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प्रस्तावनााः
स्थालनर् सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) अनुसाि 'घ' वर्यको इजाजत
पत्र स्थालनर् तह बाट नै जािी, नववकिण तथा खािे जी सम्बन्धित स्थालनर् तहको भएकोिे सो इजाजत पत्रिाई
व्र्वन्स्थत र्नय र्ो जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका, घ वर्य लनिाण व्र्वसार्ी इजाजत पत्र कार्यववलि २०७५
जािी र्रिएको छ ।
परिच्छे द–१
सं न्िप्त नाि ि प्रिाम्भाः
१. सं न्िप्त नाि ि प्रिाम्भाः (१) र्स कार्यववलि को नाि जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका, 'घ' वर्य लनिायण
व्र्वसार्ी इजाजत पत्र कार्यववलि २०७५ िहेको छ ।

(२) र्ो कार्यववलि तुरुधत प्रािम्भ हुने छ ।
२. परिभाषााः ववषर् वा प्रसं र्िे अको अथय निार्ेिा

(क) “सावयजलनक लनिायण कार्य” भन्नािे प्रचलित कानून बिोन्जि नेपाि सिकाि तथा नेपाि सिकािको
पूणय स्वालित्व भएको सं र्ठित सं स्था वा प्रदे श सिकाि वा जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिकाको तफयबाट
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सम्पन्न र्रिने जुनसुकै प्रकािका लनिायण सम्बधिी कार्य सम्झनु पछय ि सो शब्दिे पुनाः लनिायण तथा िियत
सम्भािको कार्य सिेतिाई सम्झाउँछ ।

(ख) “लनिायण व्र्वसार्ी” भन्नािे लनिायण व्र्वसार् सं चािन र्ने उद्देश्र्िे प्रचलित कानून बिोन्जि दताय भएको
फिय वा कम्पनी सम्झनु पदयछ ।

(र्) “इजाजतपत्र” भन्नािे सावयजलनक लनिायण कार्य र्नयको िालर् परिच्छे द ३ सँर् सम्वन्धित इजाजतपत्र सम्झनु
पदयछ।

(घ) “कार्यपालिका” भन्नािे जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका र्ाउँ कार्यपालिका सम्झनु पदयछ ।
( ङ) “प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत” भन्नािे उपिहानर्िपालिकाको प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत सम्झनु पदयछ ।
(च) “सलिलत” भन्नािे र्स कार्यववलिको दफा ३ बिोन्जिको सलिलतिाई सम्झनु पदयछ ।
(छ) “अध्र्ि” भन्नािे सलिलतको अध्र्ििाई सम्झनु पदयछ ।
(ज) “कोष” भन्नािे लनिायण व्र्वसार्ी कोषिाई सम्झनु पदयछ ।
(झ) “ऐन तथा लनर्िाविी” भन्नािे लनिायण व्र्वसार् ऐन, २०५५ ि लनर्िाविी २०५६ सम्झनु पदयछ ।
परिच्छे द–२
इजाजत पत्रको लनती ि सलिलत सम्बधिी व्र्वस्था
३. लनिायण व्र्वसार्िाई सुदृढ ि सुव्र्वन्स्थत रुपिा सञ्चािन र्नय आवश्र्क लनती तर्ाि र्नय दे हार् बिोन्जिको
सावयजलनक लनिायण सलिलत िहनेछ ।

(क) नर्ि प्रिुख

–अध्र्ि

(ख) प्रिुख प्रशासवकर् अलिकृत

–सदस्र्

(र्) र्ोजना अलिकृत वा र्ोजना शाखा प्रिुख

–सदस्र्

(घ) िेखा अलिकृत वा िेखा शाखा प्रिुख

–सदस्र्

(ङ) प्राववलिक तथा लनिायण शाखा प्रिुख वा लनजिे तोकेको प्राववलिक

–सदस्र् सन्चव

४. सलिलतको बैठिक सम्बधिी व्र्वस्था सलिलत आफैिे लनिािण र्िे को कार्यववलि बिोन्जि हुनेछ ।
५. लनिायण व्र्वसार्को प्रवियन तथा व्र्वस्थापन र्ने सम्बधििा जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिकािाई आवश्र्क
सहर्ोर् पुर्ायउन ि इजाजतका िालर् पिे को लनवेदनको छानववन र्िी कार्यधवर्न र्नय एक छनाववन तथा
कार्यधवर्न सलिलत दे हार् बिोन्जि र्िन हुनेछ ।

