
 

 

 

 

 

 

रूपा गाउँपालिका 
कास्की जिल्िा, गण्डकी प्रदेश, नपेाि 

रूपा गाउँपालिका रािपत्र 

गाउँ कार्यपालिकाद्वारा प्रकाजशत 
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भाग – २ 

रुपा गाउँपालिकाको व्र्वसार् फिय दताय, नववकरण तथा 
लनर्िन गनय बनकेो कार्यववलि, २०७७ 

प्रस्तावनाः 
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रुपा गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र संचािनिा रहेका तथा संचािन 
गनय चाहने व्र्पार तथा व्र्वसार्को दताय गनय, नववकरण गनय, 
अलभिेखन गनय, व्र्वसार् िैत्री वातावरण तर्ार गनय तथा 
ववलभन्न व्र्वसावर्क गलतववलििाई कानूनी दार्रािा ल्र्ाई 
िर्ायददत र प्रलतस्पिायत्िक बिारको प्रवयद्धन िाफय त 
उपभोक्ताको हक संरक्षण गनय आवश्र्क भएकोिे, 

रूपा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यववलि (लनर्लित गने) 
ऐन, २०७५ दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी रूपा 
गाउँ कार्यपालिकािे लिलत २०७७ असोि ७ को 
लनणयर्अनसुार देहार्का लनर्िहरु वनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारजभभक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारभभः १ र्स कार्यववलिको नाि रुपा 
गाउँपालिकाको व्र्वसार् फिय दताय, नववकरण तथा लनर्िन 
गनय बनेको कार्यववलि, २०७७ रहेको छ । 

२. र्स कार्यववलि रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेजख रुपा 
गाउँपालिकालभत्र िाग ुहनुेछ। 
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२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स 
कार्यववलििाः 
(च) “कार्यववलि” भन्नािे रुपा गाउँपालिकाको व्र्वसार् फिय 
दताय, नववकरण तथा लनर्िन गनय बनेको कार्यववलि, २०७७ 
सभझनपुनेछ । 

(क) “कार्ायिर्” भन्नािे रुपा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
सभझनपुनेछ । 

(ग) “वडा कार्ायिर्” भन्नािे र्स रुपा गाउँपालिका 
अन्तगयतका ७ वटै वडा कार्ायिर्हरु सभझनपुनेछ । 

(घ) “प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत” भन्नािे र्स रुपा 
गाउँपालिकाका प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत सभझनपुनेछ । 

(ङ) “व्र्वसार्ी” भन्नािे र्स रुपा गाउँपालिका लभत्र व्र्वसार् 
वा फिय संचािन गरेका सभबजन्ित व्र्वसार्ी, व्र्जक्त वा संस्था 
सभझनपुनेछ । 

(ख) “शाखा” भन्नािे र्स रुपा गाउँपालिकािा रहेका 
सभबजन्ित ववषर्गत शाखा सभझनपुनेछ । 

 

३. क्षेत्रः र्स रुपा गाउँपालिका लभत्र संचािनिा आएका 
तपलसि व्र्वसार्ीहरुिाई र्स कार्यववलििे सिेट्नेछ । 
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(क) दैलनक उपभोग्र् सािालिहरु खाद्यन्न, थोक तथा खदु्रा 
पसि 

(ख) होटि व्र्वसार् 

(ग) पशपुािन फिय  

(घ) नसयरी 
(ङ) िघ ुउद्योग तथा कि कारखाना 
(च) कृवष फिय 
(छ) औषलि पसि 

(ि) िौरी फिय । 

पररच्छेद–२ 

व्र्वसार् दताय सभबन्िी व्र्वस्था 
५. व्र्वसार् दताय प्रकृर्ाः 
(१) व्र्वसार् दताय गनुयपनेः प्रत्रे्क व्र्वसार्ीिे गाउँ 
कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा आ आफ्नो व्र्वसार् अलनवार्य 
रुपािा दताय गनुयपनेछ । 

(२) सूचना प्रकाशन गररनेः व्र्वसार् दतायको िालग सूचना 
स्थानीर् संचार िाध्र्िबाट प्रकाशन गररनेछ ।  
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(३) तोवकएको सिर्लभत्र व्र्वसार् दताय गनुयपनेः हाि 
सञ्चािनिा रहेका तर दताय नभएका  सभपूणय व्र्वसार्ीिे 
२०७७ पौष िसान्त सभििा अलनवार्य रुपािा व्र्वसार् दताय 
गररसक्नपुनेछ । साथै नर्ाँ व्र्वसार् सञ्चािन गने 
व्र्वसार्ीिे व्र्वसार् सञ्चािन गरेको लिलतिे १ िवहना लभत्र 
अलनवार्य आफ्नो व्र्वसार् दताय गररसक्न ुपनेछ । 

६. दतायका िालग आवश्र्क कागिातहरुः १. व्र्वसार् 
दतायका िालग व्र्वसावर्िे देहार्का कागिातहरु सवहत 
अनसूुची ३ बिोजििको ढाँचािा गाउँकार्यपालिकाको 
कार्ायिर्िा लनवेदन पेश गनुयपनेछ । 

