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�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड, ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

साव�ज�नक ख�रदको आधारभतू �स�ा�त र मा�यतालाई आ�मसात ् गद� क�पनीको ख�रद 

���यालाई �यवि�थत, ��त�पध�, पारदश�, �न�प� र �मत�ययी बनाउन वा�छनीय भएकोले �व�तु 

उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको �नयमावल�, २०७३ को �नयम ३३ ले �दएको अ�धकार �योग गर� 

क�पनीको स�ालक स�म�तले देहायको ख�रद �व�नयमावल� बनाएको छ। 

 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

1= संि�� नाम र �ार�भ : (१) यो �व�नयमावल�को नाम “�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेड, 

ख�रद �व�नयमावल�, २०७७” रहेको छ। 

(२) यो �व�नयमावल� स�ालक स�म�तबाट �वीकृत भएको �म�त देिख �ार�भ हनेुछ। 

2= प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �व�नयमावल�मा, 

(क) “अ�धकार �ा� अ�धकार�” भ�ाले यस �व�नयमावल� बमोिजम ख�रद गन� 

अ�धकार �ा� अ�धकार� स�झनपुछ�।  

(ख)“अ�य सेवा” भ�ाले सवार�साधन, उपकरण वा मालसामान भाडामा �लने, ढुवानी 

गन� वा मालसामान मम�त स�भार गन�, घर भाडामा �लने काय�, �चार�सार 

साम�ीह� तयार गन�, �काशन वा �सारण गन�, �कािशत गन�, �डजाईन गन� वा 

क�पनीलाई आव�यक पन� अ�य सेवा �ा� गन� काय� स�झनपुछ�। 

(ग)“आ�थ�क वष�” भ�ाले �व�म स�वतक्ो �ावण १ गतेदेिख अक� सालको असार 

मसा�तस�मको बा� म�हनाको अव�धलाई स�झन ुपछ�। 

(घ)“एजे�ट” भ�ाले कुनै �वदेशी वा �वदेशी �यि�, फम� वा क�पनीको एजे�सी �लने 

�यि�, फम� वा क�पनी स�झन ुपछ�। 

(ङ)“ऐन” भ�ाले साव�ज�नक ख�रद ऐन, २०६३ (संशोधन स�हत) स�झन ुपछ�। 

(च)“क�पनी” भ�ाले क�पनी ऐन, २०६३ बमोिजम �था�पत �व�तु उ�पादन क�पनी 

�ल�मटेड स�झनपुछ�। 

(छ)“करार” भ�ाले कुनै काम गन� वा नगन�को ला�ग दईु वा दईुभ�दा बढ� प� बीच 

स�प� स�झौता वा ख�रद स�झौता स�झनपुछ�। 

(ज)“काया�लय” भ�ाले क�पनीको म�ुय काया�लय स�झनपुछ� र सो श�दले 

क�पनीको शाखा काया�लय वा आयोजना काया�लयलाई समेत जनाउँछ।  

(झ)“ख�रद” भ�ाले यस �व�नयमावल� बमोिजम कुनै मालसामान, परामश� सेवा वा 

अ�य सेवा �ा� गन� वा कुनै �नमा�ण काय� गन� वा गराउने काय� स�झनपुछ�। 

(ञ)“ख�रद स�झौता” भ�ाले क�पनी र आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता 

वा सेवा �दायक बीच �व�नयम १३१ बमोिजम स�प� ख�रद स�ब�धी स�झौता 

स�झनपुछ�। 
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(ट)“जमानत” भ�ाले कुनै काम टु�ो नलागे स�म सरु�ण वापत रािखएको सरु�ण 

जमानत रकम (�रटे�सन मनी वा अन�� मनी) स�झनपुछ� र सो श�दले बोलप� 

जमानत वा काय� स�पादन जमानत वा अ�य कुनै कारणले सरु�ण रा�पुन�मा सो 

वापत रािखएको रकम समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ)“�नमा�ण काय�” भ�ाले कुन ैभौ�तक संरचना �नमा�ण वा जडान गन�, पनुः �नमा�ण 

गन�, भ�काउने, पनु�था�पन गन�, मम�त स�भार गन� वा िजण��ार गन� काय�सँग 

स�बि�धत �नमा�ण �थल तयार गन�, ख�े, ���लङ गन�, ठ�ाउने, बनाउने, 

उपकरण वा मालसामान जडान गन�, सजाउने आ�द ज�ता काय� स�झनपुछ� र सो 

श�दले न�सा बनाउन,े �योगशाला प�र�ण गन�, भउूप�हबाट फोटो िख�ने, भकू�प 

स�ब�धी प�र�ण गन� ज�ता �नमा�ण काय�को आनसुा��क सेवा समेतलाई 

जनाउँछ। 

(ड)“�नयमावल�” भ�ाले �व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको �नयमावल�, २०७३ 

स�झनपुछ�। 

(ढ)“परामश� सेवा” भ�ाले कुनै अ�ययन, अनसु�धान, सभ��ण, �डजाईन, �ईङ, 

सपुर�वे�ण, ता�लम, प�र�ण गन� काम, स�टवेयरको �वकास ��व�ध, �व�तु 

�सारण, लेखा, ब��क�, क��यटुर, कानूनी आ�द �वषयका �व�बाट �दान ग�रने 

सेवा ख�रद वा कुनै �ा�व�धक वा �शास�नक वा कानूनी �वषयमा सझुाव �दने वा 

य�ता �कृ�तका अ�य बौ��क वा पेशागत सेवा स�झनपुछ�। 

(ण)“�ब�ध स�ालक” भ�ाले �नयमावल�को �नयम ३५ बमोिजम �नय�ु �ब�ध 

स�ालक स�झनपुछ� र सो श�दले क�पनीको �मखु काय�कार� अ�धकृतको 

�पमा काम गन� गर� स�ालक स�म�तले तोकेको �यि�लाई समेत जनाउँछ। 

(त)“�ो�ाइटर� मालसामान” भ�ाले कुनै मालसामान, य�� वा उपकरणका �नमा�ताले 

�य�ता मालसामान, य�� वा उपकरण स�ालन वा मम�त स�भारका ला�ग 

बनाएका सहायक उपकरण वा पाट�पूजा� स�झनपुछ�।  

(थ)“बजेट” भ�ाले क�पनीको ��येक आ�थ�क वष�को ला�ग स�ालक स�म�तबाट 

�वीकृत आय �ययको अनमुा�नत �बबरण स�झनपुछ� र सो श�दले परुक 

बजेटलाई समेत जनाउँछ। 

(द)“बोलप�” भ�ाले क�पनीले ख�रदको ला�ग �काशन गरेका सूचना बमोिजमको 

ढाँचामा बोलप�दाताले पेश गरेका कागजात, ��ताव वा दररेट स�झनपुछ�। 

(ध)“बोलप�दाता” भ�ाले ख�रद कारबाह�मा भाग �लने बोलप� पेश गन� वा गन� 

स�ने कुनै �यि�, फम�, सं�था वा क�पनी स�झनपुछ�। 

(न)“बोलप� स�ब�धी कागजात” भ�ाले बोलप�दाताले मू�य वा ��ताव वा दररेट 

भर� वा तयार गर� पेश गन�का ला�ग बोलप� आ�ान गन� तयार ग�रएका �लखत 

स�झनपुछ� र सो श�दले बोलप�दातालाई �दइएको �नद�शन, �पे�स�फकेशन, 

न�सा, �डजाइन, काय��े�गत शत�ह� (ट�स� अफ रेफरे�स), काय�ता�लका, 
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मू�या� कनका आधार, प�रमाण सूची, स�झौताका शत�ह� र य�ता अ�य कागजात 

समेतलाई जनाउँछ। 

(प) “मालसामान” भ�ाले चल वा अचल, सजीव वा �नज�व जनुसकैु �क�समको       

व�त ुस�झनपुछ� र सो श�दले �य�तो व�त ुआपू�त� गन� काय�को आनषु��क सेवा 

समेतलाई जनाउँछ। 

(फ)  “मालसामान” भ�ाले चल वा अचल, सजीव वा �नज�व जनुसकैु �क�समको 

व�त ुस�झनपुछ� र सो श�दले �य�तो व�त ुआपू�त� गन� काय�को आनषु��क सेवा 

समेतलाई जनाउँछ। 

(ब) “स�ालक स�म�त” भ�ाले क�पनीको स�ालक स�म�त स�झनपुछ�। 

(भ) “स�झौता मू�य (क��या�ट �ाईस)” भ�ाले ख�रद स�झौतामा उि�लिखत 

ख�रद मू�य स�झन ुपछ� र सो श�दले �य�ता स�झौता अ�तग�त भे�रएशन आदेश 

जार� ग�रएकोमा �य�ता आदेश बमोिजम भएका काम नाप जाँच गदा� कायम भएका 

मू�य र मू�य समायोजन भएकोमा �य�ता समायोजनबाट कायम भएका ख�रद 

मू�यलाई समेत जनाउँछ। 

(म) “संय�ु उप�म (�वाइ�ट भे�चर)” भ�ाले दईु वा दईु भ�दा बढ� क�पनी वा 

फम�ह� �मल� संय�ु वा छु�ा छु�ै दा�य�व स�हत कुनै काम गन� ख�रद काय�लाई 

जनाउँछ। 

(य) “सव–क��या�टर” भ�ाले क�पनीसँग कुनै ख�रद स�झौता गन� �नमा�ण 

�यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा�दायकले स�झौताको अधीनमा रह� छु�ै 

स�झौता गर� �य�ता ख�रद स�झौता अ�तग�तको कुनै काय� गन� �नमा�ण �यवसायी, 

आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा�दायक स�झनपुछ�।  

(र)  साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लय” भ�ाले ऐनको दफा ६४ बमोिजम ख�रद 

�णाल�लाई �यवि�थत गन� �धानम��ी तथा मि��प�रषदको काया�लय अ�तग�त 

�था�पत साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लय स�झनपुछ�। 

(ल) साव�ज�नक �नकाय भ�ाले ऐनको दफा २ ले प�रभा�षत गरेका साव�ज�नक 

�नकाय तथा देहाय बमोिजमका �नकाय स�झन ुपछ� ।  

(अ) नेपाल सरकारका म��ालय, सिचवालय, आयोग, �वभाग वा सो 

अ�तग�तका अ�य जनुसकैु सरकार� �नकाय वा काया�लय,  

     (आ) नपेाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहको पूण� वा आंिशक 

�वा�म�व वा �नय��णमा रहेको सं�थान, क�पनी वा स�म�त वा �च�लत कानून 

बमोिजम साव�ज�नक�तरमा �था�पत वा नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय 

तह�ारा ग�ठत आयोग, सं�थान, क�पनी, �ा�धकरण, �नगम, ��त�ान, बोड�, के��, 

प�रष� वा नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहको पूण� वा आंिशक 

�वा�म�व वा �नय��णमा रहेको सं�थान/क�पनी को सेयर लगानीमा �था�पत 

क�पनी र य�तै �कृ�तका अ�य संग�ठत सं�था,  
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 इ) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� साव�ज�नक 

�नकाय भनी तोकेको अ�य सं�था। 

(व) “�सलब�द�” भ�ाले बोलप� वा दरभाउप� ��ताव खो�ने अि�तम �म�त र 

समय अिघ हेन� न�म�ने र एक पटक खोले प�छ पनुः �यह� �पमा ब�द गन� 

नस�कने गर� कुनै ��व�ध वा मा�यमबाट खाम ब�द� ग�रएका र लाहाछाप लगाई 

वा नलगाई ग�रएको �सलब�द� स�झनपुछ�। 

(श) “�व�तुीय खर�द �णाल�” भ�ाले साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयले 

�व�तुीय स�ार मा�यमको �योग गर� �थापना, स�ालन र �यव�थापन गरेको ख�रद 

�णाल� स�झनपुछ�।  

(ष) “�व�तुीय बोलप�” भ�ाले �व�तुीय ख�रद �णाल�को उपयोग गर� 

बोलप�दाताले पेश गरेको बोलप� स�झनपुछ�। 

(स) “�व�तुीय स�ार मा�यम” भ�ाले साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयले 

�व�तुीय ख�रद �णाल� �थापना, स�ालन र �यव�थापन गन� उपयोगमा �याएको 

�व�तुीय स�ार ��व�ध, प��त वा मा�यम स�झनपुछ�। 

(ह) “�वशेष प�रि�थ�त” भ�ाले स�ुखा, अनाव�ृ�, अ�तव�ृ�, भकू�प, बाढ�, प�हरो, 

आगलागी ज�ता �ाकृ�तक वा दैवी �कोप, महामार� वा आकि�मक वा अ��यािशत 

�वशेष कारणबाट �सिज�त प�रि�थ�त, य�ु वा आ�त�रक ��� ज�ता प�रि�थ�त 

स�झनपुछ� । 

3= यस �व�नयमावल� बमोिजम ख�रद गनु�पन�ः  (१) क�पनीले ख�रद गदा� यस �व�नयमावल� 

बमोिजमको काय��व�ध पूरा गर� ख�रद गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) को ��तकूल हनेु गर� ग�रएको ख�रद क�पनीलाई मा�य हनेु छैन। 

 

प�र�छेद–२ 

ख�रद कारबाह�को तयार�, ख�रद योजना र लागत अनमुान 

4= अ�धकार�ा� अ�धकार�को आदेश �बना ख�रद गन� नहनेुः अ�धकार�ा� अ�धकार�को �लिखत 

आदेश �बना कसैले कुनै ख�रद गन� वा गराउन हुँदैन। 

5= ख�रद काय�को िज�मेवार�ः यस �व�नयमावल� बमोिजमको काय��व�ध पूरा गर� ख�रद गन� वा 

गराउने िज�मेवार� �ब�ध स�ालकको हनुछे। 

6= ख�रदको तयार�ः (१) क�पनीले ख�रदको तयार� गदा� देहाय बमोिजम गनु�पन�छः- 

(क) ख�रद आव�यकताको प�हचान गन�, 

(ख) ख�रद स�ब�धी �व�भ� �ा�व�धक कुरा समाधान गन� र आपू�त�कता�को 

उपल�धता य�कन गन� बजारमा �च�लत ख�रद स�ब�धी �वषयमा आव�यक 

जानकार� �लने, 

(ग) �वगत वष�मा स�प� ख�रद ���याको अ�ययन गन�,  
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(घ) ख�रदको �ववरण, प�रमाण र �े� य�कन गन�, 

(ङ) ख�रदलाई बढ� ��त�पध� र सरल बनाउन एकै �कृ�तका मालसामान वा 

काय�लाई एकै समूहमा �वभाजन गन� वा �याकेजमा समावेश गन�, 

(च) ख�रद योजना तयार गन�, 

(छ) लागत अनमुान तयार गन�, 

(ज) ख�रदको �न�म� �व�ीय �ोत र रकम य�कन गन�, 

(झ) ख�रद �व�ध छनौट गन�, र 

(ञ) बोलप�दाता वा ��तावदाताको यो�यता वा पूव� यो�यता �नधा�रण गनु�पन� वा 

नपन� य�कन गन�। 

(२)  �नमा�ण काय�को ख�रदमा उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत �वषयका अ�त�र� देहायका 

�वषयलाई समेत �यान �दनपुन�छः- 

(क)  �डजाईन, न�सा, �पे�स�फकेशन र लागत ई��मेट, 

(ख) ख�रद कता� र �नमा�ण �यवसायीबीच जोिखम बाँडफाँटको ि�थ�त र 

आयोजनाको �यूनतम जीवन–च�,  

(ग)  बोलप�दाता वा परामश�दाताको संगठना�मक र �ा�व�धक �मता,  

7= ख�रद माग �ा� गनु�पन�ः (१) मालसामान ख�रद स�ब�धी कारबाह� स�ु गनु� अिघ क�पनीको 

ख�रद शाखा वा स�म�तबाट ख�रद माग �ा� गर� सो माग �ब�ध स�ालक वा �नजबाट 

अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट �वीकृत गराउन ुपन�छ ।  

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ख�रद मागमा देहायका कुरा उ�लेख भएको हनु ु

पन�छः- 

(क) मालसामानको �कार, गणु�तर, प�रमाण स�ब�धी �ववरण,  

(ख) मालसामान आव�यक पन� समय,  

(ग) ख�रदको अनमुा�नत मू�य, र  

(घ) मू�य �यहो�रने �ोत । 

8= बजेट तथा �नमा�ण�थलको �यव�थाः (१) क�पनीले ख�रदका ला�ग आव�यक बजेट �यव�था 

नभई ख�रद कारबाह� श�ु गनु� हुँदैन। 

(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न देहायका अव�थामा 

बजेटको �यव�था नभए प�न ख�रद कारबाह� श�ु गन� स�कनेछः— 

(क) बहवुष�य स�झौता बमोिजम ग�रने ख�रदको हकमा प�हलो वष�को ला�ग 

आव�यक बजेट �यव�था भएप�छ अ�य वष�को ला�ग ख�रद कारबाह� गन�, र 

(ख) ख�रद स�ब�धी �ारि�भक तयार� गन� अ�याव�यक भई �सलब�द� दरभाउप� 

वा बोलप� आ�ान गन�, पूव�यो�यताको दरखा�त आ�ान गन�, परामश�दाताको 

सूची तयार गन�, सूचना �काशन गन�, परामश�दाताबाट ��ताव माग गन� वा 
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�सलब�द� दरभाउप�को फारम, बोलप� वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजात 

वा ��ताव स�ब�धी कागजात उपल�ध गराउने ज�ता काय� गन�। 

(३) क�पनीले �नमा�ण�थलको �यव�था नभई, �नमा�ण �थलबाट हटाउन ुपन� �ख �ब�वा 

लगायतका संरचना हटाउने स�ुनि�तता नभई, मआु�जा वा ��तपू�त� �वतरण गनु� पन�मा 

सोको ला�ग बजेटको स�ुनि�तता नगर� तथा �च�लत कानून बमोिजम गनु�पन� वातावरणीय 

अ�ययनको ��तवेदन �वीकृत नगराई ख�रद गनु� हुँदैन । 

(४) उप�व�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको अव�थामा 

वातावरणीय अ�ययन ��तवेदन �वीकृत हनु बाँक� रहेको अव�थामा ख�रद गन� बाधा पन� 

छैनः-  

(क) क�पनीले आयोजना अ�ययनका ला�ग �नमा�ण गनु�पन� पहुँच-माग�,�या�प 

�या�स�लट�, पलु तथा अ�य पूवा�धार �नमा�ण गन�,  र 

(ख) कुनै �वशेष प�रयोजना काया��वयन गन� गर� नेपाल सरकार, 

मि��प�रषदबाट �नण�य भएमा । 

(५) क�पनीले बहवुष�य स�झौता बमोिजम ग�रने ख�रदको हकमा उप�व�नयम (२) को 

ख�ड (क) बमोिजम अ�य वष�को ला�ग ख�रद कारबाह� गदा� आव�यक पन� बजेटको 

स�ुनि�तता गरेर मा� ख�रदको कारबाह� श�ु गनु� पन�छ । 

9= ख�रदको योजना तयार गनु�पन�ः  (१) क�पनीले बह ुव�ष�य ख�रदको ला�ग ‘ख�रद ग�ुयोजना” 

र वा�ष�क ख�रदको ला�ग “वा�ष�क ख�रद योजनाʺ तयार गर� �ब�ध स�ालकबाट �वीकृत 

गराउन ुपन�छ। 

(२) ख�रद योजना तयार गदा� देहायका �ववरणह� ख�रद योजनामा समावेश गनु�पन�छः 

(क) ख�रदको �कार, प�रमाण र अनमुा�नत मू�य, 

(ख) ख�रद �व�ध, 

(ग) अ�धकतम ��त�पधा�को ला�ग ख�रदलाई टु�याउनपुन� वा �याकेज 

बनाउनपुन� भए सो स�ब�धी �यव�था, 

(घ) सम� ख�रद कारबाह� पूरा गन�को ला�ग ग�रने स�झौताको अनमुा�नत 

स��या र �य�तो ख�रद कारबाह�सँग स�बि�धत म�ुय/म�ुय काम, 

(ङ) ख�रदको ला�ग पूव�यो�यताको कारबाह� गनु�पन� भए सो स�ब�धी 

�ववरण, 

(च) ख�रद कारबाह�को अनमुा�नत समय ता�लका। 

(छ) ख�रदको ला�ग पूव� यो�यताको कारवाह� गनु�पन� भए सो स�ब�धी 

�ववरण, 

(ज) ख�रदको ला�ग ग�रने स�झौताको �क�सम, 
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(३) यस �व�नयम बमोिजम �वीकृत ग�रएको ख�रद योजना आव�यकता अनसुार 

संशोधन वा प�रमाज�न गर� �ब�ध स�ालकले �वीकृत गन� स�नेछ। 

10= समय ता�लकामा उ�लेख हनुपुन�ः (१) �व�नयम (९) को उप�व�नयम (२) को ख�ड (च) 

बमोिजमको समय ता�लकामा देहायका काय� स�प� गन� ला�ने समयाव�ध समेत उ�लेख 

हनुपुन�छः– 

(क) �पे�स�फकेशन तयार गन� ला�ने समयाव�ध, 

(ख) लागत अनमुान तयार गन� ला�ने समयाव�ध, 

(ग) �सलब�द� दरभाउप� फारम, पूव�यो�यताको ��ताव वा बोलप� वा 

परामश� सेवाको ��ताव स�ब�धी कागजात तयार गन� ला�ने समयाव�ध,  

(घ) �सलब�द� दरभाउप�, पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप� आ�ान वा 

परामश� सेवाको ��ताव पेश गन�को ला�ग ��तावदातालाई �दनपुन� 

�याद, 

(ङ) �सलब�द� दरभाउप�, पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप� वा परामश� 

सेवाको ��ताव मू�या� कन गन� ला�न ेसमयाव�ध, 

(च) �सलब�द� दरभाउप�, पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप� वा परामश� 

सेवाको ��ताव �वीकृ�त गन� ला�ने समयाव�ध, 

(छ) स�झौता गन� ला�ने समयाव�ध, 

(ज) काया�र�भ गन� ला�ने समयाव�ध, र 

(झ) काय� स�प� गन� ला�ने समयाव�ध। 

11= मालसामान, �नमा�ण काय� र सेवाको �ववरण तयार गनु�पन�ः (१) क�पनीले मालसामान, �नमा�ण 

काय� वा अ�य सेवा ख�रद गनु� अिघ सो स�ब�धी �पे�स�फकेशन, योजना, न�सा, �डजाईन, 

�वशेष आव�यकता वा अ�य �ववरण तयार गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �ववरण तयार गदा� �ा�व�धक तथा गणु�तरज�य 

�वशेषता र कामको आधारमा तयार गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजमको �ववरणमा कुनै खास �ा�ड, �ेडमाक� , 

नाम, पेटे�ट, �डजाईन, �कार, उ�पि� वा उ�पादकको नाम उ�लेख गन� स�कने छैन। 

तर �यसर� कुनै खास �ा�ड, �ेडमाक� , नाम, पेटे�ट, �डजाईन, �कार, उ�पि� वा 

उ�पादकको नाम उ�लेख नगर� नहनेु अव�था भएमा उ�लेख गर� “सो सरह” भ�े श�द 

उ�लेख गन� स�कनेछ। 

(४) बोलप� वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा कुनै मालसामान वा �नमा�ण काय� 

वा अ�य सेवाको �ा�व�धक वा गणु�तरज�य �वशेषताको �ववरण र प�र�ण (टेि�टङ), 

मा�क� �, �याकेिज�, लेब�ल� वा प�ुीकरणको �माणप� (कनफर�मट� स�ट��फकेट) स�ब�धी 

आधार वा संकेत वा श�दावल� उ�लेख गदा� �य�तो मालसामान वा �नमा�ण काय� वा अ�य 

सेवाको कामसँग अस�ब� हनेु, यो�य बोलप�दातालाई ख�रद ���यामा सहभागी हनु कुनै 
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�क�समले बाधा पयुा�उने वा औिच�य �बना ��त�पधा�लाई सी�मत गन� गर� �ववरण, आधार, 

संकेत वा श�दावल� उ�लेख गन� स�कने छैन। 

(५) उप�व�नयम (१) बमोिजम तयार भएका �ववरण �ब�ध स�ालक वा �नजबाट 

अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट �वीकृत हनुपुन�छ। 

(६) उप�व�नयम (१) बमोिजम तयार ग�रएको �ववरण सामा�यतया संशोधन ग�रने 

छैन।तर �नमा�ण काय�को ख�रदको हकमा देहायका अव�थामा संशोधन गन� स�कनेछ। 

(क) �ववरण तयार गदा�को बखत पूवा�नमुान गन� नस�कएको तर �नमा�ण 

काय� गन� �ममा भौग�भ�क �पले ज�टल �कृ�तको �नमा�ण काय� गनु�पन� 

प�रि�थ�त उ�प� भएमा, 

(ख) �ववरण �वीकृत भइसकेप�छ �ाकृ�तक �कोपज�य प�रि�थ�त �सज�ना 

भएमा, 

(ग) न�स� प�रवत�न भएमा, 

(घ) ��व�ध वा प��तमा प�रवत�न आएको र �वीकृत ��व�ध वा प��त 

बमोिजम �नमा�ण काय� गदा� लागत वा समय बढ� ला�ने भएमा, 

(ङ) पूवा�नमुान गन� नस�कएको तर �नमा�ण काय� गन� �ममा �डजाईन 

प�रवत�न गदा� लागत वा समय कम ला�ने भएमा, र  

(च) �वशेष र ज�टल �कृ�तको संरचनाको कारणले सोको �नमा�ण गन� 

नस�कने भएमा। 

12= मालसामानको �पे�स�फकेशनमा उ�लेख गनु�पन� �ववरणः मालसामानको �ा�व�धक 

�पे�स�फकेशन तयार गदा� आव�यकता अनसुार देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छ:- 

(क) आव�यक भएमा ��ता�वत कामको योजना, न�सा र �डजाईन, 

(ख) �बल अफ �वाि�ट�टज, 

(ग) मालसामानको सा�द�भ�क भौ�तक तथा रासाय�नक �वशेषता, अपेि�त 

काय�स�पादन स�ब�धी �वशषेता, 

(घ) �ा�व�धक बनावट (कि�फ�शेन), 

(ङ) मालसामानको आय,ु सो अव�धभरको ला�ग आव�यक पन� जगेडा 

पाट�पूजा� र उि�लिखत सेवा उपल�ध हनुे वा नहनेु �ववरण, 

(च) बोलप�साथ पेश गनु�पन� मालसामानको �ववरणा�मक पिु�तका वा 

नमूना, 

(छ) अपेि�त काय�स�पादन तथा गणु�तर ��याभ�ूतको �ववरण, 

(ज) वारे�ट� तथा मम�तस�भार स�ब�धी �यव�था, 

(झ) मालसामानबाट वातावरणमा कुनै �भाव पन� भए �य�ता �भाव र 

�य�ता �भाव �यूनीकरण गन� अपनाउनपुन� मापद�ड, 
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(ञ) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको �पे�स�फकेशन वमोिजम 

आपू�त� भएको मालसामान भए नभएको प�र�ण गन� अपनाइने मापद�ड 

र त�रका, र 

(ट) क�पनीले �नधा�रण गरेको अ�य आव�यक �ववरण।   

13= �नमा�ण काय�को �ा�व�धक �पे�स�फकेशनमा उ�लेख गनु�पन� �ववरणः �नमा�ण काय�को �ा�व�धक 

�पे�स�फकेशनमा देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छ:- 

(क) ��ता�वत �नमा�णको काय��े� र उ�े�य, 

(ख) �नमा�ण�थलको भौ�तक �कृ�त र अव�था, 

(ग) ��ता�वत �नमा�ण काय�को �डजाईन, �नमा�ण, फे��केशन, उपकरण 

जडान (इरे�शन/इ��टलेशन) ज�ता काय�को �ववरण, 

(घ) �नमा�ण काय�को हरेक एकाई आइटमको अनमुा�नत प�रमाण भएको 

�बल अफ �वाि�ट�टज, 

(ङ) �नमा�ण काय�बाट वातावरणमा �भाव पन� भए �य�ता �भावको �ववरण 

र �य�ता �भाव कम गन� अपनाउनपुन� मापद�ड, 

(च) मेका�नकल, �या�नटर�, �लि�बङ र �व�तु जडानस�ब�धी काम समेत 

गनु�पन� भए सो काम स�ब�धी �वशेष �ा�व�धक �पे�स�फकेशन, 

(छ) आपू�त� गनु�पन� उपकरण र पाट�पूजा�को �व�ततृ �ववरण, 

(ज) अपेि�त काय�स�पादन वा गणु�तरको ��याभ�ूत स�ब�धी �ववरण, 

(झ) �नमा�ण काय�को �व�भ� चरणमा ग�रने �नर��ण तथा प�र�ण, 

(ञ) काय�स�प� प�र�ण (कि��लसन टे�), 

(ट) �नमा�ण काय�स�प� भएप�छ �नमा�ण �यवसायीले उपल�ध गराउनपुन� 

�ा�व�धक कागजात, �नमा�ण भएबमोिजमको द�ु�त न�सा (एज �ब�ट 

�इङ), उपकरण स�ालन पिु�तका (अपरे�ट� �यानअुल), 

(ठ) क�पनीले �नमा�ण काय� �वीकार गन�को ला�ग गनु�पन� �नर��ण र 

काय�स�पादन (परफरमे�स) प�र�ण, 

(ड) �नमा�ण काय� �ार�भ र स�प� गन� समयको काय�ता�लका, र 

(ढ) क�पनीले �नधा�रण गरेका अ�य आव�यक �ववरण। 

14= अ�य सेवाको ख�रदमा उ�लेख गनु�पन� �ववरणः अ�य सेवाको ख�रदमा आव�यकता अनसुार 

देहायका �ववरण खलुाउन ुपन�छ:- 

(क) सेवाको �योजन र काय��े�, 

(ख) अपेि�त काय�स�पादन, सेवा �दायकले �दान गनु�पन� काम र सेवा, 

(ग) बोलप�दाताले बोलप�साथ उपल�ध गराउनपुन� �ववरणा�मक पिु�तका 

वा नमनुा, 

(घ) सेवा �दायकले पालना गनु�पन� शत�, 

(ङ) सेवा �दायकले �दान गरेको सेवाको मू�या� कन गन� आधार र त�रका, 
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(च) काम वा सेवाको गणु�तर प�र�ण र �नर��ण, 

(छ) काय�स�पादन र गणु�तर ��याभ�ूतको �ववरण,  

(ज) सेवा �दायकले �दान गनु�पन� ता�लम र सपुर�वे�णको �क�सम र 

प�रमाण, र 

(झ) क�पनीले �नधा�रण गरेको अ�य आव�यक �वषय। 

15= लागत अनमुान तयार गनु�पन�ः क�पनीले मालसामान, �नमा�ण काय�, परामश� सेवा वा अ�य 

सेवा ख�रद गनु� अिघ लागत अनमुान तयार गर� �ब�ध स�ालकबाट �वीकृत गराउन ुपन�छ।  

तर �नमा�ण काय� बाहेक एक लाख �प�याभ�दा कम रकमको ख�रदको हकमा लागत 

अनमुान तयार नगर� ख�रद गन� बाधा पन� छैन। 

16= लागत अनमुान तयार गदा� �वचार गनु�पन�ः (१) �व�नयम १५ बमोिजम ख�रदको लागत 

अनमुान तयार गदा� देहायका �ववरण �वचार गनु�पन�छ:- 

(क) ख�रद स�ब�धी स�पूण� काम एउटै ख�रद स�झौताबाट हनु स�ने वा 

कामै �प�छे छु�ाछु�ै ख�रद स�झौता गनु�पन�, 

(ख) ख�रद स�झौता नवीकरण गनु�पन� वा नपन�, 

(ग) ख�रदको अ�य कुनै �वक�प भए �य�ता �वक�प, 

(घ) ख�रद स�झौता बमोिजमको काम स�प� गन�को ला�ग ला�न स�ने 

अ�धकतम रकम तथा समय, र 

(ङ) अ�य आव�यक �वषय। 

(२) क�पनीले बोलप� जमानत वा काय�स�पादन जमानत, मो�वलाईजेशन र 

�डमो�वलाईजेशन खच�, बीमा, परामश�दातालाई �दनपुन� स�ुवधाबापतका काय�, गणु�तर 

प�र�ण, �यवसायज�य �वा��य र सरु�ा, एज �व�ट �इङ, काय�स�पादन जमानतको 

क�मशन ज�ता खच�को छु�ै आइटम बनाई �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� 

