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हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी ऐन,२०७७ 
 

प्रस्र्ावनााः- 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका उद्योग व्यवसाय दर्ाा, नववकरण, प ुँजी ववृि, स्थानान्र्रण , 

नामसारी र्था खारजी गना, लनयमन र्था अन गमन गना, स्थानीय व्यापारको र्थ्याङ्क अध्यावलधक गना र 
स्थानीय व्यापारको प्रविान र्था सहजीकरण गना स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ 
को उपदफा (१) बमोजजम हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसिािे यो ऐन बनाई िाग  गरेको  छ । 

 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्िाः (१) यस ऐनको नाम “हेटौंडा उपमहानगरपालिका उद्योग व्यवसाय दर्ाा 
सम्बन्धी ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२)  यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशन िएको लमलर् देजख िागू ह नेछ ।  

 

२. पररिाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा, 
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(क)  “ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ सम्झन पछा । 

(ख)  “उपमहानगरपालिका” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका सम्झन पदाछ । 

(ग)  “प्रम ख प्रशासकीय अलधकृर्” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रम ख प्रशासकीय 
अलधकृर् सम्झन  पछा। 

(घ)  “कायाािय” िन्नािे हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायाािय 
सम्झन पदाछ। र सो शब्दिे उपमहानगरपालिकाको सम्बजन्धर् शाखा र मार्हर्मा रहेको 
वडा कायााियिाई समेर् जनाउदछ। 

(ङ)  "प्रमाण पत्र" िन्नािे दर्ाा प्रमाण पत्र वा अन मर्ी प्रमाण पत्र सम्झन  पदाछ। 

(च)  “उद्योग व्यवसाय” िन्नािे यस ऐन र प्रचलिर् कानून बमोजजम स्थापना गरीएको फमा वा 
कम्पनी सम्झन पदाछ। 

 
३.  उद्योग व्यवसाय दर्ाा गरी संचािन गन ापननाः बागमर्ी प्रदेश व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी ऐन 

२०७६ को दफा २ (ट) बमोजजम हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रलित्र पाुँच िाख रुपैया सम्म 
पूजीीँ िएको उद्योग व्यवसाय दर्ाा गन ा पदाछ। 

 

४.  उद्योग व्यवसाय दर्ााको िालग दरखास्र् ददन ेर दर्ाा गननाः (१) उपमहानगरपालिका क्षेत्रलित्र दफा 
३ बमोजजमको क नै व्यवसाय दर्ाा गना चाहने व्यजििे अन सूची–१(क) र उद्योग दर्ाा गना चाहने 
व्यिीिे अन सूची १(ख) मा उल्िेजखर् ढाुँचाको दरखास्र् फाराम िरी कायााियमा ददन  पननछ ।  

(२)  उपदफा (१) बमोजजम लनवेदन प्राप्त िएपलछ कायााियिे यस उपर आवश्यक जाुँचब झ 
गरी लनयमान सार िाग्ने कर एवं अन्य दस्र् रहरु लिई उद्योग व्यवसाय दर्ाा गन ापननछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम उद्योग व्यवसाय दर्ाा िएपलछ कायााियिे दर्ाा िएको उद्योग 
व्यवसायको वववरण अन सूची–२ बमोजजमको दर्ाा वकर्ाबमा उल्िेख गरी लनवेदकिाई 
अन सूची–३ बमोजजमको ढाुँचामा उद्योग व्यवसाय दर्ाा प्रमाण पत्र उपिव्ध गराउुँन   
पननछ । 

 

५.  उद्योग व्यवसायको नववकरण गन ापननाः दफा ४ बमोजजम दर्ाा िएको उद्योग व्यवसाय प्रत्येक 
आलथाक वषाको आषाढ मसान्र्लित्र नववकरण गरी सक्न  पननछ ।नववकरणको िालग अन स ची 
१(ग) को ढाुँचामा लनवेदन ददन  पछा।  

