
 

 

 

 

 

चिचिला गाउँपाचलकाद्वारा प्रकाचित 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः २                                  सङ्ख्यः ३७   मिम ः २०७७/०७/३० 

भाग – २ 

घ' वगगको चनर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायगचवचध, 

२०७७, (पचिलो संिोधन) 

 

 

 

 

चिचिला गाउँपाचलका 

गाउँ कायगपाचलकाको कायागलय, 

चिचिला, सङ्खुवासभा । 
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'घ' वगगको चनर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायगचवचध, 

२०७७, (पचिलो संिोधन) 

प्रस्तावनााः-स्थयनी् स् रको मिकयस मनियाणिय नीमि क्षेत्रको ज्ञयन र 

मिशेषज्ञ यलयई उप्ोग गना  थय सयिािमनक खररदको िलूभ ू 

मिशेष यहरुलयई अक्षणु्ण रयखी सयिािमनक मनियाणको क्षेत्रिय पयरदमशा य, 

स्िच्छ य, इियनदयरर य, िियफदमेह य, मिश् िसमन् य  थय भेदभयिरमह  

प्रम स्पर्या  थय स्रो  सयर्नको उच्च ि उप्ोग िस् य उद्दशे््हरु हयमसल 

गना सयिािमनक मनियाणिय नीमि क्षेत्रको सहि पह ुँचको लयमग स्थयनी् 

सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय ११ को उपदफय २ को (छ) (१०) 

ले मदएको अमर्कयर प्र्ोग गरी  स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ 

को दफय ११ को उपदफय (२) छ १० अनसुयर 'घ' िगाको इियि पत्रको 

द या, निीकरण, मन्िन  थय खयरेिी सम्बन्र्ी अमर्कयर स्थयनी्  हको 

भएकोले सो इियि  पत्रलयई व््िमस्थ  गना ्ो मचमचलय गयउुँपयमलकयले   

घ िगा मनियाण व््िसय्ी इियि  पत्र कय्ामिमर् २०७४ ियरी गररएको छ । 

पररच्छेद–१ 

सचंिप्त नार् र प्रारम्भ 

१.  सचंिप्त नार् र प्रारम्भाः (१) ्स कय्ामिमर्को नयि मचमचलय 

गयउुँपयमलकयको 'घ' िगा मनियाण व््िसय्ी इियि पत्र सम्बन्र्ी 

कय्ामिमर्, २०७४ रहकेो छ । 

 (२) ्ो कय्ामिमर्  रुुन्  प्रयरम्भ ह नेछ । 

२.  पररभाषााः मिष् िय प्रसंगले अको अथा नलयगेिय ्स ऐनिय,- 

(क)  “सयिािमनक  मनियाण  कय्ा”  भन्नयले  प्रचमल   कयननू  

बिोमिि  नेपयल  सरकयर   थय  नेपयल सरकयरको पणूा 

स्ियमित्ि भएको संगमि  संस्थय िय प्रदशे सरकयर िय 
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मचमचलय गयउुँपयमलकयको  फा बयट सम्पन्न गररने िनुसकैु 

प्रकयरकय मनियाण सम्बन्र्ी कय्ा सम्झन ुपछा र सो शब्दले 

पनुः मनियाण  थय ििा  सम्भयरको कय्ा सिे लयई 

सम्झयउुँछ । 

(ख)  “मनियाण व््िसय्ी” भन्नयले मनियाण व््िसय् संचयलन 

गने उद्दशे््ले प्रचमल  कयननू बिोमिि द या भएको फिा िय 

कम्पनी सम्झन ुपदाछ । 

(ग)  “इियि पत्र” भन्नयले सयिािमनक मनियाण कय्ा गनाको 

लयमग पररच्छेद ३ सुँग सम्बमन्र्  इियि पत्र सम्झन ुपदाछ ।  

(घ)  “कय्ापयमलकय” भन्नयले मचमचलय गयउुँ कय्ापयमलकय 

सम्झन ुपदाछ । 

(ङ)  “प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ ” भन्नयले गयउुँपयमलकयको 

प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ  सम्झन ुपदाछ । 

(च)   “समिम ” भन्नयले ्स कय्ामिमर्को दफय ३ बिोमििको 

समिम लयई सम्झन ुपदाछ । 

(छ)  “अध््क्ष” भन्नयले समिम को अध््क्षलयई सम्झन ुपदाछ । 

(ि)  “कोष” भन्नयले मनियाण व््िसय्ी कोषलयई सम्झनु पदाछ । 

(झ)  “ऐन  थय मन्ियिली” भन्नयले मनियाण व््िसय् ऐन, 

२०५५ र मन्ियिली २०५६ सम्झन ुपदाछ । 

पररच्छेद–२ 

इजाजतपत्रको नीचत र सचर्चत सम्बन्धी व्यवस्था 

३.  सावगजचनक चनर्ागण सचर्चताः मनियाण व््िसय्लयई सदुृढ र 

सवु््िमस्थ  रुपिय सञ्चयलन गना आिश््क मनम   ्यर गना दहेय् 

बिोमििको सयिािमनक मनियाण समिम  रहनेछ । 

(क) गयउपयमलकय अध््क्ष              –अध््क्ष 
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(ख) गयउुँपयमलकय प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ   –सदस्् 

