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घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको व्मवसाम कय सम्फन्धी कामयववलध, २०७७
प्रस्तावना: गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारन हुने व्मवसामहरुको दताय, नवीकयण, लनमभन य खाये जी तथा व्मवसामहरुको
वगीकयण सम्फन्धी ववषमभा प्रकृमागत स्ऩष्टता ल्माई व्मवसाम भैत्री वातावयण लनभायण गनय य व्मवसाम कयराई व्मवस्स्थत
एवभ् प्रबावकायी रुऩभा कामायन्वमन गनय वाञ्छनीम बएकोरे ,
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ को घ (१) रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी
घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकारे मो कामयववलध फनाई रागू गये को छ ।

ऩरयच्छे द १
प्रायस्म्बक

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामयववलधको नाभ “व्मवसाम कय सम्फन्धी कामयववलध, २०७७” यहेको छ ।

(२) मो कामयववलध गाउॉऩालरका ऺेत्रबय रागू हुनेछ य ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ कय फुझाउनु ऩने दावमत्व बएको
ु ै यहे फसेको बए ऩलन लनजको हकभा सभेत रागू हुनछ
व्मस्ि जहाॉसक
े ।

(३) मो कामयववलध २०७७ श्रावण १ गतेदेस्ख रागू हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मो कामयववलधभा,–

(क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनु ऩछय ।

ॉ ीगत रगानी,
(ख) “कय” बन्नारे ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्रको व्मवसामभा ऩूज
व्मवसामको प्रकृलत य आलथयक कायोफायका आधायभा वगीकयण गयी दताय य नवीकयणभा रगाउन सक्ने व्मवसाम
कयराई सम्झनुऩछय य मो शब्दरे व्मवसाम कयको अलतरयि प्रचलरत कानून फभोस्जभ सोभा राग्ने हजायना वा
शुल्क वा जरयवाना सभेतराई जनाउॉछ ।

(ग) “कय अलधकृत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे कय अलधकृतको रुऩभा

काभ गनय स्जम्भेवायी प्राप्त प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतद्वाया प्रत्मामोस्जत अलधकाय प्रमोग गने गाउॉऩालरकाको
कभयचायीराई सभेत जनाउॉछ ।

(घ) “याजश्व इकाई” बन्नारे गाउॉऩालरकाभा कय सम्फन्धी काभ, कायवाही य लनणयम गने स्जम्भेवायी प्राप्त कामयऩालरकाको
कामायरम अन्तयगतको शाखा वा याजस्व प्रशासनका रालग गठन गरयएको प्रशासलनक इकाई सम्झनु ऩछय ।

(ङ) “कयदाता” बन्नारे ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ कय लतनुऩय ने दावमत्व बएका व्मस्ि, पभय वा सॊ स्थाराई सम्झनु
ऩदयछ य मो शब्दरे कय अलधकृतरे कुनै कयको वववयण फुझाउन सूचना ददएको वा अरु कुनै कायफाही शुरु
गये को व्मस्िराई सभेत जनाउॉछ ।

(च) “कामयऩालरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झनु ऩदयछ ।
(छ) “कामयववलध” बन्नारे व्मवसाम कय सम्फन्धी कामयववलध, २०७७ सम्झनु ऩदयछ ।

(ज) “कामायरम” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩदयछ य मो शब्दरे गाउॉऩालरकाको सॊ गठन सॊ यचनाभा
यहेको शाखा वा याजस्व प्रशासनका रालग गठन गरयएको याजस्व इकाई वा वडा कामायरम सभेतराई जनाउॉछ ।

(झ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩालरका सम्झनु ऩदयछ ।

(ञ) “व्मवसाम” बन्नारे गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सॊ चारन गरयने कुनै ऩलन प्रकायको उद्योग, व्माऩाय, ऩेशा वा मस्तै अन्म
प्रकृलतका व्मावसावमक कायोफाय सम्झनु ऩदयछ ।

(ट) “वडा कामायरम” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरका अन्तगयतको वडा कामायरमराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ठ) “प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ फभोस्जभ लनमुि
गाउॉऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनु ऩदयछ ।

(ड) “सबा” बन्नारे गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबाराई सम्झनु ऩदयछ ।
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ऩरयच्छे द २
व्मवसाम दताय, नवीकयण य वगीकयण सम्फन्धी व्मवस्था

३. दताय गयी व्मवसाम सञ्चारन गनुऩ
य ने् (१) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्मवसाम सञ्चारन गनय चाहने व्मस्ि वा सॊ स्थारे
अलबरेख प्रमोजनको रालग गाउॉऩालरकाभा व्मवसाम दताय गनुऩ
य नेछ ।

तय, व्मवसाम सञ्चारन गनुय ऩूव य प्रचलरत कानुन फभोस्जभ तोवकएको लनकामफाट अनुभलत लरनुऩने अवस्थाभा सम्फस्न्धत
लनकामफाट अनुभलत लरनुऩने दावमत्व सम्फस्न्धत व्मवसाम सञ्चारन गने व्मस्िको हुनेछ ।

(२) मो कामयववलध प्रायम्ब हुन ु अगावै गाउॉऩालरकाभा दताय नगयी सञ्चारन बैयहे का व्मवसाम सभेत मस कामयववलध फभोस्जभ
अलनवामय रुऩभा दताय गयाउनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ व्मवसाम दताय गने प्रमोजनका रालग कामायरमरे लनस्ित अवलध तोकी व्मवसाम दताय
गयाउनका रालग अनुसूची–१ फभोस्जभको ढाॉचाभा सूचना प्रकाशन गनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभको सूचनाराई कामायरमरे ये लडमो, ऩत्रऩलत्रका रगामत अन्म उऩमुि सॊ चाय भाध्मभद्वाया प्रचाय
प्रसायको व्मफस्था लभराउन सक्नेछ ।

(५) उऩदपा (२) फभोस्जभ दताय नगयी सञ्चारन बएका व्मवसामराई कामायरमरे लनजरे लतनुय ऩने कय असुर उऩय गयी
व्मवसाम फन्द गनय/गयाउन सक्नेछ ।

