बलेफी गाउँपाललकाको व्यवसाय कर लिर्दे शिका, २०७५
प्रस्ताविा

व्यापार, व्यवसाय र पेिामा लाग्िे गाउँ सभाबाट पाररत करको र्दर र तत् सम्बन्धी िीलतगत व्यवस्था
बमोशिम आफ्िो क्षेत्र लभत्रका व्यापार, व्यवसाय र पेिामा व्यवसाय कर लगाई असूल गिे काययलाई
सरल र बैज्ञालिक बिाउि आवश्यक र्दे शिएकोले गाउँ काययपाललकाको लमलत २०७५।०४।२० गते को
बैठकले यो व्यवसाय कर लिर्दे शिका २०७५ बिाई लागू गरे को छ ।
१. नाम र प्रारम्भः

(१) यो लिर्दे शिकाको िाम बले फी गाउँपाललकाको व्यवसाय कर लिर्दे शिका २०७५

रहेको छ ।
(२) यो लिर्दे शिका तत्काल लागू हुिेछ ।
२. पररभाषााः ववषय वा प्रसं गले अको अथय िलागेमा यो लिर्दे शिकामा,
क)“कर”भन्नाले गाउँपाललकासँग सम्बशन्धत प्रचललत ऐि, लियमावली र यो लिर्दे शिका बमोशिम
बलेफी गाउँपाललकाले आफ्िो क्षेत्र लभत्रको व्यवसायमा पूंिीगत लगािी, आलथयक कारोवार
र क्षेत्रगत एवं व्यापाररक महत्वको आधारमा लगाउि सक्िे व्यवसाय करलाई सम्झिुपछय
र यो िब्र्दले व्यवसाय करको अलतररक्त लाग्िे थप िुल्क कर र्दस्तुर िररवािा समेतलाई
ििाउं छ ।
ि) “करर्दाता” भन्नाले र्दफा ५ बमोशिम कर लतिुय पिे कतयव्य भएका व्यशक्त फमय वा सं स्थालाई
सम्झिुपछय ।
ग) “प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत” भन्नाले गाउँपाललकाको प्रिासकीय प्रमुिको रुपमा िेपाल
सरकारबाट लियुक्त कमयचारीलाई सम्झिु पछय ।
घ) “कर अलधकृत” भन्नाले यो लिर्दे शिका बमोशिम कर अलधकृतको काम गिे प्रमुि प्रिासकीय
अलधकृत वा लििले तोकेको गाउँ काययपाललकामा काययरत अलधकृतस्तरको कमयचारीलाई
सम्झिु पछय ।
ङ) “वडा” भन्नाले गाउँपाललकाको वडा सम्झिुपर्दयछ ।
च) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपाललकाको कायायलय सम्झिुपछय ।

