
 

 

स्थानीय राजपत्र 
फेदाप गाउपालऱकाद्वारा प्रकाशित 

खण्ड १) पोक्ऱावाङ, नपेाऱ,मलिर ६ गते २०७५ िाऱ 

भाग २ 
स्थानीय िरकार 

प्रदेि नं. १, पोक्ऱावाङ, नपेाऱ 
फेदाप गाउँकायाापालऱकाको कायााऱय 

 

घ वगगको ननममगण व्यवसमयी आजमजत पत्र सम्बनधध कमयगनवधी 

स्थमनीय स्तरको नवकमस ननममगनमम नननज क्षेत्रको ज्ञमन र नवशषेज्ञतमलमइ ईपयोग गनग तथम समवगजमननक खररदको 

मलुभतु नबशेषतमलमइ ऄक्षुण रमखी समवगजननक ननममगणको क्षेत्रमम पमरदनशगतम, स्वच्छतम, इममधदमरीतम, 

जवमफदनेहतम, नवश्वसननयतम तथम भदेभम रनहत प्रनतस्पधमग तथम श्रोत समधनको ईच्चतम ईपयोग जस्तो ईदशे्यहरु 

हमनसल गनग समवगजननक ननममगणमम नननजके्षत्रको सहज पहुचको लमगी स्थमनीय सरकमर सचमलन ऐन, २०७४ को 

दफम ११ को ईपदफम २ को छ (१०) ले नदएको ऄनधकमर प्रयोग गरी फेदमप गमईँकमयगपमनलकमको नमनत 

२०७५।०८।०६ गतेको बैठकले यो कमयगनवधी जमरी गरेको हो । 

१) आजमजत पत्र प्रमप्त नगरी समवगजननक ननममगण कमयग गनग नहुने । 

प्रचनलत कमननुमम ऄधयथम व्यवस्थम भएको वमहके यस कमयगनवधी वमोनजम आजमजत पत्र प्रमप्त नगरी “घ” 

वगगको ननममगण व्यवसमयीको नमम बमट कसैले पनन समबगजननक ननममगण कमयग गनग गरमईन हुदनै । 

२) समवगजननक ननममगण कमयग गनग चमहमने ननममगण व्यवसमयीले ऄनसुचुी-१ वमोनजमको ढमँचममम प्रमप्त नगरी “घ” 

वगगको ननममगण व्यवसमयीको नमम वमट कसैले पनन समवगजननक ननममगण गनग गरमईन हदुनै । 

१. समवगजननक ननममगण कमयग चमहने ननममगण व्यवसमयीले ऄनुसचुी – १ बमोनजमको ढमँचममम समवगजननक 

ननममगण कमयग गनग आजमजत पत्रको लमगी यस  फेदमप गमईपमनलकमको कमयमगलयमम प्रमखु प्रशमसकीय 

ऄनधकृत समक्ष दरखमस्त नदन ुपनेछ । 



२. ईपदफम (१) बमोनजम पनग अएको दरखमस्तहरु प्रमखु प्रशमसकीय ऄनधकृतले ऄनसुचुी – ५  

वनमनजमको योग्यमतम भए / नभएको सम्बधधमम नसनभल आनधजननयर र सब आनधजननयर सहत सदस्य भएको 

सनमनतबमट जमचवझु गरमईन ुपनेछ । 

३. दफम (२) बमोनजम सनमनतको नसफमररस सनहत धयनुतम योग्यमतम पगुकेो ननममगण व्यवसमयी फमग / 

कम्पनीहरुको आजमजतपत्र कमयगपमनलकमको ननणगय वमोनजम फेदमप गमईपमनलकमको प्रमखु प्रशमसकीय 

ऄनधकृतले आजमजत पत्र बमपत ऄनसुचुी – २ बनमनजमको दस्तरु नलइ ननजलमइ ऄनसुचुी – ३ 

बमोनजमको ढमँचममम आजमजत पत्र प्रदमन गनेछ । 

३) आजमजत पत्रको ऄवनध र ननवकरण: 

१. दफम २ बनमनजम प्रदमन गररएको आजमजत पत्र दफम ४ बमोनजम खमरेज भएको वम प्रचनलत कमननुमम 

ऄधयथम व्यवस्थम भएको ऄबस्थममम बमहके चमल ुअनथगक वषगको ऄध्य सम्म ममत्र ममधय रहनेछ । 

२. ईपदफम (१) बमोनजम आजमजत पत्रको ऄवधी सममप्त भएको प्र्येक ननममगण व्यवसमयीले आजमजतपत्रको 

