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गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

 

खण्डः ४          सखंयाः४             असोज ११ गते आईतबार, २०७७ 

भाग-२ 

 

व्यवसाय दताा, नवीरकण तथा कर सम्बन्धी कायालवलध, २०७७ 

कार्यपालिकाबाट पारित लिलतिः २०७७।०६।०५ 

प्रस्तावनािः 

गाउँपालिका के्षत्रलित्र सञ्चािन हुने व्र्वसार्हरुको दताय, नवीकिण, लनर्िन ि खािेजी तथा व्र्वसार्हरुको वगीकिण 

सम्बन्धी लवषर्िा प्रकृर्ागत स्पष्टता ल्र्ाई व्र्वसार्ितै्री वाताविण लनिायण गनय ि व्र्वसार् कििाई व्र्वलस्थत एव ं

प्रिावकािी रुपिा कार्ायन्वर्न गनय वाञ्छनीर् िएकोिे, 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिकािे स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को अलधनिा िही र्ो कार्यलवलध बनाई 

िाग ूगिेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाि ि प्रािम्ििः (१) र्ो कार्यलवलधको नाि “व्र्वसार् कि सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७७” िहकेो छ । 

(२) र्ो कार्यलवलध गाउँपालिका के्षत्रिि िाग ूहुनेछ ि आलथयक ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि कि बझुाउन ुपने दालर्त्व िएको 

व्र्लि जहाँसकैु िह ेबसेको िए पलन लनजको हकिा सिते िाग ूहुनेछ । 

(३) र्ो कार्यलवलध स्थानीर् िाजपत्रिा प्रकाशन गिेको लिलतदलेख िाग ूहुनेछ । 

२. परििाषािः लवषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्ो कार्यलवलधिा, 

स्थानीय राजपत्र 
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(क) “ऐन” िन्नािे स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ख) “कि” िन्नािे ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्रको व्र्वसार्िा पूँजीगत िगानी, 

व्र्वसार्को प्रकृलत ि आलथयक कािोबािका आधाििा वगीकिण गिी दताय ि नवीकिणिा िगाउन सक्ने व्र्वसार् कििाई 

सम्झनपुछय ि र्ो शब्दिे व्र्वसार् किको अलतरिि प्रचलित काननू बिोलजि सो िा िाग्ने व्र्ाज वा हजायना वा शलु्क वा 

जरिवाना सितेिाई जनाउँछ । 

(ग) “कि अलधकृत” िन्नािे गन्र्ापधिुा गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत सम्झन ु पछय ि सो शब्दिे कि 

अलधकृतको रुपिा काि गनय लजम्िवेािी प्राप्त प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतद्वािा प्रत्र्ार्ोलजत अलधकाि प्रर्ोग गने 

गाउँपालिकाको कियचािीिाई सिते जनाउँछ । 

(घ) “कि एकाइ” िन्नािे गाउँपालिकािा कि सम्बन्धी काि, कािवाही ि लनणर्य गने लजम्िवेािी प्राप्त कार्यपालिकाको 

कार्ायिर् अन्तिगतको शाखा/ उपशाखा वा िाजस्व प्रशासनका िालग गठन गरिएको प्रशासलनक इकाइ सम्झन ुपछय । 

(ङ) “किदाता” िन्नािे ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि कि लतनुयपने दालर्त्व िएका व्र्लि, फिय वा संस्थािाई सम्झन ुपदयछ 

ि र्ो शब्दिे कि अलधकृतिे कुनै किको लवविण बझुाउन सचूना लदएको वा अरु कुनै कािबाही शरुु गिेको व्र्लििाई सिते 

जनाउँछ । 

(च) “कार्यपालिका” िन्नािे गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “कार्यलवलध” िन्नािे व्र्बसार् दताय, नवीकिण तथा कि सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७७ सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “कार्ायिर्” िन्नािे गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ ि र्ो शब्दिे गाउँपालिकाको संगठन 

संिचनािा िहकेो शाखा/उपशाखा वा िाजस्व प्रशासनका िालग गठन गरिएको प्रशासलनक इकाई वा वडा कार्ायिर् 

सितेिाई जनाउँछ । 

(झ) “गाउँपालिका” िन्नािे गन्र्ापधिुा गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “व्र्वसार्” िन्नािे गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चािन गरिने कुनै पलन प्रकािको उयोग, व्र्ापाि, पेशा वा र्स्तै अन्र् 

प्रकृलतका व्र्ावसालर्क कािोबाि सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “वडा कार्ायिर्” िन्नािे गन्र्ापधिुा गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतको वडा कार्ायिर्िाई सम्झन ुपदयछ । 

(ठ) “प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत” िन्नािे स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८४ बिोलजि लनर्िु 

गाउँपालिकाको प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

पररच्छेद २ 

व्यवसाय दताा, नवीकरण र वगीकरण सम्बन्धी व्यवस्था 
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३. दताय गिी व्र्वसार् सञ्चािन गनुयपनेिः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र व्र्वसार् सञ्चािन गनय चाहने व्र्लि वा संस्थािे 

अलििेख प्रर्ोजनको िालग गाउँपालिकािा व्र्वसार् दताय गनुयपनेछ । 

 ति, व्र्वसार् सञ्चािन गनुयपवूय प्रचलित काननू बिोलजि तोलकएको लनकार्बाट अनिुलत लिनपुने अवस्थािा सम्बलन्धत 

लनकार्बाट अनिुलत लिनपुने दालर्त्व सम्बलन्धत व्र्वसार् सञ्चािन गने व्र्लिको हुनेछ । 

(२) र्ो कार्यलवलध प्रािम्ि हुनु अगाव ैगाउँपालिकािा दताय नगिी सञ्चािन ििैहकेा व्र्वसार् सिते र्स कार्यलवलध बिोलजि 

अलनवार्य रुपिा दताय गिाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि व्र्वसार् दताय गने प्रर्ोजनका िालग कार्ायिर्िे लनलित अवलध तोकी व्र्बसार् दताय गिाउनका 

िालग अनसुचूी-१ बिोलजिको ढाँचािा सचूना प्रकाशन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको सचूनािाई कार्ायिर्िे िेलडर्ो, टेलिलिजन, पत्रपलत्रका िगार्त अन्र् उपर्िु संचाि 

िाध्र्िद्वािा प्रचाि प्रसािको व्र्बस्था लििाउन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (२) बिोलजि दताय नगिी सञ्चािन िएका व्र्वसार्िाई कार्ायिर्िे लनजिे लतनुय पने कि असिु उपि गिी 

व्र्वसार् बन्द गनय/गिाउन सक्नेछ ।   

४. व्र्वसार् दतायको िालग दिखास्त लदने ि दताय गनेिः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र व्र्वसार् सञ्चािन गनय चाहने व्र्लि वा 

संस्थािे अनसुचूी-२ िा उलल्िलखत ढाँचािा कार्ायिर्िा दिखास्त लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको दिखास्त लददँा दहेार्का लवविण तथा कागजात सिते संग्िन गिेको हुनपुनेछिः 

(क) व्र्वसार्ीको नेपािी नागरिकताको प्रलतलिलप ।  

(ख) प्रचलित काननू बिोलजि अन्र् लनकार्बाट व्र्वसार् दताय ि इजाजत प्राप्त गिेको प्रिाण पत्रको प्रलतलिलप । 

