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अपर तामाकोशी हाइसोपावर िलिमटेड 

आिथ�क ूशासन �विनयमावली–२०६५ 

(सशंोधन स%हत) 

 

अपर तामाकोशी हाइसोपावर िलिमटेडको ूबRधÐपऽ तथा िनयमावलीको अधीनमा रहT स*चालक सिमितले 

आिथ�क ूशासन सEबRधी देहायका �विनयमहX बनाएको छ ।  

पAरBछेदपAरBछेदपAरBछेदपAरBछेद    ÐÐÐÐ    ११११    

ूारDEभकूारDEभकूारDEभकूारDEभक    

११११....    संDHI नाम र ूारEभःसंDHI नाम र ूारEभःसंDHI नाम र ूारEभःसंDHI नाम र ूारEभः    

(१) यी �विनयमहXको नाम “अपर तामाकोशी हाइसोपावर िलिमटेड, आिथ�क ूशासन �विनयमावली, 

२०६५” रहेको छ ।  

(२) यो �विनयमावली अपर तामाकोशी हाइसोपावर िलिमटेड र सो अqतगतका काया�लयहXमा समेत 

लाग ूहुनेछ ।  

(३) यो �विनयमावली स*चालक सिमितले तो%क%दएको िमितदेDख ूारEभ हुनेछ ।  

२२२२....    पAरभाषाःपAरभाषाःपAरभाषाःपAरभाषाः    

 �वषय वा ूस[गले अकr अथ� नलागेमा यस �विनयमावलीमा, 

 (क) “ऐन” भRनाले कEपनी ऐन, २०६३ सEझनपुछ� ।  

(ख) “कEपनी” भRनाले कEपनी ऐन, २०६३ बमोDजम ःथा�पत “अपर तामाकोशी हाइसोपावर 

िलिमटेड” सEझनपुछ� । 

(ग) “स*चालक सिमित” भRनाले कEपनीको स*चालक सिमित सEझनपुछ� । 

(घ) “काय�कारT ूमुख” भRनाले कEपनीको ूबRध सचंालक वा महाूबRधक सEझनपुछ� र सो 

शYदले कEपनीको काय�कारT ूमुखको Xपमा काम गनK गरT िनय]ु भएको Jय�]लाई समेत   

जनाउँछ ।  
1(घ१) “आयोजना िनदKशक” भRनाले कEपनीले िनमा�ण, स*चालन र Jयवःथापन गनK जल�वtुत 

आयोजनाको अयोजना ूमुख भई काम गनK Jय�] सEझन ुपछ� ।  

(ङ) “काया�लय” भRनाले कEपनीको मु1य काया�लय सEझनपुछ� र सो शYदले कEपनीको शाखा 

काया�लय वा आयोजना काया�लयलाई समेत जनाउँछ ।   

(च)  “खAरद” भRनाले कEपनीले यस �विनयमावली बमोDजम कुन ै मालसामान, परामश� सेवा वा 

अRय सेवा ूाI गनK वा कुन ैिनमा�ण काय� गनK वा गराउने काय� सEझन ुपछ� । 

(छ) “मालसामान” भRनाले कEपनीले ूयोग गरेको वा गनK सब ै%किसमका मालसामान सEझनपुछ� 

र सो शYदले चल अचल सEप�Vलाई समेत जनाउँछ ।  

                     
 
1 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६७२०६७२०६७२०६७////०१०१०१०१////१२ १२ १२ १२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ४१ ४१ ४१ ४१ को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।  
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(ज)  “िनमा�ण काय�” भRनाले कुन ै सरंचना वा कुन ै कुराको िनमा�ण गनK, पनुः िनमा�ण गनK, 

भWकाउने, मम�तसEभार गनK वा Dजणruार गनK काय�सँग सEबDRधत िनमा�ण ःथल तयार गनK, 

खRने, ठvयाउने, बनाउने, उपकरण वा मालसामान जडान गनK, सजाउने, आ%द जःता काय� 

सEझन ुपछ� र सो शYदले न_शा बनाउने, ूयोगशाला परTHण गनK, भूउपमहTय फोटो DखBने, 

भूकEपीय परTHण गनK जःता िनमा�ण काय�को आनषुाD[गक सेवा समेतलाई जनाउनेछ । 

(झ)  “परामश� सेवा” भRनाले कुन ै अxययन, अनसुRधान, सभKHण, %डजाइन, सईङ, सुपरTवेHण, 

तालीम, परTHण गनK काम, सyटवेयरको �वकास वा यःतै ूकृितका अRय बौ�uक वा पेशागत 

सेवा सEझनपुछ� । 

(ञ)  “अRय सेवा” भRनाले सवारT साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा िलने, ढुवानी गनK, 

मालसामान मम�त सEभार गनK, सरHा र सरसफाई सEबRधी काय� सEझन ुपछ� । 

(ट) “बोलपऽ (टे{डर वा �वड)” भRनाले इBछुक Jय�], फम�, कEपनी वा संग%ठत संःथाले 

िसलबRदT गरT पेश गरेको काय��ववरण र दरस%हतको ूःतावलाई सEझनपुछ� ।  

(ठ) “बोलपऽ सEबRधी कागजात (टे{डरÖ�व%ड[ग डकुमेRट)” भRनाले बोलपऽ फाराम, खAरद 

सEबRधी सामाRय तथा �वशेष शत�, ःपेिश%फकेशन, न_सा, %डजाइन र कामको पAरमाण सूची 

समेतको कागजातलाई सEझनपुछ� र सो शYदले बोलपऽदातालाई %दइएको िनदKशन, 

ःपेिश%फकेशन, न_सा, %डजाइन, काय�Hेऽगत शत�हX (टम�स ् अफ रेफरेRस), काय�तािलका, 

मूZया[कनका आधार, पAरमाण सचूी, खAरद सEझौताका शत�हX र यःतै अRय कागजात 

समेतलाई जनाउनेछ । 

(ड) “बोलपऽदाता” भRनाले बोलपऽ पेश गनK वा गन� स_ने कुन ै Jय�], फम�, संःथा वा कEपनी 

सEझनपुछ� । 

(ढ) “सEझौता” भRनाले यस �विनयमावलीको अधीनमा रहT कुन ैपिन खAरद, िनमा�ण वा सेवा काय� 

गन� गराउन काम िलने र काम %दने पHहXको बीचमा शत�हX राखी गAरएको करारनामालाई 

सEझनपुछ� ।  

(ण) “बजेट” भRनाले स*चालक सिमितले एक आिथ�क वष�भरTमा गनK जEमा आEदानी र खच�को 

अनमुान सEझन ुपछ� र Wयःतो बजेट चालू खच� र पूजँीगत खच�को िनिमV छुjटाछुjटै पिन 

हुन स_नेछ ।   

(त) “आिथ�क बष�” भRनाले �वबम संवWको ौावण १ गतेदेDख अकr सालको असार मसाRतसEमको 

बा॑ म%हनाको अविधलाई सEझनपुछ� ।  

(थ) “लेखा” भRनाले ऐनको अधीनमा रहT स*चालक सिमितले तोकेको ढाचँामा राDखएको आिथ�क 

कारोवारको अिभलेख र सो सEबRधी �ववरण तथा कागजातहXलाई सEझनपुछ� ।  

(द) “लेखा ूमखु” भRनाले यस �विनयमावली बमोDजम Aरतपवू�क लेखा राaे, खच� गदा� ऐन तथा 

�विनयमावली अनसुारको Aरत पगेु नपगेुको जाँचबझु गनK, आयÐJययको �ववरण, सEप�V तथा 

दाियWवको �ववरण पेश गनK र कEपनीको लेखा परTHण गराउने कत�Jय भएको Jय�]लाई 

सEझनपुछ� ।  

(ध) “लेखापरTHण” भRनाले कEपनीको बा�ष�क %हसाब %कताबको ूचिलत काननू अनसुार गAरने 

लेखापरTHण र कर लेखापरTHण सEझनपुछ� र सो शYदले कEपनीले आवँयकता अनसुार गनK 

आRतAरक लेखापरTHण, Jयवःथापन लेखापरTHण तथा �वशेष लेखापरTHणलाई समेत   

जनाउँछ ।  
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(न) “बेXज”ू भRनाले लेखापरTHणको बममा औZंयाइएका गZती, अिनयिमतता वा लेखापरTHकको 

ूितकृया सEझनपुछ� । 

(प) “अिधकार ूाI अिधकारT” भRनाले यस �विनयमावली बमोDजम खच� गनK वा खच� गन� 

अिधकार %दने वा कुन ै काम गन� गराउन ःवीकृित %दने अिधकार भएको अिधकारTलाई 

सEझनपुछ� ।  

(फ) “कम�चारT” भRनाले कEपनीको कुन ै पदमा ःथायी वा करारमा िनय�ु] भएका Jय�]लाई 

सEझनपुछ� ।  

(ब) “Jय�]” भRनाले ूचिलत काननू बमोDजम संःथा�पत फम�, कEपनी वा संग%ठत संःथालाई 

समेत जनाउँछ । 

(भ)  “अमानत” भRनाले कEपनीले गनK िनमा�ण काय� सEझनपुछ� । 

(म)  “लागत अनमुान” भRनाले िनमा�ण सामामी, ौिमकहXको खच�, मेिशन तथा उपकरणको भाडा 

खच� र िसरोभार खच� (ओभरहेड चाजKज) समेतको लागत रकम सझंन ुपछ� र “ कूल लागत 

अनमुान” भRनाले कDRटRजेRसीहX तथा ूचिलत मZूय अिभव�ृu कर समेत जोडT कायम 

गAरएको लागत अनमुान सEझनपुछ� । 

(य)  “ूोूाइटरT मालसामान” भRनाले कुन ैमालसामान वा मेिशन, यRऽ वा उपकरणको िनमा�ताले 

Wयःतो मालसामान वा मेिशन, यRऽ वा उपकरणको स*चालन वा मम�त सEभारका िनिमV 

बनाएको पाट�पजुा� वा सहायक उपकरण सEझनपुछ� । 

(र)  “एक तह मािथको अिधकारT” भRनाले यस �विनयमावली बमोDजम खच� गनK वा खच� गन� 

अिधकार %दने वा कुन ैकाम गन� गराउन ःवीकृित %दने अिधकार भएको अिधकारT भRदा एक 

तह मािथको अिधकारT सEझन ुपछ� र सो शYदले ूWयायोDजत अिधकार ूयोग गनK अिधकारTको 

हकमा आफूलाई अिधकार %दने अिधकारT सEझनपुछ� । 

(ल)  “साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लय” भRनाले साव�जिनक खAरद ऐन, २०६३ को दफा ६४ 

वमोDजम ःथा�पत साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लय सEझनपुछ� । 

(व)  “�वशेष पAरDःथित” भRनाले बाढT, प%हरो, अितव�ृ�, अनाव�ृ�, आगलागी आ%द जःता दैवीूकोप 

वा ूाकृितक ूकोपको कारणले अूWयािशत वा आकDःमक Xपमा सजृना भएको पAरDःथित 

सEझनपुछ� ।  

(श) “तो%कएको वा तो%कए बमोDजम” भRनाले कEपनीको िनयमावली र यस �विनयमावलीको 

अधीनमा रहT स*चालक सिमितले बनाएको िनदKिशकामा तो%कएको वा तो%कए बमोDजम वा 

स*चालक सिमितले िनण�य गरT तो%क%दएको वा तो%क%दए बमोDजम सEझनपुछ� । 

३३३३....    �विनयमावलीको Jया1या गनK अिधकारः�विनयमावलीको Jया1या गनK अिधकारः�विनयमावलीको Jया1या गनK अिधकारः�विनयमावलीको Jया1या गनK अिधकारः        

यो �विनयमावली ूयोग गदा� कुन ैकुरा ःप� नभएमा Wयस उपर �वचार गरT आवँयक िनण�य गनK र 

�विनयमावलीको अDRतम Jया1या गनK अिधकार स*चालक सिमितलाई  हुनेछ ।  

४४४४....    काय�सEपादन गनK अिधकारःकाय�सEपादन गनK अिधकारःकाय�सEपादन गनK अिधकारःकाय�सEपादन गनK अिधकारः    

(१) यस �विनयमावलीमा भएको Jयवःथा अनसुार काय�सEपादन गनK गराउने अिधकार तथा कत�Jय 

काय�कारT ूमुखको हुनेछ ।  

(२) यस �विनयमावली बमोDजम काय�कारT ूमुखलाई ूाI अिधकार िनजले आवँयकता अनसुार 

ूWयायोजन गन�स_नेछ ।  

    



पlृ सं1या—4 
 

 

५५५५....    ूशासकLय आदेश %दने अिधकारःूशासकLय आदेश %दने अिधकारःूशासकLय आदेश %दने अिधकारःूशासकLय आदेश %दने अिधकारः    

यस �विनयमावली अqतगत जो चा%हने ूशासकLय ःवीकृित वा आदेश %दने अिधकार काय�कारT ूमुख वा 

िनजले अिधकार ूWयायोजन गरेको अिधकारTलाई हुनेछ । 

पAरBछेपAरBछेपAरBछेपAरBछेद द द द ÐÐÐÐ    २२२२    

आिथ�क काय�ू णालीआिथ�क काय�ू णालीआिथ�क काय�ू णालीआिथ�क काय�ू णाली    

६६६६....    कEपनीको कोष र खाता स*चालनःकEपनीको कोष र खाता स*चालनःकEपनीको कोष र खाता स*चालनःकEपनीको कोष र खाता स*चालनः    

(१) कEपनीको आyनो एउटा छुjटै कोष हुनेछ । सो कोषमा िनEन बमोDजमका रकमहX जEमा 

गAरने छनः्Ñ 

(क) शेयर पूजँी बापत ूाI भएको रकम ।  

(ख) अZपकालीन वा दTघ�कालीन ऋणबाट ूाI रकम । 

(ग) कEपनीको सEप�V �बबLबाट ूाI रकम । 

(घ) कEपनीले उWपादन गरेको �वtुत �बबLबाट ूाI रकम । 

(ङ) कEपनीले उपलYध गराएको कुन ैपिन सेवा बापत ूाI सेवा शुZक । 

(च) कEपनीले गरेको लगानी वा ऋणमा ूाI Jयाज वा लाभांशको रकम । 

(छ) %फता� हुन आएको लगानी वा ऋणको रकम । 

(ज) अRय कुन ैौोतबाट ूाI रकम । 

(२) कEपनीको तफ� बाट गAरने सब ैखच�हX उप�विनयम (१) बमोDजमको कोषबाट JयहोAरनेछ । 

(३) उप�विनयम (१) बमोDजमको कोषमा ूाI रकमहX कुन ैब�क वा �व�Vय संःथामा खाता खोली 

जEमा गAरनेछ ।  

(४) कEपनीको कोषमा ूाI हुने रकमहX जEमा गन� कEपनीले आवँयकता अनसुार एकभRदा बढT 

खाताहX खोZन स%कनेछ र WयसरT खाता खोZदा आEदानी र खच�का लािग छुjटा छुjटै खाता 

खोZन पिन स%कनेछ ।  

(५) कEपनीको तफ� बाट गAरने खच�हXका लािग कEपनीले छुjटै खाता खोZन र Wयःतो खातामा 

उप�विनयम (४) बमोDजमको आEदानी खाताबाट खच� खातामा रकम सारT खच� गनK Jयवःथा 

िमलाउन स%कनेछ ।  

(६) यस �विनयम बमोDजम ब�कमा खोिलएका खाताहXको स*चालन स*चालक सिमितले तो%क%दए 

बमोDजम हुनेछ । 

७७७७....    आयआयआयआयÐÐÐÐJययको अनुमान Jययको अनुमान Jययको अनुमान Jययको अनुमान ((((वा�ष�क बजेटवा�ष�क बजेटवा�ष�क बजेटवा�ष�क बजेट))))◌ः◌ः◌ः◌ः    

(१) हरेक आिथ�क बष� समाI हुनभुRदा कDEतमा एक म%हना अगाव ै काय�कारT ूमुखले आगामी 

आिथ�क वष�को लािग चा%हने बजेट (आयÐJयय र पूजँीगत खच� समेतको अनमुान) तयार गरT 

स*चालक सिमितको बठैकमा पेश गAरस_नपुनKछ । 

(२) उप�विनयम (१) बमोDजम बजेट अनमुान पेश गदा� कEपनीलाई बष�भरTमा �विभRन ॐोतबाट 

ूाI हुने आयको अनमुान, बष�भरTका लािग आवँयक स*चालन खच�को अनमुान तथा पूजँीगत 

खच�को अनमुान र ती खच�हX JयहोनK ौोतहXको �ववरण समेत ःप� खुलाइएको हुनपुनKछ । 

(३) खच�को अनमुान पेश गदा� कEपनीको �व�Vय नीित तथा आगामी वष�को लािग ःवीकृत भएका 

काय�बमको आधारमा बजेट तयार गरT पेश गनु�पनKछ ।  
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(४) सामाRयतः वा�ष�क बजेट पेश गदा� चालू वष�को नौ म%हनाको यथाथ� खच�हX, बाँकL तीन 

म%हनाको अनमुािनत खच� र आगामी बष�को काय�बमहXस%हत िनEनिलDखत अनमुानहX 

समावेश भएको हुनपुनKछःÐ 

(क) चाल ू(िनयिमत) ॐोतबाट ूाI हुने आयको अनमुान तथा िनयिमत ौोत भRदा फरक ौोतबाट 

खच� Jयवःथापन गनK भए सो कुरा ।  

(ख) पूजँीगत खच� (Capital Expenditure) को अनमुान ।   

(ग) चाल ूखच� (Revenue Expenditure) को अनमुान ।  

(घ) अनमुािनत नाफा नो_सान ।  

(ङ) अनमुािनत वासलात । 

(च) नगद ूवाह (Cash Flow) को अनमुान ।  

(५) ूWयेक बष� असार मसाRतिभऽ स*चालक सिमितले आगामी बष�को लािग ूःताव गAरएको 

बजेटमािथ �वचार गरT पेस गAरए अनसुार वा सशंोधन गन� आवँयक देDखएमा सशंोधन गरT 

बजेट ःवीकृत गनKछ । 

(६) हरेक ऽैमािसक समाI भएको एक म%हनािभऽ काय�कारT ूमुखले बजेट र ऽैमािसक खच�को 

तुलनाWमक �ववरण स*चालक सिमित समH पेश गनु� पनKछ ।  

८८८८....    पेँकL खच�ःपेँकL खच�ःपेँकL खच�ःपेँकL खच�ः    

कुन ैबष� असार मसाRतिभऽ आगामी आिथ�क वष�को लािग बजेट ःवीकृत हुन नसकेमा WयसरT बजेट 

ःवीकृत नभएसEम काय� स*चालन गन� ूःताव गAरएको रकमको एक चौथाईसEम खच� गन� स_ने गरT 

ूWयेक बष� ौावण १ गते अिघ न ैस*चालक सिमितले पेँकLको Xपमा खच� गनK ःवीकृित %दन स_नेछ ।  

९९९९....    पूरक बजेटःपूरक बजेटःपूरक बजेटःपूरक बजेटः    

कुन ैआिथ�क बष�मा ःवीकृत बजेटले नपगु हुने देDखएमा काय�कारT ूमुखले Wयसको कारण र �ववरण 

समेत खुलाई परूक बजेट ःवीकृितका लािग स*चालक सिमित समH पेश गन� स_नेछ र Wयःतो बजेट 

पेश गदा� िनEन िलDखत कुराहX समेत ःप� गAरएको हुनपुनKछः 

क) चाल ूआिथ�क बष�को ःवीकृत बजेट केÐकःतो कारणबाट नपगु भएको हो तWसEबRधी कुरा वा, 

ख) पवू� अनमुान नगAरएका घटना वा दघु�टना भई वा काय�बममा नपरेको काम गनु� परेको कारणले 

खच� ब�न गएको कारणले ःवीकृत बजेटले नपगु भएको भए तWसEबRधी कुरा । 

१०१०१०१०....    खच� गनK ःवीकृितःखच� गनK ःवीकृितःखच� गनK ःवीकृितःखच� गनK ःवीकृितः    

(१) ःवीकृत बजेटको अधीनमा रहT काय�कारT ूमुखले आवँयकता अनसुार खच� गन� ःवीकृित 

%दनेछ र शाखा वा आयोजना काया�लयका ूमखुले काय�कारT ूमुखबाट अिधकार ूWयायोजन 

भए अनसुार खच� गन� ःवीकृित %दनेछ । 

(२) िनधा�Aरत काय�बम अqतगतको आयोजनाको लािग बजेट रकम %दंदा काय� ूगितलाई समेत 

आधार मानी िनकासा %दइनेछ ।  

(३) आयोजना वा शाखा काया�लयले आyनो आिथ�क �ववरण आिथ�क वष� समाI भएको एक 

म%हनािभऽ कEपनीको मु1य काया�लयमा पठाइ स_न ुपनKछ ।  

११११११११....    बजेट खच� तथा िनयRऽणःबजेट खच� तथा िनयRऽणःबजेट खच� तथा िनयRऽणःबजेट खच� तथा िनयRऽणः    

(१) ःवीकृत बजेटको अधीनमा रहT आवँयकता अनसुार खच�को िनयRऽण गनK अिधकार तथा 

कत�Jय काय�कारT ूमखुको हुनेछ ।  



पlृ सं1या—6 
 

 

(२) काय�कारT ूमखुबाट अिधकार ूाI अिधकारTबाहेक अX कसलेै पिन खच� गनK आदेश %दन वा 

खच� गरेको कुरा ःवीकृत गन� हँुदैन ।  

(३) खच� गरेको ःवीकृित वा खच� गनK आदेश %दंदा देहायका कुराहX य%कन गरेर माऽ खच� गनK 

आदेश वा ःवीकृित %दनपुनKछः  

(क) खच� गAरने रकम ःवीकृत बजेटिभऽ र सEबDRधत शीष�कको खच� रकमिभऽ पछ�,  

पद�न ।  

(ख) आयोजना वा पूजँीगत काय�का लािग खच� गAरने भए सो आयोजना वा काय�बम 

ःवीकृत भइसकेको छ, छैन । 

(४) ःवीकृत बजेट शीष�कमा रकम अपया�I भएमा वा ःवीकृत बजेट शीष�कमा समावेश नभएको कुन ै

काय�मा तWकालै खच� नगरे कEपनीलाई हानी नो_सानी हुने भएमा काय�कारT ूमुखले स*चालक 

सिमितबाट पिछ अनमुोदन गराउने गरT खच� गन� ःवीकृित %दनस_नेछ र Wयःतो खच� 

Wयसपिछ बःने स*चालक सिमितको बठैकमा पेश गरT अनमुोदन गराउनपुनKछ ।  

(५) ूWयेक म%हना समाI भएको पRी %दनिभऽ गत म%हनामा भएको आEदानीÐखच� र Wयसका 

लािग भएको बजेट Jयवःथा सEबRधमा काय�कारT ूमुखले पनुरावलोकन गनु�पनKछ र स*चालक 

सिमितबाट ूWयेक ऽैमािसक आयÐJयय �ववरण र बजेट Jयवःथाको पनुरावलोकन हुनेछ ।  

१२१२१२१२....    रकमाRतरःरकमाRतरःरकमाRतरःरकमाRतरः    

बजेटमा तो%कएको सेवा र काय�हXको शीष�कमा छुjटयाएको रकम कुनमैा बचत हुने र कुनमैा नपगु हुने 

भएमा सEबDRधत शीष�कमा रहेको रकमको २० (बीस) ूितशतमा नब�ने गरT अकr एक वा एकभRदा 

बढT शीष�कबाट रकमाRतर गनK अिधकार काय�कारT ूमुखलाई हुनेछ । 

तर पूजँीगत खच�बाट चालू खच�मा, चालू खच�बाट पूजँीगत खच�मा र ःवीकृत बजेटमा नपरेको शीष�कमा 

तथा देहायका शीष�कमा स*चालक सिमितको पवू� ःवीकृित निलई रकमाRतर गरT खच� गन� पाइने छैनः 

(क) तलब, भVा र सु�वधा ।  

(ख) आिथ�क सहायता, चRदा र परुःकार । 

(ग) भैपAर आउने खच� ।  

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ३३३३    

काय�कारTकाय�कारTकाय�कारTकाय�कारT    ूमुख तथा लेखा ूमखुको कामूमुख तथा लेखा ूमखुको कामूमुख तथा लेखा ूमखुको कामूमुख तथा लेखा ूमखुको काम, , , , कत�Jय तथा अिधकारकत�Jय तथा अिधकारकत�Jय तथा अिधकारकत�Jय तथा अिधकार    

१३१३१३१३....    काय�कारT ूमुखको कामकाय�कारT ूमुखको कामकाय�कारT ूमुखको कामकाय�कारT ूमुखको काम, , , , कत�Jय तथा अिधकारःकत�Jय तथा अिधकारःकत�Jय तथा अिधकारःकत�Jय तथा अिधकारः    

(१) यस �विनयमावलीमा अRयऽ लेDखएका काम, कत�Jयका अितAर] कEपनीको काय�कारT ूमुखको 

काम, कत�Jय र उVरदाियWव देहायबमोDजम हुनेछःÐ 

(क) कEपनीले िलनपुनK रकम समयमा असलुÐउपर भएको छ, छैन हेनK र Wयःतो रकम 

यथासमयमै असलु गरT ब�कमा जEमा गनK गराउने ।  

(ख) खच� गदा� सEबDRधत शीष�कमा िनधाAरत रकमिभऽ रहT अिधकार ूाI अिधकारTबाट 

ःवीकृत गराई खच� गनK गराउने ।  
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2222(ग) खच� भएको रकमको अिभलेख तथा ौेःता ूचिलत काननुबमोDजम तो%कएको 
काय��विध र मापद{डबमोDजम राaे/राa लगाउने ।  

(घ) कEपनीको ूितिनिधWव गनK वा कEपनीको तफ� बाट करार, सEझौता आ%द गनK ।  

(ङ) कEपनीको आयÐJययको अिभलेखको आRतAरक तथा अDRतम लेखापरTHण गराउने र 

लेखापरTHणबाट कुन ै कै%फयत वा बेXजू देDखएमा िनयिमत वा बेXजू फgयौट गनK  

गराउने ।  

(च) स*चालक सिमितले तो%क%दएका अRय काम गनK ।  
3333(२) यस �विनयमावलीको अधीनमा रहT ःवीकृत काय�बम र बजेट अनसुार खच� गनK वा 

खच�को िनकासा %दने अिधकार काय�कारT ूमखुमा रहनेछ ।  
4444(३) काय�कारT ूमुखले आyनो रेखदेख र DजEमेवारTमा आयोजना िनदKशक वा अRय 

महाशाखा, शाखा वा इकाई ूमुखलाई अिधकार ूWयायोजन गन� स_नेछ । 
5555(४) यस �विनयममा अRयऽ जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन स*चालक सिमितले 

आवँयक र उपय]ु देखे ूबRध स*चालक वा आयोजना िनदKशकलाई उप�विनयम  ) २ (

बमोDजम तो%कएको अिधकारको अितAर] थप अिधकार समेत ूWयायोजन गन� स_नेछ ।  

१४१४१४१४....    लेखा ूमुखको कामलेखा ूमुखको कामलेखा ूमुखको कामलेखा ूमुखको काम, , , , कत�Jयकत�Jयकत�Jयकत�Jय, , , , अिधकार र उVरदाियWवःअिधकार र उVरदाियWवःअिधकार र उVरदाियWवःअिधकार र उVरदाियWवः    

