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घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
“घ” वगगको लनभागण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामगववलध २०७७ 

स्थानीम स्तयको ववकास लनभागणभा लनजी ऺेत्रको ऻान य ववषशेऻताराई उऩमोग गनग तथा सावगजलनक 
खयीदको भरुबतू ववशेषताहरुराई अऺुण याखी सावगजलनक लनभागणको ऺेत्रभा ऩायदर्शगता, स्वच्छता, 
ईभान्दायीता, जवापदेहीता, ववश्वसलनमता तथा बेदबाव यवहत प्रलतस्ऩधाग तथा श्रोत साधनको उच्चतभ 
उऩमोग जस्ता उद्धेश्महरु हालसर गनग सावगजलनक लनभागणभा लनजी ऺेत्रको सहज ऩहुॉचको रालग स्थानीम 
सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा २ को छ (१०) रे ददएको अलधकाय प्रमोग 
गयी घयऩझोङ गाउॉऩालरकारे मो कामगववलध जायी गयेको छ । 

(१) इजाजतऩत्र प्राप्त नगयी सावगजलनक लनभागण कामग गनग नहनुे्      प्रचलरत काननुभा अन्मथा व्मवस्था 
बएको वाहेक मस कामगववलध फभोर्जभ इजाजतऩत्र प्राप्त नगयी “घ” वगगको लनभागण व्मवसामीको नाभफाट 
कसैरे ऩलन सावगजलनक लनभागण कामग गनग गयाउन हुॉदैन । 

(२) नमाॉ इजाजतऩत्र सम्वन्धी व्मवस्था् (१) सावगजलनक लनभागण कामग गनग चाहने लनभागण व्मवसामीरे 
अनसूुची–१ फभोर्जभको ढाॉचाभा सावगजलनक लनभागण कामग गनग इजाजतऩत्रको रालग मस घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकाको कामागरमभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभऺ दयखास्त ददन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोर्जभ ऩनग आएका दयखास्तहरु प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे अनसूुची ५ 
वभोर्जभको  मोग्मता बए/नबएको सम्वन्धभा तऩलसरको ३ सदस्मीम जाॉचफझु सलभलतफाट जाॉचवझु 
गयाउन ुऩनेछ । 

सॊमोजक् लसलबर ईर्न्जनीमय  

सदस्म्प्रशासन शाखा प्रभखु 

सदस्म् सव ईर्न्जनीमय  

(३) दपा (२) को उऩदपा (२) अनसुायको सलभलतरे गयेको लसपारयस सवहत प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे इजाजतऩत्र प्रदान गने लनणगमका रालग कामगऩालरकाको वैठकभा ऩेश गनुगऩने छ । 

(४) उऩदपा (२) फभोर्जभ सलभलतको लसपारयस सवहत न्मनुतभ मोग्मता ऩगेुका लनभागण व्मवसामी पभग 
/कम्ऩनीहरुको इजाजतऩत्र कामगऩालरकाको लनणगम वभोर्जभ घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतरे इजाजतऩत्र फाऩत अनसूुची २ फभोर्जभको दस्तयु लरई लनजराई अनसूुची ३ फभोर्जभको 
ढाॉचाभा इजाजतऩत्र प्रदान गनेछ । 

 (३) इजाजतऩत्रको अवलध य नवीकयण् (१) दपा २ फभोर्जभ प्रदान गरयएको इजाजतऩत्र दपा ४ 
फभोर्जभ खायेज बएको वा प्रचलरत काननुभा अन्मथा व्मवस्था बएको अवस्थाभा फाहेक चार ुआलथगक 
वषगको अन्मसम्भ भात्र भान्म यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोर्जभ इजाजतऩत्रको अवलध सभाप्त बएका प्रत्मेक लनभागण व्मवसामीरे 
इजाजतऩत्रको अवलध सभाप्त बएको ३ भवहना लबत्र प्रचलरत काननु फभोर्जभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
तहराई लतनुगऩने कय लतयी सकेको प्रभाण स्वरुऩ सम्फर्न्धत सॊघीम/प्रदेश/स्थानीम कय कामागरमफाट 
प्राप्त कय चकु्ता प्रभाणऩत्र (कम्तीभा अर्घल्रो आ.व.भा प्राप्त गयेको), पभग वा कम्ऩनीको दताग 
नववकयण सवहत घयऩझोङ गाउॉऩालरकाभा तोवकए वभोर्जभको दस्तयु लतयी नववकयण गयाउन ुऩनेछ । 
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इजाजत ऩत्र नववकयण गनग  घयऩझोङ गाउॉऩालरकाभा कागजात ऩेश गदाग अनसूुची ३ वभोर्जभको ऩास 
वकु बयी अर्घल्रो आलथगक वषगको सो पभग वा कम्ऩनीरे आपुरे गयेको कामगहरुको अद्यावलधक वववयण 
सभेत ऩेश गनुग ऩने छ । मसयी अनसूुची ३ वभोर्जभको ऩास वकु वववयण अद्यावलधक नगने पभग वा 
कम्ऩनीको इजाजत ऩत्र नववकयण गनग घयऩझोङ गाउॉऩालरका वाध्म हनुेछैन ।   