(ग) ्ोिनय अमर्कृ  िय ्ोिनय शयखय प्रिखु    –सदस्् 

(घ) लेखय अमर्कृ  िय लेखय शयखय प्रिखु  –सदस्् 

(ङ) प्रयमिमर्क  थय मनियाण शयखय प्रिखु िय मनिले  ोकेको 

प्रयमिमर्क   –सदस्् समचि  

४.   कायगचवचध बनाउन सकनेाः समिम को बैमिक सम्बन्र्ी व््िस्थय 

समिम  आफैं ले मनर्यारण गरेको कय्ामिमर्  बिोमिि ह नेछ । 

५.  कायागन्वयन सचर्चताः मनियाण व््िसय्को प्रिर्द्ान  थय 

व््िस्थयपन गने सम्बन्र्िय मचमचलय गयउुँपयमलकयलयई आिश््क 

सह्ोग परु् ् यउन र छयनमबन गरी कय्यान्ि्न गना एक कय्यान्ि्न 

समिम को गिन ह नेछ । 

(क) प्रयमिमर्क  थय मनियाण शयखयकय प्रिखु िय  ोमकएको प्रयमिमर्क    

– अध््क्ष 

(ख) प्रयमिमर्क         – सदस्् 

(ग) प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ ले  ोकेको व््मि  – सदस्् समचि 

६.   बैठकको कायगचवचधाः समिम को बैिक सम्बन्र्ी कय्ामिमर् 

समिम  आफैं ले  ोकेबिोमिि ह नेछ । 

 

पररच्छेद–३ 

इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था 

७.  इजाजत पत्रको लाचग दरखास्त चदनु पननाः  सयिािमनक मनियाण 

कय्ा गना चयहने मनियाण व््िसय्ीले अनसुचूी – १ बिोमििको   

ढयुँचयिय मनियाण कय्ा गना इियि  पत्रको लयमग दफय ५ अनुसयर 

गमि  सिक्ष दरखयस्  मदन ुपनेछ । 
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८.   दरखास्त जािबुझ गनुग पननाः (१) दफय ७ बिोमिि दरखयस्  पना 

आएपमछ  समिम ले त््स् ो दरखयस् ियलय मनियाण व््िसय्ीको 

आमथाक  थय प्रयमिमर्क ्ोग्् य ियुँचबझु गनुा पनेछ । 

(२)  उपदफय (१) बिोमिि ियुँचबझु गदया दरखयस् िय उल्लेख 

भएको मििरण सुँग सम्बमन्र्  अन्् कुनै कयगिय  

आिश््क पने दखेेिय समिम ले दरखयस् ियलय मनियाण 

व््िसय्ीलयई थप कयगिय  पेश गना लगयउन सक्नेछ । 

९.   इजाजत पत्र चदन चसफाररस गननाः दफय ८ बिोमिि ियुँचबझु 

गदया दरखयस् ियलय मनियाण व््िसय्ीको ियग बिोमिि इियि  

पत्र मदन िनयमसि दखेेिय समिम ले दरखयस्  परेको मिम ले म स 

मदन मभत्र गयउुँ कय्ापयमलकयको प्रिखु प्रशयसमक् अमर्कृ  सिक्ष 

मसफयररस गनेछ । 

१०. इजाजतपत्र चदनु पननाः (१)दफय ९ बिोमिि समिम बयट मसफयररस 

भई आए पमछ त््स् ो मसफयररस भई आएको मिम ले पन्र मदन 

मभत्र प्रिखु प्रशयसमक् अमर्कृ ले सम्बमन्र्  दरखयस् ियलय संग 

इियि  पत्र ियप  गयउुँपयमलकयको गयउुँ सभयबयट मस्िकृ  अमथाक 

ऐनले  ोके बिोमििको दस् रु मलई मनिलयई अनसुचुी – २  

बिोमििको ढयुँचयिय इियि पत्र मदन ुपनेछ । 

  (२) उपदफय १ ििोमिि मदइएको इियि पत्रको अमभलेख 

अनसुचुी–३ बिोमििको ढयुँचयिय अर्यिमर्क गरयई रयखन ुपनेछ । 

११. इजाजतपत्रको नचवकरण सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) दफय १० 

को उपदफय १ बिोमिि प्रदयन गररएको इियि पत्र प्रत््ेक आमथाक 

िषाको अन्त््िय सियप्त ह नेछ । 

(२)  उपदफय १ बिोमिि इियि पत्रको अिर्ी सियप्त भएको 

प्रत््ेक मनियाण व््िसय्ीले इियि पत्रको अिमर् सियप्त 
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भएको मिम ले  ीन िमहनय मभत्र अनसुचुी–४ बिोमििको 

