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भाग-२

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण
कायाववलि २०७८
लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको वैठकबाट स्वीकृर् भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बमोजजम लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी
कायाववलि २०७४ अनुसार सवासािरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बर्् २०७८ सारको कायाववलि नं ०४
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लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण कायाववलि २०७८
प्रस्र्ावना :-

गाउँपालिका क्षेत्र लित्र सञ्चािनमा रहेका र्था सञ्चािन गना चाहने व्यापार र्था व्यवसायहरुको दर्ाा
गने, नववकरण गने, अलििेखन गने, व्यवसायमैत्री वार्ावरण र्यार गने र र्ी व्यवसायहरुिाई करको

दायरामा ल्याउन आवश्यक दे खखएकोिे लिम्च ुङबुङ गाउँ कायापालिकाको आलथाक ऐन २०७६ को
दफा ५ को उपदफा (२) बमोखिम लिम्च ुङबुङ गाउँ कायापालिकािे यो व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण
कायाववलि २०७८ बनाई िागु गरे को छ ।
१. नाम र प्रारम्िः
(१) यो कायाववलिको नाम व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण कायाववलि, २०७८ रहे को छ ।
(२) यो कायाववलि गाउँ कायापालिकाबाट खस्वकृर् िएपछी र्त्काि िागू हुनेछ ।
२. पररिाषाः ववषय वा प्रसं गिे अको अथा निागेमा यो कायाववलिमा,
(क)

“कर” िन्नािेगाउँपालिकासँग सम्बखन्िर् प्रचलिर् ऐन, लनयमाविी र यो कायाववलि बमोखिम

ँ ीगर् िगानी, आलथाक कारोवार क्षेत्रगर्
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्रको व्यवसायमा पुि
एवं व्यापाररक महत्वको आिारमा िगाउन सक्ने व्यवसाय करिाई सम्झनुपछा र यो शब्दिे व्यवसाय
करको अलर्ररक्त िाग्ने थप शुल्क, कर, दर्ाा, िररवाना समेर्िाई िनाउं छ ।
(ख)

“कर दार्ा” िन्नािेदफा ५ बमोखिम कर लर्नुा पने कर्ाव्य िएका व्यखक्त, फमा वा सं घ/सं स्थािाई

सम्झनुपछा ।
(ग)

“प्रमुख प्रशासकीय अलिकृर्” िन्नािेगाउँपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा लनयुक्त

कमाचारीिाई सम्झनु पछा ।
(घ)

“कर अलिकृर्” िन्नािेयो कायाववलि बमोखिम कर अलिकृर्को काम गने प्रमुख प्रशासकीय

अलिकृर् वा लनििे र्ोकेको गाउँ कायापालिकामा कायारर् कमाचारीिाई सम्झनु पछा ।
(ङ)
(च)

“वडा” िन्नािेगाउँपालिकाको वडा सम्झनुपदाछ ।

“कायाािय” िन्नािेगाउँ कायापालिकाको कायाािय सम्झनुपछा । सो शब्दिे वडा कायाािय

समेर्िाई बुक्राउने ।
(छ)
(ि)

“शाखा” िन्नािेरािश्व सम्वन्िी शाखा र्था उपशाखािाई सम्झनुपछा ।

“व्यवसायी” िन्नािेव्यापार र्था व्यवसाय सञ्चािन गने गरी गाउँपालिकामा व्यवसाय दर्ाा गने

व्यखक्त/फमा/सं घसं स्थािाई सम्झनु पदाछ ।
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३. व्यवसाय दर्ाा गरी व्यवसाय सञ्चािन गनुप
ा न
ा ेः

१) गाउँपालिका क्षेत्रलित्र कुनैपलन व्यवसाय सञ्चािन गनुा अखघ यस कायाववलि बमोखिम व्यवसाय

दर्ाा गनुा पनेछ । यस अखघ स्थापना िै सं चािनमा रहे का व्यवसायहरु समेर् यसै कायाववलि बमोखिम
दर्ाा गनुप
ा ने ।
२) उपदफा (१) बमोखिम व्यवसाय दर्ाा दे हाय बमोखिमको वलगाकरणको आिारमा गररने छ:ँ ी र स्थीर पूि
ँ ी गरर िम्मा रु २,००,०००-\ सम्म :- “ग” वगा
क) चािु पूि

