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अरुघाट गाउँपामिकाको  व्यवसाय 

दताा  कायामवमध-२०७६ 

अरुघाट गाईँपालिका, गोरखा गण्डकी प्रदशे  
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प्रस्तावना : 

अरुघाट गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र रहकेा व्यापाररक फममको दताम, नलिकरण 

तथा खारजी गनम, लनयमन तथा ऄनगुमन गरी स्थानीय हाट बजारको 

व्यिस्थापन गनम, स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क ऄध्यािलधक गनम र 

स्थानीय व्यापारको प्रिद््रधन तथा सहजीकरण गनम िान्छनीय भएकोि े

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा (२) 

बमोलजम अरुघाट गाईँपालिकािे यो कायमलिलध बनाइ िाग ूगरेको छ । 

 

१. समंिप्त नाम र प्रारम्भ :  

(१) यस कायमलिलधकोनाम “अरुघाट गाउँपामिका व्यवसाय 

दताा कायामवमध, २०७६” रहकेो छ । 

(२) यो कायमलिलध गाईँ कायमपालिकाको लनणमय भएकोलमलत देलख 

िाग ूहुनेछ । 

 

२. पररभाषा : यस कायमलिलधमा लिषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथम निागेमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

सम्झनपुछम । 

(ख) “कायामवमध” भन्नािे अरुघाट गाईँपालिका व्यिसाय 

दताम कायमलिलध-२०७६ सम्झनपुछम । 

(ग) “गाउँपामिका” भन्नािे अरुघाट गाईँपालिका 

सम्झनपुदमछ । 

(घ) “प्रमुख प्रशासकीयऄमधकृत” भन्नािेगाईँपालिकाको 

प्रमखुप्रशासकीय ऄलधकृत सम्झन ुपछम । 

(ङ) “वडा कायाािय” भन्नािे अरुघाट गाईँपालिकाको 

मातहतमा रहकेो िडा कायामिय सम्झनपुदमछ । 
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३. व्यवसाय दताा गरी सचंािन गनुापननः  

गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र ऄनुसूची–१ बमोलजमको व्यिसाय 

संचािन गनुम ऄलघ यस कायमलिलध बमोलजम व्यिसाय दताम  गनुम 

पनेछ । 

 

४. व्यवसाय दतााको िामग दरखास्त मदने र दताा गनन : 

     (१)   गाईँपालिकाक्षेत्रलभत्र कुनैव्यिसाय दताम गनम चाहन े व्यलििे 

ऄनुसचूी–२ मा ईल्िेलखत ढाँचाको दरखास्त फारामभरी  िडा 

कायामियमा लदन ु पनेछ । यस्तो दरखास्त फाराममा दहेायका लििरणहरु 

खिुेको हुनपुछमः– 

क) व्यिसायको नामर ठेगाना, 

ख) व्यिसायको प्रकृलतः ईद्योग, व्यापार, सेिा, 

ग) कारोबार गने मखु्य िस्त ुर सेिा, 

घ) िगानी, 

ङ) व्यिसायीको नाम र ठेगाना, 

च) ब्यिसायीको नागररकताको प्रलतलिलप, 

छ) व्यिसाय रहने घरधनी / जग्गाधनीको नाम । 

      (२)  ईपदफा (१) बमोलजम लनिेदन प्राप्त भएपलछ िडा कायामियिे 

यस ईपर अिश्यक जाँचबझु गरी लनयमानसुार िाग्ने कर  एिं ऄन्य 

दस्तरुहरु लिइ व्यिसाय दताम गनुमपनेछ । 

      (३)  ईपदफा (२) बमोलजम व्यिसाय दतामभएपलछ सम्बलन्धत िडा 

कायामियिे दतामभएको व्यिसायको लििरण ऄनुसचूी–३ 

 बमोलजमकोव्यिसाय दताम लकताबमा ईल्िेखगरी लनिेदकिाइ 

ऄनुसचूी–४ बमोलजमको ढाँचामा व्यिसाय दताम  प्रमाण-पत्र 

ईपिव्ध गराईँनपुनेछ । 

      (४) एकै व्यलिको नाममा एईटै ईद्दशे्य भएको एक भन्दा िढी स्थानमा 

व्यिसाय संचािन र थप कारोबार गनुमपने भएमा  अरुघाट गाईँपालिकाको 
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अलथमक ऐनमा ईल्िेख भए बमोलजमको  दस्तरु लतरी मखु्य 