ढयुँचयिय  ोमकएको दस् रु संलग्न रयखी निीकरणको लयमग 

दरखयस्  मदन ुपनेछ । 

(३)  उपदफय २ बिोमिि इियि पत्र निीकरणको दरखयस्  

परेपमछ अध््क्षल े सो दरखयस्  उपर आिश््क ियुँचबझु 

गरी इियि पत्र निीकरण गररमदन ुपनेछ । 

(४)  उपदफय २ बिोमिि म््यद मभत्र इियि पत्र निीकरण 

गरयउन नसक्ने मनियाण व््िसय्ीले त््स् ो म््यद नयघेको छ 

िमहनय मभत्र सो इियि पत्र निीकरण गरयउन चयहिेय 

निीकरण दस् रुको दोब्बर दस् रु रयखी दरखयस्  मदन ुपनेछ 

। 

(५)  उपदफय ४ बिोमिि दरखयस्  परेपमछ अध््क्षले त््स् ो 

इियि पत्र उपर आिश््क ियुँचबझु गरी इियि पत्र 

नमिकरण गररमदन ुपनेछ । 

 *११(क)  नार्सारी सम्बन्धी व्यवस्थााः-  (१) ्स कय्याल्बयट 

‘घ’  िगाको प्रियणपत्र ियरी गरी व््िसय्ीले नयिसयरी 

गना चयहिेय अनसुचूी -१० बिोमिि मनिेदन मदएको 

खण्डिय कय्याल्ले १५ (पन्र) मदन मभत्रिय प्रिखु 

प्रशयसकी् अमर्कृ ले सम्बमन्र्  दरखयस् ियलयसुँग 

इियि  पत्र ियप  गयउुँपयमलकयको गयउुँसभयबयट 

स्िीकृ  आमथाक ऐनले  ोकेबिोमिि दस् रु मलई 

नयिसयरी गरी प्रियणपत्र मदन सक्नेछ । 

 (२) ्स कय्याल्िय घ िगाको व््िसय्ी द या गरी 

व््िसय्ीले नयिसयरी गना चयहिेय अनसुचुी ११ बिोमिि 

प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ  सिक्ष िन्िरुीनयिय पत्र, 
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करचिुय  थय नमिकरण प्रम मलपी, व््िसय् द या प्रियण 

पत्र प्रम मलपी, स्थय्ी लेखय नम्बर प्रियण पत्रको प्रम मलमप  

पेश गनुा पनेछ । 

१२.  दताग चकताबाः (१) समिम ले ्स कय्ामिमर् बिोमिि प्रदयन 

गररएको इियि पत्र अनसुचुी–५ बिोमििको ढयुँचयिय द या मक यब 

खडय गरी अर्यिर्ीक बनयई रयखनपुनेछ । 

  (२)  उपदफय १ बिोमििको द या मक यबिय ्ो कय्ामिमर् 

प्रयरम्भ ह न ु अगयिै प्रचमल  कयननु बिोमिि प्रदयन गररएकय 

इियि पत्रको अमभलेख सिे  दरुुस्  बनयइ रयखन ुपनेछ । 

   

पररच्छेद–४ 

घ वगग चनर्ागण व्यवसायी र दाचयत्व 

१३.  चनर्ागण व्यवसायीाः (१) अनसुचुी–६  बिोमििको ्ोग्् य 

ह नेलयई घ िगाको मनियाण व््िसय्ी भमननेछ । 

 (२)  उपदफय १ िय िनुसकैु कुरय लेमखएको भए यपमन ्ो 

कय्ामिमर् प्रयरम्भ ह न ु अमघ प्रचमल  कयननु बिोमिि 

इियि पत्र प्रयप्त मनियाण व््िसय्ीले िनु िगाको 

इियि पत्र प्रयप्त गरेको छ सोही िगािय स्ि ः िमगाकृ  

भएको ियमननेछ । 

१४.  सावगजचनक चनर्ागण कायगको चववरण पेि गनन दाचयत्वाः (१) 

मनियाण व््िसय्ीले सम्पन्न गरेको प्रत््ेक सयिािमनक मनियाण 

कय्ाको मििरण त््स् ो कय्ा गरेको प्रियण पत्र प्रयप्त गरेको पैम स 

मदन मभत्र अनसुचुी – ७ बिोमििको ढयुँचयिय समिम  सिक्ष पेश 

गनुा सम्बमन्र्  मनियाण व््िसय्ीको दयम्त्ि ह नेछ । 

* पमहलो सशोर्न, २०७७ 



खण्डः २             सङ्ख्यः ३८                           मिम ः २०७७/०७/३० 



 

