
 मकवानऩुरगढी गाउऩालऱकाको उद्योग व्यवसाय दताा नववकरण  

 संचाऱन र ननयमन सम्वन्धी कायाववधध २०७५ 

कायााऩालऱकावाट स्वीकृत लमनत् २०७५/२/१८ 

प्रस्तावना  

नेऩाऱको सॊववधानको भाग ४ धारा ५१ अन्तगगत उल्ऱेखित अथगतन्रमा ननजज सहकारी र सरकारी 
ऺेरको भुममकाऱाइ महत्व दददै उऩऱव्ध साधन र श्रोतको अधधकतम ऩररचाऱन गरी आधथगक 

समदृ्धध हामसऱ गनग साथै हामसऱ गररएको सम्वदृ्धीमा वहुसॊख्यक जनताको ऩहुच स्थाऩना गने 
मागगननदेशन गने उद्योग व्यवसाय प्रवद्धन ववस्तार साथै गुणस्तरीय एवॊ ववश्वसननय सेवा तथा 
उत्ऩादन प्रवद्गधनको उद्देश्य रािी स्थानीय सरकार सॊचाऱन ऐन २०७४को दपा११ उऩदपा ञ को ६ 

मा भएको व्यवस्था अनुसार मकवानऩुरगढी गाउऩामऱकाको ऺेर मभर उद्योग व्याऩार व्यवसाय 

सॊचाऱन गनगको  ऱागी व्यवसाय दताग नववकरण सॊचाऱन र ननयमन सम्वजन्धत कायगववधध 

मकवानऩुरगढी गाउऩामऱका प्रशासककय कायगववधध ननयममत गने ऐेन २०७४ को दपा ४ वमोजजम 

मकवानऩुरगढी  गाउ कायागऩामऱकाको ममनत २०७५/२/१८ गते वसेको वैठक ननणगय  वमोजजम यो 
कायगववधध स्वीकृत गरर ऱागु गररएको छ । 
१. संक्षऺप्त नाम र ऩररचय् 

क. यस कायगववधधको नाम “मकवानऩुरगढी उद्योग व्यवसाय दताग नववकरण सॊचाऱन र 
ननयमन कायगववधध २०७५Æ रहनेछ । 

२. ऩररभाषा 

क.“अध्यऺ” भन्नाऱे गाउॉ ऩामऱकाको अध्यऺ सम्झनुऩछग । 

ि. æगाउऩामऱकाÆ भन्नाऱे नेऩाऱको सॊववधान वमोजजम गठन भएको मकवानऩुरगदढ 
गाउऩाऱीकाऱाइ जनाउदछ । 

ग. “प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत”  भन्नाऱे गाउॉ ऩामऱकाको प्रमुि प्रशासकीय अधधकृत 
सम्झनुऩछग । 

ि. æगाउ कायगऩामऱकाÆ भन्नाऱे यस गाउऩामऱकाको कायागऩामऱकाऱाइ जनाउदछ । 

ग. æगाउ सभाÆ भन्नाऱे यस मकवानऩुरगढी गाउऩामऱकाको गाउ सभाऱाइ जनाउदछ । 

घ. æवडा अध्यऺÆ भन्नाऱे स्थानीय तहको ननवागचनवाट ननवागचीत वडाको अध्यऺऱाइग सम्झनु 
ऩनेछ । 



ङ. "वडा कायागऱय" भन्नाऱे गाउॉ ऩामऱकाको वडा कायागऱय भन्ने सम्झनुऩछग । 

च.“स्थानीय स्तर” भन्नाऱे मकवानऩुरगढी गाउॉ ऩामऱकाको भौगोमऱक ऺेर सम्झनुऩछग । 

छ. æप्रमुि प्रशासककय अधधकृतÆ भन्नाऱे यस गाउऩामऱकाको प्रमुि प्रशासककय अधधकृतऱाइ 
जनाउदछ । 

ज. æआधथगक ववकास शािाÆ भन्नाऱे यस गाउऩामऱकामा रहेको आधथगक सम्वन्धी कायग हेने 
शािाऱाइ जनाउदछ । 

