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गाउँ कायर्पा�लकाबाट पा�रत �मतीः २०७७।१०।०४ 

“घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७५ लाई संशोधन गनर् बनेको 

कायर्�व�ध, २०७७ 

�स्तावनाः  

“घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७५ लाई संशोधन गनर् लाई वाञ्छनीय 

भएकोले हेलम्ब ुगाउँ कायर्पा�लकाले यो कायर्�वधी बनाएको छ । 
       

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस कायर्�व�धको नाम “घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-

प� सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७५ लाई संशोधन गन� कायर्�व�ध, २०७७” रहेको छ ।  
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(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. “घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ को नाममा संशोधनः 

“घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७५ (यस प�छ “मूल 

कायर्�व�ध” भ�नएको) नाममा संशोधन ग�रएको छः- 

(१)  “घ” वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७५ को स�ा “घ” 

वगर्को �नणार्ण व्यवसायी इजाजत-प� सम्बन्धी (संशो�धत) कायर्�व�ध,२०७५ रािखएको 

छ । 

३. मूल कायर्�व�धको दफा २ मा संशोधानः  मूल कायर्�व�धको दफा २ को,- 

(१)  उपदफा  (३) मा रहको  “दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको स�म�तले 

गरेको �सफा�रस स�हत �मूख �शासक�य  अ�धकृतले इजाजतप� �दान गन� 

�नणर्यका ला�ग कायर्पा�लकाको बैठकमा पेश गनुर्पन�छ”। भ�े हरफको स�ा “दफा 

२ को उपदफा (२) अनसुारको स�म�तले गरेको �सफा�रसमा �मखु �शासक�य 

अ�धकृतले अनसूुची -२ बमोिजमको ढाँचामा इजाजतप� �दान गनुर् पन�छ ।” भ�े 

हरफ रािखएको छ । 

(२)  उपदफा (४) हटाएको छ । 

४. मूल कायर्�व�धको दफा ३ मा संशोधानः मूल कायर्�व�धको दफा ३ को,- 

(१)  उपदफा (३) मा रहेको “१ वषर्” शब्दको स�ा “३ वषर्” रािखएको छ । 

५. मूल कायर्�व�धको अनसूुची २ मा संशोधनः मूल कायर्�व�धको अनसूुची २ को स�ा देहायको 

अनसूुची रािखएको छ । 
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रु. ५ मा� । 
आज्ञाले, 

भीमराज कोइराला  
�मखु �शासक�य अ�धकृत 
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