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भाग–२   

मंगला गाउँपाललका 
 

"घ" वगगको लनमागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगववलध, २०७५  
(प्रथम संशोधन, २०७९) 

 

१. प्रथम संशोधन         - २०७९/०८/१५ 
 

प्रस्िावनााः 
स्थानीय स्िरको ववकास लनमागणमा लनजी क्षेत्रको ज्ञान र ववशेषज्ञिालाई उपयोग गनग िथा सावगजजनक खररदको मूलभिू 
ववशेषिाहरुलाई अकु्षण्ण राखी सावगजजनक लनमागणको क्षेत्रमा पारदजशगिा, स्वच्छिा, ईमान्दाररिा, जवाफदेहीिा, 
ववश्वसलनयिा िथा भेदभाव रवहि प्रलिष्पधाग िथा स्रोि साधनको उच्चिम उपयोग जस्िा उद्देश्यहरु हालसल गनग सावगजलनक 
लनमागणमा लनजी क्षेत्रको सहज पहुँचको लालग स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ 
को छ (१०) ले ददएको अलधकार प्रयोग गरी मंगला गाउँपाललकाले लमलि २०७५।०१।१२ गिेको लनणगय बमोजजम 
यो कायगववलध जारी गरेको छ । 
 
१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

१) यो कायगववलधको नाम ""घ" वगगको लनमागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगववलध, २०७५" रहेको 
छ । 
२) यो कायगववलध िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 
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२. इजाजिपत्र प्राप्त नगरी सावगजजनक लनमागण कायग गनग नहनुाेः  
१) प्रचललि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहेक यस कायगववलध बमोजजम इजाजिपत्र प्राप्त नगरी "घ" 
वगगको लनमागण व्यवसायीको नामबाट कसैले पलन सावगजजनक लनमागण कायग गनग गराउन हुँदैन । 

३. नया ँइजाजिपत्र सम्वन्धी व्यवस्थााः 
१) सावगजलनक लनमागण कायग गनग चाहन ेलनमागण व्यवसायीले अनसूुची-१ बमोजजमको ढाँचामा सावगजजनक लनमागण 
कायग गनग इजाजिपत्रको लालग यस मंगला गाउँपाललकाको कायागलयमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि समक्ष 
दरखास्ि ददन ुपनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजजम पनग आएका दरखास्िहरु प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले अनसूुची-५ बमोजजमको  
योग्यिा भए/नभएको सम्वन्धमा लसलभल इजन्जलनयर/सब इजन्जलनयर सवहि सदस्य भएको सलमलिबाट जाँचबझु 
गराउन ुपनेछ । 
३) दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको सलमलिले गरेको लसफाररस सवहि प्रमखु प्रशासकीय अलधकृिले 
इजाजिपत्र प्रदान गने लनणगयका लालग कायगपाललकाको बैठकमा पेश गनुगपने छ । 
४) उपदफा (२) बमोजजम सलमलिको लसफाररस सवहि न्यूनिम योग्यिा पगेुका लनमागण व्यवसायी 
फमग/कम्पनीहरुको इजाजिपत्र कायगपाललकाको लनणगय बमोजजम यस गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृिले इजाजिपत्र बापि अनसूुची-२ बमोजजमको दस्िरु ललई लनजलाई अनसूुची-३ बमोजजमको ढाँचामा 
इजाजिपत्र प्रदान गनेछ ।  
 

४. इजाजिपत्रको अवलध र नवीकरणाः 
१) दफा २ बमोजजम प्रदान गररएको इजाजिपत्र दफा ४ बमोजजम खारेज भएको वा प्रचललि कानूनमा 
अन्यथा व्यवस्था भएको अबस्थामा बाहेक चाल ुआलथगक वषगको अन्यसम्म मात्र मान्य रहनेछ ।  
२) उपदफा (१) बमोजजम इजाजिपत्रको अवलध समाप्त भएका प्रत्यके लनमागण व्यवसायीले इजाजिपत्रको 
अवलध समाप्त भएको ३ मवहना लभत्र प्रचललि कानून बमोजजम संघ, प्रदेश र स्थानीय िहलाई लिनुगपने कर 
लिरी सकेको प्रमाण स्वरुप सम्बजन्धि संघीय/प्रदेश/स्थानीय कर कायागलयबाट प्राप्त करचकु्ता प्रमाणपत्र िथा 
फमग वा कम्पनीको दिाग नवीकरण सवहि यस गाउँपाललकाबाट अनसूुची-२ बमोजजमको दस्िरु लिरी नवीकरण 
गराउन ुपनेछ । इजाजि पत्र नवीकरण गनग यस गाउँपाललकामा कागजाि पेश गदाग अनसूुची-४ बमोजजमको 
पास बकु भरी अजघल्लो आलथगक वषगको सो फमग वा कम्पनीले आफूले गरेको कायगहरुको अद्यावलधक वववरण 
समेि पेश गनुग पने छ । यसरी अनसूुची-४ बमोजजमको पास बकु वववरण अद्यावलधक नगने फमग वा कम्पनीको 
इजाजि पत्र नवीकरण गनग गाउँपाललका बाध्य हनुछैेन ।   
३) उपदफा (२) बमोजजमको म्याद नाघेको छ मवहनालभत्र सबै प्रविया पूरा गरी इजाजिपत्र नवीकरण 
गराउन चाहने लनमागण व्यवसायीले नवीकरण गने माग गरेमा अनसूुची-२ बमोजजमको थप दस्िरु ललई प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृिले इजाजिपत्र नवीकरण गरीददनेछ ।  
 