अ�धकार�बाट लागत अनमुान �वीकृत गराउन ुपन�छ। 

(३) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम लागत अनमुान तयार गदा� �व�नयम ११ 

बमोिजमको �ववरण समेतलाई आधार �लनपुछ�। 

17= �नमा�ण काय�को लागत अनमुानः (१) क�पनीले �व�नयम १६ र �नमा�ण काय�को न�सा 

�डजाईनको अधीनमा रह� �नमा�ण काय�को लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(२) भ�ूमगत संरचना (पावरहाउस, स�ुङ, �डसे�डर, �ा�सफम�र �याभन� आ�द) 

�नमा�ण स�ब�धी काय�को न�स� भए उ� न�स� बमोिजम लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ 

।�य�तो न�स� नभएको अव�थामा आव�यक न�स� तयार गर� अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट 

न�स� �वीकृत गर� सो बमोिजम लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ।  

तर काम गद� जाँदा खास कामको ला�ग खास �क�समको न�स� आव�यक पन� 

भएमा �ब�ध स�ालकले उपल�ध भएस�म स�बि�धत �ा�व�धकबाट आव�यक न�स� तयार 

गन� लगाई �वीकृत गन� स�नछे। 
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(३) क�पनीले यस �व�नयम बमोिजम लागत अनमुान तयार गदा� �थलगत �पमा 

मालसामान उपल�ध हनुे वा नहनेु य�कन गर� �नमा�ण काय� स�प� गन� ला�न ेसमयाव�ध 

�कटान गनु�पन�छ। 

(४) क�पनीले �समे�ट, फलामे ड�डी, ��ा, ढु�ा, माटो, कक� टपाता, �बटु�मन, 

इम�सन, इ�धन, पो�ल�थन पाइप, जी.आई.पाईप, सी.आई.पाइप, �या�नटर�का सामान, 

�बजलु�का सामान, जी.आई.वायर, �व�फोटक पदाथ� तथा सो स�ब�धी र य�तै अ�य �नमा�ण 

साम�ीको दरभाउ, मेिशन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको �याला �च�लत कानून 

बमोिजम िज�ला दररेट �नधा�रण गन� अ�धकार�ा� �नकायले तोकेको दररेटका आधारमा 

�नधा�रण गर� लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ।  

तर िज�ला दररेट �नधा�रण भइनसकेको अव�थामा �नमा�ण�थल निजकैको स�बि�धत 

सरकार� काया�लय वा सरकार� �वा�म�व भएको सं�थान, �ा�धकरण, �नगम वा य�तै 

�कृ�तका अ�य सं�थाले तोकेको दरभाउ, �थानीय तथा बा� बजारमा �च�लत दरभाउ वा 

उ�ोग वािण�य संघले उपल�ध गराएको दरभाउ, भाडा वा �यालाका आधारमा दररेट 

�नधा�रण गर� लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम दरभाउ, भाडा वा �याला उपल�ध हनु नसकेमा 

�ब�ध स�ालकले स�बि�धत �ा�व�धकबाट आव�यक लागत तयार गन� लगाई �वीकृत गन� 

स�नेछ। 

(६) क�पनीले आव�यक परेमा यस �व�नयम बमोिजमको �नमा�ण काय�को �इङ, 

�डजाईन, लागत अनमुान लगायतका अ�य कागजात क�पनीका �ा�व�धक �यि� वा 

�ा�व�धक समूहभ�दा बा�हरका स�बि�धत �वषयका परामश�दाताबाट स�प�ु� (भे�रफाई) 

गराउन स�नेछ। 

(७) स�झौताको �कृ�त अनसुार अनसूुची-१,२,३ वा ४ का ढाँचामा �नमा�ण 

काय�सँग स�बि�धत लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

18= मालसामानको लागत अनमुानः (१) क�पनीले �व�नयम १६ र स�बि�धत मालसामानको 

�पे�स�फकेशनको अधीनमा रह� मालसामानको लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम मालसामानको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका 

�वषयलाई आधार �लन स�कनेछः- 

(क)  क�पनीले चाल ुवा अिघ�ला वष�मा सोह� �कृ�तको मालसामान ख�रद 

गदा�   लागेको वा�त�वक लागत,  

तर यस ख�डको आधारमा लागत अनमुान तयार गदा� अिघ�ला 

वष�को दरमा मू�य समायोजन गर� लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(ख) �थानीय तथा बा� बजारमा �च�लत दरभाऊ, 
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(ग) मालसामान आपू�त� गन� �थानस�म ला�ने अनमुा�नत ढुवानी खच�, भ�सार 

श�ुक लगायतका श�ुकह�, र 

(घ) उ�ोग वािण�य संघले जार� गरेको दररेट। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम ख�रद गनु� पन� मालसामानको दरभाउ उपल�ध हनु 

नसकेमा �ब�ध स�ालकले स�बि�धत �ा�व�धकबाट आव�यक लागत तयार गन� लगाई 

�वीकृत गन� स�नछे। 

(४) क��यटुर, सवार� साधन, मे�सनर� सामानको लागत अनमुान स�बि�धत द� 

�ा�व�धक तथा �ा�व�धक समूह समेतको संल�नतामा तयार गनु�पन�छ। 

(५) क�पनीले आव�यक परेमा यस �व�नयम बमोिजमको मालसामान ख�रदको 

�इङ, �डजाईन, लागत अनमुान लगायतका अ�य कागजात क�पनीका �ा�व�धक �यि� वा 

�ा�व�धक समूहभ�दा बा�हरका स�बि�धत �वषयका परामश�दाताबाट स�प�ु� (भे�रफाई) 

गराउन स�नेछ। 

(६) मालसामान ख�रदको लागत अनमुान अनसूुची – ५  को ढाँचामा तयार 

गनु�पन�छ। 

19= परामश� सेवाको लागत अनमुानः (१) क�पनीले �व�नयम १६ र परामश� सेवाको काय��े�गत 

शत� को अधीनमा रह� परामश� सेवाको लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम परामश� सेवाको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका 

�वषयह� लाई आधार �लन स�कनछेः- 

(क) क�पनीले परामश� सेवाको लागत अनमुान स�ब�धी न�स� तयार गरेको 

भए �य�तो न�स�, 

(ख) स�बि�धत परामश� सेवाको काय��े�गत शत� र 

(ग) क�पनीले चाल ुवा अिघ�ला वष�मा सोह� �कृ�तको ख�रद गदा� लागेको 

वा�त�वक लागत। 

तर यस ख�डको आधारमा लागत अनमुान तयार गदा� अिघ�ला वष�को 

दरमा मू�य समायोजन गर� लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(३) क�पनीले यस �व�नयम बमोिजमको लागत अनमुान तयार गदा� देहायका खच� 

खलुाउन ुपन�छः- 

(क) म�ुय जनशि� एवं अ�य जनशि�को पा�र��मक, 

(ख) �मण खच�, जनशि�को बसोबास खच�, काया�लय खच�, आव�यक 

मालसामान उपकरण र सेवा खच�, ��तवेदन र अ�य कागजातको 

अनवुाद, छपाइ खच�, र 



�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ६५ औ ंस�ालक स�म�तको बैठकबाट �म�तः२०७७/०५/२६ मा �वीकृत ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

 

13 

(ग) परामश�दाताले ता�लम, गो�ी वा �मणको �यव�था गनु�पन� भए �य�तो 

कामको ला�ग ला�ने खच� र �यससँग स�बि�धत अ�य खच�। 

(४) परामश� सेवाको लागत अनमुान अनसूुची – ६ को ढाँचामा तयार गनु�पन�छ। 

    (५) क�पनीले आव�यक परेमा यस �व�नयम बमोिजमको परामश� सेवा ख�रदको 

काय��े�गत शत�, लागत अनमुान, समय लगायतका अ�य कागजात क�पनीका �ा�व�धक 

�यि� वा �ा�व�धक समूहभ�दा बा�हरका स�बि�धत �वषयका परामश�दाताबाट स�प�ु� 

(भे�रफाई) गराउन स�नेछ। 

20= अ�य सेवाको लागत अनमुानः (१) क�पनीले �व�नयम १६ र सेवास�ब�धी �ववरणको 

अधीनमा रह� अ�य सेवाको लागत अनमुान तयार गनु�पन�छ। 

(२) भाडामा �लईने सवार� साधन, मेशीनर� औजार, उपकरण वा मालसामानको लागत 

अनमुान तयार गन� �ब�ध स�ालकले ख�रद स�म�त माफ� त आव�यक �यव�था गन� 

स�नछे। 

तर ख�रद स�म�तमा �य�ता साधन, औजार, उपकरण वा मालसामानस�ब�धी �ान 

भएका �ा�ब�धक नभएमा सो स�ब�धी �ान भएका कि�तमा एक जना द� �ा�व�धक लाई 

आम��ण गनु�पन�छ । 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको स�म�तले भाडाको लागत अनमुान तयार गदा� 

देहायका �वषयह�लाई आधार मानी लागत अनमुान तयार गनु�पन�छः- 

(क) भाडामा �लनपुन� सवार�साधन, मेिशनर� औजार, उपकरण वा 

मालसामानको �ववरण, �पे�स�फकेशन, अव�था र आय,ु 

(ख) �च�लत बजार दर, 

(ग) भाडामा �लने अव�ध, 

(घ) इ�धनको मू�य तथा खपत, र 

(ङ) स�म�तले उपय�ु ठह� याएको अ�य आव�यक �ववरण। 

(४) ढुवानीको लागत अनमुान तयार गदा� काठमाड� उप�यकाको हकमा �च�लत 

कानून बमोिजम िज�लाि�थत दररेट �नधा�रण स�म�तले �नधा�रण गरेको दररेटका आधारमा 

र काठमाड� उप�यका बा�हर भए नेपाल सरकारको �वभाग/काया�लयले दररेट तोकेकोमा 

सोह� बमोिजम र �यसर� नतो�कएकोमा �च�लत बजार दररेटको आधारमा लागत अनमुान 

तयार गनु�पन�छ। 

(५) क�पनीले कुनै मालसामानको मम�तस�भारको लागत अनमुान तयार गदा� 

क�पनीमा �यसस�ब�धी �वशेष� वा द� कम�चार� भए �य�तो �वशे�� वा कम�चार�बाट र 
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�य�तो �वशषे� वा कम�चार� नभए �य�तो काम गन� �यि�, फम�, क�पनी वा सं�थाबाट 

लागत अनमुान तयार गराउन ुपन�छ। 

(६) यस �व�नयममा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न क�पनीको 

दै�नक काम कारबाह� स�ालनमा बाधा पन� भई त�काल भाडामा �लनपुन� अव�थामा सो 

प�ु�ाई हनेु भए प�ताल�स �दनस�मको भाडाको ला�ग लागत अनमुान तयार ग�ररहनपुन� 

छैन। 

21= लागत अनमुानको �वीकृ�तः (१) �व�नयम १७, १८, १९ र २० बमोिजम तयार भएको लागत 

अनमुान �ब�ध स�ालकबाट �वीकृत हनुपुन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण उ�लेख भए ताप�न �ब�ध स�ालकले 

रकमको सीमा तोक� आ�नो अ�धकार आफू मातहतको अ�धकृतलाई अ�धकार ��यायोजन 

गन� स�नेछ। 

(३) �ब�ध स�ालकको पद कुनै कारणवश �र� रहेको अव�थामा स�ालक 

स�म�तले लागत अनमुान �वीकृत गन�स�ने रकमको सीमा तोक� �वीकृत गन�स�ने 

अ�धकार� तो�न स�नेछ। 

22= लागत अनमुान अ�याव�धक गनु�पन�ः �व�नयम २१ बमोिजम �वीकृत भएको लागत अनमुान 

बमोिजम ख�रद नभएमा क�पनीले ख�रद गनु�अिघ यस �व�नयमावल� बमोिजम ��येक आ�थ�क 

वष� लागत अनमुान अ�याव�धक गर� �ब�ध स�ालक वा अ�धकार �ा� अ�धकार� बाट 

�वीकृत गराउन ुपन�छ। 

23= ख�रद शाखा वा स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः (१) क�पनीले ख�रद काय� गन�को ला�ग 

ख�रद स�ब�धी काय�बोझ र काय� �कृ�तको आधारमा �व�नयम १६२ बमोिजमको छु�ै ख�रद 

शाखा वा स�म�तको �थापना गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ख�रद शाखा वा स�म�तको, ऐनको दफा ७ को उपदफा 

(३) मा उि�लिखत कामको अ�त�र� देहाय बमोिजमको काम, कत��य तथा अ�धकार 

हनुछे।  

(क) ख�रद योजना तयार गन�को ला�ग आव�यक सभ�, साईट ईनभे��गेसन, 

�योगशाला प�र�ण, �डजाईन, लागत ई��मेट तयार गन� गराउने,  

(ख) मालसामान ख�रदको ला�ग �ा�व�धक �पे�स�फकेशन, �नमा�णकाय� ख�रदको 

ला�ग न�सा �डजाईन तथा �ा�व�धक �पे�स�फकेशन, परामश� सेवा ख�रदको ला�ग 

काय��े�गत शत�  तथा अ�य सेवाको ला�ग सेवा स�ब�धी �ववरण तयार गन� 

गराउने, 

(ग) पूव�यो�यतास�ब�धी कागजात, बोलप� स�ब�धी कागजात र ख�रद 

स�झौतास�ब�धी र परामश� सेवाको ��ताव स�ब�धी कागजात तयार गन� गराउने, 

(घ) परामश� सेवाको ��ताव स�ब�धी कागजात तयार गर� पेश गन�, 
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(ङ) पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप� वा परामश� सेवाको ��ताव �ा� गन� र 

�यसलाई सरुि�त त�रकाले रा� ेर ��ताव �वीकृ�तको सूचना �दने, 

(च) ख�रद स�ब�धी सूचना �कािशत गन�, 

(छ) �सलब�द� दरभाउप� तथा बोलप� अ�तग�त मालसामानको ख�रद वा सेवा 

आपू�त�को ला�ग त�स�ब�धी ख�रद र आपू�त�को ���या पूरा गर� �ब�ेता, 

आपू�त�कता� वा �नमा�ण �यवसायीको छनौट गर� यस �व�नयमावल� बमोिजम 

�वीकृत भए बमोिजम स�झौता गन�, 

(ज) काय�स�पादन जमानतको प�र�ण गन�, सरुि�त रा� ेर सोको दावी पठाउनपुन� 

भएमा समयमा नै स�बि�धत ब�कमा दावी पठाउने, 

(झ) यस �व�नयमावल� बमोिजम सबै �क�समका ख�रद काय� गन�, 

(ञ) �वीकृत बजेटको सीमा�भ� रह� मालसामान वा सेवाको ख�रद वा आपू�त� गन�, 

(ट) ख�रद गरेको मालसामान, �नमा�ण काय� वा सेवाको गणु�तर प�र�ण गन� 

गराउने, 

(ठ) ख�रद कारबाह�सँग स�बि�धत काममा सम�वय गन�, 

(ड) ख�रद माग स�लन गर� �वीकृ�तको ला�ग अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� पेश 

गन�, 

(ढ) पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप� वा परामश� सेवाको ��ताव �वीकृ�तको सूचना 

�दने, 

(ण) �तीतप�को अ�भलेख रा�,े 

(त) करार स�झौता काया��वयनदेिख स�प� हुँदास�मको करार, वा�त�वक करार 

रकमको अ�भलेख रा�,े र  

(थ) �ब�ध स�ालकले तोकेको काया�लय स�ब�धी अ�य काम गन� वा गराउने। 

 

प�र�छेद–३ 

ख�रद �व�ध र ख�रद स�झौताको छनौट 

24= ख�रद �व�ध छनौट गनु�पन�ः (१) क�पनीले यस �व�नयमावल� बमोिजम ख�रद मू�य र 

उपय�ुताको आधारमा देहाय बमोिजमको ख�रदमा कुनै एक �व�ध अपनाई ख�रद गन� 

स�नछेः- 

(क) �नमा�ण काय�, मालसामान वा अ�य सेवाको ख�रदः- 

(१) रा��य�तरमा ख�ुला बोलप� आ�ान, 

(२) अ�तरा��य �तरमा ख�ुला बोलप� आ�ान, 

(३) �सलब�द� दरभाउप� आ�ान, 

(४) सोझै ख�रद ���या, 
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(५) अमानत, 

(६) एकम�ु दर �व�ध, 

(७) उ�पादक वा अ�धकृत �ब�ेता�ारा �नधा��रत दरमा (�याटलक 

स�प�) �व�ध, 

(८) नयाँ �लने परुानो �दने (बाई �याक मेथड), र 

(९) उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायलाई सहभागी गराई। 

(ख) परामश� सेवा ख�रदः-  

(१) ��त�पधा��मक ��ताव आ�ान, र 

(२) सोझै वाता�। 

(२) क�पनीले �व�तुीय ख�रद �णाल�को �योग गर� यस �व�नयमयावल� बमोिजम ख�रद 

गन� स�नेछ। 

तर ख�रद ग�रन ुपन� सेवा �व�तुीय ख�रद �णाल�मा उपल�ध नभएमा �सलब�द� 

खर�द ���या अपनाउन बाधा पन� छैन । 

25= मौजदुा सूची (�टाि�ड� �ल�) तयार गन� �यव�थाः  (१) क�पनीले यस �व�नयमावल� बमोिजम 

गन� ख�रदको �कृ�त अनसुार आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा सेवा �दायकको 

छु�ाछु�ै मौजदा सूची (�टाि�ड� �ल�) तयार गनु�पन�छ। सूची कायम गदा� एउटा �ब�ेता वा 

आपू�त�कता�को नाम एकभ�दा बढ� सामान वा सेवा आप�ूत� गन� गर� कायम गन� स�कनेछ। 

(२) यस �व�नयमावल� बमोिजम मौजदा सूचीमा दता� हनु वा अ�ाव�धक हनु चाहने 

�यि�, सं�था, आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, गैर सरकार� सं�था वा सेवा 

�दायकले देहायका कागजातको ��त�ल�प संल�न गर� क�पनीमा �नवेदन �दनपुन�छः- 

 (क) सं�था वा फम� दता� �माणप�, 

 (ख) �थायी लेखा न�बर र मू�य अ�भव�ृ� कर दता�को �माणप�, 

 (ग) कर च�ुा �माणप�, र 

 (घ) आव�यकता अनसुारको �यवसा�यक इजाजतप�। 

(३) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम �ा� �नवेदनमा आव�यक जाचँबझु गर� 

सूची दता�को �न�सा �नवेदकलाई �दनपुन�छ। 

(४) यस �व�नयमावल� बमोिजम मौजदुा सूचीको छु�ाछु�ै अ�भलेख राखी ��येक 

आ�थ�क वष�मा अ�ाव�धक गर� क�पनीको वेवसाईटमा समेत रा�पुन�छ। 
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(५) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न मौजदुा 

सूचीमा नरहेको �यि�, फम�, क�पनी, गैर सरकार� सं�था वा सेवा �दायकलाई बोलप� 

वा ��तावमा भाग �लन वि�त गन� स�कने छैन। 

(६) मौजदुा सूचीका ला�ग यो�यताका आधार उ�लेख गदा� पेशागत र �ा�व�धक 

यो�यता, �वगतको काय�स�पादन, �ब��प�छको सेवाको �यव�था, जगेडा पाट�पूजा�को 

उपल�धता, कानूनी स�मता, �व�ीय �ोतको अव�था, पेशागत कसूर गरेको भए �यस 

बापतको सजायज�ता आधार उ�लेख गन� स�कनेछ। 

(७) क�पनीले मौजदुा सूची तयार गन� इ�छुक �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट 

�नवेदन माग गन� सूचना आ�नो वेभसाइटमा �काशन गन� स�नेछ। �य�तो सूचनामा 

देहायका �ववरण खलुाउनपुन�छः- 

(क) सूचीकृत हनुको ला�ग आवेदन पठाउने त�रका, 

(ख) �नवेदन दािखला गनु�पन� काया�लयको नाम, 

(ग) �नवेदन दािखला गनु�पन� अि�तम �म�त र समय, 

(घ) अ�य आव�यक �ववरणह�, 

(ङ) �नवेदन �दने सबैलाई सूचीकरण गन� बा�य नहनेु �ववरण,  

(च) सूचीमा समावेश भएका �ब�ेता वा आपू�त�कता�लाई कुनै मालसामान 

आपू�त�को ��त�पधा�मा सहभागी गराउन अ�नवाय� नहनुे �ववरण, 

(छ) सूचीकृत भएका म�येबाट नै आपू�त�का ला�ग दरभाउ माग गन� स�कने 

�ववरण, 

(ज) आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा सेवा �दायकको यो�यता, 

(झ) आपू�त� गनु�पन� मालसामान वा सेवाको आधारमा सूचीको वग�करण, 

(ञ) सूची अ�ाव�धक गन� काय��व�ध र मा�य रहने अव�ध। 

26= ख�रद �यव�थाः (१) क�पनीले आ�त�रक राज� काया�लयबाट �थायी लेखा न�बर र मू�य 

अ�भव�ृ� कर दता� �माणप� �ा� गरेको �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� ख�रद 

गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भएताप�न देहायको अव�थामा 

मू�य अ�भव�ृ� कर दता� �माणप� �ा� नगरेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट समेत 

ख�रद गन� स�कनेछः- 

(क) बीस हजार �प�याभ�दा कम रकमको मालसामान ख�रद गदा� वा �नमा�ण 

काय� गराउन ुपदा�, 
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(ख) मू�य अ�भव�ृ� कर नला�ने मालसामान परामश� सेवा, अ�य सेवा ख�रद 

गदा�, 

(ग) घरभाडा �लँदा, र 

(घ) उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायलाई सहभागी गराई �नमा�ण काय� 

गराउन ुपदा�। 

 

27= ख�रद स�झौताः (१) क�पनीले ख�रद �व�ध छनौट ग�रसकेप�छ मालसामान वा अ�य सेवाको 

हकमा �व�नयम २८ बमोिजम वा �नमा�ण काय�को हकमा �व�नयम २९ बमोिजम वा परामश� 

सेवाको हकमा �व�नयम ३० बमोिजम ख�रद स�झौता गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ख�रद स�झौता गदा� देहायका �ववरण �वचार 

गनु�पन�छ। 

(क) ख�रदको �कार र प�रमाण,  

(ख) समान �कृ�तको ख�रद पनुः ग�रने स�भावना भए नभएको,  

(ग) क�पनी, आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा परामश�दाता र अ�य प�बीच 

ग�रने जोिखमको बाँडफाँट, र 

(घ) स�झौता सपु�रवे�ण गन� त�रका। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम छनौट गरेको ख�रद स�झौताको बोलप� र ��ताव 

स�ब�धी कागजात क�पनी आफ� ले तयार गर� �योगमा �याउनछे। 

(४) क�पनीले आव�यकता अनसुार नेपाल सरकारको आ�धका�रक �नकायबाट 

जार� भएको नमूना बोलप� कागजात वा दात ृ �नकायबाट बोलप� स�ब�धी कागजात 

आव�यकता अनसुार हेरफेर गर� वा नगर� �योगमा �याउन स�नेछ। 

(५) यस �व�नयम बमोिजम बोलप� आ�ान ग�रसकेप�छ यस �व�नयमावल�मा 

अ�य� उ�लेख भएकोमा बाहेक नमूना ख�रद स�झौता प�रवत�न गन� स�कने छैन। 

28= मालसामान वा अ�य सेवाको ख�रद स�झौताः (१) क�पनीले देहाय बमोिजमको स�झौताम�ये 

कुनै एक स�झौता गर� मालसामान वा अ�य सेवा ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) खास मालसामान वा अ�य सेवा आपू�त� स�झौता, 

(ख) संरचना�मक वा अ�य सेवा आपू�त� स�झौता, 

(ग) बहवुष�य स�झौता, 

(घ) �डजाईन, आपू�त� र जडान स�झौता, 
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(ङ) टन�क� स�झौता, र 

(च) �डजाईन, आपू�त�, जडान र मम�त स�भार स�झौता। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�रने स�झौताको काय��व�ध अनसूुची–७ मा 

उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ। 

29= �नमा�ण काय�को ला�ग ख�रद स�झौताः (१) क�पनीले कुनै �नमा�ण काय� गराउनको ला�ग 

देहायको कुनै एक स�झौता गन� स�नेछः- 

(क) एकाई दर स�झौता, 

(ख) काय�स�पादनमा आधा�रत मम�तस�भार वा �यव�थापन स�झौता, 

(ग) �पसवक�  स�झौता, 

(घ) एकम�ु रकम स�झौता, 

(ङ) लागत सोधभना� स�झौता, 

(च) समय र साम�ी दर स�झौता, 

(छ) �डजाईन र �नमा�ण (Design and Build (D&B)) स�झौता, 

(ज) �यव�थापन स�झौता, 

(झ) �नमा�ण र मम�त स�भार स�झौता, 

(ञ) टन�क�/�डजाईन, आपू�त�, �नमा�ण (TurnKey/Engineering Procurement and 

Construction (EPC)) स�झौता, 

(ट) से�ुल रेट करार स�झौता, 

(ठ) �डजाईन, �नमा�ण तथा संचालन (Design Build and Operate) करार 

स�झौता,  

(ड) लागत सहभा�गता स�झौता,  

(ढ) ईि�ज�नय�र� ख�रद �नमा�ण र �व�ीय �यव�था  

  (Engineering,Procurement, Construction with Finance (EPCF) , र 

(ण) अ�य ख�रद �व�ध। 

 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�रने स�झौताको काय��व�ध अनसूुची–८ मा 

उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ। 

30= परामश� सेवाको ला�ग ख�रद स�झौताः (१) क�पनीले परामश� सेवा ख�रद गन�को ला�ग 

देहायका स�झौताम�ये कुनै एक स�झौता गर� ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) एकम�ु रकम स�झौता, 

(ख) काय� स�प�ताको आधारमा श�ुक �दइने स�झौता, 
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(ग) ��तशतमा आधा�रत स�झौता, 

(घ) सेवा समय �नि�त नभएको स�झौता, र 

(ङ) समयब� स�झौता । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ग�रने स�झौताको काय��व�ध अनसूुिच–९ मा 

उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ। 

31= शत� रा� स�कनेः कुनै ख�रद स�झौतामा यस प�र�छेदमा उि�लिखत शत�का अ�त�र� 

बोलप� स�ब�धी कागजात वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा अ�य कुनै थप शत� रा� ुपरेमा 

क�पनीले जार� गरेको नमूना बोलप� स�ब�धी कागजात वा ��ताव स�ब�धी कागजातको 

शत� ह�मा सारभतू �पमा फरक नपन� गर� थप शत�  रा� स�कनेछ। 

 

प�र�छेद–४ 

यो�यताको आधार, �ा�व�धक �मता र �ा�व�धक �पे�स�फकेशन 

32= बोलप�दाता वा ��तावदाताको यो�यता �नधार�ण गनु�पन�ः (१) बोलप�, पूव�यो�यताको ��ताव र 

परामश� सेवाको ��ताव आ�ान गदा� बोलप�दाता वा ��तावदाताको छनौट गन� आव�यक पन� 

यो�यताको आधार �नधा�रण गर� �य�तो आधार बोलप� स�ब�धी कागजात र पूव�यो�यता 

स�ब�धी कागजातमा खलुाउन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम यो�यताका आधार उ�लेख गदा� यस �व�नयमावल� 

र नमूना बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएका �नद�शन बमोिजम गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमका आधार कुनै भेदभाव �बना सबै बोलप�दाता वा 

��तावदातालाई समान �पले लागू हनुछेन।्  

(४) बोलप�, पूव�यो�यताको ��ताव र परामश� सेवाको ��तावको मू�या� कन, 

बोलप� स�ब�धी कागजात, पूव�यो�यता स�ब�धी कागजात र ��ताव माग स�ब�धी 

कागजातमा उ�लेिखत आधार बमोिजम मा� गनु� पन�छ । 

(५) बोलप�दाता वा ��तावदाताले पेश गरेको यो�यता स�ब�धी �ववरण त�यगत 

�पमा झ�ुा वा सारभतू �पमा अपूरो भएको पाइएमा क�पनीले कुनै प�न समयमा �य�ता 

बोलप�दाता वा ��तावदातालाई अयो�य ठहराउन स�नेछ।  

तर साना�तना �टु� भएको अव�थामा स�बि�धत बोलप�दाता वा ��तावदाताबाट 

सो स�ब�धी जानकार� माग गर� स�याउन स�कनेछ। 

33= मालसामान आपू�त� गन� बोलप�दाताको यो�याताका आधारः (१) क�पनीले ख�रद गन� 

मालसामानको �कृ�त र प�रमाणको आधारमा देहायका �वषयलाई �वचार गर� मालसामान 
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आपू�त�कता� वा बोलप�दाता वा पूव�यो�यताको ��तावदाताको यो�यताको आधार �नधा�रण 

गनु�पन�छः- 

(क) �ा�व�धक �मता, 

(ख) मालसामान उ�पादन स�ब�धी अ�भलेख (�यान�ुया�च�र� रेकड�), 

(ग) मालसामान उ�पादकको आ�धका�रक �माणप� (�यान�ुया�चरस� 

अथोराईजेसन सट��फकेट) 

(घ) मालसामानको �ा�व�धक �पे�स�फकेशन, 

(ङ) आ�थ�क र �व�ीय �मता, 

(च) मालसामान जडान गनु�पन� भएमा जडान काय�मा संल�न हनेु 

�ा�व�धकको द�ता, 

(छ) आपू�त� हनु ेमालसामान खास अव�धस�म सचुा� �पले स�ालन ह�ुछ 

भ�े  ��याभ�ूत, 

(ज) मालसामान मम�त स�भारको �यव�था, 

(झ) सेवा र जगेडा पाट�पूजा�को उपल�धता, र 

(ञ) जडान (इ�सटलेशन) समेत गनु�पन� गर� मालसामान आपू�त� गन� 

आपू�त�कता�को हकमा �नजको सीप, �नपणुता, अनभुव र �व�सनीयता। 

(२) क�पनीले आपू�त�कता� वा बोलप�दाता वा ��तावदातासँग मालसामानको 

�कृ�त, प�रमाण, मह�व वा �योगका आधारमा उप�व�नयम (१) बमोिजमको यो�यता र 

�ा�व�धक �मता प�ुी गन� देहायका म�ये कुनै वा सबै कागजात माग गन� स�नेछः-  

(क) बोलप�दाताले प�छ�लो तीन वष�को अव�धमा सरकार� वा अध� सरकार� 

�नकाय वा �नजी सं�थालाई आपू�त� गरेको मालसामानको �कृ�त, 

प�रमाण, स�झौता रकम, �म�त र �य�ता सरकार� �नकाय वा �नजी 

सं�थाको नाम र ठेगाना, 

(ख) ज�टल वा असाधारण �कृ�तको मालसामानको हकमा उ�पादक क�पनी 

आफ� ले वा क�पनी �था�पत भएको देशको आ�धका�रक �नकायले जार� 

गरेको उ�पादन �मता ख�ुन ेकागजात, 

(ग) आ�धका�रक गणु�तर �नय��ण सं�था वा मा�यता �ा� �नकायले 

मालसामानको �पे�स�फकेशन र गणु�तर स�ब�धमा �दएको �माणप�, र 

(घ) मालसामानको आ�धका�रकता �मािणत गन� आव�यक पन� नमूना, पूरक 

�ववरण वा फोटो। 
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(३) नेपाल�भ� �यवसाय स�ालन नभएको बोलप�दाता वा पूव�यो�यताको 