 

६.  वववरण हेरफेर गन ापनन िएमा अन मलर् लिन पननाः (१) दफा ४ बमोजजम दर्ाा िएका उद्योग 
व्यवसायको वववरण हेरफेर गन ापनन िएमा लिजखर् लनवेदन कायााियमा ददन पननछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम लनवेदन परेमा कायााियिे आवश्यक जाुँचव झ गरी लनयमान सार 
िाग्ने दस्र् र लिई वववरण संसोधन गररददन  पननछ र सो व्यहोरा दर्ाा वकर्ाव र 
प्रमाणपत्रमा समेर् उल्िेख गररददन  पननछ । 
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(३)  व्यवसायको प्रकृलर् र सेवाको वकलसम पररवर्ान गन ापरेमा नयाुँ व्यवसाय दर्ाा गदाा िाग्ने 
दस्र् र सरह िाग्ने छ । 

 

७.  साझेदार थपघट र ठाउुँसारी गन ा परेमा स्वीकृलर् लिन पननाः 
(१)  एक व्यजि वा सो िन्दा वढी व्यजिको नाममा दर्ाा कायम िएको व्यवसायमा साझेदार 

थपघट गन ा परेमा आवश्यक कागजार् संिग्न राखी कायााियमा लनवेदन ददन पननछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम लनवदेन परेमा कायााियिे आवश्यक जाुँचब झ गरी र्ोवकए 
बमोजजम दस्र् र लिई माग बमोजजम साझेदार थपघट गररददन  पननछ । 

(३)  क.  एक वडामा रहेको उद्योग व्यवसाय स्वयं वडा कायााियको अको स्थानमा  
            ठाुँउसारी माग िएमा सम्बजन्धर् वडा कायााियिे सो को व्यहोरा ख िाई  

            कायााियमा लसफाररस गन ा पननछ। 

ख.  एक वडामा रहेको उद्योग व्यवसाय अको वडामा ठाुँउसारी गना परेमा ठाुँउसारी 
गनन वडा कायााियको सम्बजन्धर् स्थिको सजालमन सवहर्को लसफाररस र ठाुँउसारी 
िई जाने वडा कायााियको लसफाररस साथ कायााियमा लनवेदन ददन  पननछ। 

ग.  हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबाट अन्य पालिकामा ठाुँउसारी माग िएमा सो 
पालिकाको सम्बजन्धर् वडाको पत्र सवहर् लनवेदन ददन  पनन यसरी लनवेदन पना 
आएमा कायाियमा रहेको िगर्िाई आवश्यक संसोधन सवहर् अध्यावलधक र 
लसफाररस गररददन  पछा। 

 

८.  कायााियिे वववरण माग गना, लनदनशन ददन र अन गमन गना सक्नाेः (१) क नै उद्योग व्यवसायको 
सम्बन्धमा केही क रा व झ्न आवश्यक ठानेमा कायााियिे थप वववरण माग गना सक्नेछ । 
यसरी माग गररएको वववरण व्यवसायीिे उपिब्ध गराउन  पदाछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम वववरण उपिब्ध नगराएमा कायााियिे सम्बजन्धर् उद्योग 
व्यवसाय स्थिको अन गमन र्था जाुँचव झ गरी आवश्यक लनदनशन ददन सक्नछे। 

(३)  यस ऐन बमोजजम दर्ाा िएका उद्योग व्यवसाय संचािन गदाा सामाजजक सदाचार कायम 
राख्न  पननछ । यस सम्बन्धमा कायााियिे ददने लनदनशनको पािना सम्बजन्धर् 
व्यवसायीहरुिे गन ा पदाछ। 

 

