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गाईँ कायमपाविकाबाट जारी वमवतः २०७९।०३।२२ 

 

             प्राइभेट फमम दताम तथा नविकरण सम्बवधध कायमविधी,२०७९ को दफा ११ िमोवजम स्थानीय सरकार संचािन ऐन२०७४ 

बमोजीम ऄवपवहमाि गाईँपाविका क्षेत्र वभत्रका फममहरुिाइ दताम तथा नविकरण गनम स्थानीय सरकारिाइ वदएको ऄवधकार 

प्रयोगगरर ऄवपवहमाि गाईँपाविका वभत्र रहकेा  वनवज  र सरकारी क्षेत्रको भवूमकािाइ महत्त्ि वदद ै ईपिब्ध साधन श्रोतको 

ऄवधकतम पररचािन गरर अवथमक समवृि हावसि गररएको संििृीमा बहुसंख्यक जनताको पहुचँमा स्थापना गन,े ईद्योग व्यिसाय 

प्रबिमन,विस्तारका साथै गणुस्तरीय एंि विश्वसनीय सेिा प्रभाि तथा ईत्पादनगन ेईिेश्य रावख ऄवपवहमाि गाईँपाविका क्षेत्र वभत्र 

संचावित एिं संचािन हुने विवभधन व्यिसावयक गवतविधीहरुिाइ काननुी दायरामा ल्याईन, व्यिसाय संचािन माफम त 

गाईँपाविकाको अधतररक अम्दानीिाइ समते टेिा पयुामईने  स्िच्छ मयामवदत र प्रवतस्पधामत्मक बजारमा प्रिमिन माफम त 

ईपभोक्ताको वहत संरक्षण गनम र स्थानीय सरकार र अम व्यिसायीहरु बीच समुधरु सम्बधध स्थावपत गद ैसाझेदारीमा अधाररत 

विकासिाइ ऄगावड बढाईन िाञ्छवनय भएकोिे ऄवपवहमाि गाईँपाविका िारा यो कायमविधी जारी गररएको छ ।  

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशभभक 

१)सशंिप्त नाम र प्रारभभः  

क)यो कायमविधीको नाम ऄवपवहमाि गाईँपाविका व्यिसाय दताम तथा नविकरण सम्बधधी कायमविधी २०७९ रहनछे ।  

       ख) यो कायमविधी तुरुधत िाग ुहुन ेछ ।  

२) पररभाषाः विषय िा प्रसंगिे ऄको ऄथम निागमेा यस कायमविधीमाः  

क) "गाईँपाशलका" भधनािे  नपेाि संवबधान बमोवजम गठन भएको ऄवपवहमाि गाईँपाविकािाइ सम्झन ुपने छ ।   

ख) "कायाालय"भधनािे ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको कायामिय सम्झन ुपने छ ।  

ग) "कायापाशलका"भधनािे ऄवपवहमाि गाईँ कायमपाविकाका सदस्यहरुिाइ सम्झन ुपने छ । 

घ) "गाईँ सभा" भधनािे ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको गाईँ सभािाइ सम्झन ुपने छ ।  

ङ) "ऄध्यि" भधनािे ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको ऄध्यक्ष सम्झन ुपने छ ।  

च) "ईपाध्यि" भधनािे यस ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको ईपाध्यक्ष सम्झन ुपने छ ।  

छ) "वडा कायाालय"भधनािे ऄवपवहमाि गाईँपाविका ऄधतरगत ६ िटै िडा कायामियहरु सम्झन ुपने छ। 

ज) "प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत"  भधनािे यस ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत सम्झन ुपने छ 

।  

झ) "ईद्यम िाखा"भधनािे यस ऄवपवहमाि गाईँपाविकामा रहकेो व्यिसाय दताम तथा नविकरण गने शाखािाइ सम्झन ु

पने छ ।   

ञ) "वडा सशमशत" भधनािे यस ऄवपवहमाि गाईँपाविकाको ६ िटै िडाहरुका सवमवतहरुिाइ सम्झन ुपने छ ।  

