
स्वीकृत मिमत: 2074/12/19  
प्रथि संसोधन मिमत: 2077/02/14 

सूर्योदर्य नगरपामिकाको “घ” वगगको मनिागण व्र्यवसार्यी इजाजत-पत्र सम्वन्धध कार्यगववमध,२०७4 

स्थानीर्य स्तरको ववकास मनिागणिा मनजी क्षेत्रको ज्ञान र ववशेषज्ञतािाई उपर्योग गनग तथा सावगजमनक खररदको ििुभतु ववशेषतािाई अक्षुणग 
रान्ख सावगजमनक मनिागण को क्षेत्रिा पारदन्शगता, स्वच्छता, इिाधदाररता, जवाफदेहीता, ववश्वसनीर्यता तथा भेदभावरवहत प्रमतस्पधाग तथा 
स्रोतसाधानको उच्चति उपर्योग जस्ता उदे्दश्र्यहरु हााँमसि गनग सावगजमनक मनिागणिा मनजी क्षेत्रको सहज पहुाँचको िामग स्थानीर्य सरकार 
सञ्चािन  न 2074 को दफा ११ को उपदफा 2 को छ(१०)िे ददएको अमधकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपामिकािे र्यो कार्यगववमध 
जारी गरेको छ । 

१. संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) र्यो कार्यगववमधको नाि “सूर्योदर्य नगरपामिकाको “घ” वगगको मनिागण व्र्यवसार्यी इजाजत-पत्र सम्वन्धध 
कार्यगववमध,२०७4” रहेको छ ।  

(2) र्यो कार्यगववमध तरुुधत िागू हनु ेछ ।  

२. नर्यााँ इजाजतपत्र सम्वन्धध व्र्यवस्था:- (१) सावगजमनक मनिागण कार्यग गनग चाहने मनिागण व्र्यवसार्यीिे अनसूुन्च–१ बिोन्जिको ढााँचािा 
सावगजमनक मनिागण कार्यग गनग इजाजतपत्रको िामग र्यस सूर्योदर्य नगरपामिका कार्यागिर्यिा प्रिखु प्रशासकीर्य अमधकृत सिक्ष दरखास्त 
ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि पनग आएका दरखास्तहरु प्रिखु प्रशासकीर्य अमधकृतिे अनसूुन्च–५ विोन्जिको  र्योग्र्यता भए\नभएको 
सम्वधधिा मसमभि ईन्धजनीर्यर\सव ईन्धजनीर्यर सवहतको मतन सदस्र्य भएको समिमतवाट जााँचवझु गराउन ुपनेछ । 

 (३) दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको समिमतिे गरेको मसफाररस सवहत प्रिखु प्रशासकीर्य अमधकृतिे इजाजतपत्र प्रदान गने 
मनणगर्यकािामग कार्यगपामिकाको वैठकिा पेश गनुगपने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि समिमतको मसफाररस सवहत धर्यनुति र्योग्र्यता पगुकेा मनिागण व्र्यवसार्यी फिग\कम्पनीहरुको इजाजतपत्र 
कार्यगपामिकाको मनणगर्य विोन्जि नगरपामिका को प्रिखु प्रशासकीर्य अमधकृतिे इजाजत-पत्र बापत अनसूुन्च–२ बिोन्जिको दस्तरु 
मिई मनजिाई अनसूुन्च–३ बिोन्जिको ढााँचािा इजाजत-पत्र प्रदान गनेछ ।  

(५) इजाजत-पत्र प्राप्त नगरी सावगजमनक मनिागण कार्यग गनग नहनु:े- प्रचमित कानूनिा अधर्यथा व्र्यवस्था भएको वाहेक र्यस कार्यगववमध 
बिोन्जि इजाजतपत्र प्राप्त नगरी “घ” वगगको मनिागण व्र्यवसार्यीको नािबाट कसैिे पमन सावगजमनक मनिागण कार्यग गनग गराउन हुाँदैन । 

