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अनसूुची - २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 

खण्ड १ संख्या ४ लिलतिः २०७५/०४/१८ 

भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

 

“घ” वगगको लनिागण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बधिी कायगववलि, २०७५  

नगर कायगपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७५/०४/१८ 

स्थानीय स्तरको ववकास लनिागणिा लनन्ज क्षेत्रको ज्ञान र ववषिेज्ञतािाई उपयोग गनग तथा सावगजलनक खरीदको 

िूिभतू वविेषताहरुिाई अक्षुण राखी सावगजलनक लनिागणको क्षेत्रिा पारदन्िगता, स्वच्छता, ईिाधदारीता, 

जवाफदेहीता, ववश्वसलनयता तथा भेदभाव रवहत प्रलतस्पिाग तथा श्रोत सािनको उच्चति उपयोग जस्ता 

उद्धेश्यहरु हालसि गनग सावगजलनक लनिागणिा लनन्जक्षेत्रको सहज पहुँचको िालग स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 

२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी भीरकोट 

नगरकायागपालिकािे यो कायगववलि स्वीकृत गरी जारी गरेको छ । 
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 (१) इजाजतपत्र प्राप्त नगरी सावगजलनक लनिागण कायग गनग नहनुिेः (१) प्रचलित कानूनिा अधयथा व्यवस्था 

भएको वाहेक यस कायगववलि बिोन्जि इजाजत पत्र प्राप्त नगरी “घ” वगगको लनिागण व्यवसायीको नािबाट 

कसैिे पलन सावगजलनक लनिागण कायग गनग गराउन हुँदैन । 

(२) नया ँ इजाजतपत्र सम्वधिी व्यवस्थािः (१) सावगजलनक लनिागण कायग गनग चाहने लनिागण व्यवसायीिे 

अनसूुची–१ बिोन्जिको ढाँचािा सावगजलनक लनिागण कायग गनग इजाजत पत्रको िालग यस भीरकोट नगरपालिका 

कायागियिा प्रिूख प्रिासकीय अलिकृत सिक्ष दरखास्त ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि पनग आएका दरखास्तहरु प्रिूख प्रिासकीय अलिकृतिे अनसूुची–५ विोन्जिको 

योग्यता भए/नभएको सम्वधििा लसलभि ईन्धजनीयर/सव ईन्धजनीयर सवहत सदस्य भएको सलिलतवाट जाँचवझु 

गराउन ुपनेछ । 

(३) दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको सलिलतिे गरेको लसफाररस सवहत प्रिूख प्रिासकीय अलिकृतिे 

इजाजत पत्र प्रदान गने लनणगयका िालग कायगपालिकाको वैठकिा पेि गनुगपने छ । 

(४) उपदफा (२) बिोन्जि सलिलतको लसफाररस सवहत धयनुति योग्यता पगेुका लनिागण व्यवसायी 

फिग/कम्पनीहरुको इजाजत पत्र कायगपालिकाको लनणगय विोन्जि नगरपालिका प्रिूख प्रिासकीय अलिकृतिे 

इजाजत पत्र बापत अनसूुची –२ बिोन्जिको दस्तरु लिई लनजिाई अनसूुची –३ बिोन्जिको ढाँचािा इजाजत 

पत्र प्रदान गनेछ । 

(३) इजाजत पत्रको अवलि र नवीकरणिः (१) दफा २ बिोन्जि प्रदान गररएको इजाजत पत्र दफा ४ 

बिोन्जि खारेज भएको वा प्रचलित कानूनिा अधयथा व्यवस्था भएको अबस्थािा बाहेक चाि ुआलथगक वषगको 

अधयसम्ि िात्र िाधय रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि इजाजतपत्रको अवलि सिाप्त भएका प्रत्येक लनिागण व्यवसायीिे इजाजतपत्रको 

अवलि सिाप्त भएको ३ िवहना लभत्र प्रचलित कानून बिोन्जि संघ, प्रदेि र स्थानीय तहिाई लतनुगपने कर 

लतरी सकेको प्रिाण स्वरुप सम्बन्धित स्थानीय कर कायागियबाट प्राप्त करचकु्ता प्रिाणपत्र तथा फिग वा 