ँ ी र स्थीर पूि
ँ ी गरर िम्मा रु ५,००,०००-\ सम्म :- “ख” वगा
ख) चािु पूि

ँ ी र स्थीर पूि
ँ ी गरर िम्मा रु १०,००,०००-\ सम्म :- “क” वगा
ग) चािु पूि
३) व्यवसाय दर्ाा, नववकरण र्था खारे िीको दर आलथाक ऐनमा उल्िेख िए बमोखिम हुनेछ ।
४. व्यवसाय दर्ााको िालग दरखास्र् ददने र दर्ाा गनेः

ु ी-१ मा उल्िेखखर् ढाँचाको
(१) गाउँपालिकालित्र कुनै व्यवसाय दर्ाा गना चाहने व्यखक्तिे अनुसच
दरखास्र् फाराम कायााियमा ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखिम लनवेदन प्राप्त िएपलछ कायााियिे यस उपर आवश्यक िाँचबुझ समेर्

गरी लनिाारण िए बमोखिमको वावषाक कर एवं अन्य दस्र्ुरहरू लिई व्यवसाय दर्ाा गनेछ ।
(३)

मालथ उपदउफा (२) बमोखिम व्यवसाय दर्ाा िएपलछ कायााियिे दर्ाा िएको व्यवसायको

वववरण अनुसूची-२ बमोखिमको व्यवसाय दर्ाा वकर्ाबमा उल्िेख गरी लनवेदकिाई अनुसूची-३ को
ढाँचामा व्यवसाय दर्ाा प्रमाण पत्र उपिव्ि गराउनेछ ।
(४)

एकै व्यखक्तको नाममा एउटै उद्देश्य िएको एक िन्दा वढी स्थानमा व्यवसाय सञ्चािन गनुा

पने िएमा कायाववलििे छु ट्टै व्यवस्था गरे को वा प्रचलिर् कानूनमा अन्यथा व्यवस्था गरे को अवस्थामा
वाहेक छु ट्टा छु ट्टै व्यवसाय दर्ाा गराउनु पनेछ ।
र्र शाखा वा थप कारोबार स्थिको िालग िाग्ने कर एकमुष्ठ लर्री ववलिन्न स्थानमा सं चालिर् व्यवसाय
वा शाखाहरू एउटै प्रमाणपत्रमा खुिाउने गरी व्यवसाय दर्ाा गना यस उपदफािे वािा पुयााएको मालनने
छै न ।
५. कर बुझाउने दावयत्व :

(१) गाउँसिािे पाररर् गरे अनुसार कर बुझाउने दावयत्व व्यवसाय दर्ाा िएको व्यखक्त फमा वा लनिको
प्रलर्लनलिको हुनेछ ।
(२)

ु
कुनै व्यवसाय एक िन्दा वढी व्यखक्तको नाममा सं यक्त
दर्ाा िएको रहे छ िने सो मध्ये कुनै

पलन व्यखक्तिाई पलन कर बुझाउन वाध्य गना सवकनेछ ।

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ाा र्था नववकरण कायाववलि २०७८

2

खण्ड-5 बाराहा २०७8/8/26

६. व्यवसायको नववकरण गनुप
ा नेः
दफा ४ बमोखिम दर्ाा िएको व्यवसाय आलथाक वषा शुरु िएको ३ मवहना लित्र वावषाक कर अलिम
रुपमा लर्री प्रत्येक आलथाक वषाको िालग व्यवसाय नववकरण गनुा पनेछ ।
७. वववरण हेरफेर गनुप
ा ने िएमा अनुमलर् लिनुपने :

(१) दफा ४ बमोखिम व्यवसाय दर्ााको िालग पेश गररएको लनवेदनमा उल्िेखखर् वववरणहरू मध्ये
केही कुरा हेरफेर गनुप
ा ने िएमा ३० ददनलित्र सोको िानकारी कायााियमा ददनुपने छ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखिम लनवेदन परे मा कायााियिे आवश्यक िाँचवुझ समेर् गरी सं सोलिर्

प्रकृलर्को व्यवसायको र्ोवकएको कर र वववरण हे रफेर गरे वापर् रु. ५००।- थप दस्र्ुर लिई

