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6f]vf gu/kflnsf 

 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{noåf/f k|sflzt 

:yfgLo /fhkq 
v08M )@          ;+VofM )@             ldltM h]7 @!, @)&%       

klxnf] ;+;f]wg ldltM a}zfif !(, @)&^                                                      
bf]>f] ;+;f]wg ldltMcfiff9 )*, @)&&                         
t]>f] ;+;f]wg ldltM kf}if !*, @)&(                                                         
rf}yf] ;+;f]wg ldltM kf}if @^, @)&( 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को छ (१०) बमोिजम 
टोखा नगरपा लकाको कायपा लकाले बनाएको तल ले खए बमोिजमको ऐन सवसाधारणको 
जानकार को ला ग काशन ग रएको छ । 

भाग-२  
टोखा नगरपािलकाको “घ” वगको िनमाण यवसायी इजाजतप  स ब धी 

कायिविध, २०७५ 
तावनाः थानीय तरको िवकास िनमाणमा िनिज े को ान र िवषेश तालाई 

उपयोग गन तथा सावजिनक खरीदको मूलभतू िवशेषताह लाई अ णु राखी 
सावजिनक िनमाणको े मा पारदिशता, व छता, ईमा दारीता, जवाफदहेीता, 
िव सिनयता तथा भेदभाव रिहत ित पधा तथा ोत साधनको उ चतम उपयोग ज ता 
उे यह  हािसल गन सावजिनक िनमाणमा िनजी े को सहज पहचँको लािग थानीय 
सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) ले िदएको 
अिधकार योग गरी टोखा नगरपािलकाल ेयो कायिविध जारी गरेको छ ।  
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(१) इजाजतप  ा  नगरी सावजिनक िनमाण काय गन नहने:  चिलत 
काननूमा अ यथा यव था भएको बाहके यस कायिविध बमोिजम इजाजतप  ा  
नगरी  æघÆ वगको िनमाण यवसायीको नामबाट कसैले पिन सावजिनक िनमाण काय 
गन गराउन हदँनै । 
(२) नयाँ इजाजतप  स ब धी यव था: (१) सावजिनक िनमाण काय गन चाहन े
िनमाण यवसायीले अनसुचूी–१ बमोिजमको ढाँचामा सावजिनक िनमाण काय गन 
इजाजतप  — को लािग यस टोखा नगरपािलकाको कायालयमा मुख शासक य 
अिधकृत सम  दरखा त िदनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पन आएका दरखा तह  मखु शासक य 
अिधकृतले अनुसचूी –५ बमोिजमको यो यता भए÷नभएको स ब धमा िसिभल 
ईि जिनयर सिहत सद य भएको सिमितबाट जाँचबझु गराउन ुपनछ । 

(३) दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको सिमितले गरेको िसफा रश सिहत 
मखु शासक य अिधकृतले इजाजतप  दान गन िनणयका लािग कायपािलकाको 

बैठकमा पेश गनपुन छ ।  
(४) उपदफा (२) बमोिजम सिमितको िसफा रश सिहत यनूतम यो यता पगुेको 

िनमाण यवसायी फम÷ क पनीह को इजाजतप  कायपािलकाको िनणय बमोिजम 
नगरपािलकाको मखु शासक य अिधकृतले इजाजतप  बापत अनसुचूी–२ 
बमोिजमको द तुर िलई िनजलाई अनसूुची–३ बमोिजमको ढाँचामा इजाजतप  दान 
गनछ । 

(%) ........ 
(३) इजाजतप को अविध र नवीकरण: (१) दफा २ बमोिजम दान ग रएको 

इजाजतप  दफा ४ बमोिजम खारेज भएको वा चिलत काननूमा अ यथा f यव था 

भएको अव थामा बाहके चाल ूआिथक वषको अ यस म मा  मा य रहनेछ ।  
 

 चौथो संसोधन ारा हटाईएको   
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(२) उपदफा (१) बमोिजम इजाजतप को अविध समा  भएका येक िनमाण 

