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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

िंगला गाउँपाबलका 

"मंगला गाउँपाललकाको व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी कायाववधी, 207८" 

प्रस्र्ावना 
मंगला गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालन हनुे व्यवसायहरुको दर्ाा, नवीकरण, लनयमन गना, खारेजी र्था 
व्यवसायहरुको बगीकरण गरी व्यवसायमैत्री वार्ावरण लनमााण गना र व्यवसाय करलाई व्यवस्स्थर् 
एवम ्प्रिावकारी रुपमा कायाान्वयन गना वाञ्छनीय िएकोले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन‚ २०७४ 
को पररच्छेद ९ दफा ५८ र्था मंगला गाउँपाललकाको प्रशासकीय कायाववलध (लनयलमर् गने) ऐन, 

२०७५ दफा ४ बमोस्जम मंगला गाउँपाललकाद्वारा यो कायाववलध जारी गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारस्म्िक:- 

1. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्ि:- 

(क) यो कायाववलधको नाम "मंगला गाउँपाललकाको व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी कायाववधी, 207८" 
रहनेछ ।  
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(ख) यो कायाववलध र्रुून्र् लाग ुहनुेछ । 

२. पररिाषााः- 

 ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाववलधमााः- 

(क) "गाउँपाललका" िन्नाले मंगला गाउँपाललका सम्झनपुछा ।  

(ख) "अध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछा ।  

(ग) "उपाध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपछा । 

(घ) "प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर्" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् 
सम्झन ुपछा । 

(ङ) "कायाालय"िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको कायाालय सम्झनपुनेछ । 

(च) "शाखा" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकामा रहेका सम्बस्न्धर् ववषयगर् शाखा सम्झन ुपछा 
। 

(छ) "वडा कायाालय" िन्नालेयस मंगला गाउँपाललका अन्र्गार्का पाँच वटै वडा कायाालयहरु 
सम्झन ुपछा । 

(ज) "कायापाललका सदस्य" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको सदस्यहरूलाई सम्झन ुपछा । 

(झ) "वडा सलमलर्" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको वडाका सलमलर्हरू सम्झन ुपछा । 

(ञ) "वडाध्यक्ष" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललकाको वडाध्यक्ष सम्झन ुपछा । 

(ट) "व्यवसायी" िन्नाले यस मंगला गाउँपाललका लित्र ठेगाना िई दर्ाा रहेका व्यवासाय गने 
व्यस्ि वा संस्था सम्झन ुपछा । 

(ठ) "कायाववलध" िन्नाले मंगला गाउँपाललकाले स्वीकृर् गरेको मंगला गाउँपाललका व्यवसाय दर्ाा 
सम्वन्धी कायाववलध-207८ सम्झन ुपछा । 

3. व्यावसाय दर्ाा नगरी सञ्चाल गना नहनुेाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालन हनुे दफा ४ 
बमोस्जमका ववषयगर् क्षेत्रका व्यवसायहरु गाउँपाललकामा र्ोकेबमोस्जमको कायाप्रविया पूरा गरी 
अलनवाया रुपमा दर्ाा गनुापनेछ । 

(२) कुनै पलन व्यस्ि वा संस्थाले गाउँपाललकामा दर्ाा नगररकन व्यावसाय सञ्चालन गना पाइनेछैन । 

4. व्यवसायको ववषयगर् क्षते्राः- गाउँपाललकाले सञचालन िएका व्यवसायहरुलाई लनम्नानसुारको 
ववषयगर् क्षेत्रमा छुट्टाउनेछाः 

ि.स. व्यवसायको क्षेत्र कैवफयर् 
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१ दैलनक उपिोगका खाद्य पदाथा वविेर्ा (खाद्यान्न, र्रकारी र्था 
फलफुल समेर्) 

 

 क) भ्याट समेर्को कारोवार गने ठूला वकराना खाद्यान्न 
र्रकारी पसल 

 

 ख) सानो कारोवार गने ठूला वकराना खाद्यान्न र्रकारी 
पसल 

 

 ग) डेरी पसल  
२ हाडावयर एण्ड सप्लायसा   
3 कपडा पसल  
४ गहना (ज्वैलरी) पसल  
5 इलेक्ट्रीक र्था इलेक्ट्रोलनक्ट्स सामाग्री पसल  
6 मोवाइल वविी र्था ममार् पसल  
७ कम्प्यटुर टाइवपङ वप्रन्ट र्था फोटोकपी फोटोग्राफी इन्टरनेट 