��तावदाताले आपू�त� गन� मालसामानको मम�त स�भार, �ब�� प�छको सेवा र जगेडा 

पाट�पूजा� उपल�ध गराउन स�ने एजे�ट वा अ�धकृत �ब�ेता नेपालमा रहने �ववरण 

�मािणत गन� कागजात पेश गनु�पन�छ।  

34= �नमा�ण �यवसायीको यो�यताका आधारः (१) क�पनीले दईु करोड �पैया भ�दा मा�थको 

�नमा�ण काय� स�ब�धी ख�रद कारबाह�मा भाग �लने बोलप�दाताको वा पूव� यो�यताको 

��तावदाताको यो�यताको आधार �नधा�रण गदा� देहायका �वषय म�ये आव�यकतानसुार कुनै 

वा सबै �वषयलाई आधार मानी �नधा�रण गन� स�नेछः-  

(क) म�ुय स�झौताकता� (�ाइम क��या�टर) भइ एकलौट� �पमा काम 

गरेको वा �यव�थापन स�झौता गर� काम गरेको वा संय�ु 

उप�मको साझेदार वा सव–क��या�टरको �पमा काम गरेको 

सामा�य अनभुव, 

(ख) एकलौट� �पमा काम स�प� गरेको वा संय�ु उप�मको 

साझेदारको है�सयतले काम गरेको समेत गर� बोलप� स�ब�धी 

कागजात वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको सीमा 

वा सोभ�दा बढ� रकमको �नमा�ण काय�को �यूनतम सरदर वा�ष�क 

कारोवार,  

तर रा��य�तरको बोलप�को ला�ग प�छ�लो दश वष� म�ये उ�कृ� तीन 

वष�को सरदर वा�ष�क कारोवारलाई आधार �लइनेछ। 

(ग) एकलौट� �पमा वा �यव�थापन स�झौता गर� वा संय�ु उप�मका 

साझेदार वा सब–क��या�टरको �पमा बोलप� स�ब�धी कागजात वा 

पूव�यो�यतास�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको �यूनतम रकम 

बराबरको �नमा�ण काय� मा�सक वा वा�ष�क �पमा गरेको र ��ता�वत 

ख�रद स�झौतासँग मेल खाने �कृ�त, ज�टलता र �नमा�ण ��व�धका 

ख�रद स�झौता �य�तो कागजातमा उ�लेख भएको स��यामा स�प� 

गरेको �वशेष अनभुव, 

(घ) ख�रद स�झौता बमोिजमको �नमा�णकाय� श�ु गन�को ला�ग आव�यक 

रकम भ�ुानी नपाउन े वा पाउन �ढलाई हनेु अव�थामा ��ता�वत 

�नमा�ण काय� र स�बि�धत बोलप�दाता वा पूव�यो�यताको 

��तावदाताले स�ालन ग�ररहेको वा स�ालन गन� ��तब�ता जाहेर 

गरेको अ�य �नमा�ण काय� स�प� गन� आव�यक पन� नगद �वाहको 

�यव�था गन� स�ने तरल स�पि�, कजा� स�ुवधा र अ�य �व�ीय �ोत 

(अ�य कुनै ख�रद स�झौता अ�तग�तको पे�क� रकम बाहेक) उपल�ध 
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भएको वा �य�तो स�पि�को �ोतमा पहुँच भएको आ�थ�क र �व�ीय 

�मताको �व-घोषणा, 

(ङ) बोलप� स�ब�धी कागजात वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा 

उ�लेख भए बमोिजमको द� जनशि�, र 

(च) बोलप�दाता वा पूव�यो�यताको ��तावदाताको आ�नै �वा�म�वमा 

रहेको वा ख�रद स�झौता अव�ध भर आव�यकता अनसुार �नवा�ध 

�पमा उपयोग गन� स�ने गर� भाडा, �लज, स�झौता वा बोलप� 

स�ब�धी कागजात वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए 

बमोिजम अ�य �यवसा�यक मा�यमबाट उपल�ध हनेु चाल ुहालतका 

म�ुय म�ुय उपकरण। 

(२) �वदेशी �नमा�ण �यवसायी भए उप�व�नयम (१) को ख�ड (ख) र (ग) 

बमोिजमको रकम गणना गदा� मू�य अ�भवृ�� कर वापतको रकम कटाइ हनु आउने 

रकम मा� गणना ग�रनेछ र �य�तो रकमलाई नेपाल रा� ब�कको अ�ाव�धक मू�य 

सूचका� अनसुार समायोजन ग�रनेछ। 

(३) क�पनीले यस �व�नयम बमोिजम बोलप�दाता वा पूव�यो�यताको 

��तावदाताबाट �नमा�ण काय�को �कृ�तअनसुार �नमा�ण �यवसायीको �ा�व�धक �मता 

�मािणत गन� देहायका कागजात माग गन� स�नेछः- 

(क) प�छ�लो दश वष�को अव�ध�भ� �नजले स�प� गरेको �नमा�ण काय�को 

मू�य, �म�त र काय��थलको �ववरण, 

(ख) �नजले सहायक �नमा�ण �यवसायी (सब–क��या�टर) माफ� त गराउन 

चाहेको ��ता�वत कामको अनपुात, 

(ग) ��ता�वत काम स�प� गन�को ला�ग �नजसँग भएका �ा�व�धक 

जनशि� तथा उप�व�नयम (१) को ख�ड (च) बमोिजमका उपकरण 

र �ला�टको �ववरण, र 

(घ) ��ता�वत �नमा�ण काय� स�प� गन� बोलप�दाताले कुनै �यि�, फम�, 

क�पनी वा �नकायसँग स�झौता गर� कुनै काय� �ार�भ गरेको भए 

�य�ता �नकाय, कामको �ववरण, स�झौताको रकम र काय� �ग�तको 

�ववरण। 

(४) �व�नयम ३९ को उप�व�नयम (५) बमोिजमको बोलप�को हकमा 

बोलप�दाताले आफूले गरेको प�छ�ला दश आ�थ�क वष� म�येबाट अ�धकतम कारोबार 

भएका कुनै तीन आ�थ�क वष�को �नमा�ण काय�को वा�ष�क कारोबार रकमको औषत वा�ष�क 

कारोबार (टन�-ओभर) रकमको बढ�मा चार गणुाले हनु आउने रकममा चाल ु ठे�ाको 
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वा�ष�क दा�य�व रकम घटाई आउने रकम स�मको मा� बोलप� �लन स�ने आधार (बीड 

�यापासीट�) लाई बोलप�दाताको यो�यता र मू�या� कनको आधारको �पमा �लनपुन�छ।  

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजमको �योजनको ला�ग बोलप�दाताले आ�थ�क तथा 

�ा�व�धक �मता स�ब�धमा �वयं घोषणा गर� बोलप� साथ �ववरण पेश गनु� पन�छ। 

यसर� पेश भएको �ववरण झ�ुा ठहरेमा �नजले पेश गरेको बोलप�लाई मू�यांकन 

�कृयाबाट हटाई �च�लत काननु बमोिजम कारबाह� ग�रनेछ। 

(६) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न क�प�नले आव�यक 

ठानेमा दईु करोड �पैया भ�दा कम लागत अनमुान भएको �व�तु गहृ, स�ुङमाग�, पलु, 

भवन वा सडकमाग� ज�ता ज�टल वा �वशेष �कृ�तका संरचना तथा अ�य संरचना �नमा�ण 

काय�को ला�ग प�न  उप�व�नयम (१) बमोिजम यो�यता �नधा�रण गन� वाधा पन� छैन। 

35= परामश� सेवाको ��तावदाताको यो�यताका आधारः (१) क�पनीले देहाय बमोिजम परामश� सेवा 

स�ब�धी ख�रद कारबाह�मा भाग �लने ��तावदाताको यो�यताको आधार �नधा�रण गन� 

स�नछेः- 

(क) ��तावदाताको �वगतको काय� अनभुव वा उ�तै �कृ�तको काय� 

अनभुव, 

(ख) ��तावदाताको आ�नै म�ुय कम�चार�को शैि�क यो�यता, 

(ग) काय�स�पादन गन� त�रका, काय��व�ध र समय ता�लका, 

(घ काय��े�गत शत� ��तको �भाव�ाह�ता, 

(ङ) ��व�ध ह�ता�तरण, 

(च) ��तावदाताको �यव�थापन �मता, 

(छ) ��तावदाताको आ�थ�क �मता, 

(ज) परामश� सेवा स�पादन गन� आव�यक पन� औजार तथा उपकरण, 

(झ)अ�तरा���य�तरको ��तावको हकमा �वदेशी जनशि�को सहभा�गता, र 

(ञ) ��ताव स�व�धी कागजातमा उ�लेख भए बमोिजमका अ�य �ववरण। 

(२) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम ��तावदाताको �ा�व�धक �मता �मािणत 

गन� परामश� सेवाको �कृ�त अनसुार देहायका कागजात माग गन� स�नेछः- 

(क) प�छ�लो दश वष�का अव�धमा ��ता�वत परामश� सेवासँग �म�न 

�कृ�तको परामश� सेवा �दान गरेको कुनै �यि�, फम�, क�पनी वा 

�नकायसँग, रकम र �म�त ख�ुन े�ववरण, 
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(ख) ��ता�वत काम स�प� गन�को ला�ग ��ताव ग�रएका म�ुय 

कम�चार�को यो�यता स�ब�धी �ववरण, र 

(ग) �नजको प�छ�लो तीन वष�को आ�नै �यव�थापक�य कम�चार� र सरदर 

वा�ष�क जनशि�को �ववरण। 

36= संय�ु उप�म (�वाइ�ट भे�चर) स�ब�धी �यव�थाः (१) ख�रद कारबाह�मा भाग �लने 

�योजनको ला�ग बोलप�दाता वा ��तावदाताले संय�ु उप�म (�वाइ�ट भे�चर) बनाई 

बोलप� वा ��ताव पेश गन� स�नछे।  

तर एक बोलप�दाता वा ��तावदाताले संय�ु उप�मका साझेदार वा �यि�गतम�ये एउटा 

मा� बोलप� वा ��ताव पेश गन� स�नछे। 

(२) क�पनीले बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा उप�व�नयम (१) बमोिजमको 

संय�ु उप�ममा रहने साझेदारको �यूनतम �ह�सा, म�ुय साझेदार र अ�य साझेदारको 

�यूनतम यो�यता तो�न स�नेछ। 

(३) क�पनीले उप�व�नयम (२) बमोिजम रहने साझेदारका स�ब�धमा देहायका 

�ववरण अनसुार यो�यता �नधा�रण गनु�पन�छः- 

(क) �नजको सरदर वा�ष�क कारोवार, 

(ख) �नजको �वशेष अनभुव र �नजले स�पादन गरेको �मखु काय�, 

(ग) �नजसगँ भएको �व�ीय स�मता, 

(घ) �नजको जनशि�स�ब�धी �मता, र 

(ङ) �नजको औजार वा उपकरणस�ब�धी �मता। 

(४) कुनै संय�ु उप�मले बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत 

�यनुतम यो�यताका आधार पूरा गरे नगरेको य�कन गन�का ला�ग �य�ता उप�मका सबै 

साझेदारको यो�यता गणना गनु�पन�छ। 

(५) क�पनीले आव�यकतानसुार देहायका �वषय संय�ु उप�मको साझेदारको 

�यि�गत यो�यताको आधार �नधा�रण गनु�पन�छः- 

(क) स�बि�धत काममा �नजको अनभुव, 

(ख) अ�य स�झौता बमोिजम �नजले ग�ररहेको वा गन� काम स�प� गन� 

आव�यक पन� �ोतको पया��ता, 

(ग) �व�ीय स�मता, र 

(घ) �वगतका ख�रद स�ब�धी म�ुा मा�मला र सोको न�तजा। 
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(६) ख�रद स�झौताको ला�ग छनौट भएको संय�ु उप�मलाई ब�कले �य�तो 

उप�मको संय�ु दा�य�व र उप�मको साझेदारको �यि�गत दा�य�व रहने गर� 

आ�त�रक राज�व काया�लयमा �थायी लेखा न�बर र मू�य अ�भवृ�� करमा दता� 

हनुपुन�छ। 

(७) संय�ु उप�मले पेश गनु�पन� बोलप� जमानत उप�व�नयम (१) बमोिजमको 

संय�ु उप�मका सबै साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको दा�य�व हनेु गर� जार� 

ग�रएको हनुपुन�छ। 

(८) संय�ु उप�म (�वाई�ट भे�चर) बाट ठे�ा �ा� गरेको संय�ु उप�मका 

सवै सद�यले दा�य�व बहन गर� स�झौता अनसुार काय� स�प� गनु�पन�छ। �य�तो काय�को 

िज�मेवार� संय�ु उप�मका कुनै एक सद�य वा सी�मत सद�य वा अ�य कसैलाई 

ह�ता�तरण गन� पाईने छैन। 

(९) संय�ु उप�मस�ब�धी अ�य शत� बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा 

उ�लेख भएबमोिजम हनेुछ। 

(१०) नपेाल�भ� �यवसाय स�ालन नभएको बोलप�दाता वा ��तावदाताले 

आव�यकता अनसुार एजे�ट वा अ�धकृत �ब�ेता नेपालमा रहने �ववरण �मािणत गन� 

कागजात पेश गनु�पन�छ।  

37= आ�थ�क र �व�ीय �मता ख�ुने कागजात माग गन� स�नेः क�पनीले बोलप�दाता वा 

��तावदाताको आ�थ�क र �व�ीय �मता �मािणत गन� काय�को �कृ�तअनसुार देहायका म�ये 

कुनै वा सबै कागजात माग गन� स�नेछः- 

(क) �नजको ब�क �टेटमे�ट, 

(ख) �नजको �यवसाय स�ब�धी कारोवारको आ�थ�क �ववरण, 

(ग) �नजको स�पि�, दा�य�व तथा नाफा नो�सानको �ववरण ख�ुने वासलात, 

(घ) �नजको आ�थ�क र �व�ीय है�सयत ख�ुने अ�य �ववरण, र 

(ङ) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत अ�य �ववरण। 

38= सब-क��या�टरबाट काम गराउने स�ब�धी �यव�थाः (१) सब-क��या�टरबाट समेत काय� 

गराउन स�ने गर� बोलप� वा ��ताव आ�ान गन� भएमा बोलप� वा ��ताव स�ब�धी 

कागजातमा देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छः–  

(क) �नजले सब-क��या�टरबाट काम गराउन स�ने वा नस�ने �वषय, 

(ख) क�पनीले स�झौताको म�ुय कामको ला�ग नभई �यस संग सरोकार रा� े

अ�य कामको ला�ग मा� स�झौताको प�चीस ��तशत भ�दा बढ� काम 
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नहनेु गर� सव-क��या�टरवाट काम लगाउन स�कने गर� आ�हान गन� 

स�क�छ, 

(ग) क�पनीले सव-क��या�टरबाट काम लगाउन स�कने गर� आ�हान गरेको 

बोलप� वा ��ताव मा सव-क��या�टरको यो�यता तो�न स�ने र 

बोलप�दाता वा ��तावदाताले सव-क��या�टरवाट काम गराउन ेहो भने 

ख�रद स�झौता गनु� अिघ नै सव-क��या�टरको �ववरण पेश गनु�पन�छ र 

क�पनीले सव-क��या�टरको यो�यता पगेु नपगेुको ए�कन गनु� पन�छ, र 

 (घ) सब-क��या�टरबाट काम गन� �दने वा न�दने भ�े बोलप� वा ��ताव 

स�ब�धी कागजातमा उ�लेख गन� अ�धकार क�पनीमा सरुि�त रहनेछ । 

(२) बोलप� वा ��ताव आ�हान गदा� सव-क��या�टरबाट काम गराउन नस�ने गर� 

�ावधान राखेको अव�थामा अ�य कुनै �यहोराले अ�य कुनै �यि� वा फम�लाई सव-

क��या�टरबाट काय� गराउन स�ने छैन । 

(३) यस �व�नयममा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भएताप�न यसर� सव-

क��या�टरबाट काय� गराएको कारणबाट म�ुय �नमाण� �यवसायी, परामश�दाता वा आप�ुत�कता� 

आ�नो िज�मेवार� र दा�य�वबाट म�ु हनेु छैन । स�पूण� िज�मेवार� म�ुय �नमाण� �यवसायी, 

परामश�दाता वा आप�ुत�कता�मा नै �न�हत रहनेछ । 

प�र�छेद—५ 

बोलप� स�ब�धी �यव�था 

39= बोलप�को मा�यम�ारा ख�रद गनु�पन�ः (१) क�पनीले पचास लाख �पैयाँ भ�दा बढ� लागत 

अनमुान भएको मालसामान तथा अ�य सेवाको ख�रद र एक करोड �पैयाँ भ�दा बढ� 

लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय�को ख�रद ख�ुला बोलप�को मा�यमबाट �व�तुीय 

ख�रद �णाल�को �योग गर� गनु�पन�छ। 

तर ख�रद ग�रन ु पन� काय� �व�तुीय ख�रद �णाल�मा उपल�ध नभएमा �सलब�द� 

खर�द ���या अपनाउन बाधा पन� छैन । 

(२) देहायका मा�यम�ारा ख�ुला �पमा बोलप� आ�ान गरेर ख�रद गन� स�कनछेः- 

(क) पूव�यो�यता �नधा�रण गरेर, 

(ख) पूव�यो�यता �नधा�रण नगर�, 

(ग) रा��य�तरको बोलप� आ�ान गरेर, र  

(घ) अ�तरा���य�तरको बोलप� आ�ान गरेर। 
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(३) देहायको अव�थामा अ�तरा���य�तरमा खलुा बोलप� आ�ान गर� मालसामान, 

�नमा�ण काय� वा अ�य सेवाको ख�रद गनु�पन�छः- 

(क) क�पनीको माग अन�ुपको मालसामान वा �नमा�ण काय� ��त�पधा��मक 

मू�यमा नेपाल �भ� एकभ�दा बढ� �नमा�ण �यवसायी वा आपू�त�कता�बाट �ा� 

नहनेु भएमा, 

(ख) मालसामान, �नमा�णकाय� वा अ�य सेवा ख�रदको ला�ग रा��य�तरमा 

बोलप� आ�ान गदा� कुनै बोलप� नपर� �वदेशबाट �ा� गनु�पन� भएमा, र 

(ग) �वशेष तथा ज�टल �क�समका मालसामान वा �नमा�ण काय�को हकमा 

क�पनीले अ�तरा���य�तरको बोलप�बाट ख�रद गनु�पन� भनी ठहर गरेमा। 

(४) अ�तरा���य�तरको बोलप� आ�ानको सूचना, बोलप�, पूव�यो�यतास�ब�धी 

कागजात सबै अ��जेी भाषामा हनुपुन�छ। य�तो सूचना क�पनीको वेभसाईटमा समेत 

रा�पुन�छ। 

(५) दईु करोड �पैयाँ भ�दा बढ� लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय� एक चरण 

दईु खाम �णाल� अवल�बन गर� ख�रद गनु�पन�छ। य�तो ख�रदमा बोलप�दाताले 

�ा�व�धक र आ�थ�क गर� दईु छु�ाछु�ै ��ताव बोलप�साथ पेश गनु�पन� भ�े �वषय बोलप� 

स�ब�धी कागजातमा खलुाउन ुपन�छ।  

(६) अ�तरा���य�तरको बोलप�मा एकल �पमा वा �वदेशी फम�, सं�था वा 

क�पनीसँग संय�ु उप�म गर� सहभागी हनेु �वदेशी फम�, सं�था वा क�पनीलाई 

�ाथ�मकता (डोमे��क ��फरे�स) �दन ुपन�छ ।  

(७) उप�व�नयम (६) बमोिजम �ाथ�मकता �दँदा सबै भ�दा कम कबलु गन� 

�वदेशी फम�, सं�था वा क�पनीले कबोल गरेको बोल अ� रकमको पाँच ��तशतस�म बढ� 

बोल अ� भएको �वदेशी फम�, सं�था वा क�पनीको ��तावलाई �वीकृत गन� स�कनेछ । 

40= स�झौता बमोिजम नभएमा ख�रद गन� �वशेष काय��व�धः (१) क�पनी वा क�पनी 

अ�तग�तको आयोजनासँग ख�रद स�झौता गन�ले स�झौता बमोिजम काम श�ु नगरेमा, 

काम श�ु गर� बीचैमा छोडेमा वा स�झौता बमोिजम कामको �ग�त नगरेमा क�पनीले 

�य�तो स�झौता अ��य गन�छ। �यसर� अ��य भएको स�झौता बमोिजम बाँक� रहेका काय� 

पूरा गन�को ला�ग क�पनीले सारभतू�पमा �भाव�ाह� भई छनौट भएका बोलप�दाता 

म�येबाट आ�थ�क ��तावमा �मैसँग �यून रकम कबोल गन� बोलप�दातालाई बोलप� 

पेश गदा�को अव�थामा नै सबैभ�दा घट� दररेट उ�लेख गन� बोलप�दाताकै दररेटमा काम 

गन� इ�छुक रहेको घोषणा गरेमा बाँक� काय�को ला�ग स�झौता गन� स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम सोझै ग�रने स�झौताको ला�ग बोलप�दाताले 

उप�व�नयम (१) मा उ�लेख भएको अव�था �सज�ना भएमा आफू काय� गन� इ�छुक रहे 

नरहेको स�ब�धमा बोलप� पेश गदा�कै बखत अ�नवाय� �पमा �वःघोषणा गरेको हनुपुन�छ। 
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(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम बोलप� पेश गदा�कै बखत �य�तो काय� गन� 

�वीकार नगन� बोलप�दातालाई उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत सोझै स�झौता गन� मौका 

�दान ग�रने छैन। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको काय� �वीकार गदा� �य�तो बोलप�दाताले 

�यूनतम बोल कबोल गन� बोलप�दाताले उ�लेख गरेको दररेटमा नै बाँक� काय� �वीकार 

गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (१) बमोिजम काय� �वीकार गन� बोलप�दाताले बाँक� काय� गन� 

स�झौताको ला�ग तयार नभएमा सारभतू �पमा �भावकार� भई छनौट भएका अ�य 

बोलप�दाता भएमा �मशः दो�ो �यून रकम कबोल गन�लाई यस �कारको अवसर �दान 

ग�रनेछ। 

(६) उप�व�नयम (१) बमोिजमको प�रि�थ�त �सज�ना भएमा बाँक� काय�को ला�ग 

नयाँ बोलप�को ���याबाट ख�रद गन� वा �यूनतम दररेटमा �वीकार गन� बोलप�दाताकै 

दररेटमा काम लगाउन सोझै स�झौता गन� अ�धकार क�पनीलाई हनेुछ। 

41= पूव�-यो�यता �नधा�रण गन� स�कनेः (१) ख�रदका ला�ग बोलप� आ�ान गनु�अिघ 

बोलप�दाताको पूव�यो�यता �नधा�रण गनु�पन� भएमा क�पनीले सोस�ब�धी कागजात तयार 

गनु�पन�छ र पूव�यो�यता छनौटका ला�ग साव�ज�नक �पमा ��ताव आ�ान गन� स�नेछ। 

तर दईु अरब लागत भ�दा मा�थको �नमा�ण काय� वा बीस करोड लागत भ�दा 

मा�थको मालसामान खर�दमा पवू� यो�यता �नधा�रण गन� अ�नवाय� हनुेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम पूव�यो�यता �नधा�रणका ला�ग ��ताव पेश गन� 

इ�छुक �यि�, फम�, क�पनी, सं�थाले सोस�व�धी कागजात �व�नयम ४४ बमोिजमको द�तरु 

बझुाई �ा� गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको कागजातमा �ब�ध स�ालक वा �नजबाट 

अ�धकार �ा� अ�धकार�को द�तखत भएको र क�पनीको छाप लागेको हनुपुन�छ। 

��तावदाताले क�पनी वा क�पनीले तोकेको काया�लयबाट �य�तो कागजात �ा� गन� 

स�नेछ। 

(४) क�पनीले पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत यो�यताको आधारमा 

यो�य ��तावदाताको छनौट गन�छ। क�पनीले यसर� छनौट भएका ��तावदाताको सूची 

साव�ज�नक �पमा �काशन गर� �यसको जानकार� सबै ��तावदातालाई पठाउन ुपन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजमको सूचना �दएको तीस �दन �भ� पूव� यो�यताको 

��ताव अ�वीकृत भएको कुनै ��तावदाताले �नजको ��ताव अ�वीकृत भएको कारणको 

जानकार� माग गरेमा �नजलाई क�पनीले �य�तो जानकार� �दनपुन�छ। 

42= पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उ�लेख गनु�पन�ः क�पनीले पूव�यो�यता �नधा�रणको ला�ग 

तयार गन� कागजातमा देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छः- 
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(क) ��ता�वत कामको ला�ग आव�यक पन� यो�यता र संय�ु उप�मको 

हकमा साझेदारको यो�यता, 

(ख) ��तावदाताले आ�नो यो�यता र �ा�ता प�ु� गन� पेश गनु�पन� 

कागजात र सो-स�ब�धी जानकार�, 

(ग) मालसामान वा �नमा�ण काय�को छु�ाछु�ै समूह वा �याकेज बनाई ख�रद 

गनु�पन� भएमा �य�तो समूह वा �याकेज, 

(घ) ��ताव तयार गन� त�रका, 

(ङ) पूव�यो�यताको ��ताव मू�या� कन गन� ���या, 

(च) पूव� यो�यताका म�ुय–म�ुय शत�, र 

(छ) पूव�यो�यताको ��ताव पेश गन� त�रका, �थान, अि�तम �म�त र समय। 

43= पूव� यो�यताको आधार �वीकृत गराउनपुन�ः (१) क�पनीले पूव�यो�यताको ��ताव आ�ान 

गनु� अिघ �व�नयम ३३ वा ३४ बमोिजम पूव�यो�यताको ��ताव मू�या� कनको आधार 

�ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट �वीकृत गराउन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम क�पनीले ��तावदाताको पेशागत र �ा�व�धक 

यो�यता, जनशि� तथा उपकरणको उपल�धता, �वगतको काय�स�पादन, �ब��प�छको 

सेवाको �यव�था, जगेडा पाट�पूजा�को उपल�धता, कानूनी स�मता, �व�ीय �ोत र अव�था, 

पेशागत कसूर गरेबापतको सजाय र आव�यकतानसुार अ�य आधारसमेतलाई मू�या� कनको 

आधार �नधा�रण गन� स�नेछ। 

44= पूव�यो�यताको कागजात उपल�ध गराउन ुपन� (१) क�पनीले पूव�यो�यता स�ब�धी कागजात 

तयार गन� लागेको खच�को आधारमा इ�छुक �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट देहाय 

बमोिजमको द�तरु �लई वा ई�छुक �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीले �व�तुीय ख�रद 

�णाल�मा आव� भई सोह� �णाल�बाट डाउनलोड गन� स�नेगर� पूव�यो�यता स�ब�धी 

कागजात उपल�ध गराउनेछ।पवू�यो�यताको कागजात पेश गन� चाहने इ�छुक �यि�, फम�, 

सं�थाले देहाय बमोिजमको रकम पूव� यो�यताको कागजातमा उ�लेख भएको क�पनीको 

ब�क खातामा ज�मा गर� भौचरको ��त�ल�प पूव� यो�यताको कागजातसाथ पेश गनु�पन�छः- 

क) दश करोड �पैयाँ स�मको ला�ग पाँच हजार �पैयाँ, 

ख) दश करोड �पैयाँभ�दा बढ� पचास करोड �पैयाँ स�मको ला�ग दश 

हजार �पैयाँ,  

ग) पचास करोड �पैयाँ भ�दा बढ� एक अरब �पैयाँ स�मको ला�ग बीस 

हजार �पैयाँ, र 

(घ) एक अरब भ�दा मा�थ ज�तसकैु रकमका ला�ग चा�लस हजार �पैयाँ। 
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(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको कागजातमा �ब�ध स�ालक वा �नजबाट 

अ�धकार �ा� अ�धकार�को द�तखत र काया�लयको छाप लागेको हनुपुन�छ। 

45= यो�य ��तावको छनौटः (१) मू�या� कन स�म�तले पूव�यो�यताको ��तावदाताले यो�यताका 

��येक आधार पूरा गरे नगरेको �वषयमा आव�यक प�र�ण गनु�पन�छ। यो�यताका आधार 

पूरा गन� ��तावदाता यो�यता प�र�णमा छनौट भएको मा�नने र �यूनतम यो�यताका 

आधार पूरा नगन� ��तावदाता छनौट नभएको मा�ननेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको प�र�णमा छनौट भएका पूव�यो�यताको 

��तावदाता स�बि�धत ख�रद कारबाह�को ला�ग बोलप� पेश गन� यो�य भएको मा�ननेछ। 

46= ��तवेदन पशे गनु�पन�ः (१) मू�या� कन स�म�तले प�र�णको �व�ततृ �व�षेणस�हतको 

��तवेदन तयार गर� ��ताव खोलेको �म�तले तीस �दन�भ� �ब�ध स�ालक सम� पेश 

गनु�पन�छ। 

तर ख�रद काय�को �कृ�त अनसुार मू�यांकन गन� समय बढ� ला�ने देिखएमा �ब�ध 

स�ालकले �बड �या�ल�डट� अवधी �भ� स�झौता ���या स�प� गन� गर� मू�यांकन 

स�म�तलाई थप समय उपल�ध गराउन स�नेछ।  

(२) मू�या� कन स�म�तले उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �वषय 

खलुाउन ुपन�छ: - 

(क) ��तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) ��तावदाताको यो�यताको ��येक आधार प�ु� गन� कागजात, 

(ग) �ा�ा� क ता�लका, 

(घ) संय�ु उप�मको �पमा ��ताव पेश ग�रएको भए संय�ु उप�म 

स�ब�धी कागजात पूण� भए वा नभएको र �य�ता उप�मको ��येक 

साझेदारको �ह�सा र दा�य�व, 

(ङ) मालसामान वा �नमा�ण काय�को छु�ाछु�ै समूह वा �याकेज बनाई ख�रद 

गनु�पन� भएमा �य�तो समूह वा �याकेजको प�र�ण गन� अपनाइएको ���या 

र �य�तो समूह वा �याकेजको ख�रदमा भाग �लनको ला�ग छनौट भएका 

��तावदाता, र 

(च) ��तावदाता छनौट हनु ुवा नहनुकुो कारण। 

47= बोलप� स�ब�धी कागजात तयार गनु�पन�ः (१) क�पनीले बोलप� आ�ान गनु�अिघ बोलप� 

स�ब�धी कागजात तयार गनु�पन�छ र उ� कागजातमा आव�यकतानसुार देहाय बमोिजम 

उ�लेख गनु�पन�छ:- 
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(क) ख�रदको �कृ�त, ख�रद गन� ला�ने समयाव�ध तथा सोको �ा�व�धक 

