
 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:-  १   संख्या:-  ५   लिलि:- २०७६/३/१६ 

            भाग –  २ 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको “घ” वगगको निर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायगववधध 

प्रस्ताविा 

स्थानीय स्तरको विकास ननर्ााणर्ा ननजिक्षते्रको ज्ञान र विषशेज्ञतालाई उपयोग गना तथा सािािननक खरीदको 
र्लूभतू विशषेताहरुलाई अक्षुण राखी सािािननक ननर्ााणको क्षेत्रर्ा पारदर्शाता, स्िच्छता, ईर्ान्दारीता, 
ििाफदेहीता, विश्िसननयता तथा भदेभाि रहहत प्रनतस्पर्ाा तथा श्रोत सार्नको उच्चतर् उपयोग िस्ता 
उद्रे्श्यहरु हार्सल गना सािािननक ननर्ााणर्ा ननजिक्षते्रको सहि पहुुँचको लागग स्थानीय सरकार सचंालन 
ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) ले हदएको अगर्कार प्रयोग गरी गोसाईकुण्ड गाउुँ पार्लकाल े
यो कायाविगर् िारी गरेको छ । 

१. सकं्षिप्त िार् र प्रारम्भ: 

क) यो कायाविगर्को नार् 'घ' िगाको ननर्ााण व्यिसायी इिाितपत्र सम्बन्र्ी कायाविगर् २०७४ रहेको 
छ । 

ख) यो कायाविगर् गोसाईकुण्ड गाउुँ पार्लका क्षते्रर्भत्र तरुुन्त लाग ुहुनेछ । 
२. पररभाषा: 

क) ननर्ााण व्यिसायी इिाित पत्र भन्नाल ेगाउुँकायापार्लकाबाट प्रदान िा नविकरण गररने घ िगाको 
ननर्ााण व्यिसायी इिाितपत्र बभु्न ुपदाछ।  

ख) अध्यक्ष भन्नाले गोसाइकृण्ड गाउुँ पार्लकाको अध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 
ग) उपाध्यक्ष भन्नाले गोसाइकण्ड गाउुँ पार्लकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपदाछ । 
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घ) प्रर्खु प्रशासकीय अगर्कृत भन्नाले गोसाइकुण्ड गाउुँ  कायापार्लकाको कायाालयको प्रर्खु प्रशासकीय 
अगर्कृत सम्झन ुपदाछ । 

ङ) दताा सर्र्नत भन्नाले दफा ५(३) बर्ोजिर्को सर्र्नत सम्झन ुपदाछ । 
च) गाउुँ पार्लका भन्नाले गोसाइकुण्ड गाउुँ पार्लका रसिुा सम्झन ुपदाछ । 

 

३.  इजाजतपत्र प्राप्त िगरी सावगजनिक निर्ागण कायग गिग िहुिे:  

प्रचर्लत काननूर्ा अन्यथा व्यिस्था भएको िाहेक यस कायाविगर् बर्ोजिर् इिाितपत्र प्राप्त नगरी “घ” 
िगाको ननर्ााण व्यिसायीको नार्बाट कसलेै पनन सािािननक ननर्ााण काया गना गराउन हुुँदैन । 

४.  िया ँइजाजतपत्र सम्वन्धी व्यवस्था : 

क) सािािननक ननर्ााण काया गना चाहने ननर्ााण व्यिसायीले अनसुचूी–१ बर्ोजिर्को ढाुँचार्ा सािािननक 
ननर्ााण काया गना इिाितपत्रको लागग यस गोसाईकुण्ड गाउुँ पार्लकाको कायाालयर्ा प्रर्खु प्रशासकीय 
अगर्कृत सर्क्ष दरखास्त हदन ुपनेछ ।  

 

ख) उपदफा (१) बर्ोजिर् पना आएका दरखास्तहरु प्रर्खु प्रशासकीय अगर्कृतले अनसुचूी–५ िर्ोजिर्को  
योग्यता भए/नभएको सम्बन्र्र्ा र्सर्भल देहायको सर्र्नतिाट िाुँचबझु गराउन ुपनेछ । 
ईजन्िनीयर- सयंोिक 

शाखा प्रर्खु – सदस्य 

सि ईजन्िनीयर- सहहत सदस्य 

 