९.  उद्योग व्यवसाय सञ्चािन र स जचकरणाः (१) उपमहानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ाा गररसकेपलछ 
अन्य सम्वजन्धर् लनकायवाट प्रचलिर् कानून बमोजजम अन मलर् लिन पनन िएमा र्र् ् लनकायबाट 
समेर् अन मलर् लिई व्यवसाय संचािन गन ा पननछ ।प्रदेश वा संघ मार्हर्का कायााियमा दर्ाा 
िएका उद्योग व्यवसाय उपमहानगरपालिकामा स जचकृर् िई सञ्चािन गन ा पदाछ।  
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१०.  उद्योग व्यवसाय दर्ाा खारेज गना सवकनाेः (१) यस ऐन बमोजजम व्यवसाय दर्ाा िएपलछ दर्ाा 
खारेजी निएसम्म व्यवसाय चाि  रहेको मालननेछ । 

(२)  यस ऐन बमोजजम दर्ाा िएको व्यवसाय वन्द गना चाहेमा मनालसब कारण खोिी वडा 
कायााियको लसफाररस सवहर् व्यवसायीिे कायााियमा लनवेदन ददन  पननछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम लनवेदन प्राप्त िएपलछ कायााियिे आवश्यक जाुँचब झ गरी चाि  
आलथाक वषासम्मको कर रकम र व्यवसाय खारेजीको िालग िागर् कट्टा वापर् लिईन े
सेवा श ल्क र्ोवकए बमोजजम असूि गरी िगर् कट्टा गररददन  पननछ । 

(४)  प्रचलिर् कानून ववपररर् कारोबार गरेमा वा कायााियिे ददएको लनदनशन उिंघन गरेमा 
कायााियिे बाुँकी बक्यौर्ा कर र्था जररवाना अस ि गरी उद्योग व्यवसायको दर्ाा खारेज 
गननछ । 

(५)  यस ऐनमा अन्यत्र ज नस कै क रा िेजखएको िएर्ापलन व्यवसाय खारेज वा िगर् कट्टा गन ा 
पूवा व्यवसायीिाई सफाई पेश गनन पयााप्त मौका ददन  पननछ । 

(६)  उपदफा (४) बमोजजम कायााियिे व्यवसायको दर्ाा खारेज गरेमा सम्वजन्धर् व्यवसायीको 
नाममा उपमहानगरपालिकामा द ई वषासम्म क नैपलन व्यवसाय दर्ाा गरी संचािन गना रोक 
िगाउन सक्नेछ । 

 

११.  जररवाना र्था थप दस्र् र िाग्नाेः (१) यस ऐनमा र्ोवकएको समयलित्र व्यवसाय नववकरण 
नगराएमा िाग्ने दस्र् रमा थप जरीवाना लर्री व्यवसाय नववकरण गन ापननछ । 

 

१२.  छ ट र्था लमन्हा ददन सवकनाेः (१) उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय दर्ाा गना 
चाहनेिाई प्राथलमकर्ा लनधााररर् िजक्षर् ववलिन्न सम हिाई उद्योग दर्ाामा िाग्ने श ल्क छ ट 
ददईनेछ।  

 

१३.  प्रलर्लिवप ददन ेसक्नाेः व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालर्एमा, नववकरण गनन महि खािी 
निएमा वा यस्रै् अन्य कारणिे प्रमाणपत्र उपिब्ध गराउन  पनन िएमा कायााियिे आवश्यक 
जांचव झ गरी रु. द ई सय प्रलर्लिवप दस्र् र लिई नयां प्रलर्लिवप प्रमाणपत्र जारी गना सक्नेछ । 

 

१४.  उद्योग व्यवसाय संचािन निएको लसफाररस ददन सक्नाेः प्रचालिर् कानून बमोजजम दर्ाा िएको 
उद्योग व्यवसाय सञ्चािन नै निएकोिे सोको व्यहोरा सम्बजन्धर् लनकायमा लसफाररसको िालग 
कायााियमा लनवेदन पना आएमा सो सम्बन्धमा कायााियिे आवश्यक जाुँचब झ गरी व्यहोरा 
प्रमाजणर् िएमा र्ोवकए बमोजजम दस्र् र लिई माग बमोजजमको व्यहोराको लसफाररस उपिब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