छ) “िािा” भन्नाले रािश्व िािा लाई सम्झिुपछय ।
३. व्यवसाय र्दताय गरी व्यवसाय सं चालि गिुपय ि
य ेाः गाउँ क्षेत्रलभत्र कुिैपलि व्यवसाय सं चालि गिुय अशघ
यस लिर्दे शिका बमोशिम व्यवसाय र्दताय गिुय पिेछ ।
४. व्यवसाय र्दतायको लालग र्दरिास्त दर्दिे र र्दताय गिेाः (१) गाउँपाललकालभत्र कुिै व्यवसाय र्दताय गिय
चाहिे व्यशक्तले अिुसशु च–१ मा उल्ले शित ढाँचाको र्दरिास्त फाराम कायायलयमा दर्दि सक्िेछ ।
यस्तो र्दरिास्त फाराममा र्दे हायका कुराहरु िुलेको हुिपु छयाः–
क) व्यवसायको िाम
ि) व्यवसाय रहिे ठे गािा
ग) व्यवसायको प्रकृलत : उद्योग, व्यापार, सेवा, पेिा
घ) व्यवसायले कारोबार गिे मुख्य वस्तु सेवा तथा कामको वववरण
ङ ) स्थीर पुंिीगत लगािी
च) व्यवसायीको िाम, ठे गािा र बाबु, बािेको िाम
छ) व्यवसाय रहिे घरधिी÷िग्गाधिीको िाम
ि) समय समयमा गाउँपाललकाले तोवकदर्दएको अन्य वववरणहरु
झ) ब्यवसायीको िागररकता वा स्थािीय कर इिाित िं.
ञ) अन्यत्र ब्यवसाय र्दताय/ इिाित प्राप्त भएको भए सोको वववरण तथा इिाित/ र्दताय प्रमाण
पत्र िम्वर
(२)अिुसूची (१) बमोशिम लिवेर्दि प्राप्त भएपलछ कायायलयले यसउपर आवश्यक िाँचबुझ समेत
गरी लिधायरण भए बमोशिमको वावषयक कर एवं अन्य र्दस्तुरहरु ललई व्यवसाय र्दताय गिेछ ।
(३) मालथ उपर्दउफा(२) बमोशिम व्यवसाय र्दताय भएपलछ कायायलयले र्दताय भएको व्यवसायको
वववरण अिुसूशच–२ बमोशिमको व्यवसाय कर र्दताय वकताबमा उल्लेि गरी लिवेर्दकलाई अिुसूची–
३ को ढाँचामा व्यवसाय कर र्दताय प्रमाण पत्र उपलव्ध गराउिेछ ।

(४) एकै व्यशक्तको िाममा एउटै उद्देश्य भएको एक भन्र्दा वढी स्थािमा व्यवसाय सं चालि गिुय
पिे भएमा लिर्दे शिकाले छु ट्टै व्यवस्था गरे को वा प्रचललत कािूिमा अन्यथा व्यवस्था गरे को
अवस्थामा वाहे क छु ट्टा छु ट्टै व्यवसाय र्दताय गराउिु पिेछ ।
तर िािा वा थप कारोबार स्थलको लालग लाग्िे कर एकमुष्ठ लतरी ववलभन्न स्थािमा सं चाललत
व्यवसाय वा िािाहरु एउटै प्रमाण पत्रमा िुलाउिे गरी व्यवसाय र्दताय गिय यस उपर्दफाले
वाधा पुयायएको मालििे छै ि ् ।
५. कर बुझाउिे र्दावयत्वाः (१) गाउँ सभाले पाररत भए अिुसार कर बुझाउिे र्दावयत्व व्यवसाय र्दताय
भएको व्यशक्त फमय वा लििको प्रलतलिलधको हुिेछ र
ु र्दताय भएको रहे छ भिे सो मध्ये कुिै
(२) कुिै व्यवसाय एक भन्र्दा वढी व्यशक्तको िाममा सं यक्त
पलि व्यशक्तलाई पलि कर बुझाउि वाध्य गिय सवकिेछ ।
६. व्यवसायको िववकरण गिुप
य िेाः र्दफा ४ बमोशिम र्दताय भएको व्यवसाय आलथयक वषय िुरु भएको
३५ दर्दिलभत्र वावषयक कर अलिम रुपमा लतरी प्रत्येक आलथयक वषयको लालग व्यवसाय िववकरण गिुय
पिेछ ।
७. वववरण हेरफेर गिुप
य िे भएमा अिुमलत ललिुपिे: (१) र्दफा ४ बमोशिम व्यवसाय र्दतायको लालग पेि
गररएको लिवेर्दिमा उल्लेशित वववरणहरुमध्ये केही कुरा हे रफेर गिुप
य िे भएमा १५ दर्दिलभत्र सो
को िािकारी कायायलयमा दर्दिुपिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम लिवेर्दि परे मा कायायलयले आवश्यक िाँचवुझ समेत गरी सं सोलधत
प्रकृलतको व्यवसायको तोवकएको कर र वववरण हे रफेर गरे वापत रु.५००।– थप र्दस्तुर ललई
वववरण सं सोधि गरीदर्दिु पिेछ र सो व्यहोरा र्दताय वकताव र प्रमाणपत्रमा समेत उल्ले ि गररदर्दिु
पिेछ ।
(३) व्यवसायको प्रकृलत, कारोवार गिे वस्तु तथा सेवाको वकलसम तथा व्यवसायको िाम आदर्द
पररवतयि गिुप
य रे मा ियाँ प्रकृलतको व्यवसायको कर साववकको करको र्दरभन्र्दा वढी लाग्िे भएमा
सो फरक कर रकम समेत असूल गिुप
य िेछ ।