ग) दफा (४) को उपदफा (२) अनसुारको सर्र्नतले गरेको र्सफाररस सहहत प्रर्खु प्रशासकीय अगर्कृतले 
इिाितपत्र प्रदान गने ननणायकालागग दफा ५ बर्ोजिर्को सर्र्नत सर्क्ष पेश गनुापने छ । 

घ) (४) उपदफा (२) बर्ोजिर् सर्र्नतको र्सफाररस सहहत न्यनुतर् योग्यता पगेुका ननर्ााण व्यिसायी 
फर्ा/कम्पनीहरुको इिाितपत्र दताा सर्र्नतको ननणाय बर्ोजिर् गाउुँ पार्लकाको प्रर्खु प्रशासकीय 
अगर्कृतले इिाितपत्र बापत अनसुचूी–२ बर्ोजिर्को दस्तरु र्लई ननिलाई अनसुचूी–३ बर्ोजिर्को 
ढाुँचार्ा इिाितपत्र प्रदान गनेछ ।  

५. इजाजतपत्रको अवधध र िवीकरण: 

क) दफा २ बर्ोजिर् प्रदान गररएको इिाितपत्र दफा ६ बर्ोजिर् खारेि भएको िा प्रचर्लत काननूर्ा 
अन्यथा व्यिस्था भएको अबस्थार्ा बाहेक चाल ुआगथाक िषाको अन्यसम्र् र्ात्र र्ान्य रहनेछ ।  

ख) उपदफा (१) बर्ोजिर् इिाित पत्रको अिगर् सर्ाप्त भएका प्रत्येक ननर्ााण व्यिसायीले इिाित 
पत्रको अिगर् सर्ाप्त भएको ३ र्हहना र्भत्र प्रचर्लत काननू बर्ोजिर् सघं, प्रदेश र स्थानीय तहलाई 
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नतनुापने कर नतरी सकेको प्रर्ाण स्िरुप सम्बजन्र्त सघंीय/प्रदेश/स्थानीय कर कायाालयबाट प्राप्त 
करचुक्ता प्रर्ाणपत्र तथा फर्ा िा कम्पनीको दताा नविकरण सहहत सम्िजन्र्त गाउुँ पार्लकािाट 
अनसुचूी–२ बर्ोजिर्को दस्तरु नतरी नविकरण गराउन ु पनेछ । इिाित पत्र नविकरण गना  
गाउुँ पार्लकार्ा कागिात पेश गदाा अनसुचूी–४ बर्ोजिर्को पासबकु भरी अनघल्लो आगथाक िषाको सो 
फर्ा िा कम्पनीले आफुले गरेको कायाहरुको अद्यािगर्क वििरण सरे्त पेश गनुा पने छ । यसरी 
अनसुचूी–४ बर्ोजिर्को पास बकु वििरण अद्यािगर्क नगने फर्ा िा कम्पनीको इिाित पत्र 
नविकरण गना गाउुँ पार्लका िाध्य हुनेछैन ।   

ग) ननर्ााण व्यिसायी इिाितपत्र वितरण तथा नविकरण गने ननणाय गने प्रयोिनको लागग 
गाउुँ पार्लकार्ा देहाय बर्ोजिर्को सर्र्नत रहने छ: 

सयंोिक - अध्यक्ष 

सदस्य - उपाध्यक्ष 

सदस्य - प्रर्खु प्रशासकीय अगर्कृत 

सदस्य – ईजन्िननयर 

सदस्य – शाखा प्रर्खु 
घ) उपदफा (२) बर्ोजिर्को म्याद नाघेको छ र्हहनार्भत्र सब ैप्रकृया परुा गरी इिाितपत्र निीकरण 

गराउन चाहने ननर्ााण व्यिसायीले नविकरण गने र्ाग गरेर्ा अनसुचूी–२ बर्ोजिर्को थप दस्तरु 
र्लई प्रर्खु प्रशासकीय अगर्कृतले इिाितपत्र निीकरण गरीहदनेछ ।  

६. इजाजतपत्रको खारेजी: 

क) देहायको अिस्थार्ा गाउुँ पार्लकाले ननर्ााण व्यिसायीको इिाितपत्र खारेि गना सक्नेछ: 

i. झुठ्ठा वििरण पेश गरी इिाितपत्र प्राप्त गरेको प्रर्ाणणत भएर्ा, 
ii. सािािननक ननर्ााण काया गने िा गना पाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा सगंहठत 