 (३) उऩदपा (२) फभोर्जभको म्माद नाघेको छ भवहनालबत्र सफै प्रकृमा ऩयुा गयी इजाजतऩत्र 
नवीकयण गयाउन चाहने लनभागण व्मवसामीरे नववकयण गने भाग गयेभा तोवकए फभोर्जभको थऩ दस्तयु 
लरई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे इजाजतऩत्र नवीकयण गरयददनेछ । 

(४) ईजाजतऩत्र नवीकयण दताग वकताफ घयऩझोङ गाउॉऩालरकाफाट लनभागण व्मवसामी पभग 
/कम्ऩनीहरुराई ददइएको इजाजतऩत्रहरुको वववयण स्ऩष्ट रुऩभा खरुाई अनसूुची - २ फभोर्जभको 
ईजाजतऩत्र नवीकयण दताग वकताफभा कामागरमरे रगत याख्न ुऩछग ।     

(४) इजाजतऩत्रको खायेजी् (१) देहामको अवस्थाभा घयऩझोङ गाउॉऩालरकारे लनभागण व्मवसामीको 
इजाजतऩत्र खायेज गनग सक्नेछ् 
(क) झठु्ठा वववयण ऩेश गयी इजाजतऩत्र प्राप्त गयेको प्रभार्णत बएभा, 
(ख) सावगजलनक लनभागण कामग गने वा गनग ऩाउने उदे्दश्मरे नेऩार सयकाय तथा सॊगदठत सॊस्थाभा झठु्ठा 
वववयण ऩेश गयको सम्वर्न्धत लनकामवाट रेर्ख आएभा,  
(ग) सावगजलनक लनकामसॊग बएको सम्झौता वभोर्जभ कामग सम्ऩन्न नगयेको वा सम्झौताको गर्म्बय 
उल्रॊघन बएको सम्वर्न्धत लनकामवाट रेर्ख आएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोर्जभ इजाजतऩत्र खायेज गनुग अर्घ सम्फर्न्धत लनभागण व्मवसामीराई स्ऩष्टीकयण 
ऩेश गनग भनालसफ भावपकको भौका ददइने छ ।  

(३) दपा ३ को उऩदपा (३) फभोर्जभको म्मादलबत्र नवीकयण नबएको इजाजतऩत्र स्वत् खायेज हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (१) वा (३) फभोर्जभ इजाजतऩत्र खायेज बएकोभा घयऩझोङ गाउॉऩालरकारे त्मसको 
जानकायी सम्फर्न्धत पभग वा व्मर्क्त वा कम्ऩनी दताग गने कामागरमराई ददनेछ ।  

(५) इजाजतऩत्रको प्रलतलरऩी ददन ेव्मवस्था्   कुनै लनभागण व्मवसामीरे इजाजतऩत्र हयाए वा नालसएको 
कायणफाट इजाजतऩत्रको प्रलतलरऩी ऩाउन लनवेदन गयेभा तोवकए फभोर्जभको दस्तयु लरई इजाजतऩत्रको 
प्रलतलरऩी ददन ुऩनेछ । 

(६) नाभसायी गने व्मवस्था् कुनै पभग वा कम्ऩनी सो पभग वा कम्ऩनीको प्रोप्राइटयरे ववक्री गनग 
चाहेभा वा अन्म व्मर्क्तरे खरयद गनग चाहेभा खरयद गने प्रोप्राइटयरे अनसूुची ४ फभोर्जभको व्मवस्थाऩन 
य तोवकए फभोर्जभको याजश्व दार्खरा गयेऩलछ इजाजतऩत्र नाभसायी गरयददन ुऩनेछ । 