�पे�स�फकेशन, 

(ख) बोलप�दाताको यो�यताका आधार, 

(ग) �बल अफ �वाि�टट�ज वा �ाईस से�ूल,  

(घ) मालसामान आपू�त� गन�, �नमा�णकाय� स�प� गन� वा अ�य सेवा �दान 

गनु�पन� समय, 

(ङ) मालसामानको वारे�ट� तथा मम�तस�भार स�ब�धी �यव�था, 

(च) बोलप�दाताले आव�यक ता�लम �दान गनु�पन� भए �य�तो ता�लम 

स�ब�धी �ववरण, 

(छ) आपू�त� ग�रने मालसामान वा जगेडा पाट�पजुा� नयाँ र स�ल� 

(ओ�रिजनल) हनुपुन�, 

(ज) �थलगत �नर��ण गनु�पन� �यव�था भए सो स�ब�धी जानकार�, 

(झ) बोलप� पेश गनु�अिघ कुनै बैठक गनु�पन� भए �य�तो बैठक स�ब�धी 

जानकार�, 

(ञ) बोलप� तयार गन� र पेश गन� �नद�शन, बोलप� पेश गन� �थान, 

बोलप� पेश गन� अि�तम �म�त र समय तथा बोलप� खो�ने �म�त, समय र 

�थान, 

(ट) मू�य समायोजन ग�रने भएमा मू�यको संरचना (क�पोने�ट अफ 

�ाइस), कबोल अ� कको ला�ग उ�लेख गन� स�कने म�ुा वा बोलप� तलुना 

गन� �योग ग�रने म�ुा र स�ब� �व�नमय दरको आधार र सोको �म�त, 

(ठ) बोलप� मू�या� कन र बोलप�दाताको छनौट गन� आधार र त�रका, 

(ड) �वदेशी मालसामान र �थानीय �नमा�ण �यवसायीलाई �ाथ�मकता �दइने 

भए सो स�ब�धी �यव�था, 

(ढ) मालसामान वा �नमा�ण काय�को छु�ाछु�ै समूह वा �याकेज बनाई ख�रद 

गनु�पन� भएमा �य�तो समूह वा �याकेज र सोको मू�या� कन गन� त�रका, 

(ण) �ा�व�धक �पेिश�फकेशनको �वक�पको ��ताव समेत माग ग�रएको 

अव�थामा �य�तो �वक�प मू�या� कन गन� त�रका, 

(त) ख�रद ग�रने मालसामान, �नमा�णकाय� वा सेवाको कुनै अंशको ला�ग 

मा� प�न बोलप� पेश गन� पाइने भए �य�तो अंश वा अंशको �ववरण, 

(थ) बोलप� मा�य हनेु अव�ध, 
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(द) बोलप�, काय�स�पादन वा अ�य आव�यक �ववरणको ला�ग �दनपुन� 

जमानतको रकम, �क�सम, मा�य ढाँचा र मा�य अव�ध (�या�ल�डट� 

�प�रयड), 

(ध) बोलप� जमानत माग भएकोमा सो जमानतका अव�ध, बोलप� मा�य 

हनेु अव�धभ�दा तीस �दन बढ� अव�धको हनुपुन� �यहोरा, 

(न) ख�रद स�झौताको शत� र सो स�झौता लागू हनेु त�रका, 

(प) �वाथ� बािझने (कि��ल�ट अफ इ��े�) भएमा बोलप� उपर कारबाह� 

नहनेु वा जालसाजी वा ��ाचार गरेमा हनेु कानूनी कारबाह� स�ब�धी 

जानकार�, 

(फ) क�पनीले बोलप� स�ब�धी कारबाह� गदा� गरेको ��ुट वा �नण�य 

�व�� पनुरावलोकनका ला�ग बोलप�दाताले �नवेदन �दन स�ने �यव�था, 

(ब) �ा�व�धक �मतालाई �मािणत गन� कागजात तथा आ�थ�क ��ताव 

(बोल अ� क) आव�यकता अनसुार छुटृाछु�ै वा एउटै खाममा पेश गनु�पन� 

�यहोरा, 

(भ) ��ता�वत ख�रदको ला�ग आव�यक पन� रकम �ा� हनेु �ोत,  

(म) क�पनीले पूव�यो�यता वा बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख गनु�पन� 

भनी �नधा�रण गरेका �वषय, 

(य) साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयले तयार पारेको बोलप� स�ब�धी 

कागजात समेतलाई आधार मानी बोलप� कागजात तयार गनु�पन�, र 

(र) अ�तरा��य बोलप�को हकमा साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लय वा 

‘ई�टरनेशनल फेडेरेसन अफ क�सि�टङ ईि�ज�नयस� (FIDIC)’ वा अ�तरा��य 

मा�यता �ा� सं�थाले तयार पारेको बोलप� स�ब�धी कागजात समेतलाई 

आधार मानी बोलप� कागजात तयार गनु�पन�। 

(२) बोलप� आ�ान गनु�अिघ �नमा�ण वा मालसामान ख�रदसँग स�बि�धत �मखु 

कागजात, �वीकृ�त तथा �ववरण ज�तैः पूव� �वीकृत इि�ज�नय�र� �इ� �डजाईन, लागत 

अनमुान, �बल अफ �वाि�टट� वा �ाईस से�ूल, �पेिश�फकेशन, �बड डकुमे�टस, �नमा�ण 

वा ख�रद स�ब�धी �मखु जानकार� र कागजात, �बड र परफरमे�स ब�ड स�ब�धी 

�ववरण, काय� स�पादन गन� �म�त आ�द �मखु �ववरण तयार गर� रा�पुन�छ। 

48= भेदभाव गन� नहनुःे क�पनीले ख�रद कारबाह�मा कुनै बोलप�दातालाई भेदभाव गनु� हुँदैन। 

49= एजे�टको �ववरण उ�लेख गनु�पन�ः (१) �वदेशी बोलप�दाताले नेपालमा आ�नो एजे�ट 

�नय�ु गरेको रहेछ भने �नजले �य�तो एजे�टको स�ब�धमा देहायका �ववरण उ�लेख गर� 

बोलप� पेश गनु�पन�छ:- 
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(क) एजे�टको नाम र ठेगाना, 

(ख) एजे�टले पाउने क�मशनको अ� क, म�ुाको �क�सम र भ�ुानीको 

त�रका, 

(ग) एजे�टसँगको अ�य कुनै शत�, र 

(घ) �थानीय एजे�ट भए �नजको �थायी लेखा न�बर दता� �माणप�को 

�मािणत ��त�ल�प, कर च�ुा �माणप� र �नजले एजे�ट हनु �वीकार 

गरेको प�। 

(२) एजे�टले �वदेशी बोलप�दाताको तफ� बाट बोलप� पेश गदा� उप�व�नयम (१) 

को ख�ड (ख) र (ग) मा उि�लिखत �ववरण �प� �पमा उ�लेख गनु�पन�छ। 

(३) �वदेशी बोलप�दाताले उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत �ववरण �प� �पमा 

नखलुाएमा वा �थानीय एजे�ट नभएको भनी बोलप� पेश गरेकोमा प�छ एजे�ट भएको 

�मािणत भएमा वा एजे�टलाइ �दने क�मशन कम उ�लेख गरेकोमा प�छ एजे�टले बढ� 

क�मशन �लएको �मािणत भएमा वा बोलप� पेश गदा�का शत� भ�दा काया��वयनको 

चरणमा फरक शत� पाईएमा �य�तो बोलप�दातालाई स�ालक स�म�तले कालोसूचीमा 

रा�को ला�ग स�बि�धत �नकायमा �सफार�स गन�छ। 

50= बोलप�को �ा�ता स�ब�धी आधार र कागजात उ�लेख गनु�पन�ः (१) क�पनीले बोलप� 

स�ब�धी कागजातमा बोलप�दाताको �ा�ता (ई�लिज�व�लट�) को आधार तथा �य�तो 

आधार �मािणत गन� बोलप�दाताले पेश गनु�पन� कागजातको �मािणत ��त�ल�प समेत 

उ�लेख गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत कागजात देहाय बमोिजम हनेुछन:् - 

(क) फम�, सं�था वा क�पनी दता�को �माणप�, 

(ख) �यवसाय दता�को इजाजतप�,  

�प�ीकरणः यस ख�डको �योजनको ला�ग “�यवसाय दता�को इजाजतप�” 

भ�ाले �यवसायीले आ�नो �यवसाय स�ालन गन� �च�लत कानून बमोिजम 

�ा� गरेको �माणप� वा इजाजतप� स�झनपुछ�। 

(ग) मू�य अ�भव�ृ� कर दता� �माणप� र �थायी लेखा दता� न�बर (�यान) 

�माणप�, 

(घ) क�पनीले तोकेको अव�धस�मको आ�त�रक राज� �वभागबाट �ा� कर 

च�ुा गरेको �माणप� वा कर �ववरण पेश गरेको �मािणत कागजात वा 

आय �ववरण पेश गन� �याद थप भएको �न�सा वा �माण, 
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(ङ) बोलप�दाताले ख�रद कारबाह�मा भाग �लन अयो�य नभएको, ��ता�वत 

ख�रद कारबाह�मा आ�नो �वाथ� नबािझएको र स�बि�धत पेशा वा �यवसाय 

स�ब�धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी �लिखत �पमा गरेको 

घोषणा, र 

(च) यस �व�नयमावल� �वप�रत नहनेु गर� क�पनीले आव�यक ठानेका अ�य 

कागजात। 

(३) उप�व�नयम (२) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न अ�तरा���य�तरको 

बोलप�को हकमा अ�तरा���य बोलप�दाताले ख�ड (ग) र (घ) बमोिजमका कागजात पेश 

गनु�पन� छैन। 

(४) उप�व�नयम (२) को ख�ड (घ) बमोिजम आ�त�रक राज�व काया�लयमा कर 

�ववरण पेश ग�रस�नपुन� �म�त समेत �बचार गर� बोलप�दाताले कर �ववरण पेश गन� 

स�ने अव�धको �ववरण माग गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजमका कागजात पेश नगन� बोलप�दाताको 

बोलप� उपर थप कारबाह� हनु ेछैन।  

51= बोलप�को भाषाः (१) यस �व�नयमावल�मा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक 

पूव�यो�यतास�ब�धी कागजात, बोलप� स�ब�धी कागजात, ��ताव आ�ान स�ब�धी 

कागजात, पूव�यो�यता, बोलप� वा ��ताव आ�ानको सूचना र ख�रद स�झौता नेपाल� वा 

अं�जेी भाषामा तयार गनु�पन�छ। 

(२) बोलप�दाताले क�पनीमा नेपाल� वा अं�जेी दवैु भाषामा लेिखएको ख�रद 

स�ब�धी कागजात वा म�ु�त साम�ी पेश गन� स�नेछन।् अ�य भाषाको कागजात वा 

म�ु�त साम�ी स�बि�धत देशको आ�धका�रक सं�थाबाट अं�जेी भाषामा अनवुाद ग�रएको 

हनुपुन�छ। �य�तो कागजात वा म�ु�त साम�ीमा लेिखएको �ववरणमा ���वधा भएमा 

अनवुादलाई मा�यता �दईनेछ। 

52= बोलप�को म�ुाः (१) बोलप� वा पूव�यो�यता वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा ख�रद 

गनु�पन� सामानको �कृ�तअनसुार नेपाल� म�ुा वा नेपाल रा� ब�कबाट सटह� गन� स�कने 

�वदेशी म�ुामा �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता, आपू�त�कता� वा सेवा �दायकलाई भ�ुानी 

हनेु �ववरण उ�लेख गनु�पन�छ। 

(२) अ�तरा���य�तरको बोलप�, आपू�त�कता� वा परामश� सेवाको ��तावको ला�ग 

नेपाल रा� ब�कबाट सटह� गन� स�कने बढ�मा तीन �बदेशी म�ुामा वा नेपाल� म�ुामा समेत 

भ�ुानी हनु स�ने �यव�था गन� स�कनेछ। 

53= बोलप� स�ब�धी कागजातमा समावेश गनु�पन�ः (१) क�पनीले ख�रद गन� मालसामान, 

�नमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �कृ�तलाई �वचार गर� बोलप� स�ब�धी कागजात, 

पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा आव�यकतानसुार देहायका �वषय उ�लेख गनु�पन�छ:- 



�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ६५ औ ंस�ालक स�म�तको बैठकबाट �म�तः२०७७/०५/२६ मा �वीकृत ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

 

36 

(क) बोलप�दातालाई �दइने �नद�शन तथा बोलप� फारम, 

(ख) बोलप� जमानतको ढाँचा, 

(ग) काय�स�पादन जमानतको ढाँचा, 

(घ) पे�क� भ�ुानी जमानतको ढाँचा, 

(ङ) ख�रद स�झौताको शत� र नमनुा, 

(च) �पे�स�फकेशन र न�सा, 

(छ) काया�र�भ र स�प� गन� समयको काय�ता�लका, भ�ुानी ग�रने म�ुा, 

साम�ी उपल�ध हनु स�ने �ोत र �थान, 

(ज) बोलप�दाताले कुनै साव�ज�नक �नकाय वा क�पनीसँग स�झौता गर� 

कुनै काय� �ार�भ गरेको भए �य�तो �नकाय, कामको �ववरण, स�झौताको 

रकम र काय� �ग�तको �ववरण, 

(झ) बोलप�साथ पेश ग�रएको कागजातह�को वैधताको �वषयमा स�बि�धत 

बोलप�दाता िज�मेवार हनेु �वषय, 

(ञ) क�पनीले आव�यक ठानेमा मालसामानको स�ालन तथा मम�तका 

ला�ग ला�ने खच� लाई प�न आ�थ�क मू�यांकनमा गणना गन� स�ने �वषय,  

(ट) �वदेशी बोलप�दाताले बोलप� पेश गदा� नेपालमा आ�नो कुनै एजे�ट 

�नय�ु गरे वा नगरेको �ववरण खलुाउन ुपन� र एजे�ट �नय�ु गरेको भए 

बोलप� पेश गदा� एजे�टको स�ब�धमा तो�कए बमोिजमको �ववरण समेत 

उ�लेख गनु�पन�छ, र 

(ठ) यस �नयमावल�को �वप�रत नहनेु गर� क�पनीले आव�यक ठानेका 

अ�य कागजात। 

(२) दईु करोड �पैयाँ भ�दा बढ� लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय�को ला�ग 

बोलप�दाताले दईु छु�ाछु�ै �ा�व�धक र आ�थ�क ��ताव पेश गनु�पन� �यहोरा बोलप� 

स�ब�धी कागजातमा खलुाउन ुपन�छ।  

54= बोलप� तयार गन� र पेश गन� �नद�शनः (१) क�पनीले बोलप�दातालाई बोलप� तयार 

गन� र पेश गन� स�ब�धमा देहायका �वषयमा �नद�शन �दन स�नेछः- 

(क) बोलप� तयार गन� भाषा, 

(ख) अ�तरा���य �यापारमा �य�ु हनेु श�दावल� इ�टरनेशनल कम�स�यल 

टम�स (ई�कोट�स�) अनसुार मू�य अ�भ�य� गन� त�रका, 

(ग) संय�ु उप�मबारे आव�यक जानकार�, 
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(घ) बोलप�दाताले बोलप�साथ पेश गनु�पन� कागजातको सूची, 

(ङ) बोलप�दाताले क�पनी सम� पेश गनु�पन� मालसामानको नमूना र 

नमूनाको स��या, 

(च) मालसामान ख�रदको हकमा मालसामानको �नमा�ताले �सफा�रस गरेको 

�य�तो मालसामानको जगेडा पाट�पजुा�को सूची तथा �नजसँग रहेको ��येक 

पाट�पूजा�को मौ�दात प�रमाण, ��त इकाई मू�य र ख�रद स�झौताको अव�ध 

समा� भएप�छ �य�ता पाट�पूजा�को मू�य ब�ने नब�ने स�ब�धी �ववरण 

उ�लेख गनु�पन� नपन�, 

(छ) बोलप�दाताले आपू�त� गन� मालसामानको उ�पादक, उ�पादन भएको 

देश, �ा�ड, मोडल र �याटलग न�बर बोलप�मा खलुाउनपुन�, 

(ज) ख�रद कारबाह�का स�ब�धमा बोलप�दाताले क�पनीसँग कुनै �ववरण 

ब�ुन परेमा �य�तो �ववरण �प� गन� क�पनीबाट तो�कएको स�पक�  

कम�चार�को नाम, पद र ठेगाना, 

(झ) बोलप�दाताले ख�रद स�झौता बमोिजम क�पनीका कम�चार�लाई 

ता�लम �दान गनु�पन� भए वा �य�तो �नकायलाई ��व�ध ह�ता�तरण गनु�पन� 

भए सो स�ब�धी �ववरण, 

(ञ) बोलप�दाताले कुनै साव�ज�नक �नकायसँग स�झौता गर� कुनै काय� 

�ार�भ गरेको भए �य�तो काय� �ार�भ गरेको अव�थामा उि�लिखत काम 

गन� माग भएको बोलप�मा उ�लेख भए बमोिजम साव�ज�नक �नकायमा 

�योगमा रहेको बोलप�दाताको �ा�व�धक �मता र आ�थ�क �मता 

क�पनीलाई आव�यक पन� हदस�म �य�तो बोलप�दाताको थप काय�को 

ला�ग गणना नहनेु �ववरण, 

(ट) दािखला भएका बोलप� �वीकृत वा अ�वीकृत गन� अ�धकार क�पनीमा 

सरुि�त रहेको �यहोरा, र 

(ठ) यस �व�नयमावल�को �वप�रत नहनु ेगर� क�पनीले आव�यक ठानेका 

अ�य �ववरण। 

55= बोलप� जमानत (�बडब�ड): (१) क�पनीले बोलप� आ�ानको सूचनामा सबै 

बोलप�दातालाई समान�पले लागू हनेु गर� �वीकृत लागत अनमुान रकमको दईु देिख 

तीन ��तशत रकम स�मको कुनै �नि�त रकम बोलप� जमानत वापत पेश गनु�पन� �ववरण 

खलुाउन ुपन�छ।  

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको रकम नेपाल रा� ब�कबाट बोलप� जमानत वा 

काय�स�पादन जमानत जार� गन� इजाजत �ा� बािण�य ब�क बाट जार� भएको हनुपुन�छ।  
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 (३) अ�तरा���य बोलप�दाताले नेपाल रा� ब�कबाट सटह� गन� स�कने �वदेशी 

म�ुामा उप�व�नयम (१) बमोिजमको बोलप� जमानत पेश गनु�पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बोलप� जमानतको मा�य अव�ध बोलप�को 

मा�य अव�ध भ�दा क�तीमा तीस �दन बढ�को हनुपुन�छ। 

(५) �वदेशी ब�कले जार� गरेको बोलप� जमानत (परफरमे�स ब�ड वा �बड ब�ड) 

नेपाल �भ�को बािण�य ब�क ले ��त–��याभ�ूत (काउ�टर �यारे�ट�) गरेको हनुपुन�छ। �बड 

ब�ड वा परफरमे�स ब�ड वापतको रकम नगदै दािखला गरेमा सो रकमलाई ब�क �यारे�ट� 

वा परफरमे�स ब�डमा प�रवत�न गन� स�कनेछ। 

(६) क�पनीले बोलप�को मा�य हनेु अव�ध�भ� ख�रद स�झौता गर� स�नपुन�छ। 

कुनै कारणवश उ� अव�ध�भ� ख�रद स�झौता गन� नस�कने भएमा �रत पगुेका सबै 

बोलप�दातालाई बोलप� मा�य हनुे अव�ध बढाउन �लिखत अनरुोध गनु�पन�छ। 

56= बोलप� जमानत जफत हनेु अव�था: (१) बोलप�दाताले �व�नयम ५५ बमोिजम पेश 

गरेको बोलप� जमानत देहायको अव�थामा जफत हनेुछः- 

(क) बोलप� पेश गन� अि�तम �म�त र समय �य�तत भईसकेप�छ बोलप� 

मा�य हनुे अव�ध बाँक� छँदै बोलप�दाताले बोलप� संशोधन वा �फता� गन� 

माग गरेमा, 

(ख) बोलप�मा देिखएको अ� कगिणतीय �टु� स�याइएको �ववरण 

बोलप�दाताले �वीकार नगरेमा, 

(ग) छनौट भएको बोलप�दाताले बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत 

शत� बमोिजम ख�रद स�झौता नगरेमा, 

(घ) बोलप�दाताले ख�रद स�झौता गन� �याद�भ� बोलप� स�ब�धी 

कागजातमा उि�लिखत लाईन अफ �े�डट तथा काय�स�पादन जमानत पेश 

गन� नसकेमा, 

(ङ) क�पनीले बोलप� प�र�णको �सल�सलामा माग गरेका कुनै जानकार� 

�दँदा बोलप�दाताले बोलप�को मू�य वा सारभतू �ववरण प�रवत�न गरेमा, र 

(च) बोलप�दाता वा ��तावदाताले ख�रद ���यामा �भाव पान� मनसायले 

आचरण �वपर�त काम गरेमा । 

(२) उप�व�नयम (१) को ख�ड (च) को �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमका काय� 

गरेको पाईएमा आचरण �वपर�त काय� गरेको मा�ननेछः-  

(क) ��य� वा अ��य� �पमा अनिुचत �लोभन �दन वा सोको ��ताव 

गरेमा, 
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(ख) त�य ब� �याई वा झ�ुयाई पेश गरेमा, 

(ग) ��ाचारज�य वा जालसाजीपूण� काय� गन� वा �य�तो काय�मा संल�न 

भएमा, 

(घ) बोलप� वा ��ताव स�ब�धी काम कारबाह�मा कुनै �क�समले संल�न 

हनेु अ�य ��त�पध� बोलप�दाता वा ��तावदाताको सहभा�गतामा ह�त�ेप 

गरेमा, 

(ङ) ख�रद कारबाह�मा संल�न कुनै �यि�को जीउ�यान वा स�पि� 

नो�सान गन� भनी ��य� वा अ��य� ध�क� �दने काय� वा करकापज�य 

काय� गरेमा,  

(च) बोलप�दाता वा ��तावदाताबीच ख�रद स�ब�धी काम बाँडफाँट गन� वा 

बोलप� वा ��तावको मू�य कृ��म वा अ��त�पध� त�रकाले कायम गन� वा 

अ�य कुनै त�रकाले क�पनीलाई ख�ुला तथा �वत�� ��त�पधा�को लाभबाट 

वि�त गन� उ�े�यले बोलप� वा ��ताव पेश गनु�भ�दा अिघ वा प�छ 

�मलोमतो गन� वा गटुब�द�मा संल�न भएमा, र 

(छ) बोलप� वा ��ताव खोलेको समयदेिख बोलप� वा ��ताव �वीकृ�तको 

सूचना न�दँदास�मको अव�धमा बोलप� वा ��तावका स�ब�धमा �भाव पान� 

उ�े�यले क�पनीसँग स�पक�  गन� वा बोलप�को प�र�ण र मू�या� कनमा 

वा ��तावको मू�या� कनमा कुनै �क�समले �भाव पान� काय� गरेमा । 

(३) बोलप�दाताले राखेको बोलप� जमानत जफत गनु�पन� भएमा क�पनीले �य�तो 

जमानतको �याद समा� नहुँदै जफत गनु�पन� रकम बराबरको भ�ुानी गन� �य�तो 

जमानत जार� गन� बािण�य ब�क सम� दावी गर� क�पनीको कोषमा रकम ज�मा 

गनु�पन�छ। 

(४) क�पनीले यस �व�नयमावल� बमोिजम जफत गनु�पन� बोलप� जमानत बाहेक 

अ�य बोलप� जमानत ख�रद स�झौता भएको �म�तले सात �दन�भ� स�बि�धत 

बोलप�दातालाई �फता� गनु�पन�छ। 

57= बोलप� मा�य हनु ेअव�धः (१) क�पनीले बोलप� स�ब�धी कागजात वा ��ताव आ�ान 

स�ब�धी कागजातमा बोलप� वा परामश� सेवाको ��तावको मा�य हनेु अव�ध उ�लेख 

गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम उ�लेख गनु�पन� अव�ध देहाय बमोिजम हनुपुन�छः- 

(क) दश करोड �पैयाँस�म लागत अनमुान भएको बोलप� वा परामश� सेवाको 

��तावको ला�ग – न�बे �दन 
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(ख) दश करोड �पैयाँ भ�दा बढ� दईु अरब स�म लागत अनमुान भएको 

बोलप� वा परामश� सेवाको ��तावको ला�ग – एक सय बीस �दन 

(ग) दईु अरब �पैयाँ भ�दा बढ� लागत अनमुान भएको बोलप� वा परामश� 

सेवाको ��तावको ला�ग – एक सय असी �दन  

(३) उप�व�नयम (२) को ख�ड (ख) र (ग) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको 

भएताप�न ख�रदको �कृ�तअनसुार बोलप� वा ��तावको मू�या� कन गर� ख�रद स�झौता 

गन� बढ� समय ला�ने भएमा �मशः एक सय बीस र एक सय असी �दन भ�दा बढ� 

उ�लेख गन� बाधा पन�छैन। 

(४) उप�व�नयम (२) बमोिजमको अव�धको गणना बोलप� वा ��ताव पेश गन� 

अि�तम �म�तबाट �ार�भ हनेुछ। 

(५) उप�व�नयम (२) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न क�पनीले बोलप� 

वा ��ताव खोलेप�छ बोलप� मा�य हनुे अव�ध बढाउनपुन� भएमा सोको कारण खलुाई 

आव�यकतानसुार �ब�ध स�ालकबाट बोलप� मा�य हनेु अव�ध बढाउन स�नेछ। 

(६) उप�व�नयम (५) बमोिजम बोलप� मा�य हनेु अव�ध बढाउँदा स�बि�धत 

बोलप�दाताको म�रु� �लनपुन�छ। 

(७) उप�व�नयम (६) बमोिजम म�जरु� �दने बोलप�दाताले बोलप� जमानतको 

अव�ध क�तीमा प�न क�पनीले बढाएको बोलप� मा�य हनेु अव�ध बराबरको अव�धमा 

बढाई �य�तो जमानत प� क�पनीमा पेश गनु�पन�छ। 

(८) उप�व�नयम (६) बमोिजम म�ुर� न�दने बोलप�दाताको बोलप� मा�य हनेु 

छैन र �नजको जमानत �फता� गनु�पन�छ। 

(९) उप�व�नयम (५) बमोिजमको प� अनसुार बोलप�को मा�य हनेु अव�ध 

बढाउने वा नबढाउने भ�े स�ब�धमा बोलप�दाताले �नण�य गन� स�नेछन।् बोलप�को 

मा�य हनुे अव�ध नबढाउने बोलप�दाताको बोलप� जमानत जफत गन� पाइने छैन। 

बोलप�को मा�य हनेु अव�ध बढाउने बोलप�दाताले सोह� अन�ुप स�बि�धत ब�कबाट 

मा�य अव�धसमेत थप गर� बोलप� जमानत पेश गनु�पन�छ। यसर� बोलप�दाताले अव�ध 

थप गर� बोलप� जमानत पेश नगरेमा बोलप�को मा�य हनेु अव�ध बढाएको मा�नने छैन 

र �नजको बोलप� वा ��ताव मू�या� कन समेत ग�रने छैन। 

(१०) उप�व�नयम (६) बमोिजम बोलप�को मा�य हनेु अव�ध बढाउने 

बोलप�दाताले बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत �ावधानको ��तकूल हनेुगर� कुनै 

प�न थप शत� उ�लेख गन� स�नेछैन। 
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58= बोलप� स�ब�धी कागजात �वीकृत गनु�पन�ः बोलप� स�व�धी कागजात र ��ताव आ�ान 

स�ब�धी कागजात तयार भएप�छ �य�तो कागजात बोलप� आ�ान गनु� अगावै �ब�ध 

स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट �वीकृत गराउन ुपन�छ। 

 

59= बोलप� स�ब�धी कागजातको द�तरुः (१) बोलप� पेश गन� चाहने इ�छुक �यि�, फम�, 

सं�थाले बोलप� स�ब�धी कागजातको द�तरु बापत देहाय बमोिजमको रकम बोलप� 

कागजातमा उ�लेख भएको क�पनीको ब�क खातामा ज�मा गर� भौचरको ��त�ल�प 

बोलप�साथ पेश गनु�पन�छः- 

(क) दश करोड �पैयाँ स�मको ला�ग — पाँच हजार �पैयाँ 

(ख) दश करोड �पैयाँ भ�दा मा�थ पचास करोड �पैयाँ स�मको ला�ग —  बीस 

हजार �पैयाँ 

(ग) पचास करोड �पैयाँ भ�दा मा�थ एक अरब �पैयाँ स�मको ला�ग — प�तीस 

हजार �पैयाँ 

(घ) एक अरब �पैयाँ भ�दा मा�थ दईु अरब �पैयाँ स�मको ला�ग — पचास 

हजार �पैया 

(ङ) दईु अरब �पैयाँ भ�दा मा�थको ला�ग   —    असी हजार �पैया 

60= बोलप� आ�ान गन�ः (१) अ�तरा���य�तर वा रा��य�तरको बोलप� वा पूव�यो�यता 

�नधा�रणको ��ताव आ�ानको सूचना रा��य�तरको दै�नक प��कामा �काशन गनु�पन�छ र 

अ�तरा���य�तरको बोलप�को हकमा अं�जेी भाषामा �कािशत हनुे रा��य�तरको दै�नक 

प��कामा �काशन गनु�पन�छ। य�तो सूचना क�पनीको वेवसाइटमा समेत रा�पुन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बोलप� वा पूव�यो�यता �नधा�रण स�ब�धी काय�मा 

�व�तुीय ख�रद �णाल�को उपयोग गनु� पन�छ। 

तर ख�रद ग�रन ुपन� काय� �व�तुीय ख�रद �णाल�मा उपल�ध नभएमा �सलब�द� खर�द 

���या अपनाउन बाधा पन� छैन । 

(३) बोलप� वा पूव�यो�यताको ��ताव आ�ानको सूचनामा देहायका �ववरण 

खलुाउन ुपन�छः- 

(क) बोलप� आ�ान गन� काया�लयको नाम र ठेगाना, 

(ख) बोलप�को �क�सम (रा��य�तर वा अ�तरा���य�तरको बोलप�), 

(ग) ख�रद काय�को �कृ�त र समय सीमा, मालसामान आपू�त� गनु�पन�, सेवा �दान 

गनु�पन� वा �नमा�ण काय� गनु�पन� �थान, 

(घ) बोलप�को मा�य हनेु अव�ध, 
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(ङ) बोलप� जमानतको रकम र मा�य अव�ध, 

(च) बोलप� स�ब�धी कागजात वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजात पाइने �थान, 

�ा� गन� त�रका र सो वापत ला�ने द�तरु, 

(छ) बोलप� वा पूव�यो�यता स�ब�धी ��ताव पेश गन� वा पठाउने �थान, 

त�रका, अि�तम �म�त र समय, 

(ज) बोलप� वा पूव�यो�यता स�ब�धी ��ताव खो�ने �म�त, समय, �थान र 

बोलप� खो�ने समयमा बोलप�दाता वा �नजको अ�धकार�ा� ��त�न�धलाई 

आम��ण गन� �ववरण, 

(झ) बोलप� पेश गनु�अिघको बैठक हनेु भएमा �य�ता बैठक हनेु �म�त, समय र 

�थान, र 

(ञ) क�पनीले आव�यक देखेका अ�य �ववरण। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको सूचना �काशन गदा� ऐनको उपदफा ४ 

बमोिजम रा��य�तरको बोलप� वा पूव�यो�यता �नधा�रणको ��ताव आ�ानको सूचनाको 

हकमा क�तीमा तीस �दन र अ�तरा���य�तरको बोलप� वा पूव�यो�यता �नधा�रणको ��ताव 

आ�ानको सूचनाको हकमा क�तीमा प�ता�लस �दनको अव�ध �दनपुन�छ। 

(५) �नयम ८२ उप�व�नयम (५) बमोिजमको अव�थामा बाहेक उप�व�नयम (४) 

