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k|:tfjgf M गाउँपािलका 	े�िभ� संचालनमा रहकेा तथा संचालन गन� 

चाहने �यापार तथा �यवसायह�को दता�, निवकरण, िनयमन तथा 

�यवसायम�ैी वातावरण िनमा�ण गन�, अिभलेख रा#न, �यापार तथा 

�यवसायलाई करको दायरामा %याउन नीितगत �यव&था गनु�पन( भएकाले 

&थानीय सरकार स*चालन ऐन, २०७४ ले िदएको अिधकार ,योग गरी 
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छ�दवे गाउँकाय�पािलकाको िमित २०७६/०७/२५ मा बसेको बैठकले छ�दवे 

गाउँपािलकाको �यवसाय दता� तथा निवकरण काय�िविध, २०७६ लाग ुगरेको 

छ ।  

१.  नाम र �ार�भः  

(१) यस काय�िविधको नाम “छ�देव गाउँपािलकाको �यवसाय 

दता� तथा निवकरण काय�िविध, २०७६”  रहकेो छ ।  

(२) यो काय�िविध त0काल लाग ुह1नेछ ।  

२.  प�रभाषाः िवषय वा ,संगले अक4 अथ� नलागमेा यो काय�िविधमा, 

(क) “कर” भ5नाले गाउँपािलकासँग स6बि5धत र ,चिलत ऐन, 

आिथ�क ऐन, िनयमावली र यो काय�िविध बमोिजम 

गाउँपािलकाले आ:नो 	े� िभ�को �यसायमा पूँजीगत लगानी, 

आिथ�क कारोबार, 	े�गत एव ं �यापा<रक मह0वको आधारमा 

लगाउन स=ने �यवसाय करह�लाई स6झनपुछ� र यो श@दले 

�यवसाय करको अित<रA लाBने थप श%ुक, दता�, ज<रवाना, 

द&तरु समतेलाई जनाउँछ । 

(ख) “करदाता” भ5नाले दफा ६ बमोिजम कर ितनु�पन( दािय0व 

भएका �यिA, फम�, क6पनी वा संघ/सं&थालाई स6झन ुपद�छ ।   

(ग)  “काय�पािलका” भ5नाले छ�दवे गाउँ काय�पािलकालाई स6झन ु

पद�छ ।  

(ग) “�मुख �शासक$य अिधकृत” भ5नाले गाउँपािलकाको 

,शासकDय ,मखुको �पमा िनयAु कम�चारीलाई स6झन ुपद�छ । 
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(घ) “कर अिधकृत” भ5नाले यो काय�िविध बमोिजम कर 

अिधकृतको काम गन( कम�चारीलाई स6झन ुपद�छ । 

(ङ) “वडा” भ5नाले गाउँपािलकाको वडा स6झन ुपद�छ । 

(च) “काया�लय” भ5नाले गाउँकाय�पािलकाको काया�लय स6झन ु

पद�छ । यो श@दले वडा काया�लय समतेलाई बझुाउनेछ । 

(छ) “शाखा” भ5नाले राजG स6ब5धी शाखा तथा उपशाखालाई 

स6झन ुपद�छ । 

(ज) “�यवसायी” भ5नाले �यापार तथा �यवसाय संचालन गन(गरी 

गाउँपािलकामा �यवसाय दता� गन( �यिA/फम�/क6पनी वा 

संघसं&थालाई स6झन ुपद�छ ।  

(झ) “गाउँपािलका” भ�नाले छ	देव गाउँपािलकालाई स�झन ुपद�छ । 

३. दता� गरी �यवसाय स(चालन गनु�पन*ः गाउँपािलका 	े�िभ� कुनै 

पिन �यवसाय संचालन गनु�अिघ यस काय�िविध बमोिजम �यवसाय 
दता� गनु� पन(छ । यसअिघ &थापना भ ैसंचालनमा रहकेा �यवसायह� 
समते यसै काय�िविध बमोिजम दता� गनु�पन( छ ।  

४. �यवसाय स(चालनको अनुमित िलनुपन*ः  

(१) गाउँपािलकामा �यवसाय दता� ग<रसकेपिछ अ5य स6बि5धत 

िनकायबाट ,चिलत काननू बमोिजम अनुमित िलनपुन( ,ावधान 

भएका पेशा, �यवसाय, उJोगध5दा संचालन गनु�पवू� स6बि5धत 

िनकायबाट अिनवाय� अनुमित िलनपुन( दािय0व स6बि5धत 

�यवसायीको ह1नेछ ।  
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(२) यस काय�िविध बमोिजम गाउँपािलकाको कर ,योजनका लािग 

