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भाग - २ 

चिचिला गाईँपाचलका 

गाईँ काययपाचलकाको कायायलयको सूिना 

'घ' वगयको चनमायण व्यवसायी आजाजतपत्र सम्बन्धी काययचवचध, २०७४ 

प्रस्तावनाः-स्थयनीय स्तरको मिकयस मनमयाणमय नीमज क्षेत्रको ज्ञयन र मिशेषज्ञतयलयइ ईपयोग 

गना तथय सयिाजमनक खररदको मलूभतू मिशेषतयहरुलयइ ऄक्षणु्ण रयखी सयिाजमनक मनमयाणको 

क्षेत्रमय पयरदमशातय, स्िच्छतय, आमयनदयररतय, जियफदमेहतय, मिश् िसमनयतय तथय भेदभयिरमहत 

प्रमतस्पधया तथय स्रोत सयधनको ईच्चतम ईपयोग जस्तय ईद्दशे्यहरु हयमसल गना सयिाजमनक 

मनमयाणमय नीमज क्षेत्रको सहज पह ुँचको लयमग स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय 

११ को ईपदफय २ को (छ) (१०) ले मदएको ऄमधकयर प्रयोग गरी  स्थयनीय सरकयर सञ्चयलन 

ऐन, २०७४ को दफय ११ को ईपदफय (२) छ १० ऄनसुयर 'घ' िगाको आजयजतपत्रको दतया, 

निीकरण, मनयमन तथय खयरेजी सम्बन्धी ऄमधकयर स्थयनीय तहको भएकोले सो आजयजत 

पत्रलयइ व्यिमस्थत गना यो मचमचलय गयईुँपयमलकयले   घ िगा मनमयाण व्यिसययी आजयजत पत्र 

कययामिमध २०७४ जयरी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

सचंिप्त नाम र प्रारम्भ 

१.  सचंिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कययामिमधको नयम मचमचलय गयईुँपयमलकयको 'घ' िगा 

मनमयाण व्यिसययी आजयजतपत्र सम्बन्धी कययामिमध, २०७४ रहकेो छ । 
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 (२) यो कययामिमध तरुुन्त प्रयरम्भ ह नेछ । 

२.  पररभाषाः मिषय िय प्रसंगले ऄको ऄथा नलयगेमय यस ऐनमय,- 

(क)  “सयिाजमनक  मनमयाण  कयया”  भन्नयले  प्रचमलत  कयननू  बमोमजम  नेपयल  

सरकयर  तथय  नेपयल सरकयरको पणूा स्ियममत्ि भएको संगमित संस्थय िय प्रदशे 

सरकयर िय मचमचलय गयईुँपयमलकयको तफा बयट सम्पन्न गररने जनुसकैु प्रकयरकय 

मनमयाण सम्बन्धी कयया सम्झनु पछा र सो शब्दले पनुः मनमयाण तथय ममात 

सम्भयरको कयया समेतलयइ सम्झयईुँछ । 

(ख)  “मनमयाण व्यिसययी” भन्नयले मनमयाण व्यिसयय संचयलन गने ईद्देश्यले प्रचमलत 

कयननू बमोमजम दतया भएको फमा िय कम्पनी सम्झन ुपदाछ । 

(ग)  “आजयजतपत्र” भन्नयले सयिाजमनक मनमयाण कयया गनाको लयमग पररच्छेद ३ सुँग 

सम्बमन्धत आजयजतपत्र सम्झन ुपदाछ ।  

(घ)  “कययापयमलकय” भन्नयले मचमचलय गयईुँ कययापयमलकय सम्झन ुपदाछ । 

(ङ)  “प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृत” भन्नयले गयईुँपयमलकयको प्रमुख प्रशयसकीय 

ऄमधकृत सम्झन ुपदाछ । 

(च)   “समममत” भन्नयले यस कययामिमधको दफय ३ बमोमजमको समममतलयइ सम्झनु 

पदाछ । 

(छ)  “ऄध्यक्ष” भन्नयले समममतको ऄध्यक्षलयइ सम्झन ुपदाछ । 

(ज)  “कोष” भन्नयले मनमयाण व्यिसययी कोषलयइ सम्झनु पदाछ । 

(झ)  “ऐन तथय मनयमयिली” भन्नयल े मनमयाण व्यिसयय ऐन, २०५५ र मनयमयिली 

२०५६ सम्झन ुपदाछ । 

पररच्छेद–२ 

आजाजतपत्रको नीचत र सचमचत सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  सावयजचनक चनमायण सचमचतः मनमयाण व्यिसययलयइ सदुृढ र सवु्यिमस्थत रुपमय 