(क) पुवायिाि िहाशाखाका प्रिुख वा लनजिे तोकेको अलिकृत

–अध्र्ि

(ख) िेखा शाखाका प्रिुख

–सदस्र्

(र्) प्रिुख प्रशासवकर् अलिकृतिे तोकेको व्र्न्ि
( लनिायण व्र्वसार् इजाजच हेने अलिकृत )

–सदस्र् सन्चव

६. सलिलतको बैिक सम्बधिी कार्यववलि सलिलत आफैिे तोकेबिोन्जि हुनछ
े ।
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परिच्छे द–३
इजाजत पत्र सम्बधिी व्र्वस्था
७. इजाजत पत्रको िालर् दिखास्त ठदनु पनेाः
सावयजलनक लनिायण कार्य र्नय चाहने लनिायण व्र्वसार्ीिे अनुसून्च – १ बिोन्जिको ढाँचािा लनिायण कार्य र्नय
इजाजत पत्रको िालर् प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत सिि दिखास्त ठदनु पनेछ ।
८. दिखास्त जाचबुझ र्नुय पनेाः
(१) दफा ७ बिोन्जि दिखास्त पनय आएपलछ दफा ५ बिोन्जिको सलिलतिे त्र्स्तो दिखास्तवािा लनिायण
व्र्वसार्ीको आलथयक तथा प्राववलिक र्ोग्र्ता जाँचबुझ र्नुय पनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोन्जि जाँचबुझ र्दाय दिखास्तिा उल्िेख भएको ववविण सं र् सम्बन्धित अधर् कुनै कार्जात
आवश्र्क पने दे खेिा सलिलतिे दिखास्तवािा लनिायण व्र्वसार्ीिाई थप कार्जात पेश र्नय िर्ाउन सक्नेछ
।
९. इजाजत पत्र ठदन लसफारिस र्नेाः
दफा ८ बिोन्जि जाँचबुझ र्दाय दिखास्तवािा लनिायण व्र्वसार्ीको िार् बिोन्जि इजाजत पत्र ठदन िनालसव
दे खेिा सलिलतिे दिखास्त पिे को लिलतिे लतस ठदन लभत्र उपिहानर्िपालिकाको प्रिुख प्रशासवकर् अलिकृत
सिि लसफारिस र्नेछ ।
१०. इजाजतपत्र ठदनु पनेाः
(१) दफा ९ बिोन्जि सलिलतबाट लसफारिस भई आए पलछ त्र्स्तो लसफारिस भई आएको लिलतिे पधर ठदन लभत्र
प्रिुख प्रशासवकर् अलिकृतिे तोवकर् बिोन्जिको दस्तुि लिई लनजिाई अनुसून्च – २ बिोन्जिको ढाँचािा
इजाजतपत्र ठदनु पनेछ ।

(२) उपदफा १ विोन्जि ठदइएको इजाजतपत्रको अलभिेख अनुसून्च –३ बिोन्जिको ढाँचािा अिावलिक र्िाई
िाख्नु पनेछ ।
११. इजाजतपत्रको नववकिण सम्बधिी व्र्वस्थााः
(१) दफा १० को उपदफा १ बिोन्जि प्रदान र्रिएको इजाजतपत्र प्रत्र्ेक आलथयक वषयको अधत्र्िा सिाप्त
हुनेछ ।

(२) उपदफा १ बिोन्जि इजाजतपत्रको अवलि सिाप्त भएको प्रत्र्ेक लनिायण व्र्वसार्ीिे इजाजतपत्रको अवलि
सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहना लभत्र अनुसून्च –४ बिोन्जिको ढाँचािा तोवकएको दस्तुि सं िग्न िाखी
नववकिणको िालर् दिखास्त ठदनु पनेछ ।

