
यात्रीकारीन व्मवसामराई भमााददत य व्मवस्थथत रुऩभा सॊचारन गनाका इजाजत प्राप्त गयी सॊचारनको 
क्रभभा नेऩार सयकायका ववभबन्न  भनकाम, ववभबन्नन ऐन, भनमभ, भनदेस्िका, कामाववभध, भाऩदण्ड य सभम 
सभमभा जायी बएका आदेि सभेतको आधायभा व्मवसाम ऩूणारुऩभा सॊचारन गना ईजाजत ददने प्रमोजनको 
राभग तमाय ऩारयएको चेकभरष्ट ।  
 

व्मवसामको नाभ: 
ठेगाना:    

सॊचारकको नाभ: 
व्मवसामको दताा भभभत: 
थथामी रेखा नम्फय: 
दताा जायी गने भनकाम: 
इजाजतको वकभसभ: 
 

        

व्मवसाम दताा सम्फन्धभा : 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. व्मवसामको प्रकृभत अनसुाय सम्फस्न्धत भनकामभा दतााको अवथथा ।    

2. थथानीम तहसॉग व्मवसाम दताा छ बने नेऩार सयकायको कुन भनकामभा 
दताा छ 

   

3. व्मवसाम भनमभानसुाय नवीकयण बए/नबएको भूल्रम अबफवृि कय दताा    

4. व्मवसाम प्मान/भ्माटभा दताा बए/नबएको    

5. कुनै वकभसभको याजथव भतना फाॉकी बए/नबएको    

 

कभाचायी सम्फन्धभा: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. कभाचायी भनमसु्िको थऩष्ट आधाय तथा भाऩदण्ड बए/नबएको    

२. नेऩार सयकायफाट तोवकएको सभम बन्दा फढी काभ रगाए/नरगाएको    

३. अभतरयि सभम काभ गनुा ऩदाा अभतरयि सवुवधा ददए/नददएको    

४. नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ तरफ उऩरब्ध गयाए/नगयाएको    

५. तरफ सवुवधा भनमभभत रुऩभा उऩरब्ध गयाए/नगयाएको    

६. तरफ सवुवधा उऩरब्ध गयाउॉदा फैंवकङ प्रणारी प्रमोग बए/नबएको    

८. कभाचायी काभदायको वहत सॊयऺण हनुे आवश्मक व्मवथथा गये/नगयेको    

९. आवश्मकता अनसुाय कभाचायीभा आरो ऩारो व्मवथथा गये/नगयेको    

१०. सभान काभको राभग सभान ऩारयश्रभभक प्रदान गये/नगयेको    

११. कभाचायीका ववदा व्मवथथा बए/नबएको    

 

 

 

सॊचारकको पोटो 



ऩेिागत आचाय: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. कभाचायीरे ऩारना गनुाऩने आचायहरु ऩारना बए/नबएको     

2. ग्राहकरे ऩारना गनुाऩने आचाय देस्खनेगयी यहेको/नयहेको     

३. कभाचायीको राभग कामा प्रकृभत अनसुाय ऩोसाकको व्मवथथा बए/नबएको    

४. कभाचायीराई याभतको सभमभा काभ रगाउन ुऩदाा घयसम्भ ऩमुााउने 
व्मवथथा बए/नबएको 

   

५. भवहरा कभाचायी तथा काभदायको हकभा थतनऩान कऺको व्मवथथा 
गये/नगयेको 

   

६. भवहरा कभाचायीको हकभा सयुस्ऺत changing room (ऩोसाक ऩरयवतान 
कऺ) को व्मवथथा बए/नबएको 

   

 

सयसपाई सम्फन्धभा: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. कभाचायीरे थवाथ्म भाऩदण्ड ऩारनाको अवथथा     

२. िौचारम भनमभभत रुऩभा सयसपाई गये/नगयेको    

३. भवहरा य ऩरुुषका राभग भबन्दाभबन्दै िौचारम बए/नबएको    

४. ग्राहक कऺ तथा बान्साभा झ्मार ढोका तथा बेन्टीरेसनको व्मवथथा 
बए/नबएको 

   

