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 स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम चौंरीदेउरािी 
गाउँपालिका गाउँसभािे “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र  कार्यववलि, २०७९ 

सवयसािारणको िानकारीको िालग प्रकाजित गरेको छ । 
  



 

“घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र  
कार्यववलि, २०७९  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चौंरीदेउरािी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्  

ढाँडखकय  भञ् ् र्ाङ्ग, काभ्रपेिाञ् चोक 

बागमती प्रदेि  

नेपाि 
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 “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र  कार्यववलि, २०७९ 

                                                 प्रमाजणकरण लमलतिः २०७९/09/06 

प्रस्तावनािः स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७९ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड छ (१०)अनसुार 
सावयिलनक लनमायण कार्यको िालग “घ” वगयको इिाितपत्र िारी, नवीकरण तथा खारेिी सम्बन्िी सम्पूणय अलिकार 
सम्बजन्ित स्थानीर् तहमा लनवहत रहेकोिे उक्त कार्यिाई व्र्ववजस्थत गनय चौंरीदेउरािी गाउँकार्यपालिकाको 
लमलत २०७९/09/06 गतेको बैठकिे र्ो कार्यववलि स्वीकृत गरी िारी गररएको छ ।  

पररवच्छे-१ 

संजिप्त नाम र प्रारम्भ 

संजिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) र्स कार्यववलिको नाम “चौंरीदेउरािी गाउँपालिका “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी 
इिाित पत्र (लनर्लमत र व्र्वजस्थत गने) कार्यववलि, २०७९” रहेको छ । 

२.र्ो कार्यववलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ ।  

२ पररभाषािः ववर्ष वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यववलिमािः 
क “सावयिलनक लनमायण कार्य” भन्नािे प्रचलित कानून बमोजिम नेपाि सरकार तथा नेपाि सरकारको पूणय 
स्वालमत्व भएको सांगठलनक संस्था वा प्रदेि सरकार वा चौंरीदेउरािी गाउँपालिकाको तफय वाट सम्पन्न गररने 
िनुसकैु प्रकारका लनमायण सम्बन्िी कार्य सम्झन ुपदयछ र सो िब्दिे ठेक्कापट्टा,सबै प्रकारका लनमायण कार्य  
तथा ममयत सम्भारको कार्य समेतिाई िनाउँछ । 

ख. “लनमायण व्र्वसार्ी” भन्नािे लनमायण व्र्वसार् संचािन गने उद्दशे्र्िे प्रचलित कानून बमोजिम दताय भएको 
फमय वा कम्पनी सम्झन ुपदयछ ।  

(ग)  “इिाितपत्र” भन्नािे सावयिलनक लनमायण कार्य गनयको िालग पररच्छेद (३) वमोजिम प्रचलित चौंरीदेउरािी 
गाउँपालिकािे िारी गरेको इिाितपत्र सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “कार्यपालिका” भन्नािे चौंरीदेउरािी गाउँपालिकाको गाउँकार्यपालिका सम्झन ुपदयछ ।  

(ङ) “प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत सम्झन ुपदयछ ।  

(च) “ सलमलत” भन्नािे र्स कार्यववलिको दफा ३ बमोजिमको सलमलतिाई सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “अध्र्ि” भन्नािे सलमलतको अध्र्ििाई सम्झन ुपदयछ ।  

(ि) “ऐन तथा लनर्माविी” भन्नािे लनमायण व्र्वसार् ऐन, २०५५ र लनर्माविी २०५६ सम्झन ुपदयछ ।  

 

पररच्छेद-२ 

नीलत लनमायण पररषद तथा कार्ायन्वर्न सलमलत 

३.नीलत लनमायण पररषद : (१) लनमायण व्र्वसार्िाई सदुृढ र सवु्र्वजस्थत रुपमा संचािन गनय आवश्र्क नीलत 
तर्ार गरी सम्बजन्ित लनकार्िाई लनदेिन ददन देहार् बमोजिमको नीलत लनमायण पररषद  रहेनछ । 

क गाउँपालिका अध्र्ि                                           अध्र्ि 

ख. गाउँपालिका उपाध्र्ि                                         सदस्र् 
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ग.पूवायिार ववकास सलमलतको संर्ोिक                                सदस्र् 

