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र्रिङदिे र्मउँपमनिकम "घ" वर्ग निर्मगण व्यवसमयी इजमजतपत्र सम्बन्धी कमयगनवधी, २०७५ 

प्रस्तमविम : 

             स्थमिीय स्तिको नवकमसको  निर्मगणर्म निनज क्षेत्रको ज्ञमि ि नवषशेज्ञतमिमई उपयोर् र्िग तथम समवगजनिक 

खिीदको र्िूभतू नवशेषतमिमई अक्षणु िमखी समवगजनिक निर्मगणको के्षत्रर्म पमिदनशगतम, स्वच्छतम ,ईर्मन्दमिीतम, 

जवमफदहेीतम , नवश्वसनियतम तथम भदेभमव िनहत प्रनतस्पधमग तथम श्रोत समधिको उच्चतर् उपयोर् जस्तम उदे्धश्यहरु 

हमनसि र्िग समवगजनिक निर्मगणर्म निनज के्षत्रको सहज पह चँको िमनर् स्थमिीय सिकमि संचमिि ऐि, २०७४ को दफम 

११ को उपदफम २ (छ)(१०) र्म भएको व्यवस्थम बर्ोनजर् ऐिको १०२ िे नदएको अनधकमि प्रयोर् र्िी र्रेिङदिे 

र्मउँपमनिकमिे यो कमयगनवनध जमिी र्रिएको छ । 

परिच्छेद-१ 

संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यस कमयगनवनधको िमर् र्रेिङदिे र्मउँपमनिकम, घ वर्ग निर्मगण व्यवसमयी इजमजत-पत्र 

सम्बन्धी कमयगनवनध २०७५ िहकेो छ । 

 (२) यो कमयगनवनध तरुुन्त प्रमिम्भ ह िेछ । 

२. परिभाषा : नवषय वम प्रसंर्िे अको अथग ििमर्ेर्म, 

(क) “ समवगजनिक निर्मगण कमयग ” भन्िमिे प्रचनित कमििु बर्ोनजर् िेपमि सिकमि तथम िेपमि सिकमिको पणूग 

स्वमनर्त्व भएको संर्ठीत संस्थम वम प्रदशे सिकमि वम र्रेिङदिे र्मउँपमनिकमको तफग बमट सम्पन्ि र्रििे जिुसकैु 

प्रकमिको निर्मगण सम्बनन्धत कमयग सम्झि ुपछग ि सो शब्दिे पिुः निर्मगण तथम र्र्गत सम्भमिको कमयग सर्तेिमई 

सम्झमउँदछ । 

(ख) “ निर्मगण व्यवसमयी” भन्िमिे निर्मगण व्यवसमय संचमिि र्िे उद्दशे्यिे प्रचनित कमििु बर्ोनजर् दतमग भएको 

फर्ग वम कम्पिी सम्झि ुपदगछ । 

(र्) “इजमजत पत्र”  भन्िमिे समवगजनिक निर्मगण कमयग र्िगको िमनर् परिच्छेद ३ सँर् सम्बनन्धत ईजमजतपत्र सम्झि ु

पदगछ । 

(घ) “कमयगपमनिकम ” भन्िमिे र्रेिङदिे र्मउँ कमयगपमनिकम सम्झि ुपदगछ । 

(ङ) “कमयमगिय” भन्िमिे र्रेिङदिे र्मउँ कमयगपमनिकमको कमयमगियिमई सम्झि ुपदगछ । 

(च) “ प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत” भन्िमिे र्रेिङदिे र्मउँपमनिकमको प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत सम्झि ुपदगछ । 

(छ) “सनर्नत” भन्िमिे यस कमयगनवनधको दफम ३ बर्ोनजर्को सनर्नतिमई सम्झिपुिेछ । 

(ज) “ अध्यक्ष” भन्िमिे सनर्नतको अध्यक्षिमई सम्झि ुपदगछ । 
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(झ) “कोष” भन्िमिे निर्मगण व्यवसमयी कोषिमई सम्झि ुपदगछ । 

(ञ) “ऐि तथम नियर्मविी” भन्िमिे निर्मगण व्यवसमय ऐि, २०५५ ि नियर्मविी २०५६ सम्झि ुपछग । 

परिच्छेद-२ 

इजाजत पत्रको नीक्षत ि सक्षमक्षत सम्बन्धी व्यवस्था 

३. निर्मगण व्यवसमयिमई सदुृढ ि सवु्यवनस्थत रुपर्म सञ्चमिि र्िग आवश्यक निनत तयमि र्िग दहेमय बर्ोनजर्को 

समवगजनिक िीनत निर्मगण सनर्नत िहिे छ । 

(क) र्मउँपमनिकम अध्यक्ष       -अध्यक्ष 

(ख) प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत       -सदस्य 

(र्) योजिम अनधकृत वम योजिम शमखम प्रर्खु           -सदस्य 

(घ) िेखम अनधकृत वम िेखम शमखम प्रर्खु     -सदस्य 

(ङ) प्रमनवनधक/ निर्मगण शमखम प्रर्खु(प्रमनवनधक)                                        -सदस्य सनचव 