(२)  उपदफय १ िय िनुसुकै कुरय लेमखए य पमन सम्बमन्र्  

मनियाण व््िसय्ीले आफूल े सम्पन्न गरेको प्रत््ेक 

सयिािमनक मनियाण कय्ाको एक प्रम  मििरण सम्बमन्र्  

कय्याल्लयई पमन पियउन ुपनेछ । 

(३)  समिम ले उपदफय १ बिोमिि प्रयप्त मििरणको अमभलेख 

अनसुचुी–८ बिोमिि रयखन ुपनेछ । 

१५.  चनर्ागण व्यवसायीलाई सर्िुीकरण गनन आधाराः मनियाण 

व््िसय् मन्ियिली २०५६ को मन्ि १० बिोमिि िगीकृ  

मनियाण व््िसय्ीलयई सिहुीकरण गने आर्यर नेपयल सरकयरल े

नेपयल रयिपत्रिय सचुनय प्रकयशन गरी  ोमकमदए बिोमिि ह नेछ ।  

पररच्छेद–५ 

चवचवध 

१६.  सिुचलयतर्ा पैठारी गररएका सार्ानको चववरण पेि गनुग 

पननाः मिपक्षी् िय बह पक्षी् सम्झौ य बिोमिि गररने सयिािमनक 

मनियाण कय्ाको लयमग प्रचमल  कयननु बिोमिि प्रयप्त सुमिर्य 

अन् गा  स्िदशेी िय मिदशेी मनियाण व््िसय्ीले नेपयल मभत्र पैियरी 

गरेको सियरी सयर्न, िेमशनरी औियर  थय ्स् ै अन्् ्न्त्र  थय 

उपकरणको मििरण अनसुचूी – ९ बिोमििको ढयुँचयिय समिम  

सिक्ष पेश गनुा पनेछ । 

१७.  कोषर्ा बुझाउनु पनन दस्तुराः मनियाण व््िसय् ऐन,२०५५ को 

दफय १७ को उपदफय २ को खण्ड (ख) को प्र्ोिनको लयमग 

मनियाण व््िसय्ीले स्िीकृ  िेक्कय अकंको ०.२० (शुन्् 

दशिलि दईु शनु्् ) प्रम श को दरले ह न आउने रकि कोषिय 

दयमखलय गनुा पनेछ । 



खण्डः २             सङ्ख्यः ३८                           मिम ः २०७७/०७/३० 



 

१८.  इजाजतपत्रको प्रचतचलचप दस्तुराः कुनै मनियाण व््िसय्ीले 

इियि पत्र हरयए िय नयमसएको कयरणबयट इियि पत्रको प्रम मलमप 

पयउनको लयमग  ोमकएको दस् रु दयमखलय गनुा पनेछ । 

१९. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः ्स कय्ामिमर्िय कुनै बयर्य अड्कयउ 

परे गयउुँ कय्ापयमलकयले मनणा्  गरी फुकयउन सक्नेछ । 

२०.  बिाउ तथा खारेजीाः ्स कय्ामिमर्िय भएको कुनै प्रयिर्यन 

नेपयलको संमिर्यन अनसुयरको प्रचमल  ऐन, मन्ियिली र 

प्रचमल  कयननुसुँग बयमझन गएिय बयमझएको हदसम्ि स्ि ः खयरेि 

ह नेछ । 
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अनसुचूी - १ 

(दफय ७ सुँग सम्बमन्र् ) 

इियि  पत्रको लयमग मदइने दरखयस्  

 

मिष्ः इियि  पत्र पयउुँ भन्ने बयरे ।  

 

श्री कय्यान्ि्न समिम  

गयउुँ कय्ापयमलकयको कय्याल् , 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

 

मचमचलय गयउुँपयमलकय, 'घ' िगा मनियाण व््िसय्ी इियि पत्र कय्ामिमर्, 

२०७४ को दफय ७ बिोमिि सयिािमनक मनियाण कय्ा गनाको लयमग 

इियि पत्र पयउन मनम्न मििरण भरी ्ो दरखयस्  पेश गररएको छः– 

१.  दरखयस्  पेश गने फिा िय कम्पनीको,– 

नयिः– 

िेगयनयः– 

पोष्ट बक्सः– 

टेमलफोन नं.:–           फ््यक्स नं.:–      

      इिेलः– 

२.  फिा िय कम्पनीको प्रकृम  

प्रयइभेट मलमिटेड कम्पनी  पमब्लक मलमिटेड कम्पनी  

एकलौटी  सयझेदयरी  

(कोष्ठकिय रेिय लगयउन ुपनेछ ।)  

३. सम्पका को लयमग फिा िय कम्पनीको आमर्कयरीक व््मिकोः– 

 नयि थरः– 

 िेगयनयः–                   पोष्ट बक्सः– 
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 टेमलफोनः–                फ््यक्सः–     

      इिेलः– 

४. फिा िय कम्पनीको मििरणः– 

 द या नं.:–            द या मिम ः– 

 अमर्कृ  पूुँिीः–          ियरी पूुँिीः– 

 द या गने कय्याल्को नयि र िेगयनयः– 

५. इियि पत्र मलन चयहकेो िगाः– 

६. सिहूीकरण ह न चयहकेो सिहूः– 

७. आमथाक स्रो को मििरणः 

क्र.स. खय यको 

प्रकयर 

रकि मित्ती् संस्थय िय 

बैंकको नयि 

 मित्ती्  संस्थयको 

िेगयनय 

खय य 

नं. 

