
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र 

बेनी नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड-२   बेनी,   आशिन २२ गते, २०७७ साि  संख्या ६ 

 

भाग ३ 

 
बेनी नगरपालिका 

 

नगर काययपालिकाको कायायियको सूचना 
 
 

"घ" वगयको लनर्ायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययववलध (प्रथर् संसोधन), 

२०७७ 

 

 

 "घ" वगयको लनर्ायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययववलध, २०७४ िाई संसोधन गनय बाञ्छलनय 
भएकोिे, बेनी नगरपालिका, नगर काययपालिकाको बैठकिे देहाय अनसुार संसोधन गररएको छ। 

१. संशिप्त नार् र प्रारम्भ : 

(१) काययववलधको नार् "घ" वगयको लनर्ायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययववलध (प्रथर् संसोधन), 

२०७७ हनुेछ। 

(२) यो काययववलध तरुुन्त िागू हनुेछ। 



२. "घ" वगयको लनर्ायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययववलध, २०७४ को पररच्छेद-२ र्ा दफा (५) 

पछालड  देहाय अनसुारको दफा (६) थप गने र थवपएको यस दफा पछालड अन्य दफाहरु क्रर्ि: 
रहने। 

दफा (६)  नार्सारी तथा ठाउँसारी  

(१) नार्सारी गरी ददने व्यक्तीको लनवेदन, बेनी नगर काययपालिकाको कायायियबाट सम्बशन्धत 
व्यशक्तको फर्यिाई दताय गरी प्रदान गररएको घ वगयको सक्कि इजाजत पत्र, आन्तररक राजस्व 
ववभाग/कायायियर्ा सो फर्यका नार्र्ा ददइएको पलछल्िो कर चकु्ता प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिवप, 
इजाजत पत्र दताय गदायका बखतका उपकरण तथा जनिशक्त हस्तान्तरण भएको कागजातको 
प्रलतलिवप र नार्सारी गरी लिन े व्यक्तीको नेपािी नागररकताको प्रलतलिवप सवहत अनरुोध भई 
आएर्ा एकाघर पररवारर्ा नार्सारी हुँदा रु २००० (अिेरुपी दईु हजार रुपैयाँ) र एकाघर 
पररवार बाहेकर्ा नार्सारी हुँदा रु ५००० (अिेरुपी पाँच रुपैयाँ) दस्तरु लिई नार्सारी गररनेछ।   

(२) ठाउँसारीको िालग लनवदेन, बेनी नगर काययपालिकाको कायायियबाट सम्बशन्धत व्यशक्तको फर्यिाई 
दताय गरी प्रदान गररएको घ वगयको सक्कि इजाजत पत्र र आन्तररक राजस्व ववभाग/कायायियर्ा 
सो फर्यका नार्र्ा ददइएको पलछल्िो कर चकु्ता प्रर्ाण पत्रको प्रलतलिवप सवहत अनरुोध भई 
आएर्ा ठाउँसारी गदाय रु ५००० (अिेरुपी पाँच हजार रुपैयाँ) दस्तरु लिई ठाउँसारी गररनेछ। 

३. "घ" वगयको लनर्ायण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी काययववलध, २०७४ को अनसूुची -५ को बुदँा नं. ३ 
को खण्ड (क) र्ा उल्िेशखत "विपर/ियाक्टर १/१ थान" को व्यवस्थािाई "विपर वा ियाक्टर एक 
थान" कायर् हनुे गरी संसोधन गने।  

 

 

 

प्रर्ाणीकरण लर्लत : २०७७।०६।२२ गते     

   

 

 

 

आज्ञािे 

छवविाि सवुेदी 
प्रर्खु प्रिासकीय अलधकृत 