बमोिजम बोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��ताव पेश गन� �दइएको अव�ध�भ� कुनै 

बोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��ताव नपरेमा वा परे प�न सारभतू �पमा �भाव�ाह� 

नभई पनुःबोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��ताव आ�ान गनु� परेमा क�पनीले 

आव�यकता अनसुार रा��य�तरको बोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��तावको हकमा 

क�तीमा प�� �दन र अ�तरा���य �तरको बोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��तावको 

हकमा क�तीमा ए�ाइस �दनको समयाव�ध �दई पनुः बोलप� वा पूव� यो�यता �नधा�रण 

��ताव आ�ान गन� स�नेछ । 

(६) उप�व�नयम (५) बमोिजम �दइएको अव�ध�भ� कुनै बोलप� वा पूव� यो�यता 

स�ब�धी ��ताव नपरेमा वा परे प�न सारभतू �पमा �भाव�ाह� नभएमा र त�काल खर�द 

नगरे क�पनीलाई हानी नो�सानी हनेु वा क�पनीको कुनै काम रो�कने भएमा क�पनीले 

�यसको औिच�य खलुाई रा��य�तरको बोलप� वा पूव� यो�यता स�ब�धी ��तावको हकमा 

क�तीमा सात �दनको समयाव�ध �दई पनुः बोलप� वा पूव� यो�यता �नधा�रण ��ताव 

आ�ान गन� स�नेछ । 

61= बोलप�को सूचनामा लागत अनमुान खलुाउनपुन�ः (१) दईु करोड �पैयाँ स�मको �नमा�ण 

काय�को बोलप� आ�ानको सूचनामा लागत अनमुान रकम खलुाउन ुपन�छ। 
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(२) क�पनीले बोलप� आ�हानको सूचनामा �व�नयम ६० का अ�त�र� देहाय 

बमोिजमका थप �ववरण समेत खलुाउन ुपन�छः- 

(क) रा��य वा अ�तरा��य �तरको बोलप�को जानकार�, 

(ख) पूव�यो�यता, यो�यता स�हत वा यो�यतार�हत बोलप�को जानकार�, 

(ग) बोलप� आ�ान ग�रएका ख�रद �व�धको जानकार�, 

(घ) �व�तुीय बोलप� दािखला गन� त�रकाको जानकार�, 

(ङ) लागत अनमुानको रकम, 

(च) �व�नयम बमोिजमको �स�मत बोलप� भए �य�तो सी�मत बोलप�दाताले 

मा� भाग �लन पाउने �ववरण, 

छ) कालो सूचीमा परेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीका स�ालकले आ�नो 

पूण� वा आंिशक �वा�म�व रहने गर� खोलेको नयाँ फम�, क�पनी वा सं�था वा 

�नज आफै वा �नज समेतको नाममा भैरहेको अक� फम�, सं�था वा क�पनीले 

बोलप� पेश गन� नस�ने �ववरण, र 

ज)क�पनीले आव�यक ठानेको �ववरण। 

62= �नमा�ण �थलको �मणः (१) बोलप�दाताले बोलप� तयार गन� र ख�रद स�झौता गन� 

आव�यक सूचना �ा� गन� बोलप�दाता आफ�   वा �नजको कम�चार� वा एजे�टलाई �नजकै 

खच�मा स�भा�वत जोिखम��त �नज नै उ�रदायी हनुे गर� �नमा�ण�थलको �मण गन� 

गराउन स�नेछ। 

(२) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम �नमा�ण �थलको �मण गन� अनमु�त 

�दनपुन� भएमा �य�तो अनमु�त �दनपुन�छ। 

(३) क�पनीले बोलप�दातालाई �नमा�ण �थलको यथाथ� जानकार� �दन बोलप� पेश 

गनु� पूव�को बैठकअिघ �नमा�ण �थलको �मण गराउन स�नेछ। 

(४) क�पनीले �नमा�ण �थलको �मण गरेका �माण माग गन� स�नेछ। 

63= बोलप� पेश गनु� पूव�को बैठकः (१) क�पनीले बोलप�दातालाई बोलप� स�ब�धी 

कागजात, �ा�व�धक �पे�स�फकेशन, �नमा�ण�थल वा अ�य य�तै �ववरणको जानकार� गराउन 

रा��य�तरको बोलप�को हकमा बोलप� पेश गन� अि�तम �दनभ�दा क�तीमा सात �दन र 

अ�तरा���य�तरको बोलप�को हकमा क�तीमा प�� �दन अगावै बोलप�दाताको बैठकको 

आयोजना गनु�पन�छ। तर पनुः बोलप� आ�ान ग�रएको भए रा��य�तरको बोलप�को 

हकमा क�तीमा पाँच �दन र अ�तरा��य�तरको बोलप�को हकमा क�तीमा दस �दन 

अगावै �य�तो बैठकको आयोजना गन� स�कनेछ। 
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(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बैठकमा बोलप�दाताले क�पनी सम� ख�रद 

कारबाह� स�ब�धी कुनै �� वा िज�ासा रा� स�नेछ र क�पनीले ��कता�को प�हचान 

उ�लेख नगर� सबै बोलप�दातालाई �य�तो �� वा िज�ासाको जवाफ र बैठकको �नण�य 

यथाशी� उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बैठकबाट बोलप� स�ब�धी कागजातको 

�ा�व�धक वा �यापा�रक प�मा हेरफेर गनु�पन� देिखएमा सो कागजातमा सोह� बमोिजम 

संशोधन गर� बोलप� स�ब�धी कागजात ख�रद गन� सबै बोलप�दातालाई �य�तो संशोधन 

ग�रएको �यहोरा बैठक स�प� भएको �म�तले तीन �दन�भ� पठाउनपुन�छ। 

64= बोलप� वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत �वषयमा �प�ताः (१) बोलप� 

स�ब�धी कागजात वा पवू�यो�यता स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत कुनै �ववरणको 

स�ब�धमा �प� गन� बोलप�दाताले देहायको अव�ध�भ� अनरुोध गरेमा क�पनीले बोलप� 

पेश गन� वा पूव�यो�यताको ��ताव पेश गन� अि�तम �याद समा� हनु ु अगावै �य�तो 

�ववरणको जानकार� सबै बोलप�दातालाई �दनपुन�छः-  

(क) रा��य�तरको बोलप�को हकमा बोलप� पेश गन� अि�तम �दनभ�दा 

क�तीमा दस �दन अगावै, र 

(ख) अ�तरा���य�तरको बोलप�को हकमा बोलप� पेश गन� अि�तम �दनभ�दा 

क�तीमा प�� �दन अगावै। 

(२) क�पनीले बोलप� स�ब�धी कागजात वा पूव�यो�यता स�ब�धी कागजातमा 

छुटेको कुनै �ववरण वा �प� उ�लेख नभएको �ववरण वा संशोधन वा हेरफेर गनु�पन� अ�य 

कुनै �ववरण र उप�व�नयम (१) बमोिजमको जानकार� बोलप� पेश गन� अव�ध �भ�ै 

बोलप� स�ब�धी कागजात ख�रद गन� सबै बोलप�दातालाई �लिखत �पमा �दई �य�तो 

कागजातमा उ�लेख गन�, �प� गन� वा संशोधन वा हेरफेर गन� स�नेछ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको हेरफेर वा संशोधनको जानकार� बोलप� वा 

पूव�यो�यताको ��ताव पेश गन� अि�तम �म�तभ�दा क�तीमा सात �दन अगावै ख�रद 

कारवाह�मा सहभागी भएका सबै बोलप�दातालाई �दनपुन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको हेरफेर वा संशोधनबाट बोलप�दातालाई थप 

समय �दन क�पनीले आव�यक देखेमा �ब�ध स�ालकबाट बोलप� वा पूव�यो�यता 

�नधा�रणको ��ताव पेश गन� अि�तम �याद बढाउन स�नेछ। 

65= बोलप� वा ��तावको आव�यक ��त पशे गनु� पन�ः क�पनीले माग गरेमा बोलप�दाता वा 

��तावदाताले बोलप� वा ��ताव आ�ानको कागजात वा सूचनामा उ�लेख भएबमोिजम 

बोलप� वा ��तावको ��त पेश गनु�पन�छ।  

66= बोलप� पेश गन� त�रकाः बोलप� वा ��तावदाताले देहाय बमोिजम बोलप� वा ��ताव 

पेश गनु�पन�छः- 
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(क) बोलप� वा ��तावको �नधा��रत ढाँचामा, 

(ख) बोलप�दाता वा ��तावदाता वा �नजको अ�धकृत ��त�न�धले �रतपूव�क 

सह�छाप तथा �सलब�द� गरेर, 

(ग) बोलप�दाता वा ��तावदाता आफ� ले वा आ�नो ��त�न�ध माफ� त बोलप� 

पेश गन� अि�तम �म�त र समय �भ�ै, र 

(घ) �व�तुीय स�ार मा�यम �योग गर� बोलप� वा ��ताव पेश गनु�पन� 

अव�थामा साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयबाट �वीकृत �व�तुीय ख�रद 

�णाल�बाट। 

67= बोलप� �फता� तथा संशोधन गन� स�नेः (१) �व�तुीय बोलप� वा ��तावको हकमा 

�य�तो बोलप� वा ��ताव पेश गन� अि�तम समयअव�धस�म �व�तुीय स�ार मा�यमबाट 

�फता� वा संशोधन गन� स�कनेछ। 

(२) �सलब�द� बोलप� वा ��ताव पेश गन� अि�तम �म�त भ�दा तीन �दन अिघ स�म 

�फता� वा संशोधन गन� स�कनेछ । 

68= बोलप� खो�नेः (१) दािखला भएका बोलप� वा ��ताव, बोलप�दाता वा ��तावदाता वा 

�नजको ��त�न�धको रोहवरमा बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत �म�त र 

समयमा खो�न ु पन�छ। तर बोलप�दाता वा ��तावदाता वा �नजको ��त�न�ध उपि�थत 

नभएको कारणले मा� बोलप� वा ��ताव खो�न बाधा पन� छैन। 

(२) दािखला भएका बोलप� वा ��ताव �मैसँग खोल� �य�तो बोलप� वा 

��तावको देहायको �ववरण पढेर सनुाइ सोको मचु�ुका तयार गनु�पन�छ र �य�तो मचु�ुकामा 

उपि�थत बोलप�दाता वा ��तावदाता वा �नजको ��त�न�धको समेत द�तखत गराउन ु

पन�छः- 

(क) बोलप�दाता वा ��तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) बोलप�को कबोल अ� क, 

(ग) बोलप�मा कुनै छुट �दन ��ताव ग�रएको भए सोको �यहोरा, 

(घ) �ा�व�धक �पे�स�फकेशनको �वक�प ��ताव ग�रएको भए सोको कबोल 

अ� क,  

(ङ) बोलप� जमानत रकम भए वा नभएको, 

(च) अ� क र अ�रमा फरक भए सो फरकको �ववरण, 

(छ) बोलप� फारम (लेटर अफ �वड) र मू�य सूची (�ाईस सेडुयल) मा 

बोलप�दाता वा �नजको ��त�न�धको ह�ता�र भए वा नभएको, 
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(ज) बोलप� स�ब�धी कागजातमा स�याइएको वा केरमेट गरेकोमा केरमेट 

गर� उ�लेख गरेको रकम र �यहोरा, केरमेट भएको वा स�याईएको �थानमा 

बोलप�दाता वा �नजको ��त�नधीको ह�ता�र भए वा नभएको, 

(झ) बोलप� फारममा बोलप�दाताले कुनै कै�फयत उ�लेख गरेको भए सोको 

�यहोरा, 

(ञ) कुनै बोलप�दाताले बोलप�मा संशोधन गन� �नवेदन �दएको भए �य�तो 

संशोधनको �यहोरा र दररेटको �ववरण माग गरेको भए सोको �ववरण, 

(ट) कुनै बोलप�दाताले बोलप� �फता� माग गरेको �नवेदन �दएको भए �य�तो 

बोलप�दाताको नामावल�, र 

(ड) क�पनीले उपय�ु ठानेका अ�य आव�यक �ववरण। 

(३) यस �व�नयम बमोिजम बोलप� खो�दाको समयमा बोलप� �वीकृत वा 

अ�वीकृत गन� �नण�य गन� स�कने छैन। 

69= बोलप�को मू�या�नः (१) �व�नयम ६८ बमोिजम खोलेको बोलप� मू�या� कन स�म�तमा 

पेश गनु�पन�छ। मू�या� कन स�म�तले बोलप� मू�या� कन गदा� बोलप� स�ब�धी 

कागजातमा उ�लेख ग�रएको आधार र त�रका अनसुार गनु�पन�छ। 

(२) रा��य वा अ�तरा���य�तरको बोलप�मा, बोलप� स�ब�धी कागजातमा 

बोलप�को मू�य �व�भ� म�ुामा उ�लेख गन� स�कने अव�था भएमा �य�तो बोलप�को 

मू�यलाई सोह� कागजातमा उ�लेख भएको �दनको नेपाल रा� ब�कको �ब�� �व�नमयदर र 

म�ुा अनसुार एउटै मू�यमा प�रवत�न गर� बोलप�को तलुना र मू�या� कन गनु�पन�छ। 

(३) ��ता�वत कबोल अ� कमा बोलप�दाताले कुनै छुट �दन ��ताव गरेको र सो 

�ववरण मचु�ुकामा समेत उ�लेख भएको भए मू�या� कन स�म�तले �यसर� छुट �दन ��ताव 

ग�रएको रकम समायोजन गनु�पन�छ।तर �य�तो छुट ��ताव “�ो�भिजनल सम” को ला�ग 

गणना हनेु छैन।  

(४)बोलप�को तलुना र मू�या� कन गदा� �ो�भिजनल सम तथा मू�य अ�भव�ृ� कर 

बाहेकको कवोल अंक कायम गर� तलुना गनु�पन�छ। 

(५) �च�लत ऐन वा यस �व�नयमावल�मा �यव�था भएबमोिजम बाहेक कुनै 

बोलप�दाता वा अन�धकृत �यि�लाई बोलप�को प�र�ण, �य�तो प�र�ण गन� �सल�सलामा 

बोलप�दातासँग माग ग�रएको वा �ा� भएको जानकार�, मू�या� कन तथा तलुनासँग 

स�बि�धत जानकार� �दन पाइने छैन। 

(६) मू�या� कन स�म�तले मू�या� कन नहनेु भनी छु�ाएको बोलप� बाहेक बोलप� 

स�व�धी कागजातमा उ�लेख ग�रए बमोिजमको आधार र त�रका अनसुार मू�या� कनमा 

समावेश भएका सबै बोलप�को मू�या� कन गनु�पन�छ। 
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(७) उप�व�नयम (६) बमोिजम बोलप�को मू�या� कन गदा� बोलप�को �ा�व�धक, 

�यापा�रक र आ�थ�क प�को मू�या� कन गनु�पन�छ। 

(८) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत �े�, गणु�तर, �वशेषता, शत�, 

काय�स�पादन वा अ�य कुनै आव�यकतामा ताि�वक फरक र ग�भीर असर नपन� र 

क�पनीलाई �वीकाय� हनेु साना�तना फरक भएका बोलप�लाई सारभतू�पमा �भाव�ाह� 

बोलप� मा�ननेछ। �य�तो बोलप�को मू�या� कन गदा� लागतमा कुनै �भाव पन� भएमा 

�य�तो �भावको मू�य समान आधारमा कायम गर� बोलप�को कवोल अ� कमा समायोजन 

गर� बोलप�को मू�या� �कत रकम �नका�न ुपन�छ। 

(९) उप�व�नयम (८) बमोिजम �नका�लएको बोलप�को मू�या� �कत रकम 

बोलप�को तलुना गन� �योजनको ला�ग मा� �योग हनेुछ र ख�रद स�झौताको मू�यमा 

समावेश गन� पाईने छैन। 

(१०) बोलप�को मूल��त र ��त�ल�प ��तमा मू�य वा अ�य कुनै �ववरणमा फरक 

पाईएमा मूल ��तमा उ�लेख भएको मू�य वा �ववरण मा�य हनेुछ। 

(११) मू�या� कन स�म�तले उप�व�नयम (८) बमोिजमको साना�तना फरकको मू�य 

कायम गदा� स�बि�धत कामको लागत अनमुान वा �च�लत बजार मू�य वा �याजदरको 

आधारमा कायम गनु�पन�छ। �य�तो लागत अनमुान �च�लत बजार मू�य वा �याजदर 

�नि�त नभएको अव�थामा सोह� आइटमको अ�य सारभतू �पमा �भाव�ाह� बोलप�मा 

उ�लेख भएको मू�यको औसतका आधारमा कायम गनु�पन�छ। 

(१२) यस �व�नयम बमोिजम कायम ग�रने मू�यको औिच�यताको स�ब�धमा 

बोलप�दातासँग परामश� गनु� हुँदैन। 

(१३) �व�नयम ३९ को उप�व�नयम (५) बमोिजमका बोलप�को �ा�व�धक ��ताव 

बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए बमोिजमको आधार र त�रका बमोिजम 

मू�या� कन गर� मू�या� कनमा सफल भएका सबै बोलप�दातालाई आ�थ�क ��ताव खो�ने 

�थान, �म�त र समय उ�लेख गर� सो �म�त र समयमा उपि�थत हनु क�तीमा सात �दनको 

अव�ध �दई सूचना गनु�पन�छ। 

70= बोलप�को �ा�ताको पर��णः (१) बोलप�को मू�या� कन गदा� सबैभ�दा प�हले 

बोलप�दाता कानूनबमोिजम बोलप� पेश गन� यो�य भएको प�ु�ा� गन� देहायका 

कागजात पेश भए वा नभएको स�ब�धमा मू�या� कन स�म�तले प�र�ण गनु�पन�छः- 

(क) फम�, सं�था वा क�पनी दता�को �माणप�, 

(ख) �यवसाय दता�को �माणप�, 

(ग) मू�य अ�भब�ृ� कर दता� �माण प�, 
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(घ) बोलप� स�ब�धी कागजातमा तोकेको अव�धस�मको कर च�ुा �माणप� 

वा कर �ववरण पेश गरेको कागजात, 

(ङ) बोलप�दाताले ख�रद कारवाह�मा भाग �लन अयो�य नभएको, ��ता�वत 

ख�रद कारवाह�मा आ�नो �वाथ� नबािझएको र स�बि�धत पेशा वा 

�यवसायस�ब�धी कसरुमा आफूले सजाय नपाएको भनी �लिखत �पमा गरेको 

घोषणा, र 

(च) क�पनीले माग गरेको अ�य कागजात। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको कागजात पेश गन� बोलप�दाता �ा�ताको 

प�र�णमा सफल हनुेछन ् र सो कागजात पेश नगन� बोलप�दाता �ा�ताको प�र�णमा 

असफल हनेुछन।्  

(३) कुनै बोलप�दाता कालोसूचीमा पर� ख�रद कारवाह�मा भाग �लन अयो�य 

भएको अव�थामा �य�तो बोलप�दाता वा ��तावदाता �ा�ताको प�र�णमा असफल 

हनेुछ। 

71= बोलप�को पूण�ताको पर��णः कानूनी �ा�ताको प�र�णबाट सफल भएको बोलप�दाताको 

मा� पूण�ताको प�र�ण ग�रनेछ। बोलप�स�व�धी कागजातमा बोलप�दातालाई �दइएका 

�नद�शन अन�ुप बोलप� पूण� भए वा नभएको स�ब�धमा देहायका प�र�ण गर� बोलप� 

मू�या� कनको ला�ग यो�य छ छैन य�कन गनु�पन�छः- 

(क) बोलप�मा ह�ता�र गन� अ�धकार �ा� ��त�न�ध वा �थानीय एजे�टलाई 

�दएको अ�धकारनामा प� पेश भए वा नभएको, 

(ख) बोलप�मा बोलप�दाता वा �नजको अ�धकार �ा� ��त�न�धको ह�ता�र 

भए वा नभएको, 

(ग) क�पनीबाट �ब�� भएको बोलप� स�ब�धी कागजातमा बोलप� पेश भए 

वा नभएको, 

(घ) स�बि�धत �यि�, फम�, सं�था वा क�पनी आफ� ले ख�रद गरेको बोलप� 

स�ब�धी कागजात भर� पेश गरे वा नगरेको, 

(ङ) बोलप�दाता �यि�गत �पमा वा संय�ु उप�मको साझेदारको �पमा 

एक भ�दा बढ� बोलप�मा संल�न भए वा नभएको, 

(च) बोलप�साथ जमानत पेश गनु�पन� भए बोलप� स�ब�धी कागजातमा 

उ�लेख भए बमोिजमको �क�सम, अव�ध रकमको जमानत संल�न भए वा 

नभएको, बोलप� जमानत बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए अनसुार 

�नशत� भए वा नभएको, वािण�य ब�कबाट जार� भए वा नभएको, �बदेशी 

ब�कबाट जार� भएको बोलप� जमानत भए �वदेशी ब�कबाट ��त��याभ�ूत 
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भए वा नभएको, बोलप� जमानत बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख 

भएको म�ुामा पेश भए वा नभएको, 

(छ) संय�ु उप�मस�व�धी स�झौता आव�यक भए सो पेश भए वा नभएको, 

(ज) संय�ु उप�म बनाई बोलप� पेश ग�रएको भएमा संय�ु उप�मको 

साझेदारको नाममा बोलप� जमानत पेश भए वा नभएको, 

(झ) बोलप� स�ब�धी कागजात बमोिजम दर �व�ेषण पेश गनु�पन� भए �य�ता 

दर �ब�षेण पेश भए वा नभएको, 

(ञ) बोलप� स�ब�धी कागजात बमोिजम बोलप�को मा�य अव�ध भए वा 

नभएको, 

(ट) पूव�यो�यता �नधा�रण भएकोमा संि�� सूचीमा परेका बोलप�दाताले बोलप� 

पेश गरेको हो वा होइन,  

(ठ) बोलप�को सूचना र बोलप� फारममा उ�लेख भएबमोिजम बोलप�दाताको 

यो�यता स�ब�धी आव�यक कागजात पेश भए वा नभएको, 

(ड) बोलप�दाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) बमोिजम ख�रद 

कारवाह�मा भाग �लन अयो�य भए वा नभएको, र 

(ढ) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएबमोिजमको अ�य �ववरण। 

72= जानकार� माग गन� स�कनेः (१) बोलप�को प�र�ण, तलुना तथा बोलप�दाताको यो�यता 

मू�या� कनको काय�लाई सहयोग प�ुने सामा�य जानकार� एबं �ववरण आव�यक परेमा 

बोलप�मा उ�लेख भएको कबोल रकम र अ�य सारभतू �ववरण प�रवत�न नहनेु गर� 

क�पनीले बोलप�दाता वा ��तावदातासगँ �लिखत �पमा माग गन� स�नेछ।  

(२) बोलप�दाताले उप�व�नयम (१) बमोिजमको जानकार� क�पनीले माग गरेको 

समयाव�ध �भ� न�दएमा वा बोलप�मा उ�लेख भएको कबोल रकम र अ�य सारभतू 

�ववरणमा प�रवत�न हनेु गर� जानकार� �दएमा �नजको बोलप� �ब�ध स�ालक वा 

�नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट र� गराउनेछ। 

73= बोलप� उपर कारवाह� नहनेुः देहायको �रत नपगुेको बोलप�उपर कारवाह� ग�रने छैनः- 

(क) �याद �भ� पेश हनु नआएको, 

(ख) �व�नयम ७० र ७१ बमोिजम नभएको, 

(ग) बोलप�दाताह� आपसमा �मलोमतो गर� बोलप� दािखला भएमा, 

(घ) स�तोषजनक �पमा काम स�प� गन� नस�ने गर� �यून रकम कबोल 

गरेको वा �ारि�भक चरणको �नमा�ण काय�को ला�ग बढ� दर उ�लेख (��ट 

लो�ड�) गरेको पाई क�पनीले �य�तो बोलप�दातासँग �प��करण माग 

गरेको अव�थामा स�तोषजनक �प�ीकरण न�दने बोलप�दाताको बोलप�, 
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(ङ) पूव�यो�यता �नधा�रण गर� बोलप� आ�ान ग�रएकोमा पवू�यो�यतामा छनौट 

नभएका वा भाग न�लएका बोलप�दाताबाट �ा� बोलप�, 

(च) पूव�यो�यता �नधा�रण भई आ�ान भएको बोलप�मा बोलप�दाताको 

यो�यता पूव�यो�यताभ�दा सारभतू�पमा घट� भएको पाइएमा �य�तो 

बोलप�दाताको बोलप�, 

(छ) बोलप� मू�या� कनको �ममा माग ग�रएको जानकार� बोलप�दाताले 

पेश गदा� बोलप�को मू�य वा अ�य सारभतू �ववरणमा प�रवत�न वा संशोधन 

गरेको पाईएमा �य�तो बोलप�दाताको बोलप�, 

(ज) क�पनीले अ� कगिणतीय ��ुट स�याई सोको जानकार� �दँदा 

बोलप�दाताले �वीकार नगरेमा �य�तो बोलप�दाताको बोलप�,  

(झ) बोलप�दाताबाट पेश भएका कुनै कागजातको आ�धका�रकता प�ु� नभएमा 

वा त�य ब��याई वा झ�ुयाई पेश गरेमा वा ��ाचारज�य वा जालसाजीपूण� 

काय�गरेमा वा �य�तो काय�मा संल�न भएमा, 

(ञ) बोलप�मा साना�तना फरकको मू�य कबोल रकमको प�� ��तशत भ�दा 

बढ� हनु गएमा, 

(ट) बोलप� खोलेदेिख बोलप� �वीकृत गन� सूचना नआएस�म स�बि�धत 

बोलप�दाताले बोलप� मू�या� कन ���या वा बोलप� �वीकृ�त ���यामा 

�भाव पान� खोजेमा, र 

(ठ) एकै �यि�को ह�ता�रबाट दईु वा दईुभ�दा बढ� बोलप� पेश भएमा 

�य�तो बोलप�, 

74= बोलप�को �ा�व�धक प�को मू�या�नः (१) �व�नयम ७० र ७१ बमोिजम कानूनी 

�ा�ताको आधार पूरा गरेको र पूण�ताको प�र�णबाट पूण� ठह�रएको बोलप� 

सारभतू�पमा �भाव�ाह� भए नभएको स�ब�धमा देहायका �वषयमा प�र�ण ग�रनेछः- 

(ड) मालसामान आप�ूत�, �नमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �े�, 

(ढ) म�ुय म�ुय मालसामान, �नमा�ण काय� वा अ�य सेवाको �ा�व�धक 

�पेिश�फकेशन र काय�स�ालन तथा काय�स�पादन (अपरे�ट� ए�ड पफ� मे�स) 

�वशेषता, 

(ण) ��याभ�ूत (वारे�ट�) को समयाव�ध, 

(त) मू�य समायोजन, बीमा, पूव� �नधा��रत ��तपू�त�, �ववाद समाधान, दा�य�व 

ज�ता ख�रद स�झौताका शत� , 

(थ) �नमा�णकाय� तो�कएको अव�ध�भ� स�प� गन� काय�ता�लका/�नमा�ण काय�का 

म�ुय–म�ुय कृयाकलाप स�प� गन� अव�ध (�क–माईल�टोन), र 

(द) मालसामानको नमूना माग ग�रएको भएमा नमूनाको प�र�ण। 

(२) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत �े�, गणु�तर, �वशेषता, स�झौताका 

शत�, काय�स�पादन वा अ�य कुनै आव�यकतासँग मेल खाने तथा �य�ता �े�, गणु�तर, 

�वशेषता, शत�, काय�स�पादन वा अ�य कुनै आव�यकतामा ताि�वक फरक र ग�भीर असर 
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नपन� तथा क�पनीलाई �वीकाय� साना�तना फरक भएको बोलप�लाई सारभतू�पमा 

�भाव�ाह� भएको बोलप� मा�ननेछ।  

�प�ीकरणः यस �व�नयमको �योजनका ला�ग “साना�तना फरक” भ�ाले 

बोलप�स�व�धी कागजातमा उि�लिखत �ा�व�धक �पेिश�फकेशन ज�ता �ववरणसँग 

ताि�वक �पमा �भ� नहनु ेफरक स�झनपुछ�। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको साना�तना फरकको स�भव भएस�म मू�य 

�नकाल� �य�ता मू�य स�बि�धत बोलप�दाताको कबोल रकममा थप गर� बोलप� 

मू�या� कन ग�रनेछ। 

(४) क�पनीले उप�व�नयम (२) बमोिजम साना�तना फरकका मू�य गणना गदा� 

कामको �कृ�त अनसुार स�बि�धत कामको लागत अनमुान वा �च�लत बजारमू�य वा 

�याजदरका आधारमा कायम गनु�पन�छ। �य�तो लागत अनमुान, �च�लत बजारमू�य वा 

�याजदर �नि�त नभएको अव�थामा सोह� आइटमको अ�य सारभतू�पमा �भाव�ाह� 

बोलप�मा उ�लेख भएको मू�यको औसतका आधारमा कायम गनु�पन�छ। यसर� कायम 

ग�रने मू�यको औिच�यताको स�ब�धमा बोलप�दातासँग कुनै परामश� ग�रने छैन। 

(५) उप�व�नयम (२) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न उप�व�नयम (३) 

बमोिजमको साना�तना फरकको मू�य बोलप�दाताको कबोल अंकको प�� ��तशतभ�दा 

बढ� भएमा �य�तो बोलप� सारभतू �पमा �भाव�ाह� नभएको मा�ननेछ र �य�तो 

बोलप�लाई मू�या� कनमा समावेश ग�रने छैन। 

75= बोलप�को �यापा�रक प�को मू�या�नः (१) �व�नयम ७४ बमोिजमको मू�या� कन स�प� 

भएप�छ मू�या� कन स�म�तले देहायका �ववरणका आधारमा बोलप�को �यापा�रक प�को 

मू�या� कन गन�छः- 

(क) मालसामान आपू�त� वा �नमा�ण काय� वा अ�य सेवा स�प� गन� अव�ध, 

(ख) भ�ुानीको शत�, 

(ग) बोलप�दाताले समयमा काम स�प� नगरे वापत �तनु�पन� पूव��नधा��रत 

��तप�ूत� वा समय अगावै काय� स�प� गरे वापत पाउने बोनस, 

(घ) ��याभ�ूत स�ब�धी बोलप�दाताको दा�य�व, 

(ङ) बोलप�दाताले पूरा गनु�पन� दा�य�व, र  

(च) बोलप�दाताले ��ता�वत ख�रद स�झौतामा अ�य कुनै शत� थप गरेको 

भए �य�तो शत� । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम मू�या� कन गदा� बोलप� स�ब�धी कागजातमा 

उि�लिखत �ववरण र बोलप�दाताले बोलप�मा उ�लेख गरेको �ववरण जाँची कुनै फरक 

पाइएमा मू�या� कन स�म�तले सो फरक समेत उ�लेख गनु�पन�छ। 
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(३) मू�या� कन स�म�तले उप�व�नयम (२) बमोिजमको फरकको मू�य कायम 

गदा� बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए बमोिजमको आधार र त�रका बमोिजम 

गणना गर� कायम गनु�पन�छ।  

76= बोलप�को आ�थ�क प�को मू�या�नः (१) �व�नयम ७४ र ७५ बमोिजम बोलप�को 

�ा�व�धक र �यापा�रक प�को मू�या� कनमा सफल भएका बोलप�को आ�थ�क प�को 

मू�या� कन गनु�पन�छ। 

(२) �ा�व�धक र �यापा�रक प�को आव�यक �वषय र आव�यकतानसुार �ा�व�धक 

�वशेषता समेतको बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको आधार र त�रका बमोिजम 