वववरण सं सोिन गरीददनु पनेछ र सो व्यहोरा दर्ाा वकर्ाव र प्रमाणपत्रमा समेर् उल्िेख गररददनु पनेछ
।
(३)

व्यवसायको प्रकृलर्, कारोवार गने वस्र्ु र्था सेवाको वकलसम र्था व्यवसायको नाम आदद

पररवर्ान गनुप
ा रे मा नयाँ प्रकृलर्को व्यवसायको कर साववकको करको दर िन्दा वढी िाग्ने िएमा सो
फरक कर रकम समेर् असूि गनुा पनेछ ।
८. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गनुप
ा रे मा स्वीकृलर् लिनुपनेः
(१)

एक व्यखक्त वा एक िन्दा वढी व्यखक्तको नाममा दर्ाा कायम िएको व्यवसायमा साझेदार

थपघट गनुा परे मा आवश्यक कागिार् समेर् सं िग्न राखी गाउँपालिकामा लनवेदन ददनुपनेछ ।
(२)

उप दफा (१) बमोखिम लनवदे न परे मा सम्बखन्िर् कायााियिे आवश्यक िाँचबुझ गरी चािु

आलथाक वषा सम्मको कर असुि गरी वावषाक करको दरमा ५०% वा रु. १०००।- मध्ये िुन बढी
हुन्छ सो थप दस्र्ुर समेर् लिई साझेदार थप गररददनु पनेछ ।
(३)

गाउँपालिका क्षेत्रलित्र एक स्थानमा सञ्चािनमा रहे को पेशा व्यवसाय अको स्थानमा ठाउँसारीको

िालग लनवेदन परे मा कर अलिकृर्िे आवश्यक िाँचबुझ गरी चािु आलथाक वषा सम्मको कर असुि
गरी कायााियमा िएको व्यवसायको िगर् खारे िको लसफाखश िनाई सम्बखन्िर् वडा कायााियिाई

पत्राचार गनुा पनेछ । यसरी लसफाररश प्राप्त िएकोमा ठाउँ सारी हुने वडा कायााियिे ब्यबसाय दर्ाा
वववरणमा ठाउँ सारी िनाई सालबकको वडा कायााियमा ठाउँ सारीको िानकारी ददनु पनेछ ।
(४)

उपदफा ३ बमोखिम ठाउँसारी िएको िनाउ प्राप्त िएपलछ लसफाररस गने वडा कायााियिे

आफ्नो व्यवसायको िगर् वकर्ावमा ठाउँसारी िनाई िगर् खारि गुनप
ा नेछ ।
(५)

उपदफा (४) बमोखिम िगर् खारे िको लसफाररश िएपलछ र्ोवकएको समयलित्र सम्बखन्िर्

कायााियमा गई व्यवसायको दर्ाा िगर् कायम गनुा करदार्ाको कर्ाव्य हुनेछ ।
(६)

उपदफा (३) बमोखिम ठाउं सारी गना चाहने करदार्ािे ठाँउसारी िई िाने व्यवसाय रहने

ठे गानाको कर बुझाउनु पने कायााियमा ठाउँसारीको िालग लनवेदन पेश गरे पलछ कायााियिे आवश्यक
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िाँचवुझ गरी रु. २०००।- दस्र्ुर लिई सो व्यहोरा दर्ाा प्रमाणपत्रमा समेर् खुिाई व्यवसायको
ठाउँसारी गररददनु पनेछ ।
(७)

यस कायाववलि बमोखिम ठाउँसारी िई आउने व्यवसायीको िगर् खडा गने कर्ाव्य सम्बखन्िर्

कायााियको हुनेछ ।
९.

कायााियिे वववरण माग गना र लनदे शन ददन सक्ने: (१) कुनै खास पेशा, व्यवसाय वा व्यापारको

सम्बन्िमा केही कुरा वुझ्न आवश्यक ठानेमा कायााियिे थप वववरण माग गनासक्नेछ । यसरी माग
गररएको वववरण उपिब्ि गराउने कर्ाव्य सम्बखन्िर् व्यवसायीको हुनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखिम वववरण उपिब्ि नगराएमा कायााियिे सम्बखन्िर् पेशा र्था व्यवसाय

स्थिमा गई आवश्यक िांचवुझ गना सक्नेछ ।
(३)

