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सिं ि २०७७ सािको काययविवि संख्या २

विहादी गाउँपाविकाको व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बन्िी काययविवि, २०७७

व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बन्िी काययविवि २०७७
प्रस्िािना : विहादी गाउँपाविका वित्र सञ्चावित एिं सञ्चािन हुने विविन्न व्यिसावयक गवतविविहिाई काननू ी दायरामा ल्याउन,
व्यिसाय सञ्चािन मार्फ त गाउँपाविकाको आन्तररक आम्दानीिाई समेत टेिा पयु ाफउन, स्िच्छ, मयाफवदत र प्रवतस्पिाफत्मक बजारको
प्रिर्द्फन मार्फ त उपिोक्ताको वहत सरं क्षण गनफ अवन स्थानीय सरकार र आम व्यिसायीहरुबीच समु िरु सम्बन्ि स्थावपत गदै साझेदारीमा
आिाररत विकासिाई अगावि बढाउन बाञ्छवनय िएकोिे विहादी गाउँपाविकाको प्रशासकीय कायफविवि वनयवमत गने ऐन २०७५ को
दर्ा ४ िे वदएको अविकार प्रयोग गरर विहादी गाउँ कायफपाविकािे यो कायफविवि तयार गरर िागु गरे को छ ।
पररच्छे द - १
प्रारवम्भक
१. सवं िप्त नाि र प्रारम्भ :

(१) यस कायफविविको नाम "विहादी गाउँपाविका व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बन्िी काययविवि - २०७७"
रहेको छ ।

(२) यो कायफविवि गाउँ कायफपाविकाबाट स्िीकृ त िएको वमवत देवि िागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथफ निागेमा यस कायफविविमा :क) "कायाफिय" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको कायाफिय सम्झनपु नेछ ।
ि) "शािा" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकामा रहेका सम्बवन्ित विषयगत शािा सम्झनपु नेछ ।
ग) "ििा कायाफिय" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविका अन्तगफतका ६ िटै ििा कायाफियहरु सम्झनपु नेछ ।
घ) "अध्यक्ष" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको अध्यक्ष सम्झनपु नेछ ।
ङ) "उपाध्यक्ष" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको उपाध्यक्ष सम्झनपु नेछ ।
च) "कायफपाविका सदस्य" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको कायफपाविका सदस्यहरुिाई सम्झनपु नेछ ।
छ) "प्रमि
ु प्रशासकीय अविकृ त" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको प्रमि
ु प्रशासकीय अविकृ त सम्झनपु नेछ ।
ज) "ििा सवमवत" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविकाको ६ िटै ििाका ििा सवमवतहरु सम्झनपु नेछ ।
झ) "व्यिसायी" िन्नािे यस विहादी गाउँपाविका वित्रका सम्बवन्ित व्यिसायी, व्यवक्त िा संस्था सम्झनपु नेछ ।
ञ) "कायफविवि" िन्नािे "व्यिसाय दताफ तथा नविकरण सम्बन्िी कायफविवि - २०७७" सम्झनपु नेछ ।
ट) "कर" िन्नािे गाउँपाविका सँग सम्बवन्ित प्रचवित ऐन, वनयमाििी र यो कायफविवि बमोवजम विहादी गाउँ पाविकाको
आफ्नो क्षेत्रवित्रको व्यिसायमा पवँु जगत िगावन, आवथफक कारोिार, क्षेत्रगत एिम् व्यापाररक महत्िको आिारमा
िगाउन सक्ने व्यिसाय करिाई सम्झनपु दफछ र यो शब्िे व्यिसाय करको अवतररक्त िाग्ने थप शल्ु क, कर , दताफ,
जररिाना समेतिाई जनाउँदछ ।
ठ) "कर अविकृ त" िन्नािे यो कायफविवि बमोवजम कर अविकृ तको काम गने प्रमि
ु प्रशासकीय अविकृ त िा वनजिे
तोके को कमफचारीिाई संझनपु दफछ ।
३. िेत्र : यस विहादी गाउँपाविका क्षेत्र वित्रका सिै व्यिसायीहरुिाई यस कायफविवििे समेट्नछ
े ।