(१) नेपािी नागररकता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप । 

(२) हािसािै जखचेको २ प्रलत फोटो । 

(३) वडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र । 

(४) व्र्वसार् सञ्चािन हनु ेिग्गाको िग्गािनी प्रिाण पिुायको 
प्रलतलिवप । 

(५) अकायको नाििा िग्गा भए व्र्वसार् सञ्चािन गनय ददन े
िग्गािनीको िञ्जुरीनािा । 

(६) पलछल्िो आ.व को लतरो लतरेको रलसद । 
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(७) कृवषिन्र् उद्यि, पशपुािन, िददरा तथा होटि व्र्वसार् 
संचािनको हकिा संलिर्ारको िञ्जुरीनािा । 

 

स्पविकरणः व्र्वसार् संचािन गनय इच्छुक व्र्जक्तको नाििा 
िग्गािनी प्रिाण पिुाय नभएको तर नीि िग्गािनीको एकाघर 
पररवारको सदस्र् रहेको अवस्थािा सिेत िग्गािनीिे 
स्वःइच्छािे त्र्स िग्गिा फिय संचािन गनय ददएको 
िन्िरुीनािा अलनवार्य रुपिा पेश गनुयपनेछ । 

७. प्रिाणपत्र इिाित पत्र तथा पान नं सभबन्िी व्र्वस्थाः  
(१) िालथ ६.१ िा उल्िेजखत कागिातहरु सवहत रीतपूवयक 
लनवेदन प्राप्त भई सके पश्चात ् तोवकएको दस्तरु लिई 
कार्ायिर्िे अनसूुची १ बिोजििको ढाँचािा व्र्वसार् दतायको 
प्रिाणपत्र इिाित पत्र ददनेछ । 

  (२) गाउँपालिकािा दताय भएका प्रत्रे्क व्र्वसावर्क फियिे 
सभबजन्ित आन्तररक रािश्व कार्ायिर्बाट PAN पान नं 
लिनसक्नेछ । 

८. व्र्वसार् नवीकरण सभबन्िी व्र्वस्थाः प्रत्रे्क 
व्र्वसार्ीिे आलथयक वषयको श्रावण िसान्तसभि आफ्नो 
व्र्वसार् अलनवार्य रुपिा गाउँ कार्यपालिकाबाट नववकरण 
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गररसक्न ुपनेछ । नववकरण गनय आउँदा सभबजन्ित वडाको 
लसफाररस सवहत आन्तररक रािश्व कार्ायिर्बाट प्राप्त हनुे कर 
चकु्ताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप सिेत बझुाउन ुपनेछ । 

९. व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण शलु्क र पनुराविोकन 
सभबन्िी व्र्वस्थाः 
(१) व्र्वसार् दताय नववकरण सभबन्िी शलु्क दस्तरु 
गाउँपालिकाको सािबसािी आलथयक ऐनिा लनिायरण गरे 
बिोजिि हनुेछ । पवहिो पटकका िागी गाउँसभािे 
नतोकेसभिको िागी गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर्अनसुार 
हनुेछ । 

 

१०. व्र्वसार् दताय िापदण्डः 
१. कृवष फियका िालग खेतीः न्रू्नति २ रोपनीिा 

। 

२. पशपुािन फियको िालग  

        पश ुसंखर्ा (िाउ भैंसी) न्रू्नति ३ वटा । 

        पश ुसंखर्ा (िाउ गाई) न्रू्नति ३ वटा । 

        पश ुसंखर्ा (िाउ बाख्रा) न्रू्नति १५ वटा । 

        पश ुसंखर्ा (वंगरु सुंगरु) न्रू्नति ५ वटा । 
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    ३.  पंन्छीपािन फियको िालग 

        पंन्छी संखर्ा (ब्रोइिर) न्रू्नति ३०० वटा । 

        पंन्छी संखर्ा (िोकि, लगररराि, हाँस, आदद) न्रू्नति 
५० वटा । 

    ४. एवककृत कृवष तथा पशपुािन फियका िालग दवैु 
िापदण्ड पािन गनुयपनेछ । 

    ५. िनु कुनै व्र्वसार् फिय संचािन गदाय पर्ायवरण तथा 
वातावरणिाई प्रलतकुि  

असर पानुय हुँदैन ।  

    ६. औषिी पसि तथा एिो भेट संचािनको िालग सो 
ववषर्िा न्रू्नति ज्ञान, सीप  

तथा तालिि प्राप्त भएको हनुपुने । 

     

पररच्छेद–३ 

अनगुिन तथा कारवाही 
 

१०. िूल्र् सूची सभबन्िी व्र्वस्थाः सभपूणय व्र्वसार्ीहरुिे 
अलनवार्य रुपिा उपभोक्ताहरुिे प्रि संग देख्न ेगरी िूल्र् सूची 
राख्नपुनेछ । 
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११. बिार अनगुिन सभबन्िी व्र्वस्थाः र्स गाउँपालिका 
लभत्र सञ्चािन भएका व्र्ापार व्र्वसार्िाई स्वस्थ, व्र्वजस्थत 
बनाउन लनर्लित अनगुिन गररनेछ ।  

