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सूर्योदर्य नगरपालिकाको “घ” वगगको लनर्ागण व्र्यवसार्यी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यगववलध,२०७४
नगर कार्यगपालिकाबाट स्वीकृत लर्लत:- २०७४\१२\१९
प्रर्ाजणकरण लर्लत:-२०७४\१२\१९

प्रस्तावना:

स्थानीर्य स्तरको ववकास लनर्ागणर्ा लनजजक्षेत्रको ज्ञान र ववषेशज्ञतािाई उपर्योग गनग तथा सावगजलनक खरीदको र्ूिभूत
ववशेषताहरुिाई अक्षुण राखी सावगजलनक लनर्ागणको क्षेत्रर्ा पारदजशगता, स्वच्छता, ईर्ान्दारीता, जवाफदे हीता, ववश्वसलनर्यता
तथा भेदभाव रवहत प्रलतस्पधाग तथा श्रोत साधनको उच्चतर् उपर्योग जस्ता उद्धेश्र्यहरु हालसि गनग सावगजलनक लनर्ागणर्ा
लनजजक्षेत्रको सहज पहुाँचको िालग स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०))
िे ददएको अलधकार प्रर्योग गरी सूर्योदर्य नगरपालिकािे र्यो कार्यगववलध जारी गरे को छ ।

(१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी सावगजलनक लनर्ागण कार्यग गनग नहुने :- प्रचलित कानूनर्ा अन्र्यथा व्र्यवस्था भएको
वाहे क र्यस कार्यगववलध बर्ोजजर् इजाजतपत्र प्राप्त नगरी “घ” वगगको लनर्ागण व्र्यवसार्यीको नार्बाट कसैिे पलन सावगजलनक
लनर्ागण कार्यग गनग गराउन हुाँदैन ।

(२) नर्यााँ इजाजतपत्र सम्वन्धी व्र्यवस्था:- (१) सावगजलनक लनर्ागण कार्यग गनग चाहने लनर्ागण व्र्यवसार्यीिे अनुसूची–१
बर्ोजजर्को ढााँचार्ा सावगजलनक लनर्ागण कार्यग गनग इजाजतपत्रको िालग र्यस सूर्योदर्य नगरपालिका कार्यागिर्यर्ा प्रर्ुख
प्रशासकीर्य अलधकृत सर्क्ष दरखास्त ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् पनग आएका दरखास्तहरु प्रर्ुख प्रशासकीर्य अलधकृतिे अनुसूची–५ वर्ोजजर्को

र्योग्र्यता

भए\नभएको सम्वन्धर्ा लसलभि ईजन्जनीर्यर \ सव ईजन्जनीर्यर सवहतको लतन सदस्र्य भएको सलर्लतवाट जााँचवुझ गराउनु
पनेछ ।
(३) दफा (२) को उपदफा (२) अनुसारको सलर्लतिे गरे को लसफाररस सवहत प्रर्ुख प्रशासकीर्य अलधकृतिे इजाजतपत्र
प्रदान गने लनणगर्यकािालग कार्यगपालिकाको वैठकर्ा पेश गनुप
ग ने छ ।
(४) उपदफा (२) बर्ोजजर् सलर्लतको लसफाररस सवहत न्र्युनतर् र्योग्र्यता पुगेका लनर्ागण व्र्यवसार्यी फर्ग \ कम्पनीहरुको
इजाजतपत्र कार्यगपालिकाको लनणगर्य वर्ोजजर् नगरपालिका को प्रर्ुख प्रशासकीर्य अलधकृतिे इजाजतपत्र बापत अनुसूची–२
बर्ोजजर्को दस्तुर लिई लनजिाई अनुसूची–३ बर्ोजजर्को ढााँचार्ा इजाजतपत्र प्रदान गनेछ ।

(३) इजाजतपत्रको अवलध र नवीकरण :- (१) दफा २ बर्ोजजर् प्रदान गररएको इजाजतपत्र दफा ४ बर्ोजजर्
खारे ज भएको वा प्रचलित कानूनर्ा अन्र्यथा व्र्यवस्था भएको अबस्थार्ा बाहे क चािु आलथगक वषगको अन्र्यसम्र् र्ात्र र्ान्र्य
रहनेछ
(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त भएका प्ररत्र्येक लनर्ागण व्र्यवसार्यीिे इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त
भएको ३ र्वहना लभत्र प्रचलित कानून बर्ोजजर् सं घ, प्रदे श र स्थानीर्य तहिाई लतनुप
ग ने कर लतरी सकेको प्रर्ाण स्वरुप
सम्बजन्धत सं घीर्य \ प्रदे श \ स्थानीर्य कर कार्यागिर्यबाट प्राप्त करच ुक्ता प्रर्ाणपत्र तथा फर्ग वा कम्पनीको दताग नववकरण
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सवहत सम्वजन्धत नगर कार्यगपालिका को कार्यागिर्य वाट अनुसूची–२ वर्ोजजर्को दस्तुर लतरी नववकरण गराउनु पनेछ ।
इजाजत पत्र नववकरण गनग

