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"व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत कामाववधध, २०७९" 

प्रस्तावना 

भरयण गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सॊचारनभा यहेका तथा सॊचारन गना चाहने व्माऩाय व्मवसामहरुको दताा, नवीकयण तथा 
सूचीकृत गने, अधबरेखन व्मवस्थाऩन गने, व्मवसामभैत्री वातावयण तमाय गने य ती व्मवसामहरुराई कानूनी दामयाभा 
ल्माई सयर, सहज एवॊ गना आवश्मक देखखएकोरे भरयण गाउॉ कामााऩाधरकाको धभधत २०७९/०९/१५ गतेको फैठकरे 
मो व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत कामाववधध, २०७९ फनाई रागू गयेको छ । 

१.नाभ य प्रायम्ब:    क) मो कामाववधधको नाभ भरयण गाउॉऩाधरकाको व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत कामाववधध, 
२०७९ यहेको छ । 

           ख)  मो कामाववधध तत्कार रागू हनुेछ । 

    २. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मो कामाववधधभा : 

  क)  "कय" बन्नारे गाउॉऩाधरकासॉग सम्फखधधत प्रचधरत ऐन, धनमभावरी य मो कामाववधध फभोखजभ भरयण गाउॉऩाधरकारे 
आफ्नो ऺेत्र धबत्रको व्मवसामभा ऩुॉजीगत रगानी, आधथाक कायोफाय ऺेत्रगत एवॊ व्माऩारयक भहत्वको आधायभा रगाउन 
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सक्ने व्मवसाम कयराई सम्झन ुऩदाछ य मो शब्दरे व्मवसाम कयको अधतरयक्त राग्ने थऩ शलु्क, कय, दताा, जरयवाना 
सभेतराई जनाउॉदछ । 

  ख)  "कय दाता" बन्नारे दपा ( ५) फभोखजभ कय धतनुा ऩने कताव्म बएका व्मखक्त, पभा, वा सॊघ/ सॊस्थाराई 
जनाउॉदछ । 

  ग) " वडा" बन्नारे गाउॉऩाधरकाको वडा सम्झन ुऩदाछ । 

  घ) "शाखा" बन्नारे व्मवसाम दताा सम्फधधी शाखा तथा उऩशाखाराई सम्झन ुऩदाछ । 

  ङ) " व्मवसामी" बन्नारे व्माऩाय तथा व्मवसाम सञ्चारन गने गयी गाउॉऩाधरकाभा व्मवसाम दताा एवॊ सूचीकृत गने 
व्मखक्त/पभा/सॊघ सॊस्थाराई सम्झन ुऩदाछ । 

३.) व्मवसाम दताा गयेय भात्र सॊचारन गनुा ऩने: गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र कुनै ऩधन व्मवसाम सॊचारन गनुा अखघ मस 
कामाववधध फभोखजभ  दताा गनुा ऩनेछ । मस अखघ स्थाऩना बई सॊचारनभा यहेका व्मवसामहरु सभेत मसै कामाववधध 
फभोखजभ दताा गनुा ऩनेछ । 

४.) व्मवसाम दतााको राधग दखाास्त ददन ेय दताा गने:- (१) गाउॉऩाधरका धबत्र कुनै व्मवसाम दताा गना चाहने व्मखक्तरे 
अनसूुची-१ भा उल्रेखखत ढाॉचाको दयखास्त पायाभ कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ ।मस्तो दयखास्त पायाभभा देहामका 
कुयाहरु खरेुको हनु ुऩनेछ:- 

क) व्मवसामको नाभ 

ख) व्मवसामको ठेगाना 

ग) व्मवसामको प्रकृधत: उद्योग, व्माऩाय, सेवा, ऩेशा 

घ) व्मवसामीरे कायोफाय गने भखु्म वस्त ुसेवा तथा काभको वववयण 

ङ) खस्थय ऩुॉजीगत रगानी 

च) व्मवसामीको नाभ, ठेगाना य फाफ/ुफाजेको नाभ 

छ) व्मवसामीको नागरयकताको प्रधतधरवऩ 

ज) वडा कामाारमको धसपारयस 

झ) सजाधभन भचुलु्का 

ञ) जग्गाधनी ऩजुााको प्रधतधरवऩ 
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ट) जग्गाको धतयो धतयेको यधसद 