व्यिसायको शाखा व्यिसाय  भनी दताम गराईन ुपनेछ । 

 

 

५. व्यवसायको नमवकरण गनुापननः 

दफा ४ बमोलजम िडामा दताम भएको व्यिसाय प्रत्येक अलथमक 

िषमको ऄसोज मसान्तलभत्र नलिकरण गरी सक्न ु पनेछ ।  

नलिकरण शलु्क अरुघाट गाईँपालिकाको अलथमक ऐनमा 

ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ ।  एक अलथमक िषमभन्दा बढी 

नलिकरण नभएमा प्रत्येक िषमको शुल्कमा १० प्रमतशत 

जरीिाना लिएर पनु: निीकरण गनम सलकनेछ । 

 

६. मववरण हेरफेर गनुापनन भएमा ऄनुममत मिनुपनन: 

१. दफा नं ४  बमोलजम दताम भएका व्यिसायको लििरण 

हरेफेर गनुमपने भएमा पन्ध (१५) लदनलभत्र सोको 

लिलखत लनिेदन कायामियमा लदनपुनेछ । 

२. ईपदफा (१) बमोलजम लनिेदन परेमा कायामियिे 

अिश्यक जाँचिझु गरी लनयमानसुार िाग्ने दस्तरु लिइ 

लििरण संसोधन गररलदन ु पनेछ र सो व्यहोरा दताम 

लकताि र प्रमाणपत्रमा समेत ईल्िेख गररलदन ुपनेछ । 

३. व्यिसायको प्रकृलतिा सेिाको लकलसम र व्यिसायको 

नाम पररितमन गनुमपरेमा नयाँ व्यिसाय दताम गदाम िाग्ने 

दस्तरु सरह िाग्ने छ । 

 

७. साझेदार थपघट र ठाउँसारी गनुापरेमास्वीकृमत मिनुपननः 
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१. एक व्यलि िा सो भन्दा िढी व्यलिको नाममा दताम कायम 