३. इजाजतपत्रको अवमध र नवीकरण :- (१) दफा २ बिोन्जि प्रदान गररएको इजाजतपत्र दफा ४ बिोन्जि खारेज भएको वा प्रचमित 
कानूनिा अधर्यथा व्र्यवस्था भएको अबस्थािा बाहेक चाि ुआमथगक वषगको अधर्यसम्ि िात्र िाधर्य रहनेछ  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि इजाजत-पत्रको अवमध सिाप्त भएका प्ररत्रे्यक मनिागण व्र्यवसार्यीिे इजाजत-पत्रको अवमध सिाप्त भएको ३ 
िवहना मभत्र प्रचमित कानून बिोन्जि संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहिाई मतनुगपने कर मतरी सकेको प्रिाण स्वरुप सम्वन्धधत 
संघीर्य\प्रदेश\स्थानीर्य कर कार्यागिर्यबाट प्राप्त करचकु्ता प्रिाणपत्र तथा फिग वा कम्पनीको दताग नवीकरण सवहत सम्वन्धधत नगर 
कार्यगपामिका को कार्यागिर्यवाट अनसूुन्च-२ विोन्जिको दस्तरु मतरी नववकरण गराउन ु पनेछ। इजाजत-पत्र नववकरण गनग नगर 
कार्यगपामिकाको कार्यगिर्यिा कागजात पेश गदाग अनसूुन्च–४ विोन्जिको पास वकु भरी अन्घल्िो आमथगक वषगको सो फिग वा कम्पनीिे 
आफुिे गरेको कार्यगहरुको अद्यावमधक वववरण सिेत पेश गनुग पने छ । र्यसरी अनसूुन्च–४ विोन्जिको पास वकु वववरण अद्यावमधक 
नगने फिग वा कम्पनीको इजाजत पत्र नववकरण गनग नगरपामिका वाध्र्य हनुेछैन ।   

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको म्र्याद नाघेको छ िवहनामभत्र सबै प्रकृर्या पूरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहन े मनिागण 
व्र्यवसार्यीिे नववकरण गने िाग गरेिा अनसूुन्च–२ बिोन्जिको थप दस्तरु मिई प्रिखु प्रशासकीर्य अमधकृतिे इजाजत-पत्र नवीकरण 
गररददनेछ ।  

४. इजाजत-पत्रको खारेजी :- (१) देहार्यको अवस्थािा नगरपामिकािे मनिागण व्र्यवसार्यीको इजाजतपत्र खारेज गनग सक्नेछ (क) झठु्ठा 
वववरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रिान्णत भएिा, (ख) सावगजमनक मनिागण कार्यग गने वा गनग पाउने उदे्दश्र्यिे नेपाि सरकार 
तथा संगदठत संस्थािा झठु्ठावववरण पेश गरको सम्वन्धधत मनकार्यवाट िेन्ख आएिा, (ग) सावगजमनक मनकार्यसंग भएको सम्झौता 
विोन्जि कार्यग सम्पन्न नगरेको वा सम्झौताको गन्म्भर उल्िंघन भएको सम्वन्धधत मनकार्यवाट िेन्ख आएिा । 

२) उपदफा (१) बिोन्जि इजाजत-पत्र खारेज गनुग अन्घ सम्वन्धधत मनिागण व्र्यवसार्यीिाई स्पष्टीकरण पेश गनग िनामसब िावफकको 
िौका ददइने छ।  

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बिोन्जिको म्र्यादमभत्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हनुछे ।  

(४) उपदफा (१) वा (३) बिोन्जि इजाजत-पत्र खारेज भएकोिा नगर कार्यगपामिकाको कार्यागिर्यिे त्र्यसको जानकारी सम्वन्धधत 
फिग वा व्र्यन्क्त वा क्रम्पनी दताग गने कार्यागिर्यिाई ददनेछ ।  

५. इजाजत-पत्रको प्रमतमिवप ददन े व्र्यवस्था :- कुनै मनिागण व्र्यवसार्यीिे इजाजत-पत्र हराए वा नामसएको कारणबाट इजाजत-पत्रको 
प्रमतमिवप पाउन मनवेदन गरेिा अनसूुन्च–२ बिोन्जिको दस्तरु मिई इजाजत-पत्रको प्रमतमिवप ददन ुपनेछ ।  