(ग) गिै नेपािी नागरिकको हकिा सम्बलन्धत दशेको नागरिकता वा नागरिक जलनने प्रिाण पत्रको प्रलतलिलप । 

(घ) सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफारिस । 

(ङ) कार्ायिर्िे तोकेको अन्र् लवविण तथा कागजातहरु । 

(च) सञ्चािकको दईु प्रलत पासपोटय साईजको फोटो । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि दिखास्त प्राप्त िएपलछ कार्ायिर्िे सो उपि आवश्र्क जाँचबुझ गिी आलथयक ऐनिा तोलकए 

बिोलजिको दताय शलु्क लिई व्र्वसार् दताय गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि व्र्वसार् दताय िएपलछ कि एकाईिे दताय िएको व्र्वसार्को लवविण अनसुचूी-३ बिोलजिको 

व्र्वसार् दताय लकताबिा उल्िेख गिी व्र्बसार्को िगत कार्ि गनेछ । 
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(५) उपदफा (३) बिोलजि व्र्वसार् दताय िएपलछ कि इकाईिे लनवदेकिाई अनसुचूी-४ को ढाँचािा व्र्वसार् दताय प्रिाण 

पत्र उपिब्ध गिाउनेछ । 

(६) वडा कार्ायिर्ि ै व्र्वसार् दताय गने व्र्बस्था लििाइएको अवस्थािा र्स दफा बिोलजि व्र्बसार् दतायको िालग 

दिखास्त लिने ि व्र्बसार् दताय गिी प्रिाण पत्र लदने कार्य सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्िे गनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि दताय िएका व्र्बसार्हरुको लवविण िालसक रुपिा कि एकाइिा पठाउन ुपनेछ । 

(८) कुनै व्र्लिको नाििा एउटै उद्दशे्र् िएको एकिन्दा बढी स्थानिा व्र्वसार् सञ्चािन गनुयपने िएिा प्रचलित काननूिा 

अन्र्था व्र्वस्था िएको अवस्थािा बाहके छुट्टाछुटै्ट व्र्वसार् दताय गिाउन ुपनेछ । 

(९) एक पटक व्र्वसार् दताय िएपलछ दताय खािेजीको लनवदेन नपिेसम्ि सो व्र्वसार् सञ्चािनिा िहकेो िानी कि असिू 

गरिनेछ । 

(१०) कार्ायिर्िे र्स दफा बिोलजि दताय िएका व्र्वसार्को प्रिाण पत्रको प्रलतलिलप सलहत दताय सम्बन्धी लवविण 

चौिालसक रुपिा सम्बलन्धत आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर् वा किदाता सेवा कार्ायिर्िाई सिते पठाउन ुपनेछ । 

५. व्र्वसार् नवीकिण गनुयपनेिः (१) दफा ४ बिोलजि दताय िएका ब्र्वसार्ीहरुिे वालषयक रुपिा ब्र्वसार् कि चिुा गिी 

ब्र्वसार्को नवीकिण गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कि चिुा गिी नवीकिण गिाउने कार्य प्रत्र्ेक आलथयक वषय लित्र गिाई सक्नपुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि किचिुा गिी नवीकिण गने कार्य चाि ुआलथयक वषयको आलिन िसान्त लित्र गने किदातािाई 

गाउँपालिकाको प्रचलित कानून बिोलजि छुट सलुवधा उपिब्ध गिाउन सलकनेछ । 

६. घमु्ती सेवा सञ्चािन गनय सलकनेिः (१) कार्ायिर्िे र्स कार्यलवलध बिोलजि व्र्वसार्को दताय, नवीकिण ि खािेजी 

सम्बन्धी कार्यको सहजताका िालग व्र्वसार्ीिाई पार्क पने स्थानिा घमु्ती सेवा सञ्चािन गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको घमु्ती सेवा सञ्चािनका िालग गाउँपालिकािा लिर्ाशीि व्र्वसालर्क तथा पेशागत संघ-

संस्थाहरुसँग सिन्वर् गनय सक्नेछ । 

७. व्र्बसार्को वगीकिण सम्बन्धी व्र्बस्थािः (१) गाउँपालिकािे व्र्बसार् कि प्रर्ोजनका िालग आफ्नो क्षेत्रलित्र 

सञ्चािन हुने व्र्बसार्िाई व्र्बसार्को लकलसि, कािोबाि तथा पूँजी िगानी एव ंस्थानगत अवस्था सितेका आधाििा 

अनसुचूी -५ िा उलल्िलखत ढाँचािा वगीकिण गनय सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि वगीकिण गने कार्य व्र्बसार् दताय गदायकै बखत गरिने ि सोको व्र्होिा व्र्बसार् प्रिाण पत्रिा 

नै उल्िेख गनपुनेछ । 

(३) कि अलधकृतिे व्र्बसार् कि लनधायिण गदाय उपदफा (१) बिोलजि कार्ि गरिएको वगीकिणिाई आधाि िानी गनुय 

पनेछ । 
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पररच्छेद - ३ 

लववरण हेरफेर सम्बन्धी व्यबस्था 

८. लवविण हिेफेि िएिा जानकािी गिाउनपुनेिः (१) किदातािे व्र्वसार् सञ्चािन गदाय लनवदेन साथ पेश गिेका लवबिणिा 

हिेफेि, परिवतयन वा नािसािी गनुयपने िएिा त्र्सको कािण पिेको लिलतिे तीस लदनलित्र लनवदेन िाफय त कार्ायिर्िा जानकािी 

लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन पिेिा कार्ायिर्िेआवश्र्क जाँचबझु गिी व्र्होिा िनालसव दलेखएिा लनवदेन पिेको 

पैतीस लदनलित्र लवबिण हिेफेि िएको कािण व्र्बसार्को प्रकृलत ि कािोबाि गने वस्त ुतथा सेवाको लकलसििा संशोधन हुने 

िहछे िने सो प्रकृलतको व्र्वसार्को िालग तोलकएको कि िकि ि लवविण हिेफेि वापत आलथयक ऐनिा तोलकएको दस्तिु लिई 

लवविण संशोधन गरिलदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि संशोधन गरिएको लवविणको व्र्होिा कि इकाइिे व्र्वसार् दताय लकताब ि प्रिाणपत्रिा सिेत 

उल्िेख गिी सोको लवविण पन्र लदन लित्र सम्बलन्धत आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर् वा किदाता सेवा कार्ायिर्िा पठाउनु 

पनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोलजि व्र्वसार्को प्रकृलत ि कािोबाि गने वस्त ुतथा सेवाको लकलसििा परिवतयन ि ैकार्ि हुने नर्ाँ 

प्रकृलतको व्र्वसार्को कि सालवकको प्रकृलतको व्र्वसार्को लनलित्त तोलकएको कििन्दा बढी िाग्ने िएिा सो फिक िकि 

िात्र असिु गरिनेछ ि कि िाग्ने अवस्थािा आगािी आलथयक वषयदलेख नर्ाँ कार्ि हुने दििे कि लिने गिी चाि ुआलथयक 