४. विषय िेत्र : विषयगत क्षेत्र अन्तगफत करका दायरा वित्र देहायका क्षेत्रहरु पनेछन् ।
क) दैवनक उपिोग्य सामाविहरु िाद्यान्न, थोक तथा िद्रु ा पसि

ज) मासु पसि / फ्रेस हाउस

ि) होटि व्यिसाय

झ) िकफ सर्

ग) पशपु ािन र्मफ

ञ) ब्यवू ट पािफर

घ) नसफरी

ट) जनरि स्टोर

ङ) उद्योग तथा कि कारिाना

ठ) बाि काट्ने पसि

च) कृ वष र्मफ

ि) अन्य

छ) औषवि पसि

पररच्छे द - २
व्यिसाय दिाय सम्बन्िी व्यिस्था
५. व्यिसाय दिाय प्रकृया :
१) व्यिसाय दताफ गनपफु ने : प्रत्येक व्यिासायीिे गाउँकायफपाविकाको कायाफियमा आ-आफ्नो व्यिसाय अवनिायफ रुपमा
दताफ गनपफु नेछ ।
२) दर्ा ६ (१) बमोवजम ररतपिु फक वनिेदन परे पवछ कायाफियिे आिश्यक छानविन गरी यस कायफविवि बमोवजम व्यिसाय
दताफ गनपफु नेछ र सो को अवििेि अनसु चू ी ४ बमोवजमको दताफ वकतािमा राख्नपु नेछ ।
३) सचू ना प्रकाशन गररने : व्यिसाय दताफको िावग सचू ना स्थावनय सचं ार माध्यमबाट प्रकाशन गररनेछ ।
४) तोवकएको समयवित्र व्यिसाय दताफ गनपफु ने : हाि सञ्चािनमा रहेका सम्पणू फ व्यिासायीिे २०७७ मवं सर मसान्त सम्ममा
अवनिायफ दताफ गररसक्नपु नेछ । साथै नयाँ व्यिसाय संचािन गने व्यिसायीिे व्यिसाय सञ्चािन गरे को वमवतिे १ मवहना
वित्र अवनिायफ आफ्नो व्यिसाय दताफ गररसक्नु पनेछ ।
६. दिायका िावग आिश्यक कागजािहरु :
१) व्यिसाय दताफका िावग व्यिसावयिे देहायका कागजातहरु सवहत अनसु चू ी ३ बमोवजमको ढाँचामा गाउँकायफपाविकाको
कायाफियमा वनिेदन पेश गनपफु नेछ ।
क) हािसािै विचेको २ प्रवत र्ोटो ।
ि) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतविवप ।
ग) ििा कायाफियको वसर्ाररस ।
घ) व्यिसाय सञ्चािन हुने जग्गाको जग्गािनी प्रमाणपजु ाफको प्रवतविवप ।
ङ) व्यिसाय रहने स्थानको वक्ाको चारवकल्िा प्रमावणत ।
च) अकाफको नाममा जग्गा िए व्यिसाय सञ्चािन गनफ वदने जग्गािनीको मञ्जरु ीनामा ।
छ) उद्योगको हकमा सवियारको मञ्जरु ीनामा र उद्योग िावणज्य संघको वसर्ाररस पत्र ।
ज) सयं क्त
ु व्यिसाय िए साझेदारहरुको नागररकताको प्रवतविवप र साझेदारहरु विचको साझेदारी सम्झौता ।

