बुढीनधदा नर्रपाधिका

“घ” बर्गको व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कायगववधि, २०७५
प्रथम शंसोिन: २०७५।११।१८

धनमागण व्यवसायको व्यवस्थापन र ववस्तार र्नग बनेको कायगववधि
प्रस्तावना :
सावगजधनक धनमागण कायगमा आवश्यक र्ुणस्तर कायम राख्न धनमागण व्यवसायीहरुको प्रविगन तथा
ववकास र्री धनमागण व्यवसाय सं चािन र्ने सम्बधिमा आवश्यक व्यवस्था र्नग वाञ्छनीय भएकोिे ,
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोन्जम बुढीनधदा
नर्रपाधिकाको नर्र कायगपाधिकाबाट पाररत र्री यो कायगववधि िार्ु र्ररएको छ ।
पररच्छे द - १
प्रारन्म्भक
१. सं न्िप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस कायगववधिको नाम "बुढीनधदा नर्रपाधिकाको धनमागण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि
कायगववधि, २०७५ रहे को छ ।

(२) यो कायगववधि बुढीनधदा नर्रपाधिकाको नर्र कायगपाधिकाबाट पाररत भएपधछ नर्र िेत्र
धभत्र िार्ु हुनेछ ।
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसं र्िे अको अथग निार्ेमा यस ऐनमा :
क) "सावगजधनक धनमागण कायग" भन्नािे प्रचधित कानून बमोन्जम बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र
कायगपाधिकाद्वारा सम्पन्न र्ररने जुनसुकै प्रकारका धनमागण सम्बधिी कायग सम्झननु पछग र सो
शब्दिे पुनः धनमागण तथा ममगत सं भारको कायग समेतिाई जनाउँछ ।

ख) "धनमागण व्यवसायी" भन्नािे धनमागण व्यवसाय सं चािन र्ने उद्देश्यिे प्रचधित कानून बमोन्जम
दताग भएको फमग वा कम्पनी सम्झननु पछग ।
र्) "इजाजतपत्र" भन्नािे सावगजधनक धनमागण कायग र्नगको िाधर् दफा ४ बमोन्जम ददइने इजाजतपत्र
सम्झननुपछग ।
घ) "सं र्दित सं स्था" भन्नािे बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको आंन्शक स्वाधमत्व भएको
सं र्दित सं स्था सम्झननुपछग ।
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ङ) "प्राववधिक" भन्नािे सावगजधनक धनमागण कायगमा रे खदे ख र सुपररवेिण र्नग बुढीनधदा
नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिका तथा सम्बन्धित सं र्दित सं स्थाको तफगबाट खवटएको प्राववधिक
कमगचारी सम्झननु पछग ।
च) "र्ुणस्तर" भन्नािे सावगजधनक धनमागण कायग र्नग र्राउनको िाधर् आव्हान भएको प्रस्ताव अनुसार
प्रस्तावक र सो प्रस्तावको स्वीकृधतकतागको बीच भएको सम्झनौतापत्र वा त्यस्तो सम्झनौतापत्रको

अधभन्न अं र्को रुपमा रहे को कार्जात, ड्रइङ्ग, धिजाइन तथा स्पेधसवफकेशनमा उल्िेख भए
बमोन्जमको र्ुणस्तर सम्झननु पछग ।

छ) "पररषद " भन्नािे दफा ९ बमोन्जम र्दित धनमागण व्यवसाय ववकास पररषद सम्झननु पछग ।
ज) "सधमधत" भन्नािे दफा ११ बमोन्जम र्दित कायागधवयन सधमधत सम्झननु पछग ।
झन) "तोवकएको" वा "तोवकए बमोन्जम" भन्नािे यस कायगववधिमा तोवकएको वा तोवकए बमोन्जम
सम्झननु पछग ।
पररच्छे द -२
इजाजतपत्र सम्बधिी व्यवस्था
३. इजाजतपत्र प्राप्त नर्री सावगजधनक धनमागण कायग र्नग नहुनःे

यस ऐन बमोन्जम वा अधय स्थानीय सरकार वा सं घीय सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त नर्री कसै िे
पधन सावगजधनक धनमागण कायग र्नग र्राउन हुँदैन । तर प्रचधित कानून बमोन्जम उपभोक्ता सधमधत