४. सनर्नतको बैठक सम्बनन्ध व्यवस्थम सनर्नत आफैिे निधमगिण र्िेको कमयगनवनध बर्ोनजर् ह िेछ । 

५. निर्मगण व्यवसमयको प्रवद्दगि तथम व्यवस्थमपि र्िे सम्बन्धर्म र्रेिङदिे र्मउँपमनिकमिमई आवश्यक सहयोर् परु् यमउि 

ि छमिनवि र्िी कमयमगन्वयि र्िग तपशीि बर्ोनजर्को एक कमयगन्वयि सनर्नत र्ठि ह िेछ । 

(क) प्रमनवनधक /निर्मगण शमखम प्रर्खु (प्रमनवनधक)     -अध्यक्ष 

(ख) र्मउँपमनिकमिे तोकेको र्मउँपमनिकमको प्रमनवनधक/कर्गचमिी   -सदस्य 

(र्) प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृतिे तोकेको व्यनि     -सदस्य सनचव 

६. सनर्नतको बैठक सम्बन्धी कमयगनवनध सनर्नत आफैिे तोकेबर्ोनजर् ह िेछ । 

परिच्छेद-३ 

इजाजात पत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

७. इजाजत पत्रको लाक्षि दिखास्त क्षदनु पने : समवगजनिक कमयग र्िग चमहिे निर्मगण व्यवसमयीिे अिसुचूी-१ 

बर्ोनजर्को ढमँचमर्म निर्मगण कमयग र्िग इजमजत पत्रको िमनर् प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत सर्क्ष दिखमिस्त नदि ुपिछे 

। 

८. दिखास्त जााँचबुझ िनुु पने: (१) दफम ७ बर्ोनजर् दिखमस्त आएपनछ प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृतिे त्यस्तो 

दिखमस्तवमिम निर्मगण व्यवसमयीको  आनथगक तथम प्रमनवनधक योग्यतम जमँचबझु र्िग दफम ५ बर्ोनजर् र्नठत 

सनर्नतिमई नजम्र्वेमिी नदि ुपिेछ । 
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(२) उपदफम (१) बर्ोनजर् जमँचबझु र्दमग दिखमस्तर्म उल्िेख भएको नवविण संर् सम्बनन्धत अन्य कुिै कमर्जमत 

आवश्यक पिे दखेरे्म सनर्नतिे  दिखमस्तवमिम निर्मगण व्यवसमयीिमई थप कमर्जमत पेश र्िग िर्मउि सक्िेछ 

। 

९. इजाजत पत्र क्षदन क्षसफारिस िने : दफम ८ बर्ोनजर् जमँचबझु र्दमग दखमगस्तवमिम निर्मगण व्यवसमयीको र्मर् बर्ोनजर् 

इजमजत पत्र नदि र्िमनसब दखेरे्म सनर्नतिे दखमगस्त पिेको नर्नति ेतीस नदि नभत्र र्मउँ कमयगपमनिकमको प्रर्खु 

प्रशमसकीय अनधकृत सर्क्ष नसफमरिस र्िेछ । 

१०. इजाजत पत्र क्षदनु पने :(१) दफम ९ बर्ोनजर् सनर्नतबमट नसफमरिस भई आएपनछ त्यस्तो नसफमरिस भई आएको 

नर्नतिे पन्र नदि नभत्र प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृतिे सम्बनन्धत दखमगस्तवमिम सँर् ईजमजत पत्र बमपत 

र्मउँपमनिकमको र्मउँ सभम बमट स्वीकृत आनथगक ऐििे तोके बर्ोनजर् दस्तिु निई निजिमई अिसुनूच-२ 

बर्ोनजर्को ढमँचमर्म इजमजत पत्र नदि ुपिेछ । 

(२) उपदफम १ बर्ोनजर् नदइएको इजमजत पत्रको अनभिेख कमयमगियिे अिसुचूी -३ बर्ोनजर्को ढमँचमर्म 

अद्यमवनधक र्िमई िमख्ि ुपिेछ । 

११. इजाजत पत्रको नक्षवकिण सम्बक्षन्ध व्यवस्था : (१) दफम १० को उपदफम १ बर्ोनजर् प्रदमि र्रिएको इजमजत 

पत्र दफम १२ बर्ोनजर् खमिेज भएको वम प्रचनित कमििुर्म अन्यथम व्यवस्थम भएको अवस्थम बमहके चमि ुआनथगक 

वषगको अन्त्यसम्र् र्मत्र र्मन्य िहन्छ । 

(२) उपदफम १ बर्ोनजर् इजमजतपत्रको अवनध सर्मप्त भएको प्रत्येक निर्मगण व्यवसमयीिे इजमजतपत्रको अवनध 

सर्मप्त भएको नर्नतिे तीि र्नहिम नभत्र प्रचनित कमििु बर्ोनजर् संघ, प्रदशे ि स्थमनिय तहिमई नतिुग पिे कि 

नतिी सकेको प्रर्मण स्वरुप सम्बनन्धत संघीय/ प्रदशे/स्थमिीय कि कमयमगियबमट प्रमप्त किचिुम प्रर्मण-पत्र तथम 

फर्ग वम कम्पिीको दतमग िनवकिण सनहत सम्बनन्धत र्मउँपमनिकमबमट नियर् बर्ोनजर्को दस्तिु नतिी अिसुचूी-