�यवसाय दता� भएको आधारमा मा� कुनै पिन पेशा, �यवसाय, 

उJोगध5दा स*चालन गन( अनुमित पाएको मािनने छैन ।   

५. �यवसाय दता�को लािग दरखा+त िदने र दता� गन*ः 

(१) गाउँपािलका 	े� िभ� कुनै �यवसाय गदा� गन� चाहने 

�यिA/�यिAहKले अनुसचूी–१ मा उ%लेिखत ढाँचाको दरखा&त 

फाराम भरी काया�लयमा िदन स=नेछ । य&तो दरखा&त फाराममा 

दहेायका िववरण तथा कागजातका ,माणह� संBलन ह1नपुछ� । 

  (क) �यवसायको नामः  

  (ख) �यवसाय रहने ठेगानाः  

  (ग) �यसायको ,कृितः उJोग, �यापार, सेवा, पेशाः 

  (घ) �यवसायले कारोबार गन( म#ुय/ म#ुय व&त ु सेवा तथा 

कामको िववरणः 

  (ङ) ि&थर पुँजीगत लगानीः 

  (च) �यवसायीको नाम, ठेगाना र बाब,ु बाजकेो नामः 

  (छ) �यवसाय रहने घरधनी/जBगाधनीको नामः 

  (ज) समय समयमा गाउँपािलकाले तोिकिदएको अ�य िववरणह"ः 

  (झ) �यवसायीको नाग<रकताको ,ितिलपीः 

  (ञ) अ5य� �यवसाय दता� र इजाजत ,ाO भएको भए सोको 

िववरण तथा इजाजत र दता� ,माणप�को ,ितिलपीः 

  (ट) वडा काया�लयको िसफा<रसः 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन ,ाO भएपिछ काया�लयले यसउपर 

आवPयक जाँचबझु समेत गरी चाल ु आिथ�क वष�को आिथ�क 

ऐनमा तोिकएबमोिजमको वािष�क कर एव ं अ5य द&तहु� िलई 

�यवसाय दता� गन(छ ।  

(३) मािथ उपदफा (२) बमोिजम �यवसाय दता� भएपिछ काया�लयले 

दता� भएको �यवसायको िववरण अनसुचूी–२ बमोिजमको 

�यवसाय दता� िकताबमा उ%लेखगरी िनवदेकलाई अनसुचूी–३ 

को ढाँचामा �यवसाय दता� ,माणप� उपल@ध गराउनेछ ।  

(४) कुनै �यिAको नाममा एउटै उQेPय भएको एकभ5दा बढी &थानमा 

�यवसाय संचालन गनु�पन( भएमा ,चिलत काननूमा अ5यथा 

�यव&था गरेको अव&थामा बाहके छुRाछुRै �यवसाय दता� गराउन ु

पन(छ । 

६. कर बुझाउने दािय.वः 

(१) कर बझुाउने दािय0व यस काय�िविधको दफा ५ बमोिजम 

�यवसाय दता� गरेको �यिA, फम� वा िनजले तोकेको ,ितिनिधको 

ह1नेछ । 

(२) कुनै �यवसाय एक भ5दा बढी �यिAको नाममा संयAु दता� 

भएको रहछे भने सो मSये कुनै पिन �यिAलाई कर बझुाउन बाSय 

गन� सिकनेछ ।  
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७. �यवसाय निवकरण गनु�पन*ः दफा ५ बमोिजम दता� भएको �यवसाय 

आिथ�क वष� श�ु भएको ३ मिहना िभ� वािष�क कर ितरी ,0येक 
आिथ�क वष�को लािग निवकरण गनु� पन(छ ।  