६. प्रचमित कानून बिोन्जि हनु े:- र्यस कार्यगववमधिा िेन्खए जमत र्यसै बिोन्जि र अधर्यको हकिा प्रचमित कानून बिोन्जि हनुेछ।  

७. बचाउः- र्यस अन्घ प्रचमित कानून बिोन्जि दताग भएका ठेक्का वधदोवस्ती सम्वन्धध फिग तथा कम्पनीहरुिाई ददइएको इजाजत-पत्रहरु 
र्यसै कार्यगववमध बिोन्जि ददइएको िामननेछ । 

  



अनसूुन्च-१ 

ईजाजत-पत्रको िामग ददइने दरखास्त 

ववषर्य : इजाजत-पत्र पाउाँ भने्न बारे। 

 

श्री सूर्योदर्य नगर कार्यगपामिकाको कार्यागिर्य, 

वफक्कि, इिाि । 

 र्यस सूर्योदर्य नगर कार्यगपामिकाको कार्यागिर्यको कार्यगववमध ....... बिोन्जि सावगजमनक मनिागण कार्यग गनगको िामग ईजाजत-पत्र 
पाउन मनम्न वववरण भरी र्यो दरखास्त पेश गररएको छ । 

१. दरखास्त पशे गने फिग वा कम्पनीको : 
 नाि : 
 ठेगाना : 
 पोष्ट बक्स :  टेमिफोन नं. :   फ्र्याक्स नं. :    ईिेि : 
२. फिग वा कम्पनीको प्रकृमत : 

 प्राइभेट मिमिटेड कम्पनी      पन्लिक मिमिटेड कम्पनी 
 एकिौटी        साझेदारी 

 (कोष्ठिा रेजा िगाउन ुपनेछ।) 
३. सम्पकग को िामग फिग वा कम्पनीको आमधकाररक व्र्यन्क्तको 
 नाि थर : 
 ठेगाना :        

पोष्ट बक्स :  टेमिफोन नं. :   फ्र्याक्स नं. :    इिेि : 
४. फिग वा कम्पनीको वववरण 

 दताग नं. :       दताग मिमत : 
 अमधकृत पूाँजी :      जारी पूाँजी : 
५. इजाजतपत्र मिन चाहेको वगग : (घ) वगग 
६. सिूहीकरण हनु चाहेको सिूह :  

७. आमथगक स्रोतको वववरण : 
 रकि ववत्तीर्य संस्था/बैंकको नाि 

स्थार्यी ओभरड्राफ्ट   

िदु्दती खाता   

चल्ती खाता   

बचत खाता   

   

उन्ल्िन्खत वववरण बाहेक अधर्य वववरण भए छुटै्ट पेश गनग सवकनेछ । 

८. कािदारको वववरण 

(क) प्राववमधक : 
(ख) अप्राववमधक : 
(ग) अधर्य : 

प्राववमधक किगचारीको सवटगवफकेटको प्रमतमिवप तथा मनजको िञ्जुरीनािा पेश गनुगपनेछ । 

९. आफ्नो स्वािीत्विा रहेको मनिागण सम्वन्धध सवारी साधन िेन्शनरी औजारको वववरण : 
मस.नं. नाि तथा 

वववरण 

दताग नं. क्षिता संख्र्या िूल्र्य खररद मिमत अधर्य व्र्यहोरा 

       

       

द्रष्टव्र्य : र्यस वववरणिा उन्ल्िन्खत सवारी साधन तथा िेन्शनरी औजारहरुको स्वािीत्वको कागजात (दताग प्रिाणपत्र) र उक्त िेन्शनरी 
औजारहरु चाि ुहाितिा रहेको छ भनी िेकामनकि इधजीमनर्यरद्वारा प्रिान्णत भएको हनुपुनेछ । 

१०. र्यस अन्घ सम्पन्न गरेको कािको वववरण : 
मस.नं. मनिागण सम्वन्धध कािको 

प्रकृमत 

काि गरेको साि रकि ठेक्कादाता कार्यागिर्यको नाि कािको अवस्था (प्रगमत%) 

      

      

  



११. करचकु्ता गरेको प्रिाण कागजात 

क. 
ख. 
ग. 