माफगत वा जनसहभाधर्तामा सञ्चािन र्राइने सावगजधनक धनमागण कायग र्नग यस दफािे कुनै वािा
पुर्रयागएको माधनने छै न ।
४. इजाजतपत्र :
(१) सावगजधनक धनमागण कायग र्नग चाहने धनमागण व्यवसायीिे तोवकए बमोन्जमको ढाँचामा तोवकए
बमोन्जमको दस्तुर सवहत सावगजधनक धनमागण कायग र्ने इजाजतपत्रको िाधर् दरखास्त ददनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोन्जम दरखास्त पनग आएमा सधमधतिे त्यस्तो दरखास्त उपर तोवकए बमोन्जम
जाँच बुझन र्री (घ) वर्गको इजाजतपत्र ददन बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको
कायागिय समि धसफाररस र्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जम सधमधतबाट धसफाररस भै आएको दरखास्तवािािाई बुढीनधदा
नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियिे तोवकए बमोन्जमको ढाँचामा इजाजतपत्र ददन
सक्नेछ ।
५. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण :
(१) दफा (४) बमोन्जम प्रदान र्ररएको इजाजतपत्र दफा ६ बमोन्जम खारे ज भएको अवस्थामा
बाहे क एक आधथगक वषगसम्म माधय हुनेछ । इजाजतपत्र जुनसुकै धमधतमा प्रदान र्रे को भए
तापधन सो आधथगक वषगको अधत्यमा त्यस्तो इजाजतपत्रको अवधि समाप्त हुनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोन्जम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएका प्रत्येक धनमागण व्यवसायीिे
इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको धमधतिे तीन मवहनाधभत्र तोवकए बमोन्जमको दस्तुर धतरी
तोवकएको अधिकारीबाट तोवकए बमोन्जम इजाजतपत्र नवीकरण र्राउनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोन्जमको म्याद नाघेको छ मवहनाधभत्र इजाजतपत्र नवीकरण र्राउन चाहने
धनमागण व्यवसायीिे तोवकए बमोन्जमको थप दस्तुर धतरी तोवकए बमोन्जम इजाजतपत्र नवीकरण
र्राउन सक्नेछ ।
६. इजाजतपत्रको खारे जी :
(१) दे हायको अवस्थामा सधमधतको धसफाररसमा बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको
कायागियिे धनमागण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारे ज र्नग सक्नेछ :
(क) झनुठ्ठा वववरण पेश र्री इजाजतपत्र प्राप्त र्रे मा,
(ख) सावगजधनक धनमागण कायग र्ने वा र्नग पाउने उद्देश्यिे बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र
कायगपाधिकाको कायागिय तथा सं र्दित सं स्थामा झनुठ्ठा वववरण तथा तत्सम्बधिी कार्जात
पेश र्रे मा,
(र्) र्ुणस्तरयुक्त कायग नर्रे को िहरे मा,
(घ) तोवकएको समयमा काम सम्पन्न नर्रे मा,

(ङ) चरम िापरबाही र्री हानी नोक्सानी र्रे मा,
(२) उपदफा (१) बमोन्जम इजाजतपत्र खारे ज र्नुग अन्घ सम्बन्धित धनमागण व्यवसायीिाई
स्पष्टीकरण पेश र्नग सात ददनको समय ददनु पनेछ ।
(३) दफा ५ को उपदफा (३) बमोन्जमको म्यादधभत्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वतः खारे ज
हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) वा (३) बमोन्जम इजाजतपत्र खारे ज भएकोमा त्यसको जानकारी सम्बन्धित
धनमागण व्यवसायी फमगिाई ददनुपनेछ।
पररच्छे द - ३
धनमागण व्यवसायीको दावयत्व
७. धनमागण व्यवसायीको दावयत्व :
(१) िे क्का सम्झनौतामा उन्ल्िन्खत शतगहरुको अिीनमा रही सावगजधनक धनमागण कायग सम्पन्न र्नुग
धनमागण व्यवसायीको दावयत्व हुनेछ ।

