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 "यशोधरा गाउँपालिकाको "घ" वगगको निर्ागण व्यवसायी 
इजाजतपत्र (प्रथर् संसोधि),२०७९ 

प्रस्तावनााः 
प्रस्ताविााः- यशोधरा गाउँपालिकाको "घ" वगगको निर्ागण व्यवसायी 
इजाजतपत्र सम्बन्धध कायगववधध २०७५ संसोधि गिग बधछिीय भएकोि े
यो कायगववधध प्रथर् संसोधि २०७९ गाउँकायगपालिकाि ेयो कायगववधध 
संसोधि गरेको छ । 
संक्षिप्त िार् र प्रारम्भाः- 

(क) यस कायगववधधको िार् "यशोधरा गाउँपालिकाको "घ" 
वगगको निर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र (प्रथर् संसोधि - 
२०७९ रहेको छ । 

(ख) यो कायगववधध यशोधरा गाउँपालिकाका िेत्रभर 
िागु हुिेछ । 

(ग) यो कायगववधध स्थािीय राजपत्रर्ा प्रकाशि भएपनछ 
तुरधत प्रारम्भ हुिेछ । 

 
 



 v08M ^_ ozf]w/f ufpFkflnsf ;+VofM !_  ldltM c;f]h )& ut] @)&( 

 

 

 
2 

 

कार्यविधिको नामः र्शोिरा गाउँपालिकाको "घ" िगयको 
ननमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बन्िी कार्यविधि, २०७५ 

(पहििो संसोिन २०७९) 

 
क्र.सं. अनुसूधि / 

दफा / बुदा 
साविकको व्र्िोरा संसोिन प्रस्ताि कारण 

१. बुदा नं.२  

नर्ाँ 
इजाजतपत्र 
सम्बन्िी 
व्र्िस्था को 
दफा २ 

बुदा िं.२ को दफा २ 
र्ा अिुसूधि-५ 
बर्ोन्जर् योग्यता 
भए िभएको 
सम्बधधर्ा लसलभि 
इगन्धजनियर / सब 
इगन्धजनियर सहहत 
सदस्य भएको 
सलर्नतवाट जाँिबुझ 
गराउिु पिेछ । 

बुदा िं.२ को 
दफा २ र्ा 
अिुसूधि-५ 
बर्ोन्जर् 
योग्यता भए 
िभएको 
सम्बधधर्ा जाँि 
बुझ गिग देहाय 
बर्ोन्जर् 
सलर्नत रहिेछ 
। 
संर्ोजक - 
प्रमुख 
प्रशासकीर् 
अधिकृत 

सदस्र् - गा.पा. 
अध्र्क्षिे 
तोकेको      
कार्यपालिका 
सदस्र् 

सदस्र् - 
इयन्न्जननर्र 

सदस्र् - 
प्रशासन शाखा 
प्रमुख 

सदस्र् - र्ोजना 
इकाइय प्रमुख 

सदस्र् - सब 
इन्न्जननर्र 

अिुसूधि-५ 
बर्ोन्जर् 
योग्यता 
भए 
िभएको 
सम्बधधर्ा 
जाँिबुझ 
गिग 
आवश्यक 
भएको 
हुदाँ 
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सदस्र् सधिि - 
राजस्ि शाखा 
प्रमुख 

 

 

२. 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूधि- २ 

कायगववधधको 
दफा २ को 
उपदफा 
(१)र दफा ३ 
को उपदफा 
(३) 

संग 
सम्बन्धधत  

१.इगजाजतपत्र 
दस्तुर रु 
१०००।- 
२.इगजाजतपत्र 
िवीकरण 
दस्तुर रु 
१०००।- 
३.इगजाजतपत्र 
िवीकरण थप 
दस्तुर रु 
२०००।- 
४.इगजाजतपत्र 
प्रनतलिपी 
दस्तुर रु 
५००।- 
 

१.इगजाजतपत्र निवेदि 
दस्तुर रु ५००।- 
२.इगजाजतपत्र दस्तुर रु 
१००००।- 
३.इगजाजतपत्र िवीकरण 
दस्तुर रु ५०००।- 
४.इगजाजतपत्र िवीकरण 
थप दस्तुर रु ३०००।- 
५.इगजाजतपत्र प्रनतलिपी 
दस्तुर रु २०००।- 
६.इगजाजतपत्र खारेजी 
दस्तुर रु १५००।- 
 

नछर्ेकी 
स्थािीय 
तहहरुको 
तुििार्ा 
आधतररक 
आम्दािीको 
स्रोत 
साधि 
अत्यधतै 
धयूि 
भएको हुदाँ 
। 
 

 

३. अनुसूधि- ५ 

को ३ (क) 

हिपर / 
ट्याक्टर 

( एक / एक 
थाि )  

हिपर वा ट्याक्टर 

(  एक थाि )  
नछर्ेकी 
स्थािीय 
तहहरु संग 
लर्िाि 
गिग । 

 
                                       cf1fn], 

                                             gfdM t]h axfb'/ l;+x 

                             k|d'v k|zf;sLo clws[t 