कम्पनीको दताग नववकरण सवहत सम्वन्धित  नगरपालिकावाट अनसूुची–२ विोन्जिको दस्तरु लतरी नववकरण 
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गराउन ुपनेछ । इजाजत पत्र नववकरण गनग नगरपालिकािा कागजात पेि गदाग अनसूुची–४ विोन्जिको पास 

वकु भरी अन्घल्िो आलथगक वषगको सो फिग वा कम्पनीिे आफुिे गरेको कायगहरुको अद्यावलिक वववरण सिेत 

पेि गनुग पने छ । यसरी अनसूुची–४ विोन्जिको पास वकु वववरण अद्यावलिक नगने फिग वा कम्पनीको 

इजाजत पत्र नववकरण गनग नगरपालिका वाध्य हनुछैेन । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको म्याद नाघेको छ िवहनालभत्र सबै प्रकृया परुा गरी इजाजत पत्र नवीकरण 

गराउन चाहने लनिागण व्यवसायीिे नववकरण गने िाग गरेिा अनसूुची–२ बिोन्जिको थप दस्तरु लिई प्रिखु 

प्रिासकीय अलिकृतिे इजाजत पत्र नवीकरण गरी ददनेछ । 

४) इजाजत पत्रको खारेजीिः (१) देहायको अवस्थािा नगरकायगपालिकाको लनणगय अनसुार कुनै लनिागण 

व्यवसायीको इजाजत पत्र खारेज गनग सक्नेछिः 

(क) झठु्ठा वववरण पेि गरी इजाजत पत्र प्राप्त गरेको प्रिान्णत भएिा, 

(ख) सावगजलनक लनिागण कायग गने वा गनग पाउने उदे्दश्यिे नेपाि सरकार तथा संगदठत संस्थािा झठु्ठा वववरण 

पेि गरको सम्वन्धित लनकायवाट िेन्ख आएिा, 

(ग) सावगजलनक लनकायसंग भएको सम्झौता विोन्जि कायग सम्पन्न नगरेको वा सम्झौताको गन्म्भर उल्िंघन 

भएको सम्वन्धित लनकायवाट िेन्ख आएिा । 

२) उपदफा (१) बिोन्जि इजाजत पत्र खारेज गनुग अन्घ सम्बन्धित लनिागण व्यवसायीिाई स्पष्टीकरण पेि 

गनग िनालसब िावफकको िौका ददन ुपनेछ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बिोन्जिको म्यादलभत्र नवीकरण नभएको इजाजत पत्र स्वतिः खारेज हनुेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (३) बिोन्जि इजाजत पत्र खारेज भएकोिा नगरपालिकािे त्यसको जानकारी 

सम्बन्धित फिग वा व्यन्क्त वा कम्पनी दताग गने कायागियिाई ददनेछ। 

५) इजाजत पत्रको प्रलतलिपी ददन ेव्यवस्थािः (१)कुनै लनिागण व्यवसायीिे इजाजत पत्र हराए वा नालसएको 

कारणबाट इजाजत पत्रको प्रलतलिपी पाउन लनवेदन गरेिा अनसूुची–२ बिोन्जिको दस्तरु लिई इजाजत पत्रको 

प्रलतलिपी ददन ुपनेछ । 
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६) प्रचलित कानून बिोन्जि हनुिेः (1) यस कायगववलििा िेन्खए जलत यसै बिोन्जि र अधयको हकिा 

प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेछ । 

७) बचाउिः (1) यस अन्घ प्रचलित कानून बिोन्जि दताग भएका ठेक्का वधदोवस्ती सम्बधिी फिग तथा 

कम्पनीहरुिाई ददइएको इजाजतप त्रहरु यसै कायगववलि बिोन्जि ददइएको िालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

कायगववलि को दफा २ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित 

ईजाजत पत्रको िालग ददईन ेदरखास्त 

 