ट) "" ऄवपवहमाि गाईँपाविका वभत्रका सम्िधधीत व्यिसाय गने व्यावक्त िा संस्थािाइ सम्झन ुपने छ ।  

ठ) "कायाशवधी" भधनािे  व्यिसाय दताम तथा नविकरण सम्बधधी कायमविधी २०७९िाइ सम्झन ुपन ेछ ।  

३) िेत्रः यस ऄवपवहमाि गाईँपाविका क्षेत्र वभत्र सबै व्यिसाय गन ेव्यिसायीहरुिाइ कायमविधीिे सवमट्ने छ । 

४) शवषयगत िेत्रहरः विषयगत क्षेत्र ऄधतरगत करका दायरा वभत्र दहेायका क्षेत्रहरु पने छन ्।  

क) दवैनक ईपभोग्य सामग्रीहरु थोक तथा खदु्रा पसि ।  

ख) होटि व्यिसाय । 
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ग) पशपुधछी  फमम । 

घ) कृवष फमम । 

ङ) औषधी पसि । 

च) माछा पािन ।  

छ) होवजयारी स्िीटर बनुाइ  

ज) वसिाइ ।  

झ) मौरीपािन ।  

ञ) स्टेशनरी पसि ।  

ट) हाडमिाइर ।  

ठ) फैधसी तथा कपडा पसि  ।  

ड) हयेर कवटङ ।  

ढ) स्थावनय श्रोतमा अधाररत ऄल्िो प्रशोधन, बास वनगािो,  साबनु ईत्पादन ऄवद  ।   

ण) फवनमचर ।  

त) श्रङ्ृगार तथा ब्यवुटपािसम  ।  

थ) वग्रि ईद्योग ।  

द) अरन व्यिसाय ।  

ध) डेरी ।  

न) इिेक्ट्रोवनक ।  

ऩ) घ िगम इजाजत (िाइसेधस) पत्र अवद , 

 

पररच्छेद -२ 

व्यवसाय दताा सभबन्धी व्यवस्था  

५) व्यवसाय दताा प्रकृयाः  

क) व्यवसाय दताा गनुापननः प्रत्येक व्यिसावयिे गाईँकायमपाविकाको कायामियमा अ-अफ्नो व्यिसाय ऄवनिायम 

दताम गनुम पने छ ।  

ख) सचुना प्रकािन गररनेःव्यिसाय दताम तथा नविकरणको िावग िडा कायामिय माफम त तथा  स्थावनय संचारका 

माध्यमबाट सचुना प्रकाशन गररने छ ।  

ग) तोवकएको समय वभत्र व्यिसाय दताम गररनेः संचािनमा रहकेा सम्पणुम ऄवनिायमरुपमा दताम गनुम पने छ । व्यिसाय 

संचािन गरेको वमवतिे १ मवहना वभत्र ऄवनिायम व्यिसाय दताम गरर सक्ट्न ुपने छ ।    

६) दतााका लाशग अवश्यक कागजातहरः  

६.१ व्यिसाय दतामका िावग व्यिसायीहरुिे दहेायका कागजातहरु सवहत ऄनसुचुी ३ बमोवजमको ढाँचामा गाँईपायमपाविकाको 

कायामियमा वनिेदन पेश गनुम पने छ ।  

क) हािसािै वखचेको २ प्रवत फोटो ।  

ख) नागररताको प्रमाण पत्रको प्रवतविपी ।  

ग) िडा कायामियको वसफाररस ।  

घ) व्यिसाय संचािन हुने जग्गाको जग्जाधनी प्रमाण पत्र (िािपजुाम)को प्रवतविपी ।   

ङ) ऄकामको नाममा जग्गा भए व्यिसाय संचािन गनम वदने जग्गाधनीको मञु्जरुीनामा ।  
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च) ईद्योगको हकमा वसंधयारको मञ्चरुीनामा ।  