४ बर्ोनजर्को ढमँचमर्म िवीकिणको िमनर् दखमगस्त नदई िवीकिण र्िमउि ुपिेछ । 

यसिी इजमजत पत्र िनवकिण र्िग र्मउँपमनिकमर्म कमर्जमत पेश र्दमग अिसुचूी-वर्ोनजर्को पमस बकु 

भिी अनघल्िो आनथगक वषगको सो फर्ग वम कम्पिी आफुिे  र्िेको कमयगहरुको अद्यमवनधक नवविण सर्ते पेश 

र्िुग पिेछ । यसिी अिसुचूी– बर्ोनजर्को पमसबकु नवविण अद्यमवनधक िर्िे फर्ग वम कम्पिीको ईजमजत  पत्र 

िनवकिण र्िग र्मउँपमनिकम वमध्य ह िे छैि । 

(३) उपदफम २ बर्ोनजर् इजमजत पत्र िनवकिणको दिखमस्त पिेपनछ प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृतिे सो दिखमस्त 

उपि आवस्यक जमँचबझु र्िी इजमजतपत्र िनवकिण र्रिनदि ुपिेछ । 

(४) उपदफम २ बर्ोनजर्को म्यमद नभत्र इजमजत पत्र िनवकिण र्िमउि िसक्िे निर्मगण व्यवसमयीिे त्यस्तो म्यमद 

िमघकेो छ र्नहिम नभत्र सो इजमजतपत्र िनवकिण र्िमउि चमहरे्म िनवकिण दस्तिु िमखी दिखमस्त नदि ुपिेछ । 

(५) उपदफम ४ बर्ोनजर् दिखमस्त पिेपनछ प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृतिे त्यस्तो इजमजत पत्र उपि आवश्यक 

जमँचबझु र्िी इजमजतपत्र िनवकिण र्रिनदि ुपछग । 
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१२) इजाजतपत्रको खािेक्षज : 

(१) दहेमयको अबस्थमर्म र्मउँपमनिकमिे निर्मगण व्यवसमयीको इजमजतपत्र खमिेज र्िग सक्िेछ : 

 (क) झठु्ठम नवविण पेश र्िी इजमजतपत्र प्रमप्त र्िेको प्रर्मनणत भएर्म, 

(ख) समवगजनिक निर्मगण कमयग र्िे वम र्िग पमउिे उद्दशे्यिे िेपमि सिकमि तथम संर्ठीत संस्थमर्म झठु्ठम नवविण 

पेश र्िेको सम्बनन्धत निकमयबमट िेनख आएर्म, 

(र्) समवगजनिक निकमय सँर् भएको सम्झौतम बर्ोनजर् कमयग सम्पन्ि िर्िेको वम सम्झौतमको र्नम्भि उल्िंघि 

भएको सम्बनन्धत निकमयबमट िेनख आएर्म, 

२) उपदफम १ बर्ोनजर् इजमजतपत्र खमिेज र्िुग अनघ सम्बनन्धत निर्मगण व्यवसमयीिमई स्पष्टीकिण पेश र्िग र्मिनसव 

र्मनफकको र्ौकम नदइिे छ । 

३) दफम ३ को उपदफम (३) बर्ोनजर्को म्यमदनभत्र िनवकिण िभएको इजमजत-पत्र स्वतः खमिेज ह िेछ । 

४) उपदफम (१) वम (३) बर्ोनजर् इजमजतपत्र खमिेज भएकोर्म र्मउँपमनिकमिे त्यसको जमिकमिी सम्बनन्धत फर्ग वम 

व्यनि वम कम्पिी दतमग र्िे कमयमगियिमई नदइिेछ । 

१३) इजाजतपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप क्षदइने व्यवस्था : कुिै निर्मगण व्यवसमयीिे इजमजतपत्र हिमए वम िमनसएको कमिण 

इजमजत-पत्रको प्रनतनिपी पमउि निवदेि र्िेर्म नियर् बर्ोनजर्को दस्तिु निइ इजमजत-पत्रको प्रनतनिपी नदिपुिेछ । 

१४) दताु क्षकताव : (१) सनर्नतिे यस कमयगनवनध बर्ोनजर् प्रदमि र्रिएको इजमजत-पत्र अिसुचूी-५ बर्ोनजर्को 

ढमँचमर्म दतमग नकतमव खडम र्िी अद्यमवनधक बिमई िमख्ि ुपिेछ । 

(२) उपदफम १ बर्ोनजर्को दतमग नकतमबर्म यो कमयगनवनध प्रमिम्भ ह ि ुअर्मव ैप्रचनित कमिुि बर्ोनजर् प्रदमि र्िीएकम 

इजमजतपत्रको अनभिेख सर्ते दिुस्त बिमई िमख्ि ुपिेछ । 

परिच्छेद-४ 

घ बिु क्षनमाुण व्यवसायी ि दाक्षयत्व 

१५. (१) अिसुचुी -६ बर्ोनजर्को योग्यतम ह िेिमई घ बर्गको निर्मगण व्यवसमयी भनििेछ । 

(२) उपदफम १ र्म  जिुसकैु कुिम िेनखएको भएतम पनि यो कमयगनवनध प्रमिम्भ ह ि ुअनघ प्रचनित कमििु बर्ोनजर् 