(७)  प्रचलरत कानून फभोर्जभ हनुे्  मस कामगववलधभा रेर्खए जलत मसै फभोर्जभ य अन्मको हकभा 
प्रचलरत काननु फभोर्जभ हनुेछ । 

(८) फचाउ्  मस अर्घ प्रचलरत कानून फभोर्जभ दताग बएका ठेक्का वन्दोवस्ती सम्फन्धी पभग तथा 
कम्ऩनीहरुराई ददइएको इजाजतऩत्रहरु मसै कामगववलध फभोर्जभ ददइएको भालननेछ । 

-0- 
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अनसूुची -१ 

कामगववलधको दपा (२) को उऩदपा (१) सॊग सम्फर्न्धत 

ईजाजतऩत्रको रागी ददइने दयखास्त 

 

 

 

लफषम् ईजाजतऩत्र ऩाउॉ बन्ने फाये । 

 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतज्मू, 
घयऩझोङ गाउॉऩालरका, 
गाउॉ कामगऩालरकाको कामागरम, 
जोभसोभ, भसु्ताङ । 

मस घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको “घ” वगगको लनभागण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामगववलध २०७७ फभोर्जभ सावगजलनक लनभागण 
कामग गनगका रालग ईजाजतऩत्र ऩाउॉन लनम्न वववयण बयी मो दयखास्त ऩेश गरयएको छ । 

१. दयखास्त ऩेश गने पभग वा कम्ऩनीको  

नाभ्     ठेगाना्    ऩोष्टफक्स् 
टेलरपोन नॊ.:    फ्माक्स नॊ.:   ईभेर् 

२. पभग वा कम्ऩनीको प्रकृलत् 
प्राइबेट लरलभटेड कम्ऩनी  

ऩर्लरक लरलभटेड कम्ऩनी  

एकरौटी  

साझेदायी  

३. सम्ऩकग को रालग पभग वा कम्ऩनीको आलधकायीक व्मर्क्तको 
नाभ्     ठेगाना्    ऩोष्टफक्स् 
टेलरपोन नॊ.:     फ्माक्स नॊ.:   ईभेर् 

४. पभग वा कम्ऩनीको वववयण 

दताग नॊ.:   दताग लभलत्  अलधकृत ऩूॉजी् 
जायी ऩूॉजी्   दताग गने कामागरमको नाभ य ठेगाना् 

५. इजाजतऩत्र लरन चाहेको वगग्  "घ" 

६. साभवुहकयण हनु चाहेको सभूह् 
७. आलथगक श्रोत वववयण् 

 यकभ ववत्तीम सॊस्था/फैंकको नाभ 
स्थामी ओबयड्राफ्ट   

भदु्दती खाता   

चल्ती खाता   

फचत खाता   

उल्रेर्खत वववयण फाहेक अन्म वववयण बए छुटै्ट ऩेश गनग सवकनेछ । 

८. काभदायको वववयण 

 

दरखास्तवालाको फोटो 
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(क) प्राववलधक् 
(ख) अप्राववलधक् 
(ग) अन्म् 

प्राववलधक कभगचायीको Certificate को प्रलतलरऩी तथा लनजको भञ्जुयीनाभा ऩेश गनुगऩनेछ । 

९. आफ्नो स्वालभत्वभा यहेको लनभागण सम्फर्न्ध साधन भेर्शनको औजायको वववयण्  

लस.नॊ. नाभ तथा वववयण दताग नॊ. ऺभता सॊख्मा भूल्म खरयद लभलत अन्म व्महोया 
       

       

       

       

द्रष्टव्म् मस वववयणभा उल्रेर्खत सवायी साधन तथा भेर्शनयी औजायहरुको स्वालभत्वको कागतजात दताग प्रभाणऩत्र उक्त 
भेर्शनयी औजायहरु चार ुहारतभा यहेको छ बने भेकालनकर ईर्न्जलनमयद्धाया प्रभार्णत बएको हनुऩुछग । 