२) गाउँपाविका वित्र कुनै व्यिसाय दताफ गनफ चाहने व्यवक्तिे अनसु चु ी ३ मा उल्िेवित ढाँचामा दरिास्त वदँदा देहायका
कुराहरु िि
ु ेको हुनपु नेछ :क) व्यिसायको नाम ि) व्यिसाय गने ठे गाना ग) व्यसायको प्रकृ वत: उद्योग, व्यापार, सेिा, पेशा, र्मफ घ) व्यिसायिे
कारोिार गनफ मख्ु य िस्त,ु सेिा तथा कामको वििरण ङ) वस्थर पँवु जगत िगानी च) एकि िा सयं क्त
ु व्यिसाय छ)
अन्यत्र व्यिसाय दताफ र ईजाजत प्राप्त िएको िए सो को वििरण तथा ईजाजत पत्र र दताफ प्रमाणपत्र नं. आदी ।
३) उपदर्ा १ बमोवजम वनिेदन प्राप्त िएपवछ गाउँ कायफपाविकाको कायाफियिे यस उपर आिश्यक जाँचबझु गरर वनिाफरण
िए बमोवजमको िावषफक कर एिम् अन्य दस्तरु हरु विई व्यिसाय दताफ गनेछ ।
४) एकै व्यवक्तको नाममा एउटै उद्देश्य िएको एक िन्दा बढी स्थानमा व्यिसाय सञ्चिन गनपफु ने िएमा कायफविवििे छुट्टै
व्यिस्था गरे को िा प्रचवित काननु मा अन्यथा व्यिस्था गरे को अिस्थामा बाहेक छुट्टा छुट्टै व्यिसाय दताफ गराउनु पनेछ ।
तर शािा िा थप कारोिार स्थिको िावग िाग्ने कर एकमष्ठु वतरर विविन्न स्थानमा सञ्चावित व्यिसाय िा शािाहरु
एउटै प्रमाणपत्रमा िि
ु ाउने गरी व्यिसाय दताफ गनफ यस उपदर्ािे बािा परु ाएको मावनने छै न ।
७. कर बुझाउने दावयत्ि :
१) विहादी गाउँपाविकाको आवथफक ऐन बमोवजम कर बझु ाउने दावयत्य व्यिसाय दताफ िएको व्यवक्त, र्मफ िा वनजको
प्रवतवनविको हुनछ
े ।
२) कुनै व्यिसाय एक िन्दा बढी व्यवक्तको नाममा संयक्त
ु दताफ िएको रहेछ िने सो मध्ये कुनै एक व्यवक्तिाई पवन कर बझु ाउन
बाध्य गनफ सवकनेछ ।
८. प्रिाणपत्र सम्बन्िी व्यिस्था :
१) मावथ ६ (१) मा उल्िेवित कागजातहरु प्राप्त िईसके पश्चात् तोवकएको दस्तुर विई कायाफियिे अनुसच
ू ी - १ बमोवजमको
ढाँचामा व्यिसाय दताफको प्रमाणपत्र वदनेछ ।
९. व्यिसाय निीकरण सम्बन्िी व्यिस्था : प्रत्येक व्यिसायीिे आवथफक िषफको िाद्र मसान्तसम्म आफ्नो व्यिसाय अवनिायफ
रुपमा गाउँ कायफपाविकाबाट नविकरण गररसक्नु पनेछ । थप एक मवहना वित्र निीकरण गनफ आएमा जररिाना िाग्ने छै न अन्यथा
िावषफक करको अिािा दर्ा १४ (ग) बमोवजमको थप जररिाना िाग्नछ
े ।
१०. व्यिसाय दिाय, वििरण हेरफे र िथा निीकरण शुल्क र पुनराििोकन सम्बन्िी व्यिस्था :
१) व्यिसाय दताफ/नविकरण सम्बन्िी शल्ु क / दस्तुर राजश्व परामशफ सवमवतको वसर्ाररसमा गाउँपाविकािे वनिाफरण गरे
बमोवजम हुनेछ ।
२) चािु आ. ि. को हकमा अनसु वू च - २ मा उल्िेि िए बमोवजमको व्यिसाय दताफ शल्ु क / दस्तरु विईनेछ ।
३) प्रत्येक आ.ि. मा व्यिसाय दताफ / नविकरण शल्ु कमा गाउँ कायफपाविकािे पनु राििोकन गनफ सक्नेछ ।
४) उपदर्ा (३) बमोवजम पनु राििोकन गररएको व्यिसाय दताफ/नविकरण शल्ु क सम्बन्िी जानकारी स्थानीय संचार माध्यम
िा अन्य कुनै माध्यमबाट सािफजवनक गररने छ ।

