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हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

आसथिक प्रशािन तथा खरिद विसनयमािली, २०७८ 

िञ् चालक िसमसतबाट स्िीकृत समसतिः २०७८/१०/२८ 
 

िाििजसनक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७४ को उपदफा (२) ि हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट 
एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेडको सनयमािली, २०६८ को सनयम ३३ को उपसनयम (२) ले ददएको 
असिकाि प्रयोग गिी हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेडको िञ् चालक 
िसमसतले देहाय बमोजजमका विसनयमहरु बनाएको छ। 

 

परिच्छेद–१ 

प्रािजम्भक 

 

१. िंजिप्त नाम ि प्रािम्भिः (१) यी विसनयमहरुको नाम “हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड 
डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड आसथिक प्रशािन तथा खरिद विसनयमािली, २०७८” िहेको छ। 

 (२) यो विसनयमािली िसमसतले स्िीकृत गिेको समसतबाट प्रािम्भ हनुेछ। 

 

२. परिभाषािः विषय िा प्रिङ्गले अको अथि नलागेमा यि विसनयमािलीमा,- 
(क) “असिकाि प्राप्त असिकािी” भन्नाले यि विसनयमािली बमोजजम खचि गने िा िो 

को लासग आदेश ददने िा खरिद िम्बन्िी सनर्िय गनि असिकाि पाएको असिकािी 
िम्झन ुपछि ि िो शब्दले कायम मकुायम भई काम गने असिकािीलाई िमेत 
जनाउँछ। 

(ख) “अमानत” भन्नाले यि विसनयमािली बमोजजम कम्पनी आफैँ ले गने सनमािर् कायि 
िम्झन ुपछि। 

(ग) “आय” भन्नाले कम्पनीमा पटके रुपमा प्राप्त हनुे व्याज, लाभांश, शलु्क, दस्तिु, 

सललाम सबक्री ि बोलपत्र फािाम सबक्री आददबाट प्राप्त हनुे आम्दानी िम्झन ु
पछि। 

(घ) “आसथिक िषि” भन्नाले प्रत्येक िषिको श्रािर् एक गतेदेजख अको िषिको आषाढ 
मिान्तिम्मको अिसि िम्झन ुपछि। 

(ङ) “एजेण्ट” भन्नाले कुनै स्िदेशी िा विदेशी व्यजि, फमि िा कम्पनीको एजेन्िी सलन े
व्यजि, फमि िा कम्पनी िम्झन ुपछि। 

(च) “ऐन” भन्नाले िाििजसनक खरिद ऐन, २०६३ िम्झन ुपछि। 

(छ) “कबोल अङ्क (सबड प्राइि)” भन्नाले बोलपत्रको पिीिर्बाट कायम हनु आएको 
िकम िम्झन ुपछि। 

(ज) “कम्पनी” भन्नाले हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी 
सलसमटेड िम्झन ुपछि। 
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(झ) “कोष” भन्नाले विसनयम ३ बमोजजमको कोष ि िसमसतले आिश्यकता अनिुाि 
िमय िमयमा छुट्टाएको अन्य कोष िमेत िम्झन ुपछि। 

(ञ) “खरिद” भन्नाले कम्पनीले यि विसनयमािली बमोजजम कुनै मालिामान, पिामशि 
िेिा िा अन्य िेिा प्राप्त गने िा कुनै सनमािर् कायि गने िा गिाउन ेकायि िम्झन ु
पछि। 

(ट) “जमानत” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेिम्म ििुिर् बापत िाजखएको जमानत 
िकम (रिटेन्िन मसन िा अनेष्ट मसन) िम्झन ुपछि ि िो शब्दले बोलपत्र जमानत 
िा कायििम्पादन जमानत िा अन्य कुनै कािर्ले ििौटी बापत ििुिर् िाख् न ु
पनेमा िो िकमलाई िमेत जनाउँछ। 

(ठ) “सडबेञ् चि” भन्नाले कम्पनीको जायजेथा सितो िाखी िा निाखी कम्पनीले जािी 
गिेको ऋर्पत्र िम्झन ुपछि। 

(ड) “सनमािर् कायि” भन्नाले कुनै भिन, िंिचना िा कुनै कुिाको सनमािर् गने, पनुसनिमािर् 
गने, भत्काउन,े ममितिम्भाि गने िा जीर्ोद्धाि गने कायििगँ िम्बजन्ित सनमािर्स्थल 
तयाि गने, खने्न, बनाउने, उपकिर् िा मालिामान जडान गने, िजाउन,े आदद 
जस्ता कायि िम्झन ुपछि ि िो शब्दले नक्ट्िा बनाउने, प्रयोगशाला पिीिर् गने, 

भ-ूउपग्रहीय फोटो जखच्ने, भकूम्पीय पिीिर् गने जस्ता सनमािर् कायिको 
आनशुावङ्गक िेिा (एशोसिएट्ि िसभििेि) लाई िमेत जनाउँछ। 

(ढ) “पदासिकािी” भन्नाले कम्पनीका मनोसनत िा सनिािजचत िञ् चालक िसमसतका 
अध्यि एिं िदस्यहरुलाई िम्झन ुपछि। 

(र्) “पिामशि िेिा” भन्नाले कुनै अध्ययन, अनिुन्िान, िभेिर्, सडजाइन, िपुिीिेिर्, 

तालीम, पिीिर् गने काम, िफ्टिेयिको विकाि िा यस्तै प्रकृसतका अन्य बौवद्धक 
िा पेशागत िेिा िम्झन ुपछि। 

(त) “परििाि” भन्नाले पदासिकािी िा कमिचािीको एकािगोलको पसत िा पत्नी ि 
सनजमा आजश्रत दईु जनािम्म छोिा िा छोिी िम्झन ु पछि ि िो शब्दले 
पदासिकािी िा कमिचािीको िगोलका बाब,ु आमा ि मवहला पदासिकािी िा 
कमिचािी भए िाििुििुालाई िमेत जनाउँछ। 

(थ) “प्रमखु कायिकािी असिकृत” भन्नाले कम्पनीको प्रमखु कायिकािी असिकृत िम्झन ु
पछि। 

(द) “प्रोप्राइटिी मालिामान” भन्नाले कुनै मालिामान, यन्त्र िा उपकिर्को सनमािताले 
त्यस्तो मालिामान, यन्त्र िा उपकिर् िञ् चालन िा ममित िम्भािको लासग 
बनाएको िहायक उपकिर् तथा पाटिपूजाि िम्झन ुपछि। 

(ि) “बहिुषीय िम्झौता” भन्नाले एक िषि भन्दा बढी अिसि भएको िम्झौता िम्झन ु
पछि। 

(न) “बोलपत्र िम्बन्िी कागजात” भन्नाले बोलपत्रदाताले मूल्य िा प्रस्ताि िा दििेट 
भिी िा तयाि गिी पेश गनिका लासग बोलपत्र आव्हान गने सनकायले तयाि 
गिेको सलखत िा कागजात िम्झन ुपछि ि िो शब्दले बोलपत्रदातालाई ददइएको 
सनदेशन, स्पेजशवफकेशन, नक्ट्िा, सडजाइन, कायििेत्रगत शति (टमिि ्अफ िेफिेन्ि), 
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कायितासलका, मूल्याङ्कनका आिाि, परिमार् िूची, िम्झौताका शतिहरु, आसथिक तथा 
प्राविसिक प्रस्ताि ि यस्तै अन्य कागजातलाई िमेत जनाउँछ। 

(प) “बोलपत्र” भन्नाले कम्पनीले कुनै मालिामान खरिद गदाि, िाििजसनक सनमािर् कायि 
गदाि िा िोको ममित गदाि िा कुनै िेिा सलन ुपदाि प्रकाजशत िूचना बमोजजम कुनै 
व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थाले कम्पनीले तोकेको ढाँचामा सिलबन्दी गिी पेश 
गिेको मूल्य, दििेट िा प्रस्ताि िम्झन ु पछि ि िो शब्दले प्रसत एकाई 
मूल्यिवहतको विििर् ि िो िम्बन्िी अन्य कागजातलाई िमेत जनाउँछ। 

(फ) “बोलपत्रदाता” भन्नाले कम्पनीले कुनै मालिामान खरिद गदाि, िाििजसनक सनमािर् 
कायि गदाि िा िोको ममित गदाि िा कुनै िेिा सलन ुपदाि प्रकाजशत िूचना बमोजजम 
खरिद कायिमा भाग सलन बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गने व्यजि, फमि, िंस्था िा 
कम्पनी िम्झन ु पछि ि िो शब्दले खरिद कायिमा भाग सलन बोलपत्रदाता िा 
प्रस्ताि पेश गने आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकलाईzx 
िमेत जनाउँछ। 

(ब) “मालिामान” भन्नाले चल िा अचल जनुिकैु वकसिमको िस्त ुिम्झन ुपछि ि िो 
शब्दले त्यस्तो िस्त ुआपूसति गने कायिको आनशुावङ्गक िेिालाई िमेत जनाउँछ। 

(भ) “मूल्याङ्कन िसमसत” भन्नाले विसनयम १७६ बमोजजमको िसमसत िम्झन ुपछि। 

(म) “मौजदुा िूची (स्टाजण्डङ्ग सलष्ट)” भन्नाले विसनयम ५५ बमोजजमको िूची िम्झन ु
पछि। 

(य) “िाजर्ज्य बैङ्क” भन्नाले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाट स्िीकृसत प्राप्त 'क' िगिको िाजर्ज्य बैङ्क 
िम्झन ुपछि। 

(ि) “विसनयमािली” भन्नाले हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी 
सलसमटेडको आसथिक प्रशािन तथा खरिद विसनयमािली िम्झन ुपछि। 

(ल) “विशषे परिजस्थसत” भन्नाले िकु्ट्खा, अनािृवष्ट, असतिवृष्ट, भकूम्प, बाढी, पवहिो, 
आगलागी जस्ता प्राकृसतक िा दैिी प्रकोप तथा आकजस्मक िा अप्रत्याजशत विशषे 
कािर्बाट सिजजित परिजस्थसत िम्झन ुपछि ि िो शब्दले यदु्ध िा आन्तरिक द्वन्द्व 
जस्ता परिजस्थसतलाई िमेत जनाउँछ। 

(ि) “व्यिस्थापन िम्झौता” भन्नाले अनिूुची–१४ को खण्ड (च) बमोजजमको 
िम्झौता िम्झन ुपछि। 

(श) “शेयि” भन्नाले कम्पनीको शयेि पूजँीको विभाजजत अंश िम्झन ुपछि। 

(ष) “िंयिु उपक्रम (ज्िाइण्ट भेञ् चि)” भन्नाले दईु िा दईु भन्दा बढी कम्पनी िा 
फमिहरु समली िंयिु िा छुट्टाछुटै्ट दावयत्ििवहत कुनै काम गने कायिलाई 
जनाउँछ। 

(ि) “िंिचनात्मक िा एकाई दि िम्झौता” भन्नाले अनिूुची–१३ को खण्ड (ख) 
बमोजजमको िम्झौता िम्झन ुपछि। 

(ह) “िब-कन्रयाक्ट्टि” भन्नाले कुनै खरिद िम्झौता गने सनमािर् व्यििायी, 
आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकिँग छुटै्ट िम्झौता गिी त्यस्तो खरिद 
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िम्झौता अन्तगितको कुनै कायि गने सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा 
िेिाप्रदायक िम्झन ुपछि। 

(ि) “िसमसत” भन्नाले कम्पनीको िञ् चालक िसमसतलाई िम्झन ुपछि। 

(त्र) “िम्झौता मूल्य (कन्रयाक्ट्ट प्राइि)” भन्नाले खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत खरिद 
मूल्य िम्झन ुपछि ि िो शब्दले त्यस्तो िम्झौता अन्तगित भेरिएिन आदेश जािी 
गरिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजजम भएको काम नाप जाँच गदाि कायम भएको 
मूल्य ि मूल्य िमायोजन भएकोमा त्यस्तो िमायोजनबाट कायम भएको खरिद 
मूल्यलाई िमेत जनाउँछ। 

(ज्ञ) “सिलबन्दी दिभाउपत्र” भन्नाले कम्पनीको िूचना बमोजजम कुनै सनमािर् कायि गनि 
िा मालिामान िा अन्य िेिा उपलब्ि गिाउनको लासग ईच्छुक व्यजि, फमि, 
कम्पनी िा िंस्थाले सिलबन्दी खामसभत्र मूल्य िमेत उल्लेख गिी पेश गिेको 
विििर् िम्झन ुपछि। 

 

परिच्छेद–२ 

कोषको व्यिस्था ि उपयोग 

 

३. कम्पनीको कोषिः (१) कम्पनीको आफ्नै एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ ि त्यस्तो कोषमा देहायका िकम 
िहनेछनि्ः- 

(क)  शेयि पूजँी, 
(ख) सडबेञ् चि सबक्री, 
(ग)  कम्पनीले सितो बन्िक िाखी िा निाखी सलएको ऋर् तथा जािी गिेको बण्ड, 

(घ)  व्याज, थप दस्तिु तथा शयेि लगानी बापतको आम्दानी, 
(ङ) नेपाल ििकाि िा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हनुे ऋर् िा अनदुान,  

(च)  पिामशि िेिा प्रदान गिे बापत प्राप्त हनुे शलु्क,  

(छ)  ऋर् लगानी गदाि िेिा शलु्क सलने व्यिस्था भएको हकमा िो िम्बन्िी शलु्क, 

(ज)  कम्पनीको प्रबन्िपत्र, सनयमािली ि यि विसनयमािलीमा उजल्लजखत कायि गदाि 
प्राप्त हनुे िकमहरु,  

(झ)  चल, अचल िम्पजिको सबक्रीबाट प्राप्त हनुे आम्दानी,  
(ञ)  अन्य विविि आम्दानी। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम कम्पनीलाई प्राप्त हनुे कोषको िम्पूर्ि िकम िाजर्ज्य 
बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको खाताको िञ् चालन प्रमखु कायिकािी असिकृतले तोके 
बमोजजम कम्तीमा दईु जना कमिचािीहरुको िंयिु दस्तखतबाट हनुेछ। खाता िञ् चालन गदाि 
एक जना लेखाको कमिचािी असनिायि हनु ुपनेछ। 

ति, लेखाको कमिचािी नभएमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले अन्य कमिचािीहरुको िंयिु 
दस्तखतबाट िमेत खाता िञ् चालन गिाउन िक्ट्नछे। 
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४. विशेष कोषको व्यिस्थािः (१) कम्पनीले आफ्नो कुल िम्पजि ि िािलात बावहिको कािोबािको 
दावयत्ि िम्बन्िी जोजखमलाई खाम्न िक्ट्ने तथा प्रचसलत कानूनमा तोवकए बमोजजमको अनपुातमा 
जोजखम व्यहोने गिी विशषे कोष तथा कम्पनीका कमिचािीहरुलाई आिश्यक िेिा िवुििा 
उपलब्ि गिाउन िा आिश्यक देजखएका अन्य विषयमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले िसमसतको 
स्िीकृसतमा छुट्टाछुटै्ट विशेष कोषहरुको व्यिस्था गनि िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खोसलएको विशेष कोषको िञ् चालन विसनयम ३ को 
उपविसनयम (३) बमोजजम हनुेछ। 

 

५. कोषको उपयोगिः (१) कम्पनीको प्रबन्िपत्र, सनयमािली, लगानी नीसत ि यि विसनयमािलीको 
अिीनमा िही तोवकएका उद्दशे्यहरु प्राप्त गने गिी देहायका कायिहरुमा कोषको उपयोग गरिनेछिः- 

(क) ऋर् लगानी गनि,  
(ख)  शेयि लगानी गनि,  
(ग)  बण्ड, सडबेञ् चि आददमा लगानी गनि,  
(घ)  िाष्ट्र ऋर् खरिद गनि, 
(ङ)  चल अचल िम्पजिको खरिद तथा सनमािर् गनि,  
(च)  कम्पनीले सलएको ऋर्को िाँिा िा ब्याज वफताि गनि, 
(छ)  कमिचािीहरुको तलब, भिा, िवुििा िहसुलयतहरु एिं अन्य दैसनक प्रशािसनक 

खचिहरु गनि, 
(ज)  चल अचल िम्पजिको ममित िम्हाि गनि,  
(झ)  प्रचसलत कानूनको अिीनमा िही िसमसतले िमय िमयमा उपयिु ठहर् याएको 

अन्य कायिमा लगानी गनि। 

(२) यि विसनयम बमोजजमको कोषबाट खचि गनुि पदाि कम्पनीको नीसत, स्िीकृत िावषिक 
बजेट ि कायिक्रमको आिािमा मात्र गरिनछे। 

(३) कोषको िकम लगानी गदाि कम्पनीको लगानी नीसत तथा कायिविसि बमोजजम 
गरिनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन उपयोग भई बाँकी िहेको 
कोषको िकम िञ् चालक िसमसतबाट स्िीकृत कायिविसि बमोजजम िाजर्ज्य बैङ्कको मदु्दती सनिेप 
गरिनेछ। 

 

६. कोषबाट हनु े खचििः (१) स्िीकृत कायिक्रम बमोजजम बजेट कायािन्ियन गनि िसमसतको सनर्िय 
अनिुाि कोषबाट खचि गरिनछे। 

(२) िावषिक बजेट ि कायिक्रम स्िीकृत नभएको अिस्थामा चालू खचितफि  गत िषिको 
खचिको एकसतहाईिम्म पेश्कीको रुपमा खचि गनि िवकनछे। पेश्कीको रुपमा खचि भएको िकम 
िावषिक बजेटमा िमािेश गरिनेछ। 

(३) बैङ्कमा जम्मा भएको ि बैङ्कबाट खचि भएको कािोबािको लेखा िाखी प्रत्येक मवहना 
बैङ्क स्टेटमेण्टिँग सभडाई अद्यािसिक गनुि पनेछ। 
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परिच्छेद–३ 

िावषिक कायिक्रम, बजेट ि िकमान्ति 

 

७. िावषिक कायिक्रम तथा बजेट स्िीकृसत ि िंशोिनिः (१) आगामी आसथिक िषिको लासग कम्पनीको 
िावषिक बजेट तथा कायिक्रम तयाि गिी प्रत्येक िषिको अिाि पन्र गतेसभत्र िसमसतमा स्िीकृसतको 
लासग पेश गिी िक्ट्न ुपनेछ। 

(२) पेश भएको बजेट तथा कायिक्रम िसमसतबाट अिाि मिान्तसभत्र स्िीकृत गरििक्ट्न ु
पनेछ। 

(३) िावषिक बजेट स्िीकृत भइिकेपसछ नया ँकायिक्रम शरुु गनुि पने भएमा िा स्िीकृत 
बजेट तथा कायिक्रम िंशोिन गनुि पने भएमा त्यिको औजचत्यिवहत कायिक्रम िंशोिन तथा थप 
बजेट व्यिस्थाको लासग विििर् तयाि गिी िसमसतमा पेश गनुि पनेछ। यििी पेश भएको प्रस्ताि 
उपि िसमसतले तीि ददनसभत्र सनर्िय गनुि पनेछ। 

 

८. िकमान्ति गनि िवकनेिः (१) प्रमखु कायिकािी असिकृतले स्िीकृत बजेटको परिसिसभत्र िही एक 
खचि शीषिकबाट अको खचि शीषिकमा विसनयोजजत िकमको पच्चीि प्रसतशत िकमिम्म िकमान्ति 
गनि िक्ट्नेछ। पच्चीि प्रसतशत भन्दा बढीको िकमान्ति गनुि पने भएमा िसमसतमा पेश गनुि 
पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम िकमान्ति गदाि पूजँीगत खचि, शेयि ि ऋर् लगानीतफि  
छुट्याइएको िकम कायािलय िञ् चालनतफि  िकमान्ति गनि पाइने छैन। 

 

९. बजेट तथा कायिक्रम कायािन्ियनको प्रगसत िमीिािः (१) स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रमको 
कायािन्ियन, लगानी ि अिलुीको अिििावषिक तथा िावषिक िमीिा गरिनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम बजेट तथा कायिक्रम कायािन्ियन प्रगसत िमीिा गदाि 
लक्ष्यको तलुनामा प्रगसत कम भएमा त्यिो हनुकुो कािर् ि िोको सनसमि जजम्मेिाि पदासिकािी 
िा कमिचािी पवहचान गने ि ििुािको लासग चाल्न ु पने आिश्यक कदम िमेत यकीन गिी 
िसमसतबाट सनर्िय गिाई कायािन्ियन गनुि पनेछ। 

 

 

परिच्छेद–४ 

खचि ि लेखा िम्बन्िी कायिविसि 

 

१०. बजेट खचि गनेिः (१) असिकाि प्राप्त असिकािीले बाहेक अरु किैले पसन खचि गनि आदेश ददन िा 
खचि स्िीकृत गनि हुँदैन। 

(२) खचि गने िा खचिको आदेश ददन ेअसिकाि प्राप्त असिकािीले देहायका विषयमा विचाि 
गिी खचि गनि आदेश ददन िा खचि स्िीकृत गनुि पनेछिः- 

(क) िकम स्िीकृत कायिक्रम ि बजेटसभत्र तथा िम्बजन्ित खचि शीषिकमा पछि ि खचि 
गनि बाँकी िहेको, ि  

(ख) िकम खचि गनुिभन्दा अगािै खचि गनि आदेश प्राप्त भइिकेको। 
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(३) िम्बजन्ित खचि शीषिकमा विसनयोजजत िकम अपयािप्त छ ि िो िकम खचि नगिेमा 
कम्पनीलाई हासन नोक्ट्िानी हनु े िा कम्पनीको काममा बािा पने देजखएमा िोको स्पष्ट कािर् 
खलुाई मौज्दात िकमबाट खचि गिी त्यस्तो काम भएको िात ददनसभत्र त्यििी खचि गिेको िकम 
िसमसतमा पेश गिी सनयसमत गिाउन ुपनेछ। 

 

११. खचि िम्बन्िी कायिविसििः (१) आसथिक िषि शरुु भएपसछ स्िीकृत बजेट ि कायिक्रमको िीमासभत्र 
िही सनिािरित कायिमा खचि गनुि पनेछ। 

(२) िम्बजन्ित बजेटसभत्रको िकम खचि गदाि असिकाि प्राप्त असिकािीबाट स्िीकृसत गिाई 
खचि गनुि पनेछ। स्िीकृत बजेटसभत्र पिेको ति कािर्िश असिकाि प्राप्त असिकािीको स्िीकृसत 
सबना खचि गिेको िकम असिकाि प्राप्त असिकािीले मनासिब ठानेमा पसछ स्िीकृत गनि िक्ट्नेछ। 

(३) सनमािर् कायिको िभे, सडजाइन, लागत अनमुान तथा कायिक्रम तयाि गिी असिकाि 
प्राप्त असिकािीबाट स्िीकृत गिाई बजेटमा उल्लेख भए बमोजजम सनयमानिुाि खचि गनुि ि िमयमै 
सनिािरित कायिक्रम बमोजजम मालिामानको उपलब्िता तथा प्राविसिक एिं प्रशािकीय व्यिस्था 
समलाई कायििम्पादन गनुि असिकाि प्राप्त पदासिकािीको कतिव्य हनुेछ। 

(४) कुनै िकमको भिुानी ददँदा िीत पगेु िा नपगेुको जाँच गनुि पनेछ। खचि भएको िबै 
िसिद, सबल, भिपाईहरुमा सिलसिलेिाि नम्बि िाखी खचि स्िीकृत गने असिकाि प्राप्त असिकािी 
िा सनजले तोकेको कमिचािीले “भिुानी भएको” जनाउन ेछाप लगाई दस्तखत गिी प्रमाजर्त गनुि 
पनेछ। 

(५) असिकाि प्राप्त असिकािीले आसथिक कािोबाि गदाि आफ्ना मातहतका कमिचािी उपि 
िेखदेख परु् याई नगद तथा जजन्िीमा कुनै वकसिमको वहनासमना, हासन नोक्ट्िानी िा लापििाही हनु 
नपाउने गिी नगद तथा जजन्िी ििुजित िाख् न उजचत प्रबन्ि गनुि पनेछ। आफूले गनुि पने काम 
आफू मसुनका कमिचािीद्वािा गिाएमा पसन त्यस्तो कामप्रसत सनजकै उििदावयत्ि िहनेछ। 

(६) कम्पनीको लेखा िम्बन्िी काम, कतिव्यको उजचत पालना गनुि िा गिाउन ु ि 
आम्दानी खचि, लगानी लगायतका िम्पूर्ि आसथिक कािोबािको एकीकृत केन्रीय वहिाब तयाि 
गिाई जाँचबझु गनुि, गिाउन ुप्रमखु कायिकािी असिकृतको उििदावयत्ि हनुेछ। 

(७) लेखा प्रमखुले प्रचसलत कानून बमोजजमको प्रवक्रया नपगेुको आसथिक कािोबािको 
भिुानी ददन िा भिुानीको सनसमि पेश गनि िा भिुानीको सनसमि सिफारिि गनि हुदैँन। आसथिक 
कािोबािको िम्बन्िमा असिकाि प्राप्त असिकािी ि लेखा प्रमखु बीचमा मतभेद भएमा तत्काल 
प्रमखु कायिकािी असिकृत िमि व्यहोिा पेश गिी सनर्िय भए बमोजजम गनुि पनेछ। 

 

१२. खचिको लेखा िाख् निेः (१) कम्पनीको आय व्ययको लेखा, िािलात तथा अन्य आसथिक विििर्, 

प्रबन्िपत्र, सनयमािली तथा प्रचसलत कानूनमा उल्लेख भए बमोजजम िाख् न ुपनेछ। 

(२) यि विसनयम बमोजजम खचि गदाि खचिको सबल, भिपाई िवहतको लेखा िाख् न ुपनेछ। 
सबल, भिपाई नहनुे कायिमा खचि भएको फुटकि खचिको हकमा खचि गने कमिचािीले प्रमाजर्त गिी 
असिकाि प्राप्त असिकािीद्वािा स्िीकृत गिाई लेखा िाख् न ुपनेछ। 
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स्पष्टीकिर्िः यि उपविसनयमको प्रयोजनको लासग “सबल, भिपाई नहनुे कायिमा भएको फुटकि 
खचि” भन्नाले एक पटकमा एक हजाि रुपैयाँ भन्दा कम िकमको ट्याक्ट्िी भाडा, रिक्ट्िाभाडा, 
ढुिानी भाडा, कुल्ली खचि आददमा भएको खचि िम्झन ुपछि। 

(३) शेयि तथा ऋर् लगानी िम्बन्िी लेजि तथा से्रस्ता ि अन्य आसथिक कािोबािको 
लेखा िाख् न ेजजम्मेिािी लेखा प्रमखुको हनुछे। 

(४) प्रचसलत कानून बमोजजम आफ्नो जजम्मामा िहेको नगदी, जजन्िी, ऋर् तथा लगानीको 
वहिाब वकताब, सबल, भिपाई िा प्रमार् लेखा प्रमखुद्वािा िाख् न ेतथा िाख् न लगाउने ि लेखापिीिर् 
गिाउने िम्पूर्ि दावयत्ि प्रमखु कायिकािी असिकृतको हनुेछ। 

(५) प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजबाट असिकाि प्राप्त असिकािीले प्रचसलत कानून 
बमोजजम तोवकए बमोजजमका आसथिक विििर्हरु सनिािरित ढाँचामा सनिािरित िमयसभत्र िसमसत िा 
आिश्यकता अनिुाि िम्बजन्ित सनकायमा पठाउन ुपनेछ। 

(६) प्रचसलत कानून बमोजजम असिकाि प्राप्त सनकायले तोवकददए बमोजजमको ढाँचा ि 
मापदण्ड बमोजजम कम्पनीको वििीय विििर् तयाि गनुि पनेछ। 

 

१३. जजन्िी मालिामानको लेखा िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीमा खरिद गिी िा नगिी प्राप्त भएको 
भौसतक िम्पजि तथा जजन्िी मालिामान प्राप्त हनुािाथ आम्दानी बाँिी असभलेख िाख् न ुपनेछ। 

(२) मालिामानको असभलेख िाख्दा िामानको मूल्य, ब्राण्ड तथा मोडेल असनिायि रुपमा 
उल्लेख गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको लेखा िाख्दा जजन्िी मालिामानको हासन नोक्ट्िानी हनु 
नपाउने गिी उपयिु सनयन्त्रर्को व्यिस्था समलाई असभलेख िाख् न ुपनेछ। यििी असभलेख िाख्दा 
एक िषििम्म खप्ने ि नखप्न ेिामानको छुट्टाछुटै्ट असभलेख िाख् न ुपनेछ। 

(४) प्रत्येक आसथिक िषिको अन्त्यमा जजन्िी मालिामानको अिस्थाको प्रमखु कायिकािी 
असिकृतले सनिीिर् गिी गिाई भौसतक पिीिर् प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ। 

 

१४. पेश्की िम्बन्िी कायिविसििः (१) कम्पनीको कामको सिलसिलामा भ्रमर्, अध्ययन, तासलम तथा 
आिश्यक िामग्रीहरुको खरिद गनि तथा नगद िकम नभई त्यस्ता िस्त ु तथा िेिा प्राप्त गनि 
निवकने भएमा िो प्रयोजनका लासग असिकाि प्राप्त असिकािीले कमिचािीलाई पेश्की ददन 
िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिदको हकमा सलएको पेश्कीको सबल, भिपाई ि 
कागजातहरु कायि िम्पन्न गिेको िात ददनसभत्र ि भ्रमर्, अध्ययन, तासलम िम्पन्न गिेको समसतले 
पैतीि ददनसभत्र फर्छ्यौटको लासग पेश गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम तोवकएको िमयमा पेश्की फर्छ्यौटको लासग विििर् पेश 
नगिेमा तथा उजचत कािर् िवहत िम्बजन्ित असिकृतबाट स्िीकृत नसलएको अिस्थामा त्यस्तो 
पेश्की िकम कमिचािीको तलब भिाबाट दश प्रसतशत ब्याज िवहत अिलु गरिनेछ। 

(४) पेश्की फर्छ्यौटको विििर् सनयमानिुाि भए िा नभएको जाँच गिी फर्छ्यौट गने 
जजम्मेिािी िम्बजन्ित लेखा प्रमखुको हनुछे। 
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(५) िामान्यतया एक पटक सलएको पेश्की फर्छ्यौट नगिी अको पेश्की सलन पाइन े
छैन। 

(६) िम्झौता बमोजजम ददन ुपने पेश्की बाहेक बाह्य व्यजि िा िंस्थालाई िामान्यतया 
पेश्की ददइन ेछैन। 

(७) मालिामान खरिद गनि, िेिा उपलब्ि गनि िा सनमािर् िम्बन्िी कामको लासग कुनै 
व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थालाई पेश्की ददँदा बैङ्क जमानत सलन ुपनेछ। त्यस्तो बैङ्क जमानत 
िम्बजन्ित बैङ्कबाट जािी भएको हो भने्न व्यहोिा यकीन गनुि पनेछ। 

(८) कबसुलयतनामा बमोजजम तोवकएको म्यादसभत्र काम पूिा नभई पेश्की बाँकी िहन 
गएमा त्यस्तो पेश्की िकमको प्रचसलत कानून बमोजजम म्याद नाघेको समसतदेजख दश प्रसतशतका 
दिले िाँिा ि ब्याज िमेत बझुाउन ुपनेछ। 

(९) कबसुलयतनामाको शति बमोजजम ददइने पेश्की ि भ्रमर्को सनसमि ददइने पेश्की 
बाहेक आसथिक िषिको अन्तमा फर्छ्यौट नहनुे गिी कुनै पेश्की ददन ुहुँदैन। 

(१०) कमिचािी बाहेक अन्य व्यजि तथा िंस्थालाई पेश्की उपलब्ि गिाउन ु पने 
अिस्थामा व्यजि भए सनजको ि फमि भए मखु्य व्यजिको तीनपसु्ते असभलेख असनिायि रुपमा 
िाख् न ुपनेछ। 

 

१५. िानो नगदी कोषको व्यिस्थािः (१) कम्पनीको िानासतना भैपरि आउन े दैसनक खचिको लासग 
असिकाि प्राप्त असिकािीको स्िीकृसतमा तीि हजाि रुपैयाँको िीमामा नबढाई िानो नगदी कोष 
िञ् चालन गनि िवकनेछ। 

   (२) िानो नगदी कोष िञ् चालन गने कमिचािी ि िञ् चालन प्रवक्रया प्रमखु कायिकािी 
असिकृतले तोके बमोजजम हनुेछ। 

 

१६. खचि िकम भिुानीको व्यिस्थािः (१) कम्पनीबाट हनुे खचि भिुानी “एकाउण्ट पेयी” चेक िा बैङ्क 
रान्िफिको माध्यमबाट गरिनछे। 

(२) यि विसनयम बमोजजम भिुानी गनुि पने िकममा प्रचसलत कानून बमोजजम कि कट्टी 
गिी भिुानी ददन ुपनेछ। 

(३) भिुानी िम्बन्िी अन्य व्यिस्थाहरु सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा 
िेिाप्रदायकिँग भएको िम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ। 

(४) अन्य कि कट्टी िम्बन्िी व्यिस्था प्रचसलत कानून बमोजजम हनुेछ। 

 

१७. िैदेजशक ऋर् तथा िहायता िोिभनाि िम्बन्िी व्यिस्थािः दात ृ पििँग िोिभनाि हनुे गिी प्राप्त 
भएको ऋर् तथा िहायता िोिभनाि सलन ुपदाि देहाय बमोजजम गनुि पनेछिः- 

(क) िम्झौता बमोजजम िोिभनाि माग गने तथा िोझै भिुानी माग गने असिकािी 
तोकी दस्तखत नमनुा प्रमाजर्त गिी दात ृसनकायमा पठाउन ुपने, 

(ख) िोिभनाि हनु ेगिी खचि भएको िकम दईु मवहनासभत्र िोिभनाि माग गिी िक्ट्न ु
पने, 

(ग) खण्ड (ख) बमोजजम िोिभनाि माग गदाि िम्झौता बमोजजम माग गनुि पने, 
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(घ) कम्पनीले िोिभनाि माग गनुि पने, िोिभनाि माग भएको ि प्राप्त भएको असभलेख 
िाख् न ुपने, 

(ङ) िम्झौता बमोजजम पठाउन ु पने परियोजना लेखा सनिािरित िमयसभत्र पठाउन े
व्यिस्था गनुि पने, 

(च) खचि गिेको िकम िोिभनाि हनु निकेमा िा िमयमा परियोजना लेखा पठाउन 
निकेमा जजम्मेिाि पदासिकािी जिाफदेही हनु ुपने। 

 

 

परिच्छेद–५ 

सललाम सबक्री तथा समनाहा िम्बन्िी व्यिस्था 
 

१८. सललाम सबक्रीिः (१) प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजले तोकेको असिकाि प्राप्त असिकािीको 
सलजखत आदेश सबना जजन्िी मालिामान िा िम्पजि सललाम, सबक्री िा हस्तान्तिर् गनुि हुँदैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको असिकािीले सललाम सबक्री गनुि पने जजन्िी मालिामान 
िा िम्पजिको िम्बन्िमा त्यस्तो जजन्िी मालिामान सललाम सबक्री गने अिस्थामा छ िा छैन 
जाँची सललाम सबक्री गनुि पने भनी ठहिाएकोमा मात्र सललाम सबक्री गनुि पनेछ। 

 

१९. सललाम सबक्री गनि िम्पजिको मूल्याङ्कन गनेिः (१) कम्पनीको मालिामान िा िम्पजि सललाम 
सबक्री गनुि पने भएमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले देहाय बमोजजमको एक मूल्याङ्कन िसमसत गठन 
गिी मूल्याङ्कन गिाउन ुपनेछिः– 

(क) प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजले तोकेको कम्पनीको िरिष्ठ असिकृत - अध्यि 

(ख) िम्बजन्ित विषयको विशेषज्ञ व्यजि - िदस्य 

(ग) प्रमखु कायिकािी असिकृतले तोकेको कम्पनीको असिकृतस्तिको  
कमिचािी - िदस्य-िजचि 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िसमसतले मालिामानको मूल्य कायम गदाि 
मालिामानको उपयोसगता, िेिा, आय,ु ह्राि कट्टी, अिशेष मूल्य ि बजाि मूल्य िमेत विचाि गनुि 
पनेछ। यििी ह्राि कट्टी गदाि आयकि िम्बन्िी प्रचसलत कानून बमोजजम गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमका आिािहरुबाट वकटान गनि निवकने मालिामानको 
हकमा मूल्याङ्कन िसमसतले िम्बजन्ित विशेषज्ञलाई मालिामान प्रयोगमा आउन े िा नआउन े
िम्बन्िमा जाँचबझु गनि लगाउन ुपनेछ। िम्बजन्ित विशेषज्ञले मालिामान ममित गिेि पसन पनुिः 
प्रयोग हनु िक्ट्ने िा निक्ट्न ेजस्थसत िमेत विचाि गिी मूल्य कायम गनि प्रसतिेदन िवहत सिफारिि 
गनुि पनेछ ि िोही सिफारििको आिािमा मूल्याङ्कन िसमसतले मूल्य कायम गनुि पनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) बमोजजमको िसमसतको सिफारिि भएपसछ पिल मूल्य खलेुकोमा 
पच्चीि लाख रुपैयाँिम्म ि मूल्य नखलुी मूल्याङ्कन भएकोमा पाँच लाख रुपैयाँिम्म ि दबैु गिी 
तीि लाख रुपैयाँ मूल्यिम्मको जजन्िी मालिामान िा िम्पजि प्रमखु कायिकािी असिकृतले सललाम 
गनिे े सनर्िय गनि िक्ट्नछे। िो भन्दा बढी मूल्य कायम भएकोमा सललाम गने स्िीकृसतको लासग 
िबै व्यहोिा खलुाई िसमसतमा पेश गनुि पनेछ। 
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(५) उपविसनयम (३) बमोजजमको मूल्याङ्कन प्रसतिेदन प्राप्त भएपसछ सललाम सबक्री गने 
मालिामान िा िम्पजिको प्रकृसत हेिी अलग अलग िा एकमषु्ठ रुपमा प्याकेज तयाि गिी 
सिलबन्दी दिभाउपत्र, बोलपत्र आव्हान िा बढाबढ प्रवक्रया अपनाई सललाम सबक्री गनि िवकनेछ। 

 

२०. सललाम सबक्रीको िूचना प्रकाशन गनेिः (१) यि विसनयम बमोजजम िम्पजि सललाम गनुि पदाि 
मूल्यावङ्कत िकम पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भए नेपाली िावष्ट्रय दैसनक पसत्रकामा िूचना प्रकाशन 
गिी सललाम सबक्री गिाउन ुपनेछ।  

  ति, त्यस्तो मूल्यावङ्कत िकम पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा कम भएकोमा कम्पनीको केन्रीय 
कायािलय ि नजजकमा िहेका कम्तीमा दईु िटा ििकािी कायािलयको िूचना पाटीमा सललाम 
सबक्रीको िूचना प्रकाशन गिी सललाम सबक्री गनि िवकनछे। त्यस्तो िूचना कम्पनीको िेबिाइटमा 
िमेत िाख् न ुपनेछ। 

(२) यि विसनयम बमोजजम सललाम सबक्री गने आदेश प्राप्त भई िा सललाम सबक्री गने 
सनर्िय भएपसछ पाँच लाख रुपैयाँिम्मको मालिामान सललाम सबक्री गनि पन्र ददनको ि िो भन्दा 
बढी मूल्यको मालिामान सललाम सबक्री गनि एक्काइि ददनको म्याद ददई देहायका कुिाहरु िमेत 
खलुाई उपविसनयम (१) बमोजजम िूचना प्रकाशन गिी सललाम बढाबढ गिाउन ुपनेछिः- 

(क) कम्पनीको नाम ि ठेगाना, 
(ख) सललाम सबक्री हनु ेमालिामान िा िम्पजिको विििर् ि न्यूनतम मूल्य,  

(ग) सललाम सबक्री हनु ेतरिका,  
(घ) सललाम िकाि गनेले मालिामान उठाई लैजान ुपने अिसि,  

(ङ) सललाम बढाबढ हनुे भएमा,- 
(१) सललाम बढाबढ हनुे स्थान, समसत ि िमय (शरुु ि अन्त्य हनुे), 
(२) न्यूनतम ्मूल्यबाट नै बढाबढ शरुु हनुे िन्दभि,  
(३) सललाम िकाि गनि डाकँ बोल्न ुअजघ नै न्यूनतम मूल्यको दश प्रसतशतले 

हनु े नगद ििौटी िाख् न ु पने विषय ि डाकँ अङ्क बढ्दै गएमा िोही 
अनपुातमा ििौटी थप गदै जान ुपने व्यिस्था। 

(च) बोलपत्र आव्हान भई सललाम हनुे भएमा,- 
(१) बोलपत्र िम्बन्िी कागजात पाइन े स्थान, प्राप्त गने तरिका ि िो बापत 

लाग्ने दस्तिु, 

(२) बोलपत्र जमानत बापत कबोल अङ्कको तीन प्रसतशत हनु ु पने ि 
जमानतको मान्य अिसि नब्बे ददनको हनु ुपने,  

(३) बोलपत्र पेश गने िा पठाउन ेस्थान, तरिका, अजन्तम समसत ि िमय,  

(४)  बोलपत्र खोल्न ेसमसत, िमय, स्थान ि बोलपत्र खोल्न ेिमयमा बोलपत्रदाता 
िा सनजको असिकाि प्राप्त प्रसतसनसिलाई आमन्त्रर् गने विषय। 

(छ) अन्य आिश्यक विषय। 

(३) सललाम बढाबढ िा बोलपत्रबाट सबक्री गदाि न्यूनतम िकम भन्दा मासथ िबै भन्दा 
बढी िकम कबोल गने व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीको कबोल स्िीकृत गनुि पनेछ। सललाम 
बढाबढ भएको अिस्थामा िबैभन्दा बढी िकम कबोल गने व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीबाट 
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िोही ददन कुल कबोल अङ्कको बीि प्रसतशतले हनु ेिकम जम्मा गनि लगाई िात ददनसभत्र िम्पूर्ि 
िकम चिुा गिी मालिामान उठाई लग्न ुपने व्यिस्था गिी सललाम सबक्री गनुि पनेछ। बोलपत्र 
आव्हान गिी सललाम सबक्री गदािको अिस्थामा न्यूनतम िकम भन्दा मासथ िबैभन्दा बढी िकम 
कबोल गने बोलपत्रदाताले कबोल अङ्कको बीि प्रसतशतले हनुे िकमको कायििम्पादन जमानत 
सलई िम्झौता गनुि पनेछ। 

(४) सललाम बढाबढ िा बोलपत्रद्वािा िम्पजि खरिद गनि चाहनलेे सललाम बढाबढको 
हकमा एक्काइि ददनसभत्र ि बोलपत्र माग गिी स्िीकृत गरिएकोमा स्िीकृसतको जनाउ पाएको 
पैतीि ददनसभत्र िम्पूर्ि िकम चिुा गिी कबलु गिेका िामान उठाई नलगेमा कम्पनीले सनजले 
ििौटी ि असग्रम जम्मा गिेको िकम जफत गनि िक्ट्नेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजम ििौटी जफत भएमा बोलपत्रद्वािा गरिएको सललाम 
सबक्रीको हकमा दोस्रो बढी मूल्य कबोल गनेलाई सबक्री गने िा नगने िा पनुिः बोलपत्र िा 
सललाम बढाबढ गिी सबक्री गने भने्न बािेमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले सनर्िय गनि िक्ट्नेछ। 

 

२१. समनाहा ददन िवकनेिः प्रकोप िा दघुिटना िा िखुन, चहुन िा जसति िा यस्तै अन्य कुनै कािर्बाट 
कम्पनीको मालिामान िा िम्पजिको नोक्ट्िान हनु गएमा एकपटकमा एक लाख रुपैयाँिम्मको 
मालिामान िा िम्पजि प्रमखु कायिकािी असिकृतले कािर् जनाई समनाहा गिी अपलेखन गनि 
िक्ट्नेछ। एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको मालिामान िा िम्पजि समनाहा गनुि पने भएमा 
िसमसतमा सिफारिि िाथ पेश गनुि पनेछ। 

 ति, कम्पनीको आय तथा बेरुज ुिकम समनाहा गनुि पिेमा िसमसतले अनमुोदन गनुि पनेछ। 

 

परिच्छेद–६ 

आय, ििौटी, लेखा, आन्तरिक सनयन्त्रर्, लेखापिीिर् तथा बेरुज ुफर्छ्यौट िम्बन्िी व्यिस्था 
 

२२. कम्पनीको आय िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीमा प्राप्त हनुे आय बैङ्क भौचि िा नगदी िसिदबाट 
आम्दानी जनाई लेखा िाख् न ुपनेछ। 

(२) कम्पनीले दश हजाि रुपैयाँिम्मको आय नगदै बजुझसलन िक्ट्नेछ। 

(३) नगद प्राप्त भएमा प्राप्त भएको समसतले बढीमा दईु कायि ददनसभत्र बैङ्क दाजखला 
गरििक्ट्न ुपनेछ। 

(४) कम्पनीको नगद आय म्यादसभत्र बैङ्क दाजखला नभएमा दाजखला नगने कमिचािीबाट 
दश प्रसतशतले हजािना िवहत अिलु उपि गरिनेछ। 

 

२३. ििौटी िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीमा प्राप्त हनुे ििौटी िकम जम्मा गने प्रयोजनको लासग 
िाजर्ज्य बैङ्कमा कम्पनीको नाममा अलग्गै ििौटी खाता खोल्न िवकनेछ। ििौटी खाताको 
िञ् चालन विसनयम ३ को उपविसनयम (३) बमोजजम कम्पनीका कम्तीमा दईु जना कमिचािीको 
िंयिु दस्तखतबाट गरिनेछ। 

(२) देहायको अिस्थामा ििौटी खातामा िकम जम्मा गरिनेछिः- 
(क) बोलपत्र िा सललाममा भाग सलनको लासग तोवकएको िकम जम्मा गनि, 
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(ख) कुनै काम गनुि अगािै कुनै िकम ििौटी िाख् न ुपने भनी शति उल्लेख भएकोमा 
त्यस्तो िकम प्राप्त भएकोमा,  

(ग) विशेष कािर्बाट ििौटीमा िकम िाख् न ुपने भएमा। 

(३) जनु प्रयोजनको लासग िकम ििौटी िाजखएको हो िो प्रयोजन पूिा भई िा नभई 
प्रचसलत कानून िा किािको शतिनामा बमोजजम ििौटी िकम आय जनाउन ु पने भएमा प्रमखु 
कायिकािी असिकृतले प्रचसलत कानून िा किािको शतिनामामा म्याद तोवकएको भए िो म्यादसभत्र 
ि म्याद नतोवकएको भए पन्र ददनसभत्र सनर्िय गिी त्यस्तो ििौटी िकम विसनयम ३ बमोजजमको 
कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 

(४) कुनै काम गनि ििौटी िा जमानत िाख् न ु पने भई िाजखएको ििौटी िा जमानत 
त्यस्तो काम पूिा नगिेको कािर्ले जफत गनुि पने भएमा प्रचसलत कानून िा किािको शतिनामामा 
म्याद तोवकएको भए िो म्यादसभत्र ि म्याद नतोवकएको भए पन्र ददनसभत्र सनर्िय गिी त्यस्तो 
ििौटी िकम कम्पनीको आय खातामा दाजखला गनुि पनेछ। 

