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;'Gb/x/}“rf /fhkq
v08–!,

;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfåf/f k|sflzt
;ª\Vof–!(
;'Gb/x/}Frf /fhkq,
ldlt M @)&%÷)$÷!)
efu–@

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd
;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfsf] gu/;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf]
sfo{ljlw ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu k|sfzg ul/Psf] a]xf]/f cg'/f]w 5 .

“घ”

वगको िनमाण यवसायी इजाजतपसबधी कायिविध
वीकृत

िमित : २०७५/०२/०४

थानीय तरको िवकास िनमाणमा िनिजेको ान र िवषेशतालाई उपयोग गन तथा
सावजिनक खरीदको मल
ू भत
ू िवशेषताड$लाई अण
ु राखी सावजिनकिनमाणको

, जवाफदेहीता,िव*सिनयतातथा भेदभाव
रिहत ,ितपधा तथा .ोत साधनको उ'चतम उपयोग जता उ0े1यड$ हािसलगन
सावजिनक िनमाणमा िनिजेको सहजपहुच
ँ को लािग थानीय सरकार सच
ं ालन ऐन,
२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) िदएकोअिधकार ,योग गिर
स)ु दरहरै च
ँ ा नगरपािलकाले त8काल काय)वयन गनका लािग वा)छिनय ठािन यो
कायिविध िमित २०७५/०२/०४ गते देिख लागु गरीएको छ ।
ेमा पारदिशता

;'Gb/x/}Frf M

,

व'छता
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kl/R5]b !
!= ;ª\lIfKt gfd / k|f/De M

s_ ;ª\lIfKt gfd M o; sfo{ljlwsf] gfd æ3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL
Ohfhtkq;DaGwL sfof{ljlw, @)&%Æ /xg]5 .
v_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g] 5 .
@= kl/efiff / JofVof M

-s_ æP]gÆ eGgfn] æ:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$Æ nfO{ hgfpg] 5 .
-v_ æ;efÆ eGgfn] ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsf ;efnfO{ hgfpg] 5 .
-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfnfO{
hgfpg] 5 .
-3_ æsfo{ljlwÆ eGgfn] ;'Gb/x/}Frf gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t eO{ nfu"
ePsf] 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq;DjGwL sfo{ljlwnfO{
hgfpg]5 .
-ª_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsfnfO{ hgfpg] 5 .
-r_ ælgdf{0f Joj;foLÆ eGgfn] o; gu/kflnsfdf sfo{ljlwadf]lhd btf{
ePsf lgdf{0f;DjGwL sfo{ ug]{ Joj;foLnfO{ hgfpg] 5 .
-5_ æ;fj{hlgs lgdf{0fÆ eGgfn] ;fj{hlgs k|of]u x'g] u/L ljleGg ;/sf/L,
gu/kflnsf, u}X;/sf/L ;+3–;+:yfaf6 lgdf{0f x'g] ef}lts ;+/rgfnfO{
hgfpg] 5 .
३. इजाजत ा नगरी सावजिनक िनमाण काय गन नहुने :
,चिलत कानन
ू मा अ)यथा 9यवथा भएको वाहेक यस कायिविध बमोिजम
इजाजतप ,ा< नगरी

“घ”

वगको िनमाण 9यवसायीको नामबाट कसैले पिन

सावजिनक िनमाण काय गन हुदन
ै ।

;'Gb/x/}Frf M
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४. नयाँ इजाजत प सवधी यवथा :

(१)

१

सावजिनक िनमाण काय गन चाहने िनमाण 9यवसायीले अनस
ु च
ु ी

बमोिजमको ढाँचामा सावजिनक िनमाण काय गनA इजाजत पको लािग यस
स)ु दरहरै चा नगरकायपािलकाको कायालयका ,मख
ू ,शासकीय अिधकृत
सम दरखात िदनु पनA छ

।

(२) उपदफा(१) बमोिजम पन आएका िनबेदन उपर जाचंबजु गनका लािग देहाय
वमोिजमको सिमित हुने छ ।
मख
ु शासिकय अिधकृ त वा िनजले तोके को अिधकृ त तरको कमचारी

-संयोजक

थािनय िनमाण यवसायी सधक
ं ो ितिनिध वा िजला सघ
ं ले
तोके को ितिनिध
कायालयको िसिभल इि#जिनयर

