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हहहिहाङ गाउँपाहिका 
 

स्थाहनय राजपत्र 
 

खण्डः  ५) प्रदेश नं १,नेपाि,१८ ऄसार २०७९ साि (संखयाः ३                                            
 

भाग २ 

हहहिहाङ गाउँपाहिका 

 

संवत २०७९ सािको काययहवहध नः ३ 

 

 

 

 

“कृहष व्यवसाय (ऄनुहमत ,दताय , नहवकरण ) काययहवहध २०७९  ” 

 

 

 



 

 

प्रस्तावनाः– 

स्थाननय सरकार संचालन ऐन , २०७४ दफा ११ को ईपदफा २(ण) ऄनसुार नहनलहाङ 

गाईँपानलका,गाईँकाययपानलकालाइ प्राप्त ऄनधकारके्षत्र नभत्र रहरे यस पानलका नभत्र संचालनमा 

रहकेा र संचालन हुने कृनषजन्य,पशपुंछी जन्य तथा माछाजन्य ( ईत्पादन दखेी बजारीकरण 

सम्मका ) व्यवसायहरूलाइ व्यवनस्थत गद ैसंचालनमा प्रेररत गनय र ननयमन काययको लागी ऐनको 

दफा ११  को ईपदफा (७) बमोनजम कृहष व्यवसाय(ऄनुहमत ,दताय , नहवकरण) काययहवहध 

२०७९ लाग ुगनुय वान्छननय भएकोले यो काययनवनध स्वीकृत गरी लाग ुगरीएको छ । 

पररच्छेद–१ 

प्रारनम्भक 

१.संहिप्त नाम र प्रारम्भ  

     १.यस काययनवनधको नामः कृहष व्यवसाय (ऄनुमहत,दताय ,नहवकरण) काययहवहध,२०७९ 

रहकेो छ । 

     २.यो काययनवनध नहनलहाङ गाईँकाययपानलकाले नस्वकृत गरेको नमनतबाट लाग ुहुने छ । 

२.पररभाषाः 

         नवषय वा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागमेा यस काययनवनधमाः 

“स्थाहनय सरकार” भन्नाले नहनलहाङ गाईँपानलका गाईँकाययपानलकाको कायायलयलाइ 

सम्झनपुदयछ । 

“ व्यवसाय ” भन्नाले नहनलहाङ गाईँपानलका नभत्र व्यवसानयक रूपमा संचालन हुने सम्बनन्धत 

कायायलयहरूमा दताय,ननवकरण र ऄनभलेनखकरण भएका व्यवसानयक कृनषजन्य कारोवार 

गनय ( ईत्पादन , प्रशोधन, नवक्रीनवतरण , भन्डारण ) व्यानि / संस्था / फमय/    प्रा.नल लाइ 

सम्झन ुपछय । 

“ऄनुमहत ” भन्नाले ईधोगी व्यवसानयलाइ गाईँपानलकाले काननु बमोनजम व्यवसाय दताय गरर 

ईधेश्य बमोनजम कारोवार गनय नदइने सहमती सम्झन ुपछय । 

“दताय,ऄहभिेख,नहवकरण ” भन्नाले कुन ै पनन ईधोग व्यवसायहरू सम्बनन्धत कायायलयमा 

काननु बमोनजम दताय भइ यस गाईँपानलकाको के्षत्र नभत्र संचालन गनय गाईँपानलकाको दताय  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ऄनसुचुी–४ 

दफा(१०) संग सम्बनन्धत, 

कृहष,पशुपंछी तथा माछाजन्य व्यवसाय संचािन गदाय ऄपनाउनुपने जैहवक सुरिा 

मापदण्डहरः 

१.पशपुछंी(व्यवसाय) फमय रानरिय तथा मखु्य सडकबाट र माननस बसोवास गन ेस्थान,मखु्य बजार या घर दखेी 

पशपुछंी (व्यवसाय) फमयको दरुी १०० नमटर टाढा हुन ुपनेछ । 

२.माननस बस्ने घरमा माननस संग ैराखेर कुखरुा,भेंडा ,बाख्रा लगायतका पशपुछंी पाल्न पाआन ेछैन । 

३.फमय नभत्र ऄन्य जनवार,पछंी ननछने खालको पखायल ,टाटी वा जानलले घरेेर राख्ने साथै ऄनमुनत नवना प्रवेश 

ननषेध लेखेको वोडय समेत राखेको हुन ुपनछे । 

४.फमयमा काम गने कामदारलाइ सरसफाइको लानग ननजकै धारा,वाथरूम तथा ट्वाआलेटको राम्रो व्यवस्था 

गरेको हुन ुपनछे । 

५.लामो समय सम्म काम गने कामदारहरूको नवमा तथा स्वास््य नवमाको नननतगत व्यवस्था गरर नवमा गन े