भएको व्यिसायमा साझेदार थपघट गनुम परेमा अिश्यक       

कागजात संिग्न राखी िडा कायामियमा लनिेदन लदनपुनेछ । 

२. ईपदफा (१) बमोलजम लनिदने परेमा िडा कायामियिे अिश्यक 

जाँचबझु गरी अरुघाट गाईँपालिकाको अलथमक       

ऐन ऄनसुारको दस्तरु लिइ माग बमोलजम साझेदार थप गररलदन ु

पनेछ । 

३. गाईँपालिका क्षेत्रलभत्र एक िडामा सञ्चािनमा रहकेो पेशा 

व्यिसाय गाईँको ऄको िडामा ठाईँसारीकोिालग लनिेदन परेमा 

िडा कायामियिे अिश्यक जाँचबझु गरी िडा कायामियमा 

भएको व्यिसायको िगत खारेजको लसफाररस जनाइ सम्बलन्धत 

िडा कायामियिाइ पत्राचार गनुम पनेछ । यसरी लसफाररश प्राप्त 

भएकोमा नामसारी हुने ठाईँ  िडा कायामियिे ब्यबसायदताम 

लकतािमा ठाईँ सारी जनाइ सालबकको िडा कायामियमा 

ठाई‘सारीको जानकारी लदन ुपनेछ । 

४. ईपदफा (३) बमोलजम ठाँईसारी भएको जनाई प्राप्त भएपलछ 

लसफाररस गने िडा कायामियिे अफ्नो व्यिसायको िगत 

लकतािमा ठाईँसारी जनाइ िगत खारेज गनुमपनेछ । 

५. ईपदफा (४) बमोलजम िगत खारेजको लसफाररस भएपलछ 

तोलकएको समयलभत्र सम्बलन्धत िडा कायामियमा गइ 

व्यिसायको दताम िगत कायम गनुम व्यिसायीको कतमव्य हुनेछ । 

६. ईपदफा (३) बमोलजम ठाँईसारी गनम चाहने व्यिसायीिे ठाँईसारी 

भइ जाने व्यिसाय रहने कायामियमा ठाईँसारीकोिालग लनिेदन 

पेश गरेपलछ िडा कायामियिे अिश्यक  जाँचिझु गरी अरुघाट 

गाईँपालिकाको अलथमक ऐन ऄनसुारको दस्तरु लिइ सो व्यहोरा 

दताम प्रमाणपत्रमा समेत खिुाइ व्यिसायको ठाईँसारी गररलदन ु

पनेछ । 
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७.  यस ईपदफा बमोलजम ठाईँसारी भइ अईने व्यिसायीको िगत 

खडा गने कतमव्य सम्बलन्धत िडा कायामियको हुनेछ । 

 

८. वडा कायााियिे मववरण माग गना,मनदनशन मदन र ऄनुगमन गना 

सक्ने : 

१. कुनै खास पेशा, व्यिसाय िा व्यापारको सम्बन्धमा केही कुरा 

बझु्न अिश्यक ठानेमा कायामियिे थप लििरण माग गनमसक्नेछ 

। यसरी माग गररएकोलििरण ईपिब्ध गराईने कतमव्य सम्बलन्धत 

व्यिसायीको हुनेछ । 

२. ईपदफा (१) बमोलजम लििरण ईपिब्ध नगराएमा िडा 

कायामियिे सम्बलन्धत पेशा तथा व्यिसाय स्थिको ऄनगुमन 

तथा जाँचिझु गरी अिश्यक लनदशेन लदनसक्नेछ । 

३. यस कायमलिलधबमोलजम दताम भएका पेशाव्यिसाय संचािन 

गदामसामालजक सदाचार कायम राख्न ुपनेछ । यस सम्बन्धमािडा 

कायामियिेलदने लनदशेनको पािना गनुम सम्बलन्धत व्यिसायीको 

दालयत्ि हुनेछ । 

 

९. व्यवसाय सञ्चािनको ऄनुममत मिनुपनन :  

१. िडा कायामियमा व्यिसाय दताम गररसकेपलछ ऄन्य सम्िलन्धत 

लनकायिाट प्रचलित काननू बमोलजम ऄनमुलत लिन ु पने भएमा  

तत ् लनकायबाट समेत ऄनमुलत लिइ व्यिसाय संचािन गनुम 

सम्बलन्धत व्यिसायीको कतमव्य हुनेछ । 

 