छ)  चारवकल्िा प्रमावणत । 

७) प्रमाण पत्र सभबनधी व्यवस्थाः 

क) मावथ ६.१मा ईल्िेवखत कागजात प्राप्त भइसके पिाप तोवकएको दस्तुर विइ कायामियिे ऄनसुवुच -१ बमोवजमको 

ढाँचामा दतामको प्रमाण पत्र वदइनेछ ।  

८) व्यवसाय नशवकरण सभबन्धी व्यवस्थाः  

       प्रत्येक व्यिसायीिे अवथमक बषमको श्रािण मवहनाको मसाधत सम्म अफ्नो व्यिसाय गाईँकायमपाविकाबाट नविकरण 

गररसक्ट्न ुपने छ । व्यिसाय नविकरणको प्रमाण पत्र कायामियिे व्यिस्था गरे बमोवजम हुने छ ।  

९) व्यवसाय दताा र नशवकरण िुल्क र पुनरावलोकन सभबन्धी व्यवस्थाः 

क) व्यिसाय दताम तथा नविकरण सम्बधधी शलु्क तथा दस्तरु राजश्व परामशम सवमवतको वसफाररसमा 

गाँईकायमपाविकािे वनधामरण गरे बमोवजम हुने छ ।  

ख) चािु अ.ि. को हकमा ऄनसुवुच २ मा ईल्िेवखत भए बमोवजमको व्यिसाय दताम शलु्क दस्तुर विइन ेछ ।  

ग) अ.ि. समाप्त भएपवछ व्यिसाय दताम तथा नविकरण शलु्कमा गाँईकायमपाविकािे पनुराििोकन गनम सवकने छ ।  

घ) ईपदाफा( ग) बमोवजम पनुराििोकन गररएको व्यिसाय दताम  तथा नविकरण  शलु्क सम्बधधी  जानकारी स्थावनय 

संचार माध्यम िा ऄधय कुनै माध्यमबाट सािमजवनक गररन ेछ ।  

 

 

पररच्छेद -३ 

ऄनुगमन तथा कारबाहीः  

१०) मुल्य सचुी सभबन्धी व्यवस्थाः  

सम्पणुम व्यिसायीहरुिे  ऄवनिायम रुपमा ईपभोक्ताहरुिे प्रस्ट संग दखे्न ेगरर मलू्य सचूी राख्न ुपन े छ ।   

११) बजार ऄनुगमन सभवनधी व्यवस्थाः 

क )यस गाईँपाविका वभत्र संचािन भएका व्यापार व्यिसायिाइ स्िच्छ, व्यिवस्थत बनाईन वनयवमत ऄनगुमन गररन ेछ 

। बजार ऄनगुमन सम्बधधी ऄधय व्यिस्था गनम गाँईपाविकािे बजार ऄनगुमन वनदमवशमका जारी गनम सक्ट्न ेछ ।  

१२)  दताा खारेजी र व्यवसाय बन्द सभबन्धी व्यवस्थाः 

दहेायका कायम गरेमा व्यिसायको दताम खारेजी िा व्यिसाय बधद गनम सक्ट्ने छ ।  

क) वनषेध गररएका सामग्रीहरु बचेविखन गरेमा ।  

ख) कािो बजारी गरेमा ।  

ग) गणुस्तरहीन सामग्रीहरु बेचवबखन गरेमा ।  

घ) म्याद नाघकेा सामग्रीहरु बचेविखन गरेमा ।  

ङ) चको मलु्यमा सामग्रीहरु बेचविखन गरेमा ।  

च) प्रदवुषत, फोहर सामग्रीहरु बेचविखन गरेमा ।  

१३) व्यवसाय नामसारी सभबन्धी व्यवस्थाः दहेायको ऄिस्थामा  व्यिसायिाइ नामसारी गनम सक्ट्ने छ । 

         शववरण                                                                                     दस्तुर िुल्क  



 