घ. गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृत                     सदस्र् 

ङ. र्ोिना िाखा प्रमखु          सदस्र् 

च. चौंरीदेउरािी लनमायण व्र्सार्ी महासंघको प्रलतलनलि      सदस्र् 

छ. प्राववलिक िाखा प्रमखु वा लनििे तोकेको प्राववलिक      सदस्र् सजचव 

 

२.पररषदको बैठक सम्बन्िी व्र्वस्था पररषद  आफैिे लनिायरण गरेको कार्यववलि बमोजिम हनुेछ।   

४.पररषद को काम, कतयव्र् र अलिकारिः नीलत लनमायण पररषद को काम,कतयव्र् र अलिकार देहार् बमोजिम हनुछे 
। 

क. सावयिलनक लनमायण कार्यमा गणुस्तर कार्म राख्न ेसम्बन्िमा आवश्र्क मापदण्ड र आिार तर्ार गने, 
ख. सावयिलनक लनमायण कार्यमा प्रस्तावना र प्रस्तावक स्वीकृतकताय बीच हनु ेसम्झौता पत्र करारका ितयहरु तथा 
स्पेलसवफकिन सम्बन्िी नमूना मसौदाको लनमायण तथा ववकास गने, 
ग. सावयिलनक लनमायण कार्यसँग सम्बजन्ित वातावरणीर् पि िगार्त अन्र् ववषर्हरुमा आवश्र्क कोडहरुको 
लनमायण तथा ववकास गने । 

घ. लनमायण व्र्वसार् सदुृढ र सिम तरीकावाट संचािन गनय आवश्र्क िनिजक्त उत्पादनको िालग प्रजििण 
तथा तालिम संचािन गने । 

ङ. लनमायण व्र्वसार्सँग सम्बजन्ित ववषर्मा आवश्र्क अनसुन्िान तथा ववकास गने । 

च. र्स कार्यववलिको उद्देश्र् कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क अन्र् कार्यहरु गने । 

५. कार्ायन्वर्न सलमलत : (१) लनमायण व्र्वसार्को प्रवर्द्यन तथा व्र्वस्थापन गने सम्बन्िमा गाउँ 
कार्ायपालिकािाई आवश्र्क सहर्ोग परु् र्ाउन देहार्को कार्ायन्वर्न सलमलत रहनेछ । 

क. प्राववलिक िाखाका प्रमखु                                            संर्ोिक 

ख. चौंरीदेउरािी लनमायण व्र्वसार्ी महासंघको प्रलतलनलि      सदस्र् 

ग. प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतिे तोकेको कमयचारी      सदस्र् सजचव 

२. सलमलतको बैठक सम्बन्िी कार्यववलि सलमलत आफैं िे लनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ ।  

६. सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकारिः कार्ायन्वर्न सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार देहार् बमोजिम हनुेछ 
।  

क. लनमायण व्र्वसार्ीिाई इिाितपत्र प्रदान गनय गाउँ कार्यपालिका समि लसफाररस गने ।  

ख. लनमायण व्र्वसार् सम्बन्िमा समसामावर्क अध्र्र्न अनसुन्िन तथा आवश्र्क सझुाव संकिन गरी  

गाउँकार्यपालिका समि पेि गने । 

ग. सावयिलनक लनमायण कार्यको गणुस्तर सम्बन्िमा कुनै प्रश्न उठेमा सम्बजन्ित प्राववलिकवाट भएको िाँचपासको 
सम्बन्िमा आवश्र्क िाँचबझु गने, गराउने । 
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घ. खण्ड (ग) बमोजिम िाँचबझु गदाय वा गराउँदा तोवकएको गणुस्तर कार्म नगरी प्राववलिकवाट िाचँपास 
भएको देजखएमा त्र्सवाट हनु गएको हानी नोक्सानी असूि उपर गनय त्र्स कार्यमा संिग्न व्र्क्ती उपर प्रचलित 
कानून बमोजिम कारबाही गनय सम्बजन्ित लनकार्मा लसफाररस गने, गराउने ।  

च. नीलत लनमायण पररषद िे तोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद-३ 