ईजमजत-पत्र प्रमप्त निर्मगण व्यवसमयीिे जिु वर्गको इजमजतपत्र प्रमप्त र्िेको छ सोनह वर्गर्म स्वतः वनर्गकृत भएको 

र्मनििे छ । 

१६. सावुजक्षनक क्षनमाुण कायुको क्षवविण पेश िने दाक्षयत्व : 

(१) निर्मगण व्यवसमयीिे सम्पन्ि र्िेको प्रत्यके समवगजनिक निर्मगण कमयगको नवविण त्यस्तो कमयग र्िेको प्रर्मण पत्र 

प्रमप्त र्िेको पैनतस नदि नभत्र अिसुचूी समत बर्ोनजर्को ढमँचमर्म कमयमगिय सर्क्ष पेश र्िुग  सम्बनन्धत निर्मगण 

व्यवसमयीको दमनयत्व ह िेछ । 
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(२) उपदफम १ र्म जिुसकैु कुिम िेखीएतम पनि सम्बनन्धत निर्मगण व्यवसमयीिे आफुिे सम्पन्ि र्िेको प्रत्येक 

समवगजनिक निर्मगण कमयगको एक प्रनत नवविण र्मउँ कमयगपमनिकमको कमयमगियिमई पनि पठमउि ुपिेछ । 

(३) कमयमगियिे उपदफम १ बर्ोनजर् प्रमप्त नवविणको अनभिेख अिसुचूी-८ बर्ोनजर् िमख्ि ुपिेछ । 

१७. सहुक्षलयतमा व्यवसायीलाई समूहीकिण िने आधाि: निर्मगण व्यवसमय नियमर्विी २०५६ को नियर् १० 

बर्ोनजर् वर्ीकृत निर्मगण व्यवसमयीिमई सर्हूीकिण र्िे आधमि िेपमि सिकमििे िमजपत्रर्म सचूिम प्रकमशि र्िी 

तोनकनदए बर्ोनजर् ह िेछ । 

परिच्छेद-५ 

क्षवक्षवध 

१८. सहुक्षलयतमा पैठािी िरिएका सामानको क्षवविण पेश िनुु पने : नदपनषय वम बह पनक्षय सझौतम बर्ोनजर् 

र्रििे समवगजनिक निर्मगण कमयगको िमनर् प्रचनित कमििु बर्ोनजर् प्रमप्त सनुवधम अन्तर्गत स्वदनेश वम नबदनेश 

निर्मगण व्यवसमनयिे िेपमि नभत्र पैठमिी र्िेको सवमिी समधि र्नेशििी औजमि तथम यस्तै यन्त्र तथम उपकिणको 

नवविण अिसुूनच-९ बर्ोनजर्को ढमँचमर्म कमयमगिय सर्क्ष पेश र्िुग पिे छ । 

१९. कोषमा बुझाउनु पने दस्तुि : निर्मगण व्यवसमय ऐि २०५५ को दफम १७ को उपदमफम २ को खण्ड ख को 

प्रयोिको िमनर् निर्मगण व्यवसमनयिे स्वीकृत ठेक्कम अङ्कको ०.२०(शनु्य दशर्िव दईु शनु्य) % दििे ह ि 

आउिे िकर् कोषर्म दमनखिम र्िुग पिे छ । 

२०. बेचक्षवखन वा नामसािी िनु नपाईने : अन्यन्त्र जिुसकैु व्यवस्थम र्रिएको भएतम पनि यस कमयमगिय बमट जमिी 

भएको इजमजतपत्र इजमजतपत्रविमको र्तृ्य ुभएको अबस्थमर्म बमहके दश बषग सम्र् बेजनवखि वम िमर्समिी र्िग 

पमइिे छैि । 

२१. इजाजतपत्र प्राप्त निरि सावुनक्षनक क्षनमाुण कायु िनु नहुने : प्रचनित कमििुर्म अन्यथम व्यवस्थम भएको बमहके 

यस कमयगनवनध बर्ोनजर् इजमजतपत्र प्रमप्त िर्िी “घ” बर्ग को निर्मगण  व्यवसमयीको िमर्बमट कसैिे पनि समवगजनिक 

निर्मगण कमयग र्िग र्िमउि ह दिै  

२२. प्रचक्षलत कानुन बमोक्षजम हुने : यस कमयगनवनधर्म िेनखएजनत नवषय यसै वर्ोनजर् ि अन्यको  हकर्म प्रचनित 

कमििु बर्ोनजर् ह िेछ । 

२३. बाधा अड्काउ फुकाउने : यस कमयगनवनधको कमयमगन्वयिर्म कुिै बमधम अड्कमउ पिे र्मउँ कमयगपमनिकमिे निणगय 

र्िी फुकमउि सक्िेछ । 

२४. बचाउ तथा खािेक्षज : यस अनघ प्रचनित कमििु बर्ोनजर् दतमग भएकम ठेक्कम बन्दोबस्ती सम्बन्धी फर्ग तथम 