८.  �यवसाय दता� तथा निवकरण िशिवर स(चालन गन� सिकनेः  

दफा ५ बमोिजम दता� ह1ने तथा दफा ६ बमोिजम निवकरण गनु�पन( 
,योजनका लािग काया�लयले &थानीय आवPयकता र औिच0यका 
आधारमा वडा काया�लय वा आम�यवसायीलाई पायक पन( &थानमा 
�यवसाय दता� तथा निवकरण िशिवर स*चालन गन� सिकनेछ ।  
गाउँपािलकाबाट �यवसाय दता� / निवकरण टोली खटाइएको 
अव&थामा �यवसायीको काय�&थलम ै �यवसाय दता� तथा ,माणप� 
निवकरण गन� सिकनेछ । �यवसाय दता� तथा निवकरणका लािग 
गाउँपािलकामा िUयाशील �यवसाियक तथा पेशागत संघ / 
सं&थाह�सँग सहयोग िलइनकुा साथै यस काय�मा &थानीय सरु	ाकमV 
प<रचालन गन� सिकनेछ ।  

९. िववरण हेरफेर गनु�पन* भएमा अनुमित िलनुपन*ः 

(१) दफा ५ बमोिजम �यवसाय दता�को लािग पेश ग<रएको िनवदेनमा 

उ%लेिखत िववरणह�मSये केही कुरा हरेफेर गनु�पन( भएमा सोको 

जानकारी काया�लयमा िदनपुन(छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवदेन परेमा काया�लयले िफ%डमा गई 

आवPयक जाँचबझु समते गरी संसोिधत ,कृितको �यवसायको 

तोिकएको दता� िववरण हरेफेर गरे वाफत �. ५००।– थप द&तरु 

िलई िववरण संसोधन ग<रिदन ुपन(छ र सो �यहोरा दता� िकताब र 

,माणप�मा समते उ%लेख ग<रिदन ुपन(छ । �यवसाय दता� भएको 

३५ िदनिभ� काया�लयबाट कुनै िववरण हरेफेर गनु�पन( अव&था 
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रहमेा िनःश%ुक सेवा िदनपुन(छ । तर ३५ िदन कटेको अव&थामा 

िववरण हरेफेर गदा� समेत द&तरु � ५००।– लाBनेछ ।  

(३) �यवसायको ,कृित, कारोबार गन( व&त ु तथा सेवाको िकिसम 

तथा �यवसायको नाम आिद प<रवत�न गनु�परेमा नयाँ ,कृितको 

�यवसायको कर सािवकको करको दर भ5दा बढी लाBने भएमा 

सो फरक द&तरु रकम समते असलु गनु� पन(छ ।  

१०. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गनु�परेमा +वीकृित िलनुपन*ः 

(१) एक �यिA वा एक भ5दा बढी �यिAको नाममा दता� कायम 

भएको �यवसायमा साझदेार थपघट गनु� परेमा आवPयक 

कागजात समेत संलBन राखी काया�लयमा िनवदेन िदनपुन(छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेमा स6बि5धत काया�लयले 

आवPयक जाँचबझु गरी चालु आिथ�क वष� स6मको कर असलु 

गरी �. ५००।– द&तरु समेत िलई साझदेार थपघट ग<रिदन ु 

पन(छ । 

(३) गाउँपािलका 	े�िभ� एक &थानमा स*चालनमा रहकेो पेशा 

�यवसाय अक4 &थानमा ठाउँसारीको लािग िनवदेन परेमा 

आवPयक जाँचबझु गरी चालु आिथ�क वष� स6मको कर असलु 

गरी काया�लयमा भएको �यवसायको लगत खारेजको िसफा<रस 

जनाई स6बि5धत वडा काया�लयलाई प�ाचार गनु� पन(छ । यसरी 

िसफा<रस ,ाO भएको ठाउँ सारी ह1ने वडा काया�लयले �यवसाय 

दता� िववरणमा ठाउँ सारी जनाई सािवकको वडा काया�लयमा 

ठाउँसारीको जानकारी िदन ुपन(छ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम ठाउँसारी भएको जनाउ ,ाO भएपिछ 

िसफा<रस गन( वडा काया�लयले आ:नो �यवसायको लगत 

िकताबमा ठाउँसारी जनाई लगत खारेज गनु� पन(छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम लगत खारेजको िसफा<रस भएपिछ 