४. व्मवसाम दतायको रालग दयखास्त ददने य दताय गने् (१) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्मवसाम सञ्चारन गनय चाहने व्मस्ि वा
सॊ स्थारे अनुसूची-२ भा उस्ल्रस्खत ढाॉचाभा कामायरमभा दयखास्त ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको दयखास्त ददॉदा दे हामका वववयण तथा कागजात सभेत सॊ ग्रन गये को हुनऩु नेछ्
(क)

व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रलतलरवऩ,

(ख)

प्रचलरत कानून फभोस्जभ अन्म लनकामफाट व्मवसाम दताय य इजाजत प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,

(ग)

गैय नेऩारी नागरयकको हकभा सम्फस्न्धत दे शको नागरयकता वा नागरयक जलनने प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,

(ङ)

कामायरमरे तोकेको अन्म वववयण तथा कागजातहरु,

(घ)
(च)

सम्फस्न्धत वडा कामायरमको लसपारयस,

सञ्चारकको दुई प्रलत ऩासऩोटय साईजको पोटो ।

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ दयखास्त प्राप्त बएऩलछ कामायरमरे सो उऩय आवश्मक जाॉचफुझ गयी आलथयक ऐनभा तोवकए
फभोस्जभको दताय शुल्क लरई व्मवसाम दताय गनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ व्मवसाम दताय बएऩलछ याजश्व इकाईरे दताय बएको व्मवसामको वववयण अनुसूची –३
फभोस्जभको व्मवसाम दताय वकताफभा उल्रेख गयी व्मवसामको रगत कामभ गनेछ ।

(५) उऩदपा (३) फभोस्जभ व्मवसाम दताय बएऩलछ याजश्व इकाईरे लनवेदकराई अनुसूची–४ को ढाॉचाभा व्मवसाम दताय
प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउनेछ ।

(६) कुनै व्मस्िको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एकबन्दा फढी स्थानभा व्मवसाम सञ्चारन गनुऩय ने बएभा प्रचलरत
कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहे क छु ट्टाछु ट्टै व्मवसाम दताय गयाउनु ऩनेछ ।

(७) एक ऩटक व्मवसाम दताय बएऩलछ दताय खाये जीको लनवेदन नऩये सम्भ सो व्मवसाम सञ्चारनभा यहेको भानी कय
असुर गरयनेछ ।
५.व्मवसाम नवीकयण गनुऩ
य ने्

(१) दपा ४ फभोस्जभ दताय बएका व्मवसामीहरुरे वावषयक रुऩभा व्मवसाम कय च ुिा गयी व्मवसामको नवीकयण गयाउनु
ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ कय च ुिा गयी नवीकयण गयाउने कामय प्रत्मेक आलथयक वषय लबत्र गयाई सक्नुऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ व्मवसाम नवीकयण नगने व्मवसामीराई तोवकए फभोस्जभको दण्ड जरयवाना गरयनेछ ।
६. घुम्ती सेवा सञ्चारन गनय सवकने् (१) कामायरमरे मस कामयववलध फभोस्जभ व्मवसामको दताय, नवीकयण य खाये जी
सम्फन्धी कामयको सहजताका रालग व्मवसामीराई ऩामक ऩने स्थानभा घुम्ती सेवा सञ्चारन गनय सक्नेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको घुम्ती सेवा सञ्चारनका रालग गाउॉऩालरकाभा विमाशीर व्मवसावमक तथा ऩेशागत सॊ घ—
सॊ स्थाहरुसॉग सभन्वम गनय सक्नेछ ।

७. व्मवसामको वगीकयण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) गाउॉऩालरकारे व्मवसाम कय प्रमोजनका रालग आफ्नो ऺेत्रलबत्र
ॉ ी रगानी एवॊ स्थानगत अवस्था सभेतका आधायभा
सञ्चारन हुने व्मवसामराई व्मवसामको वकलसभ, कायोफाय तथा ऩूज
तोवकए फभोस्जभ वगीकयण गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ वगीकयण गने कामय व्मवसाम दताय गदाय कै फखत गरयने य सोको व्महोया व्मवसाम
प्रभाणऩत्रभा नै उल्रेख गनुऩने छ ।

(३) कय अलधकृतरे व्मवसाम कय लनधाययण गदाय उऩदपा (१) फभोस्जभ कामभ गरयएको वगीकयणराई आधाय भानी
गनुऩ
य नेछ ।
ऩरयच्छे द – ३
वववयण हेयपेय सम्फन्धी व्मफस्था

८. वववयण हेयपेय बएभा जानकायी गयाउनुऩने् (१) कयदातारे व्मवसाम सञ्चारन गदाय लनवेदन साथ ऩेश गये का

वववयणभा हेयपेय, ऩरयवतयन वा नाभसायी गनुऩ
य ने बएभा त्मसको कायण ऩये को लभलतरे तीस ददनलबत्र लनवेदन भापयत
कामायरमभा जानकायी ददनु ऩने छ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ लनवेदन ऩये भा कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी व्महोया भनालसव दे स्खएभा लनवेदन ऩये को

ऩैतीस ददन लबत्र वववयण हेयपेय बएको कायण व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्तु तथा सेवाको वकलसभभा
सॊ शोधन हुने यहेछ बने सो प्रकृलतको व्मवसामको रालग तोवकएको कय यकभ य वववयण हेयपेय वाऩत आलथयक ऐनभा
तोवकएको दस्तुय लरई वववयण सॊ शोधन गरयददनु ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ सॊ शोधन गरयएको वववयणको व्महोया याजश्व इकाईरे व्मवसाम दताय वकताफ य प्रभाणऩत्रभा
सभेत उल्रेख गयी याख्नु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ व्मवसामको प्रकृलत य कायोफाय गने वस्तु तथा सेवाको वकलसभभा ऩरयवतयन बै कामभ हुने