वषयको हकिा सालवककै प्रकृलत बिोलजि कि असिु गरिनेछ ।  

(५) र्स दफा बिोलजि लवविण हिेफेि सम्बन्धी कार्य वडा कार्ायिर् िाफय त हुने व्र्वस्था लििाइएको अवस्थािा हिेफेि 

िएको लवविण पन्र लदनलित्र कि इकाइ ि सम्बलन्धत आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर् वा किदाता सेवा कार्ायिर्िाई उपिब्ध 

गिाउन ुपनेछ । 

९. साझदेाि थपघट ि ठाउँसािी सम्बन्धी प्रकृर्ािः (१) एक व्र्लि वा एकिन्दा बढी व्र्लिको नाििा दताय कार्ि िएको 

व्र्वसार्िा साझदेाि थपघट गनुय पिेिा आवश्र्क कागजात सिते संिग्न िाखी कार्ायिर्िा लनवदेन लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन पिेिा सम्बलन्धत कि इकाइिे आवश्र्क जाँचबझु गिी चाि ुआलथयक वषय सम्िको कि 

असिु गिी आलथयक ऐनिा तोलकएको दस्तिु लिई प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको स्वीकृलतिे साझदेाि थपघट सम्बन्धी 

लवबिण कार्ि गिी सोको जानकािी सम्बलन्धत व्र्बसार्ी ि वडा कार्ायिर्िाई सिते लदन ुपनेछ । 

(३) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र एक स्थानिा सञ्चािनिा िहकेो व्र्वसार् गाउँपालिका क्षेत्रलित्र कै अको स्थानिा ठाउँसािीको 

िालग लनवदेन पिेिा कि इकाईिे आवश्र्क जाँचबझु गिी चाि ुआलथयक वषय सम्िको कि असिु गिी कार्ायिर्को िगत 

तथा व्र्वसार् दताय प्रिाण पत्रिा सिते लवबिण अध्र्ावलधक गरिलदन ुपनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बिोलजि ठाउँसािी िएको जानकािी सम्बलन्धत वडा तथा सालवकको वडा कार्ायिर् ि सम्बलन्धत 

आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर् वा किदाता सेवा कार्ायिर्िाई सिते लदनपुनेछ । 

(५) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र सञ्चािनिा िहकेो व्र्वसार् गाउँपालिका क्षेत्रिन्दा बालहि अको स्थानिा ठाउँसािीको िालग 

लनवदेन पिेिा कि इकाईि ेआवश्र्क जाँचबझु गिी चाि ुआलथयक वषय सम्िको कि असिु गिी कार्ायिर्को िगतिा लवबिण 

अध्र्ावलधक गिी ठाउँसािी जाने स्थानीर् तहिाई िेखी पठाई सोको जानकािी सम्बलन्धत व्र्बसार्ी ि वडा कार्ायिर्िाई 

सिते लदन ुपनेछ । 

(६) उपदफा (२), (४) ि (५) बिोलजिको जानकािी प्राप्त िएपलछ सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्िे आफ्नो व्र्वसार् िगत 

लकताबिा लवबिण जनाई िगत अध्र्ावलधक गनुय पनेछ । 

(७) उपदफा (५) बिोलजि िगत खािेजको िालग िेखी गएपलछ तोलकएको सिर्लित्र सम्बलन्धत कार्ायिर्िा गई 

व्र्वसार्को दताय िगत कार्ि गिाउन ुसम्बलन्धत व्र्बसार्ीको कतयव्र् हुनेछ । 

१०. लवविण िाग गनय ि लनदशेन लदनसक्नेिः (१) कुनै पेशा, व्र्वसार् वा व्र्ापािको सम्बन्धिा लवबिण बझुाउनु पने दालर्त्व 

िएको व्र्लििे लवबिण नबझुाएिा वा लवबिण दालखिा गदाय व्र्होिा फिक पािी दालखिा गिेको िनी शकंा गनय सलकने 

आधाि ि कािण िएिा कि अलधकृतिे लनजिाई आधाि ि कािण खोिी लवविण दालखिा गनय आदशे लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि आदशे प्राप्त िएिा सम्बलन्धत व्र्लििे सो आदशे प्राप्त िएको लिलतिे तीस लदनलित्र कि इकाइिा 

लवविण दालखिा गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको म्र्ादलित्र लवविण दालखिा गनय नसक्ने सम्बलन्धत व्र्लििे आधाि कािण खोिी सिर्ावधी 

थपको िालग लनवदेन लदएिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिे औलचत्र् हिेी तीस लदनसम्िको सिर्ावलध थप लदन सक्नेछ । 

(४) र्स कार्यलवलध बिोलजि दताय िएका पेशा वा व्र्वसार् संचािन गदाय सािालजक सदाचाि कार्ि िाख्न ुपनेछ ि र्स 

सम्बन्धिा कार्ायिर्िे लदने लनदशेनको पािना गने गिाउने दालर्त्व सम्बलन्धत व्र्वसार्ीको हुनेछ ।  

पररच्छेद ४ 

कर बुझाउने दालयत्व, कर लनधाारण र कर दालखिा 

११. कि बझुाउने दालर्त्विः (१) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलित्रको व्र्ापाि, व्र्बसार् वा सेवािा पूँजीगत िगानी ि आलथयक 

कािोबािका आधाििा बगीकिण गिी व्र्बसार् दताय ि नवीकिणिा सिाद्वािा स्वीकृत आलथयक ऐनिे तोकेको दििा व्र्बसार् 

कि िगाउने ि उठाउनेछ । 

(२) ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि व्र्बसार् कि बझुाउने दालर्त्व व्र्बसार् सञ्चािन गने व्र्लि वा लनजको प्रलतलनलधको 

हुनेछ । 
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(३) कुनै व्र्बसार्को सम्बन्धिा उपदफा (२) बिोलजि कि बझुाउने दालर्त्व एकिन्दा बढी व्र्लि उपि िहछे िने कि 

बझुाउने दालर्त्व सबैको सिान हुनेछ ि उनीहरुिध्र्े आपसी सहितीको जनुसकैु व्र्लििे कि बझुाउन सक्नेछ । 

ति, सबै किदाताबाट दािासाहीिे िाग गिी कि असुि गरिने छैन । 

(४) ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि कि लतनुयपने व्र्लि नाबािक िहछे िने लनजिे बझुाउन पने कि लनजको अलििावक वा 

लनजको संिक्षकिे लतनुयपनेछ । 

(५) ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि व्र्बसार् दताय गिाउने, तोलकएको सिर्िा लवबिण पेश गने, बझुाउन ुपने कि तथा शलु्क 

वा जरिवाना वा व्र्ाज हजायना सिर्ि ैदालखिा गने, कि अलधकृत वा कार्ायिर्िे िाग गिेको सचूना वा तथर्ांक सिर्ि ै

उपिब्ध गिाई सहर्ोग परु्ायउने दालर्त्व सिते किदाताको हुनेछ । 

१२. कि लनधायिणिः (१) किदातािे दफा ४ बिोलजि व्र्बसार् दताय गदाय पेश गिेको लवबिण ि परिच्छेद ३ बिोलजि हिेफेि 