 

6 

क) अफ्नो व्यिसाय पररिारका सदस्यहरुको नाममा  ५००।- 

ख) अफ्नो व्यिसाय पररिारका सदस्य िाहके ऄरुको नाममा  १०००।- 

 

 १४) कारबाही र जररवाना सभबन्धी व्यवस्थाः 

(१) बजार ऄनगुमनको क्रममा दहेाएको ऄिस्था भवेटन गएमा दहेाय बमोवजमको तुरुधत जररिाना गररन ेछ ।  

 

   शववरण                                                                                                    जररवाना   

ग) तोकेको समयमा व्यिसाय नविकरण नगरेमा १०%प्रवतशत बक्ट्यौदा (हजमना) िाग्न ेछ ।  

घ) मलू्य सचूी नराखमेा १०००।- 

ङ) प्रमाण पत्र नराखमेा  १०००।- 

च) गणुस्तरहीन सामग्रीहरु बचेविखन गरेमा  ५०००।- 

छ) म्याद नाघकेा सामग्रीहरु बचेविखन गरेमा   १००००।- 

ज) बजार मलू्य भधदा चको मलू्यमा सामग्रीहरु बेचविखन गरेमा  १०००० ।- 

झ) प्रदवुषत फोहोर सामग्रीहरु बेचविखन गरेमा रु १००० (२)  ईपदाफा (१) बमोवजम जररिाना गररसके पिाप पवन कुन ै

व्यिसायिे अफ्नो कमजोरी सधुार नगरेको पाआएमा व्यिसायीिाइ सोही कसरु दोब्बर जररिाना गररने छ ।  

 

पररच्छेद - ४ 

१५) बाधा ऄड्काई सभबन्धी व्यवस्थाः  

क) यो कायमविधी कायामधियनिाइ थप व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाईन गाँईकायमपािकािे अिश्यकता ऄनसुार थपघट 

हरेफेर िा संशोधन गनम सवकने छ ।  

ख) यस कायमविधफको कायामधियनमा कुन ै बाधा ऄिरोध िा ऄस्पष्टता भएमा त्यस्तो िाधा ऄिरोध हटाईन 

गाईँकायमपाविकािे अिश्यकता ऄनसुार व्यिस्था गनम सक्ट्नछे ।  

१६) शविेष व्यवस्थाः  मावथ ऄधयत्र जनुसकैु व्यिस्था ईल्िेख गररएको भएता पवन प्रदशे काननु नबनधुजेि सम्म िा 

गाईँकायमपाविकािे बनाएको ऄको ऐन, काननुिे यसै कायाशवधीमा भएको व्यिस्था पणूम रुपमा सवक्रय रहन ेछ 
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ऄनसुचूी -१ 

दफा .... सँग सम्बधीत 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत  ज्य ू    वमवतः  ................ .....   

ऄवपवहमाि गाईँपाविका  

गाईँकायमपाविकाको कायामिय  

खण्डेश्वरी, दाचुमिा  

 

विषयः व्यिसाय दताम गरर पाईँ । 

महोदय, 

ईपरोक्त विषय सम्बधधमा वनिेदन यस प्रकार गदमछु की, ऄवपवहमाि गाईँपाविका िडा न. .....................................मा  

........................................................................नामकोव्यिसाय संचािन गनम आच्छुक रहकेोिे वनयमानसुार अिश्यक 

कागजात संिग्न रहकेो हुदा यो व्यिसाय दताम गररवदन हुन श्रीमान समक्ष यो वनिेदन पेश गदमछु ।  

अिश्यक कागजातहरुः  

१. हािसािै वखचेको २ प्रवत फोटो । 

२. रु १० को वटकट ।  

३. नागररता प्रमाण पत्रको प्रवतविपी । 

४. िडा कायामियको वसफाररस । 

५. व्यिसाय संचािन हुने जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पजुामको प्रवतविपी ।  

६. ऄकामको नाममा भएको जग्गामा व्यिसाय संचािन गनम वदएमा जग्गाधनीको मञ्जरुीनामा  िा सम्झौता । 

७. ईद्योगको हकमा सवधयारको मञ्जरुीनामा । 

८. चारवकिा प्रमावणत  िडा कायामियबाट ।  

९. रेकडम फाइि ।  

  

 शनवेदकः  

 नामः  

 ठेगाना 
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ऄनसुचूी- १ 

                                                                        सङग सम्बवधधत 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय ऄवधकृत  ज्य ू    वमवतः ................ .....   