यवसायीले इजाजतप को अविध समा  भएको ३ मिहना िभ  चिलत काननू 

बमोिजम संघ, देश र थानीय तहलाई ितनपुन कर ितरी सकेको माण व प 

स बि धत संघीय/ दशे / थानीय कर कायालयबाट ा  करचु ा माणप  तथा फम 

वा क पनीको दता नवीकरण सिहत स बि धत नगरपािलकाबाट अनसुूची-२ 

बमोिजमको द तुर ितरी नवीकरण गराउन ु पनछ । इजाजत प  नवीकरण गन 

नगरपािलकामा कागजात पेश गदा अनसुचूी-४ बमोिजमको पास वकु भरी अिघ लो 

आिथक वषको सो फम वा क पनीले आफूल ेगरेको कायह को अ ाविधक िववरण 

समेत पेश गन ुपन छ । यसरी अनसुूची-४ बमोिजमको पास बुक िववरण अ ाविधक 

नगन फम वा क पनीको इजाजत प  नवीकरण गन नगरपािलका बा य हने छैन ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको याद नाघेको छ मिहनािभ  सबै कृया परूा गरी 

इजाजतप  नवीकरण गराउन चाहने िनमाण यवसायीले नवीकरण गन माग गरेमा 

अनुसचूी-२ बमोिजमको थप द तुर िलई मखु शासक य अिधकृतले इजाजतप  

नवीकरण ग रिदनेछ ।  

(४) इजाजतप को खारेजी: (१) देहायको अव थामा नगरपािलकाले िनमाण 

यवसायीको इजाजतप  खारेज गन स नेछ :–  

(क) झु ा िववरण पेश गरी इजाजतप  ा  गरेको मािणत भएमा,  

(ख) सावजिनक िनमाण काय गन वा गन पाउने उ े यले नपेाल सरकार तथा 

संगिठत सं थामा झु ा िववरण पेश गरको स बि धत िनकायबाट लेखी 

आएमा,  

(ग) सावजिनक िनकायसंग भएको स झौता बमोिजम काय स प न नगरेको वा 

स झौताको गि भर उ लंघन भएको स बि धत िनकायबाट लेखी आएमा ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम इजाजतप  खारेज गन ु अिघ स बि धत िनमाण 

यवसायीलाई प ीकरण पेश गन मनािसब मािफकको मौका िदइने छ । 

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजमको यादिभ  नवीकरण नभएको 

इजाजतप  वतः खारेज हनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोिजम इजाजतप  खारेज भएकोमा नगरपािलकाले 

यसको जानकारी स बि धत फम वा यि  वा क पनी दता गन कायालयलाई िदनेछ । 
(५क) इजाजतप को ितिलिप िदने यव था: कुनै िनमाण यवसायीले 

इजाजतप  हराए वा नािसएको कारणबाट इजाजतप को ितिलिप पाउन िनवेदन गरेमा 

अनुसचूी-२ बमोिजमको द तुर िलई इजाजतप को ितिलिप िदन ुपनछ । 
(५ख) ईजाजतप को नामसारी स ब धी यव था: कुनै इजाजतप को िकनबेच, 

इजाजतप वालाको मृ यू वा अ य कारणले इजाजतप को नामसारी गनपुरेमा घरेल ुतथा 

साना उ ोग कायालय बाट नामसारी मािणत भई आएको प  तथा शयेर धनी प रवतन 

ग रएको प को ितिलिप, आ त रक राज व कायालय बाट नामसारी भई स ब धीत 

फमको नयाँ ोपराईटरको फोटो टाँस भई आएको माण प  तथा क पनी रिज ार 

कायालय बाट शेयरलगत क ा सिहतको सेयर वालाको दता िकताबको पाना को 

ितिलिप समेत संल न राखी कायालयमा िनवेदन िदनपुनछ र यसरी िनवेदन ा  हन 

आएमा अनसुचूी २ बमोिजमको द तुर िलई कायालयले नामसारी सिहतको इजाजतप  

दान गनछ । 
(५ग) ईजाजतप को ठाउँसारी स ब धी यव था: कुनै इजाजतप को ठेगाना प रवतन 

भई इजाजतप को ठाउँसारी गनपुरेमा “घरेल ुतथा साना उ ोग कायालयबाट सािवकको 
पिहलो संसोधन ारा संसोिधत 