५. पोहोय भैराको उस्चत व्मवथथाऩन बए/नबएको    

६. बाॉडा सयसपाई गनाको राभग उस्चत भेभसनको प्रमोग बए/नबएको    

७. भनभारीकयणको राभग उऩकयणहरु चारू अवथथाभा बए/नबएको    

८. रुभार रगामतका कऩडाहरुको उस्चत सयसपाई गये/नगयेको    

९. थटेजको भनमभभत सयसपाई गये/नगयेको    

1०. थटेज अगाभड बीडबाड नहनुे गयी व्मवथथाऩन गये/नगयेको    

 

सयुऺा सम्फन्धभा: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. भस.भस.वट.भब को व्मवथथा बए/नबएको, बएको बए थटोयेजसम्भ    

2. ध्वनी प्रदषुण भनमन्त्रण गना उस्चत व्मवथथा गये/नगयेको    

3. Live Music, Pub, Dance club, Disco, Dohariआददभा प्रमोग हनुे 
उऩकयणहरुराई sound proof गने उऩाम अवरम्फन गये/नगयेको 

   

4. व्मवसाम ऩरयसयभबत्र आवश्मक भात्राभा फत्तीको व्मवथथा बए/नबएको    

5. अग्नी भनमन्त्रण साभग्रीको व्मवथथा गये/नगयेको    

6. आन्तरयक सयुऺा    

7. व्मवथथा गये/नगयेको    

8. आऩतकारीन द्वाय यहे/नयहेको    

9. कभाचायी काभदाय तथा सेवाग्राहीको अभबरेख याख्नवे गये/नगयेको    



10. नेऩार सयकायफाट सभम सभमभा तोवकएका सयुऺा भाऩदण्ड ऩारना 
गये/नगयेको 

   

११ नस्जकको प्रहयी इकाई ऺेत्र सयुऺा सम्फन्धभा सभथमा बए/नबएको    

 

आन्तरयक भनमन्त्रणको व्मवथथा: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. सॊचारक तथा कभाचायी काभदायको फीचभा छरपर हनुे गये/नगयेको    

२. कभाचायी काभदायको गनुासो सनेु्नच व्मवथथा बए/नबएको    

३. सॊचारकफाट कभाचायी काभदायको काभको भनमभभत अनगुभन हनुे 
गये/नगयेको 

   

४. कभाचायी काभदायरे प्राप्त गने सेवा सवुवधाका सम्फन्धभा अन्म कभाचायी 
काभदायराई जानकायी गयाइएको/नगयाइएको 

   

५. कभाचायी काभदायको ऩद, उभेय, काभ खलु्ने गयी ऩरयचमऩत्र व्मवथथा 
बए/नबएको 

   

 

अन्म व्मवथथा: 
क्र.सॊ. वववयण छ छैन कैवपमत 

1. भलु्म सचुी सफैरे देस्खने थथानभा याखे/नयाखेको    

2. व्मवसामीरे आपुरे सॊचारन गयेको प्रभाणऩत्रहरु सफैरे देख्नने ठाॉउभा 
याखे/नयाखेको 

   

3. भनमभानसुाय ववदा य जायी गने    

४. व्मवसामको प्राप्त ईजाजत बन्दा फावहयका सेवा सॊचारन गये/नगयेको    

५. सभम सभमभा कभाचायी काभदायहरुराई आफ्नो काभको सम्फन्धभा 
ताभरभ, प्रस्िऺण प्रदान गये/नगयेको 

   

६. ऩावका ङ्ग तथा सहज आवागभनको व्मवथथा बए/नबएको    

७. व्मवसाम सॊचारनका सन्दबाभा सभदुामथतयभा कुनै वववाद बए/नबएको    

 

 

 

 

सॊचारकको नाभथय:    

हथताऺय: 
 

अनगुभनकतााको नाभथय: 
हथताऺय: 