सेवा 
 

8 पेरोल/लडजेल पम्प र्था गयाँस  
९ मददरा (रक्ट्सी जन्य) र्था सूर्ीजन्य व्यवसाय  
11 होटेल, रेषु्टरा, ररसोटा  
1२ घरेल ुर्था उद्योग   
१३ सवारी साधन लबवि केन्र  
१४ सवारी साधन ममार् गयारेज  
१५ कृवष पश ुर्था वन्यजन्य उद्योग व्यवसाय  
 क) वन पैदावारमा आधाररर् उद्योग र्था व्यवसाय   
१६ ख) कृवष र्था पश ुआधाररर् उद्योग व्यवसायमा   
1७ गाउँपाललकामा प्रधान कायाालय िएको लनमााण घ वगाको लनमााण 

व्यवसायमा 
 

१८ खलनज उद्योग  
 क) खलनज उत्खनन ्वा प्रशोधन गने उद्योग व्यवसायमा  
१९ स्वास््य सेवा ददने स्क्ट्ललनक र्था ल्याव  
२० सञ्चार सेवा  
 क) मोवाइल, इन्टरनेट वट.िी. को टावर  
 ख) लनजी क्षेत्रको हलुाक कुररयर सेवा  
२१ स्शक्षा सेवा  
 क) लनजी क्षेत्रका स्कुल  
 ख) र्ाललम र्था प्रस्शक्षण केन्र  
 ग) पसु्र्क पसल  
२२ ववत्तीय सेवा  
 क) वास्णज्य बैंक  
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पररच्छेद-2 

व्यवसाय दर्ाा सम्बस्न्ध व्यवस्था 

5. व्यवसाय दर्ाााः (१) घरेल ुर्था साना उद्योग कायाालय वा उद्योग वविागमा दर्ाा िई गाउँपाललका 
क्षेत्रलित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूणा व्यवसायहरु यस मंगला गाउँपाललकको वडा कायाालयमा दर्ाा 
गनुापने छ। 

 (२) गाउँपाललकाले यो कायाववलध लाग ुिएपलछ व्यवसायीहरुलाई दर्ाा गनाको लालग सूचना आव्हान 
गनेछ । 

(३) सूचना जारी िएपश्चार् सो समयावलधमा सम्वस्न्धर् वडा कायाालयमा गई व्यवसाय दर्ााको लालग 
लनम्नानसुारको प्रमास्णर् कागजार्हरु समावेश गरी अनसूुची १ बमोस्जमको ढाचाँमा लनवेदन ददनपुने 
छाः 

(क)  सम्वस्न्धर् ठाउँमा दर्ाा गरेको व्यावसाय दर्ाा प्रमाणपत्र (नववकरण िएको हनुपुने) 
प्रलर्ललपी 

(ख) VAT र PAN दर्ाा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(ग) करचिुा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(घ) नागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रलर्ललपी 
(ङ) व्यवासायको वावषाक कारोवार खलु्ने प्रमास्णर् कागजार् 

(च) व्यवसाय सञ्चालन िएको घर वा जगगाको जगगाधनी पजुााको प्रलर्ललपी 

 ख) ववस्त्तय संस्था  
 ग) लघवुवत्त कम्पनी  
2३ घ) सहकारी   
2४ अन्य सेवा  
 क) ब्यटुी पालार, केश लसंगार, ड्राई स्क्ट्लनसा, फोटो 

स्टुलडयो, लसलाई सेन्टर आदद 
 

 ख) साइन बोडा स्याम्प आददबनाउने पेस्न्टङ्ग सेवा   
 ग) मास ुलबिेर्ा  
 घ) फुल र ववरूवा लबिेर्ा  
 ङ) िाँडाकँुडा लबिेर्ा  
 च) स्टील, काठ, फलनाचर लबिेर्ा  
 छ) कुटानी, वपसानी र पेलानी लमल   
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(छ) िाडामा व्यावसाय सञ्चालन िएको िए सम्झौर्ापत्रको प्रलर्लीपी 
(ज) स्थानीय उद्योग वास्णज्य संघको लसफाररस पत्र  

(४) उपदफा (३) बमोस्जमका कागजार् राखी व्यवसाय दर्ााको लालग लनवेदन प्राप्त िएमा वडा 
सस्चवले जाँचबझु गरी अनसूुची ३ बमोस्जमको ढाँचामा व्यावसाय दर्ाा प्रमाणपत्र जारी गनेछ । 