१०. व्यवसाय दताा खारेज गनासमकनेः  

१. यस कायमलिलध बमोलजम व्यिसाय दताम भएपलछ दताम खारेजीको 

लनिेदन नपरेसम्म सो व्यिसाय चाि ुरहकेो मालननेछ । 



efu–@            v08–@              ;+Vof–^ 
 

अरुघाट गाउँपामिकाको  व्यवसाय दताा  कायामवमध-२०७६  7 

२. यस कायमलिलध बमोलजम दताम भएको व्यिसाय िन्द गनम चाहमेा 

मनालसब कारण खोिी व्यिसायीिे सम्िलन्धत िडा कायामियमा 

लनिेदन लदन ुपनेछ । 

३. ईपदफा (३) बमोलजम लनिेदन प्राप्त भएपलछिडा 

कायामियिेअिश्यक जाँचबझु गरी चाि ु अलथमक िषमसम्मको 

कर रकम र व्यिसाय खारेजीको िालग िागत कट्टा िापत लिइन े

सेिा शलु्क अरुघाट गाईँपालिकाको अलथमक ऐनमा ईल्िेख 

भए ऄनसुार ऄसिू गरी िगत कट्टा गररलदने छ । 

४. प्रचलित काननू लिपररत कारोबार गरेमा, पेशाव्यिसाय संचािन 

गरेमा िािडा कायामियिे लदएको लनदशेन ईिंघन गरेमा िडा 

कायामियिे बाँकी बक्यौता कर तथा जररिाना ऄसिु गरी 

व्यिसायको दताम खारेज गनेछ । 

५. यस कायमलिलधमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन 

व्यिसाय खारेज िा िगत कट्टा गनुम पिूमव्यिसायीिाइ सफाइ पेश 

गने मौका पयामप्त लदन ुपनेछ । 

६. ईपदफा (४) बमोलजम िडा कायामियिे व्यिसायको दताम खारेज 

गरेमा सम्िलन्धत व्यिसायीको नाममा गाईँपालिकामा दइु 

िषमसम्म कुनैपलन व्यिसायदताम गरी संचािनगनम रोक 

िगाईनसक्नेछ । 

११. जररवाना तथा थप दस्तुर िाग्ने : 

 यस कायमलिलधमा तोलकएकोसमयलभत्र व्यिसाय नलिकरण 

नगराएमा अरुघाट गाईँपालिकाको अलथमक ऐनमा ईल्िेख  भए 

भन्दा १० प्रमतशत थप जरीिाना लतरी  व्यिसाय नलिकरण गनुमपनेछ । 
 

१२. कर छुट तथा ममन्हा मदन समकनेः 
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 गाईँपालिका क्षेत्रमा व्यापार व्यिसाय दताम गनम चाहने एकि 

मलहिा तथा ऄपाङगता भएका व्यलििाइ व्यिसाय दताम  गदाम िाग्ने 

दस्तरुमा पचास (५०) प्रमतशत छुट लदन सलकनेछ । 

१३. प्रमतमिमप मदने सक्नेः 

व्यिसाय दताम प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालतएमा, नलिकरण गने 

महि खािी नभएमा िा यस्तैऄन्य कारणिे प्रमाणपत्र ईपिब्ध 

गराईन ुपने भएमा िडा कायामियिे अिश्यक जांचिझु गरी रु. 

पाँच सय  (५००) प्रलतलिलप दस्तरु लिइ नयां प्रलतलिलप 

प्रमाणपत्र जारीगनम सक्नेछ । 
 

१४. व्यवसाय सचंािन नभएको मसफाररस मदनसक्ने :  

प्रचालित काननू बमोलजम दताम भएको व्यिसाय सञ्चािन नै 

नभएकोिे सोको व्यहोरा सम्बलन्धत िडा कायामियमा 

लसफाररसको िालग लनिेदन पनम अएमा सो सम्बन्धमा िडा 

कायामियिे अिश्यक जाँचबझु गरी व्यहोरा प्रमालणत भएमा रु. 

पाँच सय (५००) दस्तरु लिइ माग बमोलजमको व्यहोराको 

लसफाररस ईपिब्ध गराईन सक्नेछ । 
 

१५. व्यवसाय दताातथा नमवकरण नगरी सचंािन गरेमा कारबाही 

हुनेः 

प्रचलित काननू र यस कायमलिलध बमोलजम दताम नगरी कुनै 

व्यिसायपलन िडा क्षेत्रलभत्र संचािन गरेकको पाइएमा 

कायामियिे सम्बलन्धतव्यिसायीिाइ १५(पन्र) लदनको म्याद 

लदइ व्यिसाय दतामगनमको िालगलनदशेन लदनपुनेछ ।यलद १५ लदन 

लभत्र पलन ब्यबसाय दताम गनम नअएमा एक चोटी रु ५००/-, 

दोश्रो चोटी रु १०००/-र तेश्रो चोटी रु २०००/- दण्ड जररिाना 

गरी ब्यबसाय नै बन्द गनम बाध्य हुनेछ । रु १० हजार सम्म पुँजी 
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िगानी गरी ब्यबसाय संचािन गनेको हकमा यो कायमलिलध 