ठ) जग्गा/घय बाडाभा बए फहार सम्झौता ऩत्र/भञ्जुयीनाभा 

ड) फहारभा बए जग्गा/घय धनीको नागरयकता तथा जग्गा धनी ऩजुााको प्रधतधरवऩ 

ढ) ऐरानी जग्गाको हकभा सम्फखधधत वडाको धसपारयस 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ दयखास्त प्राप्त बएऩधछ कामाारमरे मस उऩय आवश्मक जाॉचफझु सभेत गयी धनधाायण बए 
फभोखजभको फावषाक कय अनसूुची-२ फभोखजभ दस्तयु धरई व्मवसाम दताा गनेछ । 

(३) भाधथ उऩदपा (२) फभोखजभ व्मवसाम दताा बएऩधछ कामाारमरे दताा बएको व्मवसामको वववयण अनसूुची-३ 
फभोखजभको व्मवसाम दताा वकताफभा  रगत याख् न ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोखजभ व्मवसाम दताा शाखारे व्मवसाम/पभाको रगत याखख सकेऩधछ धनवेदकराई अनसूुची -४ 
फभोखजभको ढाॉचाभा व्मवसाम दताा प्रभाण ऩत्र उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(५) एकै व्मखक्तको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको  एक बधदा फढी स्थानभा व्मवसाम सॊचारन गनुा ऩने बएभा कामाववधधरे 
छुटै्ट व्मवस्था गयेको वा प्रचधरत कानूनभा अधमथा व्मवस्था गयेको अवस्थाभा फाहेक छुट्टा-छुटै्ट व्मवसाम दताा गयाउन ु
ऩनेछ । 

तय शाखा वा थऩ कायोफाय स्थरको राधग राग्ने कय एकभषु्ठ धतयी ववधबन्न स्थानभा सॊचाधरत व्मवसाम वा शाखाहरु 
एउटै प्रभाणऩत्रभा खरुाउने गयी व्मवसाम दताा गना मस उऩदपारे फाधा ऩरु् माएको भाधनने छैन । 

५) कय फझुाउन ेदावमत्व:- (१) गाउॉ सबारे ऩारयत गये अनसुाय कय फझुाउने दावमत्व व्मवसाम दताा बएको व्मखक्त, पभा 
वा धनजको प्रधतधनधधको हनुेछ । 

(२) कुनै व्मवसाम एक बधदा फढी व्मखक्तको नाभभा सॊमकु्त रुऩभा दताा बएको यहेछ बने सो भध्मे कुनै ऩधन व्मखक्तराई 
कय फझुाउन फाध्म गना सक्नेछ । 

(६) व्मवसामको नवीकयण गनुा ऩने:- (१) मस कामाववधध फभोखजभ दताा बएको व्मवसाम, प्राइबेट पभाको अवधध ऩाॉच 
वषाको हनुेछ य अवधध सवकए ऩधछ नवीकयण गयाउन ुऩनेछ । नवीकयणको अवधध एक वषाको हनुेछ य एक वषाऩधछ 
ऩनु: नवीकयण गयाउन ुऩनेछ । 

(२) व्मवसाम/पभा नवीकयण गयाउन चाहने व्मवसामी तथा पभा धनीरे देहामका कागजात सॊरग्न गयी गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमभा अनसूुची-५ फभोखजभ दयखास्त ददन ुऩनेछ:- 

                   क) धनवेदन, 
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                   ख) आमकय (स्थामी रेखा नम्फय) दताा प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, 

                   ग) व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ, 

                   घ) अखघल्रो आधथाक वषाको कय धतयेको धनस्सा य 

                  ङ) तोवकए फभोखजभको दस्तयु धतयेको यधसद 

 

  (३) मस कामाववधध फभोखजभ दताा बएका व्मवसाम/प्राइबेट पभारे नवीकयण गयाउॉदा अनसूुची-६ फभोखजभको दस्तयु 
राग्नेछ । 