(५) कायािलयमा बझुाएको ििौटी कम्पनीको आयमा दाजखला नहनुे, जफत िा कट्टा पसन 
नहनुे भएमा त्यस्तो ििौटी िकम िम्बजन्ित फमि िा व्यजिले वफताि पाउनछे। 

(६) ििौटी िकम वफताि सलन पाउने म्याद अन्य प्रचसलत कानूनले तोकेको भएमा िोही 
अिसिसभत्र ि म्याद नतोवकएकोमा जनु कामको लासग ििौटी िाजखएको हो िो काम िम्पन्न भएको 
समसतले एक िषिसभत्र ििौटी िकम वफताि पाउन कम्पनीमा िप्रमार् सनिेदन ददन ुपनेछ। 

(७) प्रयोजन बाँकी निहेको ििौटी वफताि सलन प्रमार्िाथ मागदाबी गनिको लासग कम्तीमा 
पन्र ददनको म्याद ददई ििौटी िाख् नेको नामनामेिी ि िकम िवहत िूचना िावष्ट्रय दैसनक 
पसत्रकामा प्रकाशन गने ि कम्पनीको िेबिाइटमा िमेत िाजखनछे। िो बमोजजम माग दाबी हनु 
आएमा वफताि गने अन्यथा िदि स्याहा गिी कम्पनीको आयमा जम्मा गनुि पनेछ। 

(८) उपविसनयम (७) बमोजजम िदि स्याहा भइिकेको िकम प्रमार्िाथ माग दाबी हनु 
आएमा ि उि िकम भिुानी ददन ुपने देजखएमा त्यस्तो िकम बजेटमा िमािेश गिी िसमसतको 
सनर्िय अनिुाि वफताि गनि िवकनेछ। 

(९) कम्पनीले ििौटीको व्यजिगत विििर् िवहतको छुटै्ट खाता ि वहिाब िाखी प्रत्येक 
िषि जजम्मेिािी िािी अद्यािसिक गनुि पनेछ। 

(१०) ििौटी खातामा िहेको िकम अन्य काममा खचि गनुि हुँदैन। 

(११) ििौटीको बैङ्क वहिाब ि से्रस्ता सभडाई अद्यािसिक गिाई िाख् न ुपनेछ। 

 

२४. कम्पनीको लेखा िाख् न ेिम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीको लेखा तथा वहिाब वकताब, खाता, बही, 
से्रस्ता, लेखाको असभलेख यथाथि ि दरुुस्त रुपमा प्रसतविजम्बत हनुे गिी दोहोिो लेखा प्रर्ालीमा 
आिारित िििमान्य सिद्धान्त ि लेखामान बमोजजम अद्यािसिक रुपमा िाख् न ुपनेछ। 

(२) कम्पनीले आम्दानी, खचि, िम्पजि ि दावयत्िको लेखा िाख्दा िसमसतबाट स्िीकृत चाटि 
अफ एकाउन्ट तथा लेखा नीसत बमोजजम िगीकिर् एिं व्याख्या गिी िाख् न ुपनेछ। 

 

२५. कम्पनीको आन्तरिक सनयन्त्रर् िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीबाट िम्पादन गरिने कायिहरु 
समतव्ययी, दितापूििक ि प्रभािकािी ढङ्गबाट िम्पादन गनि, वििीय प्रसतिेदन प्रर्ालीलाई 
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विश् ििनीय बनाउन तथा प्रचसलत कानून बमोजजम कायििम्पादन गनि आिश्यक सनदेजशका तयाि 
गिी आन्तरिक सनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई व्यिजस्थत बनाउन ुपनेछ। 

(२) आन्तरिक सनयन्त्रर् प्रर्ालीमा कामको प्रकृसत बमोजजम कायि जजम्मेिािीको उपयिु 
वितिर्, सनयन्त्रर्को िाताििर्, जोजखमको पवहचान, िूचनाको आदान प्रदान ि अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन जस्ता विषय िमेवटएको हनु ुपनेछ। 

(३) आन्तरिक सनयन्त्रर् प्रर्ालीको अनगुमन गनि िसमसतले जजम्मेिाि पदासिकािी तोकी 
अनगुमन गने व्यिस्था समलाउन ुपनेछ। अनगुमन गदाि देजखएको त्रवुटलाई ििुाि गिी आन्तरिक 
सनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई िदुृढ बनाउन ुिसमसतको कतिव्य हनुेछ। 

 

२६. कम्पनीको लेखापिीिर् िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीको आन्तरिक लेखापिीिर् प्रमखु 
कायिकािी असिकृतबाट सनयिु हनुे आन्तरिक लेखापिीिकबाट हनुेछ। 

(२) आन्तरिक लेखापिीिकले सनयसमत लेखापिीिर् गिी प्रत्येक तीन मवहनाको 
लेखापिीिर् प्रसतिेदन लेखापिीिर् िसमसतमा प्रस्ततु गनुि पनेछ। लेखापिीिर् िसमसतले त्यस्तो 
प्रसतिेदन उपि आफ्नो िाय तथा िझुाि िवहत िसमसतमा पेश गनुि पनेछ। 

(३) कम्पनीको अजन्तम लेखापिीिर् महालेखा पिीिकको पिामशिमा िािािर् िभाबाट 
सनयिु लेखापिीिकबाट गरिनेछ। 

(४) कम्पनीले अजन्तम लेखापिीिर् प्रसतिेदनमा औलं्याइएको बेरूजकुो लगत अनिूुची–१ 
बमोजजमको ढाँचामा िाख् न ुपनेछ।  

(५) अजन्तम लेखापिीिर् प्रसतिेदन प्राप्त भएपसछ िा उपविसनयम (४) बमोजजम लगत 
िाखेपसछ आन्तरिक लेखापिीिर्को लगत कायम हनुे छैन। 

(६) कम्पनीले अजन्तम लेखापिीिर् भई प्रसतिेदन प्राप्त भएको पन्र ददनसभत्र आन्तरिक 
लेखापिीिर् ि अजन्तम लेखापिीिर् गदाि देजखएको बेरुजकुो तलुनात्मक विििर् अद्यािसिक गिी 
अनिूुची–२ बमोजजमको ढाँचामा िाख् न ुपनेछ। 

(७) लेखापिीिकले पेश गिेको प्रसतिेदन उपि लेखापिीिर् िसमसतमा छलफल गिी िो 
िसमसतले आफ्नो िाय िझुाि िवहत िसमसतमा प्रस्ततु गनुि पनेछ। 

 

२७. कम्पनीको बेरुज ुफर्छ्यौट िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीले आफ्नो ि मातहतको कायािलयको 
बेरूजकुो लगत िाख्दा फर्छ्यौट भएको तथा अजन्तम लेखापिीिर्बाट थप भई आएको बेरूज ु
विििर् िमेत िमािेश गिी अिलु, सनयसमत ि पेश्की बेरुजकुो फर्छ्यौट अङ्क ि बाँकी अङ्क खलुाई 
अद्यािसिक गिी िाख् न ु पनेछ। यििी तयाि भएको बेरुज ु लगतको आिािमा कम्पनीले बेरुज ु
फर्छ्यौटको चौमासिक कायियोजना बनाई कायािन्ियन गनुि पनेछ। 

ति, सनयमानिुाि म्याद ननाघेको पेश्की िकमलाई बेरुज ुमासनने छैन। 

(२) अजन्तम लेखापिीिर् प्रसतिेदनमा अिलु उपि गनुि पने भनी उल्लेख गरिएको बेरूज ु
िकम प्रमखु कायिकािी असिकृतले िम्बजन्ित व्यजि िा िंस्थालाइि एक्काइि ददनसभत्र दाजखला गनि 
सलजखत जानकािी गिाउन ुपनेछ।  
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(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको अिसिसभत्र िम्बजन्ित व्यजि िा िंस्थाले बेरुज ुिकम 
दाजखला गनि अिमथि भई मनासिब कािर् िवहत बेरूज ुिकम दाजखला गनि थप अिसि माग गिेमा 
कम्पनीले बढीमा एक्काइि ददनिम्मको अिसि थप गरिददन िक्ट्नेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजम थवपएको अिसिसभत्र बेरूज ु िकम दाजखला नगिेमा 
कम्पनीले िम्बजन्ित व्यजि िा िंस्थाले कम्पनीबाट कुनै िकम भिुानी पाउने िहेछ भने त्यस्तो 
िकमबाट कट्टा गिी बाँकी िकम मात्र भिुानी ददन िक्ट्नछे। 

(५) आन्तरिक तथा अजन्तम लेखापिीिर्बाट कायम भएको बेरुज ु उपि लेखापिीिर् 
िसमसतमा छलफल गिी अिलु गनुि पने बेरुज ु अिलु उपि गनि ि सनयसमत गनुि पने बेरुज ु
सनयसमत गनि िझुाि िवहत िसमसतमा प्रस्ततु गनुि पनेछ। लेखापिीिर् िसमसतको िझुाि िमेतलाई 
मध्यनजि िाखी िसमसतले अिलु गनुि पने बेरुज ुअिलु गनि सनदेशन ददने ि सनयसमत गनुि पने 
बेरुज ु सनयसमत गिी ददन ु पनेछ। िसमसतबाट सनर्िय भएपश् चात ् पैतीि ददनसभत्र अिलु गनुि पने 
िकम अिलु गिी तथा सनयसमत भएको िकम फर्छ्यौट गिी लगत कट्टा गनुि पनेछ। 

(६) उपविसनयम (२), (३), (४) िा (५) बमोजजम बेरूज ुअिलु हनु निकेमा कम्पनीले 
बेरूज ुिकम दाजखला गनि िम्बजन्ित व्यजि िा िंस्थाको नाममा पैंतीि ददनको िाििजसनक िूचना 
जािी गिी बेरूज ुफर्छ्यौट गिाउन ुपनेछ। 

(७) आन्तरिक तथा अजन्तम लेखापिीिर्बाट कायम अिलु गनुि पने प्रकृसतको बेरुज ु
तत्काल अिलु उपि गिी फर्छ्यौट गिाउने जजम्मेिािी प्रमखु कायिकािी असिकृतको हनुेछ। 

(८) िसमसतले अिलु गनि सनदेशन ददएको पैतीि ददनसभत्र िकम अिलु उपि हनु निकेमा 
म्याद नाघेको अिसिको गर्ना गिी दश प्रसतशतले हजािना सलई अिलु उपि गनुि पनेछ। 

 

परिच्छेद–७ 

भ्रमर् िम्बन्िी व्यिस्था 
 

२८. भ्रमर् वकफायती हनु ुपनेिः (१) कम्पनीको खचिमा भ्रमर् गने पदासिकािी िा कमिचािीले िम्भि 
भएिम्म वकफायती ि कम खजचिलो बाटो िा ििािी िािन प्रयोग गिी भ्रमर् गनुि पनेछ। 

   (२) भ्रमर् गदाि असिकृतस्तिको कमिचािी िा िो भन्दा मासथल्लो दजािको कमिचािी िा 
पदासिकािी भए हिाई यातायात िञ् चालन भएको ठाउँमा भ्रमर् गदाि हिाई यातायातबाट ि हिाई 
यातायात िञ् चालन नभएको ठाउँमा भ्रमर् गदाि िा अन्य कमिचािीले भ्रमर् गदाि यातायातका अन्य 
िािन प्रयोग गनुि पनेछ। 

   ति, अन्य यातायात िािन नभई हिाई यातायात िािन मात्र उपलब्ि भएको अिस्थामा 
भ्रमर् आदेश िा सनर्िय गने असिकािीले कािर् खलुाई अन्य कमिचािीले पसन हिाई यातायात 
प्रयोग गने अनमुसत ददन िक्ट्नेछ। 

 
२९. भ्रमर् आदेश िा सनर्िय सबना भ्रमर् गनि नहनुेिः (१) भ्रमर् आदेश िा सनर्िय सबना भ्रमर् गनि िा 

काजमा जान हुँदैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम भ्रमर् गनुि पदाि देहाय बमोजजमको सनर्िय अनिुाि गनुि 
पनेछिः- 
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(क) िसमसतका अध्यि ि िदस्यहरुको िसमसतको सनर्ियबाट, 

(ख)  प्रमखु कायिकािी असिकृतको िसमसतको अध्यिबाट, 

(ग)  प्रमखु कायिकािी असिकृत बाहेक अन्य कमिचािीको प्रमखु कायिकािी असिकृतबाट, 

(घ) विशेष परिजस्थसतमा िञ् चालक िदस्यलाई खटाई पठाउन ु पने भएमा पसछ 
िसमसतको बैठकबाट अनमुोदन गिाउने गिी अध्यिबाट। 

ति, िैदेजशक भ्रमर्को हकमा जनुिकैु कमिचािी तथा पदासिकािीको 
मनोनयन िसमसतबाट हनु ुपनेछ। 

(३) भ्रमर् आदेशको ढाँचा अनिूुची–३ ि भ्रमर् सबलको ढाँचा अनिूुची–४ बमोजजम 
हनुेछ। 

(४) एक पटकमा िात ददन भन्दा बढीको भ्रमर् काज स्िीकृत गनुि पदाि स्िीकृत गने 
असिकािीले िोको कािर् ि औजचत्य स्पष्ट गिेि मात्र खटाउन ुपनेछ। 

 

३०. भ्रमर् खचि पाउने पदासिकािी िा कमिचािीको िगीकिर्िः (१) यि विसनयमािली बमोजजम िवुििा 
उपलब्ि गिाउने प्रयोजनको लासग देहायका पदासिकािी िा कमिचािीलाई देहाय बमोजजम 
िगीकिर् गरिएको छिः- 

(क) िसमसतको अध्यि, िदस्य ि प्रमखु कायिकािी असिकृत –  विजशष्ट तह  

(ख) एघािौँ ि दशौँ तह –  प्रथम तह  

(ग) निौं, आठौँ, िातौँ ि छैटौँ तह –  दद्वतीय तह  

(घ) पाँचौँ तह –  ततृीय तह  

(ङ) तहविहीन –  चतथुि तह 

(२) उपविसनयम (१) मा लेजखए बाहेकका अन्य कुनै पदासिकािी िा व्यजिलाई भ्रमर् 
गने आदेश ददन ुपदाि त्यस्तो आदेश ददने असिकािीले त्यस्तो पदासिकािी िा व्यजिको तह खलुाई 
आदेश ददन ुपनेछ। 

 

३१. भ्रमर् खचि पाउनिेः (१) कम्पनीको कामको सिलसिलामा मलुकुसभत्र भ्रमर् गनुि पदाि भ्रमर्को 
लासग यातायातको वटकट खरिद गनुि पने भएमा वटकट खरिद गदाि लागेको िकम भिुानी 
ददइनेछ। 

(२) कुनै पदासिकािी िा व्यजिले कुनै भ्रमर् िािनको वटकट खरिद गरििकेपसछ भ्रमर् 
आदेश गने असिकािीको आदेशबाट िा अन्य विशेष परिजस्थसतबाट भ्रमर् िद्द िा स्थसगत भई 
वटकट वफताि गनुि पने भएमा सनजले त्यििी वटकट वफताि गिे बापत लाग्न े िकम कम्पनीबाट 
शोिभनाि पाउनछे। 

(३) वटकट वफताि गनुि पने िा हिाई उडानको समसत तय भएकोमा िो परिितिन भई िो 
ददन उडान नभएमा त्यस्तो पदासिकािी िा कमिचािीले ट्याक्ट्िी, रिक्ट्िा, बि भाडाको िकम 
कम्पनीबाट भिुानी सलन पाउनेछ। 

(४) भ्रमर् गदाि फुटकि खचि हनुे िकममध्ये एयिपोटि ट्याक्ट्ि बाहेक ट्याक्ट्िी, रिक्ट्िा 
तथा अन्य विविि खचिको लासग प्रसत भ्रमर् एक हजाि रुपैयाँ एकमषु्ठ उपलब्ि गिाइनेछ। 
त्यस्तो खचिको सबल, भिपाई पेश गनि आिश्यक पने छैन। 
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३२. दैसनक भिा तथा होटल बाि खचि पाउनेिः (१) कम्पनीको कामको सिलसिलामा मलुकुसभत्र 
भ्रमर्मा िा काजमा खवटएको पदासिकािी िा कमिचािीले अनिूुची–५ बमोजजमको दिमा दैसनक 
भिा तथा होटल बाि खचि बापतको िकम एकमषु्ठ पाउनेछ। 

(२) एकै ददनमा पगुी िोही ददन कम्पनीमा फकेको अिस्थामा दैसनक भिा पाउने छैन। 

अनिूुची–५ बमोजजमको दिको पच्चीि प्रसतशत िकम खाजा खचि बापत पाउनेछ। 

(३) भ्रमर् अिसि िम्पन्न भई फवकि एको ददन अनिूुची–५ बमोजजमको दैसनक भिाको 
पच्चीि प्रसतशत िकम पाउनछे। 

 

३३. भ्रमर्मा खवटएको पदासिकािी िा कमिचािीले सबदा सलएमा दैसनक भिा तथा भ्रमर् खचि नपाउनिेः 
कुनै पदासिकािी िा कमिचािीले भ्रमर् िा काजमा िहेको अिसिमा सबदा बिेमा त्यििी सबदामा 
बस्दाको अिसिमा सनजले यि विसनयम बमोजजम पाउने दैसनक भिा तथा होटल बाि खचि पाउन े
छैन। 

 

३४. बीमा खचििः (१) कुनै पदासिकािी िा कमिचािीले कम्पनीको कामको सिलसिलामा मलुकुसभत्र िा 
बावहि भ्रमर् गदाि भ्रमर् िा काज अिसिभि दश लाख रूपैयाँको बीमा गिाउनको लासग लाग्न े
सबल बमोजजमको वप्रसमयम खचि पाउनछे। 

(२) कम्पनीको कामको सिलसिलामा कुनै विदेशी मलुकुको भ्रमर् गनुि पदाि स्िास््य 
बीमा गनुि पने िहेछ भन ेभ्रमर् अिसिभिका लासग स्िास््य बीमा गदाि लागेको सबल बमोजजमको 
वप्रसमयम खचि पाउनेछ। 

(३) यि विसनयम बमोजजम कम्पनीको कामको सिलसिलामा भ्रमर् गदाि कुनै पदासिकािी 
िा कमिचािीको मतृ्य ु हनु गएमा मतृक पदासिकािी िा ं कमिचािीको शिदाह िंस्कािको लासग 
सनजको परििािले माग गिेको स्थानिम्म परु् याइददने व्यिस्था गनुि पनेछ। यििी मतृ पदासिकािी 
िा कमिचािीको शि परु् याउने व्यिस्था गदाि िो शिको िाथमा िहेका मतृ पदासिकािी िा 
कमिचािीको परििािलाई िमेत िो ठाउँिम्म परु् याउन लाग्न ेखचि भिुानी ददइनेछ। 

 

३५. विदेश भ्रमर् खचि ि दैसनक भिा िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कुनै पदासिकािी िा कमिचािीलाई 
कम्पनीको कामको सिलसिलामा विदेशमा भ्रमर्मा पठाउँदा यि विसनयम बमोजजम दैसनक भिा, 
भ्रमर् खचि ि भैपरि आउने खचि उपलब्ि गिाइनेछ। 

(२) कुनै पदासिकािी िा कमिचािीले कम्पनीको कामको सिलसिलामा विदेशमा यात्रा गनुि 
पदाि पदासिकािी तथा कमिचािीलाई इकोनोमी क्ट्लािको हिाई वटकटको भ्रमर् खचि उपलब्ि 
गिाइनेछ। 

(३) कुनै पदासिकािी एिं कमिचािीलाई अन्तिािवष्ट्रय िम्मेलन, िेसमनाि, िमािोह, सनमन्त्रर्ा, 
बैठक, तासलम, अध्ययन भ्रमर् ि कम्पनीको अन्य कुनै कामको सिलसिलामा विदेश जाँदा 
अनिूुची–६ मा व्यिस्था भए बमोजजमको दिले दैसनक भिा ददइनेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजम विदेश जादँा यि विसनयम बमोजजम दैसनक भिा पाउनेमा 
प्रस्थान गिेको ददनको पूिै ि भ्रमर्बाट फकेको ददनको हकमा िो ददनभन्दा अजघल्लो ददनको 
लासग पाउन ेदैसनक भिाको आिा िकम ददइनेछ। 
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(५) उपविसनयम (३) बमोजजम अन्तिािवष्ट्रय िम्मेलन, िेसमनाि, िमािोह, सनमन्त्रर्ा, तासलम, 

िाताि िा बैठकमा जादँा कुनै समत्रिाष्ट्र िा अन्तिािवष्ट्रय िंस्थाको तफि बाट खानेा ि बस्नको प्रबन्ि 
भई पकेट खचि बापत िकम ददन ेव्यिस्था नभएकोमा त्यििी जाने पदासिकािी िा कमिचािीलाई 
पकेट खचि बापत दैसनक एक िय अमेरिकी डलि पकेट खचिको रूपमा ददइनेछ। समत्रिाष्ट्र िा 
िंस्थाले उपलब्ि गिाउने पकेट खचि एकिय अमेरिकी डलि भन्दा कम िहेछ भने नपगु िकम 
कम्पनीबाट उपलब्ि गिाइनेछ। यस्तो िवुििा प्राप्त भएकोमा अनिूुची–६ बमोजजमको कुनै 
िवुििा उपलब्ि हनु ेछैन। 

(६) कुनै समत्रिाष्ट्र िा अन्तिािवष्ट्रय िंस्थाबाट दैसनक भिा ि होटल बाि खचि ददन े
व्यिस्था भएमा त्यस्तो िकम अनिूुची–६ को दि भन्दा कम भएमा फिक िकम उपलब्ि 
गिाइनेछ। 

(७) कुनै पदासिकािी िा कमिचािी जनु देशमा जान ेभनी खवटएको छ िो देशमा आउँदा 
जाँदा बाटामा पने मलुकुहरुमा पसन यि विसनयम बमोजजमको दैसनक भिा पाउनेछ। 

ति, काब ुबावहिको परिजस्थसतले गदाि सनिािरित िमयमा तोवकएको गन्तव्य िा राजञ् जटबाट 
वफताि हनु निकेमा फकेपसछ उजचत कािर् ि प्रमार् िवहत सनिेदन ददएमा िसमसतको सनर्िय 
बमोजजम हनुेछ। 

(९) अन्तिािवष्ट्रय िम्मेलन, िेसमनाि आददमा जादँा िा आउँदा बाटामा लाग्न े ददन ि 
िम्मेलन शरुु हनु ेअजघल्लो ददनदेजख िमाप्त भएको भोसलपल्टिम्मलाई जसत ददन लाग्छ त्यिभन्दा 
बढी आफूखशुी त्यस्तो मलुकु िा अन्य विदेशी मलुकुमा मकुाम गिेकोमा दैसनक भिा ददइन े
छैन। 

(१०) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन जनिादी गर्तन्त्र 
चीनको स्िशासित िते्र सतब्बत िा भाितको बाटो भई नेपालको एक भ-ूभागबाट अको भ-ूभागमा 
जानपुदाि नेपालमा पाए ििहकै दैसनक भ्रमर् भिा तथा होटल बाि खचि पाउनेछ। 

 

३६. भ्रमर् िम्बन्िी सबल, भिपाई पेश गनुि पनेिः (१) भ्रमर्मा खवटने पदासिकािी िा कमिचािीले भ्रमर् 
िमाप्त भएपसछ सनयमानिुाि पाउने दैसनक भिा तथा भ्रमर् खचिको सबल अनिूुची–४ बमोजजम 
ढाँचामा भिी भ्रमर् िम्पन्न गिेको समसतले पैतीि ददनसभत्र फर्छ्यौटको लासग आिश्यक सबल, 

भिपाई ि पेश्की सलएको िकम भन्दा कम खचि भएकोमा बाँकी िकम बैङ्क दाजखला गिेको भौचि 
िवहत भ्रमर् प्रसतिेदन कम्पनीको कायािलयमा पेश गनुि पनेछ। 

  ति, उडान बीमाको हकमा िो बीमाको नम्बि मात्र पेश गिे हनुेछ। 

(२) हिाई यातायातको िवुििा सलने पदासिकािी िा कमिचािीले हिाई वटकट िा बोसडिङ्ग 
पाि पेश गिेमा मात्र िो बापतको िकम भिुानी ददइनछे। तत्काल भ्रमर् पेश्की सलँदाको बखत 
हिाई वटकट पेश गनि निक्ट्ने पदासिकािी िा कमिचािीले हिाई यातायातको िवुििा सलएमा 
कायािलयमा हिाई वटकट पेश गिी िो बापतको िकम भिुानी माग गनि िक्ट्नेछ। 

 

३७. कािबाही गरिनेिः (१) यि विसनयमािली बमोजजम पाउन ेिवुििा सलने प्रयोजनको लासग भ्रमर् गने 
कुनै पदासिकािी िा कमिचािीले झठु्ठा विििर् पेश गिी भिुानी सलएको ठहिेमा झठु्ठा विििर् पेश 
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गिी भिुानी सलएको िकमको दोब्बि िकम सनज िेिामा िहेको भए सनजले पाउने तलबबाट कट्टा 
गिी सलइनेछ ि अन्यको हकमा सनजबाट िा सनजले पाउन ेजनुिकैु िकमबाट कट्टा गरिनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम कट्टा नगिेमा त्यस्तो कट्टा नगने पदासिकािी िा 
कमिचािीको तलबबाट अिलु उपि गिी सनजलाई विभागीय कािबाही िमेत गनि िवकनेछ। 

 

३८. प्रचसलत कानून बमोजजम हनुिेः यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन यि 
विसनयमािली बमोजजम भ्रमर् खचि पाउने कुनै खाि पदासिकािीको भ्रमर् खचिको िम्बन्िमा छुटै्ट 
सनर्िय भएकोमा त्यस्तो पदासिकािीले िोही बमोजजमको भ्रमर् खचि पाउनेछ। 

ति, त्यििी पाउन ेभ्रमर् खचि यि विसनयमािली बमोजजम पाउन ेभ्रमर् खचि भन्दा कम 
हनुे िहेछ भने त्यस्तो पदासिकािीलाई यि विसनयमािली बमोजजमको भ्रमर् खचि उपलब्ि 
गिाइनेछ। 

 

 

परिच्छेद–८ 

खरिद कायिको जजम्मेिािी ि खरिद िम्बन्िी व्यिस्था 
 

३९. मालिामान, सनमािर् कायि ि िेिाको विििर् स्िीकृत गनुि पनेिः (१) कुनै मालिामान, सनमािर् कायि 
िा िेिा खरिद गनुि अजघ ऐनको दफा ४ बमोजजमको स्पेजशवफकेशन, योजना, नक्ट्िा, सडजाइन, विशषे 
आिश्यकता िा अन्य विििर् तयाि गनुि िा गिाउन ुपनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम तयाि भएको विििर् विसनयम ५१ बमोजजमको 
असिकािीबाट स्िीकृत हनु ुपनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम तयाि गरिएको विििर् देहायको कुनै अिस्थामा िंशोिन 
गनि िवकनेछिः– 

(क)  विििर् तयाि गदािका बखत पूिािनमुान गनि निवकन े भौगसभिक रुपले जवटल 
प्रकृसतको सनमािर् कायि भएमा, 

(ख)  विििर् तयाि गरििकेपसछ प्राकृसतक प्रकोपजन्य परिजस्थसत सिजिना भएमा, 
(ग)  कम्पनीको नम्ि परिितिन भएमा, 
(घ)  सनमािर् कायििञ् चालन गने पूिि सनिािरित प्रर्ाली िा पद्धसत परिितिन भएमा, 
(ङ)  विशेष ि जवटल प्रकृसतको िंिचना भई िोको कायािन्ियनमा कदठनाई उत्पन्न 

भएमा।  

(४) उपविसनयम (१) बमोजजम तयाि भएको विििर् उपविसनयम (३) मा उजल्लजखत 
अिस्थामा िंशोिन गनुि पिेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम कानूनी 
कािबाहीको लासग लेखी पठाउने कतिव्य प्रमखु कायिकािी असिकृतको हनुेछ। 

 

४०. खरिद कािबाहीको तयािी गनुि पनेिः कम्पनीले कुनै खरिद कािबाहीको तयािी गदाि देहाय बमोजजम 
गनुि पनेछिः- 

(क) खरिद आिश्यकताको पवहचान गने, 
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(ख) खरिद िम्बन्िी विसभन्न प्राविसिक विषय िमािान गनि ि आपूसतिकतािको 
उपलब्िता यकीन गनि बजािमा प्रचसलत खरिद िम्झौताको जानकािी सलने, 

(ग) अजघल्ला िषिहरुमा िमान प्रकृसतको मालिामान, सनमािर् कायि िा पिामशि िेिा िा 
अन्य िेिा खरिद गरिएको भए त्यस्तो खरिद प्रवक्रयाको अध्ययन गने, 

(घ)  खरिदको विििर्, परिमार् ि िेत्र यकीन गने, 

(ङ)  खरिदलाई बढी िवुििाजनक िमूहमा विभाजन गने िा प्याकेजमा िमािेश गने, 

(च)  खरिद योजना तयाि गनि लगाउने, 
(छ)  खरिदको लागत अनमुान तयाि गने, 

(ज)  खरिदको आसथिक स्रोत ि िकमको पवहचान गने, 

(झ)  खरिद विसिको छनौट गने, ि 

(ञ)  दईु किोडिम्मको सनमािर् कायिको खरिद िा अन्य खरिदमा बोलपत्र योग्यता िा 
पूिियोग्यताको कािबाही गनुि पने िा नपने कुिा यकीन गने। 

 

४१. असिकाि प्राप्त असिकािीको आदेश सबना खरिद गनि नहनुेिः असिकाि प्राप्त असिकािीको सलजखत 
आदेश सबना खरिद गनि गिाउन हुँदैन। 

 

४२. खरिद माग प्राप्त गनुि पनेिः (१) मालिामान खरिद िम्बन्िी कािबाही शरुु गनुि अजघ खरिद माग 
प्राप्त गिी असिकाि प्राप्त असिकािीबाट स्िीकृत गिाउन ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको खरिद मागमा देहायका कुिा उल्लेख भएको हनु ु
पनेछिः- 

(क) मालिामानको प्रकाि, गरु्स्ति ि परिमार् िम्बन्िी विििर्, 

(ख) मालिामान आिश्यक पने िमय, 

(ग) खरिदको अनमुासनत मूल्य, ि 

(घ) मूल्य व्यहोरिने स्रोत। 

 

४३. खरिद एकाईिः कम्पनीमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले तोकेको असिकृतस्तिको कमिचािीको 
अध्यितामा आसथिक तथा कमिचािी प्रशािनको प्रसतसनसित्ि हनुे गिी एक खरिद एकाई गठन 
गरिनेछ। उि एकाईले विसनयम ५३ को उपविसनयम (३) को असतरिि देहाय बमोजजमको 
कायि गनेछिः- 

(क) खरिद कािबाहीिँग िम्बजन्ित कायिको िमन्िय गने, 

(ख) खरिद माग िङ्कलन गिी स्िीकृसतको लासग असिकाि प्राप्त असिकािी िमि पेश 
गने, 

(ग) अनिूुची–७ बमोजजमको प्रतीतपत्रको असभलेख िाख् न।े 

 

४४. बजेट तथा सनमािर्स्थलको व्यिस्थािः (१) कम्पनीले खरिदको लासग आिश्यक बजेट व्यिस्था 
नभई खरिद कािबाही शरुु गनुि हुँदैन। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन देहायको अिस्थामा 
बजेटको व्यिस्था नभए पसन खरिद कािबाही शरुु गनि िवकनछेिः- 
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(क) खरिद िम्बन्िी प्रािजम्भक तयािी गनुि अत्यािश्यक भई सिलबन्दी दिभाउपत्र िा 
बोलपत्र आव्हान गनि,  

(ख) पूिियोग्यताको दिखास्त आव्हान गनि,  
(ग) पिामशिदाताको िूची तयाि गनि िूचना प्रकाशन गनि,  
(घ) पिामशिदाताबाट प्रस्ताि माग गनि,  

(ङ) सिलबन्दी दिभाउपत्रको फािाम, बोलपत्र िा पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात िा 
प्रस्ताि िम्बन्िी कागजात उपलब्ि गिाउन ेजस्ता कायि गनि। 

  ति, सनमािर्स्थलको व्यिस्था नभई सनमािर् कायिको खरिद कािबाही शरुु गनि पाइने छैन। 

 

४५. िावषिक खरिद योजना तयाि गनुि पनेिः (१) कम्पनीले िावषिक तीि लाख रुपैयाँभन्दा बढी िकमको 
खरिद गनुि पने भएमा आगामी आसथिक िषिको अनमुासनत िावषिक कायिक्रम तथा बजेट तयाि गदाि 
िो आसथिक िषिमा गने िावषिक खरिद योजना िमेत तयाि गनुि पनेछ। त्यििी खरिद योजना तयाि 
गदाि कम्पनीको खरिदको गरुुयोजना िमेत तयाि भएको िहेछ भने त्यस्तो गरुुयोजना िमेतको 
आिािमा तयाि गनुि पनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िावषिक खरिद योजनामा देहायका कुिाहरू उल्लेख गनुि 
पनेछिः- 

(क) खरिदको प्रकाि िम्बन्िी विििर्,  

(ख) खरिदको िम्भावित प्याकेज, 

(ग) खरिद कािबाहीको िमय तासलका, 
(घ) खरिद विसि, 

(ङ) खरिदको लासग गरिने िम्झौताको वकसिम, ि 

(च) िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयले िावषिक खरिद योजनामा िमािेश गनुि पने 
भनी िमय िमयमा सनिाििर् गिेका कुिा। 

(३) उपविसनयम (२) को खण्ड (ग) बमोजजमको िमय तासलकामा देहायको काम गने 
िमयािसि उल्लेख हनु ुपनेछिः– 

(क) मालिामान खरिद गने भए स्पेजशवफकेशन तयाि गने, 

(ख) खरिदको लागत अनमुान तयाि गने, 

(ग) सिलबन्दी दिभाउपत्र फािाम, पूिियोग्यताको प्रस्ताि िा बोलपत्र आव्हान गने िा 
पिामशि िेिाको प्रस्ताि िम्बन्िी कागजात तयाि गने, 

(घ) सिलबन्दी दिभाउपत्र, पूिियोग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र आव्हान िा पिामशि िेिाको 
प्रस्ताि माग गनि िूचना प्रकाशन गने, 

(ङ) सिलबन्दी दिभाउपत्र, पूिियोग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि 
मूल्याङ्कन गने, 

(च) सिलबन्दी दिभाउपत्र, पूिियोग्यताको प्रस्ताि, बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि 
स्िीकृत गने, 

(छ) िम्झौता गने, 

(ज) कायि आिम्भ गने, ि 
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(झ) कायि पूिा गने। 

(४) कम्पनीले यि विसनयम बमोजजम तयाि भएको िावषिक खरिद योजनाको एक एक 
प्रसत आगामी आसथिक िषिको अनमुासनत िावषिक कायिक्रम तथा बजेट िाथ िंलग्न गनुि पनेछ। 

(५) खरिद एकाईको प्रमखुले चालू आसथिक िषिको स्िीकृत कायिक्रम तथा बजेट प्राप्त 
भएपसछ िो अनरुूप उपविसनयम (१) बमोजजमको िावषिक खरिद योजना परिमाजिन गिी 
स्िीकृसतको लासग प्रमखु कायिकािी असिकृत िमि पेश गनुि पनेछ ि प्रमखु कायिकािी असिकृतले 
िोही अनरुुप िा िंशोिन गनि आिश्यक देजखए िंशोिन गिी त्यस्तो योजना िंशोिन गनुि पनेछ। 

(६) प्रमखु कायिकािी असिकृतले खरिद कािबाही सनिािरित िमयमा िम्पन्न भए नभएको 
अनगुमन गनुि पनेछ। 

 

४६. लागत अनमुान तयाि गदाि विचाि गनुि पने कुिािः (१) कम्पनीले कुनै खरिदको लागत अनमुान 
तयाि गदाि देहायको विषय विचाि गनुि पनेछिः– 

(क)  खरिद िम्बन्िी िम्पूर्ि काम एउटै खरिद िम्झौताबाट हनु िक्ट्न े िा काम 
छुट्टाछुटै्ट खरिद िम्झौता गनुि पने, 

(ख)  खरिद िम्झौता निीकिर् गनि पने िा नपने, 

(ग)  खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प, 

(घ) खरिद िम्झौता बमोजजमको काम िम्पन्न गनिको लासग लाग्न िक्ट्ने असिकतम 
िकम तथा िमय, ि 

(ङ) लागत अनमुान तयाि गदाि विचाि गनुि पने भनी िाििजसनक खरिद अनगुमन 
कायािलयले सनिाििर् गिेका अन्य कुिा। 

(२) कम्पनीले लागत अनमुान तयाि गदाि बोलपत्र जमानत िा कायििम्पादन जमानत 
लगायत मोसबलाइजेशन ि सडमोसबलाइजेशन खचि, बीमा, पिामशिदातालाई ददन ुपने िवुििा बापतका 
कायिहरु, गरु्स्ति पिीिर्, व्यििायजन्य स्िास््य ि ििुिा, एज विल्ट नक्ट्िा, कायििम्पादन 
जमानतको कसमशन खचि आददको छुटै्ट आइटम बनाई लागत अनमुानमा िमािेश गनुि पनेछ। 

 

४७. सनमािर् कायिको लागत अनमुानिः (१) कम्पनीले सनमािर् कायिको लागत अनमुान तयाि गदाि 
विसनयम ४६ को अिीनमा िही तयाि गनुि पनेछ। 

(२) सनमािर् कायिको लागत अनमुान तयाि गदाि स्िीकृत नम् ि भए त्यस्तो नम् ि बमोजजम 
ि त्यस्तो नम् ि नभएको अिस्थामा आिश्यक नम् ि तयाि गिी िसमसतबाट स्िीकृत गिाई िो 
बमोजजम लागत अनमुान तयाि गनुि पनेछ। 

ति, त्यस्तो नम् ि बमोजजम काम गदै जाँदा खाि कामको लासग खाि प्रकािको नम् ि 
आिश्यक पिेमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले त्यस्तो सनकायको प्राविसिकबाट ि त्यस्तो प्राविसिक 
नभए अन्य सनकायका िम्बजन्ित प्राविसिकबाट आिश्यक नम् ि तयाि गनि लगाई िसमसतबाट 
स्िीकृत गिाउन िक्ट्नेछ। 

(३) यि विसनयम बमोजजम लागत अनमुान तयाि गदाि कम्पनीले मालिामान स्थलगत 
रुपमा उपलब्ि हनुे िा नहनु ेअध्ययन गिी सनमािर् कायि िम्पन्न गनि लाग्न ेिमयािसि वकटान 
गनुि पनेछ। 
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(४) कम्पनीले लागत अनमुान तयाि गने सिलसिलामा सिमेण्ट, फलामे डण्डी, ईंटा, ढुङ्गा, 
माटो, ककि टपाता, विटुसमन तथा इमल्िन, इन्िन, पोसलसथन पाईप, जी.आई. पाईप, डी.आई. पाईप, 

स्यासनटिीका िामान, सबजलुीका िामान, जज.आई. िायि ि यस्तै अन्य सनमािर् िामग्रीको दिभाउ, 

मेसिन तथा उपकिर्को भाडा िा कामदािको ज्याला सनिाििर् गदाि प्रचसलत कानून बमोजजम 
गदठत जजल्ला दििेट सनिाििर् िसमसतले तोकेको दििेटलाई आिाि बनाउन ुपनेछ। 

ति, यि उपविसनयम बमोजजमको दििेट उपलव्ि नभएमा सनमािर्स्थल नजजकैको ििकािी 
कायािलय िा ििकािी स्िासमत्ि भएको िंस्थान, प्रासिकिर्, सनगम िा यस्तै प्रकृसतका अन्य िंस्थाले 
तोकेको दिभाउ ि उद्योग िाजर्ज्य िङ् घले ददएको दिभाउ, भाडा िा ज्यालाका आिािमा सनिाििर् 
गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजमको दिभाउ, भाडा िा ज्याला िमेत उपलब्ि हनु निकेको 
अिस्थामा त्यस्तो दििेट सनिाििर् गदाि िसमसतले तोवकददएको दिभाउ, भाडा िा ज्यालाको आिािमा 
सनिाििर् गनुि पनेछ। 

(६) कम्पनीले यि विसनयम बमोजजम तयाि भएको सनमािर् कायिको लागत अनमुान 
त्यस्तो लागत अनमुान तयाि गने प्राविसिक भन्दा एक तह मासथको प्राविसिक िा प्राविसिकहरुको 
िमूहलाई सडजाइन, ड्रईङ िमेत जाँच्न लगाई कुनै त्रवुट देजखएमा त्यस्तो त्रवुट िच्याउन लगाउन ु
पनेछ। 

(७) सनमािर् कायिको लागत अनमुान अनिूुची–८ को ढाँचामा तयाि गनुि पनेछ। 

 

४८. मालिामानको लागत अनमुानिः (१) कम्पनीले मालिामानको लागत अनमुान तयाि गदाि विसनयम 
४६ ि िम्बजन्ित मालिामानको स्पेजशवफकेशनको अिीनमा िही तयाि गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम मालिामानको लागत अनमुान तयाि गदाि देहायका 
विषयलाई आिाि सलन ुपनेछिः– 

(क)  कम्पनी िा त्यस्तो कम्पनी िहेको जजल्लाको अन्य सनकायले चालू िा अजघल्ला 
िषिहरुमा िोही प्रकृसतको िामान खरिद गदाि लागेको िास्तविक लागत, 

(ख)  खरिद गरिन ेिस्तकुो स्थानीय बजािको प्रचसलत दिभाउ, 

(ग) अन्य बजािको प्रचसलत दिभाउ, 

(घ) खरिद गरिने िस्तकुो अन्य बजािको प्रचसलत दिभाउ ि मालिामान आपूसति गने 
स्थानिम्म लाग्ने अनमुासनत ढुिानी खचि, 

(ङ)  उद्योग िाजर्ज्य िङ् घले जािी गिेको दििेट। 

(३) कम्प्यटुि, ििािी िािन, मेसिनिी िामान जस्ता मालिामानको लागत अनमुान िो 
विषयका दि प्राविसिक िा प्राविसिक िमूहलाई िंलग्न गिाई तयाि गनुि पनेछ। 

 

४९. पिामशि िेिाको लागत अनमुानिः (१) कम्पनीले पिामशि िेिाको लागत अनमुान तयाि गदाि 
विसनयम ४६ को अिीनमा िही अनिूुची–९ बमोजजमको ढाँचामा तयाि गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम पिामशि िेिाको लागत अनमुान तयाि गदाि देहायका 
कुिालाई आिाि सलन ुपनेछिः– 
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(क)  कम्पनीले यिपूिि पिामशि िेिाको लागत अनमुान िम्बन्िी नम् ि तयाि गिेको 
भए त्यस्तो नम् ि, 

(ख)  िम्बजन्ित पिामशि िेिाको कायि िेत्रगत शति, 
(ग)  कम्पनी िा कम्पनीको प्रकृसतिँग समल्दोजलु्दो अन्य सनकायले चालू िा अजघल्ला 

िषिहरुमा िोही प्रकृसतको खरिद गदाि लागेको िास्तविक लागत। 

ति, यि खण्डको आिािमा लागत अनमुान तयाि गदाि अजघल्ला 
िषिहरुको दिमा मूल्य िमायोजन गिी लागत अनमुान तयाि गनुि पनेछ। 

(३) कम्पनीले यि विसनयम बमोजजमको लागत अनमुान तयाि गदाि देहायका खचिहरु 
खलुाउन ुपनेछिः– 

(क) मखु्य जनशजि एिं अन्य जनशजिको पारिश्रसमक, 

(ख) भ्रमर् खचि, जनशजिको बिोबाि खचि, कायािलय खचि, आिश्यक मालिामान, 
उपकिर् ि िेिा खचि, प्रसतिेदन ि अन्य कागजातको अनिुाद तथा छपाई खचि, 

(ग)  पिामशिदाताले तासलम, गोष्ठी िा भ्रमर्को व्यिस्था गनुि पने भए त्यस्तो कामको 
लासग लाग्ने खचि ि अन्य खचि। 

 

५०. अन्य िेिाको लागत अनमुानिः (१) कम्पनीले अन्य िेिाको लागत अनमुान विसनयम ४६ को 
अिीनमा िही तयाि गनुि पनेछ। 

(२) भाडामा सलइने ििािी िािन, मेसिनिी औजाि, उपकिर् िा मालिामानको भाडाको 
लागत अनमुान तयाि गनि प्रमखु कायिकािी असिकृतले त्यस्ता िािन, औजाि, उपकिर् िा 
मालिामान िम्बन्िी ज्ञान भएका बढीमा तीन जना दि प्राविसिकहरुको एक िसमसत गठन गनुि 
पनेछ। कम्पनीमा त्यस्ता प्राविसिक जनशजि नभए बाह्य सनकायबाट जनशजि आमन्त्रर् गिी 
िसमसत गठन गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको िसमसतले भाडाको लागत अनमुान तयाि गदाि देहायका 
कुिालाई विचाि गिी अनमुासनत लागत अनमुान तयाि गनुि पनेछिः– 

(क)  भाडामा सलन पने ििािी िािन, मेसिनिी औजाि, उपकिर् िा मालिामानको 
विििर्, स्पेजशवफकेशन, अिस्था ि आय,ु 

(ख)  प्रचसलत बजाि दि, 

(ग)  भाडामा सलन ेअिसि, 

(घ)  ईन्िनको मूल्य ि खपत, ि 

(ङ)  िसमसतले उपयिु ठहर् याएको अन्य विषयहरु। 

(४) ढुिानीको लागत अनमुान तयाि गदाि कम्पनीले जजल्लास्तिको अन्य सनकायको 
हकमा दििेट सनिाििर् िसमसतले सनिाििर् गिेको दििेटको आिािमा ि त्यस्तो दििेट नभएको 
अिस्थामा प्रचसलत बजाि दििेटको आिािमा अनमुासनत लागत अनमुान तयाि गनुि पनेछ। 

(५) कम्पनीले कुनै मालिामान ममित िम्भािको लागत अनमुान तयाि गदाि त्यस्तो 
सनकायमा त्यि िम्बन्िी विशेषज्ञ िा दि कमिचािी भए त्यस्तो कमिचािीबाट ि त्यस्तो कमिचािी 
नभए त्यस्तो काम गने व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थाबाट लागत अनमुान तयाि गिाउन ुपनेछ। 
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(६) घि भाडा ि िेिा किाि िम्बन्िी लागत अनमुान तयाि गदाि प्रचसलत बजाि दि ि 
िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयले जािी गिेको नम् ि िा तोवकएको ििकािी सनकाय िा 
िङ्गदठत िंस्थाको मापदण्ड बमोजजम भए िोही बमोजजम लागत अनमुान तयाि गनुि पनेछ। 

 

५१. लागत अनमुानको स्िीकृसतिः विसनयम ४७, ४८, ४९ ि ५० बमोजजम तयाि भएको लागत अनमुान 
प्रमखु कायिकािी असिकृतबाट स्िीकृत गनुि पनेछ। 

 