इिाितपत्र सम्बन्िी व्र्वस्थािः 
७.इिापत्र पत्रको िालग दरखास्त ददन ुपनेिः  सावयिलनक लनमायण कार्य गनय चाहने लनमायण व्र्वसार्ीिे अनसूुची-
१ बमोजिमको ढाँचामा लनमायण कार्य गनय इिाित पत्रको िालग दफा ५ बमोजिम गदठत सलमलत समि दरखास्त 
ददन ुपनेछ ।  

८. दरखास्त िाँचबझु गनुय पनेिः (१) दफा ७ बमोजिम दरखास्त पनय आएपलछ सलमलतिे त्र्स्तो दरखास्तवािा 
लनमायण व्र्वसार्ीको आलथयक तथा प्राववलिक र्ोग्र्ता िाँचबझु गनुय पनेछ ।  

२. उपदफा (१) बमोजिम िाँचबझु गदाय दरखास्तवािा लनमायण व्र्वसार्ीको माग बमोजिम इिािपत्र ददन 
मनालसव देखेमा सलमलतिे दरखास्त परेको लमलतिे तीस ददन लभत्र गाउँ कार्यपालिका समि लसफाररस गनेछ । 
१०. इिाित पत्र ददन ु पनेिः (१)  दफा ९ बमोजिम कार्यपालिका बैठकसमि पेि गरेको लसफाररसिाई 
कार्यपालिकाको बैठकिे स्वीकृत गरेमा प्रमखु प्रिासकीर् अलिकृतिे सम्बजन्ित दरखास्तवािसँग इिाितपत्र 
वापत गाउँ सभावाट स्वीकृत कानूनिे तोके बमोजिमको दस्तरु लिई लनििाई अनसूुची -२ बमोजिमको ढाँचामा 
इिाितपत्र ददन ुपनेछ ।  

२ उपदफा (१) बमोजिम ददईएको इिािपत्रको अलभिेख अनसूुची-३ बमोजिमको ढाँचामा अद्यावलिक गराई 
राख्न ुपनेछ ।  

११. इिािपत्रको नवीकरण सम्बन्िी व्र्वस्थािः (१) दफा १० को उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गररएको 
इिािपत्र दफा १३ बमोजिम खारेि भएको अवस्थामा बाहेक एक आलथयक वषयसम्म मान्र् हनुेछ ।  

२ उपदफा (१) १ बमोजिम इिािपत्रको अवलि समाप्त भएको प्रत्रे्क लनमायण व्र्वसार्ीिे इिािपत्रको अवलि 
समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहना लभत्र अनसूुची -४ बमोजिमको ढाँचामा तोवकएको दस्तरु संिग्न राखी 
नवीकरणको िालग दरखास्त ददन ुपनेछ ।  

३. उपदफा (२) बमोजिम इिािपत्र नवीकरणको दरखास्त परेपलछ संर्ोिकिे सो दरखास्त उपर आवश्र्क 
िाँचबझु गरी इिािपत्र नवीकरण गररददन ुपनेछ ।  

४. उपदफा (२) बमोजिम म्र्ाद लभत्र इिाितपत्र नवीकरण गराउन नसक्ने लनमायण व्र्सार्ीिे त्र्स्तो म्र्ाद 
नाघेको छ मवहना लभत्र सो इिाितपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा दोब्बर दस्तरु लतरी नवीकरण गने र ६ मवहिा 
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भन्दा मालथ म्र्ाद नाघेका इिाितपत्र १ पटकको िालग तपजिि बमोजिमको िररवान/ दस्तरु लतरी नवीकरण 
गने सक्नेछ। । 

४.(क) १ वषय देजख २ वषय लभत्र अवलि नाघी नववकरण नभएकोमा नवीकरण िलु्कमा ३००% थप । 

४.(ख) २ वषय देजख ४ वषय लभत्र नाघी नवीकरण नभएकोमा नवीकरण िलु्कमा ४००% थप। 

५. (ग) ४ वषय देजख ६ वषय लभत्र नाघी नवीकरण नभएकोमा  नवीकरण िलु्कमा ५५०% थप । 

४.(घ) ६ वषय देजख मालथ ६००% र क देजख घ सम्मको थप दस्तरुमा प्रलत रु १००० का दरिे थप हदैु 
िाने छ । 