मू�य �नधा�रण गर� उप�व�नयम (१) बमोिजम बोलप�को आ�थ�क प�को मू�या� �कत 

रकम कायम गनु�पन�छ। 

(३) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत ख�रद स�ब�धी �यूनतम दर, �मता 

वा ��तफल (आउटपटु) भ�दा बढ� दर, �मता वा ��तफलको बोलप� पेश भएको 

पाईएमा मू�या� कन स�म�तले �यूनतम दर, �मता वा ��तफलको मा� उप�व�नयम (२) 

बमोिजम �ा�व�धक �वशेषताको मू�या� कन गनु�पन�छ। 

(४) बोलप� स�ब�धी कागजातमा �वदेशी मालसामान र �थानीय �नमा�ण 

�यवसायीलाई �ाथ�मकता �दइने �ववरण उ�लेख भएकोमा बोलप�को आ�थ�क प� 

मू�या� कन गदा� मू�या� कन स�म�तले �वदेशी मालसामान वा �नमा�ण �यवसायीलाई �दइने 

�ाथ�मकताको रकम गणना गर� �य�तो रकम �वदेशी बोलप�दाताको कबोल अ� कमा 

जोडी मू�या� �कत अ� क कायम गनु�पन�छ। 

(५) मू�या� कन स�म�तले बोलप� मू�या� कन गदा� बोलप�दाताले �सफा�रस 

गरेको जगेडा पाट�पजुा�का स�ब�धमा �वचार गनु� हुँदैन। 

77= �नमा�ण काय�को बोलप�को अ�त�र� मू�या�नः (१) �नमा�ण काय�को हकमा मू�या� कन 

स�म�तले �व�नयम ७४, ७५ र ७६ मा उि�लिखत �ववरणको अ�त�र� देहायका �ववरणको 

आधारमा बोलप� मू�या� कन गनु�पन�छः- 

(क) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए बमोिजम �नमा�ण काय�को 

काय� योजना, काय�स�पादन ता�लका र प�रचालन समय भए वा नभएको, 

(ख) बोलप�दाताले �बल अफ �वाि�टट�मा संल�न आइटमको ला�ग उ�लेख 

गरेको ��त एकाई दर �व�सनीय भए वा नभएको, 

(ग) कबोल अ� क देहायको कारणले अस�त�ुलत भए वा नभएकोः– 

(अ) ख�रद स�झौता बमोिजम �ारि�भक चरणमा गनु�पन� कामको 

आइटमको ला�ग बोलप�दाताले अ�वाभा�वक उ�च दर उ�लेख 

गरेकोले, वा 
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(आ) बोलप�दाताले �बल अफ �वाि�टट�का कुनै आइटममा �यून 

अनमुान भएको भनी �व�ास गरेको आइटमको ला�ग �नजले 

अ�वाभा�वक उ�च दर उ�लेख गरेकोले। 

(घ) कुनै साव�ज�नक �नकायसँग बोलप�दाताले स�झौता गर� कुनै काय� 

�ार�भ गरेको भए �य�तो �नकाय, कामको �ववरण, स�झौताको रकम र काय� 

�ग�तको �ववरण, र  

(ङ) बोलप�दाताले पेश गरेको �ववरण अनसुार �नमा�ण काय� स�प� गन� 

स�ने �नजको �ा�व�धक �मता भए वा नभएको। 

(२) बोलप�दाताले उप�व�नयम (१) को ख�ड (ग) बमोिजम वा काम स�प� गन� 

नस�ने गर� �यून अ� क कबोल उ�लेख गरेको वा �नमा�ण काय�को �े� वा �ा�व�धक 

�पेिश�फकेशन गलत �पमा बझुी वा नबझुी अ�वाभा�वक �यून अ� क कबोल गरेको वा 

�ारि�भक चरणमा ग�रने �नमा�ण काय�को ला�ग बढ� दर उ�लेख गरेको (��ट लो�ड�) 

छ, छैन भ�े �ववरण मू�या� कन स�म�तले जाँच गनु�पन�छ। �यसो गरेको पाईएमा 

मू�या� कन स�म�तले �य�ता बोलप�दातासँग दर �व�षेण स�हतको �प�ीकरण 

सो�नपुन�छ।  

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम सो�धएको �प�ीकरणको जवाफ स�तोषजनक 

भएमा �य�तो बोलप�दातासँग �नजको कबोल अंकको आठ ��तशतले हनेु रकम 

बराबरको थप काय�स�पादन जमानत �लई बोलप� �वीकृत गन� �सफा�रस गन� र 

�प�ीकरण स�तोषजनक नभएमा बोलप� अ�वीकृत गन� �सफा�रस गन� स�नेछ।  

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजम �लईएको थप काय�स�पादन जमानत अि�तम �बल 

भ�ुानी भएप�छ �फता� गनु�पन�छ। 

(५) �व�नयम ३९ को उप�व�नयम (५) बमोिजमको बोलप�को हकमा 

बोलप�दाताले आफूले गरेको त�काल अिघको दश आ�थ�क वष� �भ�बाट अ�धकतम 

कारोबार भएका कुनै तीन आ�थ�क वष�को �नमा�ण काय�को वा�ष�क कारोबार रकमको 

औषत वा�ष�क कारोबार (टन�-ओभर) रकमको बढ�मा चार गणुाले हनु आउने रकममा 

चाल ुठे�ाको वा�ष�क दा�य�व रकम घटाई आउने रकम स�मको मा� बोलप� �लन स�ने 

आधार (बीड �यापासीट�) लाई बोलप�दाताको यो�यता र मू�या� कनको आधारको �पमा 

�लनपुन�छ।  

(६) उप�व�नयम (५) बमोिजमको �योजनको ला�ग बोलप�दाताले आ�थ�क तथा 

�ा�व�धक �मता स�ब�धमा �वयं घोषणा गर� बोलप� स�ब�धी कागजात साथ �ववरण 

पेश गनु� पन�छ। यसर� पेश भएको �ववरण झ�ुा ठहरेमा �नजले पेश गरेको बोलप�लाई 

मू�यांकन �कृयाबाट हटाई �च�लत काननु बमोिजम कारबाह� ग�रनेछ। 
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78= अ� कगिणतीय ��ुट स�याउनेः (१) ��येक बोलप�दाताको बोलप� खो�दाको कबोल 

रकममा कुनै अ� कगिणतीय ��ुट छ छैन प�र�ण गनु�पन�छ। अ� कगिणतीय ��ुट 

देिखएमा देहाय बमोिजम गनु�पन�छः- 

(क) एकाइ दर र कूल रकममा फरक भएमा एकाइ दरलाई श�ु मानी 

कूल रकमलाई स�याईनेछ, र 

(ख) अ� क र अ�रमा फरक भएमा अ�रमा लेिखएकोलाई मा�यता �दई 

स�याइनछे। 

(२) अ� कगिणतीय ��ुट स�याइएको भएमा स�बि�धत बोलप�दातालाई सोको 

जानकार� �दनपुन�छ। स�बि�धत बोलप�दाताले �यसर� ��ुट स�याइएको �ववरण �वीकार 

नगरेमा �नजको बोलप� र� गर� �नजको बोलप� जमानत जफत गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम अ� कगिणतीय ��ुट स�याएप�छ कायम हनेु कबोल 

रकमको ��येक आइटमको एकाइ दर र कूल रकम समेत उ�लेख गनु�पन�छ। 

79= बोलप� मू�या� कन �योजनको ला�ग एकल म�ुामा प�रणत गनु�पन�ः रा��य वा 

अ�तरा���य�तरको बोलप�मा बोलप� स�ब�धी कागजातमा बोलप�को मू�य �व�भ� 

म�ुामा उ�लेख गन� स�कने �यव�था भएमा बोलप�को मू�या� कन �योजनको ला�ग 

�य�तो बोलप�को मू�यलाई सोह� कागजातमा उ�लेख भए बमोिजमको �दनको नेपाल रा� 

ब�कको �ब�� �व�नमयदर र म�ुाअनसुार एउटै मू�यमा प�रवत�न गर� बोलप�को मू�य 

कायम गनु�पन�छ। 

80= कबोल अ� कको तलुनाः (१) बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेिखत शत� अनसुार 

�व�नयम ६९ देिख ७९ स�मको प�र�ण र मू�या� कन समा� भएप�छ बोलप�को कबोल 

अ� कको तलुना गनु�पन�छ। यसर� तलुना गदा� ��येक बोलप�को मू�या� �कत रकम अक� 

बोलप�को मू�या� �कत रकमसँग तलुना गर� �यूनतम रकम कबोल गन� बोलप� �नधा�रण 

गनु�पन�छ। 

(२) बोलप�को मू�या� कन र तलुना गदा� मू�य अ�भवृ�� कर बाहेकको कबोल 

अ� क कायम गर� तलुना गनु�पन�छ। 

(३) यस �व�नयमावल�मा �यव�था ग�रएबमोिजम बाहेक कुनै बोलप�दाता वा 

आ�धका�रक �पमा �नण�य ���यामा संल�न नभएको अ�य कुनै �यि�लाई बोलप�को 

प�र�ण, �य�तो प�र�ण गन� �सल�सलामा बोलप�दातासँग माग ग�रएको जानकार� वा �ा� 

जानकार�, मू�या� कन तथा तलुनासँग स�बि�धत जानकार� �दन पाइने छैन। 

(४) बोलप�को मूल��त र ��त�ल�प ��तमा मू�य वा अ�य कुनै �ववरणमा फरक 

पाइएमा मूल��तमा उ�लेख भएको मू�य वा �ववरण मा�य हनेुछ। 

81= प�ात यो�यता मू�या�नः (१) �व�नयम ३९ को उप�व�नयम (५) बमोिजम बाहेकको 

बोलप�को हकमा  �व�नयम ८० बमोिजम �यूनतम अ� क कबोल गन� बोलप�दाताको 
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यो�यता र बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत यो�यता मू�या� कनको आधारअन�ुप 

भए नभएको जाँच गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �यूनतम अ� क कबोल गन� बोलप�दाताको 

यो�यता जाँच गदा� बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत यो�यतास�ब�धी 

मू�या� कनको आधारअन�ुप भएको पाइएमा �य�तो बोलप� �यूनतम मू�या� �कत 

सारभतू�पमा �भाव�ाह� बोलप� मा�ननेछ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम �यूनतम अ� क कबोल गन� बोलप�दाताको 

यो�यता बोलप� स�ब�धी कागजातमा उि�लिखत मू�या� कनको आधार अन�ुप भएको 

नपाइएमा �नजको बोलप� मू�या� कनबाट हटाई �मशः �यसप�छको �यूनतम अ� क 

कबोल गन� बोलप�दाताको यो�यताको जाँच गर� सोह� आधारमा �यूनतम मू�या� �कत 

सारभतू�पमा �भाव�ाह� बोलप�को छनौट गनु�पन�छ।  

82= बोलप� अ�वीकृत गन� वा ख�रद कारवाह� र� गन�ः (१) क�पनीले �ब�ध स�ालक वा 

�नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट देहायको अव�थामा स�पणू� बोलप� अ�वीकृत गन� 

वा ख�रद कारवाह� र� गराउन स�नेछः- 

(क) कुनै प�न बोलप� सारभतू�पमा �भाव�ाह� नभएमा, 

(ख) �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा �भाव�ाह� बोलप�को कबोल 

अ� क लागत अनमुान भ�दा सारभतू �पमा बढ� भएमा,  

(ग) माग ग�रएको मालसामान, �नमा�णकाय�, परामश� सेवा वा अ�य सेवा 

आव�यक नभएमा, 

 (२) उप�व�नयम (१)(ख) को �योजनका ला�ग ‘लागत रकम भ�दा कबोल 

अंकमा बढ� भएको रकम पनुः बोलप� �काशन हुँदा हनु जाने स�भा�वत खच� भ�दा कम 

भएमा, पूनः लागत अनमुान तयार गनु� पन� अव�थामा नयाँ लागत अनमुान रकम कबोल 

अंक भ�दा बढ� हनेु भएमा, पूनः बोलप� सूचना �काशन गदा� लागत रकम भ�दा कबोल 

अंकमा बढ� भएको रकम क�पनीलाई हनु जाने आ�थ�क दा�य�व भ�दा कम भएमा’ 

“सारभतू �पमा बढ�” भएको मा�ननेछैन। 

(३) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न केह� बोलप� वा 

एउटा मा� बोलप� सारभूत�पमा �भाव�ाह� भएको कारणले मा� बोलप� अ�वीकृत गन� 

वा पनुः बोलप� आ�ान गन� स�कने छैन। 

(४) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम बोलप� अ�वीकृत भएको वा ख�रद 

कारवाह� र� भएको कारणस�हतको सूचना सबै बोलप�दातालाई �दनपुन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम सूचना �दएको सात �दन�भ� कुनै बोलप�दाताले 

सबै बोलप� अ�वीकृत भएको वा ख�रद कारवाह� र� भएको आधारको जानकार� माग 

गरेमा �नजलाई क�पनीले �य�तो जानकार� �दनपुन�छ। 
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(६) बोलप� आ�ान गदा� कुनै बोलप� नपर� वा उप�व�नयम (१) बमोिजम 

स�पूण� बोलप� अ�वीकृत वा ख�रद कारवाह� र� भई पनुः बोलप� आ�ान गदा� �यसर� 

बोलप� अ�वीकृत वा ख�रद कारवाह� र� हनुाको कारणको समी�ा गर� 

आव�यकतानसुार बोलप� स�ब�धी कागजात, �ा�व�धक �पेिश�फकेशन, लागत अनमुान तथा 

ख�रद स�झौताको शत� मा हेरफेर समेत गनु�पन�छ। 

(७) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न 

बोलप�दाताले आपसमा �मलेमतो गर� बोलप� दािखला गरेको �मािणत भएमा �य�ता 

बोलप� र� हनेुछन।् 

83= ��तवेदन पशे गनु�पन�ः (१)मू�या� कन स�म�तले यस �व�नयम बमोिजम गरेको प�र�ण तथा 

मू�या� कनको �व�ततृ �व�षेण र देहायका �ववरण समेत खलुाई सोको ��तवेदन तयार 

गनु�पन�छः- 

(क) बोलप�दाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) बोलप�दाताको कूल कबोल रकम र म�ुा, 

(ग) बोलप� प�र�ण गदा� बोलप�मा कुनै अ� कगिणतीय ��ुट पाइएमा क�पनीले 

�य�तो ��ुट स�याउन स�नेछ। �यसर� ��ुट स�याउदा एकाइ दर र कूल 

रकम फरक परेमा एकाइ दर मा�य हनुछे। सोह� दर बमोिजम कूल रकम 

स�याइएको भए सो �ववरण र बोलप�दाताले बोलप�मा उ�लेख गरेको रकम 

अ� क र अ�रमा फरक पर� अ�रमा लेिखएको रकम मा�य हनेु गर� �टु� 

स�याइएको भए �य�ता �टु� स�याई कायम भएको कूल कबोल रकम र 

म�ुा, 

(घ) बोलप�दाताले कुनै छुट �दन ��ताव गरेको �ववरण आ�थ�क ��ताव खोलेको 

मचु�ुकामा उ�लेख भएको भए मू�या� कन स�म�तले �यसर� छुट �दन ��ताव 

ग�रएको रकम समायोजन गरेको �ववरण, 

(ङ) मू�यको संरचना (क�पोने�ट अफ �ाइस), बोल अ� कको ला�ग उ�लेख गन� 

स�कने म�ुा वा म�ुाह�, बोलप� तलुना गन� �योग ग�रने म�ुा र स�ब� 

�व�नमय दरको आधार र सोको �म�त बमोिजम बोलप� तलुना गन� �योग 

भएको म�ुा र उि�लिखत �म�तको �व�नमय दरको आधारमा कायम भएको 

रकम,  

(च) प�र�ण गदा� पाइएका आधार, 

(छ) �व�नयम ६९ बमोिजम �यूनतम मू�या��त सारभतू�पमा �भाव�ाह� बोलप�को 

मू�या� कनका आधार र त�रका। 

(२) मू�या� कन स�म�तले मू�यांकनको ��तवेदन तयार गर� �वीकृ�तको ला�ग �ब�ध 

स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� पेश गनु�पन�छ। 

84= बोलप� �वीकृत गन� अ�धकारः  (१) मू�यांकन स�म�तबाट �सफार�स भई आएका बोलप� 

�वीकृत गन� अ�धकार �ब�ध स�ालकलाई हनेुछ। 
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(२) उप�व�नयम (१) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न �ब�ध स�ालकले 

आफूलाई �ा� अ�धकारम�ये रकमको सीमा तोक� मातहतको अ�धकृतलाई अ�धकार 

��यायोजन गन� स�नछे।  

85= बोलप� �वीकृत गन� आशयको सूचनाः (१) बोलप� मू�या� कन स�म�तबाट पेश भएको 

��तवेदन उपर आव�यक जाँच गर� गराई �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा �भाव�ाह� 

बोलप� छनौट गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको छनौट भएको बोलप�दातालाई �नजको बोलप� 

�वीकृत गन� आशयको सूचना �दन र �य�तो बोलप�दाताको नाम, ठेगाना र रकमको 

जानकार� अ�य बोलप�दातालाई समेत �दन अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �नण�य गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको �नण�यको जानकार� क�पनीले �य�तो �नण�य 

भएको सात �दन�भ� पठाउन ुपन�छ। यसर� बोलप�दातालाई जानकार� पठाउँदा �व�तुीय 

स�ार मा�यमको �योग गर� पठाउन ुपन�छ। य�तो सूचना क�पनीको वेभसाइटमा समेत 

रा� ुपन�छ। 

86= बोलप� �वीकृत गर� सोको जानकार� �दनपुन�ः (१) �व�नयम ८५ को उप�व�नयम (३) 

बमोिजमको सूचना �दएको सात �दनको अव�ध�भ� कुनै प�न बोलप�दाताले �नण�य िच� 

नबझेुको भनी �नवेदन नगरेमा �व�नयम ८५ को उप�व�नयम (१) बमोिजम छनौट भएको 

बोलप� �व�नयम ८४ बमोिजम अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �वीकृत गनु�पन�छ। �नजलाई 

प�� �दन�भ� ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा 

मा�) र    काय�स�पादन जमानत दािखला गर� ख�रद स�झौता गन� आउनको ला�ग 

बोलप� �वीकृ�तको सूचना �दनपुन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम काय� स�पादन जमानत पेश गदा� �व�नयमावल�को 

प�र�छेद ११ “खर�द स�ब�धी �यब�था” को �व�नयम १३१ बमोिजम गनु�पन�छ।  

87= ख�रद स�झौता गन�ः (१) �व�नयम ८६ को उप�व�नयम (१) बमोिजमको अव�ध�भ�  

स�बि�धत  बोलप�दाताले  तो�कएबमोिजमको काय�स�पादन जमानत दािखला गर� 

स�झौता गन� आएमा �व�नयम १३१ बमोिजमको ख�रद स�झौता गनु�पन�छ। 

(२) �व�नयम ८६ को उप�व�नयम (१) बमोिजमको अव�ध �भ� ‘लाईन अफ 

�े�डट’ (बोलप� कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा मा�) र काय�स�पादन 

जमानत दािखला गर� बोलप�दाता स�झौता गन� नआएमा �नजको बोलप�को जमानत 

रकम जफत गर� सोभ�दा लग�ैप�छको अक� �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा 

�भाव�ाह� बोलप�दाताको बोलप� �वीकृत गर� ख�रद स�झौता गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको बोलप�दाता प�न ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� 

कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा मा�) र काय�स�पादन जमानत दािखला गर� 

ख�रद स�झौता गन� नआएमा �यसप�छको �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा �भाव�ाह� 
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बोलप�दाताको बोलप� �मशः �वीकृत गर� �नजलाई ख�रद स�झौता गन� आउन सूचना 

�दन ुपन�छ। 

88= मालसामानको नमूनाः  (१) बोलप� मू�या� कन हुँदा असफल भएको बोलप�दाताले 

आफूले पेश गरेको मालसामानको नमूना �फता� लैजानको ला�ग ख�रद स�झौता भएको 

सात �दन�भ� �लिखत अनरुोध गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम अनरुोध �ा� भएप�छ �य�तो मालसामानको नमूना 

प�र�णमा न� नभएको भए ढुवानी र �याकेिजङ लगायतको स�पूण� खच� बोलप�दाताले नै 

�यहोन� गर� उ� नमूना �नजलाई �फता� गनु�पन�छ। 

(३) �वीकृत बोलप�साथ पेश भएको मालसामानको नमूनालाई आपू�त� ग�रने 

मालसामानसँग तलुना गन� �योजनको ला�ग बोलप� मू�या� कन स�म�तबाट �मािणत गराई 

सरुि�त रा� ुपन�छ। 

89= ख�रद स�झौताको साव�ज�नक सूचना �काशन गनु�पन�ः क�पनीले ख�रद स�झौता स�प� 

भएको सात �दन�भ� बोलप� आ�ानको सूचना स��या, सूचना �काशन भएको �म�त एवं 

प��काको नाम, ख�रदको �वषय, स�झौता गन� बोलप�दाताको नाम तथा ठेगाना र 

स�झौताको मू�य खलुाई क�पनीको वेभसाइटमा रा� ुपन�छ। 

प�र�छेद–६ 

ख�रद �व�ध स�ब�धी �यव�था 

90= उ�पादक वा अ�धकृत �ब�ेता �ारा �नधा��रत �ब�� दरमा (�याटलग स�प�) ख�रद गन�  

�व�धः (१) यस �व�धबाट ख�रद गदा� देहाय बमोिजमको रकमको �समा �भ� रह� 

�नधा�र�त �व�ध र ���या अपनाई ख�रद गनु� पन�छः-   

क) सवार� साधनको हकमा मू�य अ�भव�ृ� कर स�हत बढ�मा एक करोड 

�पैयाँ स�म, 

ख) हेभी इि�वपमे�टको हकमा म�ुय अ�भवृ�� कर स�हत बढ�मा दईु करोड 

�पैयाँ स�म, 

ग) औजार, मेिशनर�, उपकरण, वा य�तै अ�य याि��क मालसामानह�को हकमा 

म�ुय अ�भव�ृ� कर स�हत बढ�मा एक करोड �पैयाँ स�म । 

(२) यस दफामा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भएताप�न एक आ�थ�क वष�मा एकै पटक 

वा पटक पटक गर� तो�कएको सीमाभ�दा बढ� रकमको ख�रद यस �व�धबाट गन� 

स�कने छैन । 
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(३) �याटलग स�पङ �व�धबाट ख�रद ग�रने �योजनको �नि�त ख�रद स�म�तबाट तयार 

पा�रने आव�यक कागजात �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट 

�वीकृत गराउन ुपन�छ। 

(४) क�पनीले हेभी इि�वपमे�ट, सवार� साधन, औजार, मेिशनर�, उपकरण ज�ता 

याि��क मालसामानह� �य�तो मालसामान उ�पादन वा �वतरण गन� उ�पादक क�पनी 

वा �यसको आ�धका�रक �ब�ेतालाई क�तीमा सात �दन अव�धको साव�ज�नक सूचना 

रा��य दै�नकमा तथा क�पनीको वेवसाईटमा �काशन गर� ��त�पधा� माफ� त ख�रद गन� 

स�नछे।�याटलग स�पङ �ब�धबाट ख�रद गन� कागजात क�पनीको वेवसाईटबाट 

उपल�ध गराईनेछ । 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम सूचना �ा� भएप�छ �य�ता मालसामान �ब�� गन� चाहने 

उ�पादक क�पनी वा �यसको आ�धका�रक �ब�ेताले उ�पादनको आ�धका�रक 

�पेिश�फकेशन, गणु�तर, मू�य र स�ुवधास�हतको �ववरण (�याटलग वा �ोसर) संल�न 

राखी क�पनीमा �नवेदन दता� गराउन ु पन�छ। तर यसर� �नवेदन दता� गदा� बोलप� 

जमानत आव�यक पन� छैन। 

(६) उप�व�नयम (५) बमोिजम दता� भएका उ�पादक क�पनी वा �यसको आ�धका�रक 

�ब�ेताले पेश गरेको �पेिश�फकेशन, गणु�तर, मू�य र स�ुवधा स�हतको �ववरण 

(�याटलग वा �ोसर) हेर� समान �पेिश�फकेशन र गणु�तर भएका उ�पादनको उ�पादक 

क�पनी वा �यसको आ�धका�रक �ब�ेताको मू�यांकन स�म�तले मू�यांकन गर� ��तवेदन 

तयार गनु� पन�छ । 

(७) उप�व�नयम (६) बमोिजमको मू�यांकन ��तवेदनको आधारमा ख�रद ग�रने 

मालसामानको प�रमाण खोल� उ�पादक वा अ�धकृत �ब�ेताबाट तीन �दनको समय 

अव�ध �दई तो�कएको मू�य र स�ुवधा म�ये मू�यमा छुट वा स�ुवधामा थप हनु स�ने 

�ववरण स�हतको �सलब�द� आ�थ�क ��ताव माग गनु�पन�छ। 

(८) उप�व�नयम (७) बमोिजमको ��ताव �ा� भएप�छ मू�यमा पाइने छुट र स�ुवधामा 

हनुे थप समेतको आधारमा यस �व�नयमावल� बमोिजम मू�या� कन गर� �यूनतम 

मू�या� �कत सारभतू �पमा �भाव�ाह� ��तावदाताको छनौट गनु�पन�छ।मू�यांकन 

स�म�तबाट �सफार�स ��तवेदन �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट 

�वीकृत गनु� पन�छ । 

(९) उप�व�नयम (८) बमोिजम छनौट भएको ��तावदातासँग तीन �दनको सूचना 

�दई �व�नयम १३२ बमोिजम काय�स�पादन जमानत �लई ख�रद स�झौता गनु�पन�छ।यस 

�व�ध बमोिजम बहवुष�य स�झौता गनु�पन� ख�रद कारवाह�मा �योग गन� स�कने छैन। 

�प�ीकरणः यस �व�नयमको �योजनको ला�ग “उ�पादक वा अ�धकृत �ब�ेता�ारा �नधा��रत 

दरमा (�याटलग स�प�) ख�रद �व�ध” भ�ाले कुनै मालसामान उ�पादक क�पनीले 
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उ�पादनको �वशेषता, गणु�तर र स�ुवधाको आधारमा तय गरेको �ब�� मू�य स�बि�धत 

उ�पादक क�पनीको वेभसाइट वा कागजात (�ोसर) मा साव�ज�नक गरेप�छ समान�तरको 

मालसामान उ�पादन गन� क�पनीले तोकेको मू�यमा ��त�पधा� गराई ग�रने ख�रद �व�ध 

स�झनपुछ�। 

91= नयाँ �लने परुानो �दने �व�ध (बाई �याक मेथड): (१) क�पनीले आ�नो �वा�म�वमा रहेको 

कुनै सवार� साधन, औजार, मेिशनर� उपकरण, य�� वा य�त �कृ�तको अ�य 

मालसामानह�का उ�पादक क�पनीले तोकेका वारे�ट� वा �यारे�ट�को समयसीमा अव�ध 

पूरा भएप�छ मम�त स�भार गर� स�ालनमा �याउँदा लागत �भावकार� नहनेु र �य�तो 

उ�पादक क�पनीले तोकेको मापद�ड अन�ुपको प�रणाम न�दने अव�था भएमा �य�तो 

अव�थाको य�कन गर� परुानो मालसामान स�बि�धत उ�पादक वा आ�धका�रक �ब�ेता वा 

आपू�त�कता�लाई �फता� �दई सोह� �कृ�तको नयाँ मालसामान सोह� उ�पादक वा 

आ�धका�रक �ब�ेता वा आपू�त�कता�बाट स�ाप�ा गर� �लन स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम स�ाप�ा गदा� �य�तो मालसामानको उ�पादक वा 

आ�धका�रक �ब�ेता वा आपू�त�कता�सँग परुानो मालसामानको मू�या� कन ��ताव �लई 

नयाँ मालसामानको �नधा��रत �ब�� मू�यमा परुानो मालसामानको मू�या� �कत रकम क�ा 

गर� ख�रद स�झौता गर� ख�रद गन� पन�छ। 

(३) यस �व�नयम बमोिजम ख�रद ग�रने नयाँ मालसामान गणु�तर �मािणत भएको 

हनुपुन�छ। 

(४) उप�व�नयम (२) बमोिजम ख�रद स�झौता गदा� ख�रद हनेु नयाँ मालसामानको 

जीवन च�प�ात यस �व�ध �योग गर� पनुः स�ाप�ा गन� स�कने वा नस�कने �ववरण 

खलुाउन ुपन�छ। 

(५) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम ख�रद गदा� परुानो मालसामान र 

बजारमा उपल�ध नयाँ मालसामानको सूची तयार गर� मा� ख�रद गनु�पन�छ। 

(६) यस �व�ध बहवुष�य स�झौता गनु�पन� ख�रद कारवाह�मा �योग गन� स�कने 

छैन।  

(७) यस स�ब�धी अ�य काय��व�ध स�ालक स�म�तले तोके बमोिजम हनेुछ। 

92= एकम�ु दर �व�धः (१) क�पनीले कुनै यो�यता आव�यक नपन� �कृ�तको दईु करोड 

�पैयाँस�म लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय� ख�रद गनु�पदा� लागत अनमुान साव�ज�नक 

गर� रा��य�तरको बोलप�को मा�यम�ारा एकम�ु दर �व�धको आधारमा ��त�पधा� गराई 

ख�रद गन� स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम बोलप�दाताले बोलप� दािखला गदा� कूल लागत 

अनमुानमा �नि�त ��तशत घट� वा बढ� ��तशतमा काम गन� एकम�ु दर कबोल गर� 

बोलप� पेश गनु�पन�छ। 



�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ६५ औ ंस�ालक स�म�तको बैठकबाट �म�तः२०७७/०५/२६ मा �वीकृत ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

 

61 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम �व�ध बहवुष�य स�झौता गनु�पन� ख�रद कारवाह� 

�योग गन� स�कने छैन। 

93= गैर सरकार� सं�था माफ� त ख�रद �व�धः (१) जनचेतना स�ब�धी ता�लम अ�भमखुीकरण, 

सवल�करण, मूल �वाह�करण ज�ता काय� गैरसरकार� सं�थाबाट गराउँदा �छटो छ�रतो 

�भावकार� र �मत�ययी हनेु भएमा क�पनीले गैर सरकार� सं�थाबाट तो�कए बमोिजमको 

���या अपनाई �य�तो काय� गराउन वा सेवा �ा� गन� स�नछे। 

(२) मौजदुा सूचीमा सूचीकृत भएका ई�छुक र यो�य सं�थाह�सँग दश �दनको 

सूचना �काशन गर� ��ताव माग गनु� पन�छ। 

(३) गैर सरकार� सं�थालाई मा� ��त�पधा� गराई ख�रद गदा� तीस लाख 

�पैयाँभ�दा बढ�को लागत अनमुान भएको ख�रद गन� स�कने छैन। यस �व�धको �योग 

बहवुष�य स�झौता गनु�पन� ख�रद कारवाह�मा �योग गन� स�कने छैन। 

(४) यस �व�नयम बमोिजम ख�रद गदा� स�ालक स�म�तले �वीकृत गरेको 

काय��व�ध अनसुार हनुेछ। 

94= उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुाय वा �थानीय तहबाट काम लगाउने �व�धः (१) 

क�पनीले आव�यक देखेमा एक करोड �पैयाँस�म लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय� वा 