कम्पिीिमई नदएको ईजमजत-पत्रहरु यसै कमयगनवनध बर्ोनजर् नदइएको र्मनििेछ । यस कमयग नवनधर्म भएको कुिै 

प्रमवधमि िेपिको संनवधमि अििुसमिको प्रचनित ऐि नियर्मविी ि प्रचनित कमििु सँर् बमनझि र्एर्म बमँनझएको 

हदसम्र् स्वतः खमिेज ह िेछ ।  
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अिसुचूी-१ 

(दफम ७ सँर् सम्बनन्धत) 

इजमजत-पत्रको िमनर् नदईिे दिखमस्त 

                               नवषय : इजमजत-पत्र पमउँ भन्िे बमिे । 

श्री प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत ज्य,ु 

र्रेिङदिे र्मउँ कमयगपमनिकमको कमयमगिय, 

समन्थमक्रम, तमप्िेजङु 

र्रेिङदिे र्मउँपमनिकम, घ वर्ग निर्मगण व्यवसमयी इजमजत-पत्र कमयगनवनध २०७५ को दफम ७ बर्ोनजर् समवगजनिक निर्मगण 

कमयग र्िगकम िमनर् इजमजत-पत्र पमउि निम्ि नवविण भिी यो दखमगस्त पेश र्रिएको छ :- 

१. दिखास्त पेश िने फमु वा कम्पक्षनको,- 

िमर्ः- 

ठेर्मिमः- 

पोष्ट बक्सः- 

टेनिफोि िं.-    फ्यमक्स िं.    इर्िेः- 

२. फमु वा कम्पक्षनको प्रकृक्षत 

प्रमईभटे निनर्टेड कम्पिी  पनब्िक निनर्टेड कम्पिी  

एकिौटी  समझदेमिी  

 

   (कोष्ठर्म िेजम िर्मउि ुपिेछ ) 

 

३.सम्पकुको लाक्षि फमु वा आक्षधकािीक व्यक्षिको :- 

िमर् थिः- 

ठेर्मिमः-              पोष्ट बक्स 

टेनिफोिः-                                  फ्यमक्स    इर्िेः-  

४. फमु वा कम्पनीको क्षवविणः- 

दतमग िं. :-      दतमग नर्नतः- 

अनधकृत पूजँीः-      जमिी पुँजी:- 

दतमग र्िे कमयमगियको िमर् ि ठेर्मिमः- 

 

५. इजाजतपत्र चाहेको विु :- 

 

 

६. समूहीकिण हुन चाहेको समूह:- 

 

 

 

 



“र्ेरिङदिे र्मउँपमनिकम,घ वर्ग निर्मगण व्यवसमयी ईजमजत पत्र कमयगनवधी २०७५” 

8 
 

७.आक्षथुक  श्रोतको क्षवविण :- 

 

 िकर् नवनिय संस्थम/बैंक को िमर् 

स्थमयी ओभिड्रमफ्ट   

र्दु्दती खमतम   

चल्ती खमतम   

बचत खमतम   

 

उल्िेनखत नवविण बमहके अन्य नवविण भए छुटै पेश र्िग सनकिेछ । 

८. कामदािको क्षवविण :- 

(क) प्रमनवनधक :- 

(ख) अप्रनवनधक :- 

(र्) अन्य:- 

९. आफ्नो स्वाक्षमत्वमा िहेको क्षनमाुण सम्बन्धी सवािी साधन मेक्षसनिी औजािको क्षवविण :- 

नस. िं. िमर् तथम 

नवविण 

दतमग िं. क्षर्तम संख्यम र्लू्य खरिद नर्नत अन्य 

ब्यहोिम 

        

        

        

 

द्रष्टव्य : यस नवविणर्म उनल्िनखत सवमिी समधि तथम र्नेशििी औजमिहरुको स्वमनर्त्वको कमर्जमत (दतमग प्रर्मण-पत्र)  

ि उि र्नेशििी औजमिहरु चमि ुहमितर्म िहकेो छ भिे र्केमनिकि ईनन्जनियिद्बमिम प्रर्मनणत भएको ह ि ुपिेछ । 

 

१०.यस अक्षघ सम्पन्न ििेको कामको क्षवविण :- 

नस.िं. निर्मगण सम्बन्धी कमर्को प्रकृनत कमर् र्िेको समि िकर् ठेकदमि दमतम 

कमयमगियको िमर् 

१. भवि निर्मगण तथम र्र्गत सम्भमि    

२. सडक निर्मगण तथम र्र्गत सम्भमि    

३. नवर्मिस्थि निर्मगण तथम र्र्गत 

सम्भमि 

   

४. बमँध, िहि, जिमशय, 

पमिी,ट्यमङकी तथम ढि निर्मगण, 
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पमईप नबछ् यमउिे तथम र्र्गत 

संभमि 

५. सरुुङ, भनुर्र्त र्मर्ग तथम 

जिमशय (टिेि) निर्मगण तथम 

र्र्गत संम्भमि 

   

६. नवद्यतु िमईि, निर्मगण पमवि 

स्टेशि निर्मगण तथम र्र्गत संम्भमि 

   

७. हमइड्रोनिक स्टक्चि    

८. पिु निर्मगण तथम र्र्गत संम्भमि    

९. अन्य    

 

११. किचुिा ििेको प्रमाण पत्र कािजात:- 

क. 