(३) उपदफा २ बिोन्जि इजाजतपत्र नववकिणको दिखास्त पिे पलछ प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतिे छानववन
सलिलतिाफयत सो दिखास्त उपि आवश्र्क जाँचबुझ र्िी इजाजतपत्र नववकिण र्रिठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा २ बिोन्जि म्र्ाद लभत्र इजाजतपत्र नववकिण र्िाउन नसक्ने लनिायण व्र्वसार्ीिे त्र्स्तो म्र्ाद
नाघेको छ िवहना लभत्र सो इजाजतपत्र नववकिण र्िाउन चाहेिा नववकिण दस्तुिको दोब्बि दस्तुि िाखी
दिखास्त ठदनु पनेछ ।
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(५) उपदफा ४ बिोन्जि दिखास्त पिे पलछ प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृतिे त्र्स्तो इजाजतपत्र उपि आवश्र्क
जाँचबुझ र्िी इजाजतपत्र नववकिण र्रिठदनु पनेछ ।
१२. दताय वकताबाः
(१) सलिलतिे र्स कार्यववलि बिोन्जि प्रदान र्रिएको इजाजतपत्रको अलभिेख अनुसून्च–५ बिोन्जिको ढाँचािा
दताय वकताब खडा र्िी अद्यावलिक बनाई िाख्नुपनेछ ।

(२) उपदफा १ बिोन्जिको दताय वकताबिा र्ो कार्यववलि प्रािम्भ हुन ु अर्ावै प्रचलित कानुन बिोन्जि प्रदान
र्रिएका इजाजतपत्रको अलभिे ख सिेत दुरुस्त बनाइ िाख्नु पनेछ ।
परिच्छे द–४

'घ' वर्य लनिायण व्र्वसार्ी ि दावर्त्व
१३.
(१) अनुसून्च–६

बिोन्जिको र्ोग्र्ता हुनेिाई 'घ' वर्यको लनिायण व्र्वसार्ी भलननेछ ।

(२) उपदफा १ िा जुनसुकै कुिा िे न्खएको भएतापलन र्ो कार्यववलि प्रािम्भ हुन ु अन्घ प्रचलित कानुन बिोन्जि
इजाजतपत्र प्राप्त लनिायण व्र्वसार्ीिे जुन वर्यको इजाजतपत्र प्राप्त र्िे को छ सोही वर्यिा स्वताः वलर्यकृत
भएको िालननेछ ।
१४. सावयजलनक लनिायण कार्यको ववविण पेश र्ने दावर्त्वाः

(१) लनिायण व्र्वसार्ीिे सम्पन्न र्िे को प्रत्र्ेक सावयजलनक लनिायण कार्यको ववविण त्र्स्तो कार्य र्िे को प्रिाण पत्र
प्राप्त र्िे को पैलतस ठदन लभत्र अनुसून्च – ७ बिोन्जिको ढाँचािा उपिहानर्िपालिका कार्ायिर्िा पेश र्नुय
सम्बन्धित लनिायण व्र्वसार्ीको दावर्त्व हुनेछ ।

(२) उपदफा १ िा जुनसुकै कुिा िेन्खएता पलन सम्बन्धित लनिायण व्र्वसार्ीिे आफुिे सम्पन्न र्िे को प्रत्र्ेक
सावयजलनक लनिायण कार्यको एक प्रलत ववविण सम्बन्धित कार्ायिर्िाई पलन पिाउनु पनेछ ।