6. वडा कायाालयमा नया ँव्यवसाय दर्ाा गना सक्ट्नेाः (१) गाउँपाललका क्षेत्रमा कुनै व्यस्ि वा संस्थाले 
नयाँ घरेल ुर्था लघ ुउद्यम, साना व्यवसाय दर्ाा गना चाहेमा देहायका कागजार्हरू सवहर् अनसूुची-२ 
बमोस्जमको ढाँचामा वडा कायाालयमा लनवेदन पेश गनुा पनेछाः 

(क)  हालसालै स्खचेको २ प्रलर् फोटो 
(ख)  नागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रलर्ललपी 
(ग) उद्यम, व्यवसाय वा फमा सञ्चालन हनु े घर वा जगगाको जगगाधनी प्रमाण पजुााको 

प्रलर्ललपी 
(घ) िाडाको घर वा जगगामा सञ्चालन गने िएमा सम्झौर्ापत्रको प्रर्ललपी 
(ङ) समाजलाई असर पना सक्ट्ने प्रकृलर्का उद्यम, व्यवसाय वा फमाको लालग सँलधयार र्था 

टोल लछमेकीहरूको समेर् मञ्जुरीनामा 
(च) अनसूुची ४ बमोस्जमको उद्यम, व्यवसाय वा फमा सञ्चालन प्रस्र्ावना  

(छ) स्थानीय उद्योग वास्णज्य संघको लसफाररस पत्र  

 

(२) व्यवसाय दर्ााको लालग उपदफा (१) बमोस्जमका कागजार् सवहर् पशे िएको लनवेदन उपर 
छनववन गरी सम्बन्धीर् वडाको वडा सस्चवले अनसूुची-4 बमोस्जमको ढाँचाको वटप्पणी सवहर् 
स्वीकृर्ीको लालग वडाध्यक्ष समक्ष पेश गनेछ ।  

(३) यसरी पेश िएको कागजार् उपर छानवीन गरी वडाध्यक्षबाट स्वीकृर् हनुेछ। स्वीकृर् 
िएपश्चार् अलिलेख राखी वडा सस्चवले अनसूुची ३ बमोस्जमको ढाँचामा व्यावसाय दर्ाा प्रमाणपत्र 
जारी गनेछ । 

७. भ्याट वा प्यानमा दर्ाा हनुपुनेाः दफा ६ बमोस्जम दर्ाा िएका व्यावसायहरु आन्र्ररक राजस्व 
कायाालयबाट कारोवार अनसुार भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र ललई सोको प्रलर्ललपी वडा कायाालयमा 
बझुाउनपुनेछ । 
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८. व्यवसाय नववकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः- (१) दफा (५) र (६) बमोस्जम दर्ाा िई प्रदान गररएको 
व्यावसाय दर्ाा प्रमाणपत्र दफा १२ बमोस्जम वन्द/खारेज िएको वा प्रचललर् कानूनमा अन्यथा 
व्यवस्था िएको अवस्था बाहेक प्रत्येक आलथाक वषाको अन्त्य िएपलछको लमलर्ले ३ लमहना लित्र 
र्ोके बमोस्जमको दस्र्रु लर्री अनसूुची ३ बमोस्जमको फारम िरी लनम्म कागजार् सवहर् सम्वस्न्धर् 
वडा कायाालयबाट नववकरण गनुापनेछ । 

(क) दर्ाा िएको लनकायबाट नववकरण िएको दर्ाा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(ख) अस्घल्लो आलथाक वषाको कर चिुा प्रमाण पत्र प्रलर्ललपी 
(ग) अस्घल्लो आलथाक वषाको आलथाक कारोवार खलु्ने प्रमास्णर् कागजार् 

(घ) जगगाको लर्रो लर्रेको रलसदको प्रलर्ललपी 
(ङ) िाडाको घरजगगामा व्यवसाय सञ्चालन िएमा घर/जगगाधनीले िाडा बझेु वापर्को कर 

लर्रेको रलसदको प्रलर्ललपी 
कुनै व्यवसायीको करचिुा वा प्रमाणपत्र नववकरण हनु वाँकी िएमा पलछ पेश गने प्रलर्वद्धर्ा 

पेश गनुापनेछ । 

(३) आलथाक वषा समालप्त िएको लमलर्ले ३ मवहनालित्र नववकरण नगने व्यवसायीले नववकरण लमलर् 
समाप्ती िएको लमलर्ले ६ मवहनालित्र र्ोकेको शलु्कको ५० प्रलर्शर् थप दस्र्रु लर्री नववकरण 
गनुापनेछ । 