८. साझेर्दार थपघट र ठाउँसारी गिुपय रे मा स्वीकृलत ललिुपिेाः
(१) एक व्यशक्त वा एक भन्र्दा वढी व्यशक्तको िाममा र्दताय कायम भएको व्यवसायमा साझेर्दार
थपघट गिुय परे मा आवश्यक कागिात समेत सं लग्ि रािी

गाउँपाललकामा लिवेर्दि दर्दिुपिेछ

।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम लिवर्दे ि परे मा सम्बशन्धत कायायलयले आवश्यक िाँचबुझ गरी चालु
आलथयक वषय सम्मको कर असुल गरी वावषयक करको र्दरमा ५०% वा रु.५००।– मध्ये
िुिबढी हुन्छ सो थप र्दस्तुर समेत ललई साझेर्दार थप गररदर्दिु पिेछ ।
(३) गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र एक स्थािमा सञ्चालिमा रहे को पेिा व्यवसाय अको स्थािमा ठाउँसारीको
लालग लिवेर्दि परे मा कर अलधकृतले आवश्यक िाँचबुझ गरी चालु आलथयक वषय सम्मको कर
असुल गरी कायायलयमा भएको व्यवसायको लगत िारे िको लसफाररि ििाई सम्बशन्धत वडा
कायायलयलाई पत्राचार गिुय पिेछ । यसरी लसफाररस प्राप्त भएकोमा ठाउँ सारी हुिे वडा
कायायलयले ब्यबसाय र्दताय वववरणमा ठाउँसारी ििाई सालबकको वडा कायायलयमा ठाउँसारीको
िािकारी दर्दिु पिेछ ।
(४) उपर्दफा ३ बमोशिम ठाँउसारी भएको ििाउ प्राप्त भएपलछ लसफाररस गिे वडा कायायलयले
आफ्िो व्यवसायको लगत वकतावमा ठाउँसारी ििाई लगत िारे ि गुिप
य िेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोशिम लगत िारे िको लसफाररस भएपलछ तोवकएको समयलभत्र सम्बशन्धत
कायायलयमा गई व्यवसायको र्दताय लगत कायम गिुय करर्दाताको कतयव्य हुिेछ ।
(६) उपर्दफा (३) बमोशिम ठाउं सारी गिय चाहिे करर्दाताले ठाँउसारी भई िािे व्यवसाय रहिे
ठे गािाको कर बुझाउिु पिे कायायलयमा ठाउँसारीको लालग लिवेर्दि पेि गरे पलछ कायायलयले
आवश्यक िाँचवुझ गरी रु.१०००।– र्दस्तुर ललई सो व्यहोरा र्दताय प्रमाणपत्रमा समेत िुलाई
व्यवसायको ठाउँसारी गररदर्दिु पिेछ ।
(७) यस लिर्दे शिका बमोशिम ठाउँसारी भई आउिे व्यवसायीको लगत िडा गिे कतयव्य सम्बशन्धत
कायायलयको हुिछ
े ।