नमाॉ प्रकृलतको व्मवसामको कय साववकको प्रकृलतको व्मवसामको लनलभत्त तोवकएको कयबन्दा फढी राग्ने बएभा सो
पयक यकभ भात्र असुर गरयनेछ य कभ राग्ने अवस्थाभा आगाभी आलथयक वषय दे स्ख नमाॉ कामभ हुने दयरे कय
लरने गयी चारु आलथयक वषयको हकभा साववक कै प्रकृलत फभोस्जभ कय असुर गरयनेछ ।

(५) मस दपा फभोस्जभ वववयण हेयपेय सम्फन्धी कामय वडा कामायरम भापयत हुने व्मवस्था लभराइएको अवस्थाभा हेयपेय
बएको वववयण ऩन्र ददन लबत्र याजश्व इकाईभा ऩठाउनु ऩनेछ ।

९.साझेदाय थऩघट य ठाउॉसायी सम्फन्धी प्रकृमा् (१) एक व्मस्ि वा एकबन्दा फढी व्मस्िको नाभभा दताय कामभ बएको
व्मवसामभा साझेदाय थऩघट गनुय ऩये भा आवश्मक कागजात सभेत सॊ रग्न याखी कामायरमभा लनवेदन ददनुऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ लनवेदन ऩये भा सम्फस्न्धत याजश्व इकाईरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी चारु आलथयक वषय सम्भको

कय असुर गयी आलथयक ऐनभा तोवकएको दस्तुय लरई प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतको स्वीकृलतरे साझेदाय थऩघट
सम्फन्धी वववयण कामभ गयी सोको जानकायी सम्फस्न्धत व्मवसामी य वडा कामायरमराई सभेत ददनु ऩनेछ ।

(३) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र एक स्थानभा सञ्चारनभा यहे को व्मवसाम गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र कै अको स्थानभा ठाउॉसायीको
रालग लनवेदन ऩये भा याजश्व इकाईरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी चारु आलथयक वषय सम्भको कय असुर गयी कामायरमको
रगत तथा व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्रभा सभेत वववयण अध्मावलधक गरयददनु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ ठाउॉसायी बएको जानकायी सम्फस्न्धत वडा तथा साववकको वडा कामायरमराइ ददनुऩनेछ ।

(५)गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र सञ्चारनभा यहेको व्मवसाम गाउॉऩालरका ऺेत्रबन्दा फावहय अको स्थानभा ठाउॉसायीको रालग
लनवेदन ऩये भा याजश्व इकाईरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी चारु आलथयक वषय सम्भको कय असुर गयी कामायरमको
रगतभा वववयण अध्मावलधक गयी ठाउॉसायी जाने स्थानीम तहराई रेखी ऩठाई सोको जानकायी सम्फस्न्धत व्मवसामी
य वडा कामायरमराई सभेत ददनु ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोस्जभ रगत खाये जको रालग रेखी गएऩलछ तोवकएको सभमलबत्र सम्फस्न्धत कामायरमभा गई
व्मवसामको दताय रगत कामभ गयाउनु सम्फस्न्धत व्मवसामीको कतयव्म हुनेछ ।
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१०. वववयण भाग गनय य लनदे शन ददनसक्ने् (१) कुनै ऩेशा, व्मवसाम वा व्माऩायको सम्फन्धभा वववयण फुझाउनु ऩने दावमत्व
बएको व्मस्िरे वववयण नफुझाएभा वा वववयण दास्खरा गदाय व्महोया पयक ऩायी दास्खरा गये को बनी शॊका गनय सवकने
आधाय य कायण बएभा कय अलधकृतरे लनजराई आधाय य कायण खोरी वववयण दास्खरा गनय आदे श ददन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ आदे श प्राप्त बएभा सम्फस्न्धत व्मस्िरे सो आदे श प्राप्त बएको लभलतरे तीस ददनलबत्र याजश्व
इकाईभा वववयण दास्खरा गनुय ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभको म्मादलबत्र वववयण दास्खरा गनय नसक्ने सम्फस्न्धत व्मस्िरे आधाय कायण खोरी
सभमावलध थऩको रालग लनवेदन ददएभा प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतरे औस्चत्म हे यी तीस ददनसम्भको सभमावलध थऩ
ददन सक्नेछ ।

(४) मस कामयववलध फभोस्जभ दताय बएका ऩेशा वा व्मवसाम सॊ चारन गदाय साभास्जक सदाचाय कामभ याख्नु ऩनेछ य मस
सम्फन्धभा कामायरमरे ददने लनदे शनको ऩारना गने गयाउने दावमत्व सम्फस्न्धत व्मवसामीको हुनेछ ।
ऩरयच्छे द ४

कय फुझाउने दावमत्व, कय लनधाययण य कय दास्खरा

ॉ ीगत रगानी य
११. कय फुझाउने दावमत्व् (१) गाउॉऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रलबत्रको व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩूज
आलथयक कायोवायका आधायभा वगीकयण गयी व्मवसाम दताय य नवीकयण गदाय सबाद्वाया स्वीकृत आलथयक ऐनरे तोकेको
दयभा व्मवसाम कय रगाउने य उठाउनेछ ।

(२) ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ व्मवसाम कय फुझाउने दावमत्व व्मवसाम सञ्चारन गने व्मस्ि वा लनजको प्रलतलनधीको
हुनेछ ।

(३) कुनै व्मवसामको सम्फन्धभा उऩदपा (२) फभोस्जभ कय फुझाउने दावमत्व एकबन्दा फढी व्मस्ि उऩय यहेछ बने
कय फुझाउने दावमत्व सफैको सभान हुनेछ य उनीहरु भध्मे आऩसी सहभतीको जुनसुकै व्मस्िरे कय फुझाउन
सक्नेछ ।

तय, सफै कयदाताफाट दाभासाहीरे बाग गयी कय असुर गरयने छै न ।

(४) ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ कय लतनुऩय ने व्मस्ि नाफारक यहेछ बने लनजरे फुझाउन ऩने कय लनजको अलबबावक
वा लनजको सॊ यऺकरे लतनुऩ
य नेछ ।