(२) धनमागण व्यवसायीिे सम्पन्न र्रे को प्रत्येक सावगजधनक धनमागण कायगको वववरण तोवकए बमोन्जम
सधमधत समि पेश र्नुग पनेछ ।
८. धनमागण व्यवसायीहरुबाट र्राउन सवकने सावगजधनक धनमागण कायग :
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सावगजधनक धनमागण कायग र्राउँदा तोवकएको रुपैयाँ सम्मको रकमको "घ" वर्गको धनमागण
व्यवसायीबाट सं चािन र्राउन सवकने छ :- स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको िाधर् "रकम"
भन्नािे ईष्टमेट अं क सम्झननु पछग ।
पररच्छे द - ४
धनमागण व्यवसाय ववकास पररषद कायागधवयन सधमधत
९. धनमागण व्यवसाय ववकास पररषदः
(१) धनमागण व्यवसायिाई सुदृढ र सुव्यवन्स्थत रुपमा सं चािन र्नग आवश्यक नीधत तयार र्री
सम्बन्धित धनकायहरुिाई धनदे शन ददन दे हाय बमोन्जमको धनमागण व्यवसाय ववकास पररषद
र्िन हुनेछ :

(क) प्रमुख प्रशासवकय अधिकृत - अध्यि
(ख) इन्धजधनयर - सदस्य
(र्) कानुनी सल्िाहकार - सदस्य
(घ) नर्रन्स्थत धनमागण व्यवसायी सं घको अध्यि वा धनजिे तोकेको प्रधतधनधि - सदस्य
(ङ) योजना शाखा प्रमुख - सदस्य सन्चव

(२) पररषदको बैिक सम्बधिी कायगववधि पररषद आफैिे धनिागरण र्रे बमोन्जम हुनेछ ।
१०. पररषदको काम, कतगव्य र अधिकार :
पररषदको काम, कतगव्य र अधिकार दे हाय बमोन्जम हुनेछ :

(क) सावगजधनक धनमागण कायगमा र्ुणस्तर कायम राख्ने सम्बधिमा आवश्यक नम्सग तयार र्ने ,

(ख) सावगजधनक धनमागण कायगमा प्रस्तावक र प्रस्ताव स्वीकृधतकताग बीच हुने सम्झनौतापत्र, करारका
शतगहरु तथा स्पेधसवफकेशन सम्बधिी नमुना मसौदाको धनमागण तथा ववकास र्ने ,

(र्) सावगजधनक धनमागण कायगसंर् सम्बन्धित वातावरणीय पि िर्ायतका अधय ववषयहरुमा
आवश्यक कोिहरुको धनमागण तथा ववकास र्ने ,

(घ) धनमागण व्यवसाय सुदृढ र सिम तररकाबाट सञ्चािन र्नग आवश्यक जनशन्क्त उत्पादनको
िाधर् प्रन्शिण तथा ताधिम सं चािन र्ने ,
(ङ) धनमागण व्यवसायसं र् सम्बन्धित ववषयमा आवश्यक अनुसधिान तथा ववकास र्ने ,
(च) यस कायगववधिको उद्देश्य कायागधवयन र्नग आवश्यक अधय कायगहरु र्ने ।
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११. कायागधवयन सधमधत :
(१) धनमागण व्यवसायको प्रविगन तथा व्यवस्थापन र्ने सम्बधिमा बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र
कायगपाधिकाको कायागियिाई आवश्यक सहयोर् पुर्रयागउने दे हाय बमोन्जमको एक कायागधवयन
सधमधतको र्िन हुनेछ :

(क) इन्धजधनयर - अध्यि

(ख) प्रमुख प्रशासवकय अधिकृत - सदस्य
(र्) नर्र न्स्थत धनमागण व्यवसायी सं घको प्रधतधनधि - सदस्य
(घ) कानूनी सल्िाहकार - सदस्य
(ङ) योजना शाखा प्रमुख - सदस्य सन्चव
(२) सधमधतको बैिक सम्बधिी कायगववधि सधमधत आफैिे तोके बमोन्जम हुनेछ ।