ऄवपवहमाि गाईँपाविका गाईँकायमपाविकाको कायामिय  

खण्डेश्वरी, दाचुमिा  

सदुरूपविम प्रदशे, नेपाि ।  

शवषयः व्यवसाय नशवकरण गरर पाईँ । 

महोदय, 

ईपरोक्त विषय सम्बधधमा वनिेदन यस प्रकार गदमछुकी, ऄवपवहमाि गाईँपाविका िडा न. .....................................मा  

........................................................................नामको व्यिसाय वनयमानसुार अिश्यक कागजात संिग्न रहकेो हुदा यो 

व्यिसाय नविकरण गररवदन हुन श्रीमान समक्ष यो वनिेदन पेश गदमछु ।  

अिश्यक कागजातहरुः  

१. व्यिसाय दताम गरेको सक्ट्ि प्रमाण पत्र ।  

 

 शनवेदकः  

 प्रोपाइटरः  

 ठेगान 
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                                                  ऄनसुचूी -२ 

                                          ऄवपवहमाि गाईँपाविका 

गाईँकायापाशलकाको कायाालय 

खण्डेश्वरी, दाचुमिा 

सदुरुपविम प्रदशे नपेाि 

  वमवत:.................. 

पत्र संख्या: .......... 

दताम नं :............ 

दताम वमवत : ........... 

शवषय : प्राइभेट फमा दताा प्रमाण पत्र । 

व्यवसाय/फमाको नाम ............. 

प्रोप्राआटरको नाम :….............. 

घरधनीको नाम : …........... 

व्यवसाय रहेको स्थान : ................ 

व्यवसाय रहेको बाटोको नाम:............. 

व्यवसाय रहेको घर नं :......... 

कूल पूँजी: ….............. 

2h 

 

 

 

क्र स ं व्यवसायको प्रकार 
व्यवसायको 

प्रकृशत 
वडा नं दताा नं 

टोलको 

नाम 
बाटोको नाम घर नं 

१ 

 

 

 

       

नोट : यो प्रमाणपत्र ऄवपवहमाि गाईँपाविका प्राआभेट फमम रवजष्ट्रेशन कायमिीधी २०७५ को दफा ६ बमोवजम प्रदान गररएको छ  । 

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

व्यवसायीको दस्तखत                                                                     प्रमुख प्रिासकीय ऄशधकृत  

पत्र संख्या: 

दताम नं:                                                                                   वमवत: 

 

 

 

 

 

व्यवसायको इमले: 

फोन नं:….............. 

प्यान न:ं 
 

दर्ाा रहकेो अन्य ननकाय: 

ननकाय: 

दर्ाा न:ं 

नमनर्: 
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नशवकरण शमशत ऄसलुी अ.व. रशसद नं दस्तखत कैशफयत 

    ...... ऄसार मसाधत 

सम्म नविकरण 

गररएको छ । 

     

     

     

     

नोट: यो प्रमाण पत्र जारी भएको वमवतिे एक िषमसम्मका िावग िहाि रहन ेहुदँा प्रत्येक िषम श्रािण मसाधतवभत्र वनयमानसुार 

नविकरण नगराएमा जररिाना तथा थप दस्तरू िाग्नछे । 

ऄवपवहमाि गाईँपाविका सदुरुपविम प्रदशे नपेाि  इमिे:apihimaldarchula@gmail.com 
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५० १० ५०० 