तोिकएको समयिभ� स6बि5धत काया�लयमा गई �यवसायको 

दता� लगत कायम गनु� स6वि5धत �यवसायीको कत��य ह1नेछ ।  

(६) उपदफा (३) बमोिजम ठाउँसारी गन� चाहने �यवसायीले ठाउँसारी 

भई जाने �यवसाय रहने ठेगानाको राज&व बझुाउन ु पन( 

काया�लयमा ठाउँसारीको लािग िनवदेन पेश गरेपिछ काया�लयले 

आवPयक जाँचबझु गरी �  ५००।– द&तरु िलई सो �यहोरा दता� 

,माणप�मा समेत खलुाई �यवसायको ठाउँसारी ग<रिदन ुपन(छ ।  

(७) यस काय�िविध बमोिजम ठाउँसारी भई आउने �यवसायीको लगत 

खडा गन( कत��य स6बि5धत वडा काया�लयको ह1नेछ ।  

११. काया�लयले िववरण माग गन� र िनद*शन िदन स5नेः  

(१) कुनै खास पेशा, �यवसाय वा �यापारको स6ब5धमा केही कुरा 

बWुन आवPयक ठानेमा काया�लयले थप िववरण माग गन�  

स=नेछ । यसरी माग ग<रएको िववरण उपल@ध गराउने कत��य 

स6बि5धत �यवसायीको ह1नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िववरण उपल@ध नगराएमा काया�लयले 

स6बि5धत पेशा तथा �यवसाय &थलमा गई आवPयक जाँचबझु 

गन� स=नेछ ।  
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(३) यस काय�िविध बमोिजम दता� भएका पेशा, �यवसाय संचालन 

गदा� सामािजक सदाचार कायम रा#नु पन(छ । यस स6ब5धमा 

काया�लयले िदने िनद(शनको पालना गन( गराउने दािय0व 

स6बि5धत �यवसायीको ह1नेछ ।  

१२. �यवसाय दता� खारेज गन� सिकनेः 

(१) यस काय�िविध बमोिजम �यवसाय दता� भएपिछ दता� खारेजीको 

िनवदेन नपरेस6म सो �यवसाय चाल ुरहकेो मािननेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन पनु�भ5दा अिघस6म �यवसाय 

स*चालनम ै रहकेो मानी राज&व िनधा�रण गरी असुल उपर गन( 

दािय0व स6वि5धत कर काया�लयको ह1नेछ ।  

(३) ऐन, िनयमावली र यस काय�िविध बमोिजम दता� भएको �यवसाय 

ब5द गन� चाहमेा मनुािसब कारण खोली �यवसायीले स6बि5धत 

वडा काया�लयमा िनवदेन िदन ुपन(छ ।     

(४) उपदफा (३) बमोिजम िनवदेन ,ाO भएपिछ वडा काया�लयले 

आवPयक जाँचबझु ग<र चालु आिथ�क वष�स6मको कर रकम र 

�यवसाय खारेजीको लािग गाउँपािलकामा िसफा<रस सिहत 

पठाउन ु पन(छ । गाउँपािलकाले कागजात अSययन गरी लगत 

कRा वापत �. १००।– द&तरु िलई लगत कRा ग<रिदन ुपन(छ ।  

(५) ,चिलत काननू िवप<रतको कारोबार गरेमा वा पेशा संचालन 

गरेमा वा �यवसाय संचालन स6ब5धमा काया�लयले िदएको 

िनद(शन बार6बार उलंघन गरेमा काया�लयले �यवसायको दता� 
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खारेजी गरी बाँकD ब=यौता कर तथा ज<रवाना सरकारी बाँकD 

सरह �यवसायीबाट असलु गन(छ ।  

(६) यस काय�िविधमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन �यवसाय 

खारेज वा लगत कRा गनु� पूव� �यवसायीलाई सफाई पेश गन( 

पया�O मौका िदन ुपन(छ ।  

१३. ज�रवाना तथा थप द+तुर ला7नेः 

(१) काय�िविधमा तोिकएको समयिभ� कर चAुा गरी निवकरण गन( 

दािय0व स6वि5धत �यवसायीको ह1नेछ । अ.ब. समाO भएको ३ 

मिहना िभ� कर चAुा गरेको नपाइएमा आिथ�क वष�को 

अ5तस6मको लािग लाBने करमा ५ ,ितशत ज<रवाना िलई असलु 

उपर ग<रनेछ ।  

(२) एक आिथ�क वष� समाO भएपिछ पिन कर चAुा गरेको नपाइएमा 

काया�लयले ,0येक आिथ�क वष�को लािग लाBने कर रकमको 

वािष�क १० ,ितशतका दरले ज<रवाना लगाई रकम असलु उपर 

ग<रनेछ ।  

१४. �ितिलिप िदन स5नेः �यवसायको दता� ,माणप� हराएमा, 
Yयाितएमा, निवकरण गन( महल खाली नभएमा वा य&तै अ5य 

