
व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी कामाववधध, 2078 

ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र सञ्चाधरत एवभ ् सञ्चारन हनुे ववधबन्न ब्मवसावमक गधतववधधराई कान नी दामयाभा ल्माउन, 
व्मवसाम सञ्चारन भापा त गाउॉऩाधरकाको आन्तरयक आम्दानीराई सभेत फवृि गना, स्वच्छ, भमााददत य प्रधतस्ऩधाात्भक 
फजायको प्रफिान गयी उऩबोक्ता वहत सॊयऺण गना साथै उद्योग,  कृवष, ऩशऩुन्छी जन्म वस्तहुरूको उत्ऩादन वृवि, 
फजारयकयण, व्मवसामीकयणको भाध्मभफाट आधथाक ववकास य सभवृि हाधसर गना नेऩारको सॊववधान य स्थाधनम सयकाय 
सञ्चारन ऐन २०७४ रे स्थानीम सयकायराई ददएको अधधकाय ऺेत्र धबत्र यही “व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी 
कामाववधध, 2078” तमाय गयी राग ुगरयएको छ। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्म्बक 

१) सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् 
1. मो कामाववधधको नाभ् “व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी कामाववधध 2078” हनुेछ। 

2. मो कामाववधध गाउॉ कामाऩाधरकाफाट स्वीकृत बएको धभधत देम्ि तरुुन्त राग  हनुछे। 

२) ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाववधधभा् 
1. “कामाारम” बन्नारे ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम हवुास, ऩवातराई सम्झन ुऩनेछ। 

2. “वडा कामाारम” बन्नारे ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका अन्तगातका ७ वटै वडा कामाारमहरूराई सम्झन ुऩनेछ। 

3. “प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका, गाउॉ कामाऩाधरकाको प्रभिु प्रशासकीम 
अधधकृतराई सम्झन ुऩनेछ। 

4. “व्मवसाम” बन्नारे भनुापा कभाउने उद्देश्मरे  दपा ४ फभोम्जभ ववषमगत ऺेत्रका आधथाक 
विमाकराऩहरु सम्झन ुऩनेछ। 

5. “व्मवसामी” बन्नारे ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका ऺते्र धबत्र व्मवसाम गने व्मम्क्त, सॊस्थाहरूराई सम्झन ुऩनेछ। 
6. "कय" बन्नारे गाउॉऩाधरकासॊ सम्वम्न्धत प्रचधरत ऐन, धनमभावरी य मो कामाववधध फभोम्जभ गाउॉऩाधरकारे 

आफ्नो ऺेत्र धबत्रको व्मवसामभा ऩ ॉजीगत रगानी, आधथाक कायोफाय ऺेत्रगत एवभ ्ब्माऩारयक भहत्वको 
आधायभा रगाउन सक्न ेव्मवसामकयराई सम्म्झन ुऩछा य मो शब्दरे व्मवसाम कयको अधतरयक्त राग्न े
थऩ शलु्क, कय, दताा, जरयवाना सभेतराई जनाउॉछ । 

7. "कय दाता" बन्नारे दपा ४ फभोम्जभ कय धतनुा ऩने कताब्म बएका ब्मम्क्त, पभा वा सॊघ/सॊस्थाराई 
सम्म्झन ुऩछा । 

8.  ऺते्र् मस ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्रका व्मवसामहरूराई मस कामाववधधरे सभेट्नेछ। 

 

३) व्मवसाम दताा तथा भाऩदण्ड  

(१) गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र कुनै ऩधन व्मवसाम सञ्चारन गनुा अम्घ मस कामा ववधध फभोम्जभ व्मवसाम दताा 
गनुा ऩने छ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया उल्रेि बएऩधन मो कामाववधध राग ुहनु ुअम्घ दताा प्रकृमाभा व्मवसाम 
दताा बएका व्मवसामराई मसै कामाववधध अनसुाय भान्म हनुेछ। 

(३) व्मवसाम सम्वन्धी भाऩदण्ड तोवकए फभोम्जभ हनुेछ। 

४) व्मवसामका ववषमगत ऺते्र् ववषमगत ऺेत्र अन्तगात कयका दामया धबत्र देहामका ऺेत्रहरू ऩनेछन।् 
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क) दैधनक उऩबोग्म साभाग्रीहरु िाद्यन्न, थोक तथा िदु्रा ऩसर 