(१) कEपनीको काय�कारT ूमखु वा खच� गन� अिधकार ूाI अिधकारTले आिथ�क कारोवार गदा� 

आवँयकता अनसुार लेखा ूमखुसँग राय, परामश� िलनस_नेछ र राय परामश� %दन ु लेखा 

ूमुखको कत�Jय हुनेछ ।  

(२) यस �विनयमावलीमा अRयऽ लेDखएका काम, कत�Jयका अितAर] लेखा ूमुखको काम  कत�Jय 

र उVरदाियWव देहायबमोDजम हुनेछःÐ 
6666(क) आिथ�क कारोवारिसत सEबDRधत कामको DजEमा िलई ूचिलत काननुबमोDजम 

तो%कएको काय��विध र मापद{डबमोDजम आयÐJयय र सEप�V तथा दाियWवहXको 

लेखा राaे । 

(ख) कEपनीको आयÐJयय �ववरण, वासलात र नगद ूवाह �ववरण (Cash Flow 

Statement) तयार गरT काय�कारT ूमुखसमH पेश गनK ।  
(ग) आिथ�क कारोवार गदा� ःवीकृत बजेटको पAरिधिभऽ रहT यस �विनयमावलीमा लेDखएको 

काय��विध परुा भए नभएको वा Aरत पगेु नपगेुको सEबRधमा काय�कारT ूमुखलाई राय 

%दने ।  

                     
 
2 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६७२०६७२०६७२०६७////०१०१०१०१////१२ १२ १२ १२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ४१ ४१ ४१ ४१ को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।  
3 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन ।     
4 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन । को िनण�यानुसार संशोधन ।     
5 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६७२०६७२०६७२०६७////०१०१०१०१////१२ १२ १२ १२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ४१ ४१ ४१ ४१ को िनण�यानुसार थप । को िनण�यानुसार थप । को िनण�यानुसार थप । को िनण�यानुसार थप ।     
6 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन।को िनण�यानुसार संशोधन।को िनण�यानुसार संशोधन।को िनण�यानुसार संशोधन।   
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(घ) कEपनीको आयÐJययको अिभलेखको आRतAरक तथा अDRतम लेखापरTHण गराउने र 

लेखा परTHणबाट देखाइएका कै%फयत वा बेXजलूाई िनयिमत तथा फgयौट गनK गराउने 

र कर लेखापAरHण गराउने । 

(३) उप�विनयम (२) को ख{ड (ग) बमोDजम लेखा ूमुखले %दएको रायको ूितकुल िनण�य गरेमा 

Wयसको DजEमेवारT िनण�य गनK अिधकारTको  हुनेछ । 

 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ४४४४    

7खAरद काय�को DजEमेवारT र खAरद �विधसEबRधी JयवःथाखAरद काय�को DजEमेवारT र खAरद �विधसEबRधी JयवःथाखAरद काय�को DजEमेवारT र खAरद �विधसEबRधी JयवःथाखAरद काय�को DजEमेवारT र खAरद �विधसEबRधी Jयवःथा    

१५१५१५१५....    मामामामालसामान खAरद गदा� अवलEबन गनK काय��विधःलसामान खAरद गदा� अवलEबन गनK काय��विधःलसामान खAरद गदा� अवलEबन गनK काय��विधःलसामान खAरद गदा� अवलEबन गनK काय��विधः    

कEपनीका लािग आवँयक पनK DजRसी मालसामान खAरद गदा� देहायबमोDजमको काय��विध अपनाउन ु

पनKछः 

(क) मालसामान खAरद गनु�अिघ खAरद गन� आवँयक परेका सामानहXको मौkदात समेतको �ववरण 

तयार गरT खAरद गनु� पनK मालसामानको अनमुािनत लागत समेत खAरद गन� ःवीकृित %दने 

अिधकार ूाI अिधकारTसमH पेश गरT Wयःतो अिधकारTको ःवीकृित िलनपुनKछ । 

(ख) मालसामान खAरद गन� ःवीकृित %दने अिधकारTले पिन खAरद गन� लािगएको मालसामान के 

कःतो कामको लािग खAरद गन� लािगएको हो, सो सामान मौkदात ९]यअप० छ, छैन सो 

समेत बझुी Wयःतो सामान खAरद गन� आवँयक देDखएमा खAरद गन� ःवीकृित %दनपुनKछ । 

(ग) खAरद भई आएको मालसामानको गणुःतर, पAरमाण आ%द सब ैजाचँ गरT माऽ Wयःतो सामान 

DजRसी खातामा आEदानी बाँxनपुनKछ । ूा�विधक सामान वा कुन ै खास %किसमको सामान 

खAरद गदा� Wयःतो सामानको गणुःतर जाँBन �वशेष�स%हतको उपसिमित गठन गन� स%कनेछ 

। 

(घ) कEपनीका लािग खAरद भएका ूWयेक DजRसी मालसामानको DजRसी %कताबमा अिभलेख राखेर 

माऽ खच� गनु� पनKछ । 

(ङ) DजRसी %कताबमा मालसामानको नाम, कुन ै �वशेष संकेत भए Wयःतो संकेत र पAरमाण तथा 

मूZय ःप� खुलाइएको हुनपुनKछ ।  

(च) ूWयेक आिथ�क बष� समाI भएको १५ (पRी) %दनिभऽ गत आिथ�क बष�मा खच� भई वाँकL 

रहेका मालसामानहXको मूZया[कनस%हत चालू आिथ�क बष�मा DजEमेवारT सानु� पनKछ र Wयःतो 

मूZया[कनको एकूित लेखा शाखालाई  %दनपुनKछ । 

१६१६१६१६....    िनमा�णिनमा�णिनमा�णिनमा�ण, , , , जडान तथा अRय सेवाहX उपलYध गनK ूकृयाःजडान तथा अRय सेवाहX उपलYध गनK ूकृयाःजडान तथा अRय सेवाहX उपलYध गनK ूकृयाःजडान तथा अRय सेवाहX उपलYध गनK ूकृयाः    

(१) कुन ै पिन पूजँीगत मम�त संभार लगायतका िनमा�ण तथा जडान काय� गदा�Öगराउँदा लागत 

अनमुान (Cost Extimate) गराई ःवीकृत गराएर माऽ गनु� गराउनपुनKछ ।  

(२) बजेट वा काय�बममा नपरेका िनमा�ण तथा जडान काय�हX गनु� गराउन ु परेमा स*चालक 

सिमितको पवू� ःवीकृित िलनपुनKछ र Wयःतो ःवीकृितको लािग ूःताव पेश गदा� ूःता�वत 
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काय�बमको %डजाइन, ःपेिश%फकेशन, काय�तािलका, लागत अनमुान तथा ूा�विधक र आिथ�क 

�व�ेषण ूितवेदनसमेत पेश गनु�पनKछ । 

(३) कामको लागत अनमुान तयार गदा� सकभर एउटै कामलाई टुबाÐटुबा गरT गनु� गराउन ुहँुदैन । 

तर ःथानीय उपभो]ा वा समुदायबाट काम गराउन परेमा वा कामको ूकृित अनसुार टुबाÐटुबा 

गरT काम गराउँदा िछटो काम सEपRन हुने भएमा सो Jयहोरा जनाई टुबाÐटुबा गरT काम गनK 

गरT लागत अनमुान तयार गन� बाधा पनK छैन । 

(४) उप�विनयम (१) बमोDजम लागत अनमुान (Cost Estimate) तयार गनK तथा ःवीकृत गनK 

अिधकार स*चालक सिमितले समयÐसमयमा तो%क%दए बमोDजम हुनेछ । 

(५) परामश� वा अRय कुन ै सेवा उपलYध गनु�पनK भएमा Wयःतो सेवा उपलYध गनु�पनK कारण र 

लागत अनमुान तयार गरT अिधकार ूाI अिधकारTबाट ःवीकृत गराएर माऽ Wयःतो सेवा 

उपलYध गनु�पनKछ ।  

(६) ःवीकृत बजेट र काय�बमको अधीनमा रहT पूजँीगत तथा मम�त सEभारसEबRधी िनमा�ण तथा 

जडान काय� गराउने अिधकार काय�कारT ूमखुलाई हुनेछ ।  
8888१६१६१६१६कककक    लागत अनुमान तयार गदा� �वचार गनु� पनK कुराःलागत अनुमान तयार गदा� �वचार गनु� पनK कुराःलागत अनुमान तयार गदा� �वचार गनु� पनK कुराःलागत अनुमान तयार गदा� �वचार गनु� पनK कुराः  

(१)  कEपनीले कुन ैखAरदको लागत अनमुान तयार गदा� देहायको कुरा �वचार गनु�पनKछःÐ 

(क)  खAरदसEबRधी सEपणू� काम एउटै खAरद सEझौताबाट हुन स_ने वा काम �पBछे छुjटै 

खAरद सEझौता गनु� पनK, 

(ख)  खAरद सEझौता नवीकरण गन� पनK वा नपनK, 

(ग)  खAरदको अRय कुन ै�वकZप भए Wयःतो �वकZप, 

(घ)  खAरद सEझौताबमोDजमको काम सEपRन गन�को लािग ला\न स_ने अिधकतम रकम 

तथा समय, र 

(ङ)  कEपनीले लागत अनमुान तयार गदा� �वचार गनु� पनK भनी साव�जिनक खAरद 

अनगुमन काया�लयले िनधा�रण गरेका अRय कुरा । 

(२)  कEपनीले लागत अनमुान तयार गदा� बोलपऽ जमानत वा काय� सEपादन जमानत लगायत 

मो�वलाईजेशन र %डमो�वलाईजेशन खच�, �बमा, परामश�दातालाई %दन ु पनK सु�वधा बापतका 

काय�हX, गणुःतर पAरHण, JयवसायजRय ःवाः�य र सरुHा, एज �वZट न_शा, काय� सEपादन 

जमानतको किमशन खच� आ%दको छुjटै आइटम बनाई लागत अनमुानमा समावेश गनु� पनKछ । 

१७१७१७१७. . . .     मालसामानको लागत अनुमानःमालसामानको लागत अनुमानःमालसामानको लागत अनुमानःमालसामानको लागत अनुमानः        

कEपनीले मालसामानको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका कुरालाई आधार िलन ुपनKछःÐ 

(क) चाल ूवा अिघZला वष�हXमा सोहT ूकृितको मालसामान खAरद गदा� लागेको वाःत�वक लागत, 

(ख)  ःथानीय बजारमा ूचिलत दरभाउ,  

(ग)  अRय बजारको ूचिलत दरभाउ र मालसामान आपिूत� गनK ःथानसEम ला\ने अनमुािनत ढुवानी 

खच�, 
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(घ)  अRय आवँयक र साRदिभ�क कुरा । 

१८१८१८१८. . . .     िनमा�ण िनमा�ण िनमा�ण िनमा�ण काय�को लागत अनुमानःकाय�को लागत अनुमानःकाय�को लागत अनुमानःकाय�को लागत अनुमानः        

 9999(१) कEपनीले िनमा�ण काय�को लागत अनमुान तयार गदा� �विनयम १६क को अधीनमा रहT तयार 

गनु� पनKछ ।िनमा�ण काय�को लागत अनमुान तयार गदा� िनमा�ण सEबRधी, परुाताDWवक 

उWखननसEबRधी र सुXङ खRने, %डप jयवुवेल, पेशोिलयम अनसुRधान आ%द जःता जिमनमुिन 

गAरने काय�को न�स भए Wयःतो न�स बमोDजम र Wयःतो न�स नभएको अवःथामा आवँयक 

न�स तयार गरT Wयःतो न�स स*चालक सिमितबाट ःवीकृत गराई ःवीकृत न�स बमोDजम 

लागत अनमुान तयार गनु� पनKछ । 

तर Wयःतो न�स बमोDजम काम गद� जादँा खास कामको लािग खास ूकारको न�स आवँयक 

परेमा सEबDRधत ूा�विधकबाट आवँयक न�स तयार गन� लगाई Wयःतो न�स काय�कारT 

ूमुखबाट ःवीकृत गराउन स%कनेछ र सो ःवीकृितको जानकारT स*चालक सिमितलाई 

%दनपुनKछ । 

(२)  यस �विनयम बमोDजम लागत अनमुान तयार गदा� कEपनीले मालसामान ःथलगत Xपमा 

उपलYध हुने वा नहुने अxययन गरT िनमा�ण काय� सEपRन गन� ला\ने समयाविध %कटान गनु� 

पनKछ ।  

(३)  लागत अनमुान तयार गनK िसलिसलामा िसमेRट, फलामे ड{डT, �टा, ढु[गा, माटो, लगायतका 

िनमा�ण साममीको दरभाउ, मेिशन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको kयाला समेतको◌े 

िनधा�रण गनु� पनKछ । 
10101010(४)  उप�विनयम (३) बमोDजम ूचिलत दरभाउ, भाडा वा kयाला समेत उपलYध हुन नसकेको 

अवःथामा Wयःतो दररेट िनधा�रण गदा� काय�कारT ूमखुले तो%क%दएको ूकृया अनसुार दरभाउ, 

भाडा वा kयालाको िनधा�रण गनु� पनKछ । 

(५)  कEपनीले यस �विनयम बमोDजम तयार भएको िनमा�ण काय�को लागत अनमुान Wयःतो लागत 

अनमुान तयार गनK ूा�विधक भRदा एक तह मािथको ूा�विधक वा ूा�विधकहXको समूहलाई 

%डजाईन सईङ समेत जाBँन लगाई कुन ैऽु%ट देDखएमा Wयःतो ऽु%ट सBयाउन लगाउन ुपनKछ । 

कEपनीमा मािथZलो तहको ूा�विधक नभएमा काय�कारT ूमखुले Wयःतो लागत अनमुान जाBँने 

Jयवःथा िमलाउन ुपनKछ । 

(६)  रा��यःतरको िनमाण�काय�हXको लागत अनमुान िनकाZदा (क) ौिमकहXको खच�, (ख) िनमा�ण 

सामामीको खच� र (ग) याDRऽक उपकरणको भाडा (तैZय पदाथ� स%हत) जोडेर आउने रकममा 

बोलपऽदाताको ओभरहेड १५ ूितशत जोvनपुछ� । उपरो] अनसुार लागत अनमुान तयार 

गAरसकेपिछ बजेट Jयवःथापनको लािग आवँयकतानसुार जEमा लागत अनमुानमा मूZय 

समायोजन कDRटRजेDRस वापत १० ूितशत, %फDजकल कDRटRजेDRस वापत १० ूितशत र मूZय 

अिभव%ृ^ कर रकम समेत थप गरT कुल लागत अनमुान कायम गनु� पनKछ । 
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१९१९१९१९. . . .     परामश� सेवाको लागत अनुमानःपरामश� सेवाको लागत अनुमानःपरामश� सेवाको लागत अनुमानःपरामश� सेवाको लागत अनुमानः        

(१) परामश� सेवाको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका कुरालाई आधार िलनपुनKछःÐ 

(क)  कEपनीले परामश� सेवाको लागत अनमुान सEबRधी न�स तयार गरेको भए Wयःतो 

न�स, 

(ख)  सEबDRधत परामश� सेवाको काय� Hेऽगत शत�, 

(ग)  कEपनीले चालू वा अिघZला वष�हXमा सोहT ूकृितको सेवा ूाI गदा� लागेको 

वाःत�वक लागत । 

तर यस ख{डको आधारमा लागत अनमुान तयार गदा� अिघZला वष�हXको दरमा मूZय 

समायोजन गरT लागत अनमुान तयार गनु� पनKछ । 

(२)  कEपनीले यस �विनयम बमोDजमको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका खच�हX 

खुलाउनपुनKछःÐ 

(क)  मु1य जनश�] एव ंअRय जनश�]को पाAरौिमक, 

(ख)  ॅमण खच�, जनश�]को बसोबास खच�, काया�लय खच�, आवँयक मालसामान उपकरण 

र सेवा खच�, ूितवेदन र अRय कागजातको अनवुाद, छपाई खच�, 

(ग)  परामश�दाताले तािलम, गोlी वा ॅमणको Jयवःथा गनु� पनK भए Wयःतो कामको लािग 

ला\ने खच� र अRय खच� । 
11111111१९१९१९१९कककक    खAरदको गुXयोजना तयार गनु� पनKःखAरदको गुXयोजना तयार गनु� पनKःखAरदको गुXयोजना तयार गनु� पनKःखAरदको गुXयोजना तयार गनु� पनKः  

(१)  कEपनीले एक वष�भRदा बढT अविधसEम स*चालन हुने योजना वा आयोजनाको लािग खAरद 

गदा� वा वा�ष�क दश करोड Xपयैाँ भRदा बढT रकमको खAरद गदा� खAरदको गXु योजना तयार 

गनु� पनKछ । 

(२)  उपिनयम (१) बमोDजमको खAरदको गXु योजनामा अRय कुराको अितAर] देहायका कुराहX 

उZलेख गनु� पनKछःÑ 

(क)  खAरदको ूकार, पAरमाण र मोटामोटT अनमुािनत मूZय, 

(ख)  खAरद �विध, 

(ग)  अिधकतम ूितःपधा�को लािग खAरदलाई टुक्◌्याईने वा �याकेज बनाइने भए सो 

सEबRधी Jयवःथा, 

(घ)  समम खAरद कारबाहT परूा गन�को लािग गAरने सEझौताहXको मोटामोटT सं1या र 

Wयःतो खAरद कारवाहTसँग सEबDRधत मु1य मु1य काम, 

(ङ)  खAरदको लािग पवू� यो\यताको कारबाहT गनु� पनK भए सो सEबRधी कुरा,  

(च)  खAरद कारवाहTको मोटामोटT समय तािलका, 

(छ)  साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले खAरदको गXु योजनामा समावेश गनु� पनK भनी 

समय समयमा िनधा�रण गरेका कुरा । 
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(३)  यस �विनयम बमोDजम तयार भएको खAरदको गXु योजना स*चालक सिमितबाट ःवीकृत 

भएको हुन ुपनKछ । 

(४)  उपिनयम (३) बमोDजम ःवीकृत भएको खAरदको गXु योजना कEपनीले ूWयेक आिथ�क वष�मा 

अtाविधक गनु� पनKछ । 
12121212१९१९१९१९खखखख    वा�ष�क खAरद योजना तयार गनु� पनKःवा�ष�क खAरद योजना तयार गनु� पनKःवा�ष�क खAरद योजना तयार गनु� पनKःवा�ष�क खAरद योजना तयार गनु� पनKः  

(१)  कEपनीले वा�ष�क दश लाख XपयैाभँRदा बढT रकमको खAरद गनु� पनK भएमा आगामी आिथ�क 

वष�को अनमुािनत वा�ष�क काय�बम तथा बजेट तयार गदा� आगामी आिथ�क वष�मा गनK वा�ष�क 

खAरद योजना तयार गनु� पनKछ । WयसरT खAरद योजना तयार गदा� �विनयम १९क बमोDजम 

खAरदको गXुयोजना समेत तयार भएको रहेछ भने Wयःतो गXु योजनाको समेत आधार िलन ु

पनKछ । 

(२)  कEपनीले उपिनयम (१) बमोDजमको वा�ष�क खAरद योजनामा देहायका कुराहX उZलेख गनु� 

पनKछःÑ 

(क)  खAरदको ूकार सEबRधी �ववरण, 

(ख)  खAरदको सEभा�वत �याकेज, 

(ग)  खAरद कारवाहTको समय तािलका, 

(घ)  खAरद �विध, 

(ङ)  खAरदको लािग गAरने सEझौताको %किसम, र 

(च)  साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले वा�ष�क खAरद योजनामा समावेश गनु� पनK 

भनी समय समयमा िनधा�रण गरेका कुरा । 

(३)  उपिनयम (२) को ख{ड (ग) बमोDजमको समय तािलकामा देहायको काम गनK समयाविध 

उZलेख हुन ुपनKछःÐ 

(क)  मालसामान खAरद गनK भए ःपेिस%फकेशन तयार गनK, 

(ख)  खAरदको लागत अनमुान तयार गनK, 

(ग)  िसलबRदT दरभाउपऽ फाराम, पवू�यो\यताको ूःताव वा बोलपऽ आJहान गनK वा 

परामश� सेवाको ूःतावसEबRधी कागजात तयार गनK, 

(घ)  िसलबRदT दरभाउपऽ, पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ आJहान वा परामश� सेवाको 

ूःताव माग गन� सचूना ूकाशन गनK, 

(ङ)  िसलबRदT दरभाउपऽ, पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःताव 

मूZया[कन गनK, 

(च)  िसलबRदT दरभाउपऽ, पवू�यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःताव 

ःवीकृित गनK, 

(छ)  सEझौता गनK, 

(ज)  काय� आरEभ गनK, र 
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(झ)  काय� परुा गनK । 

(४)  कEपनीको काय�कारT ूमुखले यस �विनयमावली बमोDजम तयार भएको वा�ष�क खAरद योजनाको 

एक एक ूित आगामी आिथ�क वष�को अनमुािनत वा�ष�क काय�बम तथा बजेट साथ संल\न गरT 

स*चालक र अथ� मRऽालयमा पेश गनु� पनKछ । 

(५)  कEपनीको काय�कारT ूमुखले चालू आिथ�क वष�को ःवीकृत काय�बम तथा बजेट ूाI भएपिछ 

सो अनXुप यो �विनयम बमोDजम तयार भएको वा�ष�क खAरद योजना पAरमाज�न गरT ःवीकृत 

गनु� पनKछ र Wयःतो योजनाको एक एक ूित कोष तथा लेखा िनयRऽक काया�लय र 

साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयमा पठाउन ुपनKछ । 
13131313१९१९१९१९गगगग    खAरद काय�को DजEमेवारTःखAरद काय�को DजEमेवारTःखAरद काय�को DजEमेवारTःखAरद काय�को DजEमेवारTः  

(१)  �विनयम १९क बमोDजम खAरद योजना तयार गनK तथा यस �विनयम बमोDजमको काय��विध 

परूा गरT खAरद सEबRधी अRय सब ैकाय� गनK वा गराउने DजEमेवारT काय�कारT ूमखुको हुनेछ 

। 

(२)  कEपनीले उप�विनयम (१) बमोDजम खAरद सEबRधी काय� गदा� साव�जिनक खAरद अनगुमन 

काया�लयले िनधा�रण गरेको यो\यता भएको र खAरदकाय� सEबRधी �ान भएको वा तालीम ूाI 

गरेको कम�चारTबाट गराउन ुपनKछ । 

(३)  कEपनीले देहायको काम गन�को लािग एउटा खAरद इकाईको ःथापना गनु� पनK वा सोको 

DजEमेवारT तो_न ुपनKछःÑ 

(क)  खAरद योजना तयार गनK, 

(ख)  साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले तयार गरेको नमूना बोलपऽ सEबRधी 

कागजात (ःjया{डड� �व%ड[ग डकुमेRट), नमूना पवू� यो\यता सEबRधी कागजात 

(ःjया{डड� �ू_वािल%फकेशन डकुमेRट), नमूना खAरद सEझौता सEबRधी कागजात 

(ःjया{डड� कR�या_ट डकुमेRट) मा आवँयकतानसुार हेरफेर गरT पवू� यो\यता 

सEबRधी कागजात, बोलपऽ सEबRधी कागजात र खAरद सEझौता सEबRधी कागजात 

तयार गनK, 

(ग)  साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले तयार गरेको नमूना ूःताब माग सEबRधी 

कागजात (ःjया{डड� रे_वेःट फर ूपोजल) मा आवँयकतानसुार हेरफेर गरT परामश� 

सेवाको ूःताव सEबRधी कागजात तयार गनK, 

(घ)  खAरद सEबRधी सचूना साव�जिनक Xपमा ूकाशन गनK,  

(ङ)  पवू� यो\यता सEबRधी कागजात, बोलपऽ सEबRधी कागजात �वतरण गनK वा परामश� 

सेवाको ूःताव सEबRधी कागजात पठाउने, 

(च)  पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःताव ूाI गनK र Wयसलाई 

सुरDHत तAरकाले राaे,  

(छ)  पन� आएका पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःताव मूZयाङकनको 

लािग मूZयाकंन सिमितमा पेश गनK र मूZयां%कत बोलपऽ ःवीकृितको लािग पेश गनK, 
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(ज)  पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःताव ःवीकृितको सचूना %दने,  

(झ)  काय� सEपादन जमानत िलने र Wयसको परTHण गरT सरुDHत तAरकाले राaे, 

(ञ)  खAरद गरेको मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवाको गणुःतर परTHण गनK गराउने, 

(ट)  साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले माग गरेको जानकारT र कागजात उपलYध 

गराउने,  

(ठ)  खAरद कारवाहTसँग सEबDRधत काममा समRवय गनK, 

(ड)  खAरद माग सकंलन गरT ःवीकृितको लािग अिधकार ूाI अिधकारT समH पेश गनK, र 

(ढ)  ूिततपऽको अिभलेख राaे Jयवःथा गनK । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजमको काम गदा� वा गराउँदा खAरद इकाई वा सोको DजEमेवारT तो%कएको 

इकाईले काय�कारT ूमुखको ःवीकृित िलई गनु� पनKछ । 

२०२०२०२०....    खAरद मूZया[कन सिमित सEबRधी JयवःथाःखAरद मूZया[कन सिमित सEबRधी JयवःथाःखAरद मूZया[कन सिमित सEबRधी JयवःथाःखAरद मूZया[कन सिमित सEबRधी Jयवःथाः    

(१) खच� गन� ःवीकृित %दने अिधकार ूाI अिधकारTको िलDखत आदेश�वना कुन ैपिन मालसामान 

वा सेवा खAरद गन� वा िनमा�ण काय� गनु� गराउन ुहँुदैन ।  

(२) कEपनीलाई आवँयक पनK सामानहX सामाRयतः सामानको उपभोगको आधारमा िनयोDजत 

तAरकाले एकै पटक खAरद गनु�पनKछ ।  
14141414(३) पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ, परामश� सेवाको आशय पऽ वा ूःताव वा िसलबRदT दरभाउपऽ 

परTHण र मूZया[कन गन� देहायबमोDजम मूZया[कन सिमितको गठन गनु�पनKछः 

(क)  काय�कारT ूमुख वा िनजले तोकेको वAरl अिधकृत (सEभव भएसEम ूा�विधक 

कम�चारT), Ð अxयH 

(ख)  कEपनीको आिथ�क ूशासन शाखा ूमुख Ð सदःय 

(ग)  �वषयसँग सEबDRधत ूा�विधक �वशेष� (सEभव भएसEम अिधकृतःतर) Ð सदःय 

(घ)  कEपनीमा काननू अिधकृतको दरबRदT रहेको भए कEपनीको काननू अिधकृत, अRयथा 

कुन ैूा�विधक अिधकृत Ð सदःय 

(ङ) कEपनी वा काया�लयको सो काय� हेनK अिधकृत Ð सदःयÐसिचव 
15(४) .................  

(५) उप�विनयम (३) बमोDजमको मूZया[कन सिमितले काय�कारT ूमुखको ःवीकृित िलई सEबDRधत 

�वषयको �वशेष�लाई आyनो बठैकमा आमRऽण गन� स_नेछ । 

(६) उप�विनयम (३) बमोDजमको सिमितलाई परामश�दाताको सहयोग आवँयक भएमा ःवीकृत 

काय�बम र बजेटको अधीनमा रहT कEपनीले यस �विनयमावलीको काय��विध अपनाई 

परामश�दाता िनय]ु गन� स%कनेछ । 

(७) उप�विनयम (३) बमोDजमको सिमितले दरभाउपऽ, बोलपऽ वा ूःताव मूZया[कन गनK काममा 

आफूलाई सहयोग गन� उपसिमित गठन गन� स_नेछ । 

                     
 
14 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठकबैठकबैठकबैठक    सं1या सं1या सं1या सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
15 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज । 
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(८) मूZया[कन सिमितको सदःयसिचवले सिमितको बठैकको माइRयटु तयार गरT राaु पनKछ र 

सिमितमा छलफल भएका सEपणू� �वषयको फाईल खडा गरT राaु पनKछ ।  

(९) मूZया[कन सिमितले आyनो काय��विध आफै िनधा�रण गन� स_नेछ । 

(१०) मूZया[कन सिमितले यस �विनयममा उZलेख भए बमोDजम कEपनीको ूमुखसमH मZूया[कन 

ूितवेदन पेश गनु� पनKछ । 
16(१०) ................................... 