ऄवनध सममप्त भएको ३ मनहनम नभत्र प्रचनलत कमननु बमोनजम सघ,ं प्रदशे र स्थमननय तहलमइ नतनुग पने कर 

नतरर सकेको प्रममण स्वरुप सम्बनधधत सङघीय, प्रदशे, स्थमनीय कर कमयमगलयबमट प्रमप्त करचकु्तम प्रममणपत्र 

तथम फमग वम कम्पनीको दतमग ननवकरण सनहत सम्बनधधत फेदमप गमईपमनलकमवमट ऄननुसची २ 

वमोनजमको दस्तरु नतरर ननवकरण गरमईन ुपनेछ । आजमजत पत्र ननवकरण गनग गमईपमनलकममम कमगजमत 

पेश गदमग ऄनसुचुी - ४ बमोनजमको पमस बकु भरी ऄनघल्लो अनथगक वषगको सो फमरम वम कम्पनीले 

अफुले गरेको कमयगहरुको ऄद्यमवनधक नबबरण समेत पेश गनुग पनेछ । यसरी ऄनुसचुी - ४ बमोनजमको 

पमस वकु नववरण ऄद्यमवनधक नगने फमग वम कम्पनीको आजमजत पत्र ननवकरण गनग गमईपमनलकम वमध्य हुने 

छैन । 

३. ईप दफम (२) बमोनजमको म्यमद नमघकेो छ मनहनम नभत्र  सव ैप्रकृयम परुम गरी आजमजतम पत्र नवीकरण 

गरमईन चमहने ननममगण व्यबसमयीले ननममगण गनग ममग गरेको ऄनुसचुी -२ बमोनजमको थप दस्तुर नलइ प्रमखु 

प्रशमसकीय ऄनधकृतले आजमजत पत्र नवीकरण गनुग पनेछ । 

४) आजमजत पत्र खमरेजी 

१. दहेमय ऄवस्थममम गमईपमनलकमले ननममगण व्यबसमनयको आजमजत पत्र खमरेज गनग सक्ने छ । 

क) झटु्टो नववरण पेश गरी आजमजत पत्र प्रमप्त गरेको प्रममणीत भएमम  

ख) समवगजननक ननममगण कमयग गने वम गनग पमईने ईद्दशे्यले नेपमल सरकमर तथम सङगनठत संस्थममम झटुो 

नबबरण पेश गरेको सम्बनधधत ननकमय वमट लेनख अएमम  

ग) समवगजननक ननकमय सँग भएको सम्झौतम बमोनजम कमयग सम्पधन नगरेको वम सम्झौतमको गनम्भर 

ईल्लघन भएको सम्बनधधत ननकमय बमट लेखी अएमम । 

२. ईप दफम १ बमोनजम आजमजत पत्र खमरेज गनुग ऄनघ सम्बनधधत ननममगण ब्यबसमयीलमइ स्पनस्टकरण पेश गनग 

मनमनसब ममनफकको मौकम नदआनेछ । 

३. दफम ३ को ईपदफम ३ बमोनजमको आजमजत पत्र खमरेज भएको गमईपमनलकमले ्यसरी जमनकमरी सम्बनधधत 

फमग वम व्यनक्त वम कम्पनी दतमग गने कमयमगलय लमइ नदनेछ । 



५) आजमजत पत्र प्रनतनलनप नदने व्यबस्थम  

कुनै ननममगण ब्यबसमयीले आजमजत पत्र हरमए वम नमनसएको कमरण बमट आजमजत पत्रको प्रनतनलपी पमईन 

ननबेदन गरेमम ऄनसुचुी २ बमोनजमको दस्तरु नलइ आजमजत पत्रको प्रनतनलपी नदन ुपनेछ । 

६) प्रचनलत कमननु बमोनजम हुने : 

यस कमयगनबनधमम लेनखए जनत यसै बमोनजम र ऄधयको हकमम प्रचनलत कमननु बमोनजम हुनेछ । 

७) वचमई : 

यस ऄनघ प्रचनलत कमननु बमोनजम दतमग भऐकम ठेक्कम बस्दोबस्ती सम्बनधधत फमग तथम कम्पनी हरुलमइ 

नदआएको आजमजत पत्र यसै कमयगनबनध बमोनजम नदएको ममनननेछ । 

 

 

 

ऄनसुचुी १ 

कमयगनवनधको दफम २ को ईपदफम १ सग सम्बनधधत 

आजमजत पत्रको लमगी नदआने दरखमस्त 

नबषय: आजमजत पत्र पमई भधने बमरे । 

श्री........................................ 

