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विहादी गाउँपाविका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

संिि २०७७ सािको काययविवि संख्या २ (विहादी गाउँपाविकाको व्यिसाय दिाय 

िथा नविकरण सम्बवधि काययविवि, २०७७) िा संशोिन 

 

विहादी गाउँपाविकाको व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बधिी काययविवि, २०७७ िा विवि 

२०७८।०७।२९ को काययपाविकािाट देहाय बिोवजि संशोिन गररएकािे स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बिोवजि विहादी गाउँपाविकाको 

स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बवधि काययविवि, २०७५ अनुसार सियसािारण सम्पणूयको 

जानकारीका िावग यो संशोविि काययविवि प्रकाशन गरेको छ । 



 

व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बधिी काययविवि २०७७ 

प्रथम पटक संशोधन : २०७८।०७।२९ 

प्रस्िािना : विहादी गाउँपाविका वित्र सञ्चावित एिं सञ्चािन हुने विविन्न व्यिसावयक गवतविवधहिाई काननूी दायरामा ल्याउन, 

व्यिसाय सञ्चािन मार्फ त गाउँपाविकाको आन्तररक आम्दानीिाई समेत टेिा पयुाफउन, स्िच्छ, मयाफवदत र प्रवतस्पधाफत्मक बजारको 

प्रिर्द्फन मार्फ त उपिोक्ताको वहत संरक्षण गनफ अवन स्थानीय सरकार र आम व्यिसायीहरुबीच समुधरु सम्बन्ध स्थावपत गद ैसाझेदारीमा 

आधाररत विकासिाई अगावि बढाउन बाञ्छवनय िएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा ११ (ञ) (६) बमोवजम 

विहादी गाउँपाविकाको प्रशासकीय कायफविवध वनयवमत गन े ऐन २०७५ को दर्ा ४ िे वदएको अवधकार प्रयोग गरी विहादी गाउँ 

कायफपाविकािे यो कायफविवध दहेाय बमोवजम संशोधन गरी िाग ूगरेको छ ।  

विहादी गाउँपाविकाको व्यिसाय दताफ तथा नविकरण सम्बन्धी कायफविवध, २०७७ को दर्ा ९ मा संशोधन : 

१. व्यिसाय निीकरण सम्बधिी व्यिस्था : प्रत्येक व्यिसायीिे व्यिसाय दताफ गरेको वमवतदवेि १ िर्फ वित्र आफ्नो व्यिसाय 

अवनिायफ रुपमा गाउँ कायफपाविकाको कायाफियमा नविकरण गररसक्न ुपनछे । म्याद सवकएको थप १ मवहना वित्र नविकरण 

गनफ आएमा जररिाना िाग्न ेछैन अन्यथा िावर्फक करको अिािा दर्ा १४ (ग) बमोवजम थप जररिाना िाग्नेछ । 

विहादी गाउँपाविकाको व्यिसाय दताफ तथा नविकरण सम्बन्धी कायफविवध, २०७७ को दर्ा १४ (१) (ग) मा संशोधन : 

२. कारिाही र जररिाना सम्बधिी व्यिस्था : 

१) बजार अनगुमनको क्रममा दहेायको अिस्था िेवटन गएमा दहेाय बमोवजमको तुरुन्त जररिाना गररनेछ :- 
जररिाना : 

क) मलू्यसचूी नरािमेा      रु १०००।- 

ि) प्रमाणपत्र नरािेमा      रु २०००।- 

ग) तोवकएको समय वित्र व्यिसाय दताफ तथा नविकरण नगरेमा: 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे ३ मवहना वित्र नविकरण गरेमा रु ३००/- 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे ६ मवहना वित्र नविकरण गरेमा रु ५००/- 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे ९ मवहना वित्र नविकरण गरेमा रु ८००/- 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे १२ मवहना वित्र नविकरण गरेमा रु १०००/- 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे २४ मवहना वित्र नविकरण गरेमा रु २०००/- 
- म्याद समाप्त िएको वमवतिे २४ मवहना सम्म पवन नविकरण नगरेमा व्यिसाय दताफ प्रमाणपत्र िारेज गरी व्यिसाय 

दताफ वकतािमा अवििेि राविनछे । यसरर िारेज िएको व्यिसाय पनु दताफ गराउन ुपरेमा कायफविवधको दर्ा ५ 

बमोवजम सरुु दताफकै विवध अनसुार गनुफ पनछे ।   
घ) म्याद नाघकेा सामाग्रीहरु बेचवििन गरेमा   रु १०,०००।- 

ङ) बजार मलू्य िन्दा चको मलू्यमा सामाग्रीहरु बेचििन गरेमा  रु ५०००।- 

च) प्रदवुर्त, र्ोहोर सामाग्रीहरु बेचवििन गरेमा   रु ५,०००।- 



२) उपदर्ा (१) बमोवजम जररिाना गररसके पश्चात् पवन कुनै व्यिसायीिे आफ्नो कमजोरी सोही सधुार नगरेको पाईएमा 

त्यस्ता व्यिसायीिाई सोही कसरुमा दोब्बर जररिाना गररनेछ । 

३) प्रचवित काननु र यस कायफविवध बमोवजम दताफ नगरर कुनपैवन व्यिसाय गाउँपाविका क्षेत्रवित्र सञ्चािन गरेको पाईएमा 

सम्बवन्धत व्यिसावयिाई ३० वदनको म्याद वदई व्यिसाय दताफ गनफको िावग पत्राचार गनुफ पनछे ।  

४) उपदर्ा ३ बमोवजम जनाउ वदएको वमवतिे ३५ वदन वित्र कायाफियमा व्यिसाय दताफ नगरेमा सम्बवन्धत व्यवक्त/व्यिसायी 

िाई गाउँपाविकाबाट प्रिाह हुने सिै वकवसमका सेिा सवुिधाहरु बन्द गररनछेन ् । साथै संवघय सरकार, प्रदशे सरकार,  

सरकारी वनकाय, सािफजवनक संस्थानको समन्ियमा त्यस्ता वनकायहरुबाट उपिब्ध िएका िा हुने सेिा सवुिधाहरु बन्द 

गनफ वसर्ाररस गररनेछ ।  

५) उपदर् ४ बमोवजम सेिा सवुिधा बन्द रािेको ६ मवहना वित्र पवन व्यिसाय दताफ नविकरण नगरर व्यिसाय सञ्चािन 

गरेमा कायाफियिे कर वतनफ अटेर गने व्यिसावयको व्यिसाय बन्द गरर िाग्न ेकर, जररिाना र अन्य दस्तरु प्रचवित नपेाि 

काननु बमोवजम सरकारी बाँकी सरह असिु उपर गनेछ ।  

 

आज्ञािे 
ध्रिु दयाि 

प्रमिू प्रशासकीय अवधकृत 

 

 

 


