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शिवराज नगरपालिकाको घ वगगको लनर्ागण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्वशधि कायगववलि 
(पवििो संसोिन),२०७९ 

 

 

घ वगगको लनर्ागण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्वधिी कायगववलि, २०७५ िाई संिोिन गनग बाञ्छनीय 
भएकोिे नगर कायगपालिकाबाट देिाय अनसुार संसोिन गररएको छ । 

 
 

दफा/उपद
फा/अनसुचुी 

साववक व्यवस्था अब कायर् भएको व्यवस्था 
संसोिन/थप/

खारेज 

 

 

 

दफा २ को 
उपदफा 
(४) 

उपदफा (२) बर्ोशजर् सलर्लतको 
लसफारर सवित धयनुतर् योग्यता पगेुका 
लनर्ागण व्यवसायी फर्ग/कम्पनीिरुको 
इजाजतपत्र कायगपालिकाको लनणगय 
बर्ोशजर् नगरपालिकाको प्ररू्ख 
प्रिासकीय अलिकृतिे इजाजतपत्र 
बापत अनसूुची-२ बर्ोशजर्को दस्तरु 

उपदफा (२) बर्ोशजर् सलर्लतको 
लसफाररस सवित धयनुतर् योग्यता पगेुका 
लनर्ागण व्यवसायी फर्ग/कम्पनीिरुको 
इजाजतपत्र कायगपालिकाको लनणगय 
बर्ोशजर् नगरपालिकाको प्ररू्ख 
प्रिासकीय अलिकृतिे इजाजतपत्र बापत 
आलथगक ऐनर्ा व्यवस्था भए बर्ोशजर्को 

 

 

संसोिन 
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लिई लनजिाई अनसूुची-३ बर्ोशजर्को 
ढााँचार्ा इजाजतपत्र प्रदान गनेछ । 

दस्तरु लिई लनजिाई अनसूुची-३ 
बर्ोशजर्को ढााँचार्ा इजाजतपत्र प्रदान 
गनेछ । 

 

 

 

 

 

दफा ३ को 
उपदफा 
(२) 

उपदफा(१) बर्ोशजर् इजाजतपत्रको 
अवलि सर्ाप्त भएका प्रत्येक लनर्ागणिे 
व्यवसायी इजाजतपत्रको अवलि सर्ाप्त 
भएको ३ र्विना लभत्र प्रचलित कानून 
बर्ोशजर् संघ,प्रदेि र स्थानीय तििाई 
लतनुगपने कर लतरी सकेको प्रर्ाण स्वरुप 
सम्बशधित संघीय/प्रदेि/स्थानीय कर 
कायागियबाट प्राप्त कर चकु्ता प्रर्ाणपत्र 
तथा फर्ग वा कम्पनीको दताग नववकरण 
सवित सम्वशधित नगरपालिकाबाट 
अनसूुची-२ बर्ोशजर्को दस्तरु लतरी 
नववकरण गराउन ुपनेछ ।इजाजत पत्र 
नववकरण गनग नगरपालिकार्ा कागजात 
पेि गदाग अनसूुची-४ बर्ोशजर्को पास 
वकु भरी अशघल्िो आलथगक वर्गको सो 
फर्ग वा कम्पनीिे आफुिे गरेको 
कायगिरुको अध्यावलिक वववरण सरे्त 
पेि गनुग पने छ ।यसरी अनसूुची-४ 
बर्ोशजर्को पास वकु वववरण 
अध्यावलिक नगने फर्ग वा कम्पनीको 
इजाजत पत्र नववकरण गनग 
नगरपालिका बाध्य िनेु छैन । 

उपदफा(१) बर्ोशजर् इजाजतपत्रको 
अवलि सर्ाप्त भएका प्रत्येक लनर्ागण 
व्यवसायीिे इजाजतपत्रको अवलि सर्ाप्त 
भएको ३ र्विना लभत्र प्रचलित कानून 
बर्ोशजर् संघ,प्रदेि र स्थानीय तििाई 
लतनुगपने कर लतरी सकेको प्रर्ाण स्वरुप 
सम्बशधित संघीय/प्रदेि/स्थानीय कर 
कायागियबाट प्राप्त कर चकु्ता प्रर्ाणपत्र 
तथा फर्ग वा कम्पनीको दताग नववकरण 
सवित सम्वशधित नगरपालिकाबाट 
आलथगक ऐनर्ा व्यवस्था भए बर्ोशजर्को 
दस्तरु लतरी नववकरण गराउन ु पनेछ 
।इजाजत पत्र नववकरण गनग 
नगरपालिकार्ा कागजात पेि गदाग 
अनसूुची-४ बर्ोशजर्को पास वकु भरी 
अशघल्िो आलथगक वर्गको सो फर्ग वा 
कम्पनीिे आफुिे गरेको कायगिरुको 
अध्यावलिक वववरण सरे्त पेि गनुग पने 
छ ।यसरी अनसूुची-४ बर्ोशजर्को पास 
वकु वववरण अध्यावलिक नगने फर्ग वा 
कम्पनीको इजाजत पत्र नववकरण गनग 
नगरपालिका बाध्य िनेु छैन । 