सदय

-

सदय सिचव

-

(३) दफा (२) उपदफा (१) को ,योजनका लािग ,ा< भएका िनबेदन उपर जाच
गन दफा (२) को उपदफा (२) बमोिजम गिठत सिमितले आव1यक परे मा
अ)य 9यिDतलाइ आम)ण समेत गन सDने छ ।

(४) उपदफा (१) बमोिजम पन आएका दरखातड$लाइ ,मख
,शासकीय
ू
अिधकृ तले अनसु िु च ५ वमोिजमको योEयता भए नभएको सFव)धमा उपदफा
(२) बमोिजम गिठत सिमितबाट जाँच गराइ सिमितले िदएको िसफािरस साथ
इजाजत ,दान गनA िनणयका लािग कायपािलकाको बैठकमा पेश गनु पनA छ ।

(५) उपदफा (२)
पग
े ा
ु क

बमोिजम गिठत सिमितको िसफािरस सिहत )यत
ू म योEयता

िनमाण 9यवसायी फम कFपनीड$को इजाजतप कायपािलकाको

िनणय बमोिजम ,मख
ु ,शासिकय अिधकृतले इजाजत बापत अनस
ु च
ू ी

;'Gb/x/}Frf M
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बमोिजमको दतरु िलई िनजलाई अनस
ु च
ू ी–३ बमोिजमको ढाँचामा इजाजत
प ,दान गनA छ ।

५. इजाजतको अविध र निवकरण

(१) दफा (२)

बमोिजम ,दान गिरएको इजाजतप दफा

(४) बमोिजम खारे ज

भएको वा ,चिलत कानन
ू मा अ)यथा 9यवथा भएको अवथामा वाहेक
चालु आिथक बषको अ)तसFम मा मा)य रहने छ

(२) उपदफा (१) बमोिजम

।

इजाजतपको अविध समा< भएको ,8येक िनमाण

9यवसायीले इजाजत पको अविध समा<

भएको ३

मिहना िभ अ)य

िनकाय र यस कायालयलाइ ितनु पनA कर ितरी सFवि)धत कर कायालयबाट
कर चI
ु ा ,माण प र अ)य िनयमनकारी िनकायवाट निवकरण गरे को ,माण

सिहत इजाजत प निवकरणका लािग िनवेदन िदएको खJडमा कायालयले
अनसु िु च २ बमोिजमको शKु क िलइ निबकरण गनपु नA छ ।इजाजत प
निवकरण गन र कागजात पेश गदा अनस
ु च
ू ी–४ वमोिजमको पास वक
ु भरी
अिघKलो आिथक वषको सो फम वा कFपनीले आफुले गरे को कायड$को
अMाविधक िववरण समेत पेश गनु पनA छ । यसरी अनस
ु च
ू ी–४ वमोिजमको
पास वक
िववरण अMाविधक नगनA फम वा कFपनीको इजाजत प
ु
निवकरण गन कायालय वाNय हुने छै न ।

(३) उपदफा २ बमोिजम Fयाद नाघेको ६ मिहना िभ सवै ,कृया परु ा गिर इजाजत
प निवकरण गन चाहने िनमाण 9यवसायीले निवकरण गनA माग गरे मा

अनसु चू ी–२ बमोिजमको डबल

दतरु िलई ,मख
ु ,शासकीय

अिधकृ तले

इजाजत प नवीकरण गरीिदने छ ।

;'Gb/x/}Frf M
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६. इजाजतपको खारेजी :

(१) देहायका अवथामा यस कायालयले िनमाण 9यवसायीको इजाजत खारे ज
गनसDने छ ।

क)
ख)

झP
ु ा िववरण पेश गरी इजाजत प ,ा< गरे को ,मािणत

भएमासावजिनक िनमाण काय

सावजिनक िनमाण काय गनA वा गन पाउने उद1् यले

नेपाल

सरकार तथा संगिठत संथामा झP
ु ा िववरण पेश गरे को
सFवि)धत िनकायवाट लेिख आएमा

ग)

सावजिनक िनकायसंग भएको सFझौता बमोिजम काय सFप)न
नगरे को वा सFझौताको गिFवर उKलंघन भएको भिन सFवि)धत
िनकायबाट लेिख आएको खJडमा

घ) नगरपािलकामा

पास भएको नDसा बमोिजम काम नगरी वSप

सरं चनामा पिरवतन गरे को पाइएमा वा िढला सु ती गरे को
िनवेदन दता हुन आएमा इजाजत प नगरपािलकाले िनलFबन
गरी कुल मK
ु याङ्कन ,ितवेदनको )यन
ु तम एक ,ितशत

