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भहारक्ष्भी नगयऩालरकाभा सञ्चालरत व्माऩारयक पभम 
ननमभन गने P]g 

प्रस्तावनााः भहारक्ष्भी नगयऩालरका ऺते्रलबत्र सञ्चालरत व्माऩाय, 
व्मवसाम तथा व्माऩारयक पभमहरुको ननमभन गयी सवमसाधायण 

जनताको सुववधा य आर्थमक हहत कामभ याख्न वाञ्छनीम बएकोरे,  

भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ । 
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ऩरयच्छेद–१ 
प्रायम्भबक 

१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस ऐनको नाभ भहारक्ष्भी 
नगयऩालरकाभा सञ्चालरत व्माऩारयक पभम ननमभन गने ऐन, २०७५ 
यहेको छ ।  

                 -२_ मो ऐन भहारक्ष्भी नगयऩालरका ऺेत्रबय रागू हुनेछ । 

               -३_ मो ऐन तुरुन्त प्रायभब हुनेछ । 

२. ऩरयबाषााः ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथम नरागेभा मस ऐनभा, 

         -क_ “नगयऩालरका” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरका सभझनु 
ऩछम । 

         -ख_ “नगयसबा” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको नगयसबा 
सभझनु ऩछम । 

         -ग_ “प्रभुख” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको नगय प्रभुख 
सभझनु ऩछम । 

         -घ_ “प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत” बन्नारे भहारक्ष्भी 
नगयऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत सभझनु ऩछम 
। 

          -ङ_ “आर्थमक ववकास शाखा” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको 
आर्थमक ववकास हेने शाखा सभझनु ऩछम । 

         -च_ “व्माऩारयक पभम" बन्नारे नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र एकर, 
साझदेायी वा सॊस्थागत रुऩभा सञ्चालरत अर्धकतभ 
रागत ऩूजी एक कयोडसभभ बएका वस्तु तथा सेवा 
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उत्ऩादन य ववक्री ववतयण गने व्माऩारयक पभम सभझनु 
ऩछम य सो शब्दरे प्रा.लर य कभऩनी लरलभटेड सभेतराई 
जनाउनेछ ।  

       -छ) “वडा” बन्नारे भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको वडा कामामरम  
सभझनु ऩछम । 

ऩरयच्छेद–२ 
दताम, अनुभती, नवीकयण, स्थानान्तयण, नाभसायी य खायेजी 

३.  दताम नगयी व्माऩारयक पभम सञ्चारन गनम नहुने: मो ऐन प्रायभब 
बएऩनछ मस ऐन फभोम्जभ दताम नगयाई व्माऩारयक पभम सञ्चारन 
गनम ऩाइने छैन । 

४.  दयखास्त दताम प्रक्रिमा य दस्तुय : (१) व्माऩारयक पभम दताम गयाउॉ दा 
अनुसचूी-१ को ढाॉचा फभोम्जभ आर्थमक ऐनभा उल्रेख बए 
फभोम्जभको दस्तुय नतयी देहामको ववषम खुराई मस 
नगयऩालरकाको आर्थमक ववकास शाखाभा यीतऩूवमक ननवेदन हदनु 
ऩनेछ । 

        (क)   पभमको ऩयूा नाभ । 

        (ख)  पभमरे कायोफाय गने भुख्म ठेगाना  । 

        (ग) साझदेायीभा सञ्चारन हुने बए साझदेायहरुको य 
सॊस्थागत रुऩभा सञ्चारन हुने बए सॊस्थाको ऩूया 
नाभ, ठेगाना य अन्म वववयण । 

        (घ) पभमरे काभ गनम चाहेको वस्तु वा सेवाको छोटकयी 
वववयण य पभमको उद्देश्म । 
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                     (२) ननवेदनका साथ b]xfosf कागजातहरु सॊरग्न गनुम 
ऩने5M— 

        (क) सञ्चारकको नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 
प्रनतलरऩी । 