ससं्थार्ा झठु्ठावििरण पेश गरको सम्िजन्र्त ननकायिाट लेणख आएर्ा,  
iii. सािािननक ननकायसगं भएको सम्झौता बर्ोजिर् काया सम्पन्न नगरेको िा सम्झौताको 

गजम्भर उल्लघंन भएको सम्बजन्र्त ननकायिाट लेणख आएर्ा । 
 

ख) उपदफा (५) बर्ोजिर् इिाितपत्र खारेि गनुा अनघ सम्बजन्र्त ननर्ााण व्यिसायीलाई स्पष्टीकरण 
पेश गना र्नार्सब र्ाफफकको र्ौका हदइने छ ।  

ग) दफा ५ को उपदफा (४) बर्ोजिर्को म्यादर्भत्र निीकरण नभएको इिाितपत्र स्ितःखारेि हुनेछ ।  

घ) उपदफा (१) िा (३) बर्ोजिर् इिाितपत्र खारेि भएकोर्ा गाउुँ पार्लकाले त्यसको िानकारी सम्बजन्र्त 
फर्ा िा व्यजक्त िा क्रम्पनी दताा गने कायाालयलाई हदनेछ ।  
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७. इजाजतपत्रको प्रनतलिपी दििे व्यवस्था: 

कुन ै ननर्ााण व्यिसायीले इिाितपत्र हराए िा नार्सएको कारणबाट इिाितपत्रको प्रनतर्लपी पाउन 
ननिेदन गरेर्ा अनसुचूी–२ बर्ोजिर्को दस्तरु र्लई इिाितपत्रको प्रनतर्लपी हदन ुपनेछ । 

८. प्रचलित काििू बर्ोजजर् हुिे: 

यस कायाविगर्र्ा लेणखए िनत यस ैबर्ोजिर् र अन्यको हकर्ा प्रचर्लत काननू बर्ोजिर् हुनेछ । 

९. बचाउः  

यस अनघ प्रचर्लत काननू बर्ोजिर् दताा भएका ठेक्का िन्दोिस्ती सम्बन्र्ी फर्ा तथा कम्पनीहरुलाई 
हदइएको इिाितपत्रहरु यस ैकायाविगर् बर्ोजिर् हदइएको र्ानननेछ । 
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अिसुचूी -१ 

कायगववधध को िफा ४ को उपिफा (१) सँग सम्बजन्धत 

ईजाजतपत्रको िाधग दिईिे िरखास्त 

 

विषय : इिाितपत्र पाउुँ  भन्ने बारे । िालाको फोटो 
 

श्री गोसाइक  ण्ड गा.पा.को कायाालय 

स्याफु्र, रसिुा 
 

यस गाउुँ  कायापार्लकाको कायाविगर् .......................... बर्ोजिर् सािािननक ननर्ााण काया गनाको लागग 
ईिाितपत्र पाउन ननम्न वििरण भरी यो दरखास्त पेश गररएको छ । 
१. िरखास्त पेश गिे फर्ग वा कम्पिीको- 
नार् :- 
ठेगाना :- 
पोष्ट बक्स :- 
टेर्लफोन न.ं    फयाक्स न.ं:-     ईर्ेल :- 
 

२. फर्ग वा कम्पिीको प्रकृनत  

       प्राईभेट र्लर्र्टेड कम्पनी                          पजललक र्लर्र्टेड कम्पनी 
एकलौटी           साझेदारी 
(कोष्ठर्ा रेिा लगाउन ुपनेछ) 
 

३. सम्पकग को िाधग फर्ग वा कम्पिीको आधधकारीक व्याक्तको :- 
 

नार् थर 

ठेगाना :-        पोष्ट बक्स :- 

टेर्लफोन न.ं     फयाक्स न.ं:-      ईर्ेल :- 

४. फर्ग वा कम्पिीको वववरण :- 
दताा न.ं :-         दताा र्र्नत :- 
अगर्कृत पिूी :-       िारी पिूी :- 
दताा गने कायाालयको नार् र ठेगाना: 
 

   ५. इजाजतपत्र लिि चाहेको वगग :- (घ ) वगग 

६. सर्हूीकरण हुि चाहेको सर्हू :- 
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७. आधथगक श्रोतको वववरण :- 

