस्र्ाक्षर: .................... 
१) प्रत्येक आनर्ाक वषाको लानग नगरपानलकाको वावषाक कर सम्बखन्धर् कायाालयमा 
गई उक्त आ.व.को ३५ ददन नभर बझुाई प्रमाणपर नववकरण गनुापनेछ। 
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नगरपानलकाबाट व्यवसाय कर टोली िटाईएको अवस्र्ामा व्यवसायीको कायास्र्लमै  
व्यवसाय प्रमाणपर नववकरणगना सवकनेछ । 

२) व्यवसाय गरी आएको स्र्ान पररवर्ान गना परेमा मण्डन देउपरु नगरपानलकाबाट 
पूवा स्वीकृनर् नलनपुने छ । 

३) व्यवसाय बन्द गनुा परेमा करदार्ाले मण्डनदेउपरु नगरपानलकाको सम्बखन्धर् 
कायाालयबाट व्यवसाय बन्द भएको जनाउ पर अननवाया रुपमा नलनपुनेछ । अन्यर्ा 
व्यवसाय चाल ुनै रहेको मानी साल बसाली रुपमा कर लाग्नेछ 

४) यो प्रमाणपर व्यवसाय गरेको स्र्ानमा सबैले देखिने गरी राखिन ु पदाछ र को 
कमाचारीहरुले हेना चाहेकोबिर्मा र्रुुन्र् देिाउनपुदाछ । 

५) कुनै पनन वकनसमको व्यवसायीक गनर्ववनधमा बाल श्रनमकहरु प्रयोग गना पाइने छैन 
यदद सो गरेको पाईएमा प्रचनलर् कानूनबमोखजम कारवाही गरी व्यवसाय दर्ाा िारेजी 
समेर् गना सवकनेछ । 

६) व्यवसायबाट उत्पादन हनुे फोहर मैला उखचर् व्यवस्र्ापन गने दावयत्व करदार्ाको 
हनुेछ । 

७) व्यवसाय सञ्चालनको नसलनसलामा नगरपानलकाबाट समय समयमा ददने ननदेशानको 
पालना गनुा करदार्ाको कर्ाव्य हनुेछ । 

८) उल्लेखिर् शर्ानामाहरु पालना नगरेमा ले जनुसकै बिर्मा पनन यो प्रमाणपर रद्द 
गरी व्यवसाय बन्द समेर्गना सक्नेछ । 

९) यो प्रमाणपर दर्ाा, नववकरण, सन्चालन र ननयमन प्रयोजनको लानग जारी गररएको 
हो । प्रचनलर् उद्योग ऐन बमोखजम अनमुनर् नलएर मारसञ् चालन गनुापने कुनै 
उद्योग/पेशा वा व्यवासयले प्रचानलर् कानून बमोखजम दर्ाा गररमार त्यस्र्ो काया 
सञ्चालन गनुा पनेछ । 
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अनसूुची ३: उद्योग व्यवसाय कर दर्ाा वकर्ाब  
 

दर्ाा नं. नाम ठेगाना प्रोपाइटर सम्पका  नं. कैवफयर् 
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