यस ............. कमयमगलयको घ वगगको ननममगण ब्यबसमयी आजमजत पत्र सम्बनधध कमयगनबनध, २०७५ 

बमोनजम समवगजमननक ननममगण कमयग गनगकम लमगी आजमजत पत्र पमईन ननम्न नववरण भरर यो दरखमस्त पेश 

गररएको छ । 

१. कम्पनीको नबबरण : 

नमम:       ठेगमनम:   

आमले:      मोबमआल: 

२. कम्पनीको प्रकृनत: 

........................प्रमआभटे नल.                   ........................पनब्लक नल. 

३. सम्पकग को लमगी अनधकमररक ब्यनक्तको : 

नमम:      ठेगमनम:                    

आमले:      आमलेः 

४. कम्पनीको नबबरण: 

दतमग नं.:   ऄनधकृत पजुी:            दतमग नमनत:       जमरी पजुी: 

दतमग गने कमयगलयको नमम र ठेगमनम: 

५. आजमजत पत्र नलन चमहकेो बगग: 

६. सहुनहकरण हुन  चमहकेो समहु: 



७. अनथगक श्रोत नबबरण: 

 रकम नबनिय सस्थम वम बैकको नमम 

स्थमयी ओभरड्रमफ्ट   

मदु्दनत खमतम   

चनल्त खमतम   

बचत खमतम   

 

८. कममदमरको नबबरण: 

क) प्रमनबनधक 

ख) ऄप्रमनबनधक: 

ग) ऄधय: 

९. अफ्नो स्वमनम्वमम रहकेो ननममगण सम्बनधध समवमरी समधन मनेसनरी औजमरको नववरण: 

नस.न. नमम तथम 

नबबरण 

दतमग नं. क्षमतम सं. मलु्य खररद नमनत ऄधय 

व्यहोरम 

       

       

       

       

 

१०. यस ऄनघ सम्पधन गरेको कममको नबबरण: 

 

नस.न. ननममगण 

सम्बनधध 

कममको 

प्रकृनत 

कमम गरेको 

समल 

रकम ठेक्कमदमतम 

कमयमगलयको 

नमम 

कममको 

ऄबस्थम 

प्रनतशतमम 

      

      

      

      

      

      

 

११. कर चकु्तम गरेको कमगजमत: 

क) 



ख) 

ग) 

यस दरखमस्त फमरममम ईल्लेनखत सम्पणुग  नबबरण नठक छ समचो छ । झट्ठो ठहरे कमननु बमोनजम 

सहुलम बझुमईलम । 

ननममगण ब्यबसमयको छमप:    दस्तमखत: 

    नमनत: 

प्रमनवनधक कमगचमरी को certificate  को प्रनतनलपी तथम ननजको मजरुी नममम पेश गनुग पनेछ । 

 

ऄनसुचुी २ 

कमयगनवनध  को दफम २ को ईपदफम १ र ३ को ईपदफम ३ सग सम्बनधधत 

क्र.स. ननममगण 

ब्यबसमयीको 

नम्बर 

आजमजत पत्र 

नननबकरण दस्तरु 

आजमजत पत्र 

दस्तरु 

आजमजत पत्र थप 

दस्तरु 

आजमजत पत्र 

प्रनतनलनप दस्तरु 

१ घ १०००।- २०००।- २०००।- ५००।- 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ऄनसुची ३ 

कमयगनबनध को दफम २ को ईपदफम १ र ईपदफम ३ संग सम्धनधधत 

आजमजत पत्रको नमनुम 

फेदमप गमईँ पमनलकम 

गमईँ कमयगपमनलकमको कमयमगलय 

पोक्लमबमङ, तेह्रथमु 

१ नं. प्रदशे नेपमल 

आजमजत पत्र नं.:   नमनत: 

घ बगगकम ननममगण व्यबसमयी आजमजत पत्र सम्बधधी कमयगनबनध २०७५ को दफम ईपदफम ४ बमोनजम ननममगण 

व्यवसमय गनग ................नस्थत कमयमगलय भएको ...................................फमग वम कम्पननलमइ आजमजत  

पत्र प्रदमन गररएको छ । 

   आजमजत पत्र नदनेको: 

   दस्तखत: 

   नमम: 

   पद: 

   नमनत:    