ऄनसुारको दण्ड िाग्नेछ । 
 

१६. वाधा ऄडकाउ फुकाउने ऄमधकारः 

 (१) यस कायमलिलधको कायामन्ियनको लसिलसिामा कुनै िाधा 

ऄडकाई परेमा सो फुकाईने ऄलधकार    

 गाईँकायमपालिकािाइ हुनेछ । 

(२) यस कायमलिलधमा िेलखएको कुरा यसै कायमलिलध बमोलजम 

हुनेछ । 
 

१७. खारेजी तथा बचाउः 

यो कायमलिलध बन्न ु भन्दा ऄगालड गाईँपालिकािाट भए गरेका 

कामहरु यसै कायमलिलध बमोलजम भए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची–१ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित 

आरुघाट गाउपँान्िका 
गाउकँार्यपान्िकाको कार्ायिर् 

आरुघाट  गोरखा  
गण्डकी प्रदशे, नेपाि 

              व्यवसायको वववरण 

लस .नं.  लबबरण 

१. व्यापाररक वस्तु  

१ .१.  सनु, चाँदी लबके्रता 

१ .२.  लभलडयो क्यासेट रेकडमर तथा प्िेयर ईत्पादक  /लितरक  

१ .३.  चरुोट, रक्सी 

 क  (थोक लबके्रता  

 ख  (खदु्रा लबके्रता  

१ .४.  हिकुापेय पदाथमको थोक लबके्रता 

१ .५.  लनमामण सामाग्री 

 क  (लसमेन्ट , छड, धातुका लनमामण सामानको थोक लबके्रता 

 ख  (लसमेन्ट , छड, धातुका लनमामण सामानको खदु्रा लबके्रता 

 ग  (ऄन्य लनमामण समाग्रीहरु  

 कम्प्यटूर र सो संग सम्बलन्धत सामान लिक्री तथा मममत सेिा 

१ .६.  लिद्यतु  /सोिार लिके्रता  

 क  (लबजिुीको सामान थोक लिके्रता  

 ख  (लबजिुीका सामान खदु्रा  लिके्रता 

 ग  (सौयमउजामबाट चल्ने लिद्यतुीय सामाग्री लिके्रता  

१ .७.  रेलडयो, घडी, मोिाइि तथा ऄन्य लिधतुीय  सामान लिक्री तथा मममत 
सेिा 

१ .८.  फलनमचरका सामान तथा कापेट लिके्रता 

१ .९  पेट्रोलियम पदाथम 

 क  (अयि लनगमको लडिर भइ पेट्रोलियम पदाथम लबके्रता  

 ख( ग्यास तथा मरट्टतेि  लिके्रता 

२ .०  लटलभ लिज जस्ता ऄन्य लिद्यतुीय सामान लिके्रता 

२ .१  खाद्यान्न लकराना पसि 

 क  (थोक लबके्रता  

 ख  (खदु्रा लिके्रता  

२ .२  फिफुि तथा तरकारी लिके्रता 
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२ .३.  स्िदेश तथालिदेशी कपडा, तयारी पोसाक र जतु्ता  लिके्रता 

२ .४.  ऄन्य सेिा 

 क  (ब्यटूी पािमर , केश श्रङ्ृगार तथा सैिुन, ड्राइ लक्िनसम, फोटो स्टुलडयो, 
लसिाइ सेिा 