५. इजाजिपत्रको खारेजीाः 
१) देहायको अवस्थामा गाउँपाललकाले लनमागण व्यवसायीको इजाजिपत्र खारेज गनग सक्नेछाः 
क) झठु्ठा वववरण पेश गरी इजाजिपत्र प्राप्त गरेको प्रमाजणि भएमा, 
ख) सावगजलनक लनमागण कायग गने वा गनग पाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार िथा सँगदठि संस्थामा झठु्ठा वववरण 
पेश गरको सम्बजन्धि लनकायबाट लेजख आएमा,  



खण्ड : 5  बालबयाचौर, म्याग्दी, संख्या :  5 लमलि : २०७9 साल मंलसर 15 

 

3 
 

ग) सावगजजनक लनकायसँग भएको सम्झौिा बमोजजम कायग सम्पन्न नगरेको वा सम्झौिाको गजम्भर उल्लंघन 
भएको सम्बजन्धि लनकायबाट लेजख आएमा । 
२) उपदफा (१) बमोजजम इजाजिपत्र खारेज गनुग अजघ सम्बजन्धि लनमागण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण पेश 
गनग मनालसब मावफकको मौका ददइन ेछ ।  
३) दफा ३ को उपदफा (३) बमोजजमको म्यादलभत्र नवीकरण नभएको इजाजिपत्र स्विाः खारेज हनुेछ ।  
४) उपदफा (१) वा (३) बमोजजम इजाजिपत्र खारेज भएकोमा गाउँपाललकाले त्यसको जानकारी सम्बजन्धि 
फमग वा व्यजक्त वा कम्पनी दिाग गने कायागलयलाई ददनछे ।  
 

६. इजाजिपत्रको प्रलिललवप ददने व्यवस्थााः 
कुनै लनमागण व्यवसायीले इजाजिपत्र हराए वा नालसएको कारणबाट इजाजिपत्रको प्रलिललवप पाउन लनवेदन गरेमा 
अनसूुची-२ बमोजजमको दस्िरु ललई इजाजिपत्रको प्रलिललवप ददन ुपनेछ । 
 
७. प्रचललि कानून बमोजजम हनुेाः 
यस कायगववलधमा लेजखए जलि यसै बमोजजम र अन्यको हकमा प्रचललि कानून बमोजजम हनुेछ । 
 
८. बचाउाः  
यस अजघ प्रचललि कानून बमोजजम दिाग भएका ठेक्का वन्दोवस्िी सम्बन्धी फग म िथा कम्पनीहरुलाई ददइएको 
इजाजिपत्रहरु यसै कायगववलध बमोजजम ददइएको मालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

कायगववलधको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बजन्धि 

इजाजिपत्रको लालग ददइने दरखस्ि 

 

ववषयाः इजाजिपत्र पाउँ भने्न बारे 

श्री मंगला गाउँपाललका, 
मंगला गाउँ कायगपाललकाको कायागलय, 

बालबयाचौर, म्याग्दी । 

 

यस कायागलयको "घ" वगगको लनमागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगववलध, २०७५ बमोजजम सावगजलनक लनमागण 
कायग गनगको लालग इजाजिपत्र पाउन लनम्न वववरण भरी यो दरखास्ि पेश गररएको छ । 

१. दरखास्ि पेस गने फमग वा कम्पनीको नामाः 
ठेगानााः 
पोष्ट बक्साः      इमलेाः 
टेललफोन नं.:      फ्याक्स नं:  

२. फमग वा कम्पनीको प्रकृलिाः  

क) प्राईभेट लललमटेड कम्पनी    ग) पजललक लललमटेड कम्पनी 
ख) एकलौटी      घ) साझेदारी 
(कोष्ठमा रेजा लगाउन ुपनेछ) 