छ।
ङ) अ)य िनकायबाट ठे Dका िलइ काम नगरे को, पे1की िलइ फUयौट
जिरवाना वा दता खारे जी समेत गन सकीने

नगरे को देिखएको वा सरकारी सFपती हानी नोDसानी हुने गरी

(२)
(३)
;'Gb/x/}Frf M

काम गरे को पाइएमा इजाजत खारे ज गन सकीने छ ।
उपदफा (१)बमोिजम इजाजत प खारे ज गनु अिध सFवि)धत िनमाण
9यवसायीलाइ मनािसव मािफकको पिटकरण पेश गन किFतमा १५
िदनको Fयाद िदइ सच
ु ना िदइने छ ।

दफा ३ को उपदफा ३ वमोिजमको Fयाद िभ निवकरण हुन नआएमा
िनमाण 9यवसायीको इजाजत प वत खारे जी हुने छ ।

ljsf;sf] au}Frf
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उपदफा १ र ३ वमोिजम इजाजत प खारे जी भएमा यस कायालयले
सFवि)धत फम वा कFपनी वा दता गनA कायालय वा िनयमनकारी

५

(

)

िनकायलाइ जानकारी िदइने छ ।
इजाजतपको ,ितिलपीिदने 9यवथा

कुनै िनमाण 9यवसायीले

इजाजतप हराए वा नािसएको कारणबाट इजाजतपको ,ितिलपी

(६)

पाउन िनवेदन गरे मा अनुसचू ी–२ बमोिजमको
इजाजतपको ,ितिलपी ,माणका आधारमा िदइने छ ।

दतुर

िलई

,चिलत कानन
ू बमोिजम हुने यस कायिविधमा लेिखएको हकमा यसै
कायिविध वमोिजम नलेिखएको हकमा ,चिलत कानन
ू बमोिजम हुने

छ।
(७ ) बचाउ

यस अिघ ,चिलत कानन
ू बमोिजम दता भएका ठे Dका ब)दोवती
सFब)धी फम तथा कFपनीड$लाई िदइएको इजाजतपड$
कायिविध बमोिजम िदइएको मािनने

;'Gb/x/}Frf M

ljsf;sf] au}Frf

छ।

6

यसै

v08–!,

;ª\Vof–!(

;'Gb/x/}Frf /fhkq,

ldlt M @)&%÷)$÷!)

अनस
ु च
ू ी–१
कायिविधको दफा

२ को उपदफा (१) सँग सFबि)धत

ईजाजतपको लािग िदईने दरखात
िवषय:

ईजाजतपपाउ भने बारे

|

.ी स)ु दरहरै ँचा नगरपािलकाको कायालय

िवराटचौक, मोरङ
यस..................... कायालयको 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq;DaGwL
sfof{ljlwsf] ............. बमोिजम सावजिनक िनमाण काय गनको लािग ईजाजतप
पाउन िनFन िववरण भरी यो दरखात पेश गिरएको छ |
१. दरखात पेश गन# फम वा कपनीको–

नाम :ठे गाना:-

:टेिलफोन नं :ईमेल :पोV बDस

WयाDस नं

:-

२. फम वा कपनीको कृित
,ाइभेट िलिमटे ड

पिXलक िलिमटेड

कFपनी

कFपनी

एकलौटी

साझेदारी

(कोYमा रे जा लगाउनु पनA छ )

;'Gb/x/}Frf M
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३. सपकको लािग फम वा कपनीको आिधकािरक यि)तको :-

नाम थर:ठे गाना:टेिलफोन नं :WयाDस नं :ईमेल:-

४. फम वा कपनीको िववरण :दता नं

:-

:अिधकृ तपजू ी:जारी पजू ी :दता िमित

५. ईजाजतिलन चाहेको वग :- (घ) वग
६. समुहीकरण हुनचाहेको समूह :७. आिथक .ोतको िववरण :-

रकम

|

िविZय संथा ब[कको नाम

थायी ओभर]ाWट
म^
ु ती खाता
चKती खाता

बचत खाता

उिKलिखत िववरण बाहेक अ)य िववरण भए छुPै पेश गन सिकने

८. कामदारको िववरण :-

छ|

(क) ,ािविधक :(ख) अ,ािविधक :;'Gb/x/}Frf M
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(ग) अ)य:-
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,ािविधक कमचारीको
पेशगनA छ

|
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Certificate को ,ितिलिप तथा िनजको