व्यवस्था नमलाईन ुपनछे । 

६.फमयबाट ईत्पादन हुने पशपुछंीको मलमतु्र,फोहोर मलैा तथा मतृ पशपुंछीको व्यवस्थापन गनय सरुनक्षत कम्पोष्ट 

नपट,वायोलोनजकल्स नपट,नपसाव संकलन टंकी अनदको व्यवस्था गरेको हुन ुपनेछ । 

७.मानथ ईललेख भएको व्यहोरा लगायत नपेाल सरकारले नवनभन्न औधोनगक नननत ननयम रकाननुले तय गरेका 

मापदण्ड लाइ अधार मानन व्यवसाय संचालन भएको हुन ुपनछे । 

 

 

प्रमाहणकरण हमहतः२०७९ /३/१७ 

अज्ञािे 

हवक्रम हिम्ब ु

प्रमुख प्रशासहकय ऄहधकृत 

 

 

 

 

 

ऄनभलेखमा ऄनभलेनखकरण गने र ऄनभलेनखकरण भएको हरेक वषय तोनकएको दस्तरु नतरर 

ऄसार मसान्तमा संस्था ननवकरण गने भन्ने सम्झन ुपछय । 

“कृषक ” भन्नाले कृनष , पशपुंनक्ष तथा मतस्यपालन व्यवसायमा अवद्ध एकल वा समहुमा 

रहकेा माननस सम्झन ुपछय । 

“ कृषक समुह ” भन्नाले कृनष , पशपुंनक्ष तथा मतस्यपालन व्यवसायमा अवद्ध एईटै ईधेश्य र 

पेशा भएका कनम्तमा १५  जना कृषकहरूको समहुलाइ सम्झन ुपछय । 

“ सहकारी ” भन्नाले कृनष तथा पशपुालन व्यवसायमा अवद्ध एईटै ईधेश्य र पेशा भएका 

कनम्तमा २५ जना कृषकहरूको समहु जो सहकारी ऐन बमोनजम सम्बनन्धत सम्बनन्धत 

ननकायमा दताय र गाईँपानलकामा ऄनभलेखीकरण भएको सहकारी संस्था सम्झन ुपछय । 

“उधोगी/व्यवसायी ” भन्नाले सम्बनन्धत काननु बमोनजम व्यवसाय दताय गरर व्यवसानयक रूपमा 

ईत्पादन,प्रशोधन ननकासी पैठारी तथा वजाररकरण सम्बनन्ध कारोवार गने संस्था सम्झन ुपछय । 

“ कायायिय ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको कायायलय सम्झन ुपछय । 

“ शाखा ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलकामा रहकेा सम्बनन्धत नवषयगत शाखा सम्झन ुपछय 

। 

“ वडा ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलका ऄन्तगयतका ७ वटै वडा कायायलयहरू सम्झन ुपछय । 

“ऄध्यि ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको गाईँपानलका ऄध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

“ उपाध्यि ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको गाईँपानलका ईपाध्यक्ष सम्झन ुपछय । 

“ काययपाहिका सदस्य ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँकाययपानलकाको सदस्यहरूलाइ सम्झन ु

पछय । 

“ प्रमुख प्रशासहकय ऄहधकृत ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलकाको प्रमखु प्रशासनकय 

ऄनधकृत सम्झन ुपछय । 

“ वडा सहमहत ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलका ऄन्तगयतका वडा सनमनतहरू सम्झन ुपछय । 

“ व्यवसाहय ” भन्नाले यस नहनलहाङ गाईँपानलका नभत्रका सम्बनन्धत व्यवसानय व्यानि वा 

संस्था सम्झन ुपछय । 

“ काययहवहध ” भन्नाले कृनष व्यवसाय (ऄननुमत ,दताय , ननवकरण,) काययनवनध २०७८ सम्झन ु

पछय । 



 

 

३.उधेश्यः– यस काययहवहधका उधेश्य देहाय ऄनुसार हुनेछन ्। 

 १.स्थाननय सरकार संचालन ऐन र काययनवनधबाट प्राप्त ऄनधकारको ऄनधकतम प्रयोग गरर यस 

गाईँपानलकामा बसोवास गन े अम जनमानसले पाईन ु पन े गाँस,वास,कपास,स्वास््य,नशक्षा र सरुक्षाको 

बन्दोवस्तीलाइ व्यवनस्थत गनुय । 

२. अनथयक समदृी,रोजगारी,ननयायतमखुी ईत्पादन गनय यस पानलका नभत्र संञचालनमा रहकेा र संञ्चालन 

हुने कृनष,पशपुछंी तथा मतस्यपालन जन्य व्यापार,व्यवसाय संगसम्बनन्धत 

कल,कारखाना,ईधोग,व्यवसाय,ननकासी,पैठारी सवैको ऄनभलेख व्यवस्थापन ,दताय,ननवकरण,राजश्व 