 ख  (पेलन्टङ्ग सेिा  

 ग  (पश ुिधसािा  

 घ  (मास ुलिके्रता  

 ङ  (पिु हाईस  

२ .५.  लससा प्िाइईड लिके्रता 

२ .६.  भाँडाकुडा लिके्रता 

२ .७.  लस्टि तथा ऄन्य रेलडमेड फलनमचर लिके्रता 

२ .८.  खेिौना तथा ईपहार )लगफ्ट (र कस्मेलटक लिके्रता  

२ .९.  केििु / नेटिलकम ङ्ग सेिा 

३ .०.  डेरी ईद्योग 

 क  (लचस्यान केन्द्र  

 ख  (दगु्ध डेरी  

 ग  (बेकरी तथा कफी सप  

३ .१.  परामशमसेिा 

३ .२  सामान ढुिानीकताम कम्पनी 

३ .३  ईत्पादनमिूक ईद्योग 

 क  (ब्िक , आट्टा तथा प्िास्टीक ईद्योग 

 ख  (ऄन्य साना घरेि ुईद्योग  

 ग  (किर ल्याब  

३ .४  फलनमचर ईद्योग 

 क  (ट्रिी समेत राखेको–लमिस ईद्योग  

 ख  (स–लमि तथा फलनमचर बनाईने ईद्योग  

 ग  (सामान्य फलनमचर ईद्योग  

३ .५  कृलषतथा पशपंुक्षी फमम  /समहु /ईद्योग , 

 क  (पचास िाख भन्दा मालथ पूँजी भएको 

 ख  (पन्र देलख पचास िाखसम्मको  

 ग  (पाँच देलख पन्र िाखसम्मको  

 घ  (पाँच िाखसम्मको  
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३ .६  खलनज ईद्योग 

३ .७  पयमटन ईद्योग  )होटि , िज तथा रेषु्टरा 

 क िगम 

 ख िगम 

 ग िगम 

३ .८  सेिा ईद्योग 

 क  (लसनेमा हि  

 ख  (ऄफसेट प्रेस  

 ग  (िेजर प्रेस  

 घ  (कोल्ड स्टोर  तथा फास्ट फुड लिके्रता 

 ङ  (ऄलडयो क्यासेट लिके्रता  

 च  (हिाइ सेिा बुलकङ काईन्टर  

 छ  (सािमजलनक पररिहन बुलकङ काईन्टर  

३ .९  क्रसर तथा बाििुा प्रशोधनईद्योग 

४ .०  संचार सेिा )रेलडयो एफ.एम(.  

 क  (फोन ,फ्याक्स आमेि, आन्टरनेट तथा फोटोकपी )साआिर(सेिा  

 ख  (कुररयर सेिा  

 ग  (ऄखबार छपाइ तथा प्रकाशन  

 घ  (रेलडयो एफ.एम.  

 ङ  (केबुि टेलिलभजन , लडस होम र आन्टरनेट सेिा 

४ .१  पत्रपलत्रका, स्टेशनरी तथा पसु्तक लिके्रता 

४ .२  लित्तीय सेिा 

 क  (लनजी के्षत्रको अलथमक कारोबार गने‘क ’बगमका बककको शाखा  

 ख  (लनजी के्षत्रकोअलथमक कारोिार गने  'ख 'बगमका बककको शाखा  

 ग  (लनजी के्षत्रकोअलथमक कारोिार गने  'ग 'बगमका बककको शाखा  

 घ  (लनजी के्षत्रकोअलथमक कारोिार गने  'घ 'बगमका बककको शाखा  

 ङ  (लिमा कम्पनी शाखा  

 च  (सहकारी बकक तथा ऄन्य लिलत्तय संस्था  

४ .३  लिदेशी मदु्रा सटही काईन्टर 

४.४ लधतो पत्र कारोबार 

४ .५  सहकारी संस्था 

 क  (दस िाखभन्दा बढी पुँजी भएको बचत तथा ऊण सहकारी संस्था  
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 ख  (दस िाखसम्म पुँजी भएको बचत तथा ऊण सहकारी संस्था  