कारणले ,माणप� उपल@ध गराउन ु पन( भएमा यस स6ब5धमा 
काया�लयले आवPयक जाँचबुझ गरी ,ितिलिप द&तरु � २००।– िलई 

नयाँ ,ितिलिप ,माणप� जारी गन� स=नेछ ।  

१५. �यवसाय संचालन नभएको िसफािसर िदन स5नेः ,चिलत 

काननू बमोिजम दता� भएका �यवसाय स*चालन नै नभएकोले सोको 
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�यहोरा स6बि5धत िनकायमा िसफा<रसको लािग काया�लयमा िनवदेन 
पन� आएमा सो स6ब5धमा आवPयक जाँचबझु गरी सो �यहोरा 
,मािणत भएमा �. २००।– द&तरु िलई माग बमोिजमको �यहोरा 

िसफा<रस उपल@ध गराउन सिकनेछ ।  

१६. �यवसाय दता�/निवकरण नगरी गाउँपािलका िभ� संचालन 
गरेमा कारवाही ह9नेः 

(१) ,चिलत काननू र यस काय�िविध बमोिजम दता� नगरी कुनै पिन 

�यवसाय गाउँपािलका 	े�िभ� संचालन गरेको पाइएमा वडा 

काया�लय वा काया�लयले स6बि5धत �यवसायीलाई ३५ िदनको 

6याद िदई �यवसाय दता� गन�को लािग प�ाचार गनु� पन(छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �यवसाय दता�का लािग जनाउ िदएको 

िमितले ३५ िदनिभ� काया�लयमा गई �यवसाय दता� नगरेमा 

स6बि5धत �यिAको हकमा गाउँपािलकाबाट ,वाह ह1ने सब ै

िकिसमका सेवा सिुवधाह� ब5द गन� सिकनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम सेवा सिुवधा रो=का राखपेिछ ३ 

मिहनािभ� पिन �यवसाय दता� निवकरण नगरी �यवसाय संचालन 

गरेमा िनयमनकारी िनकायको सहयोगमा वा �यवसायको ,कृित 

हरेी गाउँपािलका काया�लयले दता�/निवकरण गन� अटेर गन( 

�यवसायीको �यवसाय ब5द गरी लाBने कर, ज<रवाना र अ5य 

द&तरु ,चिलत काननू बमोिजम असलु उपर ग<रनेछ ।  

१७.  �ो.साहन र सहजीकरण स�ब:धी �यव+थाः कृिषज5य उJोग 
संचालन गन(, &थानीय बािस5दालाई रोजगारी ,दान गन(, &थानीय 
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उ0पादनलाई बजार ,दान गन(,  लि	त वग� (मिहला, सीमा5तकृत, 
उ0पीिडत, िवप5न साथै यवुा) लाई उJमशीलता ,वZ�नको लािग 

अनदुान ,दान गन� सिकनेछ । य&ता अनदुान तथा सह1िलयतका लािग 
वािष�क नीित तथा काय�Uममा समटेी आवPयक बजटे िविनयोजन 
ग<रनेछ ।  

१८.  ;िमक स�ब:धी �यव+थाः उJोग/�यवसायले नेपालको ,चिलत 

[म ऐन तथा [मसँग स6बि5धत ,चिलत िनयम काननूको पणू� पालना 
गनु�पन(छ । अ5यथा ह1न गएको उजरुी वा जानकारी आएमा आवPयक 
कारवाही ग<रनेछ । 

१९.  वातावरण तथा भौगोिलक �भावः खानी उ0खनन, रासायिनक 

पदाथ� उ0पादन तथा ,ाकृितक [ोत साधन ,योग ग<र संचालन ग<रने 
उJोग संचालन पवू�अिनवाय� �पमा वातावरणीय ,भाव म%ूयाङ्कन 
ग<र िव^को िसफा<रस बमोिजम अनमुित िदने वा निदने अिधकार 
गाउँपािलकासँग िनिहत रहनेछ । साथै गाउँपािलकािभ� स*चािलत 
स6पणू� उJोग �यवसायले आफुले उ0पादन गरेको फोहोर, ,दषुण 