९. कायायलयले वववरण माग गिय र लिर्दे िि दर्दि सक्िे: (१) कुिै िास पेिा, व्यवसाय वा व्यापारको
सम्बन्धमा केही कुरा वुझ्ि आवश्यक ठािेमा कायायलयले थप वववरण माग गियसक्िेछ । यसरी
माग गररएको वववरण उपलब्ध गराउिे कतयव्य सम्बशन्धत करर्दाताको हुिेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम वववरण उपलब्ध िगराएमा कायायलयले सम्बशन्धत पेिा तथा व्यवसाय
स्थलमा गई आवश्यक िांचवुझ गिय सक्िेछ ।
(३) यस लिर्दे शिका बमोशिम र्दताय भएका पेिा, व्यवसाय सं चालि गर्दाय सामाशिक सर्दाचार कायम
राख्नु पिेछ । यस सम्बन्धमा कायायलयले दर्दिे लिर्दे ििको पालिा गिे गराउिे र्दावयत्व सम्बशन्धत
करर्दाताको हुिेछ ।
१०. व्यवसाय सञ्चालिको अिुमलत ललिु पिे : (१) गाउँपाललकामा ब्यवसाय र्दताय गररसकेपलछ अन्य
सम्वशन्धत लिकायवाट प्रचललत िेपाल कािूि बमोशिम अिुमलत ललिुपिे कािूिी प्रावधाि भएका
पेिा, व्यवसाय सं चालि गिय पूव य सम्वशन्धत लिकायवाट अिुमलत ललिु पिे र्दावयत्व करर्दाताको हुिेछ
।
(२) यस लिर्दे शिका बमोशिम कर प्रयोििका लालग व्यवसाय र्दताय भएको आधारमा मात्र कुिै पलि
पेिा, व्यवसाय सञ्चालि गिे अिुमलत पाएको मालििेछैि ।
११. व्यवसाय र्दताय िारे शि गिय सवकिेाः (१) यस लिर्दे शिका बमोशिम कर लाग्िे व्यवसाय र्दताय भएपलछ
र्दताय िारे िीको लिवेर्दि िपरे सम्म सो व्यवसाय चालु रहे को मालििेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम लिवेर्दि पिुय भन्र्दा अशघसम्म व्यवसाय सञ्चालिमै रहे को मािी कर
लिधायरण गरी कर असुल उपर गररिेछ ।
(३) ऐि, लियमावली र यस लिर्दे शिका बमोशिम र्दताय भएको व्यवसाय वन्र्द गिय चाहे मा मिालसब
कारण िोली करर्दाताले सम्वशन्धत वडा कायायलयमा लिवेर्दि दर्दिु पिेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोशिम लिवेर्दि प्राप्त भएपलछ वडा कायायलयले आवश्यक िाँचबुझ गरीचालु
आलथयक वषयसम्मको कर रकम र व्यवसाय िारे िीको लालग गाउँपाललकामा लसफाररस सवहत
पठाउिु पिे छ । गाउँपाललकाले कागिात अध्ययि गरी लगत कट्टा वापत ललईिे सेवा िुल्क
समेत असूल गरी लगत कट्टा गररदर्दिु पिेछ ।