ि) होटर व्मवसाम 

ग) कृवष तथा ऩशऩुन्छी पभा 
घ) नसायी पभा 
ङ) औषधी ऩसर/एग्रोबेट 

च) फधशारा/भास ुऩसर 

छ) कान न व्मवसाम 

ज) अनसुन्धान दताा ऩयाभशा सेवा 
झ) ड्राइधबङ्ग इम्न्सच्मटु 

 

ऩरयच्छेद २ 

व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी व्मवस्था 
 

५) व्मवसाम दताा्  
1. व्मवसाम दताा गनुा ऩने्  व्मवसाम सञ्चारन गदाा अधनवामा दताा गनुा ऩनेछ। 

६) दतााका राधग आवश्मक कागजात तथा प्रभाणऩत्र 

(१) व्मवसाम दतााका राधग व्मवसामीरे देहामका कागजातहरू सवहत अनसु ची (१) फभोम्जभको ढाचाभा 
गाउॉऩाधरकाभा धनवेदन ऩेश गनुा ऩनेछ। 

क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको प्रधतधरऩी। 

ि) व्मवसाम सॊचारकको २ प्रधत पोटो। 

ग) व्मवसाम सॊचारन हनुे जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩजुााको प्रधतधरवऩ वा कम्तीभा १० वषा धरजभा 
धरएको  िलु्न ेसक्कर कागज।  

घ) स्थानीम उद्योग फाम्णज्म सॊघको धसपारयस (कृवष तथा ऩशजुन्म व्मवसामका राधग आवश्मकता 
अनसुाय भात्र)            

ङ) सम्फम्न्धत वडा कामाारमको धसपारयस।  

(२)  उऩदपा (१) फभोम्जभ धनवेदन प्राप्त बएऩधछ कामाारमरे त्मस उऩय आवश्मक जाॉचफझु सभेत गयी 
धनधाायण बए फभोम्जभको फावषाक कय एवभ ् अन्म दस्तयुहरु धरइ व्मवसाम दताा गनेछ । गाउॉसबारे 
ऩारयत गये अनसुाय कय फझुाउने दावमत्व व्मवसाम दताा गने ब्मम्क्त, पभा वा धनजको प्रधतधनधधको हनुेछ  

(३) भाधथ उऩदपा २ फभोम्जभ व्मवसाम दताा बए ऩधछ कामाारमरे दताा बएको ब्मवासमको वववयण 
ब्मवासम दताा वकतावभा उल्रेिगयी धनवेदकराई अनसु म्च  (३) को ढाॉचाभा व्मवसाम दताा प्रभाणऩत्र 
उऩरब्ध गयाउने छ । 

(४) एकै ब्मम्क्तको नाभभा एउटै उद्देश्म बएको एक बन्दा फढी स्थानभा व्मवसाम सञ्चारन गनुा ऩने 
बएभा  कामाववधधरे छुटै्ट ब्मवस्था गयेको वा प्रचधरत कान नभा अन्मथा ब्मवस्था गयेको अवस्थाभा फाहेक 
छुट्टा छुटै्ट व्मवसाम दताा गयाउन ुऩनेछ । तय शािा वा थऩ कायोकायस्थरको राधग राग्ने कय एकभषु्ट 
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धतयी ववधबन्न स्थानभा सञ्चाधरत व्मवसाम वा शािाहरु एउटै प्रभाणऩत्रभा िरुाउन ेगयी व्मवसाम दताा गना 
मस उऩदपारे फाधा ऩरु् माएको भाधनने छैन ।                                   

७) व्मवसाम नवीकयण सम्फन्धी व्मवस्था् (१) दपा (६) फभोम्जभ दताा बएको व्मवसाम आधथाक वषा शरुु बएको ३ 
भवहना धबत्र फावषाक कय अधग्रभ रुऩभा धतरय प्रत्मेक आधथाक फषाको राधग व्मवसाम नववकयण गने ऩनेछ । 
व्मवसाम नववकयण राधग व्मवसावमरे देहामका कागजातहरू सवहत अनसु ची (2) फभोम्जभको ढाॉचाभा 
गाउॉऩाधरकाभा धनवेदन ददन ुगनुा ऩनेछ।  