यस कायाववलि बमोखिम दर्ाा िएका पेशा, व्यवसाय सञ्चािन गदाा सामाखिक सदाचार कायम

राख्नु पनेछ । यस सम्बन्िमा कायााियिे ददने लनदे शनको पािना गने गराउने दावयत्व सम्बखन्िर्
व्यवसायीको हुनेछ ।

१०. व्यवसाय सञ्चािनको अनुमलर् लिनु पने : (१) गाउँपालिकामा ब्यवसाय दर्ाा गररसकेपलछ अन्य

सम्वखन्िर् लनकायबाट प्रचलिर् नेपाि कानून बमोखिम अनुमलर् लिनुपने कानूनी प्राविान िएका पेशा,
व्यवसाय सञ्चािन गना पूवा सम्वखन्िर् लनकायबाट अनुमलर् लिनु पने दावयत्व व्यवसायीको हुनेछ ।
(२)

यस कायाववलि बमोखिम कर प्रयोिनका िालग व्यवसाय दर्ाा िएको आिारमा मात्र कुनै पलन

पेशा, व्यवसाय सञ्चािन गने अनुमलर् पाएको मालनने छै न ।
११.

व्यवसाय दर्ाा खारे ि गना सवकनेः (१) यस कायाववलि बमोखिम कर िाग्ने व्यवसाय दर्ाा

िएपलछ दर्ाा खारे िीको लनवेदन नपरे सम्म सो व्यवसाय चािु रहे को मालननेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखिम लनवेदन पनुा िन्दा अखघसम्म व्यवसाय सञ्चािनमै रहे को मानी कर

लनिाारण गरी कर असुि उपर गररनेछ ।
(३)

ऐन, लनयमाविी र यस कायाववलि बमोखिम दर्ाा िएको व्यवसाय वन्द गना चाहे मा मुनालसब

कारण खोिी व्यवसायीिे सम्वखन्िर् वडा कायााियमा लनवेदन ददनु पनेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोखिम लनवेदन प्राप्त िएपलछ वडा कायााियिे आवश्यक िाँचबुझ गरी चािु

आलथाक वषासम्मको कर रकम र व्यवसाय खारे िीको िालग गाउँपालिकामा लसफाररस सवहर् पठाउनु
पने छ ।गाउँपालिकािे कागिार् अध्ययन गरी िगर् कट्टा वापर् लिईने सेवा शुल्क समेर् असूि गरी
िगर् कट्टा गररददनु पनेछ ।
(५)

प्रचलिर् कानून ववपररर्को कारोबार गरे मा वा पेशा सञ्चािन गरे मा र व्यवसाय सञ्चािन

सम्बन्िमा कायााियिे ददएको लनदे शन बारम्बार उिं घन गरे मा कायााियिे व्यवसायको दर्ाा खारे िी
गरी बाँकी बक्यौर्ा कर र्था िररवाना सरकारी बाँकी सरह व्यवसायीबाट असुि गनेछ ।
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(६)

यस कायाववलिमा िुनसुकै कुरा िेखखएको िएर्ापलन व्यवसाय खारे ि वा िगर् कट्टा गनुा पूवा

व्यवसायीिाई सफाई पेश गने पयााप्त मौका ददनु पनेछ ।
(७)

यस दफा अन्र्गार्को उपदफा (५) बमोखिम कायााियिे व्यवसाय दर्ाा खारे ि गरे मा व्यवसाय

सम्बद्ध व्यवसायीको नाममा गाउँपालिकामा ३ वषासम्म कुनैपलन व्यवसाय दर्ाा गरी सञ्चािन गना
नपाउने व्यवस्था गना सवकनेछ । साथै त्यस्र्ा व्यवसायीको वववरण सावािलनक गररनेछ ।
१२.