(३) कार्ायिर्िे उपदफा १ बिोन्जि प्राप्त ववविणको अलभिेख अनुसून्च–८ बिोन्जि िाख्नु पनेछ ।
१५. लनिायण व्र्वसार्ीिाई सिुहीकिण र्ने आिाि :
लनिायण व्र्वसार् लनर्िाविी २०५६ को लनर्ि १० बिोन्जि वर्ीकृत लनिायण व्र्वसार्ीिाई सिुहीकिण
र्ने आिाि नेपाि सिकाििे नेपाि िाजपत्रिा सुचना प्रकाशन र्िी तोवकठदए बिोन्जि हुनेछ ।
परिच्छे द–५
ववववि
१६. सहुलिर्तिा पैिािी र्रिएका सािानको ववविण पेश र्नुय पनेाः
ठिपिीर् वा बहुपिीर् सम्झौता बिोन्जि र्रिने सावयजलनक लनिायण कार्यको िालर् प्रंचलित कानुन बिोन्जि
प्राप्त सुवविा अधतर्यत स्वदे शी वा ववदे शी लनिायण व्र्वसार्ीिे नेपाि लभत्र पैिािी र्िे को सवािी सािन, िेन्शनिी
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औजाि तथा र्स्तै अधर् र्धत्र तथा उपकिण को ववविण अनुसून्च – ९ बिोन्जिको ढाँचािा सलिलत सिि
पेश र्नुय पनेछ ।
१७. कोषिा बुझाउनु पने दस्तुिाः
लनिायण व्र्वसार् ऐन – २०५५ को दफा १७ को उपदफा २ को खण्ड – ख) को प्रर्ोजनको िालर्
लनिायण व्र्वसार्ीिे स्वीकृत िे क्का अंकको ०.२०(सुधर् दशििव दुई सुधर् ) प्रलतशतको दििे हुन आउने
िकि कोषिा दान्खिा र्नुय पनेछ ।
१८. इजाजतपत्रको प्रलतलिवप दस्तुिाः
कुनै लनिायण व्र्वसार्ीिे इजाजतपत्र हिाए वा नालसएको कािणबाट इजाजतपत्रको प्रलतलिवप पाउनको िालर्
तोवकएको दस्तुि दान्खिा र्नुय पनेछ ।
१९. बािा अड्काउ फुकाउनेाः
र्स कार्यववलििा कुनै बािा अड्काउ पिे नर्ि कार्यपालिकािे लनणयर् र्िी फुकाउन सक्नेछ ।
२०. बचाउ तथा खािे जीाः
र्स कार्यववलििा भएको कुनै प्राविान नेपािको सं वविान, प्रचलित सं न्घर् तथा प्रादे न्शक कानुन सं र् बान्झन
र्एिा बान्झएको हदसम्ि स्वताः खािे ज हुनेछ ।
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अनुसून्च – १

(दफा ७ सँर् सम्वन्धित)
ईजयजाजतपत्रको िालर् ठदईने दिखास्त
ववषर्ाः इजाजतपत्र पाऊ“ भन्ने बािे ।

दिखास्त
वािाको फोटो

श्री जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका
नर्ि कार्यपालिकाको कार्ायिर्,
जीतपुि, बािा ।

जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका,घ वर्य लनिायण व्र्वसार्ी ईजाजतपत्र कार्यववलि २०७५ को

दफा ७ बिोन्जि सावयजलनक लनिायण कार्य र्नयको िालर् ईजाजतपत्र पाउन लनम्न ववविण भिी र्ो दिखास्त पेश
र्रिएको छ :-

१. दिखास्त पेश र्ने फिय वा कम्पनीको,–
नािाः–

िे र्ानााः–

पोष्ट बक्साः–

टे लिफोन नं.–

२. फिय वा कम्पनीको प्रकृलत

फ्र्ाक्स नं.