िएको लवविण सितेका आधाििा कि अलधकृतिे कि लनधायिण गनेछ । 

(२) र्स कार्यलवलध बिोलजि किदातािे पेश गिेको लवविण गित वा झठुो दलेखएिा वा लवबिण र्थाथय दखेाएको िनी 

लविास गनय सलकने िनालसब कािण नदलेखएको अवस्थािा कि अलधकृतिे कि परिक्षण गिी कि लनधायिण गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि कि लनधायिण गनुयपने दलेखएिा कि अलधकृतिे किदातािाई आधाि ि कािण खिुाई आफ्नो 

स्पष्टीकिण पेश गनय पन्र लदनको सचूना लदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि सूचना प्राप्त िएकोिा किदातािे सचूनािा तोलकएको म्र्ाद लित्र आफ्नो स्पष्टीकिण पेश गनुय 

पनेछ । 

(५) कि अलधकृतिे उपदफा (४) बिोलजि तोलकएको म्र्ादलित्र स्पष्टीकिण पेश गिेकोिा सो सितेिाई आधाि िानी तथा 

स्पष्टीकिण पेश नगिेको अवस्थािा र्स दफा बिोलजि कि लनधायिण गनुय पनेछ । 

१३. कि लनधायिणको सचूनािः (१) दफा १२ बिोलजि कि अलधकृतबाट कि लनधायिण िएपलछ किदातािे बझुाउन ुपने कि 

िकि, स्थान, सिर् सीिा ि बैंक खाता नम्बि सिते उल्िेख गिी अनसुचूी-६ बिोलजिको ढाँचािा किदातािाई कि 

लनधायिणको सचूना लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि कि लनधायिणको सचूना प्राप्त िएपलछ किदातािे सो सचूनािा उलल्िलखत स्थान ि सिर् सीिालित्र 

कि दालखिा गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजि तोलकएको बैंक खातािा कि दालखिा गिेको अवस्थािा किदातािे त्र्सको बैंक िौचि 

कार्ायिर्िा बझुाउन ुपनेछ । 

(४) कार्ायिर्िे र्स कार्यलवलध बिोलजि लनधायिण गरिएको कि लवयतुीर् िाध्र्िबाट सिेत ििुानी गने व्र्वस्था लििाउन 

सक्नेछ । 
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१४. कि दालखिा गनुयपनेिः (१) किदातािे ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि प्रत्र्ेक आलथयक वषयको लनलित्त लतनुयपने कि िकि 

सोही आलथयक वषयको आषाढ िसान्तलित्र कार्ायिर्िा दालखिा गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलखएको िएता पलन किदातािे चाहिेा कुनै आलथयक बषयको कि िकि कार्ायिर्िे 

तोकेको बैंक खातािा अलघल्िो वषयिा सिते दालखिा गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि अलिि रुपिा कि दालखिा गदाय पाउने छुट सलुवधा गाउँपालिकाको प्रचलित काननूिा तोलकए 

बिोलजि हुनेछ । 

१५. कि दालखिाको लनस्सा लदनपुनेिः किदातािे ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि बुझाउन ुपने कि िकि दालखिा गिेपलछ 

कार्ायिर्िे किदातािाई तत्काि त्र्सको लनस्सा लदन ुपनेछ । 

१६. कि असिूी सम्बन्धी व्र्बस्थािः (१) ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि असूि उपि गनुयपने कि वापतको िकि किदातािे 

दफा १४ बिोलजि तोलकएको अवलधिा दालखिा नगिेिा कि अलधकृतिे प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतको पवूय स्वीकृलत लिई 

दहेार्को एक वा एकिन्दा बढी तरिका अपनाई कि असिू गनय सक्नेछिः 

(क) किदातािाई लफताय गनुयपने िए त्र्सिा कट्टी गिेि । 

(ख) नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकाि, गाउँपालिका वा सिकािी स्वालित्वका संघ संस्थाबाट किदातािे पाउने िकिबाट कट्टी 

गनय िगाएि । 

(ग) बैंक वा लवत्तीर् संस्थािा िहकेो किदाताको िकिबाट कट्टी गनय िगाएि ।  

(घ) किदाताको कािोबाि िोक्का गिेि । 

(ङ) किदाताको चि तथा अचि सम्पलत्त दावी वा िोक्का गिेि । 

(च) किदाताको सम्पलत्त एकैपटक वा पटकपटक गिी तोलकए बिोलजि लििाि लविी गिेि । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको प्रकृर्ा प्रािम्ि गनुयअलघ किदातािाई पन्र लदनको म्र्ाद सलहत लिलखत जानकािी गिाउनु 

पनेछ । 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बिोलजि लििािको कािवाही शरुु िएपलछ सो कािवाही सिाप्त हुनपुवूय कि दालखिा गनय 

ल्र्ाएिा बुझाउन बाँकी कि िकिको थप पाँच प्रलतशत शलु्क सलहत असिू गरिनेछ । 

(४) लििािबाट प्राप्त िकि किदातािे लतनुयपने कि िकििन्दा बढी िएिा बढी िएजलत िकि साठी लदनलित्र सम्बलन्धत 

किदातािाई लफताय लदनपुनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि िकि लफताय गदाय लनजिे उपिब्ध गिाएको बैंक खातािा जम्िा गरिलदन ुपनेछ । 

पररच्छेद ५ 
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व्यवसाय दताा खारेजी तथा दण्ड जररवाना 

१७. व्र्वसार् दताय खािेज गनय सलकनेिः (१) कुनै किदातािे व्र्बसार् बन्द गनय चाहिेा र्स ऐन बिोलजि िाग्ने कि बझुाई 

व्र्बसार् दताय खािेज गनय लनवेदन लदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन नपिेसम्ि व्र्वसार् सञ्चािनि ैिहकेो िानी कि असुि उपि गरिनेछ । 

(३) व्र्वसार्ीिे र्स कार्यलवलध बिोलजि दताय िएको व्र्वसार् बन्द गनय चाहिेा सोको कािण खोिी सम्बलन्धत वडा 

कार्ायिर्िा लनवदेन लदन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि लनवदेन प्राप्त िएपलछ वडा कार्ायिर्िे आवश्र्क जाँचबझु गिी चाि ुआलथयक वषयसम्िको कि 

िकि असिू गिी व्र्वसार् खािेजीको िालग कि एकाईिा लसफारिस सलहत पठाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि वडा कार्ायिर्बाट लसफारिस िै आएपलछ कि इकाइिे कागजात अध्र्र्न गिी िगत कट्टा बापत 

आलथयक ऐनिा तोलकएको दस्तिु लिई िगत कट्टा गिी सोको जानकािी सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्, व्र्बसार्ी ि सम्बलन्धत 

आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर् वा किदाता सेवा कार्ायिर्िाई लदनपुनेछ । 

(६) र्स दफािा अन्र्त्र जनुसुकै कुिा िेलखएको िएता पलन र्ो कार्यलवलध िाग ुहुन ुपवूय दताय िई लवगत दलेख नै सञ्चािनिा 

निहकेा व्र्वसार्को हकिा िगत कट्टाको िालग कार्ायिर्िे लनलित अवलध तोकी आवश्र्क प्रिाण सलहत लनवदेन पेश गनय 

