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निर्माण व्यवसमय ऐि, २०५५ 

 

लमलर्ोहर र प्रकमशि नर्नि 

                     २०५५।११।२७ 

संशोधि गिे ऐि                                      प्रर्मणीकरण र प्रकमशि नर्नि 

१. गणिन्त्र सदुृढीकरण िथम केही िेपमल कमिूि  
संशोधि गिे ऐि, २०६६       २०६६।१०।७ 

२.  िेपमलको संववधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई  
    संशोधि गिे ऐि, २०७५      २०७५।११।१९ 

 

२०५५ समलको ऐि िं. २५ 

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

निर्माण व्यवसमयको व्यवस्थमपि र ववस्िमर गिा बिेको ऐि 

प्रस्िमविमाः समवाजनिक निर्माण कमयार्म आवश्यक गणुस्िर कमयर् रमख्न निर्माण व्यवसमयीहरुको 
प्रवर्ाधि िथम ववकमस गरी निर्माण व्यवसमय संचमलि गिे सम्बन्त्धर्म आवश्यक व्यवस्थम गिा 
वमञ्छिीय भएकोले,  

श्री ५ र्हमरमजमनधरमज वीरेन्त्र वीर ववक्रर् शमहरे्वको शमसिकमलको सत्तमइसौं वर्ार्म 
संसर्ले यो ऐि बिमएको छ । 

 

पररच्छेर् –१ 

प्रमरम्म्भक 

१. संम्िप्त िमर् र प्रमरम्भाः (१) यस ऐिको िमर् “निर्माण व्यवसमय ऐि, २०५५” रहेकोछ ।  
(२) यो ऐि २०५६ समल वैशमख १ गिेरे्म्ख प्रमरम्भ हिेुछ । 

 

२. पररभमर्माः ववर्य वम प्रसंगले अको अथा िलमगेर्म यस ऐिर्म,– 
(क) “समवाजनिक निर्माण कमया” भन्नमले प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् िेपमल सरकमर 

िथम िेपमल सरकमरको पूणा स्वमनर्त्व भएको संगठिि संस्थमको िर्ा बमट 
सम्पन्न गररिे जिुसकैु प्रकमरकम निर्माण सम्बन्त्धी कमया सम्झि ुपछा र सो 
शब्र्ले पिुाः निर्माण िथम र्र्ाि सम्भमरको कमया सरे्िलमई जिमउँछ । 

                                              
   of] P]g ;+jt\ @)^% ;fn h]7 !% ut] b]lv nfu" ePsf] . 

 u0ftGq ;'b[9Ls/0f tyf s]xL g]kfn sfg"g ;+zf]wg ug]{ P]g, @)^^ åf/f lemlsPsf] . 
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(ख) “निर्माण व्यवसमयी” भन्नमले निर्माण व्यवसमय संचमलि गिे उद्देश्यले प्रचनलि 
कमिूि बर्ोम्जर् र्िमा भएको र्र्ा वम कम्पिी सम्झि ुपछा । 

(ग) “ववरे्शी निर्माण व्यवसमयी” भन्नमले ववरे्शी र्लुकुर्म र्िमा भएको निर्माण 
व्यवसमय सम्बन्त्धी कमया गिे र्र्ा वम कम्पिी सम्झि ुपछा । 

(घ) “इजमजिपर” भन्नमले समवाजनिक निर्माण कमया गिाको लमनग र्र्म ४ 
बर्ोम्जर् ठर्इिे इजमजिपर सम्झि ुपछा । 

(ङ) “अस्थमयी इजमजिपर” भन्नमले समवाजनिक निर्माण कमया गिाको लमनग र्र्म 
६ बर्ोम्जर् ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीलमई ठर्इिे इजमजिपर सम्झि ुपछा । 

(च) “संगठिि संस्थम” भन्नमले िेपमल सरकमरको पूणा स्वमनर्त्व भएको संगठिि 
संस्थम सम्झि ुपछा ।  

(छ) “प्रमववनधक” भन्नमले समवाजनिक निर्माण कमयार्म रेखरे्ख र सपुररवेिण गिा 
िेपमल सरकमर िथम सम्बम्न्त्धि संगठिि संस्थमको िर्ा बमट खवटएको 
प्रमववनधक कर्ाचमरी सम्झि ुपछा । 