(५) ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ व्मवसाम दताय गयाउने, तोवकएको सभमभा वववयण ऩेश गने, फुझाउनु ऩने कय तथा

शुल्क वा जरयवाना वा व्माज हजायना सभमभै दास्खरा गने, कय अलधकृत वा कामायरमरे भाग गये को सूचना वा
तथमाॊक सभमभै उऩरब्ध गयाई सहमोग ऩुमायउने दावमत्व सभेत कयदाताको हुनेछ ।

१२. कय लनधाययण् (१) कयदातारे दपा ४ फभोस्जभ व्मवसाम दताय गदाय ऩेश गये को वववयण य ऩरयच्छे द ३ फभोस्जभ
हेयपेय बएको वववयण सभेतका आधायभा कय अलधकृतरे कय लनधाययण गनेछ ।

(२) मस कामयववलध फभोस्जभ कयदातारे ऩेश गये को वववयण गरत वा झुठो दे स्खएभा वा वववयण मथाथय दे खाएको बनी
ववश्वास गनय सवकने भनालसव कायण नदे स्खएको अवस्थाभा कय अलधकृतरे कय ऩरयऺण गयी कय लनधाययण गनयसक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कय लनधाययण गनुऩय ने दे स्खएभा कय अलधकृतरे कयदाताराई आधाय य कायण खुराई आफ्नो
स्ऩष्टीकयण ऩेश गनय ऩन्र ददनको सूचना ददनु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ सूचना प्राप्त बएकोभा कयदातारे सूचनाभा तोवकएको म्मादलबत्र आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनुय
ऩनेछ ।

(५) कय अलधकृतरे उऩदपा (४) फभोस्जभ तोवकएको म्मादलबत्र स्ऩष्टीकयण ऩेश गये कोभा सो सभेतराई आधाय भानी
तथा स्ऩष्टीकयण ऩेश नगये को अवस्थाभा मस दपा फभोस्जभ कय लनधाययण गनुय ऩनेछ ।

१३. कय लनधाययणको सूचना् (१) दपा १२ फभोस्जभ कय अलधकृतफाट कय लनधाययण बएऩलछ कयदातारे फुझाउनु ऩने
कय यकभ, स्थान, सभम सीभा य फैं क खाता नम्फय सभेत उल्रे ख गयी अनुसूची ५ फभोस्जभको ढाॉचाभा कयदाताराई कय
लनधाययणको सूचना ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ कय लनधाययणको सूचना प्राप्त बएऩलछ कयदातारे सो सूचनाभा उल्रेस्खत स्थान य सभम
सीभालबत्र कय दास्खरा गनुय ऩनेछ ।
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(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ तोवकएको फैं क खाताभा कय दास्खरा गये को अवस्थाभा कयदातारे त्मसको फैं क बौचय
कामायरमभा फुझाउनु ऩनेछ ।

(४) कामायरमरे मस कामयववलध फभोस्जभ लनधाययण गरयएको कय ववद्युतीम भाध्मभफाट सभेत ब ुिानी गने व्मवस्था
लभराउन सक्नेछ ।
१४.कय दास्खरा गनुऩय ने् (१) कयदातारे ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ प्रत्मेक आलथयक वषयको लनलभत्त लतनुऩ
य ने कय
यकभ सोही आलथयक वषयको आषाढ भसान्तलबत्र कामायरमभा दास्खरा गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बएता ऩलन कयदातारे चाहेभा कुनै आलथयक फषयको कय यकभ कामायरमरे
तोकेको फैं क खाताभा अस्घल्रो वषयभा सभेत दास्खरा गनय सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ अलिभ रुऩभा कय दास्खरा गदाय ऩाउने छु ट सुववधा गाउॉऩालरकाको प्रचलरत कानूनभा तोवकए
फभोस्जभ हुनेछ ।

१५. कय दास्खराको लनस्सा ददनुऩने् कयदातारे ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ फुझाउनु ऩने कय यकभ दास्खरा गये ऩलछ
कामायरमरे कयदाताराई तत्कार त्मसको लनस्सा ददनु ऩनेछ ।
१६.कय असूरी सम्फन्धी व्मफस्था् (१) ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ असुर उऩय गनुऩ
य ने कय वाऩतको यकभ

कयदातारे दपा १४ फभोस्जभ तोवकएको अवलधभा दास्खरा नगये भा कय अलधकृतरे प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतको ऩूव य
स्वीकृलत लरई दे हामको एक वा एकबन्दा फढी तरयका अऩनाई कय असुर गनय सक्नेछ्

(क) कयदाताराई वपताय गनुऩय ने बए त्मसभा कट्टी गये य ।

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, गाउॉऩालरका वा सयकायी स्वालभत्वका सॊ घ सॊ स्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट कट्टी
गनय रगाएय ।

(ग) फैं क वा ववत्तीम सॊ स्थाभा यहेको कयदाताको यकभफाट कट्टी गनय रगाएय ।
(घ) कयदाताको कायोफाय योक्का गये य ।

(ङ) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩस्त्त दावी वा योक्का गये य ।
(च) कयदाताको सम्ऩस्त्त एकैऩटक वा ऩटक ऩटक गयी तोवकए फभोस्जभ लरराभ वविी गये य ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको प्रकृमा प्रायम्ब गनुअ
य स्घ कयदाताराई ऩन्र ददनको म्माद सवहत लरस्खत जानकायी गयाउनु
ऩनेछ ।

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोस्जभ लरराभको कायवाही शुरु बएऩलछ सो कायवाही सभाप्त हुनऩु ूव य कय दास्खरा
गनय ल्माएभा फुझाउन फाॉकी कय यकभको तोवकए फभोस्जभको शुल्क सवहत असुर गरयनेछ ।