मज
ं िु रनामा

९. आ/नो वािम0वमा रहेको िनमाणसबधी सवारी साधन मेिशनरी
औजारको िववरण :-

िस.नं नाम तथा
िववरण

`V9य

:

दता नं

मता

मK
ू य

खिरद िमित

अ)य 9यहोरा

सङ्_या

यस िववरणमा उिKलिखत

सवारी तथा

मेिशनरी औजारह$को वािम8वको

कागजात (दता ,माणप) र उI मेिशनरी औजारड$ चालु हालतमा रहेको छ
भनी मेकािनकल इि)जिनयरbारा ,मािणत भएको हुनप
ु नA छ |

१० यसअिघ सपन गरेको कामको िववरण :-

िस. नं

िनमाण
सFब)धी

कामको

काम गरे को
साल

रकम

ठे Dकदाता
कायालयको

नाम

कामकोअव
था (,गित
,ितशतमा)

,कृित

कर चI
ु ा गरे को ,माणकागजात

क.
ख.
ग.

;'Gb/x/}Frf M
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यस दरखात फारममा उिKलिखत सFपण
ू 

बमोिजम सहुला बझु ाउँला |

ldlt M @)&%÷)$÷!)
9यहोराठीकसाचो छ | झc
ु
ु ा ठहरे कानन

िनमाण 9यवसायीको छाप

दरखातवालाको
दतखत

िमित :-

:-

:-

`V9यः
यस दरखात फारमसाथ दरखात फारममा उKलेख

कागजातको

,मािणत ,ितिलिप संलEन गनप
ु नA छ

सDकल कागजात पेशगनु पनA छ

;'Gb/x/}Frf M
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भएको 9यहोरा पिु V गन सFबि)धत
र कायालयले माग गरे को बखत
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अनस
ु च
ू ी२

कायिवधीको दफा

.
स.ं

e

१

२ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३) सँग सFबि)धत

िनमाण

ईजाजतप

9यवसायीको

दतरु

वग

घ

S

. ३००००

ईजाजतप

नवीकरण

ईजाजतप

नवीकरण

दतरु

S

. ५०००

;'Gb/x/}Frf M
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,ितिलिप

थपदतरु

S

. १००००

`V9यः घ वगको िनमाण 9यवसायी ईजाजतप सFब)धी कायिवधी

दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजम Fयाद िभ
महलमा उिKलिखत दतरु मा ितनु पनA छ |

ईजाजतप
दतरु

S

. २०००

२० बमोिजमका

ईजाजतप नवीकरण थप दतरु को

11
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अनस
ु च
ू ी३

कायिविधको

दफा२को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा(३) सँग सFबि)धत
ईजाजतप

ईजाजतप नं

.......................

िमित :- ....................

सुदरहरै ँ

चा नगरपािलका

नगर कायपािलकाको कायालय

िवराटचौक, मोरङ
घ वगकोिनमाण 9यवसायी ईजाजतप सFब)धी कायिवधी २०७४को दफा २ को
उपदफा (४) बमोिजम िनमाण9यवसाय गन .................................. ...................
............ कायालय भएको ........................................... फम वा कFपनीलाई
ईजाजतप ,दान गिरएको छ |
ईजाजतप िदनेको
दतखत

:-

नाम :पद :(यस वृतिभकुन वग ले_नु पनA हो सोही वग ले_ने)
कायालय

िमित :-

:-

;'Gb/x/}Frf M

ljsf;sf] au}Frf

12

-

v08–!,

;ª\Vof–!(

;'Gb/x/}Frf /fhkq,

ldlt M @)&%÷)$÷!)

निवकरण :

नवीकरण गनA
अिधकारी

;'Gb/x/}Frf M

नवीकरण
गरे को िमित

ljsf;sf] au}Frf

नवीकरण
बहाल रहने
अविध

नवीकरणदतरू

भौचर न.ं र
िमित

नवीकरण गनA

अिधकारीको
दतखत
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अनसु चू ी ४

िनमाण यवसायीबाट भएका सावजिनक िनमाण कायको अिभलेख िववरण(पासवकु )
. आयोजनाको सावजिनक संयु त उपमको शेयर
ठे का िववरण
सावजिनकिनकायको तफ बाट
सं.
नाम
िनकायको
नाम (यिद
(%)
ह ता!र गन# पदािधकारीको
िववरण
भएमा)
िववरण
ठे क. नाम: ...................
का रकम.,.............
ख.पद: ..................
ख. स&झौता िमित.................... ग. ह ता!र ..................
ग. ठे का अविध .................... घ. छाप ..................