र्यस दरखास्त फारििा उन्ल्िन्खत सम्पूणग व्र्यहोरा ठीक सााँचो छ । झटु्टा ठहरे कानून बिोन्जि सहुाँिा बझुाउाँिा । 

मनिागण व्र्यवसार्यीको छाप      दरखास्तवािाको नाि : 
        दस्तखत : 
        मिमत : 
 

 

द्रष्टव्र्य : र्यस दरखास्त फारि साथ दरखास्त फारििा उल्िेख भएको व्र्यहोरा पवुष्ट गनग सम्वन्धधत कागजातको प्रिान्णत प्रमतमिवप संिग्न 
गनुगपनेछ र कार्यागिर्यिे िाग गरेको बखत सक्कि कागजात पेश गनुगपनेछ । 

 

 

अनसूुन्च - २ 

 

क्र.सं. मनिागण व्र्यवसार्यीको 
वगग 

इजाजत-पत्र दस्तरु इजाजत-पत्र 
नवीकरण दस्तरु 

इजाजत-पत्र 
नवीकरण थप दस्तरु 

इजाजत-पत्र 
प्रमतमिवप दस्तरु 

१ घ रु. १०००/- रु. १०००/- रु. २०००/- रु. ५००/- 
      

द्रष्टव्र्यः घ वगगको मनिागण व्र्यवसार्यी इजाजत-पत्र सम्वन्धध कार्यगववमध (दोस्रो संशोधन) २०७७ बिोन्जि दफा  ३ को उपदफा (२) 
बिोन्जि म्र्यादमभत्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउाँदा इजाजतपत्र नवीकरण थप दस्तरुको िहििा उन्ल्िन्खत दस्तरु िात्र मतनुगपनेछ ।  

 

 
 

अनसूुन्च - ३ 

 

सूर्योदर्य नगरपामिका 
नगर कार्यगपामिकाको कार्यागिर्य 

वफक्कि, इिाि । 

 

इजाजत-पत्र 

इजाजत-पत्र नं.          मिमत : 

 

घ वगगको मनिागण व्र्यवसार्यी इजाजत-पत्र सम्वन्धध (दोस्रो संशोधन) कार्यगववमध २०७७ को दफा २ को उपदफा (४) बिोन्जि मनिागण 
व्र्यवसार्य गनग ............... न्स्थत कार्यागिर्य भएको ......... फिग वा कम्पनीिाई इजाजत-पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 

 

इजाजत-पत्र ददनकेो 
दस्तखत : 

नाि  

पद  

मिमत  

कार्यागिर्य  

(र्यस वतृ्तमभत्र कुन वगग िेख्नपुने हो सोही वगग िेख्न)े 
 

नवीकरण 

नवीकरण गने 
अमधकारी 

नवीकरण गरेको मिमत नवीकरण बहाि रहने 
अवमध 

नवीकरण दस्तरु भौचर नं. 
र मिमत 

नवीकरण गने 
अमधकारीको दस्तखत 

     

     

     

     

     

 

 

  



अनसूुन्च-४ 

मनिागण व्र्यवसार्यीबाट भएका सावगजमनक मनिागण कार्यगको अमभिेख वववरण (पासबकु) 
 

क्र.सं
. 

आर्योजना
को नाि 

सावगजमन
क 

मनकार्यको 
वववरण 

संर्यकु्त 
उपक्रि
को नाि 
(र्यदद 
भएिा) 

शेर्य
र 

(%) 

ठेक्का 
वववरण 

सावगजमनक 
मनकार्यको 
तफग बाट 

हस्ताक्षर गने 
पदामधकारी
को वववरण 

सिर्याव
मध थप 
(र्यदद 
भएिा) 

Variation 

को वववरण 
(र्यदद 
भएिा)  

प्रगमत 
वववरण 

ठेक्का 
सम्पन्न 
वववरण 

कैवफर्य
त 

     क) 
ठेक्का 
रकि 

क) नाि :  क) थप 
सिर्य 

क) 
Variation 

पमछको 
Contract 

Amount 

क) 
सम्पन्न 
रकि : 