 रकर् वित्तीय ससं्था/ बैंकको नार् 

स्थायी ओभरड्डाफ्ट   
र्दु्दती खाता   
चल्ती खाता   
बचत खाता   
   

उजल्लणखत वििरण बाहेक अन्य वििरण भए छुट्टै पेश गना सफकनेछ । 

       ८. कार्िारको वववरण :- 
(क) प्राविगर्क:- 
(ख) अप्राविगर्क:- 
(ग) अन्य:- 

   प्राविगर्क कर्ाचारी को 02फ८9९ को प्रनतर्लवप तथा ननिको र्िंुरीनार्ा पेश गनुापने छ। 

   ९. आफ्िो स्वालर्त्वर्ा रहेको निर्ागण सम्बन्धी सवारी साधि रे्लशिरी औजारको वववरण :- 
 

र्स.न.ं नार् तथा वििरण दताा न ं क्षर्ता 
सखं्या 

र्लू्य खररद र्र्नत अन्य 
व्यहोरा 

       

       

       

 

द्रष्टव्य : यस वििरणर्ा उजल्लणखत सिारी सार्न तथा र्ेर्शनरी औिारहरुको स्िार्र्त्िको कागिात 
(दताा प्रर्ाणपत्र) र उक्त रे्र्शनरी औिारहरु चाल ुहालतर्ा रहेको छ भनी र्ेकाननकल ईजन्िननयरद्िारा 
प्रर्ाणणत भएको हुन ुपनेछ । 

   १०  .यस अ नघ सम्पन्न गरेको वििरण:- 

र्स.न. ननर्ााण सम्बन्र्ी 
कार्को प्रकृनत 

कार् गरेको साल रकर् ठेक्कर्दाता 
कायाालयको नार् 

कार्को अिस्था/ 
प्रगती(प्रनतशतर्ा) 
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११. करचकु्ता गरेको प्रर्ाण कागजात:-  

क)  

ख) 

ग) 

यस दरखास्त फारर्र्ा उजल्लणखत सम्पणूा व्यहोरा ठीक साुँचो छ । झठु्ठा ठहरे काननू बर्ोजिर् सहुुँला 
बभुाउुँला । 

ननर्ााण व्यिसायीको छाप 

 

 

  

 

द्रष्टव्यः यस दरखास्त फारर् साथ दरखास्त फारर्र्ा उल्लेख भएको व्यहोरा पजुष्ट गना सम्बजन्र्त 
कागिातको प्रर्ाणणत प्रनतर्लपी सलंग्न गनुा पनेछ र कायाालयले र्ाग गरेको बखत सक्कल कागिात 
पेश गनुा पनेछ । 

 

  

 

  

 

  

  

दरखास्तिालाकोः 
दरखास्तः 
र्र्नतः 
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अिसुचूी -२ 

कायगववधध को िफा ४ को उपिफा (४), ५ को उपिफा (४) र िफ ७ सँग सम्बजन्धत 

 

क्र.स. ननर्ााण 
व्यिसायीको िगा  

ईिाितपत्र 
दस्तरु 

ईिाितपत्र 
निीकरण दस्तरु 

ईिाितपत्र 
निीकरण थप 
दस्तरु 

ईिाितपत्र 
प्रनतर्लपी दस्तरु 

१ घ रु ५०००/- रु ३०००/- रु २०००/- रु१०००/- 
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अिसुचूी -३ 

कायगववधध को िफा ४ को उपिफा (४) सँग सम्बजन्धत 

इिाितपत्र 

इिाितपत्र नं.....................       र्र्नतः-.................... 

गोसाईकुण्ड गाउुँपार्लका 
गाउुँ  कायापार्लकाको कायाालय 

स्याफु्र, रसुिा 
घ िगाको ननर्ााण व्यिसायी इिाितपत्र सम्बन्र्ी कायाविगर् २०७४ को दफा ४ को उपदफा (४) 
बर्ोजिर् ननर्ााण व्यिसाय गना ................. जस्थत कायाालय भएको ................. फर्ा िा 
कम्पनीलाई इिाितपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

 

  

 

  

 

यस ितृ्तर्भत्र कुन िगा लेख्नु पने हो सोही िगा लेख्न े

 निीकरणः 

निीकरण गने 
अगर्कारी 

निीकरण गरेको 
र्र्नत 

निीकरण बहाल 
रहने अिगर् 

निीकरण दस्तरु 
भौचर न.ं र र्र्नत 

निीकरण गने 
अगर्कारीको दस्तखत 

     

     

     

     

     

     

ईिाितपत्र हदनेकोः- 
दस्तखतः- 
नार्ः- 
पदः- 
र्र्नतः- 
कायाालयः- 
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अिसुचुी –४ 