        (ख)   वडा कामामरमको लसपारयस ऩत्र । 

    (ग)   वहारभा बए फहार सभझौता ऩत्रको प्रनतलरऩी। 

        (घ)   आफ्नै घय/जग्गाभा सञ्चारन बएको बए जग्गा धनी 
प्रभाण ऩूजामको प्रनतलरवऩ । 

        (ङ)   कय नतयेको यलसद । 

५. अनुभनत ददनु ऩने: दपा ४ को उऩदपा (१) फभोम्जभ यीतऩूवमक 
ऩयेको ननवेदन उऩय स्थरगत छानववन गयी उऩमुक्त देखखएभा 
अनुसूची-२ adf]lhd sa'lnotgfdf u/fO{ अनुसूची-# फभोम्जभको 
ढाॉचाभा प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत वा ननजरे तोकेको अर्धकृतरे 
व्माऩारयक पभम सञ्चारन गने अनुभनत हदन सक्नेछ । 

६. पभम प्रभाणऩत्रको अवधध य नवीकयण गने तरयका: (१) मस ऐन 
फभोम्जभ दताम बएका व्माऩारयक पभमरे आर्थमक वषम बुक्तानी 
बएको नब्फे हदनलबत्र अनुसूची-$ वभोम्जभको ढाॉचाभा पभम 
नवीकयणको रार्ग ननवेदन हदनु ऩनेछ । सो भमाद लबत्र ऩयेका 
ननवेदनहरुउऩय आर्थमक ववकास शाखारे आवश्मक कागजात हेयी 
त्मस्तो पभमको दताम रगतभा य दताम प्रभाणऩत्रभा नवीकयणको 
व्महोया जनाइहदनु ऩनेछ ।  
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            (२) व्मऩारयक पभम दताम गदाम राग्ने दस्तुय तथा जरयवाना 
य व्माऩारयक पभम दताम, नवीकयण, नाभसायी य स्थानान्तयण गदाम 
राग्ने दस्तुय तथा जरयवाना आर्थमक ऐनभा उल्रेख बए वभोम्जभ 
हुनेछ ।  

           (#) व्माऩारयक पभमरे पभम नवीकयणका रार्ग देहामका 
कागजातहरु सहहत ननवेदन हदनु ऩनेछM— 

            (क)  व्मवसाम दतामको सक्कर प्रभाण-ऩत्र । 

            (ख) अनघNnf] आर्थमक वषमको कय नतयेको ननस्सा वा                      
यलसद। 

            (ग)  वडा कामामरमको लसपारयस ऩत्र । 

            (घ)  स्थामी रेखा नभफय दतामको प्रभाणऩत्रको प्रनतलरऩी  

            (ङ)  घय वहार कय नतयेको यलसद । 

            (च)  वहारभा बए फहार सभझौता ऩत्रको प्रनतलरवऩ । 

            (छ) रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन । 

          (४) कुनै ऩनन व्माऩारयक पभमरे नवीकयण नगयाई पभम 
सञ्चारन गनम ऩाउने छैन । 

७. नगयऩालरकारे वववयण भाग गनम सक्ने: नगयऩालरकारे मस 
नगयऺेत्रलबत्र सञ्चालरत कुनै व्माऩारयक पभमसॉग सभफम्न्धत कुनै 
ऩनन ववषमभा आवश्मकता अनुसाय सभम तोकी वववयण भाग गनम 
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सक्नेछ । त्मसयी भाग गयेको वववयण पभम सञ्चारकरे तोककएकै 
सभमभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

८. पभम खायेज गनम सक्ने: १) देहामsf]] अवस्थाभा मस ऐन फभोम्जभ 
दताम बएका पभमहरु काममऩालरकारे खायेज गनम सक्नेछM— 

        (क) व्माऩाय व्मवसामको रार्ग दताम बएको पभमरे रगाताय 
ऩाॉच वषमसभभ नवीकयण नगयेभा, 

        (ख) पभम खायेज गयी ऩाॉऊ बनी सभफम्न्धत व्मवसामीरे 
ननवेदन हदएभा, 

        (ग) दपा ७ फभोम्जभ नगयऩालरकारे वववयण भाग गदाम 
सभफम्न्धत पभमरे वववयण ऩेश नगयेभा, 

        (घ) दपा ४ को उऩदपा (१) ववऩयीत कुनै कुया ढाॉट छर गयी 
व्माऩारयक पभम दताम गयेभा, 

        (ङ) पभमरे मस ऐन वा मो ऐन अन्तगमत फनेको ननमभ य 
प्रचलरत कानून ववऩयीत हुने गयी कुनै कामम गयेभा,   