३. सम्पकग को लालग फमग वा कम्पनीको आधाकाररक व्यजक्तको नाम थराः 
ठेगानााः 
पोष्ट बक्साः      इमलेाः 
टेललफोन नं.:      फ्याक्स नं:  

४. फमग वा कम्पनीको वववरणाः 
दिाग नं:       दिाग लमलिाः 
अलधकृि पूजीाः      जारी पूजीाः 
दिाग गने कायागलयको नाम र ठेगानााः 

५. इजाजिपत्र ललन चाहेको वगगाः (घ) वगग 
६. समूहीकरण हनु चाहेको समूहाः 
७. आलथगक श्रोिको वववरणाः 

 रकम ववजिय संस्था/बैंकको नाम 

स्थायी ओभरड्राफ्ट   

मदु्दिी खािा   

चल्िी खािा   

 

दरखास्िवालाको 
फोटो 
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बचि खािा   

उजल्लजखि वववरण बाहेक अन्य वववरण पेश भए छुटै्ट पेश गनग सवकनेछ । 

८. कामदारको वववरणाः 
क) प्राववलधकाः 
ख) अप्राववलधकाः 
ग) अन्याः 
प्राववलधक कमगचारीको Certificate को प्रलिललवप िथा लनजको मञु्जरीनामा पेश गनुग पनेछ । 

९. आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको लनमागण सम्बन्धी सवारी साधन मेजशनरी औजारको वववरणाः 
लस.नं. नाम िथा वववरण दिाग नं. क्षमिा संख्या मूल्य खररद लमलि अन्य लयहोरा 
       

       

       

द्रष्टव्याः यस वववरणमा उजल्लजखि सवारी साधन िथा मेजशनरी औजारहरुको स्वालमत्वको कागजाि (दिाग 
प्रमाणपत्र) र उक्त मेजशनरी औजारहरु चाल ुहालिमा रहेको छ भनी मेकालनकल ईजन्जलनयरद्वारा प्रमाजणि 
भएको हनु ुपनेछ । 

१०. यस अजघ सम्पन्न गरेको कामको वववरणाः 
लस.नं. लनमागण सम्बन्धी 

कामको प्रकृलि 

काम गरेको 
साल 

रकम ठेक्कादािा 
कायागलयका 
नाम 

कामको अवस्था 
(प्रगलि 
प्रलिशिमा) 

      

      

      

११.  करचकु्ता गरेको प्रमाण कागजािाः 
क. 
ख.  

ग. 
यस दरखास्ि फाराममा उजल्लजखि सम्पूणग लयहोरा ठीक साँचो छ। झठु्ठा ठहरे कानून बमोजजम सहलुा 
बझुाउला । 

लनमागण व्यवसायीको छाप     दरखास्िवालाको नामाः 
       दस्िखिाः 
       लमलिाः 
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द्रष्टव्याः यस दरखास्ि फारम साथ दरखास्ि फारममा उल्लेख भएको लयहोरा पवुष्ट गने सम्बजन्धि 
कागजािको प्रमाजणि संलग्न गनुग पनेछ र कायागलयको माग गरेको बखि सक्कल कागजाि पेश गनुग पनेछ 
। 

अनसूुची-२ 

कायगववलधको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि 

 

ि.सं. लनमागण 
व्यवसायीको 
वगग 

इजाजिपत्र 
दस्िरु 

इजािपत्र 
नवीकरण दस्िरु 

इजाजिपत्र 
नवीकरण थप 
दस्िरु 

इजाजिपत्र प्रलिललवप 
दस्िरु 

१ घ रु. ५०००।-* रु. २५००।-** रु. ५०००।-*** रु. २५००।-**** 

द्रष्टव्याः घ  वगगको लनमागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगववलध, २०७५ बमोजजम दफा ३ को 
उपदफा (२) बमोजजम म्यादलभत्र इजाजिपत्र नवीकरण गराउदा इजाजिपत्र नवीकरण थप दस्िरुको 
महलमा उजल्लजखि दस्िरु मात्र लिनुगपनेछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 

**प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 

***प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 

****प्रथम संशोधनद्वारा संशोलधि 
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अनसूुची-३ 

कायगववलध को दफा २ को उपदफा (१) २ दफा ३ को उपदफा (३) सँग सम्बजन्धि 

 

इजाजिपत्र 

 

इजाजिपत्र नं.:          लमलिाः 
 

........................ म.न.पा./न.पा./गाउँपाललका 
........................कायगपाललकाको कायागलय 

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

"घ" वगगको लनमागण व्यवसायी इजाजिपत्र सम्बन्धी कायगववलध,२०७५ को दफा २ को उपदफा (४) 
बमोजजम लनमागण व्यवसाय गनग ........................ जस्थि कायागलय भएको ........................... 
फमग वा कम्पनीलाई इजाजिपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