१०० २० २००० 

२०० २५ ५००० 

३०० ३० ९००० 

५०० ४५ २२५०० 

१००० ५० ५०००० 

१५०० ५० ७५००० 
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cg';"rL– ३ 

 

-bkmf ४ ;+u ;DalGwt_ 

 

व्यवसायकरः 

सञ्चालन पूँशजका अधारमा 

५९ नयाँ व्यिसाय दताम 

१िाख सम्म १०००.०० 

१ िाख १ दवेख २ िाख सम्म १५००.०० 

२ िाख १ दवेख ३ िाख २०००.०० 

३ िाख १ दवेख ४ िाख २५००.०० 

४िाख१दवेख५िाख ३०००.०० 

५ िाख १ दवेख १० िाख ५०००.०० 

१० िाख १ दवेख २० िाख ७०००.०० 

६१ व्यिसाय नविकरण 

सबै (मवदरा र सवूतमजधय िाहके) ५००.०० 

 (मवदरा र सवूतमजधय)  ३०००.०० 

 (मवदरा र सवूतमजधय) वसफाररस  १००.०० 

 बक्ट्यौदा (हजमना )  १०% िाग्न ेछ ।  

घ िगम इजाजत पत्र (ठेक्ट्का िाइसेधस  )   

पूँशज नखुलेको र शवशिष्ठ प्रकृशतकाः 

६७ मवदरा पसि 

वितरक ५००००.०० 

थोक ३५०००.०० 

खदु्रा ५०००.०० 

६८ चरुोटवबडी सतुी जधय पदाथम 

वितरक ४०००.०० 

थोक ३०००.०० 

खदु्रा २५००.०० 

६९ हल्कापेय पदाथम 

वितरक ०.०० 

थोक ०.०० 

खदु्रा १०००.०० 

७० सनुचादीपसि 
थोक १००००.०० 

खदु्रा पसि र मममत ५०००.०० 

७१ औषधीपसि 

थोक १००००.०० 

खदु्रा डाक्ट्टर भएको २०००.०० 

६ माछामास ुविक्री पसि   १५००.०० 

७ अयिेुवदक औषधी पसि   ५००.०० 

८ एग्रोभेटपसि 
थोक १५००.०० 

खदु्रा २०००.०० 
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९ स्टेशनरीतथा पसु्तक पसि 
थोक १५००.०० 

खदु्रा १०००.०० 

१० छपाआतथा प्रकाशन 
ऄफसेट प्रेस १००००.०० 

साधारण प्रेस ५०००.०० 

११ कस्मेवटक पसि   ५००.०० 

१२ मोटरपाटमस ्
थोक ५०००.०० 

खदु्रा ३०००.०० 

१३ प्िाआतथा ग्िास 
थोक ५०००.०० 

खदु्रा ३०००.०० 

१४ कपडा/फेधसी/जतु्ताचप्पि/ब्यागपसि 
थोक ३०००.०० 

खदु्रा २०००.०० 

१५ 
धागोटाक पसि 

 

थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

१६ 
आिेक्ट्रोवनक्ट्सपसि (मोबाआि, घडी, क्ट्यािकुिेटर, 

ऄवडयो, वभवडयो अवद) 

