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"घ" वगगको ननर्मगण व्यवसमयको नयमाँ इजमजत पत्र जमरि, इजमजत पत्र ननवकिण, 

नमर्समिी तथम खमिजे गने सम्बनधध कमयगनवनध २०७४ 

"घ" वगगको ननर्मगण व्यवसमयको नयमाँ इजमजत पत्र जमरि, इजमजत पत्र ननवकिण, 

नमर्समिी तथम खमिजे गने सम्बनधध कमयगनवनध २०७४ 
-gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt @)&$.!!.#)_ 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (छ) १० वमोजजम "घ" वगगको जनमागण 

व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र जारर, इजाजत पत्र नजवकरण, नामसारी तथा खारजे गने 

अजधकार गााँउपाजलका तथा नगरपाजलकामा भएको व्यवस्था वमोजजम "घ" वगगको जनमागण 

व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र जारी, इजाजत पत्र नजवकरण, नामसारी तथा खारजे गने 

सम्बजधध कायगजवजध २०७४ तयार गररएको छ। 

क)- कमयगक्षते्र तथम योग्यतम  

१. यस कायग जवजध अधतगगत इजाजत प्राप्त जनमागण व्यवासयीले सावगजजनक खररद ऐन 

२०६३(पजहलो संशोधन समेत) तथा सावगजजनकखररद जनयमावली २०६४ (पााँचौ 

संशोधन समेत) मा व्यवस्था भएवमोजजमकुनै पजन सावगजजनक जनकायका 

सावगजजनक जनमागणका कायगहरु गनग सक्ने छ। 

२. कुनै पजन नेपाली नागररकता भएको व्यजिवा नेपाल सरकारकोकम्पजन दताग ऐन 

वमोजजम दताग भएको प्राइभेट वा पजललक जलजमटेड कम्पजनले "घ" वगगको जनमागण 

व्यवसायको इजाजत पत्रका लाजगजनवेदन जदन सक्नेछ। 

३. यस कायगजवजधमा उल्लेजखत कु g} पजन वुाँदा नेपाल सरकारले जारर गरकेो ऐन, 

जनयम  काननु साँग बाजझएको हकमा नेपाल सरकारकै ऐन, जनयम  काननु वमोजजम 

नै हुनेछ । 

ख)-"घ" वगगको ननर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्रकम लमनग cfjZossfuhft ;lxt 

आबश्यकर्मपदण्ड 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र र इजाजात पत्र नामसारीका लाजग कजम्तमा 

अनसूुजच "क" वमोजजमको मेजशनरी तथा औजार र अनसूुची "ख" वमोजजमको जनशजिको 

मापदण्ड परुा भएको हुन ुपनेछ। 

ग)-आबश्यक धयूनतर् जनशनि 



 

 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र र इजाजात पत्र नामसारीका लाजग 

जनवेदकले तपजसल वमोजजम व्योहोराको नोटरी पजललक बाट प्रमाजणत कमगचारी जववरण 

जनवेदन साथ संलग्न गनुग पनेछ । 

जस.नं. नाम र ठेगाना शैजिक 

योग्यता 

पद कायग अवजध 

     

 

घ)-आबश्यक धयूनतर् र्नेशनिी तथम औजमि 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र र इजाजात पत्र नामसारीका लाजग 

जनवेदकले तपजसल वमोजजम व्योहोराको मेकाजनकल इजधजजनयरको जसफाररस एवम नोटरी 

पजललक बाट प्रमाजणत मेजशनरी तथा औजारको जववरण जनवेदन साथ संलग्न गनुग पनेछ । 

जस.नं. जववरण मूल्य खररद जमजत संख्या 

     

ङ)-आबश्यक धयूनतर् बैंक र्ौज्दमत 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्रका लाजगरु ३,००,०००।०० वरावरको नगद वा 

बैंक के्रजडट उपललध रहेको प्रमाण पेश गनुग पनेछ । 

"3"ju{sf] Ohfhtkqgljs/0fsf lgj]bg ;fylgDgsfuhftk|ltlnlk ;+nUg 

/fvLsfof{no k|d'v ;dIf k]z ePsf]dfcfjZossfuhftk'u]sf] 

cj:yfdfsfof{no k|d'v -k|d'vk|zf;lsoclws[t_Ohfhtkqsf] k|ltlnlk af6 

Ohfhtkqgljs/0f ul/g]5.  

i. 3/]n'tyf ;fgfpBf]u sfof{nosf] l;kmfl/;. 

ii. s/ r'Qmf -cf/fsf_ k|df0f kqsf] k|ltlnlkjf cl3Nnf] cf=j=sf]. 

iii. PANbtf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk. 

च)- इजमजत पत्र नसफमिीस सनर्नत  

१. j]bsf]6 नगरपाजलका, नगर कायगपाजलकाको कायागलय लाई "घ" वगगको जनमागण 

व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र र इजाजात पत्र नामसारी गनगका लाजग अनसूुजच – ग 

वमोजजमको "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र जसफाररस सजमजत गठन 

गररने छ। 

२. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र जसफाररस सजमजतले प्राप्त जनवदने 

तथा अधय जववरणहरुको अध्ययन गरर इजजात पत्रका लाजग नगर कायगपाजलकाको 

कायागलय लाई ७ जदन जभत्र जसफाररस गनुग पनेछ । जसफाररस सजमजतको 

जसफाररसका आधारमा नगर कायगपाजलकाको sfof{no k|d'vaf6 जनणगय 

वमोजजम जनमागण व्यवसायको नयााँ इजाजत पत्र जारर गररने छ । 

5_ Ohfhtkqgfd;f/Lsf;fyk]z ePsflgj]bgsf] ;DaGwdfOhfhtkql;kmf/L; 

;ldltaf6 cfjZossfuhftk'u] gk'u]sf] hfFra'´ u/L gfd;f/L ug{ 

pko'Qm /x]sf]l;kmf/L; ;fysfof{no k|d'v ;dIf k]z ePdfsfof{no k|d'v 

af6 gfd;f/L ug]{ lg0f{o u/L gfd;f/L u/Llbg]. 