१०. मस अर्घ सम्ऩन्न गयेको काभको वववयण्- 
लस.नॊ. लनभागण सम्फर्न्ध काभको 

प्रकृलत 

काभ गयेको सार यकभ ठेक्कादाता 
कामागरमको नाभ 

काभको अवस्था, 
प्रगलत प्रलतशतभा 

      

      

      

      

११. कयचकु्ता गयेको प्रभाणऩत्र्- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
मस दयखास्त पायाभभा उल्रेर्खत सम्ऩणुग व्महोया दठक साॉचो छ । झठु्ठा ठहये काननु फभोर्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

लनभागण व्मवसामीको छाऩ 

 
 

 

 

        दयखास्तवाराको्- 
        दस्तखत् 
        नाभ,थय् 
        ठेगाना् 
        लभलत् 
        सम्ऩकग  भो.नॊ./टे.पो.नॊ. : 
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अनसूुची -२ 

कामगववलधको दपा (२) को उऩदपा (१) य दपा (३) को उऩदपा (३) सॊग सम्वर्न्धत  

घयऩझोङ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामगऩालरकाको कामागरम 

जोभसोभ, भसु्ताङ । 

          गण्डकी प्रदेश, नेऩार  

ईजाजतऩत्र 

 

ईजाजतऩत्र नॊ..................       लभलत्...............................  
 

 “घ” वगगको लनभागण व्मवसामी इजाजतऩत्र सम्वर्न्ध कामगववलध, २०७७ को दपा (२) को उऩदपा (४) वभोर्जभ 
लनभागण व्मवसाम गनग .....................................................................र्स्थत कामागरम 
बएको................................................................................. पभग वा कम्ऩनीराई इजाजतऩत्र प्रदान 
गरयएको छ ।  

ईजाजतऩत्र ददनेको्  
दस्तखत् 

       “घ”       नाभ् 
ऩद् 
लभलत् 
कामागरम् 

 

नवीकयण गने कामागरमको 
नाभ 

नवीकयण गयेको 
लभलत 

नवीकयण वहार यहन े
अवलध 

नवीकयण दस्तयु 
बौचय नॊ. य लभलत 

नवीकयण गने 
अलधकायीको दस्तखत 

     

     

 

ईजाजतऩत्र नवीकयण दताग वकताफ  
घयऩझोङ गाउॉऩालरका,  

गाउॉ कामगऩालरकाको कामागरम, जोभसोभ, भसु्ताङ । 

 

लनभागण व्मवसामको नाभ ठेगाना्   व्मवसाम दताग नॊ.M   व्मवसाम दताग लभलत् 
ईजाजतऩत्र नॊ.M 
प्रो.===============================       वगग् - "घ" 

l;=g+= gljs/0f ePsf] 

ldlt 

O{hfht kq 

gljs/0f b:t'/sf] 

/l;b g+=  

gljs/0f 

b:t'/ 

b:t'/ a'emfPsf] 

ldlt 

gljs/0f axfn /xg] 

cjlw 

gljs/0f ug]{ 

clwsf/Lsf] b:tvt 

s}lkmot 
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अनसूुची-३ 

 

 

  

s|=;+ cfof]hgfsf] gfd 
;f{j{hlgs  

lgsfosf] ljj/0f 

;+o'Qm  

pks|dsf]  

gfd -olb  

ePdf_ 

z]o/  

- % _ 
7]Ssf ljj/0f 

;fj{hlgs  

lgsfosf]  

tkm{jf6 x:tfIf/  

ug{]  

kbflwsf/Lsf]  

ljj/0f 

;dofjlw yk  

ljj/0f-olb  

ePdf_ 

Variation  sf]  

ljj/0f -olb  

ePdf_ 

k|ult ljj/0f 
7]Ssf ;DkGg  

ljj/0f 
s}lkmot  

s_ 7]Ssf /sd s_ gfd M s_ yk ;doM 

s_  Variation  

kl5sf]  

ContractAmo 

unt 

s_;DkGg /sd  

M 

s_ clGtd 7]Ssf  

/sd M 

========================= 
======================== 

= 

======================== 

= 
========================= 

v_;Demf}tf ldlt M v_kb M s_ gfd M 

s_  Variation  

sf] lg0f{o ug{]  

kbflwsf/L sf] gfd  

M 

v_;DkGg ldlt  

M 
v_;DkGg ldlt M 

================== ================== 
======================= 

== 
========================= 

======================== 

= 
========================= 

u_7]Ssf cjlw u_x:tfIf/ v_kb M v_kb M u_ ;DkGg  % 

==================== ==================== ================== ================== ================== 