 

 

 

 

संसोिन 

दफा ३ को 
उपदफा 
(३) 

उपदफा(२) बर्ोशजर्को म्याद नाघेको 
छ र्विना लभत्र सबै प्रकृया परुा 
इजाजतपत्र गरी नवीकरण गराउन 
चािने लनर्ागण व्यवसायीिे नववकरण 
गने र्ाग गरेर्ा अनसूुची-२ 
बर्ोशजर्को थप दस्तरु लिई प्रर्खु 
प्रिासकीय अलिकृतिे इजाजतपत्र 
नवीकरण गरीददनेछ । 

उपदफा(२) बर्ोशजर्को म्याद नाघेको 
६ र्विना लभत्र सबै प्रकृया परुा गरी 
इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चािने 
लनर्ागण व्यवसायीिे लनवेदन गरेर्ा 
आलथगक ऐनर्ा व्यवस्था भए बर्ोशजर्को 
थप दस्तरु लिई प्रर्खु प्रिासकीय 
अलिकृतिे इजाजतपत्र नवीकरण 
गरीददन सक्नेछ । 

 

संसोिन 

दफा ४ को 
उपदफा 

उपदफा (१) वा (३) बर्ोशजर् 
इजाजतपत्र खारेज भएको 

उपदफा (१) वा (३) बर्ोशजर् 
इजाजतपत्र खारेज भएर्ा नगरपालिकािे 

 

संसोिन 
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(४) नगरपालिकािे त्यसको जानकारी 
सम्वशधित फर्गवा व्यक्ती वा कम्पनी 
दताग गने कायागियिाई ददनेछ । 

त्यसको जानकारी सम्वशधित फर्ग वा 
कम्पनी दताग गने कायागियिाई ददनेछ 
। 

 

 

 

 

दफा ५ 

इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददने व्यवस्था 
: 
कुनै लनर्ागण व्यवसायीिे इजाजतपत्र 
िराए वा नालसएको कारणबाट 
इजाजतपत्रको प्रलतलिपी पाउन लनवेदन 
गरेर्ा अनसूुची-२ बर्ोशजर्को दस्तरु 
लिई इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददन ु
पनेछ । 

इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददने व्यवस्था : 
कुनै लनर्ागण व्यवसायीिे इजाजतपत्र 
िराए वा नालसएको कारणबाट 
इजाजतपत्रको प्रलतलिपी पाउन लनवेदन 
गरेर्ा आलथगक ऐनर्ा व्यवस्था भए 
बर्ोशजर्को दस्तरु लिई इजाजतपत्रको 
प्रलतलिपी ददन ुपनेछ । 

 

संसोिन 

 

 दफा ६ : 
इजाजतपत्रको ठाउाँसारी सम्वशधि 
व्यवस्था : 
(१) कुनै लनर्ागण व्यवसायी/फर्गिे यस 

कायगववलि बर्ोशजर् प्राप्त इजाजतपत्र 
अधयत्र कुनै पालिकार्ा ठाउाँसारी 
गरी िैजान चािेर्ा प्रर्खु 
प्रिासकीय अलिकृत सर्क्ष लनवेदन 
गनुगपनेछ । 

(२) उपदफा)१( बर्ोशजर् पेि िनु 
आएका दरखास्त उपर प्रर्खु 
प्रिासकीय अलिकृतिे जााँचबझु र 
छानलबन गरी आलथगक ऐनर्ा 
व्यवस्था भए बर्ोशजर्को दस्तरु 
लिई ठाउाँसारी गनग सक्नेछ । 

(३) अधय कुनै पालिकाबाट प्राप्त घ 
वगगको लनर्ागण व्यवसायी 
इजाजतपत्र यस पालिकार्ा 
ठाउाँसारीको िागी ररत पयुागई 
आएर्ा प्रर्खु प्रिासकीय 
अलिकृतिे अनसूुची -५ बर्ोशजर्को 
योग्यता भए/ नभएको सम्वधिर्ा 

लसलभि ईशधजनीयर/सव इशधजनीयर 
सवित सदस्य भएको सलर्लतबाट 
जााँचबझु गराई आलथगक ऐनर्ा 
व्यवस्था भए बर्ोशजर्को दस्तरु 
लिई ठाउाँ सारी गरी साववक 
इजाजतपत्र शखची  नयााँ इजाजतपत्र 

 

          

 

 

थप 

 