ख. 

र्. 

  यस दखमगस्त फमिर्र्म उनल्िनखत सम्पणुग व्यहोिम नठक समँचो छ । झठु्ठम ठहिे कमििु बर्ोनजर् सह िँम बझुमउँिम । 

 

निर्मगण व्यवसमयीको छमप:- 

 

               दिखमस्तवमिमको, :- 

   दस्तखत :- 

   नर्नत :- 

 

 

  द्रष्टव्य : यस दखमगस्त फमिर् समथ दखमगस्त फमिर्र्म उल्िेख भएको व्यहोिम पनुष्ट र्िग सम्बनन्धत कमर्जमतको प्रर्मनणत 

प्रनतनिपी संिग्ि र्िुग पिे छ ि कमयमगियको र्मर् र्िेको बखत सक्कि कमर्जमत पेश र्िुग पिेछ । 
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अिसुचूी-२ 

(दफम १० को उपदफम १ संर् सम्बन्धीत ) 

इजाजतपत्र 

ईजमजतपत्र िं..................... ..       नर्नत :-....................  

 

र्रेिङदिे र्मउँपमनिकम, घ वर्ग निर्मगण व्यवसमयी ईजमजत-पत्र कमयगनवनध २०७५ को दफम १० बर्ोनजर् निर्मगण व्यवसमय 

र्िग......................नस्थत कमयमगिय भएको.........................................................फर्ग वम कम्पनििमई 

इजमजतपत्र प्रदमि र्रिएको छ । 

                                                                               इजमजतपत्र नदिेको,- 

     दस्तखत :- 

     िमर् :- 

     पद :- 

     कमयमगिय :- 

(यस वतृनभत्र कुि वर्ग िेख्ि ुपिे हो सोनह वर्ग िेख्िे) 

नर्नत :- 

 

िनवकिण 

िवीकिण र्िे 

अनधकमिी 

िवीकिण र्िेको नर्नत िवीकिण बहमि 

िहिे अवनध 

िवीकिण दस्तिु 

भौचि िं. नर्नत 

िवीकिण र्िे 

अनधकमिीको दिस्तखत 
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अिसुचूी-३ 

(दफम १० को उपदफम २ सँर् सम्बनन्धत ) 

ईजाजतपत्र अक्षभलेख 

ईजमजत-पत्रको क्रर् संख्यम :- 

(अिसुचूी -२ र्म उनल्िनखत क्र.सं. उल्िेख र्िे) 

    खण्ड क 

१. क्षनमाुण व्यवसायी (फमु वा कम्पनी) को :- 

क) िमर् :- 

ख) ठेर्मिम :- 

२. क्षनमाुण व्यवसायी दताु िने कायाुलयको:- 

क) िमर्:- 

ख) ठेर्मिम :- 

३. क्षनमाुण व्यवसायको :- 

क) दतमग िं. :- 

ख) दतमग नर्नत  :- 

४. ईजाजत-पत्रको :- 

क) वर्ग :- 

ख) सर्हू :- 

५. इजाजतपत्र जािी ििेको सुरु क्षमक्षत :- 

खण्ड ख 

िवीकिण 

नस. 

िं. 

िवीकिण 

भएको नर्नत 

इजमजतपत्र िवीकिण 

दस्तिुको भौचि िं. 

िवीकिण दस्तिु 

वझुमएको नर्नत 

िवीकिण दस्तिु 

बझुमएको बैक 

िवीकिण र्िे 

अनधकमिीको दस्तखत 

कैनफयत 
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खण्ड र् 

कमयग अनभिेख नवविण 

नस.िं. आयोजिम वम 

कमयमगियको 

िमर् 

निर्मगण 

कमयगको िमर् 

ठेक्कम सम्झौतम 

बर्ोनजर्को 

िकर् 

कमयग 

प्रमिम्भ 

नर्नत 

कमयग 

सम्पन्ि 

िकर् 

कमयग सर्मप्त 

नर्नत 

सम्बनन्धत 

अनधकमिीको 

दस्तखत 

कैनफयत 

         

         

         

         

         

         

         

 

खण्ड घ 

निर्मगण व्यवसमयी कोषर्म िकर् बझुमएको नवविण 

नस.िं. आयोजिम वम 

कमयमगियको 

िमर् 

निर्मगण 

कमयमगियको 

िमर् 

ठेक्कम 

सम्झौतम िं. 

ठेक्कम 

सम्झौतम 

बर्ोनजर्को 

िकर् 

कमयग सम्पन्ि 

र्दमग िमर्केो 

कुि िकर् 

कोषर्म 

बझुमएको 

िकर् 

सम्बनन्धत 

अनधकमिीको 

दस्तखत 

कैनफयत 
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अिसुचूी-४ 

(दफम ११ को उपदफम २ संर् सम्बनन्धत) 

ईजाजतपत्र नक्षवकिणको लाक्षि क्षदइने दखाुस्त 

 

श्री प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत ज्य,ू 

र्ेरिङदिे र्मउँपमनिकमको कमयमगिय 

समन्थमक्रम, तमप्िेजङु 

 नवषय :- ईजमजत-पत्र िवीकिण र्रिपमउँ भन्िेबमिे । 

निर्मगण व्यवसमय सञ्चमिि र्िे इजमजत-पत्र िवीकिण र्िगकम िमनर् दहेमय बर्ोनजर्को नवविणहरु खिुमई यो दखमगस्त पेश 

र्िेको छ । 

१. क्षनमाुण व्यवसायी (फमु वा कम्पनी ) को :- 

क) िमर् :- 

ख) ठेर्मिि :-  

र्) पोष्ट बक्स :- 

घ) टेनिफोि िं.  