९. सहयोग गनुापनेाः (१) गाउँपाललकाको व्यवसाय दर्ाा, नवीकरण, लनयमन गना, खारेजी र्था 
व्यवसायहरुको बगीकरण गरी व्यवसायमैत्री वार्ावरण लनमााण गना र व्यवसाय करलाई व्यवस्स्थर् 
एवम ्प्रिावकारी रुपमा कायाान्वयन गना उद्योग वास्णज्य संघ, सरुक्षा लनकाय र्था अन्य सम्वस्न्धर् 
लनकायले सहयोग गनुापनेछ । 

 
१०. अलिलेख व्यवस्थापन र्था प्रलर्वेदनाः (१) यस कायाववलध बमोस्जम व्यवसाय दर्ाा र्था 
नववकरणका गरी सम्बस्न्धर् वडा कायाालयले अनसूुची-5, वमोस्जमको ढाँचामा अलिलेख व्यवस्थापन 
गनुापनेछ । 

(२) वडा कायाालयले व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरणको मालसक प्रगलर् वववरण अनसूुची-6 वमोस्जमको 
ढाँचामा प्रत्येक मवहनाको ७ गरे् लित्र कायाालयमा पेश गनुापनेछ । 

११. लनररक्षण गना सक्ट्नेाः (१) यस गाउँपाललका लित्र व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरणको अलिलेख 
व्यवस्थापन र राजश्व संकलनका सम्बन्धमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् वा लनजले र्ोकेको शाखा वा 
कमाचारीले लनरक्षण गना सक्ट्नेछ ।  



खण्ड : ४  बाबबयाचौर म्याग्दी सखं्या:५ बिबि : २०७८ साल जठे २६ 

   

7 
 

 

१२. व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण शलु्क र पनुरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्थााः- 

(क) व्यवसाय दर्ाा/नववकरण सम्बन्धी अनसूुची-४ बमोस्जमको शलु्क/दस्र्रु र दफा १७ 
बमोस्जमको जररवाना रकम राजस्व परामशा सलमलर्को लसफाररसमा गाउँ सिाले पनुरावलोकन 
गना सक्ट्नेछ ।  

(ख)  चाल ुआ.व. २०७७।०७८ को हकमा अनसूुची-2 मा उल्लेख िए बमोस्जमको 
व्यवसाय दर्ाा शलु्क/दस्र्रु ललइने छ ।  

 

पररच्छेद-3 

अनगुमन र्था कारबाही 

१३. व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र र मूल्यसूची राख्नपुनेाः  

प्रत्येक व्यवसायीले व्यवसाय दर्ाा प्रमाणपत्र र मूल्यसूची, उपिोिाहरूले प्रस्टसँग देख्न ेगरी 
राख्नपुनेछ । 

1४. बजार अनगुमन सम्बन्धी व्यवस्थााः- 

(क)  यस गाउँपाललकालित्र सञ्चालन िएका व्यापार व्यवसायलाई स्वच्छ, व्यवस्स्थर् 
बनाउन लनयलमर् अनगुमन गररने छ । बजार अनगुमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँ 
कायापाललकाबाट जारी िएको बजार अनगुमन लनदेस्शका बमोस्जम हनुेछ । 

1५. कारवाही व्यवसाय बन्द र्था दर्ाा खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थााः- (१) कुनै व्यवसायीले देहायका 
काया गरेको िनी वडा कायाालय वा गाउँ कायापाललकाको कायाालयमा लनवेदन उजरुी प्राप्त िएमा वा 
अनगुमनको िममा अनगुमनकर्ााले पाएमा छानवीन गरी सो व्यवसाय वन्द गना, दर्ाा खारेजी गना 
र्था सो कायाका लालग सम्वस्न्धर् लनकायमा लेखी पठाउन सक्ट्नेछ ।  

(क)  र्ोवकएको समयलित्र व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण नगरेमा  

(ख)  लनषेध गररएका सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा  

(ग)  कालोबजारी गरेमा 
(घ)  गणुस्र्रवहन सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा 
(ङ)  म्याद नाघेका सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा  
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(च)  चको मूल्यमा सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा  