 

१५.  उद्योग व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण नगरी संचािन गरेमा कारबावह ह नाेः (१) प्रचलिर् कानून र 
यस ऐन बमोजजम दर्ाा नगरी क नै पलन उद्योग व्यवसाय उपमहानगरपालिका क्षेत्रलित्र संचािन 
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गरेको पाईएमा कायााियिे सम्बजन्धर् व्यवसायीिाई पन्र ददनको म्याद ददई व्यवसाय दर्ाा 
गनाको िालग लनदनशन ददन पननछ । 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम लनदनशन ददएको लमलर्िे पन्र ददनलित्र व्यवसाय दर्ाा नगरेमा 
सम्बजन्धर् व्यजििाई उपमहानगरपालिकाबाट प्रवाह ह ने सबै वकलसमका सेवा स ववधाहरु 
वन्द गना सवकनेछ । 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम सेवा स ववधा वन्द गरेको र्ीन मवहनालित्र पलन व्यवसाय दर्ाा 
नववकरण नगरी व्यवसाय संचािन गरेमा कायााियिे लनयमानूसार िाग्ने कर, जररवाना र 
अन्य दस्र् र अस ि उपर गरी व्यवसाय बन्द गना सक्नेछ ।  

 

१६.  दण्ड र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐनमा िेजखएका क राहरु वजखािाप ह नेगरी कूनै काया 
गरेमा यस ऐनमा र्ोवकएको हकमा यसै ऐन बमोजजम र नर्ोवकएको हकमा प्रचलिर् कानून 
बमोजजम दण्ड र सजाय लनधाारण ह नेछ।  

 

१७.  प्रलर्वन्धात्मक व्यवस्थााः (१) प्रस्र् र् ऐन कायाान्वयनको क्रममा प्रदेश कानून संग वाजझएमा सो 
हद सम्म प्रदेश कानूनको कायाान्वयन गररनेछ।  

 

१८.  लनयम बनाउन सवकनाेः यस ऐन कायाान्वयनको लसिलसिमा कायापालिकािे आवश्यक लनयम 
बनाउन सक्नेछ र सो लनयम प्रस्र् र् ऐनको अंग सरह िागू ह नेछ। 

 

१९.  अलधकार प्रत्यायोजनाः यस ऐनमा िेजखएका कूनै काम क रा गना अलधकार प्राप्त अलधकारीिे ऐनको 
क नै दफा वा सबै आफ  मार्हर्का कूनै अलधकारी वा कमाचारी वा इकाइ (वडा कायाािय समेर्) 
मा अलधकार प्रत्यायोजन गना सवकनेछ। 

 

अन सूची–१(क) 

(दफा ४ को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धर्) 
 

श्रीमान प्रम ख प्रशासकीय अलधकृर्ज्यू, 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

ववषयाः व्यवसाय दर्ाा गरी पाउुँ । 

 

मैिे/हामीिे लनम्न स्थानमा ................................................ व्यवसाय दर्ाा गना इच्छ क िएकोिे 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी ऐन,२०७७ को दफा ४ बमोजजम यो लनवेदन ददएको 
छ /छौं । 

१.व्यवसायीको नाम, थराः .............................................................................. 



 

6 

 

२. स्थायी ठेगानााः ......................................................................................... 

३. नागररकर्ा नं ................................... जारी जजल्िा.................................... 

४. फमा/कम्पनीको नामाः ............................................................................. 

५. व्यवसाय रहने स्थानको ठेगानााः………………………………….. वडा नं...................... 

   फोन नं.............................. इमेि.......................................................... 

६.व्यवसायको प्रकृलर्ाः ................................................................................... 

७. कारोबार गनन वस्र् ..................................................................................... 