सचूना प्रकाशन गनय सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि िगत कट्टा गदाय अपनाउन ुपने अन्र् कार्यलवलध सिर् सिर्िा कार्यपालिकािे तोलकलदए बिोलजि 

हुनेछ । 

१८. जरिवाना तथा थप दस्तिु िाग्नेिः (१) ऐन ि र्स कार्यलवलध बिोलजि कि बझुाउनपुने अवलधलित्र कि नबझुाएिा आलथयक 

ऐनिा तोलकएको दििा जरिवाना सलहत कि असिु गरिनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलखएको िएता पलन दफा १७ को उपदफा (६) बिोलजि िगत कट्टा हुने व्र्बसार्को 

हकिा र्स दफा बिोलजिको जरिवाना िगाइने छैन । 

१९. कि नलतनेको लवविण प्रकाशन गनय सक्नेिः गाउँपालिकािे ऐन तथा र्स कार्यलवलध बिोलजि लतनुय बझुाउन ुपने कि िकि 

दालखिा नगने व्र्लि वा संस्थाको नाि कार्यपालिकाबाट लनणर्य गिी सावयजलनक गनय सक्नेछ । 

२०. व्र्वसार् संचािन निएको लसफारिस लदनसक्नेिः (१) प्रचलित काननू बिोलजि दताय िएका व्र्वसार् लवलवध कािणिे 

सञ्चािनिा नै आउन नसलक व्र्बसार् वन्दका िालग सम्बलन्धत लनकार्को नाििा लसफारिस लिन चाहने व्र्लििे सोको 

लवस्ततृ कािण उल्िेख गिी संिव िएसम्िका प्रिाण संिग्न िाखी सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्िा लनवदेन लदन ुपनेछ । 
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 (२) उपदफा (१) बिोलजि लनवदेन प्राप्त िएपलछ वडा कार्ायिर्िे आवश्र्क जाँचबझु गिी व्र्होिा िनालसव दलेखन आएिा 

आलथयक ऐनिा तोलकएको दस्तिु लिई व्र्बसार् सञ्चािनिा निहकेो व्र्होिा खिुाई आफ्नो िगतिा कट्टा गिी व्र्वसार् 

खािेजीको िालग सम्बलन्धत लनकार्िा लसफारिस गने ि सोको जानकािी कि एकाइिाई सिते लदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि वडा कार्ायिर्बाट गरिने िगत सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध सिर् सिर्िा कार्यपालिकािे 

तोलकलदए बिोलजि हुनेछ । 

२१. व्र्वसार् दताय/नवीकिण नगिी संचािन गिेिा कािवाही हुनेिः (१) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र प्रचलित काननू ि र्स 

कार्यलवलध बिोलजि दताय वा नवीकिण नगिी व्र्वसार् संचािन गिेको पाइएिा कार्ायिर्िे सम्बलन्धत व्र्वसार्ीिाई पैलतस 

लदनको म्र्ाद लदई व्र्वसार् दतायको िालग पत्राचाि गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि व्र्वसार् दताय वा नवीकिणका िालग जनाउ लदएको लिलतिे पैलतस लदनलित्र व्र्वसार् दताय वा 

नवीकिण नगिेिा सम्बलन्धत व्र्लिको हकिा गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै लकलसिका सेवा सलुवधाहरु बन्द गनय सलकनेछ 

। 

(३) उपदफा (२) बिोलजि सेवा सलुवधा िोक्का िाखकेो तीन िलहनालित्र पलन व्र्वसार् दताय वा नवीकिण नगिी व्र्वसार् 

संचािन गिेिा गाउँपालिकािे बाँकी बक्र्ौता कि तथा जरिवाना दफा (१६) को उपदफा (१) बिोलजि असिु उपि गिी 

दताय खािेजीका िालग सम्बलन्धत लनकार्िा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजि दताय खािेजीका िालग िेखी पठाउनपुवूय त्र्स्ता व्र्वसार्ीको सचूी सावयजलनक गनय सलकनेछ । 

(५) र्स दफा बिोलजि व्र्बसार् वन्दको िालग सम्बलन्धत लनकार्िा िेलख पठाउन ुपवूय सम्बलन्धत व्र्वसार्ीिाई आफ्नो 

सफाई पेश गने पर्ायप्त िौका लदन ुपनेछ । 

पररच्छेद - ६ 

लवलवध 

२२. प्रलतलिलप लदन सक्नेिः (१) व्र्वसार्को दताय प्रिाणपत्र हिाएिा, च्र्ालतएिा वा र्स्तै अन्र् कािणिे नर्ाँ प्रिाणपत्र 

उपिब्ध गिाउन ुपने अवस्था िएिा कि इकाईिे आवश्र्क जाँचबझु गिी आलथयक ऐनिे तोकेको प्रलतलिलप दस्तिु लिई 

प्रलतलिलप प्रिाण पत्र जािी गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा िेलखएको िएता पलन नवीकिण गने िहि खािी निएको अवस्थािा नर्ाँ प्रिाण पत्र 

उपिब्ध गिाउँदा र्स दफा बिोलजिको दस्तिु िाग्ने छैन । 

२३. प्रोत्साहन गनय सक्नेिः गाउँपालिकाि ेएकि िलहिा, सीिान्तकृत ि उत्पीलडत वगय तथा लवपन्न र्वुाको उयिशीिता 

लवकासिाई र्ोगदान परु्ायउन ेप्रकृलतका व्र्बसार्िाई प्रवर्द्यन गनय आलथयक ऐन तथा वालषयक नीलत तथा कार्यिि िाफय त 

आवश्र्क व्र्बस्था गनय सक्नेछ । 
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२४. श्रलिक सम्बन्धी व्र्वस्थािः व्र्वसार्ीिे नेपािको प्रचलित श्रि ऐन तथा श्रिसँग सम्बलन्धत प्रचलित लनर्ि काननूको 

पणूय पािना गनुयपनेछ । 

२५. फोहोििैिा तथा वाताविण व्र्वस्थापनिः (१) संघीर् तथा प्रदशे काननू बिोलजि प्रािलम्िक वाताविणीर् पिीक्षण तथा 

वाताविणीर् प्रिाव िलू्र्ाङ्कन गिी सञ्चािन गनुयपने व्र्बसार्को हकिा प्रचलित काननू बिोलजि सम्बलन्धत लनकार्को 

स्वीकृलत लिन ुपने दालर्त्व सम्बलन्धत व्र्बसार्ीको हुनेछ । 

 (२) गाउँपालिकालित्र सञ्चािन हुने उयोग वा व्र्वसार्िे उत्पादन वा उत्सजयन गिेको फोहोिििैा ि प्रदषुणको व्र्वस्थापन 

गने लजम्िवेािी स्वर्ि ्व्र्बसार्ीको नै हुनेछ । 

 (३) व्र्बसार् सञ्चािनको िििा उत्पादन हुने औयोलगक, स्वास्थर् संस्थाजन्र् ि हानीकािक फोहोिििैा बाहकेको अन्र् 

साधािण फोहोिििैा गाउँपालिकािे चाहिेा तोकेको सेवा शलु्क लिई व्र्बस्थापन गरिलदन सक्नेछ । 

२६. व्र्वसार्ीिे सािालजक उत्तिदालर्त्व बहन गनुयपनेिः (१) व्र्वसार्ीिे प्रचलित काननू बिोलजि तोलकएको नाफाको अशं 