(४) मो कामाववधध रागू हनुबुधदा अखघ प्रचधरत कानून फभोखजभ दताा बएका तय एक वषा धबत्र नवीकयण हनु नसकेका 
व्मवसाम/पभारे नवीकयण गना चाहेभा व्मवसाम दताा गने शाखारे अनसूुची- ६ फभोखजभको दस्तयु य जरयवाना धरई 
नवीकयण गरय ददन सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोखजभको दस्तयु धतरय सकेऩधछ अनसूुची-७ फभोखजभको व्मवसाम नवीकयण रगत याख्न ेवकताफभा 
रगत याख् न ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोखजभ व्मवसाम/पभाको नवीकयण रगत याख् ने वकताफभा रगत याखख सकेऩधछ अनसूुची-८ 
फभोखजभको नवीकयण वववयण बनुा ऩनेछ ।  

(७) वववयणभा हेयपेय गनुा ऩयेभा स्वीकृधतधरन ुऩने:- (१) दपा ४ को उऩदपा (१) फभोखजभ व्मवसाम/पभा दताा गना 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम सभऺ ददएको वववयणभा कुनै हेयपेय गनुा ऩयेभा सम्फखधधत व्मवसाम/पभारे 
व्मवसाम/पभा दताा गना गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम सभऺ दयखास्त ददन ुऩनेछ य स्वीकृधत प्राप्त बएऩधछ भात्र 
पभा/व्मवसामरे वववयण हेयपेय गना सक्नेछ । 

(२) व्मवसाम/पभाको प्रोप्राइटयको नाभ ऩरयवतान गना ऩयेभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम सभऺ नाभ ऩरयवतान गनुा 
ऩनााको कायण सवहत दयखास्त ददन ुऩनेछ य गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमफाट आवश्मक छानधफन गयी प्रोप्राइटयको 
नाभ ऩरयवतानका राधग स्वीकृधत ददन सक्नेछ । 

(३) व्मवसाम/पभाको नाभ ऩरयवतान गनुा ऩनााको कायण सवहत दयखास्त ददन ुऩनेछ य गाउॉ कामाऩाधरकाको कामारमफाट 
आवश्मक छानधफन गयी नाभ ऩरयवतानका राधग स्वीकृधत ददन सक्नेछ । 

(४) गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सॊचारनभा यहेका व्मवसाम/पभारे कायोफायको ठाउॉसायी गना चाहेभा गाउॉ कामाऩाधरकाको 
कामाारम सभऺ वडा कामाारमको धसपारयस सवहत ठाउॉसायी गनुा ऩनााको कायण खरुाई दयखास्त ददन ुऩनेछ य गाउॉ 
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कामाऩाधरकाको कामाारमफाट आवश्मक छानधफन गयी चार ुआधथाक  वषा सम्भको कय असरु गयेय कामाारमभा बएको 
रगत अद्यावधधक गयी ठाउॉसायी हनुे य साववकको दवैु वडा कामाारमराई जानकायी ददन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोखजभ ठाउॉसायी गना चाहने व्मवसाम/पभारे ठाउॉसायी बई जाने व्मवसाम यहने ठेगानाको कय 
फझुाउन ुऩने कामाारमभा ठाउॉसायीको राधग धनवेदन ऩेश गयेऩधछ कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी रु.२०००।– 
दस्तयु धरई सो व्महोया दताा प्रभाणऩत्रभा सभेत खरुाई व्मवसामको ठाउॉसायी गरयददन ुऩनेछ । 

(८) साझेदाय थऩघट गनुा ऩयेभा स्वीकृधत धरनऩुने:- 

(१) एक व्मखक्त वा एक बधदा फढी व्मखक्तको नाभभा दताा कामभ बएको व्मवसामभा साझेदाय थऩघट गनुा ऩयेभा 
आवश्मक कागजात सभेत सॊरग्न याखी गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमभा धनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ धनवेदन ऩयेभा सम्फखधधत कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चारू आधथाक वषा सम्भको 
कय असरुी गयी वावषाक कयको दयभा ५०% वा रु १०००/- भध्मे जनु फढी हधुछ सो थऩ दस्तयु सभेत धरई साझेदाय 
थऩ गरयददन ुऩनेछ । 