१ स्थय्ी 

ओभरड्रयफ्ट 

    

२ िदु्द ी खय य     

३ चल् ी खय य     

४ बच  खय य     

उमल्लमख  मििरण बयहके अन्् मििरण भए छुटै्ट पेश गना समकनेछ । 

८. कयिदयरको मििरणः– 

 (क) प्रयमिमर्कः– 

 (ख) अप्रयमिमर्कः– 

 (ग) अन््ः– 

९. आफ्नो स्ियमित्ििय रहकेो मनियाण सम्बन्र्ी सियरी सयर्न िेमशनरी 

औियरको मििरणः– 

क्र.स. नयि  थय 

मििरण 

द या 

नं. 

क्षि य  सङ्ख्य िलू्् खररद 

मिम  

अन्् 

व््होरय 
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द्रष्टव््ः ्स मििरणिय उमल्लमख  सियरी सयर्न  थय िेमशनरी औियरहरुको 

स्ियमित्िको कयगिय  (द या प्रियणपत्र) र उि िेमशनरी औियरहरु चयलु हयल िय 

रहकेो छ भनी िेकयमनकल ईमन्िमन्रियरय प्रियमण  भएको ह न ुपनेछ । 

१०. ्स अमघ सम्पन्न गरेको कयिको मििरणः– 

क्र.स. मनियाण सम्बन्र्ी कयिको प्रकृम  कयि 

गरेको 

सयल 

रकि िेक्कयदय य  

कय्याल्को 

नयि 

१. भिन मनियाण  थय ििा  सम्भयर    

२. सडक मनियाण  थय ििा  सम्भयर    

३. मिियनस्थल मनियाण  थय ििा  सम्भयर    

४. बयुँर्, नहर, िलयश्, पयनी ट््यङ्की  थय 

ढल मनियाण 

   

५ सरुुङ, भमूिग  ियगा  थय िलयश् (टनेल) 

मनियाण  थय ििा  सम्भयर 

   

६ मिद्य ु लयइन, मनियाण पयिर स्टेशन मनियाण 

 थय ििा  सम्भयर 

   

७ हयइड्रोमलक स्रक्चर     

८ पलु मनियाण  थय ििा  सम्भयर    

९ अन््    

११. करचिुय गरेको प्रियण कयगिय ः– 

क) 

ख) 

ग) 

्स दरखयस्  फयरयििय उमल्लमख  सम्पणूा व््होरय िीक सयुँचो छ । झठु्ठय िहरे कयननू 

बिोमिि सह ुँलय बझुयउुँलय । 

मनियाण व््िसय्ीको छयप         दरखयस् ियलयको,-  

               दस् ख ः-  

               मिम ः-  
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द्रष्टव््ः ्स दरखयस्  फयरि सयथ दरखयस्  फयरििय उल्लेख भएको व््होरय पषु्टी गना 

सम्बमन्र्  कयगिय को प्रियमण  प्रम मलमप संलग्न गनुा पनेछ र कय्याल्ले ियग गरेको बख  

सक्कल कयगिय  पेश गनुा पनेछ । 
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  फोटो 

अनसुचुी – २ 

(दफय १० को उपदफय १ सुँग सम्बमन्र् ) 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 

गयउुँ कय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय 

१ नं. प्रदशे, नेपयल । 

इजाजतपत्र 

ईियि पत्र नं.....................         मिम ः– 

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

 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 'घ' िगा मनियणा व््िसय्ी ईियि पत्र कय ा्मिर्ी २०७४ को 

दफय १० बिोमिि मनियाण व््िसय् गना सञ्चयलक श्री ..............................बयट 

पिुी............. चयलु ........... को श्री ............................... फिा िय कम्पनी, 

मिल्लय.........न.पय./गय.पय.......िडय न.......लयई इियि पत्र प्रदयन गररएकोछ । 

 

 

 

 

 

 

          

   

नवीकरण 

निीकरण गने 

अमर्कयरी 

निीकरण 

गरेको मिम  

निीकरण बहयल 

रहने अिमर् 

निीकरण दस् ूर 

भौंचर नं. र मिम  

निीकरण गने 

अमर्कयरीको दस् ख  

     

     

 

‘घ’ िगा 

मनियाण 

व््िसय् 

इियि पत्र मदनेको,- 

दस् ख ः- 

नयिः- 

पदः- 

कय्याल्ः 

मिम ः 
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  फोटो 

अनसुचुी – २ 

(दफय ११ को उपदफय (क) सुँग सम्बमन्र् ) 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 

गयउुँ कय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय 

१ नं. प्रदशे, नेपयल । 

नार्सारी पत्र 

ईियि पत्र नं.....................         मिम ः– 

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

 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 'घ' िगा मनियणा व््िसय्ी ईियि पत्र कय ा्मिर्ी २०७४ को 