ववषयिः ईजाजत पत्र पाउँ भध ने बारे । 

श्री भीरकोट नगरकायगपालिकाको कायागिय, 
बयरघारी, स्याङ्जा । 

यस भीरकोट नगरपालिकाको कायागियको कायगववलि २०७६ बिोन्जि सावगजलनक लनिागण कायग गनगका िालग ईजाजत पत्र पाउन 
लनम्न वववरण भरी यो दरखास्त पेि गररएको छ । 

१. दरखास्त पेि गने फिग वा कम्पनीकोिः- 

नाििः- 

ठेगानािः-      पोष् ट बक्सिः- 

टेलिफोनिः-     फ्याक्स निः-    ईिेििः- 

२. फिग वा कम्पनीको प्रकृलत 

  प्राईभेट लिलिटेड कम्पनी     पन्व्िक लिलिटेड कम्पनी 
  एकिौटी       साझेदारी 
(कोष् ठकिा रेजा िगाउन ुपनेछ) 

३. सम्पकग को िालग फिग वा कम्पनीको आलिकारीक व्यन्क्तकोिः- 

नाििः- 

ठेगानािः-      पोष् ट बक्सिः- 

टेलिफोनिः-     फ्याक्स निः-    ईिेििः- 

४. फिग वा कम्पनीको वववरणिः- 

दताग नं.:-         दताग लिलतिः- 

अलिकृत पूँजीिः-         जारी पूँजीिः- 

दताग गने कायागियको नाि र ठेगानािः- 

५. इजाजत पत्र लिन चाहेको वगगिः- (घ) वगग 
६. सिूहीकरण हनु चाहेको सिूहिः- 

७. आलथगक श्रोतको वववरणिः- 
 रकि ववत्तीय संस्था / बैंकको नाि 

स्थायी ओभरड्राफ्ट   

िदु्दती खाता   

चल्ती खाता   

बचत खाता   

   

उन्ल्िन्खत वववरण बाहेक अधय वववरण भए छुटै्ट पेि गनग सवकनेछ । 

८. कािदारको वववरणिः- 
क) प्राववलिकिः- 

ख) अप्राववलिकिः- 

ग) अधयिः- 

दरखास्तवािाको 
फोटो 
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प्राववलिक किगचारीको Certificate को प्रलतलिवप तथा लनजको िंजरुीनािा पेि गनुग पनेछ । 

९. आफ्नो स्वालित्विा रहेको लनिागण सम्बधिीस सवारी सािन िेन्िनरी औजारको वववरणिः- 
लस.न. नािथर तथा वववरण दताग नं. क्षिता संख्या िूल्य खररद लिलत अधय व्यहोरा 
       

       

       

द्रष् टव्यिः यस वववरणिा उन्ल्िन्खत सवारी सािन तथा िेन्िनरी औजारहरुको स्वालित्वको कागजात (दताग प्रिाणपत्र) र उक्त 
िेन्िनरी औजारहरु चािू हाितिा रहेको छ भनी िेकालनकि ईन्धजलनयरद्धारा प्रिान्णत भएको हनु ुपनेछ । 

१०. यस अन्घ सम्पध न गरेको कािको वववरणिः- 
लस.न. लनिागण सम्बधिी कािको प्रकृलत काि गरेको साि रकि ठेक् कादाता 

कायागियका नाि 

कािको अवस्था/ 
प्रगलत(प्रलतितिा) 

      

      

      

      

११. करचकु्ता गरेको प्रिाण कागजातिः- 
क. 
ख. 
ग. 
यस दरखास्त फाराििा उन्ल्िन्खत सम्पूणग व्यहोरा ठीक साँचो छ । झठु् ठा ठहरे कानून बिोन्जि सहुँिा बझुाउँिा । 

लनिागण व्यवसावयको छाप 

दरखास्तवािाकोिः- 

दस्तखतिः- 

लिलतिः- 

द्रष् टव्यिः- यस दरखास्त फारि साथ दरखास्त फारििा उल्िेख भएको व्यहोरा पनु्ष् ट गनग सम्बन्धित कागजातको प्रिान्णत 
प्रलतलिवप संिग्न गनुग पनेछ र कायागियको िाग गरेको वखत सक् कि कागजात पेि गनुगपनेछ ।
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अनसूुची-२ 