संकलन,परुस्कार,प्रवद्धयन,दण्ड,जररवाना तथा ननयमन समेतका काययक्रम संञ्चालन गनुय । 

४.िेत्रः यस नहनलहाङ गाईँपानलका के्षत्र नभत्रका कृनष,पशपुंछी तथा मतस्य व्यवसायसंग 

सम्बनन्धत सबै     व्यवसानयहरूलाइ समट्ेनेछ । 

पररच्छेद–२ 

व्यवसाय दताय सम्बहन्ध व्यवस्था 

५.व्यावसायको प्रकृहतः 

५.१.कृहष ,मतस्य तथा पशुपंछीजन्य उत्पादनका िेत्र, 

कृहष तर्य ः– नवनभन्न फलफुल ,तरकारी ,पसु्प ,मसलावाली,नगतेवानल,ईच्च मलुय भएका जनडवनुट 

खेनत,मौररपालन अनदको व्यवसानयक ईत्पादन गने व्यवसायी  

पशुपािनतर्य ःमाछापालन,भेंडा,बाख्रा,च्याङरा,ा,बंगरु,बंदले,खरायो,गाइ,भैंनस,शाँस,परेवा,वटाइ,कानलज,ऄ

नस्िज,कुखरुापालन गरर दधु ,ऄण्डा,मास ु ईत्पादन गने कृषक ,समहु,सहकारी फमय वा कम्पनी अनद 

लगानी तथा क्षमताको अधारमा व्यवसायको वनगयकरण यस प्रकार रहनेछ । 

“ क ”वगयः २० लाख माथी पुँजी लगानी भएको 

“ ख ”वगयः ५ दखेी २० लाख पुजँी लगानी भएको 

“ ग ”वगयः ५ लाख  भन्दा कम पुँजी लगानी भएको 

ईल्लेनखत ईत्पादननशल व्यवसाय दताय प्रकृयाका लागी ननम्न ऄनसुारका पशपुछंी संख्या तथा खेनतयोग्य 

जनमन हुन ुजरूरी हुनेछ । 

नयुनतम मापदण्डहरः  

१.गाइ/भैंनसको फमय दतायको लानग न्यनुतम ४ माई  ईत्पादन योग्य वयस्क पश ुपालेको हुनपुनेछ । 

२.भेडा/बाख्रा/च्यारा,ा/खरायोको फमय दतायका लानग न्यनुतम १५ माई ईत्पादन योग्य माई 

भेंडा/बाख्रा/च्यारा,ा/खरायो र मासकुो लानग वयस्क २५ भेंडा/बाख्रा/च्यारा,ा/खरायो पालेको हुनपुनेछ । 

ऄनुसुची ३ 

दफा(९) सँग सम्बनन्धत  

कृहष,उजाय,पययटन र प्रहवहध हहहिहाङको समृदी 

हहहिहाङ गाउँपाहिका 

गाउँकाययपाहिकाको कायायिय 

(……………..सेवा केन्र) 

पंचमी,पाँचथर 

१ नं प्रदेश नेपाि 

स्थाननय सरकार संचालन ऐन,२०७४ को दफा ११(७) ताथा दफा १०२(२) र               “ कृनष 

व्यवसाय (ऄननुमत ,दताय ,ननवकरण,) काययनवनध २०७९” बमोनजम 

दर्ा(८) सँग सम्बहन्धत,व्यवसाय दताय नहवकरण तथा खारेजी ऄहभिेख हकतावको 

ढाँचा 

व्यवसाय दताय प्रमाण–पत्र को नहवकरण हववरण 

व्यवसायको नामः„„„„„„„ठेगाना„„„„„„„„„„.व्यवसाय 

दताय नं„„„„„„„„„„„. 

 

 

क्र

.

स 

गा.पा 

दताय 

नम्बर र 

नमनत 

फ

मय

को 

ना

म 

ननव

कर

ण 

गरे

को 

नम

नत 

प्रो

पा

आट

र

को 

ना

म 

ठेगा

ना 

ऄन्य ननकायमा 

दताय गरेको भए 

व्यव

साय

को 

नकनस

म 

व्य

व

सा

य

को 

ई

धे

श्य 

ला

ग

त 

पुं

जी 

सम्प

कय  

नंम्ब

र 

व्य

व

सा

य

को 

फो

टो 

प्रमानण

त 

गनेको 

हस्ताक्षर 

द

ताय 

नं 

नम

नत 

 दताय 

नमनत र 

नम्बर 

दताय 

नमनत र 

नम्बर 

 

१               

२               

 



 

 

नोटः–  

१.यो प्रमाण–पत्रको म्याद व्यवसायको ऄनमुती/दताय/ननवकरण/ऄनभलेख भएको नमनतले १ वषयको हुन ेछ ।त्यस 