८. िगानी (रु.) ......................... 

९.व्यवसाय वहािमा रहेको िए घरको घरधनीको नाम,थर.... ............................... 

१०. व्यवसाय सञ्चािन ह ने लमर्ी………………………………………………………….. 
             लनवेदक 

प्रोप्राईटरको नामाः 
िेखात्मक सहीाः 
 

(रेखा स्पष्ट देजखने गरी सही) 
दायाुँ बायाुँ 

 
 
 

 

अन सूची–१(ख) 

(दफा ४ को उपदफा (१) सुँग सम्बजन्धर्) 
 

श्रीमान प्रम ख प्रशासकीय अलधकृर्ज्यू, 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 
 

लनम्नलिजखर् वववरण बमोजजमको उद्योग स्थापना गना लनवेदन गरेको छ /छौ। पेश गरीएको ठीक छ।झ ठा ठहरेमा प्रचलिर् 
कानून बमोजजम सह ुँिा ब झाउुँिा। 

१)  उद्योगको नामाः 
२)  उद्योग रहने स्थानाः 
३)  उद्योगको कानूनी रुपाः   लनजी(    )       साझेदारी (    )      प्रा.लि.  (    )      पजब्िक(    ) 
४)  उद्योगको प्रकृर्ीाः    क) िघ उद्यम (    )      ख) साना उद्योग (    )        

५)  उद्योगबाट ह ने उत्पादन/सेवाका वववरणाः   
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क) उत्पादनमूिक उद्योग    ख) सेवामूिक उद्योग  

ग) कृवष र्था बन पैदावारमा आधाररर् उद्योग  घ) सूचना र्था सञ्चार प्रववलधमा आधाररर् उद्योग 

६)  पूुँजी िगानीाः 
 जस्थर पूुँजी                  म ल्य 
जलमनाः…………………….......................…..रु 

मेजशन औजार (नं. ८ को जोड) ………………रु 

फलनाचराः…………........................…………..रु 

अन्याः…………….......................…………….रु 

       जम्मा जस्थर पूुँजीाःरु 

चािू पूुँजीाः……….......................…………..रु 

क ि पूुँजीाः…………….......................………रु 

 

७)  कच्चा पदाथाको वववरणाः 
क्र.सं. कच्चा पदाथाको वववरण वावषाक क्षमर्ा मूल्य 

    

    

    

    

 

८)  मेजशन उपकरणाः 

क्र.सं. वववरण संख्या प्रलर् एकाई जम्मा मूल्य 
ववद्य र् शिी 
(वक.वा.) 

स्रोर् 

 
 
 
 
 

      

 
 

९)  जनशजिाः 
 

प्राववलधक अप्राववलधक अन्य जम्मा 
मवहिा प रुष मवहिा प रुष मवहिा प रुष मवहिा प रुष 

 

 
       

 

१०)  लनवेदकको  पूरा नाम र ठेगाना         लिङ्ग   बाव को नाम    पलर्/बाजेको नाम   सम्पका  नं. 

१) 

२) 
३) 

११)   सम्पका  व्यिीको नाम,ठेगाना र फोन नं. 
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१२)  उद्योगको अवजस्थर्(Location Map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

१३)  लमलर्ाः 
लनवेदकको सही 

 

……………………… 

औठाको छाप 

  

शर्ाहरु 

१)  प्रत्येक आ.व.को  आषाढ मसान्र्लित्र व्यवसाय नववकरण गरी सक्न  पननछ । 

२)  व्यवसाय गरी आएको स्थान बदल्न  परेमा उपमहानगरपालिकाबाट पूवा स्वीकृलर् लिन पननछ । 

३)  आफूिे संचािन गरेकोव्यवसाय बन्द गन ा पदाा वा छाड्न परेमा बाुँकी कर लर्री व्यवसाय बन्द िएको जनाउपत्र लिन  पननछ । 