;'Gb/x/}Frf M
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िस न

समयाविध थप िववरण(यिद
भएमा) थप गन# पदािधकारी
क. थप समय: ................
क. नाम: .......................
ख.पद:..............................
ग. ह ता!र: ......................
घ. िनणय िमित: .................
ङ छाप ............................

;'Gb/x/}Frf M
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Variation को िववरण
(यिद भएमा)

+गित िववरण

क. Variation पिछको
Contract Amount
क. Variation को िनणय
गन#पदािधकारीको नाम: ....
ख. पद: .................
ग. ह ता!र ..................
घ. छाप .......................

क. स&प,न रकम: ..............
ख. स&प,न िमित: ................
ग. स&प,न % :....................
घ. नाम: ...........................
पद: ................................
ह ता!र: ........................
छाप: .............................

15

ठे का स&प,न िववरण

क. अि,तम ठे का रकम .
ख. स&प,न िमित: ........
ग. नाम: ......................
पद……………….
ह ता!र: ....................
छाप: .......................

v08–!,
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“घ” वगको िनमाण

१ आिथक मता
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अनसु चु ी–५

यवसायीको लािग आवयक योयता र उपकरण

ाइभेट वा पि लक िलिमटड कपिन वा

साझेदारी

फमको पमा

िपयाँको चालु पँज
ु ी देखाइ उोग िवभागमा दता भएको हुनु पदछ ।

घिटमा ५ लाख

२ आवयिकय जनशि
• मा$यता ा&त िश(ण स+थावाट िसिभल इि$जिनयिरङ िवषयमा कितमा
+नातक(B.E.) गरे को एक जना ािविधक जनशि2त

• मा$यता ा3 िश(णस+थावाट अथशा5 वा बािण7य शा5मा िवषयमा माण
प8 तह उितण गरे को एकाउ$टे$ट

• मा$यता ा&त िश(ण स+थावाट अथशा5 वा बािण7य शा5मा िवषयमा
माण प8 तह उितण गरे को शासिनक कमचारी

• मािथ उ;लेिखत जनशि2तलाइ िनमाण =यवसायीले पण
 ािलन पमा काम
ू क
गन िदएको िनयिू 2त प8

३ मेिसन तथा उपकरणड
• ि?पर टया2टर एक एक थान
• िम2चर मेिसन एक थान
• Theodolite Level Machine एक थान
• वाटर पप ितन थान
• भाइ@ेटर ितन थान
;'Gb/x/}Frf M
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• मोटर साइकल एक थान

५ पिटकरणका लागी

• उपकरणको नामावली पेश गदा +वािमAव ख;ु ने माण िबल तथा उपकरणको
चेिचस ख;ु ने गिर गिरएको िवमा सवि$ध कागजात पेश गनु पनB छ ।

• याि$8क उपकरणड िठक अव+थामा रहेको भिन मा$यता ा3 िश(ण
स+थाबाट मेकािनकल ईि$जिनयिरङ िबषयमा कितमा +नातक तहको माण
प8 िलएको र ईि$जिनयरीङ काउि$सल

(NEC)

को सद+यता ा3 गरे को

मेकािनकल ईि$जिनयरले मािणत गरे को कागजात

• मािथ उ;लेिखत उपकरणड यिद भाडामा ;याएको हो भने उपकरण
+वािमसग सामाDी भाडमा कित समयका

लागी

;याएको हो सो ख;ु ने गिर

गिरएको सझौता प8 अिनवाय हुनु पनB छ ।साथै य+ता सामाDी भाडा िलने
सझौताको याद समा3 हुनु १५ िदन अगावै याद थप नभएमा वा यवसायी

आफै ले काननु बमोिजम मा$य हुने गिर नया वा ितनै भाडामा िलएका सामाDी
खिरद गरे को माण पेश नगरे मा िनजले िलएको घ वगको इजाजत +वत रI हुने

छ।

• उ;लेिखत उपकरण राJने आKनै घर भएमा घरको न2सा र आKनो घर नभएको
खLडमा उपकरण राJनका लागी अ कसैसग घर जMगा

भाडामा िलएको

सझौता प8को ितिलिप

cf1fn] M
hLjgk|;fb cfrfo{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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