(९) कामाारमरे वववयण भाग गना य धनदेशन ददन सक्न:े-  

(१) कुनै खास ऩेशा, व्मवसाम वा व्माऩायको सम्फधधभा केही कुया फझु्न आवश्मक ठानेभा गाउॉ कामाऩाधरकाको 
कामाारमरे थऩ वववयण भाग गना सक्नेछ ।मसयी भाग गरयएको वववयण उऩरब्ध गयाउने कताव्म सम्फखधधत 
व्मवसामीको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ वववयण उऩरब्ध नगयाएभा कामाारमरे सम्फखधधत ऩेशा तथा व्मवसाम स्थरभा गई जाॉचफझु 
गना सक्नेछ । 

(३) मस कामाववधध फभोखजभ दताा एवॊ सूखचकृत बएका ऩेशा, व्मवसाम सॊचारन गदाा साभाखजक सदाचाय कामभ याख्न ु
ऩनेछ । मस सम्फधधभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे ददने धनदेशनको ऩारना गने गयाउन े दावमत्व सम्फखधधत 
व्मवसामीको हनुेछ । 

१०) व्मवसाम/पभा सूचीकृत गनुा ऩने:-  (१) अधम धनकामभा दताा बई मस गाउॉऩाधरकाको ऺेत्र धबत्र सॊचारनभा यहेका 
व्माऩाय व्मवसाम/पभारे अधनवामा रुऩभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमभा सूचीकृत गनुा ऩनेछ । सूचीकृत गदाा देहाम 
फभोखजभका कागजात सॊरग्न याखख दयखास्त ऩेश गनुा ऩनेछ: 

(क) धनवेदन 

(ख) व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्रको सक्कर तथा प्रधतधरवऩ प्रधत थान-१ 

(ग) स्थामी रेखा नम्फय (PAN) को प्रधतधरवऩ 
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(घ) गत आधथाक वषाको नवीकयण शलु्क फझुाएको धनस्सा/याजश्व धतयेको यधसद 

(ङ) वडा कामाारमको धसपारयस 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभका कागजात सवहत व्मवसाम/पभारे सूखचकृत हनु गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम सभऺ 
धनवेदन ऩेश गयेभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी रु.५००/- दस्तयु धरई उद्योग, व्मवसाम 
तथा प्राइबेट पभा सूचीकृत गयी प्रभाणऩत्र ददन ुऩनेछ । 

(११) सूचीकृत बएका व्मवसाम/पभा नवीकयण गनुा ऩने:  (१) सूचीकृत बएका व्मवसाम/पभारे सूचीकृत बएको धभधतरे 
एक वषा अवधध ऩूया बएऩधछ ३५ (ऩैंतीस) ददन धबत्र गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमको शाखाभा अनसूुची-९ फभोखजभको 
नवीकयण दस्तयु धतयी नवीकयण गयाउन ुऩनेछ। 

(२)तोवकएको सभम अवधध धबत्र नवीकयण नगयेभा अनसूुची-९ भा उल्रेख बए फभोखजभ जरयवाना धतनुा ऩनेछ। 

(१२) व्मवसाम सॊचारनको अनभुधत धरन ुऩने: गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमभा व्मवसाम/पभा दताा गरय सकेऩधछ अधम 
धनकामफाट प्रचधरत नेऩार कानून फभोखजभ अनभुधत धरनऩुने कानूनी प्रावधान बएका ऩेशा, व्मवसाम सॊचारन गनुा ऩूवा 
सम्फखधधत धनकामफाट अनभुधत धरन ुऩने दावमत्व व्मवसामीको हनुेछ । 

(१३) व्मवसाम दताा खायेज गना सवकन:े (१) मस कामाववधध फभोखजभ कय राग्ने व्मवसाम/पभा दताा बएऩधछ दताा 
खायेजीको धनवेदन नऩयेसम्भ सो व्मसाम चारू यहेको भाधननेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ धनवेदन ऩनुा बधदा अखघ सम्भ व्मवसाम/पभा सॊचारनभै यहेको भानी कय धनधाायण गयी कय 
असरु उऩय गरयनेछ । 