२१२१२१२१....    मालसामान खAरद गनKमालसामान खAरद गनKमालसामान खAरद गनKमालसामान खAरद गनK    JयवःथाःJयवःथाःJयवःथाःJयवःथाः    
17(१) मालसामान खAरद गदा� देहायबमोDजम खAरद गनु�पनK छ र एकै पटक खAरद गरे हुने 

मालसामान सकभर एकै पटक खAरद गनु�पनKछ ।  

(क) एक पटकमा X. ३,००,०००।Ð (तीन लाख Xपयैा)ँ सEमको◌े मालसामान दरभाउपऽ 

निलई सोझै बजारबाट खAरद गन� स%कनेछ ।  

(ख) एक पटकमा X.१०,००,०००।Ð ( दश लाख Xपयैा)ँ सEमको मालसामान खAरद गदा� 

िसलबRदT दरभाउपऽ आJहान गरT तWसEबRधी काय��विध परुा गरT खAरद गनु�पनKछ ।  

(ग) एक पटकमा X.१०,००,०००।Ð (दश लाख Xपयैा)ँ भRदा बढTको मालसामान खAरद गदा� 

बोलपऽ आJहान गरT तWसEबRधी काय��विध परूा गरेर माऽ खAरद गनु�पनKछ ।  

(२) उप�विनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भएता पिन प%हले खAरद भइसकेका मेिसन 

उपकरण तथा सवारT साधनहXका लािग आवँयक पनK पाट� पजूा�हX Wयःतो मेिसन उपकरण वा 

सवारT साधन उWपादन गनK िनमा�ता कEपनी वा Wयःतो कEपनीको अिधकृत �वबेताबाट 

ूोपाइटरT सामानहX खAरद गदा� सोझै खAरद गन� स%कनेछ ।  
18(३) कुन ैमालसामान िसलबRदT दरभाउपऽ माग गरT खAरद गदा� कEपनीको काममा %ढलाइ हुने र 

सो %ढलाइबाट कEपनीलाई हानी नो_सानी प\ुने वा Hित हुनस_ने भएमा X.५,००,०००।Ð (पाँच 

लाख Xपयैा)ँ सEमको मालसामान काय�कारT ूमुखले सEबDRधत �बबेताबाट सीधै खAरद 

गन�स_नेछ जसको अनमुोदन Wयसपिछ लगV ै बसेको स*चालक सिमितको बठैकबाट 

गराउनपुनKछ ।  

(४) कEपनीलाई आवँयक पनK �वशेष %किसमको मालसामान खAरद गनु�पदा� �विनयम २० (३) 

बमोDजम ग%ठत मूZया[कन सिमितको िसफाAरस अनसुार उWपादक वा िनजको अिधकृत 

�वबेताबाट िसलबRदT दरभाउपऽ वा िसिमत बोलपऽ^ारा पिन खAरद गन� स%कनेछ । 

२२२२२२२२....    िनमा�ण तथा जडान काय� र पँूजीगत मम�त सEभार गनK गराउने Jयवःथाःिनमा�ण तथा जडान काय� र पँूजीगत मम�त सEभार गनK गराउने Jयवःथाःिनमा�ण तथा जडान काय� र पँूजीगत मम�त सEभार गनK गराउने Jयवःथाःिनमा�ण तथा जडान काय� र पँूजीगत मम�त सEभार गनK गराउने Jयवःथाः    

 19(१) ःवीकृत लागत अनमुानिभऽको िनमा�ण तथा जडान वा पूDंजगत मम�त सEभारको काय� 

गदा�/गराउँदा देहायबमोDजम गनु� गराउनपुनKछः 

                     
 
16 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज ।को िनण�यानुसार खारेज ।    
17 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधको िनण�यानुसार संशोधको िनण�यानुसार संशोधको िनण�यानुसार संशोधन ।न ।न ।न । 
18 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
19 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन । 
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(क) एक पटकमा X.५,००,०००।Ð (पाँच लाख Xपयैा)ँ सEमको पूजँीगत मम�तÐसEभार वा 

िनमा�ण तथा जडान काय� भएमा सEबDRधत िनमा�ण Jयवसायीसँग सोझै वाता� गरT 

गराउन स%कनेछ ।   

(ख) एक पटकमा X.२०,००,०००।Ð (बीस लाख Xपयैा)ँ सEमको िनमा�ण जडान वा पूजँीगत 

मम�त सEभार काय� गदा� िसलबRदT दरभाउपऽ आJहान गरT तWसEबRधी काय��विध परुा 

गरT खAरद गनु�पनKछ ।  

(ग) एक पटकमा X.२०,००,०००।Ð (बीस लाख Xपयैा)ँ भRदा बढT रकमको पूजँीगत मम�त 

वा िनमा�ण तथा जडान काय� गनु� गराउनपुदा� बोलपऽ आJहान गरT गनु� गराउनपुनKछ ।  

(२) उप�विनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन भूकEप, बाटो बRद, प%हरो, आगलागी 

जःता ूाकृितक एव ंदैवी ूकोपका कारणबाट सजृना भएको पAरDःथित वा अRय कुन ैकारणले 

कुन ैकाम तWकाल गनु�पनK भएमा र सो काम तWकाल नगAरएमा कEपनीलाई हानी नो_सानी 

हुने भएमा Wयःतो काम सEबDRधत िनमा�ण Jयवसायीसँग वाता� गरT गन� गराउन स%कनेछ । 

WयसरT गराएको कामको अनमुोदन Wयसपिछ लगV ै बसेको स*चालक सिमितको बठैकबाट 

गराउनपुनKछ । 

(३) वाता�^ारा वा दरभाउपऽ (कोटेशन) िलई गराउन स%कने कामहX कEपनीको ूा�विधक र 

िनमा�णसामामी ूयोग गरT अमानतबाट काम गराउँदा फाइदाजनक देDखएमा अमानतबाट पिन 

िनमा�ण तथा जडान काय� गराउन स%कनेछ ।  

२३२३२३२३....    अRय मम�त सEभारसEबRधी JयवःथाःअRय मम�त सEभारसEबRधी JयवःथाःअRय मम�त सEभारसEबRधी JयवःथाःअRय मम�त सEभारसEबRधी Jयवःथाः    
20(१) एक पटकमा X.५,००,०००।Ð (पाँच लाख Xपयैा)ँ सEमको मम�त सEभार गराउन ुपदा� सEबDRधत 

मम�तकता�सँग वाता�^ारा सोझै मम�त सEभार गराउन स%कनेछ ।  
21(२) एक पटकमा X.५,००,०००।Ð (पाँच लाख Xपयैा)ँ भRदा मािथ X. २०,००,०००।Ð (बीस लाख 

Xपयैा)ँ सEमको मम�त गराउन ुपरेमा िसलबRदT दरभाउपऽ आJहान गरT तWसEबRधी काय��विध 

परुा गरT खAरद गनु�पनKछ ।  
22(३) एक पटकमा X.२०,००,०००।Ð (बीस लाख Xपयैा)ँ भRदा बढTको मम�त सEभार गदा� बोलपऽ^ारा 

मम�त सEभार गराउनपुनKछ ।  

ःप�ीकरणः िनमा�ण काय� वा सोसँग सEबDRधत मम�त बाहेकको मम�त यस �विनयमबमोDजम 

हुने मम�त सEभार मािननेछ ।  

२४२४२४२४....    ढुवानी सEबRधी Jयवःथाःढुवानी सEबRधी Jयवःथाःढुवानी सEबRधी Jयवःथाःढुवानी सEबRधी Jयवःथाः    

 (१) मालसामान ढुवानी गदा� गराउँदा देहाय बमोDजम गनु� पनKछःÐ  

(क) एक पटकमा X.५०,०००।Ð (पचास हजार Xपयैा)ँ सEमको ढुवानी भए ढुवानीकता�सँग 

सोझै वाता� गरT ढुवानी गन� गराउन स%कने छ । तर हेिलको�टरबाट ढुवानी गराउन ु

                     
 
20 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
21 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
22 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन । 
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पनK भएमा एक पटकमा X.२,००,०००।Ð (दइु लाख Xपयैा)ँ सEमको ढुवानी सEबDRधत 

ढुवानी कता�सँग सोझै वाता� गरT गन� स%कने छ, । 

(ख) एक पटकमा X.५०,०००।Ð (पचास हजार Xपयैा)ँ भRदा बढT X.२,००,०००।Ð  (दईु लाख 

Xपयैा)ँ सEमका ढुवानीका लािग आRतAरक राज� काया�लयबाट ःथायी लेखा नEवर 

(PAN) ूाI ढुवानीकता�हXबाट कDEतमा तीनवटा िसलबRदT दरभाउपऽ (कोटेसन) िलई 

सबभैRदा कम दरको दरभाउपऽ पेश गनKबाट गन� गराउन स%कने छ । तर 

हेिलको�टरबाट ढुवानी गराउन ु पनK भएमा एक पटकमा X.१०,००,०००।Ð (दश लाख 

Xपयैा)ँ सEमको ढुवानी सEबDRधत ढुवानीकता�बाट िसलबRदT दरभाउपऽ (कोटेसन) िलई 

सबभैRदा कम दरको दरभाउपऽ पेश गनK बाट गन� गराउन स%कने छ ।  

(ग) X.२,००,०००।Ð (दईु लाख Xपयैा)ँ भRदा बढT रकमको ढुवानी गराउँदा बोलपऽ आJहान 

गरT ढुवानी गन� गराउन ुपनKछ । 

(२) आयात गAरएका मालसामानहXको D_लयAर[ग र फरवा%ड�ङको काम गराउँदा D_लयAर[ग, 

फरवा%ड�ङ काम गनK गरT दता� भएको तथा आRतAरक राज� काया�लयबाट ःथायी लेखा नEवर 

(PAN) ूाI गरेका Jय�], फम�, कEपनी वा संःथासँग कEतीमा तीनवटा िसलबRदT दरभाउपऽ 

ूाI गरT सबभैRदा कम दरभाउ पेश गनKबाट D_लयAर[ग, फरवा%ड�ङ र ढुवानी गराउनपुनKछ ।  

२५२५२५२५....    परामश� तथा अRय सेवाःपरामश� तथा अRय सेवाःपरामश� तथा अRय सेवाःपरामश� तथा अRय सेवाः    

(१) कEपनीमा उपलYध जनश�]बाट कुन ै �वशेष काम हुन स_ने अवःथा नभएमा कEपनीले कुन ै

Jय�], फम�, संःथा वा कEपनीबाट परामश� सेवा िलन स_नेछ । 

(२) कEपनीको काय�का लािग ूा�विधक, आिथ�क, ूशासिनक वा अRय परामश� सेवा आवँयक परेमा 

Wयःतो सेवा उपलYध गराउने सEबDRधत �वषयका ूा�विधक, �वशेष� वा ूा�विधक वा 

�वशेष�हXको संःथा वा समहूसँग देहायबमोDजम परामश� सेवा उपलYध गन� स%कनेछःÐ 

(क) एक पटकमा X.३,००,०००।Ð (तीन लाख Xपयैा)ँ सEमको सेवाशुZक ला\ने सेवाकाय�को 

लािग काय��ववरण (Terms of Reference) को आधारमा सोझै वाता�^ारा, 
23(ख) एक पटकमा X.३,००,०००।Ð (तीन लाख Xपयैा)ँ भRदा बढT X.१०,००,०००।Ð (दश  

लाख Xपयैा)ँ सEम रकमको परामश� सेवा ूाI गनु� परेमा कEपनीले परामश�दाताको 

सूिच तयार गरT राखेको भएमा सो सूिचमा रहेका कDEतमा तीनवटा परामश�दाता 

Jय�], फम�, कEपनी वा संःथासँग र सूिच नभएमा रा��यःतरको कुन ैएक प�ऽकामा 

कDEतमा १० (दस) %दनको सूचना ूकाशन गरT काय�Hेऽगत �ववरणको आधारमा 

िसलबRदT दरभाउपऽ स%हतको ूःताव िलई । 
24(ग) एक पटकमा X.१०,००,०००।Ð (दश लाख Xपयैा)ँ भRदा बढT सेवाशुZक ला\नेमा काय� 

�ववरण (Terms of Reference) को आधारमा ूःताव आJहान गरT ।  

(३) उप�विनयम (२) मा उZलेDखत सेवाबाहेक अRय सेवा ूाI गनु� पनK भएमा एक पटकमा 

X.५०,०००।Ð (पचास हजार Xपयैा)ँ सEमको सेवा िलन ु पनK भएमा सEबDRधत �व�सँग 

                     
 
23 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
24 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�को िनण�को िनण�को िनण�यानुसार संशोधन ।यानुसार संशोधन ।यानुसार संशोधन ।यानुसार संशोधन ।    
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वाता�^ारा र X.२,००,०००।Ð (दईु लाख Xपयैा)ँ सEमको सेवा िलन ुपनK भए कEतीमा तीनवटा 

िसलबRदT दरभाउपऽ स%हतको ूःताव ूाI गरT सबभैRदा कम दरभाउपऽ %दने यो\य �व�बाट 

र सो भRदा बढT सेवा शुZक ला\ने भए तो%कए बमोDजम बोलपऽ^ारा Wयःतो सेवा ूाI गनु� 

पनK◌ेछ । 

(४) उप�विनयम (२) वा (३) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन कुन ैखास यो\यता, �ान, सीप 

वा �वशेष�ता भएको Jय�]लाई मािसक वा काम गरेको समयको आधारमा पाAरौिमक वा सेवा 

शुZक %दने गरT काममा लगाउन वा छोटो समयका लािग केहT �व�को सेवा िलन बाधा पारेको 

मािनने छैन । 

(५) कEपनीलाई उपयोगी र आवँयक पनK तालीम, गोlी र सेिमनार जःता �वषयमा सेवा िलन 

परेमा एक लाख XपयैाँसEमको परामश� सेवामा कEपनीको काय�कारT ूमखु आफ� ले र सो भRदा 

मािथको रकमको हकमा स*चालक सिमितको ःवीकृित िलई सोझै वाता�बाट खAरद गन�  

स%कनेछ ।  

25२५२५२५२५कककक....    मालसामानको िनरTHण र ःवीकृितःमालसामानको िनरTHण र ःवीकृितःमालसामानको िनरTHण र ःवीकृितःमालसामानको िनरTHण र ःवीकृितः  

(१)  कEपनीले आपिूत� गAरएका मालसामान सEझौतामा उDZलDखत ूा�विधक ःपेिस%फकेशन र 

गणुःतर बमोDजमका भए नभएको िनरTHण वा परTHण गनु� गराउन ुपनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम िनरTHण वा परTHण गदा� गराउँदा मालसामान िनरTHण वा परTHण 

सEबRधी ूचिलत काननु भए सोहT काननुबमोDजम र नभएमा खAरद सEझौतामा उDZलDखत 

काय��विधबमोDजम गनु� पनKछ । Wयःतो काय��विध पिन नभए कEपनीले उपय]ु सEझेको 

काय��विध बमोDजम गनु� पनKछ । 

(३)  उप�विनयम (१) को ूयोजनको लािग कEपनीले Wयःतो िनरTHण वा परTHण गनK ूयोजनका 

लािग एक वा एक भRदा बढT महाशाखा वा शाखा वा अिधकारT तो_न वा सEबDRधत 

मालसामानसEबRधी बढTमा तीन जना �व� रहेको एक सिमित गठन गन� स_नेछ । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजमको महाशाखा, शाखा, अिधकारT वा सिमितले आपिूत� गAरएका 

मालसामान िनAरHण वा परTHण गदा� कEपनीले Wयःतो मालसामानको नमुना र �विश�ता 

िसलबRदT गरT राखेको भए Wयःतो नमूना र �विश�ता बमोDजम जाँच गनु� पनKछ । WयसरT 

जाँच गदा� Wयःतो नमूना र �विश�ता अनXुप भएको मालसामान ःवीकृत गरT नभएका 

मालसामान आपिूत�कता�लाई न ै%फता� गनु� पनKछ । 

(५)  उप�विनयम (४) बमोDजम िनरTHण वा परTHण गदा� आवँयकतानसुार सब ै मालसामान वा 

सोको नमूना छनौट गरT िनरTHण वा परTHण गन� स%कनेछ । 

(६)  िनरTHण वा परTHण गनK महाशाखा, शाखा, अिधकारT वा सिमितले उप�विनयम (४) र (५) 

बमोDजम िनरTHण वा परTHण गAरसकेपिछ ःवीकृत र अःवीकृत मालसामानको �ववरण उZलेख 

गरT िनरTHण ूितवेदन तयार गनु� पनKछ । Wयःतो ूितवेदनमा जाँच भएको मालसामानको 

नाम, ूितशत, ःपेिस%फकेशन, िनरTHण वा परTHणको पAरणाम उZलेख गनु� पनKछ र Wयःतो 

ूितवेदनलाई कEपनीले खAरद कारवाहTको अिभलेखको Xपमा राaु पनKछ । 

                     
 
25 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप । 
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(७)  यस �विनयमबमोDजम मालसामान िनरTHण वा परTHण गदा� िनरTHण वा परTHण गनK 

महाशाखा, शाखा, अिधकारT वा सिमित र आपिूत�कता� बीच कुन ै�ववाद उWपRन भएमा Wयःतो 

�ववाद खAरद सEझौतामा उZलेख भएको �ववाद समाधानको ूकृयाबमोDजम समाधान गनु�  

पनKछ । 

(८)  यस �विनयममा अRयऽ जुनसुकै कुरा लेDखएको भए तापिन पBचीसहजार XपयैासँEमको 

मालसामान कEपनीको भ{डार शाखाको ूमखुले आवँयक िनरTHण वा परTHण गरT बDुझिलन 

स_नेछ । 

२६२६२६२६....    ज\गा खAरद गनK Jयवःथाःज\गा खAरद गनK Jयवःथाःज\गा खAरद गनK Jयवःथाःज\गा खAरद गनK Jयवःथाः    

कEपनीलाई X.५,००,०००।Ð (पाँच लाख Xपयैा)ँ भRदा कमको ज\गा खAरद गनु� पदा� काय�कारT ूमुखले 

वाता�^ारा सोझै खAरद गन� स_ने छ । सो भRदा बढTको ज\गा खAरद गनु�पदा� ूचिलत काननू तथा 

स*चालक सिमितबाट िनधा�Aरत ू%बया अनसुार गAरनेछ । 

२७२७२७२७....    भु]ानी सEबRधी Jयवःथाःभु]ानी सEबRधी Jयवःथाःभु]ानी सEबRधी Jयवःथाःभु]ानी सEबRधी Jयवःथाः    

(१) कEपनीले आyनो काम कारवाहTलाई िनयिमत र JयवDःथत गन� आEदानी र खच�का लािग 

ब�कमा छुjटाÐछुjटै खाता खोली स*चालन गन� स_नेछ । Wयःतो खातामा सामाRयतः काया�लय 

ूमुख वा िनजले तोकेको एक जना र लेखा ूमुख वा िनजको सहायक एकजना कम�चारTसमेत 

दईु जनाको संय]ु दःतखतबाट खाता स*चालन गAरनेछ । 

(२) खच�को भु]ानी गदा� यथासEभव चेक^ारा िसध ैसEबDRधत सःंथा वा Jय�]लाई भु]ानी %दइनेछ 

र साधारणतया X.५०,०००।Ð (पचास हजार Xपयैा) भRदा मािथको रकम भु]ानी गदा� 

एकाउRटपेयी चेकबाट गनु�पनKछ ।  

(३) सानोितनो दैिनक खच� भ]ुानीका लािग काया�लयमा बढTमा X.२५,०००।Ð (पBचीस हजार) सEम 

र आयोजना काया�लयको लािग X.२०,०००।Ð (बीस हजार) सEमको सानो नगदT कोष राखी खच� 

गनK Jयवःथा िमलाउन स%कनेछ । 

(४) खAरद भएका मालसामानहX DजRसी खातामा आEदानी बाँिधएको कुरा DजRसी शाखाबाट 

ूमाDणत गरT पठाएपिछ माऽ �वलको भु]ानी गनु�पनKछ  । 

तर छपाई तथा खच� भएर जाने सामानहX र सवारT साधन र अRय मेिसन तथा उपकरण 

मम�त सEबRधमा भने X.३,०००।Ð (तीन हजार) सEमको खच� भु]ानी गदा� DजRसी दाDखला 

नभए पिन अिधकार ूाI अिधकृतको िसफाAरसमा भु]ानी गन� स%कने छ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ५५५५    

िसलबRदT दरभाउपऽ सEबRधी JयवःथािसलबRदT दरभाउपऽ सEबRधी JयवःथािसलबRदT दरभाउपऽ सEबRधी JयवःथािसलबRदT दरभाउपऽ सEबRधी Jयवःथा    

२८२८२८२८....    िसलबRदT दरभाउपऽ िसलबRदT दरभाउपऽ िसलबRदT दरभाउपऽ िसलबRदT दरभाउपऽ ((((कोटेसनकोटेसनकोटेसनकोटेसन) ) ) ) ^ारा खAर^ारा खAर^ारा खAर^ारा खAरद गनK काय��विधःद गनK काय��विधःद गनK काय��विधःद गनK काय��विधः    

(१) िसलबRदT दरभाउपऽJदारा खAरद गन� स%कने मालसामान, िनमा�ण काय�, वा सेवाका लािग 

िसलबRदT दरभाउपऽ माग गदा� कDEतमा पRी %दनको Eयाद %दई सचूना ूकाशन गनु�पनKछ । 

(२) िसलबRदT दरभाउपऽ माग गनु� अिघ खAरद गनK मालसामान, िनमा�ण काय�, वा सेवाको 

ःपेिस%फकेशन, गणुःतर, पAरमाण, आपिूत�का शत�हX र समय तथा अRय आवँयक कुराहXको 

�ववरण ःप�Xपमा उZलेख गरT िसलबRदT दरभाउपऽको फाराम तयार गनु� पनKछ र सो 

दरभाउपऽमा देहायका कुरा उZलेख गनु� पनKछः 

(क)  आपिूत� गनु� पनK मालसामान, सEपRन गनु� पनK िनमा�ण काय� वा ूदान गनु� पनK 

सेवाको �ववरण, 
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(ख)  िसलबRदT दरभाउपऽदाताको यो\यता (िनमा�ण खAरद बाहेक) 

(ग)  काय� सEपादन जमानत आवँयक पनK भए सो कुरा, 

(घ)  िसलबRदT दरभाउपऽ माRय रहने अविध, 

(ङ)  िसलबRदT दरभाउपऽ फाराममा दरभाउपऽदाताले Aरतपवू�क सहTछाप गरेको हुन ु पनK 

कुरा, 

(च)  िसलबRदT दरभाउपऽ मूZया[कन गनK तAरका, 

(छ)  मालसामानको हकमा वारRटT सEबRधी दाियWव र िनमा�ण काय�को हकमा ऽु%ट 

सBयाउने अविधसEमको दाियWव । 

(३)  िसलबRदT दरभाउपऽ माग गदा� रा��य वा ःथानीय ःतरको समाचार पऽमा सचूना ूकाशन गनु� 

पनKछ र Wयःतो सूचनामा देहायका कुरा उZलेख गनु� पनKछः 

(क)  िसलबRदT दरभाउपऽ फाराम पाईने ःथान र सो वापत ला\ने दःतुर, 

(ख)  जमानत आवँयक पनK भए सोको %किसम, रकम र समयाविध, 

(ग)  िसलबRदT दरभाउपऽ पठाउने तAरका, 

(घ)  िसलबRदT दरभाउपऽ पठाउन ुपनK काया�लय वा अिधकारTको नाम र ठेगाना, 

(ङ)  िसलबRदT दरभाउपऽ दाDखला गनु� पनK अDRतम िमित र समय, 

(च)  िसलबRदT दरभाउपऽ खोZने िमित, समय र ःथान, 

(छ)  अRय आवँयक कुराहX । 

(४)  एकपटक पेश भएको िसलबRदT दरभाउपऽ %फता� वा संशोधन गन� स%कने छैन । 

(५)  उपदफा (२) बमोDजमका शत�हX परूा गरT लागत अनमुान िभऽ परेको Rयनूतम मूZयाD[कत 

दरभाउपऽ ःवीकृत गनु� पनKछ र सोको जानकारT सब ै िसलबRदT दरभाउपऽदातालाई %दन ु  

पनKछ । 

(६)  िसलबRदT दरभाउपऽ पेश गन� इBछुक Jय�], फम�, संःथा वा कEपनीले पाचँसय Xप�याँ ितरT 

सEबDRधत काया�लयबाट दरभाउपऽको फाराम खAरद गरT सोहT फाराममा िसलबRदT दरभाउपऽ 

पेश गनु� पनKछ । 

(७)  उप�विनयम (६) बमोDजमको दरभाउपऽको फाराममा सEबDRधत काया�लयको ूमखु वा िनजले 

तोकेको कम�चारTको दःतखत भई छाप लागेको हुन ुपनKछ । 

(८)  िसलबRदT दरभाउपऽ %दने Jय�], फम�, कEपनी वा सःंथाले िसलबRदT दरभाउपऽ साथ आफूले 

कबोल गरेको रकमको साँढे दईु ूितशतले हुने नगद जमानत वा वाDणkय ब�कबाट पचहVर 

%दनको माRय अविध रहने गरT जारT भएको ब�क जमानत (ब�क \यारेRटT) पेश गनु� पनKछ । 

(९)  िसलबRदT दरभाउपऽको माRय अविध प◌ैंतालीस %दनको हुने गरT राaु पनKछ । 

(१०)  िसलबRदT दरभाउपऽ पेश गनK अDRतम समय स%कएको लगतै काया�लयले िसलबRदT दरभाउपऽ 

आJहानको सूचनामा तो%कएको ःथानमा सEभव भएसEम िसलबRदT दरभाउपऽदाता वा िनजको 

ूितिनिधको रोहवरमा िसलबRदT दरभाउपऽ फाराम खोZन ुपनKछ । 

(११)  काया�लयले िसलबRदT दरभाउपऽको पAरHण र मूZया[कन गनKछ । 

(१२)  उप�विनयम (११) बमोDजम िसलबRदT दरभाउपऽको मूZया[कनबाट ःवीकृत भएको सात 

%दनिभऽ काया�लयले सEबDRधत दरभाउपऽदातालाई खAरद सEझौता गन� आउन सचूना %दन ु

पनKछ । 
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(१३)  उप�विनयम (१२) बमोDजमको सूचना ूाI गनK िसलबRदT दरभाउपऽदाताले सो सचूना पाएको 

िमितले सात %दनिभऽ आफूले कबोल गरेको अ[कको पाचँ ूितशतले हुने नगदै वा कुन ै

वाDणkय ब�कले जारT गरेको काय� सEपादन जमानत (परफमKRस \यारेRटT) पेश गरT खAरद 

सEझौता गनु� पनKछ । 

(१४)  िसलबRदT दरभाउपऽदाताले उप�विनयम (८) बमोDजम राखेको जमानत देहायको अवःथामा 

जफत हुनेछःÐ 

(क)  छनौट भएको िसलबRदT दरभाउपऽदाताले खAरद सEझौता नगरेमा, 

(ख)  िसलबRदT दरभाउपऽ फाराममा उDZलDखत काय�सEपादन जमानत खAरद सEझौता गनK 

Eयाद िभऽ %दन नसकेमा, 

(ग)  आचरण �वपAरत काम गरेमा । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ६६६६    