साथै उजल्िजखत व्र्वस्था बमोजिम ०७९ पौस १५ देजख माघ १५ गते सम्म सावयिलनक सूचना गरी नवीकरण 
लनर्लमत गनय आव्हान गने र तोवकएको म्र्ादलभत्र पलन नवीकरण हनु नआएमा र्ो व्र्वस्था स्वत लनजस्िर् 
हनुेछ।  

५. उपदफा ४ बमोजिम दरखास्त  परे पछी संर्ोिकिे त्र्स्तो इिािपत्र उपर आवश्र्क िाँचबझु गरी 
इिािपत्र नवीकरण गररददन ुपनेछ ।  

१२. दताय वकताविः (१) सलमलतिे र्स कार्यववलि बमोजिम प्रदान गररएको इिाितपत्र अनसूुची -५ बमोजिम 
प्रदान गररएका इिािपत्रको दताय वकताब खडा गरी अद्यावलि गराई राख्नपुनेछ ।  

१३. इिाितपत्रको खारेिीिः (१) देहार्को अवस्थामा कार्ायन्वर्न सलमलतको लसफाररसमा कार्यपालिकािे लनमायण 
व्र्वसार्ीको इिािपत्रको खारेि गनय सक्नछे ।  

(क) झठु्ठा वववरण पेि गरी इिािपत्र प्राप्त गरेमा । 

ख. सावयिलनक लनमायण कार्य गने वा गनय पाउने उद्देश्र्िे संघीर् सरकार प्रदेि सरकार, स्थानीर् सरकार तथा 
संगदठत संस्थामा झठु्ठा वववरण तथा तत  सम्न्िी कागिात पेि गरेमा । 

(ग) गणुस्तरर्कु्त कार्य नगरेको ठहरेमा । 

(२) उपदफा (१)  बमोजिम इिािपत्र खारेि गनुय अजघ सम्बजन्ित लनमायण व्र्वसार्ीिाई स्पविकरण पेि गनय 
मनालसव मावफकको मौका ददन ुपनेछ । 

(३) दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिमको म्र्ादलभत्र नवीकरण नभएको इिािपत्र स्वतिः खारेिी हनुछे । 

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम इिािपत्र खारेिी भएकोमा त्र्सको िानकारी सम्बजन्ित फमय वा कम्पनी 
दताय गने कार्ायिर्िाई ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

लनमायण व्र्वसार्ीको र्ोग्र्ता र दावर्त्व 

१४. लनमायण व्र्वसार्ीको र्ोग्र्तािः र्स कार्यववलि अन्र्त्र िेजखए देजख वाहेक लनमायण व्र्वसार्ीको र्ोग्र्ता 
अनसूुची-६ मा उल्िेख भए बमोजिम हनुेछ ।  

१५. लनमायण व्र्वसार्ीको दावर्त्विः (१) ठेक्का सम्झौतामा उल्िेजखत ितयहरुको अिीनमा रही सावयिलनक लनमायण 
कार्य गनुय लनमायण व्र्वसार्ीको दावर्त्व हनुेछ ।  
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(१) लनमायण व्र्वसार्ीिे सम्पन्न गरेको प्रत्रे्क सावयिलनक लनमायण कार्यको वववरण त्र्स्तो कार्य सम्पन्न गरेको 
प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको लमलतिे पैलतस ददन लभत्र अनसूुची -७ बमोजिमको ढाँचामा सलमलत समि पेि गनुय सम्बजन्ित 
लनमायण व्र्वसार्ीको दावर्त्व हनुेछ ।  

(२) उपदफा १ मा िनुसकैु कुरा िेजखएता पलन सम्बजन्ित लनमायण व्र्वसार्ीिे आफुिे सम्पन्न गरेका प्रत्रे्क 
सावयिलनक लनमायण कार्यको एक प्रलत वववरण सम्बजन्ित आर्ोिना सञ्चािन गने कार्ायिर्िाई पलन पठाउन ु
पनेछ ।  

(३) सलमलतको उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त वववरणको अलभिेख अनसूुची-८ बमोजिम राख्न ुपनेछ ।  

 

 

पररच्छेद-५ 

ववववििः 
१६. इिािपत्रको प्रलतलिपी दस्तरुिः कुनै लनमायण व्र्वसार्ीिे इिािपत्र हराए वा नालसएको कारणवाट इिािपत्रको 
प्रलतलिवप पाउँनको िालग दताय वा नवीकरण दस्तरुको ५० प्रलतित दस्तरु दाजखिा गनुय पनेछ ।  