३. उद्योग तथा व्यवसाय दताा सम्वन्धी व्यवस्था 

उद्योग व्यऩार सेवा र ऩशेाजन्य कियाकऱाऩहरु यस मकवानऩुरगढी गाउऩामऱका मभर 
सॊचाऱन गनगको ऱागी यस कायगववधधऱे ननदेमशत दताग गरर मार सॊचाऱन गनग ऩाइने छ । दताग 
गनगको ऱागी यस कायगववधधऱे अनुसुधचमा तोके वमोजजमको ननवेदन ऩेश गनुगऩनछे । ऩेश 
गररएको ननवेदनको आवश्यक कारवादह गरर गाउऩामऱकाको सम्वन्धीत वडा कायागऱयऱे 
व्यवसानयकऱाइ व्यवसाय दतागको प्रमाण ऩर प्रदान गनेछ । गाउऩामऱकामा व्यवसाय दताग 
गररसकेऩछी अन्य सम्वन्धीत ननकायवाट प्रचमऱत सॊनघय तथा प्रदेश कानुन वमोजजम 
अनुमनत मऱनुऩने कानुनी प्रावधान भएमा ऩेशा व्यवसाय सॊचाऱन गनग ऩुवग सम्वन्धी 
ननकायवाट अनुमती मऱनु ऩने दानयत्व व्यवसायी स्वयमको नै हुनेछ । व्यवसाय सॊचामऱत 
स्थानमा अनुसुधच वमोजजमको सुचनाऩाटी अननवायग रुऩमा टास गररएको हुनु ऩनेछ । 
गाउऩामऱकाको वडा कायागऱयऱे व्यवसाय दताग र कर प्रयोजनका ऱागी दताग ककताव र कर 
वववरण ककताव वा कम््युटर सफ्टवेयर व्यवस्थीत गने छ । 

४. नववकरण सम्वन्धी व्यवस्था 

आवधधक रुऩमा आवश्यक प्रकिया ऩुरा गरर गाउऩामऱकाको कायागऱयवाट आफ्नो / व्यवसाय 
नववकरण गररसक्नु ऩनेछ । अन्यथा मामसक हजगना ऱाग्न े वा सम्वन्धी ननकायऱ े
कायगऩामऱकामा आवश्यक कारवादहको मसपाररस गरर सो अनुसार गनग सक्नछे । साथै 
साझेदारी थऩघट र  स्थान ऩररवतगन वा अवस्था ऩररवतगन को कायग गनुग ऩरेमा समेत 
नववकरण प्रकिया मापग त सहजजकरण गररने छ । 

५. उद्योग तथा व्यवसाय कर 



उद्योग तथा व्यवसाय दताग तथा नववकरण सम्वन्धी कर गाउ सभाऱे ऩास गरेको आधथगक 
ऐनको अनुसुधच ४ वमोजजम ऩजुज ऱगानीको आधारमा ननधागरण गरी तोककएको दरमा हुनेछ 
छ।  

६. प्रोत्साहन र सहजिकरण सम्वन्धी व्यवस्था 

कृवषजन्य उद्योग व्यवसाय सॊचाऱन गने स्थानीयऱाइ अनुदान प्रदान गररनेछ । स्थानीय 
जनताऱाइ रोजगारी प्रदान गने साथै स्थानीय उत्ऩादनऱाइ वजार प्रदान गने उद्योग/व्यवसाय 
स्थाऩना गनग भौनतक ऩुवागधार ननमागण गनग सहुमऱयत प्रदान गने नननत अवल्वन गररनेछ । 
ऱक्षऺत वगग मदहऱा मसमान्तकृत उजत्ऩत ववऩन्न साथै युवा उद्यमशीऱता प्रवद्गधनको ऱाधग 
तामऱम र अनुदानको व्यवस्था गररनेछ । उस्ता अनुदान तथा सहुमऱयत वावषगक नननत तथा 
कायगिममा समेटी आवश्यक वजेट ववननयोजजत गररनेछ । 

७. श्रलमक सम्वन्धी व्यवस्था 

यस गाउऩामऱका ऺेर मभर सॊचामऱत सम्ऩुणग उद्योग / व्यवसायऱे नेऩाऱको प्रचमऱत श्रम ऐन 
तथा श्रम सॊग सम्वन्धीत प्रचमऱत ननयम कानुनको ऩुणग ऩाऱना गनुगऩनेछ । अन्यथा हुन 
गएको उजुरी वा जानकारी आएमा आवश्यक कारवादह गररनेछ । 

८. वातावरण तथा भौगोलऱक प्रभाव ऩाने उद्योग दताा सम्वन्धमा् 

 िानी उत्िनन रासायननक ऩदाथग उत्ऩादन तथा प्रकृनतक श्रोर साधन प्रयोग गरर सॊचाऱन 
गररने उद्योगहरुको सम्वन्धमा गाउऩामऱकावाट छुट्टे कायगववधध जस्वकृत गरर ऱागु गरे 
वमोजजम हुनेछ । साथै गाउऩामऱका मभर सॊचामऱत सम्ऩुणग उद्योग व्यवसायऱे आपुऱे 
उत्ऩादन गरेको पोहोर प्रदषुण व्यवस्थाऩन गनग जजम्मेवारी मऱनु ऩनेछ । 