िररवाना र्था थप दस्र्ुर िाग्नेः (१) कायाववलिमा र्ोवकएको समयलित्र कर नबुझाएमा कर

बुझाउने दावयत्व िएको आलथाक वषाको िालग सम्बखन्िर् आलथाक वषाको अन्र्सम्मको िालग िाग्ने
करमा ५० प्रलर्शर् िररवाना लिई असुि उपर गररनेछ ।
(२)

एक आलथाक वषा समाप्त िएपलछ पलन कर नवुझाएमा कायााियिे प्रत्येक आलथाक वषाको िालग

िाग्ने कर रकमको वावषाक १०० प्रलर्शर्का दरिे िररवाना िगाई कर र्था िररवाना रकम असुि
उपर गररनेछ ।

१३. प्रलर्लिवप ददने सक्ने : व्यवसायको दर्ाा प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालर्एमा, नववकरण गने महिखािी
निएमा वा यस्र्ै अन्य कारणिे प्रमाणपत्र उपिब्ि गराउनु पने िएमा यस सम्बन्िमा कायााियिे
आवश्यक िांचवुझ गरी प्रलर्लिवप दस्र्ुर लिई नयां प्रलर्लिवप प्रमाणपत्र िारी गना सक्नेछ ।
१४. व्यवसाय सञ्चािन निएको लसफाररस ददन सक्नेः
प्रचालिर् कानून बमोखिम दर्ाा िएका व्यवसाय सञ्चािन नै निएकोिे सोको व्यहोरा सम्बखन्िर् लनकायमा
लसफाररसको िालग कायााियमा लनवेदन पना आएमा सो सम्बन्िमा आवश्यक िाँचबुझ गरी सो व्यहोरा

प्रमाखणर् िएमा सो प्रकृलर्को व्यवसायमा िाग्ने वावषाक करको ५० प्रलर्शर् वा रु. १०००।- मध्ये
िुन वढी हुन्छ सो वराबरको दस्र्ुर लिई माग बमोखिमको व्यहोराको लसफाररस उपिब्ि गराउन
सवकनेछ ।
१५. व्यवसाय दर्ाा/नववकरण नगरी सञ्चािन गरे मा कारवाही हुने :

(१) प्रचलिर् कानून र यस कायाववलि बमोखिम दर्ाा नगरी कुनै पलन व्यवसाय गाउँपालिका क्षेत्रलित्र
सञ्चािन गरे को पाईएमा वडा कायाािय वा कायााियिे सम्बखन्िर् व्यवसायीिाई ३५ ददनको म्याद
ददई व्यवसाय दर्ाा गनाको िालग पत्राचार गनुा पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोखिम व्यवसाय दर्ााका िालग िनाउ ददएको लमलर्िे ३५ ददनलित्र कायााियमा

गई व्यवसाय दर्ाा नगरे मा सम्बखन्िर् व्यखक्तको हकमा गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सबै वकलसमका सेवा
सुवविाहरू वन्द गना सक्नेछ । साथै नेपाि सरकारको सहयोग लिई सरकारी लनकाय र्था अन्य
सावािलनक सं स्थानबाट प्रवाह हुने सेवा, सुवविाहरू वन्द गना सवकनेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोखिम सेवा सुवविा रोक्का राखेपलछ पलन ३ मवहनालित्र पलन व्यवसाय दर्ाा

नववकरण नगरी व्यवसाय सञ्चािन गरे मा सम्बखन्िर् कायााियिे कर लर्ना अटे र गने व्यवसायीको
व्यवसाय वन्द गरी िाग्ने कर, िररवाना र अन्य दस्र्ुर प्रचलिर् कानून बमोखिम असुि उपर गनेछ
।
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१६.

वािा अडकाउ फुकाउने अलिकार : (१) यस कायाववलि कायाान्वयनको लसिलसिामा कुनै वािा

(२)

प्रचलिर् ऐन, लनयम र यस कायाववलिको मूििूर् कुरािाई असर पने गरी मालथ (१) बमोखिमको

अडकाउ परे मा सो फुकाउने अलिकार गाउँपालिकाकािाई हुनेछ ।
वािा फुकाउने अलिकारको प्रयोग गना सवकने छै न ।
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अनुसूची-१
कायाववलिको दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बखन्िर्
व्यवसाय दर्ाा/नवीकरण लनवेदन फाराम

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अलिकृर् ज्यू
लिम्च ुङबुङ

गाउँ पालिका

गाउँ कायापालिकाको कायाािय
उदयपुर ।
ववषयः व्यवसाय दर्ाा/नवीकरण गना र पररचय पाटी राख्न अनुमलर् पाउँ ।
मैिे/हामीिे लनम्न स्थानमा ................................................. व्यवसाय दर्ाा/नवीकरण गना िागेकोिे रावश्यक कागिार् सवहर्
दरखास्र् गना आएको छु /छौं । लनयमानुसार िाग्ने कर, दस्र्ुर बुझाउनुको साथै गाउँ पालिकाबाट समय समयमा ददइने आदे श/लनदे शन