५) वििरण हेरफे र सम्बवन्ि व्यिस्था :
क) दर्ा ८ बमोवजम दताफ िएको व्यिसायको वििरणमा हेरर्े र गनफपु ने िएमा सम्पणु फ कागजात सवहत ररतपिु फक
कायाफियमा वनिेदन वदनु पनेछ ।
ि) त्यसरी ररतपिु फक वनिेदन परे मा कायाफियिे आिश्यक जाँचबझु गरी संशोवित प्रकृ वतको व्यिसायको तोवकएको कर
र वििरण हेरर्े र बापत रु १०००।- थप दस्तुर विई वििरण संशोिन गररवदनु पनेछ र सो को व्यहोरा दताफ वकताि र
प्रमाणपत्रमा समेत उल्िेि गररवदनु पनेछ ।
ग) व्यसायको प्रकृ वत, कारोिार गने िस्तु तथा सेिाको वकवसम र व्यिसायको नाम आवद पररितफन गनफु परे मा नयाँ
प्रकृ वतको व्यिसायको कर साविकको करको दर िन्दा बवढ िाग्ने िएमा सो र्रक कर समेत असि
ु गरर वििरण
हेरर्े र गनफु पनेछ ।
घ) एक व्यवक्त िा एक िन्दा बढी ब्यवक्तको नामामा दताफ कायम िएको व्यिसायमा साझेदार थप गनफु परे मा साझेदारी
सम्झौता सवहत चािु आवथफक िषफको कर असि
ु गरर िावषफक करको दरमा ५० प्रवतशत थप दस्तरु विई साझेदार
थपघट गनफ सवकनेछ ।
ङ) गाउँपाविका क्षेत्रवित्र एक स्थानमा सञ्चािनमा रहेको व्यिसाय अको स्थानमा ठाउँसाररको िावग वनिेदन परे मा
ििा कायाफियको वसर्ाररस सवहत कायाफियिे आिश्यक जाँचबझु गरर चािु आवथफक िषफ सम्मको कर असि
ु गरर
ठाउँसारी िापतको रु ५००।- शल्ु क विएर ठाउँसारी गररवदनु पनेछ । सो को अवििेि दताफ वकतािमा जनाई जानकारी
सम्िवन्ित ििा कायाफियिाई समेत वदनु पनेछ ।
पररच्छे द-३
अनुगिन िथा कारिाही
११. िूल्य सच
ू ी सम्बन्िी व्यिस्था : सम्पणु फ व्यिसायीहरुिे अवनिायफ रुपमा उपिोक्ताहरुिे प्रष्ट सँग देख्ने गरी मल्ु य सचू ी
राख्नपु नेछ । मल्ु यसचु ी नरािेको पाईएमा यसै कायफविवि बमोवजम कारिावह गररने छ ।
१२. बजार अनुगिन सम्बन्िी व्यिस्था :
१) यस गाउँपाविका वित्र सञ्चािन िएका व्यापार व्यिसायिाई स्िस्थ, व्यिवस्थत र मयाफवदत बनाउन वनयवमत अनगु मन
गररनेछ । बजार अनगु मन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था गाउँपाविकािे जारी गने बजार अनगु मन वनदेवशका बमोवजम हुनछ
े ।
२) यस कायफविवि बमोवजम दताफ िएका पेशा व्यिसाय सञ्चािन गदाफ सामावजक सदाचार र अनश
ु ासन कायम राख्नु पनेछ
। यस सम्बन्िमा कायाफियिे वदने वनदेशनको पािना गने / गराउने दावयत्ि सम्बवन्ित व्यिसायीको हुनेछ ।
३) कुनै िास पेशा, व्यिसाय िा व्यापारको सम्िन्िमा के वह कुरा बझ्ु न आिश्यक िएमा कायाफियिे थप वििरण जनु सक
ुै
समयमा माग गनफ सक्नेछ, यसरी माग गररएको वििरण उपिब्ि गराउने दावयत्ि सम्िवन्ित व्यिासायीको हुनेछ ।
४) गाउँपाविकामा व्यिसाय दताफ गररसके पवछ अन्य सम्िवन्ित वनकायिाट समेत प्रचवित नेपाि काननु बमोवजम अनमु वत
विनपु ने प्राििान िएका पेशा व्यिसाय सञ्चािन गनफपु िु फ सम्िवन्ित वनकायिाट अनमु वत विनपु ने दावयत्ि सम्बन्िीत
व्यिायीको हुनछ
े ।
१३. दिाय खारेजी र व्यिसाय बन्द सम्िवन्ि व्यिस्था :
१) यो कायफविवि विपररतको देहायका कायफ गरे मा व्यिसायीको दताफ िारे जी िा व्यिसाय बन्द गनफ सवकनेछ ।