 पिहलो संसोधन ारा थप  



5 
 

ठेगाना तथा हाल कायम हने ठेगाना उ लेख ग रएको ठेगाना प रवतन ग रएको प , 

आ त रक राज व कायालय बाट ठेगाना प रवतन ग रएको माण प  तथा क पनी 

रिज ार कायालय बाट क पनी अ ाविधक तथा रिज ड कायालयको ठेगाना प रवतन 

सिहतको व ध प  तथा िनयमावलीमा भएको सशंोधनको अिभलेख ग रएको प को 

ितिलिप समेत संल न राखी कायालयमा िनवेदन िदनपुनछ र यसरी िनवेदन ा  हन 

आएमा अनसुचूी २ बमोिजमको द तुर िलई कायालयले ठाउँसारी सिहतको इजाजतप  

दान गनछ । 
(५घ) िनमाण यवसायीको नाम प रवतन स ब धी यव था: कुन ै िनमाण 

यवसायीको नाम प रवतन गनु परेमा “घरेल ु तथा साना उ ोग कायालय वाटनाम 

प रवतन ग रएको प , आ त रक राज व कायालय बाट नाम प रवतन ग रएको माण 

प  तथा क पनी रिज ार कायालय बाट क पनीको नाम प रवतन सिहतको ब ध प  

तथा िनयमावलीमा भएको संशोधनको अिभलेख ग रएको प को ितिलिप समते 

संल न राखी कायालयमा िनवेदन िदनपुनछ र यसरी िनवेदन ा  हन आएमा अनुसचूी २ 

बमोिजमको द तुर िलई कायालयले ठाउँसारी सिहतको इजाजतप  दान गनछ ।  

(६) चिलत कानून बमोिजम हने: यस कायिविधमा लेिखए जित यसै बमोिजम र 
अ यको हकमा चिलत काननू बमोिजम हनेछ । 
(७) बचाउ: यस अिघ चिलत काननू बमोिजम दता भएका ठे का ब दोव ती स ब धी 

फम तथा क पनीह लाई िदइएको   इजाजतप ह  यसै कायिविध बमोिजम िदइएको 

मािनने छ । 

 

 

 
 पिहलो संसोधन ारा थप 
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cg';"rL–! 
-sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DalGwt_ 

 

Ohfhtkqsf] nflu lbO{g] b/vf:t 

 

ljifo M Ohfhtkq kfp+ eGg] af/] . 

>L 6f]vf gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

=====================================. 

o; gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{nosf] æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&% adf]lhd ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu Ohfhtkq kfpg lgDg b/vf:t k]z 
ul/Psf] 5 .  

!= b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf] M– 

 gfd M– 

 7]ufgf M– 

 kf]i6 aS; M– 

 6]nLkmf]g g+= M–   ˆofS; g+ M–  O{d]n M– 

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s'lt M— 

k|fOe]6 lnld6]8 sDkgL         klAns lnld6]8 sDkgL  

Psnf}6L       ;fem]bf/L 

 

-sf]i7df /]hf nufpg]_  

  

 

 

 

 

b/vf:tjfnfsf] 
kmf]6f] 
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#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsfl/s JolQmsf] M– 

gfd M– 

7]ufgf M–       kf]i6 aS; M– 

6]lnkmf]g g+=M–  ˆofS; g+ M–   O{d]n M– 

$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f M– 

btf{ g+= M–       btf{ ldlt M 

clws[t k"hL M–      hf/L k"+hL M– 

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf M– 

%= Ohfhtkq lng rfx]sf] ju{ M– æ3Æ ju{ 

^= ;d'xLs/0f x'g rfx]sf] ;d"x M– 

&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f M– 

 /sd ljlQo ;+:yf, a}+ssf] gfd  

:yfoL cf]e/8«fˆ6   

d'2tL vftf   

rNtL vftf   

art vftf   

   

plNnlvt ljj/0f afx]s cGo ljj/0f eP 5'§} k]z ug{ ;lsg]5 . 

*= sfdbf/sf] ljj/0f M– 

-s_ k|fljlws M– 
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-v_ ck|fljlws M– 

-u_ cGo M– 

k|fljlws sd{rf/Lsf] Certificate sf] k|ltlnlk tyf lghsf] dGh'/Lgfdf k]z ug'{ kg]{5 .  

(= cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M– 

l;=g+= gfd tyf ljj/0f btf{ g+= Ifdtf 
;+Vof 

d"No vl/b ldlt cGo Joxf]/f 

       

       

b|i6Jo M o; ljj/0fdf plNnlvt ;jf/L ;fwg tyf d]lzg/L cf}hf/x?sf] :jfldTjsf] sfuhft   
-btf{ k|df0fkq_ / pQm d]lzg/L cf}hf/x? rfn' xfntdf /x]sf] 5 elg d]sflgsn O{l~hlgo/4f/f 
k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .  