ङ) फ्यमक्स िं. :- 

च) ईर्ेि  

२. क्षनमाुण व्यवसायी दताु िने कायाुलयकोः- 

क) िमर्ः- 

ख) ठेर्मिमः- 

३. क्षनमाुण व्यवसायीको:- 

क) प्रर्मण पत्र िं.:- 

ख) दतमग नर्नतः- 

४. क) ईजमजत-पत्र िं.- 

ख) ईजमजत-पत्र जमिी भएको नर्नतः- 

र्) ईजमजतपत्र जमिी र्िे कमयमगियः- 

५.क) िेपमि निर्मगण व्यवसमयी र्हमसंघको सदस्यतम िं.- 

ख) िवीकिण नर्नतः- 

६. ईजमजतपत्र िनवकिण दस्तिु/थप दस्तिु वमपत रु.................... अक्षिेपी............................जम्र्म र्िेको 

...............................बैक को सक्कि भौचि यसै समथ सम्िग्ि छ । 

७. यस दखमगस्त फमिर्र्म उल्िेनखत सर्ेपणुग व्यहोिम नठक समँचो छ झठु्ठम ठहिे कमििु बर्ोनजर् सह िँम बझुमउँिम । 

 

निर्मगण व्यवसमयीको छमप                                           निवेदक निर्मगण व्यवसमयीकोः 

       तफग बमट दखमगस्त नदिेकोः- 

       िमर्ः- 

                 पदः- 

                                                                                                 दस्तखतः- 

                                                                                                      नर्नत 
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अिसुचूी-५ 

(दफम १४ सँर् सम्बनन्धत) 

ईजाजतपत्र दताु क्षकताब 

क्र.सं. ईजमजतपत्रको निर्मगण व्यवसमयी दतमग 

र्िे कमयमगियको 

इजमजतपत्रको प्रर्मनणत 

र्िेको 

हस्तमक्षि 

कैनफयत 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 



“र्ेरिङदिे र्मउँपमनिकम,घ वर्ग निर्मगण व्यवसमयी ईजमजत पत्र कमयगनवधी २०७५” 

15 
 

अिसुचूी-६ 

(दफम १५ को उपदफम १ सँर् सम्बनन्ध) 

 

“घ” विुको क्षनमाुण व्यवसायीको लाक्षि आवश्यक योजना 

 

 

१. आक्षथुक िमता : प्रमइभटे वम पनब्िक निनर्टेड कम्पिी वम समझदेमिी फर्गको रुपर्म घटीर्म पमँच िमख रुपैयमको 

चमि ुपुँजी दखेमइ उद्योर् नवभमर् वम र्मउँपमनिकमको उद्योर् नवकमश शमखम दतमग भएको ह ि ुपिेछ । 

२. मुख्य जनशक्षि क्षवविण :  र्मन्यतम प्रमप्त नशक्षण संस्थमबमट नसनभि ईनन्जनियिीङ नबषयर्म कनम्तर्म प्रर्मण पत्र 

तह उनिणग एक जिम प्रमनवनधक, कुिै पनि नवषयर्म प्रर्मण –पत्र तह उनिणग एक जिम प्रशमसनिक ि वमनणज्य 

शमसत्र/अथग शमस्त्रर्म प्रर्मण-पत्र तह उनिणग एक जिम जिशनिको सेवम पिुम सर्य प्रमप्त ह िे व्यबस्थम ह ि ुपिेछ । 

३. मेक्षशन ि उपकिण : 

क) निपि/ट्यमक्ट(एक/एक थमि) 

ख) नर्क्सि(एक थमि) 

र्) Theodolite/Level Machine (एक सेट) 

घ) वमटि पम्प (तीि थमि) 

ङ) भमइब्रेटि (तीि थमि) 
 

द्रष्टव्य : 
 

१.उपकिणको िमर्मविी पेश र्दमग उपकिणको स्वमनर्त्वको प्रर्मण-पत्र कम समथै नवर्म र्िेको कमर्जमतहरु पेश र्िुग 

पिेछ । 

२.र्मनथ उल्िेनखत यमनन्त्रक उपकिणहरु नठक अवस्थमर्म भएको कुिम र्केमनिकि इनन्जनियरिङ नवषयर्म कनम्तर्म 

स्िमतक तहको शनैक्षक योग्तम भएको िेपमि इनन्जनियसग एशोनससिको  सदस्यतम प्रमप्त र्केमनिकि ईनन्जनियििे प्रर्मनणत 

र्िेको ह ि ुपिेछ । 

३. र्मनथ उनल्िनखत यन्त्र उपकिणहरु दतमग भएको नर्नतिे घटीर्म दईु बषग सम्र् बेच नवखि र्िग पमइिे छैि । 

