
गोलन्जोर गाउँपाललकाको 
“घ” वगगको लिर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कायगववलध २०७७ 

पाररत लर्लतिः २०७७।०२।११ 

स्थािीय स्तरको ववकास लिर्ागणर्ा लिजजक्षेत्रको ज्ञाि र ववषेशज्ञतालाई उपयोग गिग तथा सावगजलिक 
खरीदको रू्लभतू ववशेषताहरुलाई अक्षुण राखी सावगजलिक लिर्ागणको क्षेत्रर्ा पारदजशगता, स्वच्छता, 
ईर्ान्दारीता, जवाफदेहीता, ववश्वसलियता तथा भेदभाव रवहत प्रलतस्पधाग तथा श्रोत साधिको उच्चतर् 
उपयोग जस्ता उद्धेश्यहरु हालसल गिग सावगजलिक लिर्ागणर्ा लिजजक्षेत्रको सहज पहुँचको लालग 
स्थािीय सरकार संचालि ऐि, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ (१०) ले ददएको 
अलधकार प्रयोग गरी गोलन्जोर गाउपाललकाले यो कायगववलध जारी गरेको छ । 

 

(१) इजाजतपत्र प्राप्त िगरी सावगजलिक लिर्ागण कायग गिग िहिुे :  
प्रचललत कािूिर्ा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहेक यस कायगववलध बर्ोजजर् इजाजतपत्र प्राप्त 
िगरी “घ” वगगको लिर्ागण व्यवसायीको िार्बाट कसैले पलि सावगजलिक लिर्ागण कायग गिग 
गराउि हुँदैि । 

 

(२) िया ँइजाजतपत्र सम्वन्धी व्यवस्था : 
(१) सावगजलिक लिर्ागण कायग गिग चाहिे लिर्ागण व्यवसायीले अिसूुची–१ बर्ोजजर्को 
ढाँचार्ा सावगजलिक लिर्ागण कायग गिग इजाजतपत्रको लालग यस गोलन्जोर गाउँपाललकाको 
कायागलयर्ा प्ररू्ख प्रशासकीय अलधकृत सर्क्ष दरखास्त ददि ुपिेछ ।  

 

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् पिग आएका दरखास्तहरु प्ररू्ख प्रशासकीय अलधकृतले 
अिसूुची–५ वर्ोजजर्को  योग्यता भए÷िभएको सम्वन्धर्ा लसलभल ईजन्जिीयर÷सव 
ईजन्जिीयर सवहत सदस्य भएको सलर्लतवाट जाँचवझु गराउि ुपिेछ । 

  

(३) दफा (२) को उपदफा (२) अिसुारको सलर्लतले गरेको लसफाररस सवहत प्ररू्ख 
प्रशासकीय अलधकृतले इजाजतपत्र प्रदाि गिे लिणगयकालालग कायगपाललकाको वैठकर्ा पेश 
गिुगपिे छ । 

 

(४) उपदफा (२) बर्ोजजर् सलर्लतको लसफाररस सवहत न्यिुतर् योग्यता पगेुका लिर्ागण 
व्यवसायी फर्ग ÷कम्पिीहरुको इजाजतपत्र कायगपाललकाको लिणगय वर्ोजजर् गोलन्जोर  
गाउँपाललकाको प्ररू्ख प्रशासकीय अलधकृतले इजाजतपत्र बापत अिसूुची–२ बर्ोजजर्को 
दस्तरु ललई लिजलाई अिसूुची–३ बर्ोजजर्को ढाँचार्ा इजाजतपत्र प्रदाि गिेछ ।  

 

(३) इजाजतपत्रको अवलध र िवीकरण : 



(१) दफा २ बर्ोजजर् प्रदाि गररएको इजाजतपत्र दफा ४s बर्ोजजर् खारेज भएको वा 
प्रचललत कािूिर्ा अन्यथा व्यवस्था भएको अबस्थार्ा बाहेक चाल ुआलथगक वषगको अन्यसम्र् 
र्ात्र र्ान्य रहिेछ ।  

 

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त भएका प्ररत्येक लिर्ागण व्यवसायीले 
इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त भएको ३ र्वहिा लभत्र प्रचललत कािूि बर्ोजजर् संघ, प्रदेश र 
स्थािीय तहलाई लतिुगपिे कर लतरी सकेको प्रर्ाण स्वरुप सम्बजन्धत संघीय÷प्रदेश÷स्थािीय 
कर कायागलयबाट प्राप्त करचकु्ता प्रर्ाणपत्र तथा फर्ग वा कम्पिीको दताग िववकरण सवहत 
सम्वजन्धत गाउँपाललकावाट अिसूुची–२ वर्ोजजर्को दस्तरु लतरी िववकरण गराउि ुपिेछ । 
इजाजत पत्र िववकरण गिग  गोलन्जोर  गाउँपाललकार्ा कागजात पेश गदाग अिसूुची–४ 
वर्ोजजर्को पास वकु भरी अजघल्लो आलथगक वषगकोेे सो फर्ग वा कम्पिीले आफुले गरेको 
कायगहरुको अद्यावलधक वववरण सरे्त पेश गिुग पिे छ । यसरी अिसूुची–४ वर्ोजजर्को 
पास वकु वववरण अद्यावलधक िगिे फर्ग वा कम्पिीको इजाजत पत्र िववकरण गिग 
गोलन्जोर  गाउँपाललका वाध्य हिुेछैि ।   

 

(३) उपदफा (२) बर्ोजजर्को म्याद िाघेको छ र्वहिालभत्र सबै प्रकृया परुा गरी 
इजाजतपत्र िवीकरण गराउि चाहिे लिर्ागण व्यवसायीले िववकरण गिे र्ाग गरेर्ा 
अिसूुची–२ बर्ोजजर्को थप दस्तरु ललई प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृतले इजाजतपत्र िवीकरण 
गरीददिेछ ।  