(ज) “गणुस्िर” भन्नमले समवाजनिक निर्माण कमया गिा गरमउिको लमनग आव्हमि 
भएको प्रस्िमव अिसुमर प्रस्िमवक र सो प्रस्िमवको स्वीकृनिकिमाको बीच 
भएको सम्झौिमपर वम त्यस्िो सम्झौिमपरको अनभन्न अंगको रुपर्म रहेको 
कमगजमि, ड्रइङ्ग, निजमइि िथम स्पेनसवर्केशिर्म उल्लेख भए बर्ोम्जर्को 
गणुस्िर सम्झि ुपछ्र्र ।  

(झ) “पररर्द्” भन्नमले र्र्म १३ बर्ोम्जर् गठिि निर्माण व्यवसमय ववकमस पररर्द् 
सम्झि ुपछा । 

(ञ) “सनर्नि” भन्नमले र्र्म १५ बर्ोम्जर् गठिि कमयमान्त्वयि सनर्नि सम्झि ु 
पछा ।  

(ट) “िोवकएको वम िोवकए बर्ोम्जर्” भन्नमले यस ऐि अन्र्िगि बिेको नियर्र्म 
िोवकएको वम िोवकए बर्ोम्जर् सम्झि ुपछा । 

 

पररच्छेर् –२ 

इजमजिपर सम्बन्त्धी व्यवस्थम 
३. इजमजिपर प्रमप्त िगरी समवाजनिक निर्माण कमया गिा िहिुेाः यस ऐि बर्ोम्जर् इजमजिपर 

प्रमप्त िगरी कसैले पनि समवाजनिक निर्माण कमया गिा गरमउि हुँरै्ि । 
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  िर प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् उपभोक्तम सनर्नि र्मर्ा ि वम जिसहभमनगिमर्म सञ्चमलि 
गरमइिे समवाजनिक निर्माण कमया गिा यस र्र्मले कुिै बमधम पयुमाएको र्मनििे छैि । 

 

४. इजमजिपराः (१) समवाजनिक निर्माण कमया गिा चमहिे निर्माण व्यवसमयीले िोवकए 
बर्ोम्जर्को ढमँचमर्म िोवकए बर्ोम्जर्को र्स्िरु सवहि समवाजनिक निर्माण कमया गिे 
इजमजिपरको लमनग सनर्नि सर्ि र्रखमस्ि ठर्ि ुपिेछ ।  

(२)  उपर्र्म (१) बर्ोम्जर् र्रखमस्ि पिा आएर्म सनर्निले त्यस्िो र्रखमस्ि उपर 
िोवकए बर्ोम्जर् जमँचबझु गरी र्र्म ८ बर्ोम्जर् वगीकृि निर्माण व्यवसमयी र्ध्ये जिु 
वगाको लमनग इजमजिपर ठर्ि उपयकु्त रे्म्खन्त्छ सोही वगाको इजमजिपर ठर्ि िेपमल 
सरकमरसर्ि नसर्मररस गिेछ । 

(३) उपर्र्म (२) बर्ोम्जर् सनर्निबमट नसर्मररस भै आएको र्रखमस्िवमलमलमई 
िेपमल सरकमरले िोवकए बर्ोम्जर्को ढमँचमर्म इजमजिपर ठर्ि ुपिेछ ।  

(४) उपर्र्म (२) र (३) र्म जिुसकैु कुरम लेम्िएको भए िमपनि िेपमल 
सरकमरले “घ” वगाको इजमजिपर सनर्निको नसर्मररस नबिम पनि ठर्ि सक्िेछ । 

  
५. इजमजिपरको अवनध र िवीकरणाः (१) र्र्म ४ बर्ोम्जर् प्रर्मि गररएको इजमजिपर 

र्र्म ७ बर्ोम्जर् खमरेज भएको अवस्थमर्म बमहेक एक आनथाक वर्ासम्र् र्मन्त्य हिेुछ । 
इजमजिपर जिुसकैु नर्निर्म प्रर्मि गरेको भए िमपनि सो आनथाक वर्ाको अन्त्त्यर्म त्यस्िो 
इजमजिपरको अवनध सर्मप्त हिेुछ ।  