सञ्चयलन गना अिश्यक मनमत तययर गना दहेयय बमोमजमको सयिाजमनक मनमयाण 

समममत रहनेछ । 

(क) गयईपयमलकय ऄध्यक्ष                    –ऄध्यक्ष 

(ख) गयईुँपयमलकय प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृत        –सदस्य 
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(ग) योजनय ऄमधकृत िय योजनय शयखय प्रमखु             –सदस्य 

(घ) लेखय ऄमधकृत िय लेखय शयखय प्रमखु         –सदस्य 

(ङ) प्रयमिमधक तथय मनमयाण शयखय प्रमखु िय मनजले तोकेको प्रयमिमधक   –सदस्य 

समचि  

४.   काययचवचध बनाईन सकनेः समममतको बैमिक सम्बन्धी व्यिस्थय समममत अफैं ले 

मनधयारण गरेको कययामिमध  बमोमजम ह नेछ । 

५.  कायायन्वयन सचमचतः मनमयाण व्यिसययको प्रिर्द्ान तथय व्यिस्थयपन गने सम्बन्धमय 

मचमचलय गयईुँपयमलकयलयइ अिश्यक सहयोग परु् ययईन र छयनमबन गरी कयययान्ियन 

गना एक कयययान्ियन समममतको गिन ह नेछ । 

(क) प्रयमिमधक तथय मनमयाण शयखयकय प्रमखु िय तोमकएको प्रयमिमधक    – ऄध्यक्ष 

(ख) प्रयमिमधक                – सदस्य 

(ग) प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृतले तोकेको व्यमि      – सदस्य समचि 

६.   बैठकको काययचवचधः समममतको बैिक सम्बन्धी कययामिमध समममत अफैं ले 

तोकेबमोमजम ह नेछ । 

पररच्छेद–३ 

आजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

७.  आजाजत पत्रको लाचग दरखास्त चदनु पननः  सयिाजमनक मनमयाण कयया गना चयहने 

मनमयाण व्यिसययीले ऄनसुचूी – १ बमोमजमको   ढयुँचयमय मनमयाण कयया गना आजयजत 

पत्रको लयमग दफय ५ ऄनसुयर गमित समक्ष दरखयस्त मदन ुपनेछ । 

८.   दरखास्त जािबुझ गनुय पननः (१) दफय ७ बमोमजम दरखयस्त पना अएपमछ  समममतले 

त्यस्तो दरखयस्तियलय मनमयाण व्यिसययीको अमथाक तथय प्रयमिमधक योग्यतय जयुँचबझु 

गनुा पनेछ । 

(२)  ईपदफय (१) बमोमजम जयुँचबझु गदया दरखयस्तमय ईल्लेख भएको मििरण सुँग 

सम्बमन्धत ऄन्य कुनै कयगजयत अिश्यक पने दखेेमय समममतले दरखयस्तियलय 

मनमयाण व्यिसययीलयइ थप कयगजयत पेश गना लगयईन सक्नेछ । 

९.   आजाजत पत्र चदन चसफाररस गननः दफय ८ बमोमजम जयुँचबझु गदया दरखयस्तियलय 

मनमयाण व्यिसययीको मयग बमोमजम आजयजत पत्र मदन मनयमसि दखेेमय समममतले 
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दरखयस्त परेको मममतले मतस मदन मभत्र गयईुँ कययापयमलकयको प्रमखु प्रशयसमकय 

ऄमधकृत समक्ष मसफयररस गनेछ । 

१०. आजाजतपत्र चदनु पननः (१)दफय ९ बमोमजम समममतबयट मसफयररस भइ अए पमछ 

त्यस्तो मसफयररस भइ अएको मममतले पन्र मदन मभत्र प्रमखु प्रशयसमकय ऄमधकृतले 

सम्बमन्धत दरखयस्तियलय संग आजयजत पत्र ियपत गयईुँपयमलकयको गयईुँ सभयबयट 

मस्िकृत ऄमथाक ऐनले तोके बमोमजमको दस्तरु मलइ मनजलयइ ऄनसुचुी – २  

बमोमजमको ढयुँचयमय आजयजतपत्र मदन ुपनेछ । 

  (२) ईपदफय १ िमोमजम मदआएको आजयजतपत्रको ऄमभलेख ऄनसुचुी–३ बमोमजमको 

ढयुँचयमय ऄधयिमधक गरयइ रयखन ुपनेछ । 

११. आजाजतपत्रको नचवकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफय १० को ईपदफय १ 