�नमा�ण काय�सँग स�बि�धत सेवा सोह� �थानमा बसोबास गन� बा�स�दा र �य�तो सेवा 

उपभोग गन� समदुाय मा� रहेको उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुाय वा �थानीय 

तहबाट गराउन वा �ा� गन� स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत एक करोड �पैयाँस�मको लागत अनमुानमा 

मू�य अ�भब�ृ� कर, ओभरहेड कि�ट�जे�सी रकम र जनसहभा�गताको रकम समेत 

समावेश हनेुछ। 

(३) उप�व�नयम (१) को �योजनको ला�ग स�बि�धत काम वा सेवाको �कृ�त, 

प�रमाण, ला�ने रकम, उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायले �यहोन� वा �यहोनु�पन� 

रकम र अ�य आव�यक �ववरणह� खलुाई क�पनीले क�तीमा प�� �दनको समयाव�ध 

�दई साव�ज�नक सूचना �काशन गर� ��ताव माग गन� वा �य�तो स�म�त वा समदुाय 

आफ� ले प�न क�पनीमा ��ताव वा �नवेदन पेश गन� स�नेछ। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजम उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायबाट काय� 

गराउने भएमा क�पनीले स�बि�धत काय�को �डजाईन, लागत अनमुान तयार गन�, �वीकृत 

गन�, �ा�व�धक स�लाह �दने, नापजाँच गन�, अ�य आव�यक �ा�व�धक सहयोग उपल�ध 

गराउने, सपुर�वे�ण र गणु�तर �नय��ण गन� काय�को �यव�थापन गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (३) बमोिजमको ��ताव अनसुार ख�रद स�झौता भएप�छ 

उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायले पाएको काम आफ� ले स�प� गनु�पन�छ र कुनै 

�नमा�ण �यवसायी वा सव– क��या�टरबाट गराउन स�कने छैन। कुनै कारणबश सो 
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स�म�त वा समदुाय आफ� ले समयमा सो काम स�प� गन� नस�ने भएमा सो �ववरणको 

सूचना क�पनीलाई �दनपुन�छ।क�पनीलाई सो काम �नज उपभो�ा स�म�त वा समदुायबाट 

स�प� हनु नस�ने लागेमा क�पनीले �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� 

अ�धकार�बाट सो स�झौता र� गन� स�नेछ। 

(६) उप�व�नयम (३) बमोिजम उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायले आफूले 

�ा� गरेको कुनै रकम द�ुपयोग गरेको पाइएमा क�पनीले छान�वन गर� �य�तो रकम 

उपभो�ा स�म�तको पदा�धकार�ह�बाट दामासाह�ले सरकार� बाँक� सरह असूलउपर 

गनु�पन�छ। 

(७) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु लेिखएको भएताप�न क�पनीले �नमा�ण 

गन� आयोजनाको ला�ग उपयोगी हनेु कुनै प�न �नमा�ण काय� �थानीय तह 

(गाऊँपा�लका/नगरपा�लका) वा �देश सरकारबाट लागत सहभा�गताको आधारमा गराउन 

स�नेछ। 

(८) उप�व�नयम (३) बमोिजमको काय� काय��ग�तको आधारमा नापजाँचको 

भे�र�फकेसन प�ात उपभो�ा स�म�त वा लाभ�ाह� समदुायलाई भ�ुानी ग�रनेछ। 

प�र�छेद–७ 

परामश� सेवा स�ब�धी �यव�था 

95= परामश� सेवा ख�रद गन� स�कनेः (१) क�पनीले देहायको अव�थामा कुनै �यि�, फम�, सं�था 

वा क�पनीबाट परामश� सेवा ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) क�पनीमा उपल�ध जनशि�बाट कुनै काम हनु नस�ने भएमा, वा 

(ख) दातपृ�सँगको स�झौताबमोिजम वैदेिशक सहायता �ोतबाट �यहो�रन ेगर� 

परामश�दाताबाट सेवा �ा� गनु�पन� भएमा। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमका परामश� सेवा ख�रद गनु�पदा� यस �व�नयम 

बमोिजमको काय��व�ध पूरा गर� ख�रद गनु�पन�छ। 

96= काय��े�गत शत� तयार गनु�पन�ः क�पनीले परामश� सेवा ख�रद गन�को ला�ग देहायका 

�ववरणस�हतको काय��े�गत शत� तयार गनु�पन�छः- 

(क) परामश�दाताले गनु�पन� कामको प�ृभ�ूम र उ�े�य, 

(ख) परामश�दाताको काय��े� र �नजले स�पादन गनु�पन� काम, 

(ग) कामसँग स�बि�धत अ�ययन तथा आधारभतू त�या� उपल�ध भए सोको 

�ववरण, 
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(घ) परामश�दाताले क�पनीलाई कुनै �ान वा सीप ह�ता�तरण गनु�पन� भए 

सोस�ब�धी �ववरण, 

(ङ) ता�लम �दान गनु�पन� भए ता�लम �दनपुन� कम�चार�को सङ�या, 

(च) परामश�दाताको म�ुय जनशि�को काम तथा यो�यता र �नजले गनु�पन� 

कामको ला�ग ला�ने अनमुा�नत समय, 

(छ) परामश�दाताले काम श�ु गन� र स�पादन ग�रस�न ुपन� समय, 

(ज) क�पनीले परामश�दातालाई उपल�ध गराउने सूचना, भौ�तक स�ुवधा, 

उपकरणको �ववरण, 

(झ) परामश�दाताले पेश गनु�पन� ��तवेदन, त�या�, न�सा, सभ� ��तवेदन आ�दको 

�ववरण, र 

(ञ) क�पनीले आव�यक देखेका अ�य कागजातह�। 

97= मौजदुा सूचीमा रहेका परामश�दाताबाट ��ताव माग गर� परामश� सेवा �लन स�कनेः (१) 

क�पनीले पाँच लाख �प�याँ भ�दा बढ� तीस लाख �पैयास�मको परामश� सेवा �व�नयम 

२५ बमोिजम कायम ग�रएको मौजदुा सूचीमा रहेका परामश�दाताबाट क�तीमा प�� 

�दनको समयाव�ध �दई �लिखत �पमा �ा�व�धक र आ�थ�क ��ताव छु�ाछु�ै खाममा माग 

गर� ख�रद गन� स�नेछ।  

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ��ताव माग गदा� स�भव भएस�म क�तीमा छ वा 

स�भव नभए क�तीमा तीन परामश�दातालाई ��तावस�ब�धी कागजात “आरएफपी” पठाई 

��ताव माग गनु�पन�छ।  

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको ��ताव मू�या� कन �व�ध “�यून लागत �व�ध” 

अनसुार छनौट गनु�पन�छ। 

98= ख�ुला �पमा आशयप� माग गर� संि�� सूची तयार गनु�पन�ः (१) क�पनीले तीस लाख 

�प�याँभ�दा बढ� मू�यको परामश� सेवा ख�रद गनु�पन� भएमा �य�तो परामश� सेवा �दन 

इ�छुक �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट सो स�ब�धी आशयप� (ईओआई) संकलन गन� 

क�तीमा प�� �दनको �याद �दई रा��य �तरको प��कामा सूचना �काशन गनु�पन�छ। 

(२) सामा�यतया दश करोड �पैयाँ भ�दा बढ� रकमको परामश� सेवा ख�रद गनु� 

परेमा अ�तरा���य�तरको आशयप� माग गनु�पन�छ। 

तर �वदेशी परामश�दाताबाट क�पनीलाई आव�यक परामश� सेवा उपल�ध 

हनुे भएमा मा�थको �समा बा�यकार� हनेु छैन। 

(३) उप�व�नयम (१) र (२) बमोिजम आशयप� माग गन� सूचनामा आव�यकता 

अनसुार देहायका �ववरण खलुाउन ुपन�छः- 
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(क) क�पनीको नाम र ठेगाना, 

(ख) ��ता�वत काम वा आयोजनाको सामा�य �ववरण, 

(ग) आशयप�दाताको यो�यता, 

(घ) आशयप�दाता फम� वा क�पनी भएः– 

(अ) फम� वा क�पनीको �ववरण, स� गठन र कम�चार�,  

(आ) दईु वा दईुभ�दा बढ� फम� वा क�पनीले समूह, स� गठन वा संय�ु 

उप�मको �पमा परामश� सेवा �दने भए �य�ता फम� वा 

क�पनीको नाम, ठेगाना, �ववरण तथा म�ुय भई काम गन� फम� वा 

क�पनीको नाम, 

(इ) �वगत तीन वष�मा स�प� गरेको समान �कृ�तको काम र �थानको 

�ववरण, र 

(ई) ��ता�वत काय�मा संल�न हनुे �मखु जनशि�को वैयि�क �ववरण। 

(ङ) �यि�गत परामश�दाताको हकमा �वगत तीन वष�मा स�प� गरेको समान 

�कृ�तको काम र �थानको �ववरण तथा �नजको वैयि�क �ववरण, 

(च) ��ता�वत काय�स�प� गन� ला�ने अनमुा�नत समय, 

(छ) संि�� सूचीमा परेका �यि�, फम�, सं�था वा क�पनीबाट मा� परामश� सेवा 

ख�रदस�ब�धी ��ताव माग ग�रने �ववरण, 

(ज) आशयप�दाताले पेश गनु�पन� कागजात, 

(झ) आशयप� तयार गन� �नद�शन र आशयप� पेश गन� अि�तम �म�त तथा 

�थान, 

(ञ) क�पनीसँग स�पक�  गन� ठेगाना र स�पक�  �यि�, र 

(ट) क�पनीले आव�यक देखेका परामश� सेवाको �कृ�त अनसुारका थप �ववरण 

तथा मापद�ड। 

(४) यस �व�नयम बमोिजम पन� आएका आशयप�दाताको यो�यता, अनभुव र 

�मतासमेत मू�या� कन गर� क�पनीले �य�तो परामश� सेवा �दन स�ने आशयप�दाताको 

छनौट गनु�पन�छ। 

(५) अ�तरा���य�तरको आशयप�दाताको छनौट गदा� क�पनीले �व�भ� मलुकु, 

प�ृभ�ूम र एक �थानीय एजे�ट रहेको फम� वा क�पनीको छनौट गनु�पन�छ। 
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(६) उप�व�नयम (१) बमोिजमको सूचनाबमोिजम आशयप� पेश नगन� �या�त�ा� 

परामश�दातासँग स�पक�  गर� �नजको नाम संि�� सूचीमा समावेश गन� स�कनेछ। 

(७) यस �व�नयम बमोिजम आशयप�दाताको छनौट गदा� वा उप�व�नयम (६) 

बमोिजम नाम समावेश गदा� क�तीमा तीनवटा आशयप�दाता छनौट हनु नसके क�पनीले 

पनुः सूचना �काशन गर� आशयप� माग गनु�पन�छ। 

(८) उप�व�नयम (७) बमोिजम दो�ो पटक सूचना �काशन गदा� प�न क�तीमा 

तीनवटा आशयप� छनौट हनु नसकेमा छनौट भएकाज�त आशयप�दाताको मा� सूची 

कायम गन� स�कनेछ। 

(९) यस �व�नयम बमोिजम तयार भएको सूचीको जानकार� क�पनीले आशयप� 

पेश गन� सबै आशयप�दातालाई �दन ुपन�छ। 

99= आशयप�को ��ताव छनौट �व�धः (१) क�पनीले देहायका कामको ला�ग गणु�तर �व�ध 

छनौट गर� परामश� सेवा ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) परामश�दाताबाट अपेि�त काय� �प� �पमा य�कन गन� नस�कने �कृ�तको 

र क�पनीले परामश�दाताबाट खोजपूण� ��तावको अपे�ा गरेका काम, 

(ख) उ�च द�ता आव�यक पन� र भ�व�यमा ग�भीर तथा दूरगामी �भाव पान� 

�क�समका काम, र 

(ग) �यव�थापन परामश�, �े�गत (से�टरल) तथा नी�तगत अ�ययनज�ता 

सेवाको मू�य कामको गणु�तरमा �नभ�र हनेु वा �यि�, सं�था�प�छे सारभतू 

�पमा अलगअलग त�रकाबाट स�पादन गन� स�कने र ��त�पध� ��तावको 

लागत तलुना गन� नस�कने �क�समको काम। 

(२) �े�गत अ�ययन, बजार अ�ययन, सी�मत �े� भएको सभ��ण, बोलप� 

स�ब�धी कागजातको पनुरावलोकन ज�ता साधारण �कृ�तको कामको �व�ततृ काय��े�गत 

शत� �प� भएको, परामश�दातालाई सो काम गन� ला�ने समय र जनशि� पूवा�नमुान गन� 

स�कने वा सो कामको ला�ग �नि�त बजेट भई बढाउन नस�कने भएमा �नि�त बजेट �व�ध 

छनौट गन� स�कनेछ। यस �व�धमा ��ताव माग गदा� सो कामको ला�ग �वीकृत बजेट 

खलुाउन ुपन�छ। 

(३) लेखाप�र�ण, सामा�य इि�ज�नय�रङ �डजाईन ज�ता रा�र� अ�यास भइसकेका 

�नय�मत �कृ�तका र कम लागत ला�ने परामश� सेवाको ला�ग �यून लागत �व�ध छनौट 

गन� स�कनेछ।  

100= ��ताव स�ब�धी कागजात तयार गर� �वीकृत गनु�पन�ः �व�नयम ९७ बमोिजम संि�� 

सूचीमा समावेश भएका परामश�दाताबाट तथा �व�नयम ९८ बमोिजम ख�ुला �पमा 
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आशयप�दाताबाट �मशः ��ताव तथा आशयप� माग गन� ��तावस�ब�धी कागजात 

तयार गर� �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट �वीकृ�त हनुपुन�छ। 

101= ��ताव तयार गन� �नद�शनमा उ�लेख गनु�पन�ः �व�नयम १०० बमोिजम ��तावस�ब�धी 

कागजात तयार गन� ��तावदातालाई �दइने �नद�शनमा आव�यकता अनसुार क�पनीले 

देहायका �ववरण उ�लेख गन� स�नेछः- 

(क) �ा�व�धक ��ताव र आ�थ�क ��तावको ढाँचा, 

(ख) �ा�व�धक र आ�थ�क ��ताव तयार गन� र पेश गन� त�रका, 

(ग) काम क�त चरणमा पूरा हनेु हो र थप काम �दन स�कने वा नस�कने 

�ववरण, 

(घ) ��तावस�ब�धी कागजातको स�ब�धमा ��तावदाताले कुनै जानकार� 

�लनपुन� भए �य�तो जानकार� �लन स�कने त�रका, 

(ङ) ��ता�वत कामको कुनै अंश परामश�दाताले सव–क��ा�टमा �दन स�ने वा 

नस�ने �ववरण, 

(च) क�पनीले उपल�ध गराउने सूचना, सेवा, उपकरणस�ब�धी जानकार�, 

(छ) ��ताव पेश गनु�अिघ ��तावदाताको बैठक हनुे वा नहनेु �ववरण, 

(ज) ��ताव मा�य हनेु अव�ध, 

(झ) ��ता�वत ख�रद कारबाह� अ�तग�त �ृजना हनेु कुनै मालसामान आपू�त�, 

�नमा�ण काय�, अ�य सेवा वा परामश� सेवास�ब�धी काम परामश�दाता फम� वा 

�नजसगँ स�ब� �यि� वा सं�थालाई �दंदा ��ता�वत परामश� सेवासँगको 

�वाथ� बािझन स�छ भ�े क�पनीलाई लागेमा �य�तो ��तावदाता वा 

�यि�लाई �य�तो काम �दन नस�कने �ववरण, 

(ञ) ��तावदाता र �नजको जनशि�ले �तनु�पन� करको बारेमा जानकार� र 

��तावदाताले कर वा अ�य कुनै �वषयमा थप जानकार� �लन चाहेमा �नजले 

स�पक�  गनु�पन� आ�धका�रक अ�य �नकाय, 

(ट) ��तावको भाषा, 

(ठ) क�पनीले ��तावस�ब�धी कागजात संशोधन गन� काय��व�ध, 

(ड) ��ताव पेश गन� त�रका, 

(ढ) ��ताव खो�ने त�रका,  

(ण) गोपनीयता स�ब�धी शत�, र 

(त) क�पनीले आव�यक देखेका अ�य �ववरण। 
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102= ��ताव माग गन�ः (१) �व�नयम १०० बमोिजम ��तावस�ब�धी कागजात �वीकृत भएप�छ 

क�पनीले �व�नयम ९८ बमोिजम संि�� सूचीमा परेका आशयप�दातालाई ��तावस�ब�धी 

कागजात �व�तुीय स�ार मा�यम माफ� त पठाई क�तीमा तीस �दनको समय �दई �नजबाट 

��ताव माग गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तावस�ब�धी कागजातमा ऐनको दफा ३१ 

मा उि�लिखत �ववरणका अ�त�र� देहायका �ववरण उ�लेख हनुपुन�छः- 

(क) क�पनीको नाम र ठेगाना, 

(ख) ख�रद गनु�पन� सेवाको �कृ�त, सेवा �दान गनु�पन� अव�ध, �थान, सेवाको 

काय� �े�गत शत�, स�प� गनु�पन� काय� र अपेि�त प�रणाम, 

(ग) ��ताव तयार गन� ��तावदातालाई �नद�शन, 

(घ) �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट ��ताव आ�हान नग�रएको भए �ा�व�धक र 

आ�थ�क ��ताव अलग–अलग खाममा राखी �सलब�द� गर� ��येक खामको 

बा�हर कुन �कारको ��ताव हो सो �प��पले उ�लेख गर� दवैु ��तावलाई 

अक� छु�ै खामब�द� गर� माग ग�रएको सेवाको �वषय उ�लेख गनु�पन� 

�ववरण,  

(ङ) �ा�व�धक तथा आ�थ�क मू�या� कन भार, 

(च) ��ताव मू�या� कन र तलुना गन� आधार र अ� क भार, 

(छ) ख�रद स�झौताका शत�, 

(ज) ��ताव पेश गनु�पन� �थान, �म�त र समय, 

(झ) ��ताव छनौट गन� �व�ध, 

(ञ) �वाथ� बािझन े भएमा ��तावउपर कारवाह� नहनुे �ववरण र ��ाचार वा 

जालसाजी गरेमा हनेु कानूनी कारवाह� स�ब�धी जानकार�, 

(ट) क�पनीले ��ताव स�ब�धमा गरेको �नण�य �व�� पनुरावलोकनका ला�ग 

��तावदाताले �नवेदन �दन स�ने �यव�था, 

(ठ) ��तावदाताले ��ताव गरेको �मखु जनशि�को वैयि�क �ववरण 

हालसालैको, साँचो र पूण� रहेको भनी �मािणत गरेको हनुपुन� �यहोरा, 

(ड) �ा�व�धक ��ताव मू�या� कन गरेप�छ मा� आ�थ�क ��ताव खो�लन 

�ववरण, 

(ढ) �ा�व�धक ��तावमा ��तावदाताले �ा� गनु�पन� उ�ीणा�� क, 
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(ण) ��तावदाताले स�बि�धत कामको ला�ग आ�नो छु�ै काय�योजना तथा 

जनशि� ��ताव गन� स�ने वा नस�ने, 

(त) ��तावदाताले काय��े�गत शत�मा �ट�पणी गन� स�ने वा नस�ने, र  

(थ) क�पनीले आव�यक देखेका अ�य �ववरण। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तावस�ब�धी कागजातमा उप�व�नयम (२) 

को ख�ड (च) को �योजनको ला�ग देहायबमोिजमका कुनै वा सबै आधार 

आव�यकताअनसुार खुलाउन ुपन�छः- 

(क) परामश�दाताले गनु�पन� कामस�ब�धी परामश�दाताको अनभुव, 

(ख) परामश�दाताले काय�स�पादन गन� ��ता�वत त�रका (मेथोडोलोजी) को 

गणु�तर, 

(ग) ��ता�वत म�ुय जनशि�को यो�यता, 

(घ) �ान तथा ��व�ध ह�ता�तरणको �यव�था, र 

(ङ) अ�तरा���य�तरको ��तावको हकमा काय�स�पादन गन� ��ता�वत म�ुय 

नेपाल� जनशि�को �ववरण। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तावस�ब�धी कागजातमा उप�व�नयम (२) 

को ख�ड (झ) बमोिजम ��ताव छनौट गन� �व�ध उ�लेख गदा� ��तावको छनौट �व�नयम 

९९ वा �व�नयम ११० बमोिजमको �व�ध म�ये कुन �व�धको आधारमा हनेु हो सो �यहोरा 

उ�लेख गनु�पन�छ। 

(५) ��तावको छनौट गन� क�पनीले ��ताव स�ब�धी कागजातमा देहाय 

बमोिजमको ��ताव मू�या� कनको अ� कभार उ�लेख गनु�पन�छः- 

(क) गणु�तर र लागत �व�ध अपनाई ��ताव छनौट ग�रने भएमा कामको �कृ�त 

र ज�टलता अनसुार �ा�व�धक तथा आ�थ�क ��तावको कूल अ� क भार एक 

सय कायम गनु�पन�छ।कूल एकसय अ� क भार म�ये �ा�व�धक ��तावको 

अ� कभार स�र� देिख न�बे र आ�थ�क ��तावको अ� कभार तीसदेिख 

दशस�म हनुे गर� �नधा�रण गनु�पन�छ, र 

(ख) गणु�तर �व�ध, �नि�त बजेट �व�ध र �यून लागत �व�ध अपनाई ��ताव 

छनौट ग�रने भएमा �ा�व�धक ��तावको कूल अ� कभार एक सय हनुे गर� 

�नधा�रण गनु�पन�छ। 

(६) �नि�त बजेट �व�धबाट परामश�दाताको छनौट गन� ��ताव आ�ान गदा� 

उपल�ध बजेट ��तावमा खलुाउन ुपन�छ। 
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(७) ��तावस�ब�धी कागजातमा परामश�दाताको छनौट गन� अ� कभार उ�लेख 

गदा� क�पनीले देहायबमोिजमको अ� कको सीमा नना�ने गर� कामको �कृ�त र ज�टलता 

अनसुार उपय�ु अ� क उ�लेख गनु�पन�छः- 

�.स. 
परामश�दाताको 

छनौटका आधार 
अ� कभार 

(क) 
��तावदाताको खास 

कामको अनभुव 
कूल अ� कको बीस देिख चाल�स ��तशतस�म 

(ख) 
काय�स�पादन त�रका 

र काय��े�गत शत� 
कूल अ� कको दश देिख बीस ��तशतस�म 

(ग) 

म�ुय–म�ुय 

जनशि�को यो�यता 

र अनभुव 

कूल अ� कको बीस देिख चाल�स ��तशतस�म 

(घ) 
��व�ध ह�ता�तरण 

वा ता�लम 
कूल अ� कको दश ��तशतस�म 

(ङ) 
�वदेशी जनशि�को 

सहभा�गता 
कूल अ� कको प�� ��तशतस�म 

 ज�मा कूल एक सय अ� क 

 

(८) उप�व�नयम (७) को ख�ड (ङ) मा उि�लिखत अ� कभार रा��य�तरको 

��तावको हकमा लागू हनेु छैन। 

(९) उप�व�नयम (७) मा उि�लिखत सबै मू�या� कनका आधारलाई कामको 

�कृ�त अन�ुप आव�यकतानसुार उप–आधारमा �वभाजन गर� सो बापतको अ� कसमेत 

�नधा�रण गनु�पन�छ। 

(१०) उप�व�नयम (७) बमोिजम अ� कभार उ�लेख गदा� उ�ीणा�� क समेत 

उ�लेख गनु�पन�छ। 

103= ��ताव पशे गनु� पूव�को बैठकः (१) क�पनीले ��तावदातालाई ��तावस�ब�धी कागजात, 

काय��े�गत शत� वा अ�य य�तै �ववरण स�ब�धी जानकार� गराउन ��ताव पेश गन� 

अि�तम �दनभ�दा रा��य�तरको ��तावको हकमा क�तीमा पाँच �दन र अ�तरा���य�तरको 

��तावको हकमा क�तीमा दश �दन अगावै ��ताव पेश गनु� पूव�को (�� �वड क��रे�स) 

बैठकको आयोजना गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बैठकमा ��तावदाताले क�पनीसम� ख�रद 

कारबाह� स�ब�धी कुनै �� वा िज�ासा रा� स�नेछन।् क�पनीले ��कता�को �ोत 

उ�लेख नगर� सबै ��तावदातालाई �य�तो �� वा िज�ासाको जवाफ र बैठकको माइ�यटु 

यथाशी� उपल�ध गराउन ुपन�छ। 
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(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको बैठकबाट ��तावस�ब�धी कागजातको कुनै 

�ा�व�धक वा �यापा�रक प�मा हेरफेर गनु�पन� देिखएमा क�पनीले सो कागजातमा सोह� 

बमोिजम संशोधन गर� संि�� सूचीमा समावेश भएका सबै ��तावदातालाई �य�तो संशोधन 

ग�रएको �यहोरा �य�तो बैठक स�प� भएको तीन �दन�भ� पठाउन ुपन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजम हेरफेर गरेको अव�थामा ��तावदातालाई थप 

समय �दन आव�यक भएमा क�पनीले ��ताव पेश गन� अि�तम अव�ध बढाउन स�नेछ। 

104= �ा�व�धक ��ताव खो�ने त�रकाः (१) क�पनीले ��तावस�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको 

�म�त र समयमा ��तावदाता वा �नजको ��त�न�धको रोहवरमा ��ताव खो�न ुपन�छ। तर 

��तावदाता वा �नजको ��त�न�ध उपि�थत नभएको कारणले मा� ��ताव खो�न बाधा पन� 

छैन। 

(२) �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट ��ताव आ�हान नग�रएको भए उप�व�नयम (१) 

बमोिजम ��ताव खो�दा ��तावदाताबाट �ा� ��तावको बा�हर� खाम खोल� �ा�व�धक र 

आ�थ�क ��तावको �सलब�द� खाम छु�ाउन ुपन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम छु�ाइएको खामम�ये प�हले �ा�व�धक ��ताव 

खो�न ु पन�छ र �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट ��ताव आ�हान नग�रएको भए आ�थ�क 

��तावको खाम नखोल� सरुि�तसाथ छु�ै रा� ुपन�छ। 

(४) �ा�व�धक ��ताव मू�या� कन गरेप�छ मा� उप�व�नयम (३) बमोिजम 

छु�ाइएको आ�थ�क ��ताव �व�नयम १०८ बमोिजम खो�न ुपन�छ। 

(५) उप�व�नयम (३) बमोिजम �ा�व�धक ��ताव खो�दा �ा�व�धक ��ताव �मैसँग 

खोल� देहायका �ववरण पढेर सनुाई सोको मचु�ुका तयार गनु�पन�छः- 

(क) ��तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) ��तावमा ��तावदाताको ह�ता�र भए नभएको, 

(ग) ��तावस�ब�धी कागजातमा स�याइएको वा केरमेट गरेकोमा ��तावदाता 

वा �नजको ��त�न�धले ह�ता�र गरे नगरेको, र 

(घ) क�पनीले उपय�ु ठानेका अ�य आव�यक �ववरण। 

105= �ा�व�धक ��तावका मू�या� कन गन� त�रकाः (१) मू�या� कन स�म�तले �ा�व�धक ��तावको 

मू�या� कन ��तावस�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएका मू�या� कनको आधार बमोिजम 

गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �ा�व�धक ��तावको मू�या� कन गदा� मू�या� कन 

स�म�तको ��येक सद�यले छु�ा–छु�ै �पमा मू�या� कन गर� ��तावदाताले �ा� गरेको 

अंक य�कन गनु�पन�छ। 
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(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम अंक य�कन भएप�छ सो स�म�तको ��येक सद�यले 

�दान गरेको अ� क गणना गर� ��येक ��तावदाताले �ा� गरेको औसत अ� क �नका�न ु

पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (२) र (३) बमोिजम मू�या� कनप�छ मू�या� कन स�म�तले 

उ�ीणा�� क �ा� गन� ��तावदाताको सूची तयार गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजमका सूची तयार गदा� उ�चतम अ� क �ा� गन� 

��तावदातादेिख �मैसँग तयार गनु�पन�छ। 

(६) मू�या� कन स�म�तले �ा�व�धक ��तावको मू�या� कनको काय� समा� नह�ेुल 

आ�थ�क ��ताव खो�न हुँदैन। 

(७) उप�व�नयम (४) बमोिजमको सूचीमा रहेका ��तावदाताको मा� �व�नयम 

१०८ बमोिजम आ�थ�क ��ताव खो�लनेछ। 

(८) �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट ��ताव आ�हान नग�रएको भए उप�व�नयम (४) 

बमोिजमको सूचीमा समावेश हनु नसकेका ��तावदाताको आ�थ�क ��ताव नखोल� 

स�बि�धत ��तावदातालाई �फता� गनु�पन�छ। 

106= �ा�व�धक ��ताव मू�या� कनको ��तवेदन तयार गनु�पन�ः (१) मू�या� कन स�म�तले 

मू�या� कन स�ब�धी कारवाह� प�छ ��तावको गणु�तर स�ब�धमा ��तवेदन तयार 

गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �ववरणसमेत उ�लेख 

गनु�पन�छः-  

(क) ��तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) ��तावदाता वा �नजको अ�धकार �ा� ��त�न�धको स�हछाप भए वा 

नभएको, 

(ग) ��तावदाता ��ताव पेश गन� कानून बमोिजम यो�य भएको प�ुयाँइ गन� 

कागजात पेश भए वा नभएको, 

(घ) संय�ु उप�म स�ब�धी स�झौता आव�यक भए सो पेश भए वा नभएको, 

(ङ) ��तावस�ब�धी कागजातमा ��तावदातालाई �दइएको �नद�शनअन�ुप 

��ताव पूण� भए वा नभएको, र 

(च) ��येक ��तावको मू�या� कनको प�रणाम। 

107= आ�थ�क ��ताव खो�दा छनौट भएको ��तावदातालाई सूचना �दनपुन�ः (१) क�पनीले 

�व�नयम १०५ को उप�व�नयम (४) बमोिजमको सूचीमा समावेश भएका ��तावदातालाई 
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आ�थ�क ��ताव खो�ने �थान, �म�त र समय उ�लेख गर� सो �म�त र समयमा उपि�थत 

हनेु सूचना �दन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ��तावदातालाई उपि�थत हनु सूचना �दंदा 

रा��य�तरको ��तावको हकमा क�तीमा सात �दन र अ�तरा���य�तरको ��तावको हकमा 

क�तीमा प�� �दनको अव�ध �दन ुपन�छ। 

108= आ�थ�क ��ताव खो�नेः (१) मू�या� कन स�म�तले आ�थ�क ��ताव खो�दा �व�नयम  १०७ 

बमोिजम �नधा��रत �म�त, समय र �थानमा ��तावदाता वा �नजको ��त�न�धको उपि�थ�तमा 

खो�न ुपन�छ। तर ��तावदाता वा �नजको ��त�न�ध उपि�थत नभएको कारणले आ�थ�क 

��ताव खो�न बाधा पन� छैन। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम आ�थ�क ��ताव खोलेप�छ मू�या� कन स�म�तले 