नगर कार्यगपालिकाको कार्यगिर्यर्ा कागजात पेश गदाग अनुसूची–४ वर्ोजजर्को पास वुक भरी

अजघल्िो आलथगक वषगको सो फर्ग वा कम्पनीिे आफुिे गरे को कार्यगहरुको अद्यावलधक वववरण सर्ेत पेश गनुग पने छ ।
र्यसरी अनुसूची–४ वर्ोजजर्को पास वुक वववरण अद्यावलधक नगने फर्ग वा कम्पनीको इजाजत पत्र नववकरण गनग
नगरपालिका वाध्र्य हुनेछैन ।
(३) उपदफा (२) बर्ोजजर्को म्र्याद नाघेको छ र्वहनालभत्र सबै प्रकृर्या पुरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने
लनर्ागण व्र्यवसार्यीिे नववकरण गने र्ाग गरे र्ा अनुसूची–२ बर्ोजजर्को थप दस्तुर लिई प्रर्ुख प्रशासकीर्य अलधकृतिे
इजाजतपत्र नवीकरण गरीददनेछ ।

४) इजाजतपत्रको खारे जी :- (१) दे हार्यको अवस्थार्ा नगरपालिकािे लनर्ागण व्र्यवसार्यीको इजाजतपत्र खारे ज गनग
सक्नेछ (क) झुठ्ठा वववरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरे को प्रर्ाजणत भएर्ा,
(ख) सावगजलनक लनर्ागण कार्यग गने वा गनग पाउने उद्देश्र्यिे नेपाि सरकार तथा सं गदठत सं स्थार्ा झुठ्ठावववरण पेश गरको
सम्वजन्धत लनकार्यवाट िेजख आएर्ा,
(ग) सावगजलनक लनकार्यसं ग भएको सम्झौता वर्ोजजर् कार्यग सम्पन्न नगरे को वा सम्झौताको गजम्भर उल्िं घन भएको
सम्वजन्धत लनकार्यवाट िेजख आएर्ा ।
२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजतपत्र खारे ज गनुग अजघ सम्बजन्धत लनर्ागण व्र्यवसार्यीिाई स्पष्टीकरण पेश गनग र्नालसब
र्ावफकको र्ौका ददइने छ ।
(३) दफा ३ को उपदफा (३) बर्ोजजर्को म्र्यादलभत्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वतः खारे ज हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बर्ोजजर् इजाजतपत्र खारे ज भएकोर्ा नगर कार्यगपालिकाको कार्यागिर्यिे त्र्यसको जानकारी
सम्बजन्धत फर्ग वा व्र्यजक्त वा क्रम्पनी दताग गने कार्यागिर्यिाई ददनेछ ।

५) इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददने व्र्यवस्था :- कुनै लनर्ागण व्र्यवसार्यीिे इजाजतपत्र हराए वा नालसएको कारणबाट
इजाजतपत्रको प्रलतलिपी पाउन लनवेदन गरे र्ा अनुसूची–२ बर्ोजजर्को दस्तुर लिई इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददनु पनेछ ।

६) प्रचलित कानून बर्ोजजर् हुने :- र्यस कार्यगववलधर्ा िेजखए जलत र्यसै बर्ोजजर् र अन्र्यको हकर्ा प्रचलित कानून
बर्ोजजर् हुनेछ।