बमोमजम प्रदयन गररएको आजयजतपत्र प्रत्येक अमथाक िषाको ऄन्त्यमय समयप्त ह नेछ । 

(२)  ईपदफय १ बमोमजम आजयजतपत्रको ऄिधी समयप्त भएको प्रत्येक मनमयाण 

व्यिसययीले आजयजतपत्रको ऄिमध समयप्त भएको मममतले तीन ममहनय मभत्र 

ऄनसुचुी–४ बमोमजमको ढयुँचयमय तोमकएको दस्तरु संलग्न रयखी निीकरणको 

लयमग दरखयस्त मदन ुपनेछ । 

(३)  ईपदफय २ बमोमजम आजयजतपत्र निीकरणको दरखयस्त परेपमछ ऄध्यक्षले सो 

दरखयस्त ईपर अिश्यक जयुँचबझु गरी आजयजतपत्र निीकरण गररमदन ुपनेछ । 

(४)  ईपदफय २ बमोमजम म्ययद मभत्र आजयजतपत्र निीकरण गरयईन नसक्ने मनमयाण 

व्यिसययीले त्यस्तो म्ययद नयघेको छ ममहनय मभत्र सो आजयजतपत्र निीकरण 

गरयईन चयहमेय निीकरण दस्तरुको दोब्बर दस्तरु रयखी दरखयस्त मदन ुपनेछ । 

(५)  ईपदफय ४ बमोमजम दरखयस्त परेपमछ ऄध्यक्षले त्यस्तो आजयजतपत्र ईपर 

अिश्यक जयुँचबझु गरी आजयजतपत्र नमिकरण गररमदन ुपनेछ । 

१२.  दताय चकताबः (१) समममतले यस कययामिमध बमोमजम प्रदयन गररएको आजयजतपत्र 

ऄनसुचुी–५ बमोमजमको ढयुँचयमय दतया मकतयब खडय गरी ऄधयिधीक बनयइ 

रयखनपुनेछ । 



खण्डः २                                            सङ्खययः १०                           मममतः २०७५/०७/३० 



 