(छ)  प्रदवुषर्, फोहोर सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा 

(२) उपदफा १ बमोस्जमका कायाहरु गरेको िनी लनवेदन, उजरुी प्राप्त िएमा वडा कायाालय वा गाउँ 
कायापाललकाको कायाालयले अनगुमन र्था छानवीन गरी सधुार गना वा नलसयर् ददन वा प्रचललर् 
काननु बमोस्जम कारवाही जररवाना गना वा दफा १३ बमोस्जम जररवाना गना सक्ट्नेछ । 

(३) उपदफा २ बमोस्जमको उजरुी वडा कायाालयमा ददएकोमा सो सम्वन्धमा कुनै कारवाही िएमा 
वा कारवाही वारे स्चत्त नबझेुमा गाउँ कायाापाललकाको कायाालयमा लनवेदन उजरुी ददन सवकनेछ ।  

1६. गाउँ कायापाललकाको कायाालयको ववशेषालधकाराः गाउँ कायापाललकाको कायाालयले गाउँपाललका 
क्षेत्रलित्र सञ्चालन िएका व्यवसायहरुको जनुसकैु वेला अनगुमन गने, लनवेदन उजरुी मालथ छानववन 
गने, वडा कायाालयबाट िएको अनगुमन, छानवीन उपर गनुासो सनुी कारवाही अगालड बढाउने, 
व्यावसायीसँग सम्वस्न्धर् ववषयहरुमा वडा कायाालयलाई लनदेशन ददने ववशेष अलधकार हनुेछ । 

1७. कारबाही र्था जररवाना सम्बन्धी व्यवस्थााः-(१) कुनै व्यावसाय उपर  लनवेदन उजरुी आएमा 
वा बजार अनगुमन िममा देहायका अवस्था िेवटन गएमा देहाय बमोस्जमको जररवाना र्रुुन्र् 
गररनेछ । यसरी गररएको कारवाही स्वीकार नगने वा जररवाना नलर्ने व्यावसायीलाई जररवाना गने, 
व्यवसाय वन्द गररददने, दर्ाा खारेजी गररददने र्था सो कायाका लालग सम्वस्न्धर् लनकायमा लेखी 
पठाउन सवकनेछ । 

देहाय         जररवाना 
(क) दोस्रो पटकको लनदेशनमा समेर् मूल्यसूची नराखेमा  रू 2000।– 

(ख) दोस्रो पटकको लनदेशनमा समेर् प्रमाण-पत्र नराखेमा   रू १000।– 

(ग) र्ोवकएको समयलित्र व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण नगरेमा रू ३000।– 

(घ) गणुस्र्रहीन सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा    रू ५,000।– 

(ङ) म्याद नाघेका सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा    रू ५,000।– 

(च) बजार मूल्य िन्दा चको मूल्यमा सामाग्रीहरू बेचववखन गरेमा रू ३,000।– 

(छ) कालो बजारी गरेमा      रु ५,०००। 

(ज) होटलमा प्रदवुषर्,फोहोर र गणुस्र्रहीन खाद्य पदाथा बेचववखन गरेमा रू ३,000।– 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम जररवानामा परेका व्यवसायीले पनु सोही वा सोही प्रकृलर्को 
गल्र्ी दोहोयााएमा त्यस्र्ा व्यवसायीलाई सोही कसरुमा दोब्बर जररवाना गररनेछ । 
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पररच्छेद-4 

ववववध 

1८. बाधा अड्काउ सम्बन्धी व्यवस्थााः- (१) यस कायाववलधमा उल्लेख गररएका कुराहरु संघ र्था 
प्रदेश काननुसँग बास्झन गएमा वा कुनै बाधा अड्काउ आएमा गाउँ कायाापाललकाको लनणायानसुार 
हनुेछ । 

  

1९. पूणा रुपमा लाग ु हनुेाः (१) यस कायाववलधमा उल्लेख गररएका कुराहरु संघ र्था प्रदेश 
काननुसँग नबास्झएको हदसम्म वा अको काननुले खारेज निएसम्म पूणा रूपमा लाग ुहनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६(१) संग सम्बस्न्धर्) 

श्रीमान ्वडा अध्यक्ष ज्यू, 
........ वडा कायाालय, 
..............................., म्यागदी । 

ववषयाः चाल ुरहेको व्यवसाय दर्ाा गरी पाऊँ । 

महोदय, 

प्रस्र्रु् ववषयमा मैले र्पस्शल अनसुारको व्यवसाय उद्योग वविाग/कम्पनी रस्जष्ट्रारको कायाालय/घरेल ुर्था साना उद्योग 
कायाालयमा दर्ाा गरी यस गाउँपाललका क्षेत्रलित्र सञ्चालन गरेकोले लनयमानसुार व्यवसाय दर्ाा गररददनहुनु अनरुोध छ । 