१२. कायागधवयन सधमधतको काम, कतगव्य र अधिकार : कायागधवयन सधमधतको काम, कतगव्य र अधिकार
दे हाय बमोन्जम हुनेछ :

(क) धनमागण व्यवसायीिाई इजाजतपत्र प्रदान र्नग बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको
कायागिय समि धसफाररस र्ने ।
(ख) धनमागण व्यवसाय सम्बधिमा समसामवयक अध्ययन, अनुसधिान तथा आवश्यक सुझनाव सं किन
र्री बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागिय समि पेश र्ने ।

(र्) सावगजधनक धनमागण कायगको र्ुणस्तर सम्बधिमा कुनै प्रश्न उिे मा सम्बन्धित प्राववधिकबाट
भएको जाँचपासको सम्बधिमा आवश्यक जाँचबुझन र्ने र्राउने ।

(घ) खण्ि (र्) बमोन्जम जाँचबुझन र्दाग वा र्राउँदा तोवकएको र्ुणस्तर कायम नराखी
प्राववधिकबाट जाँचपास भएको दे न्खएमा त्यसबाट हुन र्एको हानी नोक्सानी असुि उपर
र्नग त्यस कायगमा सं िग्न व्यन्क्त उपर प्रचधित कानून बमोन्जम कारबाही र्नग सम्बन्धित
धनकायमा धसफाररस र्ने ।
(ङ) तोवकए बमोन्जमका अधय कायगहरु र्ने ।
पररच्छे द - ५
कोष तथा िेखा परीिण
१३. धनमागण व्यवसायी कोष :
(१) सावगजधनक धनमागण कायगको र्ुणस्तर र धनमागण व्यवसायीहरुको कायगिमतामा बृवि र्राउन
धनमागण व्यवसायीहरुिाई आवश्यक से वा तथा सहयोर् उपिब्ि र्राउन एक धनमागण
व्यवसायी कोषको स्थापना हुने छ ।

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा दे हाय बमोन्जमका रकम रहने छन :

(क) बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियबाट प्राप्त रकम,
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(ख) धनमागण व्यवसायीहरुबाट तोवकए बमोन्जम प्राप्त दस्तुर,
(र्) स्वदे शी वा ववदे शी सं घ सं स्थाबाट प्राप्त रकम,
(घ) केधर तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रकम,

(३) कोषकोखचग पररषद्को धनणगय अनुसार हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषको सं चािन तथा िेखा परीिण तोवकए बमोन्जम हुनेछ ।
पररच्छे द - ६
ववववि
१४. धनमागण सम्बधिी कार्जात पिाउनु पने :
बुढीनधदा नर्रपाधिका धभत्र सावगजधनक धनमागण कायग र्ने सम्बधिमा भएको सम्झनौता र सो सं र्

सम्बन्धित कार्जातहरुको एक प्रधत धनमागणको बोिपत्र स्वीकृत र्ने धनकायिे सधमधतमा पिाउनु
पनेछ ।
१५. सहुधियतमा पैिारी र्ररएका सामानहरुको वववरण खुिाउनु पने :
दद्वपिीय वा बहुपिीय सम्झनौता बमोन्जम र्ररने सावगजधनक धनमागण कायगको िाधर् प्रचधित कानून
बमोन्जम प्राप्त सुवविा अधतर्गत धनमागण व्यवसायीिे नेपाि धभत्र पैिारी र्रे को सवारी सािन,
मेन्शनरी औजार तथा यस्तै अधय यधत्र तथा उपकरणहरुको वववरण तोवकए बमोन्जमको ढाँचामा
सधमधत समि पेश र्नुग पनेछ ।
१६. ववदे शी धनमागण व्यवसायीिे सहुधियतमा पैिारी र्रे का मेन्शनरी औजार आदद अधयत्र प्रयोर् र्नग
नहुने :

दफा १५ बमोन्जम ववदे शी धनमागण व्यवसायीिे आयात र्रे को सवारी सािन, मेन्शनरी औजार
तथा यस्तै अधय यधत्र तथा उपकरणहरु जुन कायगको िाधर् आयात र्ररएको छ सोही कायगको
िाधर् मात्र प्रयोर् र्नुग पनेछ । बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियको
स्वीकृधत नधिई त्यस्ता सवारी सािन, मेन्शनरी औजार, यधत्र तथा उपकरणहरु अधय कायगको
िाधर् प्रयोर् र्नुग हुँदैन ।