(५) प्रचललत कािूि ववपररतको कारोबार गरे मा वा पेिा सं चालि गरे मा र व्यवसाय सं चालि
सम्बन्धमा कायायलयले दर्दएको लिर्दे िि बारम्बार उलं घि गरे मा कायायलयले व्यवसायको र्दताय
िारे िी गरी बाँकी बक्यौता कर तथा िररवािा सरकारी बाँकी सरह करर्दाताबाट असुल गिेछ
।
(६) यस लिर्दे शिकामा िुिसुकै कुरा ले शिएको भएतापलि व्यवसाय िारे ि वा लगत कट्टा गिुय पूव य
करर्दातालाई सफाई पेि गिे पयायप्त मौका दर्दिु पिेछ ।
(७) यस र्दफा अन्तगयतको उपर्दफा(५) बमोशिम कायायलयले व्यवसाय र्दताय िारे ि गरे मा व्यवसाय
सम्बद्ध करर्दाताको िाममा गाउँपाललकामा ३ वषयसम्म कुिैपलि व्यवसाय र्दताय गरी सं चालि
गिय िपाउिे व्यवस्था गिय सवकिेछ । साथै त्यस्ता करर्दाताको वववरण सावयिलिक गररिेछ ।
१२. िररवािा तथा थप र्दस्तुर लाग्िेाः (१) लिर्दे शिकामा तोवकएको समयलभत्र कर िबुझाएमा कर
बुझाउिे र्दावयत्व भएको आलथयक वषयको लालग सम्बशन्धत आलथयक वषयको अन्तसम्मको लालग लाग्िे
करमा २५ प्रलतित िररवािा ललई असुल उपर गररिेछ ।
(२) एक आलथयक वषय समाप्त भएपलछ पलि कर िवुझाएमा कायायलयले प्रत्येक आलथयक वषयकोलालग
लाग्िे कर रकमको वावषयक ५० प्रलतितका र्दरले िररवािा लगाई कर तथा िररवािारकम
असुल उपर गररिेछ ।
१३. प्रलतललवप दर्दिे सक्िे : व्यवसायको र्दताय प्रमाणपत्र हराएमा, च्यालतएमा, िववकरण गिे महल िाली
िभएमा वा यस्तै अन्य कारणले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउिु पिे भएमा यस सम्बन्धमा कायायलयले
आवश्यक िाँचवुझ गरी प्रलतललवप र्दस्तुर ललई ियां प्रलतललवप प्रमाणपत्र िारी गियसक्िेछ ।
१४. व्यवसाय सं चालि िभएको लसफाररस दर्दि सक्िे : प्रचाललत कािूि बमोशिम र्दताय भएका व्यवसाय
सञ्चालि िै िभएकोले सोको व्यहोरा सम्बशन्धत लिकायमा लसफाररसको लालग कायायलयमा लिवेर्दि
पिय आएमा सो सम्बन्धमा आवश्यक िाँचबुझ गरी सो व्यहोरा प्रमाशणत भएमा सो प्रकृलतको
व्यवसायमा लाग्िे वावषयक करको

५० प्रलतित वा रु. ५००।– मध्ये िुि वढी हुन्छ सो

वराबरको र्दस्तुर ललई माग बमोशिमको व्यहोराको लसफाररस उपलब्ध गराउि सवकिेछ ।
१५. व्यवसाय र्दताय÷िववकरण िगरी सं चालि गरे मा कारवाही हुिे : (१) प्रचललत कािूि र यस
लिर्दे शिका बमोशिम र्दताय िगरी कुिै पलि व्यवसाय गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र सं चालि गरे को पाईएमा

वडा कायायलय वा कायायलयले सम्बशन्धत व्यवसायीलाई ३५ दर्दिको म्यार्द दर्दई व्यवसाय र्दताय
गियको लालग पत्राचार गिुय पिेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोशिम व्यवसाय र्दतायका लालग ििाउ दर्दएको लमलतले ३५ दर्दि लभत्र कायायलयमा
गई व्यवसाय र्दताय िगरे मा सम्बशन्धत व्यशक्तको हकमा गाउँपाललकाबाट प्रवाह हुिे सबै
वकलसमका सेवा सुववधाहरु वन्र्द गररिेछ । साथै िेपाल सरकारको सहयोग ललई सरकारी
लिकाय तथा अन्य सावयिलिक सं स्थािबाट प्रवाह हुिे सेवा, सुववधाहरु वन्र्द गिय सवकिेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोशिम सेवा सुववधा रोक्का रािेपलछ पलि ३ मवहिालभत्र पलि व्यवसाय र्दताय
िववकरण िगरी व्यवसाय सं चालि गरे मा सम्बशन्धत कायायलयले कर लतिय अटे र गिे व्यवसायीको
व्यवसाय वन्र्द गरी लाग्िे कर, िररवािा र अन्य र्दस्तुर प्रचललत कािूि बमोशिम असुल उपर
गिेछ ।
१६. वाधा अडकाउ फुकाउिे अलधकार : (१) यस लिर्दे शिका कायायन्वयिको लसललसलामा कुिै वाधा
अडकाउ परे मा सो फुकाउिे अलधकार गाउँपाललकालाई हुिेछ ।
(२) प्रचललत ऐि, लियम र यस लिर्दे शिकाको मूलभूत कुरालाई असर पिे गरी मालथ उपर्दफा
(१)बमोशिमको वाधा फुकाउिे अलधकारको प्रयोग गिय सवकिे छै ि ।