(२) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर् इजमजिपरको अवनध सर्मप्त भएकम प्ररत्येक निर्माण 
व्यवसमयीले इजमजिपरको अवनध सर्मप्त भएको नर्निले िीि र्वहिमनभर िोवकए 
बर्ोम्जर्को र्स्िरु निरी िोवकएको अनधकमरीबमट िोवकए बर्ोम्जर् इजमजिपर िवीकरण 
गरमउि ुपिेछ ।  

(३) उपर्र्म (२) बर्ोम्जर्को म्यमर् िमघेको छ र्वहिमनभर इजमजिपर िवीकरण 
गरमउि चमहिे निर्माण व्यवसमयीले िोवकए बर्ोम्जर्को थप र्स्िरु निरी िोवकए बर्ोम्जर् 
इजमजिपर िवीकरण गरमउि सक्िेछ ।  

 

६. अस्थमयी इजमजिपराः १) अन्त्िरमाविय स्िरको बोलपर (इण्टरिेशिल कम्म्पवटवटभ नबनिङ्ग) 
र्म छिौट भएकम र छ करोि रुपैयमँभन्त्र्म र्मनथको स्थमिीय स्िरको बोलपर (लोकल 
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कम्म्पवटवटभ नबनिङ्ग) र्म स्वरे्शी निर्माण व्यवसमयीसंग संयकु्त लगमिीर्म सहभमगी भएकम 
ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीलमई समवाजनिक निर्माण कमया गिे अस्थमयी इजमजिपर ठर्इिेछ । 

(२) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर् ठर्इिे अस्थमयी इजमजिपरको र्स्िरु र ढमँचम िोवकए 
बर्ोम्जर्को हिेुछ ।  

(३) यस र्र्म बर्ोम्जर् अस्थमयी इजमजिपर प्रमप्त ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले 
त्यस्िो इजमजिपरर्म उम्ल्लम्खि कमया बमहेक अन्त्य कुिै समवाजनिक निर्माणको कमया गिा 
पमउिे छैि । 

७. इजमजिपरको खमरेजीाः (१) रे्हमयको अवस्थमर्म सनर्निको नसर्मररसर्म िेपमल सरकमरले 
निर्माण व्यवसमयीको इजमजिपर खमरेज गिा सक्िेछाः– 

 (क) झठु्ठम वववरण पेश गरी इजमजिपर प्रमप्त गरेर्म, 
(ख) समवाजनिक निर्माण कमया गिे वम गिा पमउिे उद्देश्यले िेपमल सरकमर 

िथम संगठिि संस्थमर्म झठु्ठम वववरण िथम ित्सम्बन्त्धी कमगजमि पेश 
गरेर्म,  

 (ग) गणुस्िरयकु्त कमया िगरेको िहरेर्म ।  
(२) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर् इजमजिपर खमरेज गिुा अम्घ सम्बम्न्त्धि निर्माण 

व्यवसमयीलमई स्पष्टीकरण पेश गिा र्िमनसब र्मवर्कको र्ौकम ठर्ि ुपिेछ ।  
(३) र्र्म ५ को उपर्र्म (३) बर्ोम्जर्को म्यमर्नभर िवीकरण िभएको 

इजमजिपर स्विाः खमरेज हिेुछ ।  
(४) उपर्र्म (१) वम (३) बर्ोम्जर् इजमजिपर खमरेज भएकोर्म त्यसको 

जमिकमरी सम्बम्न्त्धि र्र्ा वम क्रम्पिी र्िमा गिे कमयमालयलमई ठर्ि ुपिेछ ।  
 

पररच्छेर्–३ 

निर्माण व्यवसमयीको वगीकरण िथम र्मवयत्व 

८. निर्माण व्यवसमयीको वगीकरणाः समवाजनिक निर्माण कमया गिे निर्माण व्यवसमयीलमई 
िोवकएको आधमरर्म रे्हमय बर्ोम्जर्को वगार्म वगीकरण गररिेछाः– 