५२. लागत अनमुान अद्यािसिक गनुि पनेिः (१) विसनयम ५१ बमोजजम स्िीकृत भएको लागत अनमुान 
बमोजजम खरिद नभएमा कम्पनीले यि विसनयमािलीको प्रवक्रया अपनाई प्रत्येक आसथिक िषि यस्तो 
लागत अनमुान अध्यािसिक गनुि पनेछ। 

(२) यि विसनयम बमोजजम लागत अनमुान अद्यािसद्यक नगिी कम्पनीले सिलबन्दी 
दिभाउपत्र ि बोलपत्र आव्हान गनि िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि माग गनि पाउन ेछैन। 

 

५३. खरिद महाशाखा, शाखा िा खरिद एकाईको स्थापना ि कामिः (१) कम्पनीले खरिद िम्बन्िी 
कायिबोझ ि कायि प्रकृसतको आिािमा आिश्यकता अनिुाि छुटै्ट खरिद महाशाखा, शाखा िा 
एकाईको स्थापना गनुि पनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको खरिद महाशाखा, शाखा िा एकाईको स्थापना गदाि 
त्यस्ता महाशाखा, शाखा िा एकाई प्रमखुको जजम्मेिािी बहन गने गिी खरिद असिकािी तोक्ट्न ु
पनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको खरिद असिकािीले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) 
मा उजल्लजखत कामको असतरिि देहाय बमोजजमको कायििम्पादन गनुि पनेछिः- 

(क)  खरिद गरुुयोजना ि िावषिक खरिद योजना तयाि गिी अद्यािसिक िाख् ने, 
(ख)  खरिद कािबाहीिँग िम्बजन्ित काममा िमन्िय गने, 

(ग)  खरिद माग िङ्कलन गिी स्िीकृसतको लासग असिकाि प्राप्त असिकािी िमि पेश 
गने, 

(घ)  बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्ने िसमसतको िंयोजक भई कायि गने, 

(ङ) खरिद कािबाहीको असभलेख िाख् न,े ि 

(च) म्याद थप, कायििम्पादन जमानत ि अनिूुची–७ बमोजजमको प्रतीतपत्रको 
असभलेख िाख् न।े  

(४) कम्पनीले बमोजजम खरिद िम्बन्िी कायि गदाि िाििजसनक खरिद अनगुमन 
कायािलयले सनिाििर् गिेको योग्यता भएको ि खरिद कायि िम्बन्िी ज्ञान भएको िा तासलम प्राप्त 
गिेको कमिचािीबाट गिाउन ुपनेछ। 

 

परिच्छेद–९ 

खरिद ि खरिद िम्झौताको छनौट 
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५४. नेपालमा उत्पाददत मालिामान खरिद गनुि पनेिः कम्पनीले यि विसनयमािलीमा उजल्लजखत कुनै 
विसि छनौट गिी खरिद गदाि विदेशी मालिामान भन्दा नेपालमा उत्पाददत मालिामान पन्र 
प्रसतशतिम्म महङ्गो भए तापसन नेपाली मालिामान नै खरिद गनुि पनेछ। 

 

५५. मौजदुा िूची (स्टाजण्डङ्ग सलष्ट) तयाि गनेिः (१) मौजदुा िूचीमा दताि हनु चाहने व्यजि, िंस्था, 
आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकले कम्पनीमा देहायको कागजातहरुको 
प्रसतसलवप िंलग्न गिी अनिूुची–१० बमोजजमको ढाँचामा सनिेदन ददन ुपनेछिः– 

(क)  िंस्था दताि प्रमार्पत्र,  

(ख)  स्थायी लेखा नम्बि िा मूल्य असभिवृद्ध कि दतािको प्रमार्पत्र, 

(ग)  कि चिुा प्रमार्पत्र, ि  

(घ)  आिश्यकता अनिुािका व्याििावयक इजाजतपत्र। 

(२) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम प्राप्त भएकेो सनिेदनमा आिश्यक जाँचबझु 
गिी दताि गिी अनिूुची–११ बमोजजमको सनस्िा/प्रमार् सनिेदकलाई जानकािी ददन ुपनेछ। 

(३) कम्पनीले मौजदुा िूचीको छुट्टाछुटै्ट विििर् अनिूुची–१२ बमोजजमको ढाँचामा 
असभलेख िाखी प्रत्येक आसथिक िषिमा अद्यािसिक गनुि पनेछ। 

(४) कम्पनीले उपविसनयम (३) बमोजजमको मौजदुा िूचीको विििर् आफ्नो िेबिाइटमा 
िाखी िाििजसनक गनुि पनेछ। 

(५) यि विसनयममा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन मौजदुा िूचीमा निहेको 
बोलपत्रदाता िा प्रस्तािक िा प्रस्तािदातालाई कम्पनीबाट आव्हान भएको सिलबन्दी दिभाउपत्र, 

बोलपत्र िा प्रस्तािमा भाग सलन बजञ् चत गरिने छैन। 

 

५६. स्थायी लेखा नम्बि ि मूल्य असभिृवद्ध कि दताि प्रमार्पत्र प्राप्त भएकोिँग खरिद गनुि पनेिः (१) 
कम्पनीले कुनै खरिद गदाि आन्तरिक िाजस्ि कायािलयबाट स्थायी लेखा नम्बि ि मूल्य असभिृवि 
कि दताि प्रमार्पत्र प्राप्त गिेको व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीबाट मात्र खरिद गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन देहायको अिस्थामा मूल्य 
असभिृवि कि दताि प्रमार्पत्र प्राप्त नगिेको व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीबाट िमेत खरिद गनि 
िवकनछेिः– 

(क)  बीि हजाि रुपैयाँभन्दा कम िकमको मालिामान खरिद गदाि िा सनमािर् कायि 
गिाउँदा, 

(ख)  मूल्य असभिृवि कि नलाग्ने मालिामान पिामशि िेिा िा अन्य िेिा खरिद गदाि, 
(ग)  घि भाडामा सलन ुपदाि, ि 

(घ)  उपभोिा िसमसत िा लाभग्राही िमदुायलाई िहभागी गिाई सनमािर् कायि गिाउन ु
पदाि। 

 

५७. खरिद िम्झौताको छनौटिः (१) कम्पनीले कुनै खरिद कािबाहीको िम्बन्िमा खरिद विसि छनौट 
गिेपसछ मालिामान िा अन्य िेिा खरिद गरिने भए विसनयम ५८, सनमािर् कायि खरिद गरिने भए 
विसनयम ५९ ि पिामशि िेिा खरिद गरिने भए विसनयम ६० मा उजल्लजखत खरिद िम्झौता मध्ये 
कुन प्रकािको िम्झौता गिी खरिद गरिन ेहो िो खरिद िम्झौता छनौट गनुि पनेछ। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद िम्झौता छनौट गदाि देहायका कुिा विचाि गिी 
छनौट गनुि पनेछिः– 

(क)  खरिदको प्रकाि ि परिमार्, 

(ख)  िमान प्रकृसतको खरिद पनुिः गरिने िम्भािना भए िा नभएको, 
(ग)  कम्पनी ि आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा पिामशिदाता ि अन्य पि बीच गरिन े

जोजखमको बाँडफाडँ, ि 

(घ)  िम्झौता िपुिीिेिर् गने तरिका। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद िम्झौता छनौट गदाि िाििजसनक खरिद अनगुमन 
कायािलयबाट जािी भएको नमूना बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा िहेको खरिद िम्झौता अनरुुप 
छनौट गनुि पनेछ।  

ति, िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयबाट नमूना बोलपत्र िम्बन्िी कागजात जािी 
नभइिकेको अिस्थामा कम्पनीले आफूलाई आिश्यक पिेको खरिद िम्झौता िवहतको बोलपत्र 
िम्बन्िी कागजात तयाि गिी िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयको िहमसतबाट उपयोगमा 
ल्याउन िक्ट्नछे।  

(४) यि विसनयम बमोजजम एकपटक बोलपत्र िम्बन्िी कागजात ि खरिद िम्झौता 
छनौट गिी बोलपत्र आव्हान गरििकेपसछ यि विसनयमािलीमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक 
त्यििी छनौट भएको नमूना खरिद िम्झौता परिितिन गनि िवकन ेछैन। 

 

५८. मालिामान िा अन्य िेिाको खरिद िम्झौतािः (१) कम्पनीले मालिामान िा अन्य िेिा खरिद 
गदाि अनिूुची–१३ बमोजजमको िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गिी खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िम्झौता गदाि बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत 
प्राविसिक स्पेजशवफकेशन ि अिसिमा आिारित भई गनुि पनेछ। 

(३) खरिद िम्झौता िम्बन्िमा यि विसनयमािलीमा व्यिस्था भएकोमा यि विसनयमािली 
बमोजजम ि यि विसनयमािलीमा व्यिस्था नभएकोमा िस्त ुसबक्री किाि िम्बन्िी प्रचसलत कानून 
बमोजजम हनुेछ। 

(४) यि विसनयम बमोजजम मालिामानको खरिद िम्झौता िा मालिामान हस्तान्तिर् 
(डेसलभिी) िम्बन्िी शतिहरु अन्तिािवष्ट्रय व्यापािमा प्रयिु हनुे शव्दािली ईन्टिनेशनल कमसिियल 
टमुि (ईन्कोटमि) बमोजजम तयाि गनुि पनेछ। 

(५) यि विसनयम बमोजजमको िम्झौता अन्तगित भिुानी गदाि िामान्यतया आपूसतिकतािले 
मालिामान उपलब्ि गिाएको कागजात पेश भएपसछ प्रतीतपत्रको माध्यम िा बोलपत्र िम्बन्िी 
कागजातमा उजल्लजखत माध्यम बमोजजम गनुि पनेछ। 

 

५९. सनमािर् कायिको लासग खरिद िम्झौतािः कम्पनीले कुनै सनमािर् कायि गिाउनको लासग अनिूुची–
१४ बमोजजमको िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गनि िक्ट्नेछ। 

 

६०. पिामशि िेिाको खरिद िम्झौतािः कम्पनीले पिामशि िेिा खरिद गनिको लासग अनिूुची–१५ 
बमोजजमको िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गिी खरिद गनि िक्ट्नेछ। 
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६१. शति िाख् न िवकनेिः कुनै खरिद िम्झौताका िम्बन्िमा यि परिच्छेदमा उजल्लजखत शतिका असतरिि 
अन्य कुनै शति िाख् न ु पिेमा कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा िा प्रस्ताि िम्बन्िी 
कागजातमा त्यस्तो शति उल्लेख गनि िक्ट्नेछ। 

ति, िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयबाट स्िीकृत नमूना कागजातिँग िािभतू रुपमा 
फिक पने गिी शति उल्लेख गरिने छैन। 

 

 

परिच्छेद–१० 

योग्यताका आिाि, िंस्थागत िमता ि प्राविसिक स्पेजशवफकेशन 

 

६२. मालिामान आपूसति गने बोलपत्रदाताको योग्यताका आिाििः (१) मालिामान आपूसति िम्बन्िी 
खरिद कािबाहीमा भाग सलने बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताको योग्यताको आिाि 
सनिाििर् गदाि कम्पनीले देहायका विषयहरु मध्ये आिश्यकता अनिुाि कुनै िा िबै विषयलाई 
विचाि गिी सनिाििर् गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) प्राविसिक िमता, 
(ख) मालिामान उत्पादन िम्बन्िी असभलेख (म्यानफु्याक्ट्चरिङ िेकडि), 
(ग)  मालिामानको प्राविसिक स्पेजशवफकेशन, 

(घ)  आसथिक ि वििीय िमता, 
(ङ)  मालिामान जडान गनुि पने भएमा जडान कायिमा िंलग्न हनुे प्राविसिकको दिता, 
(च)  आपूसति हनु े मालिामान खाि अिसििम्म िचुारु रुपले िञ् चालन हनु्छ भने्न 

विषयको प्रत्याभसूत, 

(छ)  मालिामान ममित िम्भािको व्यिस्था, 
(ज)  िेिा ि जगेडा पाटिपूजािको उपलब्िता, 
(झ) जडान (इन्स्टलेशन) िमेत गनुि पने गिी मालिामान आपूसति गने आपूसतिकतािको 

हकमा सनजको िीप, सनपूर्िता, अनभुि ि विश् ििसनयता। 

(२) यि विसनयम बमोजजम बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताको योग्यता ि प्राविसिक िमता 
प्रमाजर्त गने कागजात माग गदाि कम्पनीले मालिामानको प्रकृसत, परिमार्, महत्ि िा प्रयोग 
बमोजजम देहायका मध्ये कुनै िा िबै कागजात माग गनि िक्ट्नेछिः- 

(क)  बोलपत्रदाताले विगत पाँच िषिमध्ये कुनै तीन िषिको अिसिमा ििकािी सनकाय, 

िङ्गदठत िंस्था िा सनजी िंस्थालाई आपूसति गिेको मालिामानको प्रकृसत, परिमार्, 

िम्झौता िकम, समसत, िंस्थाको नाम ि ठेगाना, 
(ख)  खरिद गरिन ेमालिामान जवटल िा अिािािर् प्रकृसतको भएमा िम्बजन्ित कम्पनी 

आफैँ ले िा त्यस्तो सनकायको तफि बाट बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाता 
िहेको देशको आसिकारिक सनकायले सनजको उत्पादन िमता पिीिर् गिेको 
प्रमार्, 

(ग)  आसिकारिक गरु्स्ति सनयन्त्रर् िंस्था िा मान्यता प्राप्त सनकायले खरिद गरिन े
मालिामानको सनिीिर् गिी त्यस्तो मालिामानको स्पेजशवफकेशन ि गरु्स्ति 
िम्बन्िमा ददएको प्रमार्पत्र, 
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(घ)  आपूसति गरिन ेमालिामानको आसिकारिकता प्रमाजर्त गनि आिश्यक पने नमूना, 
पूिक विििर् िा फोटोहरु, 

(ङ)  िब–कन्रयाक्ट्टिबाट गिाउन चाहेको आपूसति िम्बन्िी कामको अनपुात। 

(३) आपूसति गरिन े मालिामान बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाता आफैँ ले 
नबनाउने िा उत्पादन नगने भएमा त्यस्तो मालिामानको उत्पादकले बोलपत्र िा पूिियोग्यताको 
लासग प्रस्ताि पेश गने, मालिामान आपूसति गने ि जडान गने िम्बन्िी असिकाि आफूलाई 
एकलौटी रुपमा िीतपूििक प्रदान गिेको कुिा प्रमाजर्त गने कागजात बोलपत्रदाता िा 
पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताले पेश गनुि पनेछ। 

(४) नेपालसभत्र व्यापाि व्यििाय िञ् चालन नभएको बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको 
प्रस्तािदाताले सनजले खरिद िम्झौता प्राप्त गिेमा त्यस्तो िम्झौता बमोजजम आपूसति गरिएको 
मालिामान ममित िम्भाि गने, सबक्री पश् चात ्को िेिा प्रदान गने तथा आिश्यक जगेडा पाटिपूजाि 
मौज्दात िाखी आपूसति गने िम्बन्िी दावयत्ि सनिािह गनि िक्ट्ने सनजको एजेण्ट िा असिकृत सबके्रता 
नेपालमा िहन ेकुिा प्रमाजर्त गने कागजात पेश गनुि पनेछ। 

 

६३. सनमािर् व्यििायीको योग्यताका आिाििः (१) कम्पनीले दईु किोड रुपैयाँ भन्दा मासथको सनमािर् 
कायि िम्बन्िी खरिद कािबाहीमा भाग सलने बोलपत्रदाताको िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताको 
योग्यताको आिाि सनिाििर् गदाि देहायका विषयमध्ये आिश्यकता अनिुाि कुनै िा िबै विषयलाई 
विचाि गिी सनिाििर् गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) मखु्य िम्झौताकताि (प्राइम कन्रयाक्ट्टि) भई एकलौटी रुपमा काम गिेको िा 
व्यिस्थापन िम्झौता गिी काम गिेको िा िंयिु उपक्रम (ज्िाइण्ट भेञ् चि) को 
िाझेदाि िा िब–कन्रयाक्ट्टिको रुपमा काम गिेको िामान्य अनभुि, 

(ख) एकलौटी रुपमा काम िम्पन्न गिेको िा िंयिु उपक्रमको िाझेदािको हैसियतले 
काम गिेको िमेत गिी बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा पूिियोग्यता िम्बन्िी 
कागजातमा उल्लेख भएको िीमा िा िोभन्दा बढी िकमको सनमािर् कायिको 
न्यूनतम ििदि िावषिक कािोबाि,  

  ति, िावष्ट्रयस्तिमा खलुा बोलपत्र आव्हान गरिएको अिस्थामा दश िषिको 
कािोबाि मध्येको कुनै तीन िषिको असिकतम ििदि िावषिक कािोबािलाई आिाि 
सलन िवकनेछ। 

(ग) एकलौटी रुपमा िा व्यिस्थापन िम्झौता गिी िा िंयिु उपक्रमको िाझेदाि िा 
िब–कन्रयाक्ट्टिको रुपमा बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा पूिियोग्यता िम्बन्िी 
कागजातमा उल्लेख भएको न्यूनतम िकम बिाबिको सनमािर् कायि मासिक िा 
िावषिक रुपमा गिेको ि प्रस्तावित खरिद िम्झौतािँग मेल खान ेप्रकृसत, जवटलता 
ि सनमािर् प्रविसिको खरिद िम्झौता, त्यस्तो कागजातमा उल्लेख भएको 
िङ्ख्यामा िफलतापूििक िम्पन्न गिेको विशेष अनभुि, 

(घ) खरिद िम्झौता बमोजजमको सनमािर् कायि शरुु गनिको लासग आिश्यक िकम 
भिुानी नपाउने िा पाउन वढलाई हनुे अिस्थामा प्रस्तावित सनमािर् कायि ि 
िम्बजन्ित बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताले िञ् चालन गिजेिहेको िा 
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िञ् चालन गनि प्रसतबद्धता जाहेि गिेको अन्य सनमािर् कायि िम्पन्न गनि आिश्यक 
पने नगद प्रिाहको व्यिस्था गनि िक्ट्न े तिल िम्पजि, कजाि िवुििा ि अन्य 
वििीय स्रोत (कुनै खरिद िम्झौता अन्तगितको पेश्की िकम बाहेक) उपलब्ि 
भएको िा त्यस्तो िम्पजिको स्रोतमा पहुँच भएको आसथिक ि वििीय िमता, 

(ङ) बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोजजमको दि जनशजि, 

(च) बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताको आफ्नै स्िासमत्िमा िहेको िा खरिद 
िम्झौतामा उजल्लजखत अिसिभि सनिािि रुपमा उपयोग गनि िक्ट्ने गिी भाडा, 
सलज, िम्झौता िा अन्य व्याििावयक माध्यमबाट उपलव्ि हनुे चालू हालतका 
बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोजजमका मखु्य उपकिर्हरु। 

(२) उपविसनयम (१) को खण्ड (ख) ि (ग) को िकम गर्ना गदाि िावष्ट्रय सनमािर् 
व्यििायीको हकमा मूल्य असभिृवद्ध कि बापतको िकम कटाई हनु आउने िकम मात्र गर्ना 
गरिनेछ ि त्यस्तो िकमलाई नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको अद्यािसिक मूल्य िूचकाङ्क बमोजजम िमायोजन 
गरिनेछ। 

(३) यि विसनयम बमोजजम सनमािर् व्यििायीको प्राविसिक िमता प्रमाजर्त गने कागजात 
माग गदाि कम्पनीले बोलपत्रदाता िा पूिियोग्यताको प्रस्तािदाताबाट सनमािर् कायिको प्रकृसत 
अनिुाि देहायका कुनै िा िबै कागजात माग गनि िक्ट्नछेिः- 

(क)  विगत दश िषिको अिसिमा सनजले िम्पन्न गिेको सनमािर् कायिको मूल्य, समसत ि 
कायिस्थलको विििर्, 

(ख) सनजले िब–कन्रयाक्ट्टि माफि त गिाउन चाहेको प्रस्तावित कामको अनपुात, 

(ग)  प्रस्तावित काम िम्पन्न गनिका लासग सनजिँग भएका प्राविसिक उपकिर् ि 
प्लाण्टको विििर्, 

(घ) प्रस्तावित सनमािर् कायि िम्पन्न गनि बोलपत्रदाताको ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(२) को खण्ड (ढ४) बमोजजमको प्राविसिक िमता प्रमाजर्त गनि िोही दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोजजमको विििर्। 

 

६४. पिामशि िेिाको प्रस्तािदाताको योग्यताको आिाििः (१) कम्पनीले पिामशि िेिा िम्बन्िी खरिद 
कािबाहीमा भाग सलन ेप्रस्तािदाताको योग्यताको आिाि सनिाििर् गदाि देहायका कुनै िा िबै कुिा 
विचाि गिी सनिाििर् गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) प्रस्तािदाता व्यजि भए सनजको ि फमि िा िंस्था भए आिश्यक िंस्थागत कायि 
अनभुि, 

(ख) प्रस्तािदाताको मखु्य मखु्य कमिचािीको आिश्यक शैजिक योग्यता ि उस्तै 
प्रकृसतको कायिको आिश्यक अनभुि, 

(ग) कायििम्पादन गने तरिका, कायिविसि, कायििेत्रगत शति (टमिि ् अफ रिफिेन्ि) 
प्रसतको प्रभािग्रावहता, प्रविसि हस्तान्तिर् ि िमय तासलका, 

(घ) प्रस्तािदाताको व्यिस्थापन िमता, 
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(ङ) प्रस्तािदाताको आसथिक िमता, 
(च) अन्तिािवष्ट्रयस्तिबाट प्रस्ताि माग गरिएको भएमा स्िदेशी जनशजिको िहभासगता, 
(छ) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए बमोजजमको अन्य कुिाहरु। 

(२) यि विसनयम बमोजजम प्रस्तािदाताको प्राविसिक िमता प्रमाजर्त गने कागजात माग 
गदाि कम्पनीले प्रस्तावित पिामशि िेिाको प्रकृसत अनिुाि देहायको कुनै िा िबै कागजात माग 
गनि िक्ट्नेछिः- 

(क)  विगत दश िषिको अिसिमा प्रस्तावित पिामशि िेिािँग समल्ने प्रकृसतको पिामशि 
िेिा प्रदान गिेको िाििजसनक िा सनजी िंस्था, िकम ि समसत खलु्न ेविििर्, 

(ख)  प्रस्तावित काम िम्पन्न गनिको लासग प्रस्ताि गरिएको मखु्य कमिचािीको योग्यता 
िम्बन्िी विििर्, 

(ग) प्रस्तािदाताको विगत तीन िषिको व्यिस्थापकीय कमिचािी ि ििदि िावषिक खपत 
भएको जनशजिको विििर्, ि 

(घ) िब–कन्रयाक्ट्टि माफि त प्रदान गनि चाहेको प्रस्तावित पिामशि िेिाको अंश। 

 

६५. िंयिु उपक्रम (ज्िाइण्ट भेञ् चि) को योग्यताका आिाििः (१) कुनै खरिद कािबाहीमा भाग सलन े
प्रयोजनको लासग बोलपत्रदाताहरुले एक िंयिु उपक्रम बनाई बोलपत्र पेश गनि िक्ट्नेछन।् 

   ति, एक बोलपत्रदाताले िंयिु उपक्रमको िाझेदाि िा व्यजिगत मध्ये कुनै एउटा मात्र 
बोलपत्र पेश गनि िक्ट्नेछ। 

(२) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजमको िंयिु उपक्रममा िहने िाझेदािको न्यूनतम 
वहस्िा ि मखु्य िाझेदाि ि अन्य िाझेदािको न्यूनतम योग्यता बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा 
तोक्ट्न िक्ट्नछे। 

(३) कम्पनीले उपविसनयम (२) बमोजजम योग्यता सनिाििर् गदाि त्यस्तो उपक्रममा िहने 
िाझेदािको िम्बन्िमा देहायका कुिा विचाि गिी सनिाििर् गनुि पनेछिः- 

(क) सनजको औषत िावषिक कािोबाि, 

(ख) सनजको विशषे अनभुि ि सनजले िम्पादन गिेको प्रमखु कायिहरु, 

(ग) सनमािर् कायििञ् चालन गनि आिश्यक पने नगद प्रिाहको जस्थसत, 

(घ) सनजको जनशजि िम्बन्िी िमता, ि 

(ङ) सनजको औजाि िा उपकिर् िम्बन्िी िमता। 

(४) कुनै िंयिु उपक्रमले बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत न्यूनतम योग्यताका 
आिािहरु पूिा गिे िा नगिेको यकीन गनिको लासग त्यस्तो उपक्रमको िबै िाझेदािको योग्यता 
गर्ना गनुि पनेछ। 

 (५) कम्पनीले िंयिु उपक्रमको िाझेदािको व्यजिगत योग्यताको आिाि सनिाििर् गदाि 
देहायका कुिा विचाि गिी सनिाििर् गनुि पनेछिः- 

(क)  िम्बजन्ित कायिमा सनजको अनभुि, 

(ख)  अन्य िम्झौता बमोजजम सनजले गरििहेको िा गने काम िम्पन्न गनि आिश्यक 
पने स्रोतको पयािप्तता, 

(ग)  वििीय ििमता, ि 
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(घ)  विगतका खरिद िम्बन्िी मदु्दा मासमला ि िोको नसतजा। 

(६) कुनै िंयिु उपक्रम खरिद िम्झौताको लासग छनौट भएमा िम्बजन्ित कम्पनीले 
त्यस्तो िंयिु उपक्रमलाई त्यस्तो उपक्रमको िंयिु दावयत्ि ि िंयिु उपक्रमका िाझेदािको 
व्यजिगत दावयत्ि िमेत िहने गिी आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा स्थायी लेखा नम्बि ि मूल्य 
असभिृवद्ध किमा दताि गनि लगाउन ुपनेछ। 

(७) कुनै िंयिु उपक्रमले बोलपत्र पेश गदाि बोलपत्र जमानत िमेत पेश गनुि पने भएमा 
त्यस्तो बोलपत्र जमानत उपविसनयम (१) बमोजजमको िंयिु उपक्रमका िबै िाझेदािको नाममा 
ि िबै िाझेदािको दावयत्ि हनुे गिी जािी गरिएको हनु ुपनेछ। 

(८) िंयिु उपक्रम िम्बन्िी अन्य शति बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए 
बमोजजम हनुेछ। 

 

६६. आसथिक ि वििीय िमता खलु्ने कागजात माग गनि िक्ट्नेिः (१) बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा 
बोलपत्रदाताको आसथिक ि वििीय िमता प्रमाजर्त गने कागजात माग गदाि कम्पनीले सनमािर् 
कायिको प्रकृसत अनिुाि देहायका मध्ये कुनै िा िबै कागजात माग गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) सनजको बैङ्क स्टेटमेण्ट, 

(ख) सनजको व्यििाय िम्बन्िी कािोबािको आसथिक विििर्, 

(ग) सनजको िम्पजि, दावयत्ि तथा नाफा नोक्ट्िानको विििर् खलेुको िािलात, 

(घ) सनजको आसथिक ि वििीय हैसियत खलेुको अन्य कुिा, ि 

(ङ) बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत अन्य विििर्। 

(२) उपविसनयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको िािलात माग गदाि कामको प्रकृसत 
अनिुाि विगत दईुदेजख पाँच आसथिक िषिको िािलात माग गनि िवकनछे ि त्यस्तो आसथिक 
विििर् लेखापिीिकबाट स्िीकृत भएको हनु ुपनेछ। 

 

६७. िब–कन्रयाक्ट्टिबाट काम गिाउने व्यिस्थािः (१) िब–कन्रयाक्ट्टिबाट िमेत सनमािर् कायि 
गिाउन िक्ट्न ेगिी कम्पनीले बोलपत्र आव्हान गने भएमा बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा देहायका 
कुिा उल्लेख गनुि पनेछिः– 

(क) सनजले िब–कन्रयाक्ट्टिबाट काम गिाउन िक्ट्ने कुिा, 
(ख) िब–कन्रयाक्ट्टिबाट असिकतम पच्चीि प्रसतशतिम्म कायि गिाउन िवकने कुिा,  
(ग) आिश्यकता अनिुाि िब–कन्रयाक्ट्टिको योग्यताका आिाि। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम योग्यताको आिाि उल्लेख गरिएकोमा बोलपत्रदाताले 
खरिद िम्झौता गनुि अजघ िब–कन्रयाक्ट्टिको योग्यताको आिाि पषु्टयाईँ गने कागजात पेश गनुि 
पनेछ। 

 

परिच्छेद–११ 

बोलपत्र िम्बन्िी व्यिस्था 
 

६८. बोलपत्रको माध्यमद्वािा खरिद गनुिपनेिः (१) कम्पनीले बीि लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालिामान, 

िेिा, छपाई िा सनमािर् कायि गिाउँदा बोलपत्रको माध्यमद्वािा खरिद गनुि पनेछ। 
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(२) ऐनको दफा १५ को अिस्थामा अन्तिािवष्ट्रयस्तिमा खलुा बोलपत्र आव्हान गिी 
मालिामान, सनमािर् कायि िा अन्य िेिाको खरिद गनुि पनेछ। 

 

६९. एकमषु्ठ दि विसिबाट गरिन ेखरिदको कायिविसििः (१) कम्पनीले कुनै योग्यता आिश्यक नपने 
प्रकृसतको दईु किोड रूपैयाँिम्म लागत अनमुान भएको सनमािर् कायि खरिद गनुि पदाि लागत 
अनमुान िाििजसनक गिी िावष्ट्रयस्तिको बोलपत्रको माध्यमद्वािा एकमषु्ठ दि विसिको आिािमा 
प्रसतस्पिाि गिाई खरिद गनि िक्ट्नेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम बोलपत्रदाताले बोलपत्र दाजखला गदाि कुल लागत 
अनमुानमा सनजश् चत प्रसतशत घटी िा बढी प्रसतशतमा काम गने एकमषु्ठ दि कबोल गिी बोलपत्र 
पेश गनुि पनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको विसि बहिुषीय िम्झौता गनुि पने खरिद कािबाहीमा 
प्रयोग गनि िवकने छैन। 

 

७०. उत्पादक िा असिकृत सबके्रताद्वािा सनिारित दिमा (क्ट्याटलग िवपङ्ग) विसिबाट गरिने खरिदको 
कायिविसििः (१) कम्पनीले हेभी इजक्ट्िपमेण्ट, ििािी िािन, औजाि, मेसिनिी उपकिर् जस्ता 
आिश्यक पने यन्त्र िा यस्तै अन्य याजन्त्रक मालिामानहरू त्यस्तो िमान स्तिको मालिामान 
उत्पादन िा वितिर् गने उत्पादक कम्पनी िा त्यिको आसिकारिक सबके्रतालाई कम्तीमा िात 
ददनदेजख बढीमा पन्र ददनिम्मको सलजखत िूचना ददई प्रसतस्पिाि गिाई खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम िूचना प्राप्त भएपसछ त्यस्ता मालिामान सबक्री गनि चाहने 
उत्पादक कम्पनी िा त्यिको आसिकारिक सबके्रताले उत्पादनको आसिकारिक स्पेजशवफकेशन, 

गरु्स्ति, मूल्य ि िवुििा िवहतको विििर् (क्ट्याटलग िा ब्रोिि) िंलग्न िाखी कम्पनीमा सनिेदन 
दताि गिाउन ुपनेछ।  

ति, यििी सनिेदन दताि गदाि बोलपत्र जमानत आिश्यक पने छैन।  

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम दताि भएको उत्पादक कम्पनी िा त्यिको आसिकारिक 
सबके्रताले पेश गिेको स्पेजशवफकेशन, गरु्स्ति, मूल्य ि िवुििा िवहतको विििर् (क्ट्याटलग िा 
ब्रोिि) हेिी िमान स्पेजशवफकेशन ि गरु्स्ति भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कम्पनी िा त्यिको 
आसिकारिक सबके्रताको िूची तयाि गनुि पनेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको िूचीको आिािमा खरिद गरिने मालिामानको परिमार् 
खोली उत्पादक िा असिकृत सबके्रताबाट तोवकएको मूल्य ि िवुििा मध्ये मूल्यमा छुट िा 
िवुििामा थप हनु िक्ट्न ेविििर् िवहतको आसथिक प्रस्ताि माग गनुि पनेछ।  

(५) उपविसनयम (४) बमोजजमको प्रस्ताि प्राप्त भएपसछ मूल्यमा पाइने छुट ि िवुििामा 
हनुे थप िमेतको आिािमा यि विसनयम बमोजजम मूल्याङ्कन गिी न्यूनतम मूल्यावङ्कत िािभतू 
प्रभािग्राही प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुि पनेछ।  

(६) उपविसनयम (५) बमोजजम छनौट भएको प्रस्तािदातािँग यि विसनयमािली बमोजजम 
कायििम्पादन जमानत सलई खरिद िम्झौता गनुि पनेछ।  

(७) उपविसनयम (१) बमोजजमको विसि बहिुषीय िम्झौता गनुि पने खरिद कािबाहीमा 
प्रयोग गनि िवकने छैन। 
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७१. िीसमत बोलपत्र (सलसमटेड टेण्डरिङ्ग) विसिबाट गरिने खरिदको कायिविसििः (१) कम्पनीले िीसमत 
मात्रामा उपलव्ि भएको िा हनु ेकुनै मालिामान, सनमािर् कायि, पिामशि िेिा िा अन्य िेिा खरिद 
गनुि पिेमा त्यस्तो प्रकृसतको आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकहरू तीन िा 
िो भन्दा कम िङ्ख्यामा उपलब्ि भएको अिस्था यकीन गिी त्यस्ता आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकहरू बीच मात्र प्रसतस्पिाि हनुे गिी पन्र ददनको बोलपत्र 
आव्हानको िूचनाको माध्यमद्वािा बोलपत्र िा प्रस्ताि माग गिी खरिद गनि िक्ट्नछे।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको विसि बहिुषीय िम्झौता गनुि पने खरिद कािबाहीमा 
प्रयोग गनि िवकने छैन।  

 

७२. नयाँ सलने पिुानो ददन े(बाइव्याक मेथड) विसिबाट गरिन ेखरिद कायिविसििः (१) कम्पनीले आफ्नो 
स्िासमत्िमा िहेको कुनै ििािी िािन, औजाि, मेसिनिी उपकिर्, यन्त्र िा यस्तै प्रकृसतका अन्य 
मालिामानका उत्पादक कम्पनीले तोकेको िािेण्टी िा ग्यािेण्टीका िमयिीमा अिसि पूिा भएपसछ 
ममित िम्भाि गिी िञ् चालनमा ल्याउँदा लागत प्रभािकािी नहनु े ि त्यस्तो उत्पादक कम्पनीले 
तोकेको मापदण्ड बमोजजमको परिर्ाम नददने िा पनुिः प्रयोग गनि नसमल्न ेिा औजचत्यहीन हनुे ि 
त्यस्ता मालिामान जनस्िास््य िा िाताििर्ीय दृवष्टले भण्डािर् गिी िाख् न िा सललाम गनि िमेत 
उपयिु नहनुे अिस्थाको यकीन गिी त्यस्तो पिुानो मालिामान िम्बजन्ित उत्पादक िा 
आसिकारिक सबके्रता िा आपूसतिकतािलाई वफताि ददई िोही प्रकृसतको नया ँ मालिामान िोही 
उत्पादक िा आसिकारिक सबके्रता िा आपूसतिकतािबाट िट्टापट्टा गिी सलन िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम िट्टापट्टा गदाि त्यस्तो मालिामानको उत्पादक िा 
आसिकारिक सबके्रता िा आपूसतिकताििँग पिुानो मालिामानको मूल्याङ्कन प्रस्ताि सलई नया ँ
मालिामानको सनिािरित सबक्री मूल्यमा पिुानो मालिामानको मूल्यावङ्कत िकम कट्टा गिी खरिद 
िम्झौता गिी खरिद गनुि पनेछ। 

(३) यि विसि प्रयोजनको लासग खरिद गरिन े नयाँ मालिामान िावष्ट्रय िा 
अन्तिािवष्ट्रयस्तिमा मान्यता प्राप्त िंस्थाबाट गरु्स्ति प्रमाजर्त भएको हनु ुपनेछ। 

(४) उपविसनयम (२) बमोजजम खरिद िम्झौता गदाि खरिद हनुे नया ँ मालिामानको 
जीिनचक्र पश् चात ् यि विसि प्रयोग गिी पनुिः िट्टापट्टा गनि िवकने िा निवकने कुिा खलुाउन ु
पनेछ। 

(५) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद गदाि पिुानो मालिामान ि बजािमा 
उपलब्ि नयाँ मालिामानको िूची तयाि गिी प्रमखु कायिकािी असिकृतको स्िीकृसत सलएि मात्र 
खरिद गनुि पनेछ। 

 

७३. स्िदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रसतस्पिाि गिाई खरिद गरिनेिः (१) विसनयम ६८ बमोजजम 
एक चिर्को खलुा बोलपत्र आव्हान गदाि दईु किोड रूपैयाँभन्दा बढी ि एक अबि रूपैयाँिम्मको 
लागत अनमुान भएको सनमािर् कायिको खरिदमा अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्र बाहेक िावष्ट्रयस्तिको 
खलुा बोलपत्रको माध्यमद्वािा स्िदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रसतस्पिाि गिाई खरिद गनुि 
पनेछ।  
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद गनुि पदाि प्राविसिक ि आसथिक प्रस्ताि दईु अलग 
अलग खाममा िाखी सिलबन्दी गिी प्रत्येक खामको बावहि कुन प्रस्ताि हो स्पष्ट रूपले उल्लेख 
गिी दबैु प्रस्तािलाई अको छुटै्ट बावहिी खाममा सिलबन्दी गिी बोलपत्र पेश गनुि पने व्यहोिा 
बोलपत्र आव्हानको िूचना ि बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा खलुाउन ुपनेछ।  

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम बोलपत्र िम्बन्िी कागजात तयाि गदाि प्राविसिक 
प्रस्तािका लासग विसनयम ६२, ६३, ६५ ि ६६ बमोजजमको प्राविसिक तथा आसथिक ि वििीय 
िमता प्रमाजर्त गने योग्यताको आिाि उल्लेख गनुि पनेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको प्राविसिक प्रस्ताि विसनयम १०४ बमोजजमको 
प्रवक्रयाबाट खोली विसनयम १०५, १०६, १०७, १०८ ि १०९ बमोजजम पिीिर् गिी िािभतू 
रूपमा प्रभािग्राही बोलपत्र सनिाििर् गनुि पनेछ।  

(५) उपविसनयम (४) बमोजजमको योग्यताको िबै आिािमा िफल हनुे बोलपत्र िािभतू 
रूपमा प्रभािग्राही बोलपत्र मासननेछ ि त्यस्तो िफल िबै बोलपत्रदाताहरूलाई आसथिक प्रस्ताि 
खोल्ने स्थान, समसत ि िमय उल्लेख गिी िो समसत ि िमयमा उपजस्थत हनु कम्तीमा िात ददनको 
अिसि ददई िूचना गनुि पनेछ।  

(६) उपविसनयम (४) बमोजजम प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गदाि योग्यताका आिािमा 
अिफल हनु ेिबै बोलपत्रदाताहरूको आसथिक प्रस्ताि िम्बजन्ित बोलपत्रदाताहरूलाई वफताि गनुि 
पनेछ।  

(७) उपविसनयम (४) बमोजजम िफल बोलपत्रदाताहरूको आसथिक प्रस्ताि खोली विसनयम 
१०५, १०६ ि १०९ बमोजजम आसथिक तथा विशेष मूल्याङ्कन गिी न्यूनतम मूल्यावङ्कत िािभतू 
रूपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको छनौट गनुि पनेछ। 

 

७४. िंयिु उपक्रमबाट िहभागी हनुपुनेिः (१) ऐन ि यि विसनयमािली बमोजजम आव्हान गरिएको 
एक अबि रूपैयाँभन्दा बढी पाँच अबि रूपैयाँिम्मको लागत अनमुान भएको सनमािर् कायि िम्बन्िी 
अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्रमा िहभागी हनु चाहन ेविदेशी फमि, िंस्था िा कम्पनीले स्िदेशी फमि, 
िंस्था िा कम्पनीिँग िंयिु उपक्रम गिी िहभागी हनु ुपनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको खरिद कािबाहीमा विसनयम ७३ को व्यिस्था लागू 
हनुेछ। 

 

७५. सनमािर् कायिको आसथिक प्रस्ताि माग गिी खरिद गने कायिविसििः (१) ऐनको दफा ५९ को 
उपदफा (७) बमोजजम खरिद िम्झौता अन्त्य भई िोही दफाको उपदफा (९) बमोजजम त्यस्तो 
सनमािर् कायि पनुिः खरिद गनुि पदाि विसनयम १०६ बमोजजम छनौट भएका बोलपत्रदाताहरुलाई 
पन्र ददनको म्याद ददई आसथिक प्रस्ताि माग गिी खरिद गनि िवकनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद गनुि पदाि सिलबन्दी आसथिक प्रस्ताि मात्र पेश गनुि 
पने व्यहोिा बोलपत्र आव्हानको िूचना ि बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा खलुाउन पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको बोलपत्र आव्हान गनुि अगािै बोलपत्र िम्बन्िी 
कागजात तयाि गदाि खरिद िम्झौता अन्त्य हुँदाको िमयिम्म सडजाइन िा लागत अनमुान 



36 

 

बमोजजम िम्पन्न भइिकेका कायिहरु कट्टा गिी बाकँी कामको लासग आिश्यकता अनिुािको 
सडजाइन िा लागत अनमुान परिमाजिन गिाई स्िीकृत भएको हनु ुपनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) बमोजजमको आसथिक प्रस्ताि विसनयम १२४ बमोजजमको 
प्रवक्रयाबाट खोली आसथिक तथा विशेष मूल्याङ्कन गिी न्यूनतम मूल्यावङ्कत िािभतू प्रभािग्राही 
बोलपत्र छनौट गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (१) बमोजजमको आसथिक प्रस्तािबाट गरिने खरिदमा बोलपत्र िा प्रस्ताि 
िम्बन्िी अन्य कायिविसि यि विसनयमािलीमा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ। 

 

७६. पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गनुि पने कुिािः पूिियोग्यता सनिाििर् गिी बोलपत्र 
आव्हान गने भएमा कम्पनीले बोलपत्र आव्हान गनुि अजघ पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात तयाि 
गनुि पनेछ। त्यस्तो पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजातमा देहायका विषय उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तावित कामको लासग आिश्यक पने योग्यता ि िंयिु उपक्रमको हकमा 
िाझेदािको योग्यता, 

(ख) प्रस्तािदाताले आफ्नो योग्यता ि ग्राह्यता पवुष्ट गनि पेश गनुि पने कागजात ि 
जानकािी, 

(ग) मालिामान िा सनमािर् कायिको छुट्टाछुटै्ट िमूह िा प्याकेज बनाई खरिद गनुि पने 
भएमा त्यस्तो िमूह िा प्याकेज, 

(घ) प्रस्ताि तयाि गने तरिका, 
(ङ) पूिियोग्यताको प्रस्ताि मूल्याङ्कन गने प्रवक्रया, 
(च) खरिद िम्झौताका मखु्य मखु्य शति, 
(छ) िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलय ि िसमसतले पूिियोग्यता िम्बन्िी 

कागजातमा उल्लेख गनुि पने भनी िमय िमयमा सनिाििर् गिेका अन्य विषय, ि 

(ज) पूिियोग्यताको प्रस्ताि पेश गने तरिका, स्थान, अजन्तम समसत ि िमय। 

 

७७. पूिियोग्यताको आिाि स्िीकृत गिाउन ु पनेिः कम्पनीले पूिियोग्यताको प्रस्ताि आव्हान गनुि अजघ 
विसनयम ६२, ६३, ६४ िा ६५ बमोजजम सनिािरित पूिियोग्यताका आिाि प्रमखु कायिकािी 
असिकृतबाट स्िीकृत गिाउन ुपनेछ। 

 

७८. पूिियोग्यताको कागजात उपलब्ि गिाउन ु पनेिः (१) कम्पनीले पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात 
तयाि गनि लागेको खचिको आिािमा इच्छुक व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीबाट देहाय 
बमोजजमको दस्तिु सलई पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात उपलव्ि गिाउन ुपनेछिः- 

(क)  दईु किोड रूपैयाँभन्दा बढी दश किोड रूपैयाँिम्मको लासग पाँच हजाि रूपैयाँ, 
(ख)  दश किोड रूपैयाँभन्दा बढी पच्चीि किोड रूपैयाँिम्मको लासग दश हजाि 

रूपैयाँ,  
(ग)  पच्चीि किोड रूपैयाँभन्दा बढी जसतिकैु िकमका लासग पन्र हजाि रूपैयाँ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको कागजातमा प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजले 
तोकेको कमिचािीको दस्तखत ि कायािलयको छाप लागेको हनु ुपनेछ।  
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(३) पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात कम्पनी िा कम्पनीले तोकेको दईु िा दईु भन्दा बढी 
अन्य सनकायबाट उपलब्ि गिाउन िवकनेछ। 

 

७९. योग्य आिेदकको छनौटिः (१) मूल्याङ्कन िसमसतले पूिियोग्यताको आिेदकद्वािा पूिियोग्यता 
िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत योग्यताको प्रत्येक आिाि पूिा गिे नगिेको विषयमा आिश्यक 
पिीिर् गनुि पनेछ। त्यििी पिीिर् गदाि योग्यताको िबै आिाि पूिा गने आिेदक योग्यता 
पिीिर्मा छनौट भएको मासनन े ि िबै योग्यताको आिाि पूिा नगने आिेदक छनौट नभएको 
मासनन्छ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको पिीिर्मा छनौट भएको पूिियोग्यताको आिेदक 
िम्बजन्ित खरिद कािबाहीको लासग बोलपत्र पेश गनि योग्य भएको मासननछे। 

 

८०. प्रसतिेदन पेश गनुि पनेिः (१) मूल्याङ्कन िसमसतले विसनयम ७९ बमोजजम गिेको पिीिर्को विस्ततृ 
विश् लेषर् िवहतको प्रसतिेदन तयाि गिी मूल्याङ्कन कायि शरुु गिेको समसतले पन्र ददनसभत्रमा प्रमखु 
कायिकािी असिकृत िमि पेश गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको प्रसतिेदनमा मूल्याङ्कन िसमसतले देहायका कुिा खलुाउन ु
पनेछिः– 

(क) आिेदकको नाम ि ठेगाना, 
(ख) आिेदकको योग्यताको प्रत्येक आिाि पवुष्ट गने कागजात, 

(ग) तासलका आिश्यक भए त्यस्तो तासलका, 
(घ) िंयिु उपक्रमको रूपमा प्रस्ताि पेश गरिएको भए िंयिु उपक्रम िम्बन्िी 

कागजात पूर्ि भए िा नभएको ि त्यस्तो उपक्रमको प्रत्येक िाझेदािको वहस्िा ि 
दावयत्ि,  

(ङ) मालिामान िा सनमािर् कायिको छुट्टाछुटै्ट िमूह िा प्याकेज बनाई खरिद गनुि पने 
भएमा त्यस्तो िमूह ि प्याकेजको पिीिर् गनि अपनाइएको प्रवक्रया तथा त्यस्तो 
िमूह ि प्याकेजको खरिद कािबाहीमा भाग सलनको लासग छनौट भएको 
आिेदक, 