१७. बािा अड्काउ फुकाउनेिः र्स कार्यववलिमा कुनै बािा अड्काउ परेमा गाउँ कार्यपालिकािे आवश्र्क लनणयर् 
गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा ७ सँग सम्बजन्ित) 
इिािपत्रको िालग ददइने दरखास्त 

ववषर्िः इिाितपत्र पाऊ भने्न बारे । 

श्री कार्ायन्वर्न सलमलत  

चौंरीदेउरािी गाउँपालिका, 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्,  
ढाँडखकय  भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रपेिाञ्चोक । 

 
 
 

चौंरीदेउरािी गाउँपालिकाको “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिातपत्र (लनर्लमत र व्र्वजस्थत गने कार्यववलि, २०७9 
को दफा ७ बमोजिम सावयिलनक लनमायण कार्य गनयको िालग ईिाितपत्र पाउँ भनी लनम्न वववरण भरी र्ो 
दरखास्त पेि गररएको छ :- 
१ दरखास्त पेि गने फमय वा कम्पनीको – 

नामिः 
ठेगानािः  

पोि बक्सिः 
सम्पकय  नं.-                                फ  र्ाक्स नं.-               ईमेििः- 
२. फमय वा कम्पनीको प्रकृलत 

प्राईभेट लिलमटेड कम्पनी  पजब्िक लिलमटेड कम्पनी  

एकिौटी   साझेदारी  

 

 (कोष्ठमा रेिा िगाउन ुपनेछ) 
३. सम्पकय को िालग फमय वा कम्पनीको आलिकाररक व्र्जक्तकोिः- 
नाम,थरिः                               पोि बक्सिः-                       ईमेििः-  

टेलिफोनिः                              फ  र्ाक्सिः- 
४. फमय वा कम्पनीको वववरणिः- 
दताय नं.-                                                             दताय लमलतिः- 
अलिकृत पूिँीिः –                                                    िारी पूिँीिः 
दताय गने कार्ायिर्को नाम र ठेगानािः 
५. इिाितपत्र लिन चाहेको वगयिः-“घ” 
७ आलथयक श्रोतको वववरणिः- 

 रकम ववजिर् संस्था/बैंकको नाम 
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स्थार्ी ओभरड्राफ्र    

मदु्दती खाता   

चल्ती खाता    

बचत खाता   

उजल्िजखत वववरण बाहेक अन्र् वववरण भए छुटै्ट पेि गनय सवकनेछ । 

८. कामदारको वववरणिः- 
क प्राववलिकिः 
ख. अप्राववलिकिः-  

ग. अन्र्िः- 
९. आफ्नो स्वालमत्वमा रहेको लनमायण सम्बन्िी सवारी सािन मेजिनरी औिारको वववरणिः 
लस.
नं. 

नाम तथा वववरण दताय नं. िमता संख्र्ा मूल्र् खररद लमलत अन्र् 
व्र्होरा 

        

        

        

 

दृिव्र्िः र्स वववरणमा उल्िेजखत सवारी सािान तथा मेजिनरी औिारहरुको स्वालमत्वको कागिात (दताय 
प्रमाणपत्र) र उक्त मेिनरी औिारहरु चाि ुहाितमा रहेको छ भनी मेकालनकि ईजन्िलनर्रर्द्ारा प्रमाजणत भएको 
हनु ुपनेछ । 

१०.र्स अजघ सम्पन्न गरेको कामको वववरणिः 
लस.
नं. 