�यव&थापन गन� िज6मवेारी िलन ुपन(छ । 

२०.  उ=ोग तथा �यवसायको सामािजक उ>रदािय.वः  �यवसायीले 

नाफाको ,चिलत काननू बमोिजम तोिकएको अंश सामािजक 
उ_रदािय0व शीष�कमा छुट्याई गाउँपािलकािभ� सामािजक सेवामा 
खच� गनु� पन(छ । काया�लयले &थानीय आवPयकता र औिच0यका 
आधारमा �यवसायीलाई सामािजक उ_रदािय0व शीष�कमा छुट्याईको 
रकम खच� गन( 	े� तो=न स=नेछ । सामािजक सेवामा ग<रएको खच�को 
िववरण काया�लयमा उपल@ध गराउने दािह0व �यवसायीको ह1नेछ ।  

 



 

 

13 

13 

v08 #_ 5qb]j ufpFkflnsf, ldltM @)&^÷)&÷@% -;+Vof % 

 
२१.  मू@य िनधा�रण, सेवा तथा उ.पादनको गुण+तर मापदAड तथा 

अनुगमनः कालाबजारी, गणु&तरहीन सेवा वा व&त ु तथा 6याद 
गिु`एका व&तकुो िबUD िवतरण, अिधक म%ूयमा कारोबार तथा 

आफूखशुी म%ूय विृZलाई दaडनीय ठहर ग<रनेछ । गणु&तर र म%ूय 
िनधा�रणको लािग संघ वा ,दशे तहका ,ािविधक र सं&थागत 
िज6मवेार िनकायको नीित तथा मापदaडलाई समेत [ोतको �पमा 
,योग ग<रनेछ । अनुगमन तथा म%ूयाङ्कन गन� िव^, उपभोAा 
,ितिनिध, जन,ितिनिध, �यवासायी, सरु	ा िनकाय सि6मिलत बजार 

अनगुमन सिमितले काम गन(छ ।  

२२.  वडा काया�लयले अिभलेख राCनुपन*ः आ:नो वडािभ� 
स*चालनमा रहकेा �यापार, �यवसायको अिभलेख अनसुचूी-४ 

बमोिजमको ढाँचामा अJाविधक राखी 0यसको िववरण 
गाउँपािलकाको काया�लयमा उपल@ध गराउनपुन( दािह0व स6बि5धत 
वडा काया�लयको ह1नेछ ।  

२३.  अिधकार �.योजन गन� सिकनेः यस काय�िविध काया�5वयनका 

लािग काय�पािलका बैठकले वडा सिचवह�लाई अिधकार ,0योजन 
गन� स=नेछ ।  

२४. बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः 

(१) यस काय�िविध काया�5वयनको िसलिसलामा कुनै बाधा अड्काउ 

परेमा सो फुकाउने अिधकार गाउँपािलकालाई ह1नेछ ।  

(२) ,चिलत ऐन, िनयम र यस काय�िविधको मलूभतू कुरालाई असर 

नपन( गरी  दफा (१) बमोिजमको बाधा फुकाउने अिधकारको 

,योग गाउँ काय�पािलकाले गन� स=नेछ । 
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अनसुचूी–१ 

(काय�िविधको दफा ४ को उपदफा (१) सँग स6बि5धत) 
�यवसाय दता	/निवकरण िनवेदन फाराम 

 
[ीमान ्,मखु ,शासकDय अिधकृत bय,ू 

छ�दवे गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 
छ�ग*ज, अघा�खाँची । 
 

िवषयः �यवसाय दता�/निवकरण स�ब:धमा । 

      मलेै/हामीले िन6न &थानमा �यवसाय दता�/निवकरण गन� लागकेाले 
आवPयक कागजात सिहत दरखा&त गन� आएका छु/छc । िनयमानसुार लाBने 
कर बझुाउनकुो साथै गाउँपािलकाबाट समय–समयमा िदइने आदशे/िनद(शन 
समते पालन गन� म*जरु छु/छc । साथै मैले/हामीले पेश गरेको कागजात तथा 

िववरणह� ठीक साँचो रहकेो र फरक परे काननू बमोिजम कावा�ही भएमा 
म*जरु छु/छc । 
१. उJोगी/�यवसायीको नाम, थरः ....................................... 
 (फम� क6पनीको हकमा म#ुय �यिAको नाम) 

२. &थायी ठेगाना .......... िज%ला ......... गा.पा./न.पा. ..... वडा नं. .....  
       माग� ................... घर नं. ........................ 
३.  बाबकुो नाम, थरः .............................................. 