 ग  (ऄन्य सहकारी संस्था  

४ .६  स्िास्थ्य सेिा 

 क  (गैर सरकारी ऄस्पताि  

 ख  (नलसमङ होम /पोलिलक्िलनक  

 ग  (मेलडकि  फमाम 

४ .७  लिद्यतु  /आन्धन कुटान लपसान लमि  

 पानी घट्ट  ,लमि  

 १ मेघािाट सम्मको जिलिद्यतु अयोजना 

४ .८  जडीबुटी ईत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी 

४ .९  लिज्ञापन एजेन्सी 

५ .०  मनोरन्जन सम्बन्धी व्यिसाय 

 टे्रलकङ, क्यालकङ, क्यानोलयङ, बन्जी जलम्पङ, लजप फ्िायर र रयालफ्टङ, 
प्याराग्िाआलडङ व्यिसाय 

५ .१  तालिम केन्द्र 

 क  (टाइलपङ तथा कम्प्यटूर आलन्स्टच्यटू र भाषा प्रलशक्षण  

 ख  (लसिाइबुनाइ तथा ब्यटुीपािमर र ऄन्य साना प्रलशक्षण केन्द्र  

५ .२  मममत सम्भार /िकम शप  

 क  (हिेी इक्यपुमेन्टस् , बस, ट्रक, लजप, कार, टयाक्टर 

 ख (मोटरसाइकि, टेम्पो 

 ग  (लट.लभ. , लिज, मोटर, पंखा,लहटर 

 घ  (रेलडयो , घडी, पे्रशरकुकर, टेलिफोन, स्टोप, ग्यास चलु्हो अलद 

 ङ  (साइकि मममत तथा लबक्री  

५ .३  लिलिध व्यिसाय 

 कपडा, जतु्ता तथा फेन्सी पसि 
मेलशनरी पाटमपजुाम पसि 

 पान पसि 

 खाना तथा नास्ता पसि 

 लमठाइ तथा लचया पसि 

 पोल्ट्री,पश ुफमम  /दाना लडपो /एग्रोभेट  

 कन्सल्टेन्सी 

५ .५  सप्िायसम 

 क  (एक िाख भन्दा बढीको सामान सप्िायसम  
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 ख  (एक िाखसम्मको सामान सप्िायसम  

 ग  (पचास हजारसम्मको सामान सप्िायसम  

५ .६  टेन्ट हाईस 

५ .७  रासायलनक मि, लिषादी पसि तथा लबई लिजन लिके्रता 

५ .८  सतुी  पसि थोक तथा खदु्रा लिके्रता 

५ .९  संस्था दताम 

 नाफामिुक 

 गैरनाफामिुक 

 ऄन्तरालरट्रय गैर सरकारी संस्था 

६ .०  किाडी व्यिसाय 

६ .१  ऄन्य व्यिसाय दताम 
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ऄनसुचूी–२ 

(दफा ४ को ईपदफा (१) सँग सम्बलन्धत 

अरुघाट गाईँपालिका 

गाईँकायमपालिकाको कायामिय 

अरुघाट  गोरखा  

गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

Joj;fo btf{÷gljs/0f lgj]bg kmf/fd 

 

>Ldfg j8f cWoIf Ho", 

======= g+ j8f sfof{no 

cf?3f6 ufpFkflnsf, uf]/vf  

u08sL k|b]z, g]kfn . 
ljifo M Joj;fo btf{ ÷ gljs/0f ug{cg'dlt kfpF . 

d}n]÷xfdL lgDg :yfgdf ==================================== = Joj;fo 

btf{÷gljs/0f ug{' k/]sf]n] cf?3f6 ufpFkflnsfsf] Joj;fo btf{ 

sfo{ljlw, @)&^ sf] bkmf $ adf]lhd of] lgj]bg lbPsf] 5'÷5f+} . 