!)= o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0f M– 

l;=g+= lgdf{0f ;DaGwL 
sfdsf] k|s[lt 

sfd u/]sf] 
;fn 

/sd 7]Ssfbftf 
sfof{nosf] gfd 

sfdsf] cj:yf -k|ult 
k|ltztdf_ 

      

      

      

      

!!= s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft M– 
s= 
v= 

u= 
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!@= ;~rfns jf z]o/wgLsf] ltg k':t] ljj/0f M— 

l;=g+= gfd, y/ atg ;Dks{ g+= nufgLsf] lx:;f 

     

     

     

     

 
o; b/vf:t kmf/ddf plNnlvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;f+rf] 5 . em'6\7f 7x/] sfg"g adf]lhd 
;x'+nf a'emfp+nf . 

lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk   b/vf:tjfnfsf]M– 

     b:tvt M– 

     ldlt M– 

b|i6Jo M o; b/vf:t kmf/d ;fy b/vf:t kmf/ddf pNn]v ePsf] Joxf]/f k'li6 ug]{ ;DalGwt 
sfuhftsf] k|dfl0ft k|ltlnlk ;+nUg ug'{ kg]{5 / sfof{non] dfu u/]sf] avt ;Ssn sfuhft 
k]z ug'{ kg]{5 .        
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cg';"rL – @ 
-sfo{ljlwsf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt_ 

 

qm=;+= lgdf{0f 
Joj;foLsf] 
ju{ 

gof+ 
Ohfhtkq 
b:t'/ 

Ohfhtkq 
gljs/0f 
b:t'/     
->fj0f—
c;f]h_ 

Ohfhtkq 
gljs/0f 
yk b:t'/ -
sflt{s—r}q 
d;fGt;Dd,  
To;kl5 
gePsf]df 
:jtM  
vf/]h_ 

Ohfhtkq 
gfd;f/L 
b:t'/ 

Ohfht 
kq 
k|ltlnlk, 
7fFp;f/L, 
z]o/x]N8/ 
yk÷36 
b:t'/ 

नाम 
प रवतन  

s} 

! æ3Æ !),))).– @,))).– $,))).– !),))).– @,))).– @,))).–  

 

b|i6JoM— æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw @)&% adf]lhd bkmf 

# sf] pkbkmf -@_ adf]lhd Dofbleq Ohfhtkq gjLs/0f u/fpFbf Ohfhtkq gjLs/0f 

yk b:t'/sf] dxndf pNn]lvt b:t'/ dfq ltg'{kg]{5 .  
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cg';"rL–# 
-sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_ ;+u ;DalGwt_ 

Ohfhtkq 

O{hfhtkq g+=M =============     ldlt M–================ 

   6f]vf gu/kflnsf, 

   gu/=sfo{kflnsfsf] sfof{no 

   d}h'lx6L, sf7df08f}+ . 
3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw @)=======sf] bkmf @ sf] pkbkmf -$_ 

adf]lhd lgdf{0f Joj;fo ug{ ==============l:yt sfof{no ePsf]=================kmd{ jf sDkgLnfO{ 

Ohfhtkq k|bfg ul/Psf] 5 .       

      O{hfhtkq lbg]sf] M– 

      b:tvt M– 

      gfd M– 

      kb M– 

      ldlt M– 

    sfof{nosf] 5fk sfof{no M– 

gjLs/0f M– 

gjLs/0f ug]{ 
clwsf/L 

gjLs/0f 
u/]sf] ldlt 

gjLs/0f axfn 
/xg] cjlw 

gjLs/0f b:t'/ 
ef}r/ g+= / ldlt 

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

     

     

 

   æ3Æ ju{    
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cg';"rL–$ 
-sfo{ljlw sf] bkmf # sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DalGwt_ 

lgdf{0f Joj;foLaf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f -kf; a's_ 

qm=
;= 

cfof]hgf
sf] gfd 

;fj{hlg
s 

lgsfos
f] ljj/0f 

;+o'Qm 
pkqmd
sf] gfd 
-olb 
ePdf_ 

z]o/ 

-Ü+_ 

7]Ssf 
ljj/0f 

;fj{hlgs 
lgsfosf] 
tkm{af6 
x:tfIf/ 

ug]{ 
kbflwsf/L
sf] ljj/0f 

;dofjl
w yk 
ljj/0f   
-olb 
ePdf_ 

Variati-
on sf] 
ljj/0f -

olb ePdf_ 

k|ult 
ljj/0f 

7]Ssf 
;DkG
g 

ljj/0f 

s}lkmo
t 

     s_ 
7]Ssf 
/sdM 

s_ gfdM s_ yk 
;do M 

s_ 
Variatio
n kl5sf] 
Contract 
Amount 

s_ 
;DkGg 
/sd M 

s_ 
clGtd 
7]Ssf 
/sdM  

 

