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सरावल राजपत्र  

सरावल गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड ४ सरावल  पौष ३० गते २०७८ साल  

भाग २ 

सरावल गाईँपाललका  

स्थालनय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को बमोलजम गाईँ काययपाललकाल े  

बनाएको दहेाय बमोलजमको काययलवलध सवयसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको 

छ । 

 

२०७८ सालको काययलवलध सखं्या ३ 

 

 

काययलवलधको  नामः सरावल गाईँपाललकाको "घ" वगयको लनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र 

सम्बलधध काययलवलध-२०७४ को प्रथम सम्सोधन-२०७८ 
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सरावल गाईँपाललका 

  गाईँकाययपाललकाको कायायलय, नवलपरासी 

 

सरावल गाईँपाललकाको "घ" वगयको लनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र सम्बलधध काययलवलध-

२०७४ को प्रथम सम्सोधन-२०७८ 

सभाबाट स्वीकृत लमलतः२०७८/०९/२९ 

प्रमालणकरण लमलत २०७७/०९/३० 

प्रकालित २०७७/०९/३०    

                                                                                 

 सरावल गाईँपाललका, नवलपरासीक  अर्थथक बषय ०७४/०७५ सरावल गाईँपाललकाको "घ" 

वगयको लनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र सम्बलधध काययलवलध-२०७४ लाइ ससंोधन गनय 

वाञ्छनीय भएकोल ेसरावल गाईँपाललका, नवलपरासीको नवौं गाईँसभाल ेयो ऐन संसोधन 

गरेको छ  । 

१. सरावल गाईँपाललकाको "घ" वगयको लनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र सम्बलधध 

काययलवलध-२०७४ को दफा ३ को ईपदफा २ मा ससंोधनः  

ईपदफा (१) बमोलजम आजाजतपत्रको ऄवलध समाप्त भएका प्रत्येक लनमायण 

व्यवसायीले आजाजतपत्रको ऄवलध समाप्त ३ मलहना लभत्र प्रचललत कानुन बमोलजम 

संघ, प्रदिे र स्थानीय तहलाइ लतनुयपने कर लतरी सकेको प्रमाण स्वरुप सम्बनलधत 

संघीय/प्रदिे/स्थालनय  कर कायायलयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्र तथा फमय वा 

कम्पनीको दताय नवीकरण सलहत सरावल अर्थथक ऐनमा तोककए बमोलजमको दस्तुर 

लतरी नलवकरण गराईनु पने छ । आजाजत पत्र नलवकरण गनय गाईँपाललकामा 

कागजात पेि गदाय ऄनुसुलच ४ बमोलजम पास वुक भरी ऄलघल्लो अर्थथक बषयको सो 

फमय वा कम्पनीले अफुले गरेको काययहरुको ऄद्यावलधक लववरण  समते पेि गनुय पने 

छ । यसरी ऄनुसुलच–४ बमोलजमको पास बकु लववरण ऄद्यावलधक नगने फमय वा 

कम्पनीको आजाजत पत्र  नवीकरण गनय सरावल बाध्य हुनेछैन । 
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२. सरावल गाईँपाललकाको "घ" वगयको लनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र सम्बलधध 

काययलवलध-२०७४ को दफा ३ को ईपदफा  ३ मा ससंोधनः  

  (३) ईपदफा (२) बमोलजमको म्याद नाघेको ५ बषय लभत्र सब ै प्रकृया पुरा गरी 

आजाजत पत्र नवीकरण गराईन चाहने लनमायण व्यवसायीले नलवकरण गनय माग गरेमा 

सरावल अर्थथक ऐनमा तोककए बमोलजमको दस्तुरको ित प्रलतित थप िलु्क ललइ 

प्रमूख प्रिासकीय ऄलधकृतले इजाजतपत्र नवीकरण गरीकदनेछन । 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           अज्ञालेः 

                                                                                           बदु्ध प्रकाि पौडले 

प्रमूख प्रिासकीय ऄलधकृत  

                                                                                           

 

 

 

 