क) 
अन्धति 
ठेक्का 

रकि : 

 

            

     ख) 
सम्झौ
ता 

मिमत: 

ख) पद क) नाि क) 
Variation 
को मनणगर्य 

गने 
पदामधकारी
को नाि 

ख) 
सम्पन्न 
मिमत 

ख) 
सम्पन्न 
मिमत 

 

            

     ग) 
ठेक्का 
अवमध 

ग) हस्ताक्षर ख) पद ख) पद ग) 
सम्पन्न 
% 

  

            

      घ) छाप ग) 
हस्ताक्षर 

ग) 
हस्ताक्षर 

घ) 
नाि 

घ) 
नाि 

 

            

       घ) 
मनणगर्य 
मिमत 

घ) छाप पद पद 

 

 

       छाप  हस्ताक्ष
र 

हस्ताक्ष
र 

 

         छाप छाप  

            

 

  



अनसूुन्च–५ 
“घ” वगगको मनिागण व्र्यवसार्यीको िामग आवश्र्यक र्योग्र्यता 

१. आमथगक क्षिता : प्राईभेट वा पन्लिक मिमिटेड कम्पनी वा साझेदारी फिगको रुपिा घटीिा पााँच िाख रुपैर्यााँको चाि ुपूाँन्ज देखाई 
उद्योग ववभागिा दताग भएको हनु ुपनेछ । 

२. िखु्र्य जनशन्क्त वववरण : िाधर्यता प्राप्त न्शक्षण संस्थाबाट मसमभि इधजीमनर्यरीङ ववषर्यिा कन्म्तिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणग एक जना 
प्राववमधक, कुनै पमन ववषर्यिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणग एक जना प्रशासमनक र वान्णज्र्य शास्त्र/अथगशास्त्रिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणग एक जना 
जनशन्क्तको सेवा पूरा सिर्य प्राप्त हनुे व्र्यवस्था हनु ुपनेछ । 

३. िेशीन र उपकरण : 
(क) विपर /टर्याक्टर (एक थान) 
(ख) मिक्सर (एक थान) 
(ग) Theodolit \ Level Machine (एक सेट)  

(घ) वाटर पम्प (एक थान) 
(ङ) भाइबे्रटर (एक थान) 
(च) स्काभेटर वा भ्र्याकु िोडर (एक थान)  

द्रष्टव्र्य :- 
१. उपकरणको नािाविी पेश गदाग उपकरणको स्वामित्व कम्पनीको नाििा रहेको प्रिाणपत्रका साथै बीिा गरेको कागजातहरु पेश गनुग 

पनेछ  

२. िामथ उन्ल्िन्खत र्यान्धत्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थािा भएको कुरा िेकामनकि ईन्धजमनर्यररङ ववषर्यिा कम्तीिा स्नातक तहको 
शैन्क्षक र्योग्र्यता भएको नपेाि ईन्धजमनर्यसग एशोमसएशनको सदस्र्यता प्राप्त िेकामनकि ईन्धजमनर्यरिे प्रिान्णत गरेको हनु ुपनेछ । 

३. िामथ उन्ल्िन्खत र्यधत्र उपकरणहरु दताग भएको मिमतिे घटीिा दईु वषगसम्ि बेचमबखन गनगपाइन ेछैन । 

४. पधर वषग भधदा बढी पूरानो र्यधत्र उपकरणहरु मनिागण व्र्यवसार्यीको स्तर बवृि तथा नर्यााँ दताग हनुे प्रर्योजनको िामग िाधर्य हनु ेछैन । 

 
*** 

 

                                                           
 (प्रथि संशोधन)कार्यगववमध, २०७७ द्वारा संशोधन गररएको । 
 (प्रथि संशोधन)कार्यगववमध, २०७७ द्वारा संशोधन गररएको । 
 (प्रथि संशोधन)कार्यगववमध, २०७७ द्वारा संशोधन गररएको । 
 (प्रथि संशोधन)कार्यगववमध, २०७७ द्वारा संशोधन गररएको । 
 (प्रथि संशोधन)कार्यगववमध, २०७७ द्वारा संशोधन गररएको । 