(१) व्मवसाम दताा प्रभाण ऩत्रको सक्कर। 

(२) व्मवसाम सॊचारकको नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरवऩ। 

(३) भारऩोत धतयेको यधसदको प्रधतधरवऩ 

(४) व्मवसाम सञ्चारन हनु/े बएको स्थानको २ प्रधत पोटो  

(५) स्थानीम उद्योग फाम्णज्म सॊघको धसपारयस ( कृवष तथा ऩशजुन्म व्मवसामको राधग आश्मकतानसुाय भात्र)                 

(६) सम्फम्न्धत वडा कामाारमको धसपारयस। 

८) व्मवसाम दताा तथा नववकयण शलु्क य ऩनुयावरोकन सम्फन्धी व्मवस्था् 
(१) व्मवसाम दताा/नववकयण सम्फन्धी शलु्क/दस्तयु ऩैम ॉ गाउॉऩाधरकाको याजस्व ऩयाभशा सधभधतको 

धसपारयसभा गाउॉऩाधरकारे धनधाायण गये फभोम्जभ हनुेछ। 

(२) प्रत्मेक आ.व. भा व्मवसाम दताा/नववकयण याजश्व शलु्क/दस्तयु गाउॉऩाधरकारे ऩनुायावरोकन गना 
सक्नेछ। 

९) दताा प्रभाणऩत्रको प्रधतधरवऩ ददन सवकने्   

व्मवसामको दताा प्रभाणऩत्र हयाएभा, च्माधतएभा, नववकयण गने भहरिारी नबएभा वा मस्तै अन्म कायणरे 
प्रभाणऩत्र उऩरब्ध गयाउन ु ऩने बएभा मस सम्वन्धभा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी कामाारमको 
अधबरेिानसुाय प्रधतधरवऩ दस्तयु धरइ नमाॉ प्रधतधरवऩ प्रभाणऩत्र जायी गना सवकनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

अनगुभन तथा कायवाही 

१०) भ ल्म स ची सम्फन्धी व्मवस्था्  व्मवसामीहरूरे अधनवामा रूऩभा उऩबोक्ताहरूरे प्रष्टसॉग देख्न े गयी भ ल्म स ची 
याख्नऩुनेछ। 

११) व्मवसाम अनगुभन सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१) मस गाउॉऩाधरका धबत्र सॊचारन बएका व्माऩाय व्मवसामहरूराई स्वस्थ, व्मवम्स्थत फनाउन ऩैंम  
गाउॉऩाधरकाफाट गरयन े फजाय अनगुभन धनदेम्शका (कामाववधध) २०७५ फभोम्जभ  धनमधभत अनगुभन 
गरयनेछ।  

१२) व्मवसाम दताा िायेज गना सवकने्   

(१) मस कामाववधध फभोम्जभ कय राग्ने व्मवसाम दताा िायेजीको धनवेदन नऩयेसम्भ सो व्मवसाम चार ुयहेको 
भाधननेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ धनवेदन ऩनुा बन्दा अम्घसम्भ व्मवसाम सञ्चारनभै यहेको भानी कय धनधाायण गयी 
कय असरु उऩय गरयनछे । 

(३) मस कामाववधध फभोम्जभ दताा बएको व्मवसाम फन्द गना चाहेभा भनाधसव कायण िोरी ब्मवसामीरे 
सम्वम्न्धत वडा कामाारमभा धनवेदन ददन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा ३ फभोम्जभ धनवेदन प्राप्त बएऩधछ वडा कामाारमरे आवश्मक जाॉचफझु गयी चार ुआधथाक 
वषासम्भको कय यकभ य व्मवसाम िायेजीको राधग गाउॉऩाधरकाभा धसपारयस सवहत ऩठाउन ुऩने छ । 

गाउॉऩाधरकारे कागजात अध्ममनगरय रगत कट्टा वाऩत धरइने सेवा शलु्क सभेत असरु गयी रगत कट्टा 
गरयददन ुऩने छ । 

(५) प्रचधरत कान न धफऩरयत कायोफाय गयेभा वा ऩेशा व्मवसाम सञ्चारन गयेभा य व्मवसाम सञ्चारन 
सम्वन्धभा कामाारमरे ददएको धनदेशन फायम्वाय उरघॊन गयेभा कामाारमरे व्मवसामको दताा िायेजी गयी 
फाॉकी फक्मौता कय तथा जरयवाना सयकायी फाॉकी सयह असरु गनेछ । 