                  (२)  कुनै व्माऩारयक पभम खयेजी गने ननणमम 
गनुमबन्दा अनघ त्मस्तो पभमराई सपाई ऩेस गने भौका 
हदइनेछ । मसयी सपाईको भौका हदॉदा के कनत कायणरे पभम 
खायेज गनुम ऩने हो  सो कुया स्ऩष्ट रुऩरे ककहटएको ऩत्र हदनु 

ऩनेछ . 
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                  (३) उऩदपा (२) फभोम्जभ सोर्धएको स्ऩष्टीकयणको 
जवाप सभफम्न्धत पभमरे ऩैँतीस हदन लबत्र नगयऩलरकाभा 
ऩेश गनुम ऩनेछ । 

                 (४) उऩदपा (३) फभोम्जभ व्माऩारयक पभमरे हदएको 
स्ऩष्टीकयण सन्तोषजनक नबएभा वा हदइएको भमादलबत्र 
स्ऩष्टीकयणको जवाप प्राप्त नबएभा त्मस्तो व्माऩारयक 
पभमको दताम खायेजीको प्रlqmमा अगाडड फढाइनेछ । 

 (= व्माऩारयक पभम खायेजी सम्फन्धL प्रlqmमा: (!) kmd{ ;~rfnsn]]] 

व्माऩारयक पभम  cfkm}+n] खायेज ug{ rfx]df नागरयकताको 
प्रभाणऩत्रको प्रनतलरऩी सहहत kmd{ ;~rfns स्वमॊ उऩम्स्थत 
बई अनुसूची-५ वभोम्जभको ढाॉचाभा दयखास्त हदनु ऩनेछ। 
सञ्चारक स्वमॊ उऩम्स्थत हुन नसकेको खण्डभा ननजको 
नम्जकको हकवाराराई सञ्चारकको भञ्जुयीनाभा, नाता 
प्रभाणऩत्र तथा आवश्मक कागजातसहहत उऩम्स्थत हुन ऩठाउन 
सककनेछ ।  

              (२) व्माऩारयक पभमको सॊचारकको भतृ्मु बै पभमको 
खायेज गनम ' ऩने बएभा उक्त पभम धनीको  शेष ऩनछका 
नम्जकका हकवारा वा अॊलशमायहरुरे आऩसी भञ्जुयीको 
कागजात, वडा कामामरमको लसपारयस, सक्कर नागरयकताको 
प्रभाणऩत्र, नाता प्रभाणऩत्र, भुत्मु दताम प्रभाणऩत्र य अन्म 
आवश्मक कागजात सहहत ननवेदन हदएभा सभफम्न्धत सफैको 
सनाखत गयाई भाग फभोम्जभ खायेजी गयी हदन सककनेछ। 
पभमको खायेजीको रार्ग ननवेदन हदने हकवारा वा अॊलशमाय 
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फीच स्वालभत्वभा वववाद देखखएभा याम्ष्िमस्तयको दैननक 
ऩत्रत्रकाभा ऩैंतीस हदने सूचना प्रकालशत गनम रगाई कानून 
फभोम्जभ आवश्मक कायवाही गरयनेछ । 

                  -#)  pkbkmf -!_ adf]lhd सञ्चारकरे पभम 

खायेजLsf] nflu lgj]bg lb+bf देहामका कागजातहरु सॊरग्न ug'{ 
ऩनेछ:- 

               (क)  पभम दतामको सक्कर प्रभाणऩत्र, 

               (ख) स्थामी रेखा नभफय दतामको प्रभाणऩत्रको 
प्रनतलरवऩ, 

               (ग)  अनघल्रो आ.व को कय नतयेको ननस्सा,  
               (घ)  वडा कामामरमको लसपारयस । 
               (ङ)  खायेज हुने अनघल्रो हदनसभभको कय चुक्ता 