(२)  ईपदफय १ बमोमजमको दतया मकतयबमय यो कययामिमध प्रयरम्भ ह न ु ऄगयि ै

प्रचमलत कयननु बमोमजम प्रदयन गररएकय आजयजतपत्रको ऄमभलेख समेत दरुुस्त 

बनयआ रयखन ुपनेछ । 

पररच्छेद–४ 

घ वगय चनमायण व्यवसायी र दाचयत्व 

१३.  चनमायण व्यवसायीः (१) ऄनसुुची–६  बमोमजमको योग्यतय ह नेलयइ घ िगाको मनमयाण 

व्यिसययी भमननेछ । 

 (२)  ईपदफय १ मय जनुसकैु कुरय लेमखएको भएतयपमन यो कययामिमध प्रयरम्भ ह न ु

ऄमघ प्रचमलत कयननु बमोमजम आजयजतपत्र प्रयप्त मनमयाण व्यिसययीले जनु 

िगाको आजयजतपत्र प्रयप्त गरेको छ सोही िगामय स्ितः िमगाकृत भएको मयमननेछ । 

१४.  सावयजचनक चनमायण काययको चववरण पेि गनन दाचयत्वः (१) मनमयाण व्यिसययीले 

सम्पन्न गरेको प्रत्येक सयिाजमनक मनमयाण कययाको मििरण त्यस्तो कयया गरेको प्रमयण 

पत्र प्रयप्त गरेको पैमतस मदन मभत्र ऄनसुचुी – ७ बमोमजमको ढयुँचयमय समममत समक्ष पेश 

गनुा सम्बमन्धत मनमयाण व्यिसययीको दयमयत्ि ह नेछ । 

(२)  ईपदफय १ मय जनुसकैु कुरय लेमखएतय पमन सम्बमन्धत मनमयाण व्यिसययील े

अफूले सम्पन्न गरेको प्रत्येक सयिाजमनक मनमयाण कययाको एक प्रमत मििरण 

सम्बमन्धत कयययालयलयइ पमन पियईन ुपनेछ । 

(३)  समममतले ईपदफय १ बमोमजम प्रयप्त मििरणको ऄमभलेख ऄनसुचुी–८ 

बमोमजम रयखन ुपनेछ । 

१५.  चनमायण व्यवसायीलाइ समुहीकरण गनन अधारः मनमयाण व्यिसयय मनयमयिली 

२०५६ को मनयम १० बमोमजम िगीकृत मनमयाण व्यिसययीलयइ समहुीकरण गने 

अधयर नेपयल सरकयरले नेपयल रयजपत्रमय सचुनय प्रकयशन गरी तोमकमदए बमोमजम 

ह नेछ ।  

पररच्छेद–५ 

चवचवध 

१६.  सहुचलयतमा पैठारी गररएका सामानको चववरण पेि गनुय पननः मिपक्षीय िय 

बह पक्षीय सम्झौतय बमोमजम गररने सयिाजमनक मनमयाण कययाको लयमग प्रचमलत कयननु 
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बमोमजम प्रयप्त सुमिधय ऄन्तगात स्िदशेी िय मिदशेी मनमयाण व्यिसययीले नेपयल मभत्र 

पैियरी गरेको सियरी सयधन, मेमशनरी औजयर तथय यस्तै ऄन्य यन्त्र तथय ईपकरणको 

मििरण ऄनसुचूी – ९ बमोमजमको ढयुँचयमय समममत समक्ष पेश गनुा पनेछ । 

१७.  कोषमा बुझाईनु पनन दस्तुरः मनमयाण व्यिसयय ऐन,२०५५ को दफय १७ को ईपदफय 

२ को खण्ड (ख) को प्रयोजनको लयमग मनमयाण व्यिसययीले स्िीकृत िेक्कय ऄंकको 

०.२० (शनु्य दशमलि दइु शनु्य ) प्रमतशतको दरले ह न अईने रकम कोषमय दयमखलय 

गनुा पनेछ । 

१८.  आजाजतपत्रको प्रचतचलचप दस्तुरः कुनै मनमयाण व्यिसययीले आजयजतपत्र हरयए िय 

नयमसएको कयरणबयट आजयजतपत्रको प्रमतमलमप पयईनको लयमग तोमकएको दस्तरु 

दयमखलय गनुा पनेछ । 

१९. बाधा ऄड्काई फुकाईनेः यस कययामिमधमय कुनै बयधय ऄड्कयई परे गयईुँ 

कययापयमलकयले मनणाय गरी फुकयईन सक्नेछ । 

२०.  बिाई तथा खारेजीः यस कययामिमधमय भएको कुनै प्रयिधयन नेपयलको संमिधयन 

ऄनसुयरको प्रचमलत ऐन, मनयमयिली र प्रचमलत कयननुसुँग बयमझन गएमय बयमझएको 

हदसम्म स्ितः खयरेज ह नेछ । 
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ऄनसुचूी - १ 

(दफय ७ सुँग सम्बमन्धत) 

आजयजत पत्रको लयमग मदआने दरखयस्त 

 

मिषयः आजयजत पत्र पयईुँ भन्ने बयरे ।  

 

श्री कयययान्ियन समममत 

गयईुँ कययापयमलकयको कयययालय , 

मचमचलय गयईुँपयमलकय 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

 

मचमचलय गयईुँपयमलकय, 'घ' िगा मनमयाण व्यिसययी आजयजतपत्र कययामिमध, २०७४ को दफय ७ 

बमोमजम सयिाजमनक मनमयाण कयया गनाको लयमग आजयजतपत्र पयईन मनम्न मििरण भरी यो 

दरखयस्त पेश गररएको छः– 

१.  दरखयस्त पेश गने फमा िय कम्पनीको,– 

नयमः– 

िेगयनयः– 

पोष्ट बक्सः– 

टेमलफोन नं.:–           फ्ययक्स नं.:–           

 आमेलः– 

२.  फमा िय कम्पनीको प्रकृमत 

प्रयआभेट मलममटेड कम्पनी  पमब्लक मलममटेड कम्पनी  

एकलौटी  सयझेदयरी  

(कोष्ठकमय रेजय लगयईन ुपनेछ ।)  

३. सम्पका को लयमग फमा िय कम्पनीको अमधकयरीक व्यमिकोः– 

 नयम थरः– 

 िेगयनयः–                   पोष्ट बक्सः– 

 टेमलफोनः–                फ्ययक्सः–          

 आमेलः– 
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४. फमा िय कम्पनीको मििरणः– 

 दतया नं.:–            दतया मममतः– 

 ऄमधकृत पूुँजीः–          जयरी पूुँजीः– 

 दतया गने कयययालयको नयम र िेगयनयः– 

५. आजयजतपत्र मलन चयहकेो िगाः– 

६. समहूीकरण ह न चयहकेो समहूः– 

७. अमथाक स्रोतको मििरणः 

क्र.स. खयतयको प्रकयर रकम मित्तीय संस्थय िय बैंकको नयम  मित्तीय  संस्थयको िेगयनय खयतय नं. 