(क) “क” वगाको निर्माण व्यवसमयी 
(ख) “ख” वगाको निर्माण व्यवसमयी 
(ग) “ग” वगाको निर्माण व्यवसमयी 
(घ) “घ” वगाको निर्माण व्यवसमयी । 
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९. निर्माण व्यवसमयीको र्मवयत्वाः (१) िेक्कम सम्झौिमर्म उम्ल्लम्खि शिाहरुको अधीिर्म रही 
समवाजनिक निर्माण कमया गिुा निर्माण व्यवसमयीको र्मवयत्व हिेुछ ।  

(२) निर्माण व्यवसमयीले सम्पन्न गरेको प्रत्येक समवाजनिक निर्माण कमयाको वववरण 
िोवकए बर्ोम्जर् सनर्नि सर्ि पेश गिुा पिेछ । 

 

१०. निर्माण व्यवसमयीको सरू्हीकरणाः र्र्म ८ बर्ोम्जर् वगीकृि निर्माण व्यवसमयीलमई 
िोवकएको आधमरर्म पररर्द्को नसर्मररसर्म िेपमल सरकमरले सरू्हीकरण गिेछ ।  

 

११. निर्माण व्यवसमयीहरुबमट गरमउि सवकिे समवाजनिक निर्माण कमयााः समवाजनिक निर्माण कमया 
गरमउँर्म न्त्यिुिर् र अनधकिर् रे्हमयको रकर् सम्र्को कमया रे्हमय बर्ोम्जर्को निर्माण 
व्यवसमयीबमट संचमलि गरमउि सवकिेछाः– 

(क) र्ईु करोि रुपैयमँभन्त्र्म बढी जनिसकैु रकर्को “क” वगाको निर्माण 
व्यवसमयीबमट, 

(ख) समिी लमख रुपैयमँरे्म्ख िीि करोि रुपैयमँसम्र्को रकर्को “ख” वगाको 
निर्माण व्यवसमयीबमट, 

(ग) बीस लमख रुपैयमँरे्म्ख एक करोि रुपैयमँसम्र्को रकर्को “ग” बगाको 
निर्माण व्यवसमयीबमट, 

(घ) िीस लमख रुपैयमँसम्र्को रकर्को “घ” वगाको निर्माण व्यवसमयीबमट । 

स्पष्टीकरणाः यस र्र्मको प्रयोजिको लमनग “रकर्” भन्नमले ईष्टरे्ट अंक 
सम्झि ुपछा ।  
 

१२. स्वरे्शी निर्माण व्यवसमयी िथम संयकु्त लगमिीर्म संचमनलि निर्माण व्यवसमयीबमट समवाजनिक 
निर्माण कमया गरमउिेाः (१) प्रचनलि कमिूिर्म जिुसकैु कुरम लेम्खएको भए िमपनि 
अन्त्िरमाविय स्िरर्म आव्हमि गररएको बोलपर अिसुमरको समवाजनिक निर्माण कमया रे्हमय 
बर्ोम्जर्को अवस्थमर्म रे्हमय बर्ोम्जर्को निर्माण व्यवसमयीबमट सम्पन्न गरमउि सवकिेछाः– 

(क) शि प्रनिशि िेपमली िमगररकको वहस्सम भएको निर्माण व्यवसमयी वम 
कम्िीर्म पचमस प्रनिशि िेपमली िमगररकको वहस्सम भएको ववरे्शी निर्माण 
व्यवसमयीसंग संयकु्त लगमिीर्म इजमजिपर प्रमप्त निर्माण व्यवसमयी वम 
कम्िीर्म पचमस प्रनिशि िेपमली िमगररकको वहस्सम रहिे गरी ववरे्शी निर्माण 
व्यवसमयीसंग संयकु्त लगमिीको सम्झौिम गिे निर्माण व्यवसमयीले बोलपरर्म 
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उल्लेख गरेको कूल िेक अंक ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले पेश गरेको 
बोलपरर्म उम्ल्लम्खि कूल िेक अंकभन्त्र्म समढे समि प्रनिशिसम्र् बढी भए 
िमपनि त्यस्िो बोलपर पेश गिे । 