लिर्दे शिकाको र्दफा ४ को उपर्दफा (१) सँग सम्बशन्धत
अिुसूशच–१

व्यवसाय र्दताय÷िवीकरण सम्बन्धमा ।
श्रीमाि् प्रमुि प्रिासकीय अलधकृत ज्यू
बलेफी गाउँ पाललका

गाउँ काययपाललकाको कायायलय
बलेफी लिन्धुपाल्चोक ।
ववषय:व्यवसाय र्दताय ÷िवीकरण गिय र पररचय पाटी राख्न अिुमलत पाउँ ।

मैले/हामी ले लिम्ि स्थािमा .............................. व्यवसाय र्दताय÷िवीकरण गिय लागेकोले आवश्यक कागिात सवहत र्दरिास्त गिय
आएको छु ÷छौं । लियमािुसार लाग्िे कर, र्दस्तुर बुझाउिुको साथै गाउँ पाललकाबाट समय समयमा दर्दइिे आर्दे ि÷लिर्दे िि समेत पालि
गिय मञ्जुरछु ÷छौं । साथै मैले÷हामीले पेि गरे को कागिात तथा वववरणहरु ठीक साँचो रहेको र फरक परे कािूि बमोशिम कावायही
भएमा मन्िुर छु ÷छौं ।

१. व्यवसायीको िाम, थर : ..............................................
(फमय कम्पिीको हकमा मुख्य व्यशक्तको िाम)
२. स्थायी ठे गािा: ............ शिल्ला ............. गा.वव.स.÷ि.पा. .......वडा िं. ........

मागय .......... घर िं. ........

३. बाबुको िाम, थर : .......................................................
४. व्यवसाय रहिे स्थािको ठे गािा : वडा िं. ........ मागय ........... घर िं. .........

व्यवसाय कम््लेक्स भए पसल÷सं केत िं..................पोष्ट बक्स िं. : .............. वेभसाइट .....................

५. सम्पकय फोि िं. : ..................................................फ्याक्स ....................

इमेल :.............

६. भाडामा रहेको भए व्यवसाय रहिे घर /िग्गा को घरधिीको िाम, थर : ........................
७. ठे गािा : .................. वडा िं. ... घर िं. .............. मागय .............
८. व्यवसायको वववरण ÷प्रकृलत : .....................................
ँ ीगत लगािी रु.मा ........................
९. पूि

१०.फमय÷कम्पिीको िाम : ..................................................
११. अन्यत्र र्दताय भएको भए, र्दताय िं. .........÷कायायलय : .........
१२. सं लग्ि गिूप
य िे कागिातहरुाः:


नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रततललपप–१



किदाताको हालिालैको पािपोर्ट िाईजको फोर्ो २ प्रतत



वडा मुचुल्का –१

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

लमलत : ........................

लिवेर्दकको र्दस्तित

कायायलय प्रयोििका लालग मात्राः–
लिवेर्दि र्दस्तुर : ....................... र्दताय र्दस्तुर .....................व्यवसाय कर .............==================िररवािा ....................
िम्मा ........................... व्यवसाय प्रमाण पत्र िं. : .............

.................
पेि गिे

लमलत : .........................