४.  उJोग/�यवसाय रहने &थानको ठेगानाः वडा नं. ..... माग� ..... घर नं. .... 
५.  स6पक�  फोन नं. .............. मोबाईल नं. ............. इमलेः................ 
६.  भाडामा भएको भए �यवसाय रहने घर र जBगा धनीको नाम, थर 

................................................................................... 
७.  ठेगाना ..................... वडा नं................. घर नं. ......................... 
८.  उJोग/�यवसायको िववरण/,कृितः ............................................ 
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९.  पूँजीगत लगानी �.  .................................. 
१०. फम�/क6पनीको नामः ................................... 
११. प<रचय पाटीको साइजः (ल6बाई .......... चौडाई ..... वग�िफट ......) 
१२. अ5य� दता� भएको भए, दता� नं. ............ /काया�लयः ............. 

१३. संलBन गनु�पन( कागजातह�ः 
 आ:नै घर जBगा भए जBगा धिन ,माणप�को ,ितिलिप–१, भाडामा 

ब&ने भए भाडा रकम र भAुानी त<रका समते खलेुको वहाल 
स6झौताप�–१, नाग<रकता ,माणप�को ,ितिलिप–१, िवदशेी 

नाग<रकको हकमा नेपालि&थत राजदतुावासबाट �यवसायीको नाममा 
जारी कागजात–१, �यवसायीको हालसालैको पासपोट� साईजको फोटो 
२ ,ित, फम� क6पनी भएमा दता�, इजाजत ,माणप� र आ5त<रक राज&व 

काया�लयमा अिघ%लो आ.व.स6मको कर ितरेको करदाता ,माणप�को 
,ितिलिप । 

 
िमितः ........................     ............................

           िनवदेकको द&तखत 
काया�लय �योजनका लािग मा�ः 

िनवदेन द&तरुः ..........    दता� द&तरु .............  �यवसाय कर ..........  
प<रचय पाटी द&तरु ......  ज<रवाना ................  ज6मा ..................... 
�यवसाय ,माणप� नं. ...........................     िमितः ........................... 
 
...................    ..........................                 ..................... 

  पेश गन(      ठीक छ भिन ,मािणत गन(               &वीकृत गन( 
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अनसुचूी–२ 

(काय�िविधको दफा ५ को उपदफा (३) सँग स6बि5धत) 
 

छ�दवे गाउँपािलका 
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 

छ�दवे, अघा�खाँची 
५ नं. ,दशे, नेपाल 

 
पेशा /�यवसाय दता� िकताब को नमुना 

आ.व. .............. 

�
.स

. 

दत
ा� ि

मि
त 

 

दत
ा� न

ं. 

स
ंच

ाल
न 

िम
ित
 

क
ोड
 

स
ंच

ाल
क

 व
ा म

�ुय
 

�य
वस

ाय
 व

ा फ
म�क

ो न
ाम
 

फ
ोट

ो 

ठेग
ान

ा 

वड
ा न

ं. 

घर
  न

ं. 
 

फ
ोन

 न
ं. 

�य
स

ाय
क

ो ि
क

िस
म 

कु
ल

 प
ूँज

ी 
 

�
ेण

ी  

आ
�न

ो व
ा ब

हा
ल
 

�म
ािण

त 
गन

 क
ो स

ही
 

नि
वक

रण
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अनसुचूी–३ 

(काय�िविधको दफा ५ को उपदफा (३) सँग स6बि5धत) 
 

छ�दवे गाउँपािलका 
गाउँ काय�पािलकाको काया�लय 

अघा�खाँची, ,दशे नं. ५, नेपाल । 
 

�यवसाय दता	 
माणप� 
 

,माणप� नं. ................. 

िज%ला ................... गाउँपािलका वडा नं. ....... ब&न े[ी .................... 