१७. ववदे शी सरकार वा सं स्थासं र् भएको सम्झनौता बमोन्जम हुने :

यस कायगववधिमा अधयत्र जुनसुकै कुरा िेन्खएको भए तापधन बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र
कायगपाधिकाको कायागिय र ववदे शी सरकार वा ववदे शी सरकारको स्वाधमत्व भएको सं स्था वा
अधतरागविय सं स्थाहरु बीच भएको अनुदान वा ऋण सहायता सम्बधिी सम्झनौता बमोन्जम
सावगजधनक धनमागण कायग र्दाग सोही सम्झनौतामा िेन्खए बमोन्जम हुनेछ ।
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१८. दण्ि सजाय :
धनमागण व्यवसायीिे प्रचधित कानून बमोन्जम प्राप्त सहुधियत तथा सुवविाहरुको दुरुपयोर् र्रे मा
त्यस्तो धनमागण व्यवसायीिाई बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियिे त्यसरी
दुरुपयोर् भएको रकमको दोब्बर रकमसम्म जररवाना र्नग सक्नेछ ।
१९. पररषदिे उप सधमधत र्िन र्नग सक्ने :
(१) पररषदिे आफ्नो कायग सं चािनको िाधर् आवश्यकता अनुसार उपसधमधत र्िन र्नग सक्नेछ
(२) उपदफा (१) बमोन्जम र्िन हुने उपसधमधतको काम, कतगव्य, अधिकार तथा कायगववधि पररषद
तथा सधमधतिे तोके बमोन्जम हुनेछ ।

२०. इजाजतपत्रको प्रधतधिवप ददने :

कुनै धनमागण व्यवसायीिे इजाजतपत्र हराए वा नाधसएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रधतधिवप पाउन
धनवेदन र्रे मा सधमधतिे तोवकए बमोन्जमको दस्तुर धिई इजाजतपत्रको प्रधतधिवप ददनु पनेछ ।

२१. अधिकार प्रत्यायोजन :
यस कायगववधि बमोन्जम बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियिाई प्राप्त अधिकार
मध्ये केही अधिकार बुढीनधदा नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकाको कायागियिे तोवकएको
अधिकारीिाई तोवकएको अवधिसम्मको िाधर् प्रत्यायोजन र्नग सक्नेछ ।

२२. प्रचधित कानून बमोन्जम हुनःे

यस कायगववधिमा िेन्खए जधत यसै कायगववधि बमोन्जम र अरुमा प्रचधित कानून बमोन्जम हुनेछ
।

२३. धनयम बनाउने अधिकार :
यस कायगववधिको उद्देश्य पूधतगको िाधर् नर्रपाधिका नर्रपाधिका, नर्र कायगपाधिकािे आवश्यक
धनयमहरु बनाउन सक्नेछ ।
२४. बचाउ :

यो कायगववधि प्रारम्भ हुन ु अन्घ प्रचधित कानून बमोन्जम दताग भएका धनमागण सम्बधिी फमग तथा
कम्पनीहरुिाई ददइएको इजाजतपत्रहरु यसै कायगववधि बमोन्जम ददइएको माधननेछ ।
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cg';'"rL – !
sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ ;+u ;DjlGwt
O{hfhtkqsf] nflu lbO{{g] b/vf:t
b/vf:t jfnfsf]
kmf]6f]
ljifo M Ohfhtkq kfp eGg] af/] .
>L j'9LgGbf gu/kfnlsfsf] sfof{no,
sf]N6L,afh'/f
o; j'9LgGbf gu/kflnsf sf] sfof{nosf] sfo{ljlw @)&% jdf]lhd ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{ ug{sf] nflu O{hfhtkq kfpg lgDg ljj/0f e/L of]
b/vf:t k]z ul/Psf] 5 .
!= b/vf:t k]z ug]{ kmd{ jf sDkgLsf],–
gfd M–
7]ufgf M–
kf]i6 aS; M–
6]lnkmf]g g+=