पनछ ननवकरण भए ऄनसुार कायमरहने हुनाले हरेक ऄसार मसान्त या म्याद सनकएको १ मनहनानभत्र 

ऄननवायय ननवकरण गराइसक्न ुपनछे । 

२.व्यवसानयले कारोवार ईत्पादन/बजाररकरणतथा सेवा प्रवाह गदाय प्रचनलत काननु बमोनजम गनुय गराईन ुपनछे । 

ऄन्यथा नभएको पाआएमा काननु ुबमोनजम भइ जानेछ । 

 

 

कृहष,पशुपंछी तथा माछाजन्य व्यवसाय ऄहभिेख,दताय,नहवकरण तथा आजाजत हदएको ऄहभिेख 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

३.सुंगरु/बंगरु फमय दतायका लानग न्यनुतम ३ माई ईत्पादन योग्य वयस्क पोनथ र १ व्याडे भाले पश ुर मासकुो 

लानग १५ वटा वयस्क वगरु पालेको हुनपुनछे । 

४.पन्छी जन्य व्यवसाय फमय दतायका लानग ब्रोआलर कुखरुा भए न्यनुतम २०० को संख्यामा,लेयसय भए ५०० 

को संख्यामा र स्थाननय कुखरुा /वट्टाआ/कानलज/हाँस भए १०० वटा वयस्क ईत्पादन योग्य पन्छी पालेको 

हुन ुपनछे । 

५.माछा पालन व्यवसायका लानग कनम्तमा २०० वगयफुट क्षेत्रफलमा माछा पोखरी ननमायण गरर माछापालन 

व्यवसायको पवुायधार ननमायण गरर १००० माछा पालन भएको हुनपुनछे । 

६.कृनष व्यवसाय संचालन गरी दताय गनय तरकारी खेती,नसयरी स्थापनाका लानग न्यनुतम ५ रोपनी ,फलफूल 

खेनत/नगदवेानल/मसला बानल/ईच्च मलु्यका बानल/घाँसे नसयरी अनदका लानग न्यनुतम १० रोपनन जनमन 

नननज स्वानमत्व वा १० वषयको कवनुलयतनामा गरेको हुन ुपनछे । 

७.मौरीपालन व्यवसाय दतायका लानग कनम्तमा अधनुनक १० घार मौरी पालेको हुनपुनेछ र मौरी घार 

ननमायण,सप्लायसय तथा मौरी सम्वनन्ध ऄन्य कारोवारको लानग अवश्यक पवुायधार भएको हुनपुनेछ । 

५.२ कृहष तथा पशुपंहिजन्य उधोग व्यवसाय ऄिावा कृहष तथा पशुपंछीजन्य 

पदाथय,मेहशन औजार,औषहध,हबउ हबजन कारोवार हनकाहस पैठाररको िेत्रमा काम 

गनेः 

      यस ऄन्तगयत दाना,छाला,पनश्मना,राडी पाखी,डेरी ईधोगहरूको साथै फे्रस हाईस माछा 

पसल/सप्लायसय,वधशाला,डेरी पसल तथा सप्लायसय,तरकारी तथा मसला पसल/सप्लायसय ,एरा,ोभेट 

पसलहरू,कृनष औजार सप्लायसयहरू,नजईँदो पशपंछीको कारोवार ओसार पसार ,नबनक्र गन े खररते 

,ब्रनुडङ/निनडङ सेन्टर,नबई नबजन संकलन भण्डारण गने कृषक,समहु,सहकारी ,फमय वा कम्पनी लगायत 

ईप दफा ४.१ मा ईल्लेख भए बाहकेका कृनष व्यवसाय संग सम्बनन्धत कुनपैनन कारोवार गन ेव्यानि,फमय 

वा कम्पनी यस समहु ऄन्तगयत रानखन ेछ । लगानन तथा क्षमताको अधारमा व्यवसायको बनगयकरण यस 

प्रकार हुन ेछ । 

 क)  वगयः ५० लाख मानथको कारोवार 

 ख) वगयः २० दखेी ५० लाख सम्मको कारोवार   

 ग ) वगयः२० लाख सम्मको कारोवार  

६.व्यवसाय दताय प्रकृयाः 

 (क) व्यवसाय दताय गनुयपनःे प्रत्येक व्यवसानयले व्यवसाय सम्बनन्धत संनघय तथा प्रादनेशक काननु बमोनजम 

सम्बनन्धत कायायलयहरू (घरेलु तथा साना ईधोग नवकास कायायलय,कम्पनी रनजस्टार,नजल्ला प्रशासन,कर 

दाता सेवा कायायलय,सहकारी नवभाग,वन नडनभजन कायायलय,औषनध व्यवस्था नवभाग तथा नवषयगत 

ननवकरण 

गरेको नमनत 

म्याद 

सनकने 

नमनत 

राजश्व 

बझुाएको 

रनसद न ं

नसफाररस 

गनेको 

दस्तखत 

ननवकरण गन े

ऄनधकारीको दस्तखत 

कायायलयको छाप  

      