(३) प्रचधरत कानून एवॊ मस कामाववधध फभोखजभ दताा बएका व्मवसाम/पभा फधद गना चाहेभा भनाधसव कायण खोरी 
व्मवसामीरे सम्फखधधत वडा कामाारमभा धनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोखजभ धनवेदन प्राप्त बएऩधछ वडा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चारू आधथाक फषा सम्भको 
कय यकभ य व्मवसाम/पभा खायेजीको राधग गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमभा धसपारयस सवहत ऩठाउन ुऩनेछ 
।गाउॉऩाधरकारे कागजात अध्ममन गयी रगत कट्टा फाऩत धरइने सेवा शलु्क सभेत असूर गयी रगत कट्टा वाऩत धरइने 
सेवा शलु्क सभेत असरु गयी रगत कट्टा गरयददन ुऩनेछ । 

(५) प्रचधरत कानून ववऩरयतको कायोफाय गयेभा वा ऩेशा व्मवसाम सॊचारन सम्फधधभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे 
ददएको धनदेशन फायम्फाय उरॊघन गयेभा  कामाारमरे व्मवसामको दताा खायेजी गयी फाॉकी फक्मौता कय तथा जरयवाना 
सयकायी फाॉकी सयह व्मवसामीफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

(६)  मस कामाववधधभा जनुसकैु कुया रेखखएको बएताऩधन व्मवसाम खायेज वा रगत कट्टा गनुा ऩूवा व्मवसामीराई सपाई 
ऩेश गनाका राधग ३५(ऩैंतीस) ददनको सभम अवधधको भौका ददन सवकनेछ । 
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(७) मस दपा अधतगातको उऩदपा (५) फभोखजभ गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे व्मवसाम दताा खायेजी गयेभा 
व्मवसाम सम्फद्ब व्मसामीको नाभभा २ वषासम्भ कुनैऩधन व्मवसाम दताा गयी सॊचारन गना ऩाउने छैन । साथै त्मस्ता 
व्मवसामीको वववयण सावाजधनक गरयनेछ । 

(१४) प्रधतधरवऩ ददन सक्न:े  व्मवसामको दताा प्रभाणऩत्रको नवीकयण गने भहर ऩूया बई खारी नबएको अवस्थाभा रु. 
१००।– य हयाएभा, च्माधतएभा वा अधम कायणरे प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ उऩरब्ध गयाउन ुऩने बएभा वडा कामाारमको 
धसपारयश गयी ऩठाएभा रु ५००।– दस्तयु धरई नमाॉ प्रधतधरवऩ प्रभाणऩत्र जायी गना सवकनेछ । 

(१५) व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत नगयी सॊचारन गयेभा कायवाही हनु:े 

(१) प्रचधरत कानून य मस कामाववधध फभोखजभा दताा नगयी कुनै ऩधन व्मवसाम गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सॊचारन गयेको 
ऩाईएभा वडा कामाारम वा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे सम्फखधधत व्मवसामीराई ३५ ददनको म्माद ददई 
व्मवसाम/पभा दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत गनाको राधग ऩत्राचाय गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोखजभ व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृतका राधग जनाउ ददएको धभधतरे ३५ ददनधबत्र गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमभा व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत नगयेभा सम्फखधधत व्मखक्तको हकभा गाउॉ 
कामाऩाधरकाको कामाारमफाट प्रवाह हनुे सफै वकधसभका सेवा सवुवधाहरु फधद गना सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोखजभ सेवा सवुवधा योक् का याखेऩधछ ऩधन ३ भवहनाधबत्र ऩधन व्मवसाम दताा, नवीकयण नगयी 
व्मवसाम सॊचारन गयेभा गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारमरे सम्फखधधत व्मवसाम/पभा फधद गयी राग्ने कय, जरयवाना य 
अधम दस्तयु प्रचधरत कानून फभोखजभ असरु उऩय गनेछ । 

(१६) फाधा अड्काउ पुकाउने अधधकाय: (१) मस कामाववधधको कामााधवमनको धसरधसराभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा 
सो पुकाउने अधधकाय गाउॉ कामााऩाधरकाराई हनुेछ । 