दफय ११ (क) बिोमिि मनियाण व््िसय् गना सञ्चयलक श्री ..................को 

श्री.................. फिा िय कम्पनी, मिल्लय.........न.पय./गय.पय.......िडय न....... कय श्री 

........... लयई नयिसयरी इियि  पत्र प्रदयन गररएकोछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘घ’ िगा 

मनियाण 

व््िसय् 

इियि पत्र मदनेको,- 

दस् ख ः- 

नयिः- 

पदः- 

कय्याल्ः 

मिम ः 
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अनसुचुी–३ 

(दफय १० को उपदफय २ सुँग सम्बमन्र् ) 

मचमचलय गयउुँपयमलकय 

गयउुँ कय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय 

१ नं. प्रदशे, नेपयल । 

 

इियि पत्र अमभलेख 

ईियि पत्रको क्रि संख्यः– 

(अनसुचूी–२ िय उमल्लमख  क्र.सं. उल्लेख गने) 

खण्ड क 

 

१. मनियाण व््िसय्ी (फिा िय कम्पनी) को,– 

 (क) नयिः– 

 (ख) िेगयनयः– 

२. मनियाण व््िसय्ी द या गने कय्याल्को,– 

 (क) नयिः– 

 (ख) िेगयनयः– 

३. मनियाण व््िसय्को,– 

 (क) द या नं.:– 

 (ख) द या मिम ः– 

४. ईियि पत्रको,– 

 (क) िगाः– 

 (ख) सिहूः– 

५. इियि पत्र ियरी गरेको शरुु मिम ः– 
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खण्ड ख 

निीकरण 

क्र.स. निीकरण 

भएको 

मिम  

इियि पत्र 

निीकरण 

दस् ुरको भौचर 

नं. 

निीकरण 

दस् ुर 

बझुयएको 

मिम  

निीकरण 

दस् ुर 

बझुयएको 

बैंक 

निीकरण गने 

अमर्कयरीको 

दस् ख  

कैमफ्  

       

       

       

खण्ड ग 

कय्ा अमभलेख मििरण 

क्र.स

. 

आ्ोिनय 

िय 

कय्याल्

को नयि 

मनियाण 

कय्ा

को 

नयि 

िेक्कय 

सम्झौ य 

बिोमिि

को रकि 

कय्ा 

प्रयर

म्भ 

मिम  

कय्ा 

सम्प

न्न 

रकि 

कय्ा 

सिय

प्त 

मिम  

सम्बमन्र्  

अमर्कयरी

को दस् ख  

कैमफ्

  

          

         

खण्ड घ 

मनियाण व््िसय्ी कोषिय रकि बझुयएको मििरण 

क्र.स. आ्ोिनय 

िय 

कय्याल्को 

नयि 

मनियाण 

कय्ाको 

नयि 

िेक्कय 

सम्झौ य 

नम्बर 

िेक्कय 

सम्झौ य 

बिोमििको 

रकि 

कय्ा 

सम्पन्न 

गदया 

लयगेको 

कुल 

रकि 

कोष 

बुझयएको 

रकि 

सम्बमन्र्  

अमर्कयरीको 

दस् ख  

कैमफ्  
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अनसुचुी–४ 

(दफय ११को उपदफय २ सुँग सम्बमन्र् ) 

ईिाियि पत्र निीकरणको लयमग मदईने दरखयस्  

श्री अध््क्ष 

कय्यान्ि्न समिम  

मचमचलय गयउुँकय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

 

मिष्ः ईियि पत्र निीकरण गरी पयउुँ भन्ने बयरे । 

मनियाण व््िसय् सञ्चयलन गन ेईियि पत्र निीकरण गनाको लयमग दहेय् 

बिोमििको मििरणहरु खलुयई ्ो दरखयस्  पेश गरेको छु । 

१. मनियाण व््िसय्ी (फिा िय कम्पनी) को,– 

 (क) नयिः– 

 (ख) िेगयनयः– 

 (ग) पोष्ट बक्सः– 

 (घ) टेमलफोन नं.:– 

 (ङ) फ््यक्स नं. :– 

 (च) इिेलः– 

२. मनियाण व््िसय्ी द या गने कय्याल्को,– 

 (क) नयिः– 

 (ख) िेगयनयः– 

३. मनियाण व््िसय्ीको,– 

 (क) प्रियणपत्र नं. :– 

 (ख) द या मिम ः– 

४.  (क) ईियि पत्र नं.:– 
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 (ख) ईियि पत्र ियरी भएको मिम ः– 

 (ग) ईियि पत्र ियरी गने कय्याल्ः– 

५.  (क) नेपयल मनियाण व््िसय्ी िहयसंघको सदस्् य नं.:– 

 (ख) निीकरण मिम ः– 

६.  ईियि पत्र निीकरण दस् रु । थप दस् रु बयप  रु. 