      



 

 

व्यवसानयक संघ जस्ता कायायलय) मा दताय तथा ऄनमुती नलएर व्यवसाय संचालन गरररहकेो भए पनन 

गाईँकाययपानलकाको कायायलयमा रहकेो नवषयगत शाखा (पश ु सेवा केन्र/कृनष सेवा केन्र) मा अनथयक 

वषयको श्रावण मसान्त सम्ममा अ –अफ्नो व्यवसायको ऄननवायय ऄनमुती,दताय,ननवकरण र 

ऄनभलेखीकरण गरराईन ुपनेछ । 

 (ख) व्यवसाय दताय ऄवनधःगाईँपानलकामा गाईँसभाले ऄवनध तोकी व्यवसाय दतायको लागी सचुना 

प्रकाशन गनछे र सचुना प्रकाशन भए पनन नभए पनन यसै काययनवनध ऄनसुार वषै भरर तोनकएको जररवाना 

नतरर व्यवसाय दताय ननवकरण गनय गराईन सनकनेछ । 

(ग)तोनकएको समय नभत्र व्यवसाय दताय गनुयपनःे– हाल संचालनमा रहकेा सम्पणुय व्यवसानयले ऄसार 

मसान्त सम्ममा ऄननवायय दताय /ननवकरण गररसक्न ुपनछे ।साथै  नयाँ व्यवसाय संचालन गन ेव्यवसानयले 

व्यवसाय संचालन गरेको नमनतले १ मनहना नभत्र ऄननवायय अफ्नो व्यवसाय दताय गररसक्न ुपनेछ । 

 (घ) मापदण्ड बमोनजम पवुायधार ननमायण तथा व्यवसाय संचालन गनःे– कृनष तथा पशपछंी जन्य फमयहरू 

तथा व्यवसायहरूका लानग पवुायधार ननमायण र व्यवसाय संचालनका लानग सम्बनन्धत नवभागले तय गरेको 

मापदण्ड लाग ु गनुय पनछे ।जस्तै पश ु बधशाला ननमायण,मास ु पसल संचालन,पशपुछंी फमय ननयमन 

ननदनेशका,डेरी व्यवसाय कायायन्वयन ननदनेशका जस्ता संनघय तथा प्रादनेशक काननु र व्यवस्थाको 

मापदण्डमा रहरे वातावरण मैनत्र जैनवक सरुक्षा,एस .नप.एस मने्टेननेस जस्ता प्रकृया पयुायएर व्यवसाय 

संचालन गरेको हुन ुपन े। 

 (ङं) फामय/ईधोग/कम्पनी/व्यवसाय संचालन गदाय जैनवक सरुक्षा (ऄनसुचुी बमोनजम व्यवसाय प्रकृनत 

ऄनसुारको) नवनध ऄवलम्बन गरेको हुन ुपनेछ । 

७.दतायका िाहग अवश्यक कागजातहरः 

 ७.१.व्यवसाय दतायका लानग व्यवसानयले दहेायका कागजातहरू सनहत ऄनुसुहच–१ 

बमोनजमको ढाँचामा गाईँपानलकाको कायायलयमा ननवदेन पेश गनुयपनेछ । 

 (१) हालसालै नखचेको २ प्रनत पासपोटय साआजको फोटो  

 (२) नागररकता प्रमाण पत्रको प्रनतनलपी 

 (३)टोल मचुलु्का,२० लाख भन्दा मानथको व्यवसाय भए Scheme पशे गनुयपनछे । 

 (४)व्यवसाय संचालन हुन ेजग्गाको जग्गाधनन प्रमाण पजुायको प्रनतनलपी  

(५) ऄकायको घर जग्गा  भए  व्यवसाय संचालन गनय नदने १० वषयको मन्जरुीनामा तथा भाडा सम्झौता पत्र 

 (६)ईधोगको हकमा संनधयारको मन्जरुीनामा । 

 (७)ईपरोि कागजात साथै वडा,तथा नवषयगत शाखाको नसफाररस पशे गनुय पने छ । 

८.प्रमाणपत्र सम्बहन्ध व्यवस्था 

  

ऄनसुचुी २ 

दफा(८) सँग सम्बनन्धत ,व्यवसाय दताय प्रमाण पत्रको ढाँचा 

कृनष,ईजाय,पययटन र प्रनवनध नहनलहाङको समदृी 

हहहिहाङ गाउँपाहिका 

गाउँकाययपाहिकाको कायायिय 

(……………..सेवा केन्र) 

पंचमी,पाँचथर 

१ नं प्रदेश नेपाि 

व्यवसाय दताय प्रमाण पत्र  

दहेाय बमोनजमको नववरण भएको„„„„„„„„„..व्यवसायलाइ स्थाननय सरकार संचालन ऐन 

२०७४ को दफा ११(७) तथा दफा १०२(२) र कृनष व्यवसाय (ऄनमुनत,दताय , ननवकरण) काययनवनध,२०७९ 

बमोनजम व्यवसाय संचालन प्रयोजनका लानग यस कायायलयको ऄनभलेखमा दताय गरर यो प्रमाण पत्र दएको छ । 

दहेाय 

१.व्यवसायको नामः„„„„.. ठेगानाः„„„„„„„.. 