(ख) कम्िीर्म पच्चीस प्रनिशि िेपमली िमगररकको वहस्सम भएको ववरे्शी निर्माण 
व्यवसमयीसंग संयकु्त लगमिीर्म इजमजिपर प्रमप्त निर्माण व्यवसमयी वम 
कम्िीर्म पच्चीस प्रनिशि िेपमली िमगररकको वहस्सम रहिे गरी ववरे्शी 
निर्माण व्यवसमयी संग संयकु्त लगमिीको सम्झौिम गिे निर्माण व्यवसमयीले 
बोलपरर्म उल्लेख गरेको कूल िेक अंक ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले पेश 
गरेको बोलपरर्म उम्ल्लम्खि कूल िेक अंकभन्त्र्म पमँच प्रनिशिसम्र् बढी 
भए िमपनि त्यस्िो बोलपर पेश गिे । 

(२) छ करोि रुपैयमँसम्र्को रकर्को समवाजनिक निर्माण कमया िेपमली निर्माण 
व्यवसमयीबमट गरमउि ुपिेछ ।  

 

पररच्छेर्–४ 

निर्माण व्यवसमय ववकमस पररर्द् र कमयमान्त्वयि सनर्नि 

१३. निर्माण व्यवसमय ववकमस पररर्द्ाः (१) निर्माण व्यवसमयलमई सदुृढ र सवु्यवम्स्थि रुपर्म 
संचमलि गिा आवश्यक िीनि ियमर गरी सम्बम्न्त्धि निकमयहरुलमई निरे्शि ठर्ि रे्हमय 
बर्ोम्जर्को निर्माण व्यवसमय ववकमस पररर्द् गिि हिेुछाः– 

 
(क) भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयि र्न्त्री   –  अध्यि 

 (ख) सर्स्य, रमविय योजिम आयोग  
(निर्माण िथम यमिमयमि हेिे)    –  सर्स्य 

 (ग) सम्चव, भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलय –  सर्स्य 

 (घ) सम्चव, जलस्रोि िथम नसंचमइ र्न्त्रमलय   –  सर्स्य 

 (ङ) सम्चव, सहरी ववकमस र्न्त्रमलय   –  सर्स्य 

 (च) िेपमल निर्माण व्यवसमयी र्हमसंघको अध्यि वम  
निजले िोकेको प्रनिनिनध     –  सर्स्य 

 (छ) अध्यि, सोसमइटी अर् कन्त्सम्ल्टङ्ग  
आवका टेक्चरल एण्ि इम्न्त्जनियररङ्ग र्र्ा (स्यमर्) –  सर्स्य 

                                              
    िेपमलको संववधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वमरम संशोनधि ।  
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 (ज) भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलयले  
िोकेको प्रमववनधक सहसम्चव   – सर्स्य–सम्चव 

(२) भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलयर्म रमज्यर्न्त्री र्मर नियकु्त भएको 
अवस्थमर्म रमज्यर्न्त्री िै पररर्द्को अध्यि हिेुछ । 

(३) पररर्द्को बैिक सम्बन्त्धी कमयाववनध पररर्द् आरै्ले निधमारण गरे बर्ोम्जर् 
हिेुछ ।  

 

१४. पररर्द्को कमर्, किाव्य र अनधकमराः पररर्द्को कमर्, किाव्य र अनधकमर रे्हमय बर्ोम्जर्  
हिेुछाः– 

(क) समवाजनिक निर्माण कमयार्म गणुस्िर कमयर् रमख्न ेसम्बन्त्धर्म आवश्यक िम्र्स ्
ियमर गिे, 

(ख) समवाजनिक निर्माण कमयार्म प्रस्िमवक र प्रस्िमव स्वीकृनिकिमा बीच हिेु 
सम्झौिमपर, करमरकम शिाहरु िथम स्पेनसवर्केशि सम्बन्त्धी िर्िुम र्सौर्मको 
निर्माण िथम ववकमस गिे, 

(ग) समवाजनिक निर्माण कमयासंग सम्बम्न्त्धि वमिमवरणीय पि लगमयिकम अन्त्य 
ववर्यहरुर्म आवश्यक कोिहरुको निर्माण िथम ववकमस गिे, 

(घ) निर्माण व्यवसमय सदुृढ र सिर् िररकमबमट सञ्चमलि गिा आवश्यक 
जिशम्क्त उत्पमर्िको लमनग प्ररम्शिण िथम िमनलर् संचमलि गिे, 