(६) मस कामाववधधभा जनुसकैु कुया रेम्िएताऩधन व्मवसाम िायेज वा रगत कट्टा गनुा ऩ वा ब्मवसामीराई 
सपाई ऩेश गने ऩमााप्त भौका ददन ुऩनेछ । 

(७) मस दपा अन्तगातको उऩदपा ५ फभोम्जभ कामाारमरे व्मवसाम दताा िायेज गयेभा व्मवसाम सम्वद्द 
ब्मवसामीको नाभा गाउॉऩाधरकाभा ३ वषासम्भ कुनै ऩधन व्मवसाम दताा गयी सञ्चारन गना नऩाउन े
ब्मवस्था गना सवकनछे । साथै त्मस्ता ब्मवसामीको धफवयण सावाजधनक गरयनछे । 

13) कायवाही य जरयवाना सम्फन्धी व्मवस्था्  

  1. कामाववधधरे तोवकएको सभम धबत्र कय नफझुाएभा, कय फझुाउने दावमत्व बएको आधथाक वषाको राधग 
  सम्वम्न्धत आधथाक फषाको अन्तसम्भको राधग राग्ने कयभा ५० प्रधतशत जरयवाना धरइ असरु उऩय  
  गरयनेछ  । 

 2.एक आधथाक वषा सभाप्त बए ऩधछ ऩधन कय नवझुाएभा कामाारमरे प्रत्मेक आधथाक वषाको राधग राग्न े
  कय यकभको फावषाक १०० प्रधतशतका दयरे जरयवाना रगाइ कय तथा जरयवाना यकभ असरु उऩय  
  गरयनेछ ।(कृवष य ऩश ुव्मवसामको हकभा वावषाक ऐन अनसुाय हनुेछ) 
 3. व्मवसाम तथा फजाय अनगुभनको िभभा देहामको अवस्था बेवटन गएभा देहाम फभोम्जभको जरयवाना 
    गरयनेछ। 

क) भ ल्म स ची नयािेभा            रु. ५००।- 

ि) प्रभाणऩत्र नयािेभा        रु.५००।- 

ग) म्माद नाघेका साभग्री फेचवविन गयेभा,     रु.1500।– 

घ) अधधकतभ िदु्रा भलु्म बन्दा फढी भ ल्मभा साभग्री फेचवविन गयेभा,  रु.1500।– 

ङ) प्रदवुषत, पोहोय साभग्री फेचवविन गयेभा,    रु.1000। 

4. उऩदपा (३) फभोम्जभ जरयवाना गरयसके ऩश्चात ऩधन कुनै व्मवसामीरे आफ्नो कभजोयी सधुाय नगयेको    
ऩाइएभा त्मस्ता व्मवसामीहरूराई सोही कसयुभा दोब्फय जरयवाना गरयनछे। 

5. व्मवसाम दताा/ नववकयण नगयी सञ्चारन गयेभा कायफाही हनुे् 
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१. प्रचधरत कान न य मस कामाववधध फभोम्जभ दताा नगयी कुनै ऩधन व्मवसाम गाउॉऩाधरका ऺेत्र धबत्र 
सञ्चारन गयेको ऩाईएभा फडा कामाारम वा कामाारमरे सम्वम्न्धत ब्मवसामीराई ३५ ददनको म्माद 
ददई व्मवसाम दताा गनाका राधग ऩत्राचाय गनुा ऩनेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोम्जभ व्मवसाम दतााका राधग जनाउ ददएको ३५ ददन धबत्र कामाारमभा गई 
व्मवसाम दताा नगयेभा सम्वम्न्धत ब्मम्क्तको हकभा गाउॉऩाधरकाफाट प्रवाह हनुे सवै वकधसभका सेवा 
सवुवधाहरु फन्द गना सक्नछे । साथै नेऩार सयकायको सहमोग धरई सयकायी धनकाम तथा अन्म 
सावाजधनक सॊस्थानफाट प्रवाह हनुे सेवा. सवुवधाहरु फन्द गना सवकनेछ । 

३. उऩदपा (२) फभोम्जभ सेवा सवुवधा योक्का यािेऩधछ ऩधन ३ भवहना धबत्र ऩधन ब्मवासम दताा नववकयण 
नगयी व्मवसाम सञ्चारन गयेभा सम्वम्न्धत कामाारमरे कय धतना अटेय गने ब्मवसामीको व्मवसाम फन्द 
गयी राग्ने कय, जरयवाना य अन्म दस्तयु प्रचधरत कान न फभोम्जभ असरु उऩय गनेछ । 