सािालजक उत्तिदालर्त्व शीषयकिा छुट्र्ाई गाउँपालिकालित्र सािालजक सेवािा खचय गनुय पनेछ । 

 (२) कार्ायिर्िे स्थानीर् आवश्र्कता ि औलचत्र्का आधाििा व्र्वसार्ीिाई सािालजक उत्तिदालर्त्व शीषयकिा 

छुट्र्ाइएको िकि खचय गने क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । 

(३) र्स दफा बिोलजि सािालजक सेवािा गरिएको खचयको लवविण व्र्बसार्ीिे कार्ायिर्िा उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

२७. वडा कार्ायिर्को लजम्िवेािीिः (१) आफ्नो वडालित्र सञ्चािनिा िहकेा व्र्ापाि, व्र्वसार्को अलििेख अनसुचूी -७ 

बिोलजिको ढाँचािा अयावलधक गिी सोको लवविण िाख्ने लजम्िवेािी सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बिोलजि वडा कार्ायिर्िा लवविण अध्र्ावलधक नहुदँासम्ि गाउँपालिका के्षत्रलित्रको सम्पणूय लवविण कि 

इकाइिा िालखनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुिा िेलखएको िएता पलन दफा (९) बिोलजि साझदेाि थपघट तथा व्र्वसार्को ठाउँसािी 

सम्बन्धी कार्य कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट सम्पादन गरिनेछ । 

२८. अलधकाि प्रत्र्ोजन गनय सलकनेिः र्स कार्यलवलध कार्यन्वर्नको िालग कार्यपालिका वा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतिा 

लनलहत िहकेो अलधकाि िातहतका कि अलधकृतिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सलकनेछ । 

२९. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाििः (१) र्स कार्यलवलध कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा कुनै बाधा अड्काउ पिेिा सो 

फुकाउने अलधकाि कार्यपालिकािाई हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिकोअलधकािको प्रर्ोग गदाय ऐन ि र्स कार्यलवलधको ििूितू कुिािाई असि नपने गिी िात्र गनय 

सलकनेछ । 

३०. बचाउिः (१) र्स कार्यलवलधिा िेलखएका कुिािा र्सै बिोलजि ि निेलखएको कुिािा प्रचलित काननू बिोलजि हुनेछ । 
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 (२) र्स अलघ गाउँपालिकाबाट िए गिेका कािहरु र्सै कार्यलवलध बिोलजि िए गिेको िालननेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-१ 

(दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बलन्धत) 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गणशेपिु, डडेल्धिुा । 

व्यवसाय दताा गने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

प्रथि पटक प्रकालशत लिलत २०..।...।.... 

नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८, स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५८ तथा र्स गाउँपालिकाको व्र्बसार् 

दताय नलवकिण तथा कि व्र्बस्थापन कार्यलवलध, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (२) बिोलजि हािसम्ि गाउँपालिकािा 

दताय नगिी सञ्चािनिा िहकेा कुनै पलन प्रकािको उयोग, व्र्ापाि, पेशा वा र्स्तै अन्र् प्रकृलतका व्र्ावसालर्क कािोबाि गने 

व्र्लि, फिय वा कम्पलनिे र्ो सचूना प्रकाशन िएको ३५ (पैलतस) लदनलित्र दहेार्का लवबिण तथा कागजात संिग्न िाखी 

गाउँ/नगिपालिकाको कार्ायिर् वा सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्िा लनवदेन लदन ुहुन सम्बलन्धत सबैको जानकािीको िालग र्ो 

सचूना प्रकालशत गरिएको छ । र्स सचूनाको म्र्ाद लित्र लनवदेन पेश नगिी सञ्चािन हुने व्र्बसार्िाई गाउँपालिकाको 

व्र्बसार् दताय, नवीकिण तथा कि व्र्बस्थापन कार्यलवलध, २०७७ को दफा १६ बिोलजि लनजिाई कार्ायिर्बाट लफताय 

गनुयपने िए त्र्सिा कट्टी गिेि वा नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकाि, गाउँपालिका वा सिकािी स्वालित्वका संघसंस्थाबाट 

किदातािे पाउने िकिबाट कट्टी गनय िगाएि वा बैंक वा लवत्तीर् संस्थािा िहकेो किदाताको िकिबाट कट्टी गनय िगाएि वा 

किदाताको कािोबाि िोक्का गिेि वा किदाताको चि तथा अचि सम्पलत्त दावी वा िोक्का गिेि वा किदाताको सम्पलत्त 

एकैपटक वा पटकपटक गिी लििािलविी गिेि लनजबाट लिनपुने व्र्बसार् कि असिू उपि गिी सोही कार्यलवलधको दफा ३ 

को उपदफा (५) बिोलजि व्र्बसार् बन्दको कािवाही सिते चिाउन सलकनेछ । 
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(क) व्र्वसार्ीको नेपािी नागरिकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप 

(ख) प्रचलित काननू बिोलजि सम्बलन्धत लनकार्बाट व्र्वसार् दताय ि इजाजत प्राप्त गिेको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप 

(ग) गिै नेपािी नागरिकको हकिा सम्बलन्धत दशेको नागरिकता वा नागरिक जलनने प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप 

(घ) सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफारिस वा सिजलिन िचुलु्का 

(ङ) व्र्बसार् सञ्चािनिा िहकेो अवलध खलु्ने कागजातहरु (घि िाडा, पानी लवजिुी लतिेको िलसद, कि कार्ायिर्िा कि 

बझुाएको िलसद वा अन्र् र्स्तै कागजात) 

(च) सञ्चािकको दईु प्रलत पासपोटय साईजको फोटो । 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 

 

अनुसूची-२ 

(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यवसाय दताा/नवीकरण लनवेदन फाराम 

श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतज्र्,ू 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिका, 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गणशेपिु, डडेल्धिुा । 

लवषयः व्यवसाय दताा/नवीकरण सम्बन्धमा । 

ििैे/हािीिे लनम्न स्थानिा सञ्चािन गनय िागेको व्र्वसार् दताय गनय/सञ्चािन गिेको व्र्बसार् नवीकिण गनय आवश्र्क 

कागजात सलहत दिखास्त गनय आएका छु/छौं । लनर्िानसुाि िाग्ने कि बझुाउनकुो साथै गाउँ/नगिपालिकाबाट सिर्-सिर्िा 

लदइने आदशे/लनदशेन सिेत पािन गनय िञ्जिु छु/छौं । साथै ििेै/हािीिे पेश गिेको कागजात तथा लवविणहरु ठीक साँचो 

िहकेो ि फिक पिे काननू बिोलजि कावायही िएिा िञ्जिु छु/छौं । 

१. व्र्वसार्ीको नाि, थििः ............................................................... 

(फिय कम्पनीको हकिा िखु्र् व्र्लिको नाि) 

२. व्र्बसार्ीको स्थार्ी ठेगाना ................ लजल्िा ................. गा.पा./न.पा. ............... वडा नं. ......... िागय 

.................... घि नं. ...... 



14 

 

३. व्र्बसार्ीको बाबकुो नाि, थििः .............................................. 