(ङ) निर्माण व्यवसमयसंग सम्बम्न्त्धि ववर्यर्म आवश्यक अिसुन्त्धमि िथम ववकमस 
गिे, 

(च) यस ऐिको उद्देश्य कमयमान्त्वयि गिा आवश्यक अन्त्य कमयाहरु गिे । 

 

१५. कमयमान्त्वयि सनर्निाः (१) निर्माण व्यवसमयको प्रवद्र्धि िथम व्यवस्थमपि गिे सम्बन्त्धर्म 
िेपमल सरकमरलमई आवश्यक सहयोग प¥ुयमउि रे्हमय बर्ोम्जर्को एक कमयमान्त्वयि 
सनर्निको गिि हिेुछाः– 

 क) भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलयले िोकेको  
प्रमववनधक सहसम्चव      –अध्यि 

  (ख) प्रमववनधक प्रनिनिनध, जलस्रोि िथम नसंचमइ र्न्त्रमलय  – सर्स्य 

  (ग) प्रमववनधक प्रनिनिनध, सहरी ववकमस र्न्त्रमलय   – सर्स्य 
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  (घ) प्रमववनधक प्रनिनिनध, सिक ववभमग    – सर्स्य 

  (ङ) प्रनिनिनध, िेपमल निर्माण व्यवसमयी र्हमसंघ  – सर्स्य 

(च) प्रनिनिनध, सोसमइटी अर् कन्त्सम्ल्टङ्ग 

आवका टेक्चरल एण्ि इम्न्त्जनियररङ्ग र्म्सा (स्यमर्) – सर्स्य 

  (छ) कमिूि अनधकृि, भौनिक पूवमाधमर िथम  
यमिमयमि र्न्त्रमलय     – सर्स्य 

  (ज) भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलयले  
िोकेको अनधकृि     ––सर्स्य-सम्चव 

(२) सनर्निको बैिक सम्बन्त्धी कमयाववनध सनर्नि आरै्ले िोके बर्ोम्जर् हिेुछ । 

 

१६. कमयमान्त्वयि सनर्निको कमर्, किाव्य र अनधकमराः कमयमान्त्वयि सनर्निको कमर्, किाव्य र 
अनधकमर रे्हमय बर्ोम्जर् हिेुछाः– 

(क) निर्माण व्यवसमयीलमई इजमजिपर प्रर्मि गिा िेपमल सरकमर सर्ि नसर्मररस 
गिे । 

(ख) निर्माण व्यवसमय सम्वन्त्धर्म सर्समर्वयक अध्ययि, अिसुन्त्धमि िथम 
आवश्यक सझुमव संकलि गरी िेपमल सरकमर सर्ि पेश गिे ।  

(ग) समवाजनिक निर्माण कमयाको गणुस्िर सम्बन्त्धर्म कुिै प्रश्न उिेर्म सम्बम्न्त्धि 
प्रमववनधकबमट भएको जमँचपमसको सम्बन्त्धर्म आवश्यक जमँचबझु गिे  
गरमउिे । 

(घ) खण्ि (ग) बर्ोम्जर् जमँचबझु गर्मा वम गरमउँर्म िोवकएको गणुस्िर कमयर् 
िरमखी प्रमववनधकबमट जमँचपमस भएको रे्म्खएर्म त्यसबमट हिु गएको हमिी 
िोक्समिी असलु उपर गिा त्यस कमयार्म संलग्ि व्यम्क्त उपर प्रचनलि कमिूि 
बर्ोम्जर् कमरबमही गिा सम्बम्न्त्धि निकमयर्म नसर्मररस गिे । 

(ङ) यस ऐि बर्ोम्जर् इजमजिपर पमएको निर्माण व्यवसमयीलमई ववरे्शर्म निर्माण 
व्यवसमय सम्बन्त्धी कमया गिाको लमनग बोलपर पेश गिे, िेक्कम सम्झौिम गिे 
िथम सम्बम्न्त्धि रे्शको र्रुमर्म बैंक ग्यमरेण्टी (नबिबण्ि वम परर्ररे्न्त्स 
बण्ि) जमरी गिे सम्बन्त्धर्म आवश्यक िीनिगि कुरमहरु निधमारण गरी िेपमल 
सरकमरर्म नसर्मररस गिे । 

(च) िोवकए बर्ोम्जर्कम अन्त्य कमयाहरु गिे ।  
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पररच्छेर्–५ 