कायगववलि को दफा २ को उपदफा(१) र दफा ३ को उपदफा(३) सँग सम्बन्धित 

क्र.स. लनिागण व्यवसायीको वगग ईजाजत पत्र दताग 
दस्तरु 

ईजाजत पत्र 
नववकरण दस्तरु 

ईजाजत पत्र 
नववकरण थप 
दस्तरु 

ईजाजत पत्र 
प्रलतलिवप दस्तरु 

१ घ रु १०,०००.०० रु ६,०००.०० रु २,०००.०० रु १५००.०० 

 

द्रष् टव्यिः घ वगगको लनिागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बधिी कायगववलि २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) बिोन्जि म्यादलभत्र 
ईजाजत पत्र नवीकरण गराउँदा ईजाजत पत्र नवीकरण थप दस्तरुको िहििा उल्िेन्खत दस्तरु िात्र लतनुगपनेछ ।
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अनसूुची-३ 

कायगववलि को दफा २ को उपदफा(१) र ३ को उपदफा (३) सँग सम्बन्धित 

 

इजाजतपत्र 

ईजाजत पत्र नं. ......................        लिलतिः- ......................... 
भीरकोट नगरपालिका 

नगर कायगपालिकाको कायागिय 

बयरघारी, स्याङ्जा । 

घ वगगको लनिागण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बधिी कायगववलि २०७६ को दफा २ को उपदफा(४) बिोन्जि लनिागण व्यवसाय गनग 
....... ...... नगरपालिका/गाँउ ववकास सलिलत...........वडा नं.......... न्स्थत कायागिय भएको ............................ फिग वा 
कम्पनीिाई ईजाजत पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

        ईजाजत पत्र ददनेकोिः- 

        दस्तखतिः- 

        नाििः- 

        पदिः- 

        लिलतिः- 

(यस वतृ्तलभत्र कुन वगग िेख् न ुपने हो सोही वगग िेख् ने)   कायागियिः- 

 

नववकरणिः 
नववकरण गने अलिकारी नववकरण गरेको लिलत नववकरण बहाि रहने 

अवलि 

नववकरण दस्तरु भौचर 
न.ु र लिलत 

नववकरण गने 
अलिकारीको  दस्तखत 
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अनसूुची -४ 

लनिागण व्यवसायीबाट भएका सावगजलनक लनिागण कायगको अलभिेख वववरण(पासवकु) 
क्र.स. आयोजनाको 

नाि 

सावगजलनक 
लनकायको 
वववरण 

संयूक्त 
उपक्रिको 
नाि(यदद 
भएिा) 

िेयर 
(%) 

ठेक् का 
वववरण 

सावगजलनक 
लनकायको 
तफग बाट 
हस्ताक्षर गने 
पदालिकारीको 
वववरण 

सियवलि 
थप 
वववरण(यदद 
भएिा) 

Variation को 
वववरण(यदद भएिा) 

प्रगलत 
वववरण 

ठेक् का 
सम्पध न 
वववरण 

कैवफयत 

     क. ठेक् का 
रकि 

क. नाििः क. थप 
सियिः 

क. Variation पलछको  

Contract Amount 

क. 
सम्पध न 
रकििः 

क. अन्धति 
ठेक् का 
रकििः 

 

     ख. 
सम्झौता 
लिलतिः 

ख. पदिः क. नाििः क. Variation को 
लनणगय गने 
पदालिकारी को नाििः 

ख. 
सम्पध न 
लिलतिः 

ख. सम्पध न 
लिलतिः 

 

     ग. ठेक् का 
अवलि 

ग. हस्ताक्षरिः ख. पदिः ख. पदिः ग. 
सम्पध न 
% 

  

      घ. छाप ग. 
हस्ताक्षरिः 

ग. हस्ताक्षरिः    

       घ. लनणगय 
लिलतिः  

घ. छाप घ. नाििः क. नाििः  

       छाप  पदिः ख. पदिः  

         हस्ताक्षरिः ग. 
हस्ताक्षरिः 

 

         छाप घ. छाप  

आज्ञािे, 
नाििः ििग राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रिासवकय अलिकृत  