९. उद्योग तथा व्यवसायको सामाजिक उत्तरदानयत्व 

नेऩाऱको प्रचमऱत कानुन वमोजजम अथवा यस कायगववधधऱे तोके वमोजजम यस गाउऩामऱका 
मभर सॊचामऱत सम्ऩुणग उद्योग व्यवसायऱे आफ्नो व्यवसायऱे आफ्नो नापाको ५ प्रनतशत 
रकम व्यवसायको सामाजजक उत्तरदानयत्व मशषगकमा छुट्टाइ  गाउऩामऱकाऱे तोकेको ऱक्षऺत 
वगगकामा केन्रीत भइ सामाजजक कायग गनुग ऩनेछ । 

१०. मुल्य ननधाारण र सेवा तथा उत्ऩादनको गुणस्तरको माऩदण्ड 



काऱा वजारी गुणस्तरीय सेवा वा वस्तु म्याद गुजिएका वस्तुको ववकि ववतरण अधधक 
मुल्यमा कारोवार तथा आपुिुमस मुल्य वदृ्धीऱाइ दण्डनीय ठहर गररनेछ । गुणस्तरीय र 
मुल्य ननधागरणको ऱाधग सॊघ र प्रदेश तहका प्राववधधक  रसॊस्थागत जजम्मेवार ननकायको नननत 
तथा माऩदण्डऱाइ समेत श्रोतको रुऩमा प्रयोग गररने वा त्यसऱाइग अवऱम्वन गररनेछ । 
उद्योग व्यवसाय सॊग सम्वजन्धत मुल्य ननधागरण गुणस्तर ऩररऺण प्रयोजनका ऱाधग वजार 
अनुगमन तथा मुल्य ननधागरण  सममनत गठन गररनेछ । 

११. अनुगमन तथा मुल्याङकन 

व्यवसाय प्रकृनत हेरी आवधधक अनुगमन र मुल्याङकन गने त्यसको प्रनतवेदन गाॉउ 
कायगऩामऱकामा ऩेश गरर आवश्यकता वमोजजम ननयमन / प्रोत्साहन गने नननत अवऱम्वन 
गररएको छ । त्यस सम्वन्धी व्यवस्त्था  गाॉउऩामऱका स्तरीय वजार अनुगमन तथा कावागदह 
कायगववधध २०७५ वमोजजम हुनेछ । 

१२. खारेिी तथा कारवाहह सम्वनेधी व्यवस्था 

तोककएको माऩदण्ड ऩुरा नगने तथा कानुनी र वववत्तय अनुसारन उल्ऱघॊन गने व्यवसायऱाइ 
व्यवसायको प्रकृनत हेरी २४ घण्टा देखि ६ मदहना सम्मको सुधार गने म्याद ददइने छ । 
सुधारका ऱाधग तोककएको समयमा समेत आवश्यक सुधार नगने उद्योग व्यवसायको दताग 
िारेजी समेत गरर आवश्यक कारवादह गररनेछ । 

१३ दताा भइ सकेका व्यवसाय सम्वन्धमा 

यस भन्दा आगाडी दताग भइ सॊचाऱन भइगरहेका व्यवसायहरुऱे २०७५ कानतगक मदहना मभर  
आ- आफ्नो वडा कायागऱयमा गइ दताग प्रमाणऩर सदहत ननवेदन ददएर आधथगक ऐन २०७५ को 
अनुसुधच ४ मा तोकेको नववकरण दस्तुर वुझाइ आफ्नो व्यवसायको गाउऩामऱका स्तरीय 
व्यवसाय दताग प्रमाणऩर मऱनु ऩनेछ । यसरी व्यवसाय दताग प्रमाण ऩर नमऱएका कुनै ऩनन 
व्यक्ती पमग उद्योग तथा व्यवसानयऱाइग गाउऩामऱका वाट प्रा्त हुने अनुदान उऩऱव्ध 
गराइनेछैन । साथै गाउऩामऱकावाट व्यवसाय दताग प्रमाणऩर नमऱएका पमगहरुऱाइ 
गाउऩामऱकामा अनुदानको ऱाधग सुधचकृत ऩनन गररने छैन । 

१४. वाधा अड्काउ पुकाउ् यो कायगववधधमा उल्ऱेि नभएको ववषयमा कुनै नननतगत 
व्यवहारीक वा कायगसम्ऩादन सम्वन्धी समस्या आइ ऩरेमा गाउ कायगऩामऱकाऱे वाधा अड्काउ 
पुकाए कायग सम्ऩादन गनग सहजजकरण गनग सक्ने छ । 