निर्ागण व्यवसायीवाट भएका सावगजनिक निर्ागण कायगको अलभिेख वववरण (पासबकु) 

क्र.
स 

आयोजिाको 
िार् 

सावगजनिक 
निकायको 
वववरण 

संयुक्त  
उपक्रर्को 
िार् (यदि 
भए) 

शेयर ठेक्का वववरण सावगजनिक 
तफग बाट हस्तािर 
गिे पिाधधकारीको 
वववरण 

सर्यावधध थप 
वववरण (यिी 
भएर्ा) 

Variation को 
वववरण (यिी 
भएर्ा) 

प्रगनत वववरण ठेक्का सम्पन्ि 
वववरण 

कै 

     क) ठेक्का रकर् क) िार् क) थप सर्य क. Variation 

पनिको Contract 

Amount 

क. सम्पन्ि रकर् क. अजन्तर् 
ठेक्का रकर् 

 

     ............... ............... ................ ……………….. ............ ............  

     ख) सम्झौता लर्नत ख) पि क) िार् क) िार् ख. सम्पन्ि लर्नत ख. सम्पन्ि 
लर्नत 

 

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

     ग) ठेक्का अवधध ग) हस्तािर ख) पि ख) पि ग. सम्पन्ि % ग. सम्पन्ि %  

      .............. ................... ...................... ……………… ………………  

      घ. िाप ग) हस्तािर ग) हस्तािर क) िार् क) िार्  

      .............. घ. िाप .............. ............... ...............  

       .............. घ. िाप ख) पि ख) पि  

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

 

         ग) हस्तािर ग) हस्तािर  

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

         घ. िाप घ. िाप  

         .............. ..............  
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अिसुचुी-५ 

"घ” वगगको निर्ागण व्यवसायीको िाधग आवश्यक योग्यता 
 

१. आगथाक क्षर्ता : 

प्राईभेट िा पजललक र्लर्र्टेड कम्पनी िा साझेदारी फर्ाको रुपर्ा घटीर्ा पाुँच लाख रुपयैाुँको चाल ुपुुँिी 
देखाई उद्योग विभागर्ा दताा भएको हुन ुपनेछ । 

२. र्खु्य िनशजक्त वििरण : 

र्ान्यता प्राप्त र्शक्षण ससं्थाबाट र्सर्भल इजन्िननयरीङ विषयर्ा कजम्तर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणा एक 
िना प्राविगर्क, कुन ै पनन विषयर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणा एक िना प्रशासननक र िाणणज्य शास्त्र ८ 
अथाशास्त्रर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणा एक िना िनशजक्तको सेिा परूा सर्य प्राप्त/हन ैव्यिस्था हुन ुपनेछ। 

३. र्ेशीन र उपकरण : 
(क) हिपर /टयाक्टर (एक/एक थान) 
(ख) र्र्क्सर (एक थान) 
(ग) (एक सेट) 
(घ) िाटर पम्प (तीन थान) 
(ङ) भाइब्रेटर (तीन थान) 
द्रष्टव्य : 
1 उपकरणको नार्ािली पेश गदाा उपकरणको स्िार्र्त्िको प्रर्ाणपत्रका साथ ैबीर्ा गरेको कागिातहरु 

पेश गनुा पनेछ । 
2 र्ागथ उजल्लणखत याजन्त्रक उपकरणहरु ठीक अिस्थार्ा भएको कुरा र्ेकाननकल ईजन्िननयररङ्ग 

विषयर्ा कम्तीर्ा स्तातक तहको शकै्षक्षक योग्यता भएको नेपाल ईजन्िननयसा एशोर्सएशनको 
सदस्यता प्राप्त र्ेकाननकल ईजन्िननयरले प्रर्ाणणत गरेको हुन ुपनेछ । 

3 र्ागथ उजल्लणखत यन्त्र उपकरणहरु दताा भएको र्र्नतले घटीर्ा दईु िषासम्र् बचेबबखन गनापाइने 
छैन । 

4 पन्र् िषा भन्दा बढी परुानो यन्त्र उपकरणहरु ननर्ााण व्यिसायीको स्तर बदृ्गर् तथा नयाुँ दताा हुने 
प्रयोिनको लागग र्ान्य हुने छैन । 
                           

आज्ञाले              
                                                     देिीलाल सापकोटा 
                                                   प्रर्ुख प्रशासकीय अगर्कृत 