४)  यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे देख्न ेगरी राजखन  पदाछ र सम्बजन्धर् लनकायबाट अन गमन को क्रममा हेना चाहेको बखर् र् रुन्र् 
देखाउन पदाछ । 

५)  आफ िे संचािन गरेको व्यवसायमा बाि श्रलमकहरु प्रयोग गना पाइन ेछैन । 

६)  आफ िे संचािन गरेको व्यवसायको फोहरमैिा र्ोवकएको स्थानमा राख्न  पननछ । 

७)  उल्िेजखर् शर्ानामाहरु पािना नगरेमा उपमहानगरपालिकािे ज नसकै बखर् यो प्रमाणपत्र रद्द गरी व्यवसाय बन्द गना सक्नेछ । 

८)  प्रचलिर् कानूनको पािना गरेर उद्योग व्यवसाय संञ्चािन गन ा पदाछ।  
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अन सूची–१(ग) 

(दफा ५ सुँग सम्बजन्धर्) 
 
 

श्रीमान प्रम ख प्रशासकीय अलधकृर्ज्यू, 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

ववषयाः उद्योग व्यवसाय नलबकरण  गरी पाउुँ । 

 
 

उपरोि सम्बन्धमा लनम्म बमोजजमको उद्योग व्यवसाय नलबकरण गरर पाउ िलन लनवेदन गदाछ । 

१ फमा/कम्पनीको नामाः ............................................................................. 

२.व्यवसायीको नाम, थराः .............................................................................. 

३. ठेगानााः ......................................................................................... 
 
 
 
 

……………….. 
 

लनवेदक 

 
 

लमलर्………………….. 
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अन सूजच २ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धर्) 
 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
मकवानप र हेटौंडा 

बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

व्यवसाय (बाजणज्य) दर्ाा वकर्ाव 

व्यवसायीको नाम थर, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृलर् पूजी एकिौटी/साझेदारी 
 

क्र.सं. दर्ाा 
लमलर् 

दर्ाा नं. 
फमाको 
नाम, 
ठेगाना 

प्रोपाईटरको 
नाम, 
ठेगाना 

सम्पका  
नं. 

पलर्/ब बाको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

ना.प्र.नं.लमलर् 
र जजल्िा 

फमाको 
वकलसम 

कारोबार 
गनन म ख्य 
चीजको 
नाम 

पूुँजी 
िगानी 
(रु.) 

राजश्व 
आम्दानी 

प्रमाजणर् 
गननको 
सही 
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अन सूजच २ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धर्) 
 

हेटौंडा उपमहानगरपालिका 
मकवानप र हेटौंडा 

बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

ब्यवसाय (उद्योग) दर्ाा वकर्ाव 

व्यवसायीको नाम थर, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृलर् पूजी एकिौटी/साझेदारी 
 

क्र. 
सं. 

उद्योग 

उद्योगको 
नाम, 
ठेगाना 

प्रोपाईटर
को नाम, 
ठेगाना 

टेलिफोन 

नं. 
उदे्दश्य 

उद्योगको स्र्र उद्योगको कानूनी रुप उद्योगको वगीकरण पूुँजी िगानी (रु.) 

वावषाक कूि 
उत्पादन 
क्षमर्ा 

रोजगा
री 

ववद्य र् 
शिी 

राजश्व 
आम्दानी 

प्रमाजणर् 
गननको 
सही दर्ाा 

नं. 
लम
लर् 

साना 
उद्योग 

िघ  
उद्यम 

प्राईिेट 
फमा 

साझेदारी 
फमा 

उत्पादनमूिक 
उद्योग 

सेवामूिक 
उद्योग 

कृवष र्था 
बन 

पैदावारमा 
आधाररर् 
उद्योग 

सूचना र्था 
सञ्चार 
प्रववलधमा 
आधाररर् 
उद्योग 

जस्थ
र 

चा
ि  

कूि 
कूल्य 
(रु.) 