(४) लरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे लतनुऩय ने कय यकभबन्दा फढी बएभा फढी बएजलत यकभ साठ्ठी ददनलबत्र सम्फस्न्धत
कयदाताराई वपताय ददनुऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ यकभ वपताय गदाय लनजरे उऩरब्ध गयाएको फैं क खाताभा जम्भा गरयददनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ५
व्मवसाम दताय खाये जी तथा दण्ड जरयवाना

१७. व्मवसाम दताय खाये ज गनय सवकने् (१) कुनै कयदातारे व्मवसाम फन्द गनय चाहेभा मस ऐन फभोस्जभ राग्ने कय
फुझाई व्मवसाम दताय खाये ज गनय लनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ लनवेदन नऩये सम्भ व्मवसाम सञ्चारन भै यहेको भानी कय असुर उऩय गरयनेछ ।
(३) व्मवसामीरे मस कामयववलध फभोस्जभ दताय बएको व्मवसाम फन्द गनय चाहेभा सोको कायण खोरी कामायरमभा लनवेदन
ददनु ऩनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी चारु आलथयक वषयसम्भको कय
यकभ असुर गयी व्मवसाम खाये जीको रालग याजश्व इकाईभा लसपारयस सवहत ऩठाउनु ऩनेछ ।

(५) उऩदपा (४) फभोस्जभ याजश्व इकाईरे कागजात अध्ममन गयी रगत कट्टा वाऩत आलथयक ऐनभा तोवकएको दस्तुय
लरई रगत कट्टा गयी सोको जानकायी सम्फस्न्धत वडा कामायरम य व्मवसामीराई ददनुऩनेछ ।

5

(६) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेस्खएको बएता ऩलन मो कामयववलध रागु हुन ु ऩूव य दताय बई ववगत दे स्ख नै
सञ्चारनभा नयहे का व्मवसामको हकभा रगत कट्टाको रालग कामायरमरे लनस्ित अवलध तोकी आवश्मक प्रभाण
सवहत लनवेदन ऩेश गनय सूचना प्रकाशन गनय सक्नेछ ।

(७) उऩदपा (६) फभोस्जभ रगत कट्टा गदाय अऩनाउनु ऩने अन्म कामयववलध सभम सभमभा कामयऩालरकारे तोवकददए
फभोस्जभ हुनेछ ।

१८. जरयवाना तथा थऩ दस्तुय राग्ने् (१) ऐन य मस कामयववलध फभोस्जभ कय फुझाउनुऩने अवलध लबत्र कय नफुझाएभा
आलथयक ऐनभा तोवकएको दयभा जरयवाना सवहत कय असुर गरयनेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बएता ऩलन दपा १७ को उऩदपा (६) फभोस्जभ रगत कट्टा हुने
व्मवसामको हकभा मस दपा फभोस्जभको जरयवाना रगाइने छै न ।

१९. कय नलतनेको वववयण प्रकाशन गनय सक्ने् गाउॉऩालरकारे ऐन तथा मस कामयववलध फभोस्जभ लतनु/
य फुझाउनु ऩने कय
यकभ दास्खरा नगने व्मस्ि वा सॊ स्थाको नाभ कामयऩालरकाफाट लनणयम गयी सावयजलनक गनय सक्नेछ ।
२०. व्मवसाम सॊ चारन नबएको लसपारयस ददन सक्ने् (१) प्रचलरत कानून फभोस्जभ दताय बएका व्मवसाम ववववध
कायणरे सञ्चारनभा नै आउन नसवक व्मवसाम वन्दका रालग सम्फस्न्धत लनकामको नाभभा लसपारयस लरन चाहने व्मस्िरे
सोको

ववस्तृत कायण उल्रे ख गयी सॊ बव बए सम्भका प्रभाण सॊ रग्न याखी कामायरमभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ लनवेदन प्राप्त बएऩलछ कामायरमरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी व्महोया भनालसव दे स्खन आएभा
आलथयक ऐनभा तोवकएको दस्तुय लरई व्मवसाम सञ्चारनभा नयहेको व्महोया खुराई आफ्नो रगतभा कट्टा गयी
व्मवसाम खाये जीको रालग सम्फस्न्धत लनकामभा लसपारयस गने छ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ कामायरमफाट गरयने रगत सम्फन्धी अन्म कामयववलध सभम सभमभा कामयऩालरकारे तोवकददए
फभोस्जभ हुनेछ ।

२१.व्मवसाम दताय/नवीकयण नगयी सॊ चारन गये भा कायवाही हुन्े (१) गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र प्रचलरत कानून य मस
कामयववलध फभोस्जभ दताय वा नवीकयण नगयी व्मवसाम सॊ चारन गये को ऩाइएभा कामायरमरे सम्फस्न्धत व्मवसामीराई
ऩैलतस ददनको म्माद ददई व्मवसाम दतायको रालग ऩत्राचाय गनुऩ
य नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ व्मवसाम दताय वा नवीकयणका रालग जनाउ ददएको लभलतरे ऩैलतस ददनलबत्र व्मवसाम दताय वा

नवीकयण नगये भा सम्फस्न्धत व्मस्िको हकभा गाउॉऩालरकाफाट प्रवाह हुने सफै वकलसभका से वा सुववधाहरु फन्द गनय
सवकनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ से वा सुववधा योक्का याखेको तीन भवहनालबत्र ऩलन व्मवसाम दताय वा नवीकयण नगयी व्मवसाम

सॊ चारन गये भा गाउॉऩालरकारे फाॉकी फक्मौता कय तथा जरयवाना दपा १६ को उऩदपा (१) फभोस्जभ असुर उऩय
गयी दताय खाये जी गनय सवकनेछ ।