बोलपऽदाता वा ूःतावदाताको यो\यता सEबRधी Jयवःथाबोलपऽदाता वा ूःतावदाताको यो\यता सEबRधी Jयवःथाबोलपऽदाता वा ूःतावदाताको यो\यता सEबRधी Jयवःथाबोलपऽदाता वा ूःतावदाताको यो\यता सEबRधी Jयवःथा    

२९२९२९२९....    बोलपऽदाताको यो\यता वा पूव� यो\यताका आधार िनधा�रण गन� स_नेःबोलपऽदाताको यो\यता वा पूव� यो\यताका आधार िनधा�रण गन� स_नेःबोलपऽदाताको यो\यता वा पूव� यो\यताका आधार िनधा�रण गन� स_नेःबोलपऽदाताको यो\यता वा पूव� यो\यताका आधार िनधा�रण गन� स_नेः        

कEपनीले बोलपऽ आJहान गरT मालसामान, िनमा�ण, परामश� सेवा वा अRय सेवा खAरद गदा� Wयःतो 

मालसामान आपिूत� गनK, िनमा�ण गनK, परामश� सेवा वा अRय सेवा ूदान गनK सEभा�वत बोलपऽदाताको 

पवू� यो\यता वा यो\यताको आधार िनधा�रण गन� स_नेछ । 

३०३०३०३०....    मालसामान मालसामान मालसामान मालसामान आपूित� गनK बोलपऽदाताको यो\यताका आधारःआपूित� गनK बोलपऽदाताको यो\यताका आधारःआपूित� गनK बोलपऽदाताको यो\यताका आधारःआपूित� गनK बोलपऽदाताको यो\यताका आधारः        

 कEपनीले बोलपऽ आJहान गरT मालसामान खAरद गदा� Wयःतो मालसामान आपिूत� गनK सEभा�वत 

बोलपऽदाताको पवू� यो\यता वा यो\यताको आधार िनधा�रण गदा� देहायका कुराहX मxये आवँयकतानसुार 

कुन ैवा सब ैकुरालाई �वचार गरT िनधा�रण गन� स_नेछःÑ 

(क)  ूा�विधक Hमता, 

(ख)  मालसामान उWपादन सEबRधी �ववरण (Eयानफुया_चAरङ रेकड�), 

(ग)  मालसामानको ूा�विधक ःपेिस%फकेशन 

(घ)  आिथ�क र �वVीय Hमता, 

(ङ)  मालसामान जडान गनु� पनK भएमा जडान काय�मा सलं\न हुने ूा�विधकको दHता, 

(च)  आपिूत� हुने मालसामान खास अविध सEम सुचाX Xपले स*चालन हुRछ भRने कुराको 

ूWयाभूित, 

(छ)  मालसामान मम�त सEभारको Jयवःथा, 

(ज)  सेवा र जगेडा पाट�पजूा�को उपलYधता, 

(झ)  जडान (ईRःटलेशन) समेत गनु� पनK गरT मालसामान आपिूत� गनK आपिूत�कता�को हकमा िनजको 

सीप, िनपणू�ता, अनभुव र �व�सिनयता, 

(ञ) अRय आवँयक कुराहX । 

३१३१३१३१. . . .     िनमा�ण Jयवसायीको यो\यताका आधारःिनमा�ण Jयवसायीको यो\यताका आधारःिनमा�ण Jयवसायीको यो\यताका आधारःिनमा�ण Jयवसायीको यो\यताका आधारः        

(१) कEपनीले साठ� लाख Xपयैा ँ भRदा बढT रकमको िनमा�ण काय� गदा� गराउँदा Wयःतो िनमा�ण 

काय�मा सहभागी हुने सEभा�वत बोलपऽदाताको यो\यता वा पवू� यो\यताको◌े आधार िनधा�रण 

गन� स_नेछ । 
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(२) उप�विनयम (१) बमोDजम पवू� यो\यता वा यो\यताको आधार िनधा�रण गदा� कEपनीले देहायका 

कुराहX मxये आवँयकतानसुार कुन ैवा सब ैकुरालाई �वचार गरT िनधा�रण गन� स_नेछः 

(क)  मु1्य सEझौताकता� (ूाईम कRशया_टर) भई एकलौटT Xपमा काम गरेको वा 

Jयवःथापन सEझौता गरT काम गरेको वा संय]ु उपबमको साझेदार वा सवÐ

कRशाकटरको Xपमा काम गरेको सामाRय अनभुव, 

(ख)  एकलौटT Xपमा काम सEपRन गरेको वा संय]ु उपबमको साझेदारको हैिसयतले काम 

गरेको समेत गरT बोलपऽ सEबRधी कागजात वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजातमा 

उZलेख भएको सीमा वा सोभRदा बढT रकमको िनमा�ण काय�को Rयनूतम सरदर वा�ष�क 

कारोवार, 

तर रा��यःतरमा खुला बोलपऽ आ�ान गAरएको अवःथामा दश वष�को कारोवार 

मxयेको कुन ै तीन वष�को अिधकतम सरदर वा�ष�क कारोवारलाई आधार िलन  

स%कनेछ । 

(ग)  एकलौटT Xपमा वा Jयवःथापन सEझौता गरT वा संय]ु उपबमको साझेदार वा सबÐ

कRशा_टरको Xपमा बोलपऽ सEबRधी कागजात वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजातमा 

उZलेख भएको Rयनूतम रकम बराबरको िनमा�ण काय� मािसक वा वा�ष�क Xपमा गरेको 

र ूःता�वत िनमा�ण काय�सँग मेल खाने ूकृित, ज%टलता र िनमा�ण ू�विधका काम 

सफलतापवू�क सEपRन गरेको �वशेष अनभुव, 

(घ)  ूःता�वत िनमा�ण काय� शुX गन�को लािग आवँयक रकम भु]ानी नपाउने वा पाउन 

%ढलाई हुने अवःथामा ूःता�वत िनमा�ण काय� र सEबDRधत बोलपऽदाताले स*चालन 

गरT रहेको वा स*चालन गन� ूितबuता जाहेर गरेको अRय िनमा�ण काय� सEपRन गन� 

आवँयक पनK नगद ूवाहको Jयवःथा गन� स_ने तरल सEप�V, कजा� सु�वधा र अRय 

�वVीय ॐोत (कुन ैखAरद सEझौता अRतग�तको पेँकL रकम बाहेक) उपलYध भएको वा 

Wयःतो सEप�Vको ॐोतमा पहँुच भएको आिथ�क र �वVीय Hमता, 

(ङ)  बोलपऽ सEबRधी कागजात वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजातमा उZलेख भए 

बमोDजमका दH जनश�], 

(च)  बोलपऽदाताको आyन ैःवािमWवमा रहेको वा िनमा�ण सEझौतामा उDZलDखत अविधभर 

िनवा�ध Xपमा उपयोग गन� स_ने गरT भाडा, िलज, सEझौता वा अRय Jयवसाियक 

माxयमबाट उपलJध हुने चालू हालतका बोलपऽ सEबRधी कागजात वा पवू� यो\यता 

सEबRधी कागजातमा उZलेख भए बमोDजमका मु1य उपकरण, 

(छ) अRय आवँयक कुराहX । 

(३)  रा��य िनमा�ण Jयवसायीको हकमा उप�विनयम (२) को ख{ड (ख) र (ग) को रकम गणना 

गदा� मूZय अिभव�ृu कर वापतको रकम कटाई हुन आउने रकम माऽ गणना गAरनेछ र Wयःतो 

रकमलाई नेपाल रा� ब�कको अtाविधक मूZय सूचका[क अनसुार समायोजन गAरनेछ । 

(४)  यस �विनयम बमोDजम िनमा�ण Jयवसायीको ूा�विधक Hमता ूमाDणत गनK कागजात माग 

गदा� कEपनीले बोलपऽदाताले गनु� पनK िनमा�ण काय�को ूकृित अनसुार देहायका कुन ैवा सब ै

कागजात माग गन� स_नेछः 

(क)  �वगत दश वष�को अविधमा िनजले सEपRन गरेको िनमा�ण काय�को मूZय, िमित र 

काय� ःथलको �ववरण, 

(ख)  िनजले सवÐकRशाकटर माफ� त गराउन चाहेको ूःता�वत कामको अनपुात, 
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(ग)  ूःता�वत काम सEपRन गन�का लािग िनजसँग भएका ूा�विधक उपकरण,मेिशन र 

�लाRटको �ववरण, 

(घ) अRय आवँयक कुराहX । 

३२३२३२३२. . . .     परामश� सेवाको ूःतावदाताको यो\यताको आधारःपरामश� सेवाको ूःतावदाताको यो\यताको आधारःपरामश� सेवाको ूःतावदाताको यो\यताको आधारःपरामश� सेवाको ूःतावदाताको यो\यताको आधारः        

(१)  कEपनीले बोलपऽ^ारा ूःताव माग गरT◌े परामश� सेवा खAरद गनK भएमा Wयःतो सेवा ूदान 

गन� भाग िलने ूःतावदाताको यो\यताको आधार िनधा�रण गदा� देहायका कुन ै वा सब ै कुरा 

�वचार गरT िनधा�रण गन� स_नेछःÑ 

(क)  ूःतावदाता Jय�] भए िनजको र फम� वा संःथा भए आवँयक संःथागत काय� 

अनभुव, 

(ख)  ूःतावदाताको मु1य मु1य कम�चारTको आवँयक शैDHक यो\यता र उःतै ूकृितको 

काय�को अनभुव, 

(ग)  काय� सEपादन गनK तAरका, काय��विध, काय�Hेऽगत अनभुब, ू�विध हःताRतरण र 

समय तािलका, 

(घ)  ूःतावदाताको Jयवःथापन Hमता, 

(ङ)  ूःतावदाताको आिथ�क Hमता, 

(च)  अRतरा���यःतरमा ूःताव माग गAरएको भएमा ःवदेशी जनश�]को सहभािगता, र 
26(छ)  ूःतावसEबRधी कागजातमा उZलेख भए बमोDजमको अRय कुरा । 

(२)  यस �विनयम बमोDजम ूःतावदाताको ूा�विधक Hमता ूमाDणत गनK कागजात माग गदा� 

ूःता�वत परामश� सेवाको ूकृित अनसुार देहायको कुन ैवा सब ैकागजात माग गन� स%कनेछःÑ 
27(क)  �वगत दश वष�को अविधमा ूःता�वत परामश� सेवासँग िमZने ूकृितको परामश� सेवा 

ूदान गरेको संःथा, रकम र िमित खुZने �ववरण, 

(ख)  ूःता�वत काम सEपRन गन�को लािग ूःताव गAरएका मु1य कम�चारTको यो\यता 

सEबRधी �ववरण, 

(ग)  �वगत तीन वष�को JयवःथापकLय कम�चारT र सरदर वा�ष�क जनश�]को �ववरण, र 

(घ)  अRय आवँयक कुराहX । 

३३३३३३३३. . . .     संयु] उपबमको यो\यताका आधारःसंयु] उपबमको यो\यताका आधारःसंयु] उपबमको यो\यताका आधारःसंयु] उपबमको यो\यताका आधारः        

(१)  कEपनीले आJहान गरे अनसुार बोलपऽ पेश गदा� बोलपऽदाताहXले संय]ु उपबममा पिन 

बोलपऽ पेश गन� स_नेछन ्। 

तर एक बोलपऽदाताले संय]ु उपबमको साझेदार वा Jय�]गत मxये कुन ैएक माऽ बोलपऽ 

पेश गन� स_नेछ । 

                     
 
26 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
27 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन । 
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(२)  उप�विनयम (१) बमोDजमको संय]ु उपबममा रहने साझेदारको Rयनूतम %हःसा, साझेदारहXको 

अिधकतम सं1या र मु1य साझेदार तथा अRय साझेदारको Rयनूतम यो\यता बोलपऽ सEबRधी 

कागजातमा तो_न स%कनेछ । 

(३) उप�विनयम (२) बमोDजम यो\यता िनधा�रण गदा� Wयःतो उपबममा रहने साझेदारको 

सEबRधमा देहायका कुरा �वचार गरT िनधा�रण गन� स%कने छःÑ 

(क)  सरदर वा�ष�क कारोवार, 

(ख)  �वशेष अनभुव र सEपादन गरेको ूमुख काय�, 

(ग)  िनमा�ण काय� स*चालन गन� आवँयक नगद ूवाह, 

(घ)  जनश�] सEबRधी Hमता, र 

(ङ)  औजार वा उपकरण सEबRधी Hमता । 

(४)  कुन ैसंय]ु उपबमले बोलपऽ सEबRधी कागजातमा उDZलDखत Rयनूतम यो\यताका आधारहX 

परूा गरे नगरेको य%कन गन�को लािग Wयःतो उपबमको सब ै साझेदारको यो\यता गणना 

गAरनेछ । 

(५)  कEपनीले संय]ु उपबमको साझेदारको Jय�]गत यो\यताको आधार िनधा�रण गदा� देहायका 

कुरा �वचार गरT िनधा�रण गनKछः 

(क)  सEबDRधत काममा सामाRय अनभुव, 

(ख)  अRय सEझौता बमोDजम गरT रहेको वा गनK काम सEपRन गन� आवँयक पनK ॐोतको 

पया�Iता, 

(ग)  �वVीय सHमता, र 

(घ) �वगतका सEझौता अqतगत मुcा मािमला परेको भए तWसEबRधी �ववरण । 

(६)  कुन ै संय]ु उपबम सEझौताको लािग छनौट भएमा कEपनीले Wयःतो संय]ु उपबमलाई 

Wयःतो उपबमको संय]ु दाियWव र संय]ु उपबमका साझेदारको Jय�]गत दाियWव समेत रहने 

गरT आRतAरक राजःव काया�लयमा ःथायी लेखा नEबर र मूZय अिभव�ृu कर दता� गन� 

लगाउन ुपनKछ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ७७७७    

बोलपऽ सEबRधी Jयवःथाबोलपऽ सEबRधी Jयवःथाबोलपऽ सEबRधी Jयवःथाबोलपऽ सEबRधी Jयवःथा    

३४३४३४३४....    बोलपऽ आJहाबोलपऽ आJहाबोलपऽ आJहाबोलपऽ आJहान गदा� पूव� यो\यता िनधा�रण गरT वा नगरT गन� स%कनेःन गदा� पूव� यो\यता िनधा�रण गरT वा नगरT गन� स%कनेःन गदा� पूव� यो\यता िनधा�रण गरT वा नगरT गन� स%कनेःन गदा� पूव� यो\यता िनधा�रण गरT वा नगरT गन� स%कनेः    

बोलपऽ^ारा मालसामान खAरद गदा� वा िनमा�णकाय� गराउँदा सEबDRधत बोलपऽदाताको पवू�  यो\यता 

िनधा�रण गरT वा नगरT खुZला Xपमा बोलपऽ आJहान गन� स%कनेछ । 

तर सामाRयतया पचास लाख XपयैाँभRदा बढTको मालसामान खAरद गदा� वा ६० करोड भRदा मािथ 

लागत अनमुान भएका िनमा�ण काय�हX गराउदा पवू� यो\यता िनधा�रण गरT बोलपऽ आJहान गAरनेछ । 

३५३५३५३५....    बोलपऽ आJहान तAरकाःबोलपऽ आJहान तAरकाःबोलपऽ आJहान तAरकाःबोलपऽ आJहान तAरकाः    

(१) बोलपऽ आJहान गदा� रा��यःतरको कुन ैप�ऽकामा बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजात 

दाDखला गनK अDRतम अविध कDEतमा ३० %दन राखी सचूना ूकािशत गनु�पनKछ । 

 तर अRतरा���य बोलपऽ वा पवू� यो\यता िनधा�रणको ूःताव आJहान गदा� कDEतमा ४५ %दनको 

अविध राखी सचूना ूकािशत गनु�पनKछ । 
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(२) Wयःतो सचूना र बोलपऽसEबRधी आवँयक अRय कुराहX कEपनीको आिधकाAरक वेभसाइटमा 

पिन राaुपनKछ ।  

(३) सूचनामा िनधा�Aरत समयिभऽ पया�I बोलपऽ ूाI नभई पनुः सचूना ूकािशत गनु� परेमा 

उप�विनयम (१) बमोDजम %दइएको Eयादको कDEतमा एक ितहाइ Eयाद %दई पनुः सचूना 

ूकािशत गनु�पनKछ । 

३६३६३६३६....    बोलपबोलपबोलपबोलपऽ वा पूव� यो\यताको ूःताव आJहानको सूचनामा खुलाउनुपनK कुराहXःऽ वा पूव� यो\यताको ूःताव आJहानको सूचनामा खुलाउनुपनK कुराहXःऽ वा पूव� यो\यताको ूःताव आJहानको सूचनामा खुलाउनुपनK कुराहXःऽ वा पूव� यो\यताको ूःताव आJहानको सूचनामा खुलाउनुपनK कुराहXः    

बोलपऽ वा पवू� यो\यताको ूःताव आJहानको सूचनामा देहायका कुराहX खुलाउन ुपनKछःÑ 

(क)  बोलपऽ आJहान गनK काया�लयको नाम र ठेगाना, 

(ख)  खAरद काय�को ूकृित र समय सीमा, मालसामान आपिूत� गनु� पनK, वा िनमा�ण काय� गनु� पनK 

ःथान, 

(ग)  बोलपऽ जमानत आवँयक पनK भए सोको रकम र माRय अविध, 

(घ)  बोलपऽ जमानत आवँयक पनK भए बोलपऽको माRय हुने अविध, 

(ङ)  बोलपऽ सEबRधी कागजात वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजात पाईने ःथान, ूाI गनK तAरका 

र सो वापत ला\ने दःतुर, 

(च)  बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी ूःताव पेश गनK वा पठाउने ःथान, तAरका, अDRतम िमित र 

समय, 

(छ)  बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी ूःताव खोZने िमित, समय, ःथान र बोलपऽ खोZने 

समयमा बोलपऽदाता वा िनजको अिधकार ूाI ूितिनिधलाई आमRऽण गनK कुरा, 

(ज) ६० लाख भRदा कम लागत अनमुान भएका िनमा�ण तथा जडान काय�को ह_मा Wयःतो काय�को 

लागत अनमुान, 

(झ) बोलपऽ^ारा गराइने कामको �ववरण, भु]ानीको ॐोत र मुिा 

(ञ) िनमा�ण तथा जडान काय�को हकमा बोलपऽ पेश गनK Jय�], फम�, कEपनी वा सःंथाको 

यो\यता, 

(ट) बोलपऽ ःवीकृत गनK, नगनK र �वनाकारण रc गन� स%कने अिधकार, 

(ठ) आंिशक Xपमा ःवीकृत गन� स%कने अिधकार, 

(ड) अRय आवँयक कुरा । 

28३६३६३६३६कककक    बोलपऽ सEबRधी कागजात ःवीकृत गनु� पनKः बोलपऽ सEबRधी कागजात ःवीकृत गनु� पनKः बोलपऽ सEबRधी कागजात ःवीकृत गनु� पनKः बोलपऽ सEबRधी कागजात ःवीकृत गनु� पनKः     

बोलपऽ सEबRधी कागजात, ूःताव आJहान सEबRधी कागजात तयार भएपिछ Wयःतो 

कागजात काय�कारT ूमुखले ःवीकृत गनु� पनKछ । 

३७३७३७३७    बोलपऽको दःतुरःबोलपऽको दःतुरःबोलपऽको दःतुरःबोलपऽको दःतुरः    

(१)  बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजात खAरद गन� चाहने इBछुक Jय�], फम�, संःथाले 

कEपनीको ूमखु वा िनजले तोकेको कम�चारTको दःतखत र कEपनीको छाप लागेको बोलपऽ वा 

                     
 
28 स*चालक सिमितको स*चालक सिमितको स*चालक सिमितको स*चालक सिमितको िमित िमित िमित िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।    
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पवू� यो\यता सEबRधी कागजात कEपनीले तोकेको दईु वा दईुभRदा बढT काया�लयबाट देहाय 

बमोDजमको दःतुर ितरT िलन स%कनेछः 

(क)  पRी लाख भRदा मािथ साठ� लाख XपयैासँEमको लािग तीन हजार Xपयैा ँ

(ख)  साठ� लाखभRदा मािथ छ करोड XपयैाँसEमको लािग पाँच हजार Xपयैा ँ

(ग)  छ करोड Xपयैा भRदा मािथ दश करोडसEमको लािग सात हजार Xपयैा ँ

(घ)  दश करोड Xपयैाँ भRदा मािथ पBचीस करोडसEमको लािग दश हजार Xपयैा ँ

(ङ)  पBचीस करोड Xपयैाँ भRदा मािथ एक अब�सEमको लािग पBचीस हजार Xपयैा ँ

(च) एक अब� Xपयैाँ भRदा मािथ जितसकैु रकमको भएपिन पचास हजार Xप�याँ । 

(२) उप�विनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन पवू� यो\यता िनधा�रण गरT बोलपऽ 

आJहान गरेको अवःथामा पवू� यो\यतामा छनौट भएका बोलपऽदाताहXलाई बोलपऽसEबRधी 

कागजात िनशुZक उपलYध गराउन ुपनKछ । 

(३)  कुन ै Jय�], फम�, कEपनी वा संःथाले उपख{ड (१) बमोDजमको दःतुर र ला\ने हुलाक वा 

कुरTयर महसलु ितरT बोलपऽ सEबRधी कागजात वा ूःताव आJहान सEबRधी कागजात पठाई 

%दन िलDखत अनरुोध गरेमा कEपनीले Wयःतो Jय�], फम�, कEपनी वा संःथालाई हुलाक वा 

कुAरयर माफ� त ्बोलपऽ सEबRधी कागजात पठाई %दन ुपनK◌ेछ । 

 तर WयसरT पठाउँदा Wयःतो Jय�], फम�, कEपनी वा सःंथाले बोलपऽ सEबRधी कागजात 

समयमा न ैूाI गन� नसकेमा सोको लािग कEपनी जवाफदेहT हुनेछैन । 

(४) बोलपऽ खAरद गन� ितरेको दःतरु बोलपऽदाताले बोलपऽ भरT पेश नगरेमा, बोलपऽ न ैनिलएमा 

वा बोलपऽ रc भएमा वा अRय कुन ैपिन कारणले ूयोग नभएमा समेत %फता� हुने छैन । 

३८३८३८३८....    बोलपऽ जमानत सEबRधी Jयवःथाःबोलपऽ जमानत सEबRधी Jयवःथाःबोलपऽ जमानत सEबRधी Jयवःथाःबोलपऽ जमानत सEबRधी Jयवःथाः    

(१) बोलपऽ बझुाउँदा बोलपऽदाताले बोलपऽसEबRधी कागजातसाथ आफुले बोलकबोल गरेको कूल 

रकमको दईु दशमलब पाँच (२.५%) ूितशत बोलपऽ जमानत (ब�कÐसाyट वा ब�कÐ\यारे{टT) 

वा कEपनीको खातामा रकम जEमा गरेको स_कल भौचर सलं\न हुनपुनKछ । 

(२) बोलपऽदाताहXबाट बोलपऽ जमानत (�बडब{ड) बापत िलइने ब�क जमानत (ब�क \यारे{टT) को 

Eयाद समािIको िनगरानी गन� Wयसको छुjटै अिभलेख राaुपनKछ । बोलपऽ बारे िनण�य 

गनु�अिघ बोलपऽ जमानतको Eयाद समाI हुने भएमा समयमै Eयाद थप गराउन कारवाहT गनु� 

गराउनपुनKछ । 

(३) �वदेशी ब�कबाट ूाI ब�क जमानत (ब�कÐ\यारे{टT वा �वडबRड) को कुन ैएक ःवीकाय� नेपाली 

ब�कबाट समÐूWयाभूित (काउRटर \यारे{टT) भएको हुनपुनKछ ।  

(४) बोलपऽ जमानतको माRय हुने अविध बोलपऽ माRय हुने अविध भRदा कDEतमा ३० %दन बढT 

अविधको हुनपुनKछ । 

३९३९३९३९. . . .     बोलपऽ माRय हुने अविधःबोलपऽ माRय हुने अविधःबोलपऽ माRय हुने अविधःबोलपऽ माRय हुने अविधः        

कEपनीले बोलपऽ सEबRधी कागजात वा ूःताव आJहान सEबRधी कागजातमा बोलपऽ वा परामश� 

सेवाको ूःतावको माRय हुने अविध उZलेख गदा� कDEतमा देहाय बमोDजमको अविध उZलेख गनु� पनKछः 

(क)  दश करोड XपयैाँसEम लागत अनमुान भएको बोलपऽ वा परामश� सेवाको ूःतावको लािग Ð 

नYबे %दन 
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(ख)  दश करोड Xपयैाँ भRदा जित सुकै बढT लागत अनमुान भएको बोलपऽ वा परामश� सेवाको 

ूःतावको लािग Ð एक सय बीस %दन 

४०४०४०४०....    बोलपऽ सEबRधी कागजात र सो कागजातमा उZलेख गनु�पनK कुराहXःबोलपऽ सEबRधी कागजात र सो कागजातमा उZलेख गनु�पनK कुराहXःबोलपऽ सEबRधी कागजात र सो कागजातमा उZलेख गनु�पनK कुराहXःबोलपऽ सEबRधी कागजात र सो कागजातमा उZलेख गनु�पनK कुराहXः    

(१)  कEपनीले बोलपऽ वा पवू� यो\यताको ूःताव आJहान गनु� अिघ बोलपऽ वा पवू� यो\यता 

सEबRधी कागजात तयार गनु� पनKछ । 

(२)  बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजात तयार गदा� साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले 

तयार गरेको नमूना बोलपऽ सEबRधी कागजात (ःjया{डड� �व%ड[ग डकुमेRट), नमूना पवू� 

यो\यता सEबRधी कागजात (ःjया{डड� �ू_वािल%फकेशन डकुमेRट), नमूना खAरद सEझौता 

सEबRधी कागजात (ःjया{डड� कR�या_ट डकुमेRट) मा आवँयकतानसुार हेरफेर गरT पवू� 

यो\यता सEबRधी कागजात, बोलपऽ सEबRधी कागजात र खAरद सEझौता सEबRधी कागजात 

तयार गनु�पनKछ । 

(३)  उप�विनयम (१) बमोDजम तयार पाAरएको बोलपऽ सEबRधी कागजातमा देहायका कुराहX 

उZलेख भएको हुन ुपनKछःÐ 

(क)  खAरदको ूकृित, खAरद गन� ला\ने समयाविध तथा सोको ूा�विधक ःपेिश%फकेशन, 

(ख)  पवू� यो\यता िनधा�रण नगरT बोलपऽ आJहान भएको भए बोलपऽदाताको◌े यो\यताका 

आधारहX, 

(ग)  ःथलगत िनरTHण गनु� पनK Jयवःथा भए सो सEबRधी जानकारT, 

(घ)  बोलपऽ पेश गनु� अिघ कुन ैवठैक गनु� पनK भए Wयःतो बठैक सEबRधी जानकारT, 

(ङ)  बोलपऽ तयार गनK र पेश गनK िनदKशन, बोलपऽ पेश गनK ःथान, बोलपऽ पेश गनK 

अDRतम िमित र समय तथा बोलपऽ खोZने िमित, समय र ःथान, 

(च)  मूZयको संरचना (कEपोनेRट अफ ूाइस), बोल अ[कको लािग उZलेख गन� स%कने 

मुिा वा मुिाहX, बोलपऽ तलुना गन� ूयोग गAरने मुिा र सEबu �विनमय दरको 

आधार र सोको िमित, 

(छ)  बोलपऽ मूZयांकन र बोलपऽदाताको छनौट गनK आधार र तAरका, 

(ज)  ःवदेशी मालसामान र ःथानीय िनमा�ण Jयवसायीलाई ूाथिमकता %दइने भए सो 

सEबRधी Jयवःथा, 

(झ)  मालसामान वा िनमा�ण काय�को छुjटा छुjटै समूह र �याकेज बनाई खAरद गनु� पनK 

भएमा Wयःतो समूह र �याकेज र सोको मूZया[कन गनK तAरका, 

(ञ)  ूा�विधक ःपेिश%फकेशनको �वकZपको ूःताव समेत माग गAरएको अवःथामा Wयःतो 

�वकZप मूZया[कन गनK तAरका, 

(ट)  खAरद गAरने मालसामान, िनमा�ण काय� वा सेवाको कुन ै अंशको लािग माऽ पिन 

बोलपऽ पेश गन� पाईने भए Wयःतो अशं वा अशंहXको �ववरण, 

(ठ)  बोलपऽ माRय हुने अविध, 

(ड)  बोलपऽ, काय�सEपादन वा अRय आवँयक कुराको लािग %दन ुपनK जमानतको रकम, 

%किसम, माRय ढाचंा र माRय अविध (भेिल%डटT �पAरयड), 

(ढ)  बोलपऽ जमानत माग भएकोमा सो जमानतको अविध बोलपऽ माRय हुने अविध भRदा 

तीस %दन बढT अविधको हुन ुपनK Jयहोरा, 
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(ण)  खAरद सEझौताका शत�हX र सो सEझौता लाग ूहुने तAरका, 