ईिेिाः

पन्ब्िक लिलिटे ड

प्राईभेट लिलिटे ड

कम्पनी

कम्पनी

एकिौटी

साझेदािी

(कोष्ठिा िे जा िर्ाउनु पनेछ)
३. सम्पकयको िालर् फिय वा कम्पनीको आलिकािीक व्र्न्िको
नाि थिाः–
िे र्ानााः–

:

पोष्ट बक्साः–

टे लिफोनाः–

फ्र्ाक्साः–
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ईिेि–

४. फिय वा कम्पनीको ववविण :
दताय नं.–

दताय लिलत–

ँ ी –
अलिकृत पुज

जािी पुजीाः–

दताय र्ने कार्ायिर्को नाि ि िे र्ानााः–

५. इजाजतपत्र लिन चाहेको वर्याः–

६. सिूहीकिण हुन चाहेको सिूहाः–
७. आलथयक श्रोतको ववविणाः–
लबबिण

िकि

ववत्तीर् सं स्था । बैंकको नाि

स्थार्ी ओभिड्राफ्ट
िुद्दती खाता
चल्ती खाता
बचत खाता

उन्ल्िन्खत ववविण बाहेक अधर् ववविण भए छु ट्टै पेश र्नय सवकनेछ ।
८. कािदािको ववविणाः–

(क) प्राववलिकाः–

(ख) अप्राववलिकाः–
(र्) अधर्ाः–

९. आफ्नो स्वालित्विा िहेको लनिायण सम्बधिी सवािी सािन िेन्शनिी औजािको ववविण ःाः–
लस.नं.=

नाि तथा
ववविण

{ दताय
न+=

ििता

सं ख्र्ा

िूल्र्

खरिद लिलत

अधर्

ब्र्होिा

द्रष्टव्र् : र्स ववविणिा उन्ल्िन्खत सवािी सािन तथा िेन्शनिी औजािहरुको स्वालित्वको कार्जात (दताय प्रिाणपत्र)
ि उि िेन्शनिी औजािहरु चािु हाितिा िहेको छ भनी िेकालनकि ईन्धजलनर्ििािा प्रिान्णत भएको हुन ु पनेछ।
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१०. र्स अन्घ सम्पन्न र्िे को कािको ववविणाः–

l;=g+=

lgdf{0f ;DaGwL sfdsf]
k|s[lt

!=

ejg lgdf{0f tyf dd{t
;+ef/

@=

;8s lgdf{0f tyf dd{t
;+ef/

#=

aLdfg:yn lgdf{0f tyf
dd{t ;+ef/

$=

af“w, gx/, hnfzo, kfgL
6\ofªsL tyf 9n lgdf{0f,
kfO{k la5\ofpg] tyf
dd{t ;+ef/

%

;'?ª, e"ldut dfu{ tyf
hnfzo -6g]n_ lgdf{0f
tyf dd{t ;+ef/

^

ljB't nfO{g, lgdf{0f
kfj/ :6]zg lgdf{0f tyf
dd{t ;+ef/

&

xfO8«f]lns :6«Sr/

*

k'n lgdf{0f tyf dd{t
;+ef/

(

cGo

sfd
u/]sf]
;fn

8

/sd

7]Ssfbftf
sfof{nosf]
gfd

११. किच ुिा र्िे को प्रिाण कार्जाताः–
क.
ख.
र्.

र्स दिखास्त फािाििा उन्ल्िन्खत सम्पूणय व्र्होिा िीक साँचो छ । झुठ्ठा िहिे कानून बिोन्जि सहु“िा
बुझाउिा ।

लनिायण व्र्वसार्ीको छाप

दिखास्तवािाको :-

दस्तख ताःलिलत :-

द्रष्टव्र् : र्स दिखास्त फािि साथ दिखास्त फािििा उल्िेख भएको व्र्होिा पुवष्ट र्नय

सम्बन्धित कार्जातको प्रिान्णत प्रलतलिपी सं िग्न र्नुय पनेछ ि कार्ायिर्िे िार् र्िे को बखत
सक्कि कार्जात पेश र्नुय पनेछ ।
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अनुसून्च – २

(दफा १० को उपदफा १ सँर् सम्बन्धित)

इजाजतपत्र
ईजाजतपत्र नं.....................