१ स्थययी ओभरड्रयफ्ट     

२ मदु्दती खयतय     

३ चल्ती खयतय     

४ बचत खयतय     

ईमल्लमखत मििरण बयहके ऄन्य मििरण भए छुटै्ट पेश गना समकनेछ । 

८. कयमदयरको मििरणः– 

 (क) प्रयमिमधकः– 

 (ख) ऄप्रयमिमधकः– 

 (ग) ऄन्यः– 

९. अफ्नो स्ियममत्िमय रहकेो मनमयाण सम्बन्धी सियरी सयधन मेमशनरी औजयरको मििरणः– 

क्र.स. नयम तथय मििरण दतया नं. क्षमतय  सङ्खयय मलू्य खररद मममत ऄन्य व्यहोरय 

        

        

द्रष्टव्यः यस मििरणमय ईमल्लमखत सियरी सयधन तथय मेमशनरी औजयरहरुको स्ियममत्िको कयगजयत (दतया 

प्रमयणपत्र) र ईि मेमशनरी औजयरहरु चयलु हयलतमय रहकेो छ भनी मेकयमनकल इमन्जमनयरियरय प्रमयमणत 

भएको ह न ुपनेछ । 

१०. यस ऄमघ सम्पन्न गरेको कयमको मििरणः– 

क्र.स. मनमयाण सम्बन्धी कयमको प्रकृमत कयम गरेको 

सयल 

रकम िेक्कयदयतय  

कयययालयको 

नयम 

१. भिन मनमयाण तथय ममात सम्भयर    

२. सडक मनमयाण तथय ममात सम्भयर    
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३. मिमयनस्थल मनमयाण तथय ममात सम्भयर    

४. बयुँध, नहर, जलयशय, पयनी ट्ययङ्की तथय ढल मनमयाण    

५ सरुुङ, भमूमगत मयगा तथय जलयशय (टनेल) मनमयाण तथय 

ममात सम्भयर 

   

६ मिद्यतु लयआन, मनमयाण पयिर स्टेशन मनमयाण तथय ममात 

सम्भयर 

   

७ हयआड्रोमलक स्रक्चर     

८ पलु मनमयाण तथय ममात सम्भयर    

९ ऄन्य    

११. करचिुय गरेको प्रमयण कयगजयतः– 

क) 

ख) 

ग) 

यस दरखयस्त फयरयममय ईमल्लमखत सम्पणूा व्यहोरय िीक सयुँचो छ । झठु्ठय िहरे कयननू बमोमजम 

सह ुँलय बझुयईुँलय । 

मनमयाण व्यिसययीको छयप         दरखयस्तियलयको,-  

               दस्तखतः-  

               मममतः-  

 

 

 

द्रष्टव्यः यस दरखयस्त फयरम सयथ दरखयस्त फयरममय ईल्लेख भएको व्यहोरय पषु्टी गना 

सम्बमन्धत कयगजयतको प्रमयमणत प्रमतमलमप संलग्न गनुा पनेछ र कयययालयले मयग गरेको बखत 

सक्कल कयगजयत पेश गनुा पनेछ । 
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ऄनसुचुी – २ 

(दफय १० को ईपदफय १ सुँग सम्बमन्धत) 

मचमचलय गयईुँपयमलकय 

गयईुँ कययापयमलकयको कयययालय 

मचमचलय, संखिुयसभय 

१ नं. प्रदशे, नेपयल । 

आजाजतपत्र 

 

इजयजतपत्र नं.....................         मममतः– ...................... 