3_5fk u_x:tfIf/ u_x:tfIf/ 3_gfd M 3_gfd M 

==================== ==================== ==================== ================ ================ 

3_lg0f{o ldltM 3_5fk kb M kb M 

================== ================== 

5fk ==================== x:tfIf/ x:tfIf/ 

==================== ==================== ==================== 

5fk 5fk 

==================== ==================== 

lgdf{0f Joj;foLjf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f - kf;j's_ 
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अनसुचुी - ४ 
“घ” वगगको लनभागण व्मवसामीको रालग आवश्मक मोग्मता 

१. आलथगक ऺभता् कम्तीभा रु. ऩाॉच राख रुऩैमाको चार ु ऩूॉजी देखाई उद्योग ववबाग वा घयेर ु तथा साना उद्योग 
कामागरमभा दताग बएको हनु ुऩनेछ । 

२. भखु्म जनशर्क्त वववयण् भान्मता प्राप्त र्शऺण सॊस्थाफाट लसलबर इर्न्जलनमयीङ ववषमभा कर्म्तभा प्रभाणऩत्र तह उत्तीणग 
एक जना प्राववलधक, कुनै ऩलन ववषमभा प्रभाणऩत्र तह उत्तीणग एक जना प्रशासलनक य वार्णज्म शास्त्र/अथगशास्त्रभा प्रभाणऩत्र 
तह उत्तीणग एक जना जनशर्क्तको सेवा ऩूया सभम प्राप्त हनुे व्मवस्था हनु ुऩनेछ । 

३. भेशीन य उऩकयण् 
(क) विऩय वा टमाक्टय् एक थान 

(ख) लभक्सय् एक थान 

(ग) Theodolite /Level Machine/total station:  एक थान 
(घ) वाटय ऩम्ऩ् तीन थान 

(ङ) बाइफेय्टय् तीन थान 

नाभसायी सम्फन्धभा्  

१. कम्ऩनी दताग बएको लनकामफाट कम्ऩनीको स्वालभत्व नाभसायी गयेको प्रभाणऩत्रहरु, 
२. आन्तरयक याजश्व ववबाग/कामागरमभा ऩयुानो दतागको कय चकु्ता प्रभाणऩत्र नमाॉ कम्ऩनीको कयदाता प्रभाणऩत्र , 
३. मस कामगववलध अनसुाय दताग बएका ईजाजत ऩत्र नाभसायी गनुग ऩने बएभा कामगववलधभा उल्रेर्खत दताग गदागका 

उऩकयण तथा जनशर्क्त हस्तान्तयण बएको कागतजात वा कामगववलधभा व्मवस्था गये अनसुायको जनशर्क्त वा 
उऩकयण, 

४. लनभागण व्मवसामी ऐन, २०५५ अनसुाय दताग हुॉदा बएका लनभागण व्मवसामीको हकभा नाभसायी गनुग ऩयेभा लनभागण 
व्मवसामी ऐन, २०५५ अनसुाय दताग हुॉदा ऩेश गये फभोर्जभका जनशर्क्त य उऩकयण ऩेश गनुगऩनेछ । 

द्रष्टव्म् 
१. भेर्शन य उऩकयणको फीभा गयेको कागजातहरु ऩेश गनुग ऩनेछ । 

२. भालथ उर्ल्रर्खत मार्न्त्रक उऩकयणहरु ठीक अवस्थाभा बएको कुया भेकालनकर ईर्न्जलनमरयङ ववषमभा कम्तीभा स्नातक 
तहको शैर्ऺक मोग्मता बएको नेऩार ईर्न्जलनमसग एशोलसएशनको सदस्मता प्राप्त भेकालनकर ईर्न्जलनमयरे प्रभार्णत गयेको 
हनु ुऩनेछ । 

३. भालथ उर्ल्रर्खत मन्त्र उऩकयणहरु दताग बएको लभलतरे घटीभा दईु वषगसम्भ फेचलफखन गनगऩाइने छैन । 

४. ऩन्र वषग बन्दा फढी ऩयुानो मन्त्र उऩकयणहरु लनभागण व्मवसामीको स्तय फवृद्ध तथा नमाॉ दताग हनुे प्रमोजनको रालग भान्म 
हनुे छैन । 