 

(४)  इजाजतपत्रको खारेजी : 
(१) देहायको अवस्थार्ा गोलन्जोर गाउँपाललकाले लिर्ागण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज 
गिग सक्िेछ:  

 

(क) झठु्ठा वववरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रर्ाजणत भएर्ा, 
 

(ख) सावगजलिक लिर्ागण कायग गिे वा गिग पाउि े उदे्दश्यले िेपाल सरकार तथा संगदठत 
संस्थार्ा झठु्ठावववरण पेश गरको सम्वजन्धत लिकायवाट लेजख आएर्ा,  

 

(ग) सावगजलिक लिकायसंग भएको सम्झौता वर्ोजजर् कायग सम्पन्न िगरेको वा सम्झौताको 
गजम्भर उल्लंघि भएको सम्वजन्धत लिकायवाट लेजख आएर्ा । 

 

(२) उपदफा (१) बर्ोजजर् इजाजतपत्र खारेज गिुग अजघ सम्बजन्धत लिर्ागण व्यवसायीलाई 
स्पष्टीकरण पेश गिग र्िालसब र्ावफकको र्ौका ददइिे छ ।  

 



(३) दफा ३ को उपदफा (३) बर्ोजजर्को म्यादलभत्र िवीकरण िभएको इजाजतपत्र स्वतिः 
खारेज हिुेछ ।  

 

(४) उपदफा (१) वा (३) बर्ोजजर् इजाजतपत्र खारेज भएकोर्ा गोलन्जोर गाउँपाललकाले 
त्यसको जािकारी सम्बजन्धत फर्ग वा व्यजक्त वा क्रम्पिी दताग गिे कायागलयलाई ददिेछ ।  

 

(५)  इजाजतपत्रको प्रलतललपी ददिे व्यवस्था : 
 

कुिै लिर्ागण व्यवसायीले इजाजतपत्र हराए वा िालसएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रलतललपी 
पाउि लिवेदि गरेर्ा अिसूुची–२ बर्ोजजर्को दस्तरु ललई इजाजतपत्रको प्रलतललपी ददि ु
पिेछ । 

(६)  इजाजतपत्र िार्सारी ददिे व्यवस्थािः कुिै लिर्ागण व्यवसायीले इजाजत पत्र िार्सारी ददि/ललि 
चाहेर्ा अिसुचुी २ बर्ोजजर्का ललई प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृतले िार्सारी गररददिपुिे छ । 

 

(७)  प्रचललत कािूि बर्ोजजर् हिुे : 
यस कायगववलधर्ा लेजखए जलत यसै बर्ोजजर् र अन्यको हकर्ा प्रचललत कािूि बर्ोजजर् 
हिुेछ । 

 

(८)  बचाउिः  
यस अजघ प्रचललत कािूि बर्ोजजर् दताग भएका ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी फर्ग तथा 
कम्पिीहरुलाई ददइएको इजाजतपत्रहरु यसै कायगववलध बर्ोजजर् ददइएको र्ालििेछ । 
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अिसुचुी–५ 

“घ” वर्रगगको लिर्ागण व्यवसायीको लालग आवश्यक योग्यता 

१. आलथगक क्षर्ता : प्राईभेट वा पजललक लललर्टेड कम्पिी वा साझेदारी फर्गको रुपर्ा घटीर्ा पाँच 
लाख रुपैयाँको चाल ुपूजँी देखाई उद्योग ववभागर्ा दताग भएको हिु ुपिेछ । 

२. र्खु्य जिशजक्त वववरण : र्ान्यता प्राप्त जशक्षण संस्थाबाट लसलभल इजन्जलियरीङ ववषयर्ा 
कजम्तर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणग एक जिा प्राववलधक, कुिै पलि ववषयर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणग एक 
जिा प्रशासलिक र वाजणज्य शास्त्र÷अथगशास्त्रर्ा प्रर्ाणपत्र तह उत्तीणग एक जिा जिशजक्तको सेवा पूरा 
सर्य प्राप्त हिुे व्यवस्था हिु ुपिेछ । 

३. रे्शीि र उपकरण : 

(क) विपर /टयाक्टर (एक थाि) 

(ख) लर्क्सर (एक थाि) 

(ग) वाटर पम्प (तीि थाि) 

(घ) भाइबेे्रटर (तीि थाि) 

द्रष्टव्य : 

१. उपकरणको िार्ावली पेश गदाग उपकरणको स्वालर्त्वको प्रर्ाणपत्रका साथै बीर्ा गरेको 
कागजातहरु पेश गिुग पिेछ । 

२. र्ालथ उजल्लजखत याजन्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थार्ा भएको कुरा रे्कालिकल ईजन्जलियररङ 
ववषयर्ा कम्तीर्ा स्िातक तहको शैजक्षक योग्यता भएको िेपाल ईजन्जलियसग एशोलसएशिको सदस्यता 
प्राप्त रे्कालिकल ईजन्जलियरले प्रर्ाजणत गरेको हिु ुपिेछ । 

३. र्ालथ उजल्लजखत यन्त्र उपकरणहरु दताग भएको लर्लतले घटीर्ा दईु वषगसम्र् बेचलबखि गिगपाइिे 
छैि । 

४. पन्र वषग भन्दा बढी परुािो यन्त्र उपकरणहरु लिर्ागण व्यवसायीको स्तर बवृद्ध तथा ियाँ दताग 
हिुे प्रयोजिको लालग र्ान्य हिुे छैि । 