२.प्रोपाआटरको/संचालकको नामः„„„„„„„„.ठेगाना„„„„„„„. 

३.प्रोपाआटर/संचालकको बाब/ुपनतको नामः„.„.बाजेको नामः„„„„„„„ 

४.व्यवसाय दताय न„ं„„„„„„„ पान न„ं„„„„„„„. 

५.कारोवार शरुू नमनतः„„„„„„„व्यवसायको नकनसम„„„„„„.. 

६.यस कायायलयमा व्यवसायको ऄनमुनत/दताय/ननवकरण/ऄनभलेख भएको नमनत„„ 

७.व्यवसायको श्रेणी„„..८.प्रोपाआटर /संचालकको नागररकता रानरिय पररचय पत्र नं„. 

९.ऄन्य ननकायमा दताय भए दताय नम्बर„„क„„„दताय नमनत„„„„.. 

१०.दताय गन ेकायायलयको नाम „„„„„„„„„„„„ 

११.व्यवसाय संग सम्बनन्धत ईधेश्य/ऄन्य कुराहरू थप गनुय पने भएमा„„„ 

„„„„„„„.                  „„„„„„„„. 

कृनष/पश ुसेवा केन्र                            प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत 

 

 

 

 

व्यवसाययको 
पासपोर्ट 

साइजको फोर्ो 
 



 

 

ऄनसुनुच–१ 

दफा ६ संग सम्बनन्धत 

श्रीमान प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत ज्य ू

नहनलहाङ गाईँपानलकाको कायायलय पञ्चमी,पाँचथर 

नवषयःव्यवसाय दताय गरर पाईँ । 

महोदय, 

 प्रस्तुत नवषयमा मलेै तपनशल ऄनसुारको नववरण भएको व्यवसाय संचालन गरररहकेो/गनय आच्छुक 

भएकोले ननयामाऄनसुार व्यवसाय दताय ऄनमुनत/ऄनभलेनखकरण/ननवकरण गररनदनहुुन ऄनरुोध छ । 

हनम्न 

१.व्यवसायको नामः 

२.ठेगानाः 

३.व्यवसायमा संञ्चालन हुन ेनक्रयाकलापहरू 

४.व्यवसायमा भएको ऄनमुाननत लगानी 

५.व्यवसाय शरुू नमनतः 

सिंग्न कागजातहर 

१.हालसालै नखचेको २ प्रनत पासपोटय साआजको फोटा 

२.नागररकताको फोटोकपी 

३.जन प्रनतनननधको रोहवरमा गरेको टोल मचुलु्काको प्रनतनलपी 

४.व्यवसाय संचालन हुने घर जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पजुायको प्रनतनलपी 

६.घर जग्गा भाडा भए भाडा सम्झौता पत्र कनम्तमा १० बषयको  

७.ईधोगको हकमा संनधयारको मन्जरुीनामा 

८.वडाकायायलय तथा नवषयगत शाखाको नशफाररसपत्र  

९.गाईँपानलका राजश्व शाखामा राजश्व बझुाएको भौचर                                                                                       

ननवेदक 

नाम 

ठेगाना 

नमनत 

 

 

 

१) मानथ ७.१ मा ईल्लेनखत कागजातहरू प्राप्त भआसके पश्चात तोनकएको दस्तरु नलइ कायायलयले 

ऄनुसचुी–२ बमोनजकको ढाँचामा व्यवसाय दतायको प्रमाणपत्र नदनछे । 

९.व्यवसाय दताय तथा नहवकरणको ऄहभिेख तथा प्रमाणपत्र सम्बहन्ध व्यवस्थाः 

व्यवसायको ऄनभलेख,ऄनमुनत,दताय,ननवकरण गरेको ऄनभलेख ऄनुसचुी ३ बमोनजमको ढाँचामा 

व्यवसाय दताय नकताव तयार गरी कायायलयले ऄनभलेखको व्यवस्था गनेछ । 

१०.व्यवसाय दताय तथा नहवकरण शुल्क र पुनराविोकन सम्बहन्ध व्यवस्थाः 

 (१) व्यवसाय ऄनमुनत/दताय/ननवकरण सम्बनन्ध शलु्क/दस्तुर राजश्व परामशय सनमनत गाईँपानलकाको 