 

मचमचलय गयईुँपयमलकय 'घ' िगा मनमयणा व्यिसययी इजयजतपत्र कययामिधी २०७४ को दफय १० 

बमोमजम मनमयाण व्यिसयय गना ..............................मस्थत कयययालय भएको 

..................................................... फमा िय कम्पनीलयइ आजयजतपत्र प्रदयन गररएकोछ । 

 

 

 

 

 

 

          

(यस ितृ्तमभत्र कुन िगा लेखन ुपने हो सोही िगा लेखने)    

 

नवीकरण 

निीकरण गने 

ऄमधकयरी 

निीकरण गरेको 

मममत 

निीकरण बहयल 

रहने ऄिमध 

निीकरण दस्तूर भौंचर 

नं. र मममत 

निीकरण गने 

ऄमधकयरीको दस्तखत 

     

     

ऄनसुचुी–३ 

आजयजतपत्र मदनेको,- 

दस्तखतः- 

नयमः- 

पदः- 

कयययालयः 

मममतः 
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(दफय १० को ईपदफय २ सुँग सम्बमन्धत) 

मचमचलय गयईुँपयमलकय 

गयईुँ कययापयमलकयको कयययालय 

मचमचलय, संखिुयसभय 

१ नं. प्रदशे, नेपयल । 

 

आजयजतपत्र ऄमभलेख 

इजयजतपत्रको क्रम संखययः– 

(ऄनसुचूी–२  मय ईमल्लमखत क्र.सं. ईल्लेख गने) 

खण्ड क 

 

१. मनमयाण व्यिसययी (फमा िय कम्पनी) को,– 

 (क) नयमः– 

 (ख) िेगयनयः– 

२. मनमयाण व्यिसययी दतया गने कयययालयको,– 

 (क) नयमः– 

 (ख) िेगयनयः– 

३. मनमयाण व्यिसययको,– 

 (क) दतया नं.:– 

 (ख) दतया मममतः– 

४. इजयजतपत्रको,– 

 (क) िगाः– 

 (ख) समहूः– 

५. आजयजतपत्र जयरी गरेको शरुु मममतः– 

 

खण्ड ख 

निीकरण 
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क्र.स. निीकरण 

भएको मममत 

आजयजतपत्र 

निीकरण दस्तुरको 

भौचर नं. 

निीकरण 

दस्तुर 

बुझयएको मममत 

निीकरण 

दस्तुर 

बुझयएको बैंक 

निीकरण गने 

ऄमधकयरीको 

दस्तखत 

कैमफयत 

       

       

       

खण्ड ग 

कयया ऄमभलेख मििरण 

क्र.स. अयोजनय िय 

कयययालयको 

नयम 

मनमयाण 

कययाको 

नयम 

िेक्कय सम्झौतय 

बमोमजमको 

रकम 

कयया 

प्रयरम्भ 

मममत 

कयया 

सम्पन्न 

रकम 

कयया 

समयप्त 

मममत 

सम्बमन्धत 

ऄमधकयरीको 

दस्तखत 

कैमफयत 

          

         

 

खण्ड घ 

मनमयाण व्यिसययी कोषमय रकम बझुयएको मििरण 

क्र.स. अयोजनय िय 

कयययालयको 

नयम 

मनमयाण 

कययाको 

नयम 

िेक्कय 

सम्झौतय 

नम्बर 

िेक्कय 

सम्झौतय 

बमोमजमको 

रकम 

कयया 

सम्पन्न 

गदया 

लयगेको 

कुल 

रकम 

कोष 

बझुयएको 

रकम 

सम्बमन्धत 

ऄमधकयरीको 

दस्तखत 

कैमफयत 
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ऄनसुचुी–४ 

(दफय ११को ईपदफय २ सुँग सम्बमन्धत) 

इजाजयजतपत्र निीकरणको लयमग मदइने दरखयस्त 

श्री ऄध्यक्ष 

कयययान्ियन समममत 

मचमचलय गयईुँकययापयमलकयको कयययालय 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

 

मिषयः इजयजतपत्र निीकरण गरी पयईुँ भन्ने बयरे । 

मनमयाण व्यिसयय सञ्चयलन गने इजयजतपत्र निीकरण गनाको लयमग देहयय बमोमजमको 

मििरणहरु खलुयइ यो दरखयस्त पशे गरेको छु । 

१. मनमयाण व्यिसययी (फमा िय कम्पनी) को,– 

 (क) नयमः– 

 (ख) िेगयनयः– 

 (ग) पोष्ट बक्सः– 

 (घ) टेमलफोन नं.:– 

 (ङ) फ्ययक्स नं. :– 

 (च) आमेलः– 

२. मनमयाण व्यिसययी दतया गने कयययालयको,– 

 (क) नयमः– 

 (ख) िेगयनयः– 

३. मनमयाण व्यिसययीको,– 

 (क) प्रमयणपत्र नं. :– 

 (ख) दतया मममतः– 

४.  (क) इजयजतपत्र नं.:– 

 (ख) इजयजतपत्र जयरी भएको मममतः– 

 (ग) इजयजतपत्र जयरी गने कयययालयः– 
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५.  (क) नेपयल मनमयाण व्यिसययी महयसंघको सदस्यतय नं.:– 