(२) प्रचधरत ऐन, धनमभ य मस कामाववधधको भूरबतू कुयाराई असय ऩने गयी भाधथ उऩदपा (१) फभोखजभको फाधा 
अड्काउ पुकाउने अधधकायको प्रमोग गना सवकने छैन । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सम्फखधधत) 

व्मवसाम/प्राइबेट पभा दताा दयखास्त ढाॉचा 

श्री प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्मू, 
भरयण गाउॉऩाधरका, धसधधरुी । 

भहोदम, 

          तर रेखखए फभोखजभ उद्योग व्माऩाय व्मवसाम गना धनम्न धरखखत नाभको प्राइबेट/साझेदायी पभा भेयो/हाम्रो 
नाभभा दताा गयाउन इच्छुक बएकोरे मो धनवेदन ऩत्र ऩेश गयेका छु/छौं । रेखखएको व्महोया झठु्ठा ठहये  प्रचधरत 
नेऩार कानून फभोखजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

१. पभाको ऩूया नाभ: 
२. पभाको ऩूया ठेगाना: 
३. उद्देश्म: 
४. ऩुॉजी: 
५. कायोफाय गने चीज तथा काभको वववयण: 
६. प्राइबेट पभाको धनी वा साझेदायहरुकको तीन ऩसु्ते नाभ, थय, वतन य वहस्साको अॊक मो पभाको 

हानी नोक्सानी बएभा घय घयानाफाट व्महोना याजी हनुे (हनुेहरु): 
 

दयखास्तवारा (दयखास्तवाराहरु) को रेखात्भक य येखात्भक दवैु औ ॊठाको 
 

सवहछाऩ: 
 

रेखात्भक सवह:                                 दामाॉ                 वामाॉ 
 

साऺी:  दयखास्तवाराको भाधथ धरखखए फभोखजभको नाभ, थय, वतन ठीक दरुुस्त छ बनी सनाखत गने । 

 
 
 
 

इधत सम्फत २...............सार...........भवहना............गते.........योज शबुभ ्। 
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अनसूुची-२ 

(दपा ४ को उऩदपा (२) सॉग सम्फखधधत ) 

व्मवसाम/प्राइबेट पभा दताा दस्तयु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धस. नॊ. ऩूॉजी दस्तयु (रु.) कैवपमत 

१. एक राख रुऩैमाॉ सम्भ १,०००/-  

२. एक राख रुऩैमाॉ बधदा फढी तीन राख 
रुऩैमाॉ सम्भ 

३,०००/-  

३. तीन राख रुऩैमाॉ बधदा फढी ऩाॉच राख 
रुऩैमाॉ सम्भ 

६,०००/-  
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अनसूुची-३ 

(दपा ४ को उऩदपा (३) सॉग सम्फखधधत) 

भरयण गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

कवऩराकोट, धसधधरुी 

फागभती प्रदेश, नेऩार 

व्मवसाम/प्राइबेट पभा दताा वकताफ २०...../..... 

धस. नॊ. दताा नॊ. व्मवसामको 
नाभ/ठेगाना 

दताा धभधत प्रोऩाइटयको 
नाभ 

सम्ऩका  नम्फय 
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अनसूुची-४ 

(दपा ४ को उऩदापा (४) सॉग सम्फखधधत) 

भरयण गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

कवऩराकोट, धसधधरुी 
फागभती प्रदेश, नेऩार 

  

                                          प्रा. पा. नॊ. :../../ 

उद्योग/व्माऩाय व्मवसाम 

प्रभाण-ऩत्र 

धनम्न रेखखएको वववयण बएको प्राइबेट/साझेदायी पभा धभधत २०../../.. गतेको धभधतभा भरयण 
गाउॉऩाधरकाको व्मवसाम दताा, नवीकयण तथा सूचीकृत सम्फधधी कामाववधध, २०७९ फभोखजभ दताा 
गरय मो प्रभाण ऩत्र ददइएको छ । 

वववयण 

प्राइबेट/साझेदायी पभाको 
नाभ:  

ठेगाना: 
स्थाऩना/सॊचारन हनुे स्थान: 
वकत्ता नॊ.: 
धनी (प्रोऩाइटय) साझेदायको  

नाभ, थय : 
वतन: 
कायोफायको उद्देश्म: 
ऩूॉजी रु: 
फावषाक उत्ऩादन ऺभता: 
ववद्यतु शखक्त (वकरोवाट): 
नाभसायी/ठाउॉसायीको वववयण: 
 