लाई िन6न िववरण अनसुारको �यवसाय दता� गरी यो ,माणप� जारी ग<रएको 

छ । 

�यवसायीको ना. ,.नं.  ............. जा<र गन( िज%लाः ....................... जा<र 

िमितः .................... 

उJोग/�यवसायको नामः ..................................... 

उJोग/�यवसाय स*चालन िमितः ......................... 

उJोग/�यवसाय रहने &थानः ....................... 

बाटोको नामः .................... घर नं. ............... टोल ..................... 

उJोग/�यवसाय रहनेघर/जBगाधनीको नामः ......................................... 

 

फोटो 
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उJोग/�यवसायको ,कृितः .............................................................. 

िववरण प<रचय पाटी को साइजः ............................. 

पूँजीगत लगानी (�.मा) ....................................... 

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

संचालक          तयार गन(                          जारी गन( 
 

निवकरण िववरण 

काया�लयको 
नाम 

निवकरण  
(रिसद नं. / 

रकम/ िमित) 

निवकरण 
वहाल  
अवधी 
(िमित) 

निवकरण गन* 
अिधकारीको 

द+तखत 

 र.नं.                 
रकम 
निवकरण िमित 

  
 
 

नोटः 
१) ,0येक आिथ�क वष�को लािग तोिकएको वािष�क कर उA आ.व.को ३ 

मिहना िदन िभ� बझुाई ,माणप� निवकरण गनु�पन(छ । गाउँपािलकाबाट 
�यवसाय कर टोली खटाइएको अव&थामा �यवसायीको काय�&थलम ै
�यवसाय ,माणप� निवकरण गन� सिकनेछ । 

२) �यवसाय गरी आएको &थान प<रवत�न गन� परेमा वडा काया�लयको 
िसफा<रसमा गाउँपािलकाबाट पवू� &वीकृित िलनपुन(छ । 

३) �यवसाय ब5द गनु� परेमा �यवसायीले गाउँपािलकाको स6बि5धत वडा 
काया�लयको िसफा<रसमा काया�लयबाट �यवसाय ब5द भएको जनाउ 
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प� अिनवाय� �पमा िलनपुन(छ । अ5यथा �यवसाय चाल ुन ैरहकेो मानी 
साल बसाली �पमा कर लाBनेछ ।  

४) यो ,माणप� �यवसाय गरेको &थानमा सबैले दिेखने गरी रािखन ुपद�छ 
गाउँपािलकाको कम�चारीह�ले हने� चाहकेो बखतमा तु�5त दखेाउन ु
पद�छ । 

५) कुनै पिन िकिसमको �यवसाियक गितिविधमा बाल [िमकह� ,योग गन� 
पाइने छैन । यिद सो गरेको पाइएमा ,चिलत कानून बमोिजम कारवाही 
गरी �यवसाय खारेजी समते गन� सिकनेछ । 

६) �यवसायबाट उ0पादन ह1ने फोहोरमलैा उिचत �यव&थापन गन( दािय0व 
�यवसायीको ह1नेछ । 

७) �यवसाय स*चालनको िसलिसलामा गाउँपािलकाबाट समय समयमा 
िदने िनद(शनको पालना गनु� �यवसायीको कत��य ह1नेछ । 

८) उ%लेिखत शत�नामाह� पालना नगरेमा गाउँपािलकाले जनुसुकै बखतमा 
पिन यो ,माणप� रQ गरी �यवसाय ब5द समते गन� स=नेछ । 

९) यो ,माणप� कर ,योजनको लािग जारी ग<रएको हो । कुनै पेशा वा 
�यवसाय ,चिलत काननू बमोिजम कुनै िनकायबाट अनुमित िलएर मा� 
स*चालन गनु�पन( भएमा सो समते िलएर मा� स*चालन गनु� पन(छ । 
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अनसुचूी–४ 

(काय�िविधको दफा २२ सँग स6बि5धत) 

छ�देव गाउँपािलका 
..........नं. वडा काया�लय 

................, अघा�खाँची, ,दशे नं. ५, नेपाल 
 

वडामा रहेका �यवसायको िववरण 

�. 

स. 

�यवसायीको 

नाम 

�यवसाय/फमको 

नाम 
ठेगाना 

स
�प

क
� 

नं
. 

दता/निवकरण 

भए/नभएको 

(आिथक वष 

समेत उ�लेख 

गन�) 

कै
िफ
य
त
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