४. व्र्वसार् िहने स्थानको ठेगानािः वडा नं. ..... िागय .......... घि नं. ..... 

५. सम्पकय  फोन नं. .......... .... ........ िोबाईि नं. ........ .... ......... इििेिः................ 

६. िाडािा िएको िए व्र्वसार् िहने घि ि जग्गा धनीको नाि, थि ...................................................... 

७. घि जग्गा धनीको ठेगाना ..................... वडा नं................. घि नं. ......................... 

८. व्र्वसार्को लवविण/प्रकृलतिः ......................................................... 

९. पूँजी िगानी रु. .................................. 

१०. फिय/कम्पनीको नाििः ................................... 

११. परिचर् पाटीको साइजिः (िम्बाई ......... ........ चौडाई .... .... ..... ...... वगयलफट .... .... ..........) 

१२. अन्र्त्र दताय िएको िए, दताय नं. ................... /कार्ायिर्िः ............... 

१३. संिग्न कागजातहरुिः 

क) आफ्नै घि जग्गा िए जग्गा धलन प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप-१ वा िाडािा बस्ने िए िाडा िकि ि ििुानी तरिका सिते 

खिेुको वहाि सम्झौतापत्र-१, 

ख) नागरिकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप-१ वा लवदशेी नागरिकको हकिा नेपािलस्थत िाजदतुावासबाट व्र्वसार्ीको नाििा 

जािी कागजात-१, 

ग) व्र्वसार्ीको हािसािैको पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत, 

घ) फिय कम्पनी िएिा दताय, इजाजत प्रिाणपत्र 

ङ) आन्तरिक िाजस्व कार्ायिर्िा अलघल्िो आ.व.सम्िको कि लतिेको किदाता प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप । 

 

............................ 

लिलतिः .........................       लनवदेकको दस्तखत 

 

 

कायाािय प्रयोजनका िालग मात्रः 
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लनवदेन दस्तिुिः ................... दताय शलु्क ................... आ.ब. ....................... को व्र्वसार् कि ................... 

परिचर् पाटी दस्तिु ......................... जरिवाना ......................... जम्िा रु ......................... िाग्ने व्र्होिा प्रिालणत 

गदयछु । लनजको व्र्वसार् प्रिाणपत्र नं. (नवीकिणको हकिा) .......................... िहकेो छ । 

 

.................     .......................              ..................... 

पेश गने      लसफारिस गने      स्वीकृत गने 

लिलत      लिलत       लिलत 

 

 

अनुसूची-३ 

(दफा ४ को उपदफा (४) सँग सम्बलन्धत) 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिका 

गाउँ कायापालिकाको कायाािय, गणेशपुर, डडेल्धुरा  

सुदुरपलिम प्रदेश, नेपाि 

व्यवसाय दताा लकताब 

आ.व. .............. 
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 द
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अनुसूची-४ 

(दफा ४ को उपदफा (५) सँग सम्बलन्धत) 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गणशेपिु, डडेल्धिुा 

सदुिुपलिि प्रदशे, नेपाि 

व्यवसाय दताा प्रमाणपत्र 

 

          लिलतिः  

किदाता नं. ................. दताय लिलतिः ……………..                                 प्रिाणपत्र न.ं ....... 

............... लजल्िा ............................ गाउँ/नगिपालिका वडा न.ं....... बस्ने श्री .................................िाई लनजको नाििा लनम्न 

लवविण अनसुािको व्र्वसार् दताय गिी र्ो प्रिाणपत्र जािी गरिएको छ । 

व्र्वसार्को नाििः ..................................... व्र्वसार्ीको ना. प्र.न.ं .......... जािी गन ेलजल्िािः ........... जािी लिलतिः ..................... 

व्र्वसार् सञ्चािन िएको वा हुन ेलिलतिः ..........................  व्र्वसार् िहने स्थानिः .......................बाटोको नाििः .................... घि 

नं. ............... टोि ..................... व्र्वसार् िहने घि/जग्गाधनीको नाििः .............................................. 

व्र्वसार्को प्रकृलतिः ............................................पूँजी िगानी (रु.िा) ...............................व्र्बसार्को वगयिः ...........  

परिचर् पाटीको साइजिः ............................. 



17 

 

............     ..................     ..................... 

संचािक     तर्ाि गने                  जािी गन े

१) व्र्बसार्ीिे प्रत्रे्क आलथयक वषयको िालग तोलकएको व्र्बसार् कि उि आ.व. को आषाढ िलहनालित्र बझुाई प्रिाणपत्र नवीकिण गनुयपनछे 

। गाउँपालिकाबाट स्थिगत रुपिा व्र्वसार् कि टोिी खटाइएको अवस्थािा व्र्वसार्ीको कार्यस्थिि ैव्र्वसार् प्रिाणपत्र नवीकिण गनय 

सलकनेछ । 

२) व्र्वसार् गिी आएको स्थान परिवतयन गनय पिेिा वडा कार्ायिर्को लसफारिसिा गाउँ/नगिपालिकाबाट पवूय स्वीकृलत लिनपुनछे । 

३) व्र्वसार् बन्द गनुय पिेिा व्र्वसार्ीिे गाउँ/नगिपालिकाको सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफारिसिा कि एकाईबाट व्र्वसार् बन्द िएको 

जनाउ पत्र अलनवार्य रुपिा लिनपुनछे । अन्र्था व्र्वसार् चािनुै िहकेो िानी सािवसािी रुपिा कि िाग्नेछ । 

४) र्ो प्रिाणपत्र व्र्वसार् गिेको स्थानिा सबैिे दलेखन ेगिी िाख्न ुपनछे । र्स्तो प्रिाणपत्र गाउँ/नगिपालिकाको कियचािीहरुिे हनेय चाहकेो 

बखतिा तुरुन्त दखेाउन ुपनछे । 

५) व्र्वसालर्क गलतलवलध सञ्चािन गदाय बाि श्रलिकहरु प्रर्ोग गनय पाइने छैन । र्लद सो गिेको पाइएिा प्रचलित काननू बिोलजि कािवाही 

गिी व्र्वसार् दताय खािेजी सिते गनय सलकनछे । 

६) व्र्वसार्बाट उत्पादन हुन ेफोहोिििैा उलचत व्र्वस्थापन गने दालर्त्व व्र्वसार्ी स्वरं्को हुनछे । 

७) व्र्वसार् सञ्चािनको लसिलसिािा गाउँ/नगिपालिकाबाट सिर् सिर्िा लदन ेलनदशेनको पािना गनुय व्र्वसार्ीको कतयव्र् हुनछे । 

८) उल्िेलखत शतयनािाहरु पािना नगिेिा गाउँ/नगिपालिकािे जनसुकैु बखतिा पलन र्ो प्रिाणपत्र िद्द गिी व्र्वसार् बन्दको कािवाही सिते 

गनय सक्नछे । 

९) र्ो प्रिाणपत्र गाउँ/नगिपालिकाको स्थानीर् कि प्रर्ोजनको िालग जािी गरिएको हो । कुन ैपेशा वा व्र्वसार् प्रचलित काननू बिोलजि कुन ै

लनकार्बाट अनिुलत लिएि िात्र सञ्चािन गनुयपने िएिा सो सिेत लिएि िात्र सञ्चािन गनुय पनेछ ।  

नवीकरण सम्बन्धी लवबरण 

क्र. सं. आलथाक वषा नवीकरण 

गरेको लमलत 

कर तथा शुल्क 

र जररवाना 

लतरेको रलसद 

नं. 