लनमायण सम्बन्िी कामको प्रकृती काम गरेको साि रकम ठेक्का दाता कार्यिर्को नाम 

१ भवन लनमायण तथा ममयत संभार    

२ सडक लनमायण तथा ममयत    

३ बीमानस्थि लनमायण तथा ममयत 
संभार 

   

४ बाँि,नहर,ििािर्, पानी ट् र्ाङ्ी 
तथा ढि लनमायण पाईप लबछर्ाउने 
तथा ममयत संभार 

   

५ सरुुङ,भलूमगत मागय तथा ििािर् 
(टनेि) लनमायण तथा ममयत संभार  

   

६ ववद्यतु िाईन लनमायण पावर स्टेिन 
लनमायण तथा ममयत 

   

७ हाइड्रोलिक स्रक्चर    



 

10 

८ पिु लनमायण तथा ममयत संभार     

९ अन्र्    

 

११. करचकु्ता गरेको प्रमाण कागिातिः 
क. 
ख. 
ग. 
र्स दरखास्त फारममा उजल्िजखत सम्पूणय व्र्होरा ठीक साँचो छ ।झठु्ठा  ठहरे कानून बमोजिम सहुँिा 
बझुाउँिा । 

लनमायण व्र्वसार्ीको छाप   

                     दरखास्तवािाको,- 
                                              दस्तखतिः 
                                         लमलतिः 
 

 

द्रिव्र्िः र्स दरखास्त फारम साथ दरखास्त फारममा उल्िेख भएको व्र्होरा पिुी गनय सम्बजन्ित कागिातको 
प्रमाजणत प्रलतलिवप संिग्न गनुय पनेछ । र कार्ायिर्िे माग गरेको बखत सक्कि कागिा पेि गनुय पनेछ ।  

 

अनसूुची-२ 

(दफा १० को उपदफा २ सँग सम्बजन्ित) 
इिाितपत्र 

ईिाितपत्र नं.- .........................                                                  लमलतिः 
चौंरी देउरािी गाउँपालिकाको “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिाितपत्र ( लनर्लमत र व्र्वजस्थत गने) कार्यववलि, 
२०७९ को दफा १० बमोजिम लनमायण व्र्वसार् गनय 
............................................................................... ...जस्थत कार्ायिर् भएको 
..............................................................................फमय वा कम्पनीिाई इिाितपत्र प्रदान 
गररएकोछ । 

 

ईिाितपत्र 

  ददनेकोिः 
   दस्तखतिः 
  नामिः- 
    पदिः 

    कार्ायिर्िः- 

“घ” 
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लमलतिः- 
नवीकरण गने 
अलिकारी 

नवीकरण बहाि 
रहने अवलि 

नवीकरण दस्तरु भौचर नं. र 
लमलत 

नवीकरण गने अलिकारीको 
दस्तखत 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

अनसुचुी -३ 

(दफा १० को उपदफा २ सँग सम्बजन्ित) 
इिाितपत्र अलभिेख 

इिाितपत्रको िम संख्र्ािः 
(अनसूुची-२ मा उल्िेजखत ि.स. उल्िेख गने) 
                                          खण्ड क 

१.लनमायण व्र्वसार्ी (फमय वा कम्पनी) को, 
क नामिः- 
ख ठेगानािः- 
२. लनमायण व्र्वसार्ी दताय गने कार्ायिर्को,- 
क नामिः- 
ख. ठेगानािः- 
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३. लनमायण व्र्वसार्को,- 
क. दताय नं.- 
ख. दताय लमलतिः 
४. ईिाितपत्रको,- 
क वगयिः- 
ख. समूहिः- 
५. इिाितपत्र िारी गरेको िरुु लमलतिः 
 

 

 

खण्ड ख 

नवीकरण 

लस.
नं. 

नवीकरण 
भएको लमलत 

ईिाितपत्र नवीकरण 
दस्तरुको भौचर नं. 

नवीकरण दस्त ु
बझुाएको लमलत 

नवीकरण दस्तरु 
बझुाएको बैंक 

नवीकरण गने अलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफर्त 
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खण्ड ग 

कार्य अलभिेख वववरणिः 
लस.नं. आर्ोिना वा 

कार्ायिको नाम 

लनमायण 
कार्यको नाम 

ठेक्का सम्झौता 
बमोजिमको रकम 

कार्य प्रारम्भ 
लमलत 

कार्य सम्पन्न 
लमलत 

कार्य समाप्त 
लमलत 

सम्बजन्ित 
अलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफर्त 
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खण्ड घ 

लनमायण व्र्सार्ीिे कोषमा रकम बझुाएको वववरणिः 
लस.
नं. 