लिलताः–

जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका 'घ' वर्य लनिायण व्र्वसार्ी ईजाजतपत्र कार्यववलि २०७५ को

दफा १० बिोन्जि लनिायण व्र्वसार् र्नय ..............................न्स्थत कार्ायिर् भएको

..................................................... फिय वा कम्पनीिाई इजाजतपत्र प्रदान र्रिएकोछ ।
ईजाजतपत्र ठदनेको,–

घ

दस्तखताः–
नािाः–

(र्स वृत्तलभत्र कुन वर्य िे ख्न ु पने हो सोही वर्य िे ख्ने
लिलताः–

gjLs/0f
ug]{
clwsf/L

gjLs/0f
u/]sf]
ldlt

पदाः–

कार्ायिर् ःाः–

gjLs/0f
axfn /xg]
cjlw
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gjLs/0f
b:t"/ ef}r/
g+= / ldlt

gjLs/0f ug]{
clwsf/Lsf]
b:tvt

अनुसून्च–३

(दफा १० को उपदफा २ सँर् सम्बन्धित)
ईजाजतपत्र अलभिेख

ईजाजतपत्रको क्रि सं ख्र्ााः–

(अनुसूची–२ िा उन्ल्िन्खत क्र.सं . उल्िेख र्ने)

खण्ड क

१. लनिायण व्र्वसार्ी (फिय वा कम्पनी) को,–

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

२. लनिायण व्र्वसार्ी दताय र्ने कार्ायिर्को,–

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

३. लनिायण व्र्वसार्को,–

(क) दताय नं.–

(ख) दताय लिलताः–

४. ईजाजतपत्रको,–

(क) वर्याः–

(ख) सिूहाः–

५. इजाजतपत्र जािी र्िे को शुरु लिलताः–

l;=g+=

lgjLs/0f
ePsf]
ldlt

O{hfhtkq
gjLs/0f
b:t'/sf]
ef}r/ g+=

v08 v
gljs/0f
gjLs/0f
b:t'/
a'emfPsf]
ldlt
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gjLs/0f
b:t'/
a'emfPsf]
a}s
+

gjLs/0f
ug]{
clwsf/Lsf]
b:tvt

s}lkmot

l;=g+= cfof]hgf
jf
lgdf{0f
sfof{nosf] sfo{sf]
gfd
gfd

l;=
g+=

v08 u
sfo{ clen]v ljj/0f
7]Ssf
sfo{
sfo{
;Demf}tf k|f/De ;DkGg
adf]lhdsf] ldlt
/sd
/sd

sfo{
;dfKt
ldlt

;DalGwt s}lkmot
clwsf/Lsf]
b:tvt

v08 3
lgdf{0f Joj;foL sf]ifdf /sd a'emfPsf] ljj/0f
lgdf{0f 7]Ssf
7]Ssf
sfo{
sf]ifdf ;DalGwt s}lkmot
cfof]hgf sfo{sf] ;Demf}tf ;Demf}tf ;DkGg a'emfPsf] clwsf/Lsf]
jf
gfd
gDa/
adf]lhd ubf{
/sd
b:tvt
sfof{nosf]
sf] /sd nfu]sf]
gfd
s'n
/sd
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अनुसून्च–४

ँ सम्बन्धित)
(दफा ११को उपदफा २ सर्

ईजयजाजतपत्र नवीकिणको िालर् ठदईने दिखास्त
श्री जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका
नर्ि कार्यपालिकाको कार्ायिर्
जीतपुि, बािा ।

ववषर्ाः ईजाजतपत्र नवीकिण र्िी पाऊ भन्ने बािे ।
लनिायण व्र्वसार् सञ्चािन र्ने ईजाजतपत्र नवीकिण र्नयको िालर् दे हार् बिोन्जिको ववविणहरु खुिाई

र्ो दिखास्त पेश र्िे को छु ।

१. लनिायण व्र्वसार्ी (फिय वा कम्पनी) को,–

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

(र्) पोष्ट बक्साः–

(घ) टे लिफोन नं.–
(ङ) फ्र्ाक्स नं.–
(च) ईिेिाः–

२. लनिायण व्र्वसार्ी दताय र्ने कार्ायिर्को,–

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

३. लनिायण व्र्वसार्ीको,–

(क) प्रिाणपत्र नं.–

४.