प
रर
मा
ण 

म
वह
िा 

प 
रु
ष 
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अन सूची ३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धर्) 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका 

मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

 
 

प्राइिेट फमा (वाजणज्य) दर्ााको प्रमाणपत्र 

 

प्रमाणपत्र नं        दर्ाा लमलर्ाः 

 

लनम्न लिजखर् वववरण िएको ................................................................... फमािाई सम्बर् ् .............. साि 
.............. मवहना ............. गरे् ........... रोजमा व्यापाररक प्रयोजनको िालग हेटौंडा उपमहानगरपलिकाको व्यवससाय 
दर्ाा सम्बन्धी ऐन, 2077 बलमजजम व्यवसाय प्रमाण-पत्र जारी गररएको छ। 

वववरण 

प्रोपाईटरको नाम, थर श्री ................................................ 

प्रोपाईटरको नागररकर्ा प्रमाण-पत्र नं .................................. 

ठेगानााः........................................... 

फमाको ठेगानााः ................................................ 

पूुँजी रू. ..........................................अक्षेरुपी ................................................................................... 

उद्देश्याः .......................................................................................................................................... 

शर्ाहरू 

1. प्रत्येक आ.व. को आषाढ मसान्र्लित्र व्यवसाय नवीकरण गरी सक्न  पननछ। 

2. व्यवसाय गरी आएको स्थान बदल्न  परेमा उपमहानगरपालिकाबाट पूवा स्वीकृलर् लिन  पननछ। 

3. आफूिे संचािन गरेको व्यवसाय बन्द गन ा पदाा वा छाड्न  परेमा बाुँकी कर लर्री व्यवसाय बनद िएको जनाउपत्र लिन  
पननछ। 

4. यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे देख्न ेगरी राख्न  पदाछ र सम्बजन्धर् लनकायबाट अन गमनको क्रममा हेना 
चाहेको बखर् र् रुन्र् देखाउन पननछ। 

५. आफूिे संचािन गरेको ब्यबसायमा बाि श्रमीकहरु प्रयोग गना पाईने छैन। 

6. आफूिे संचािन गरेको व्यवसायको फोहोरमैिा र्ोवकएको 
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अन सूची ३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धर्) 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका 

मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

 

प्राइिेट फमा (उद्योग) दर्ााको प्रमाणपत्र 

प्रमाणपत्र नं        दर्ाा लमलर्ाः 

श्री .................................................................................................................................................. 
सम्बर् ्.............. साि .............. मवहना ............. गरे् ........... रोजमा हे.उ.म.न.पा. उद्योग व्यवसाय दर्ाा सम्बजन्ध 
ऐन, २०७७ बमोजजम  ............................................. साना उद्योग .................. दर्ाा गरी यो प्रमाण-पत्र ददईएको  
छ। 

सञ्चािकको नामाः- 

ठेगानााः 

.......................................रहने ठेगानााः .................................................................................................. 

वक.नं. ................. कूि पूुँजीाः रू...................................... जस्थर रु............................... चाि  रु.................... 

उद्देश्याः ................................................................................................................................................. 

बावषाक उत्पादन क्षमर्ााः पररमाणमााः ....................................................... मूल्यमााः रु....................................... 

ववद्य र् शिीाः ......................................... 

उत्पादन वा कारोबार श रु ह ने लमलर्ाः 

नोटाः 

         सहीाः................................... 

          पदाः.................................... 

लमलर्ाः ............................. 