मो प्रभाणऩत्र हयाए, च्माधतए वा नष्ट बएभा रु.५००/- धतयी प्रधतधरवऩ धरन सवकनेछ । 
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अनसूुची-५ 

(दपा ६ को उऩदपा (२) सॉग सम्फखधधत) 
व्मवसाम/प्राइबेट पभा नवीकयण दयखास्त ढाॉचा 

 

श्री प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्मू, 
भरयण गाउॉऩाधरका, धसधधरुी । 

 

 

 

ववषम:- नवीकयण सम्फधधभा 

भहोदम, 

             उऩयोक्त ववषमभा मस कामाारमभा धभधत....................दताा  
यहेको......................................................य हार नवीकयण गनुा ऩने बएकोरे स्थानीम तहको नीधत धनमभभा यवह 
नवीकयण गयाई ददन ुहनु अनयुोध गदाछु । 

 

 

 

                                                            धनवेदक 
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अनसूुची-६ 

( दपा ६ को उऩदपा (३) सॉग सम्फखधधत) 
व्मवसाम/प्राइबेट पभा नवीकयण दस्तयु य जरयवाना 

धस. नॊ. ऩुॉजी नवीकयण दस्तयु 

ऩैंतीस ददन धबत्र एक वषा सम्भ एक वषा नाघेऩधछ 

दस्तयु थऩ जयीवाना (रु.) 

१. एक राख रुऩैमाॉ 
सम्भ 

६००/- १,८००/- १,८०० ६००/- 

प्रधतवषा 
२. एक राख 

रुऩैमाॉबधदा फढी 
तीन राख रुऩैमाॉ 

सम्भ 

८००/- २,४००/- २,४००/- ८००/-प्रधतवषा 

३. तीन राख 
रुऩैमाॉबधदा फढी 
ऩाॉच राख रुऩैमाॉ 

सम्भ 

१,०००/- ३,०००/- ३,०००/- १,०००/- प्रधतवषा 
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अनसूुची-७ 

(दपा ६ को उऩदपा (५) सॉग सम्फखधधत) 
भरयण गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

कवऩराकोट, धसधधरुी 
फागभती प्रदेश, नेऩार 

व्मवसाम/प्राइबेट पभा नवीकयण रगत वकताफ २०...../..... 

धभधत नवीकयण  

 

नवीकयण 
शलु्क 

यधसद नॊ.य 

धभधत 

नवीकयण गने 
अधधकायी 

देखख सम्भ 
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अनसूुची-८ 

(दपा ६ को उऩदपा (६) सॉग सम्फखधधत) 
भरयण गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

कवऩराकोट, धसधधरुी 
फागभती प्रदेश, नेऩार 

नवीकयणको वववयण 

 

 

पभाको नाभ: 
ठेगाना: 
धभधत म्माद अवधध फझुाएको दस्तयु 

रु. 
बौचय नॊ. य धभधत दस्तखत 

     
 
 

 

 

मो प्रभाणऩत्र प्राप्त गनेरे आपूरे उत्ऩादन गयेको पोहयभैरा व्मवस्थाऩन नगयी जथाबावी पारेभा 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा राग्ने यकभ य दईु राखसम्भ जयीवाना धतनुा ऩनेछ । 
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अनसूुची-९ 

(दपा ११ को उऩदपा (२) सॉग सम्फखधधत) 
भरयण गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

कवऩराकोट, धसधधरुी 
फागभती प्रदेश, नेऩार 

उद्योग/व्मवसाम/प्राइबेट पभा सूचीकृत नवीकयण दस्तयु य जयीवाना 

 

                                                  cf1fn] 

                                                    cf]d axfb'/ bhL{ 

                                                     k|d'v k|zf;sLo clws[t 

नवीकयण दस्तयु 

ऩैंतीस ददन धबत्र एक वषा सम्भ एक वषा नाघेऩधछ 

दस्तयु थऩ जयीवाना रु. 
२००/- ६००/- ६००/- २००/- 

प्रधतवषा 