............................. अक्षरेपी ....................................... िम्िय 

गरेको .................................... बैंकको सक्कल भौचर ्सै सयथ 

संलग्न छ । 

७.  ् स दरखयस्  फयरयििय उमल्लमख  सम्पणूा व््होरय िीक सयंचो छ । 

झठु्ठय िहरे कयननू बिोमिि सह ुँलय बझुयउुँलय । 

 

मनियाण व््िसय्ीको छयप          मनिेदक 

मनियाण व््िसय्ीको  फा बयट दरखयस्  मदनेको,-       

                   

      नयिः-         

          पदः-  

          दस् ख ः-  

          मिम ः-   
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अनसुचुी–५ 

(दफय १२ सुँग सम्बमन्र् ) 

इियि पत्र द या मक यब 

क्र.स इियि  पत्रको मनियाण 

व््िसय्ी द या 

गने 

कय्याल्को 

इियि  पत्र प्रियमण  

गनेको 

हस् यक्षर 

कैमफ्  

नम्बर िगा सिहू नयि िेगयनय ियरी 

मिम  

निीकरण   
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अनसुचुी–६ 

(दफय १२ उपदफय १ सुँग सम्बमन्र् ) 

 

 “घ” िगाको मनियाण व््िसय्ीको लयमग आिश््क ्ोग्् य 

 

१.  आचथगक िर्तााः प्रयईभेट िय पमब्लक मलमिटेड कम्पनी िय सयझेदयरी 

फिाको रुपिय घटीिय एक लयख रुपै्य“को चयल ु पुुँिी दखेयई घरेल ु

उद्योग  थय गय.पय. उद्योग मिकयस शयखयिय द या भएको ह न ुपनेछ । 

२.  र्ुख्य जनिचि चववरणाः मसमभल इमन्िमन्रीङ मिष्िय प्रियणपत्र 

 ह उत्तीणा एक िनय प्रयमिमर्क, कुनै पमन मिष्िय प्रियणपत्र  ह 

उत्तीणा एक िनय प्रशयसमनक र ियमणज्् शयस्त्रिय प्रियणपत्र  ह उत्तीणा 

एक िनय िनशमिको सेिय परूय सि् प्रयप्त ह ने व््िस्थय ह न ुपनेछ । 

३.  रे्िीन र उपकरणाः 

 (क) लेभल (एक थयन) 

 (ख) ियटर पम्प (एक थयन) 

 (ग) भयइब्रटेर (एक थयन) 

 द्रष्टव््ः 

१. उपकरणको नयियिली पेश गदया उपकरणको स्ियमित्िको प्रियणपत्रकय सयथै बीिय 

गरेको कयगिय हरु पेश गनुा पनेछ । 

२. ियमथ उमल्लमख  ्यमन्त्रक उपकरणहरु िीक अिस्थयिय भएको कुरय िेकयमनकल 

ईमन्िमन्ररङ मिष्िय कम् ीिय स्नय क  हको शैमक्षक ्ोग्् य भएको नेपयल 

ईमन्िमन्सा एशोमसएशनको सदस्् य प्रयप्त िेकयमनकल ईमन्िमन्रले प्रियमण  गरेको 

ह न ुपनेछ । 

३. ियमथ उमल्लमख  ्न्त्र उपकरणहरु द या भएको मिम ले घटीिय दईु िषासम्ि बेचमबखन 

गना पयइने छैन । 

४. पन्र िषा भन्दय बढी परुयनो ्न्त्र उपकरणहरु मनियाण व््िसय्ीको स् र बमृर्द्  थय न्युँ 

द या ह ने प्र्ोिनको लयमग ियन्् ह ने छैन । 
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अनसुचुी – ७ 

(दफय १४ उपदफय (१) सग सम्बमन्र् ) 

सयिािमनक मनियाण कय्ाको मििरण 

श्री अध््क्ष 

कय्यान्ि्न समिम  

मचमचलय गयउुँकय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

मिष्ः मनियाण कय्ा मििरण पेश गरेको । 

 

मनियाण व््िसय् ऐन, २०५५ र मनियाण व््िसय् मन्ियिली, २०५६ 

बिोमिि सयिािमनक मनियाण कय्ाको मििरण मनम्नयनसुयर खलुयई पेश 

गरेको छु । 

१. मनियाण व््िसय्ीको,– 

 (क) नयिः–           (ख) िेगयनयः– 

२. कय्ा ्ोिनयको नयिः– 

३. आ्ोिनय /कय्याल्को,– 

 (क) नयिः–           (ख) िेगयनयः– 

४. मनियाण व््िसय्ी  फा को इमन्िमन्रको,– 

 (क) नयिः–           (ख) कयि 

गरेको अिमर्ः– 

 (ग) नेपयल ईमन्िमन्सा एसोमश्सनको सदस्् य नं. :– 

५. िखु् िनशमि,– 

 (क) प्रयमिमर्क 

 (ख) अप्रयमिमर्क 

६. िेक्कय सम्पन्न भए बिोमििको रकि............................... 
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७. िेक्कय सम्झौ य बिोमििको रकि रु. ............................. 