 अनुसुधच १ 

                    व्यवसायको प्रकृनत 

कृवष तथा ऩशु पमा्  ऩशु तथा कृवष शािाको ननयम मभर रदह व्यवासनयक 
कृवषजन्य तथा ऩशुजन्य व्यवसाय सॊचाऱन गने   

प्रकृनतक श्रोत उत्खनन गने् इटा भट्टा, वाऱुवा प्रशोधन, िसर िानीजन्य 
उद्योग  

यस्ता उद्योगको ऱागी गाउ कायागऩामऱकाऱे छुट्टै कायगववधध वनाइ ऱागु गररने 
छ । 

 

अन्य उद्योगहर् ह्युम ऩाइऩ व्ऱक ररङ कॊ किट स ममऱ पननगचर िानी धिऱ 
उद्योग 

सेवा प्रवाह व्यवसाय वधगाकरण् आवामशय होटर, रेष्टुरेन्ट, िान होटऱ, धचया 
ऩसऱ, ऩयगटन प्रवद्गधन गने व्यवसाय, सुन्दरता जन्य व्यवसाय, ननमागण सामाधि 
ववकि ववतरण गने 

दैननक उऩभोग्य वस्तुको उत्ऩादन र ववक्र् कुटानी वऩसानी ममऱ, ककनारा ऩसऱ, 
तरकारी ऩसऱ, ऩेय उत्ऩादन तथा ववकि, दगु्ध जन्य उत्ऩादन तथा ववकि, कऩडा 
ऩसऱ र टेऱर 

मेलसनरी सामान ननमााण ममात र ववक्र ववतरण् ग्यारेज 

रासायननक वस्तुको ववक्र र उत्ऩादन् ऩसऱ 

मानव तथा िैववक स्वास््य् पामेसी, कृवष तथा ऩशु स्वस््य, उद्योग 
,अस्ऩाताऱ  र जक्ऱननक 

ऻान र लसऩ लसकाउने् तामऱम केन्र, ननजज ववद्याऱय र ट्युसन केन्र 

इन्धन प्रशोधन तथा ववक्र ववतरण 

लसऱाइ कटाइ शैऱुन 



                          अनसुुधच २ 

श्रीमान वडा अध्यऺ ज्य ु                                     

........... वडा कायागऱय 

 ......................   । 

                                ववषय प्राइभेट पमग रजजष्रेशन गने वारे । 

तऱ ऱेखिएक वमोजजम व्यवसाय गनग ननम्न मऱखित नामको प्रइभेट पमग मेरो नाममा 
रजजष्टेशन गराउन इच्छुक भएकोऱे रजजष्टरेशनको ऱागी आवश्यक भएको कागजातहरु 
यस ै साथ सॊऱग्न गरर रु १० को दटकट टासी यो ननवेदन ऩेश गरेको छु । ऱेखिएको 
व्यहोरामा कुन ैकुरा झुट्टा ठहरेमा काननु वमोजजम सहुऱा वझाउऱा । 
१. पमगको ऩुरा नाम नेऩाऱीमा: 

२. पमगको ऩुरा नाम अिेजीमा: 

३.पमगको ऩुरा ठेगाना: जजल्ऱा मकवानऩरु मकवानऩरुगदढ गाउऩाऱीका वडा नॊ........ टोऱको 
नाम............ व्ऱक.................. सम्ऩकग  पोन नॊ. 

४. पमगमा ऱगाउने ऩुजी रु..............................अऺरेऩी रु 

५. पमगको उद्देश्य: 
६. पमगऱे कारोवार गने मखु्य धचज वस्तुको 
वववरण:................................................................ 
७. प्रोप्राइटरको ऩरुा नाम: ..................................... 
स्थायी ठेगना  नागरीकताको आधारमा 
जजल्ऱा:......................गाउऩाऱीका/नगरऩाऱीका.....................वडा नॊ................टोऱको 
नाम................ 
व्ऱक नॊ................... पोन नॊ................ 
हाऱको ठेगाना:   जजल्ऱा...........................  गाउऩाऱीका/नगरऩाऱीका................... वडा 
नॊ.      