(त)  ःवाथ� वाDझने (कDRyल_ट अफ ईRशेःट) भएमा बोलपऽ उपर कारबाई नहुने वा झुठा 

�ववरण %दएमा कारबाई हुने कुराको जानकारT, र 

(थ)  ूा�विधक Hमतालाई ूमाDणत गनK कागजात तथा आिथ�क ूःताव (बोल अ[क) एउटै 

खाममा पेश गनु� पनK Jयहोरा । 

(४) कEपनीले बोलपऽ सEबRधी कागजातमा उप�विनयम (३) मा उDZलDखत कुराको अितAर] 

आवँयकतानसुार देहायका कुरा पिन उZलेख गन� स_नेछःÐ 

(क)  ूःता�वत कामको योजना, न_शा, 

(ख)  कामको पAरमाण (�वल अफ _वाDRटटTज), 

(ग)  मालसामानको पAरमाण, 

(घ)  बोलपऽदाताले गनु� पनK भैपAर आउने काम, 

(ङ)  मालसामान आपिूत� गनK, िनमा�ण काय� सEपRन गनK समय, 

(च)  वारे{टT तथा मम�त संभार सEबRधी Jयवःथा, 

(छ)  बोलपऽदाताले ूदान गनु� पनK आवँयक तािलम र सुपरTवेHणको %किसम र पAरमाण, 

(ज)  आपिूत� गAरने मालसामान वा जगेडा पाट�पजूा�हX नयाँ र स_कली हुन ुपनK कुरा, र 

(झ)  ूःता�वत खAरदको लािग आवँयक पनK रकम ूाI हुने ॐोत । 

(५) बोलपऽ वा पवू� यो\यतासEबRधी िनवेदन पेश गदा� जुन नामबाट खAरद गAरएको हो सोहT 

नामबाट बोलपऽ दाDखला गनु�पनKछ । संय]ु उपबममा बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी 

िनवेदन पेश गदा� संय]ु उपबमकै नामबाट बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी कागजात खAरद 

गरेको हुनपुनKछ । एकल नामबाट खAरद भई संय]ु उपबममा बोलपऽ वा पवू� यो\यता सEबRधी 

िनवेदन दाDखला गन� िमZनेछैन । 

४१४१४१४१....    दता� %कताव राaु पनK र भपा�ई %दनु पनKःदता� %कताव राaु पनK र भपा�ई %दनु पनKःदता� %कताव राaु पनK र भपा�ई %दनु पनKःदता� %कताव राaु पनK र भपा�ई %दनु पनKः        

(१)  कEपनीले पवू� यो\यता सEबRधी कागजात, बोलपऽ सEबRधी कागजात वा परामश� सेवाको 

ूःतावको �बबL र दता�को अिभलेख छुjटाछुjटै राaु पनKछ । 

(२)  बोलपऽदाता वा ूःतावदाता आफैले वा िनजको ूितिनिधले पवू� यो\यताको ूःताव, बोलपऽ वा 

परामश� सेवाको ूःताव पेश गन� Zयाएमा कEपनीले बDुझ िलई िनजलाई िमित र समय खुलेको 

भपा�ई %दन ुपनKछ । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजम ूाI भएको बोलपऽको बा%हरT खाममा कEपनीले उप�विनयम (१) 

बमोDजम दता� %कताबमा दता� भएको दता� नEबर उZलेख गनु� पनKछ । 

(४)  बोलपऽ �बबL र दता� हुने समय समाI भएपिछ कEपनीको काय�कारT ूमखु वा िनजले तोकेको 

अिधकृत कम�चारTले उप�विनयम (१) बमोDजमको %कताबमा दःतखत गरT सो %कताव बRद गनु� 

पनKछ । 

(५) एक पटक दता� भइसकेको बोलपऽ आवँयक सं1यामा बोलपऽ ूाI नभएको कारणले पनू 

बोलपऽ माग गदा� यस �विनयमावली बमोDजम %फता� %दने Jयवःथा गरेकोमा बाहेक अRय 

अवःथामा %फता� गAरने छैन । 
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(६) उप�विनयम (५) मा जुनसुकै कुरा लेDखएको भएतापिन बोलपऽ वा ूःताव बझुाउने अविध 

समाI हुन ुभRदा अगाव ैकुन ैबोलपऽदाताले आफूले दता� गAरसकेको बोलपऽ वा ूःताव %फता� 

िलन िलDखत माग गरेमा कEपनीले %फता� %दन स_ने छ । 

(७) बोलपऽ वा ूःताव बझुाउने अविध समाI हुन ुभRदा अगाव ै कुन ैबोलपऽदाताले आफूले दता� 

गAरसकेको बोलपऽ वा ूःतावमा संशोधन पेश गन� चाहेमा आफूले संशोधन गन� चाहेको Jयहोरा 

िसलबRदT गरT बझुाउन स_ने छ ।  

४२४२४२४२....    �वदेशीले बोलपऽ %दंदा खुलाउनुपनK थप कुराः�वदेशीले बोलपऽ %दंदा खुलाउनुपनK थप कुराः�वदेशीले बोलपऽ %दंदा खुलाउनुपनK थप कुराः�वदेशीले बोलपऽ %दंदा खुलाउनुपनK थप कुराः    

�वदेशी Jय�], फम�, कEपनी वा संःथाले बोलपऽ %दंदा Wयःतो बोलपऽकासाथ यस �विनयमावली 

बमोDजम खुलाउन ु पनK अRय कुराहXको अितAर] बोलपऽदाताको नेपाल अिधराkयिभऽ आyनो कुन ै

एजे{ट, ूितिनिध वा परामश�दाता भए नभएको कुरा समेत खुलाउनपुनKछ र Wयःतो एजे{ट, ूितिनिध वा 

परामश�दाता िनय]ु गAरएको भए िनजको नाम र ठेगाना, पाउने किमसन, मुिाको %किसम र भु]ानीको 

तAरका तथा सहमित भएका अRय शत�हX समेत उZलेख गAरएको हुनपुनKछ । 

    ४३४३४३४३....    बोलपऽ खोZने तAरकाःबोलपऽ खोZने तAरकाःबोलपऽ खोZने तAरकाःबोलपऽ खोZने तAरकाः        

(१)  कEपनीले बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको रोहबरमा बोलपऽ खोZन ु पनKछ । तर 

बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिध उपDःथत नभएको कारणले माऽ बोलपऽ खोZन बाधा पनK 

छैन । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम बोलपऽ खोZन ु अिघ कEपनीले Eयाद नाघी ूाI हुन आएको 

बोलपऽको खाम, बोलपऽ %फता� वा संशोधन गन�को लािग %दइएको िनवेदनको खाम र Aरतपवू�क 

दता� भएका बोलपऽको खामलाई छुjयाई Eयाद नाघी ूाI हुन आएका बोलपऽ नखोली 

सEबDRधत बोलपऽदातालाई %फता� गनु� पनKछ ।  

(३)  कEपनीले दाDखला भएका बोलपऽ बमसैँग खोली Wयःतो बोलपऽको देहायको कुरा पढेर सुनाई 

सोको मचुुZका तयार गनु� पनKछ र Wयःतो मुचुZकामा उपDःथत बोलपऽदाता वा िनजको 

ूितिनिधको दःतखत गराउन ुपनKछः 

(क)  बोलपऽदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख)  बोलपऽको कबोल अ[क र ूWयेक एकाई दररेट, 

(ग)  बोलपऽमा कुन ैछुट %दन ूःताव गAरएको भए सोको Jयहोरा, 

(घ)  ूा�विधक ःपेिश%फकेशनको �वकZप ूःताव गAरएको भए सोको कबोल अ[क, 

(ङ)  बोलपऽ जमानत भए वा नभएको, 

(च)  अ[क र अHरका बीच िभRनता भए सो िभRनताको �ववरण, 

(छ)  बोलपऽ फाराममा बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधको हःताHर भए वा नभएको, 

(ज)  बोलपऽ सEबRधी कागजातमा सBयाईएको वा केरमेट गरेकोमा केरमेट गरT उZलेख 

गरेको रकम र Jयहोरा, 

(झ)  बोलपऽदाता वा िनजको ूितिनिधले हःताHर गरे वा नगरेको, 

(ञ)  बोलपऽ फाराममा बोलपऽदाताले कुन ै कै%फयत उZलेख गरेको भए सोको Jयहोरा र 

दररेट �ववरण माग गरेको भए सोको �ववरण, र 

(ट)  कEपनीले उपय]ु ठानेको अRय आवँयक कुरा । 
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४४४४४४४४....    बोलपऽबोलपऽबोलपऽबोलपऽमा कारवाहT नगAरने अवःथाःमा कारवाहT नगAरने अवःथाःमा कारवाहT नगAरने अवःथाःमा कारवाहT नगAरने अवःथाः    

(१) िनEनिलDखत कुराहX मxये कुन ै एक माऽ Aरत नपगेुको भएमा पिन Wयःतो बोलपऽउपर 

कारवाहT गAरने छैनः 

(क) सEबDRधत काया�लयबाट �बबL भएको बोलपऽ पेश नभएमा, 

(ख) िसलबRदT नगरT पेश भएमा, 

(ग) बोलपऽ %दनेको सहT र फम�, कEपनी वा संःथा भएमा Wयःतो फम�, कEपनी वा 

संःथाको ूितिनधीको सहT र छाप नभएमा, 

(घ) Eयादिभऽ दाDखला हुन नआएमा, 

(ङ) बोलपऽ बमोDजम खुलाउनपुनK कुराहX उZलेख नगरेको वा गलत उZलेख गरेको भएमा, 

(च) कुन ैअRय कारणबाट रc गAरने भनी बोलपऽमा उZलेख भएका %किसमका बोलपऽहX 

पेश भएमा, 

(छ) बोलपऽसEबRधी कागजात तथा बोलपऽमा उZलेख भए बमोDजमको बोलपऽ जमानत 

(�वडबRड) संल\न नभएमा, 

(ज) ूा�विधक तथा आिथ�क ूःताव बे\लाबे\लै माग गAरएकोमा माग गAरए अनसुार 

बे\लाबे\लै पेश नभएमा ।  

(२) उप�विनयम (१) बमोDजम Aरत नपगेुको बोलपऽसाथ पेश गरेको बोलपऽ जमानत (�वडबRड) 

%फता� गAरनेछ तर Wयःतो बोलपऽ भने %फता� गAरने छैन । 

 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ८८८८    

बोलपऽको मूZया[कन र ःवीकृित सEबRधी Jयवःथाबोलपऽको मूZया[कन र ःवीकृित सEबRधी Jयवःथाबोलपऽको मूZया[कन र ःवीकृित सEबRधी Jयवःथाबोलपऽको मूZया[कन र ःवीकृित सEबRधी Jयवःथा    

४५४५४५४५....    अनुिचत ूभाव पान� नहुनेःअनुिचत ूभाव पान� नहुनेःअनुिचत ूभाव पान� नहुनेःअनुिचत ूभाव पान� नहुनेः    

(१) कुन ै बोलपऽवालाले आyनो वा अX कसैको बोलपऽको सEबRधमा कुन ै %किसमको अनिुचत 

ूभाव पान� वा दवाव %दन ूयास गरे गराएमा Wयःतो बोलपऽवालाको बोलपऽ मूZया[कन नै 

नगन� वा अःवीकृत गन� स%कनेछ । 

(२) कुन ै बोलपऽवालाले कुन ै छुट (Discount) %दने वा शत� राaे भएमा सो कुरा बोलपऽमा न ै

खुलाउन ु वा बोलपऽ बझुाउने Eयाद स%कन ु अगाव ै संशोधन पेश गरT सकेको हुन ु पनKछ । 

बोलपऽ खोZदाको अवःथामा वा Wयसपिछ कुन ैपऽ वा अRय माxयमबाट Wयःतो कुरा उZलेख 

गरेको माRय हुनेछैन । 

४६४६४६४६....    बोलपऽ मूZया[कनःबोलपऽ मूZया[कनःबोलपऽ मूZया[कनःबोलपऽ मूZया[कनः        

(१)  कारबाई नहुने भनी छुjयाईएका बोलपऽ बाहेक दाDखला भएका अRय बोलपऽ मूZया[कनको 

लािग समावेश गनु� पनKछ । 

(२)  बोलपऽ अDःवकार गनु� नपनK गरT ूा�विधक ःपेिश%फकेशन, �ववरण, �वशेषता आ%द जःता 

कुराहXमा सानाितना फरक पाईएमा सEभव भएसEम सोको मूZय िनकाली Wयःतो मूZय समेत 

बोलपऽ मूZया[कन गदा� समावेश गनु� पनKछ । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजमका सानाितना फरकको समायोजन गदा� Wयःतो फरक मूZय 

बोलपऽदाताको बोल अ[कको पRी ूितशत भRदा बढT भएमा Wयःतो बोलपऽलाई मूZया[कनमा 

समावेश गAरने छैन । 
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ःप�ीकरणः यस उप�विनयमको ूयोजनको लािग “सानाितना फरक” भRनाले बोलपऽ सEबRधी 

कागजातमा उDZलDखत ूा�विधक ःपेिश%फकेशन, �ववरण आ%द जःता कुरासँग ताDWवक Xपमा 

िभRन नहुने फरक सEझन ुपछ� । 

(४)  पवू� यो\यता िनधा�रण गरT बोलपऽ आJहान गAरएको अवःथामा पवू�  यो\य भएका बोलपऽदाता 

बाहेक अRय बोलपऽदाताबाट ूाI बोलपऽलाई मूZया[कनमा समावेश गAरने छैन । 

(५)  बोलपऽको मZूया[कन बोलपऽ सEबRधी कागजातमा उZलेख भएको आधार र तAरका अनसुार 

गनु� पनKछ र WयसरT मूZया[कन गदा� ूWयेक बोलपऽको मूZया%कत रकम अकr बोलपऽको 

मूZयाD[कत रकमसँग तलुना गरT Rयनूतम बोल अ[क कबोल गनK बोलपऽ िनधा�रण गनु�  

पनKछ ।  

(६)  उप�विनयम (५) बमोDजम Rयनूतम बोल अ[क कबोल गनK बोलपऽको बोलपऽदाताको यो\यता 

बोलपऽ सEबRधी कागजातमा उDZलDखत यो\यता मूZया[कनका आधार अनXुप भए नभएको 

जांच गनु� पनKछ । 

(७)  उप�विनयम (५) बमोDजम Rयनूतम बोल अ[क कबोल गनK बोलपऽको बोलपऽदाताको यो\यता 

�विनयम (६) बमोDजम जाचँ गदा� बोलपऽ सEबRधी कागजातमा उDZलDखत यो\यता 

मूZया[कनका आधार अनXुप भएको पाइएमा Wयःतो बोलपऽ Rयनूतम मूZयाD[कत बोलपऽ 

मािननेछ । यसरT जाँच गदा� Wयःतो बोलपऽदाताको यो\यता बोलपऽ सEबRधी कागजातमा 

उDZलDखत मूZया[कनका आधार अनXुप भएको नपाइएमा िनजको बोलपऽ मूZया[कनवाट हटाई 

बमशः अकr Rयनूतम बोल अ[क कबोल गनK बोलपऽदाताको यो\यताको जाँच सोहT आधारमा 

गनु�   पनKछ । 

(८)  उप�विनयम (७) बमोDजम मूZया[कन गरेपिछ Rयनूतम मZूयाD[कत बोलपऽको मूZया[कनको 

आधार र तरTका समेत खुZने गरT मूZया[कन ूितवेदन तयार गरT अिधकार ूाI अिधकारT 

समH पेश गनु� पनKछ । 

४७४७४७४७. . . .     िनमा�ण काय�को बोलपऽको �वशेष मूZया[कनःिनमा�ण काय�को बोलपऽको �वशेष मूZया[कनःिनमा�ण काय�को बोलपऽको �वशेष मूZया[कनःिनमा�ण काय�को बोलपऽको �वशेष मूZया[कनः        

(१)  िनमा�ण काय�को बोलपऽ मूZया[कन गदा� �विनयम ४६ मा उDZलDखत कुराको अितAर] देहायका 

कुराको समेत मूZया[कन गनु� पनKछःÑ 

(क)  िनमा�ण काय�को काय� योजना, काय� सEपादन तािलका र पAरचालन समय बोलपऽ 

सEबRधी कागजातमा उZलेख भए अनसुारको भए वा नभएको, 

(ख)  बोलपऽदाताले कामको पAरमाण (�वल अफ _वाDRटटT) मा संल\न आइटमको लािग 

उZलेख गरेको ूित एकाइ दर �व�सनीय भए वा नभएको , 

(ग)  कबोल अ[क देहायको कारणले असRतुिलत भए वा नभएकोःÐ 

१.  खAरद सEझौताको ूारDEभक चरणमा गनु� पनK कामको आइटमको लािग 

बोलपऽदाताले अःवाभा�वक उBच दर उZलेख गरेकोले, वा 

२.  बोलपऽदाताले कामको पAरमाण (�बल अफ _वाDRटटT) को कुन ैआइटममा 

Rयनू अनमुान भएको भनी �व�ास गरेको आइटमको लािग िनजले 

अःवाभा�वक उBच दर उZलेख गरेकोले । 

(२)  उप�विनयम (१) को ख{ड (ग) बमोDजमको अवःथामा वा बोलपऽदाताले सRतोषजनक Xपमा 

काम सEपRन गन� नस_ने गरT Rयनू कबोल अ[क उZलेख गरेको वा िनमा�ण काय�को Hेऽ वा 

ूा�विधक ःपेिश%फकेशन गलत Xपमा बDुझ वा नबDुझ अःवाभा�वक Rयनू कबोल अ[क उZलेख 

गरेको वा ूारDEभक चरणमा गAरने िनमा�ण काय�को लािग बढT दरले उZलेख गरेको (ृRट 
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लो%ड[ग) छ छैन भRने कुरा जाचँ गनु� पनKछ । WयसरT Rयनू कबोल अ[क उZलेख गरेको 

अवःथामा Wयःतो बोलपऽदातासँग दर �व�ेषण स%हतको ःप�ीकरण माग गनु� पनKछ । 

(३) उप�विनयम (२) बमोDजम मागेको ःप�ीकरण सRतोषजनक भएमा Wयःतो बोलपऽदातासँग थप 

काय� सEपादन जमानत िलई बोलपऽ ःवीकृत गन� स%कनेछ र Wयःतो ःप�ीकरण सRतोषजनक 

नभएमा Wयःतो बोलपऽ अःवीकृत गन� स%कनेछ । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजम िलइएको थप काय� सEपादन जमानत अDRतम �वल भु]ानी भएपिछ 

%फता� गनु� पनKछ । 

४८४८४८४८. . . .     बोलपऽ अःवीकृत गनK वा खAरद कारवाहT रc गनKःबोलपऽ अःवीकृत गनK वा खAरद कारवाहT रc गनKःबोलपऽ अःवीकृत गनK वा खAरद कारवाहT रc गनKःबोलपऽ अःवीकृत गनK वा खAरद कारवाहT रc गनKः        

(१)  कEपनीले देहायको अवःथामा सEपणू� बोलपऽ अDःवकृत गन� वा खAरद कारबाहT रc गन� 

स_नेछः 

(क)  Rयनूतम मूZयाD[कत बोलपऽको बोल अ[क लागत अनमुान भRदा सारभूत Xपमा बढT 

भएमा, वा 

(ख)  माग गAरएको मालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा वा अRय सेवा आवँयक 

नभएमा । 

(२)  उप�विनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेDखएको भएता पिन के%ह बोलपऽहX वा एउटा बोलपऽ माऽ 

Aरतपवू�कको भएको भRने कारणले माऽ बोलपऽ अDःवकृत गन� वा पनुः बोलपऽ आJहान गन� 

आवँयक हुने छैन । 

(३)  कEपनीले उप�विनयम (१) बमोDजम बोलपऽ अDःवकृत भएको वा खAरद कारवाहT रc भएको 

कारण स%हतको सचूना सव ैबोलपऽदातालाई %दन ुपनKछ । 

(४) बोलपऽ आJहान गदा� कुन ै बोलपऽ नपरT वा उप�विनयम (१) बमोDजम सEपणू� बोलपऽ 

अDःवकृत वा खAरद कारवाहT रc भई पनुः बोलपऽ आ�ान गदा� WयसरT बोलपऽ अDःवकृत वा 

खAरद कारवाहT रc गनु� परेको कारणको समीHा गरT आवँयकतानसुार बोलपऽ सEबRधी 

कागजात, ूा�विधक ःपेिश%फकेशन, लागत अनमुान तथा खAरद सEझौताका शत�हXमा हेरफेर 

गन� स%कनेछ । 

(५)  यस �विनयममा अRयऽ जुनसुकै कुरा लेDखएको भएता पिन कुन ै बोलपऽदाताले आपसमा 

िमलोमतो गरT बोलपऽ दाDखला गरेको ूमाDणत भएमा Wयःता बोलपऽहX रc हुनेछन ्। 

(६) यस �विनयममा अRयऽ जुनसकैु कुरा लेDखएको भएता पिन कEपनीमा ूाI हुन आएको बोलपऽ 

ःवीकृत गनK नगनK वा आंिशक ःवीकृत गनK वा पनुः बोलपऽ आJहान गनK अिधकार कEपनीमा 

सुरDHत रहनेछ । 

४९४९४९४९. . . .     बोलपऽबोलपऽबोलपऽबोलपऽको ःवीकृित र Wयसको जानकारTःको ःवीकृित र Wयसको जानकारTःको ःवीकृित र Wयसको जानकारTःको ःवीकृित र Wयसको जानकारTः        

(१)  कEपनीले �विनयम ४६ बमोDजम Rयनुतम मूZयाD[कत Aरत पवू�कको बोलपऽ माऽ ःवीकृितको 

लािग छनौट गनु� पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम बोलपऽ छनौट भएको सात %दन िभऽ सEबDRधत बोलपऽदातालाई 

िनजको बोलपऽ ःवीकृत गनK आशयको सचूना %दन ुपनKछ । WयसरT छनौट भएको बोलपऽको 

बोलपऽदाताको नाम, ठेगाना र रकमको जानकारT अRय बोलपऽदातालाई समेत %दन ुपनKछ । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजम सूचना %दएको सात %दन िभऽ कुन ै बोलपऽदाताको उजुरT परेमा 

काय�कारT ूमुखले Wयःतो उजरुT उपर छान�वन गरT उजुरT परेको सात %दन िभऽ सो सEबRधमा 

िनण�य गरT Rयनूतम मZूयाD[कत बोलपऽदाता िनधा�रण गरT िनण�य गनु�पनKछ । 
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(४)  उप�विनयम (२) बमोDजमको सूचना %दएको तीस %दन िभऽ बोलपऽ अःवीकृत भएको कुन ै

बोलपऽदाताले िनजको बोलपऽ अDःवकृत भएको कारणको जानकारT माग गरेमा िनजलाई 

Wयःतो जानकारT %दन ुपनKछ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    ९९९९    

खAरद सEझौता सEबRधी JयवःथाखAरद सEझौता सEबRधी JयवःथाखAरद सEझौता सEबRधी JयवःथाखAरद सEझौता सEबRधी Jयवःथा    

५०५०५०५०....    खAरद सEझौता गनु� पनKःखAरद सEझौता गनु� पनKःखAरद सEझौता गनु� पनKःखAरद सEझौता गनु� पनKः    

(१)  �विनयम ४९ को उप�विनयम (२) बमोDजम सचूना %दएको सात %दन िभऽ अX कुन ै

बोलपऽदाताको उजुरT नपरेमा वा उजरु परेकोमा सो सEबRधमा िनण�य भई  छनौट भएको 

Rयनूतम मूZयाD[कत बोलपऽदाताको बोलपऽ ःवीकृत गरT िनजलाई पRी %दन िभऽ खAरद 

सEझौता गन�को लािग काय� सEपादन जमानत (परफरमेRस ्ब{ड) दाDखला गन� सूचना %दन ु

पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजमको अविध िभऽ सEबDRधत बोलपऽदाताले काय� सEपादन जमानत 

दाDखला गरT खAरद सEझौता गनु� पनKछ । 

(३)  उप�विनयम (१) बमोDजमको अविध िभऽ काय� सEपादन जमानत दाDखला गरT Rयनूतम 

मूZयाD[कत बोलपऽदाता सEझौता गन� नआएमा िनजको बोलपऽको जमानत रकम जफत गरT 

सो भRदा लगV ैपिछको अकr Rयनूतम मूZयाD[कत बोलपऽदाताको बोलपऽ ःवीकृत गरT खAरद 

सEझौता गनु� पनKछ । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजमको बोलपऽदाता पिन काय� सEपादन जमानत दाDखला गरT खAरद 

सEझौता गन� नआएमा Wयस पिछको Rयनूतम मूZयाD[कत बोलपऽदाताको बोलपऽ बमशः 

ःवीकृत गरT िनजलाई यस �विनयम बमोDजम खAरद सEझौता गन� सूचना %दन ुपनKछ । 

५१५१५१५१....    काय�सEपादन जमानत िलनेःकाय�सEपादन जमानत िलनेःकाय�सEपादन जमानत िलनेःकाय�सEपादन जमानत िलनेः    

(१) खAरद सEझौता गनु�अिघ बोलपऽदातासँग जमानत ःवXप खAरद सEझौता रकमको ५% (पाचँ 

ूितशत) बराबरको रकमको तो%कए बमोDजमको ढाचँामा काय�सEपादन जमानत (परफरमेRस 

बRड) िलनपुनKछ । 

(२) उप�विनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेDखएको भएतापिन कुन ै उपकरण, मालसामान  वा 

िनमा�णको लािग बोलपऽदाताले %दएको ूःता�वत मूZय लागत अनमुानको ३०% (तीस ूितशत) 

भRदा कम भएको अवःथामा Wयसको लािग थप काय�सEपादन जमानत (परफरमेRस बRड) 

िलन स%कनेछ । 

(३) काय�सEपादन जमानत वापत �वदेशी ब�कबाट ूाI ब�क जमानत (ब�कÐ\यारे{टT) %दइएको भएमा 

Wयःतो ब�क जमानत कुन ै एक ःवीकाय� नेपाली ब�कबाट समÐूWयाभूित (काउRटर \यारे{टT) 