(साववक दफा 
६ िाई दफा 
८ बनाई  
दफा ६ र्ा 
ठाउाँसारी 
सम्वशधि 
व्यवस्था 
राशखएको ।) 
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जारी गनग सक्नेछ । 

(४) उपदफा )३( बर्ोशजर् ठाउाँसारी 
भइजारी भएका इजाजतपत्र 
सम्वशधि अधय व्यवस्था यसै 
कायगववलि बर्ोशजर् िनेुछ । 

 

 

 दफा ७: 
इजाजतपत्रको नार्सारी सम्वशधि 
व्यवस्था : 
(१) कुनै लनर्ागण व्यवसायी/फर्गिे यस 

कायगववलि बर्ोशजर् प्राप्त इजाजतपत्र 
एकाघरको पररवार वा अरु 
कसैिाई नार्सारी गरी ददन/लिन 
ररत पयुागई आएर्ा प्रर्खु 
प्रिासकीय अलिकृतिे औशचत्यता 
िेरी आलथगक ऐनर्ा व्यवस्था भए 
बर्ोशजर्को दस्तरु लिई नार्सारी 
गरर ददन सक्नेछ । तर त्यसरी 
नार्सारी गदाग नार्सारी भई जाने 
व्यक्ती/फर्ग साँग कायगववलिको 
अनसूुची -५ बर्ोशजर् घ वगगको 
लनर्ागण व्यवसायीको िागी 
आवोयक योग्यता पगेुको िुुन ु

पनेछ । 

थप 

 

(साववक दफा 
७ िाई दफा 
९ बनाई  
दफा ७ र्ा 
नार्सारी  
सम्वशधि 
व्यवस्था 
राशखएको ।) 

 

 दफा ८: 
प्रचलित कानून बर्ोशजर् िनेु : 
यस कायगववलिर्ा िेशखए जलत यसै 
बर्ोशजर् र अधयको िकर्ा प्रचलित 
कानून बर्ोशजर् िनेुछ । 

 

साववक दफा 
६ िाई दफा 
८ बनाईएको 
। 

 

 दफा ९: 
बचाउ : 
यस अशघ प्रचलित कानून बर्ोशजर् दताग 
भएका ठेक्का वधदोवस्ती सम्वधिी फर्ग 
तथा कम्पनीिरुिाई ददइएको 
इजाजतपत्रिरु यसै कायगववलि बर्ोशजर् 
ददइएको र्ालननेछ । 

 

साववक दफा 
७ िाई दफा 
९ बनाईएको 
। 

 

अनसूुची-२ 

 

कायगववलि बर्ोशजर् प्रदान गररने 
ईजाजतपत्रको , इजाजतपत्र जारी, 

अनसूुची-२ 

कायगववलि बर्ोशजर् प्रदान गररने ईजाजत 

 

अनसूुची-२ 
र्ा साववकर्ा 
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नवीकरण, नवीकरण थप र प्रलतलिपी 
दस्तरुको व्यवस्था रिेको । 

पत्रर्ा नया इजाजतपत्र जारर, नवीकरण 
, प्रलतलिपी, ठाउाँसारी र नार्सारी 
िगायतको दस्तरु आलथगक ऐनर्ा 
व्यवस्था भए अनसुार िनेुछ । 

भएको सवै 
व्यवस्था 
खारेज गरी 
नयााँ व्यवस्था 
राशखएको । 

अनसूुची-५ 

३  को (ग) : त्जभयर्यशततभरीभखभl 

:बअजतिभ (एक सेट 

द्रष्टव्य : 
१. उपकरणको नार्ाविी पेि गदाग 

उपकरणको स्वालर्त्वको 
प्रर्ाणपत्रका साथै बीर्ा गरेको 
कागजातिरु पेि गनुग पनेछ । 

४. पधर वर्ग भधदा बढी परुानो यधत्र 
उपकरणिरु लनर्ागण    
व्यवसायीको स्तर बवृिदतागतथा 
नयिनेु प्रयोजनको िालग र्ाधय िनेु 
छैन । 

३  को (ग) : Theodolite/Level 

Machine (एक सेट) 

द्रष्टव्य : 
१. उपकरणको नार्ाविी पेि गदाग 

उपकरणको स्वालर्त्वको 
प्रर्ाणपत्रका साथै बीर्ा गरेका 
कागजातिरु पेि गनुग पनेछ । 

४. पधर वर्ग भधदा बढी परुानो यधत्र 
उपकरणिरु लनर्ागण    
व्यवसायीको स्तर बवृि तथा नयााँ 
दताग िनेु प्रयोजनको िालग र्ाधय 
िनेु छैन । 

संसोिन 

 

प्रमाणिकरि णमणि : २०७९।०४।१८ गिे  

 

आज्ञाल े

गिशे प्रसाद अर्ााल 

प्रमखु प्रशासकीर् अणिकृि 