       इजाजिपत्र ददनेको वववरणाः 
       दस्िखिाः 
       नामाः 
       पदाः 
       लमलिाः 
       कायागलयाः 
नववकरणाः  

नवीकरण गने 
अलधकारी 

नवीकरण गरेको 
लमलि 

नवीकरण बहाल 
रहेन अवलध 

नवीकरण दस्िूर 
भौचर नं. र लमलि 

नवीकरण गने 
अलधकारीको दस्िखि 

     

     

     

     

     

     

(यस वृिलभत्र कुन वगग लेख्न ुपने हो सोही वगग लेख्न)े 
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ि.सं. प्रगलि वववरण ठेक्का सम्पन्न 
वववरण

कैवफयि

छाप छाप

घ) लनणगय लमलिाः घ) छाप पदाः पदाः

छाप हस्िाक्षर हस्िाक्षर

घ) छाप ग) हस्िाक्षर ग) हस्िाक्षर घ) नामाः घ) नामाः

ग) ठेक्का अवलधाः ग) हस्िाक्षर ख) पदाः ख) पदाः ग) सम्पन्न%

ख) पदाः क) नामाः क) Variation को 
लनणगय गने 
पदालधकारीको नामाः

ख) सम्पन्न लमलिाः ख) सम्पन्न लमलिाःख) सम्झौिा लमलिाः

क) थप समयाः क) Variation 
पलछको Contract 
Amount

क) सम्पन्न रकमाः क) अजन्िम 
ठेक्का रकमाः

Variation को वववरण 
(यदद भएमा)

क) ठेक्का रकम क) नामाः

आयोजनाक नाम सावगजलनक लनकायको 
वववरण

संयकु्त उपिमको 
नाम (यदद भएमा)

ठेक्का वववरण सावगजलनक लनकायको 
िफग बाट हस्िाक्षर गने 
पदालधकारीको वववरण

समयावलध थप वववरण 
( यदद भएमा)

 
 
 

अनसूुची-४ 

लनमागण व्यवसायीबाट भएका सावगजलनक लनमागण कायगको अलभलेख वववरण (पासबकु) 
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आज्ञाले 

पूणगबहादरु खत्री 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 

 

अनसूुची-५ 
“घ” वगगको लनमागण व्यवसायीको लालग आवश्यक योग्यिा 

 
१. आलथगक क्षमिा: प्राईभेट वा पजललक लललमटेड कम्पनी वा साझेदारी फमगको रुपमा घटीमा पाँच लाख 
रुपैयाँको चाल ुपूजँी देखाई उद्योग ववभागमा दिाग भएको हनु ुपनेछ । 
२. मूख्य जनशजक्त वववरण: मान्यिा प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट लसलभल इजन्जलनयररङ ववषयमा कम्िीमा प्रमाणपत्र 
िह उिीणग एक जना प्राववलधक, कुनै पलन ववषयमा प्रमाणपत्र िह उजिणग एक जना प्रशासलनक र वाजणज्य 
शास्त्र/ अथगशास्त्रमा प्रमाणपत्र िह उिीणग एक जना जनशजक्तको सेवा पूरा समय प्राप्त हनु ेव्यवस्था हनु ु
पनेछ । 
३. मेलसन र उपकरण: 

क) वि्रपर /टयाक्टर (एक/एक थान) 
ख) लमक्सर (एक थान) 
ग) Theodolite/Level Machine (एक सेट) 
घ) बाटर पम्प (िीन थान) 
ङ) भाइबे्रटर (िीन थान) 

 
द्रष्टव्य: 

१. उपकरणको नामावली पेश गदाग उपकरणको स्वालमत्वको प्रमाणपत्रका साथै बीमा गरेको कागजािहरु 
पेश गनुग पनेछ । 

२. मालथ उजल्लजखि याजन्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थामा भएको कुरा मेकालनकल इजन्जलनयररङ ववषयमा 
कम्िीमा स्नािक िहको शैजक्षक योग्यिा भएको नेपाल इजन्जलनयसग एशोलसएशनको सदस्यिा प्राप्त 
मेकालनकल इजन्जलनयरले प्रमाजणि गरेको हनु ुपनेछ । 

३. मालथ उजल्लजखि यन्त्र उपकरणहरु दिाग भएको लमलिले घटीमा दईु वषगसम्म बेचलबखन गनग पाइने छैन 
। 

४. पन्र वषगभन्दा बढी परूानो यन्त्र उपकरणहरु लनमागण व्यवसायीको स्िर ववृि िथा नया ँदिाग हनेु प्रयोजनको 
लालग मान्य हनेु छैन । 

 
 