(४) उऩदपा (३) फभोजभ दताय खाये जी गनुय ऩूव य त्मस्ता व्मवसामीको सूची सावयजलनक गनय सवकनेछ ।
(५) मस दपा फभोस्जभ व्मवसाम खाये जी गनुय ऩूव य सम्फस्न्धत व्मवसामीराई आफ्नो सपाई ऩेश गने ऩमायप्त भौका ददनु
ऩनेछ ।
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ऩरयच्छे द – ६
ववववध
२२. प्रलतलरवऩ ददन सक्ने् (१) व्मवसामको दताय प्रभाणऩत्र हयाएभा, च्मालतएभा वा मस्तै अन्म कायणरे नमाॉ प्रभाणऩत्र
उऩरब्ध गयाउनु ऩने अवस्था बएभा याजश्व इकाईरे आवश्मक जाॉचफुझ गयी आलथयक ऐनरे तोकेको प्रलतलरवऩ दस्तुय
लरई प्रलतलरवऩ प्रभाणऩत्र जायी गनय सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बएता ऩलन नवीकयण गने भहर खारी नबएको अवस्थाभा नमाॉ प्रभाणऩत्र
उऩरब्ध गयाउॉदा मस दपा फभोस्जभको दस्तुय राग्ने छै न ।

२३. प्रोत्साहन गनय सक्ने् गाउॉऩालरकारे एकर भवहरा, सीभान्तकृत य उत्ऩीलडत वगय तथा ववऩन्न मुवाको उद्यभशीरता

ववकासराई मोगदान ऩुमायउने प्रकृलतका व्मवसामराई प्रवध्दय न गनय आलथयक ऐन, वावषयक नीलत तथा कामयिभ भापयत
आवश्मक व्मवस्था गनय सक्नेछ ।

२४. श्रलभक सम्फन्धी व्मवस्था् व्मवसामरे नेऩारको प्रचलरत श्रभ ऐन तथा श्रभसॉग सम्फस्न्धत प्रचलरत लनमभ कानूनको
ऩूणय ऩारना गनुऩ
य नेछ ।
२५. पोहोयभैरा तथा वातावयण व्मफस्थाऩन् (१) सॊ घीम तथा प्रदे श कानून फभोस्जभ प्रायस्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण
तथा वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कन गयी सञ्चारन गनुऩ
य ने व्मवसामको हकभा प्रचलरत कानून फभोस्जभ सम्फस्न्धत लनकामको
स्वीकृलत लरनु ऩने दावमत्व सम्फस्न्धत व्मवसामीको हुनेछ ।

(२) गाउॉऩालरका लबत्र सञ्चारन हुने उद्योग वा व्मवसामरे उत्ऩादन वा उत्सजयन गये को पोहोयभैरा य प्रदुषणको
व्मवस्थाऩन गने स्जम्भेवायी स्वमभ् व्मवसामी कै हुनेछ ।

(३) व्मवसाम सञ्चारनको िभभा उत्ऩादन हुने औद्योलगक, स्वास्थम सॊ स्था जन्म य हानीकायक पोहोयभैरा फाहेकको अन्म
साधायण पोहोयभैरा गाउॉऩालरकारे चाहेभा तोकेको सेवा शुल्क लरई व्मवस्थाऩन गरयददन सक्नेछ ।

२६. व्मवसामीरे साभास्जक उत्तयदावमत्व फहन गनुऩ
य ने् (१) व्मवसामीरे प्रचलरत कानून फभोस्जभ तोवकएको नापाको
अॊ श साभास्जक उत्तयदावमत्व शीषयकभा छु ट्याई गाउॉऩालरका लबत्र साभास्जक सेवाभा खचय गनुय ऩनेछ ।

(२) कामायरमरे स्थानीम आवश्मकता य औस्चत्मका आधायभा व्मवसामीराई साभास्जक उत्तयदावमत्व शीषयकभा
छु ट्याइएको यकभ खचय गने ऺेत्र तोक्न सक्नेछ ।

(३) मस दपा फभोस्जभ साभास्जक सेवाभा गरयएको खचयको वववयण व्मवसामीरे कामायरमभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।

२७. वडा कामायरमको स्जम्भेवायी् (१) आफ्नो वडालबत्र सञ्चारनभा यहेका व्माऩाय, व्मवसामको अलबरेख अनुसूची –६
फभोस्जभको ढाॉचाभा अद्यावलधक गयी सोको वववयण याख्ने स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत वडा कामायरमको हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ वडा कामायरमभा वववयण अध्मावलधक नहुॉदा सम्भ गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रको सम्ऩूणय वववयण
याजश्व इकाईभा यास्खनेछ ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेस्खएको बएता ऩलन दपा ९ फभोस्जभ साझेदाय थऩघट तथा व्मवसामको ठाउॉसायी
सम्फन्धी कामय कामायरमफाट सम्ऩादन गरयनेछ ।

२८. अलधकाय प्रत्मोजन गनय सवकने् मस कामयववलध कामयन्वमनको रालग कामयऩालरका वा प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतभा
लनवहत यहे को अलधकाय भातहतका कय अलधकृतराई प्रत्मामोजन गनय सवकनेछ ।

२९. फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय् (१) मस कामयववलध कामायन्वमनको लसरलसराभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये भा सो
पुकाउने अलधकाय कामयऩालरकाराई हुनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको अलधकायको प्रमोग गदाय ऐन य मस कामयववलधको भूरबूत कुयाराई असय नऩने गयी भात्र
गनय सवकनेछ ।

३०.फचाउ् (१) मस कामयववलधभा रेस्खएका कुयाभा मसै फभोस्जभ य नरेस्खएको कुयाभा प्रचलरत कानून फभोस्जभ हुनेछ ।

(२) मस अस्घ गाउॉऩालरकाफाट व्मवसाम कय सम्फन्धी बए गये का काभहरु मसै कामयववलध फभोस्जभ बए गये को भालननेछ ।
-0-
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अनुसूची–१

(दपा ३ को उऩदपा (३) सॉग सम्फस्न्धत)
घयऩझोङ गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
जोभसोभ, भुस्ताङ
व्मवसाम दताय गने सम्फन्धी अत्मन्त जरुयी सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकास्शत लभलत २०७..।...।....
नेऩारको सॊ ववधानको अनुसूची ८, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ५८ तथा मस गाउॉऩालरकाको
व्मवसाम कय व्मवस्थाऩन कामयववलध,२०७७ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोस्जभ हारसम्भ गाउॉऩालरकाभा दताय नगयी