७) बचाउः
- र्यस अजघ प्रचलित कानून बर्ोजजर् दताग भएका ठे क्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी फर्ग तथा कम्पनीहरुिाई ददइएको
इजाजतपत्रहरु र्यसै कार्यगववलध बर्ोजजर् ददइएको र्ालननेछ ।
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अनुसूची-१
कार्यविविको दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बवधित
ईजाजतपत्रको लावग वदइने दरखास्त
विषर् : इजाजतपत्र पाउँ भधने बारे ।
श्री सर्ू ोदर् नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्,
वफक्कल, इलाम ।
र्स सर्ू ोदर् नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्को कार्यविवि ....... बमोवजम साियजवनक वनमायण कार्य गनयको लावग ईजाजतपत्र पाउन वनम्न वििरण भरी र्ो दरखास्त पेश गररएको
छ।
१. दरखास्त पेश गने फमय िा कम्पनीको :
नाम :
ठे गाना :
पोष्ट बक्स :
टेवलफोन नं. :
फ्र्ाक्स नं. :
ईमेल :
२. फमय िा कम्पनीको प्रकृ वत :
प्राइभेट वलवमटेड कम्पनी
पवललक वलवमटेड कम्पनी
एकलौटी
साझेदारी
(कोष्ठमा रेजा लगाउनु पनेछ ।)
३. सम्पकय को लावग फमय िा कम्पनीको आविकाररक व्र्विको
नाम थर :
ठे गाना :
पोष्ट बक्स :
टेवलफोन नं. :
फ्र्ाक्स नं. :
इमेल :
४. फमय िा कम्पनीको वििरण
दताय नं. :
दताय वमवत :
अविकृ त पूँजी :
जारी पूँजी :
५. इजाजतपत्र वलन चाहेको िगय : ( घ ) िगय
६. समूहीकरण हुन चाहेको समूह :
७. आवथयक श्रोतको वििरण :
रकम
वित्तीर् संस्थाबैंकको नाम/
स्थार्ी ओभरड्राफ्ट
मुद्दती खाता
चल्ती खाता
बचत खाता
उवल्लवखत वििरण बाहेक अधर् वििरण भए छुट्टै पेश गनय सवकनेछ ।
८. कामदारको वििरण
(क) प्राविविक :
(ख) अप्राविविक :
(ग) अधर् :
प्राविविक कमयचारीको सवटयवफके टको प्रवतवलपी तथा वनजको मञ्जुरीनामा पेश गनुयपनेछ ।
९. आफ्नो स्िामीत्िमा रहेको वनमायण सम्बधिी सिारी सािन मेवशनरी औजारको वििरण :
वस.नं.
नाम तथा वििरण
दताय न.ं
क्षमता संख्र्ा

मूल्र्

खररद वमवत

अधर् व्र्होरा

द्रष्टव्र् : र्स वििरणमा उल्लेवखत सिारी सािन तथा मेवशनरी औजारहरुको स्िामीत्िको कागजात (दताय प्रमाणपत्र) र उि मेवशनरी औजारहरु चालु हालतमा रहेको छ भनी मेकावनकल
इवधजवनर्रद्वारा प्रमावणत भएको हुनुपनेछ ।
१०. र्स अवघ सम्पधन गरे को कामको वििरण :
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वस.नं.

वनमायण सम्बधिी कामको काम गरे को साल
प्रकृ वत

रकम

ठे क्कादाता कार्ायलर्को कामको अिस्था प्रगवत )
नाम
(प्रवतशतमा

११. करचि
ु ा गरे को प्रमाण कागजात
क.
ख.
ग.
र्स दरखास्त फारममा उल्लेवखत सम्पूणय व्र्होरा ठीक साँचो छ । झुट्टा ठहरे कानून बमोवजम सहुल
ँ ा बझु ाउँला ।
वनमायण व्र्िसार्ीको छाप

दरखास्तिालाको नाम :
दस्तखत :
वमवत :

द्रष्टव्र् : र्स दरखास्त फारम साथ दरखास्त फारममा उल्लेख भएको व्र्होरा पवु ष्ट गनय सम्बवधित कागजातको प्रमावणत प्रवतवलपी सल
ं ग्न गनुयपनेछ र कार्ायलर्ले माग गरे को बखत सक्कल
कागजात पेश गनयपु नेछ ।
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अनुसूची - २
कार्यविविको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३)सँग सम्बवधित

क्र.सं.

वनमायण व्र्िसार्ीको िगय

इजाजतपत्र दस्तुर

१

घ

रु .२०००/-

इजाजतपत्र निीकरण
दस्तुर
रु .१५००/-

इजाजतपत्र निीकरण थप इजाजतपत्र प्रवतवलपी
दस्तुर
दस्तुर
रु . २५००/रु. १०००/-

द्रष्टव्र्ः घ िगयको वनमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बधिी कार्यविवि २०७४ बमोवजम दफा ३ को उपदफा (२) बमोवजम म्र्ादवभत्र इजाजतपत्र निीकरण गराउँदा इजाजतपत्र निीकरण थप
दस्तुरको महलमा उल्लेवखत दस्तुर मात्र वतनपुय नेछ ।
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अनुसूची - ३
कार्यविविको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३)सँग सम्बवधित
सूर्ोदर् नगरपावलका
नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्
वफक्कल, इलाम ।
इजाजतपत्र
इजाजतपत्र न.ं

वमवत :

घ िगयको वनमायण व्र्िसार्ी इजाजतपत्र सम्बधिी कार्यविवि २०७४ को दफा २ को उपदफा (४) बमोवजम वनमायण व्र्िसार् गनय ............... वस्थत कार्ायलर् भएको ......... फमय िा
कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गररएको छ ।

इजाजतपत्र वदनेको
दस्तखत :
नाम
पद
वमवत
कार्ायलर्
(र्स िृत्तवभत्र कुन िगय लेख्नुपने हो सोही िगय लेख्ने)

निीकरण गने अविकारी

निीकरण गरे को वमवत

निीकरण
निीकरण बहाल रहने अिवि
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निीकरण दस्तुर भौचर नरं .
वमवत

निीकरण गने अविकारीको
दस्तखत

अनुसूची-४
वनमायण व्र्िसार्ीबाट भएका साियजवनक वनमायण कार्यको अवभलेख वििरण (पासबुक)

क्र.सं.