     ========
== 

=========   ====== ========  

     v_;D
emf}tf 
ldltM 

v_ kbM s_ 
gfdM 

s_ 
Variatio
n sf] lg0f{o 
ug]{ 
kbflwsf/L
sf] gfdM 

v_ 
;DkGg 
ldltM  

v_ 
;DkGg 
ldltM 

 

     ========
=== 

============ ========== ========= ======= ======  

     u_ 
7]Ssf 
cjlwM 

u_ 
x:tfIf/M 

v_ kb 
M 

v_ kb M u_ 
;DkGg 
Ü 

  

     ========
= 

========== ======= ======= ========   

      3_ 5fk u_ 
x:tfIf/ 

u_ x:tfIf/ 3_ 
gfd 

3_ 
gfd 

 

       3_ 
lg0f{o 
ldlt 

3_ 5fk kb M kbM  

       5fk  x:tfIf
/ 

x:tfIf
/ 

 

         5fk 5fk  
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अनसुूची-५ 
-sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -@_ ;+u ;DalGwt_ 

"घ" वगको िनमाण यवसायीको लािग आव यक यो यता 
१. आिथक मता: ाईभेट वा पि लक िलिमटेड क पनी वा साझेदारी फमको पमा घटीमा पाचँ 

लाख पैयांको चाल ु पुँजी देखाई क पनी रिज ारको कायालय वा घरेल ु तथा साना उ ोग 
कायालय वा चिलत कानून बमोिजम दता हनपुन अ य िनकाय भएको हनु पनछ । 
२. मु य जनशि  िववरण: मा यता ा  िश ण सं थाबाट िसिभल इि जिनयरीङ िवषयमा कि तमा 
 नातक तह उ ीण एक जना ािविधक, कुनै पिन िवषयमा माणप  तह उ ीण एक जना 

शासिनक र वािण य शा /अथशा मा माणप  तह उ ीण एक जना जनशि को सेवा परूा समय 
ा  हन े यव था हन ुपनछ । 

३. मेशीन र उपकरण : 
क. ि पर वा ट्या टर वा िमनी टाटा (एक थान) 
ख. िम सचर (एक थान) 
ग. िथयोडोलाइट/लेभल मिेसन/टोटल टेशन (एक थान) 

घ. वाटर प प (एक थान) 

ङ. भाइ टेर (एक थान) 

च. क पनी/फमको नाममा रहकेो ज गा/घर भए स पित कर ितरेको कागजात वा बहालमा रहकेो 

भए घर बहाल स झौता सिहत बहाल कर ितरेको कागजात  
य: 

१. ३ क र ख मा उ लेख भएको उपकरण स ब धमा भाडा वा िलजमा िलएको भए कि तमा २ 

बषको लािग िलएको माण पेश गन ु पनछ । सो बाहकेका उपकरणह  स बि धत फम/क पनी 
वयमको वािम वमा भएको माण पेश गन ु पनछ । साथ,ै उपकरणको नामावली पेश गदा 

उपकरणको वािम वको माणप का साथै बीमा गरेको कागजातह  पेश गन ुपनछ ।  
 ते ो संसोधन ारा संसोिधत 

 ते ो संसोधन ारा थप  

चौथो ससंोधन ारा ससंोिधत 
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२. मािथ उि लिखत याि क उपकरणह  ठीक अव थामा भएको कुरा मेकािनकल इि जिनय रङ 
िवषयमा क तीमा नातक तहको शैि क यो यता भएको नपेाल इि जिनयस एशोिसएशनको 
सद यता ा  मेकािनकल ईि जिनयरल े मािणत गरेको हन ुपनछ । 
३. मािथ उि लिखत य  उपकरणह  दता भएको िमितले घटीमा दईु वषस म बेचिबखन गन पाइन े
छैन ।  
४. प  वष भ दा बढी परुानो य  उपकरणह  िनमाण यवसायीको तर विृ  तथा नयाँ दता हन े

योजनको लािग मा य हने छैन । 

 
 
 
 

 
       

              आ ाले,    
                मुख शासक य अिधकृत 

 
 
 
 
मू य .:  
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