(च) आिेदक छनौट हनु ुिा नहनुकुो कािर्। 

 

८१. बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख गनुि पने कुिािः कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा 
आिश्यकता अनिुाि देहायका विषय उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तावित कामको योजना, नक्ट्िा, 
(ख) सबल अफ क्ट्िाजन्टवटज, 

(ग) मालिामानको परिमार्, 

(घ) बोलपत्रदाताले गनुि पने भैपरि आउने काम, 

(ङ) मालिामान आपूसति गने ि सनमािर् कायि िम्पन्न गने िमय, 

(च) िािेण्टी तथा ममित िम्भाि िम्बन्िी व्यिस्था, 
(छ) बोलपत्रदाताले प्रदान गनुि पने आिश्यक तासलम ि िपुिीिेिर्को वकसिम ि 

परिमार्, 
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(ज) आपूसति गरिन ेमालिामान िा जगेडा पाटिपूजािहरु नयाँ ि िक्कली हनु ुपने विषय, 

(झ) प्रस्तावित खरिदको लासग आिश्यक पने िकम प्राप्त हनुे स्रोत, 

(ञ)  िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयले सनिाििर् गिेका अन्य कुिाहरु। 
 

८२. भेदभाि गनि नहनुेिः (१) कम्पनीले खरिद कािबाहीमा बोलपत्रदातालाई सनजको िावष्ट्रयताको 
आिािमा भेदभाि गनुि हुँदैन। 

(२) बोलपत्र िम्बन्िी कागजात बमोजजम आिश्यक पने कुनै सलखत बोलपत्रदाताले प्राप्त 
गनि निकेको अिस्थामा सनजले पेश गिेको त्यस्तो सलखत ििहको अन्य सलखतलाई कम्पनीले 
मान्यता ददन ुपनेछ। 

 

८३. एजेण्टको विििर् उल्लेख गनुि पनेिः (१) विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गदाि नेपालमा 
आफ्नो एजेण्ट सनयिु गिेको िहेछ भने सनजले त्यस्तो एजेण्टको िम्बन्िमा देहायका विििर् 
उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क)  एजेण्टको नाम ि ठेगाना, 
(ख)  एजेण्टले पाउने कसमशनको अङ्क, मरुाको वकसिम ि भिुानीको तरिका, 
(ग)  एजेण्टिँगको अन्य कुनै शति, 
(घ)  स्थानीय एजेण्ट भए सनजको स्थायी लेखा नम्बि दताि प्रमार्पत्रको प्रमाजर्त 

प्रसतसलवप ि सनजले एजेण्ट हनु स्िीकाि गिेको पत्र। 

(२) विदेशी बोलपत्रदाताको तफि बाट एजेण्टले बोलपत्र पेश गदाि उपविसनयम (१) को 
खण्ड (ख) ि (ग) मा उजल्लजखत कुिा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गनुि पनेछ। 

(३) विदेशी बोलपत्रदाताले उपविसनयम (१) मा उजल्लजखत कुिा स्पष्ट रुपमा नखलुाएमा 
िा स्थानीय एजेण्ट नभएको भनी बोलपत्र पेश गिेकोमा पसछ एजेण्ट भएको प्रमाजर्त भएमा िा 
एजेण्टलाई ददन ेकसमशन कम उल्लेख गिेकोमा पसछ एजेण्टले बढी कसमशन सलएको प्रमाजर्त 
भएमा कम्पनीले त्यस्तो बोलपत्रदातालाई कालोिूचीमा िाख् न विसनयम १७१ बमोजजम िाििजसनक 
खरिद अनगुमन कायािलयमा लेखी पठाउन ुपनेछ। 

 

८४. बोलपत्रदाताको ग्राह्यता िम्बन्िी आिाि ि कागजात िमािेश गनुि पनेिः (१) कम्पनीले बोलपत्र 
िम्बन्िी कागजातमा बोलपत्रदाताको ग्राह्यता (ईसलजजविसलटी) को आिाि तथा त्यस्तो आिाि 
प्रमाजर्त गनि बोलपत्रदाताले पेश गनुि पने कागजातको प्रसतसलवप िमेत िमािेश गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) मा उजल्लजखत कागजात देहाय बमोजजम हनुेछनि्ः- 
(क) फमि, िंस्था िा कम्पनी दतािको प्रमार्पत्र, 

(ख) व्यििाय दतािको ईजाजतपत्र, 

 स्पष्टीकिर्िः यि खण्डको प्रयोजनको लासग “व्यििाय दतािको इजाजतपत्र” 
भन्नाले सनमािर् व्यििायीले सनमािर् व्यििाय िञ् चालन गने उद्देश्यले सनमािर् 
व्यििायी िम्बन्िी प्रचसलत कानून बमोजजम प्राप्त गिेको प्रमार्पत्र िम्झन ुपछि। 

(ग) मूल्य असभिृवि कि दताि प्रमार्पत्र ि स्थायी लेखा दताि नम्बि (प्यान) प्रमार्पत्र, 
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(घ) कम्पनीले तोकेको अिसििम्मको आन्तरिक िाजस्ि विभागबाट प्राप्त कि चिुा 
गिेको प्रमार्पत्र िा कि विििर् पेश गिेको कागजात िा आय विििर् पेश गनि 
म्याद थप भएको सनस्िा िा प्रमार्। 

(ङ) बोलपत्रदाताले खरिद कािबाहीमा भाग सलन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद 
कािबाहीमा आफ्नो स्िाथि नबाजझएको ि िम्बजन्ित पेशा िा व्यििाय िम्बन्िी 
किूिमा आफूले िजाय नपाएको भनी सलजखत रुपमा गिेको घोषर्ा, 

(च) कम्पनीले आिश्यक ठानेको अन्य कागजात,  

(३) उपविसनयम (२) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन गैिबासिन्दा बोलपत्रदाताले 
िो उपविसनयमको खण्ड (ग) ि (घ) बमोजजमको कागजात पेश गनुि पने छैन।   

(४) बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उपविसनयम (२) बमोजजमका कागजात उल्लेख गनि 
छुटेमा िा स्पष्ट रुपमा उल्लेख नभएमा िा अन्य कुनै कुिा िंशोिन गनुि पिेमा कम्पनीले बोलपत्र 
पेश गने अिसिसभतै्र िावष्ट्रयस्तिको दैसनक पसत्रकामा ि िेबिाइटका माध्यमबाट प्रकाशन गिी 
त्यस्ता कागजात उल्लेख गनि, स्पष्ट गनि िा िंशोिन गनि िक्ट्नेछ।  

ति, यििी िूचना प्रकाशन गदाि बोलपत्रदातालाई बोलपत्र पेश गनि थप िमय आिश्यक 
पने भएमा बोलपत्र पेश गने अजन्तम िमय िमेत बढाउन ुपनेछ।  

(५) उपविसनयम (१) ि (२) बमोजजमका कागजात पेश नगने बोलपत्रदाताको बोलपत्र 
उपि कािबाही हनु ेछैन। 

 

८५. बोलपत्रको भाषािः (१) यि विसनयमािलीमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक पूिियोग्यता िम्बन्िी 
कागजात, बोलपत्र िम्बन्िी कागजात, प्रस्ताि आव्हान िम्बन्िी कागजात, पूिियोग्यता, बोलपत्र िा 
प्रस्ताि आव्हानको िूचना ि खरिद िम्झौता िम्भि भएिम्म नेपाली भाषामा ि िम्भि नभए 
अंग्रजेी भाषामा तयाि गनुि पनेछ। 

(२) बोलपत्रदाताले नेपाली िा अंग्रजेी दबैु भाषामा लेजखएको खरिद िम्बन्िी कागजात िा 
मदुरत िामग्री पेश गनि िक्ट्नछेन।्  

ति, त्यस्तो कागजात िा मदुरत िामग्रीको िम्बजन्ित अंश िम्बजन्ित देशको आसिकारिक 
िंस्थाबाट अंग्रजेी भाषामा अनिुाद गरिएको हनु ु पनेछ ि त्यस्तो कागजात िा मदुरत िामग्री ि 
त्यििी अनिुाददत अंशमा लेजखएको कुिामा कुनै दद्ववििा भएमा अनिुाददत अंश मान्य हनुेछ। 

 

८६. मालिामानको प्राविसिक विििर्मा उल्लेख गनुि पने कुिािः बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा 
मालिामानको प्राविसिक विििर् उल्लेख गदाि कम्पनीले आिश्यकता अनिुाि देहायका विषय 
उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तावित कामको योजना, नक्ट्िा ि सडजाइन, 

(ख) सबल अफ क्ट्िाजन्टवटज, 

(ग)  मालिामानको िान्दसभिक भौसतक तथा ििायसनक विशेषता, अपेजित कायििम्पादन 
िम्बन्िी विशेषता, 

(घ)  प्राविसिक बनािट (कन्फीगिेुशन) 
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(ङ)  मालिामानको आय ु अिसिभिको लासग आिश्यक पने जगेडा पाटिपूजाि ि 
उजल्लजखत िेिा उपलब्ि हनु ेिा नहनुे, 

(च)  बोलपत्रका िाथ पेश गनुि पने मालिामानको विििर्ात्मक पजुस्तका िा नमूना, 
(छ)  अपेजित कायििम्पादन तथा गरु्स्ति प्रत्याभसूतको विििर्, 

(ज)  िािेण्टी तथा ममित िम्भाि िम्बन्िी व्यिस्था, 
(झ)  मालिामानबाट िाताििर्मा कुनै प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभाि ि त्यस्तो प्रभाि 

कम गनि अपनाउन ुपने मापदण्ड, 

(ञ)  आपूसति भएको मालिामान बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भएको 
स्पेजशवफकेशन बमोजजमको भए नभएको विषय पिीिर् गनि अपनाइन ेमापदण्ड ि 
तरिका, ि 

(ट)  कम्पनीले सनिाििर् गिेको अन्य आिश्यक विषयहरु। 

 

८७. सनमािर् कायिको प्राविसिक विििर्मा उल्लेख गनुि पने कुिािः बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा सनमािर् 
कायिको प्राविसिक विििर् उल्लेख गदाि कम्पनीले आिश्यकता अनिुाि देहायका विषयहरु 
उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क)  प्रस्तावित सनमािर् कायिको कायििेत्र ि उद्देश्य, 

(ख)  सनमािर्स्थलको भौसतक प्रकृसत ि अिस्था, 
(ग)  प्रस्तावित सनमािर् कायिको सडजाइन, सनमािर्, उपकिर् जडान (इिेक्ट्शन), उत्पादन, 

जडान (इन्स्टलेशन) जस्ता कायिको विििर्, 

(घ)  सनमािर् कायिको हिेक एकाई (आईटम)को अनमुासनत परिमार् भएको सबल अफ 
क्ट्िाजन्टवटज, 

(ङ)  सनमािर् कायिबाट िाताििर्मा प्रभाि पने भए त्यस्तो प्रभािको विििर् ि त्यस्तो 
प्रभाि कम गनि अपनाउन ुपने मापदण्ड, 

(च)  मेकासनकल, स्यासनटिी तथा प्लजम्बङ्ग ि विद्यतु जडान िम्बन्िी काम िमेत गनुि 
पने भए िो काम िम्बन्िी विशेष प्राविसिक स्पेजशवफकेशन, 

(छ)  आपूसति गनुि पने उपकिर् ि पाटिपूजािको विस्ततृ विििर्, 

(ज)  अपेजित कायििम्पादन िा गरु्स्तिको प्रत्याभसूत िम्बन्िी विििर्, 

(झ)  सनमािर् कायिको विसभन्न चिर्मा गरिने सनिीिर् तथा पिीिर्, 

(ञ)  कायि िम्पन्न पिीिर् (कम्प्लीिन टेष्ट), 
(ट)  सनमािर् कायि िम्पन्न भएपसछ सनमािर् व्यििायीले उपलब्ि गिाउन ुपने प्राविसिक 

कागजात, सनमािर् भए बमोजजमको दरुुस्त (एज सबल्ट) नक्ट्िा ि आिश्यकता 
अनिुाि उपकिर् िञ् चालन पजुस्तका (अपिेवटङ्ग म्यानअुल), 

(ठ)  सनमािर् कायि स्िीकाि गनिको लासग कम्पनीले गनुि पने सनिीिर् ि कायििम्पादन 
(पिफिमेन्ि) पिीिर्, 

(ड)  सनमािर् कायि प्रािम्भ ि िम्पन्न गने िमयको कायितासलका, ि 

(ढ)  कम्पनीले सनिाििर् गिेको अन्य आिश्यक विषयहरु। 
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८८. अन्य िेिाको विििर्मा उल्लेख गनुि पने कुिािः बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा अन्य िेिाको 
विििर् उल्लेख गदाि आिश्यकता अनिुाि देहायका विषयहरु खलुाउन ुपनेछिः- 

(क) िेिाको प्रयोजन ि कायििेत्र, 

(ख) अपेजित कायििम्पादन, िेिाप्रदायकले प्रदान गनुि पने काम ि िेिा, 
(ग) बोलपत्रदाताले बोलपत्र िाथ उपलब्ि गिाउन ु पने विििर्ात्मक पजुस्तका िा 

नमूना, 
(घ)  िेिाप्रदायकले पालना गनुि पने शति, 
(ङ)  िेिाप्रदायकले प्रदान गिेको िेिा मूल्याङ्कन गने आिाि ि तरिका, 
(च)  काम िा िेिाको गरु्स्ति पिीिर् ि सनिीिर्, 

(छ)  कायििम्पादन ि गरु्स्ति प्रत्याभसूतको विििर्, 

(ज)  िेिाप्रदायकले प्रदान गनुि पने तासलम ि िपुिीिेिर्को वकसिम ि परिमार्, ि 

(झ) कम्पनीले सनिाििर् गिेका अन्य आिश्यक विषयहरु। 

 

८९. बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा िमािेश गनुि पने कागजातिः कम्पनीले खरिद गरिने मालिामान, 

सनमािर् कायि िा अन्य िेिाको प्रकृसतलाई विचाि गिी बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा आिश्यकता 
अनिुाि देहायका कागजात िमािेश गनुि पनेछिः- 

(क) बोलपत्र सनदेजशका तथा बोलपत्र फािाम, 

(ख) बोलपत्र जमानतको ढाँचा, 
(ग) कायििम्पादन जमानतको ढाँचा, 
(घ) पेश्की भिुानी जमानतको ढाँचा, 
(ङ) खरिद िम्झौताको शति ि नमूना, 
(च) स्पेजशवफकेशन ि नक्ट्िा, 
(छ) कायि प्रािम्भ ि िम्पन्न गने िमयको कायितासलका, भिुानी गरिने मरुा, िामग्री 

उपलव्ि हनु िक्ट्ने स्रोत ि स्थान,  

(ज) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) बमोजजमको विििर्, 

(झ) बोलपत्रिाथ पेश गरिएका कागजातको िैिताको विषयमा िम्बजन्ित बोलपत्रदाता 
जजम्मेिाि हनु ेविषय, ि 

(ञ) कम्पनीले आिश्यक ठानेका अन्य आिश्यक कागजात। 

 

९०. बोलपत्र तयाि गनि ि पेश गने सनदेशनिः (१) कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा बोलपत्र 
तयाि गने ि पेश गने सनदेशन ददँदा देहायका विषयमा सनदेशन ददन िक्ट्नछेिः- 

(क) बोलपत्र तयाि गने भाषा, 
(ख) अन्तिािवष्ट्रय व्यापािमा प्रयिु हनु े शव्दािली ईन्टिनेशनल कमसिियल टमिि ्

(ईन्कोटमिि)् बमोजजम मूल्य असभव्यि गने तरिका, 
(ग) िंयिु उपक्रम बािे आिश्यक जानकािी, 
(घ) बोलपत्रदाताले बोलपत्र िाथ पेश गनुि पने कागजातको िूची, 
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(ङ) बोलपत्रदाताले कम्पनी िमि पेश गनुि पने मालिामानको नमूना ि नमूनाको 
िङ्ख्या, 

(च) मालिामान खरिदको हकमा मालिामानको सनमािताले सिफारिि गिेको त्यस्तो 
मालिामानको जगेडा पाटिपूजािहरुको िूची तथा सनजिँग िहेको प्रत्येक पाटिपूजािको 
मौज्दात परिमार्, प्रसत एकाई मूल्य ि खरिद िम्झौताको अिसि िमाप्त भएपसछ 
त्यस्तो पाटिपूजािको मूल्य बढ्ने नबढ्ने िम्बन्िी विषय उल्लेख गनुि पने िा नपने, 

(छ) बोलपत्रदाताले आपूसति गने मालिामानको उत्पादक, उत्पादन भएको देश, ब्राण्ड, 

मोडल ि क्ट्याटलग नम्बि बोलपत्रमा खलुाउन ुपने, 

(ज) खरिद कािबाहीका िम्बन्िमा बोलपत्रदाताले कम्पनीिगँ कुनै कुिा बझु्न पिेमा 
त्यस्तो विषय स्पष्ट गनि कम्पनीबाट तोवकएको िम्पकि  कमिचािीको नाम, पद, 
ठेगाना तथा इमेल ठेगाना, 

(झ) बोलपत्रदाताले खरिद िम्झौता बमोजजम कम्पनीका कमिचािीलाई तासलम प्रदान 
गनुि पने भए िा त्यस्तो सनकायलाई प्रविसि हस्तान्तिर् गनुि पने भए िो िम्बन्िी 
विषय, 

(ञ) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोजजम प्राविसिक िमता 
गर्ना नहनु ेकुिा, 

(ट) दाजखला भएका बोलपत्र स्िीकृत िा अस्िीकृत गने असिकाि कम्पनीमा ििुजित 
िहेको व्यहोिा, ि 

(ठ) कम्पनीले आिश्यक ठानेका अन्य आिश्यक कुिा। 

 

९१. बोलपत्र िम्बन्िी कागजात स्िीकृत गनुि पनेिः बोलपत्र िम्बन्िी कागजात, प्रस्ताि आव्हान तयाि 
भएपसछ त्यस्तो कागजात प्रमखु कायिकािी असिकृतले स्िीकृत गनुि पनेछ। 

 

९२. बोलपत्र िम्बन्िी कागजातको दस्तिुिः (१) बोलपत्र िम्बन्िी कागजात खरिद गनि चाहने इच्छुक 
व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीले िम्बजन्ित प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजले तोकेको 
कमिचािीको दस्तखत ि कायािलयको छाप लागेको बोलपत्र िम्बन्िी कागजात कम्पनी िा 
कम्पनीले तोकेको सनकायबाट देहाय बमोजजमको दस्तिु सतिी सलन ुपनेछिः–  

(क) तीि लाख रूपैयाभँन्दा बढी दईु किोड रूपैयाँिम्मको लासग तीन हजाि रूपैयाँ,  
(ख) दईु किोड रूपैयाँभन्दा बढी दश किोड रूपैयाँिम्मको लासग पाँच हजाि रूपैयाँ, 
(ग) दश किोड रूपैयाँभन्दा बढी पच्चीि किोड रूपैयाँिम्मको लासग दश हजाि 

रूपैयाँ,  
(घ) पच्चीि किोड रूपैयाँभन्दा बढी जसतिकैु िकमका लासग बीि हजाि रूपैयाँ। 

(२) कुनै व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थाले उपविसनयम (१) बमोजजमको दस्तिु ि लाग्न े
हलुाक िा कुरियि महिलु सतिी बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा प्रस्ताि आव्हान िम्बन्िी 
कागजात पठाइददन सलजखत अनिुोि गिेमा कम्पनीले त्यस्तो व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थालाई 
हलुाक िा कुरियि माफि त बोलपत्र िम्बन्िी कागजात पठाई ददन ुपनेछ।  
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ति, त्यििी पठाउँदा त्यस्तो व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थाले बोलपत्र िम्बन्िी कागजात 
िमयमा नै प्राप्त गनि निकेमा िोको लासग कम्पनी जिाफदेही हनुेछैन। 

 

९३. बोलपत्रको िूचनामा लागत अनमुान खलुाउन ु पनेिः दईु किोड रुपैयाँिम्मको सनमािर् कायिको 
बोलपत्र आब्हानको िूचनामा लागत अनमुान िकम खलुाउन ुपनेछ। 

 

९४. बोलपत्र आव्हानको िूचनामा खलुाउन ुपने कुिािः (१) दईु किोड रुपैयाँिम्मको लागत अनमुान 
भएको सनमािर् कायिको बोलपत्र आव्हानको िूचनामा लागत अनमुान िकम खलुाउन ुपनेछ।  

(२) कम्पनीले ऐनको दफा १४ मा उजल्लजखत कुिाका असतरिि बोलपत्र आव्हानको 
िूचनामा देहाय बमोजजमका कुिा िमेत खलुाउन ुपनेछिः- 

(क)  िावष्ट्रय िा अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्रको जानकािी, 
(ख)  पूिियोग्यता, योग्यता िवहत िा योग्यता िवहत बोलपत्रको जानकािी, 
(ग)  बोलपत्र आव्हान गरिएको खरिद विसिको जानकािी, 
(घ)  विद्यतुीय बोलपत्र दाजखला गने तरिकाको जानकािी, 
(ङ)  एकमषु्ठ खरिद विसि बमोजजम लागत अनमुानको िकम, 

(च)  िीसमत बोलपत्र विसि भए त्यस्तो िीसमत बोलपत्रदातालाई ददन ुपने िूचना, 
(छ) ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोजजमको बोलपत्र भए स्िदेशी 

बोलपत्रदाताले मात्र भाग सलन पाउने कुिा, 
(ज)  ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोजजमको बोलपत्र भए स्िदेशी सनमािर् 

व्यििायीिँगको िंयिु उपक्रमले प्राथसमकता पाउने कुिा,  
(झ)  ऐन बमोजजम कालोिूचीमा पिेको व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीका िञ् चालकले 

नयाँ फमि, कम्पनी िा िंस्था खोली कािोबाि गिेको भए त्यस्ता व्यजि, फमि, 
िंस्था िा कम्पनीले बोलपत्र पेश गनि निक्ट्न ेकुिा,  

(ञ)  कम्पनीले आिश्यक ठानेका अन्य कुिाहरु। 

 

९५. सनमािर्स्थलको भ्रमर्िः (१) बोलपत्र तयाि गनि ि खरिद िम्झौता गनि आिश्यक िूचना प्राप्त गनि 
बोलपत्रदाता आफैँ  िा सनजको कमिचािी िा एजेण्टलाई आफ्नै खचिमा िम्भावित जोजखमप्रसत आफैँ  
उििदायी हनु ेगिी सनमािर्स्थलको भ्रमर् गनि गिाउन िवकनेछ। 

(२) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम सनमािर्स्थलको भ्रमर् गनि अनमुसत ददन ु पने 
भएमा त्यस्तो अनमुसत िमेत ददन ुपनेछ। 

(३) कम्पनीले बोलपत्रदातालाई सनमािर्स्थलको यथाथि जानकािी ददन विसनयम ९६ 
बमोजजम हनु ेबैठक अजघ सनमािर्स्थलको भ्रमर् गिाउन िक्ट्नेछ। 

 

९६. बोलपत्र पेश गनुि पूििको बैठकिः (१) कम्पनीले बोलपत्रदातालाई बोलपत्र िम्बन्िी कागजात, 

प्राविसिक स्पेजशवफकेशन, सनमािर्स्थल िा अन्य यस्तै विषयमा जानकािी गिाउन बोलपत्र पेश गने 
अजन्तम ददनभन्दा िावष्ट्रयस्तिको बोलपत्र आव्हानको िूचनाको हकमा कम्तीमा दश ददन ि 
अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्र आव्हानको िूचनाको हकमा कम्तीमा पन्र ददन अगािै 
बोलपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गनि िक्ट्नेछ। 
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ति, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) ि (४ख) बमोजजम पनुिः बोलपत्र आव्हानको 
िूचना गरिएको अिस्थामा बोलपत्र पेश गनुि पूििको बैठक िञ् चालन भइनिकेको भए 
बोलपत्रदातालाई पनुिः बोलपत्र िम्बन्िी कुिाहरुको थप जानकािी ददन िावष्ट्रयस्तिको बोलपत्रको 
हकमा कम्तीमा पाँच ददन ि अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्रको हकमा कम्तीमा िात ददन अगािै 
त्यस्तो बैठकको आयोजना गनि िवकनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको बैठकमा बोलपत्रदाताले कम्पनी िमि खरिद 
कािबाही िम्बन्िी कुनै प्रश् न िा जजज्ञािा िाख् न िक्ट्नछे ि त्यस्तो सनकायले प्रश् नकतािको स्रोत 
उल्लेख नगिी िबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो प्रश् न िा जजज्ञािाको जिाफ ि बैठकको माईन्यटु 
यथाशीघ्र उपलव्ि गिाउन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम भएको बैठकबाट बोलपत्र िम्बन्िी कागजातको कुनै 
प्राविसिक िा व्यापारिक पिमा हेिफेि गनुि पने देजखएमा कम्पनीले िो कागजातमा िोही बमोजजम 
िंशोिन गिी बोलपत्र िम्बन्िी कागजात खरिद गने िबै बोलपत्रदातालाई त्यस्तो िंशोिन 
गरिएको व्यहोिा त्यस्तो बैठक भएको पाँच ददनसभत्र पठाउन ुपनेछ। 

 

९७. बोलपत्र जमानतिः (१) कम्पनीले खरिदको प्रकृसत अनिुाि िबै बोलपत्रदातालाई िमान रुपले 
लागू हनु े गिी स्िीकृत लागत अनमुान िकमको दईुदेजख तीन प्रसतशत िकमको िीमासभत्र िही 
सनजश् चत िकम तोकी बोलपत्र आव्हानको िूचनामा बोलपत्रदाताले बोलपत्र िाथ पेश गने बोलपत्र 
जमानत िकम उल्लेख गनुि पनेछ। यस्तो िकम नगदै िा िाजर्ज्य बैङ्कले जािी गिेको िो िकम 
बिाबिको बोलपत्र जमानत हनु ुपनेछ। 

ति, लागत अनमुान िकम नखलु्ने िा एकाई दि मात्र खलु्ने गिी बोलपत्र आव्हान गिेको 
अिस्थामा कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात ि बोलपत्र 
आव्हानको िूचनामा बोलपत्र जमानतको लासग एकमषु्ठ िकम तोक्ट्न िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको बोलपत्र जमानतको मान्य अिसि बोलपत्रको मान्य 
अिसि भन्दा कम्तीमा तीि ददन बढीको हनु ुपनेछ। 

(३) कुनै बोलपत्रदाताले बोलपत्र आव्हान गने कम्पनीलाई कुनै खाि िाजर्ज्य बैङ्कले 
जािी गिेको बोलपत्र जमानत ग्राह्य हनुे नहनु े भने्न कुिा खलुाई ददन अनिुोि गिेमा त्यस्तो 
कम्पनीले िो िम्बन्िमा तत्कालै जिाफ ददन ुपनेछ। 

(४) विदेशी बैङ्कले जािी गिेको बोलपत्र जमानत नेपालसभत्रको िाजर्ज्य बैङ्कले 
प्रसतप्रत्याभसूत (काउन्टि ग्यािेण्टी) गिेको हनु ुपनेछ। 

(५) कम्पनीले बोलपत्रको मान्य हनुे अिसिसभत्र खरिद िम्झौता गिी िक्ट्न ुपनेछ। कुनै 
कािर्िश िो म्यादसभत्र खरिद िम्झौता गनि निवकन ेभएमा िीत पगेुका िबै बोलपत्रदाताहरूलाई 
बोलपत्रको मान्य हनु ेअिसि बढाउन पत्र पठाउन ुपनेछ। 

(६) उपविसनयम (५) बमोजजमको पत्र बमोजजम बोलपत्रको मान्य हनु ेअिसि बढाउने िा 
नबढाउने भने्न िम्बन्िमा बोलपत्रदाताले सनर्िय गनि िक्ट्नेछ। बोलपत्रको मान्य हनुे अिसि 
नबढाउने बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत गनि पाइने छैन। बोलपत्रको मान्य हनुे अिसि 
बढाउने बोलपत्रदाताले िोही बमोजजम िम्बजन्ित बैङ्कबाट मान्य अिसि िमेत थप गिी बोलपत्र 
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जमानत पेश गनुि पनेछ। यििी बोलपत्रदाताले अिसि थप गिी बोलपत्र जमानत पेश नगिेमा 
बोलपत्रको मान्य हनु ेअिसि बढाएको मासनने छैन। 

(७) कुनै बोलपत्रदाताको बोलपत्र जमानत जफत भएको अिस्थामा कम्पनीले सनजले 
िाखेको जमानत िकम आफूलाई भिुानी गनि त्यस्तो जमानत जािी गने बैङ्क िमि जमानत मान्य 
िहने अिसिसभतै्र दाबी गनुि पनेछ। 

(८) कम्पनीले यि विसनयमािली बमोजजम जफत गनुि पने बोलपत्र जमानत बाहेक अन्य 
बोलपत्र जमानत खरिद िम्झौता भएको िात ददनसभत्र िम्बजन्ित बोलपत्रदातालाई वफताि गनुि 
पनेछ। 

(९) शति िवहत पेश गिेको बोलपत्र जमानत ि प्रसतप्रत्याभसूतलाई मान्यता ददइने छैन। 

 

९८. बोलपत्र मान्य हनु ेअिसििः कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजात िा प्रस्ताि आव्हान िम्बन्िी 
कागजातमा बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्तािको मान्य हनुे अिसि उल्लेख गदाि देहाय 
बमोजजमको अिसि उल्लेख गनुि पनेछिः– 

(क)  दश किोड रुपैयाँिम्म लागत अनमुान भएको बोलपत्र िा पिामशि िेिाको 
प्रस्तािको लासग – नब्बे ददन, 

(ख)  दश किोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागत अनमुान भएको बोलपत्र िा पिामशि िेिाको 
प्रस्तािको लासग – एक िय बीि ददन। 

 

९९. बोलपत्र िा प्रस्ताि स्िीकृत गने आशयको िूचना ददन े अिसििः कम्पनीले बोलपत्र िा प्रस्ताि 
खोलेको समसतले बोलपत्र मान्य अिसिसभत्र बोलपत्र िा प्रस्ताि स्िीकृत गने आशयको िूचना 
बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदातालाई ददन ुपनेछ। 

 

१००. बोलपत्रको आिश्यक प्रसत पेश गनुि पनेिः बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले पूिियोग्यताको प्रस्ताि, 

बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि पेश गदाि पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात, बोलपत्र िम्बन्िी 
कागजात िा प्रस्ताि आव्हान िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए बमोजजमको आिश्यक प्रसत पेश 
गनुि पनेछ। 

ति, माग गरिए बमोजजमको प्रसत पेश नगिेको कािर्बाट कुनै बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदातालाई प्रसतस्पिािबाट बजञ् चत गनि पाइने छैन। 

 

१०१. दताि वकताब िाख् न ुपने ि भिपाई ददन ुपनेिः (१) कम्पनीले पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात, बोलपत्र 
िम्बन्िी कागजात िा पिामशि िेिाको प्रस्तािको सबक्री ि दतािको असभलेख छुट्टाछुटै्ट िाख् न ु
पनेछ। 

(२) बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाता आफैँ ले िा सनजको प्रसतसनसिले पूिियोग्यताको प्रस्ताि, 

बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि पेश गनि ल्याएमा कम्पनीले बजुझसलई सनजलाई समसत ि िमय 
खलेुको भिपाई ददन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम प्राप्त भएको बोलपत्रको बावहिी खाममा कम्पनीले 
उपविसनयम (१) बमोजजम दताि वकताबमा दताि भएको दताि नम्बि उल्लेख गनुि पनेछ। 
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(४) बोलपत्र सबक्री ि दताि हनुे िमय िमाप्त भएपसछ कम्पनीको प्रमखु िा सनजले 
तोकेको असिकृत कमिचािीले उपविसनयम (१) बमोजजमको वकताबमा दस्तखत गिी िो वकताब 
बन्द गनुि पनेछ। 

 

१०२. बोलपत्रको ििुिािः (१) कम्पनीले यि विसनयमािली बमोजजम प्राप्त भएको बोलपत्र िा पिामशि 
िेिाको प्रस्ताि िो बोलपत्र खोल्न ेिमय अजघ किैले खोल्न नपाउने गिी ििुजित तििले िाख् न ु
पनेछ। 

(२) कम्पनीले बोलपत्रको िाथ पेश भएको नमूनाको विशेषता बोलपत्र खोल्न ु अजघ 
िाििजसनक नहनुे गिी गोप्य ि ििुजित तरिकाले िाख् न ुपनेछ। 

 

१०३. बोलपत्र वफताि िा िंशोिनिः (१) विद्यतुीय माध्यमबाट पेश गरिने बोलपत्र िा प्रस्तािको हकमा 
बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गने अजन्तम िमयािसििम्म आिश्यकता अनिुाि िंशोिन गनि िवकनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) मा उल्लेख भएको बाहेक अन्य माध्यमबाट बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदाताले आफूले पेश गिेको बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि वफताि सलन िा िंशोिन गनि 
चाहेमा बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गनि तोवकएको अजन्तम िमय िमाप्त हनु ु भन्दा चौबीि घण्टा 
अगािै सिलबन्दी सनिेदनको खामको बावहिी भागमा देहायका कुिा उल्लेख गिी बोलपत्र वफताि िा 
िंशोिनका लासग सनिेदन ददन ुपनेछिः–  

(क)  बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्तािको विषय, 

(ख)  बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि आव्हान गने कम्पनी िा असिकािीको नाम ि 
ठेगाना, 

(ग)  बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि िंशोिन गरिएको िा वफताि माग गरिएको 
विषय, ि 

(घ)  बोलपत्र िा पिामशि िेिाको प्रस्ताि खोल्ने ददन ि िमयमा मात्र खोल्न ु पने 
व्यहोिा। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको सनिेदन एक पटक भन्दा बढी ददन पाइने छैन। 

(४) उपविसनयम (२) बमोजजमको सनिेदन तथा एक पटक िंशोिन भइिकेको बोलपत्र 
िा प्रस्ताि वफताि सलन िवकन ेछैन।  

(५) बोलपत्र िा प्रस्तािदाताले आफूले पेश गिेको बोलपत्र िा प्रस्ताि वफताि सलन िा 
िंशोिन गनुि पदाि बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गदाि जनु माध्यमबाट बोलपत्र िा प्रस्ताि पेश गिेको 
हो िोही माध्यमबाट मात्र वफताि िा िंशोिन गनि िक्ट्नेछ ि फिक माध्यमबाट पेश गिेको 
सनिेदन उपि कािबाही हनुे छैन। 

(६) उपविसनयम (२) बमोजजमको सिलबन्दी सनिेदन खाम प्राप्त हनु आएमा कम्पनीले 
त्यस्तो खाम विसनयम १०२ बमोजजम ििुजित िाख् न ुपनेछ। 

 

१०४. बोलपत्र खोल्नेिः (१) प्रमखु कायिकािी असिकृतले कम्पनीमा दताि भएका बोलपत्र िा प्रस्ताि 
विसनयम ५३ बमोजजमको खरिद असिकािीको िंयोजकत्िमा बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्न कम्तीमा 
दईु जना िदस्य िहेको िसमसत गठन गिी बोलपत्रदाता िा सनजको प्रसतसनसिको िोहििमा 
पूििसनिािरित िमयमा बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्न लगाउन ुपनेछ।  
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ति, बोलपत्रदाता िा सनजको प्रसतसनसि उपजस्थत नभएको कािर्ले मात्र बोलपत्र िा 
प्रस्ताि खोल्न बािा पने छैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम बोलपत्र खोल्न ु अजघ कम्पनीले म्याद नाघी प्राप्त हनु 
आएको बोलपत्रको खाम, बोलपत्र वफताि िा िंशोिन गनिको लासग ददइएको सनिेदनको खाम ि 
िीतपूििक दताि भएका बोलपत्रको खामलाई छुटयाई म्याद नाघी प्राप्त हनु आएको बोलपत्र नखोली 
िम्बजन्ित बोलपत्रदातालाई वफताि गनुि पनेछ। यििी वफताि गदाि िोको व्यहोिा, समसत ि िमय 
िमेत खलुाई खरिद कािबाहीको प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ।  

(३) कम्पनीले उपविसनयम (२) बमोजजम बोलपत्र वफताि गिेपसछ बोलपत्रदाताले वफताि 
गनि माग गिेको बोलपत्रको खाम खोली त्यस्तो बोलपत्रदाताको नाम पढेि िनुाउन ु पनेछ ि 
त्यिपसछ बोलपत्र िंशोिन गनिको लासग ददइएको िबै खाम खोली त्यस्ता खामसभत्र िहेको 
व्यहोिा पढेि िनुाउन ुपनेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको व्यहोिा पवढिकेपसछ दाजखला भएका बोलपत्र क्रमैिँग 
खोली त्यस्तो बोलपत्रको देहायका कुिा पढेि िनुाई िोको मचुलु्का तयाि गनुि पनेछ ि त्यस्तो 
मचुलु्कामा उपजस्थत बोलपत्रदाता िा सनजको प्रसतसनसिको दस्तखत गिाउन ुपनेछिः–  

(क)  बोलपत्रदाताको नाम ि ठेगाना,  
(ख)  बोलपत्रको कबोल अङ्क, 

(ग)  बोलपत्रमा कुनै छुट ददन प्रस्ताि गरिएको भए िोको व्यहोिा, 
(घ)  प्राविसिक स्पेजशवफकेशनको विकल्प प्रस्ताि गरिएको भए िोको कबोल अङ्क,  

(ङ)  बोलपत्र जमानत भए िा नभएको,  
(च)  अङ्क ि अििको बीच सभन्नता भए िो सभन्नताको विििर्,  

(छ)  बोलपत्र फािाम (लेटि अफ सबड) ि मूल्य िूची (प्राइि िेड्यलु) मा 
बोलपत्रदाता िा सनजका प्रसतसनसिको हस्तािि भए िा नभएको,  

(ज)  बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा िच्याइएको िा केिमेट गिेकोमा केिमेट गिी 
उल्लेख गिेको िकम ि व्यहोिा,  

(झ)  केिमेट भएको िा िच्याइएको स्थानमा बोलपत्रदाता िा सनजको प्रसतसनसिको 
हस्तािि भए िा नभएको,  

(ञ)  बोलपत्र फािाममा बोलपत्रदाताले कुनै कैवफयत उल्लेख गिेको भए िोको 
व्यहोिा ि दििेट विििर् माग गिेको भए िोको विििर्, ि  

(ट)  कम्पनीले उपयिु ठानेको अन्य आिश्यक कुिा।  

(५) यि विसनयम बमोजजम बोलपत्र खोल्दाको िमयमा बोलपत्र स्िीकृत िा अस्िीकृत 
गने सनर्िय गनि िवकन ेछैन।  

(६) उपविसनयम (१) बमोजजम बोलपत्र िा प्रस्ताि खोल्दा विसनयम ७३ ि ७४ 
बमोजजमको बोलपत्र िा प्रस्ताि भए उपविसनयम (४) बमोजजमको प्रवक्रयाबाट बोलपत्र िा 
प्रस्तािको बावहिी खाम खोली आसथिक प्रस्तािलाई नखोली छुट्याई विसनयम १०२ बमोजजम 
ििुजित िाख् न ुपनेछ। 
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१०५. बोलपत्रको पूर्िताको पिीिर्िः बोलपत्रको पूर्िताको पिीिर् गदाि मूल्याङ्कन िसमसतले देहायका 
कुिाको पिीिर् गनुि पनेछिः- 

(क)  बोलपत्रदाता व्यजिगत रुपमा िा िंयिु उपक्रमको िाझेदािको रुपमा एक 
भन्दा बढी बोलपत्रमा िंलग्न भए िा नभएको, 

(ख)  खरिद कािबाहीमा भाग सलन अयोग्य भए िा नभएको, 
(ग)  कम्पनीबाट िा कम्पनीले तोकेको अन्य सनकायबाट सबक्री भएको बोलपत्र 

िम्बन्िी कागजातमा बोलपत्र पेश भए नभएको, 
(घ)  िम्बजन्ित व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनी आफैँ ले खरिद गिेको बोलपत्र िम्बन्िी 

कागजात भिी पेश गिे िा नगिेको। 

 

१०६. बोलपत्रको मूल्याङ्कनिः (१) अन्तिािवष्ट्रयस्तिको बोलपत्रमा बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा बोलपत्रको 
मूल्य विसभन्न मरुामा उल्लेख गनि िवकन े व्यिस्था भएमा त्यस्तो बोलपत्रको मूल्यलाई िोही 
कागजातमा उल्लेख भए बमोजजमको विसनमयदि ि मरुा अनिुाि एउटै मूल्यमा परिितिन गिी 
बोलपत्रको मूल्याङ्कन ि तलुना गनुि पनेछ। 

(२) बोलपत्रको मूल्याङ्कन ि तलुना गदाि मूल्य असभिवृद्ध कि बाहेकको कबोल अङ्क 
कायम गिी तलुना गनुि पनेछ। 

(३) यि विसनयमािलीमा व्यिस्था गरिए बमोजजम बाहेक कुनै बोलपत्रदाता िा 
आसिकारिक रुपमा सनर्िय प्रवक्रयामा िंलग्न नभएको अन्य कुनै व्यजिलाई बोलपत्रको पिीिर्, 

त्यस्तो पिीिर् गने सिलसिलामा बोलपत्रदातािँग माग गरिएको जानकािी िा प्राप्त जानकािी, 
मूल्याङ्कन तथा तलुनािँग िम्बजन्ित जानकािीहरु ददन पाइन ेछैन। 

(४) मूल्याङ्कन िसमसतले मूल्याङ्कनको लासग िमािेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन गदाि 
त्यस्तो बोलपत्रको बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भएको आिाि ि तरिका बमोजजम गनुि 
पनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजम बोलपत्रको मूल्याङ्कन गदाि बोलपत्रको प्राविसिक, 

व्यापारिक ि आसथिक पिको मूल्याङ्कन गनुि पनेछ। 

(६) बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत िेत्र, गरु्स्ति, विशेषता, शति, कायििम्पादन 
िा अन्य कुनै आिश्यकतामा ताजत्िक फिक ि गम्भीि अिि नपने कम्पनीलाई स्िीकायि 
िानासतना फिक भएको बोलपत्रलाई िािभतू रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्र मासननछे ि त्यस्तो 
बोलपत्रको मूल्याङ्कन गदाि लागतमा कुनै प्रभाि पने भएमा त्यस्तो प्रभािको मूल्य िमान आिािमा 
कायम गिी बोलपत्रको कबोल अङ्कमा िमायोजन गिी बोलपत्रको मूल्यावङ्कत िकम सनकाल्न ु
पनेछ। 

(७) उपविसनयम (६) ि विसनयम १०७, १०८ ि १०९ बमोजजम सनकासलएको 
बोलपत्रको मूल्यावङ्कत िकम बोलपत्रको तलुना गने प्रयोजनको लासग मात्र प्रयोग हनुेछ ि खरिद 
िम्झौताको मूल्यमा िमािेश गनि पाइन ेछैन। 

(८) बोलपत्रको मूल प्रसत ि प्रसतसलवप प्रसतमा मूल्य िा अन्य कुनै कुिामा सभन्नता पाइएमा 
मूल प्रसतमा उल्लेख भएको मूल्य िा विषय मान्य हनुछे। 
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(९) मूल्याङ्कन िसमसतले उपविसनयम (६) बमोजजमको िानासतना फिकको मूल्य कायम 
गदाि िम्बजन्ित कामको लागत अनमुान िा प्रचसलत बजाि मूल्य िा व्याजदिको आिािमा कायम 
गनुि पनेछ। त्यस्तो लागत अनमुान, प्रचसलत बजाि मूल्य िा व्याजदि सनजश् चत नभएको अिस्थामा 
िोही आइटमको अन्य िािभतू रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रमा उल्लेख भएको मूल्यको औितका 
आिािमा कायम गनुि पनेछ। 

(१०) यि विसनयम बमोजजम कायम गरिने मूल्यको औजचत्यताको िम्बन्िमा 
बोलपत्रदातािँग पिामशि गनुि हुँदैन। 

 

१०७. बोलपत्रको प्राविसिक पिको मूल्याङ्कनिः (१) मूल्याङ्कन िसमसतले विसनयम १०६ को उपविसनयम 
(५) बमोजजम बोलपत्रको प्राविसिक पिको मूल्याङ्कन गदाि देहायका कुिाको मूल्याङ्कन गनुि पनेछिः- 

(क)  मालिामान आपूसति, सनमािर् कायि िा अन्य िेिाको िेत्र, 

(ख)  मखु्य मखु्य मालिामान, सनमािर् कायि िा अन्य िेिाको प्राविसिक स्पेजशवफकेशन ि 
कायििञ् चालन तथा कायििम्पादन (अपिेवटङ्ग एण्ड पफि मेन्ि) विशषेताहरु, ि 

(ग)  िािेण्टीको िमयािसि। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम मूल्याङ्कन गदाि बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत 
विषय ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको विषयमा कुनै सभन्नता पाइएमा मूल्याङ्कन 
िसमसतले िो सभन्नता िमेत उल्लेख गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको सभन्नताको मूल्य बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख 
भए बमोजजमको आिाि ि तरिका बमोजजम गर्ना गिी कायम गनुि पनेछ। 

 

१०८. बोलपत्रको व्यापारिक पिको मूल्याङ्कनिः (१) विसनयम १०७ बमोजजम बोलपत्रको प्राविसिक 
पिको मूल्याङ्कन भएपसछ मूल्याङ्कन िसमसतले त्यस्तो बोलपत्रको विसनयम १०६ को उपविसनयम 
(५) बमोजजम व्यापारिक पिको मूल्याङ्कन गदाि देहायका विषयको मूल्याङ्कन गनुि पनेछिः- 

(क) मालिामान, सनमािर् कायि िा अन्य िेिा आपूसति िा िम्पन्न गने अिसि, 

(ख) भिुानीको शति, 
(ग) बोलपत्रदाताले िमयमा काम िम्पन्न नगिे बापत सतनुि पने पूििसनिािरित िसतपूसति 

तथा िमय अगािै कायि िम्पन्न गिे बापत पाउने बोनि, 

(घ)  प्रत्याभसूत िम्बन्िी बोलपत्रदाताको दावयत्ि, 

(ङ)  बोलपत्रदाताले पूिा गनुि पने दावयत्ि, 

(च)  बोलपत्रदाताले प्रस्तावित खरिद िम्झौतामा अन्य कुनै शति थप गिेको भए त्यस्तो 
शति। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम मूल्याङ्कन गदाि बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत 
विषय ि बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको विषय जाचँी कुनै सभन्नता पाइएमा मूल्याङ्कन 
िसमसतले िो सभन्नता िमेत उल्लेख गनुि पनेछ। 

(३) मूल्याङ्कन िसमसतले उपविसनयम (२) बमोजजमको सभन्नताको मूल्य कायम गदाि 
बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए बमोजजमको आिाि ि तरिका बमोजजम गर्ना गिी 
कायम गनुि पनेछ। 
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१०९. बोलपत्रको आसथिक पिको मूल्याङ्कनिः (१) विसनयम १०७ ि १०८ बमोजजम बोलपत्रको 
प्राविसिक ि व्यापारिक पिको मूल्याङ्कन भएपसछ त्यस्तो बोलपत्रको आसथिक पिको मूल्याङ्कन गनुि 
पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम आसथिक पिको मूल्याङ्कन गदाि प्राविसिक ि व्यापारिक 
पिका विषयहरुमध्ये आिश्यक विषयहरुको ि आिश्यकता अनिुाि देहायका विषय िमेतको 
बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भएको आिाि ि तरिका बमोजजम मूल्य सनिाििर् गिी 
बोलपत्रको मूल्यावङ्कत िकम कायम गनुि पनेछिः- 