गयेको ननस्सा । 
 

!). व्माऩारयक पभमको नाभसायी, स्थानान््तयण गने प्रlqmमा य राग्न े
दस्तुय: (!) मस ऐन फभोम्जभ दताम बएका व्माऩारयक पभमहरु 
दताम, नवीकयण, नाभसायी य स्थानान्तयण गयाउनु ऩयेभा व्मम्क्त 
स्वमॊ उऩम्स्थत बई आर्थमक ऐनभा तोककएको दस्तुय फुझाई 
तऩलसरका कागजातहरु सॊरग्न गयी ननवेदन हदनु ऩनेछ । 

          (क)  पभमको सक्कर प्रभाण ऩत्र,  

          (ख)  आमकय प्रभाणऩत्रको प्रनतलरवऩ, 

          (ग) नागरयकता प्रभाणऩत्रको प्रनतलरऩी य ऩासऩोटम 
साइजको पोटो तीन प्रनत, 

          (घ)  अनघल्रो आर्थमक वषमको कय नतयेको ननस्सा, 
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         (ङ)  वडा कामामरमको लसपारयस, 

         (च)  वहारभा बए फहार सभझौता ऩत्रको प्रनतलरवऩ, 

         (छ)  आफ्नै घयभा सञ्चारन बएको बए जग्गा धनी प्रभाण 
ऩूजामको प्रनतलरवऩ । 

                (२) सञ्चारकरे आफ्नो व्मवसामको कायोवाय 
थऩघट गनम ' ऩयेभा नगयऩालरकाको स्वीकृनत लरनु ऩनेछ । 

                   (३) सञ्चारकरे आफ्नो व्माऩारयक पभम मस नगय 
ऺेत्रलबत्र वा अन्मत्र स्थानान्तयण गनम चाहेभा देहामको 
प्रकक्रमा ऩूया गयी तोककएको दस्तुय नतयी स्थानान्तयण गनम 
सक्नेछ । 

               (क) पभम प्रभाण-ऩत्रको प्रनतलरवऩ/नवीकयण, 

               (ख) वडा कामामरमको लसपारयस,  
               (ग) कय नतयेको यलसद । 
 

ऩरयच्छेद–३ 
ववववध 

११.  अनुगभन य ननमभन सम्फन्धी व्मवस्था: मस ऐन अन्तगमत दताम 
बएका व्माऩारयक पभमहरुको नगयऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय 
अनुगभन तथा ननमभन गनम सक्नछे । 

 

१२. वडाको लसपारयस: वातावयण य भानव जीवनराई असय ऩने 
प्रकृनतका वस्तु तथा सेवा उत्ऩादन गने पभम दताम गदाम 
सभफम्न्धत वडा कामामरमरे त्मस्तो वस्तु तथा सेवा उत्ऩादनफाट 
वयऩयका व्मम्क्तहरुराई असय गने, नगने सभफन्धभा स्थरगत 
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ननयीऺण गयी सजमलभन भुचुल्का उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ। 
स्थरगत ननयीऺण गदाम भानव जीवनराई असय ऩने देखखएभा 
वडारे सोही व्महोया सजमलभनभा खुराउनु ऩनेछ । भानव 
जीवनराई असय ऩने व्महोया सजमलभनभा उल्रेख बइ आएभा 
त्मस्तो पभम दताम गनुम हुॉदैन । 

१३.  सभन्वम गनम सक्रकने: व्मऩारयक पभमराई दताम प्रकक्रमाभा ल्माउन 
अन्म सॊस्था तथा व्मम्क्तसॉग सभन्वम गयी काभ गनम सककनेछ 
।  

१४. ननमभ, ननदेलिका फनाउन सक्ने: मस ऐनको अधीनभा यही 
नगयकाममऩालरकारे आवश्मक ननमभ, ननदेलशका तथा काममववर्ध 
फनाउन सक्नेछ । 
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अनुस "ची –१ 
-दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफम्न्धत_ 