समेर् पािन गना मञ्जुर छु /छौं । साथै मैिे/हामीिे पेश गरे को कागिार् र्था वववरणहरू ठीक साँचो रहेको र फरक परे कानून
बमोखिम कावााही िएमा मन्िुर छु /छौ ।

१. व्यवसायीको नाम, थर : ..............................................
(फमा कम्पनीको हकमा मुख्य व्यखक्तको नाम)
२. स्थायी ठे गाना : ....................... खिल्िा ............. न.पा. .......वडा नं. ........ मागा .......... घर नं. ..............................
३. बाबुको नाम, थर : .................................................................
४.

व्यवसाय रहने स्थानको ठे गाना : वडा नं. ........ मागा ........... घर नं. .........

५.

सम्पका फोन नं. .............................फ्याक्स ............................. इमेि ःः .............

६.

िाडामा रहेको िए व्यवसाय रहने घर र िग्गा को घरिनीको नाम, थर ःः .....................................

७.

ठे गाना ःः .................. वडा नं. ................ घर नं. .......

८.

व्यवसायको वववरण /प्रकृलर् ःः ..............................................

९.

ँ ीगर् िगानी रु. मा ........................
पूि

१०.

फमा/कम्पनीको नाम ःः .............................................................................

११.

पररचय पाटीको साइि ःः (िम्वाई .............. चौडाई ............ वगावफट ..................)

१२.

अन्यत्र दर्ाा िएको िए, दर्ाा नं. ...................................../कायाािय ःः .........

१३.

सं िग्न गनूप
ा ने कागिार्हरू : आफनै घर िग्गा िए िग्गा िनी प्रमाण पत्रको प्रलर्लिवप-१, िाडामा बस्ने िए िाडा रकम र

िुक्तानी र्ररका समेर् खुिेको वहाि सम्झौर्ापत्र-१, नागररकर्ा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप-१ ववदे शी नागररकको हकमा नेपािखस्थर्

रािदुर्ावासबाट व्यवसायीको नाममा िारी कागिार्-१, करदार्ाको हािसािैको पासपोटा साईिको फोटो २ प्रलर्, फमा कम्पनी िएमा
दर्ाा, इिािर् प्रमाणपत्र र आन्र्ररक रािश्व कायााियमा अखघल्िो आ.व.सम्मको कर लर्रे को करदार्ा प्रमाणपत्रको प्रलर्लिवप ।
............................
लनवेदकको दस्र्खर्
लमलर् : ........................
कायाािय प्रयोिनका िालग मात्रःलनवेदन

दस्र्ुर

:

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

दर्ाा

दस्र्ुर

.......................व्यवसाय

कर

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

पररचय

पाटी

दस्र्ुर........................िररवाना .................... िम्मा ........................... व्यवसाय प्रमाण पत्र नं. : .............
लमलर् : .........................

................. .................................... ..................
पेश गने ठीक छ िनी प्रमाखणर् गने स्वीकृर् गने
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अनुसूची-२

कायाववलिको दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्िर्
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

गाउँकायापालिकाको कायाािय
व्यवसाय कर दर्ाा वकर्ाव
करदार्ा प्रमाणपत्र नं.:
िारी िएको लमलर् :
व्यवसायको वववरण

१) व्यवसायको प्रकृलर्ः
२) व्यवसायको वकलसमः
३) रहने स्थान/ठे गानाः
वडा नं.:

घर नं.

पररचयपाटी वववरण

व्यवसायीको वववरण

१) िेख्ने वववरणः/फमा/कं.को नामः १) नाम, थरः
२) साइिः

२) नागररकर्ा नं.ःः

३) वकलसमः िारी िएको खिल्िाः

३) ठे गानाः ‚थायी ःः

४) घर िनीको नामः

अस्थायी:

बाटोको नामः
४) अन्य

४) बावुको नामः

५) बािेको नामः
६) सम्पका फोन नं.:
७) अन्यः

असुिी

आ.व.

