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घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र जमरि ,िनवकिण ,िमर्समिी तथम खमिेज र्ि े

सम्बनधि कमयगनवनि २०७४ 

 

 

                                                                      cf1fn], 

                                                                    vu]Gb| ;fpb 

lg=k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:yfgLo /fhkq 

lqj]0fL gu/kflnsf4f/f k|sflzt 

& g+= k|b]z, tf]nL,afh'/f kmfNu'0f #) ut] a'waf/,@)&$ ;fn ;+VofM ! 

 

Effu Ê 1  

"घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र जमरि ,िनवकिण ,िमर्समिी तथम खमिेज र्ि े

सम्बनधि कमयगनवनि २०७४ 

स्थमिीय सिकमि सञ्चमलि ऐि २०७४ को दफम ११ (छ )१० वर्ोनजर् "घ "वर्गको निर्मगण 

व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र जमरि ,िमर्समिी तथम खमिेज र्िे अनिकमि र्माँउपमनलकम तथम 

िर्िपमनलकमर्म भएको व्यवस्थम वर्ोनजर् "घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र 

जमिी ,िनवकिण ,िमर्समिी तथम खमिेज र्िे सम्बनधि कमयगनवनि २०७४ तयमि र्रिएको छ । 

क     कमयगक्षते्र तथम योग्यतम  
 

१. यस कमयगनवनि अधतर्गत इजमजत प्रमप्त निर्मगण व्यवयीले समवगजनिक खरिद ऐि २०६३ 

)पनिलो संशोिि सरे्त( तथम समवगजनिक खरिद नियर्मवली २०६४ )पमाँचौ संशोिि सरे्त( 

र्म व्यवस्थम भए वर्ोनजर् कुिै पनि समवगजनिक निकमयकम समवगजनिक निर्मगणकम कमयगिरु 

र्िग सके्नछ । 

२. कुिै पनि िेपमली िमर्रिकतम भएको व्यनि वम िेपमल सिकमिको कम्पनि दतमग ऐि वर्ोनजर् 

दतमग भएको प्रमइभेट वम पनललक नलनर्टेड कम्पनिले "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको 

इजमजत पत्रकम लमनर् निवेदि ददि सके्नछ । 

३. यस कमयगनवनिर्म उल्लेनखत कुिै पनि वुाँदम िेपमल सिकमिले जमरि र्िेको ऐि, नियर्  कमिुि 

साँर् बमनिएको िकर्म िेपमल सिकमिकै ऐि, नियर्  कमिुि वर्ोनजर् िै हुिेछ । 

 

ख         घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्रकम लमनर् आबश्यक र्मपदण्ड  

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र ि इजमजमत पत्र िमर्समिीकम लमनर् कनम्तर्म 

अिुसूनच  " क "वर्ोनजर्को रे्नशििी तथम औजमि ि अिुसूची "ख "वर्ोनजर्को जिशनिको 

र्मपदण्ड पुिम भएको हुिु पिेछ। 

र्          आबश्यक धयिूतर् जिशनि  

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र ि इजमजत पत्र िमर्समिीकम लमनर् निवेदकले 

तपनसल वर्ोनजर् व्योिोिमको िोटिी पनललक बमट प्रर्मनणत कर्गचमिी नवविण निवेदि समथ 

संलग्न र्िुग पिेछ । 

नस.िं. िमर् ि 

ठेर्मिम 

शैनक्षक 

योग्यतम 

पद कमयग अवनि 

     



घ आबश्यक धयिूतर् र्ेनशििी तथम औजमि 

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र ि इजमजमत पत्र िमर्समिीकम लमनर् निवेदकले 

तपनसल वर्ोनजर् व्योिोिमको रे्कमनिकल इनधजनियिको नसफमरिस एवर् िोटिी पनललक बमट 

प्रर्मनणत रे्नशििी तथम औजमिको नवविण निवेदि समथ संलग्न र्िुग पिेछ । 

नस.िं. नवविण रू्ल्य खरिद 

नर्नत 

संख्यम 

     

ङ आबश्यक धयिूतर् बैंक र्ौज्दमत 

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्रकम लमनर् रु ३,००,०००।०० विमविको िर्द वम 

बैंक के्रनडट उपललि ििकेो प्रर्मण पेश र्िुग पिेछ । 

च इजमजत पत्र नसफमिीस सनर्नत 

१. lqj]0fL  िर्िपमनलकम, िर्ि कमयगपमनलकमको कमयमगलय लमई "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको 

ियमाँ इजमजत पत्र ि इजमजत पत्र िमर्समिी र्िगकम लमनर् अिुसूनच – र् वर्ोनजर्को "घ" 

वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र नसफमरिस सनर्नत र्ठि र्रििेछ । 

२. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र नसफमरिस सनर्नतले प्रमप्त निवदेि तथम अधय 

नवविणिरुको अध्ययि र्रि इजजमत पत्रकम लमनर् िर्ि कमयगपमनलकमको कमयमगलय लमई ७ 

ददि नभत्र नसफमरिस र्िुग पिेछ । नसफमरिस सनर्नतको नसफमरिसकम आिमिर्म िर्ि 

कमयगपमनलकमको निणगय वर्ोनजर् निर्मगण व्यवसमयको ियमाँ इजमजत पत्र जमरि र्रििेछ । 

छ दतमग ,िनवकिण ,िमर्समिी तथम खमिेज शलु्क  

चमलु आर्थगक वर्ग २०७४।०७५ कम लमनर् "घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र 