५.

६.

(ख) दताय लिलताः–

(क) ईजाजतपत्र नंाः–

(ख) ईजाजतपत्र जािी भएको लिलताः–

(र्) ईजाजतपत्र जािी र्ने कार्ायिर्ाः–

(क) नेपाि लनिायण व्र्वसार्ी िहासं घको सदस्र्ता नं.–

(ख) नवीकिण लिलताः–
ईजाजतपत्र

नवीकिण

दस्तुि

।

थप

दस्तुि

बापत

रु.

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

अििे पी

....................................... जम्िा र्िे को .................................... बैंकको सक्कि भौचि र्सै साथ

सं िग्न छ ।
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७.

र्स दिखास्त फािाििा उन्ल्िन्खत सम्पूणय व्र्होिा िीक सांचो छ । झुठ्ठा िहिे कानूनबिोन्ज ि

सहुिा बुझाउिा ।

लनिायण व्र्वसार्ीको छाप

लनवेदक लनिायण व्र्वसार्ीको
तफयबाट दिखास्त ठदनेको,–
नािाः–
पदाः–

दस्तखताः–
लिलताः
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अनुसून्च–५

(दफा १२ सँर् सम्बन्धित)
इजाजतपत्र दताय वकताब

qm=
;+

Ohfhtkqsf]

gDa/

ju{

lgdf{0f
Joj;foL
btf{ ug]{
sfof{nosf]
;d"x gfd
7]ufgf
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Ohfhtkq

hf/L
ldlt

gjLs/0f

k|dfl0ft
ug]{sf]
x:tfIf/

s}lkmot

अनुसून्च–६

(दफा १२ उपदफा १ सँर् सम्बन्धित)

“घ” वर्यको लनिायण व्र्वसार्ीको िालर् आवश्र्क र्ोग्र्ता
१. आलथयक िितााः प्राईभेट वा पन्ब्िक लिलिटे ड कम्पनी वा साझेदािी फियको रुपिा घटीिा एक िाख
रुपैर्ाको चािु पुजी दे खाई घिे ि ु उद्योर् तथा न.पा. उद्योर् ववकास शाखािा दताय भएको हुन ु पनेछ ।

२. िुख्र् जनशन्ि ववविणाः लसलभि इन्धजलनर्िीङ ववषर्िा प्रिाणपत्र तह उत्तीणय एक जना प्राववलिक, कुनै पलन
ववषर्िा प्रिाणपत्र तह उत्तीणय एक जना प्रशासलनक ि वान्णज्र् शास्त्रिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणय एक जना
जनशन्िको सेवा पूिा सिर् प्राप्त हुने व्र्वस्था हुन ु पनेछ ।
३. िेशीन ि उपकिणाः

(क) विपि वा ट्याक्टि (एक/एक थान)
(ख) लिक्सि (एक थान)

(र्) Theodolite/Level Machine (एक सेट)
(घ) वाटि पम्प (तीन थान)
(ङ) भाइब्रे टि (तीन थान)
द्रष्टव्र्ाः

१. उपकिणको नािाविी पेश र्दाय उपकिणको स्वालित्वको प्रिाणपत्रका साथै बीिा र्िे को कार्जातहरु पेश
र्नुय पनेछ ।

२. िालथ उन्ल्िन्खत र्ान्धत्रक उपकिणहरु िीक अवस्थािा भएको कुिा िेकालनकि ईन्धजलनर्रिङ ववषर्िा
कम्तीिा स्नातक तहको शैन्िक र्ोग्र्ता भएको नेपाि ईन्धजलनर्सय एशोलसएशनको
ईन्धजलनर्ििे प्रिान्णत र्िे को हुन ु पनेछ ।

सदस्र्ता प्राप्त िेकालनकि

३. िालथ उन्ल्िन्खत र्धत्र उपकिणहरु दताय भएको लिलतिे घटीिा दुई वषयसम्ि बेचलबखन र्नय पाइने छै न ।
४. पधर वषय भधदा बढी पुिानो र्धत्र उपकिणहरु लनिायण व्र्वसार्ीको स्ति बृवि तथा नर्ा“ दतय हुने
प्रर्ोजनको िालर् िाधर् हुने छै न ।
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अनुसून्च – ७