कोर् िथम लेखम परीिण 

१७. निर्माण व्यवसमयी कोर्ाः (१) समवाजनिक निर्माण कमयाको गणुस्िर र निर्माण 
व्यवसमयीहरुको कमयािर्िमर्म बवृि गरमउि निर्माण व्यवसमयीहरुलमई आवश्यक सेवम िथम 
सहयोग उपलब्ध गरमउि एक निर्माण व्यवसमयी कोर्को स्थमपिम गररएको छ । 

(२) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर्को कोर्र्म रे्हमय बर्ोम्जर्कम रकर् रहिे छिा्ः– 

 (क) िेपमल सरकमरबमट प्रमप्त रकर्,  

 (ख) निर्माण व्यवसमयीहरुबमट िोवकए बर्ोम्जर् प्रमप्त र्स्िरु, 
 (ग) स्वरे्शी वम ववरे्शी संघ संस्थमबमट प्रमप्त रकर् । 

(३) कोर्को खचा पररर्द्को निणाय अिसुमर हिेुछ ।  
(४) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर्को कोर्को संचमलि िथम लेखम पररिण िोवकए 

बर्ोम्जर् हिेुछ ।  
 

पररच्छेर् – ६ 

ववववध 

१८. िेक्कम सम्बन्त्धी कमगजमि पिमउि ुपिेाः िेपमल ........... नभर समवाजनिक निर्माण कमया 
गिे सम्बन्त्धर्म भएको सम्झौिम र सोसंग सम्बम्न्त्धि कमगजमिहरुको एक प्रनि िेक्कम 
स्वीकृि गिे निकमयले सनर्निर्म पिमउि ुपिेछ । 

 

१९. सहनुलयिर्म पैिमरी गररएकम समर्मिहरुको वववरण खलुमउि ु पिेाः ठद्वपिीय वम बहपुम्िय 
सम्झौिम बर्ोम्जर् गररिे समवाजनिक निर्माण कमयाको लमनग प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् प्रमप्त 
सवुवधम अन्त्िगाि स्वरे्शी िथम ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले िेपमल .......... नभर पैिमरी 
गरेको सवमरी समधि, रे्म्शिरी औजमर िथम यस्िै अन्त्य यन्त्र िथम उपकरणहरुको वववरण 
िोवकए बर्ोम्जर्को ढमँचमर्म सनर्नि सर्ि पेश गिुा पिेछ । 

 

२०. ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले सहनुलयिर्म पैिमरी गरेकम र्ेम्शिरी औजमर आठर् अन्त्यर प्रयोग 
गिा िहिुेाः (१) र्र्म १९ बर्ोम्जर् ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले आयमि गरेको सवमरी 
समधि, रे्म्शिरी औजमर िथम यस्िै अन्त्य यन्त्र िथम उपकरणहरु जिु कमयाको लमनग आयमि 
गररएको छ सोही कमयाको लमनग र्मर प्रयोग गिुा पिेछ । िेपमल सरकमरको स्वीकृनि 

                                              

   गणिन्त्र सदुृढीकरण िथम केही िेपमल कमिूि संशोधि गिे ऐि, २०६६ द्वमरम म्झवकएको । 
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िनलई त्यस्िम सवमरी समधि, रे्म्शिरी औजमर, यन्त्र िथम उपकरणहरु अन्त्य कमयाको लमनग 
प्रयोग गिुा हुँरै्ि ।  

(२) र्र्म १९ बर्ोम्जर् ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले आयमि गरेकम सवमरी समधि, 

रे्शीिरी औजमर िथम यस्िै अन्त्य यन्त्र िथम उपकरणहरु समवाजनिक निर्माण कमया सर्मप्त 
भएपनछ वर्िमा िलगेर्म त्यस्िम सवमरी समधि, रे्शीिरी औजमर िथम अन्त्य यन्त्र िथम 
उपकरणहरुर्म प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् लमग्िे कर, र्स्िरु, र्हसलु आठर् सरे्ि असलु 
उपर गररिेछ ।  

 