 (ख) निीकरण मममतः– 

६.  इजयजतपत्र निीकरण दस्तरु । थप दस्तरु बयपत रु. ............................. ऄक्षरेपी 

....................................... जम्मय गरेको .................................... बैंकको सक्कल 

भौचर यसै सयथ संलग्न छ । 

७.  यस दरखयस्त फयरयममय ईमल्लमखत सम्पणूा व्यहोरय िीक सयंचो छ । झठु्ठय िहरे कयननू 

बमोमजम सह ुँलय बझुयईुँलय । 

 

मनमयाण व्यिसययीको छयप          मनिेदक मनमयाण व्यिसययीको 

तफा बयट दरखयस्त मदनेको,-                  

              नयमः-         

          पदः-  

          दस्तखतः-  

          मममतः-   
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ऄनसुचुी–५ 

(दफय १२ सुँग सम्बमन्धत) 

आजयजतपत्र दतया मकतयब 

क्र.स आजयजत पत्रको मनमयाण व्यिसययी 

दतया गने कयययालयको 

आजयजत पत्र प्रमयमणत 

गनेको 

हस्तयक्षर 

कैमफयत 

नम्बर िगा समहू नयम िेगयनय जयरी 

मममत 

निीकरण   
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ऄनसुचुी–६ 

(दफय १२ ईपदफय १ सुँग सम्बमन्धत) 

 

 “घ” िगाको मनमयाण व्यिसययीको लयमग अिश्यक योग्यतय 

 

१.  अचथयक िमताः प्रयइभेट िय पमब्लक मलममटेड कम्पनी िय सयझेदयरी फमाको रुपमय 

घटीमय एक लयख रुपैयय“को चयल ुपुुँजी दखेयइ घरेल ुईद्योग तथय गय.पय. ईद्योग मिकयस 

शयखयमय दतया भएको ह न ुपनेछ । 

२.  मुख्य जनिचि चववरणः मसमभल आमन्जमनयरीङ मिषयमय प्रमयणपत्र तह ईत्तीणा एक जनय 

प्रयमिमधक, कुनै पमन मिषयमय प्रमयणपत्र तह ईत्तीणा एक जनय प्रशयसमनक र ियमणज्य 

शयस्त्रमय प्रमयणपत्र तह ईत्तीणा एक जनय जनशमिको सेिय परूय समय प्रयप्त ह ने व्यिस्थय ह नु 

पनेछ । 

३.  मेिीन र ईपकरणः 

 (क) लेभल (एक थयन) 

 (ख) ियटर पम्प (एक थयन) 

 (ग) भयआब्रटेर (एक थयन) 

 द्रष्टव्यः 

१. ईपकरणको नयमयिली पेश गदया ईपकरणको स्ियममत्िको प्रमयणपत्रकय सयथै बीमय 

गरेको कयगजयतहरु पेश गनुा पनेछ । 

२. मयमथ ईमल्लमखत ययमन्त्रक ईपकरणहरु िीक ऄिस्थयमय भएको कुरय मेकयमनकल 

इमन्जमनयररङ मिषयमय कम्तीमय स्नयतक तहको शैमक्षक योग्यतय भएको नेपयल 

इमन्जमनयसा एशोमसएशनको सदस्यतय प्रयप्त मेकयमनकल इमन्जमनयरले प्रमयमणत गरेको 

ह न ुपनेछ । 

३. मयमथ ईमल्लमखत यन्त्र ईपकरणहरु दतया भएको मममतले घटीमय दइु िषासम्म बेचमबखन 

गना पयआने छैन । 

४. पन्र िषा भन्दय बढी परुयनो यन्त्र ईपकरणहरु मनमयाण व्यिसययीको स्तर बमृर्द् तथय नययुँ 

दतया ह ने प्रयोजनको लयमग मयन्य ह ने छैन । 
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ऄनसुचुी – ७ 

(दफय १४ ईपदफय  (१) सग सम्बमन्धत) 

सयिाजमनक मनमयाण कययाको मििरण 

श्री ऄध्यक्ष 

कयययान्ियन समममत 

मचमचलय गयईुँकययापयमलकयको कयययालय 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

मिषयः मनमयाण कयया मििरण पेश गरेको । 

 