सञ्चारनभा यहे का कुनै ऩलन प्रकायको उद्योग, व्माऩाय, ऩेशा वा मस्तै अन्म प्रकृलतका व्मावसावमक कायोवाय गने व्मस्ि,
पभय वा कम्ऩलनरे मो सूचना प्रकाशन बएको ३५ (ऩैलतस) ददनलबत्र दे हामका वववयण तथा कागजात सॊ रग्न याखी
गाउॉऩालरकाको कामायरम वा सम्फस्न्धत वडा कामायरमभा लनवेदन ददनु हुन सम्फस्न्धत सफैको जानकायीको रालग मो
सूचना प्रकास्शत गरयएको छ । मस सूचनाको म्माद लबत्र लनवेदन ऩेश नगयी सञ्चारन हुने व्मवसामराई

गाउॉऩालरकाको

व्मवसाम कय व्मवस्थाऩन कामयववलध, २०७७ को दपा १६ फभोस्जभ य अन्म कानून फभोस्जभ व्मवसाम फन्द गने
सम्भको कायवाही सभेत चराउन सवकनेछ ।
(क) व्मवसामीको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,

(ख) उऩरव्ध बए सम्भ सम्फस्न्धत लनकामफाट व्मवसाम दताय य इजाजत प्राप्त गये को प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,
(ग) गैय नेऩारी नागरयकको हकभा सम्फस्न्धत दे शको नागरयकता वा नागरयक जलनने प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ,
(घ) सम्फस्न्धत वडा कामायरमको लसपारयस वा सयजलभन भुच ुल्का,

(ङ) व्मवसाम सञ्चारनभा यहेको अवलध खुल्ने कागजातहरु (घय बाडा, ऩानी ववजुरी लतये को यलसद, कय कामायरमभा कय
फुझाएको यलसद वा अन्म मस्तै कागजात),

(च) सञ्चारकको दुई प्रलत ऩासऩोटय साईजको पोटो ।
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत

8

अनुसूची–२
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फस्न्धत)

श्रीभान् प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतज्मू,

व्मवसाम दताय/नवीकयण लनवेदन पायाभ

घयऩझोङ गाउॉ ऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
जोभसोभ, भुस्ताङ ।

ववषम् व्मवसाम दताय/नवीकयण सम्फन्धभा ।

भैरे/हाभीरे लनम्न स्थानभा सञ्चारन गनय रागेको व्मवसाम दताय गनय/सञ्चारन गये को व्मवसाम नवीकयण गनय आवश्मक कागजात सवहत दयखास्त गनय
आएका छु /छौं । लनमभानुसाय राग्ने कय फुझाउनुको साथै गाउॉ ऩालरकाफाट सभम–सभमभा ददइने आदे श/लनदे शन सभेत ऩारन गनय भञ्जुय छु /छौं । साथै
भैरे/हाभीरे ऩेश गये को कागजात तथा वववयणहरु ठीक साॉचो यहेको य पयक ऩये कानून फभोस्जभ कावायही बएभा भञ्जुय छु /छौं ।
१.

व्मवसामीको नाभ, थय: ...............................................................

२.

व्मवसामीको स्थामी ठे गाना ................ स्जल्रा ................. गा.ऩा./न.ऩा. ............... वडा नॊ. ......... भागय .................... घय नॊ.

......

(पभय कम्ऩनीको हकभा भुख्म व्मस्िको नाभ)

३.

व्मवसामीको फाफुको नाभ, थय: ..............................................

५.

सम्ऩकय पोन नॊ. .............. भोफाईर नॊ. ............. इभेर्................

४.
६.
७.
८.
९.

१०.
११.
१२.
१३.

व्मवसाम यहने स्थानको ठे गाना: घयऩझोङ गाऩा वडा नॊ. ..... भागय ............................ घय नॊ. .....
बाडाभा बएको बए व्मवसाम यहने घय य जग्गा धनीको नाभ, थय ......................................................
घय जग्गा धनीको ठे गाना ..................... वडा नॊ................. घय नॊ. .........................
व्मवसामको वववयण/प्रकृलत् .........................................................
ॉ ी रगानी रु. ..................................
ऩूज

पभय/कम्ऩनीको नाभ् ...................................

ऩरयचम ऩाटीको साइज: (रम्फाई ............. चौडाई ....... वगयवपट ......)
अन्मत्र दताय बएको बए, दताय नॊ. ................... कामायरम: ...............
सॊ रग्न कागजातहरु:

क) आफ्नै घय जग्गा बए जग्गा धलन प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ–१ वा बाडाभा फस्ने बए बाडा यकभ य ब ुिानी तरयका सभेत खुरेको वहार सम्झौताऩत्र–
१,

ख) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ–१ वा ववदे शी नागरयकको हकभा नेऩारस्स्थत याजदुतावासफाट व्मवसामीको नाभभा जायी कागजात–१,
ग) व्मवसामीको हारसारैको ऩासऩोटय साईजको पोटो २ प्रलत ( नमाॉ दताय गनेको हकभा),
घ) पभय कम्ऩनी बएभा दताय, इजाजत प्रभाणऩत्र,

ङ) कामायरमभा अस्घल्रो आ.व.सम्भको कय लतये को प्रभाण (नवीकयणको रालग)

............................
लभलत् .........................

लनवेदकको दस्तखत

कामायरम प्रमोजनका रालग भात्र:
लनवेदन दस्तुय: ................ दताय शुल्क ............. आ.फ. ........................ को व्मवसाम कय ....................... ऩरयचम ऩाटी दस्तुय ...............

जरयवाना ................ जम्भा रु ..................... राग्ने व्महोया प्रभास्णत गदयछु । लनजको व्मवसाम प्रभाणऩत्र नॊ. (नवीकयणको हकभा)
..................... यहेको छ ।

.................
ऩेश गने
लभलत

.......................
लसपारयस गने
लभलत

.