  बिृमम बगग लेख्नहुोस । 

ननबकरण गने 

ऄनधकमरी  

ननबकरण गरेको 

नमनत 

ननबकरण बहमल 

गरेको ऄवनध 

ननबकरण दस्तरु 

भौचर नं र नमनत 

नवीकरण गने 

ऄनधकमरीको 

दस्तखत 

     

     

     

     



     

     

     

 

ऄनसुचुी ३ 

ननममगण ब्यबसमयी बमट भएकम समबगजमननक ननममगण कमयगको ऄनभलेख नबबरण (पमस बकु) 

क्र.स. अयोजनमको 

नमम 

सयकु्त 

ईपकरण 

को नमम 

(यदी 

भएमम) 

शयेर ठेक्कम 

नबबरण 

समवगजननक  

ननकमयको 

तफग  बमट 

हस्तमक्षर  

समय 

ऄवनध 

थप 

भएमम 

Variation 

को नबबरण 

प्रगनत 

नबबरण 

ठेक्कम 

सम्नधन 

नमनत र 

नबबरण 

    १.ठेक्कम 

रकम 

नमम: 

 

थप 

समय: 

१. 

variation  

पनछको 

contact 

amount  

सम्पधन 

रकम 

ऄनधतम 

ठेक्कम 

रकम: 

       नमम:  सम्पधन 

नमनत 

 

    २.सम्झौतम 

नमत 

पद: 

 

पद: १.Variation 

को ननणगय गने 

पदमनधकमरर 

को नमम 

 सम्पधन 

नमनत 

     हस्तमक्षर हस्तमक्षर:  सम्पधन %  

    ३.ठेक्कम 

ऄवनध 

  पद: नमम: नमम: 

     छमप ननणगय 

नमनत: 

हस्तमक्षर:  पद: 

      

 

 नमनत: 

छमप: 

पद: 

हस्तमक्षर: 

छमप: 

हस्तमक्षर 

छमप: 

 

 

 



 

ऄनसुची ५ 

“घ” बगगको ननममगण व्यबसमनयको लमगी अबश्यक योग्यतम 

१. अनथगक क्षमतम: प्रमआभटे वम पनब्लक नलनमटेड कम्पनी वम समझदेमरी फमगको रुपमम घनटमम पमँच लमख 

रुपैयमँको चमल ुपुँजी दखेमइ ईद्योग नबभमगमम दतमग भएको हुन ुपनेछ । 

२. मखु्य जनशनक्त नववरण: ममधयतम प्रमप्त नशक्षण सँस्थम बमट नसनभल आनधजननयररङ नबषयमम कनम्तमम प्रममण 

पत्र तह ईनतगण एक जनम प्रमनबनधक, कुनै पनन नवषयमम प्रममण पत्र तह ईनिणग एक जनम प्रशमसननक र 

वमनणज्य शमस्त्र र ऄथगशमस्त्रमम प्रममण पत्र तह ईनिणग गरेको एक जनम जनशनक्तको सेवम परुम समय प्रमप्त हुने 

ब्यबस्थम हुन पने छ । 

३. मनेसन र ईपकरण: 

क) निपर  / ट्यमक्टर १/१ थमन 

ख)  नमक्सर द१ थमन 

ग) Theodolite / level Machine १ सेट 

घ) वमटर पम्प ३ थमन 

ङ) भ्रमआब्रेटर  ३ थमन 

नोट: 

१. ईपकरणको नममवली पेश गदमग ईपकरणको स्वमनम्वको प्रममण पत्र समथै बीमम गरेको कमगजमतहरु 

पेश गनुग पनेछ । 

२. ममनथ ईल्लेनखत यमनधत्रक ईपकरणहरु नठक ऄबस्थममम भएको कुरम मकेमननकल आनधजननयररङ 

नबषयमम कनम्तमम स्नमतक तहको शनैक्षक योग्यतम भएको नेपमल आनधजननयसग एशोनसएशनको 

सदस्यतम प्रमप्त मकेमननकल आनधजननयरले प्रममणीत गरेको हुन ुपनेछ । 

३. ममथी ईल्लेनखत यधत्र ईपकरणहरु दतमग भएको नमनतले घनटमम दइु बषग सम्म वचेनबखन गनग पमआने छैन 

। 

४. पधर वषग भधदम वनढ परुमनो यधतर ईपकरणहरु ननममगण ब्यबसमयीले स्तर बनृद्द तथम नयम दतमग हुने 

प्रमयोजनको लमगी ममधय हुने छैन । 

 