शर्ाहरू 

1. प्रत्येक आ.व. को आषाढ मसान्र्लित्र व्यवसाय नवीकरण गरी सक्न  पननछ। 

2. व्यवसाय गरी आएको स्थान बदल्न  परेमा उपमहानगरपालिकाबाट पूवा स्वीकृलर् लिन  पननछ। 

3. आफूिे संचािन गरेको व्यवसाय बन्द गन ा पदाा वा छाड्न  परेमा बाुँकी कर लर्री व्यवसाय बनद िएको जनाउपत्र लिन  पननछ। 

4. यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे देख्न ेगरी राख्न  पदाछ र सम्बजन्धर् लनकायबाट अन गमनको क्रममा हेना चाहेको बखर् 
र् रुन्र् देखाउन पननछ। 
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५. आफूिे संचािन गरेको ब्यबसायमा बाि श्रमीकहरु प्रयोग गना पाईन ेछैन। 

6. आफूिे संचािन गरेको व्यवसायको फोहोरमैिा र्ोवकएको 
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अन सूची ३ 

(दफा ४ को उपदफा (३) सुँग सम्बजन्धर्) 
हेटौंडा उपमहानगरपालिका 

मकवानप र हेटौंडा 
बागमर्ी प्रदेश, नेपाि 

 

व्यवसाय (उद्योग) दर्ाा इजाजर् प्रमाण-पत्र 

प्रमाणपत्र नं                                                                                                     दर्ाा लमलर्ाः 
 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी ऐन,२०७७ बमोजजम व्यवसाय प्रमाण–पत्र जारी  
गररएको छ । 

व्यवसायीको वववरणाः 
नाम,थराः............................................................................................................................. 
ब बा/पलर्को नामाः…………………………………………. बाजे/सस राको नामाः……..……………………………………. 

नागररकर्ा नं ..................... जारी जजल्िा र लमलर् .................................................................. 
ठेगानााः.................................................................................................................................. 
फोनाः................................... ई–मेिाः.......................................................................... 
उद्योग व्यवसाय सञ्चािन गनन स्थान को घरधलनको नामथर……………………………………………….….. 

व्यवसायको वववरणाः 
लस नं उद्योग 

व्यवसायको नाम 

ठेगाना सञ्चािन 
लमर्ी 

दर्ाा लमर्ी उद्योग व्यवसायको 
वकलसम 

क ि पूुँजी कैवफयर् 

जस्थर चाि  

        

  

 
सञ्चािकको दस्र्खर्                फाुँटवािाको दस्र्खर्                 प्रमाजणर् गननको दस्र्खर् 

शर्ाहरु 

१)  प्रत्येक आ.व.को  आषाढ मसान्र्लित्र व्यवसाय नववकरण गरी सक्न  पननछ । 

२)  व्यवसाय गरी आएको स्थान बदल्न  परेमा उपमहानगरपालिकाबाट पूवा स्वीकृलर् लिन पननछ । 

३)  आफूिे संचािन गरेकोव्यवसाय बन्द गन ा पदाा वा छाड्न परेमा बाुँकी कर लर्री व्यवसाय बन्द िएको 
जनाउपत्र लिन  पननछ । 

४)  यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरेको स्थानमा सबैिे देख्न ेगरी राजखन  पदाछ र सम्बजन्धर् लनकायबाट अन गमन को 
क्रममा हेना चाहेको बखर् र् रुन्र् देखाउन पदाछ । 

५)  आफ िे संचािन गरेको व्यवसायमा बाि श्रलमकहरु प्रयोग गना पाइने छैन । 

६)  आफ िे संचािन गरेको व्यवसायको फोहरमैिा र्ोवकएको स्थानमा राख्न  पननछ । 

७)  उल्िेजखर् शर्ानामाहरु पािना नगरेमा उपमहानगरपालिकािे ज नसकै बखर् यो प्रमाणपत्र रद्द गरी व्यवसाय 
बन्द गना सक्नेछ । 

८)  प्रचलिर् कानूनको पािना गरेर उद्योग व्यवसाय संञ्चािन गन ा पदाछ। 

 
प्रमाजणकरण लमलर्ाः २०७७/३/३१ 

 

आज्ञािे 

गोपाि प्रसाद वाग्िे 

प्रम ख प्रशासकीय अलधकृर् 