!=Joj;foLsf] gfd, y/ M ===================================== 

@= :yfoL 7]ufgfM ================== lhNnf ============== 

uf=kf=÷g=kf ============= j8f g+===============  

#= gful/stf g+=M============ hf/L lhNnf / ut] M==============  

$= kmd{÷sDkgLsf] gfd M ============================== 

%= Joj;fo /xg]:yfgsf] 7]ufgf j8f g+= ================== 

 kmf]g g+= M =========== Od]n M================ 

^=Joj;fosf] k|s[ltM====================== 

&= sf/f]af/ ug]{ j:t' M=================== 

*= nufgL -?=df_ M ============== 

 (=Joj;fo jxfndf /x]sf] eP3/sf] 3/wgLsf] gfd, 

y/============= 

7]ufgf M ======    j8f g+= ====== 

 

ldlt M =================  

lgj]bssf] b:tvt 
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cg';"rL–$ 
 

bkmf $ sf] pkbkmf-#_ ;Fu ;DalGwt 

cf?3f6 ufpFkflnsf  

===== g+ j8f sfof{no 
 

cf?3f6,uf]/vf  

u08sL k|b]z, g]kfn 

Joj;fo btf{ k|df0f kq 

btf{ ldlt M 

k|df0f kq g+=M  

cf?3f6 ufpFkflnsfsf] Joj;fo btf{ sfo{ljlw @)&% adf]lhd of] Joj;fo 

k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 . 

Joj;fosf] ljj/0f M Psn         

;fem]bf/L  

!=  -s_ JolQmsf] gfdy/ M =================================== 

 -v_ gful/stf g+=M ======= hf/L lhNnf / ldltM========= 

 -u_ 7]ufgf M =================== kmf]g g+= M=================== 

 -3_ Od]n M ================ j]j ;fO6M================ 

@= Joj;fosf] gfdM=======================================  

 Joj;fo /xg] :yfg / 7]ufgf M ============================ 

 k"FhLut nufgL -?=nfvdf_M=========================== 

   -cIf/df_M============================= 

#= Joj;fo axfndf /xsf] eP 3/wgLsf] gfd ============ 

 sf/f]af/ ug]{ j:t'jf;]jfsf] ljj/0f M======================== 

zt{x? 
 

!_ k|To]s cf=j=sf] c;f]h d;fGt leq Joj;fo gljs/0f u/L ;Sg' g]{5k. 

@_ Joj;fo u/L cfPsf] :yfgabNg' k/]j8f sfof{noaf6 k"j{ :jLs[lt lnkg{]'5 

. 

 

#_ cfkm"n] ;+rfng u/]sf]Joj;fo aGb ug'{bf{k jf 5f8\g k/]dfafFsL s/ 

lt/L Joj;fo aGb ePsf] hgfp  kq  lng' kg]{5 . 
 

$_ of] k|df0fkq Joj;fo u/]sf] :yfgdf;a}n]b]Vg] u/L /flvg' 

kb{5j8f/ sfof{nosf]sd{rf/Lx?n] x]g{rfx]sf] avt t'?Gt 

b]vfpg'kb{5 . 

%_ cfkm'n] ;+rfng u/]sf] Joj;afodfn>ldsx? k|of]ug{ kfOg] 5}g. 

^_ cfkm'n] ;+rfng u/]sf] Joj;fosf]d}nfkmf]x/tf]lsPsf] :yfgdf /fVg' kg]{5.  

&_ pNn]lvt zt{gfdfx? kfngf gu/]dfufpFkflnsfn] h'g;s} avt of] 

k|df0fkq /2 u/L Joj;fo aGb ug{  ;Sg]5 . 
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cg';"rL # 

bkmf $ sf] pkbkmf- #_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

cf?3f6 ufpFkflnsf  

======= g+ j8f sfof{no 

cf?3f6,uf]/vf 

u08sL  k|b]z, g]kfn 

 

Joj;fo btf{ lstfj 
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cf1fn], 

Psb]j vgfn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