ँ सम्बन्धित)
(दफा १४ उपदफा (१) सर्
सावयजलनक लनिायण कार्यको ववविण

श्रीिान् अध्र्िज्र्ू

कार्ायधवर्न सलिलत

जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका
नर्ि कार्यपालिकाको कार्ायिर्
जीतपुि, बािा ।

ववषर्ाः लनिायण कार्य ववविण पेश र्िे को ।
लनिायण व्र्वसार् ऐन, २०५५ ि लनिायण व्र्वसार् लनर्िाविी, २०५६ बिोन्जि सावयजलनक

लनिायण कार्यको ववविण लनम्नानुसाि खुिाई पेश र्िे को छु ।
१. लनिायण व्र्वसार्ीको,

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

२. कार्य र्ोजनाको नािाः–

३. आर्ोजना । कार्ायिर्को,

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

४. लनिायण व्र्वसार्ी तफयको इन्धजलनर्िको,–

(क) नािाः–

(ख) काि र्िे को अवलिाः–

(र्) नेपाि ईन्धजलनर्सय एसोन्शर्सनको सदस्र्ता नं.–

५. िुख्र् जनशन्ि,–

(क) प्राववलिक

(ख) अप्राववलिक

६. िे क्का सम्पन्न भए बिोन्जिको िकि...............................

७. िे क्का सम्झौता बिोन्जिको िकि रु. .............................
८. भेरिर्सन भए नभएको भएको भए,–

(क) बृवि भएको िकि रु. ..................
(ख) कि भएको िकि रु. ..................

९. लनिायण कार्यको सं न्िप्त ववविण :

(क)
(ख)
(र्)
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१०. कार्य सिापन प्रिाणपत्र प्राप्त लिलत :–
११. ईजाजतपत्र नं. :–
छाप

दिखास्तवािाको,–
नािाः–

दस्तखताः–
लिलताः–
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अनुसून्च–८

ँ सम्बन्धित)
(दफा १४ उपदफा (३) सर्

सावयजलनक लनिायण कार्यको ववविण अलभिेखे
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अनुसून्च – ९

(दफा १६ सँर् सम्बन्धित)

सहुलिर्तिा पैिािी र्रिएका सािानको ववविण
श्री जीतपुिलसििा उपिहानर्िपालिका
नर्ि कार्यपालिकाको कार्ायिर्
जीतपुि, बािा ।

ववषर्ाः ववविण पेश र्िे को ।

लनिायण व्र्वसार् ऐन, २०५५ ि लनिायण व्र्वसार् लनर्िाविी, २०५६ बिोन्जि नेपािलभत्र सहुलिर्तिा पैिािी
र्रिएको सवािी सािन, िेन्शनिी औजाि तथा अधर् र्धत्र, उपकिणको ववविणलनम्न बिोन्जि खुिाई पेश र्रिएको
छ ।

१. लनिायण व्र्वसार्ीको,–

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

२. कार्य र्ोजनाको नािाः–

३. िे क्का सम्झौता नम्बिाः–
४. सम्झौता अवलिाः–

५. आर्ोजना । कार्ायिर्को,

(क) नािाः–

(ख) िे र्ानााः–

६. सहुलिर्तिा पैिािी र्रिएको सािानहरुको ववविणाः–
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७. सम्झौता बिोन्जि सहुलिर्तिा न्झकाउन पाउने सािानहरुको ववविण खुिेको बीि अफ क्वाधटीटीको नक्कि
र्सै दिखास्त साथ पेश र्िे को छु ।

र्स दिखास्तिा उन्ल्िन्खत ववविण िीक साँचो छ । झूठ्ठा िहिे कानून बिोन्जि सहुिा बुझाउिा ।
छाप

दिखास्तवािाको,
नािाः–

दस्तखताः–
लिलताः–
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