८. भेरर्सन भए नभएको भएको भए,– 

 (क) बमृर्द् भएको रकि रु. ..................    (ख) कि 

भएको रकि रु. .................. 

९. मनियाण कय्ाको संमक्षप्त मििरणः– 

 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

१०. कय्ा सियपन प्रियणपत्र प्रयप्त मिम ः– 

११. ईियि पत्र नं.:– 

  छयप        दरखयस् ियलयको,- 

           नयिः-  

           दस् ख ः-  

           मिम ः-  
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अनसुचुी–८ 

(दफय १४ उपदफय  (३) सुँग सम्बमन्र् ) 

 

सयिािमनक मनियाण कय्ाको मििरण अमभलेख 

क्र.स. मनियाण 

व््िसय्ीको 

नयि 

इियि पत्र 

नं. 

मनियाण 

कय्ाको 

नयि 

आ्ोिनय 

कय्याल्को 

नयि 

आ्ोिनय 

कय्याल्को 

नयि 

कैमफ्  
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अनुसचुी – ९ 

(दफय १६ सुँग सम्बमन्र् ) 

 

सह मल् िय पैियरी गररएकय सयियनको मििरण 

श्री अध््क्ष 

कय्यान्ि्न समिम  

मचमचलय गयउुँकय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, सखंिुयसभय । 

 

मिष्ः मििरण पेश गरेको । 

 

मनियाण व््िसय् ऐन, २०५५ र मनियाण व््िसय् मन्ियिली, २०५६ बिोमिि नेपयलमभत्र सह मल् िय पैियरी 

गररएको सियरी सयर्न, िमेशनरी औियर  थय अन्् ्न्त्र, उपकरणको मििरण  मनम्न बिोमिि खलुयई पेश 

गररएको छ । 

१. मनियाण व््िसय्ीको,– 

 (क) नयिः–            (ख) िेगयनयः– 

२. कय्ा ्ोिनयको नयिः– 

३. िेक्कय सम्झौ य नम्बरः– 

४. सम्झौ य अिमर्ः– 

५. आ्ोिनय / कय्याल्को,– 

 (क) नयिः–            (ख) िेगयनयः– 

६. सह मल् िय पैियरी गररएको सयियनहरुको मििरणः– 

क्र.स. मििरण निनुय 

(िोडेल) 

क्षि य मनियाण 

भएको 

सयल 

मनिया य 

कम्पनी 

पैियरी 

गरेको 

मिम  

लयगेको 

भंसयर 

िहसलु 

कैमफ्  

 

         

         

 

७. सम्झौ य बिोमिि सह मल् िय मझकयउन पयउने सयियनहरुको मििरण खुलेको बील अफ क्ियन्टीटीको 

नक्कल ्स ैदरखयस्  सयथ पेश गरेको छु । ्स दरखयस् िय उमल्लमख  मििरण िीक सय“चो छ । झठू्ठय िहरे 

कयनून बिोमिि सह ुँलय बझुयउुँलय । 

      छयप 

                

 दरखयस् ियलयको,– 

         नयिः– 

         दस् ख ः– 

         मिम ः– 
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अनसुचुी – १० 

(दफय ११(क) १ सुँग सम्बमन्र् ) 

 

श्री प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ  ज््,ू 

मचमचलय गयउुँकय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

मिष्ः नयिसयरी गने सम्बन्र्िय । 

 हयुँ कय्याल्िय श्री ........ .... को फिा िय व््िसय् द या श्री............ 

सञ्चयलकको नयििय व््िसय् द या भएको ह ुँदय श्री............. फिा िय 

व््िसय् द या श्री .................. को नयििय द या नयिसयरी गरी व््िसय् 

सञ्चयलन अनिुम  मदन ह न अनुरोर् छ ।  

            मनिेदकको,- 

           नयिः-  

           दस् ख ः-  

           मिम ः-  
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अनसुचुी – १० 

(दफय ११(क) २ सुँग सम्बमन्र् ) 

 

श्री प्रिखु प्रशयसकी् अमर्कृ  ज््,ू 

मचमचलय गयउुँकय्ापयमलकयको कय्याल् 

मचमचलय, संखिुयसभय । 

मिष्ः िन्िरुीनयिय सम्बन्र्िय । 

 

 हयुँ कय्याल्िय श्री ........ .... को फिा िय व््िसय् द या श्री............ 

सञ्चयलकको नयििय व््िसय् द या भएको ह ुँदय श्री............. फिा िय 

व््िसय् द या श्री .................. को नयििय  िन्िरुीनयिय ि मनिेदक िञ्िरु 

रहकेो प्रियमण  गरी मसफयररस गररएको व््होरय अनरुोर् छ । 

  

            मनिेदकको,- 

           नयिः-  

           दस् ख ः-  

           मिम ः-  

 

 

 

 

 