.....................
स्वीकृत गने
लभलत
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अनुसूची–४

ॉ सम्फस्न्धत)
(दपा ४ को उऩदपा (५) सग
घयऩझोङ गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
जोभसोभ, भुस्ताङ
गण्डकी प्रदे श, नेऩार

व्मवसाम दताय प्रभाणऩत्र
कयदाता नॊ. .................

दताय लभलत:

प्रभाणऩत्र नॊ. .......

भुस्ताङ स्जल्रा घयऩझोङ गाउॉऩालरका वडा नॊ...... फस्ने श्री .....................................राई लनजको नाभभा लनम्न वववयण
अनुसायको व्मवसाम दताय गयी मो प्रभाणऩत्र जायी गरयएको छ ।
व्मवसामको नाभ् .....................................
व्मवसामीको ना. प्र.नॊ. : ........................जायी गने स्जल्रा् ................ जायी लभलत् .............................
व्मवसाम सञ्चारन बएको वा हुने लभलत् ..........................
व्मवसाम यहने स्थान् ................................

फाटोको नाभ् .................... घय नॊ. ............... टोर .....................
व्मवसाम यहने घय/जग्गाधनीको नाभ् ..............................................
व्मवसामको प्रकृलत् ....................................................................
ॉ ी रगानी (रु.भा): .......................................
ऩूज
व्मवसामको वगय् ...........
ऩरयचम ऩाटी (साइन फोडय) को साइज् .............................
.................

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

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

सॊ चारक

तमाय गने

जायी गने

१) व्मवसामीरे प्रत्मेक आलथयक वषयको रालग तोवकएको व्मवसाम कय उि आ.व.को आषाढ भवहनालबत्र फुझाई प्रभाणऩत्र नवीकयण
गनुऩ
य नेछ । गाउॉऩालरकाफाट स्थरगत रुऩभा व्मवसाम कय टोरी खटाइएको अवस्थाभा व्मवसामीको कामयस्थरभै व्मवसाम प्रभाणऩत्र
नवीकयण गनय सवकनेछ ।

२) व्मवसाम गयी आएको स्थान ऩरयवतयन गनय ऩये भा वडा कामायरमको लसपारयसभा गाउॉऩालरकाफाट ऩूव य स्वीकृलत लरनुऩनेछ ।

३) व्मवसाम फन्द गनुय ऩये भा व्मवसामीरे गाउॉऩालरकाको सम्फस्न्धत वडा कामायरमको लसपारयसभा याजश्व इकाईफाट व्मवसाम फन्द
बएको जनाउ ऩत्र अलनवामय रुऩभा लरनुऩनेछ । अन्मथा व्मवसाम चारु नै यहेको भानी सारवसारी रुऩभा कय राग्नेछ ।

४) मो प्रभाणऩत्र व्मवसाम गये को स्थानभा सफैरे दे स्खने गयी याख्नु ऩनेछ । मस्तो प्रभाणऩत्र गाउॉऩालरकाको कभयचायीहरुरे हेन य
चाहेको फखतभा तुरुन्त दे खाउनु ऩनेछ ।

५) व्मवसावमक गलतववलध सञ्चारन गदाय फार श्रलभकहरु प्रमोग गनय ऩाइने छै न । मदद सो गये को ऩाइएभा प्रचलरत कानून फभोस्जभ
कायवाही गयी व्मवसाम दताय खाये जी सभेत गनय सवकनेछ ।
६) व्मवसामफाट उत्ऩादन हुने पोहोयभै रा उस्चत व्मवस्थाऩन गने दावमत्व व्मवसामी स्वमॊको हुनेछ ।

७) व्मवसाम सञ्चारनको लसरलसराभा गाउॉऩालरकाफाट सभम सभमभा ददने लनदे शनको ऩारना गनुय व्मवसामीको कतयव्म हुनेछ ।

ु ै फखतभा ऩलन मो प्रभाणऩत्र यद्द गयी व्मवसाम फन्दको कायवाही
८) उल्रेस्खत शतयनाभाहरु ऩारना नगये भा गाउॉऩालरकारे जनुसक
सभेत गनय सक्नेछ ।
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९) मो प्रभाणऩत्र गाउॉऩालरकाको स्थानीम कय प्रमोजनको रालग जायी गरयएको हो । कुनै ऩेशा वा व्मवसाम प्रचलरत कानू न फभोस्जभ
कुनै लनकामफाट अनुभलत लरएय भात्र सञ्चारन गनुऩ
य ने बएभा सो सभेत लरएय भात्र सञ्चारन गनुय ऩनेछ ।

नवीकयण सम्फन्धी वववयण

qm= ;+= cfly{s jif{

gjLs/0f u/]sf] ldlt

s/ tyf z'Ns / hl/jfgf /l;bsf]
lt/]sf] /l;b g+=
ldlt
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ug]{sf] b:tvt

अनुसूची- ५

(दपा १३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फस्न्धत)

व्मवसाम कय लनधाययण

कयदाता ऩरयचमऩत्र नॊ.:

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

कयदाताको नाभ्...........................................
ठे गाना्.................................................
कय लनधाययण गये को आलथयक वषय्.............................
कय लनधाययण गये को लभलत: ...................................

लस.नॊ.

व्मवसामको वववयण

कय राग्ने कुर

..............प्रलतशतरे

अलिभ

यकभ

कामभ हुने कय....

गये को यकभ

दास्खरा

अफ दास्खरा गनय
फाॉकी यकभ

कैवपमत

गत ववगत वषयको फक्मौता
जम्भा

कय अलधकृत

13

cg';"rL–६
- bkmf @& sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_
घयऩझोङ गाउॉऩालरका

गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम
जोभसोभ, भुस्ताङ
गण्डकी प्रदे श, नेऩार

वडाभा यहेका व्मवसामको वववयण
लस.नॊ.

व्मवसामीको नाभ

व्मवसाम/पभयको
नाभ

ठे गाना

सम्ऩकय
नॊ.

-0-
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दताय÷नवीकयण बए÷नबएको

(आलथयक वषय सभेत उल्रेख गने)

कैवपमत