२१. ववरे्शी सरकमर वम संस्थमसंग भएको सम्झौिम बर्ोम्जर् हिुाेः यस ऐिर्म अन्त्यर जिुसकैु 
कुरम लेम्खएको भए िमपनि िेपमल सरकमर र ववरे्शी सरकमर वम ववरे्शी सरकमरको 
स्वमनर्त्व भएको संस्थम वम अन्त्िरमाविय संस्थमहरु बीच भएको अिरु्मि वम ऋण सहमयिम 
सम्बन्त्धी सम्झौिम बर्ोम्जर् समवाजनिक निर्माण कमया गर्मा सोही सम्झौिमर्म लेम्खए बर्ोम्जर् 
हिेुछ ।  

 

२२. र्ण्ि सजमयाः कुिै स्वरे्शी वम ववरे्शी निर्माण व्यवसमयीले प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् प्रमप्त 
सहनुलयि िथम सवुवधमहरुको र्रुुपयोग गरेर्म त्यस्िो निर्माण व्यवसमयीलमई िेपमल 
सरकमरले त्यसरी र्रुुपयोग भएको रकर्को र्ोब्बर रकर्सम्र् जररवमिम गिा सक्िेछ । 

 

२३. उपसनर्नि गिि गिा सक्िेाः (१) पररर्द् र सनर्निले आर्िो कमया संचमलिको लमनग 
आवश्यकिम अिसुमर उपसनर्नि गिि गिा सक्िेछ । 

(२) उपर्र्म (१) बर्ोम्जर् गिि हिेु उपसनर्निको कमर्, किाव्य, अनधकमर िथम 
कमयमाववनध पररर्द् िथम सनर्निले िोके बर्ोम्जर् हिेुछ । 

 

२४. इजमजिपरको प्रनिनलवप ठर्िेाः कुिै निर्माण व्यवसमयीले इजमजिपर हरमए वम िमनसएको 
कमरणबमट इजमजिपरको प्रनिनलवप पमउि निवेर्ि गरेर्म सनर्निले िोवकए बर्ोम्जर्को 
र्स्िरु नलई इजमजिपरको प्रनिनलवप ठर्ि ुपिेछ ।  

 

२५. अनधकमर प्रत्यमयोजिाः यस ऐि बर्ोम्जर् िेपमल सरकमरलमई प्रमप्त अनधकमर र्ध्ये केही 
अनधकमर िेपमल सरकमरले िोवकएको अनधकमरीलमई िोवकएको अवनधसम्र्को लमनग 
प्रत्यमयोजि गिा सक्िेछ ।  
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२६. प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् हिुेाः यस ऐिर्म लेम्खए जनि यसै ऐि बर्ोम्जर् र अरुर्म प्रचनलि 
कमिूि बर्ोम्जर् हिेुछ । 

 

२७. नियर् बिमउि े अनधकमराः यस ऐिको उद्देश्य पूनिाको लमनग िेपमल सरकमरले आवश्यक 
नियर्हरु बिमउि सक्िेछ । 

 

२८. बचमउाः यो ऐि प्रमरम्भ हिु ुअम्घ प्रचनलि कमिूि बर्ोम्जर् र्िमा भएकम िेकेर्मर सम्बन्त्धी 
र्र्ा िथम कम्पिीहरुलमई ठर्इएको इजमजिपरहरु यसै ऐि बर्ोम्जर् ठर्इएको र्मनििेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 
रष्टव्याः–१. केही िेपमल कमिूि संशोधि गिे ऐि, २०६३ द्वमरम रुपमन्त्िर भएकम शब्र्हरुाः  
         ”श्री ५ को सरकमर” को सट्टम “िेपमल सरकमर” । 

२. िेपमलको संववधमि अिकूुल बिमउि केही िेपमल ऐिलमई संशोधि गिे ऐि, २०७५ द्वमरम रुपमन्त्िर भएकम 
शब्र्हरुाः 

(क) “निर्माण िथम यमिमयमि र्न्त्रमलय “ को सट्टम “भौनिक पूवमाधमर िथम यमिमयमि र्न्त्रमलय“, 
(ख) “जलस्रोि र्न्त्रमलय “ को सट्टम “ऊजमा¸ जलस्रोि िथम नसंचमइ र्न्त्रमलय“, 
(ग) “आवमस िथम भौनिक योजिम र्न्त्रमलय “ को सट्टम “सहरी ववकमस र्न्त्रमलय“ । 