क) तोवकएको समय वित्र व्यिसाय दताफ तथा नविकरण नगरे मा,
ि) वनषेि गररएका सामाविहरु बेचवििन गरे मा
ग) कृ वत्रम अिाि सृजना गरी कािो बजारी गरे मा
घ) जनस्िास््यमा प्रवतकुि असर पाने गणु स्तरहीन सामाविहरु बेचवििन गरे मा
ङ) म्याद नाघेका सामािीहरु बेचवििन गरे मा
च) चको मल्ू यमा सामािीहरु बेचवििन गरे मा
छ) प्रदवु षत, र्ोहोर सामािीहरु बेचवििन गरे मा
२) उपदर्ा १ बमोवजम व्यिसाय दताफ िारे जी िा बन्द गनफु अगावि सम्बवन्ित व्यिसावयिाई मनासीि सर्ाई पेश गने पयाफप्त
मौका वदनपु नेछ ।
३) यस कायफविवि बमोवजम कर िाग्ने व्यिासाय दताफ िएपछी वनयमानसु ार दताफ िारे जी निएसम्म सो व्यिसाय चािु रहेको
मावननेछ । र िारे जी हुनु अवघसम्म व्यिसाय सञ्चािनमै रहेको मानी वनयमानसु ार कर असि
ु उपर गररनेछ ।
४) उपदर्ा १ बमोवजम व्यिसाय िारे जी िा बन्द गररएमा सम्बवन्ित व्यिसावयको नाममा गाउँपाविका क्षेत्रवित्र ३ िषफ सम्म
कुनैपवन व्यिसाय दताफ गरी सञ्चािन गनफ नपाउने व्यिस्था गनफ सवकनेछ । साथै त्यस्ता व्यिसावयको वििरण
संचारमाध्यमबाट सािफजवनक गररनेछ ।
१४. कारिाही र जररिाना सम्बन्िी व्यिस्था :
१) बजार अनगु मनको क्रममा देहायको अिस्था िेवटन गएमा देहाय बमोवजमको तरुु न्त जररिाना गररनेछ :जररिाना :
क) मल्ू यसचू ी नरािेमा
रु १०००।ि) प्रमाणपत्र नरािेमा
रु २०००।ग) तोवकएको समय वित्र व्यिसाय दताफ तथा नविकरण नगरे मा
रु ३०००।घ) म्याद नाघेका सामािीहरु बेचवििन गरे मा
रु १०,०००।ङ) बजार मल्ू य िन्दा चको मल्ू यमा सामािीहरु बेचििन गरे मा
रु ५०००।च) प्रदवु षत, र्ोहोर सामािीहरु बेचवििन गरे मा
रु ५,०००।२) उपदर्ा (१) बमोवजम जररिाना गररसके पश्चात् पवन कुनै व्यिसायीिे आफ्नो कमजोरी सोही सिु ार नगरे को पाईएमा
त्यस्ता व्यिसायीिाई सोही कसरु मा दोब्बर जररिाना गररनेछ ।
३) प्रचवित काननु र यस कायफविवि बमोवजम दताफ नगरर कुनैपवन व्यिसाय गाउँपाविका क्षेत्रवित्र सञ्चािन गरे को पाईएमा
सम्बवन्ित व्यिसावयिाई ३० वदनको म्याद वदई व्यिसाय दताफ गनफको िावग पत्राचार गनफु पनेछ ।
४) उपदर्ा ३ बमोवजम जनाउ वदएको वमवतिे ३५ वदन वित्र कायाफियमा व्यिसाय दताफ नगरे मा सम्बवन्ित व्यवक्त/व्यिसायी
िाई गाउँपाविकाबाट प्रिाह हुने सिै वकवसमका सेिा सवु ििाहरु बन्द गररनेछन् । साथै संवघय सरकार, प्रदेश सरकार,
सरकारी वनकाय, सािफजवनक संस्थानको समन्ियमा त्यस्ता वनकायहरुबाट उपिब्ि िएका िा हुने सेिा सवु ििाहरु बन्द
गनफ वसर्ाररस गररनेछ ।