भएको हुनपुनKछ ।  

(४)  उप�विनयम (२) बमोDजम थप काय� सEपादन जमानत िलदा बोल कबोल अ[कको आठ 

ूितशतले हुन आउने रकम बराबरको िलन ुपनKछ ।  

५२५२५२५२....    खAरद सEझौता अविधमा मूZय पAरवत�नःखAरद सEझौता अविधमा मूZय पAरवत�नःखAरद सEझौता अविधमा मूZय पAरवत�नःखAरद सEझौता अविधमा मूZय पAरवत�नः    

(१) बोलपऽ तथा खAरद सEझौतामा Jयवःथा भएका िनमा�णसEबRधी काय�हXका लािग खAरद 

अविधिभऽ िनD¢त खासÐखास सेवा वा मालसामानहXको आधार मूZय ९tबकभ एचषअ्भ० मा 

ूमाDणत घटबढ भएमा खAरद सEझौताको रकम समायोजन वा सशंोधन गन� स%कनेछ र सो 

कुरा खAरद सEझौतामा उZलेख गनु�पनKछ ।  



पlृ सं1या—34 
 

 

(२)  खAरद सEझौतामा अRयथा Jयवःथा भएकोमा बाहेक पRी म%हना भRदा बढT अविधको खAरद 

सEझौता काया�Rवयन गनK बममा मZूय समायोजन गन� आवँयक देDखएमा अिधकार ूाI 

अिधकारTले मूZय समायोजन गन� स_नेछ ।  

तर िनमा�ण काय� गदा� रा��य ःतरको बोलपऽ आJहान भई खAरद सEझौता भएकोमा 

अूWयािसत Xपमा कुन ै िनमा�ण साममीको मूZय सा�बक मूZयको दश ूितशत भRदा बढT 

घटबढ भएमा WयसरT घटेको वा बढेको रकममा दश ूितशत कjटा गरT तो%कए बमोDजम मूZय 

समायोजन गAरनेछ । 

(३)  उप�विनयम (२) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भए तापिन खAरद सEझौता ूाI गनK Jय�]को 

%ढलाईको कारणबाट सEझौता बमोDजमको काम सो सEझौतामा उDZलDखत अविध िभऽ सEपRन 

नभई बढT समय लागेकोमा वा एकमु� काय� सEपादन (लEप सम कRशा_ट) वा िनD¢त 

बजेटको आधारमा खAरद सEझौता भएकोमा सो खAरद सEझौतामा न ै ःप� Jयवःथा भएको 

अवःथामा वाहेक मूZय समायोजन गAरने छैन । 

५३५३५३५३....    खAरद सEझौताको रकमको भु]ानीःखAरद सEझौताको रकमको भु]ानीःखAरद सEझौताको रकमको भु]ानीःखAरद सEझौताको रकमको भु]ानीः    

(१) खAरद सEझौता बमोDजमको रकमको भु]ानी गदा� खAरद सEझौतामा िनD¢त गरेको शत� र 

Jयवःथा अनसुार गनु� पनKछ ।  

(२) खAरदसEझौता बमोDजम रकमको भु]ानी %दंदा देहायको ू%बया अपनाउनपुनKछःÐ  

(क) ठेकेदारबाट सEपRन गरेका ूWयेक िनमा�णÐकाय�को नापी %कताब (Measurement 

Book) मा िनयिमत अिभलेख गराई तो%कएको कम�चारTले ूमाDणत गनु�पनKछ । ती 

काय�हXका रिन[ग �वलको भु]ानी %दंदा सEबDRधत अिधकारT वा िनजले तो%क%दएको 

ूा�विधक कम�चारTबाट अनगुमन वा जाँच गराई ूमाDणत भएको हुनपुनKछ ।  

(ख) खAरद सEभौता अनसुारको काय�को अDRतम �वलको भ]ुानी %दंदा पूजँीगत िनमा�णÐ

काय�को काय�ÐसEपRन ूितवेदन ूाI भएको हुनपुनKछ ।  

(ग) कEपनीले आवँयक देखेमा सEपRन भएको िनमा�णÐकाय�को जाँचपास गराउन   

स_नेछ ।  

(३) रिन[ग �वल अनसुार भु]ानी भएको रकमको ५% (पाचं ूितशत) रकम सरुHण धरौटTबापत 

कjटा गरT राDखनेछ । ठेकेदारले खAरद सEझौता अनसुारको काम परूा गरT काय� सEपRन 

ूमाणÐपऽ (Completion Certificate) ूाI गरेपिछ सEझौता बमोDजम DजEमेवारTको समय 

(Defect Liability/Guarantee Period) समाI भएपिछ  र ूचिलत काननू बमोDजम आयकर 

�ववरण सEबDRधत िनकायमा बझुाएको ूमाण पेश भएपिछ Wयःतो धरौटTको रकम %फता� 

%दइनेछ ।  
29तर, सEझौताको रकम X.१० करोड भRदा बढT भएमा वा अRतरा���य बोलपऽ अनसुार खरTद 

सEझौता भएकोमा सEझौता बमोDजमको काम सEपRन भएपछ� आधा धरौटT रकम %फता� %दने 

तथा आधा धरौटT रकम DजEमेवारTको समय (Defects Liability Period/Guarantee Period) 

                     
 
29 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६६२०६६२०६६२०६६////०७०७०७०७////०६ ०६ ०६ ०६ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ३२ ३२ ३२ ३२ को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।को िनण�यानुसार थप ।    
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समाI भएपिछ र ूचिलत काननू बमोDजम आयकर �ववरण सEबDRधत िनकायमा बझुाएको 

ूमाण पेश भएपिछ %फता� %दने गरT सEझौता गन� स%कनेछ ।  

(४) ठेकेदारले पेस गरेको काय�सEपRन जमानत (परफरमेRस बRड) पिन खAरद सEझौता अनसुारको 

काम परूा गरेपिछ सEझौता बमोDजम DजEमेवारTको समय (Defects Liability 

Period/Guarantee Period) समाI भएपिछ माऽ %फता� %दनपुनKछ ।  

(५) खAरद सEझौताको रकम भु]ानी %दंदा ूWयेक पटक ूचिलत काननूबमोDजम कjटा गनु�पनK कर 

कjटा गरेर माऽ भु]ानी %दनपुनKछ । 

५४५४५४५४....    िनमा�णकाय� सEपRनिनमा�णकाय� सEपRनिनमा�णकाय� सEपRनिनमा�णकाय� सEपRन ूितवेदन र ठेकेदारको अिभलेखः ूितवेदन र ठेकेदारको अिभलेखः ूितवेदन र ठेकेदारको अिभलेखः ूितवेदन र ठेकेदारको अिभलेखः    

(१) एक करोड भRदा बढTको िनमा�ण तथा जडान काय� सEपRन भएपिछसEबDRधत आयोजना ूमुख 

वा महाशाखा वा शाखा वा इकाई ूमखुले Wयःतो काय� ःवीकृत %डजाइन तथा ःपेिश%फकेशन 

(Specification) बमोDजम गणुःतरय]ु भए नभएको जाँचबझु गरT काय�सEपादन ूितवेदन 

तयार गरT काय�कारT ूमुखसमH पेश गनु�पनKछ ।  

(२) कEपनीको पूजँीगत िनमा�ण तथा जडान काय� गनK ठेकेदारले पणू� Xपमा Wयःतो िनमा�ण काय� 

सEपRन गरेकोछ वा छैन सोको �वःततृ �ववरण आिथ�क बष� समाI भएको एक म%हनािभऽ 

ठेकेदारको नाम, ठेगाना लगायतका आवँयक �ववरणहX समेत खुलाई अिभलेख राaुपनKछ ।   

५५५५५५५५....    पेँकL %दनस_नेःपेँकL %दनस_नेःपेँकL %दनस_नेःपेँकL %दनस_नेः    

(१) बोलपऽ^ारा खAरद, सेवा उपलDYध र िनमा�णकाय�को लािग बोलपऽको शत� अनसुार पेँकL %दन 

आवँयक परेमा ठेकेदारसँग िनधा�Aरत ढाचँाको ब�क जमानत (Bank Guarantee) िलएर मूZय 

अिभव�ृu कर बाहेकको सEझौता रकमको बढTमा २०% (बीस ूितशत) सEम रकम पेँकL 

%दनस%कनेछ । यःतो पेँकL कामको ूकृित हेरT एकै %कःता वा दईु %कःतामा %दन स%कनेछ । 

तर Wयःतो शत� बोलपऽमा न ैखुलाइएको हुनपुनKछ ।  

(२) ूिततपऽ खोली �वदेशबाट मालसामान आयात गदा� भने मालसामानको परैु मूZय वापत 

ूिततपऽ खोिल%दन स%कनेछ ।  

५६५६५६५६....    खAरद सEझौताको Eयाद थप गनKःखAरद सEझौताको Eयाद थप गनKःखAरद सEझौताको Eयाद थप गनKःखAरद सEझौताको Eयाद थप गनKः    

(१) यस �विनयमावली बमोDजम अनबुDRधत खAरद सEझौता अनसुार िनधा�Aरत अविधिभऽ खAरद 

सEझौता अनसुारको काय� परुा गन� नसकेमा पया�I ूामाDणक आधारमा कEपनीलाई थप 

आिथ�क दाियWव नपनK गरT अधरूो काय� परूा गन� काय�कारT ूमुखले यथोिचत अविधको Eयाद 

थप गरT खAरद सEझौताको अविध बढाउन स_नेछ । Eयाद थप गदा� आिथ�क दाियWव पनK 

भएमा स*चालक सिमितको ःवीकृित िलएर माऽ Eयाद थप गAरनेछ ।  

तर ठेकेदारको आyन ै Jयवःथापनको कमजोरT वा असावधानीले गदा� खAरद सEझौताको 

अविधिभऽ खAरद सEझौता अनसुारको काय� सEपRन नभएमा ठेकेदारसँग Wयःतो बढT अविध 

लगाए वापत आिथ�क हजा�ना वा Hितपिूत� असलुÐउपर गनु�पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेDखएको भएता पिन काब ू बा%हरको पAरDःथित परT, 

कEपनीले उपलYध गराउन ु पनK कुरा समयमा उपलYध गराउन नसकेमा वा अRय मनािसब 
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कारणबाट खAरद सEझौताको अविध नबढाई नहुने भएमा सEझौता गनK Jय�]को िनवेदन 

बमोDजम अिधकार ूाI अिधकारTले तो%कएको आधारमा अविध बढाउन स_नेछ । 

30५७५७५७५७....    खAरदखAरदखAरदखAरद    काय�माकाय�माकाय�माकाय�मा    पAरवत�नःपAरवत�नःपAरवत�नःपAरवत�नः 

ूा�विधक वा अRय कुन ैकारणबस बोलपऽ वा खAरद सEझौतामा उZलेDखत काय�मा थपघट वा हेरफेर 

गन� उपय]ु देDखन आएमा काय�कारT ूमुखले अिधकतम १५% (पRी ूितशत) सEम सEझौता रकममा 

घटाउने वा बढाउने गरT खAरद सEझौता अनसुारको काय�मा पAरवत�न गन� स_नेछ । तर सो रकम भRदा 

बढT खAरद सEझौताको रकममा घ%टबढT हुने गरT काय� पAरवत�न गनु� परेमा स*चालक सिमितको 

ःवीकृित िलई माऽ गन� स%कनेछ । 

५८५८५८५८....    खAरद सEझौताको अRWय र सोको उपचारःखAरद सEझौताको अRWय र सोको उपचारःखAरद सEझौताको अRWय र सोको उपचारःखAरद सEझौताको अRWय र सोको उपचारः    

(१) खAरद सEझौता भएकोमा दवु ैपHको सहमित�वना खAरद सEझौतामा तो%कएको अविध भु]ान 

नहँुदै खAरद सEझौता तोvन वा छोvन पाइने छैन ।  

तर खAरद सEझौता अनसुार काम शुX नगरेमा वा काम शXु गरT बीचमा छोडेमा वा सEझौता 

गदा�को वखत तो%कए अनसुार काय� ूगित हुने गरT काम नगरेमा Wयःतो ठेकेदारसँग कुन ैपिन 

बखतमा खAरद सEझौता तोvन स%कनेछ ।  

(२)  उप�विनयम (१) मा जुनसुकै कुरा लेDखएको भएतापिन खAरद सEझौता तोvदा कEपनीको %हत 

र सु�वःता हुने देDखएमा सोको आधारमा र काब ू बा%हरको पAरDःथित उWपRन भई खAरद 

सEझौताको काया�Rवयन हुन स]ैन भRने कEपनीलाई लागेमा वा खAरद सझौतामा उZलेख 

भएको अRय कारणबाट सEझौता अRWय गनु� उिचत देDखएमा खAरद सEझौता सु�वःताको 

आधारमा अRWय (टिम�नेसन वाई कDRभिनयRस)् गन� स%कने छ । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजम खAरद सEझौता अRWय गAरएकोमा सEझौता अRWय गदा�को 

िमितसEम सEपRन गरेको कामको खAरद सEझौता बमोDजम भु]ानी गनु�◌ु पनKछ । 

(४)  उप�विनयम (१) को ूितबRधाWमक वा_याशं बमोDजम खAरद सEझौता तो%डएकोमा सो खAरद 

सEझौताको बाँकL वा सEपणू� काम अRय कुन ैपिन माxयमबाट परुा गराउन स%कनेछ र Wयःतो 

अवःथामा ठेकेदारको जमानत रकम जफत गAरनेछ । साथै खAरद सEझौतामा उZलेख भए 

बमोDजम ठेकेदारको सामान तथा उपकरणहX समेत जफत गन� स%कनेछ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÑÑÑÑ    १०१०१०१०    

परामश� सेवा ूाI गनK सEबRधी Jयवःथापरामश� सेवा ूाI गनK सEबRधी Jयवःथापरामश� सेवा ूाI गनK सEबRधी Jयवःथापरामश� सेवा ूाI गनK सEबRधी Jयवःथा    

५९५९५९५९. . . .     परामश� सेवा ूाI गनKःपरामश� सेवा ूाI गनKःपरामश� सेवा ूाI गनKःपरामश� सेवा ूाI गनKः        

(१) कEपनीले दश लाख Xप�याँभRदा बढT मूZयको परामश� सेवा ूाI गनु� पनK भएमा यस 

पAरBछेदमा उDZलDखत ूकृया परुा गरT Wयःतो परामश� सेवा ूाI गनु� पनKछ । 

(२) कEपनीले परामश� सेवा खAरद गन�को लािग देहायका कुरा स%हतको काय� Hेऽगत शत� तयार 

गनु� पनKछःÐ 

(क)  परामश�दाताले गनु� पनK कामको पlृभूिम र उcेँय, 

                     
 
30 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६७२०६७२०६७२०६७////०८०८०८०८////२० २० २० २० बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ५८ ५८ ५८ ५८ को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।को िनण�यानुसार संशोधन ।    
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(ख)  परामश�दाताको काय�Hेऽ र िनजले सEपादन गनु� पनK काम, 

(ग)  कामसँग सEबDRधत अxययन तथा आधारभतू त�याकं उपलYध भए सोको �ववरण, 

(घ)  परामश�दाताले कEपनीलाई कुन ै�ान वा सीप हःताRतरण गनु� पनK भए सो सEबRधी 

�ववरण, 

(ङ)  तािलम ूदान गनु� पनK भए तािलम %दन ुपनK कम�चारTको सं1या, 

(च)  परामश�दाताको मु1य जनश�]को काम तथा यो\यता र िनजले गनु� पनK कामको लािग 

ला\ने अनमुािनत समय, 

(छ)  परामश�दाताले काम शुX गनK र सEपादन गAरस_न ुपनK समय, 

(ज)  कEपनीले परामश�दातालाई उपलYध गराउने सूचना, भौितक सु�वधा, उपकरणको 

�ववरण, 

(झ)  परामश�दाताले पेश गनु� पनK ूितवेदन, त�यांक, न_सा, सभK ूितवेदन आ%दको 

�ववरण, र 

(ञ) अRय आवँयक कुराहX । 

६०६०६०६०. . . .     खुZलाXपमा आशय पऽ माग गरT संDHI सूची तयार गनु� पनKःखुZलाXपमा आशय पऽ माग गरT संDHI सूची तयार गनु� पनKःखुZलाXपमा आशय पऽ माग गरT संDHI सूची तयार गनु� पनKःखुZलाXपमा आशय पऽ माग गरT संDHI सूची तयार गनु� पनKः        

(१)  कEपनीले परामश� सेवा खAरद गनु� पनK भएमा Wयःतो परामश� सेवा %दन इBछुक Jय�], फम�, 

संःथा वा कEपनीबाट सो सEबRधी आशय पऽ सकंलन गन� कDEतमा पRी %दनको अविध %दई 

रा��य ःतरको समाचारपऽमा सूचना ूकाशन गनु� पनKछ र Wयःतो◌े सचूना कEपनीको वेभ 

साईटमा पिन राa स%कनेछ । 

(२)  उप�विनयम (१) मा जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन देहायका अवःथामा अRतरा���य ःतरको 

आशय पऽ माग गनु� पनKछः 
31(क) सामाRयतया तीन करोड XपयैाँभRदा बढT रकमको परामश� सेवा खAरद गनु� परेमा,  

(ख)  कEपनीको माग अनXुपको परामश� सेवा ूितःपधा�Wमक मूZयमा नेपाल अिधराkय 

िभऽका एक भRदा बढT परामश�दाताबाट ूाI हुन नस_ने भएमा, 

(ग)  परामश� सेवाका लािग रा��यःतरमा ूःताव माग गदा� कुन ै ूःताव नपरT �वदेशी 

परामश�दाताबाट सेवा िलन ुपनK भएमा । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजमको आशय पऽ माग गदा� अंमेजी भाषामा सचूना ूकाशन गनु�   

पनKछ । 

(४)  उप�विनयम (१) र (२) बमोDजम आशयपऽ माग गनK सचूनामा देहायका कुराहX खुलाउन ु

पनKछःÑ 

(क)  ूःताव माग गनK काया�लयको नाम र ठेगाना, 

(ख)  ूःता�वत काम वा आयोजनाको सामाRय �ववरण, 

(ग)  ूःता�वत कामको खच� JयहोनK ॐोत, 

                     
 
31 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६७२०६७२०६७२०६७////०८०८०८०८////२० २० २० २० बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या ५८ ५८ ५८ ५८ को िनण�याको िनण�याको िनण�याको िनण�यानुसार संशोधन ।नुसार संशोधन ।नुसार संशोधन ।नुसार संशोधन ।    
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(घ)  आशयपऽदाताको यो\यता, 

(ङ)  आशयपऽदाता फम�, कEपनी वा संःथा भए, 

१.  फम�, कEपनी वा संःथाको �ववरण, संगठन र कम�चारT, 

२.  दईु वा दईु भRदा बढT फम� वा कEपनीले समूह, संगठन वा संय]ु उपबमको 

Xपमा परामश� सेवा %दने भए Wयःता फम� वा कEपनीको नाम, ठेगाना, 

�ववरण तथा मु1य भई काम गनK फम� वा कEपनीको नाम, 

३.  �वगत पाँचदेDख दशसEम वष�मा सEपRन गरेको समान ूकृितको काम र 

ःथानको �ववरण, र 

४.  ूःता�वत काय�मा संल\न हुने ूमखु जनश�]को वयै�]क �ववरण । 

(च)  Jय�]गत परामश�दाताको हकमा �वगत तीन वष�मा सEपRन गरेको समान ूकृितको 

काम र ःथानको �ववरण तथा िनजको वयै�]क �ववरण, 

(छ)  ूःता�वत काय� सEपRन गन� ला\ने अनमुािनत समय, 

(ज)  संDHI सूचीमा परेका Jय�], फम�, संःथा वा कEपनीबाट माऽ परामश� सेवा खAरद 

सEबRधी ूःताव माग गAरने कुरा, 

(झ)  आशयपऽदाताले पेश गनु� पनK कागजातहX, 

(ञ)  आशयपऽ तयार गनK िनदKशन र आशयपऽ पेश गनK अDRतम िमित तथा ःथान, र 

(ट)  काया�लयसँग सEपक�  गनK ठेगाना र सEपक�  Jय�] । 

(५)  उप�विनयम (१) वा (२) बमोDजम पन� आएका आशयपऽदाताको यो\यता, अनभुव र Hमता 

समेत मूZया[कन गरT कEपनीले Wयःतो परामश� सेवा %दन स_ने साधारणतया तीन देDख छ 

आशयपऽदाताको तो%कए बमोDजम छनौट गरT संDHI सूची तयार गनु� पनK छ । 

(६)  अRतरा���यःतरको आशयपऽदाताको छनौट गदा� कEपनीले �विभRन मुलकु, पlृभूिम र एक 

ःथानीय ूितिनधी रहेको फम�, कEपनी वा संःथाको छनौट गनु� पनKछ । 

(७)  उप�विनयम (१) बमोDजमको सचूना बमोDजम आशयपऽ पेश नगनK 1याित ूाI परामश�दातासँग 

सEपक�  गरT िनजको नाम संDHI सूचीमा समावेश गन� स%कनेछ । 

(८)  यस �विनयम बमोDजम आशयपऽदाताको छनौट गदा� वा उप�विनयम(७) बमोDजम नाम 

समावेस गदा� कEतीमा तीन वटा आशयपऽदाता छनौट हुन नसके कEपनीले पनुः सूचना 

ूकाशन गरT आशयपऽ माग गनु� पनKछ । 

(९)  उप�विनयम (८) बमोDजम दोॐो पटक सचूना ूकाशन गदा� पिन कEतीमा तीन वटा आशयपऽ 

छनौट हुन नसकेमा छनौट भएका जित आशयपऽदाताको माऽ सचूी कायम गन� स%कनेछ । 

(१०)  यस �विनयम बमोDजम तयार भएको सचूीको जानकारT कEपनीले आशयपऽ पेश गनK सब ै

आशयपऽदातालाई %दन ुपनKछ । 

६१६१६१६१. . . .     ूःताव माग गनKःूःताव माग गनKःूःताव माग गनKःूःताव माग गनKः        

(१)  �विनयम ६० बमोDजम संDHI सचूी तयार भएपिछ कEपनीले सो संDHI सूचीमा परेका 

आशयपऽदाताहXलाई ूःताव सEबRधी कागजात हुलाक, कुAरयर वा Jय�] माफ� त ् पठाई 

कEतीमा तीस %दनको समय %दई िनजहXबाट ूःताव माग गनु� पनKछ र WयसरT पठाइने 

ूःताव सEबRधी कागजातको कुन ै शुZक ला\ने छैन । परामश� सेवाको ूःताव सEबRधी 

कागजात तयार गदा� साव�जिनक खAरद अनगुमन काया�लयले तयार गरेको नमूना ूःताव माग 
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सEबRधी कागजात (ःjया{डड� रे_वेःट फर ूपोजल) मा आवँयकतानसुार हेरफेर गरT तयार 

गनु�पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजमको ूःताव सEबRधी कागजातमा देहायका कुराहX उZलेख गनु� पनKछः 

(क)  ूःताव माग गनK काया�लयको नाम र ठेगाना, 

(ख)  खAरद गनु� पनK सेवाको ूकृित, सेवा ूदान गनु� पनK अविध, ःथान, सेवाको 

काय�Hेऽगत शत�हX, सEपRन गनु� पनK काय� र अपेDHत पAरणाम, 

(ग)  ूःताव तयार गन� ूःतावदाताहXलाई िनदKशन, 

(घ)  ूा�विधक र आिथ�क ूःताव अलग अलग खाममा राखी िसलबRदT गरT ूWयेक 

खामको बा%हर कुन ूकारको ूःताव हो सो ःप�Xपले उZलेख गरT दवु ै ूःतावलाई 

अकr छुjटै खाम बRदT गरT माग गAरएको सेवाको �बषय उZलेख गनु� पनK कुरा, 

(ङ)  ूा�विधक तथा आिथ�क मूZया[कन भार, 

(च)  ूःताव मूZया[कन र तुलना गनK आधार र अ[क भार, 

(छ)  सEझौताका शत�हX, 

(ज)  ूःताव पेश गनु� पनK◌े ःथान, िमित र समय, 

(झ)  ूःताव छनौट गनK �विध, 

(ञ)  ःवाथ� बाDझने भएमा ूःताव उपर कारबाहT नहुने कुरा, 

(ट)  कEपनीले ूःताव सEबRधी कारबाई गदा� गरेको ऽु%ट वा िनण�य �वXu पनुरावलोकनका 

लािग ूःतावदाताले िनवेदन %दन स_ने Jयवःथा, 

(ठ)  ूःताव माग पऽ, 

(ड)  ूःतावदाताले ूःताव गरेको ूमुख जनश�]ले आपm्नो हालसालैको वयै�]क �ववरण 

सWय र पणू� रहेको कुरा ूमाDणत गरेको हुन ुपनK Jयहोरा, 

(ढ)  ूा�विधक ूःताव मूZया[कन गरेपिछ माऽ आिथ�क ूःताव खोिलने कुरा, 

(ण)  ूा�विधक ूःतावमा ूःतावदाताले ूाI गनु� पनK उVीणा�[क, 

(त)  ूःतावदाताले सEबDRधत कामको लािग आyनो छुjटै काय� योजना तथा जनश�] 

ूःताव गन� स_ने वा नस_ने, 

(थ)  ूःतावदाताले काय�Hेऽगत शत�मा %ट�पणी गन� स_ने वा नस_ने, 

(द)  ूःता�वत काय� गन� आवँयक पनK रकम JयहोनK ॐोत, र 

(ध) अRय आवँयक कुराहX । 

(३)  उप�विनयम (१) बमोDजमको ूःताव सEबRधी कागजातमा उप�विनयम (२) को ख{ड (च) 

बमोDजम ूःताव मूZया[कन गनK आधारहX उZलेख गदा� ूा�विधक ूःताव मZूया[कन गनK 

देहाय बमोDजमका कुन ैवा सब ैआधार आवँयकता अनसुार खुलाउन ुपनKछः 

(क)  परामश�दाताले गनु� पनK काम सEबRधी परामश�दाताको अनभुव, 

(ख)  परामश�दाताले काय� सEपादन गनK ूःता�वत तAरका (मेथोडोलोजी) को गणुःतर, 

(ग)  ूःता�वत मु1य जनश�]को यो\यता, 

(घ)  �ान तथा ू�विध हःताRतरणको Jयवःथा, 
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(ङ)  अRतरा���य ःतरको ूःतावको हकमा काम सEपादन गन� ूःता�वत मु1य नेपाली 