km\ofS; g+=M–

O{d]n M–

@= kmd{ jf sDkgLsf] k|s[lt
k|fO{e]6 lnld6]8 sDkgL
Psnf}6L
-sf]i7df /]hf nufpg' kg]{5_
#= ;Dks{sf] nflu kmd{ jf sDkgLsf] cflwsf/Ls JolQmsf] M–
gfd y/ M–
7]ufgf M–
6]lnkmf]g g+=

klAns lnld6]8 sDkgL
;fem]bf/L

kf]i6 aS; M–
km\ofS; g+=M–

O{d]n M–

$= kmd{ jf sDkgLsf] ljj/0f M–
btf{ g+= M–
clws[t k"hL M–

btf{ ldlt M–
hf/L k"hL M–

btf{ ug]{ sfof{nosf] gfd / 7]ufgf M–

%= Ohfhtkq lng rfx]sf] ju{ M– - 3 _ ju{
^= ;d"xLs/0f x'g rfx]sf] ;d"x M–
&= cfly{s >f]tsf] ljj/0f M–
/sd

ljQLo ;+: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–
-v_ ck|fljlws M–
=-u_ cGo M–
k|fljlws sd{rf/L sf] Certificate sf] k|ltlnlk tyf lghsf] d+h'/Lgfdf k]z ug{' kg{] 5 .
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(= cfˆgf] :jfldTjdf /x]sf] lgdf{0f ;DaGwL ;jf/L ;fwg d]lzg/L cf}hf/sf] ljj/0f M–
gfd tyf
l;=g+=
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 egL d]sflgsn O{lGhlgo/åf/f k|dfl0ft ePsf] x'g' kg]{5 .
!)= o; cl3 ;DkGg u/]sf] sfdsf] ljj/0f M–
l;=g+=
lgdf{0f
sfd u/]sf] ;fn
;DaGwL
sfdsf] k|s[lt

/sd

7]Ssfbftf sfdsf]
sfof{nosf cj:yf gfd
k|ult
k|ltztdf_

!!= s/r'Qmf u/]sf] k|df0f sfuhft M–
s=
v=
u=
o; b/vf:t kmf/fddf plNnlvt ;Dk"0f{ Joxf]/f 7Ls ;frf] 5 . em'¶f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'nf a'emfpnf .
lgdf{0f Joj;foLsf] 5fk
b/vf:tjfnfsf],–
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|ltlnkL ;+nUg ug'{ kg]{5 /
sfof{non] dfu{ u/]sf] avt ;Ssn sfuhft k]z ug'{ kg]{5 .
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cg';'"rL – @
sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_;+u ;DjlGwt
lgdf{0f Joj;foL
sf] ju{

qm=;+=

!

O{hfhtkq b:t'/

3

?= ^))).))

O{hfhtkq
gjLs/0f
b:t'/
?= @%)).))

O{hfhtkq gjLs/0f yk
b:t'/

O{hfhtkq k|ltlnkL
b:t'/

?= @%)).))

?= @%)).))

b|i6Jo M 3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw @)==jdf]lhd sf bkmf # sf] pkbkmf -@_ adf]lhd Dofbleq
O{hfhtkq gjLs/0f u/fpbf O{hfhtkq gjLs/0f yk b:t'/sf] dxndf plNnlvt b:t'/ dfq ltg'{kg]{5 .
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cg';'"rL – #
sfo{ljlw sf] bkmf @ sf] pkbkmf -!_ / bkmf # sf] pkbkmf -#_;+u ;DjlGwt

Ohfhtkq

O{hfhtkq g+=====================

ldlt M– =====================
]j'9LgGbf gu/kflnsfsf] sfof{no
]gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
=sf]N6L,afh'/f

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],–
b:tvt M–
gfd M–
kb M–
ldlt M–
sfof{no M–

-o; j[Qleq s'g ju{ n]Vg' kg]{ xf] ;f]xL ju{ n]Vg]
gljs/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
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cg';'"rL –$
lgdf{0f Joj;foLjf6 ePsf ;fj{hlgs lgdf{0f sfo{sf] clen]v ljj/0f - kf;j's_