व्माऩारयक पभम यजजष्ट्रेिन गने दयखास्त पायभ 

                                                       लभनत: 
श्री प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतज्मू,                                                      

भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको कामामरम, रलरतऩुय । 
ववषम: व्माऩारयक पभम दताम गने फाये । 

भहोदम, 

तर रेखखए फभोम्जभको व्माऩाय व्मवसाम गनम ननभन लरखखत नाभको 
व्माऩारयक पभम भेयो÷हाम्रो नाभभा यम्जष्िेशन गयाउन इच्छुक बएकोरे 
यम्जष्िेशनको रार्ग आवZमक कागजातहरु मसै साथ सॊरग्न गयी रु. 
१०)।- को यलसद मसै साथ याखी मो ननवेदन ऩेश गयेको छु । 
१. पभमको ऩूया नाभ (नेऩारीभा):- 
२. पभमको ऩूया नाभ (अॊगे्रजीको ठ "रो अऺयभा):- 
३. पभमको ऩूया ठेगाना:- म्जल्रा ................ न.ऩा ........ वडा नॊ ........ 
टोरको नाभ ..................... ब्रक नॊ ............. पोन नॊ 
..................... 
४. पभमभा रगाउने ऩूॉजी रु ..................... अऺेय ]lऩ 

.............................. 
५. पभमको उद्देश्म:- स्थानीम व्माऩाय ................. आमात÷ननमामत 

६. पभमको कायोफाय गने भुख्म चीज वस्तु वववयण :- 
........................... 
७. सञ्चारकको ऩूया नाभ:- 
स्थामी ठेगाना:- म्जल्रा ................... न.ऩा .................... वडा नॊ 
....... टोरको नाभ .............. ब्रक नॊ ............ पोन नॊ ......... 
नगरयकता नॊ ................ म्जल्रा ......... ना.प्र जायी लभनत 
...................... 
हारको ठेगाना :- म्जल्रा............. न.ऩा .............. वडा नॊ  
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टोरको नाभ ...................................... घय नॊ ............................. 
पोन नॊ ...................................... 
८. सञ्चारकको नतनऩुस्त ेनाभ तथा ठेगाना :- 
     क) सञ्चारकको फाजेको नाभ, ठेगाना :- 
     ख) सञ्चारकको फाफुको नाभ,ठेगाना :- 
     ग) सञ्चारकको वववाहहत भहहरा बए ऩनतको नाभ, ठेगाना :- 
९. पभमभा रगाउने ऩूॉजीको स्रोत:- ...........................                  
उल्रेखखत व्महोयाभा कुनै कुया झुठा ठहेयभा कानून फभोम्जभ सहुॉरा 
फुझाउॉरा ।            

                                   ननवेदक 

                        सञ्चारकको नाभ:-   
       ठेगाना:-                                                                                                                                                                               
         रेखात्भक सही :- 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दामाॉ फामाॉ 
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अनुस "ची–२ 
-दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 

कफुलरमतनाभा 

लरखखतभ ् ..................... को नानत/नानतनी ................ को छोया/छोयी 
...................... फस्ने वषम ........................ को ..................... आगे 

....................................... को नाभभा व्माऩारयक पभम दताम गनम भैरे 
मस कामामरमभा ननवेदन हदएकोभा उक्त पभम दताम सभफन्धभा प्रचलरत 
ऐन कानून य तऩलसरका शतम सभेत ऩारना गयी काभ गनेछु। सो 
ऩारना गने कुयाभा कफुलरमत सभेत गनम तऩाईको भन्जुय छ÷छैन बनL 
भहारक्ष्भी नगयऩालरकाफाट सोधनी बएकोभा भेयो र्चत्त फुझ्मो । 
मसभा प्रचलरत ऐन कानून य तऩलसरभा रेखखएका शतम उNn++घन गयेको 
देखखएभा प्रचलरत ऐन, कानून फोम्जभ सहुॉरा फुझाउॉरा बनी भेयो 
भनोभानी याजी खुशीसॉग मो कफुलरमतनाभाको कागज रेखी भहारक्ष्भी 
नगयऩालरकाको कामामरमभा चढाॉए । 