 

रलसदको 

लमलत 

 

नवीकरण 

गनेको 

दस्तखत 
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अनुसूची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यबसाय वगीकरणको ढाँचा 

क्र.सं. ब्यवसायको लकलसम दताा 

दस्तुर 

वालषाक कर 

क वगा ख वगा ग वगा 

१ ब्यापाररक वस्तु  

 

 १ करोड भन्दा 

बढी पँुलज 

िगानी भएका 

वा लडिर 

५ िाख देलख 

१ करोड सम्म 

पँुलज िगानी 

भएका 

५ िाख भन्दा 

कम पँुलज 

िगानी भएका 

 

१.१ लडपाटयिने्ट स्टोि     

१.२ ज्वििी, इिेक्रोलनक्स आलद     

१.३ लनिायण साििी, फलनयलसङ्ग, लवयलुतर् 

साििी, पेन्ट आलद 

    

 इटा वािवुा लडपो, पेरोलिर्ि पदाथय     

१.४ सवािी साधन, िलेसनिी तथा िलेसनिी 

पाटयस,् िबु्रीकेन्टस आलद 

    

१.५ सव ैलकलसिका औषलध पसि     
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१.६ दलैनक उपिोग्र् खाय पदाथय, कपडा, 

कस्टिलेटक, िाँडा, जतु्ता पसि  

आलद 

    

१.७ क्र्रुिर्ो, स्टेशसनिी तथा पसु्तक पसि  

फिफुि, सागसब्जी, िासु 

    

१.९ अन्र् ब्र्ापारिक वस्त ु     

२. लवषेशज्ञ सेवा  संस्थागत  ब्यलिगत 

२.१ लचलकत्सक ि इलन्जलनर्ि     

२.२ सेर्ि दिाि, काननू ब्र्वसार्, 

िेखापढी, लवज्ञापन, िेखापरिक्षक, 

िनेपावि सप्िार्सय, पेन्टि, सिरे्ि, 

िालफ्टङ्ग, कालियङ्ग आलद 

    

२.३ अनसंुधान, सिरे्ि, अनवुादक आलद 

 

    

३.  सेवा ब्यवसाय   ठूिा मझौिा साना 

३.१ लनिायण ब्र्वसार्     

३.२ ढुवानी सेवा     

३.३ र्ातार्ात सेवा     

३.४ ब्र्लुट पाियि, िसाज, शिैनु, पेलन्टङ्ग 

आलद 

    

३.५  

 

पालटय प्र्ािेस, टेन्ट हाउस, क्र्ाटरिङ्ग 

आलद 

    

३.६  

 

केवि, इन्टिनेट, एफएि, िेलडर्ो, 

कम्र्लुनकेशन, फोटो आलद 

    

३.७  

 

िेस्टुिा, खाजा घि, लिठाई पसि, दधु दही 

पसि आलद 

    

३.८  िियत तथा लसिाई कटाई सेवा     

३.९  रिर्ि स्टेट     

३.१०  पिु हाउस, लजि, साउना आलद     

३.११  अन्र् सेवा     

४ उद्योग  ५ करोड भन्दा 

बढी पँुलज 

िगानी भएका 

१करोड देलख 

५ करोड सम्म 

१ करोड भन्दा 

कम पँुलज 

िगानी भएका 
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 पँुलज िगानी 

भएका 

 

 

४.१ स्थानीर् कच्चा पदाथय उपर्ोग गरि 

संचालित इटा उयोग 

    

 पानी उयोग     

४.२ वािवुा, ढुङ्गा जस्ता खानी जन्र् पदाथय 

प्रसोधन गने उयोग 

    

४.३ पर्यटन ििुक उयोग (होटि, िज, 

रिसोटय,िेषु्टिेण्ट, रािि एजने्सी,स्कीङ्ग, 

ग्िाईलडङ्ग आलद) 

    

४.४ उत्पादन ििूक उयोग (छापाखाना, 

चिलचत्र, प्िाईउड, ह्यिुपाईप, 

प्र्ानि,िीि, ब्िक, काजग, 

काठ,प्िास्टीक, औषधी आलद) 

    

४.५ कृलषिा आधारित उयोग (चािि लिि, 

लवस्कुट, वकेिी, पोल्री, डेिी, लशत 

िण्डाि, दाना आलद) 

    

४.६ अन्र् उयोग     

५ लवलिय सेवा     

५.१ बैंक, लवकास बैंक/फाईनान्स ि िधलुवत्त 

संस्थाको िखु्र् कार्ायिर् 

    

५.२ बैंक, लवकास बैंक/फाईनान्स ि िधलुवत्त 

संस्थाको शाखा कार्ायिर् 

    

५.३ लविा कम्पनी, सहकािी ि िदु्रा सटही     

६. स्वास््य सेवा  १०करोड भन्दा 

बढी पँुलज 

िगानी भएका 

१ करोड देलख 

१०करोडसम्म 

पँुलज िगानी 

भएका 

१ करोड भन्दा 

कम पँुलज 

िगानी भएका 

६.१ लनजी के्षत्रवाट संचालित 

नलसयङ्ग होि तथा अस्पताि 

    

६.२ लक्िलनक तथा ल्र्ाव, लफलजर्ोथेिापी     

६.३ अन्र् स्वास्थर् सेवा     
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७. लशक्षा सेवा  उच्च लशक्षा माध्यलमक 

तह 

आधारभूत तह 

 

७.१ संस्थागत लवयािर्     

७.२ िाषा प्रलशक्षण     

७.३ तालिि केन्द्र तथा अन्र् शलैक्षक सेवा     

८ िालथ नपिेका अन्र्      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ६ 

(दफा १३ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

व्यवसाय कर लनधाारण 

किदाता परिचर्पत्र नं. ..................................... 

किदाताको नाििः........................................... 

ठेगानािः................................................. 

कि लनधायिण गिेको आलथयक वषयिः............................. 

कि लनधायिण गिेको लिलतिः ................................... 

लस.नं. व्र्वसार्को लवविण 

 

कि िाग्ने 

कुि िकि 

......... 

प्रलतशतिे 

कार्ि हुने कि 

अलिि 

दालखिा 

गिेको िकि 

अब दालखिा 

गनय बाँकी 

िकि 

 

कैलफर्त 
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 गत लवगत वषयको 

बक्र्ौता 

     

जम्िािः 

 

     

 

कर अलधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची-७ 

(दफा २७ को उपदफा (१) सँग सम्बलन्धत) 

गन्र्ापधिुा गाउँपालिका 

..........नं. वडा कार्ायिर् 

सदुिुपलिि प्रदशे, नेपाि 

वडामा रहेका व्यवसायको लववरण 

क्र.

स. 

व्यवसायीको नाम व्यवसाय/फमा

को नाम 

 

ठेगाना 

 

सम्पका  नं. 

 

दताा/नवीकरण 

भए/नभएको 

(आलथाक वषा समेत 

उल्िेख गने) 

कैलफयत 
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आज्ञािे 

लदलिप कुिाि तािाङ 

प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 