(क) आन्तरिक ढुिानी खचि, 
(ख) प्राविसिक विशेषता। 

(३) उपविसनयम (२) को खण्ड (ख) बमोजजम प्राविसिक विशषेताको मूल्याङ्कन गदाि 
बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा उजल्लजखत खरिद िम्बन्िी न्यूनतम दि, िमता िा प्रसतफल 
(आउटपटु) भन्दा िढी दि, िमता िा प्रसतफलको बोलपत्र पेश भएकोमा मूल्याङ्कन िसमसतले 
न्यूनतम दि, िमता िा प्रसतफलको मात्र मूल्याङ्कन गनुि पनेछ 

(४) बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा स्िदेशी मालिामान ि स्थानीय सनमािर् व्यििायीलाई 
प्राथसमकता ददइने कुिा उल्लेख भएकोमा बोलपत्रको आसथिक पि मूल्याङ्कन गदाि मूल्याङ्कन 
िसमसतले स्िदेशी मालिामान िा सनमािर् व्यििायीलाई ददइन े प्राथसमकताको िकम गर्ना गिी 
त्यस्तो िकम विदेशी बोलपत्रदाताको कबोल अङ्कमा जोडी मूल्यावङ्कत अङ्क कायम गनुि पनेछ। 

(५) मूल्याङ्कन िसमसतले बोलपत्र मूल्याङ्कन गदाि बोलपत्रदाताले सिफारिि गिेको जगेडा 
पाटिपूजािको िम्बन्िमा विचाि गनुि हुँदैन। 

 

११०. सनमािर् कायिको बोलपत्रको विशेष मूल्याङ्कनिः (१) सनमािर् कायिको बोलपत्र मूल्याङ्कन गदाि 
मूल्याङ्कन िसमसतले विसनयम १०७, १०८ ि १०९ मा उजल्लजखत कुिाको असतरिि देहायका 
कुिाको मूल्याङ्कन गनुि पनेछिः–  

(क) सनमािर् कायिको कायि योजना, कायििम्पादन तासलका ि परिचालन िमय बोलपत्र 
िम्बन्िी कागजातमा उल्लेख भए बमोजजमको भए िा नभएको,  

(ख) बोलपत्रदाताले सबल अफ क्ट्िाजन्टटीमा िंलग्न आइटमको लासग उल्लेख गिेको 
प्रसत एकाई दि विश् ििनीय भए िा नभएको,  

(ग) कबोल अङ्क देहायको कािर्ले अिन्तसुलत भए िा नभएकोिः–  

(१)  खरिद िम्झौताको प्रािजम्भक चिर्मा गनुि पने कामको आइटमको लासग 
बोलपत्रदाताले अस्िाभाविक उच्च दि उल्लेख गिेकोले, िा  

(२)  बोलपत्रदाताले सबल अफ क्ट्िाजन्टटीको कुनै आइटममा न्यून अनमुान 
भएको भनी विश् िाि गिेको आइटमको लासग सनजले अस्िाभाविक उच्च 
दि उल्लेख गिेकोले।  

(घ)  बोलपत्रदाताले पेश गिेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) खण्ड (ढ३) 
बमोजजमको विििर् अनरुूप िो सनमािर् कायि िम्पन्न गनि िक्ट्ने सनजको प्राविसिक 
िमता भए िा नभएको।  
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(२) उपविसनयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको अिस्थामा िा बोलपत्रदाताले 
िन्तोषजनक रुपमा काम िम्पन्न गनि निक्ट्ने गिी न्यून कबोल अङ्क उल्लेख गिेको िा सनमािर् 
कायिको िेत्र िा प्राविसिक स्पेजशवफकेशन गलत रुपमा बझुी िा नबझुी अस्िाभाविक न्यून कबोल 
अङ्क उल्लेख गिेको िा प्रािजम्भक चिर्मा गरिने सनमािर् कायिको लासग बढी दिले उल्लेख गिेको 
(फ्रन्ट लोसडङ्ग) छ िा छैन भने्न कुिा मूल्याङ्कन िसमसतले जाँच गनुि पनेछ। त्यििी न्यून कबोल 
अङ्क उल्लेख गिेको अिस्थामा मूल्याङ्कन िसमसतले त्यस्तो बोलपत्रदातािँग दि विश् लेषर् िवहतको 
स्पष्टीकिर् माग गनुि पनेछ।  

(३) मूल्याङ्कन िसमसतले उपविसनयम (२) बमोजजम मागेको स्पष्टीकिर् िन्तोषजनक 
भएमा त्यस्तो बोलपत्रदातािगँ सनजको कबोल अङ्कको आठ प्रसतशतले हनुे िकम बिाबिको थप 
कायििम्पादन जमानत सलई बोलपत्र स्िीकृत गने सिफारिि गनि ि त्यस्तो स्पष्टीकिर् िन्तोषजनक 
नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्िीकृत गनि सिफारिि गनि िक्ट्नेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजम सलइएको थप कायििम्पादन जमानत अजन्तम सबल भिुानी 
भएपसछ वफताि गनुि पनेछ। 

 

१११. मूल्याङ्कन प्रसतिेदन पेश गनुि पनेिः मूल्याङ्कन िसमसतले प्रसतिेदन पेश गदाि विसनयम १०५, १०६, 
१०७, १०८, १०९ ि ११० बमोजजम गिेको पिीिर् तथा मूल्याङ्कनको विस्ततृ विश् लेषर् ि 
देहायका विषय खलुाई िोको प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ ि िो प्रसतिेदन मूल्याङ्कन कायि शरुु 
गिेको समसतले पन्र ददनसभत्रमा कम्पनीमा पेश गनुि पनेछिः- 

(क) बोलपत्रदाताको नाम ि ठेगाना, 
(ख) बोलपत्रदाताहरुको कुल कबोल िकम ि मरुा, 
(ग) त्रवुट िच्याइएको भए त्यस्तो त्रवुट िच्याई कायम भएको कुल कबोल िकम ि 

मरुा, 
(घ) बोलपत्रदाताले कुनै छुट ददन प्रस्ताि गरिएको कुिा आसथिक प्रस्ताि खोलेको 

मचुलु्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन िसमसतले त्यििी छुट ददन प्रस्ताि 
गरिएको िकम िमायोजन गिेको कुिा, 

(ङ)  बोलपत्र तलुना गनि प्रयोग भएको मरुा ि उजल्लजखत समसतको विसनमय दिको 
आिािमा कायम भएको िकम, 

(च) पिीिर् गदाि पाइएका आिािहरु, 

(छ) न्यूनतम मूल्यावङ्कत िािभतू रुपमा प्रभािग्राही बोलपत्रको मूल्याङ्कनको आिाि ि 
तरिका। 

 

११२. बोलपत्र स्िीकृत गने असिकािीिः बोलपत्र स्िीकृत गने असिकाि प्रमखु कायिकािी असिकृतलाई 
हनुेछ। 

 

११३. मालिामानको नमूनािः (१) बोलपत्र मूल्याङ्कन हुँदा अिफल भएको बोलपत्रदाताले आफूले पेश 
गिेको मालिामानको नमूना वफताि सलन कम्पनी िमि खरिद िम्झौता भएको िात ददनसभत्र 
सलजखत रुपमा अनिुोि गनि िक्ट्नेछ। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजम अनिुोि भएकोमा त्यस्तो मालिामानको नमूना पिीिर्मा 
नष्ट नभएको भए ढुिानी गने ि प्याकेजजङ गने लगायतका िम्पूर्ि खचि बोलपत्रदाताले नै व्यहोने 
गिी त्यस्तो नमूना कम्पनीले सनजलाई वफताि गनुि पनेछ। 

(३) स्िीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले पेश गिेको मालिामानको नमूनाको आपूसति गरिन े
मालिामानिँग तलुना गने प्रयोजनको लासग कम्पनीले बोलपत्र मूल्याङ्कन िसमसतबाट प्रमाजर्त 
गिाई ििुजित िाख् न ुपनेछ। 

 

 

परिच्छेद–१२ 

पिामशि िेिा िम्बन्िी व्यिस्था 
 

११४. कायि िते्रगत शति तयाि गनुि पनेिः कम्पनीले पिामशि िेिा खरिद गनिको लासग देहायका विषय 
िवहतको कायि िेत्रगत शति तयाि गनुि पनेछिः- 

(क) पिामशिदाताले गनुि पने कामको पषृ्ठभसूम ि उद्देश्य, 

(ख) पिामशिदाताको कायििेत्र ि सनजले िम्पादन गनुि पने काम, 

(ग) कामिँग िम्बजन्ित अध्ययन तथा आिािभतू त्याङ्क उपलब्ि भए िोको विििर्, 

(घ) पिामशिदाताले कम्पनीलाई कुनै ज्ञान िा िीप हस्तान्तिर् गनुि पने भए िो 
िम्बन्िी विििर्, 

(ङ)  तासलम प्रदान गनुि पने भए तासलम ददन ुपने कमिचािीको िङ्ख्या, 
(च)  पिामशिदाताको मखु्य जनशजिको काम तथा योग्यता ि सनजले गनुि पने कामको 

लासग लाग्ने अनमुासनत िमय, 

(छ)  पिामशिदाताले काम शरुु गने ि िम्पादन गरििक्ट्न ुपने िमय, 

(ज)  कम्पनीले पिामशिदातालाई उपलब्ि गिाउन े िूचना, भौसतक िवुििा, उपकिर्को 
विििर्, ि 

(झ) पिामशिदाताले पेश गनुि पने प्रसतिेदन, त्याङ्क, नक्ट्िा, िभे प्रसतिेदन आददको 
विििर्। 

 

११५. खलुा रुपमा आशयपत्र माग गिी िंजिप्त िूची तयाि गनुि पनेिः (१) कम्पनीले बीि लाख रुपैयाँ 
भन्दा बढी मूल्यको पिामशि िेिा खरिद गनि यि विसनयमािली बमोजजम िूचना प्रकाशन गिी 
आशयपत्र माग गनुि पनेछ। 

(२) िामान्यतया दश किोड रुपैयाँभन्दा बढी िकमको पिामशि िेिा खरिद गनुि पिेमा 
अन्तिािवष्ट्रयस्तिको आशयपत्र माग गनुि पनेछ। 

ति, ऐनको दफा १५ को अिस्थामा बाहेक बीि लाख रूपैयाँ भन्दा बढी दश किोड 
रूपैयाँिम्म लागत अनमुान भएको पिामशि िेिा खरिद गनुि पिेमा िावष्ट्रयस्तिको आशयपत्रदाता 
बीच मात्र प्रसतस्पिाि गिाई आशयपत्र माग गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) ि (२) बमोजजम आशयपत्र माग गने िूचनामा देहायका कुिाहरु 
खलुाउन ुपनेछिः- 

(क)  कम्पनीको नाम ि ठेगाना, 
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(ख)  प्रस्तावित काम िा आयोजनाको िामान्य विििर्, 

(ग)  प्रस्तावित कामको खचि व्यहोने स्रोत, 

(घ)  आशयपत्रदाताको योग्यता, 
(ङ)  आशयपत्रदाता फमि िा कम्पनी भए,- 

(१) फमि िा कम्पनीको विििर्, िंगठन ि कमिचािी, 
(२) दईु िा दईु भन्दा बढी फमि िा कम्पनीले िमूह, िङ्गठन िा िंयिु 

उपक्रमको रुपमा पिामशि िेिा ददन े भए त्यस्ता फमि िा कम्पनीको 
नाम, ठेगाना, विििर् तथा मखु्य भई काम गने फमि िा कम्पनीको नाम, 

(३) विगत पाँच िषिमा िम्पन्न गिेको िमान प्रकृसतको काम ि स्थानको 
विििर्, ि 

(४) प्रस्तावित कायिमा िंलग्न हनु ेप्रमखु जनशजिको िैयजिक विििर्। 

(च) व्यजिगत पिामशिदाताको हकमा विगत तीन िषिमा िम्पन्न गिेको िमान 
प्रकृसतको काम ि स्थानको विििर् तथा सनजको िैयजिक विििर्, 

(छ) प्रस्तावित कायि िम्पन्न गनि लाग्न ेअनमुासनत िमय, 

(ज) िंजिप्त िूचीमा पिेका व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीबाट मात्र पिामशि िेिा खरिद 
िम्बन्िी प्रस्ताि माग गरिने विषय, 

(झ) आशयपत्रदाताले पेश गनुि पने कागजातहरु, 

(ञ) आशयपत्र तयाि गने सनदेशन ि आशयपत्र पेश गने अजन्तम समसत तथा स्थान, ि 

(ट) कम्पनीिँग िम्पकि  गने ठेगाना ि िम्पकि  व्यजि। 

(५) अन्तिािवष्ट्रयस्तिको आशयपत्र माग गदाि कम्पनीले िसमसतको स्िीकृसत सलन ुपनेछ। 

(६) यि विसनयम बमोजजम पनि आएका आशयपत्रदाताको योग्यता, अनभुि ि िमता 
िमेत मूल्याङ्कन गिी कम्पनीले त्यस्तो पिामशि िेिा ददन िक्ट्न े आशयपत्रदाताको छनौट गनुि 
पनेछ। 

(७) अन्तिािवष्ट्रयस्तिको आशयपत्रदाताको छनौट गदाि कम्पनीले विसभन्न मलुकु, पषृ्ठभसूम ि 
एक स्थानीय एजेण्ट िहेको फमि िा कम्पनीको छनौट गनुि पनेछ। 

(८) उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचना बमोजजम आशयपत्र पेश नगने ख्यासत प्राप्त 
पिामशिदातािँग िम्पकि  गिी सनजको नाम िंजिप्त िूचीमा िमािेश गनि िवकनछे। 

(९) यि विसनयम बमोजजम आशयपत्रदाताको छनौट गदाि िा उपविसनयम (६) बमोजजम 
नाम िमािेश गदाि कम्तीमा तीन िटा आशयपत्रदाता छनौट हनु निके कम्पनीले पनुिः िूचना 
प्रकाशन गिी आशयपत्र माग गनुि पनेछ। 

(१०) उपविसनयम (८) बमोजजम दोस्रो पटक िूचना प्रकाशन गदाि पसन कम्तीमा तीन 
िटा आशयपत्र छनौट हनु निकेमा छनौट भएका जसत आशयपत्रदाताको मात्र िूची कायम गनि 
िवकनछे। 

(११) यि विसनयम बमोजजम तयाि भएको िूचीको जानकािी कम्पनीले आशयपत्र पेश 
गने िबै आशयपत्रदातालाई ददन ुपनेछ। 
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(११) उपविसनयम (२) बमोजजम पिामशि िेिाको खरिदको हकमा विदेशी 
आशयपत्रदाताले स्िदेशी पिामशिदाता व्यजि, फमि िा कम्पनीिँग िंयिु उपक्रम गिेमा त्यस्तो 
विदेशी आशयपत्रदातालााई प्रथसमकता ददन िवकनेछ।  

ति, यििी िंयिु उपक्रम कायम गदाि दोहोिो पने गिी िंयिु उपक्रम गनि िवकने छैन।  

(१२) उपविसनयम (६) बमोजजम िमताको मूल्याङ्कन गदाि पिामशि िेिाको कुल लागत 
अनमुानको एकिय पचाि प्रसतशतमा नबढ्ने गिी हनुे कािोिाि िकम (टनि ओभि) को आिाि 
सलन ुपनेछ।  

(१३) यि विसनयम बमोजजम आशयपत्रदाता छनौट गदाि कुनै आशयपत्रदाताले आफूले 
प्राप्त गिेको अङ्क ि छनौटमा पनि निकेको कािर् कोषिँग माग गिेमा पाँच ददनसभत्र सनजले प्राप्त 
गिेको अङ्क ि छनौट हनु निकेको कािर् आशयपत्रदातालाई ददन ुपनेछ। 

 

११६. प्रस्ताि तयाि गनि ददइन े सनदेशनमा उल्लेख गनुि पने कुिािः प्रस्ताि तयाि गनि प्रस्तािदातालाई 
ददइने सनदेशनमा कम्पनीले देहायका विषय उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) प्राविसिक प्रस्ताि ि आसथिक प्रस्तािको ढाँचा, 
(ख) प्राविसिक ि आसथिक प्रस्ताि तयाि गने ि पेश गने तरिका, 
(ग) काम कसत चिर्मा पूिा हनुे हो ि थप काम ददन िवकने निवकन ेविषय, 

(घ) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातका िम्बन्िमा प्रस्तािदाताले कुनै जानकािी सलन ुपने 
भए त्यस्तो जानकािी सलन िवकने तरिका, 

(ङ) प्रस्तावित कामको कुनै अंश पिामशिदाताले िब-कन््याक्ट्टमा ददन िक्ट्ने िा 
निक्ट्न ेविषय, 

(च) कम्पनीले उपलब्ि गिाउने िूचना, िेिा, उपकिर् िम्बन्िी जानकािी, 
(छ) प्रस्ताि पेश गनुि अजघ प्रस्तािदाताको बैठक हनुे नहनुे विषय, 

(ज)  प्रस्ताि मान्य हनु ेअिसि, 

(झ)  प्रस्तावित खरिद कािबाही अन्तगित सिजिना हनु े कुनै मालिामान आपूसति, सनमािर् 
कायि, अन्य िेिा िा पिामशि िेिा िम्बन्िी काम पिामशिदात ृफमि िा सनजिँग 
िम्बद्ध व्यजि िंस्थालाई ददँदा प्रस्तावित पिामशि िेिािगँको स्िाथि बाजझन िक्ट्छ 
भने्न कम्पनीलाई लागेमा त्यस्तो प्रस्तािदाता िा व्यजिलाई त्यस्तो काम ददन 
निवकन ेविषय, 

(ञ)  प्रस्तािदाता ि सनजको जनशजिले सतनुि पने कि बािेको जानकािी ि 
प्रस्तािदाताले कि िा अन्य कुनै विषयमा थप जानकािी सलन चाहेमा सनजले 
िम्पकि  गनुि पने आसिकारिक अन्य सनकाय, 

(ट)  प्रस्तािको भाषा, 
(ठ)  कम्पनीले प्रस्ताि िम्बन्िी कागजात िंशोिन गने कायिविसि, 

(ड)  प्रस्ताि पेश गने तरिका, 
(ढ)  प्रस्ताि खोल्न ेतरिका, 
(र्)  गोपनीयता िम्बन्िी शति। 
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११७. प्रस्ताि माग गनेिः (१) विसनयम ११५ बमोजजम िंजिप्त िूची तयाि भएपसछ कम्पनीले िो िूचीमा 
पिेका आशयपत्रदाताहरुलाई प्रस्ताि िम्बन्िी कागजात, हलुाक, कुरियि िा व्यजि माफि त पठाई 
व्यजि िा विद्यतुीय माध्यम माफि त पठाई बीि लाख रुपैयाँिम्म लागत अनमुान भएको खरिदको 
लासग कम्तीमा पन्र ददन ि िो भन्दा बढी लागत अनमुान भएको खरिदको लासग कम्तीमा तीि 
ददनको िमय ददई सनजहरुबाट प्रस्ताि माग गनुि पनेछ। त्यििी पठाइन े प्रस्ताि िम्बन्िी 
कागजातको कुनै शलु्क लाग्ने छैन। 

(२) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा कम्पनीले देहायका विषयहरु उल्लेख गनुि पनेछिः- 
(क)  प्रस्ताि माग पत्र, 

(ख)  प्रस्तािदाताले प्रस्ताि गिेको प्रमखु जनशजिको आफ्नो हालिालैको िैयजिक 
विििर् ित्य ि पूर्ि िहेको कुिा प्रमाजर्त गिेको हनु ुपने व्यहोिा, 

(ग)  प्राविसिक प्रस्ताि मूल्याङ्कन गिेपसछ मात्र आसथिक प्रस्ताि खोसलने व्यहोिा, 
(घ)  प्राविसिक प्रस्तािमा प्रस्तािदाताले प्राप्त गनुि पने उिीर्ािङ्क, 

(ङ)  प्रस्तािदाताले िम्बजन्ित कामको लासग आफ्नो छुटै्ट कायियोजना तथा जनशजि 
प्रस्ताि गनि िक्ट्ने िा निक्ट्न,े 

(च)  प्रस्तािदाताले कायििेत्रगत शतिमा वटप्पर्ी गनि िक्ट्ने िा निक्ट्ने, ि 

(छ)  प्रस्तावित कायि गनि आिश्यक पने िकम व्यहोने स्रोत। 

(३) कम्पनीले प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा प्रस्ताि मूल्याङ्कनको अङ्कभाि उल्लेख गनुि 
पनेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजम अङ्कभाि उल्लेख गदाि देहाय बमोजजम गनुि पनेछिः- 
(क) प्रस्तािको छनौट गरु्स्ति ि लागत विसि अपनाई गरिन ेभएमा कामको प्रकृसत ि 

जवटलता बमोजजम प्राविसिक तथा आसथिक प्रस्तािको कुल अङ्कभाि एकिय हनु े
गिी ि त्यस्तो कुल अङ्कभाि मध्ये प्राविसिक प्रस्तािको कुल अङ्कभाि िििीदेजख 
नब्बे ि आसथिक प्रस्तािको अङ्कभाि दशदेजख तीििम्म हनुे गिी सनिाििर् गनुि 
पनेछ। 

(ख) प्रस्तािको छनौट गरु्स्ति विसि, सनजश् चत बजेट विसि ि न्यून लागत विसि अपनाई 
गरिन े भएमा प्राविसिक प्रस्तािको कुल अङ्कभाि एकिय हनुे गिी सनिाििर् गनुि 
पनेछ। 

(५) सनजश् चत बजेट विसिबाट पिामशिदाताको छनौट गनि प्रस्ताि आव्हान गदाि उपलब्ि 
बजेट प्रस्तािमा खलुाउन ुपनेछ। 

(६) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा पिामशिदाताको छनौट गनि अङ्कभाि उल्लेख गदाि 
कम्पनीले देहाय बमोजजमको अङ्कको िीमा ननाघ्ने गिी कामको प्रकृसत ि जवटलता बमोजजम 
उपयिु अङ्क उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तािदाताको खाि कामको अनभुि  -  कुल अङ्कको दश प्रसतशतिम्म 

(ख) कायििम्पादन गने तरिका ि कायि  

 िेत्रगत शति प्रसतको प्रभािग्रावहता  - कुल अङ्कको बीिदेजख पचाि 
प्रसतशतिम्म 
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(ग) मखु्य मखु्य जनशजिको योग्यता ि अनभुि - कुल अङ्कको तीिदेजख िाठी 
प्रसतशतिम्म 

(घ) प्रविसि हस्तान्तिर् िा तासलम  -  कुल अङ्कको दश प्रसतशतिम्म 

(ङ) स्िदेशी जनशजिको िहभासगता  -  कुल अङ्कको दश प्रसतशतिम्म 

   जम्मा कुल अङ्क एकिय। 

(७) उपविसनयम (६) को खण्ड (ङ) मा उजल्लजखत अङ्कभाि िावष्ट्रयस्तिको प्रस्तािको 
हकमा लागू हनुे छैन। 

(८) उपविसनयम (६) मा उजल्लजखत िबै मूल्याङ्कनका आिािलाई तीन िटा उपआिािमा 
विभाजन गिी िो बापतको अङ्क िमेत सनिाििर् गनुि पनेछ। 

(९) उपविसनयम (३) बमोजजम अङ्कभाि उल्लेख गदाि उिीर्ािङ्क िमेत उल्लेख गनुि 
पनेछ। 

(१०) पिामशि िेिाको खरिदको प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा पिामशिदाता छनौट गने 
अङ्कभाि उल्लेख गदाि कुनै पिामशिदाता, व्यजि, फमि िा कम्पनीिँग भइिहेका काम (िकि  इन 
हेण्ड) को जनशजि िोही हदिम्म पसछल्लो प्रस्तािको मूल्याङ्कनको िमयमा गर्ना नहनुे कुिा 
उल्लेख गनुि पनेछ।  

(११) यि विसनयम बमोजजम प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाि उपविसनयम (८) बमोजजम गरिएको 
विभाजन ि िो बापतको अङ्कभािको आिािमा मात्र मूल्याङ्कन गनुि पनेछ। 

 

११८. मौजदुा िूचीमा िहेका पिामशिदाताबाट िेिा सलन िवकनेिः (१) कम्पनीले बीि लाख रुपैयाँभन्दा 
कम िकमको पिामशि िेिा विसनयम ५५ बमोजजमको मौजदुा िूचीमा िहेका िबै पिामशिदाताबाट 
सलजखत रुपमा प्राविसिक ि आसथिक प्रस्ताि माग गिी प्राप्त हनु आएका प्रस्ताि मध्येबाट खरिद 
गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम प्रस्ताि माग गदाि न्यूनतम पाँच ि असिकतम पच्चीि 
प्रसतशत पिामशिदाताबाट प्रस्ताि माग गनि िवकनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको प्रस्ताि मूल्याङ्कन विसि गरु्स्ति ि लागत विसि 
बमोजजम छनौट गनुि पनेछ। 

 

११९. प्रस्ताि छनौट विसििः (१) कम्पनीले देहायको कामको लासग पिामशि िेिा खरिद गदाि गरु्स्ति 
विसि छनौट गिी खरिद गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) पिामशिदाताबाट अपेजित कायि स्पष्ट रुपमा यकीन गनि निवकने प्रकृसतको ि 
कम्पनीले पिामशिदाताबाट खोजपूर्ि प्रस्तािको अपेिा गिेको काम, 

(ख) ठूला बाँि िा प्रमखु पूिाििाि सनमािर्को िम्भाव्यता अध्ययन िा िंिचनात्मक 
इजञ् जसनयरिङ्ग सडजाइन जस्ता उच्च दिता आिश्यक पने ि भविष्यमा गम्भीि 
तथा दूिगामी प्रभाि पाने वकसिमको काम, 

(ग) व्यिस्थापन पिामशि जस्ता िेिाको मूल्य कामको गरु्स्तिमा सनभिि हनुे िा 
व्यजि, िंस्था वपच्छे िािभतू रुपमा अलग अलग तरिकाबाट िम्पादन गनि िवकन े
ि प्रसतस्पिी प्रस्तािको लागत तलुना गनि निवकन ेवकसिमको काम। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजम गरु्स्ति विसि छनौट गनि िसमसतको स्िीकृसत सलन ु
पनेछ। 

(३) लेखापिीिर्, िामान्य इजञ् जसनयरिङ्ग सडजाइन तथा खरिद एजेण्ट जस्ता सनयसमत 
प्रकृसतको ि कम लागत लाग्ने कामको लासग न्यून लागत विसि छनौट गनि िवकनेछ। 

 

१२०. प्रस्ताि खोल्ने तरिकािः (१) कम्पनीले प्रस्ताि खोल्दा प्रस्तािदाता िा सनजको आसिकारिक 
प्रसतसनसिको िोहििमा खोल्न ुपनेछ।  

  ति, प्रस्तािदाता िा सनजको प्रसतसनसि उपजस्थत नभएको कािर्ले प्रस्ताि खोल्न बािा पने 
छैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम प्रस्ताि खोल्न ु अजघ कम्पनीले म्याद नाघी प्राप्त हनु 
आएको प्रस्तािको खाम ि िीतपूििक दताि भएको प्रस्तािको खामलाई छुट्याई म्याद नाघी प्राप्त 
हनु आएको प्रस्ताि नखोली िम्बजन्ित प्रस्तािदातालाई वफताि गनुि पनेछ। त्यििी वफताि गरिएको 
कुिा, समसत ि िमय कम्पनीले खरिद कािबाहीको प्रसतिेदनमा खलुाउन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम प्रस्ताि वफताि गिेपसछ कम्पनीले िीतपूििक दताि भएका 
प्रस्तािको बावहिी खाम क्रमैिँग खोली िो खामिँग िहेको प्राविसिक प्रस्तािको खाम खोली 
देहायका कुिा पढेि िनुाई िोको मचुलु्का तयाि गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तािदाताको नाम ि ठेगाना, 
(ख) प्रस्तािमा प्रस्तािदाताको हस्तािि भए िा नभएको, 
(ग) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा िच्याइएको िा केिमेट गिेकोमा प्रस्तािदाता िा 

सनजको प्रसतसनसिले हस्तािि गिे िा नगिेको, 
(घ) कम्पनीले उपयिु ठानेको अन्य आिश्यक विषयहरु। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको मचुलु्कामा कम्पनीले उपजस्थत प्रस्तािदाता िा सनजको 
प्रसतसनसिको दस्तखत गिाउन ुपनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजम खोसलएको प्राविसिक प्रस्ताि कम्पनीले यथाशीघ्र मूल्याङ्कन 
िसमसतमा पठाउन ुपनेछ। 

 

१२१. प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गने तरिकािः (१) प्राविसिक प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाि मूल्याङ्कन 
िसमसतका प्रत्येक िदस्यले छुट्टाछुटै्ट रुपमा विसनयम ११७ को उपविसनयम (६) मा उजल्लजखत 
आिाि बमोजजम मूल्याङ्कन गिी प्रस्तािदाताले प्राप्त गिेको अङ्क यकीन गनुि पनेछ। 

(२) मूल्याङ्कन िसमसतले प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कनमा िहयोग परु् याउन िम्बजन्ित 
विज्ञहरू िहेको एक उपिसमसत गठन गनि िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम अङ्क यकीन भएपसछ िो िसमसतको प्रत्येक िदस्यले प्रदान 
गिेको अङ्क गर्ना गिी िो िसमसतले त्यस्तो प्रस्तािले प्राप्त गिेको औित अङ्क सनकाल्न ुपनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) ि (३) बमोजजम मूल्याङ्कन पसछ मूल्याङ्कन िसमसतले विसनयम ११७ 
को उपविसनयम (९) बमोजजमको उिीर्ािङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताहरुको िूची तयाि गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजमको िूची तयाि गदाि उच्चतम अङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तािदातादेजख क्रमैिँग तयाि गनुि पनेछ। 
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(६) मूल्याङ्कन िसमसतले प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कनको कायि िमाप्त नहञु् जेल आसथिक 
प्रस्ताि खोल्न हुँदैन। 

(७) उपविसनयम (४) बमोजजमको िूचीमा िहेका प्रस्तािदाताको मात्र विसनयम १२४ 
बमोजजम आसथिक प्रस्ताि खोसलनेछ। 

(८) उपविसनयम (४) बमोजजमको िूचीमा िमािेश हनु निकेको प्रस्तािदाताको प्रस्ताि 
नखोली िम्बजन्ित प्रस्तािदातालाई वफताि गनुि पनेछ। 

(९) मूल्याङ्कन िसमसतले प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गनिको लासग िहयोग परु् याउन 
िम्बजन्ित विज्ञहरु िवहतको तीन िदस्यीय उपिसमसत गठन गनि िक्ट्नछे। 

 

१२२. मूल्याङ्कन प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेिः (१) मूल्याङ्कन िसमसतले विसनयम १०६ बमोजजमको मूल्याङ्कन 
िम्बन्िी कािबाही पसछ प्रस्तािको गरु्स्ति िम्बन्िमा प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको प्रसतिेदनमा देहायका कुिाहरु िमेत उल्लेख गनुि 
पनेछिः- 

(क) प्रस्तािदाताको नाम ि ठेगाना, 
(ख) प्रस्तािदाता िा सनजको असिकाि प्राप्त प्रसतसनसिको िहीछाप भए िा नभएको, 
(ग) प्रस्तािदाता प्रस्ताि पेश गनि कानून बमोजजम योग्य भएको पषु्ट्याई गने 

कागजातहरु पेश भए िा नभएको, 
(घ) िंयिु उपक्रम िम्बन्िी िम्झौता आिश्यक भए िो पेश भए िा नभएको, 
(ङ) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा प्रस्तािदातालाई ददइएको सनदेशन बमोजजम प्रस्ताि 

पूर्ि भए िा नभएको, ि 

(च) प्रत्येक प्रस्तािको िापेजिक िबलता, दबुिलता ि मूल्याङ्कनको परिर्ाम। 

 

१२३. प्राविसिक प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाि छनौट भएको प्रस्तािदातालाई िूचना ददन ुपनेिः (१) कम्पनीले 
विसनयम १२१ को उपविसनयम (३) बमोजजमको िूचीमा िमािेश भएका प्रस्तािदातालाई आसथिक 
प्रस्ताि खोल्ने स्थान, समसत ि िमय उल्लेख गिी िो समसत ि िमयमा उपजस्थत हनु िूचना ददन ु
पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम प्रस्तािदातालाई उपजस्थत हनु िूचना ददँदा िावष्ट्रयस्तिको 
प्रस्तािको हकमा कम्तीमा िात ददन ि अन्तिािवष्ट्रयस्तिको प्रस्तािको हकमा कम्तीमा पन्र ददनको 
अिसि ददन ुपनेछ। 

(३) उिीर्ाांङ्क प्राप्त नगने प्रस्तािदातालाई सनजको प्राविसिक प्रस्ताि छनौट हनु निकेको 
कािर् खलेुको िूचना कम्पनीको िेबिाइटमा िाखी सनजको आसथिक प्रस्ताि वफताि ददन ुपनेछ। 

(४) यि विसनयमािली बमोजजम प्रस्तािदाता छनौट गदाि कुनै प्रस्तािदाताले आफूले प्राप्त 
गिेको अङ्क ि छनौटमा पनि निकेको कािर् कम्पनीिगँ माग गिेमा पाँच ददनसभत्र सनजले प्राप्त 
गिेको अङ्क ि छनौट हनु निकेको कािर् प्रस्तािदातालाई ददन ुपनेछ। 

 

१२४. आसथिक प्रस्ताि खोल्नेिः (१) मूल्याङ्कन िसमसतले आसथिक प्रस्तािको खाम खोल्दा प्रस्तािदाता िा 
सनजको आसिकारिक प्रसतसनसिको उपजस्थसतमा खोल्न ुपनेछ।  
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  ति, प्रस्तािदाता िा सनजको आसिकारिक प्रसतसनसि उपजस्थत नभएको कािर्ले आसथिक 
प्रस्ताि खोल्न बािा पने छैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम आसथिक प्रस्तािको खाम खोलेपसछ मूल्याङ्कन िसमसतले 
प्रस्तािदाताको नाम, सनजले प्राविसिक प्रस्तािमा प्राप्त गिेको अङ्क ि आसथिक प्रस्तािमा प्रस्ताि 
गिेको िेिा शलु्क पढेि िनुाई देहाय बमोजजमको मचुलु्का तयाि गनुि पनेछिः- 

(क) प्रस्तािदाताको नाम ि ठेगाना, 
(ख) प्रस्तावित िेिा शलु्क, 

(ग) प्रस्तावित िेिा शलु्कमा कुनै छुट ददन प्रस्ताि गरिएको भए िोको व्यहोिा, 
(घ) अङ्क ि अििका बीच सभन्नता भए िो सभन्नताको विििर्, 

(ङ)  आसथिक प्रस्तािमा प्रस्तािदाता िा सनजको आसिकारिक प्रसतसनसिको हस्तािि भए 
िा नभएको, 

(च)  आसथिक प्रस्तािमा कुनै कुिा िा व्यहोिा केिमेट गिेको भए िो ठाउँमा 
प्रस्तािदाता िा सनजको आसिकारिक प्रसतसनसिले हस्तािि गिे नगिेको तथा 
केिमेट गिी िंशोसित िकम ि व्यहोिा, 

(छ)  कम्पनीले उपयिु ठानेको अन्य आिश्यक विषयहरु। 

 

१२५. आसथिक प्रस्तािको मूल्याङ्कनिः (१) प्रस्ताि िम्बन्िी कागजातमा अन्यथा उल्लेख गरिएकोमा 
बाहेक आसथिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन प्रयोजनको लासग िो प्रस्तािमा मूल्य असभिृवद्ध कि बाहेक 
प्रचसलत कानून बमोजजम पिामशिदातालाई लाग्न े कि तथा पिामशिदाताको भ्रमर्, िम्बजन्ित 
कागजातको अनिुाद, प्रसतिेदन छपाई िा जशिोभाि खचि जस्ता िोिभनाि हनुे खचि िमेत सनजको 
िेिा शलु्कमा िमािेश गरिएको मासननछे। 

(२) मूल्याङ्कन िसमसतले प्रत्येक प्रस्तािदाताको आसथिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गदाि 
प्रस्तािमा कुनै अङ्क गजर्तीय त्रवुट पाइएमा कम्पनीले त्यस्तो त्रवुट िच्याउन िक्ट्नछे ि त्यििी 
त्रवुट िच्याउँदा एकाई दि ि कुल िकममा सभन्नता भएमा एकाई दि मान्य हनुेछ ि िोही दि 
बमोजजम कुल िकम िच्याउन ुपनेछ। त्यििी त्रवुट िच्याइएको भएमा िोको जानकािी िम्बजन्ित 
प्रस्तािदातालाई ददन ुपनेछ। 

(३) प्रस्तािदाताले आसथिक प्रस्तािमा उल्लेख गिेको िकम अङ्क ि अििमा फिक पिेमा 
अििमा लेजखएको िकम मान्य हनुछे 

(४) प्रस्तावित कबोल अङ्कमा प्रस्तािदाताले कुनै छुट ददन प्रस्ताि गरिएको कुिा आसथिक 
प्रस्ताि खोलेको मचुलु्कामा उल्लेख भएको भए मूल्याङ्कन िसमसतले त्यििी छुट ददन प्रस्ताि 
गरिएको िकम िमायोजन गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (२), (३) ि (४) बमोजजमको मूल्याङ्कन पसछ िबै प्रस्तािदाताको कायम 
हनु आएको कबोल अङ्कको िूची तयाि गनुि पनेछ। 

 

१२६. प्रस्तािदाताको छनौटिः (१) प्रस्तािको छनौट गनि गरु्स्ति ि लागत विसि अपनाइएको भएमा 
मूल्याङ्कन िसमसतले देहाय बमोजजम प्राविसिक ि आसथिक प्रस्तािको मूल्याङ्कन गिी िफल 
प्रस्तािदाताको छनौट गनुि पनेछिः– 
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(क) मूल्याङ्कन गरिने प्रस्तािदाताको प्राविसिक प्रस्तािको प्राप्ताङ्कलाई प्राविसिक 
प्रस्तािको लासग छुट्याइएको अङ्कभािले गरु्न गिी प्राप्त गरु्नफललाई एकियले 
भाग गदाि आउने भागफलको अङ्क प्राविसिक प्रस्तािको खदु प्राप्ताङ्क हनुछे। 

(ख) प्राविसिक प्रस्तािको मूल्याङ्कनबाट िफल भएका प्रस्तािहरुमध्ये िबैभन्दा घटी 
कबोल अङ्कलाई आसथिक प्रस्तािको लासग छुट्याइएको अङ्कभािले गरु्न गिी प्राप्त 
गरु्नफललाई मूल्याङ्कन गरिने प्रस्तािदाताको कबोल अङ्कले भाग गदाि आउन े
भागफलको अङ्क आसथिक प्रस्तािको खदु प्राप्ताङ्क हनुेछ। 

(ग) प्राविसिक प्रस्ताि ि आसथिक प्रस्तािको खदु प्राप्ताङ्क जोडी िंयिु मूल्याङ्कन गदाि 
िबै भन्दा बढी अङ्क पाउन े प्रस्तािदाता िफल हनुे हुँदा सनजलाई छनौट गनुि 
पनेछ।  

उदाहिर्िः  

(क) प्राविसिक प्रस्तािलाई छुट्याइएको कुल अङ्कभाि = ८०  

सनिािरित उिीर्ािङ्क ल्याउने क, ख ि ग प्रस्तािदाताले प्राविसिक प्रस्तािमा पाएको 
अङ्किः– 

क = ९०.०० 

ख = ८५.०० 

ग = ८०.०० 

उपयुिि अङ्कको आिािमा प्राविसिक प्रस्तािमा पाउने अङ्क गर्ना गने तरिकािः– 

क Ö ९०  ८० Ö  ७२ 

       १०० 

ख Ö ८५  ८० Ö  ६८ 

       १०० 

ग Ö ८०  ८० Ö  ६४ 

       १०० 

(ख) आसथिक प्रस्तािलाई छुट्याइएको अङ्कभाि = २० 

 प्राविसिक प्रस्तािमा उिीर्ि भएका क, ख ि ग प्रस्तािदाताले आसथिक प्रस्तािमा 
कबोल गिेको िकमिः– 

क = ४,५०,०००।– 

ख = ४,३०,०००।– 

ग = ४,२०,०००।– 

तिथि, िबैभन्दा घटी कबोल गिेको िकम = ४,२०,०००।– 

उपयुिि अङ्कको आिािमा आसथिक प्रस्तािमा पाउन ेअङ्क गर्ना गने तरिकािः– 

क = ४,२०,००० X २० = १८.६६ 

 ४,५०,००० 

ख =  ४,२०,००० X २० = १९.५३ 

 ४,३०,००० 

ग = ४,२०,००० X २० = २०.०० 
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 ४,२०,००० 

(ग) प्राविसिक प्रस्ताि ि आसथिक प्रस्तािको िंयिु मूल्याङ्कनबाट पाउने कुल अङ्क 
विििर्िः– 

प्रस्तािदाता प्राविसिक 

प्रस्तािको 
खदु प्राप्ताङ्क 

आसथिक 
प्रस्तािको 
खदु प्राप्ताङ्क 

कुल अङ्क कैवफयत 

क ७२.०० १८.६६ ९०.६६ िबै भन्दा बढी 
कुल अङ्क पाउन े
प्रस्तािदाता “क” 
छनौट गनुि पने। 

ख ६८.०० १९.५३ ८७.५३ 
ग ६४.०० २०.०० ८४.०० 

 

(२) प्रस्तािको छनौट गनि गरु्स्ति विसि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन िसमसतले प्राविसिक 
प्रस्तािमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको मात्र छनौट गनुि पनेछ। 

(३) प्रस्तािको छनौट गनि सनजश् चत बजेट विसि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन िसमसतले 
त्यस्तो बजेटको िीमा भन्दा बढी लागत भएको प्रस्ताि िद्द गनेछ ि त्यस्तो बजेटको िीमासभत्र 
पिी प्राविसिक प्रस्तािमा उच्चतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुि पनेछ। 

(४) प्रस्तािको छनौट गनि न्यून लागत विसि अपनाइएको भएमा मूल्याङ्कन िसमसतले 
प्राविसिक प्रस्तािमा िफल हनु सनिािरित न्यूनतम अङ्क प्राप्त गने प्रस्तािदाता मध्ये िबैभन्दा कम 
लागत भएको प्रस्तािदाताको प्रस्ताि छनौट गनुि पनेछ। 

(५) यि विसनयम बमोजजम छनौट भएको प्रस्तािदातािँग िाताि गनुि पने भएमा कम्पनीले 
त्यस्तो प्रस्तािदातालाई समसत, िमय ि स्थान खोली िाताि गनि आउन िूचना ददन ुपनेछ। 

(६) उपविसनयम (५) बमोजजम प्रस्तािदातालाई िातािको लासग बोलाउँदा िावष्ट्रयस्तिको 
प्रस्ताि भए िात ददन ि अन्तिािवष्ट्रयस्तिको प्रस्ताि भए पन्र ददनको म्याद ददन ुपनेछ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बमोजजम िम्झौता गने पिामशिदाताले िम्झौता गिेको तीि 
ददनसभत्र िम्झौताको कुल िकम िमेट्न ेगिी कोषलाई सनशति भिुानी हनुे पेशागत दावयत्ि बीमा 
(प्रोफेशनल लाइविसलटी इन्स्योिेन्ि) पेश गनुि पनेछ।  

(८) यि विसनयमािली बमोजजम िम्झौता गने पिामशिदाताले उपविसनयम (७) 
बमोजजमको म्यादसभत्र पेशागत दावयत्ि बीमा दाजखला नगिेमा कोषले त्यस्तो खरिद िम्झौताको 
अन्त्य गिी कालोिूचीमा िाख् न िम्बजन्ित सनकायमा सिफारिि गनुि पनेछ। 

 

१२७. पिामशि िम्बन्िी प्रस्ताि स्िीकृत गने असिकाििः यि विसनयमािली बमोजजम पिामशि िम्बन्िी 
प्रस्ताि स्िीकृत गने असिकाि प्रमखु कायिकािी असिकृतलाई हनुेछ। 

 

१२८. िोझै िातािबाट खरिद गनि िवकनिेः (१) कम्पनीलाई उपयोगी ि आिश्यक पने तालीम, गोष्ठी ि 
िेसमनाि जस्ता विषयमा िेिा सलन पिेमा पाँच लाख रुपैयाँिम्मको पिामशि िेिामा प्रमखु 
कायिकािी असिकृतले ि िोभन्दा मासथको िकमको हकमा िसमसतको स्िीकृसत सलई िोझै िातािबाट 
खरिद गनि िवकनेछ। 
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(२) उपविसनयम (१) ि विसनयम १२९ बमोजजम िम्पादन गरिएको कायिको विििर् 
तत्काल बस्ने िसमसतमा पेश गनुि पनेछ। 

 

१२९. अन्य विसििः देहायको अिस्थामा कुनै पिामशिदातालाई विशेषज्ञता ि योग्यताको आिािमा सनयजुि 
गिी पिामशि िेिा सलन बािा पने छैनिः– 

(क) कुनै काम गनि उच्चस्तिको विशेषज्ञता आिश्यक पिेमा, 
(ख) पिामशि िेिा छोटो िमयको लासग आिश्यक पिेमा िा पिामशिदाता सनयिु गने 

िमय न्यून भएमा, 
(ग) आिश्यक कायि िम्पन्न गनि केही पिामशिदाता मात्र योग्य भएमा, िा 
(घ) पिामशिदाताको छनौट गनि िेिै िमय लाग्न ेभई िमय अपयािप्त भएमा। 

 

परिच्छेद–१३ 

खरिद िम्बन्िी अन्य व्यिस्था 
 

१३०. सिलबन्दी दिभाउपत्र िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीले स्िीकृत कायिक्रम ि खरिद योजना 
बमोजजम बीि लाख रूपैयाँिम्म लागत अनमुान भएको मालिामान, सनमािर् कायि िा जनुिकैु िेिा 
सिलबन्दी दिभाउपत्र आव्हान गिी खरिद गनि िक्ट्नेछ।  

(२) सिलबन्दी दिभाउपत्रको फािाममा उजल्लजखत कुिाको असतरिि देहायका कुिा 
उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क)  आपूसति गनुि पने मालिामान, िम्पन्न गनुि पने सनमािर् कायि िा प्रदान गनुि पने 
िेिाको विििर्,  

(ख)  सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताको योग्यता (सनमािर् खरिद बाहेक), 
(ग)  कायििम्पादन जमानत आिश्यक पने भए िो कुिा,  
(घ)  सिलबन्दी दिभाउपत्र मान्य िहने अिसि,  

(ङ)  सिलबन्दी दिभाउपत्र फािाममा दिभाउपत्रदाताले िीतपूििक िहीछाप गिेको हनु ु
पने कुिा,  