नशफाररसमा गाईँ सभाले पाररत गरे बमोनजम हुनछे । 

 (२) ऄन्य कर शलु्क दस्तुर महशलु हहहिहाङ गाउँपाहिकाको अहथयक ऐन मा ईल्लेख भए बमोनजम 

हुनेछ ।  

 (३)व्यवसाय दताय/ननवकरण शलु्कमा गाईँकाययपानलकाको नशफाररसमा गाईँसभाले पनुरावलोकन गनय 

सक्नेछ । 

 (४) ईपदफा (३) बमोनजम पनुरावलोकन गररएको व्यवसाय दताय /ननवकरण शलु्क सम्बन्धी जानकारी 

गाईँपानलकाको website:www.hilihangmun.gov.np वा ऄन्य कुनै माध्यमबाट सावयजननक 

गररनेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

ऄनुगमन तथा कारबाही 

११.ऄहभिेख सम्बन्धी व्यवस्थाः– सम्पणुय व्यवसानयहरूले अफ्नो व्यवसायको प्रकृनत 

ऄनसुार ईत्पादन हुने वस्त,ुसेवाको प्रकृनत,मलु्य कमयचारी,फामय ऄनभलेख अनद ऄननवायय 

रूपमा राख्न ुपनेछ । 

१२.ऄनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः– 

 (१) यस गाईँपानलका नभत्र संचालन भएका कृनष तथा पशपुछंी ईधोग,व्यवसायलाइ ,व्यवनस्थत बनाईन 

ननयनमत ऄनगुमन गररनेछ । 

 (२) स्थाननय सरकार संचालन ऐनले गरेको व्यवस्था ऄनसुारको ऄनधकार प्रयोग गरर कृनष तथा पशपुछंी 

ईधोग,व्यवसायलाइ  यस गाईँपानलकामा ननम्न ऄनसुारको सनमनत वा टोनलले ऄनगुमन गनछे । 

 हनम्नः 

 (१)ऄनगुमन सनमनत/टोनल प्रमखुः प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृत वा प्रमखु प्रशासनकय ऄनधकृतले तोकेको 

ऄनधकृत स्तरको कमयचारी–१ 



 

 

 (२)नजल्ला प्रशासन कायायलयका प्रनतनननध–१ 

 (३)कृनष ज्ञान केन्र कायायलयका प्रमखु वा प्रनतनननध–१ 

 (४)भेटेरीनरी ऄसपताल तथा नवज्ञ केन्रका प्रमखु वा प्रनतनननध–१ 

 (५)नहनलहाङ गाईँपानलका नवषयगत कृनष,पशपुछंी,ईधोग शाखाका प्रमखु वा प्रनतननधी–१ 

 (६) ईधोग वानणज्य संघका ऄध्यक्ष वा प्रनतनननध–१ 

 (७) घरेलु तथा साना ईधोग नवकास कायायलयका प्रमखु वा प्रनतनननध–१ 

 (८)नजल्ला प्रहरी कायायलयका प्रमखु वा प्रनतनननध–१ 

 (९) पत्रकार महासंघ नजल्ला शाखा प्रमखु वा प्रनतनननध–१ 

 (१०)अवश्यकता ऄनसुार नवषय नवशेषज्ञ तथा राजश्व,ऄनसुन्धान,नापतौल नवभाग,खाध्य प्रनवनध तथा 

गणुस्तर ननयन्त्रण कायायलयका प्रनतनननध समेत ऄनगुमनमा सहभागी गराईन सनकनछे । 

(३) ऄनगुमन  प्रकृया मापदण्ड प्रदशे तथा संनघय सरकारले जारी गरेका कृनषजन्य,पशपुकं्षीजन्य तथा 

माछाजन्य व्यवसाय संग सम्बनन्धत ऐन काननु र ननदनेशका (पशपुछंी फमय संचालन मापदण्ड,डेरी संचालन 

मापदण्ड,माछा ,मास ुपसल संचालन मापदण्ड,एरा,ोभेट संचालन मापदण्ड ) हरूलाइ अधार माननन ेछ । 

ऄनगुमन गनय गाईँपानलकाले ऄनुसचुी ४ बमोनजमको चेक नलस्ट तयार गरर ऐन ऄनसुार चालु व्यवसाय 

संचालन भए नभएको ऄनगुमन र मलु्याङकन गरर सोनह ऄनसुारको ननदशेन गनय सनकन ेछ । 

१३. दताय खारेजी र व्यवसाय बन्द सम्बन्धी व्यवस्थाः 

 दहेायका कायय गरेमा व्यवसायको दताय खारेजी वा व्यवसाय बन्द गराईन सम्ने वा सम्बनन्धत ननकायमा 