४. पन्र बषग भन्दम वनढ पिुमिो उपकिणहरु निर्मगण व्यवसमयीको स्ति बनृद्ब तथम ियमँ दतमग ह िे प्रयोजिको िमनर् र्मन्य 

ह िे छैि । 
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अिसुचूी-७ 

(दफम १६ को उपदफम (१) संर् सम्बनन्धत) 

सावुजक्षनक क्षनमाुण कायुको क्षवविण 

श्री प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत ज्य,ू 

र्ेरिङदिे र्मउँ कमयगपमनिकमको कमयमगिय, 

समन्थमक्रम, तमप्िेजङु । 

 नवषय :- निर्मगण कमयग नवविण पेश र्िेको । 

निर्मगण व्यवसमय ऐि, २०५५ ि निर्मगण व्यवसमय नियमर्विी, २०५६ बर्ोनजर् समबगजनिक निर्मगण कमयगको नवविण निम्ि 

अिसुमि खिुमई पेश र्िेको छु । 

१. क्षनमाुण व्यवसायको :- 

क) िमर्ः- 

ख) टेर्मिमः- 

२. कायु योजनाको नामः- 

३. आयोजना कायाुलयकोः- 

क) िमर्ः- 

ख) ठेर्मिमः- 

४. क्षनमाुण व्यवसायी तपुको ईक्षन्जक्षनयिकोः- 

क) िमर्ः- 

ख) कमर् र्िेको अवनधः- 

र्) िेपमि ईनन्जनियसग एसोनशयसिको सदस्यतम िं.- 

५. मुख्य जनशक्षि,- 

क) प्रमनवनधक 

ख) अप्रमनवनधक 

६.ठेक्कम सम्पन्ि भए बर्ोनजर्को िकर्....................................... 

७. ठेक्कम सम्झौतम बर्ोनजर्को िकर्.रु................................. 

८. भेरियसन भए नभएको भएको भए :- 

क) बनृद्ब भएको िकर् रु................................. 

ख) कर् भएको िकर् रु.......................................... 

९. क्षनमाुण कायुको सकं्षिप्त क्षवविणः- 

क) 

ख) 

र्) 

१०. कायु समापन प्रमाण-पत्र प्रप्त क्षमक्षतः- 

११.ईजमजतपत्र िं. 

                                 छमप                                                                                 दखमगस्तविमकोः- 

                         िमर्ः- 

                                                                                                                      दस्तखत 

                                                                                                                      नर्नत 
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अिसुचूी-८ 

(दफम १६ उपदफम (३) सँर् सम्बनन्धत) 

समवगजनिक निर्मगण कमयगको नवविण अनभिेख 

 

नस.िं. निर्मगण व्यवसमयको िमर् ईजमजतपत्र िं. निर्मगण कमयगको िमर् आयोजिम कमयमगियको िमर् कैनफयत 
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अिसुचूी-९ 

(दफम १८ सँर् सम्बनन्धत) 

सहुक्षलयतमा पैठािी िरिएका सामानको क्षवविण 

श्रीर्मि प्रर्खु प्रशमसकीय अनधकृत ज्य,ू 

र्रेिङदिे र्उँ कमयगपमनिकमको कमयमगिय 

समन्थमक्रम, तमप्िेजङु । 

  नवषय :- नवविण पेश र्िेको बमिे । 

   निर्मगण व्यवसमय ऐि, २०५५ ि निर्मगण व्यवसमय नियर्मविी, २०५६ बर्ोनजर् िेपमि नभत्र सह नियतर्म पैठमिी 

र्रिएको सवमिी समधि, र्नेशििी औजमि तथम अन्य यन्त्र, उपकिणको नवविण निम्ि बर्ोनजर् खिुमई पेश र्रिएको छ । 

१. क्षनमाुण व्यवसायीको :- 

क) िमर् :- 

ख) ठेर्मिम :- 

२. कायु योजनाको नाम :- 

३.ठेक्का सम्झौता नम्बि:- 

४. सम्झौता अवक्षध :- 

५. आयोजना, कायाुलयको, :- 

क) िमर् :- 

ख) ठेर्मिम :- 

६.सहुक्षलयतमा पैठािी िरिएको सामानहरुको क्षवविण:- 

नस.िं. नवविण िर्िूम( र्ोडि) क्षर्तम निर्मगण भएको 

समि 

निर्मगतम 

कम्पिी 

पैठमिी 

र्िेको नर्नत 

िमर्केो भसंमि 

र्हशिु 

कैनफयत 

         

         

         

         

 

७. सम्झौतम बर्ोनजर् सह नियतर्म नझकमउि पमउिे समर्मिहरुको नवविण खिेुको बीि अफ क्वमन्टीटीको िक्कि यसै 

दिखमस्त समथ पेश र्िेको छु । 

यस दखमगस्तर्म उनल्िनखत नवविण ठीक समँचो छ । झठु्ठम ठहिे कमििु बर्ोनजर् सह िँम बझुमउँिम । 
 

                                 छमप                                                                   दिखमस्तवमिमको :- 

                                                                                                          िमर् :- 

       दस्तखत :- 

       नर्नत :- 

 

 