आर्ोजनाको
नाम

साियजवनक
वनकार्को
वििरण

संर्ुि
उपक्रमको
नाम र्वद )
(भएमा

शेर्र
(%)

ठे क्का
वििरण

क) ठे क्का
रकम

ख) सम्झौता
वमवत

ग) ठे क्का
अिवि

साियजवनक
वनकार्को
तफय बाट
हस्ताक्षर गने
पदाविकारीको
वििरण
क) नाम

समर्ािवि
थप र्वद )
(भएमा

Variation
को वििरण
(र्वद भएमा)

क) थप
समर्

क)
Variation
पवछको
Contract
Amount

प्रगवत
वििरण

क)
सम्पधन
रकम

क)
अवधतर
ठे क्का
रकम

ख) नाम

ख)
Variation
को वनणयर् गने
पदाविकारीको
नाम

ग) अस्ताक्षर

ग) पद

ग) पद

घ) छाप

घ)
हुस्ताक्षार

घ) हस्ताक्षर

घ) नाम

घ) नाम

ङ) वनणयर्
वमवत
च) छाप

ङ) छाप

ङ) पद

ङ) पद

च)
हस्ताक्षर
छ) छाप

च)
हस्ताक्षर
छ) छाप

ख) पद
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ख)
सम्पधन
वमवत

ठे क्का
सम्पधन
वििरण

ख)
सम्पधन
वमवत

ग) सम्पधन
प्रवतशत

कै वफर्त

ु ी–५
अनुसच
“घ” वगगको लनर्ागण व्र्यवसार्यीको िालग आवश्र्यक र्योग्र्यता
१. आलथगक क्षर्ता : प्राईभेट वा पजलिक लिलर्टे ड कम्पनी वा साझेदारी फर्गको रुपर्ा घटीर्ा पााँच िाख रुपैर्यााँको चािु
ाँ ी दे खाई उद्योग ववभागर्ा दताग भएको हुन ु पनेछ ।
पूज
२. र्ुख्र्य जनशजक्त वववरण : र्ान्र्यता प्राप्त जशक्षण सं स्थाबाट लसलभि इजन्जलनर्यरीङ ववषर्यर्ा कजम्तर्ा प्रर्ाणपत्र तह
उत्तीणग एक जना प्राववलधक, कुनै पलन ववषर्यर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणग एक जना प्रशासलनक र वाजणज्र्य शास्त्र/अथगशास्त्रर्ा
प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणग एक जना जनशजक्तको सेवा पुरा सर्र्य प्राप्त हुने व्र्यवस्था हुन ु पनेछ ।
३. र्ेशीन र उपकरण :
(क) विपर /टर्याक्टर (एक/एक थान)
(ख) लर्क्सर (एक थान)
(ग) Theodolit \ Level Machine (एक सेट)
(घ) वाटर पम्प (तीन थान)
(ङ) भाइबेरे् टर (तीन थान)
द्रष्टव्र्य :१. उपकरणको नार्ाविी पेश गदाग उपकरणको स्वालर्त्वको प्रर्ाणपत्रका साथै बीर्ा गरे को कागजातहरु पेश गनुग पनेछ
२. र्ालथ उजल्िजखत र्याजन्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थार्ा भएको कुरा र्ेकालनकि ईजन्जलनर्यररङ ववषर्यर्ा कम्तीर्ा
स्नातक तहको शैजक्षक र्योग्र्यता भएको नेपाि ईजन्जलनर्यसग एशोलसएशनको सदस्र्यता प्राप्त र्ेकालनकि ईजन्जलनर्यरिे प्रर्ाजणत
गरे को हुन ु पनेछ ।
३. र्ालथ उजल्िजखत र्यन्त्र उपकरणहरु दताग भएको लर्लतिे घटीर्ा दुई वषगसम्र् बेचलबखन गनगपाइने छै न ।
४. पन्र वषग भन्दा बढी पुरानो र्यन्त्र उपकरणहरु लनर्ागण व्र्यवसार्यीको स्तर बृवद्ध तथा नर्यााँ दताग हुने प्रर्योजनको िालग
र्ान्र्य हुने छै न ।
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