 

ऩरयच्चछेद 4 

ववववध 

14. कामाारमरे वववयण भाग गना य धनदेशन ददन सक्न े

१. कुनै िास ऩेशा, व्मवसाम वा ब्माऩायको सम्वन्धभा केही कुया फझु्न आवश्मक ठानभेा कामाारमरे थऩ 
धफवयण भाग गना सक्नेछ । मसयी भाग गरयएको वववयण उऩरब्ध गयाउने कताब्म सम्वम्न्धत 
ब्मवसामीको हनुेछ । 

२. उऩदपा (१) फभोम्जभ धफवयण उऩरब्ध नगयाएभा कामाारमरे सम्वम्न्धत ऩेशा तथा व्मवसाम स्थरभा गई 
आवश्मक जाॉचफझु गना सक्नेछ । 

३. मस कामाववधध फभोम्जभ दताा बएका ऩेशा, व्मवसाम सञ्चारन गदाा साभाम्जक सदाचाय कामभ याख्न ुऩनेछ 
। 

४. मस सम्वन्धभा कामाारमरे ददने धनदेशनको ऩारना गने गयाउने दावमत्व सम्वम्न्धत ब्मवसामीको हनुेछ । 

15.  फाधा अड्काउ सम्फन्धी व्मवस्था्  

(१) मस कामाववधध कामाान्वमको धसरधसराभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा सो पुकाउने अधकाय 
गाउॉऩाधरकाराई हनुेछ । 

(२)  प्रचधरत ऐन, धनमभ य मस कामाववधधको भ रब त कुयाराई असय ऩने गयी भाधथ (१) फभोम्जभको फाधा 
पुकाउन ेअधधकायको प्रमोग गना सवकने छैन । 
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अनसु ची-1 

(दपा ६ उऩदपा 1 सॉग सम्फम्न्धत) 

                                                                  धभधत् ............./....../...... 

श्रीभान ्प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत ज्म , 
ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

हवुास, ऩवात। 

ववषम्  व्मवसाम दताा सम्फन्धभा। 

भैरे/हाभीरे धनम्न स्थानभा सॊचारन गना रागेको व्मवसाम दताा गना/सॊचारन गयेको व्मवसाम नवीकयण गना आवश्मक कागजात 
सवहत दयिास्त गना आएका छु/छौँ। धनमभानसुाय राग्ने कय फझुाउनकुो साथै गाउॉऩाधरकाफाट सभम-सभमभा ददइने आदेश/धनदेशन 
सभेत ऩारना गना भञ्जुय छु/छौँ। साथै भैरे/हाभीरे ऩेश गयेको कागजात तथा वववयणहरू ठीक साचोँ यहेको य पयक ऩये काननु 
फभोम्जभ कावााही बएभा भञ्जुय छु/छौँ। 

1. व्मवसामीको नाभथय् ................................................ 
2. व्मवसामीको स्थामी ठेगाना्  

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
3. व्मवसामीको वऩता/ऩधतको नाभथय् .................................... 
4. व्मवसाम सॊचारन हनु ेस्थान्  

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
5. सम्ऩका  नॊ. ........................... इभेर् ......................... 
6. व्मवसाम यहन ेजग्गाको जग्गा धनीको नाभ् ................................................ 
7. जग्गा धनीको ठेगाना 

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
8. व्मवसामको प्रकृधत् ............................ 
9. रगानी ऩ ॉजी रु.; .................................. 
10. व्मवसामको नाभ् ............................................................................ 
11. अन्मत्र दताा बएको बए दताा नॊ.; ................................./कामाारम् ...................................  