टोऱको नाम.............................व्ऱक नॊ................ मोवाइऱ नॊ................... 
८. प्रोऩाइटरको नतन ऩुस्त ेनाम थर ठेगना : 
क. वाजेको नाम थर: 
ि. ववुाको नाम थर: 
ग. ऩनत/ऩत्नीको नाम थर: 
९. पमगमा ऱगाउने ऩुजीको श्रोत : 

१० को दटकट 



१०. आफ्नो घर जग्गा भए ऱाऱऩुजाग तथा घरको एकककृत सम्ऩत्ती कर नतरेको रमसद तथा 
आफ्नो घर नभए घर धनी सॊग घर भाडाको सम्झौता ऩर 

     ननवेदक 

प्रोऩाइटरको नाम थर: 

                          सदह: 
 

 

 

 

 

                                 अनुसुधच ३ 

                                कवुमऱयतनामा 

मऱखितम....................................को नानत..........................................को 
छोरा/छोरी........................................ 

.....................................जजल्ऱा........................................गाउऩाऱीका/नगरऩामऱका......

...वडा नॊ. वस्ने वषग......को आगे...........................................................को नामऱे 
प्राइभेट पमग दताग गनग मैऱे यस कायागऱयमा दरिास्त ददएकोमा उक्त पमग दताग 
सम्वन्धमा प्रचमऱत ऐन काननु र तऱका शतग समेत ऩाऱना गरर काम गने छू । सो 
ऩाऱना गने कुरामा कवमुऱयत समेत गनग मन्जुर छ/छैन भनन यस कायागऱयवाट सोधनी 
भएकोमा मेरो धचत्त वुझ्यो। यसमा प्रचऱीत ऐन काननु तऩमसऱ ऱेखिएका शतग उऱघॊन 
गरेको देिीएमा प्रचमऱत ऐन कानुन वमोजजम सहुऱा वुझाउऱा भनन मेरो मनोमानी राजी 
िुमस सॊग यो कवुमऱयतनामाको कागज ऱेिी मकवानऩुरगढी गाउऩाऱीका गाउ 
कायागऩाऱीकामा चढाए । 
तऩलसऱ 

१.यो..............................................................नामको पमग दताग हुन ु भन्दा ऩदहऱे अरु 
कसैऱे यो पमगको नामसॊग ममल्ने गरर पमग दताग गररसकेको भए सो को सचुना ऩाउन 
साथ तुरुन्त ैयो पमग िारेज गरर अको पमग दताग गनग आउने छु । सुचनामा उल्ऱेिीत 
म्याद मभर नआएको कारणऱे पमगऱाइ स्वत िारेज गररएमा ऩनछ दावी गने छैन । 

२.. यो पमगको साइवोडग राख्नु ऩदाग नेऩाऱी अऺरवाट ऱेिी सो को मुनीनतर सुववधाको 
ननममत्त सानो अिेजी अऺरमा ऱेख्न ेछु । 

दाया वाया 



३. यस पमगमा ववदेशी नागररकऱाइ कमगचारीको रुऩमा ननयुक्ती गनुग ऩरेमा आवश्यक 
स्वीकृत प्रा्त गरेर मार गने छु । 

४. यस भन्दा अगाडी मेरो नाउमा कुन ैपमग दताग गरर रािेको छैन । 
                                                               

             दस्तखत: 
प्रोऩाइटरको ऩरुा नाम थर: 
                  इनत सम्वत २०७.......साऱ.........मदहना.......गते.......रोज......शुभम ्
। 

सनाखत 

यसमा ऱेिीएको दरिास्त पारम तथा कवमुऱयतनामा म आपै स्वयॊ वडा कायागऱयमा 
उऩस्थत भइ दताग गराएकव हु । ननवेदक सॊग सॊऱग्न नागरीकताको प्रमाण ऩरको 
प्रनतमऱऩी पोटो तथा अन्य कागजातहरु मेरा आफ्न ैहुन । माधथ उल्ऱेिीत सम्ऩणुग व्यहोरा 
समेथ साचो हो । कुनै परक ऩरेमा काननु वमोजजम सहुऱा वुझाउऱा भनन सनाित गने । 
प्रोऩाइटरको सदह: 

        नाम:                                               ममनत 

हटप्ऩणी 

श्रीमान.........................................................नामक प्राइभेट 
पमग............................................को नाममा दताग गरी ऩाउन आवश्यक सव ैकागजातहरु 
ररतऩवुगक ऩेश हुन आएकोऱे माग वमोजजम दताग गररददन मनामसव देिी रु.......... अऺरेऩी 
रु.........................................राजस्व मऱइ ननजको नाममा प्राइभेट पमग दताग गरी प्रमाण 
ऩर ददनको ऱागी ननणगयाथग ऩेश गदग छु । 

 

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

ऩेश गने                                                    स्वीकृत गने 

 