(च)  सिलबन्दी दिभाउपत्र मूल्याङ्कन गने तरिका, 
(छ)  मालिामानको हकमा िािेण्टी िम्बन्िी दावयत्ि ि सनमािर् कायिको हकमा त्रवुट 

िच्याउने अिसििम्मको दावयत्ि।  

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम फािाम तयाि भएपसछ कम्पनीले िावष्ट्रय िा 
स्थानीयस्तिको पसत्रकामा कम्तीमा पन्र ददनको म्याद ददई सिलबन्दी दिभाउपत्र माग गनि िूचना 
प्रकाशन गनुि पनेछ ि त्यस्तो िूचनामा देहायका कुिा उल्लेख गनुि पनेछिः-  

(क)  सिलबन्दी दिभाउपत्र फािाम पाइन ेस्थान ि िो बापत लाग्न ेदस्तिु, 

(ख)  जमानत आिश्यक पने भए िोको वकसिम, िकम ि िमयािसि, 

(ग)  सिलबन्दी दिभाउपत्र पठाउन ेतरिका, 
(घ)  सिलबन्दी दिभाउपत्र पठाउन ेकायािलय िा असिकािीको नाम ि ठेगाना, 
(ङ)  सिलबन्दी दिभाउपत्र दाजखला गनुि पने अजन्तम समसत ि िमय, 

(च)  सिलबन्दी दिभाउपत्र खोल्ने समसत, िमय ि स्थान, 
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(छ)  अन्य आिश्यक कुिाहरु।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजम िूचना प्रकाशन गदाि तीन भन्दा कम सिलबन्दी 
दिभाउपत्र पेश हनु आएमा िा दिभाउपत्र पेश नै नभएमा िो िम्बन्िमा कुनै कुिा उल्लेख नगिी 
िोही उपविसनयम बमोजजम दोस्रो पटक िूचना प्रकाशन गनुि पनेछ।  

(५) उपविसनयम (४) बमोजजम दोस्रो पटक िूचना प्रकाशन गदाि पसन आिश्यक 
िङ्ख्यामा सिलबन्दी दिभाउपत्र पेश हनु नआएमा पेश हनु आएका दिभाउपत्रमध्येबाट 
दिभाउपत्र स्िीकृत गनि बािा पने छैन।  

(६) सिलबन्दी दिभाउपत्र पेश गनि इच्छुक व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीले एक हजाि 
रुपैयाँ सतिी िम्बजन्ित कम्पनीबाट दिभाउपत्रको फािाम खरिद गिी िोही फािाममा सिलबन्दी 
दिभाउपत्र पेश गनुि पनेछ।  

(७) उपविसनयम (६) बमोजजमको दिभाउपत्रको फािाममा कम्पनीको प्रमखु िा सनजले 
तोकेको कमिचािीको दस्तखत भई छाप लागेको हनु ुपनेछ।  

(८) कम्पनीले सिलबन्दी दिभाउपत्रको जमानत माग गदाि स्िीकृत लागत अनमुान 
िकमको दईुदेजख तीन प्रसतशत िकमको िीमासभत्र िही सनजश् चत िकम तोकी सिलबन्दी दिभाउपत्र 
मागको िूचनामा जमानत िकम उल्लेख गनुि पनेछ। यस्ता जमानत िकम नगद िा िाजर्ज्य 
बैङ्कबाट पचहिि ददनको मान्य अिसि िहन े गिी जािी भएको बैङ्क जमानत (बैङ्क ग्यािेण्टी) 
सिलबन्दी दिभाउपत्र ददने व्यजि, फमि, कम्पनी िा िंस्थाले सिलबन्दी दिभाउ पत्रिाथ पेश गनुि 
पनेछ।  

(९) सिलबन्दी दिभाउपत्रको मान्य अिसि पैतालीि ददनको हनुेछ। 

(१०) सिलबन्दी दिभाउपत्र पेश गने अजन्तम िमय िवकएको लगतै िाििजसनक सनकायले 
सिलबन्दी दिभाउपत्र आव्हानको िूचनामा तोवकएको स्थानमा िम्भि भएिम्म सिलबन्दी 
दिभाउपत्रदाता िा सनजको प्रसतसनसिको िोहििमा सिलबन्दी दिभाउपत्र फािाम खोल्न ुपनेछ।  

(११) मूल्याङ्कन िसमसतले सिलबन्दी दिभाउपत्रको पिीिर् ि मूल्याङ्कन गनेछ।  

(१२) सिलबन्दी दिभाउपत्र खोलेको समसतबाट पन्र ददनसभत्र कम्पनीले सिलबन्दी 
दिभाउपत्र स्िीकृत गनुि पनेछ ि िोको जानकािी िबै सिलबन्दी दिभाउपत्रदातालाई ददन ुपनेछ।  

(१३) सिलबन्दी दिभाउपत्र स्िीकृत भएको िात ददनसभत्र कम्पनीले िम्बजन्ित 
दिभाउपत्रदातालाई खरिद िम्झौता गनि आउन िूचना ददन ुपनेछ। 

(१४) उपविसनयम (१२) बमोजजमको िूचना प्राप्त गने सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताले िो 
िूचना पाएको समसतले िात ददनसभत्र कायििम्पादन जमानत पेश गिी खरिद िम्झौता गनुि पनेछ।  

(१५) सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताले िाखेको जमानत देहायको अिस्थामा जफत हनुेछिः– 

(क) छनौट भएको सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताले खरिद िम्झौता नगिेमा,  
(ख) सिलबन्दी दिभाउपत्र फािाममा उजल्लजखत कायििम्पादन जमानत खरिद िम्झौता 

गने म्यादसभत्र ददन निकेमा,  
(ग) ऐनको दफा ६२ बमोजजमको आचिर् विपिीत काम गिेमा।  

(१६) उपविसनयम (१३) बमोजजमको िूचना प्राप्त गने सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताले िो 
िूचना पाएको समसतले िात ददनसभत्र आफूले कबोल गिेको ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) 
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को खण्ड (ढ१) बमोजजमको पाँच प्रसतशतले हनु े नगदै िा कुनै िाजर्ज्य बैङ्कले जािी गिेको 
कायििम्पादन जमानत (पिफमेन्ि ग्यािेण्टी) पेश गिी खरिद िम्झौता गनुि पनेछ। 

 

१३१. िोझै खरिद िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए 
तापसन देहायको अिस्थामा मालिामान िा पिामशि िेिा िा अन्य िेिा िोझै खरिद गनि िा सनमािर् 
कायि िोझै गिाउन िवकनछेिः- 

(क) मौजदुा िूचीमा िहेकािँग पाँच लाख रूपैयाँिम्म, 

(ख) खरिद िम्बन्िी शतिहरु पूिा गने प्राविसिक दिता िा िमता एउटा मात्र 
आपूसतिकताि िा सनमािर् व्यििायी िा पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकिँग भएमा, 

(ग)  खरिद गरिन ेमालिामान आपूसति गने असिकाि एउटा मात्र आपूसतिकताििँग भएको 
ि अन्य उपयिु विकल्प नभएमा, 

(घ) मौजदुा मालिामान िा िेिा िा जसडत िंयन्त्रको पाटिपूजािको प्रसतस्थापन िा 
विस्ताि गनि आपूसतिकताि िा पिामशिदाता िा िेिाप्रदायक परिितिन गिेमा 
कम्पनीमा िहेको मालिामान िा िेिाहरु प्रसतस्थापन िा विस्ताि गनि निवकन े
कुिा प्रमाजर्त भई िाविकको आपूसतिकताि िा पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकबाट 
तोवकएको िीमा सभत्रको प्रोप्राइटिी स्िरुपको असतरिि मालिामान िा िेिा 
खरिद गनुि पिेमा, 

(ङ) पूिािनमुान गनि निवकएको कािर्ले शरुु िम्झौतामा िमािेश नभएको ि शरुु 
िम्झौताबाट अलग गिी िम्पन्न गनि प्राविसिक िा आसथिक कािर्ले कदठनाई हनु े
भई तोवकए बमोजजमको िीमासभत्रको अत्यािश्यक सनमािर् कायि, मालिामान, 

पिामशि िेिा िा अन्य िेिा खरिद गनुि पिेमा, िा 
(च)  िम्बजन्ित कामको लासग कुनै विजशष्ट (यसुनक) योग्यता भएको खाि 

पिामशिदाताको िेिा तत्काल आिश्यकता भएमा िा िाविकको पिामशिदाताबाट 
नै िेिा सलन ुपने अपरिहायि कािर् भएमा। 

(२) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन नेपालमा उत्पाददत 
पन्र लाख रूपैयाँिम्मको मालिामान त्यस्तो मालिामानको उत्पादकले िावष्ट्रयस्तिको 
िमाचािपत्रमा िूचना प्रकाशन गिी तोकेको सबक्री मूल्यमा िोझै खरिद गनि िवकनेछ। यििी 
िोझै खरिद गदाि उपलब्ि भएिम्म नेपाल गरु्स्ति जचन्ह प्राप्त मालिामान खरिद गनुि पनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) ि (२) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन एक आसथिक िषिमा 
एकै पटक िा पटक-पटक गिी िीमाभन्दा बढी िकमको िा एउटै व्यजि, फमि, कम्पनी िा 
िंस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी िोझै खरिद गनि िवकने छैन। 

(४) कम्पनीको कामको सिलसिलामा कम्पनीको सनमन्त्रर्ामा विदेशी मलुकुबाट आउने 
पाउनालाई आसत्यता ि होटल बाि िवुििाको लासग एक पटकमा पाँच लाख रूपैयाँिम्म िोझै 
खरिद गनि िवकनेछ। 

(५) उपविसनयम (१) बमोजजमको खरिदको हकमा िंिचनात्मक िा एकाई दि िम्झौता 
गिी गनि िवकनछे।  
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(६) उपविसनयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजम आपूसत गने असिकाि एउटा मात्र 
आपूसतिकताि भएको अिस्थामा त्यस्तो प्रोप्राइटिी मालिामान सनजको आसिकारिक सबके्रता िा 
आसिकारिक एजेण्ट माफि त खरिद गनि िवकनेछ।  

(७) कम्पनीलाई आिश्यक पने मालिामानको उत्पादक नेपालमा एउटा मात्र भएको ि 
अन्य उपयिु विकल्प नभएमा प्रमखु कायिकािी असिकृतले िोही व्यहोिा असभलेख गिी 
उत्पादकिँग िोझै खरिद गनि िक्ट्नेछ।  

(८) उपविसनयम (६) ि (७) बमोजजम उत्पादकबाट िोझै खरिद गदाि देहायका शतिहरु 
पूिा गिेको उत्पादकबाट गनुि पनेछिः– 

(क)  त्यस्तो उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खरुा तथा सडलि सबक्री मूल्य िूची 
िावष्ट्रयस्तिको िमाचािपत्रमा प्रकाशन गिेको,  

(ख)  त्यस्तो उत्पादकले स्थानीय सडलिलाई ददए ििहको छुट कम्पनीलाई ददएको। 
(९) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन नेपाल ििकािले 

नेपाल िाजपत्रमा िूचना प्रकाशन गिी स्िदेशी घिेल ुउद्योग भनी तोवकददएको घिेल ुउद्योगबाट 
उत्पाददत पच्चीि लाख रूपैयाँिम्मको मालिामान कम्पनीले त्यस्तो घिेल ु उद्योगिँग खरिद 
िम्झौता गिी िोझै खरिद गनि िक्ट्नेछ।  

(१०)  कम्पनीले एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी िकमको िोझै खरिद गदाि मौजदुा िूचीमा 
िहेका कम्तीमा तीनिटा आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकबाट सलजखत 

रुपमा दिभाउपत्र िा प्रस्ताि माग गिी खरिद गनुि पनेछ। 

(११)  उपविसनयम (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको प्रोप्राइटिी मालिामान िोझै खरिद 
गदाि िाविक िम्झौता मूल्यको तीि प्रसतशत मूल्यिम्म खरिद गनि िवकनेछ।  

(१२) कम्पनीले अको कुनै िाििजसनक सनकायबाट उत्पाददत िा वितरित कुनै मालिामान 
िा िेिा खरिद गनुि पिेमा िा पिामशि िेिा सलन ुपिेमा िा सनमािर् कायि गिाउन ुपिेमा त्यस्तो 
िाििजसनक सनकायको असिकाि प्राप्त असिकािीबाट सनिािरित सबक्री मूल्यमा िोझै खरिद गनि 
िक्ट्नेछ।  

(१३) कम्पनीले कुनै अन्तिािवष्ट्रय अन्तिििकािी िंस्था िा विदेशी मलुकुको ििकाि िा 
त्यस्तो मलुकुको िाििजसनक सनकायिँग कुनै मालिामान खरिद गनुि पदाि त्यस्तो िंस्था, ििकाि िा 
सनकायबाट सनिािरित सबक्री मूल्यमा िोझै खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

(१४) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन कम्पनीले 
उपविसनयम (१२) ि (१३) बमोजजम खरिद गनुि पदाि कुनै जमानत माग गनुि पने छैन। 

 

१३२. िोझै खरिद गनुि अजघ यकीन गनुि पने कुिािः (१) कम्पनीले िोझै खरिद गनुि अजघ देहायका विषय 
यकीन गनुि पनेछिः– 

(क) खरिद गनुि पने मालिामान भण्डािमा मौज्दात भए िा नभएको, 
(ख) प्रस्तावित सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकिँग खरिद 

िम्झौता बमोजजमको कायििम्पादन गनि आिश्यक योग्यता भए िा नभएको, 
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(ग)  प्रस्तावित सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकले कम्पनीको 
माग बमोजजम पेश गिेको प्रस्ताि त्यस्तो सनकायले सनिाििर् गिेको स्पेजशवफकेशन 
तथा प्राविसिक गरु्स्ति बमोजजमको भए िा नभएको, ि 

(घ)  प्रस्तावित सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा अन्य िेिाप्रदायकबाट 
प्रस्ताि गरिएको मूल्य उजचत भए िा नभएको। 

(२) उपविसनयम (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको मूल्य उजचत भए िा नभएको कुिा 
यकीन गनि कम्पनीले बजाि अध्ययन, पूिि खरिद मूल्य, लागत अनमुानका आिािमा दि विश् लेषर् 
गिी प्रस्तावित सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा अन्य िेिाप्रदायकिगँ िाताि गनि 
िक्ट्नेछ। 

(३) खरिद िम्झौता गदाि पत्राचािको माध्यमबाट िमेत गनि िवकनेछ। 

 

१३३. प्रसतयोसगता गिाई सडजाइन खरिद गनि िक्ट्निेः कम्पनीले आवकि टेक्ट्चिल िा विसभन्न विषयको 
सडजाइन खरिद गनुि पदाि त्यस्तो सडजाइन िम्बन्िी विस्ततृ विििर् िवहतको कागजात तयाि गिी 
त्यस्तो कागजात बमोजजम सडजाइन प्रसतयोसगता गिाई उपयिु सडजाइन खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

 

 

परिच्छेद–१४ 

घि, जग्गा भाडामा सलन ेतथा िेिा किािमा सलन ेव्यिस्था 
 

१३४. घि, जग्गा भाडामा सलने िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीले घि, जग्गा भाडामा सलन ु पदाि 
कम्तीमा पन्र ददनको अिसिको िूचना िावष्ट्रयस्तिको पसत्रकामा प्रकाशन गिी भाडाको प्रस्ताि 
माग गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचनामा कम्पनीले देहायका कुिा खलुाउन ुपनेछिः– 

(क) कम्पनीको नाम ि ठेगाना, 
(ख)  घि, जग्गा आिश्यक भएको िेत्र िा स्थान, 

(ग) भाडामा सलन खोजेको घि, जग्गाको प्रकृसत, िते्रफल ि अन्य आिश्यक विििर्, 

(घ) घि, जग्गािनीले प्रस्ताि पेश गने तरिका ि त्यस्तो प्रस्तािका िाथ पेश गनुि पने 
न्यूनतम विििर्, 

(ङ) प्रस्ताि दाजखला गने स्थान ि अजन्तम समसत, 

(च) घि, जग्गाको भाडा भिुानीका शतिहरु ि कि कट्टीको विषय, 

(छ) कम्पनीले उपयिु ठानेका अन्य विषय। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि मध्ये कम्पनीलाई उपयिु लागेको घि, 

जग्गा िसमसतको सनर्ियबाट भाडामा सलन िवकनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन नेपाल ििकाि, प्रदेश 
ििकाि िा स्थानीय िा त्यस्तो ििकािी सनकायको असिकांश स्िासमत्ि िा सनयन्त्रर्मा िहेको 
िंस्थाको घि, जग्गा िसमसतको स्िीकृसत सलई िातािद्वािा भाडामा सलन िवकनेछ। 

 (५) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन कम्पनीले काठमाडौँ 
उपत्यकासभत्र िावषिक पन्र लाख रुपैयाँिम्म ि काठमाडौँ उपत्यका बावहि िावषिक पाँच लाख 
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रुपैयाँिम्मको घि, जग्गा भाडामा सलन ुपिेमा उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचना बमोजजम प्राप्त 
प्रस्तािमध्ये उपयिु प्रस्तािमा िेिा, िवुििा तथा भाडा िकम िम्बन्िमा घि, जग्गा िनीिँग िोझै 
िाताि गिी घि, जग्गा भाडामा सलन िक्ट्नेछ। 

 

१३५. िेिा किािमा सलने िम्बन्िी कायिविसििः (१) कायािलय ििुिा, जचठ्ठीपत्र ओिाि पिाि, िििफाई, 

टेसलफोन, विद्यतु ि िािाको िञ् चालन तथा िेखदेख, बगैंचाको िम्भाि ि िेखदेख, कम्प्यटुि टाईप, 

ड्राईसभङ जस्ता कम्पनीको दैसनक कायििञ् चालन गनि आिश्यक पने िेिा किािमा सलन ु पिेमा 
कम्पनीले कुनै व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीिँग किाि गिी त्यस्तो िेिा किािमा सलन िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िेिा किािमा सलँदा त्यस्तो िेिाको आिश्यकता, 
वकसिम, िमयािसि, गरु्स्ति, िेिा िञ् चालन विसि, लाग्न े अनमुासनत खचि ि कायि िेत्रगत शति 
(टमिि ्अफ रिफिेन्ि) तयाि गिी प्रमखु कायिकािी असिकृतबाट स्िीकृत गिाउन ुपनेछ। 

(३) पाँच लाख रुपैयाँिम्म िेिा शलु्क लाग्न ेिेिा कम्पनीले िाताि गिी िोझै खरिद गनि 
िक्ट्नेछ। िो िकम भन्दा बढी िेिा शलु्क लाग्न े िेिाको हकमा पन्र ददनको िूचना 
िावष्ट्रयस्तिको पसत्रकामा प्रकाशन गिी, कम्पनीको िूचना पाटीमा िूचना टाँि गिी तथा 
िेबिाइटमा िाखी प्रस्ताि माग गनि िक्ट्नेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको िूचनामा कम्पनीले देहायका कुिा खलुाउन ुपनेछिः- 
(क) प्रस्तािदाताको नाम ि ठेगाना, 
(ख) िेिाको प्रकृसत, परिमार्, शति ि अन्य आिश्यक कुिा, 
(ग) िेिा प्रदान गनुि पने स्थान ि अिसि, 

(घ) प्रस्तािदाताले प्रस्ताििाथ पेश गनुि पने न्यूनतम कागजात ि विििर्, 

(ङ) प्रस्ताि दाजखला गनुि पने अजन्तम समसत ि स्थान, 

(च) िेिा शलु्क भिुानीका शति ि कि कट्टीको विषय, 

(छ) अन्य आिश्यक विषय। 

(५) कम्पनीले म्यादसभत्र प्राप्त भएका प्रस्ताि खोली प्रस्तािदाताको प्रस्ताि मूल्याङ्कन गनुि 
पनेछ। 

(६) कम्पनीले उपविसनयम (५) बमोजजम प्रस्ताि मूल्याङ्कन गदाि उपविसनयम (२) 
बमोजजमको कायि िेत्रगत शति पूिा गिी िबै भन्दा घटी िेिा शलु्क प्रस्ताि गने प्रस्तािदाताको 
प्रस्ताि स्िीकृत गिी िेिा किाि िम्झौता गनुि पनेछ। 

(७) उपविसनयम (६) बमोजजम स्िीकृत प्रस्तािको प्रस्तािदाता िेिा किाि गनि नआएमा 
त्यिपसछको िबै भन्दा घटी िेिा शलु्क प्रस्ताि गने प्रस्तािदातािँग िेिा किाि गनि िवकनछे। 

(८) िेिाप्रदायकले प्रदान गिेको िेिाको अनगुमन कम्पनीले िमय िमयमा गनुि पनेछ। 
त्यििी अनगुमन गदाि िेिा िन्तोषजनक भएको नपाइएमा िा किािका शति बमोजजम नभएमा 
कम्पनीले िेिाप्रदायकलाई िेिाको स्ति िृवद्ध गनि िूचना ददन ुपनेछ ि त्यििी िूचना ददँदा पसन 
िेिाको स्ति िवृद्ध नभएमा िेिा किाि िद्द गिी अको िेिा किािको व्यिस्था गनुि पनेछ। 

(९) कम्पनीलाई आिश्यक पने विशेष प्रकृसतका विशेषज्ञ िेिाहरु िेिा किािमा सलन यि 
विसनयमले बािा पाने छैन। 
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१३६. मालिामान ममित िम्भाि गने कायिविसििः (१) कम्पनीमा िहेको कुनै मालिामान ममित िम्भाि 
गनुि पने भए िोको सलजखत जानकािी त्यस्तो मालिामानको उपयोगकतािले कम्पनीको प्रमखु 
कायिकािी असिकृतलाई ददन ु पनेछ। त्यििी जानकािी प्राप्त भएपसछ सनजले विसनयम ५० को 
उपविसनयम (५) बमोजजम लागत अनमुान तयाि गिाई स्िीकृत गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम लागत अनमुान स्िीकृत भएपसछ मालिामानको ममित 
गिाउन ुपनेछ। त्यििी ममित गिाउँदा कुनै मालिामान, उपकिर् िा पाटिपूजाि फेिबदल गनुि पने 
भएमा त्यस्तो मालिामान, उपकिर् िा पाटिपूजाि मौज्दातबाट सलई ि मौज्दातमा नभए यि 
विसनयमािलीको प्रवक्रया अिलम्बन गिी खरिद गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम उपकिर् िा पाटिपूजाि खरिद गिेकोमा कम्पनीले त्यस्तो 
मालिामान िा उपकिर् जजन्िी दाजखला गिाई प्रसत एकाई पिल मूल्य दश हजाि रुपैयाँ भन्दा 
बढी पने उपकिर् िा पाटिपूजािको असभलेख िाख् न ुपनेछ ि त्यस्ता पाटिपूजाि पिुाना उपकिर् िा 
पाटिपूजािको लासग प्रसतस्थापन गरिएको कुिा िम्बजन्ित प्राविसिकबाट प्रमाजर्त गिाई पिुाना िामान 
जजन्िी दाजखला गनुि पनेछ। 

(४) कम्पनीले ऐन ि यि विसनयमािलीको प्रवक्रया अिलम्बन गिी मालिामान ममित 
िम्भाि गिाउन ुपनेछ। 

 

१३७. अमानतबाट कायि गिाउन िवकनेिः (१) िामान्य प्रकृसतको ममित िम्भाि, िानासतना सनयसमत कायि 
िा िििफाई जस्ता कायि अमानतबाट गिाउन िवकनेछ। 

(२) कम्पनीले स्िीकृत अनमुान बमोजजम पच्चीि हजाििम्मको काम अमानतबाट 
गिाउन िक्ट्नछे। िो भन्दा बढी तीन लाख रुपैयाँिम्मको कायि अमानतबाट गिाइएको अिस्थामा 
यस्तो कायिको जानकािी तत्काल बस्न ेिसमसतलाई गिाउन ुपनेछ। 

(३) कम्पनीले अमानतबाट काम गनुि पदाि िो कामको लासग आिश्यक पने प्राविसिक 
िेिा ि सनमािर् िामग्री यि विसनयमािलीको प्रवक्रया बमोजजम खरिद गिी ज्यालामा काम गिाउन ु
पनेछ। 

(४) यि विसनयमािली बमोजजम अमानतबाट सनमािर् कायि गनुि पिेमा त्यस्तो काम तीन 
लाख रुपैयाँमा नबढाई खण्ड खण्ड गिी िातािबाट गिाउन िा सनमािर् िम्बन्िी काम आिश्यक 
सनमािर् िामग्री उपलब्ि गिाई ज्यालामा ददन िवकनेछ। 

 

परिच्छेद–१५ 

पनुिािलोकन िम्बन्िी व्यिस्था 
 

१३८. प्रमखु कायिकािी असिकृत िमि ददइने सनिेदनमा खलुाउन ु पने कुिािः खरिद कािबाही िा 
सनर्ियको पनुिािलोकनको लासग प्रमखु कायिकािी असिकृत िमि सनिेदन ददन चाहन ेबोलपत्रदाता 
िा प्रस्तािदाताले त्यस्तो सनिेदनमा देहायका विषयहरु खलुाई हस्तािि गिेको हनु ुपनेछिः- 

(क) सनिेदकको नाम, ठेगाना, टेसलफोन, फ्याक्ट्ि नम्बि ि ईमेल ठेगाना, 
(ख) िङ्गदठत िंस्था भए त्यििी सनिेदन ददन िो िंस्थाले प्रदान गिेको असिकािपत्र, 

(ग) बोलपत्र िङ्ख्या, 
(घ) सनिेदन ददन ुपने त्यगत ि कानूनी आिाि, 
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(ङ) िम्बद्ध कागजातहरुको प्रसतसलवप। 

 

१३९. िकमको हदिः दईु किोड रुपैयाँ भन्दा कम िकमको खरिद कािबाहीको िम्बन्िमा पनुिािलोकन 
िसमसत िमि सनिेदन ददन िवकन ेछैन। 

 ति, पूिियोग्यता िा प्राविसिक प्रस्ताि जस्ता मूल्य नखलु्ने प्रकृसतको बोलपत्र िा 
प्रस्तािको मूल्याङ्कन उपि पनुिािलोकन िसमसत िमि सनिेदन ददन यि विसनयमले बािा पने 
छैन। 

 

१४०. पनुिािलोकनको लासग ददइने सनिेदनमा खलुाउन ु पने कुिािः (१) खरिद िम्झौताको विषयमा 
पनुिािलोकनको लासग सनिेदन ददन चाहने बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले िो सनिेदनमा देहायका 
विषयहरु खलुाई हस्तािि गिेको हनु ुपनेछिः- 

(क) सनिेदकको नाम, ठेगाना, टेसलफोन नम्बि, फ्याक्ट्ि नम्बि ि इमेल ठेगाना, 
(ख) िङ्गदठत िंस्थाको तफि बाट सनिेदन ददइन ेभए त्यििी सनिेदन ददन असिकाि प्रदान 

गने कागजात, 

(ग)  खरिद कािबाहीको िंजिप्त विििर्, 

(घ)  खरिद िम्झौता भइिकेको भए त्यस्तो िम्झौता भएको समसत ि प्राप्त गने 
आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायक, 

(ङ)  सनिेदकले खरिद िम्झौता पाउन ुपने त्यगत तथा कानूनी आिाि, 

(च)  खरिद िम्झौता प्राप्त गनेले त्यस्तो िम्झौता पाउन नपने त्यगत तथा कानूनी 
आिाि, 

(छ)  सनिेदकको िाम्पजिक (प्रोपेि्ाइटिी), व्यापारिक ि अन्य गोप्य जानकािी ििुिा 
गनिको लासग पनुिािलोकन िसमसतले कुनै विशेष उपाय गरिददन ुपने भए त्यस्तो 
विशेष उपाय, ि 

(ज)  िम्झौता प्राप्त नगिेको कािर्ले सनिेदकलाई भएको िा पगु्न िक्ट्न े िास्तविक 
हासन नोक्ट्िानी। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको सनिेदनको िाथ सनिेदकले आफूले गिेको दाबी पवुष्ट 
गने कागजातहरुको प्रसतसलवप िंलग्न गनुि पनेछ। त्यस्तो कागजात सनजिँग हनु निक्ट्न ेप्रकृसतको 
भएमा सनजले त्यस्तो कागजात कम्पनीबाट जझकाई पाउन पनुिािलोकन िसमसत िमि अनिुोि 
गनि िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको सनिेदनमा उजल्लजखत विषयको िम्बन्िमा सनिेदकले 
पनुिािलोकन िसमसत िमि िनुिुाई गिाउन चाहेमा िो िम्बन्िी कािर् ि आिाि त्यस्तो 
सनिेदनमा खलुाउन ुपनेछ। 

 

१४१. जमानत िाख् न ुपनेिः (१) सनिेदकले बोलपत्र िा प्रस्तािमा आफूले कबोल गिेको िकमको शून्य 
दशमलब एक पाँच प्रसतशतले हनु आउन ेिकम बिाबिको नगद िकम िा कम्तीमा नब्बे ददन 
मान्य अिसि भएको बैङ्क जमानत पेश गनुि पनेछ। 

(२) पूिियोग्यता िा प्राविसिक प्रस्ताि जस्ता मूल्य नखलु्न ेप्रकृसतको प्रस्तािको मूल्याङ्कन 
उपि पनुिािलोकन िसमसत िमि सनिेदन ददन ुपदाि पूिियोग्यता प्रस्तािको हकमा विसनयम ९७ 
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को उपविसनयम (१) को प्रसतबन्िात्मक िाक्ट्यांशको अिीनमा िही तोवकएको एकमषु्ठ िकम ि 
प्राविसिक प्रस्तािको हकमा बोलपत्र जमानतको दश प्रसतशतले हनु ेिकम बिाबि जमानत िाख् न ु
पनेछ।  

(३) यि विसनयमािली बमोजजम सनर्िय गदाि सनिेदकको दाबी पगेुमा पनुिािलोकन 
िसमसतले त्यस्तो जमानत िकम सनर्िय भएको समसतले िात ददनसभत्र वफताि गनुि पनेछ अन्यथा 
त्यस्तो िकम जफत गरिनछे। 

 

१४२. पनुिािलोकनको लासग सनिेदन पठाउने तरिकािः (१) प्रमखु कायिकािी असिकृत िा पनुिािलोकन 
िसमसत िमि पनुिािलोकनको लासग ददने सनिेदन बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाता आफैँ ले बझुाउन 
िा हलुाक, कुरियि िा विद्यतुीय माध्यमबाट पठाउन िवकनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम हलुाक, कुरियि िा विद्यतुीय माध्यमबाट पठाइएको 
सनिेदन यि विसनयमािलीमा तोवकएको िमयािसिसभत्र पनुिािलोकन िसमसत िमि नपगेुमा त्यस्तो 
सनिेदन उपि कुनै कािबाही हनुे छैन। 

(३) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम पनुिािलोकनको सनिेदन पिेको जानकािी प्राप्त 
गिेपसछ पनुिािलोकन िसमसतले सनर्िय नददएिम्म खरिद िम्झौता िोक्का िाख् न ुपनेछ। 

 

१४३. जानकािी तथा प्रसतवक्रयामा उल्लेख गनुि पने कुिािः (१) कम्पनीले पनुिािलोकन िसमसतलाई ददन े
जानकािी तथा प्रसतवक्रयामा पनुिािलोकनको सनिेदनमा गरिएको दाबी िम्बन्िी त्यगत विििर्, 

खरिद कािबाहीको कानूनी आिाि ि िम्बद्ध कागजातको प्रसतसलवप िंलग्न गनुि पनेछ। 

(२) पनुिािलोकन िसमसतले कम्पनीलाई खरिदिँग िम्बजन्ित कागजात मध्ये उपयिु 
कागजात िा त्यिको कुनै अंश पेश गनि आदेश ददन िक्ट्नेछ। 

(३) पनुिािलोकन िसमसतले आिश्यक ठानेमा पनुिािलोकनको सनिेदन नददन े
बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदातालाई िमेत िम्बद्ध कागजात ि प्रमार् पेश गनि अनमुसत ददन 
िक्ट्नेछ। 

 

१४४. उजिुी िम्बन्िी सनर्ियको असभलेखिः पनुिािलोकनको िम्बन्िमा कम्पनी, पनुिािलोकन िसमसत िा 
अन्य िम्बद्ध सनकायबाट भएको सनर्िय ि त्यस्तो सनर्ियको िम्बन्िमा अपनाइएको उपचािात्मक 
कदमहरुको असभलेख कम्पनीले िाख् न ुपनेछ। 

 

परिच्छेद–१६ 

खरिद िम्झौता िम्बन्िी व्यिस्था 
 

१४५. बजेट िङे्कत उल्लेख गनुि पनेिः कम्पनीले खरिद िम्झौतामा िम्बजन्ित आसथिक िषिको लासग 
स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रममा िहेको बजेट िङे्कत उल्लेख गनुि पनेछ। 

 
१४६. िम्झौता गनि कायििम्पादन जमानत पेश गनुि पनेिः (१) स्िीकृत बोलपत्रको बोलपत्रदाताले ऐनको 

दफा २७ को उपदफा (४) बमोजजम कायििम्पादन जमानत पेश गदाि बोलपत्र िम्बन्िी 
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कागजातमा उल्लेख भएको ढाँचामा िोही दफाको उपदफा (३) बमोजजमको म्यादसभत्र िाजर्ज्य 
बैङ्कबाट जािी भएको कायििम्पादन जमानत पेश गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको कायििम्पादन जमानत ऐनको दफा २७ को उपदफा 
(४) मा उल्लेख गिे बमोजजमको िकम दाजखला गिेको हनु ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम खरिद िम्झौतामा िकम नखलु्न े िम्झौताको हकमा 
कम्पनीले बोलपत्र िम्बन्िी कागजातमा तोकी ददएको कायििम्पादन जमानत पेश गनुि पनेछ। 

(४) खरिद िम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक उपविसनयम (१) बमोजजमको 
कायििम्पादन जमानतको मान्य अिसि त्यस्तो िम्झौतामा उजल्लजखत मालिामान आपूसति िा 
हस्तान्तिर् गनुि पने अजन्तम अिसि िा कायिको त्रवुट िच्चाउने दावयत्ि (सडफेक्ट्ट लायसबसलवटज) 
को अिसि भन्दा कम्तीमा एक मवहना बढी अिसिको हनु ुपनेछ। 

(५) विदेशी बैङ्कले जािी गिेको कायििम्पादन जमानत नपेालको कुनै िाजर्ज्य बैङ्कले प्रसत 
प्रत्याभसूत (काउण्टि ग्यािेण्टी) गिेको भएमा मात्र मान्य हनुेछ। 

 

१४७. िम्झौता कायािन्ियन िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) कम्पनीले खरिद िम्झौता कायािन्ियन गदाि 
आिश्यकता अनिुाि देहायका काम गनुि पनेछिः- 

(क) खरिद िम्झौता भएपसछ िम्बजन्ित आपूसतिकताि, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक िा 
सनमािर् व्यििायीिँग आिश्यक भए बैठक (पोष्ट सबड कन्फे्रन्ि) गने, 

(ख) िम्झौता कायािन्ियन िम्बन्िी कायियोजना ि कायितासलका तयाि गने, 

(ग)  िम्झौताको शति बमोजजम िमयसभतै्र प्रतीतपत्र खोल्ने व्यिस्था गने, 

(घ)  आिश्यक भएमा िम्झौता कायािन्ियन टोली गठन गने, 

(ङ)  िम्झौता प्रशािन (कन्रयाक्ट्ट एडसमसनस्रेिन) कायियोजना बमोजजम खरिद 
िम्झौता कायािन्ियनको प्रगसत अनगुमन गने ि गरु्स्ति पिको सनिीिर् ि 
पिीिर् गने, 

(च)  सनमािर् व्यििायीलाई सनमािर् कायिस्थल िमु्पने ि िो स्थलिम्म पहुचँको व्यिस्था 
समलाउन,े खरिद िम्झौताको हेिफेि, भेरिएिन आदेश, मूल्य िमायोजन, खरिद 
िम्झौता सनलम्बन िा अन्त्य, कायि िम्पन्न प्रमार्ीकिर्, भिुानी आददको 
व्यिस्थापन गने, 

(छ)  कम्पनी ि आपूसतिकताि, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक िा सनमािर् व्यििायी बीच कुनै 
वििाद उत्पन्न भए त्यस्तो िम्झौतामा उजल्लजखत वििाद िमािानको उपाय 
अपनाउने, िम्झौता उल्लंघन भएको अिस्थामा िम्झौतामा उजल्लजखत उपचाि 
िम्बन्िी व्यिस्था बमोजजम कािबाही अजघ बढाउने, 

(ज)  बजेट ि लागत लेखा (कस्ट एकाउजन्टङ्ग) को पि लगायत िम्झौता 
कायािन्ियनको वििीय पिको व्यिस्थापन गने, 

(झ)  िम्झौता कायािन्ियनिँग िम्बजन्ित कागजात सिलसिलाबि ि व्यिजस्थत ढङ्गले 
िाख् ने, 

(ञ)  सनमािर् व्यििायीले सनमािर् कायिस्थलमा अनिूुची–१६ बमोजजमको विििर् 
िूचना पाटीमा असनिायि रुपले िाख् ने, 
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(ट) िम्पादन भएको काम स्िीकृत गने, ि 

(ठ) िम्झौता कायािन्ियनको आिसिक प्रसतिेदन िसमसत िमि पेश गने। 

(२) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन खरिद िम्झौता 
कायािन्ियनको िपुिीिेिर् गने कम्पनीले आपूसतिकताि, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक िा सनमािर् 
व्यििायीको खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत असिकािमा प्रसतकूल अिि नपने गिी नक्ट्िा, 
स्पेजशवफकेशन ि खरिद िम्झौताको शति बमोजजम खरिद िम्झौता कायािन्ियन भए िा नभएको 
विषयमा िपुिीिेिर् गनि िक्ट्नेछ। 

 

१४८. बीमा गिाउन ुपनेिः (१) खरिद िम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक दश लाख रुपैयाँ 
भन्दा बढी मूल्यको सनमािर् कायि गने सनमािर् व्यििायीले देहायको विषयमा बीमा गिाउन ुपनेछिः- 

(क) सनमािर् िामग्री, प्रयोग गरिने मेसिन, औजाि िा प्लाण्ट लगायत सनमािर् कायिको 
पूर्ि प्रसतस्थापन खचि, 
स्पष्टीकिर्िः यि खण्डको प्रयोजनको लासग 'खचि' भन्नाले नाफा िमेतलाई 
जनाउँछ। 

(ख) पेशागत शलु्क, सनमािर् कायिको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन तथा कँुडा ककि ट िा 
खेि गएको िामग्री हटाउनको लासग लाग्न ेखचि लगायत हासन िा नोक्ट्िानी भए 
बापत हनु ेखचि िा िो िम्बन्िी आनशुावङ्गक खचि िमेटनको लासग खण्ड (क) 
बमोजजमको प्रसतस्थापन खचिको पन्र प्रसतशत िकम िा खरिद िम्झौतामा 
उजल्लजखत भए बमोजजमको असतरिि िकम, 

(ग) सनमािर् व्यििायीले सनमािर्स्थलमा ल्याएको आफ्नो उपकिर् ि अन्य िस्तकुो 
सनमािर्स्थलमा प्रसतस्थापन गनि लाग्न ेपयािप्त िकम, 

(घ) सनमािर् व्यििायीलाई सनमािर्स्थल िजुम्पएको समसतदेजख हस्तान्तिर् प्रमार्पत्र 
जािी गरिन ेसमसतिम्म सनमािर् कायिको कुनै खण्ड िा अंशमा उपविसनयम (२) मा 
उल्लेख भएको कािर् बाहेक अन्य जनुिकैु कािर्बाट हनुे िबै हासन नोक्ट्िानी, 

(ङ) यि उपविसनयमको प्रयोजनका लासग देहायको विषयमा भएको हासन नोक्ट्िानी 
व्यहोने दावयत्ि सनमािर् व्यििायीको हनुछेिः- 
(१) सनमािर् व्यििायीले त्रवुट िच्याउन ेदावयत्िको अिसिमा आफ्नो दावयत्ि 

पालन गने क्रममा भएको हासन नोक्ट्िानी, ि 

(२) त्रवुट िच्याउन ेदावयत्िको अिसि प्रािम्भ हनु ुअजघ उत्पन्न भएको कुनै 
कािर्बाट त्रवुट िच्याउने दावयत्िको अिसिमा भएको हासन नोक्ट्िानी। 

(२) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए पसन सनमािर् व्यििायीले 
उपविसनयम (१) को खण्ड (घ) बमोजजमको बीमाबाट देहायका कािर्बाट भएको हासन नोक्ट्िानी 
िा िसतको लासग दावयत्ि बहन गनुि पने छैनिः– 

(क) यदु्ध, शत्रतुा िा आक्रमर्, 

(ख) विरोह, क्राजन्त, सबप्लि िा िैसनक शािन िा गहृ यदु्ध, 

(ग) विवकिर्को फैलािट, आर्विक इन्िनको विवकिर् िा आर्विक इन्िनको 
ज्िलनबाट उत्पन्न आर्विक फोहि िा विवकिर् यिु विषादद विष्फोट िा अन्य 
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हासनकािक तत्िहरुको विष्फोट िा आर्विक िंयोजन िा िोको आर्विक 
अंशको प्रदूषर्, ि 

(घ) ध्िसनक िा तीव्र ध्िसनक गसतमा उड्न ेहिाईजहाज िा हिाई यन्त्रद्वािा सिजजित 
िायकुो चाप। 

(३) खरिद िम्झौतामा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा बाहेक सनमािर् कायि गदाि िा त्यिमा 
िहेको कुनै त्रवुट ििुाि गदाि भएको िा त्यस्ता कायिको परिर्ाम स्िरुप भएको देहायको हासन 
नोक्ट्िानी बापतको िसतपूसतिको दाबी ि त्यस्तो दाबी िम्बन्िी कािबाही गदाि लागेको खचि तथा 
दस्तिु सनमािर् व्यििायीले व्यहोनुि पनेछिः- 

(क) कुनै व्यजिलाई चोटपटक लागेमा िा सनजको मतृ्य ुभएमा, िा 
(ख) सनमािर् कायिमा बाहेक कायििञ् चालन ि िम्पन्नको सिलसिलामा कुनै िम्पजिमा 

भएको हासन नोक्ट्िानी। 

(४) मालिामान खरिदमा सि.आई.पी. (क्ट्यारिज एण्ड इन्िोिेन्ि पेड टु) मूल्यको 
कम्तीमा एकिय दश प्रसतशत िकम बिाबिको गोदामदेजख गोदामिम्म यदु्ध, हडताल ि आगजनी 
िमेतको िबै जोखजेम व्यहोने गिी बीमा गिाउन ुपनेछ। 

(५) पिामशि िेिा खरिदमा पिामशिदाताले िम्झौता गिेको तीि ददनसभत्र िम्झौताको कुल 
िकमको िबै वकसिमको जोजखम व्यहोने गिी कम्पनीलाई सनशति भिुानी हनुे पेशागत दावयत्ि 
बीमा (प्रोफेशनल लाइविसलटी इन्स्योिेन्ि) गिाउन ुपनेछ। 

(६) प्रमखु कायिकािी असिकृतको सलजखत स्िीकृसत सबना बीमाका शतिमा कुनै परिितिन 
गनि िवकन ेछैन। 

 

१४९. पेश्की भिुानी ि फर्छ्यौट गने व्यिस्थािः (१) आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा िेिाप्रदायकलाई 
विसनयम १६७ बमोजजम खरिद िम्झौतामा व्यिस्था भए बमोजजम पेश्की ददन िवकनछे।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम ददइएको पेश्की िकम जम्मा भएको बैङ्कको खाता ि 
खचिको प्रयोजन खलु्न े मासिक विििर् आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा िेिाप्रदायकले 
कम्पनीलाई सनयसमत रूपमा उपलब्ि गिाउन ुपनेछ।  

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम पेश्की ददँदा आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा 
िेिाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की िकम खाम्ने गिी ि सनजले िम्झौता बमोजजम काम नगिेमा 
कम्पनीले अनिुोि गिेपसछ तत्काल कम्पनीलाई भिुानी गने गिी िाजर्ज्य बैङ्कबाट जािी भएको 
बैङ्क जमानत एिं त्यस्तो बैङ्क जमानत विदेशी बैङ्कले जािी गिेको भए नेपालसभत्रको िाजर्ज्य 
बैङ्कबाट प्रसतप्रत्याभसूत (काउन्टि ग्यािेण्टी) सलई पेश्की ददन ुपनेछ।  

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको बैङ्क जमानतको मान्य अिसि खरिद िम्झौतामा 
उल्लेख भएको पेश्की फर्छ्यौट गनुि पने अिसि भन्दा कम्तीमा एक मवहना भन्दा बढी अिसिको 
हनु ुपनेछ।  

(५) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम ददएको पेश्की खरिद िम्झौतामा उल्लेख भए 
बमोजजम प्रत्येक िसनङ सबल िा अन्य सबल बीजकबाट कट्टा गनुि पनेछ।  

(६) उपविसनयम (३) बमोजजमको बैङ्क जमानतको मान्य अिसि खरिद िम्झौतामा 
उल्लेख भएको पेश्की आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा िेिाप्रदायकले खरिद िम्झौता बमोजजमको 
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काम त्यस्तो िम्झौतामा उजल्लजखत िमयािसिसभत्र िम्पादन नगिेको कािर्ले यि विसनयम 
बमोजजमको पेश्की फर्छ्यौट हनु निकेमा कम्पनीले बैङ्क जमानतको िकम िम्बजन्ित बैङ्कबाट प्राप्त 
गिी पेश्की फर्छ्यौट गनुि पनेछ ि सनजबाट त्यस्तो पेश्की िकमको ियकडा दश प्रसतशत व्याज 
िमेत अिलु उपि गनुि पनेछ। 

(७) कम्पनीले प्रतीतपत्रद्वािा मालिामान जझकाउँदा आफ्नो कायािलयमा मालिामान प्राप्त 
भएको समसतले तीि ददनसभत्र प्रतीतपत्र खोलेको पेश्की िकम फर्छ्यौट गनुि पनेछ।  

(८) मालिामान उपलब्ि गिाउने िम्बजन्ित आपूसतिकतािबाट मालिामान उपलब्ि हनु 
निकेकोमा िा मालिामान उपलब्ि गिाउन सनिािरित िमयसभत्र मालिामान प्राप्त हनु निकेमा 
िािािर्तया प्रतीतपत्र िद्द गनुि पनेछ ि िो बापत बैङ्कमा जम्मा भएको िकम वफताि सलई प्रतीतपत्र 
खोलेको पेश्की िकम फर्छ्यौट गनुि पनेछ। 

 

१५०. वप्रसिपमेण्ट सनिीिर्िः (१) विदेशबाट खरिद गरिने मालिामानको वप्रसिपमेण्ट सनिीिर् गनुि पने 
भएमा कम्पनीले िो देशमा आफ्नो प्रसतसनसि सनयिु गिी त्यस्तो सनिीिर् गिाउन िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम प्रसतसनसि सनयिु गदाि यि विसनयमािली बमोजजमको 
कायिविसि अपनाई सनयिु गनुि पनेछ। 

 