क) खलुाउनपुने वववरण 

१. व्यावसायको नामाः-      

२. ठेगानााः- 

३. व्यवसायको वकलसमाः- क) एकल/साझेदारी ख) व्यवसायको कारोवाराः-   

४. माललक/साझेदार/संचालक मूख्य व्यस्िको नामाः- 

5. कारोबारको मूख्य स्थानाः- 

६. दर्ाा िएको लनकायाः- 

७. दर्ाा लमलर्ाः- 
८. कुल पुँजीाः-     क) चाल ुपुजँीाः-    ख) स्स्थर पुजँीाः- 

९ अस्घल्लो आवको कुल कारोवाराः-   क) आयाः-   ख) व्ययाः- 
7. फोन नम्वराः-     इमेलाः- 
ख) अलनवाया संलगन हनु ुापने कागजार्हरू 

(क) सम्वस्न्धर् ठाउँमा दर्ाा गरेको व्यावसाय दर्ाा प्रमाणपत्र (नववकरण िएको हनुपुने) प्रलर्ललपी 
(ख) VAT र PAN दर्ाा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(ग) करचिुा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(घ) नागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रलर्ललपी 
(ङ) व्यवासायको वावषाक कारोवार खलु्न ेप्रमास्णर् कागजार् 

(च) व्यवसाय सञ्चालन िएको घर वा जगगाको जगगाधनी पजुााको प्रलर्ललपी 
(छ) िाडामा व्यावसाय सञ्चालन िएको िए सम्झौर्ापत्रको प्रलर्लीपी 
(ज) स्थानीय उद्योग वास्णज्य संघको लसफाररस पत्र  

 

लनवेदक 

दस्र्खर्ाः- 

नामाः- 

नागररकर्ा नं.- 

ठेगानााः-    लमलर्ाः- 
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अनसूुची-२ 

(दफा ६(२) संग सम्बस्न्धर्) 

श्रीमान ्वडा अध्यक्ष ज्यू, 
........ वडा कायाालय, 
..............................., म्यागदी । 

ववषयाः नया ँव्यवसाय दर्ाा गरी पाऊँ । 

महोदय, 

प्रस्र्रु् ववषयमा यस गाउँपाललका क्षेत्रलित्र मैले र्पस्शल अनसुारको उद्यम/व्यवसाय/फमा सञ्चालन गना इच्छुक िएकोले 
लनयमानसुार व्यवसाय दर्ाा गररददनहुनु अनरुोध छ । 

क) खलुाउनपुने वववरण 

१. व्यावसायको नामाः-      

२. ठेगानााः- 

३. व्यवसायको वकलसमाः- क) एकल/साझेदारी  ख) व्यवसायको कारोवाराः-    

४. माललक/साझेदार/संचालक मूख्य व्यस्िको नामाः- 

5. कारोबारको मूख्य स्थानाः- 

६. कुल पुँजीाः-     क) चाल ुपुजँीाः-    ख) स्स्थर पुजँीाः- 

7. फोन नम्वराः-     इमेलाः- 
ख) अलनवाया संलगन हनु ुापने कागजार्हरू 

(क) हालसालै स्खचेको २ प्रलर् फोटो 
(ख) नागररकर्ा प्रमाण पत्रको प्रलर्ललपी 
(ग) उद्यम, व्यवसाय वा फमा सञ्चालन हनुे घर वा जगगाको जगगाधनी प्रमाण पजुााको प्रलर्ललपी 
(घ) िाडाको घर वा जगगामा सञ्चालन गने िएमा सम्झौर्ापत्रको प्रर्ललपी 
(ङ) समाजलाई असर पना सक्ट्ने प्रकृलर्का उद्यम, व्यवसाय वा फमाको लालग सँलधयार र्था टोल लछमेकीहरूको 

समेर् मञ्जुरीनामा 
(च) अनसूुची ४ बमोस्जमको उद्यम, व्यवसाय वा फमा सञ्चालन प्रस्र्ावना  

(छ) स्थानीय उद्योग वास्णज्य संघको लसफाररस पत्र  

 

लनवेदक 

दस्र्खर्ाः- 

नामाः- 

नागररकर्ा नं.- 

ठेगानााः- 

लमलर्ाः- 
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अनसूुची-३ 

(दफा ८ संग सम्बस्न्धर्) 