वितरक १००००.०० 

थोक ५०००.०० 

खदु्रा २०००.०० 

१७ हाडमिेयर/मवेसनरी/स्यावनटरी/माबमिपसि थोक १५०००.०० 

खदु्रा १००००.०० 

१८ पेरोवियमपदाथम 

पेरोि पम्प २००००.०० 

पेरोि विक्री केधद्र ५०००.०० 

ग्याँस वसविधडर सब वडिर ५०००.०० 

मरितेि मात्र विक्री १०००.०० 

१९ वस्टिऄल्मवुनयम पसि 
थोक ५०००.०० 

खदु्रा २०००.०० 

२० फवनमचर 
थोक १००००.०० 

खदु्रा ५०००.०० 

२१ ढुंगा तथा वगिी बािुिा विक्री वितरण गन े स्थानीयिाइ २५००० ५००००.०० 

२२ कपडावसिाआ कटाआ 
टेिररङ अधवुनक ५००.०० 

हाते मवेसन  ५००.०० 

२३ स्नकुर तथा पिु हाईस   १००००.०० 

२४ क्ट्यारेम बोडम   ५००.०० 

२५ पश ुअहार विक्री केधद्र   १०००.०० 

२६ वकरानापसि 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

२७ फिफूि/तरकारीपसि थोक १०००.०० 
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खदु्रा ५००.०० 

२८ ईपहार/वगफ्ट/खेिौनापसि 
थोक १०००.०० 

खदु्रा ५००.०० 

२९ भाडापसि (स्टीि, प्िावस्टक, ऄल्मवुनयम सबैथरी) 
थोक १०००.०० 

खदु्रा १०००.०० 

३० माटाको भाडा पसि थोक, खदु्रा ५००.०० 

३१ 
विशेषज्ञपरामशम तथा ऄधय व्यिसायी सेिा 

 

वचवकत्सक १००००.०० 

कधसल्टेधट सेिा (आवधजवनयररङ) १००००.०० 

काननु व्यिसायी ि फमम १००००.०० 

िेखापरीक्षण व्यिसायी १००००.०० 

दधत वचवकत्सक 

 १००००.०० 

ऄनसुधधानकताम परामशमदाता १००००.०० 

पश ुवचवकत्सक डक्ट्टर १००००.०० 

रोजगार सेिा १००००.०० 

३२ ढुिानी तथा राधसपोटम   ५०००.०० 

३३ पेधटर/साआनबोडम िेख्न े   १०००.०० 

३४ खोटो व्यिसायी   ५०००.०० 

३५ जग्गा व्यिसायी   १००००.०० 

३६ वनमामण व्यिसायी   १००००.०० 

३७ यस िगीकरणमा नपरेका व्यिसायको हकमा   ५०००.०० 

३८ कृवषक समहु तथा मवहिा समहु  सामवुहक  

५०० 

 

ईत्पादनमूलकईद्योग   

३९ ग्रीि ईद्योग   ५०००.०० 

४० जतु्ता ईद्योग   ५०००.०० 

४१ 

घरेिु कुवटर ईद्यग ऄगरित्ती, मैनित्ती, टीकी, ऄचार तथा 

ऄधय कुवटर)   ५००.०० 

४२ कपडा तथा गामेधट ईद्योग   १००००.०० 

४३ वसरक डसना ईद्योग पसि   २०००.०० 

४४ कुटानी/पिेानी वमि   १०००.०० 

४५ मसिा वमि   १०००.०० 

४६ डेरी ईद्योग/व्यिसाय   १०००.०० 

४७ ईपभोग्यिस्तु ईत्पादन ईद्योग 
कुवकज नडुल्स १५००.०० 

दािमोठ पाईरोटी चाईवमन २०००.०० 
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पापड वचप्स १०००.०० 

४८ िनजधयईद्योग 
स वमि प्िाआईड ईद्योग ५०००.०० 

काठ विक्री वडपो ५०००.०० 

४९ क्रसर-कंवक्रट-आटा भि्टा ईद्योग स्थानीयिाइ २५००० ५००००.०० 

५० ढाकाटोपी पवस्मना ईद्योग   ५०००.०० 

५१ सवुतमजधय ईद्योग   २००००.०० 

५२ होटििज रेषु्टरेधट 

होटि र िज ३०००.०० 

भोजनािय १०००.०० 

वमठाइ पसि १०००.०० 

पाटी प्यािेस ५०००.०० 

रेषु्टरेधट बार ५०००.०० 

वचया र खाजा पसि ५००.०० 

खाना, खाजा नास्ता पसि ५००.०० 

५३ टेधट हाईस   ५०००.०० 

 ०.०० 
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