जनश�]को �ववरण । 

(४)  ूःताव छनौट गनK �विध उZलेख गदा� ूःतावको छनौट गणुःतर र लागत �विधको आधारमा 

हुने Jयहोरा उZलेख गनु� पनKछ । 

(५)  कEपनीले ूःताव सEबRधी कागजातमा ूःताव मूZया[कनको अ[कभार उZलेख गनु� पनKछ । 

(६)  उप�विनयम (५) बमोDजम अ[कभार उZलेख गदा� कामको ूकृित र ज%टलता अनसुार ूा�विधक 

तथा आिथ�क ूःतावको कूल अ[कभार एकसय हुने गरT र Wयःतो कूल अ[कभार मxये 

ूा�विधक ूःतावको कूल अ[कभार सVरTदेDख नYबे र आिथ�क ूःतावको अ[कभार तीसदेDख 

दशसEम हुने गरT िनधा�रण गनु� पनKछ । 

(७)  ूःताव सEबRधी कागजातमा परामश�दाताको छनौट गन� अ[कभार उZलेख गदा� कEपनीले 

देहाय बमोDजमको अ[कको सीमा नना£ने गरT कामको ूकृित र ज%टलता अनसुार उपय]ु 

अ[क उZलेख गनु� पनKछः 

क) ूःतावदाताको खास कामको अनभुवÐ कूल अ[कको दश ूितशतसEम 

ख) काय� सEपादन गनK तAरका र काय� 

Hेऽगत शत� ूितको ूभावमाहTताÐ 

कूल अ[कको बीसदेDख पचास 

ूितशतसEम 

ग) मु1य मु1य जनश�]को यो\यता र 

अनभुवÐ 

कूल अ[कको तीसदेDख साठ� 

ूितशतसEम 

घ) ू�विध हःताRतरण वा तािलमÐ  कूल अ[कको दश ूितशतसEम 

ङ) ःवदेशी जनश�]को सहभािगताÐ  कूल अ[कको दश ूितशतसEम 

च) जEमाÐ  कूल अ[क १०० 

(८)  उप�विनयम (७) को ख{ड (ङ) मा उDZलDखत अ[कभार रा��यःतरको ूःतावको हकमा लाग ू

हुने छैन । 

(९)  उप�विनयम (६) बमोDजम अ[कभार उZलेख गदा� उVीणा�[क समेत उZलेख गनु� पनKछ । 

६२६२६२६२. . . .     ूःताव खोZनेःूःताव खोZनेःूःताव खोZनेःूःताव खोZनेः        

(१)  ूःताव दाDखला गनK अDRतम Eयाद समाI भएपिछ ूःतावदाताबाट ूाI ूःतावको बा%हरT 

िसलबRदT खाम खोली ूा�विधक र आिथ�क ूःतावका िसलबRदT खाम छुटयाउन ुपनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम छुjयाईएका खामहX मxये प%हले ूा�विधक ूःताव खोZन ुपनKछ र 

आिथ�क ूःतावको खाम नखोली सुरDHतसाथ छुjटै राaु पनKछ । 

(३)  ूःताव खोZदा ूःतावदाता वा िनजको ूितिनिधको रोहवरमा खोZन ुपनKछ । तर ूःतावदाता 

वा िनजको ूितिनिध उपDःथत नभएको कारणले ूःताव खोZन बाधा पनK छैन । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजम ूःताव खोZन ु अिघ कEपनीले Eयाद नाघी ूाI हुन आएको 

ूःतावको खाम र Aरतपवू�क दता� भएका ूःतावको खामलाई छुjयाई Eयाद नाघी ूाI हुन 

आएका ूःताव नखोली सEबDRधत ूःतावदातालाई %फता� गनु� पनKछ ।  

(५)  उप�विनयम (४) बमोDजम Eयाद नाघी ूाI भएको ूःताव %फता� गरेपिछ वा %फता� गन� 

छुjयाएपिछ कEपनीले Aरतपवू�क दता� भएका ूःतावको बा%हरT खाम बमसैँग खोली सो 

खामसँग रहेको ूा�विधक ूःतावको खाम खोली देहायका कुरा पढेर सुनाई सोको मुचुZका तयार 

गनु� पनKछः 
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(क)  ूःतावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख)  ूःतावमा ूःतावदाताको हःताHर भए नभएका,◌े 

(ग)  ूःताव सEबRधी कागजातमा सBयाईएको वा केरमेट गरेकोमा ूःतावदाता वा िनजको 

ूितिनिधले हःताHर गरे नगरेको, 

(घ)  काया�लयले उपय]ु ठानेको अRय आवँयक कुराहX । 

(६)  उप�विनयम (५) बमोDजमको मचुुZकामा कEपनीले उपDःथत ूःतावदाता वा िनजको 

ूितिनिधको दःतखत गराउन ुपनKछ । 

(७)  उप�विनयम (५) बमोDजम खोिलएको ूा�विधक ूःताव कEपनीले यशािशय मूZया[कन गनK 

Jयवःथा गनु� पनKछ । 

(८)  उप�विनयम (२) बमोDजम छुjयाईएको आिथ�क ूःतावको खाम ूा�विधक ूःताव मूZया[कन 

गरT सकेपिछ माऽ खोZन ुपनKछ । 

६३६३६३६३. . . .     ूा�विधक ूःतावको मूZया[कनःूा�विधक ूःतावको मूZया[कनःूा�विधक ूःतावको मूZया[कनःूा�विधक ूःतावको मूZया[कनः    

(१)  ूा�विधक ूःताव मूZया[कन गदा� मूZया[कन गनK ूWयेक Jय�]ले छुjटा छुjटै Xपमा 

�विनयम ६१ को उप�विनयम (७) मा उDZलDखत आधार बमोDजम मZूया[कन गरT 

ूःतावदाताले ूाI गरेको अ[क य%कन गनु� पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम अ[क य%कन भएपिछ मूZया[कन गनK ूWयेक Jय�]ले ूदान गरेको 

अ[क गणना गरT Wयःतो ूःतावले ूाI गरेको औषत अ[क िनकाZन ुपनKछ । 

(३)  उप�विनयम (१) र (२) बमोDजम मूZया[कन पिछ मूZया[कन सिमितले �विनयम ६१ को 

उप�विनयम (९) बमोDजमको उVीणा�[क ूाI गनK ूःतावदाताहXको सूची तयार गनु�पनKछ । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजमको सचूी तयार गदा� उBचतम अ[क ूाI गनK ूःतावदातादेDख 

बमसैँग तयार गनु�पनKछ । 

(५)  ूा�विधक ूःतावको मूZया[कन गनK काय� समाI नहु*जेल आिथ�क ूःताव खोZनहंुदैन । 

(६)  उप�विनयम (३) बमोDजमको सचूीमा रहेका ूःतावदाताको माऽ आिथ�क ूःताव खोिलनेछ । 

(७)  उप�विनयम (३) बमोDजमको सचूीमा समावेश हुन नसकेका ूःतावदाताको आिथ�क ूःताव 

नखोली सEबDRधत ूःतावदातालाई %फता� गनु� पनKछ । 

६४६४६४६४. . . .     मूZया[कन ूितवेदन तयार गनु� पनKःमूZया[कन ूितवेदन तयार गनु� पनKःमूZया[कन ूितवेदन तयार गनु� पनKःमूZया[कन ूितवेदन तयार गनु� पनKः        

(१)  �विनयम ६३ बमोDजमको मूZया[कन सEबRधी कारबाहT स%कएपिछ ूःतावको गणुःतर 

सEबRधमा ूितवेदन तयार गनु� पनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजमको ूितवेदनमा देहायका कुराहX समेत उZलेख गनु� पनKछः 

(क)  ूःतावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख)  ूःतावदाता वा िनजको अिधकार ूाI ूितिनिधको स%हछाप भए वा नभएको, 

(ग)  ूःतावदाता ूःताव पेश गन� काननू बमोDजम यो\य भएको पुं jयाई गनK कागजातहX 

पेश भए वा नभएको, 

(घ)  संय]ु उपबम सEबRधी सEझौता आवँयक भए सो पेश भए वा नभएको, 

(ङ)  ूःताव सEबRधी कागजातमा ूःतावदातालाई %दइएको िनदKशन अनXुप ूःताव पणू� 

भए वा नभएको, र 

(च)  ूWयेक ूःतावको सापेDHक सवलता, दवु�लता र मूZया[कनको पAरणाम । 
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६५६५६५६५. . . .     ूा�विधक ूा�विधक ूा�विधक ूा�विधक ूःताव मूZया[कन गदा� छनौट भएको ूःतावदातालाई सूचना %दनु पनKः ूःताव मूZया[कन गदा� छनौट भएको ूःतावदातालाई सूचना %दनु पनKः ूःताव मूZया[कन गदा� छनौट भएको ूःतावदातालाई सूचना %दनु पनKः ूःताव मूZया[कन गदा� छनौट भएको ूःतावदातालाई सूचना %दनु पनKः     

(१)  कEपनीले �विनयम ६३ को उप�विनयम (३) बमोDजमको सूचीमा समावेश भएका 

ूःतावदातालाई आिथ�क ूःताव खोZने ःथान, िमित र समय उZलेख गरT सो िमित र 

समयमा उपDःथत हुन सूचना %दन ुपनKछ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम ूःतावदातालाई उपDःथत हुन सचूना %दंदा रा��यःतरको ूःतावको 

हकमा कEतीमा सात %दन र अRतरा���यःतरको ूःतावको हकमा कEतीमा पRी %दनको अविध 

%दन ुपनKछ । 

(३)  उVीणा¦[क ूाI नगनK ूःतावदातालाई िनजको ूा�विधक ूःताव छनौट हुन नसकेको कारण 

खुलेको सचूना स%हत िनजको आिथ�क ूःताव %फता� %दन ुपनKछ । 

६६६६६६६६. . . .     आिथ�क ूःताव खोZनेःआिथ�क ूःताव खोZनेःआिथ�क ूःताव खोZनेःआिथ�क ूःताव खोZनेः        

(१) ूा�विधक ूःतावको मूZया[कनबाट यो\य भएका ूःतावदाताको माऽ आिथ�क ूःताव खोZन ु

पनKछ । 

(२)  आिथ�क ूःतावको खाम खोZदा ूःतावदाता वा िनजको ूितिनिधको उपDःथितमा खोZन ुपनKछ 

। तर ूःतावदाता वा िनजको ूितिनिध उपDःथत नभएको कारणले आिथ�क ूःताव खोZन 

बाधा पनK छैन । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजम आिथ�क ूःतावको खाम खोले पिछ मूZया[कन सिमितले 

ूःतावदाताको नाम, िनजले ूा�विधक ूःतावमा ूाI गरेको अ[क र आिथ�क ूःतावमा 

ूःताव गरेको सेवा शुZक पढेर सुनाई देहाय बमोDजमको मचुZुका तयार गनु� पनKछःÑ 

(क)  ूःतावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख)  ूःता�वत सेवा शुZक, 

(ग)  ूःता�वत सेवा शुZकमा कुन ैछूट %दन ूःताव गAरएको भए सोको Jयहोरा, 

(घ)  अ[क र अHरका बीच िभRनता भए सो िभRनताको �ववरण, 

(ङ)  आिथ�क ूःतावमा ूःतावदाता वा िनजको ूितिनिधको हःताHर भए नभएको, 

(च)  आिथ�क ूःतावमा कुन ैकुरा वा Jयहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाउँमा ूःतावदाता वा 

िनजको ूितिनिधले हःताHर गरे नगरेको तथा केरमेट गरेको रकम र Jयहोरा, 

(छ)  कEपनीले उपय]ु ठानेको अRय आवँयक कुराहX । 

६७६७६७६७. . . .     आिथ�क ूःतावको मूZया[कनःआिथ�क ूःतावको मूZया[कनःआिथ�क ूःतावको मूZया[कनःआिथ�क ूःतावको मूZया[कनः        

(१)  �विनयम ६६ बमोDजम खोिलएको आिथ�क ूःतावको मूZया[कन गदा� ूा�विधक ूःताव र 

आिथ�क ूःतावको संय]ु मूZया[कन गरT सब ै भRदा बढT अ[क ूाI गनK ूःतावदाताको 

ूःताव छनौट गनु� पनKछ ।  

(२)  ूःताव सEबRधी कागजातमा अRयथा उZलेख गAरएकोमा बाहेक आिथ�क ूःतावको मूZया[कन 

ूयोजनको लािग सो ूःतावमा मZूय अिभव�ृu कर बाहेक ूचिलत काननू बमोDजम 

परामश�दातालाई ला\ने कर तथा परामश�दाताको ॅमण, सEबDRधत कागजातको अनवुाद, 

ूितवेदन छपाई वा िशरोभार खच� जःता सोधभना� हुने खच� समेत िनजको सेवा शुZकमा 

समावेश गAरएको मािननेछ । 

(३)  ूWयेक ूःतावदाताको आिथ�क ूःतावको मूZया[कन गदा� ूःतावमा कुन ैअ[क गDणतीय ऽु%ट 

पाइएमा कEपनीले Wयःतो ऽु%ट सBयाउन स_नेछ र WयसरT ऽु%ट सBयाउँदा एकाइ दर र कूल 
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रकममा िभRनता भएमा एकाइ दर माRय हुनेछ र सोहT दर बमोDजम कूल रकम सBयाउन ु

पनKछ । WयसरT ऽु%ट सBयाईएको भएमा सोको जानकारT सEबDRधत ूःतावदातालाई %दन ु 

पनKछ । 

(४)  ूःतावदाताले आिथ�क ूःतावमा उZलेख गरेको रकम अ[क र अHरमा फरक परेमा अHरमा 

लेDखएको रकम माRय हुनेछ । 

(५)  ूःता�वत कबोल अ[कमा ूःतावदाताले कुन ैछूट %दन ूःताव गAरएको कुरा आिथ�क ूःताव 

खोलेको मचुुZकामा उZलेख भएको भए मूZया[कन सिमितले WयसरT छूट %दन ूःताव गAरएको 

रकम समायोजन गनु�  पनKछ । 

(६)  उप�विनयम (३), (४) र (५) बमोDजमको मूZया[कन पिछ सब ै ूःतावदाताको कायम हुन 

आएको कबोल अ[कको सूची तयार गनु�  पनKछ । 

६८६८६८६८. . . .     ूःतावदाताको छनौटःूःतावदाताको छनौटःूःतावदाताको छनौटःूःतावदाताको छनौटः        

(१)  ूःतावको छनौट गदा� देहाय बमोDजम ूा�विधक र आिथ�क ूःतावको मZूया[कन गरT सफल 

ूःतावदाताको छनौट गनु� पनKछःÐ 

(क)  मूZया[कन गAरने ूःतावदाताको ूा�विधक ूःतावको ूाIाकंलाई ूा�विधक ूःतावको 

लािग छुjयाईएको अ[कभारले गणुन गरT ूाI गणुनफललाई एकसयले भाग गदा� 

आउने भागफलको अ[क ूा�विधक ूःतावको खुद ूाIाकं हुनेछ । 

(ख)  ूा�विधक ूःतावको मूZया[कनबाट सफल भएका ूःतावहX मxये सबभैRदा घटT 

कबोल अ[कलाई आिथ�क ूःतावको लािग छुjयाईएको अ[कभारले गणुन गरT ूाI 

गणुनफललाई मूZया[कन गAरने ूःतावदाताको कबोल अ[कले भाग गदा� आउने 

भागफलको अ[क आिथ�क ूःतावको खुद ूाIा[क हुनेछ । 

(ग)  ूा�विधक ूःताव र आिथ�क ूःतावको खुद ूाIांक जोडT सयं]ु मूZया[कन गदा� सब ै

भRदा बढT अ[क पाउने ूःतावदाता सफल हुने हंुदा िनजलाई छनौट गनु� पनKछ । 

उदाहरणः  

१.  ूा�विधक ूःतावलाई छुjयाइएको कूल अ[कभार = ८० 

िनधा�Aरत उतीणा�[क Zयाउने क, ख र ग ूःतावदाताले ूा�विधक ूःतावमा 

पाएको अ[कःÐ 

क = ९०  ख = ८५ ग = ८० 

उपयु�] अ[कको आधारमा ूा�विधक ूःतावमा पाउने अ[क गणना गनK 

तAरकाःÐ 

२.  आिथ�क ूःतावलाई छुjयाइएको अ[कभार = २० 

ूा�विधक ूःतावमा उतीण� भएका क, ख र ग ूःतावदाताले आिथ�क 

ूःतावमा कबोल गरेको रकमःÐ 

क = ४,५०,०००।Ð 

ख = ४,३०,०००।Ð 

ग = ४,२०,०००।Ð 

तसथ� सबभैRदा घटT कबोल गरेको रकम = ४,२०,०००।Ð 
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उपयु�] अ[कको आधारमा आिथ�क ूःतावमा पाउने अ[क गणना गनK 

तAरकाः- 

    ४२०००Ø२० 

क=-------------=१८.६६ 

     ४५००० 

 

    ४२०००Ø२० 

ख=-------------=१९.५३ 

     ४३००० 

 

    ४२०००Ø२० 

ख=-------------=२०.०० 

     ४२००० 

३.  ूा�विधक ूःताव र आिथ�क ूःतावको संय]ु मूZया[कनबाट पाउने कूल 

अ[क �ववरणःÐ 

ूःतावदाता ूा�विधक 

ूःतावको खदु 

ूाIा[क 

आिथ�क ूःतावको 

खदु ूाIा[क 

कूल अ[क कै%फयत 

क ७२ १८.६६ ९०.६६ सब ैभRदा बढT कूल 

अ[क पाउने 

ूःतावदाता “क” 

छनौट गनु� पनK 

ख ६८ १९.५३ ८७.५३ 

ग ६४ २०.०० ८४ 

(२)  यस �विनयम बमोDजम छनौट भएको ूःतावदातासँग वाता� गनु� पनK भएमा कEपनीले Wयःतो 

ूःतावदातालाई िमित, समय र ःथान खोली वाता� गन� आउन सूचना %दन ुपनKछ । 

६९६९६९६९. . . .     ूःताव अःवीकृत गनK वा कारवाहT रc गनKःूःताव अःवीकृत गनK वा कारवाहT रc गनKःूःताव अःवीकृत गनK वा कारवाहT रc गनKःूःताव अःवीकृत गनK वा कारवाहT रc गनKः        

 देहायका अवःथामा कEपनीले सEपणू� ूःताव अDःवकृत गन� वा कावा�हT रc गन� स_नेछःÑ 

(क)  ूाI सEपणू� ूःताव काय�Hेऽगत शत�हX अनसुार नभएमा, 

(ख)  लागत अनमुान र उपलYध बजेट भRदा छनौट भएको ूःतावदाताको लागत सारभूत Xपमा बढT 

भएमा, 

(ग)  परामश� सेवा आवँयक नपनK भएमा, वा 

(घ)  ूःतावदाताले आपसमा िमलोमतो गरT ूःताव %दएको ूमाDणत भएमा । 

तर िमलोमतो नगरेका ूःतावदाताको ूःताव उपर ःवीकृत गनK कारवाहT गन� स%कनेछ । 

७०७०७०७०. . . .     ूःतावदातासँग वाता�ःूःतावदातासँग वाता�ःूःतावदातासँग वाता�ःूःतावदातासँग वाता�ः        

(१)  �विनयम ६८ बमोDजम छनौट भएको ूःतावदातासँग काय� Hेऽगत र ूःता�वत सेवाको 

काय�Hेऽ, ूगित ूितवेदन, कEपनीले उपलYध गराउन ु पनK सु�वधाका �वषयमा वाता� गन� 

स%कनेछ । 

(२)  आिथ�क ूःतावका सEबRधमा पेशा�वदहXको पाAरौिमक सEबRधमा वाता� हुन स_ने छैन । तर 

सोधभना� हुने ूकृितका खच� सEबRधमा वाता� गन� स%कनेछ । 
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(३)  यस �विनयम बमोDजम वाता� गदा� कEपनी र उBचतम अ[क ूाI गनK◌े ूःतावदाता दवुलैाई 

ःवीकाय� हुने सहमित हािसल हुन नसकेमा कEपनीले अकr उBचतम अ[क ूाI गनK 

ूःतावदातासँग बमैसँग वाता� गनु� पनKछ । 

७१७१७१७१. . . .     सEझौता गनKःसEझौता गनKःसEझौता गनKःसEझौता गनKः        

(१)  �विनयम ७० बमोDजम भएको वाता�मा सहमितमा पगेुको ूःतावदाताको ूःताव ःवीकृत गन�को 

लािग छनौट गAरने छ । 

(२)  उप�विनयम (१) बमोDजम ूःताव छनौट भएको सात %दन िभऽ कEपनीले WयसरT छनौट 

भएको ूःताव ःवीकृत गनK आशयको सचूना सEबDRधत ूःतावदातालाई र सूिचमा परेका अRय 

ूःतावदातालाई %दन ुपनKछ । 

(३)  उप�विनयम (२) बमोDजम सचूना %दएको सात %दन िभऽ कुन ैूःतावदाताले कEपनीले ूःताव 

सEबRधमा कारबाई वा िनण�य गदा� कुन ै ऽुटT गरेको वा पालना गनु� पनK कत�Jय पालना 

नगरेकोले आफूलाई Hित प\ुने वा प\ुन स_ने कारण खुलाई कुन ैूःतावदाताले Wयःतो ऽुटT वा 

िनण�यको पनुरावलोकनका लािग कEपनीको काय�कारT ूमुख समH िनवेदन नगरेमा उप�विनयम 

(१) बमोDजम छनौट भएको ूःतावदाताको ूःताव ःवीकृत गAरने छ र िनजलाई सEझौता गन� 

आउन पRी %दनको अविध %दई सचूना %दन ुपनKछ । 

(४)  उप�विनयम (३) बमोDजमको अविध िभऽ िनज सEझौता गन� उपDःथत भएमा सEझौता गनु� 

पनKछ र उपDःथत नभएमा कEपनीले Wयसपिछको उBचतम अ[क ूाI गनK◌े अकr 

ूःतावदातासँग बमैसँग �विनयम ७० बमोDजम वाता� गरT सEझौता गनु� पनKछ । 

(५)  उप�विनयम (३) बमोDजम सूचना %दएको सात %दन िभऽ कुन ै ूःतावदाताको उजरुT परेमा 

काय�कारT ूमुखले Wयःतो उजरुT उपर छान�वन गरT उजुरT परेको सात %दन िभऽ सो सEबRधमा 

िनण�य गरT उBचतम मूZयाD[कत अ[क ूाI गनK ूःतावदाता िनधा�रण गरT िनण�य गनु�   

पनKछ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÐÐÐÐ    ११११११११    

पेँकL र Wयसको फgयौपेँकL र Wयसको फgयौपेँकL र Wयसको फgयौपेँकL र Wयसको फgयौटटटट    

७२७२७२७२....    पेँकL %दनेःपेँकL %दनेःपेँकL %दनेःपेँकL %दनेः    

(१) कEपनीको कुन ैकामका लािग पेँकL न%दई Wयःतो काम गन� गराउन नस%कने अवःथामा माऽ 

पेँकL %दइनेछ ।  

(२) कुन ैकम�चारT वा अRय Jय�]लाई कEपनीको कामको लािग पेँकL िलन ुआवँयक पनK भएमा 

कुन कामको लािग र के कित अविधका लािग पेँकL आवँयक परेको हो सो को �ववरण खच� 

गन� ःवीकृत %दने अिधकार ूाI अिधकारT समH पेश गनु� पनKछ । 

(३) अिधकार ूाI अिधकारTले पिन आफूसमH पेश भएको �ववरणको आवँयक जाँचबझु गरT 

सEबDRधत कामको लािग आवँयक पनK रकमभRदा बढT नहुने गरT पेँकL %दनपुनKछ ।  

(४) उप�विनयम (३) बमोDजम %दइएको पेँकL िनधा�Aरत समयिभऽ फgयौट गनु� गराउन ुपेँकL िलने 

%दने दवुकैो कत�Jय हुनेछ ।  

(५) यस �विनयममा अRयऽ जुनसुकै कुरा लेDखएको भएतापिन कEपनीको कम�चारTबाहेक अRय 

Jय�]लाई पेँकL %दंदा सामRयतया जेथा जमानी वा ब�क \यारेRटT िलएर माऽ Wयःतो पेँकL 

%दइनेछ । 
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७३७३७३७३....    दैिनक तथा ॅमणभVा पेँकLःदैिनक तथा ॅमणभVा पेँकLःदैिनक तथा ॅमणभVा पेँकLःदैिनक तथा ॅमणभVा पेँकLः    

(१) कुन ै कम�चारT कEपनी अqतगतको आयोजनामा सXवा भई वा काजमा जादँा िनजले पाउने 

दैिनक तथा ॅमण भVाको रकम पेँकLको Xपमा %दइनेछ ।  

(२) उप�विनयम (१) बमोDजम %दइएको पेँकL सXवा भई जाने कम�चारTले आफू सXवा भई गएको 

आयोजनामा हाDजर भएको पRी %दनिभऽ र काजमा जाने कम�चारTले काजबाट फक© हाDजर 

भएको पRी %दनिभऽ आफूले िलएको पेँकL फgयौट गरT सो को ूमाण िलईराaुपनKछ । पेँकL 

फgयौट गAर%दने कम�चारTले पिन पेँकL फgयौट भएको कुराको ूमाण सEबDRधत कम�चारTलाई 

%दनपुनKछ ।  

७४७४७४७४....    मालसामान खAरद वा अRय काय�का लािग पेँकLःमालसामान खAरद वा अRय काय�का लािग पेँकLःमालसामान खAरद वा अRय काय�का लािग पेँकLःमालसामान खAरद वा अRय काय�का लािग पेँकLः    

(१) कुन ैमालसामान उधारो ूाI नहुने र अमीम भ]ुानी %दई खAरद गनु�पनK भएमा वा अRय कुन ै

काम गदा� कुन ैकम�चारT वा Jय�]लाई पेँकL %दई गनु� गराउन ुपनK भएमा Wयःतो मालसामान 

खAरद गन� वा काम गराउन पेँकL %दन  स%कनेछ ।  

(२) मालसामान खAरद गन� %दइएको पेँकL WयसरT मालसामान खAरद भई कEपनीमा दाDखला 

भएको सात %दनिभऽ खच�को फाँटवारT स%हत कुन ैरकम वाकँL रहेको भए सो रकमसमेत बझुाई 

पेँकL फgयौट गनु� पेँकL िलने Jय�]को कत�Jय हुनेछ ।  

(३) कुन ै काम गन� वा गराउन पेँकL िलएकोमा Wयःतो काम सEपRन भएको सात %दनिभऽ 

सEबDRधत खच�को फाँटवारT पेश गरT पेँकL फgयौट गनु�Ðगराउन ु पनKछ र पेँकL िलएको 

रकममxये खच� भई बाकँL रहेको रकमसमेत बझुाउनपुनKछ ।  

(४) उप�विनयम (२) वा (३) बमोDजम िनधा�Aरत समयिभऽ पेँकL फgयौट नगनK Jय�] कम�चारT 

भएमा िनजको तलब रो_का गरT पेँकL िलएको परैु रकममा Eयाद समाI भएपिछको अविधको 

बा�ष�क १५% (पRी ूितशत) का दरले Jयाजसमेत लगाई असलु फgयौट गAरनेछ । WयसरT 

पेँकL िलने Jय�] कम�चारTबाहेक अX भएमा WयसरT Eयाद नाघेकै िमितदेDख ब_यौता रकममा 

वा�ष�क १५% (पRी ूितशत) का दरले Jयाज लगाई असुल गAरनेछ ।  

(५) सामाRयतः प%हले िलएको पेँकL फgयौट नगरT सोहT Jय�]लाई अकr पेँकL %दइनेछैन ।  

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÐÐÐÐ    १२१२१२१२    

लेखा तथा लेखालेखा तथा लेखालेखा तथा लेखालेखा तथा लेखापरTHण सEबRधी JयवःथापरTHण सEबRधी JयवःथापरTHण सEबRधी JयवःथापरTHण सEबRधी Jयवःथा    

७५७५७५७५....    कEपनीको लेखाःकEपनीको लेखाःकEपनीको लेखाःकEपनीको लेखाः    

(१) कEपनीको आिथ�क कारोवारको लेखा कEपनी ऐन, २०६३ को अधीनमा रहT स*चालक सिमितले 

तो%क%दएको ढाचँा अनसुार राaुपनKछ ।  

(२) कEपनीको आयÐJयय तथा वासलातको अिभलेख गदा� आEदानी तथा खच�को शीष�क अनसुार र 

सEप�V तथा दाियWवको %किसम अनसुार राaुपनKछ ।  

(३) कEपनीको लेखा नीित लेखापरTHण सिमितको िसफाAरसमा समय समयमा स*चालक सिमितले 

तो%क%दए बमोDजम हुनेछ । 

७६७६७६७६....    लेखापरTHण सिमितको गठनःलेखापरTHण सिमितको गठनःलेखापरTHण सिमितको गठनःलेखापरTHण सिमितको गठनः    