५) उपदर् ४ बमोवजम सेिा सवु ििा बन्द रािेको ६ मवहना वित्र पवन व्यिसाय दताफ नविकरण नगरर व्यिसाय सञ्चािन
गरे मा कायाफियिे कर वतनफ अटेर गने व्यिसावयको व्यिसाय बन्द गरर िाग्ने कर, जररिाना र अन्य दस्तरु प्रचवित नेपाि
काननु बमोवजम सरकारी बाँकी सरह असि
ु उपर गनेछ ।
पररच्छे द - ४
विविि
१५. बािा अड्काउ सम्बन्िी व्यिस्था :
१) यो कायफविविको कायाफन्ियनिाई थप व्यिवस्थत र प्रिािकारी बनाउन गाउँकायफपाविकािे आिश्यकता अनसु ार थपघट,
हेरर्े र िा संशोिन गनफ सक्नेछ ।
२) यस कायफविविको कायाफन्ियनमा कुनै बािा अिरोि िा अस्पष्टता िएमा त्यस्तो बािा अिरोि हटाउन गाउँकायफपाविकािे
आिश्यकता अनसु ार व्यिस्था गनफ सक्नेछ ।
१६. विशेष व्यिस्था : मावथ अन्यत्र जनु सक
ु ै व्यिस्था उल्िेि गररएको िएता पवन प्रदेश काननू नबनन्ु जेि सम्म िा गाउँपाविकाि
बनाएको अको ऐन, काननू िे िारे ज नगरे सम्म यो कायफविविमा िएका व्यिस्था पणू फ रुपमा सवक्रय रहनेछन् ।
१७. यसै बिोवजि िावनने : यो कायफविवि िागु हुनिु न्दा पवहिा गाउँपाविकामा दताफ िएका व्यिसायहरु यसै कायफविवि बमोवजम
दताफ िएका मावननेछन् ।

अनसु चू ी १
दर्ा (७) सँग सम्बवन्ित

विहादी गाउँपाविका
गाउँ काययपाविकाको कायायिय
विहादी -४, िहाकीठाँटी
गण्डकी प्रदेश, नेपाि
व्यिसाय दताफ नं. :

दताफ वमवत :

व्यवसायीको फोटो

व्यिसाय दिाय प्रिाण-पत्र
वजल्िा ................. नगरपाविका/गाउँपाविका................... ििा नं. ................... बस्ने श्री
................... िाई विहादी गाउँपाविकाको "व्यिसाय दिाय िथा नविकरण सम्बन्िी काययविवि,
२०७७" को दर्ा (८) बमोवजम वनम्न वििरण िएको यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।
व्यिसायको नाि
व्यिसायको ठे गाना
क) गाउँपाविका ....................ि) ििा नं. ..........................
ग) टोि ................ घ) व्यिसाय रहेको घर नं. ............................
ङ) व्यिसाय रहेको जग्गा िवनको नाम ...........................
व्यिसायका कारोिारहरु
पँवु जगि िगानी रु
व्यिसायको प्रकृवि/प्रकार
क) एकि
ि) सयं क्त
ु
प्रमाणपत्र जारी गनेको
सही :
नाम :
पद :
कायायियको छाप
विवि :