तऩलसर 

१. ......................................... नाभको पभम दताम हुनुबन्दा ऩहहरे 
अरु कसैरे मो पभमको नाभसॉग लभल्ने गयी मो नगयलबत्र पभम दताम 
गरयसकेको बए सो को सूचना ऩाउनासाथ तुरुन्तै मो पभम खायेज 
गयी अको नाभ याखी पभम दताम गनम आउनेछु । सचूनाभा 
उल्रेखखत भमाद लबत्र नआएको कायणरे पभमराई स्वत:  खायेज 
गरयए ऩनछ कुनै दाफी गने छैन । 
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२. मो पभमको साइनफोडम याख्नु ऩदाम ठूरो नेऩारी अऺयभा रेखी सोको 
तरनतय सुववधाको ननलभम्त्त सानो अॊगे्रजी अऺयभा रेख्नेछु । 

३. मस पभमभा ववदेशी नागरयकराई कभमचायीको रुऩभा ननमुम्क्त गनुम 
ऩयेभा आवश्मक स्वीकृनत प्राप्त गयेय भात्र गनेछु । 

 

दस्तखत :- 
सञ्चारकको ऩूया नाभ :- 
ठेगाना:- 
 

 

इनत सभवत ........... सार ...... भहहना ....... गत ेयोज .......... शुबभ ्। 
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अनुस "ची–# 
-दपा ५ सॉग सभफम्न्धत) 

भहारक्ष्भी नगयऩालरका नगयकाममऩालरकाको कामामरम, रलरतऩुय  
व्माऩारयक पभम दतामको प्रभाण–ऩत्र 

व्मा.प.द.नॊ   
ननभन लरखखत वववयण बएको ................................................ 
पभमराई सभवत  ................. .सार ................... भहहना .......... गत े

....... योजभा भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको व्माऩारयक पभम ननमभन गने 
ऐन, २०७५ फभोम्जभ दताम गयी मो प्रभाण-ऩत्र हदइएको छ । 

वववयण 

सञ्चारकको नाभ, थय, वतन .......................................... 
हारको ठेगाना .............................................................. 
सञ्चारकको नागरयकता नॊ ........................................... 
पभमको ठेगाना .............................................................. 
रागत ऩूजी रु .............................................................. 
पभमको उद्देश्म ............................................................... 
पभमको शाखा ............................................................... 
पभमको प्रकृनत .............................................................. 
नोट :- 
(१) मो प्रभाणऩत्रको भमाद पभम यम्जष्टय गरयएको लभनतरे तीन 

वषमसभभ य त्मसऩनछ प्रत्मेक ऩटक नवीकयण बए भुताववक 
वहार यहने हुनारे आर्थमक वषम सभाप्त बएको लभनतरे नब्फे 
हदनलबत्र अननवामम रुऩभा नवीकयण गयाइसक्नु ऩनेछ । नवीकयण 
बएको अवर्ध सभफन्धी वववयण प्रभाणऩत्रको ऩछाडड उल्रेख छ । 
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(२) मो पभमरे कायोवाय गने भुख्म र्चज वस्तुको वववयण 
नगयऩालरकारे दतामका प्रभाणऩत्रसॉगै हदने छुटै्ट ऩत्रभा उल्रेख छ 
। 

(#) मस पभमको उद्देश्म कामामन्वमन रार्ग अनुभनत हदनु ऩने ववषमभा 
सभफम्न्धत ननकामफाट अनुभनत प्राप्त गयेऩनछ भात्र कामम गनुम 
ऩनेछ । मो दतामराई उद्देश्म कामामन्वमन गने अनुभनत प्राप्त 
गयेको भाननने छैन । 

(४) सभऩत्ती शुद्धीकयण ऐन तथा अऩयार्धक काममभा रगानी ननमन्त्रण 
सभफन्धी कानून वा सो अन्तगमत फनेका ननमभ,ननदेशन, आदेश 
वा सभफम्न्धत ननकामको ननमभन, ननदेशन य सुऩरयवेऺण ऩारना 
गनुम ऩनेछ ।                                                           

 

 