..................
स्वीकृत गिे

लिर्दे शिका ४ को उपर्दफा (३) सँग सम्बशन्धत
अिुसूशच–२

फोर्ो

बलेफी गाउँ पाललका
व्यवसाय कर र्दताय वकताव
करर्दाता प्रमाणपत्र िं.:
िारी भएको लमलताः
व्यवसायको वववरण

व्यवसायीको वववरण

१) व्यवसायको प्रकृलताः

१) िाम,थराः

२) व्यवसायको वकलसमाः

२) िागररकता िं.:

३) रहिे स्थाि÷ठे गािााः

३) ठे गािााः स्थायी :

वडा िं.:घर िं.:

अस्थायी :

वाटोको िामाः
४) अन्य :

४) बावुको िामाः
५) बािेको िामाः
६) सम्पकय फोि िं.:
७)अन्याः

असुली
आ.व.

लमलत

लिवेर्दि
र्दस्तुर

र्दताय
िुल्क

चालु आ.व.को
व्यवसाय कर रु.

वक्यौता

िररवािा

िम्मा
रकम

रलसर्द िं.

प्रमाशणत गिेको सही

कैवफयत

लिर्दे शिकाको र्दफा ४ को उपर्दफा (३) सँग सम्बशन्धत
अिुसूशच ३
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१) प्रत्येक आलथयक वषयको लालग तोवकएको व्यवसाय कर उक्त आ.व.को ३५ दर्दि लभत्र बुझाई प्रमाणपत्र िववकरण गिुपय िेछ ।
गाउँ पाललकाबाट व्यवसाय कर टोली िटाईएको अवस्थामा व्यवसायीको काययस्थलै व्यवसाय प्रमाणपत्र िववकरण गिय सवकिेछ ।

२) व्यवसाय गरी आएको स्थाि पररवतयि गिय परे मा वडाकायायलयको लसफाररसमा गाउँ पाललकाबाट पूव य स्वीकृलत ललिुपिे छ ।

३) व्यवसाय बन्र्द गिुय परे मा करर्दाताले गाउँ पाललकाको सम्बशन्धत वडा कायायलयको लसफाररसमा कायायलयबाट व्यवसाय बन्र्द भएको
ििाउ पत्र अलिवायय रुपमा ललिुपिे छ । अन्यथा व्यवसाय चालु िै रहेको मािी साल बसाली रुपमा कर लाग्िेछ।

४) यो प्रमाणपत्र व्यवसाय गरे को स्थािमा सबैले र्दे शििे गरी राशििु पर्दयछ र गाउँ पाललकाको कमयचारीहरुले हेि य चाहेको बितमा तुरुन्त
र्दे िाउिुपर्दयछ ।

५) कुिै पलि वकलसमको व्यवसायीक गलतववलधमा बाल श्रलमकहरु प्रयोग गिय पाइिे छै ि यदर्द सो गरे को पाईएमा प्रचललत कािूिबमोशिम
कारवाही गरी व्यवसाय र्दताय िारे िी समेत गिय सवकिेछ ।

६) व्यवसायबाट उत्पार्दि हुिे फोहर मैला उशचत व्यवस्थापि गिे र्दावयत्व करर्दाताको हुिेछ ।

७) व्यवसाय सञ्चालिको लसललसलामा गाउँ पाललकाबाट समय समयमा दर्दिे लिर्देििको पालिा गिुय करर्दाताको कतयव्य हुिेछ ।

८) उल्लेशित ितयिामाहरु पालिा िगरे मा गाउँ पाललकाले िुिसकै बितमा पलि यो प्रमाणपत्र रद्द गरी व्यवसाय बन्र्द समेत गिय सक्िेछ
।

९) यो प्रमाणपत्र कर प्रयोििको लालग िारी गररएको हो । कुिै पेिा वा व्यवासय प्रचाललत कािूि बमोशिम कुिै लिकायबाट अिुमलत
ललएर मात्र सञ्चालि गिुपय िे भएमा सो समेत ललएर मात्र सञ्चालि गिुय पिेछ ।