१५१. मालिामानको सनिीिर् ि स्िीकृसतिः (१) कम्पनीले आपूसति गरिएका मालिामान िम्झौतामा 
उजल्लजखत प्राविसिक स्पेजशवफकेशन ि गरु्स्ति बमोजजमको भए िा नभएको सनिीिर् िा पिीिर् 
गनुि गिाउन ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम सनिीिर् िा पिीिर् गदाि गिाउँदा मालिामान सनिीिर् 
िा पिीिर् िम्बन्िी प्रचसलत कानून भए िोही कानून बमोजजम ि नभएमा खरिद िम्झौतामा 
उजल्लजखत कायिविसि बमोजजम गनुि पनेछ। त्यस्तो कायिविसि पसन नभए कम्पनीले उपयिु 
िम्झेको कायिविसि बमोजजम गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) को प्रयोजनको लासग िम्बजन्ित कम्पनीले त्यस्तो सनिीिर् िा 
पिीिर् गने प्रयोजनको लासग एक िा एक भन्दा बढी सनकाय िा असिकािी तोक्ट्न िा िम्बजन्ित 
मालिामान िम्बन्िी बढीमा तीन जना विज्ञ िहेको एक िसमसत गठन गनि िक्ट्नेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको सनकाय, असिकािी िा िसमसतले आपूसति गरिएको 
मालिामान सनिीिर् िा पिीिर् गदाि त्यस्तो कम्पनीले त्यस्तो मालिामानको नमूना ि विजशष्टता 
सिलबन्दी गिी िाखेको भए त्यस्तो नमूना ि विजशष्टता बमोजजम जाचँ गनुि पनेछ। त्यििी जाचँ 
गदाि त्यस्तो नमूना ि विजशष्टता बमोजजम भएको मालिामान स्िीकृत गिी नभएको मालिामान 
आपूसतिकतािलाई नै वफताि गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजम सनिीिर् िा पिीिर् गदाि आिश्यकता अनिुाि िबै 
मालिामान िा िोको नमूना छनौट गिी सनिीिर् िा पिीिर् गनि िवकनेछ। 

(६) सनिीिर् िा पिीिर् गने सनकाय, असिकािी िा िसमसतले उपविसनयम (४) ि (५) 
बमोजजम सनिीिर् िा पिीिर् गरििकेपसछ स्िीकृत ि अस्िीकृत मालिामानको विििर् उल्लेख 
गिी सनिीिर् प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ। त्यस्तो प्रसतिेदनमा जाँच भएको मालिामानको नाम, 
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प्रसतशत, स्पेजशवफकेशन, सनिीिर् िा पिीिर्को परिर्ाम उल्लेख गनुि पनेछ ि त्यस्तो प्रसतिेदनलाई 
कम्पनीले खरिद कािबाहीको असभलेखको रुपमा िाख् न ुपनेछ। 

(७) यि विसनयम बमोजजम मालिामान सनिीिर् िा पिीिर् गदाि सनिीिर् िा पिीिर् 
गने सनकाय, असिकािी िा िसमसत ि आपूसतिकताि बीच कुनै वििाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वििाद 
खरिद िम्झौतामा उल्लेख भएको वििाद िमािानको प्रवक्रया बमोजजम िमािान गनुि पनेछ। 

(८) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन पच्चीि हजाि 
रुपैयाँिम्मको मालिामान कम्पनीको भण्डाि शाखाको प्रमखुले आिश्यक सनिीिर् िा पिीिर् 
गिी बजुझसलन िक्ट्नेछ। 

 

१५२. मालिामानको सललाम सबक्री तथा िकम अिलुी गनेिः (१) विसनयम १५१ को उपविसनयम (४) 
बमोजजम अस्िीकृत मालिामान आपूसतिकतािले तत्काल वफताि नलगे खरिद िम्झौतामा तोवकएको 
िमायािसिसभत्र त्यस्तो मालिामान उठाई वफताि लैजान ि िोको िट्टा स्पेजशवफकेशन बमोजजमको 
िामान आपूसति गनि कम्पनीले आपूसतिकतािलाई सलजखत जानकािी ददन ुपनेछ। 

(२) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजमको जानकािी हलुाक िा कुरियि िसभिि माफि त 
पठाउने भए वफती िसिद िवहतको पत्र पठाउन ुपनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचनाको अिसिसभत्र आपूसतिकतािले मालिामान 
बजुझसलन अस्िीकाि गिेमा िा खरिद िम्झौतामा तोवकएको िमयािसिसभत्र उठाई नलगेमा 
कम्पनीले त्यस्तो मालिामान िाििजसनक सललाम सबक्री गिी िो मालिामान भण्डािर् गनि लागेको 
खचि ि त्यि िम्बन्िी अन्य खचिहरु, बाँकी िहेको पेश्की िकम, पूिि सनिािरित िसतपूसति ि सनजले 
कम्पनीलाई सतनुि पने अन्य कुनै िकम भए िो िकम िमेत सललाम सबक्री मूल्यबाट कट्टा गिी 
बाँकी िहेको िकम आपूसतिकतािलाई वफताि गनुि पनेछ। 

(४) उपविसनयम (३) बमोजजमको सललाम सबक्रीबाट प्राप्त भएको िकम िमेतबाट अिलु 
हनु निकेको िकम आपूसतिकतािबाट प्रचसलत कानून बमोजजम ििकािी बाँकी ििह अिलु उपि 
गरिनेछ। 

 

१५३. कायि स्िीकाि प्रसतिेदनिः (१) कम्पनीले िम्पन्न भएको सनमािर् कायि, आपूसति गरिएको मालिामान 
िा प्रदान गरिएको िेिा स्िीकादाि िोको प्रसतिेदन तयाि गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको प्रसतिेदनमा देहायका कुिा उल्लेख हनु ुपनेछिः- 
(क) खरिद िम्झौता िङ्ख्या, 
(ख) िम्पन्न भएको सनमािर् कायि, प्राप्त भएको मालिामान िा िेिाको विििर्, 

(ग) सनमािर् कायि िम्पन्न भएको िा मालिामान िा िेिा प्राप्त भएको समसत, 

(घ) िम्पन्न सनमािर् कायि, प्राप्त मालिामान िा िेिा स्िीकृत भएको समसत। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको प्रसतिेदन तयाि भएपसछ कम्पनीले आिश्यक प्रवक्रया 
पूिा गिी भिुानीको लासग कम्पनीको आसथिक प्रशािन शाखामा अविलम्ब लेखी पठाउन ुपनेछ। 

 

१५४. भेरिएिन आदेश िम्बन्िी कायिविसििः (१) खरिद िम्झौता गदािको बखत पूिािनमुान गनि 
निवकएको परिजस्थसत िो िम्झौता कायािन्ियनको प्रयोगमा सिजिना भई ऐनको दफा ५४ बमोजजम 



76 

 

कम्पनीले भेरिएिन आदेश जािी गनुि पने भएमा यि विसनयमािली बमोजजमको प्रवक्रया पूिा गिी 
जािी गनुि पनेछ।  

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम सनमािर् कायिको भेरिएिन आदेश जािी गनुि पदाि देहाय 
बमोजजमको विििर् खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजजम त्यस्तो भेरिएिन प्रमखु कायिकािी 
असिकृतले प्रमाजर्त गिेको हनु ुपनेछिः-  

(क)  सनमािर् कायिको ड्रइङ्ग, सडजाइन तथा स्पेजशवफकेशन आदद बदल्न ुपने िा नपने ि 
बदल्न ु पने भएमा सनमािर् कायिको आिािभतू प्रकृसत िा िते्र परिितिन हनुे िा 
नहनु ेकुिा, 

(ख)  भेरिएिन परिमार्को प्राविसिक पषु्ट्याई ि कािर्, 

(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए 
िोको प्रसतशत, ि  

(घ)  स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रममा पिे िा नपिेको।  

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम मालिामान िा अन्य िेिा कायिको भेरिएिन आदेश जािी 
गनुि पदाि देहाय बमोजजमको विििर् खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजजम त्यस्तो भेरिएिन प्रमखु 
कायिकािी असिकृतले प्रमाजर्त गिेको हनु ुपनेछ।  

(क)  मालिामान िा अन्य िेिाको ड्रइङ्ग, सडजाइन तथा स्पेजशवफकेशन आदद बदल्न ुपने 
िा नपने ि बदल्न ुपने भएमा त्यस्तो मालिामान िा िेिाको आिािभतू प्रकृसत िा 
िेत्र परिितिन हनु ेिा नहनुे कुिा, 

(ख)  भेरिएिन परिमार्को प्राविसिक पषु्ट्याई ि कािर्, 

(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए 
िोको प्रसतशत, 

(घ)  स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रममा पिे िा नपिेको कुिा। 

(४) उपविसनयम (१) बमोजजम पिामशि िेिाको भेरिएिन आदेश जािी गनुि पदाि देहाय 
बमोजजमको विििर् खलुाई ऐनको दफा ५४ बमोजजम त्यस्तो भेरिएिन प्रमखु कायिकािी 
असिकृतले प्रमाजर्त गिेको हनु ुपनेछिः- 

(क)  पिामशि िेिाको कायि िते्र, आिश्यकता, कायििेत्रगत शति, योग्यता िा विशषेज्ञता 
आदद बदल्न ुपने िा नपने ि बदल्न ुपने भएमा त्यस्तो मालिामान िा िेिाको 
आिािभतू प्रकृसत िा िेत्र परिितिन हनुे िा नहनु ेकुिा, 

(ख)  भेरिएिन परिर्ामको प्राविसिक पषु्ट्याई ि कािर्, 

(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोजजम लागत अनमुानमा प्रभाि पने भए 
िोको प्रसतशत, 

(घ)  स्िीकृत बजेट तथा कायिक्रममा पिे िा नपिेको कुिा। 

(५) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम भेरिएिन आदेश जािी गदाि विशेषज्ञहरुको 
िमूह माफि त आिश्यक जाँचबझु गिाई प्राप्त सिफारििको आिािमा मात्र जािी गनि िवकनेछ। 

 

१५५. मूल्य िमायोजनिः (१) कम्पनीले मूल्य िमायोजन गनि िवकने कुिा खरिद िम्झौतामा उल्लेख गनुि 
पनेछ। 
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(२) खरिद िम्झौतामा मूल्य िमायोजनको व्यिस्था गदाि देहायका कुिाहरु िमेत उल्लेख 
गनुि पनेछिः- 

(क) मूल्य िमायोजन गने अिस्था, 
(ख) सनिाििर् गने िूत्र, 

स्पष्टीकिर्िः यि खण्ड बमोजजम िूत्र सनिाििर् गदाि िम्पन्न भएको काममा 
लागेको श्रम, िामग्री ि उपकिर्हरुको मात्र मूल्य िमायोजन हनुे गिी िूत्र 
सनिाििर् गनुि पनेछ। 

(ग) मूल्य िमायोजनको असिकतम िकम, 

(घ) िूत्रमा प्रयोग गरिने मूल्यको िंिचना (श्रम, उपकिर्, िामग्री, ईन्िनको मूल्य 
आदद), 

(ङ) प्रत्येक मूल्य िंिचनाको मूल्य िमायोजन गनि प्रयोग गरिने िम्बद्ध मूल्य िूची 
(ईजन्डिेज) 

(च) मूल्य िूची उल्लेख गनि प्रयोग गरिने मरुा ि भिुानी ददन प्रयोग गरिन े मरुा 
बीचको विसनमय दिको घटबढ मापन गने तरिका, 

(छ) मूल्य िमायोजन िूत्र प्रयोग गनि सलइने आिाि समसत (बेिलाइन डेट), 
(ज) मूल्य िमायोजन िूत्र लागू हनुे िमयको अन्तिाल, ि 

(झ) मूल्य िमायोजन िूत्रको प्रयोगबाट देजखन ु पने न्यूनतम मूल्य िृवद्ध ि मूल्य 
िमायोजन िम्बन्िी प्राििान लागू हनु पूिा हनु ुपने अन्य शति तथा बन्देज। 

(३) यि विसनयम बमोजजम गरिने मूल्य िमायोजनको असिकतम िकम िामान्यतया शरुु 
िम्झौता मूल्यको पच्चीि प्रसतशत भन्दा बढी हनुे छैन। मूल्य िमायोजनको िकम िो मूल्य भन्दा 
बढी हनु े भएमा कम्पनीले खरिद िम्झौता अन्त्य गनि, िम्झौता मूल्यलाई स्िीकृत बजेटसभत्र 
पानिको लासग सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदातािँग िाताि गनि िा खचि 
घटाउन े अन्य उपाय अिलम्बन गनि िक्ट्न े िा थप बजेट व्यिस्था गरिने व्यिस्था खरिद 
िम्झौतामा गनि िवकनेछ। 

(४) यि विसनयममा जेिकैु लेजखएको भए तापसन अठाि मवहना भन्दा कम अिसिको 
खरिद िम्झौतामा मूल्य िमायोजनको प्राििान िाजखन ेछैन। 

ति, विशेष परिजस्थसतमा िसमसतको सनर्ियले मूल्य िमायोजन ददन िवकनेछ। 

(५) मूल्य िमायोजनको िूत्र िसमसतबाट सनिाििर् भए बमोजजम हनुेछ। 

 

१५६. खरिद िम्झौताको अिसि थप गनि िवकनेिः (१) ऐनको दफा ५६ बमोजजमको अिस्था पिी खरिद 
िम्झौता बमोजजमको काम त्यस्तो िम्झौताको अिसिसभत्र पूिा गनि निवकने भएमा िम्बजन्ित 
सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले कािर् खलुाई खरिद िम्झौताको 
म्याद िवकन ुकम्तीमा िात ददन अगािै कम्पनीमा अिसि थपको लासग सनिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम सनिेदन प्राप्त भएपसछ िम्बजन्ित असिकािीले िो 
िम्बन्िमा आिश्यक जाँचबझु गनि िा गिाउन िक्ट्नेछ। त्यििी जाँचबझु गदाि िा गिाउँदा सनजले 
देहायका कुिा विचाि गनुि पनेछिः– 
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(क) िम्बजन्ित सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले खरिद 
िम्झौता बमोजजमको काम िमयमै िम्पन्न गनि भिमग्दिु प्रयाि गिेको सथयो िा 
सथएन, 

(ख) कम्पनीले सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदातालाई िम्झौता 
बमोजजम उपलब्ि गिाउन ुपने कुिा उपलब्ि गिाएको सथयो िा सथएन,  

(ग) ऐनको दफा ६७क. बमोजजम कागजात जझकाएको कािर्बाट काममा वढलाई 
भएको हो िा होइन, ि 

(घ) काबबुावहिको परिजस्थसतको कािर्बाट काममा वढलाई भएको हो िा होइन। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम जाँचबझु गदाि सनिेदनमा उजल्लजखत कािर् मनासिब 
देजखएमा छ मवहनािम्मको अिसि बोलपत्र स्िीकृत गने असिकािीले ि िो भन्दा बढीको अिसि 
िसमसतको सनर्ियबाट थप गनि िवकनछे। 

 

१५७. पूिि सनिािरित िसतपूसतििः खरिद िम्झौतामा पूिि सनिािरित िसतपूसतिको िम्बन्िमा देहायको व्यिस्था 
गनि िवकनेछिः- 

(क) आपूसतिकताि, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक िा सनमािर् व्यििायीको वढलाईको कािर्ले 
खरिद िम्झौता बमोजजमको काम िो िम्झौतामा तोवकएको म्यादमा िम्पन्न हनु 
निकेमा सनजले कम्पनीलाई िम्झौता िकमको दश प्रसतशतमा नबढ्न े गिी 
िािािर्तया प्रसतददन िम्झौता िकमको शून्य दशमलब शून्य पाँच प्रसतशत पूिि 
सनिािरित िसतपूसति ददन ु पने ति सनजको काबबुावहिको परिजस्थसत पिी िा कुनै 
गजल्त िा हेलचेक्र्याई नभई कायििम्पादन िा आपूसति गनि वढला भएमा त्यस्तो 
िसतपूसति सतनि नपने, ि 

(ख) खण्ड (क) बमोजजमको पूिि सनिािरित िसतपूसति सतदैमा िम्बजन्ित आपूसतिकताि, 
पिामशिदाता, िेिाप्रदायक िा सनमािर् व्यििायी खरिद िम्झौता बमोजजमको 
कायििम्पादन गने दावयत्िबाट मिु हनु निक्ट्न।े 

 

१५८. सबल िा बीजकको भिुानीिः (१) कम्पनीले सबल बीजकको भिुानी खरिद िम्झौताको अिीनमा 
िही यि विसनयमािली बमोजजम ददन ुपनेछ। 

(२) सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले यि विसनयम बमोजजम 
भिुानीको लासग पेश गने िसनङ सबल िा अन्य कुनै सबल बीजकमा कम्तीमा देहायका कुिा 
उल्लेख गनुि पनेछिः- 

(क) सबल िा बीजकको समसत, 

(ख)  आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताको नाम ठेगाना, 
(ग) खरिद िम्झौता, 
(घ) आपूसति गरिएको मालिामान िा िेिाको विििर् िा िम्पन्न भएको सनमािर् 

कायिको नाप, आकाि, परिमार् ि मूल्य, 

(ङ) सिपमेण्ट तथा भिुानीको शति, 
(च) खरिद िम्झौता बमोजजम सबल िा बीजक िाथ पेश गनुि पने आिश्यक कागजात, 
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(छ) मालिामानको खरिदको हकमा सबल िा बीजकिाथ खरिद आदेश, खरिद िम्झौता 
िा बोलपत्र स्िीकृसत पत्रमा ददइएको सनदेशन बमोजजम कम्पनीले तोकेको 
ढाँचाको सिवपङ्ग िा अन्य आिश्यक कागजात, ि 

(ज) आफ्नो िम्पकि  ठेगाना। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम सबल िा बीजक प्राप्त भएपसछ कम्पनीले त्यस्तो सबल िा 
बीजक खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत प्राििान बमोजजमको भए िा नभएको जाचँ गिी िो 
बमोजजमको नभएमा िोको जानकािी िम्बजन्ित आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, िेिाप्रदायक िा 
पिामशिदातालाई तरुुन्त ददन ुपनेछ। 

 

१५९. सबल िा बीजकको भिुानी प्रवक्रयािः (१) खरिद िम्झौता बमोजजम कम्पनीले िसनङ सबल िा अन्य 
कुनै सबल बीजकको भिुानी गदाि किािको शति बमोजजम देहायका कुनै िा िबै आिाि बमोजजम 
गनि िक्ट्ने कुिा उल्लेख गनि िवकनछेिः- 

(क) मासिक आिािमा, 
(ख) प्राविसिक नाप जाँच गिी नापी वकताब (मेजिमेण्ट बकु) मा उल्लेख भएको 

िास्तविक कायििम्पादनको आिािमा, 
(ग) खरिद िम्झौतामा िम्पन्न कायि मापन गने िूचकाङ्क तोवकएकोमा त्यस्तो िूचकाङ्क 

प्राप्त भएपसछ ि त्यस्तो िूचकाङ्क नतोवकएकोमा िम्पन्न भएको कायिको आिािमा, 
(घ) हस्तान्तिर् गरिएको िा पूिा गरिएको कायिको परिमार्को आिािमा, ि 

(ङ) प्रतीतपत्रको शतिको आिािमा। 

(२) िसनङ सबल िा अन्य कुनै सबल बीजकको भिुानी सलनको लासग आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले खरिद िम्झौता बमोजजम आिश्यक पने कागजात पेश 
गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम पेश भएको िसनङ सबल िा अन्य कुनै सबल बीजक ि 
कागजात िम्बजन्ित असिकािीले स्िीकृत गिेको तीि ददनसभत्र खरिद िम्झौता बमोजजम कम्पनीले 
त्यस्तो सबल िा बीजकको भिुानी गनुि पनेछ। 

(४) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजम भिुानी गदाि रिटेन्िन मनी बापत िसनङ िा 
अन्य सबल िा बीजकमा उजल्लजखत िकमको पाँच प्रसतशत िकम कट्टा गिी िाख् न ुपनेछ।  

ति, खरिद िम्झौतामा रिटेन्िन मनी कट्टा गनुि नपने भनी उल्लेख भएमा त्यस्तो िकम 
कट्टा गरिन ेछैन। 

(५) खरिद िम्झौतामा कम्पनीले सबल िा बीजक बमोजजमको िकम शीघ्र भिुानी गिेमा 
आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले त्यस्तो भिुानीको सनजश् चत िकम िा 
प्रसतशत छुट ददन ेकुिा उल्लेख गरिएको भएमा कम्पनीले त्यििी भिुानी गदाि छुट िकम कट्टा 
गिेि मात्र भिुानी ददन ुपनेछ। 

(६) कम्पनीले खरिद िम्झौतामा देहायका व्यिस्था गनि िक्ट्नेछिः– 

(क) खरिद िम्झौतामा अजघल्लो कुनै िसनङ सबल िा अन्य कुनै सबल बीजकमा 
लेजखएको कुिा कुनै कािर्िश िा भलूिश लेजखन गई भिुानी िकम िच्याउन ु
पने भएमा कम्पनी आफैँ ले िा िम्बजन्ित आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, 
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िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताको अनिुोिमा त्यिपसछका िसनङ सबल िा अन्य कुनै 
सबल बीजकमा त्यस्तो भिुानी िकम िच्याउन िा हेिफेि गनि िवकने, ि 

(ख) आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले खरिद िम्झौताको 
शति बमोजजम कायििम्पादन नगिेमा कम्पनीले िसनङ सबल िा अन्य कुनै सबल 
बीजक बमोजजमको भिुानी नददन िा काट्न िवकन।े 

(७) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजमको भिुानी खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत 
अिसिसभत्र ददन ु पनेछ। िो अिसिसभत्र भिुानी नददएमा खरिद िम्झौता बमोजजमको व्याज 
भिुानी गनुि पनेछ। 

(८) उपविसनयम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) ि (घ) बमोजजम आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदातालाई पचाि हजाि रुपैयाँ भन्दा बढी िकम भिुानी गदाि 
एकाउन्ट पेयी चेकको माध्यमबाट भिुानी गनुि पनेछ। 

 

१६०. अजन्तम भिुानीिः (१) खरिद िम्झौता बमोजजम िम्पन्न भएको कायि कम्पनीले स्िीकाि गिेपसछ 
आपूसतकताि, सनमािर् व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदातालाई किािको शति बमोजजम अजन्तम 
भिुानी ददन ुपनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम अजन्तम भिुानी ददँदा सनमािर् कायिको हकमा त्रवुट 
िच्चाउने अिसि िमाप्त भएपसछ कायििम्पादन जमानत ि विसनयम १५९ को उपविसनयम (४) 
बमोजजम कट्टा गरिएको रिटेन्िन मनी िकमको पचाि प्रसतशत िकम वफताि गनुि पनेछ। रिटेन्िन 
मनीको बाँकी पचाि प्रसतशत िकम िम्बजन्ित आपूसतकताि, सनमािर् व्यििायी िा िेिाप्रदायकले 
िम्बजन्ित आजन्तरिक िाजस्ि कायािलयबाट कि विििर् पेश गिेको प्रमार् कागजात पेश गिेको 
प्रमार् पेश भए पसछ भिुानी ददन ुपनेछ। 

ति, त्रवुट िच्चाउने अिसिसभत्र िम्बजन्ित सनमािर् व्यििायीले त्रवुट निच्याएमा कम्पनीले 
रिटेन्िन मनी िा जमानत बापतको िकम प्रयोग गिी त्रवुट िच्याउन िक्ट्नेछ। 

(३) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन िंयिु उपक्रमको 
हकमा रिटेन्िन मनी भिुानी गदाि िम्बजन्ित आन्तरिक िाजस्ि कायािलयमा कि विििर् पेश 
गिेको कागजात पेश भएपसछ भिुानी ददइनछे।  

(४) खरिद िम्झौतामा सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले 
उपविसनयम (१) बमोजजम अजन्तम भिुानी सलनको लासग कम्पनीिँग देहायको दाबी बाहेक अन्य 
दाबी नगने कुिा उल्लेख गनि िवकनछेिः- 

(क) विशेष दाबी, 
(ख) खरिद कायििम्पादन गदाि उत्पन्न भएको िा हनुे तेस्रो पिप्रसतको सनमािर् 

व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताको दावयत्ि, ि 

(ग) खरिद िम्झौताको िम्पादन गदाि तेस्रो पिको िम्बन्िमा सनमािर् व्यििायी, 
आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताले व्यहोिेको ति कम्पनीिँग दाबी 
नगिेको ि िमयमा जानकािी नभएको दावयत्ि िम्बन्िी िोिभनािको दाबी। 
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१६१. कायि िम्पन्न प्रसतिेदन पेश गनुि पनेिः (१) खरिद िम्झौता बमोजजम सनमािर् कायि िम्पन्न भएको 
तीि ददनसभत्र िम्बजन्ित सनमािर् व्यििायीले सनमािर् भए बमोजजमको (एज सबल्ट) नक्ट्िा 
कम्पनीमा पेश गनुि पनेछ। 

(२) कुनै सनमािर् कायि िम्पन्न भई त्रवुट िच्याउने दावयत्िको अिसि िमाप्त भएपसछ 
कम्पनीका प्रमखुले त्यस्तो सनमािर् कायि स्िीकृत ड्रइङ्ग, सडजाइन िा स्पेजशवफकेशन बमोजजम भए 
िा नभएको कुिा प्राविसिक कमिचािीबाट जाँचबझु गिाई कायि िम्पन्न प्रसतिेदन तयाि गिाउन ु
पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम जाँचबझु गने प्राविसिकले िम्पन्न सनमािर् कायि स्िीकृत 
ड्रइङ्ग, सडजाइन िा स्पेजशवफकेशन बमोजजम भए नभएको जाँच गिी कम्पनी िमि प्रसतिेदन पेश 
गनुि पनेछ। 

(४) उपविसनयम (१) बमोजजमको सनमािर् भए बमोजजमको नक्ट्िा ि उपविसनयम (३) 
बमोजजम पेश भएको कायि िम्पन्न प्रसतिेदन िम्बजन्ित कम्पनीले बोलपत्र स्िीकृत गने असिकािी 
िमि पेश गनुि पनेछ ि कम्पनीको प्रमखु ि बोलपत्र स्िीकृत गने असिकािी एउटै व्यजि भएमा 
सनज भन्दा मासथल्लो सनकाय िमि पेश गनुि पनेछ। 

(५) उपविसनयम (४) बमोजजमको सनकायले आिश्यक देखेमा कायि िम्पन्न प्रसतिेदनमा 
उजल्लजखत विषयका िम्बन्िमा आफैं ले जाँचबझु गनि िा कुनै प्राविसिक कमिचािी िा प्राविसिक 
कमिचािीहरुको टोली माफि त जाँचबझु गिाउन िक्ट्नेछ। 

(६) उपविसनयम (५) बमोजजम जाँचबझु गदाि िम्पन्न सनमािर् कायि स्िीकृत ड्रइङ्ग, 

सडजाइन िा स्पेजशवफकेशन बमोजजम भएको पाइएमा त्यस्तो असिकािीले त्यस्तो सनमािर् कायि 
स्िीकृत गनुि पनेछ। 

(७) उपविसनयम (६) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन उपविसनयम (४) बमोजजम 
कायि िम्पन्न प्रसतिेदन पेश भएको समसतले पैतालीि ददनसभत्र उपविसनयम (५) बमोजजम जाँचबझु 
गने कायि िम्पन्न नभएमा त्यस्तो सनमािर् कायि स्ितिः स्िीकृत भएको मासननछे। 

(८) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन उपविसनयम (३) 
बमोजजम पेश भएको कायि िम्पन्न प्रसतिेदन दश लाख रुपैयाँिम्मको सनमािर् कायिको हकमा भए 
कम्पनीको प्रमखु प्राविसिक भए सनज आफैँ ले जाचँ गिी ि प्राविसिक नभए अन्य प्राविसिक 
कमिचािीबाट जचँाउन िक्ट्नछे। त्यििी जाचँ गदाि िा गिाउँदा त्यस्तो सनमािर् कायि स्िीकृत ड्रइङ्ग, 

सडजाइन िा स्पेजशवफकेशन बमोजजम भएको पाइएमा सनजले कायि िम्पन्न प्रसतिेदन स्िीकृत गनुि 
पनेछ ि कायि िम्पन्न भएको कुिाको जानकािी एक तह मासथको असिकािीलाई ददन ुपनेछ। 

(९) यि विसनयम बमोजजम कायि िम्पन्न प्रसतिेदन स्िीकृत भएपसछ कम्पनीले िम्बजन्ित 
सनमािर् व्यििायीलाई कायि िम्पन्न प्रमार्पत्र (िकि  कजम्प्लिन िवटिवफकेट) ददन ुपनेछ। 

 

१६२. िमय भन्दा अजघ काम िम्पन्न गनेलाई पिुस्काि ददन िवकनिेः (१) खरिद िम्झौतामा तोवकएको 
अिसि भन्दा अजघ काम िम्पन्न गने सनमािर् व्यििायीलाई कम्पनीले पिुस्काि ददन िक्ट्ने व्यिस्था 
िम्झौतामा उल्लेख गनि िवकनेछ। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको पिुस्कािको िकम सनिाििर् गदाि खरिद िम्झौतामा 
तोवकएको िमय भन्दा जसत ददन अजघ कायि िम्पन्न भएको हो त्यसत ददनको लासग उपविसनयम 
(३) बमोजजमको आिािमा सनिाििर् गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजमको दि सनिाििर् गदाि सनमािर् व्यििायीले खरिद 
िम्झौतामा तोवकएको अिसिसभत्र काम िम्पन्न गनि निके बापत दैसनक रुपमा जसत िकम 
कम्पनीलाई पूिि सनिािरित िसतपूसति सतनुि पने हो त्यसत नै िकम बिाबिको दि सनिाििर् गनुि 
पनेछ। 

(४) यि विसनयममा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन पिुस्कािको कुल िकम 
िम्झौता िकमको दश प्रसतशत भन्दा बढी हनुे छैन। 

 

१६३. िवुिस्ताको आिािमा खरिद िम्झौताको अन्त्य गदाि ददन ुपने भिुानीिः (१) कम्पनीले िाििजसनक 
वहतको लासग िवुिस्ताको आिािमा िम्झौताको अन्त्य गिेकोमा िम्बजन्ित आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकलाई देहाय बमोजजमको िकम भिुानी ददन ुपनेछ। त्यििी 
भिुानी ददँदा सनजले कुनै पेश्की िकम सलएको िहेछ भने त्यस्तो पेश्की कटाएि मात्र भिुानी 
ददन ुपनेछिः- 

(क) स्िीकायि रुपमा िम्पन्न भइिकेको कायि, आपूसति िा िेिा बापत गनुि पने भिुानी 
बाँकी भए िो भिुानी, 

(ख)  खरिद िम्झौता बमोजजम कम्पनीको प्रयोजनको लासग उत्पाददत मालिामानको 
मूल्य, सनमािर्स्थलमा ल्याइएको सनमािर् िामग्री, 

(ग)  सनमािर्स्थलबाट उपकिर् हटाउन लाग्ने मनासिब खचि, 
(घ)  सनमािर् कायिमा मात्र लगाइएको विदेशी कमिचािीको स्िदेश वफती खचि, ि 

(ङ)  आिश्यक भए सनमािर् कायिको िंििर् ि ििुिा खचि। 

(२) उपविसनयम (१) मा जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन कम्पनीले िाििजसनक 
वहतको लासग िवुिस्ताको आिािमा खरिद िम्झौता अन्त्य गनि ददएको िूचना आपूसतिकतािले प्राप्त 
गिेको समसतले िात ददनसभत्र सिपमेण्टको लासग तयाि हनुे ि तयाि भएको मालिामान त्यस्तो 
िम्झौताको शति ि मूल्यमा स्िीकाि गनुि पनेछ। 

(३) उपविसनयम (२) मा उजल्लजखत मालिामान बाहेक अन्य िामानको िम्बन्िमा 
कम्पनीले देहाय बमोजजम गनि िक्ट्नेछिः- 

(क) मालिामानको कुनै अंश पूिा गिाई िम्झौतामा उजल्लजखत शति ि मूल्यमा प्राप्त 
गने, िा 

(ख) बाँकी िहेको मालिामानको आपूसति आदेश िद्द गने ि आपूसतिकतािले आजंशक 
रुपमा तयाि गिेको मालिामान िा िेिा ि िम्झौता अन्त्य हनु ु अगािै 
आपूसतिकतािले खरिद गिेको िामग्री िा पाटिपूजाि बापत आपिी िहमसतबाट मञ् जिु 
गरिएको िकम सनजलाई भिुानी गने। 
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१६४. खरिद िम्झौता उल्लंघन भए प्राप्त हनुे उपचाििः (१) खरिद िम्झौतामा आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकले खरिद िम्झौताको उल्लंघन गिेमा कम्पनीलाई प्राप्त हनु े
उपचाि उल्लेख गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको उपचाि देहाय बमोजजम हनु िक्ट्नछेिः- 
(क) त्रवुटपूर्ि कायि अस्िीकाि गने, 

(ख) त्रवुटपूर्ि मालिामान तत्काल हटाउने ि िम्बजन्ित आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, 
पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकबाट प्रसतस्थापन गनि लगाउन,े 

(ग) िमयमा कायििम्पादन हनु निके बापतको पूिि सनिािरित िसतपूसति प्राप्त गने, 

(घ) िम्झौताको अन्त्य गने ि िम्झौता बमोजजमको काम नगने आपूसतिकताि, सनमािर् 
व्यििायी, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाताको खचिमा त्यस्तो कायि िम्पन्न गिाउने, 

(ङ)  आनशुावङ्गक िसतपूसति भिाउन,े ि 

(च)  प्रचसलत कानून िा खरिद िम्झौता बमोजजम उपलब्ि हनुे अन्य उपचाि। 

 

 

परिच्छेद–१७ 

वििाद िमािान िम्बन्िी व्यिस्था 
 

१६५. वििाद िमािानिः (१) कम्पनी ि सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, िेिाप्रदायक िा पिामशिदाता बीच 
खरिद िम्झौता कायािन्ियनको सिलसिलामा उत्पन्न वििाद आपिी िहमसतबाट िमािान गनुि 
पनेछ। यििी वििादको विषय, वििाद िमािानको लासग सनिेदन ददने प्रवक्रया, आपिी िहमसतको 
लासग हनुे बैठक तथा सनर्ियहरूको प्रवक्रया िमेत खरिद िम्झौतामा उल्लेख गिी त्यस्तो वििाद 
िमािान गनुि पनेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको प्रवक्रयाद्वािा खरिद िम्झौता कायािन्ियनको विषयमा 
कम्पनी ि सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायक बीच उत्पन्न भएको वििाद आपिी 
िहमसतबाट िमािान हनु निकेमा प्रचसलत कानून बमोजजम मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो वििाद 
िमािान गने तफि  कािबाही शरुु गनुि पनेछ। 

 

 

परिच्छेद–१८ 

पािदजशिता ि आचिर् िम्बन्िी व्यिस्था 
 

१६६. खरिद कािबाही िम्बन्िी कागजात उपलब्ि गिाउन ुपनेिः प्रचसलत कानून बमोजजम लेखापिीिर्, 

अनगुमन, अनिुन्िान िा सनिीिर् गनि असिकाि प्राप्त सनकायले खरिद कािबाही िम्बन्िी कुनै 
कागजात माग गिेमा कम्पनीले त्यस्तो कागजात मनासिब िमयमा उपलव्ि गिाउन ुपनेछ। 

 

१६७. खरिद िम्झौताको िाििजसनक िूचनािः (१) खरिद िम्झौता िम्पन्न भएको तीन ददनसभत्र िो िूचना 
िम्बजन्ित कम्पनीले आफ्नो िूचना पाटीमा टाँि गनुि पनेछ। 
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(२) उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचना िम्बजन्ित कम्पनीले आफ्नो िेबिाइट भए 
त्यस्तो िेबिाइटमा ि नभए िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयको िेबिाइटमा िाख् ने व्यिस्था 
समलाउन िक्ट्नेछ। 

(३) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजमको िूचनामा बोलपत्र िा पिामशि िेिा मूल्याङ्कन 
परिर्ामको असतरिि बोलपत्र, प्रस्ताि िा सिलबन्दी दिभाउपत्र िम्बन्िी िूचना प्रकाशन भएको 
समसत, िमाचािपत्रको नाम, िूचना िङ्ख्या, खरिदको विषय, िम्झौता गने बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता 
िा सिलबन्दी दिभाउपत्रदाताको नाम ि ठेगाना तथा िम्झौताको मूल्य खलुाउन ुपनेछ। 

 

१६८. पिामशिदाताले स्िाथि बझाउन नहनुेिः (१) पिामशिदाताले पिामशि सलने कम्पनीको ििोपरि वहत 
हनुे गिी व्याििावयक, िस्तगुत ि सनष्पि पिामशि िेिा प्रदान गनुि पनेछ। 

(२) पिामशिदाताले पिामशि िेिा प्रदान गदाि आफ्नो ितिमान िा भविष्यको अन्य कामिगँ 
स्िाथि बाजझन ेगिी काम गनुि हुँदैन। 

(३) पिामशि िेिा िम्बन्िी कामको प्रकृसत पिामशिदाताको अन्य कुनै िेिाग्राही प्रसतको 
विगत िा ितिमान दावयत्ििगँ बाजझने खालको िा सनजले िम्बजन्ित कम्पनीको ििोिम वहत हनु े
गिी कायि िम्पन्न गनि निक्ट्न ेखालको भएमा सनजलाई पिामशिदाताको रुपमा सनयजुि गनि िवकन े
छैन। 

उदाहिर्िः कुनै आयोजनाको इजञ् जसनयरिङ्ग सडजाइन तयाि गनिको लासग सनयिु गरिएको 
पिामशिदातालाई िोही आयोजनाको िाताििर्ीय मूल्याङ्कन गने पिामशिदाता सनयिु गनि िा 
ििकािी स्िासमत्िको कुनै िंस्थाको सनजीकिर् िम्बन्िी पिामशिदातालाई त्यस्तो िम्पजि खरिद 
गने खरिदकतािको पिामशिदाता सनयिु गनि िा सनजलाई िा सनजको नजजकको नातेदाि िा सनजको 
िंस्थाको िाझेदािको नाममा त्यस्तो िम्पजि खरिद गनि अनमुसत ददन िवकने छैन।  

ति, टनि की िम्झौता िा सडजाइन ि सनमािर् िम्झौताको हकमा यो व्यिस्था लागू 
हनुेछैन। 

(४) कुनै आयोजनाको लासग मालिामान उपलब्ि गिाउने िा सनमािर् कायि गने फमि ि 
त्यििँग िम्बजन्ित अन्य िंस्था िा व्यजिले िोही आयोजनाको लासग पिामशि िेिा प्रदान गनि ि 
कुनै योजना तयाि िा कायािन्ियन गने कामको लासग सनयिु भएको पिामशिदात ृफमि िा िोिँग 
िम्बजन्ित अन्य िंस्था िा व्यजिले त्यस्तो आयोजनाको लासग मालिामान आपूसति गनि िक्ट्न े
छैन। 

 

१६९. प्रलोभन, भ्रष्टाचाि िा जालिाजीजन्य व्यिहािको िूचनािः कम्पनीको कुनै कमिचािी िा पदासिकािीले 
सनजलाई कुनै बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताले प्रलोभन ददन प्रस्ताि गिेमा िा अन्य कुनै भ्रष्टाचाि 
िा जालिाजीजन्य काम गिेको थाहा पाएमा िोको िूचना प्रमखु कायिकािी असिकृत िा 
िसमसतलाई ददन ुपनेछ। 

 

१७०. िपुिीिेिर् ि जाँचबझु गनि िक्ट्निेः खरिद कािबाहीमा िंलग्न कमिचािी िा पदासिकािीले यि 
विसनयमािलीमा उजल्लजखत कायिविसि पालन गिे िा नगिेको िम्बन्िमा िसमसतले िमय िमयमा 
िपुिीिेिर् ि जाँचबझु गनि िक्ट्नेछ। 
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१७१. कालोिूचीमा िाख् न लेखी पठाउन ु पनेिः (१) कम्पनीले ऐनको दफा ६३ बमोजजम कुनै 
बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक, आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा अन्य व्यजि, 

फमि, िंस्था िा कम्पनीलाई कालोिूचीमा िाख् न ु पिेमा त्यि िम्बन्िी विस्ततृ विििर् ि कािर् 
खलुाई िम्बद्ध कागजात िवहत िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयलाई लेखी पठाउन ुपनेछ। 

 (२) यो विसनयमािली प्रािम्भ हनुअुजघ कम्पनीले कुनै बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, सिलबन्दी 
दिभाउपत्रदाता, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक, आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी िा अन्य व्यजि, फमि, 
िंस्था िा कम्पनीलाई कालोिूचीमा िाखेको िा िाख् ने सनर्िय गिेको भएमा िो कुिाको जानकािी 
यो विसनयमािली प्रािम्भ भएको तीि ददनसभत्र िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयमा पठाउन ु
पनेछ। 

(३) कम्पनीले उपविसनयम (१) िा (२) बमोजजम लेखी पठाएको आिािमा िाििजसनक 
खरिद अनगुमन कायािलयले त्यस्तो बोलपत्रदाता, प्रस्तािदाता, पिामशिदाता, िेिाप्रदायक, आपूसतिकताि, 
सनमािर् व्यििायी िा अन्य व्यजि, फमि, िंस्था िा कम्पनीलाई खरिद कािबाहीमा भाग सलन िोक 
लगाएको, त्यस्तो िोक स्ितिः हटेको, कालोिूचीमा िाखेको ि कालोिूचीबाट फुकुिा गिेको कुिाको 
अद्यािसिक असभलेख आफ्नो कायािलय ि िेबिाइटमा िाख् न ुपनेछ। 

 

परिच्छेद–१९ 

विविि 

 

१७२. विशेष परिजस्थसतमा खरिद गने िम्बन्िी व्यिस्थािः (१) यि विसनयमािली बमोजजम खरिद गदाि 
कम्पनीले खरिदको आिश्यकताको सलजखत विििर्, गरु्स्ति, परिमार्, शति ि कायि िम्पन्न गने 
अिसि जस्ता विििर् तयाि गिी आकजस्मक परिजस्थसतको िामना गनि आिश्यक परिमार् ि 
िमयािसिको लासग मात्र यथािम्भि प्रसतस्पिाि गिाई िा एउटा मात्र सनमािर् व्यििायी, 
आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकिँग सलजखत दिभाउ िा प्रस्ताि सलई स्िच्छ ि उजचत 
मूल्यको लासग िाताि गिी खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खरिद गरिएको भएमा देहायका कुिा खलु्न े कागजात 
बमोजजमको असभलेखमा िाख् न ुपनेछिः- 

(क) विशेष परिजस्थसत िम्बन्िी विििर्, 

(ख) तत्काल खरिद नगदाि कम्पनीलाई हनुे िसतको विििर्, 

(ग) खरिदका अन्य विसि अपनाउन निवकने कािर् ि आिाि। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजम कम्पनीले दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी िकमको खरिद 
गिेको भएमा त्यििी खरिद भएको विििर् कम्पनीको िेबिाइट तथा िूचना पाटीमा िाख् न ु
पनेछ। 

 

१७३. यि विसनयमािली बमोजजमको खरिद प्रवक्रया अपनाउन ु नपनेिः (१) कम्पनी ि दात ृ पि बीच 
भएको िम्झौता बमोजजम िो पिको खरिद सनदेजशका (प्रोक्ट्योिमेण्ट गाईडलाइन्ि) बमोजजम खरिद 
गनुि पिेमा यि विसनयमािलीको प्रवक्रया अपनाउन ुपने छैन। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम सनर्िय गदाि कम्पनीले खरिद गनुि पने कािर् खलुाई 
तत्िम्बन्िी छुटै्ट कायिविसि िमेत सनिाििर् गनुि पनेछ। 
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१७४. जग्गा खरिद गनि िक्ट्नेिः (१) यि विसनयमािलीमा अन्यत्र जनुिकैु कुिा लेजखएको भए तापसन 
कम्पनीले नेपाल ििकाि िा प्रदेश ििकाि िा स्थानीय तहका त्यस्तो ििकािी सनकायको 
स्िासमत्ि िा सनयन्त्रर्मा िहेको िंस्थाको जग्गा िातािद्धािा मूल्य कायम गिी खरिद गनि िक्ट्नेछ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम जग्गा खरिद गदाि कम्पनी ि त्यस्तो सनकायबीच िहमसत 
कायम भएको हनु ुपनेछ। 

 

१७५. विद्यतुीय माध्यमको प्रयोगिः (१) कम्पनीको िेबिाइटमा असनिायि रुपमा सिलबन्दी दिभाउपत्र ि 
बोलपत्रको िूचना िाख् न ुपनेछ। 

(२) कम्पनीले बोलपत्रको िूचना ईमेलद्वािा िाििजसनक खरिद अनगुमन कायािलयमा 
पठाउन ुपनेछ ि www.bolpatra.gov.np मा आफ्नो सनकायको नाम दताि गिी बोलपत्रको िूचना 
िोझै िाख् न िवकनेछ। 

(३) कम्पनीले बोलपत्र खरिद गने ि दाजखला गने कायि िम्भि भएिम्म विद्यतुीय िञ् चाि 
माध्यमद्वािा गनि गिाउन िक्ट्नेछ। 

(४) कम्पनीको नीसत, योजना, कायिक्रम, सनदेजशका, कायिविसि, विसनयमािली एिं िूचना 
लगायतका दस्तािेजहरु िेबिाइटमा िाखी िाििजसनकीकिर् गनुि पनेछ। 

 

१७६. मूल्याङ्कन िसमसतिः (१) बोलपत्र मूल्याङ्कनको लासग देहाय बमोजजमको मूल्याङ्कन िसमसतको गठन 
हनुेछिः– 

(क) प्रमखु कायिकािी असिकृत िा सनजले तोकेको िरिष्ठ असिकृत  – अध्यि 

(ख) कम्पनीको आसथिक प्रशािन शाखा प्रमखु  – िदस्य 

(ग) विषयिँग िम्बजन्ित विशेषज्ञ (िम्भि भएिम्म असिकृतस्ति)  – िदस्य 

(घ) कम्पनीको कानून असिकृत – िदस्य 

(२) खरिद एकाईको प्रमखुले उपविसनयम (१) बमोजजमको मूल्याङ्कन िसमसतको िजचिको 
रुपमा काम गनेछ। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको मूल्याङ्कन िसमसतले प्रमखु कायिकािी असिकृतको 
स्िीकृसत सलई ििकािी िा गैिििकािी िेत्रको प्राविसिकलाई बैठकमा आमन्त्रर् गनि िक्ट्नेछ। 

(४) उपविसनयम (१) बमोजजमको िसमसतलाई पिामशिदाताको िहयोग आिश्यक भएमा 
स्िीकृत कायिक्रम ि बजेटको अिीनमा िही कम्पनीले यि विसनयमािलीको कायिविसि अपनाई 
पिामशिदाता सनयिु गनि िक्ट्नेछ। 

(५) उपविसनयम (१) बमोजजमको िसमसतले दिभाउपत्र, बोलपत्र िा प्रस्ताि मूल्याङ्कन गने 
काममा आफूलाई िहयोग गनि उपिसमसत गठन गनि िक्ट्नेछ। 

(६) मूल्याङ्कन िसमसतको िजचिले िसमसतको बैठकको माईन्यटु तयाि गिी िाख् न ुपनेछ ि 
िसमसतमा छलफल भएका िम्पेरू्ि विषयको फाइल खडा गिी िाख् न ुपनेछ। 