 

 

 

h)- दतमग, ननवकिण, नमर्समिी तथम खमिजे शलु्क  

चाल ुआजथगक वषग २०७४।०७५ का लाजग "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र 

सम्बधधमा दहेाय वमोजजमको शलु्क जनधागरण गने र अगाजम आजथगक वषग दजेख नगर सभाले 

पाररत गर ेवमोजजमको शलु्क लाग ुहुनेछ । 

१. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र दताग शलु्क रु ११,०००|००  

२. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र हकवालाको नाममा नामसारी शलु्क रु 

३,०००।०० 

३. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र हकवाला वाहेकको नाममा नामसारी शलु्क 

रु ७,०००।०० 

४. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र नजवकरण शलु्क रु २,५००।०० असोज 

मसाधत जभत्र  

५. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र नजवकरण शलु्क रु ६,०००।००  चैत्र 

मसाधत जभत्र  

६. "घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र खारजे  शलु्क रु २,५००।०० असोज 

मसाधत जभत्र  

७. ज)- इजमजत पत्र िद्द गनग ;Sg] . 

j]bsf]6 नगरपाजलका, नगर कायगपाजलकाको कायागलयले दहेाय वमोजजमको अवस्थामा नगर 

कायगपाजलकाको कायागलयबाट जारर भएको इजाजत पत्र रद्द गनग सक्ने छ ।तर यसरी 

इजजात पत्र रद्द गनग अजघ सम्बजधधत पि लाई स्पजिकरणको मौका जदइने छ। 



 

 

१. प्रचजलत काननु वमोजजम तोजकएको अवाजञ्छत कृयाकलापमा सहभाजग भएको 

प्रमाजणत भएमा 

२. कायग जवजध अनसुार तोकेको धयूनतम जनशजि र मेजशनरी तथा औजारको 

सजुनजिता गरकेो नपाइएमा 

३. सावगजजनक खररद अनगुमन कायागलयको कालोसूजचमा परमेा 

४. अधय सरकारी कायागलय बाट आबश्यक प्रमाण सजहत इजाजत पत्र रद्द गनग 

जसफाररस भई j]bsf]6 नगरपाजलका, नगर कायग पाजलकाको कायागलयले मनाजसव 

ठानेमा 

५. लगातार जतन वषग सम्म इजाजत पत्र नजवकरण नगरमेा  

झ)- पुनिमवलोकन  

यस कायग जवजध वमोजजम इजाजत पत्र रद्द गरकेो जवषयमा जनमागण व्यवसायी लाई जचत 

नबझेुमा पनुरावलोकनका लाजग j]bsf]6 नगरपाजलका, नगर कायगपाजलकाको कायागलयमा 

जनवेदन गनग सक्ने छ र j]bsf]6 नगरपाजलका, नगर कायगपाजलकाको कायागलय बाट भएको 

जनणगय नै अजधतम जनणगय हुनेछ । 

 

अनसूुनच  - क 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्रका लाजग आबश्यक धयूनतम मेजशनरी तथा 

औजारको जववरण 

जस. 

नं. 

मेजशनरी तथा 

औजारको 

जववरण 

धयूनतम 

आबश्यक 

संख्या 

कैजफयत 

१ कंजक्रट जमक्सचर १ मेजशनरी तथा औजार खररद गरकेो भ्याट जवलको 

प्रमाजणत प्रजतजलजप र उपकरणहरु चाल ुअवस्थामा 

रहेको भजन मेकाजनकल इजधजजनयरले जसफाररस 

गरकेो प्रमाजणत प्रजतजलजप पेश गनुग पने । 

२ भाइबे्रटर २ 

३ पम्प २ 

४ लेवल मजसन १ 

अनसूुनच  - ख 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्रका लाजग आबश्यक धयूनतम जनशजिको जववरण  

जस.नं. जनशजिको जववरण धयूनतम आबश्यक 

संख्या 

कैजफयत 

१ जसजभल इजधजजनयर १ कमगचारीहरुको शैजिक 

योग्यताको प्रमाजणत प्रजतजलजप २ जसजभल सब इजधजजनयर १ 

३ प्रशासन सहायक १ तथा जनजहरु साँगको सम्झौता 

तथा जनयजुि पत्रको  प्रमाजणत 

प्रजतजलजप पेश गनुग पने । 

४ लेखा सहायक १ 

अनसूुनच  - ग 

"घ" वगगको जनमागण व्यवसायको इजाजत पत्र  जसफाररस सजमजत 

योजना तथा प्राजवजधक शाखा प्रमूख    -  cWoIf 

प्रशासन शाखा प्रमखु     -  ;b:o 

राजश्व शाखा प्रमखु      -  ;b:o 

n]vfzfvfk|d'v      -  ;b:o  

जसफाररस सजमजतले आबश्यकता अनसुार अधय व्यजिहरु लाई आमजधत्रत गनग;Sg] छ  

cf1fn] 

wd{/fhhf]zL 

k|d'vk|zf;sLoclws[t 

 