सॊरग्न कागजातहरू् 

क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩत्रको प्रधतधरऩी। 

ि) व्मवसाम सॊचारकको २ प्रधत पोटो। 

ग) व्मवसाम सॊचारन हनुे जग्गाको जग्गाधनी प्रभाणऩजुााको प्रधतधरवऩ वा कम्तीभा १० वषा धरजभा धरएको  िलु्ने सक्कर 
कागज। 

घ) स्थानीम उद्योग फाम्णज्म सॊघको धसपारयस ( कृवष तथा ऩशजुन्म व्मवसामका राधग आवश्मकता अनसुाय भात्र) 

ङ)  चार ुआ.व.भा भारऩोत धतयेको यधसदको प्रधतधरऩी।            

च) व्मवसाम सॊचारन हनुे वा बएको स्थानको २ प्रधत पोटो।  

छ) सम्फम्न्धत वडा कामाारमको धसपारयस।                                            
          ............................. 
                                                       धनवेदकको दस्तित                                                                                
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अनसु ची-2 

(दपा ७ उऩदपा 1 सॉग सम्फम्न्धत) 

                                                                      धभधत् ............./....../...... 

श्रीभान ्प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत ज्म , 
ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

हवुास, ऩवात। 

ववषम् व्मवसाम नवीकयण सम्फन्धभा। 

भैरे/हाभीरे धनम्न स्थानभा सॊचारन गना रागेको व्मवसाम दताा गना आवश्मक कागजात सवहत दयिास्त गना आएको छु/  आएका 
छौँ। धनमभानसुाय राग्ने कय फझुाउनकुो साथै गाउॉऩाधरकाफाट सभम-सभमभा ददइने आदेश/धनदेशन सभेत ऩारना गना भञ्जुय 
छु/छौँ। साथै भैरे/हाभीरे ऩेश गयेको कागजात तथा वववयणहरू ठीक साचोँ यहेको य पयक ऩये कान न फभोम्जभ कायवाही बएभा 
भञ्जुय छु/छौँ। 

1. व्मवसामीको नाभथय् ................................................ 
2. व्मवसामीको स्थामी ठेगाना्  

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
3. व्मवसामीको वऩता/ऩधतको नाभथय् .................................... 
4. व्मवसाम सॊचारन हनु ेस्थान्  

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
5. सम्ऩका  नॊ. ........................... इभेर् ......................... 
6. व्मवसाम यहन ेजग्गाको जग्गा धनीको नाभ् ................................................ 
7. जग्गा धनीको ठेगाना 

म्जल्रा् ..................... न.ऩा./गा.ऩा.; .................. वडा नॊ.; ......... टोर् ................... 
8. व्मवसामको प्रकृधत् ............................ 
9. रगानी ऩ ॉजी रु.; .................................. 
10.  व्मवसामको नाभ् ............................................................................ 
11.  तहाॉ कामाारमभा दताा बएको दताा नॊ.; ................................./कामाारम् ...................................  

सॊरग्न कागजातहरू् 

(१) व्मवसाम दताा प्रभाण ऩत्रको सक्कर। 

(२) व्मवसाम सॊचारकको नेऩारी नागरयकता प्रभाण ऩत्रको ऩधताधरऩी। 

(३) चार ुआ.व.भा भारऩोत धतयेको यधसदको प्रधतधरऩी। 

(४) व्मवसाम सॊचारन हनुे वा बएको स्थानको २ प्रधत पोटो।   

(५) स्थानीम उद्योग फाम्णज्म सॊघको धसपारयस (कृवष तथा ऩशजुन्म व्मवसामका राधग आवश्मकता अनसुाय भात्र)  

(६) सम्फम्न्धत वडा कामाारमको धसपारयस।                       .............................              

                                                                         धनवेदकको दस्तित  
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अनसु ची ३ 

                              (दपा ६ उऩदपा ३ सॉग सम्फम्न्धत)                    (ऩवहरो ऩेज) 

ऩैम ॉ गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामाऩाधरकाको कामाारम 

                                  हवुास, ऩवात                  गण्डकी प्रदेश, नेऩार। 

 

प्रभाण ऩत्र दताा नॊ. :                                                        दताा धभधत : ........./..../..... 
                                                                                         

व्मवसाम दताा प्रभाण-ऩत्र 

............. म्जल्रा ............. फस्ने तऩाई श्री ............ राई ऩैम ॉ गाउॉऩाधरकाको “व्मवसाम दताा तथा नववकयण सम्फन्धी 
कामाववधध,२०७8” फभोम्जभ धनजको नाभभा धनम्न वववयण अनसुायको व्मवसाम दताा गयी मो प्रभाणऩत्र जायी गरयएको छ। 