श्री वडा अध्यक्ष ज्यू, 
........ वडा कायाालय, 
..............................., म्यागदी । 

ववषयाः व्यवसाय नववकरण गरी पाऊँ । 

महोदय, 

प्रस्र्रु् ववषयमा मैले र्पस्शल अनसुारको व्यवसाय सञ्चालन नववरकण गना चाहेकोले लनयमानसुार व्यवसाय नववकरण 
गररददनहुनु अनरुोध छ । 

क) खलुाउनपुने वववरण 

१. फमा वा कम्पनीको नामाः-      

२. ठेगानााः- 

३. कारोबार व्यवसायको वकलसमाः- 

४. माललक/साझेदार/संचालक मूख्य व्यस्िको नामाः- 

5. कारोबारको मूख्य स्थानाः- 

6. पुजँी     क) चाल ुपुजँीाः-   ख) स्स्थर पुजँीाः- 

7. फोन नंमराः-    इमेलाः- 
ख) अलनवाया संलगन हनु ुापने कागजार्हरू 

(क) दर्ाा िएको लनकायबाट नववकरण िएको दर्ाा प्रमाणपत्र प्रलर्ललपी 
(ख) अस्घल्लो आलथाक वषाको कर चिुा प्रमाण पत्र प्रलर्ललपी 
(ग) अस्घल्लो आलथाक वषाको आलथाक कारोवार खलु्ने प्रमास्णर् कागजार् 

(घ) जगगाको लर्रो लर्रेको रलसदको प्रलर्ललपी 
(ङ) िाडाको घरजगगामा व्यवसाय सञ्चालन िएमा घर/जगगाधनीले िाडा बझेु वापर्को कर लर्रेको रलसदको 

प्रलर्ललपी 
८. कुनै व्यवसायीको करचिुा वा प्रमाणपत्र नववकरण हनु वाँकी िएमा पलछ पेश गने प्रलर्वद्धर्ा पेश गनुापनेछ । 

 
  

लनवेदक 

दस्र्खर्ाः- 

नामाः- 

नागररकर्ा नं.- 

ठेगानााः- 

लमलर्ाः- 
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अनसूुची-४ 

दफा ९(ख) सँग सम्बस्न्धर् 

व्यवसाय  दर्ाा र नववकरण कर र्था शलु्कको दर (रूपैयामँा) 

ि.स. व्यवसायको क्षते्र दर्ाा शलु्क रु नववकरण शलु्क 
रु 

१ दैलनक उपिोगका खाद्य पदाथा वविेर्ा (खाद्यान्न, 
र्रकारी र्था फलफुल समेर्) 

  

 घ) भ्याट समेर्को कारोवार गने ठूला वकराना 
खाद्यान्न र्रकारी पसल 

३००० १००० 

 ङ) सानो कारोवार गने ठूला वकराना खाद्यान्न 
र्रकारी पसल 

१००० ५०० 

 च) डेरी पसल   
२ ठूला व्यवसाय िएको हाडावयर एण्ड सप्लायसा  ५००० १५०० 
3 कपडा पसल १००० ५०० 
४ गहना (ज्वैलरी) पसल १००० ५०० 
5 इलेक्ट्रीक र्था इलेक्ट्रोलनक्ट्स सामाग्री पसल १००० ५०० 
6 कम्प्यटुर टाइवपङ वप्रन्ट र्था फोटोकपी फोटोग्राफी 

इन्टरनेट सेवा 
१००० ५०० 

७ पेरोल/लडजेल पम्प र्था गयाँस ३००० १००० 
8 मददरा (रक्ट्सी जन्य) र्था सूर्ीजन्य व्यवसाय २००० १००० 
९ होटेल, रेषु्टरा, ररसोटा   
 क) ठूला होटेल ३००० १००० 
 ख) सामान्य स्चया खाजा खवुाने होटेल १००० ५००० 
11 घरेल ुर्था साना उद्योग    
 क) फलनाचर २००० १००० 
 ख) वेर् वाँस लनगालो सामाग्री उद्योग १००० ५०० 
 ग) धागो र्था कपडा बनुाइ उद्योग १००० ५०० 
1२ सवारी साधन लबवि केन्र ३००० १००० 
1४ कृवष पश ुर्था वन्यजन्य व्यवसाय   
 क) ठूला व्यावसावयक कृवष फमा  २००० १००० 
 ख) साना व्यावसावयक कृवष फमा  ५०० २०० 
 ग) पोल्री फमा  १००० ५०० 
 घ) ठूला िैसी बाख्रा फमा  २००० १००० 
 ङ) साना िैसी बाख्रा फमा  ५०० २०० 
1५ गाउँपाललकामा प्रधान कायाालय िएको लनमााण घ ५००० २५०० 
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वगाको लनमााण व्यवसायमा 
1६ खलनज उद्योग   
 ख) खलनज उत्खनन ्वा प्रशोधन गने उद्योग 