आर्ोिना वा 
कार्ायिर्को नाम 

लनमायण सम्झौता 
बमोजिमको रकम 

ठेक्का सम्झौता 
बमोजिमको रकम 

कार्य सम्पन्न गदाय 
िागकेो कुि 
रकम 

कोषमा 
बझुाइएको 
रकम 

सम्बजन्ित आलिकारीको 
दस्तखत 

कैवफर्त 
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अनसूुची -४ 

(दफा ११ को उपदफा २ साऊ सम्बजन्ित) 
इिाितपत्र नवीकरणको िालग ददइने दरखास्त 

 

श्री संर्ोिक, 
कार्ायन्वर्न सलमलत 

चौंरीदेउरािी गाउँपालिकाको कार्ायिर्, 
ढाँडखकय  भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रपेिाञ्चोक 

 

ववषर्िःइिाितपत्र नवीकरण गरी पाउँ भने्न बारे । 

लनमायण व्र्वसार् संचािन गने इिाितपत्र नवीकरण गनयको िालग देहार् बमोजिम वववरणहरु खिुाई र्ो दरदास्त 
पेि गरेको छु । 

१लनमायण  व्र्वसार्ी (फमय वा कम्पनी) को  

क. नामिः 
ख. ठेगानािः 
ग. पोि बक्सिः 
घ. टेिीफोन नं.- 
ङ. फ् र्ाक्स नं. 
च. ईमेििः 
२ लनमायण व्र्वसार्ी दताय गने कार्ायिर्को  

क नामिः 
ख. ठेगानािः 
३. लनमायण व्र्वसार्ीको  

क प्रमाणपत्र नं. 
ख. दताय लमलतिः 
४.क ईिाितपत्र नं.- 
ख ईिाितपत्र िारी भएको लमलतिः 
ग ईिािपत िारी गने कार्ायिर्िः 
५. क नेपाि लनमायण व्र्वसार्ी महासँघको सदस्र्ता नं. 
ख नवीकरण लमलतिः 
६ इिाितपत्र नवीकरण दस्तरु बापत रु. .......................................अिरेपी 
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...........................................................िम्मा गरेको ........................बैंकको सक्कि भौचर र्सै साथ 
संिग्न छ । 

७. र्स दरखास्त फारममा उजल्िजखत सम्पूरण व्र्होरा ठीक साँचो छ । झठु्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँिा 
बझुाउँिा । 

 

लनमायण व्र्वसार्ीको छाप 

 

                    लनवेदक लनमायण व्र्वसार्ीको  

                                                      तफय वाट दरखास्त ददनेको 
                          नामिः- 
                         पदिः- 

                          दस्तखतिः- 
                        लमलतिः 

 

 

 

 

 

अनसूुची -५ 

 

(दफा १२ उपदफा (१) सगँ सम्बन्िीत) 
इिाितपत्र दताय वकताब 

ि.
स. 

इिािपत्र को  लनमायण व्र्वसार्ीक 
दताय गने कार्ायिर्को  

इिाितपत्र  प्रममाजणत गनेको हस्तािर कैवफर्त 

 नम्बर  वगय समूह नाम ठेगाना िारी लमलत नवीकरण   
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अनसुचुी-६ 

(दफा १४ सग ँसम्बजन्ित) 
लनमायण व्र्वसार्ीको िालग आवश्र्क र्ोग्र्ता तथा कागिातहरुिः 

१ आलथयक िमतािः प्राइभेट वा पजब्िक लिलमटेड कम्पनी वा साझेदारी फमयको रुपमा घवटमा एक िाख 
रुपर्ाँको चाि ुप ुिँी देखाई कम्पनी रजििार वा घरेि ुउद्योगमा दताय भएको हनु ुपनेछ ।  

२. मखु्र् िनिजक्त वववरणिः लसलभि ईजन्िलनर्ररङ्ग ववषर्मा प्रमाणपत्र तह उजिणय एक िना प्राववलिक कुनै पलन 
ववषर्मा प्रमाणपत्र तह उजिणय एक िना प्रिासलनक र बाजण्र् िात्रमा प्रमाणपत्र तह उिीणय एक िना 
िनिजक्तको सेवा परुा समर् प्राप्त हनुे व्र्वस्था हनु ुपनेछ ।  

३.मेजिन र उपकरणिः  

क िेभि (एक थान) मेलसनको नं., फोटो र मेवषनमा कम्पनीको नािेखेको हनुपुने तथा फोटो अलनवार्य। 