(१) कEपनी ऐन, २०६३ को अधीनमा रहT लेखापरTHण सिमित गठन गAरनेछ । 

(२) लेखापरTHण सिमितले कEपनीको आिथ�क कारोवारको अनगुमन गनK, िनदKशन %दने तथा 

िनयRऽण गनKछ । 
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(३) लेखापरTHण सिमितले कEपनीको आEदानी तथा खच�को र सEप�V तथा दाियWवको %हसाब 

%कताब राaे ूयोजनको लािग आEदानी खच�का शीष�क तथा सEप�V तथा दाियWवको %किसम 

िनधा�रण गन� िसफाAरस गनKछ । 

७७७७७७७७....    आRतAरक लेखापरTHणःआRतAरक लेखापरTHणःआRतAरक लेखापरTHणःआRतAरक लेखापरTHणः    

(१) कEपनीले कEपनीको नीित, योजना, काय�बम, �विनयम बमोDजम काम भए नभएको 

सEबRधमा, सEप�Vको सरंHण, आिथ�क कारोवारको �व�सिनयता, ःवीकृत बजेट अनसुार काय� 

सEपादन भए नभएको मूZया[कन तथा पनुरावलोकन गनK जःता काय�को सुिनD¢त गन� 

आRतAरक लेखा पAरHणको Jयवःथा गAरनेछ ।   

(२) WयसरT आRतAरक लेखापरTHण गदा� अपनाउन ु पनK काय��विध र आRतAरक लेखापरTHकले 

हेनु�पनK कुराहX लेखापAरHण सिमितले तो%क%दए बमोDजम हुनेछ । 

७८७८७८७८....    अDRतम लेखापरTHणःअDRतम लेखापरTHणःअDRतम लेखापरTHणःअDRतम लेखापरTHणः    

(१) कEपनीको %हसाब %कताबको लेखापरTHण साधारण सभाबाट िनय]ु भएको लेखा परTHक^ारा 

गराउनपुनKछ र Wयःतो लेखापरTHण सामाRयतः आिथ�क बष� समाI भएको छ म%हनािभऽ 

सEपRन गराउनपुनKछ ।  

(२) आिथ�क वष� समाI भएको छ म%हनािभऽ अDRतम लेखापरTHण सEपRन गराउने Jयवःथाको 

लािग कEपनीको तफ� बाट उपलYध गराउनपुनK लेखासEबRधी अिभलेख तथा कागजहX 

लेखापरTHकलाई समयमै उपलYध गराउनपुनKछ । 

(३) लेखापरTHणको िसलिसलामा लेखापरTHक^ारा उठाइएका वा सोधनी गAरएका कुराहXको 

यथासEभव चाँडो उVर %दनपुनKछ ।  

(४) लेखापरTHणबाट कै%फयत देखाइएका वा बेXजू ठहया�इएका कुराहX भए स*चालक सिमितसमH 

तुXRत पेश गरT िनयिमत गराई वा स*चालक सिमितले असलु फgयªट गनK गरT िनण�य 

गरेकोमा असुलÖफgयौट गरT अDRतम ूितवेदन ूाI हुन ु अगाव ै लेखापरTHकलाई जानकारT 

%दनपुनKछ ।  

(५) अDRतम लेखापरTHण ूितवेदन ूाI हुन ु अगाव ै फgयौट भई नसकेका बेXजूहXको अिभलेख 

राaे तथा बेXजू फgयौट गनK गराउने दाियWव काय�कारT ूमखुको हुनेछ । 

७९७९७९७९....    आयोजना काया�Rवयन गनK सEबRधी �वशेष Jयवःथाःआयोजना काया�Rवयन गनK सEबRधी �वशेष Jयवःथाःआयोजना काया�Rवयन गनK सEबRधी �वशेष Jयवःथाःआयोजना काया�Rवयन गनK सEबRधी �वशेष Jयवःथाः        

(१) यस �विनयमावलीमा अRयऽ जुनसकैु कुरा लेDखएको भएता पिन कEपनीले आयोजना िनमा�ण 

गनK सEबRधमा कुन ै ःवदेशी वा �वदेशी दाता वा कुन ै ऋण उपलJध गराउने िनकायसँग 

सEझौता गरेको भएमा र सो सEझौता अqतगत गAरने काय�का लािग कुन ै �वशेष शत� वा 

Jयवःथा गAरएको भएमा सोहT सEझौतामा उZलेख भए बमोDजमको खAरद ूकृया अवलEवन 

गAरनेछ । 

(२) सEझौतामा नपरेका कुराको हकमा भने यस ै�विनयमावली बमोDजम गAरनेछ ।  

(३) सEझौतामा �वशेष शत� वा Jयवःथा नतो%कएको भएता पिन सEझौता बमोDजम काय� सEपRन 

गन� यस �विनयमावली बमोDजमको काय��विध परुा गदा� समयमा काम सEपRन नहुने भएमा 

सEझौता बमोDजमको दाियWवमा असर नपनK गरT यस �विनयमावली अनसुारको काय��विध परुा 

नगरे पिन काम गन� बाधा पनK छैन । 

(४) आयोजनाको कामको लािग आवँयक मालसामान, उपकरण खAरद गदा� वा िनमा�ण काय�को 

बRदोबःत गदा� यस पAरBछेदमा उZलेख भए बमोDजमको काय��विध अवलEबन गदा� काममा 



पlृ सं1या—48 
 

 

%ढलाई हुने वा आयोजनाको लागत ब�ने सEभावना देDखएमा स*चालक सिमितले Wयसको 

कारण खोली अRय उपय]ु काय��विध अपनाई खAरद वा िनमा�ण गनK गरT िनण�य गन�   

स_नेछ । 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÐÐÐÐ    १३१३१३१३    

सEप�Vको लगतसEप�Vको लगतसEप�Vको लगतसEप�Vको लगत, , , , DजEमा र संरHणDजEमा र संरHणDजEमा र संरHणDजEमा र संरHण    

८०८०८०८०....    सEप�Vको लगतःसEप�Vको लगतःसEप�Vको लगतःसEप�Vको लगतः    

(१) कEपनीको लािग खAरद भएको ूWयेक चल अचल सEप�Vको खAरद गदा�को परल मूZय तथा 

िनमा�ण जडान भएकोमा Wयःतो िनमा�ण जडान गदा� लागेको खच�को �ववरण समेतको 

अtाविधक लगत तयार गरT राaुपनKछ ।  

(२) कEपनीको चल सEप�Vमxये खच� हुने र खच� नहुने DजRसी सामानको छुjटाछुjटै लगत राखी 

ूWयेक वष�को असार मसाRतमा वाकँL रहेका DजRसी सामानहXको लगत अनसुार भौितक 

परTHणसमेत गनु� गराउनपुनKछ ।  

(३) ूWयेक बष� आिथ�क बष�को अRतमा %कताबी मूZयको आधारमा DजRसी मालसामान तथा चल 

अचल सEप�Vको मूZया[कन गAरनेछ ।  

८१८१८१८१....    सEपसEपसEपसEप�Vको DजEमा र संरHणः�Vको DजEमा र संरHणः�Vको DजEमा र संरHणः�Vको DजEमा र संरHणः    

(१) कEपनीको चल अचल सEप�Vको DजEमा र Wयःतो सEप�V हानी नो_सानी नहुने गरT सरंHण 

गनु� गराउन ुकाय�कारT ूमुखको कत�Jय हुनेछ । 

(२) अचल सEप�Vको हकमा Wयःतो अचल सEप�V सEबRधी रDज�ेसनको तथा ज\गा धनी ूमाण 

पजूा� आ%द िलखत र अRय सEप�Vको सEबRधमा समेत Wयसको ःवािमWव सEबRधी िलखत वा 

ूमाण सुरDHत राखी Wयसमा ला\ने कर, दःतुर आ%द बझुाउन◌ुु पनK भए बझुाई अtाविधक 

बनाई राaुपनKछ । 

(३) कEपनीको आEदानी खच�को ॐेःता, नगद मौkदात, चेकबकु र खाताहX लेखा ूमखुको DजEमा 

रहने Jयवःथा गरT सरुDHत राaुपनKछ र DजRसी मालसामानहX र तWसEबRधी अिभलेखहXको 

DजEमा िलने कम�चारT तोकL िनजको DजEमा रहने Jयवःथा गनु�पनKछ ।  

८२८२८२८२....    Jय�]गत DजEमा रहेका मालसामान र लगतःJय�]गत DजEमा रहेका मालसामान र लगतःJय�]गत DजEमा रहेका मालसामान र लगतःJय�]गत DजEमा रहेका मालसामान र लगतः    

(१) कEपनीको मालसामान वा सEप�V कुन ैपिन Jय�]गत कामको लािग ूयोग गन� पाइने छैन । 

(२) कEपनीको कामको लािग ूयोग गनK गरT कुन ैkयावल, औजार, उपकरण आ%द कुन ैकम�चारTको 

Jय�]गत DजEमामा %दनपुनK भएमा WयसरT Jय�]गत DजEमामा %दएका मालसामानको लगत 

राaुपनKछ र Wयःतो सामान काम समाI भएपिछ %फता� गनK गराउने गनु�पनKछ ।  

८३८३८३८३....    सEप�Vको बीमाःसEप�Vको बीमाःसEप�Vको बीमाःसEप�Vको बीमाः    

(१) कEपनीका सEप�VहXको आगलागी, भूकEप, चोरT वा अRय जोDखमहXका लािग बीमा गराउन ु

पनKछ ।  

(२) सEप�Vको बीमा गराए बापतको बीमा शुZक र शत�हX सEबDRधत बीमा कEपनी र कEपनीबीच 

भएको सEझौता बमोDजम हुनेछ ।  

(३) िनमा�णÖजडान काय�हXको लािग खAरद सEझौता भएकोमा सो िनमा�णÖजडान काय�हXका लािग 

िनमा�णÖजडान काय�को अविधभरका लािग िनमा�णÖजडान हुने संरचना तथा सEप�V र सो 
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काय�मा सलं\न कामदार तथा कम�चारT समेतको जोDखम वापत बीमा गनु� पनKछ र सो कुरा 

खAरद सEझौतामा न ैउZलेख गनु�पनKछ ।   

(४) उप�विनयम (३) बमोDजम बीमा गAरएको सEप�V कEपनीले बझुी िलएपिछ सो बीमालाई 

िनरRतरता %दन आवँयक Jयवःथा गनु�पनKछ । 

८४८४८४८४....    DजRसी सामानको भौितक परTHणःDजRसी सामानको भौितक परTHणःDजRसी सामानको भौितक परTHणःDजRसी सामानको भौितक परTHणः    

(१) कEपनीले समय समयमा कEपनीमा मौkदात रहेको चलÐअचल सEप�Vको (DजRसी 

मालसामानस%हत) भौितक परTHणसमेत गरT Wयसको जानकारT स*चालक सिमितलाई 

%दनपुनKछ ।  

(२) भौितक परTHण गदा� देहायका कुराहX समेत परTHण गरT सो सEबRधी कुराहX समेत 

ूितवेदनमा खुलाइएको हुनपुनKछः 

(क) मालसामानको संरHण र सEभार उिचत तAरकाले र यथासमयमा भएको छÖछैन ।  

(ख) मालसामानको Dःथित र मम�त गनु�पनK भए Wयसको �ववरण ।  

(ग) कEपनीको काममा ूयोग नहुने भई कुन ैमालसामान िललाम वा �बबL गनु�पनK भए 

Wयसको �ववरण । 

(घ) मालसामानको आEदानी खच�को अिभलेख अtाविधक छÖछैन ।  

(ङ) DजRसी मालसामानको हानीनो_सानी भएको छÖछैन ।  

(च) मालसामान DजRसी %कताबमा आEदानी बाँxन छुट भएको छÖछैन ।  

(छ) अRय कुन ैकुरा भए तWसEबRधी �ववरण ।  

(३) कुन ै मालसामान टुटफुट भई वा अRय कारणले नयाँ सामान फेनु�पनK भएमा परुानो सामान 

DजRसी दाDखला गनु�पनKछ र कारणवश Wयःतो सामान %फता� गन� नस%कने भए Wयसको कारण 

खुलाई अिधकार ूाI अिधकारTबाट ःवीकृित िलई लगत कjटा गAर%दनपुनKछ । 

(४) ूयोग भएका मालसामानहX %फता� भएपिछ लगतमा सोको अिभलेख जनाउनपुनKछ ।  

८५८५८५८५....    DजRसी सामानको ॑ासकjटTःDजRसी सामानको ॑ासकjटTःDजRसी सामानको ॑ासकjटTःDजRसी सामानको ॑ासकjटTः    

(१) खच� नहुने DजRसी मालसामान तथा सEप�Vको नेपाल लेखामानमा तो%कए बमोDजम ॑ासकjटT 

गनु� पनKछ । 

(२) X.५,०००।Ð भRदा कम परल मूZय भएको खच� भएर नजाने DजRसी मालसामान िसधै चालू 

खच�मा अिभलेख गनु� पनKछ । तर सामानको पAरमाणाWमक िनयRऽणको लािग कEपनीले 

Wयःता सामानको छुjटै अिभलेख राaेछ ।  

(३) ॑ासकjटT सEबRधी अRय Jयवःथा लेखापरTHण सिमितले तो%क%दएको लेखा नीित बमोDजम 

हुनेछ । 

    ८६८६८६८६....    बरबुझारथःबरबुझारथःबरबुझारथःबरबुझारथः    

नगद, DजRसी वा लेखाको काम गनK कुन ैकम�चारT आफू काम गAररहेको ःथान वा पदबाट कEपनीको 

अX ःथान वा पदमा सXवाÐबढुवा भएमा आफू DजEमा रहेको नगद, DजRसी वा ौेःता आyनो ःथान वा 

पदमा काम गन� तो%कएको कम�चारTलाई बझुाएर माऽ सXवाÐबढुवा भएको ःथानमा हाDजर हुन जानपुनKछ 

र Wयःतो बरबझुारथ सामाRयतः पRी %दनिभऽ गरT स_नपुनKछ । 
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८७८७८७८७....    बरबुझारथ नगरेमा हुनेःबरबुझारथ नगरेमा हुनेःबरबुझारथ नगरेमा हुनेःबरबुझारथ नगरेमा हुनेः    

कुन ै कम�चारTले सXवा, बढुवा वा सेवाबाट अवकाश हँुदा आफूले बझुाउन ु पनK नगद, DजRसी वा 

मालसामान �विनयम ८६ बमोDजमको समयिभऽ बरबझुारथ नगरेमा Wयःतो नगद वा DजRसी वा 

मालसामान िनजको तलब वा अRय कुन ैपिन सु�वधाबाट कjटा गरT असलु गAरिलन स%कनेछ । 

 

पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद पAरBछेद ÐÐÐÐ    १४१४१४१४    

�व�वध�व�वध�व�वध�व�वध    

८८८८८८८८....    स*चालक सिमितको �वशेष अिधस*चालक सिमितको �वशेष अिधस*चालक सिमितको �वशेष अिधस*चालक सिमितको �वशेष अिधकारःकारःकारःकारः        

(१) कEपनी र सो अRतग�तका काया�लय तथा आयोजनाको आिथ�क कारोबारको सEबRधमा यस 

�विनयमावलीमा उZलेख भएका कुराहXमा यसै �विनयमावली बमोDजम हुनेछ र यस 

�विनयमावलीमा यसो गनK वा यसले गनK ःप� उZलेख नभएका कुराहXमा यस �विनयमावलीको 

ूितकूल नहुने गरT खच� गनK गराउने, िनकासा %दने, ःवीकृित %दने वा कुन ैकाम गनK गराउने र 

सो सEबRधमा आवँयक जाचँबझु गनK गराउने तथा िनदKशन %दने समेतका सEपणू� अिधकार 

स*चालक सिमितमा िन%हत रहनेछ । 

(२) यस �विनयमावलीमा अRयऽ जुनसकैु कुरा लेDखएको भएतापिन �वशेष पAरDःथित उWपRन भई 

यस �विनयमावली अनसुारको ू%बया अवलEबन गन� सEभव नहुने भएमा वा चाँडो र 

गणुःतरय]ु ढँगबाट कुन ैमालसामान, िनमा�ण काय�, परामश� सेवा वा अRय कुन ैसेवा खAरद 

गनु�परेमा WयसरT गAरने खAरदको गणुःतर, काय� सEपRन गन� ला\ने समय र अRय सEबu 

कुराहXलाई समेत �वचार गरT स*चालक सिमित^ारा तो%कएको ू%बया अपनाई Wयःतो काय� 

गराउन वा सेवा िलन स%कनेछ ।  

32८९८९८९८९....    ....................................................................................................................................................................................................................  

९०९०९०९०....    अनुदान %दने वा सामाDजक उWथानका काय� गनKःअनुदान %दने वा सामाDजक उWथानका काय� गनKःअनुदान %दने वा सामाDजक उWथानका काय� गनKःअनुदान %दने वा सामाDजक उWथानका काय� गनKः        

(१) कEपनीले िनमा�ण तथा स*चालन गनK आयोजना Hेऽमा आयोजनाबाट ूभा�वत ःथानीय 

बािसRदाको सामाDजक, आिथ�क, शैDHक �वकासका लािग उिचत र आवँयक देखेमा तो%कए 

बमोDजमको रकम अनदुान %दन वा सEबDRधत काय�बममा खच� गन� स_ने छ । 

(२) कEपनीले आयोजना र ःथानीय बािसRदा समेतको %हत हुने काम िनजहXको सलं\नतामा 

कEपनीको खच�मा गराउन उिचत देDखएमा िनजहXबाट गन� गराउन स_नेछ । 

तर संय]ु %हत हुने वा उप�विनयम (१) बमोDजमको बाहेक अRय काम यस �विनयम अqतगत 

गन� गराउन स%कने छैन । 

९१९१९१९१....    िललाम �बबL सEबRधी Jयवःथाःिललाम �बबL सEबRधी Jयवःथाःिललाम �बबL सEबRधी Jयवःथाःिललाम �बबL सEबRधी Jयवःथाः        

(१) कEपनीको ूयोगमा आउन नस_ने वा टुटफुट भई बेकEमा भएका मालसामानहXको सचूी बनाई 

ूWयेक वष� िललाम �बबL गनपुनKछ । 

                     
 
32 स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित स*चालक सिमितको िमित २०६९२०६९२०६९२०६९////०७०७०७०७////२२ २२ २२ २२ बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या बैठक सं1या १०५ १०५ १०५ १०५ को िनण�यानुसार खारेज । को िनण�यानुसार खारेज । को िनण�यानुसार खारेज । को िनण�यानुसार खारेज ।     
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(२) मालसामान िललाम गनु�पदा� %कताबी मZूय र बजार मूZय �वचार गरT मूZय कायम गनु�पनKछ ।  

(३) उप�विनयम (१) मा उZलेDखत सचूी तथा उप�विनयम (२) बमोDजम िनधा�Aरत मूZयहXलाई 

देहायबमोDजम ःवीकृत गराउनपुनKछ ।  

(क) पाँच लाख XपयैासEम %कताबी मूZय पनK मालसामानको हकमा काय�कारT ूमुखबाट, र 

(ख) पाँच लाख XपयैाभँRदा बढT %कताबी मूZय पनK मालसामानहXको हकमा स*चालक 

सिमितको ःवीकृित िलएर । 

(४) िललाम �बबL बढाबढ गरT वा बोलपऽूथा अनसुार गAरनेछ । बोलपऽ^ारा वा बढाबढ^ारा �बबL 

गराउने भRने िनण�य उप�विनयम (३) बमोDजम ःवीकृित %दने अिधकारT वा स*चालक 

सिमितले गनKछ ।  

(५) बोलपऽ^ारा िललाम �बबL गदा� अपनाइने काय��विध उप�विनयम (३) बमोDजम ःवीकृित %दने 

अिधकारT वा स*चालक सिमितले तो%क%दए अनसुार हुनेछ । 

९२९२९२९२....    सEप�V बहालमा िलनेसEप�V बहालमा िलनेसEप�V बहालमा िलनेसEप�V बहालमा िलने////%दने Jयवःथाः%दने Jयवःथाः%दने Jयवःथाः%दने Jयवःथाः    

(१) कEपनीको ूयोजनका लािग आवँयक भएमा अXको घर ज\गा वा मेिसन वा उपकरण वा 

यःतै चलÐअचल सEप�V िनD¢त अविधसEमका लािग बहालमा िलन स%कनेछ । Wयसै गरT 

कEपनीले आyनो घरÐज\गा वा अRय चलÐअचल सEप�V अXलाई बहालमा %दन स_नेछ ।  

(२) उप�विनयम (१) बमोDजम कEपनीले चलÐअचल सEप�V बहालमा िलंदा वा %दंदा मािसक बहाल 

५०,०००।Ð (पचास हजार Xपयैा) सEम पनKमा सोझ ै वाता�̂ ारा र सो भRदा बढT पनK भएमा 

स*चालक सिमितको ःवीकृित िलई बहालमा िलन ुवा %दन ुपनKछ । 

(३) बहालको अविध समाI भई सEझौताको अविध बढाउन ुपदा� मािसक बहालमा पिन ब�ृu गनु�पनK 

भएमा तWकाल कायम रहेको बहालको बढTमा १०% (दश ूितशत) सEम व�ृu गरT सEझौता 

नवीकरण गन� स%कनेछ । 

(४) कEपनीले आyनो सEप�V बहालमा %दंदा स*चालक सिमितले तो%क%दएको दरमा %दनपुनKछ ।  

(५) कEपनीले सEप�V बहालमा िलंदाÐ%दंदा सEबDRधत Jय�], फम�, कEपनी वा संःथासँग िलDखत 

सEझौता गरT बहालमा िलन ु%दन ुपनKछ ।  

९३९३९३९३....    kयाला दर रेटःkयाला दर रेटःkयाला दर रेटःkयाला दर रेटः      

कEपनीले kयालादारT कामदारबाट काम गराउँदा सामाRयतः नेपाल सरकारले तोकेको kयालादर वा 

Wयःतो काम भएको DजZलाको ःथानीय ूशासनले िनधा�रण गरेको kयाला दरमा काम गराउन ुपनKछ । 

तर WयसरT सो kयालादरमा काम गराउन सEभव नभएमा वा कुन ैिनD¢त कामको kयालादर िनधा�रण 

नभएको अवःथामा DजZलाको kयाला दर िनधा�रण गनK सिमितसँग समRवय गरेर kयाला दर िनधा�रण 

गन� स%कनेछ । 

९४९४९४९४....    िमनाहा %दने वा लगत कjटा गनKःिमनाहा %दने वा लगत कjटा गनKःिमनाहा %दने वा लगत कjटा गनKःिमनाहा %दने वा लगत कjटा गनKः    

(१) जानी जानी वा लापरवाहTबाट हानीÖनोःसानी गराएकोमा बाहेक कEपनीको काममा ूयोग भई 

टुटफुट भएको वा हराएको मालसामानको िमनाहा %दनपुनK वा लगत कjटा गनु�पनK मनािसव 

कारण भएमा Wयःतो मालसामानको �ववरणस%हत ूWयेक वष� आD�न मसाRत र चऽै 

मसाRतमा लगत तयार गनु�पनKछ । 

(२) WयसरT िमनाहा गनु�पनK सामानको %कतावी मूZय (Book Value) X.१०,०००।Ð (दश हजार 

Xपयैा)ँ सEम भएमा काय�कारT ूमखुले िमनाहा गरT लगत कjटा गन� स_नेछ र सो भRदा बढT 

मूZयको िमनाहा गनु�पनK भएमा स*चालक सिमितको पवू� ःवीकृित िलनपुनKछ । 
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अनसुूची-१33 

(�विनयम १३ को उप�विनयम २ सँग सEबDRधत) 

खच� गनK वा खच� िनकासा %दन े
 

(क)  अितिथ सWकार, गोlी वा छलफल काय�बम 

बजेटको पAरिधिभऽ रहT (एक पटकमा) 

आयोजना िनदKशक X. पBचीस हजारसEम 

काय�कारT ूमुख  X. एक लाखसEम 

  

(ख) लागत अनमुान ःवीकृित गनK सEबRधमा (�विनयम १६ (४) र (५) सँग सEबDRधत) 

(१) मालसामान खAरद  

आयोजना िनदKशक X. तीन करोडसEम 

काय�कारT ूमुख  X. पाँच करोडसEम 

  

(२) िनमा�णकाय�  

आयोजना िनदKशक X. पाँच करोडसEम 

काय�कारT ूमुख  X. दश करोडसEम 

  

(३) परामश�सेवा उपलJधी 

आयोजना िनदKशक X. तीन लाखसEम 

काय�कारT ूमुख  X. दश लाखसEम 

  

(ग) बोलपऽ ःवीकृित गनK सEबRधमा (�विनयम ४९ सँग सEबDRधत) 

(१) मालसामान खAरद  

आयोजना िनदKशक X. पाँच करोडसEम 

काय�कारT ूमुख  X. पाँच करोडभRदा मािथ 

  

(२) िनमा�णकाय�  

आयोजना िनदKशक X. दश करोडसEम 

काय�कारT ूमुख  X. दश करोडभRदा मािथ  

  

(३) परामश�सेवा उपलJधी 

आयोजना िनदKशक X. दश लाखसEम 

                     
 
33 स*चालक सिमितको िमित २०७०/१०/०९ बठैक स1ंया १२९ को िनण�यानसुार संशोधन । 
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काय�कारT ूमुख  X. दश लाख भRदा मािथ 

  

(घ) खAरद सEझौताको अविध थप गनK सEबRधमा (�विनयम ५६ सँग सEबDRधत) 

 

बोलपऽ ःवीकृत गनK अिधकारT छ म%हनासEम 

काय�कारT ूमुख   छ म%हनाभRदा मािथ 

 

(ङ) खAरदकाय�मा पAरव«तन (�विनयम ५७ सँग सEबDRधत) 

आयोजना िनदKशक १० ूितशतसEम 

काय�कारT ूमुख १५ ूितशतसEम 

 

(च) खAरद सEझौता अRWय गनK अिधकार (�विनयम ५८ सँग सEबDRधत) 

आयोजना िनदKशक आफूले सदर गरेको खAरदकाय� 

काय�कारT ूमुख  आफूले सदर गरेको खAरदकाय� 

 

(छ) ढुवानी Jयवःथा (�विनयम २४ (१) सँग सEबDRधत) 

 (१) हेिलक�टरबाट ढुवानी गदा� 

आयोजना िनदKशक दईु लाख Xप�यासEम 

काय�कारT ूमुख  दश लाख Xप�यासEम 

 

 (२) हेिलक�टर बाहेकबाट ढुवानी गदा� 

आयोजना िनदKशक पचास हजार Xप�यासEम 

काय�कारT ूमुख  दईु लाख Xप�यासEम 

 

(ज) अनदुान %दने वा सामाDजक उWथानका काय� गनK अिधकार (�विनयम ९० सँग सEबDRधत) 

आयोजना िनदKशक  बा�ष�क बजेटमा Jयवःथा भए अनसुार X.५ लाखसEम ।    

काय�कारT ूमुख  बा�ष�क बजेटमा Jयवःथा भए अनसुार X.२५ लाख सEम । 

  

(झ) अXको घरज\गा, मेिसन वा उपकरण वा चलअचल सEप�V बहालमा िलने अिधकार (�विनयम 

९२ सँग सEबDRधत) 

आयोजना िनदKशक बा�ष�क ६ लाखसEम 

काय�कारT ूमुख  बा�ष�क १० लाखसEम 
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