(७) मूल्याङ्कन िसमसतको िेिा िवुििा िवहतको कायिविसि िसमसतले सनिाििर् गिे बमोजजम 
हनुेछ। 

(८) मूल्याङ्कन िसमसतले यि विसनयममा उल्लेख भए बमोजजम कम्पनीको प्रमखु िमि 
मूल्याङ्कन प्रसतिेदेन पेश गनुि पनेछ। 
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१७७. खरिद कािबाहीको असभलेखिः (१) कम्पनीले हिेक खरिद कािबाहीको सनसमि छुटै्ट फाइल खडा 
गिी िाख् न ुपनेछ। 

(२) कम्पनीले उपविसनयम (१) बमोजजमको फाइलमा अन्य कागजातका असतरिि 
देहायका कागजातहरु िाख् न ुपनेछिः- 

(क) िम्झौता फाइलको पजञ् जका, 
(ख) बोलपत्र िा पूिियोग्यताको लासग गरिएको आव्हानको िूचना, 
(ग) बोलपत्र, पूिियोग्यता िा प्रस्ताि आव्हान िम्बन्िी कागजातहरु, 

(घ) बोलपत्र िम्बन्िी कागजात, पूिियोग्यता िम्बन्िी कागजात िा प्रस्ताि िम्बन्िी 
कागजात िम्बन्िमा बोलपत्रदाताले स्पष्टीकिर्को लासग गिेको अनिुोि ि िो 
िम्बन्िमा कम्पनीले िबै िहभागी बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताहरुलाई पठाएको 
जिाफ, 

(ङ) बोलपत्रदाता िा पिामशिदातािँग गरिएको बोलपत्र पेश गनुि पूििको बैठकको 
माईन्यटु ि कम्पनीले िो माईन्यटुको प्रसतसलवप िबै िहभागी बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदाताहरुलाई पठाएको प्रमार्, 

(च) बोलपत्र खोल्दाको माईन्यटु, 

(छ) बोलपत्रको मूल प्रसत, 

(ज) बोलपत्र मूल्याङ्कन िसमसतले बोलपत्र मूल्याङ्कनको सिलसिलामा बोलपत्रदाता िा 
प्रस्तािदातालाई िोिेको प्रश् न ि िम्बजन्ित बोलपत्रदाता िा प्रस्तािदाताबाट 
कम्पनीलाई पठाएको जिाफ, 

(झ) पूिियोग्य भएको बोलपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको प्रसतिेदन, 

(ञ) पूिियोग्य बोलपत्रदाताको िूची, 
(ट) िाताि गरिएको भए िोको माईन्यटु, 

(ठ) िफल बोलपत्रदातालाई पठाइएको स्िीकृसतको प्रािजम्भक िूचनाको प्रसतसलवप, 

(ड) अिफल बोलपत्रदाताहरुलाई पठाइएको िूचनाको प्रसतसलवप, 

(ढ) खरिद िम्बन्िमा प्रकाजशत िबै िूचना, 
(र्) कम्पनीको प्रमखु िमि ि पनुिािलोकन िसमसत िमि ददएको सनिेदन ि िोको 

िम्बन्िमा कम्पनीले पेश गिेको िाय प्रसतवक्रया, जानकािी तथा िो िम्बन्िमा 
भएको सनर्िय, 

(त)  खरिद िम्झौता, 
(थ)  प्रगसत प्रसतिेदन, इन््िाइि ि सनिीिर् प्रसतिेदन जस्ता खरिद िम्झौताको 

कायािन्ियनिँग िम्बजन्ित कागजात, 

(द)  खरिद िम्झौतामा िंशोिन गरिएको भए िो िम्बन्िी कागजात, 

(ि)  मालिामान प्रासप्त, सनिीिर् ि स्िीकृसत लगायतका कागजात, 

(न)  सनमािर् व्यििायी, आपूसतिकताि, पिामशिदाता िा िेिाप्रदायकिँग भएका िम्पूर्ि 
पत्राचाि, 

(प)  िब-कन्राक्ट्टिको अनिुोि ि िो िम्बन्िमा कम्पनीले ददएको जिाफ, 
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(फ)  मूल्याङ्कन प्रसतिेदन ि िोिँग िम्बजन्ित िम्पूर्ि कागजात, ि 

(ब)  खरिद िम्झौता िम्बन्िी वििाद िमािान गनि भएको कािबाहीिँग िम्बजन्ित 
कागजात। 

(३) उपविसनयम (१) बमोजजमको असभलेख खरिद कािबाही टुङ्गो लागेको कम्तीमा िात 
िषििम्म ििुजित िाख् न ुपनेछ। 

(४) यि विसनयम बमोजजम असभलेख िाख्दा यि विसनयममा त्यस्तो असभलेखको ढाँचा 
सनिाििर् गरिएकोमा िोही बमोजजम ि ढाँचा सनिाििर् नभएकोमा िाििजसनक खरिद अनगुमन 
कायािलयले सनिाििर् गिेको ढाँचा बमोजजम िाख् न ुपनेछ। 

(५) यि विसनयम बमोजजम असभलेख िाख्दा कम्पनीले प्रत्येक भौसतक िम्पजिको असभलेख 
िाख् न ुपनेछ। 

(६) उपविसनयम (५) बमोजजम असभलेख िाख्दा त्यस्तो िम्पजिको मूल्य पचाि लाख 
रुपैयाँ भन्दा बढी िहेछ भन ेिो िम्पजिको लागत मूल्य, ह्रािकट्टी ि ममित िम्भाि खचि िवहतको 
विििर् खलुाउन ुपनेछ। 

 

१७८. असिकाि प्रत्यायोजनिः (१) यि विसनयमािलीमा व्यिस्था भएको लागत अनमुान िंशोिन गने, 

खरिद िम्झौता िंशोिन गने, खरिद िम्झौताको म्याद थप गने ि भेरिएिन आदेश गने असिकाि 
प्रत्यायोजन गनि िवकन ेछैन। 

(२) उपविसनयम (१) मा उजल्लजखत असिकािहरु बाहेक यि विसनयमािली बमोजजम 
व्यिस्था भएका अरु असिकािहरु िो असिकाि प्रयोग गने असिकाि प्राप्त असिकािीले आफू 
मसुनको कुनै असिकृतलाई प्रत्यायोजन गनि िक्ट्नेछ। 

(३) उपविसनयम (२) बमोजजम प्रत्यायोजन भएको असिकािको िम्बन्िमा त्यििी 
असिकाि प्रत्यायोजन गने असिकािीको उििदावयत्ि िवहिहनेछ। 

(४) उपविसनयम (२) बमोजजम असिकाि प्रत्यायोजन गने असिकािीले आफूले प्रत्यायोजन 
गिेको असिकाि बमोजजम भए गिेको कामको िम्बन्िमा िम्बजन्ित असिकािीबाट िमय िमयमा 
आिश्यक जानकािी सलई िाख् न ुपनेछ। 

 

१७९. िाििजसनक खरिद ऐन तथा िाििजसनक खरिद सनयमािली आकवषित हनुिेः यि विसनयमािलीमा 
उजल्लजखत प्रवक्रया ि कायिविसि अपनाई खरिद कािबाही िञ् चालन गनुि पनेछ। यि 
विसनयमािलीमा उल्लेख नभएको विषयमा तत्काल कायािन्ियनमा िहेको िाििजसनक खरिद ऐन 
तथा सनयमािलीमा उजल्लजखत प्रवक्रया तथा कायिविसि अपनाई खरिद गरिएकोमा यिै विसनयमािली 
बमोजजम खरिद भएको मासननेछ। 

 

१८०. विसनयमािलीको िंशोिन तथा व्याख्यािः यि विसनयमािलीको िंशोिन गने तथा व्याख्या गने 
अजन्तम असिकाि िसमसतलाई हनुेछ।  

  ति, कम्पनीको प्रबन्िपत्र ि सनयमािलीको विपिीत हनुे गिी िंशोिन ि व्याख्या गनि 
िवकने छैन। 
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१८१. बािा अड्काउ फुकाउनेिः यि विसनयमािलीमा लेजखएको कुनै कुिा कायािन्ियन गनि बािा अड्चन 
पिेमा िसमसतले त्यस्तो बािा अड्चन फुकाउन आिश्यक सनर्िय गनि िक्ट्नछे। 

 

१८२. खािेज तथा बचाउिः (१) जलविद्यतु लगानी तथा विकाि कम्पनी सलसमटेड आसथिक प्रशािन तथा 
खरिद विसनयमािली, २०६८ खािेज गरिएको छ। 

(२) उपविसनयम (१) बमोजजम खािेज गरिएको विसनयमािली बमोजजम भए गिेका 
कामकािबाही यिै विसनयमािली बमोजजम भए गिेको मासननेछ। 
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अनिूुची–१ 

(विसनयम २६ उपविसनयम (४) िँग िम्बजन्ित) 
 

बेरुजकुो लगतको ढाचँा 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

लेखापिीिर् प्रसतिेदनमा औलं्याइएको बेरुजकुो लगत 

.................. मवहनािम्मको 
कायािलय कोड/िङ्कते नम्बििः- 
 

आ
सथ
िक
 ि

षि 

बजे
ट 

उप
शी
षिक

 न
म्ब

ि 

बेरु
ज ु

दफ
ा न

म्ब
ि 

शरु
 क

ाय
म 

बेरु
ज ु

रु.
 

आ
सथ
िक
 ि

षि 
...
...
. ि

म्म
मा
 फ

र्छ्य
ौट
 रु

. 

 यि आसथिक िषिको शरुुको 
बाकँी रु. 

यि आसथिक िषिमा  

फर्छ्यौट रु. 
फर्छ्यौट भई बाकँी िहेको 
जजम्मेबािी िानुिपने रु. 

बेरु
जिु

ँ ग 
िम्

बज
न्ि

त 
व्य

जि
/िं

स्थ
ाक

ो न
ाम

, 
बेरु

जकु
ो छ

ोट
क
िी 

व्य
हो
िा 

ि 
बेरु

ज ु
फ
र्छ्य

ौट
/ि

म्प
िीि

र् 
भए

क
ो ज

ान
क
ािी
 प

त्रक
ो च

ला
नी
 नं

. ि
 सम

सत
 

 बे
रुज

 ुि
क
म 

रु.
  

 त
त्क

ाल
ीन
 प्र

मखु
 क

ाय
िक
ािी
 अ

सि
कृत

क
ो न

ाम
  

 त
त्क

ाल
ीन
 ले

खा
 प्र

मखु
क
ो न

ाम
  

 न
गद

 अ
िलु

ी स
मस
त 

 

 न
गद

 अ
िलु

ी भ
ौच
ि 
नं.

  

फ
र्छ्य

ौट
 भ

एक
ो म

ध्ये
 न

गद
 अ

िलु
ी रु

. 

लगत 
कट्टा 
तथा 

िम्पिीि
र् 

को 
लासग 
पेश 
भएको 
जम्मा 
रु. 

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ 

                         

                         

                         

                         

                                                

  

  

  

                                                

  

  

  

जम्मा                                           

  

  

  

नोटिः आन्तरिक लेखापिीिर् ि अजन्तम लेखापिीिर् बेरुजकुो लगत छुट्टाछुटै्ट खातामा िाख् न ुपदिछ। िाथै, कािोबािको प्रकृसत अनिुाि छुट्टाछुटै्ट पानामा असभलेख िाख्न ुपदिछ। 

तयाि गनेको दस्तखतिः 
 

जाँच गनेको दस्तखतिः  

 

लेखा प्रमखुको दस्तखतिः  प्रमखु कायिकािी असिकृतको दस्तखतिः 
 

नामिः 
 

नामिः  

 

नामिः  नामिः 
 

दजाििः 
 

दजाििः  

 
दजाििः  दजाििः 

 

समसतिः 
 

समसतिः  

 

समसतिः  समसतिः 
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अनिूुची–२ 

(विसनयम २६ उपविसनयम (६) िँग िम्बजन्ित)  

बेरुजकुो तलुनात्मक विििर्को ढाचँा  

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

आन्तरिक लेखापिीिर् ि अजन्तम लेखापिीिर् गदाि देजखएको बेरुजकुो तलुनात्मक विििर् 

 

कायािलय कोड/िङ्कते नम्बििः- 

आ
सथ
िक
 ि

षि 

बजे
ट 

उप
शी
षिक

 न
म्ब

ि 

आ
.ले

.प
. बे

रुज
 ुद

फ
ा न

म्ब
ि 

आ
.ले

.प
. बे

रुज
कु
ो छ

ोट
क
िी 

व्य
हो
िा 

ि 
बेरु

जिु
ँ ग 
िम्

बज
न्ि

त 
व्य

जि
/िं

स्थ
ाक

ो न
ाम

  

बेरु
जकु

ो व
क
सि
म 

(ल
गस
त/

िैद्ध
ाजन्
तक

) 

आन्तरिक लेखापिीिर्बाट 
कायम भएको बेरुज ुरु. 

अजन्तम लेखापिीिर् हनुभुन्दा 
अगासड फर्छ्यौट रु. 

आन्तरिक लेखापिीिर्बाट कायम 
भएको बेरुज ुअजन्तम लेखापिीिर् 
प्रसतिेदनमा िमािेश भई लगत कट्टा 

भएको रु. 

अज
न्त

म 
लेख

ापि
ीि

र् 
प्रसत

िेद
नम

ा ि
मा
िेश

 बे
रुज

 ुद
फ
ा ि
  

बेरु
जकु

ो छ
ोट
क
िी 

व्य
हो
िा 

 कै
वफ

यत
  

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

सनय
सम
त 

अि
लु 

पेश्
क
ी 

जम्
मा

 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                                      

                                      

जम्मा                                 

 

तयाि गनेको दस्तखतिः  
जाँच गनेको दस्तखतिः लेखा प्रमखुको दस्तखतिः 

 
प्रमखु कायिकािी असिकृतको दस्तखतिः 

नामिः  नामिः नामिः  नामिः  
 

दजाििः  दजाििः दजाििः  दजाििः  
 

समसतिः  समसतिः समसतिः  समसतिः  
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अनिूुची–३ 

(विसनयम २९ को उपविसनयम (३) िँग िम्बजन्ित) 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

भ्रमर् आदेश 

 

िंख्यािः– ............  

समसतिः– .............  

 

१.  भ्रमर् गने पदासिकािी िा कमिचािीको नामिः–  

२.  पदिः–  

३.  भ्रमर् गने स्थान (विदेश भए मलुकु ि शहि खलुाउन)े:–  

४.  भ्रमर्को उद्देश्यिः–  

५.  भ्रमर् गने अिसििः– ................... देजख .................... िम्म  

६.  भ्रमर् गने िािनिः–  

७.  भ्रमर्को सनसमि माग गिेको पेश्की खचििः–  

८.  भ्रमर् िम्बन्िी अन्य आिश्यक कुिािः–  

 

 

 

 

................................... ......................................... ...............................................  

भ्रमर् गने पदासिकािी सिफारिि गने पदासिकािी  भ्रमर् स्िीकृत गने पदासिकािी  

समसतिः– समसतिः–  समसतिः–  

................................................................................................................................... 
 

(आसथिक प्रशािन शाखाको प्रयोजनका लासग) 
 

भ्रमर् खचि 
 

बजेट नं. ......................... बाट नगद/चेक नं. .................................. रु. .......................... 
अििेपी ........................................................................................ ददइएको छ।  

 

 

 

बजुझसलनकेो िहीिः .........................  ..........................................  

नाम, थििः–  (आसथिक प्रशािन शाखा)  

समसतिः–  समसतिः–  
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अनिूुची–४ 

(विसनयम २९ को उपविसनयम (३) ि विसनयम ३६ को उपविसनयम (१) िँग िम्बजन्ित) 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

दैसनक तथा भ्रमर् भिाको सबल 

 

भ्रमर् आदेश िङ्ख्यािः ................ 
भ्रमर् आदेश समसतिः ........................... देजख ............................. िम्म 

मासथ उजल्लजखत भ्रमर् आदेश अनिुाि भ्रमर् गदाि कम्पनीको आसथिक प्रशािन तथा खरिद विसनयमािली, 
२०७८ अनिुाि पाउने दैसनक तथा भ्रमर् भिा तपिील अनिुाि दाबी गिेको छु। 

 

तपिील 

 

१.  भ्रमर् खचििः बि/हिाईजहाज भाडा जातेआते िंलग्न बि/हिाई वटकट अनिुाि रु. .................... 

२.  दैसनक भिा तथा होटल िाि खचििः ...... ददनको ......... दिले हनु आउने रु. ....................... 

३.  बीमा खचििः िंलग्न सबल अनिुाि उि अिसिको बीमा गिाउँदा लागेको खचि रु. ...................... 

४. फुटकि खचििः स्िदेश भ्रमर्को एकमषु्ठ रु. ........................................... 

५.  भैपरि आउन ेखचििः विदेश भ्रमर्को एकमषु्ठ  रु. ........................................... 

६.  एयिपोटि ट्याक्ट्ििः िंलग्न सबल अनिुाि  रु. ........................................... 

७.  अन्य विविििः (थप कुनै मागदाबी भए)   रु. ........................................... 

जम्मा िकमिः  रु. ........................................... 

८. पेश्की सलएको िकमिः रु. ........................................... 

९.  खदु भिुानी माग गिेको िकम/वफताि गिेको िकमिः रु. ........................................... 
 

मासथ उजल्लजखत िकम कम्पनीको आसथिक प्रशािन तथा खरिद विसनयमािली अनिुाि पाउने िवुििा िकम 
भएकोले मागदाबी गिेको छु। उि विििर् झठुा ठहिेमा कानून बमोजजम िहुलँा बझुाउँला।  

 

 िकम माग गने कमिचािी/पदासिकािीको नाम, थििः 
 पदिः  

 दस्तखतिः 
 समसतिः 
 

................................................................................................................................... 
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कायािलय प्रयोजनको लासग 

 

मासथ उजल्लजखत श्री ............................................................. ले पेश गिेको माग दाबी अनिुाि 
रु. ......................... अिेरुपी ...................................................................... भिुानी योग्य 
भएकोले स्िीकृत गिी भिुानी गरिएको छ।  

 

 

 

 ................................... ........................................ 

 (लेखा प्रमखु) (प्रमखु कायिकािी असिकृत) 
 

उजल्लजखत िकम रु. ................................ को चेक/नगद बजुझसलई भिपाई गरिददए।ँ  

 

 

 दस्तखतिः........................... 
 

 कमिचािी/पदासिकािीको नामिः................ 
 

 समसतिः.............................. 
 

 

िंलग्न कागजातहरुिः– पेश गिेको कागजातमा जचन्ह () लगाउन।े 
१.  भ्रमर् प्रसतिेदन  (................) 
२.  हिाईजहाज िा बिको वटकट (................) 
३.  बीमा शलु्कको िसिद (................) 
४.  एयिपोटि ट्याक्ट्िको इन््िाइि (................) 
५. स्िीकृत भ्रमर् आदेश  (................) 
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अनिूुची–५ 

(विसनयम ३२ को उपविसनयम (१), (२) ि (३) िँग िम्बजन्ित) 
 

दैसनक भिाको दि 

 

क्र.िं. तह प्रसतददन पाउन ेभिा िकम 

1. विजशष्ट तह रु. 7,500|- 

2. प्रथम तह रु. 6,000|- 

3. दद्वतीय तह रु. 4,500|- 

4. ततृीय तह रु. 3,000|- 

5. चतथुि तह रु. 2,000|- 
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अनिूुची–६ 

(विसनयम ३५ को उपविसनयम (३), (५) ि (६) िँग िम्बजन्ित) 
 

विदेशमा भ्रमर् गदाि पाउन ेदैसनक भिा दि 

 

क्र.िं. तह 
प्रसतददन पाउन ेभिा िकम 

(अमेरिकी डलि) 
भैपरि एकमषु्ठ  

(अमेरिकी डलि) 

1. विजशष्ट तह 225 २५0 

2. प्रथम तह 175 २00 

3. दद्वतीय तह 150 १५0 

4. ततृीय तह 125 १00 

5. चतथुि तह 100 १00 
 

रष्टव्यिः 
१. भाितको केन्रीय िाजिानी तथा िाज्य (िाज्य ि केन्र शासित प्रदेश िमेत) का िाजिानी शहि 

बाहेक अन्य स्थानमा िात सबताउन ुपदाि उपिोि दैसनक भिा दिको पचाि प्रसतशत िकम मात्र 
ददइनेछ। 

२. यिुोवपयन मलुकुहरु, अषे्ट्रसलया, न्यूजील्याण्ड, अमेरिका, क्ट्यानडा, कुिेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, 
रुि, कताि, जाजम्बया, यू.ए.ई., सिंगापिु, लेबनान ि बहिाइनको भ्रमर् गदाि उपिोि दैसनक भिा 
दिमा तेिीि प्रसतशत थप ददइनेछ। 
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अनिूुची–७ 

(विसनयम ४३ को खण्ड (ग) ि विसनयम ५३ को उपविसनयम (३) को खण्ड (च) िगँ िम्बजन्ित) 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

प्रतीतपत्र असभलेख खाता 
 

खाता पाना नं. ....................... 

क्र. 
िं. 

प्रतीतपत्र 

खोसलन े

फमिको 
नाम 

प्रतीतपत्र 

नं. ि 
समसत 

िकम विषय अिसि प्रतीतपत्र 

खोलेको 
बैङ्कको 
नाम ि 

ठेगाना 

बन्द 

हनु े

समसत 

म्याद 

थप 

गिेको 
समसत 

बन्द 

भएको 
समसत 

 

पेश्की 
खाता 
पाना 
नं. 

िामान 
उत्पजि 

भएको 

कैवफयत 

देश उत्पादन 

भएको 
समसत ि 

मोडेल 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चढाउनकेो नाम, थििः–  प्रमाजर्त गनेको नाम, थििः– 

िहीिः–  िहीिः– 

समसतिः–  समसतिः– 



98 

 

अनिूुची–८ 

(विसनयम ४७ को उपविसनयम (७) िँग िम्बजन्ित) 
 

सनमािर् कायिको लागत अनमुान सनकाल्न ेतरिका 
 

  

 आइटम  एकाई आइटमको जम्मा 
दििेट 

आइटमको जम्मा 
परिमार् 

आइटमको 
जम्मा खचि 

आइटम (१) (च) (ट) (च) X (ट)  

आइटम (२) (छ) (ठ) (छ) X (ठ)  

आइटम (३) (ज) (ड) (ज) X (ड)  

इत्यादद     

 

जोड = (ि) = (च X ट + छ X ठ + ज X ड + .....................................) 
िकि  चाटि स्टाफ खचि – (ि) को २.५ प्रसतशतले = ०.०२५ X (त) 
िानासतना अन्य खचि – (ि) को २.५ प्रसतशतले = ०.०२५ X (त) 
जम्मा लगत इवष्टमेट अङ्क = १.०५ X (त) 
 

 

नोटिः बोलपत्रको अङ्कलाई तलुना गदाि लगत अनमुान अङ्क (ि) लाई मासनन ुपछि। 

 

 

आइटमको जम्मा (कुल) दििेट सनकाल्न ेतरिकािः 
 

श्रसमकहरुको खचि .....................................................(क) 
सनमािर् िामग्रीको खचि .............................................. (ख) 
याजन्त्रक उपकिर्को भाडा (तैल्य पदाथििवहत) ................. (ग) 
 

िास्तविक दििेट (क+ख+ग) = (घ) 
बोलपत्र दाताको ओभिहेड (घ को १५ प्र.श.) – ०.१५ X (ङ) 
 

जम्मा दििेट (ङ) = १.१५ X (घ) 
 

 

नोटिः उपिोि अनिुाि लागत अनमुान तयाि गरििकेपसछ बजेट व्यिस्थापनको लासग आिश्यकता अनिुाि 
जम्मा लागत अनमुानमा मूल्य िमायोजन कजन्टन्जेन्िी बापत दश प्रसतशतले, वफजजकल कजन्टन्जेन्िी 
बापत दश प्रसतशतले ि मूल्य असभिदृद्व कि िकम िमेत थप गिी लागत अनमुान कायम गनुि 
पनेछ। 
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अनिूुची–९ 
(विसनयम ४९ को उपविसनयम (१) िँग िम्बजन्ित) 

 

पिामशि िेिाको लागत अनमुानको ढाचँा 
 

 

िेिा खचि शीषिक एकाई 

शीषिकको 
प्रसतएकाई 

दि 

शीषिकको 
जम्मा परिमार् 

शीषिकको जम्मा 
लागत 

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)= (ग)x(घ) 
शीषिक (१) 
जनशजिको पारिश्रसमक (ङ१) 

 

शीषिक (२) 
भ्रमर्, बिोबाि, मालिामान िा उपकिर् 
िा िेिा लगायतका िोिभनाि हनुे खचि 
(ङ२) 
 

शीषिक (३) 
तासलम, गोष्ठी, कागजात छपाई िा 
अनिुाद लगायतका अन्य फुटकि खचि 
(ङ३) 

    

ङ१= (गxघ) 
 

 

 

 

ङ२ = (गxघ) 
 

 

 

 

ङ३ = (गxघ) 
 

कुल जम्मा लागत (च)    (च) = 
(ङ१+ङ२+ङ३) 

कायािलयको व्यिस्थापन खचि पाँच 
प्रसतशत (छ) 

   (छ) = 
(चx०.०५) 

कुल लागत अनमुान अङ्क     (ज) = (च+छ) 
    

रष्टव्यिः 
१.  बोलपत्र तलुनाको लासग कुल लागत अनमुान अङ्क (ज) हनुेछ।  

२. पारिश्रसमक खचि (ङ१), िोिभनाि हनु ेखचि (ङ२) ि अन्य फुटकि खचि (ङ३) को विस्ततृ विििर् 
तयाि गिी यि लागत अनमुान फािामको िाथमा िाखी प्रस्ततु गनुि पनेछ।  

३. उपिोि अनिुाि लागत अनमुान तयाि गरििकेपसछ बजेट व्यिस्थापनको लासग आिश्यकता अनिुाि 
जम्मा लागत अनमुानमा मूल्य िमायोजन कजन्टन्जेन्िी बापत दश प्रसतशतले, विसभन्न कि बापत दश 
प्रसतशतले ि मूल्य असभिृवद्ध कि िकम िमेत थप गिी कुल लागत अनमुान अङ्क कायम गनुि 
पदिछ। 
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अनिूुची–१० 

(विसनयम ५५ को उपविसनयम (१) िँग िम्बजन्ित) 
 

मौजदुा िूचीमा दताि हनुको लासग ददइन ेसनिेदनको ढाचँा 
 

समसतिः .............................. 
 

श्री हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड, 

...............................। 
 

विषयिः मौजदुा िूचीमा दताि गिी पाउँ। 

 

 हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड आसथिक प्रशािन तथा खरिद 
विसनयमािली, २०७८ को विसनयम ५२ को उपविसनयम (१) बमोजजम तपिीलमा उजल्लजखत विििर् 
अनिुािको पषु्ट्याई गने कागजात िंलग्न गिी मौजदुा िूचीमा दताि हनु यो सनिेदन पेश गिेको छु।  

 

तपिीलिः 
१. मौजदुा िूचीको लासग सनिेदन ददने व्यजि, िंस्था, आपूसतिकताि, सनमािर् व्यििायी, पिामशिदाता िा 
िेिाप्रदायकको विििर्िः 
(क) नामिः (ख) ठेगानािः 
(ग) पत्राचाि गने ठेगानािः (घ) मखु्य व्यजिको नामिः 
(ङ) टेसलफोन नंिः (च) मोबाईल नंिः 
२. मौजदुा िूचीमा दताि हनुको लासग सनम्न बमोजजमको प्रमार्पत्र िंलग्न गरिएको छ।  

(क) िंस्था िा फमि दतािको प्रमार्पत्र छ         छैन  

(ख) निीकिर् गिीएको छ         छैन  

(ग) मूल्य असभिृवद्ध कि िा स्थायी लेखा नम्बि दतािको प्रमार्पत्र छ         छैन  

(घ) कि चिुाको प्रमार्पत्र छ         छैन  

(ङ) कुन खरिदको लासग मौजदुा िूचीमा दताि हनु सनिेदन ददने हो, िो कामको लासग इजाजतपत्र 
आिश्यक पने भएमा िोको प्रसतसलवप छ          छैन  

३. कोषबाट हनु ेखरिदको लासग दताि हनु चाहेको खरिदको प्रकृसतको विििर्िः 
(क) मालिामानको आपूसतििः 
(मालिामानको प्रकृसत िमेत उल्लेख गने) 

(ख) सनमािर् 
कायििः 

 

(ग) पिामशि िेिािः (पिामशि िेिाको प्रकृसत िमेत उल्लेख गने) (घ) अन्य िेिािः 
(अन्य िेिाको 
प्रकृसत उल्लेख गने) 

 

सनिेदन ददएको समसतिः 
आ.ि. 

फमिको छाप सनिेदकको नामिः 
हस्तािििः   
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अनिूुची–११ 

(विसनयम ५५ को उपविसनयम (२) िँग िम्बजन्ित) 
 

मौजदुा िूचीमा दताि भएको सनस्िाको ढाचँा 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

 

श्री .........................................., 
...............................। 

 

मौजदुा िूचीमा दताि भएको प्रमार् 

 

प्र.प.नं. 
िूची दताि नं.: 
 

श्री ............................................ बाट यि कम्पनीमा आसथिक िषि ................. को लासग 
................ सनमािर् कायि/िेिा/मालिामान उपलब्ि गिाउने प्रयोजनाथि मौजदुा िूचीमा िूचीकृत हनु पाउँ 
भनी समसत .......................... मा यि कम्पनीमा सनिेदन प्राप्त हनु आएकोले मौजदुा िूचीमा दताि गिी 
यो सनस्िा/प्रमार् उपलब्ि गिाइएको छ।  

 

 

दताि गने असिकािीको,- 
नामिः 
दस्तखतिः 
पदिः 
समसतिः 
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अनिूुची–१२ 

(विसनयम ५५ को उपविसनयम (३) िँग िम्बजन्ित) 
 

मौजदुा िूचीको असभलेख दताि पजुस्तकाको ढाचँा 
 

हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

.......................................... 
 

मौजदुा िूचीको असभलेख दताि पजुस्तका 
 

(आसथिक िषि ................) 

 

 

चढाउनकेो नाम, थििः–  प्रमाजर्त गनेको नाम, थििः– 

िहीिः–  िहीिः– 

समसतिः–  समसतिः– 

 

 

 

क्र.िं. दताि 
नम्बि 

दताि 
समसत 

व्यजि/फमिको विििर् कामको विििर्  

(सनमािर्, मालिामान, पिामशि 
िेिा, अन्य िेिा) 

मालिामान/िेिाको 
प्रकृसत 

कैवफयत 
नाम ठेगाना िम्पकि  

व्यजि 

िम्पकि  
नम्बि 
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अनिूुची–१३ 

(विसनयम २ को खण्ड (ि) ि विसनयम ५८ को उपविसनयम (१) िँग िम्बजन्ित) 
 

मालिामान िा अन्य िेिाको खरिद िम्झौता 
 

मालिामान िा अन्य िेिा खरिद गदाि देहाय बमोजजमको िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गिी 
खरिद गनि िवकनेछिः– 

 

(क) खाि मालिामान िा अन्य िेिा आपूसति िम्झौतािः कुनै खाि कामको लासग आिश्यक पने कच्चा 
पदाथि, उपकिर् िा अन्य यस्तै विशषे प्रकृसतका मालिामान खरिद गनिको लासग खाि मालिामान 
िा अन्य िेिा आपूसति िम्झौता गनि िवकनेछ। 

 

(ख) िंिचनात्मक िा एकाई दि िम्झौतािः खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत मालिामान िा अन्य िेिा 
कम्पनीले माग गिेको िमयमा खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत दि ि शति बमोजजम एक िा एक भन्दा 
बढी आपूसतिकतािबाट प्राप्त गने व्यिस्था गनिको लासग िंिचनात्मक िा एकाई दि िम्झौता गनि 
िवकनछे। 

 

यो िम्झौतामा कम्पनीले खरिद गने मालिामान िा अन्य िेिाको न्यूनतम ि असिकतम परिमार् 
खलुाउन ुपनेछ। 

 

यो िम्झौता िामान्यतया एक िषि भन्दा िढी अिसिको हनुे छैन। 

 

(ग) बहिुषीय िम्झौतािः देहायको अिस्थामा बहिुषीय िम्झौता गनि िवकनेछिः– 

(क) िावषिक खरिद िम्झौता गिी खरिद गनुि भन्दा बहिुषीय िम्झौता गिी खरिद गदाि कम्पनीलाई 
िािभतू रुपमा लाभ हनुे भएमा, 

(ख) खरिद िम्झौताको अिसिमा खरिदको परिमार् िािभतू रुपमा थपघट नहनुे भएमा, 
(ग) खरिद िम्झौता अिसिभि खरिद गरिने मालिामानको सडजाइन परिितिन नहनुे भएमा, ि 

(घ) मालिामान आपूसतििँग िम्बजन्ित प्राविसिक जोजखम बढी नभएमा। 

 

(घ) सडजाइन, आपूसति ि जडान िम्झौतािः ठूला पािि प्लाण्ट िा पजम्पङ स्टेशन जस्ता उच्च िा जवटल 
प्रविसियिु मालिामानको सडजाइन गने, सनमािर् स्थलमा आपूसति गिी जडान गने पिीिर् िञ् चालन 
गने ि त्यस्तो मालिामानको िञ् चालन गनि िम्बजन्ित कम्पनीको कमिचािीलाई आिश्यकता अनिुाि 
तासलम ददने व्यिस्था गनि सडजाइन, आपूसति ि जडान िम्झौता गनि िवकनेछ। यस्तो िम्झौता 
सडजाइन, आपूसति ि जडान कायि मध्ये कुनै दईु कायि गनिको लासग िमेत गनि िवकनछे। 

 

(ङ)  टनि की िम्झौतािः उच्च प्रविसियिु औद्योसगक प्लाण्टको कायििम्पादन िमता उल्लेख गिी त्यस्तो 
प्लाण्टको सडजाइन, आपूसति, सनमािर् ि जडान कायि खरिद िम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम िम्पन्न 
गिी कम्पनीलाई हस्तान्तिर् गने व्यिस्था गनिको लासग टनि की िम्झौता गनि िवकनछे। 

 

नोटिः खण्ड (क), (ख), (घ) ि (ङ) बमोजजमका विषयमा बहिुषीय िम्झौता िमेत हनु िक्ट्नेछ। 
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अनिूुची–१४ 

(विसनयम २ को खण्ड (ि) ि विसनयम ५९ िँग िम्बजन्ित) 
 

सनमािर् कायिको खरिद िम्झौता 
 

कम्पनीले कुनै सनमािर् कायि गिाउनको लासग देहायको िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गनि 
िक्ट्नेछिः– 

 

(क)  एकाई दि िम्झौतािः सनमािर् कायिको परिमार् िम्झौता हुँदाका बखत यकीन नभएको िा सनमािर् 
कायि प्रसत एकाई कायि सबल अफ क्ट्िाजन्टटीमा उजल्लजखत दिमा गिाउन ेव्यिस्था गनि एकाई दि 
िम्झौता गनि िवकनेछ। यस्तो एकाई दिमा बोलपत्रदाताले प्रस्तावित सनमािर् कायि िम्पन्न गनि 
आिश्यक पने िामग्री, श्रम ि अन्य कुिा िमािेश गनुि पनेछ। 

कम्पनीले यि िम्झौता बमोजजम भएको काम बापत भिुानी गदाि सनमािर् स्थलको नाप जाचँबाट 
यकीन भएको सनमािर् कायिको परिमार्लाई प्रसत एकाई दिले गर्ना गिी हनु आउन ेिकम भिुानी 
गनुि पनेछ। 

 

(ख)  एकमषु्ठ िकम िम्झौतािः भसूमगत पानीको पाईपलाइन जडान जस्ता नाप जाचँ गनि कदठन हनुे सनमािर् 
कायि गिाउन एकमषु्ठ िकम िम्झौता गनि िवकनछे। यो िम्झौता गदाि सनमािर् कायि िम्बन्िी िबै 
प्रकािका जोजखम ि दावयत्ि सनमािर् व्यििायीमा िहने गिी गनुि पनेछ। 

ति, िम्झौता भई सनमािर् कायि शरुु भएपसछ िािजिसनक सनकायले सनमािर्मा कुनै वकसिमको परिितिन 
गनि आदेश ददएको कािर्ले सनमािर् व्यििायीको आसथिक दावयत्ि िवृद्ध भएमा त्यस्तो दावयत्ि 
कम्पनीले व्यहोनुि पनेछ। 

 

(ग)  लागत िोिभनाि िम्झौतािः सनमािर् व्यििायीले एकाई दि िम्झौता बमोजजम काम गनि मञ् जिु नगने 
िा गनि निक्ट्न ेठूलो जोजखमयिु ि काम गने परिजस्थसत पूिािनमुान गनि निवकने प्रकृसतको सनमािर् 
कायि गिाउनका लासग लागत िोिभनाि िम्झौता गनि िवकनछे। यो िम्झौता गिी गरिने सनमािर् 
कायि बापत सनमािर् व्यििायीलाई भिुानी ददँदा सनजले त्यस्तो सनमािर् कायि गदाि गिेको िास्तविक 
खचि, िो कायिको जशिोभाि खचि ि स्िीकृत लागत अनमुानमा उल्लेख भएको मनुाफा थपी हनु 
आएको िकम भिुानी ददन िवकनछे। यो िम्झौता गिी सनमािर् कायि गिाउँदा कम्पनीको प्रमखुले 
लागत िोिभनािको असिकतम िकमको िीमा सनिाििर् गनुि पनेछ ि िो िीमा भन्दा बढी लागत 
िोिभनाि ददनपुने भएमा िसमसतको पूिि स्िीकृसत सलन ुपनेछ। 

 

(घ)  िमय ि िामग्री दि िम्झौतािः खरिद िम्झौता गने िमयमा कुनै सनमािर् कायिको ममित िम्भाि गनि 
लाग्न े श्रम ि िामग्रीको पूिािनमुान गनि निवकने भई श्रमलाई िमयको आिािमा ि िामग्रीलाई 
एकाई दिको आिािमा गर्ना गिी काम गिाउनको लासग िमय ि िामग्री दि िम्झौता गनि 
िवकनछे। यो िम्झौता गदाि सनमािर् व्यििायीलाई देहाय बमोजजम भिुानी हनुे कुिा स्पष्ट रुपमा 
उल्लेख गनुि पनेछिः– 
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(१)  सनमािर् व्यििायीको श्रमलाई प्रसतघण्टा िा प्रसतददन िा प्रसतमवहनाको आिािमा विभाजन गिी 
हनु आएको िकममा जशिोभाि खचि ि स्िीकृत लागत अनमुानमा उल्लेख भएको मनुाफा 
जोड्दा हनु आउने िकम, ि 

(२)  खरिद िम्झौतामा उजल्लजखत िकमको िीमासभत्र िही ममित िम्भाि गनि लागेको िामग्रीको 
मूल्यको भिुानी िकम। 

 

(ङ) सडजाइन ि सनमािर् िम्झौतािः कुनै सनमािर् कायिको सडजाइन ि सनमािर् एउटै सनमािर् व्यििायीबाट 
गिाउनको लासग सडजाइन ि सनमािर् िम्झौता गनि िवकनेछ। कम्पनीले यि िम्झौता बमोजजमको 
काम शरुु गदाि प्राविसिक िा प्राविसिकहरुको िमूहलाई सनमािर् कायिको सडजाइन जाँच्न लगाई 
स्िीकृत गिेपसछ मात्र शरुु गनुि पनेछ। त्यििी सडजाइन जाँच गने प्राविसिक िा प्राविसिकहरुको 
िमूहले त्यस्तो सडजाइन, ड्रइङ तथा लागत अनमुान जाँच ि स्िीकृत गदाि यि विसनयमािली बमोजजम 
जाँच तथा स्िीकृत गने कायिविसि अपनाई जाचँ तथा स्िीकृत गनुि पनेछ। 

 

(च)  व्यिस्थापन िम्झौतािः सनमािर् कायिको गरु्स्ति ि िम्पन्न गने अिसि िम्बन्िी कानूनी एिं 
िम्झौताजन्य दावयत्ि कम्पनीिँग खरिद िम्झौता गने सनमािर् व्यििायीले नै िहन गने गिी त्यस्तो 
कायि सनजको िपुिीिेिर् िा व्यिस्थापनमा विसभन्न िब–कन्राक्ट्टिद्वािा गिाउनका लासग 
व्यिस्थापन िम्झौता गनि िवकनेछ। यो िम्झौता बमोजजमको कामको भिुानी कम्पनीिँग िम्झौता 
गने सनमािर् व्यििायीलाई मात्र ददइनछे। 

 

(छ)  कायििम्पादनमा आिारित ममित िम्भाि िा व्यिस्थापन िम्झौतािः कुनै सनमािर् कायिको ममित िम्भाि 
िा व्यिस्थापन गनि आिश्यक पने उपकिर् ि विसभन्न एकाईजन्य (आइटमिाइज) कायि उल्लेख 
नगिी अजन्तम कायि िम्पादन मात्र उल्लेख गिी त्यस्तो सनमािर् कायि गिाउनको लासग कायि 
िम्पादनमा आिारित िम्भाि िा व्यिस्थापन िम्झौता गनि िवकनेछ। 

 

(ज)  वपििकि  िम्झौतािः पटके रुपमा गिाई िहन ुपने िानासतना िम्भाि ि ममित िम्बन्िी सनमािर् कायि 
आिश्यक पिेका बखत गिाउनको लासग त्यस्तो सनमािर् कायिको मूल्य िूची कायम गिी वपििकि  
िम्झौता गनि िवकनेछ। यि िम्झौताको अिसि िामान्यतया एक िषि भन्दा बढीको हनुे छैन। 
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अनिूुची–१५ 

(विसनयम ६० िँग िम्बजन्ित) 
 

पिामशि िेिाको खरिद िम्झौता 
 

कम्पनीले पिामशि िेिा खरिद गनिको लासग देहायका िम्झौता मध्ये कुनै एक िम्झौता गिी खरिद 
गनि िक्ट्नेछिः– 

 

(क) एकमषु्ठ िकम िम्झौतािः िम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको सडजाइन, बोलपत्र िम्बन्िी कागजातको 
तयािी जस्ता स्पष्ट रुपमा पवहचान भएका, पिामशिदातामा न्यून जोजखम िहने ि गरु्स्ति मापन 
िजजलैिँग गनि िवकने कामको लासग पिामशि िेिा सलन एकमषु्ठ िम्झौता गनि िवकनछे। यो 
िम्झौतामा पिामशिदाताले सनिािरित िमयािसिसभत्र कायििते्रगत शतिमा उजल्लजखत प्राविसिक विशषेता 
भएको काम गिी कम्पनी िमि प्रसतिेदन पेश गनुि पने ि िो बापत सनजले िेिा शलु्क पाउने कुिा 
उल्लेख गनुि पनेछ। 

 

(ख)  िमयबि िम्झौतािः सनमािर् कायिको िपुिीिेिर् गने, ठूला व्याििावयक िंस्थाको व्यिस्थापन गने िा 
बािँ, िरुुङ्ग जस्ता जवटल िंिचनाको सडजाइन गने जस्ता पिामशि िेिाको अिसि अनमुान गनि 
निवकन े भएमा त्यस्तो कामको लासग िमयबि िम्झौता गनि िवकनेछ। यो िम्झौतामा 
पिामशिदाताको िेिा शलु्क देहाय बमोजजम तय हनुे कुिा उल्लेख गनुि पनेछिः– 

(१) पिामशिदातालाई खरिद िम्झौता बमोजजमको काम गनि िास्तविक रुपमा लागेको िमयले 
िम्झौतामा उजल्लजखत पारिश्रसमकको दिलाई गरु्न गिी आउने िकम, 

(२) सबल, भिपाई अनिुािको िास्तविक फुटकि खचिको िोिभनाि िकम। 

 

(ग) कायि िम्पन्नताको आिािमा शलु्क ददइन े िम्झौतािः खरिद िम्झौतामा उल्लेख भएको कायि गनि 
पिामशिदातालाई आिश्यक पिेको िमयमा बोलाउने गिी िा सनजले िम्पन्न गिेको कायिको आिािमा 
िेिा शलु्क ददने गिी पिामशि िेिा सलन ुपदाि कायि िम्पन्नताको आिािमा शलु्क ददइने िम्झौता गनि 
िवकनछे। यो पिामशिदाताको िेिा शलु्क त्यस्तो िम्झौतामा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ। 

 

(घ) प्रसतशतमा आिारित िम्झौतािः मालिामान सनिीिर् गने िेिा, आवकि टेक्ट्टको िेिा, िपुिीिेिर् िा 
अनगुमन िेिा िा अन्य यस्तै प्रकृसतका िेिा खरिद गनि प्रसतशतमा आिारित िम्झौता गनि 
िवकनछे। यो िम्झौतामा पिामशिदातालाई िेिा शलु्क ददँदा िम्बजन्ित सनमािर् कायि िा 
आयोजनाको अनमुासनत िा िास्तविक लागत िा खरिद गरिएको िा सनिीिर् गरिएको मालिामानको 
लागतको प्रसतशत अनिुाि ददइन ेकुिा उल्लेख गनुि पनेछ। 

 

(ङ)  िेिा िमय सनजश् चत नभएको िम्झौतािः सनमािर् कायििञ् चालनमा ल्याउनको लासग िमय िमयमा 
आिश्यक पने िल्लाहकाि, खरिद िम्झौता िम्बन्िी वििाद सनरुपर्कताि िा मध्यस्थकताि, िंस्थागत 
ििुाि िा खरिद िम्बन्िी पिामशिदाता, प्राविसिक िमस्या िमािानकताि जस्ता खाि कामको 
िम्बन्िमा आिश्यक पिेको िमयमा पिामशि िेिा सलनको लासग िेिा िमय सनजश् चत नभएको 
िम्झौता गनि िवकनेछ। यो िम्झौतामा देहायका कुिा उल्लेख गनुि पनेछिः– 
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(१) पिामशिदाताले िम्झौतामा उजल्लजखत काम कम्पनीलाई आिश्यक पिेको िमयमा खरिद 
िम्झौतामा उजल्लजखत दिमा गनुि पने, 

(२) पिामशिदातालाई काम गनि िास्तविक रुपमा लागेको िमयको आिािमा पारिश्रसमक भिुानी 
गरिने। 
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अनिूुची–१६ 

(विसनयम १४७ को उपविसनयम (१) को खण्ड (ञ) िँग िम्बजन्ित) 
 

सनमािर् कायिस्थल िूचना पाटी 
 

 

आयोजनाको नामिः .......................................................................................................... 
िम्बजन्ित िाििजसनक सनकायको नामिः हाइड्रोइलेजक्ट्रसिटी इन्भेष्टमेण्ट एण्ड डेभलपमेण्ट कम्पनी सलसमटेड 

सनमािर् कम्पनी/फमि/िंस्थाको नामिः ................................................ ठेगानािः ............................. 
पिामशिदाता कम्पनी/फमि/िंस्थाको नामिः .......................................... ठेगानािः ............................. 
आयोजना िम्झौता समसतिः .......................... कायि प्रािम्भ भएको समसतिः .......................................  

िम्पन्न गनुिपने समसतिः ............................... लागत अनमुान िकमिः ............................................ 
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