कावायहीको लानग नशफाररस गररनछे । 

 (क)तोनकएको समय नभत्र व्यवसाय दताय तथा ननवकरण नगरेमा । 

 (ख)ननषेध गररएका सामनरा,हरू बेचनबखन गरेमा । 

 (ग)कालाबजारी गरेमा । 

 (घ) गणुास्तरनहन,प्रदनुषत,फोहोर सामरा,ीहरू बेचनबखन गरेमा । 

 (ङ)म्याद नाघकेा सामरा,ीहरू बचेनबखन गरेमा । 

 (च) चको मलु्यमा सामनरा,हरू बेचनबखन गरेमा । 

 

१४.कारबाही र जररवाना सम्बहन्ध व्यवस्था  

 (१) बजार ऄनगुमनको क्रममा दहेायका ऄवस्था भेनटन गएमा दहेाय बमोनजमको जररवाना गररनेछ । 

हववरण जररवाना 

क. मलु्यसचुी नराखमेा रू ५०० । 

घ. गणुस्तररय सामानरा,हरूको ईतपादन र बेचनबखन गरेमा  रू २–५ हजार 

ङ. म्याद नाघकेा सामानरा,हरू बचेनबखन गरेमा रू २–५ हजार 

च.बजार मलु्य भन्दा चको मलु्यमा समारा,ीहरू बेचनबखन गरेमा  रू २–५ हजार 

छ.प्रदनुषत,फोहोर सामारा,ीहरू ईत्पादन र बेचनबखन गरेमा  रू ५००० । 

 

 (२) ईपदफा(१) बमोनजम जररवाना गररसके पश्चात पनन कुन ैव्यवसानयले अफ्नो कमजोरी सधुार नगरेको 

पाआएमा त्यस्ता व्यवसानयलाइ सोही कसरुमा दोब्बर जररवाना गररनछे । 

 (३) तेश्रो पटक सम्म पनन सोनह गनल्त दोहोयायएको पाइएमा व्यवसाय बन्द गराईन सक्न े वा सम्बनन्धत 

ननकायमा कावायनहको लानग नशफाररस गररनछे । 

पररच्छेद–४ 

हवहवध 

१५.व्यवसाय दताय,ऄहभिेख तथा ऄनुगमन व्यवस्थापनका िाहग अहथयक व्यवस्थाः– 

 (१)यो काययनवनध ऄनसुार दताय भआ संचालनमा रहकेा वा दताय नगरी संचालन गरररहकेा व्यवसायहरूलाइ 

दताय प्रकृयामा ल्याइ व्यवनस्थत र प्रभावकारी बनाईन गाईँपानलकाले दताय,ननवकरण,ऄनभलेख व्यवस्थापन 

र ऄनगुमनका लानग अनथयक नवकास बजेटमा यस सम्बनन्ध काययक्रम बनाइ बजेटमा समावेस गनय सक्नेछ । 

 (२) यस काययनवनध बमोनजम व्यवसायहरूको दताय,ननवकरण तथा ऄनभ लेख व्यवस्थापनका लानग वानषयक 

रू २०००० सम्म गाईँपानलकाका नवनभन्न वडाहरूमा संचानलत कृनष तथा पशपुछंी जन्य व्यवसायहरूको 

ऄनगुमन काययको हकमा ऄनगुमनमा जान ेकमयचारीलाइ दनैनक भ्रमण खचय नदन नमल्न ेभए सोनह बमोनजम 

र दनैनक भ्रमण खचय लेख्न ननमल्ने स्थानहरूको हकमा ऄनधकृत स्तरको दनैनक २००० 

यातायात,खाना,खाजा,वास र सहायक स्तरको कमयचारीलाआ १२०० का दरले वा आन्धन खचय व्यवस्था गनय 

सनकनेछ । 

१६. बाधा ऄडकाउ  तथा खारेजी सम्बहन्ध व्यवस्थाः 

 (१)यो काययनवनधको कायायन्वयनलाआ व्यवनस्थत र प्रभावकारी बनाईन गाईँकाययपानलकाले अवश्यकता 

ऄनसुार थपघट,हरेफेर वा संशोधन वा खारेज गनय सक्नेछ । 

 (२)यस काययनवनधको कायायन्वयनमा कुन ैवाधा ऄवरोध वा ऄस्पष्टता भएमा गाईँकाययपानलकाले ननणयय गरे 

बमोनजम हुनेछ । 

१७.हवषेस व्यवस्थाः मानथ ऄन्यत्र जनुसकैु व्यवस्था ईल्लेख गररएको भएता पनन प्रदशे काननु नबननु्जेल 

सम्म वा गाईँपानलकाले बनाएको ऄको ऐन नबनाए सम्म वा यस काययनवनधलाआ काननुले खारेज नगरेसम्म 

यो काययनवनधमा भएका व्यवस्था पणुय रूपमा लाग ुरहनछेन । 