 

१२. दताय खारेिी र व्र्वसार् बन्द सभबन्िी व्र्वस्थाः 
  १. व्र्वसावर्क फिय खारेि गरी पाउँ भनी सभबजन्ित 
व्र्वसार्ीिे लनवेदन ददएिा उक्त व्र्वसावर्क फिय खारेि 
हनुेछ । साथै कार्यववलि ववपररतको देहार्का कार्य गरेिा 
सिेत व्र्वसार्को दताय खारेिी वा व्र्वसार् बन्द गररनेछ । 

(क) तोवकएको सिर् लभत्र व्र्वसार् दताय तथा नववकरण 
नगरेिा  

(ख) लनषिे गररएका सािालिहरु बेचववखन गरेिा 
(ग) कािो बिारी गरेिा 
(घ) गणुस्तरहीन सािालिहरु बेचववखन गरेिा  

(ङ) भर्ाद नाघेका सािािीहरु बेचववखन गरेिा 
(च) चको िूल्र्िा सािािीहरु बेचववखन गरेिा 
(छ) प्रदवुषत, फोहोर सािािीहरु बेचववखन गरेिा । 

(ि) दफा ६ ववपररत कुनै कुरा ढाँट छि गरी व्र्वसावर्क 
फिय दताय गरेको पाइएिा । 
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पररच्छेद–४ 

ववववि 

१३. व्र्ापाररक फियको नािसारी, स्थानान्तरण तथा नाि 
पररवतयन सभबन्िी व्र्वस्थाः (१)  गाउँपालिकािे दताय भएका 
व्र्पाररक फियहरुको नािसारी, स्थानान्तरण,  नाि पररवतयन 
तथा फियको प्रकलत हेरर फियहरु ििय सिेत गनय सक्नेछ । 

  २. व्र्पाररक फियहरुको नािसारी, स्थानान्तरण,  नाि 
पररवतयन तथा ििय गनुय परेिा फियिनी स्वर्ि ्उपजस्थत भई 
तपसीिका कागिातहरु संिग्न गरी लनवेदन ददन ुपनेछ । 

     क. फियको सक्कि प्रिाण पत्र । 

     ख. नागररकताको प्रिाण पत्रको प्रलतलिपी । 

     ग. िग्गािनी प्रिाण पूिायको प्रलतलिवप । 

     ग. अजघल्िो आलथयक वषयको कर लतरेको लनस्सा । 

     घ. वडा कार्ायिर्को लसफाररस । 

     ङ. वहाििा भए बहाि सभझौता पत्रको प्रलतलिवप । 
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     च. स्थानान्तरण गनुय परेिा, कहाँ स्थानान्तरण गने हो, 
सो िग्गाका चाररवकल्िा प्रिाजणत गरी सलिर्ारको 
िन्िरुीनािा । 

    छ. दईु वा दईु भन्दा बढी फिय ििय गरी एउटै कार्ि 
गनुय परेिा फियको सक्कि प्रिाण पत्रका साथिा वडा 
कार्ायिर्को लसफाररस पत्र । 

    ि. सभबजन्ित ववषर्गत शाखाको लसफाररस पत्र । 

 

१४. बािा अड्काउ फुकाउ सभबन्िी व्र्वस्थाः (१) र्ो 
कार्यववलिको कार्ायन्वर्निाई थप व्र्वजस्थत र प्रभावकारी 
बनाउन गाउँ कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनसुार थपघट, 

हेरफेर वा संशोिन गनय सक्नेछ । 

(२) र्स कार्यववलिको कार्ायन्वर्निा कुनै वािा अवरोि वा 
अस्पिता भएिा त्र्स्तो बािा अवरोि हटाउन गाउँ 
कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनसुार व्र्वस्था गनय सक्नेछन ्
।  

 

१५. ववशेष व्र्वस्थाः  



खण्डः ४ , संखर्ाः१०   लिलतः २०७७/०६/११ 

रुपा गाउँपालिकाको व्र्वसार् फिय दताय, नववकरण तथा लनर्िन गनय बनेको कार्यववलि, २०७७ 

 

12 

  १. िालथ अन्र्त्र िनुसकैु व्र्वस्था उल्िेख गररएको भएता 
पलन प्रदेश कानून नबननु्िेि सभि वा गाउँपालिकािे बनाएको 
अको ऐन, कानूनिे खारेि नगरेसभि र्ो कार्यववलििा भएका 
व्र्वस्था पूणय रुपिा सविर् रहनेछन ्। 

  २. र्स कार्यववलि िागू हनु पवहिे दताय भएका व्र्वसावर्क 
फिय र्सै कार्यववलि अनसुार भए गररएको िालननेछ । 

 

 

 

 

आज्ञािे 

प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत 

 