व्मवसामको नाभ : .................... 
व्मवसामीको ना.प्र.नॊ. : .........      जायी गने म्जल्रा : ..............          जायी धभधत : ........../...../...... 
व्मवसाम सॊचारन बएको वा हनुे धभधत : .........../....../....... 
व्मवसाम यहने स्थान : ................................. 
फाटोको नाभ : ............................     घय नॊ. :......              टोर : .............................. 
व्मवसाम यहने घय/जग्गाधनीको नाभ : श्री ............................  
व्मवसामको प्रकृधत : ............................................. 
ऩ ॉजी रगानी (रु.भा) : ................................... 
व्मवसामको वधगाकयण : ........................... 
व्मवसामका कायोफायहरू् ............................................................. 
......................                       .........................                       ....................... 
   सॊचारक                                तमाय गने                               जायी गने  

1. व्मवसामीरे प्रत्मेक आधथाक वषाको राधग तोवकएको व्मवसाम कय उक्त आ.व. को असोज भवहना धबत्र फझुाई प्रभाणऩत्र नवीकयण 
गनुाऩनेछ।गाउॉऩाधरकाको स्थरगत रूऩभा व्मवसाम कय टोरी िटाइएको अवस्थाभा व्मवसामको कामास्थरभै व्मवसाम प्रभाणऩत्र नवीकयण गना 
सवकनेछ। 

2. व्मवसाम गयी आएको स्थान ऩरयवतान गना ऩयेभा वडा कामाारमको धसपारयसभा गाउॉऩाधरकाफाट ऩ वा स्वीकृधत धरनऩुनेछ। 

3. व्मवसाम फन्द गनुा ऩयेभा व्मवसामीरे गाउॉऩाधरकाको सम्फम्न्धत वडा कामाारमको धसपारयसभा कय इकाईफाट व्मवसाम फन्द बएको जनाउ ऩत्र 
अधनवामा रूऩभा धरनऩुनेछ। अन्मथा व्मवसाम चार ुनै यहेको भानी सारवसारी रूऩभा कय राग्नेछ। 

4. मो प्रभाणऩत्र व्मवसाम गयेको स्थानभा सफैरे देम्िन े गयी याख्न ु ऩनेछ।मस्तो प्रभाणऩत्र गाउॉऩाधरकाको कभाचायीहरूरे हेना चाहेको फितभा 
तरुून्त देिाउन ुऩनेछ। 

5. व्मवसावमक गधतववधध सॊचारन गदाा फार श्रधभकहरू प्रमोग गना ऩाइने छैन।मदद सो गयेको ऩाइएभा प्रचधरत काननु फभोम्जभ कायवाही गयी 
व्मवसाम दताा िायेजी सभेत गना सवकनेछ। 

6. व्मवसामफाट उत्ऩादन हनु ेपोहोयभैरा उम्चत व्मवस्थाऩन गने दावमत्व व्मवसामी स्वमॊको हनुेछ। 

7. व्मवसाम सॊचारनको धसरधसराभा गाउॉऩाधरकाफाट सभम सभमभा ददने धनदेशनको ऩारना गनुा व्मवसामीको कताव्म हनुेछ। 

8. उल्रेम्ित शतानाभाहरू ऩारना नगयेभा गाउॉऩाधरकारे जनुसकैु फितभा ऩधन मो प्रभाणऩत्र यद्द गयी व्मवसाम फन्दको कायवाही सभेत गना 
सक्नेछ। 

9. मो प्रभाणऩत्र गाउॉऩाधरकाको स्थानीम कय प्रमोजनको राधग जायी गरयएको हो।कुनै ऩेशा वा व्मवसाम प्रचधरत कान न फभोम्जभ कुनै धनकामफाट 
अनभुधत धरएय भात्र सॊचारन गनुाऩने बएभा सो सभेत धरएय भात्र सॊचारनभा गनुा ऩनेछ। 

 

 

पोटो 
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(दोस्रो ऩेज) 

नववकयण सम्फन्धी वववयण 

 

 

 

 

 

 

 

                        आऻारे 

प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 

ि.सॊ आधथाक वषा नववकयण गयेको धभधत 

कय तथा शलु्क 
य जरयवाना 

धतयेको यधसद नॊ. 
यधसदको धभधत 

नवीकयण गनेको 
दस्तित 

 

1. 
     

 

2. 
 

     

 

3. 
 

      

 

4. 
 

     

 

5. 
 

     