व्यिसाय नविकरण वििरण
विवि

नविकरण अिवि

देवख

सम्ि

रवसद न.ं

नविकरण गने
अविकारीको
हस्िािर

कायायियको
छाप

कै वफयि

अनस
ु वू च - २
दफा (१०) सँग सम्बवन्िि

ब्यबसायीक कर
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७

व्यिसायको प्रकार
ज्ििरी सनु चाँदी पसि
मवदरा जन्य पसि
सनु चाँदी जिप िगायतका गरगहना िेचवििन
विवियो क्यामेरा
इिेवक्िक सामानको पसि (घवि, रे वियो, वट.िी.
मोिाइि ममफत)
िाँिा पसि
हािफियर
इन्िन विवक्र पसि
र्वनफचर पसि
एउटै छानामनु ी सबै सामान बेच्ने जनरि स्टोसफ
होिसेि विक्रेता
वििर
सि-वििर
विपाटफमेन्ट स्टोसफ
वमनी माटफ (सानो विपाटफमेन्ट स्टोसफ)
िाद्यान्न वकराना पसि थोक विक्रेता)
िाद्यान्न वकराना पसि िद्रु ा विक्रेता)
र्िर्ूि पसि (तरकारी)
वचया िाजा पसि
गेष्ट हाउस
होम स्टे
स्टेशनरी
वि्ीय बैंक नेपाि सरकारको स्िावमत्ि िाहेक
र्ाइनान्स तथा िघु वि्
बहुउद्देश्यीय सहकारी - ऋण, िचत प्रवतिाि
कृ वष सहकारी प्रवतिाि
औषिी पसि

रकि रु (िावषयक)
५००
२०००
५००
२००
२००
२००
५००
२००
१०००
२५००
२५००
२०००
१२००
२५००
१५००
५००
२००
२००
२००
५००
२००
२००
१०००
१०००
१००
५०
१०००

कै वफयि

२८

वनजी क्षेत्रका विद्यािय

३६

क) मा.वि. तह
ि) आिारितू तह (१-८)
कम््यटू र प्रवशक्षण
व्यवु टपािफर
सिारी सािन ममफत
र्ोटो स्टुवियो
गैर सरकारी सस्ं था
अन्तराफवरिय गैर सरकारी सस्ं था
ठे क्का पट्टा व्यवक्तगत
१० िाि िन्दा मावथ
१० िाि िन्दा ति
के बि वट.िी. सच
ं ािन

३७

एर् एम सचं ािन

३८

इन्टरनेट सेिा प्रदायक

३९

ठे क्कापट्टा - घ गगफको इजाजतपत्र

४०
४१
४२

मासु पसि
वपकवनक पाकफ स्पोटफ
घम्ु टी पसि
स्थानीय ५०० प्रवतहप्ता
बाह्य १००० प्रवतहप्ता
कपिा पसि
सचू ीकार टेिसफ
ज्ु ा वसउने पसि
राइस वमि कुटनी पीसानी
सानो
ठुिो
तोरी वमि
ज्योवतष पसि
सिारी सािन दताफ (स्कुटर, मोटरसाईकि,
अन्यचार पाङ्िे)

२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

४३
४४
४५
४६

४७
४८
४९

१०००
५००
५००
२००
२००
१००
५००
१०००
५००
२००
इजाजत रु १०००
नविकरण रु ८००
इजाजत रु १०००
नविकरण रु ८००
इजाजत रु १०००
नविकरण रु ८००
इजाजत रु ५०००
नविकरण रु ३०००
५००
१००
१००
२००
५००
१००
५०
१००
५०
५००
१००
२००