  पभमको छाऩ                                       ऩ |भुख k|zf;sLo अर्धकृt                                                                            
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अनुसुची–$ 

(दपा ६ सॉग सभफम्न्धत) 
व्माऩारयक पभम नवीकयण गने दयखास्त पायाभ 

 

श्री प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृतज्मू 

भहारक्ष्भी नगयऩालरका, रलरतऩुय । 
 

ववषम:- पभम नवीकयण गने फाये । 
उऩमुक्त ववषमभा त्मस कामामरमभा यहेको दताम...............नॊ को 
...................................................नाउॉको व्माऩारयक पभम नवीकयण 
गयाउनु ऩने बएकोरे नवीकयणको रार्ग आवश्मक ननभन कागजातहरु 
मसै साथ सॊरग्न गयी मो ननवेदन ऩेश गयेको छु । ननमभानुसाय उक्त 
पभम नवीकयण गरयहदनु हुन अनुयोध गदमछु । 

सॊरग्न कागजातहरु 

१. व्मवसाम दतामको सक्कर प्रभाणऩत्र, 

२. स्थामी रेखा नभफय दताम प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरवऩ, 

३. कय नतयेको ननस्सा, 
४. वडाको लसपारयस,  
%. रेखा ऩयीऺण प्रभाण ऩत्र, 

^. वहारभा बए फहार सभझौता ऩत्रको प्रनतलरवऩ। 
&. अन्म (बएका उल्रेख गने ) 

                                             ननवेदक 

                                              दस्तखत:- 
                                          नाभ:- 

                                           ठेगान:- 
         पभमको छाऩ: 
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अनुसुची– % 

(दपा ( सॉग सभफम्न्धत) 
व्माऩारयक पभम खायेजीको राधग ददने ननवेदन 

 

श्री प्रभुख प्रशासकीम अर्धकृत ज्मू, 

भहारक्ष्भी नगयऩालरकाको कामामरम, रलरतऩुय । 
 

ववषम :- पभम खायेजी सम्फन्धभा । 
उऩमुमक्त सभफन्धभा भेयो/हाम्रो नाभभा नगयऩालरकाभा दताम बएको 
व्मा.प.द.नॊ  ............................................ को नाभको पभम 
............................. कायणरे खायेज गयी ऩाउन रु !00।- को यलसद 
सॊरग्न गयी मो ननवेदन हदएको छु । उक्त पभमको नाभफाट नेऩार 
सयकाय य अन्म कुनै ननकामभा कुनै याजस्व य अन्म यकभ फुझाउन 
फाॉकी छैन । कुनै ककलसभको यकभ वा याजश्व फुझाउन फाॉकी देखखएभा 
ऩनछ कुनै उजुय फाजुय नगयी सभफम्न्धत ननकामभा फुझाउन भेयो 
भन्जुयी छ । ननमभानुसाय राग्ने दस्तुय लरई उक्त पभम खायेज गयी 
ऩाउन अनुयोध गदमछु । 

सॊरग्न कागजातहरु 

(१) व्मवसाम दतामको सक्कर प्रभाणऩत्र 

(२) आमकय दताम प्रभाण ऩत्रको प्रनतलरवऩ 

(३) पभम खायेजी हुने अनघल्रो हदनसभभको कय नतयेको ननस्सा  
(४) रेखा ऩयीऺण प्रनतवेदन 

(5) वहारभा बए फहार सभझौता ऩत्रको प्रनतलरवऩ। 
(६) अन्म (बएभा उल्रेख गने )   
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                            ननवेदक 

                                                नाभ :- 
                                              दस्तखत:-                                                                                  

पभमको छाऩ :-                                                                        
ठेगाना :- 

                             
                                  

 

 

 

 

 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷#÷!#  

    gu/sfo{kflnsfsf] tkm{af6, 

    w|'j axfb'/ v8sf 

       dxfnIdL gu/sfo{kflnsfsf] ;lrj 

 

 

                        

                  

 

 

                         

                        dxfnIdL gu/sfo{kflnsfdf d'lb|t . d"No ?= @).– 

दामाॉ फामाॉ 
  


