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विषम्÷ इजाजतऩत्र ऩाॉउ बन्ने फाये ।

दर्ायस्तिाराको
पोटो

श्री याजवियाज नगय कामयऩालरकाको कामायरम,
याजवियाज, सप्तयी ।
मस नगयऩालरकाको घ िगयको लनभायण व्मिसामी इजाजतऩत्र सम्फन्धी कामयविलध २०७%
फभोजजभ लनभायण कामय गनयको रालग इजाजतऩत्र ऩाउन दे हामको विियण बरय मो दर्ायस्त ऩेश
गरयएको छ ।
१. दर्ायस्त ऩेश गने पभय िा कम्ऩनीको
नाभ्
ठे गाना्
ऩोष्टफक्स नॊ.

टे लरपोन नॊ.

फ्माक्स नॊ.

भोिाइर नॊ.

इभेर्

२. पभय िा कम्ऩनीको प्रकृलत्(कुनै एकभा जिह्न रगाउनुहोस)
क) प्राइबेट लरलभटे ड कम्ऩनी

र्) ऩजव्रक लरलभटे ड कम्ऩनी

ग) एकरौटी

घ) साझेदायी

३. सम्ऩकयका रालग पभय िा कम्ऩनीको आलधकारयक व्मजिको्
नाभ थय्
ऩोष्टफक्स नॊ.

ठे गाना्
टे लरपोन नॊ.

भोिाइर नॊ.

फ्माक्स नॊ.
इभेर्

४. पभय िा कम्ऩनीको विियण्
दताय नॊ.

दताय लभलत्

ॉ ी्
अलधकृत ऩुज

ॉ ी्
जायी ऩुज

दताय गने कामायरमको नाभ य ठे गाना्
५. इजाजतऩत्र लरन िाहेको िगय् घ िगय
६. सभूहीकयण हुन िाहेको सभूह

७. आलथयक श्रोतको विियण
र्ाताको वकलसभ

यकभ

विजिम सॊ स्थाको नाभ

स्थामी ओबयड्राफ्ट
भुद्दती र्ाता
िल्ती र्ाता
फित र्ाता
उजल्रजर्त विियण फाहेक अन्म विियण बए छु ट्टै ऩेश गनय सवकनेछ ।

८. काभदायको विियण्
(क) प्राविलधक
(र्) अप्राविलधक
(ग) अन्म
प्राविलधक कभयिायीको शैजऺक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ य भॊ जयु ीनाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।

९. आफ्नो स्िालभत्िभा यहेको लनभायण सम्फन्धी सिायी साधन तथा भेजशनयी औजायको विियण्

लस.नॊ . नाभ तथा विियण

दताय नॊ .

ऺभता

भुल्म

र्रयद लभलत

अन्म व्महोया

१
२
३
४
द्रष्टव्म् मस विियणभा उजल्रजर्त सिायी साधन तथा भेजशनयी औजायहरूको स्िालभत्ि कागजात (दताय प्रभाणऩत्र) य
उि सिायी साधन तथा भेजशनयी औजायहरू िारु हारतभा यहेको छ बलन भेकालनकर इजिलनमयद्वाया प्रभाजणत बएको
हुनऩु नेछ ।

१०. मस अजघ सम्ऩन्न गये को काभको विियण
लस.नॊ.

लनभायण सम्फन्धी काभको
प्रकृलत

काभ
गये को
सार

१
२
३
४

५

यकभ

ठे क्कादाता

काभको अिस्था

कामायरमको नाभ (प्रगलत प्रलतशत)

११. कय ि ुिा गये को प्रभाण कागजात्
क.

र्.

ग.

मस दर्ायस्त पायाभभा उजल्रजर्त सम्ऩुणय व्महोया ठीक साॉिो छ । झुठ्ठा ठहये कानून
फभोजजभ सहुॉरा फझाउॉरा ।
लनभायण व्मिसामीको छाऩ
दयर्ास्तिाराको्
दस्तर्त्
लभलत्
द्रष्टव्म् मस दर्ायस्त पायाभभा उजल्रजर्त व्महोया ऩुवष्ट गनय सम्फजन्धत कागजातको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ
सॊ रग्न गनुय ऩने छ य कामायरमरे भागेको फर्त सक्कर कागजात ऩलन ऩेश गनुय ऩनेछ ।