५०
५१
५२

वनजी कार वजप
ट्याक्टर
वनजी वमनी बस, िािि बस

५००
५००
५००

अनसु वू च ३
दर्ा ६ सँग सम्बवन्ित
श्रीमान् प्रमि
ु प्रशासकीय अविकृ त ज्य,ू
विहादी गाउँपाविका
गाउँ कायफपाविकाको कायाफिय,
विहादी, पिफत ।
विषय : व्यिसाय दताफ/ निीकरण गनफ र पररचय पाटी राख्न अनमु वत पाउँ ।
महोदय,
मैिे, हामीिे वनम्न स्थानमा ........................................................................ व्यिसाय दताफ / निीकरण गनफ िागेकोिे
आिश्यक कागजात सवहत दरिास्त वदन आएको छु / छौ । वनयमानसु ार िाग्ने कर, दस्तरु बझु ाउनक
ु ो साथै गाउँपाविकाबाट समय
समयमा वदईने आदेश / वनदेशन समेत पािन गनफ मञ्जरु छु / छौ । साथै मैिे / हामीिे पेश गरे को कागजात तथा वििरणहरु ठीक साँचो
रहेको र र्रक परे काननू बमोवजम कािाफही िएमा मञ्जरु छु / छौ ।
१. व्यिसायीको नाम, थर : .....................................................................(र्मफ/कम्पनीको हकमा मख्ु य व्यवक्तको नाम)
२. व्यिसायको प्रकृ वत
क) एकि
ि) संयक्त
ु
३. स्थायी ठे गाना : ...................................... वजल्िा ................................. न.पा./गा.पा.....................................
ििा न.ं .............................. मागफ ......................................... घर न.ं ......................
४. बाबक
ु ो नाम, थर : ..................................................................................................
५. व्यिसाय रहने स्थानको ठे गाना : ििा न.ं ..................................... मागफ ............................ घर न.ं ....................
६. सम्पकफ र्ोन नं. : ............................................... ईमेि : ..............................................................
७. िािामा रहेको िए व्यिसाय रहने घर र जग्गा िनीको नाम, थर : ................................................................
८. ठे गाना : ििा न.ं ..................................... मागफ ............................ घर न.ं ....................
९. व्यिसायको वििरण ........................................................................................................................
१०. पँजू ीगत िगानी रु. मा ..................................................................................
११. र्मफ / कम्पनीको नाम : ...........................................................................................................
१२. पररचय पाटीको साइज : िम्बाई ................................ चौिाई ....................................... िगफवर्ट .......................
१३. अन्यत्र दताफ िएको िए, दताफ न.ं ................................................... कायाफिय :..................................................
सि
ं ग्न काजगािहरु
१) हािसािै विचेको २ प्रवत र्ोटो
२) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रवतविवप
३) ििा कायाफियको वसर्ाररस
४) व्यिसाय सञ्चािन हुने जग्गािनी प्रमाण पजु ाफको प्रवतविपी

५) अकाफको नाममा जग्गा िए व्यिसाय सञ्चािन गरन वदने जग्गािनीको म॥जरु ीनामा
६) व्यिसाय रहने स्थानको वक्ाको चारवकल्िा प्रमावणत
७) उद्योगको हकमा संवियारको मञ्जरु ीनामा
८) उद्योग िावणज्य सघं को वसर्ाररसपत्र
वनिेदकको
दस्तित :
नाम :
ठे गाना :
वमवत :
कायाफिय प्रयोजनको िावग मात्र :
वनिेदन दस्तुर : ..................................
दताफ दस्तरु .............................
व्यिसाय कर ........................
पररचय पाटी दस्तुर ...........................................
जररिाना ........................................
जम्मा .......................................
व्यिसाय प्रमाणपत्र न.ं ....................................................
वमवत : ...................................................
पेश गने / ठीक छ िनी प्रमावणत गने / स्िीकृ त गने
प्रमाणीकरण वमवत : २०७७। ।

अनसु चु ी ४
कायफविविको दर्ा ५ (२) सँग सम्बवन्ित
विहादी गाउँपाविका
गाउँ कायफपाविकाको कायाफिय

व्यिसाय कर दताफ वकताि
करदाता प्रमाणपत्र न.ं :
जारी िएको वमवत :
व्यिसायको वििरण :

पररचयपाटी वििरण :

व्यिसायीको वििरण

१) व्यिसायको प्रकृ वत:......................
२) व्यिसायको वकवसम :
३) रहने स्थान / ठे गाना :
ििा न.ं ....................घर न.ं .............
बाटोको नाम ................................
४) अन्य : ........................................
५) बाजेको नाम : ........................
६) सम्पकफ न.ं ..........................
७) अन्य : ..............................

१) र्मफ / कं. को नाम :
२) साइज :
३) वकवसम :
४) घर िनीको नाम :

१) नाम, थर :
२) नागररकता नं.
३) जारी िएको वजल्िा :
४) ठे गाना : स्थायी:
अस्थायी:
५) बाबक
ु ो नाम : .....

असि
पररचय िक्यौता जररिाना जम्मा रवसद प्रमावणत कै वर्यत
ु ी आ.ि. वमवत वनिेदन दताफ चािु
दस्तुर शल्ु क आ.ि. पाटी
रकम नं.
गनेको
को
सही
व्यिसाय
कर रु

आज्ञािे
ध्रिु दयाि
प्रमि
ु प्रशासकीय अविकृ त