५. पभग वा कम्ऩनीको कामागरम आफ्नै स्वालभत्वको घय वा जग्गाभा स्थाऩना गरयएको बएभा त्मस्तो घय वा जग्गाको 
जग्गाधनी प्रभाणऩत्र य सम्ऩलत कय वा बलूभकय (एवककृत सम्ऩर्त्त कय) लतयेको यलसद य घय जग्गा बाडाभा बएभा सम्ऩलत 
कय वा बलूभकय (एवककृत सम्ऩर्त्त कय) य घय वहार कय लतयेको यलसदको प्रभार्णत प्रलतलरऩी । 

६. जे. लस. वव. एक थान । (और्चत्मताको आधायभा) 
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अनसूुची - ५ 

कामगववलधको दपा (३) को उऩदपा (२) सॊग सम्वर्न्धत 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत ज्मू,  

घयऩझोङ गाउॉऩालरका, गाउॉ कामगऩालरकाको कामागरम, 
जोभसोभ, भसु्ताङ । 

लफषम्-  ईजाजत –ऩत्र नववकयण गयी ऩाऊ बन्न ेफाये । 

मस घयऩझोङ गाउॉऩालरका कामागरमको कामगववलध २०७७ फभोर्जभ लनभागण व्मवसाम सन्चारन गने ईजाजतऩत्र नववकयण 
गनगको रालग देहाए फभोर्जभ लफवयण खरुाई मो दयखास्त ऩेश गयेको छु । 

 

१. लनभागण व्मवसामको (पभग वा कम्ऩनी) को 
(क) नाभ :- 
(ख) ठेगाना :-  

(ग) ऩोष्ट फक्स नॊ. :-  

(घ) टेलरपोन नॊ. :-  

(ङ) फ्माक्स नॊ. :- 

 (च) ईभेर :- 

२. लनभागण व्मवसामको दताग गने कामागरमको 
(क) नाभ :-  

(ख) ठेगाना :- 

३. लनभागण व्मवसामको  

(क) प्रभाणऩत्र  नॊ. :-  

(ख) दताग लभलत :- 

(ग) ईजाजतऩत्र नॊ. :-  

(घ) ईजाजतऩत्र जायी बएको लभलत :- 

(ङ) ईजाजतऩत्र जायी गने कामागरम :- 

४. (क) नऩेार लनभागण व्मवसामी भहासॊघको  

(क) सदस्मता नॊ. :- 

(ख) नववकयण लभलत :- 

५. ईजाजतऩत्र नववकयण दस्तयु/थऩ वाऩत  

रु................................अऺेरुऩी.............................................. जम्भा गयेको .........................फैंकको सक्कर 
बौचय/कम््मटुय यलसद नॊ. सक्कर मसैसाथ सॊरग्न छ । 

७. मस दयखास्त पायाभभा उल्रेर्खत सम्ऩूणग व्महोया ठीक छ । झठु्ठा ठहये काननु फभोर्जभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

लनभागण व्मवसामको छाऩ 

 

     लनभागण व्मवसामको तपग फाट दयखास्त ददनेको  

     नाभ :- 
     ऩद :- 
     दस्तखत :-  

लभलत :- 
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अनसूुची - ६ 

कामगववलधको दपा (३) को उऩदपा (२) सॊग सम्वर्न्धत 

"घ" वगगको ईजाजतऩत्र नवीकयण गदाग ऩेश गनुगऩने कागतजातहर् 
१. लनवेदकको तोवकए फभोर्जभको लनवेदन । 

२. उद्योग दताग प्रभाणऩत्र /PAN दताग प्रभाणऩत्रको प्रभार्णत प्रलतलरऩी । 

३. कय चकु्ता प्रभाणऩत्रको प्रलतलरऩी । 

४. एवककृत कय वा सम्ऩर्त्त कय वा बलूभ कय लतयेको यलसदको प्रभार्णत प्रलतलरऩी । 

५. घय बाडाभा लरएको बए घय वहार कय लतयेको यलसदको लनस्सा य कम्तीभा २ वषग घयबाडा लरएको 

सम्झौता ऩत्र । 

६. प्रोऩाईटय वा सॊचारकको नागरयकताको प्रलतलरऩी । 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

        

       