;+o'Qm
;f{j{hlgs pks|dsf] z]o/
s|=;+ cfof]hgfsf] gfd
lgsfosf] ljj/0f gfd -olb -%_
ePdf_

7]Ssf ljj/0f

s_ 7]Ssf /sd

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

v_;Demf}tf ldlt M

==================
u_7]Ssf cjlw
====================

;fj{hlgs
lgsfosf]
;dofjlw yk Variation sf]
tkm{jf6 x:tfIf/
ljj/0f-olb ljj/0f -olb k|ult ljj/0f
ug{]
ePdf_
ePdf_
kbflwsf/Lsf]
ljj/0f
s_ Variation
kl5sf]
s_;DkGg /sd
s_ gfd M s_ yk ;doM
ContractAmo
M
unt
========================
========================
=
=
s_ Variation
sf] lg0f{o ug{] v_;DkGg ldlt
v_kb M
s_ gfd M
M
kbflwsf/L sf] gfd
M
=======================
========================
==================
=========================
==
=
u_x:tfIf/
v_kb M
v_kb M
u_ ;DkGg %
==================== ================== ================== ==================
3_5fk
u_x:tfIf/
u_x:tfIf/
3_gfd M
==================== ==================== ==================== ================
3_lg0f{o ldltM 3_5fk
kb M
==================
5fk
====================
x:tfIf/
====================
====================
5fk
====================

7]Ssf ;DkGg
ljj/0f

s}lkmot

s_ clGtd 7]Ssf
/sd M
=========================

v_;DkGg ldlt M

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

3_gfd M
================
kb M
==================
x:tfIf/
====================
5fk
====================
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cg';'rL–%
æ3Æ ju{{sf] lgdf{0f Joj;foLsf] nflu cfjZos of]Uotf
!= cfly{s Ifdtf M k|fO{e]6 jf klAns lnld6]8 sDkgL jf ;fem]bf/L kmd{sf] ?kdf 36Ldf kfFr nfv ?k}ofFsf] rfn' k"FhL
b]vfO{ pBf]u ljefudf btf{ ePsf] x'g' kg]{5 .
@= d'Vo hgzlQm ljj/0f M dfGotf k|fKt lzIf0f ;+:yfaf6 l;len OlGhlgo/Lª ljifodf slDtdf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps
hgf k|fljlws, s'g} klg ljifodf k|df0fkq tx pQL0f{ Ps hgf k|zf;lgs / jfl0fHo zf:q÷cy{zf:qdf k|df0fkq tx
pQL0f{ Ps hgf hgzlQmsf] ;]jf k"/f ;do k|fKt x'g] Joj:yf x'g' kg]{5 .
#= d]zLg / pks/0f M
-s_ l6«k/ ÷6ofS6/ -Ps÷Ps yfg_
-v_ ldS;/ -Ps yfg_
-u_ Theodolite/Level Machine -Ps ;]6_
-3_ jf6/ kDk -tLg yfg_
-ª_ efOa]|6/ -tLg yfg_

b|i6Jo M

!= pks/0fsf] gfdfjnL k]z ubf{ pks/0fsf] :jfldTjsf] k|df0fkqsf ;fy} aLdf u/]sf] sfuhftx? k]z ug'{ kg]{5 .
@= dfly plNnlvt oflGqs pks/0fx? 7Ls cj:yfdf ePsf] s'/f d]sflgsn O{lGhlgol/ª ljifodf sDtLdf :gfts txsf]
z}lIfs of]Uotf ePsf] g]kfn O{lGhlgo;{ Pzf]l;Pzgsf] ;b:otf k|fKt d]sflgsn O{lGhlgo/n] k|dfl0ft u/]sf] x'g' kg]{5 .
#= dfly plNnlvt oGq pks/0fx? btf{ ePsf] ldltn] 36Ldf b'O{ jif{;Dd a]rlavg ug{kfOg] 5}g .
$= kGw| jif{ eGbf a9L k'/fgf] oGq pks/0fx? lgdf{0f Joj;foLsf] :t/ a[l4 tyf gofF btf{ x'g] k|of]hgsf] nflu dfGo x'g]
5}g .
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