सम्बधिर्म देिमय वर्ोनजर्को शुल्क नििमगिण र्िे ि अर्मनर् आर्थगक वर्ग देनख िर्ि सभमले 

पमरित र्िे वर्ोनजर्को शुल्क लमरु् हुिेछ ।  

१. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र दतमग शुल्क रु १५,०००।००  

२. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र िकवमलमको िमर्र्म िमर्समिी शुल्क रु 

३,०००।०० 

३. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र िकवमलम वमिकेको िमर्र्म िमर्समिी शुल्क 

रु ७,०००।०० 

४. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र िनवकिण शुल्क रु २,५००।०० असोज 

र्समधत नभत्र  

५. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र िनवकिण शुल्क रु ५,०००।००  चैत्र र्समधत 

नभत्र  

६. "घ" वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र खमिेज  शुल्क रु २,५००।०० असोज र्समधत 

नभत्र  

ज इजमजत पत्र िद्द र्िग सके्न 

 lqj]0fL िर्िपमनलकम ,िर्ि कमयगपमनलकमको कमयमगलयले देिमय वर्ोनजर्को अवस्थमर्म िर्ि 

कमयगपमनलकमको कमयमगलयबमट जमरि भएको इजमजत पत्र िद्द र्िग सके्नछ । ति यसिी इजजमत 

पत्र िद्द र्िग अनघ सम्बनधित पक्ष लमई स्पनिकिणको र्ौकम ददइिेछ। 

१. प्रचनलत कमिुि वर्ोनजर् तोदकएको अवमनछछत कृयमकलमपर्म सिभमनर् भएको प्रर्मनणत 

भएर्म 



२. कमयगनवनि अिुसमि तोकेको धयूितर् जिशनि ि रे्नशििी तथम औजमिको सुनिनितम र्िेको 

िपमइएर्म 

३. समवगजनिक खरिद अिुर्र्ि कमयमगलयको कमलोसूनचर्म पिेर्म 

४. अधय सिकमिी कमयगलमय बमट आबश्यक प्रर्मण सनित इजमजत पत्र िद्द र्िग नसफमरिस भई 

lqj]0fL  िर्िपमनलकम, िर्ि कमयग पमनलकमको कमयमगलयले र्िमनसव ठमिेर्म 

५. लर्मतमि नति वर्ग सम्र् इजमजत पत्र िनवकिण िर्िेर्म  

ि पिुिमवलोकि  

यस कमयगनवनि वर्ोनजर् इजमजत पत्र िद्द र्िेको नवर्यर्म निर्मगण व्यवसमयी लमई नचत 

िबुिेर्म पुििमवलोकिकम लमनर् lqj]0fL िर्िपमनलकम ,िर्ि कमयगपमनलकमको कमयमगलयर्म निवेदि 

र्िग सके्नछ ि lqj]0fL  िर्िपमनलकम ,िर्ि कमयगपमनलकमको कमयमगलय बमट भएको निणगय िै अनधतर् 

निणगय र्मधय हुिेछ । 

अिसुनूच  - क 

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्रकम लमनर् आबश्यक धयूितर् रे्नशििी तथम 

औजमिको नवविण 

नस.िं. रे्नशििी 

तथम 

औजमिको 

नवविण 

धयूितर् 

आबश्यक 

संख्यम 

कैदफयत 

१ कंदक्रट 

नर्क्सचि 

१ रे्नशििी तथम औजमि 

खरिद र्िेको भ्यमट नवलको 

प्रर्मनणत प्रनतनलनप ि 

उपकिणिरु चमलु 

अवस्थमर्म ििकेो भनि 

रे्कमनिकल इनधजनियिले 

नसफमरिस र्िेको प्रर्मनणत 

प्रनतनलनप पेश र्िुग पिे । 

२ भमइबे्रटि २ 

३ पम्प २ 

४ लेवल र्नसि १ 

अिसुनूच  - ख 

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्रकम लमनर् आबश्यक धयूितर् जिशनिको नवविण 

नस. 

िं. 

जिशनिको 

नवविण 

धयूितर् 

आबश्यक  

संख्यम 

कैदफयत 

१ नसनभल 

इनधजनियि 

१ कर्गचमिीिरुकोशैनक्षक 

योग्यतम को प्रर्मनणत 

प्रनतनलनप तथम निजिरु 

साँर्को सम्िौतम तथम 

नियुनि पत्रको 

प्रर्मनणत प्रनतनलनप पेश 

र्िुग पिे । 

२ नसनभल सब 

इनधजनियि 

१ 

३ प्रशमसि सिमयक १ 

४ लेखम सिमयक १ 

 

 



अिसुनूच  - र् 

"घ "वर्गको निर्मगण व्यवसमयको इजमजत पत्र  नसफमरिस सनर्नत 

प्रशमसि शमखम प्ररु्ख 

योजिम तथम प्रमनवनिक शमखम प्ररू्ख 

िमजश्व शमखम प्ररु्ख 

    नसफमरिस सनर्नतले आबश्यकतम अिुसमि अधय व्यनििरु लमई आर्नधत्रत र्िग सके्न छ । 
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