मनमयाण व्यिसयय ऐन, २०५५ र मनमयाण व्यिसयय मनयमयिली, २०५६ बमोमजम सयिाजमनक 

मनमयाण कययाको मििरण मनम्नयनुसयर खलुयइ पेश गरेको छु । 

१. मनमयाण व्यिसययीको,– 

 (क) नयमः–           (ख) िेगयनयः– 

२. कयया योजनयको नयमः– 

३. अयोजनय /कयययालयको,– 

 (क) नयमः–           (ख) िेगयनयः– 

४. मनमयाण व्यिसययी तफा को आमन्जमनयरको,– 

 (क) नयमः–           (ख) कयम गरेको ऄिमधः– 

 (ग) नेपयल इमन्जमनयसा एसोमशयसनको सदस्यतय नं. :– 

५. मखुय जनशमि,– 

 (क) प्रयमिमधक 

 (ख) ऄप्रयमिमधक 

६. िेक्कय सम्पन्न भए बमोमजमको रकम............................... 

७. िेक्कय सम्झौतय बमोमजमको रकम रु. ............................. 

८. भेररयसन भए नभएको भएको भए,– 



खण्डः २                                            सङ्खययः १०                           मममतः २०७५/०७/३० 



 

 (क) बमृर्द् भएको रकम रु. ..................    (ख) कम भएको रकम रु. 

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

९. मनमयाण कययाको संमक्षप्त मििरणः– 

 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

१०. कयया समयपन प्रमयणपत्र प्रयप्त मममतः– 

११. इजयजतपत्र नं.:– 

  छयप        दरखयस्तियलयको,- 

           नयमः-  

           दस्तखतः-  

           मममतः-  
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ऄनसुचुी–८ 

(दफय १४ ईपदफय  (३) सुँग सम्बमन्धत) 

 

सयिाजमनक मनमयाण कययाको मििरण ऄमभलेख 

क्र.स. मनमयाण व्यिसययीको 

नयम 

आजयजतपत्र नं. मनमयाण 

कययाको नयम 

अयोजनय 

कयययालयको 

नयम 

अयोजनय 

कयययालयको 

नयम 

कैमफयत 
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ऄनसुचुी – ९ 

(दफय १६  सुँग सम्बमन्धत) 

 

सह मलयतमय पैियरी गररएकय सयमयनको मििरण 

श्री ऄध्यक्ष 

कयययान्ियन समममत 

मचमचलय गयईुँकययापयमलकयको कयययालय 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

 

मिषयः मििरण पेश गरेको । 

 

मनमयाण व्यिसयय ऐन, २०५५ र मनमयाण व्यिसयय मनयमयिली, २०५६ बमोमजम नेपयलमभत्र 

सह मलयतमय पैियरी गररएको सियरी सयधन, मेमशनरी औजयर तथय ऄन्य यन्त्र, ईपकरणको 

मििरण  मनम्न बमोमजम खलुयइ पेश गररएको छ । 

१. मनमयाण व्यिसययीको,– 

 (क) नयमः–            (ख) िेगयनयः– 

२. कयया योजनयको नयमः– 

३. िेक्कय सम्झौतय नम्बरः– 

४. सम्झौतय ऄिमधः– 

५. अयोजनय / कयययालयको,– 

 (क) नयमः–            (ख) िेगयनयः– 

६. सह मलयतमय पैियरी गररएको सयमयनहरुको मििरणः– 

क्र.स. मििरण नमनुय 

(मोडेल) 

क्षमतय मनमयाण 

भएको 

सयल 

मनमयातय 

कम्पनी 

पैियरी 

गरेको 

मममत 

लयगेको 

भंसयर 

महसलु 

कैमफयत 
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७. सम्झौतय बमोमजम सह मलयतमय मझकयईन पयईने सयमयनहरुको मििरण खलुेको बील ऄफ 

क्ियन्टीटीको नक्कल यसै दरखयस्त सयथ पेश गरेको छु । यस दरखयस्तमय ईमल्लमखत मििरण 

िीक सय“चो छ । झठू्ठय िहरे कयननू बमोमजम सह ुँलय बझुयईुँलय । 

      छयप 

                 दरखयस्तियलयको,– 

         नयमः– 

         दस्तखतः– 

         मममतः– 

 
 

अज्ञयले, 

रेम्ब ुचयमम्लङ रयइ 

 प्रमखु प्रशयसकीय ऄमधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाईँ काययपाचलकाको कायायलयबाट मुचित । मूल्य रु १०।- 

प्रमाणीकरण चमचतः२०७५/०७/३० 

 