व्यवसायमा 
२००० १००० 

१७ स्वास््य सेवा ददने स्क्ट्ललनक र्था ल्याव १००० ५०० 
१८ सञ्चार सेवा   
 क) मोवाइल, इन्टरनेट वट.िी. को टावर ३००० २००० 
 ख) इन्टरनेट सेवा ववस्र्ार वापर् २००० १००० 
 ग) लनजी क्षेत्रको हलुाक कुररयर सेवा १००० ५०० 
१९ स्शक्षा सेवा   
 घ) लनजी क्षेत्रका स्कुल १००० ५०० 
 ङ) र्ाललम र्था प्रस्शक्षण केन्र ५०० २०० 
 च) पसु्र्क पसल ५०० ३०० 
2० ववत्तीय सेवा   
 ङ) वास्णज्य बैंक ३००० २००० 
 च) ववस्त्तय संस्था २००० १००० 
 छ) लघवुवत्त कम्पनी २००० १००० 
 ज) सहकारी  २००० १००० 
2१ अन्य सेवा   
 ज) ब्यटुी पालार, केश लसंगार, ड्राई स्क्ट्लनसा, 

फोटो स्टुलडयो, लसलाई सेन्टर आदद 
१००० ५०० 

 झ) साइन बोडा स्याम्प आददबनाउने पेस्न्टङ्ग 
सेवा  

५०० २०० 

 ञ) मास ुलबिेर्ा १००० २०० 
 ट) फुल र ववरूवा लबिेर्ा ५०० २०० 
 ठ) िाँडाकँुडा लबिेर्ा १००० ५०० 
 ड) कुटानी, वपसानी र पेलानी लमल  ५०० २०० 
 ढ) पसु्र्क पसल   
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अनसूुची-५ 

दफा ५ र ६ सँग सम्बस्न्धर्  

मंगला गाउँपाललका 

...... नं. वडा कायाालय 

........., म्यागदी 
             गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

   

व्यवसाय दर्ाा प्रमाण-पत्र 

श्री ........................... 
................................ 
 

र्पाईलाई "मंगला गाउँपाललकाको व्यवसाय दर्ाा सम्बन्धी कायाववलध-2077" को दफा ५/६ 
बमोस्जम यस वडा कायाालयमा व्यावसाय दर्ाा गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ ।  

व्यवसायको नाम  

व्यवसायको प्रकार  

कुल पुजँी  

चालाुः स्थीराः 
व्यवसाय सञ्चालन हनुे स्थान  

व्यवसाय दर्ाा िएको अन्य लनकाय  

दर्ाा लमलर्  

         

प्रमाण-पत्र जारी गनेको 
सहीाः- 

नामाः- 

         (कायाालयको छाप)     पदाः- 

लमलर्ाः- 

 

 

फोटो 
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व्यावसाय नववकरण वववरण 

नववकरण गरेको लमलर् नववकरण वहाल रहने 
अवलध 

नववकरण दस्र्रु िौचर नं. 
र लमलर् 

नववकरण गने अलधकारीको 
नाम र दस्र्खर् 
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अनसूुची-६ 

दफा (१०) सँग सम्बस्न्धर् 

मंगला गाउँपाललका 
...... नं. वडा कायाालय 

........., म्यागदी 
गण्डकी प्रदेश, नेपाल 

अलिलेखको ढाचँा 
ि.सं. दर्ाा नं. व्यवसायको नाम र 

ठेगाना 
दर्ाा/नववकरण 
गररएको लमलर्  

रलसद 
नं. 

रकम 
रू. 

प्रोप्राइटरको नाम 
र मोवाईल नं. 

फोटो बहाल रहने 
अवलध 

चाल ु
पूजँी 

स्थीर 
पूजँी 

जम्मा 
पूजँी 

प्रमास्णर् 
गनेको 
हस्र्ाक्षर 

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 

 

 

            

 
आज्ञाले 

मनोहर ढुङ्गाना 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृर् 