लमलर्

लनवेदन

दर्ाा

चािु

दस्र्ुर

शुल्क

आ.व. को
व्यवसाय

पररचयपाटी

िररवाना

िम्मा

रलसद

प्रमाखणर्

रकम

नं

गनेको

कैवफयर्

दस्र्खर्

कर रु.
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अनुसूची-३

कायाववलिको दफा ४ को उपदफा (३) सँग सम्बखन्िर्
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

गाउँ कायापालिकाको कायाािय
प्रदे श नं १, उदयपुर
व्यवसाय दर्ाा प्रमाण-पत्र
करदार्ा नं. ................

दर्ाा लमलर् :- २०७ / / गर्े

प्रमाणपत्र नं.:-

खिल्िा उदयपुर लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका वडा.............बस्ने श्री ........................ ..... िाई लनम्न
वववरण अनुसारको व्यवसाय दर्ाा गरी यो प्रमाण-पत्र िारी गररएको छ ।
व्यवसायको नाम : ...............................................................
व्यवसाय रहनेस्थान : लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका वडा नं.: ..............

बाटोको नाम ................................. घर नं ................ टोि ...............................
व्यवसाय रहनेघर/िग्गा िनीको नाम

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

व्यवसायको प्रकृलर् : .................................

वववरण पररचय पाटीको साइि : ..............................................
ँ ीगर् िगानी (रु. मा) : ............................................
पुि
..........................
व्यवसायीको हस्र्ाक्षर

..........................
स्वीकृर् गनेको हस्र्ाक्षर
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(१) प्रत्येक आलथाक वषाको िालग र्ोवकएको वावषाक कर उक्त आ.व.को ३ मवहना ददन लित्र बुझाई
प्रमाणपत्र नववकरण गनुप
ा नेछ । गाउँपालिकाबाट व्यवसाय कर टोिी खटाईएको अवस्थामा
व्यवसायीको कायास्थिै व्यवसाय प्रमाणपत्र नववकरण गना सवकनेछ ।

(२) व्यवसाय गरी आएको स्थान पररवर्ान गना परे मा वडा कायााियको लसफाररसमा गाउँपालिकाबाट
पूवा स्वीकृलर् लिनुपने छ ।

(३) व्यवसाय बन्द गनुा परे मा व्यवसायीिे गाउँपालिकाको सम्बखन्िर् वडा कायााियको लसफाररसमा
कायााियबाट व्यवसाय बन्द िएको िनाउ पत्र अलनवाया रुपमा लिनुपने छ । अन्यथा व्यवसाय चािु
नै रहेको मानी साि बसािी रुपमा कर िाग्नेछ ।
(४)

यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरे को स्थानमा सबैिे दे खखने गरी राखखनु पदाछ र गाउँपालिकाको

कमाचारीहरूिे हेन ा चाहेको बखर्मा र्ुरुन्र् दे खाउनु पदाछ ।
(५)

कुनै पलन वकलसमको व्यवसायीक गलर्ववलिमा बाि श्रलमकहरू प्रयोग गना पाइने छै न यदद सो

गरे को पाईएमा प्रचलिर् कानून बमोखिम कारवाही गरी व्यवसाय दर्ाा खारे िी समेर् गना सवकनेछ ।
(६)
(७)

व्यवसायबाट उत्पादन हुने फोहरमैिा उखचर् व्यवस्थापन गने दावयत्व व्यवसायीको हुनेछ ।

व्यवसाय सञ्चािनको लसिलसिामा गाउँपालिकाबाट समय समयमा ददने लनदे शानको पािना गनुा

व्यवसायीको कर्ाव्य हुनेछ ।
(८)

उल्िेखखर् शर्ानामाहरू पािना नगरे मा गाउँपालििे िुनसकै बखर्मा पलन यो प्रमाणपत्र रद्द गरी

व्यवसाय बन्द समेर्गना सक्नेछ ।
(९)

यो प्रमाणपत्र कर प्रयोिनको िालग िारी गररएको हो । कुनै पेशा वा व्यवासय प्रचालिर्

कानून बमोखिम कुनै लनकायबाट अनुमलर् लिएर मात्र सञ्चािन गनुप
ा ने िएमा सो समेर् लिएर मात्र
सञ्चािन गनुा पनेछ ।

आज्ञािे

टािान कुमार लिम्बु

(प्रमुख प्रशासकीय अलिकृर्)
प्रकाखशर् लमलर्ः 2078/8/29
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