ख वाटर पम्प (एक थान) तथा फोटो अलनवार्य। 

ग भाइबे्रटर (एक थान) तथा फोटो अलनवार्य। 

घ. कम्पनी रजिषे्ट्रिन कार्ायि/घरेि ुतथा साना उद्योगमा दताय भएको प्रमाणपत्र । 

ङ.प्र्ा/VAT दताय प्रमाणपत्र । 

च.करचकु्ता प्रमाणपत्र । 

छ. दतायभएको वडामा व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्र । 

द्रिव्र्िः 



 

18 

१ उपकरणको नामविी पेि गदाय उपकरणको स्वालमत्व प्रमाणपत्रका साथै ववमा गरेकोकागिातहरु पेि गनुय 
पनेछ ।  

२. मालथ उल्िेजखत र्ाजन्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थामा भएको कुरा मेकालनकि ईजन्िलनर्ररङ्ग ववषर्मा 
कजम्तमा स्नातक तहको िैजिक र्ोग्ता भएको नेपाि ईजन्िलनर्सय एिोलसएिनको सदस्र्ता प्राप्त मेकालनकि 
ईजन्िलनर्िे प्रमाजणत गरेको हनु ुपनेछ ।  

३. मालथ उल्िेजखत र्न्त्र उपकरणहरु दताय भएको लमलतिे घटीमा दईु वषयसम्म बेचलबखान गनय पाइने छैन । 

४ पन्र वषय भन्दा बढी परुानो र्न्त्र उपकरणहरु लनमायण व्र्वसावर्को स्तर बदृर्द् तथा नर्ाँदतायहनु ेप्रर्ोिनको 
िालग मान्र् हनु ेछैन । 

अनसूुची-७ 

(दफा १५ उपदफा (१) सगँ सम्बजन्ित 

सावयिलनक लनमायण कार्यको वववरण 

श्री संर्ोिक, 
कार्ायन्वर्न सलमलत 

चौंरीदेउरािी गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्, 
ढाँडखकय  भञ्ज्र्ाङ्ग, काभ्रपेिाञ्चवक 

 

ववषर्िः लनमायण कार्यको वववरण पेि गरेको 
चौंरीदेउरािी गाउँपालिकाको “घ” वगय लनमायण व्र्वसार्ी इिाित पत्र (लनर्लमत र व्र्वजस्थत गने) कार्यववलि 
२०७९ को दफा १४ उपदफा (१) बमोजिमसावयिलनक लनमायण कार्यको वववरण लनम्नानसुार खिुाई पेि गरेको 
छु ।  

लनमायण व्र्सार्ीको- 
क नामिः 
ख. ठेगानािः 
२. कार्य र्ोिनाको नामिः 
३. आर्ोिना कार्ायिर्कोिः 
क नामिः 
ख ठेगानािः 
४. लनमायण व्र्वसार्ी तफय को इजन्िलनर्रको- 
क नामिः 
ख  काम गरेको अवलििः  

ग नेपाि ईजन्िलनर्र्सय एसोजिर्सनको सदस्र्ता नं. 
५ मखु्र् िनिजक्त- 
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क प्राववलिक 

ख अप्राववलिक 

६. ठेक्का सम्पन्न भए बमोजिमको रकमिः................... 
७. ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम रु. ..................... 
८. भेररर्सन भए नभएको भएको भए- ..................... 
क बदुर्द् भएको रकम रु. ..................... 
ख कम भएको रकम रु. ........................ 
९. लनमायण कार्यको संजिप्त वववरणिः – 

क  

ख 

ग 

घ 

१० कार्य समापन प्रमाणपत्र प्राप्त लमलतिः- 
११. ईिाितपत्र नं.- 
छापिः                                                          दरखास्तवािाकोिः- 

                                              नामिः- 
                                             दस्ताखतिः- 
                                             लमलतिः- 
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अनसूुची-८ 

(दफा १५ उपदफा (३) सगँ सम्बजन्ित) 
सावयिलनक लनमायण कार्यको वववरण अलभिेख 

ि.
स. 

लनमायण 
व्र्वसार्ीको 
नाम 

इिाितपत्र 
नं. 

लनमायण कार्यको नाम आर्ोिना कार्ायिर्को नाम कैवफर्त 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 