��तावदाताको नाम, �नजले �ा�व�धक ��तावमा �ा� गरेको अ� क र आ�थ�क ��तावमा 

��ताव गरेको सेवा श�ुक पढेर सनुाई देहायबमोिजमको मचु�ुका तयार गनु�पन�छः- 

(क) ��तावदाताको नाम र ठेगाना, 

(ख) ��ता�वत सेवा श�ुक, 

(ग) ��ता�वत सेवा श�ुकमा कुनै छुट �दन ��ताव ग�रएको भए सोको �यहोरा, 

(घ) अ� क र अ�रको बीच फरक भए सो फरकको �ववरण, 

(ङ) आ�थ�क ��तावमा ��तावदाता वा �नजको ��त�न�धको ह�ता�र भए 

नभएको, 

(च) आ�थ�क ��तावमा कुनै �ववरण वा �यहोरा केरमेट गरेको भए सो ठाउँमा 

��तावदाता वा �नजको ��त�न�धले ह�ता�र गरे नगरेको तथा केरमेट गरेको 

रकम र �यहोरा, र 

(छ) क�पनीले उपय�ु ठानेका अ�य आव�यक �ववरण। 

109= आ�थ�क ��तावको मू�या� कनः (१) ��तावस�ब�धी कागजातमा अ�यथा उ�लेख 

ग�रएकोमा बाहेक आ�थ�क ��तावको मू�या� कन �योजनको ला�ग सो ��तावमा मू�य 

अ�भव�ृ� करबाहेक �च�लत कानूनबमोिजम परामश�दातालाई ला�ने कर तथा 

परामश�दाताको �मण, स�बि�धत कागजातको अनवुाद, ��तवेदन छपाई वा िशरोभार 

खच�ज�ता सोधभना� हनेु खच�समेत �नजको सेवा श�ुकमा समावेश ग�रएको मा�ननछे। 

(२) मू�या� कन स�म�तले ��येक ��तावदाताको आ�थ�क ��तावको मू�या� कन 

गदा� ��तावमा कुनै अ� क गिणतीय ��ुट पाइएमा क�पनीले �य�तो ��ुट स�याउन 

स�नेछ। �यसर� ��ुट स�याउँदा एकाइ दर र कूल रकममा फरक भएमा एकाइ दर 
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मा�य हनुेछ र सोह� दरबमोिजम कूल रकम स�याउन ुपन�छ। ��ुट स�याइएको जानकार� 

स�बि�धत ��तावदातालाई �दनपुन�छ। 

(३) ��तावदाताले आ�थ�क ��तावमा उ�लेख गरेको रकम अ� क र अ�रमा 

फरक परेमा अ�रमा लेिखएको रकम मा�य हनेुछ। 

(४) ��ता�वत कबोल अ� कमा ��तावदाताले कुनै छुट �दन ��ताव गरेको र सो 

�ववरण मचु�ुकामा समेत उ�लेख भएको भए मू�या� कन स�म�तले �यसर� छुट �दन 

��ताव ग�रएको रकम समायोजन गनु�पन�छ।तर �य�तो छुट ��ताव “�ो�भिजनल सम” को 

ला�ग गणना हनेु छैन।  

(५) उप�व�नयम (२), (३) र (४) बमोिजमको मू�या� कनप�छ सबै ��तावदाताको 

कायम हनु आएको कबोल अ� कको सूची तयार गनु�पन�छ। 

110= ��तावदाताको छनौटः (१) ��तावको छनौट गन� गणु�तर र लागत �व�ध अपनाइएको 

भएमा मू�या� कन स�म�तले देहायबमोिजम �ा�व�धक र आ�थ�क ��तावको संय�ु 

मू�या� कन गर� देहाए बमोिजम सबैभ�दा बढ� अ� क �ा� गन� ��तावदाताको ��ताव 

छनौट गनु�पन�छः- 

(क) मू�या� कन ग�रने ��तावदाताको �ा�व�धक ��तावको �ा�ा� कलाई 

�ा�व�धक ��तावको ला�ग छु�ाइएको अ� कभारले गणुन गर� �ा� 

गणुनफललाई एक सयले भाग गदा� हनु आउने भागफलको अ� क 

�ा�व�धक ��तावको खदु �ा�ा� क हनुछे, 

(ख) �ा�व�धक ��तावको मू�या� कनबाट सफल भएका ��तावम�ये 

सबैभ�दा घट� कबोल अ� कलाई आ�थ�क ��तावको ला�ग छु�ाइएको 

अ� कभारले गणुन गर� �ा� गणुनफललाई मू�या� कन ग�रने 

��तावदाताको कबोल अ� कले भाग गदा� हनु आउने भागफलको अ� क 

आ�थ�क ��तावको खदु �ा�ा� क हनेुछ। 

(ग) �ा�व�धक ��ताव र आ�थ�क ��तावको खदु �ा�ा� क जोडी संय�ु 

मू�या� कन गदा� सबैभ�दा बढ� अ� क पाउने ��तावदाता सफल हनेु हुँदा 

�नजलाई छनौट गनु�पन�छ। 

(२) ��तावको छनौट गन� गणु�तर �व�ध अपनाइएको भएमा मू�या� कन स�म�तले 

�ा�व�धक ��तावमा सबैभ�दा बढ� अ� क �ा� गन� ��तावदाताको ��ताव मा� छनौट 

गनु�पन�छ। 

(३) ��तावको छनौट गन� �नि�त बजेट �व�ध अपनाइएको भएमा मू�या� कन 

स�म�तले �य�तो बजेटको सीमाभ�दा बढ� लागत भएको ��ताव र� गन�छ। बजेटको 

सीमा�भ� पर� �ा�व�धक ��तावमा उ�चतम अ� क �ा� गन� ��तावदाताको ��ताव छनौट 

गनु�पन�छ। 
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(४) ��तावको छनौट गन� �यून लागत �व�ध अपनाइएको भएमा मू�या� कन 

स�म�तले �ा�व�धक ��तावमा सफल हनु �नधा��रत �यूनतम अ� क �ा� गन� 

��तावदाताम�ये सबैभ�दा कम लागत कबोल गन� ��तावदाताको ��ताव छनौट 

गनु�पन�छ। 

(५) यस �व�नयमबमोिजम छनौट भएको ��तावदातासँग वाता� गनु�पन� भएमा 

क�पनीले �य�तो ��तावदातालाई �म�त, समय र �थान खोल� वाता� गन� आउन सूचना 

�दनपुन�छ। 

111= ��ताव अ�वीकृत गन� र ख�रद कारवाह� र� गन�ः (१) देहायका अव�थामा क�पनीले सबै 

��ताव अ�वीकृत गन� वा ख�रद कारवाह� र� गन� स�नछे। 

(क) �ा� सबै ��ताव काय��े�गत शत� अनसुार सारभतू�पमा �भाव�ाह� 

नभएमा, 

ख) लागत अनमुान र उपल�ध बजेटभ�दा छनौट भएको ��तावदाताको 

आ�थ�क ��तावको रकम सारभतू �पमा बढ� भएमा, 

(ग) परामश� सेवा आव�यक नपन� भएमा, वा 

(घ) ��तावदाताले आपसमा �मलोमतो गर� ��ताव �दएको �मािणत 

भएमा।  

तर �मलोमत नगरेका ��तावदाताको ��ताव उपर कारवाह� गन� 

स�कनेछ। 

(२) उप�व�नयम (१)(ख) को �योजनका ला�ग ‘लागत रकम भ�दा कबोल अंकमा 

बढ� भएको रकम पनुः बोलप� �काशन हुँदा हनु जाने स�भा�वत खच� भ�दा कम भएमा, 

पूनः लागत अनमुान तयार गनु� पन� अव�थामा नयाँ लागत अनमुान रकम कबोल अंक 

भ�दा बढ� हनेु भएमा, पूनः बोलप� सूचना �काशन गदा� लागत रकम भ�दा कबोल 

अंकमा बढ� भएको रकम क�पनीलाई हनु जाने आ�थ�क दा�य�व भ�दा कम भएमा’ 

“सारभतू �पमा बढ�” भएको मा�ननेछैन। 

112= वाता� गन� स�कनेः (१) �व�नयम ११० बमोिजम छनौट भएको ��तावदातासँग ��ता�वत 

सेवाको काय��े�, �ग�त ��तवेदन र क�पनीले उपल�ध गराउनपुन� स�ुवधाज�ता �वषयमा 

वाता� गन� स�कनेछ। 

(२) �व�नयम १०९ को उप�व�नयम (२) को अव�थामा बाहेक आ�थ�क ��तावको 

स�ब�धमा पेशा�व�ह�को पा�र��मक स�ब�धमा वाता� हनु स�ने छैन। तर सोधभना� हनेु 

�कृ�तका खच� स�ब�धमा वाता� गन� स�कनेछ। 

(३) यस �व�नयम बमोिजम वाता� गदा� क�पनी र ��तावदाता दबैुलाई �वीकाय� हनेु 

सहम�त हा�सल हनु नसकेमा सो �ववरणको जानकार� स�बि�धत ��तावदातालाई �दई 
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क�पनीले �व�नयम ११० को उप�व�नयम (१), (२) र (३) को ��तावदाताको हकमा 

�यसप�छको सबैभ�दा बढ� अ� क �ा� गन� ��तावदाता र सोह� �व�नयमको उप�व�नयम 

(४) को ��तावदाताको हकमा �यसप�छको सबैभ�दा कम सेवा श�ुक भएको अक� 

��तावदातासँग �मैसँग वाता� गनु�पन�छ। 

(४) यस �व�नयम बमोिजम भएका वाता�को माइ�यटु रा�पुन�छ र वाता�मा भएका 

सहम�तलाई स�झौताको अ�भ� अ�को �पमा रा�पुन�छ। 

(५) यस �व�नयमबमोिजम छनौट भएको ��तावदातासँग वाता� गदा� क�पनीले 

�य�तो ��तावदातालाई �म�त, समय र �थान खोल� वाता� गन� आउन क�तीमा सात �दनको 

समयाव�ध �दई सूचना �दनपुन�छ। 

113= ख�रद स�झौता गन�ः (१) �व�नयम ११२ बमोिजम भएको वाता�मा सहम�तमा पगुेको 

��तावदाताको ��ताव �वीकृत गन�को ला�ग छनौट ग�रनेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ��ताव छनौट भएको सात �दन�भ� अ�धकार �ा� 

अ�धकार�ले �यसर� छनौट भएको ��ताव �वीकृत गन� आशयको सूचना स�बि�धत 

��तावदातालाई �दनपुन�छ। सोको जानकार� सूचीमा परेका अ�य ��तावदातालाई समेत 

�दनपुन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम सूचना �दएको सात �दन�भ� कुनै ��तावदाताले 

�व�नयम १२४ बमोिजम �नवेदन नगरेमा उप�व�नयम (१) बमोिजम छनौट भएको 

��तावदाताको ��ताव अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट �वीकृत ग�रनेछ र �य�तो 

��तावदातालाई प�� �दन�भ� स�झौता गन� आउन सूचना �दनपुन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको अव�ध�भ� �वीकृत ��तावदाता स�झौता गन� 

उपि�थत भएमा क�पनीले �य�तो ��तावदातासँग स�झौता गनु�पन�छ। तर स�झौता गन� 

उपि�थत नभएमा क�पनीले �व�नयम ११२ को उप�व�नयम (३) वमोिजम �मैसँग वाता� 

गर� यस �व�नयम बमोिजम स�झौता गनु�पन�छ। 

114= सोझै वाता�बाट ख�रद गन� स�कनेः (१) क�पनीलाई उपयोगी र आव�यक पन� ता�लम, 

गो�ी से�मनार, हेल�क�टर/हवाईजहाज भाडा तथा �वदेशी �व� परामश�दाता र सामािजक 

उ�रदा�य�व ज�ता �वषयमा सेवा �लन ुपरेमा एक पटकमा बीस लाख �पैयाँ स�मको सेवा 

�ब�ध स�ालकले र सोभ�दा बढ� रकमको हकमा स�ालक स�म�तको �वीकृ�त �लई सोझै 

वाता�बाट ख�रद गन� स�कनेछ। 

(२) क�पनीलाई आव�यक पन� ईले��ो�नक �याजेट, फ�न�चर, स�टवेयर, 

�नद� िशका, माग�दश�न, बौ��क स�प�ी ज�ता मालसामान तथा अ�य सेवा ख�रद गनु� परेमा 

एक पटकमा दईु लाख �पैयाँ स�म �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� 

अ�धकार�बाट सोझै वाता�बाट ख�रद गन� स�कनछे। 
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(३) मा�थ जनुसकैु �यहोरा उ�लेख भएताप�न क�पनीलाई उपयोगी र आव�यक 

पन� अ�तरा���य �व�बाट नपेालमा बोलाई परामश� सेवा �लन ु परेमा एक पटकमा पचास 

लाख �पैयाँमा नबढाई �वीकृत बजेट र काय��मको अधीनमा रह� स�ालक स�म�तको 

�वीकृ�तमा सोझै वाता�बाट परामश� सेवा ख�रद गन� स�कनेछ। 

115= अ�य �व�धः (१) देहायको अव�थामा कुनै परामश�दातालाई यो�यताको आधारमा स�ालक 

स�म�तको �वीकृ�तमा �नय�ु गन� स�कनेछः- 

(क) कुनै काम गन� उ�च�तरको �वशेष�ता आव�यक परेमा,  

(ख) परामश� छोटो समयको ला�ग आव�यक परेमा वा परामश�दाता �नय�ु 

गन� समय �यून भएमा,  

(ग)  आव�यक काय� स�प� गन� केह� परामश�दाता मा� यो�य भएमा, वा 

(घ) परामश�दाताको छनौट गन� धेरै समय ला�ने भई समय अपया�� भएमा। 

(२) यस �व�नयम बमोिजम परामश�दाताको छनौट गदा� यो�य परामश�दातासँग 

हालसालैको वैयि�क �ववरण तथा आ�थ�क ��ताव माग गर� यस �व�नयमावल� बमोिजम 

मू�या� कन तथा �व�नयम ११२ बमोिजम वाता� गर� �व�नयम ११३ बमोिजम स�झौता 

गनु�पन�छ। 

(३) यस �व�नयम बमोिजम परामश�दाता छनौट गन� परामश�दातासँग वैयि�क 

�ववरण र आ�थ�क ��ताव माग गनु�अिघ छनौट �व�धको �नधा�रण गनु�पन�छ। 

 

प�र�छेद–८ 

ख�रद स�ब�धी अ�य �यव�था 

116= �सलब�द� दरभाउप�स�ब�धी �यव�थाः (१) क�पनीले �वीकृत काय��म र ख�रद योजना 

अनसुार पचास लाख �पैयाँ स�म लागत अनमुान भएको मालसामान तथा अ�य सेवा र 

एक करोड �पैयाँ स�म लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय� �व�तुीय ख�रद �णाल�को 

मा�यमबाट �सलब�द� दरभाउप� आ�हान गर� ख�रद गन� स�नछे। 

तर ख�रद ग�रन ुपन� काय� �व�तुीय ख�रद �णाल�मा उपल�ध नभएमा हाड� कपी 

�सलब�द� ख�रद ���या अपनाउन बाधा पन� छैन । 

(२) �सलब�द� दरभाउप� माग गनु� अिघ ख�रद गन� मालसामान, �नमा�ण काय� वा 

अ�य सेवाको �पे�स�फकेशन, गणु�तर, प�रमाण, आपू�त�का शत�, समय र अ�य आव�यक 

�ववरण �प� �पमा उ�लेख गर� �सलब�द� दरभाउप�को फारम तयार गनु�पन�छ। 

�सलब�द� दरभाउप�को फारममा क�पनीले आव�यकताअनसुार देहायका �ववरण उ�लेख 

गनु�पन�छः- 



�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ६५ औ ंस�ालक स�म�तको बैठकबाट �म�तः२०७७/०५/२६ मा �वीकृत ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

 

77 

(क) आपू�त� गनु�पन� मालसामान, स�प� गनु�पन� �नमा�ण काय� वा �दान गनु�पन� 

सेवाको �ववरण, 

(ख) �सलब�द� दरभाउप�दाताको यो�यता (�नमा�ण बाहेक), 

(ग) काय�स�पादन जमानत रा�पुन� भए सो �ववरण, 

(घ)  �सलब�द� दरभाउप� मा�य रहने अव�ध, 

(ङ)  �सलब�द� दरभाउप� फारममा दरभाउप�दाताले र�तपूव�क सह�छाप 

गरेको हनुपुन� �ववरण, 

(च) �सलब�द� दरभाउप� मू�या� कन गन� त�रका, र 

(छ) मालसामानको हकमा वारे�ट� स�ब�धी दा�य�व र �नमा�णकाय�को हकमा 

��ुट स�याउने अव�धस�मको दा�य�व। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम फारम तयार भएप�छ क�पनीले �सलब�द� 

दरभाउप� माग गदा� रा��य�तरको दै�नक प��कामा ऐनको दफा ४० को उपदफा ३ 

बमोिजम क�तीमा प�� �दनको अव�ध �दई आव�यकता अनसुार देहायका �ववरण खलुाई 

सूचना �काशन गनु�पन�छः- 

(क) �सलब�द� दरभाउप� वापत ला�ने द�तरु, 

(ख) जमानत आव�यक पन� भए सोको �क�सम, रकम र समयाव�ध, 

(ग) �सलब�द� दरभाउप� पेश गन� त�रका, 

(घ)  �सलब�द� दरभाउप� पेश गन� काया�लय वा अ�धकार�को नाम र ठेगाना, 

(ङ) �सलब�द� दरभाउप� दािखला गनु�पन� अि�तम �म�त र समय, 

(च) �सलब�द� दरभाउप� खो�ने �म�त, समय र �थान, र 

(छ) अ�य आव�यक �ववरण। 

(४) �सलब�द� दरभाउप�को कागजातमा उि�लिखत �ववरण अनसुार दईु हजार 

द�तरु �तरेको भौचर संल�न गर� �सलब�द� दरभाउप� पेश गनु�पन�छ। 

(५) दरभाउप�को फारममा �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� 

अ�धकार�को द�तखत भई छाप लागेको हनुपुन�छ। 

(६) क�पनीले �वीकृत लागत अनमुान रकमको दईु देिख तीन ��तशत स�मको 

कुनै �नि�त रकम तोक� �सलब�द� दरभाउप�को सूचनामा �सलब�द� दरभाउप� को 

जमानतको रकम उ�लेख गनु�पन�छ। �सलब�द� दरभाउप� �दने �यि�, फम�, क�पनी वा 

सं�थाले य�तो जमानत रकम नगदै वा दरभाउप� पेश गन� अि�तम �दनबाट क�तीमा 
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पचह�र �दनको मा�य अव�ध रहने गर� कुनै ब�क बाट जार� भएको ब�क जमानत (ब�क 

�यारे�ट�) �सलब�द� दरभाउप�साथ पेश गनु�पन�छ। 

(७) �सलब�द� दरभाउप�को मा�य अव�ध दरभाउप� पेश गन� अि�तम �म�तले 

प�ताल�स �दनको हनुछे। 

(८) �सलब�द� दरभाउप� पेश गन� अि�तम समय स�कए लग�ै क�पनीले 

�सलब�द� दरभाउप� आ�ानको सूचनामा तो�कएको �थानमा स�भव भएस�म �सलब�द� 

दरभाउप�दाता वा �नजको ��त�न�धको रोहवरमा �सलब�द� दरभाउप� फारम 

खो�नपुन�छ। तर �नज दरभाउप�दाता वा �नजको ��त�न�ध अनपुि�थत भएको अव�थामा 

�सलब�द� दरभाउप� खो�न बाधा पन� छैन। 

(९) उप�व�नयम (३) बमोिजम �कािशत सूचनाअनसुार तीनभ�दा कम �सलब�द� 

दरभाउप� पेश हनु आएमा दो�ो पटक पनुः सूचना �काशन गनु�पन�छ। 

(१०) उप�व�नयम (९) बमोिजम दो�ो पटक पनुः सूचना �काशन गदा� प�न 

आव�यक सं�यामा �सलव�द� दरभाउप� पेश हनु नआएमा पेश हनु आएका दरभाउप� 

म�येवाट दरभाउप� �वीकृत गन� बाधा पन� छैन। 

(११) मू�या� कन स�म�तले �सलब�द� दरभाउप�को प�र�ण र मू�या� कन गर� 

�ब�ध स�ालक सम� ��तवेदन पेश गनु�पन�छ। 

(१२) �सलब�द� दरभाउप� खोलेको �म�तबाट प�� �दन�भ� उप�व�नयम (११) 

बमोिजम मू�यांकन स�म�तबाट �सफार�स भए अनसुार �ब�ध स�ालक वा �नजबाट 

अ�धकार �ा� अ�धकार�ले उप�व�नयम (२) बमोिजमको शत� पूरा गर� लागत अनमुान �भ� 

परेको �यूनतम मू�या� �कत दरभाउप� �वीकृत गनु�पन�छ र सोको जानकार� सबै 

�सलब�द� दरभाउप�दातालाई �दनपुन�छ। 

 

(१३) उप�व�नयम (१२) बमोिजम �सलब�द� दरभाउप� �वीकृत भएको सात 

�दन�भ� क�पनीले स�बि�धत दरभाउप�दातालाई ख�रद स�झौता गन� आउन सूचना 

�दनपुन�छ। 

(१४) उप�व�नयम (१३) बमोिजमको सूचना �ा� गन� �सलब�द� दरभाउप�दाताले 

सो सूचना पाएको �म�तले सात �दन�भ� �व�नयम १३२ बमोिजम काय�स�पादन जमानत 

(परफमे�स �यारे�ट�) पेश गर� स�झौता गनु�पन�छ। 

(१५) �सलब�द� दरभाउप�दाताले उप�व�नयम (६) बमोिजमको �सलब�द� 

दरभाउप� को जमानत देहायको अव�थामा जफत हनेुछः- 

(क) छनौट भएको �सलब�द� दरभाउप�दाताले स�झौता नगरेमा, 
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(ख) �सलब�द� दरभाउप� फारममा उि�लिखत काय�स�पादन जमानत स�झौता 

गन� �याद�भ� �दन नसकेमा, वा 

(ग) �व�नयम बमोिजम तो�कएको आचरण �वप�रत काम गरेमा। 

(१६) �सलब�द� दरभाउप�स�ब�धी अ�य काय��व�ध प�र�छेद—५ मा उि�लिखत 

�यव�था बमोिजम हनेुछ। 

117= सोझै ख�रद स�ब�धी �यव�थाः (१) क�पनीले देहायको अव�थामा �नमा�ण काय�, 

मालसामान वा परामश� सेवा वा अ�य सेवा सोझै ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) दश लाख �पैयाँ स�म लागत अनमुान भएको �नमा�ण काय�, मालसामान, 

अ�य सेवा वा परामश� सेवा, 

(ख) ख�रद स�ब�धी शत� पूरा गन� �ा�व�धक द�ता वा �मता एउटा मा� 

आपू�त�कता� वा �नमा�ण �यवसायी वा परामश�दाता वा सेवा�दायकसगँ भएमा, 

(ग) ख�रद ग�रने मालसामान आपू�त� गन� अ�धकार एउटा मा� आपू�त�कता�सँग 

भएको र अ�य उपय�ु �वक�प नभएमा, 

(घ) मौजदुा मालसामान वा सेवा वा ज�डत संय��को पाट�पूजा�को ��त�थापन वा 

�व�तार गन� आपू�त�कता� वा परामश�दाता वा सेवा �दायक प�रवत�न गरेमा 

क�पनीमा रहेको मालसामान वा सेवा ��त�थापन वा �व�तार गन� नस�कने 

�ववरण �मािणत भई सा�वकको आपू�त�कता� वा परामश�दाता वा 

सेवा�दायकबाट �ो�ाइटर� �व�पको अ�त�र� मालसामान वा सेवा श�ु 

स�झौता रकमको बढ�मा पचास ��तशतले हनु आउने रकमस�मको ख�रद 

गनु� परेमा, 

(ङ) क�पनीले �व�नयम २ (ल) बमोिजमका साव�ज�नक �नकायबाट �नमा�ण 

काय�, मालसामान, अ�य सेवा वा परामश� सेवा ख�रद गनु� परेमा ‘ऐनको दफा 

४१ को उपदफा १ को (घ१)’ बमोिजम ती साव�ज�नक �नकायले 

आ�धका�रक �पमा �नधा�रण/��ताव गरेका मू�य वा दररेटमा ख�रद गन� 

स�नछे, 

यसको ला�ग �सेहो�ड बढ� भए प�न तीन वटा ��ताव आव�यक पन� 

छैन। 

(च) अ�तरा���य अ�तर सरकार� सं�थासँग सो सं�थाले तोकेको दररेटमा 

मालसामान वा सेवा ख�रद गनु� परेमा, 

(छ) �वशेष प�रि�थ�तमा ख�रद गनु� परेमा, 
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(ज) पूवा�नमुान गन� नस�कएको कारणले श�ु स�झौतामा समावेश नभएको र 

श�ु स�झौताबाट अलग गर� स�प� गन� �ा�व�धक वा आ�थ�क कारणले 

क�ठनाई हनेु भई तो�कए बमोिजमको सीमा�भ�को अ�याव�यक �नमा�ण 

काय�, मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवा ख�रद गनु� परेमा, वा 

(झ) स�बि�धत कामको ला�ग कुनै �विश� (य�ुनक) यो�यता भएको खास 

परामश�दाताको सेवा त�काल आव�यकता भएमा वा सा�वकको 

परामश�दाताबाट नै सेवा �लनपुन� अप�रहाय� कारण भएमा, 

(ञ) प�चीस हजार �पैयाँ स�मको फुटकर ख�रदमा, 

(ट) नेपालमा उ�पा�दत प��लाख �पैयाँस�मको मालसामान �य�तो 

मालसामानको उ�पादकले रा��य�तरको प��कामा सूचना �काशन गर� 

तोकेको थोक �ब�� मू�यमा, 

(ठ) आपू�त� गन� अ�धकार एउटा मा� आपू�त�कता�सँग भएको अव�थामा �य�ता 

�ो�ाइटर� मालसामान सो आपू�त�कता� वा �नजको आ�धका�रक �ब�ेता वा 

आ�धका�रक एजे�ट माफ� त सोझै ख�रद गन� स�कने, 

(ड) क�पनीलाई आव�यक पन� मालसामानको उ�पादक नेपालमा एउटा मा� 

भएमा र अ�य उपय�ु �वक�प नभएमा ख�रद गन� क�पनीको �मखुले सोह� 

�यहोरा अ�भलेख गर� उ�पादकसँग सोझै ख�रद गन� स�कने, 

(ढ) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� �वदेशी घरेल ु

उ�ोग भनी तो�क�दएको घरेल ु उ�ोगबाट उ�पा�दत प�चीस लाख 

�पैयाँस�मको मालसामान �य�तो घरेल ु उ�ोगसँग उ�ोगले तोकेको थोक 

�ब�� मू�यमा ख�रद स�झौता गर� सोझै ख�रद गन� स�कने, 

(२) क�पनीले सोझै ख�रदका ला�ग देहायको ���या अवल�बन गनु�पन�छः- 

(क) क�पनीले सोझै ख�रद गनु� पदा� आ�नो आव�यकता र गणु�तर, प�रमाण, 

आपू�त�को शत� र समय स�ब�धी �वशेष �ववरणको �लिखत �ववरण तयार 

गर� �लिखत दररेट वा ��ताव एकमा� आपू�त�कता� वा �नमा�ण �यवसायी वा 

परामश�दाता वा सेवा�दायकसँग माग गर� आव�यकतानसुार वाता� गर� ख�रद 

गन� स�नेछ। 

(ख) उप�व�नयम (१) को ख�ड (ट) मा उि�लिखत अनसुार सोझै ख�रद गदा� 

उपल�ध भएस�म नेपाल गणु�तर िच�ह �ा� मालसामान ख�रद गनु�पन�छ। 

(ग)  उप�व�नयम (१) को ख�ड (ट) र (ड) मा उ�लेख भए अनसुार सोझै 

ख�रद गन�को ला�ग �य�तो उ�पादकले आ�नो उ�पादनको ख�ुा तथा �डलर 

�ब�� मू�य सूची रा��य�तरको प��कामा �काशन गरेको हनुपुन� र 
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उ�पादकले �थानीय �डलरलाई �दए सरहको छुट ख�रद गन� क�पनीलाई 

�दएको हनुपुद�छ। 

(घ) उप�व�नयम (१) को ख�ड (ढ) अनसुार क�पनीले सोझै ख�रद गरेको 

अव�थामा �य�तो ख�रदसँग स�बि�धत उ�ोगको उ�पादन लागतको प�र�ण 

गन� वा गराउन स�नेछ। �यसर� प�र�ण गदा� लागत अ�वाभा�वक भएको 

पाईएमा �य�तो उ�ोगलाई कालो सूचीमा रा� स�क�छ। 

(ङ) उप�व�नयम (१) को ख�ड (क) मा उ�लेख भए अनसुार क�पनीले दश 

लाखस�म लागत अनमुान भएको सोझै ख�रद गदा� संभव भएस�म मौजदुा 

सूचीमा रहेका क�तीमा तीनवटा आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता 

वा सेवा �दायकबाट �लिखत �पमा दरभाउप� वा ��ताव माग गर� ख�रद 

गनु�पद�छ। 

(च) उप�व�नयम (१) को ख�ड (घ) मा उ�लेख भए अनसुारको �ोपाइटर� 

मालसामान सोझै ख�रद गदा� एक पटकमा सा�वक स�झौता मू�यको ३० 

(तीस) ��तशत मू�यस�म मा� गणु�तर र मू�यमा वाता� गर� सोझै ख�रद 

गन� स�क�छ। 

(छ) क�पनीले उप�व�नयम (१) को ख�ड (क) र (ङ) को अव�थामा बाहेक 

अ�य ख�डको अव�थामा ग�रएको सोझै ख�रदको हकमा क�पनीले �य�तो 

ख�रदको �कृ�त, कारण र आधार स�हत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, 

परामश�दाता वा सेवा �दायकको नाम खलुाई वेभसाइटमा सूचना �काशन 

गनु�पन�छ। 

118= सोझै ख�रद गनु�अिघ य�कन गनु�पन� कुराः (१) क�पनीले सोझै ख�रद गनु�अिघ देहायका 

�ववरण य�कन गनु�पन�छ:- 

(क) ख�रद गनु�पन� मालसामान भ�डारमा मौ�दात भए वा नभएको, 

(ख) ��ता�वत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायकसँग 

ख�रद स�झौता बमोिजमको काय�स�पादन गन� आव�यक यो�यता भए वा 

नभएको, 

(ग) ��ता�वत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा �दायक 

सं�थाले क�पनीले माग बमोिजम पेश गरेको ��ताव �नधा��रत �पे�स�फकेशन 

तथा �ा�व�धक गणु�तर बमोिजमको भए वा नभएको, 

(घ) ��ता�वत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा अ�य सेवा 

�दायकबाट ��ताव ग�रएको मू�य उिचत भए वा नभएको, र 
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(ङ) आव�यक सेवा वा व�त ु खास �क�समको चा�हने भए सोको आधार र 

प�ु�ाइँ। 

(२) उप�व�नयम (१) को ख�ड (घ) बमोिजमको मू�य उिचत भए नभएको 

�ववरण य�कन गन� क�पनीले बजार अ�ययन, पूव�ख�रद मू�य, लागत अनमुानको आधारमा 

दर �व�ेषण गर� ��ता�वत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा अ�य सेवा 

�दायकसँग वाता� गन� स�नछे। 

(३) यसबमोिजम ख�रद स�झौता गदा� प�ाचारको मा�यमबाट समेत गन� 

स�कनेछ।  

119= ��तयो�गता गराई �डजाईन ख�रद गन� स�नेः क�पनीलाई आव�यक पन� �डजाईन ख�रद 

गनु�पदा� �य�तो �डजाईन स�ब�धी �व�ततृ �ववरण स�हतको कागजात तयार गर� �य�तो 

कागजात अन�ुप �डजाईन ��तयो�गता गराई उपय�ु �डजाईन ख�रद गन� स�नेछ। 

प�र�छेद–९ 

घरज�गा ख�रद गन�/भाडामा �लने, सेवा करारमा �लने तथा अ�य �यव�था 

120= घरज�गा भाडामा �लने स�ब�धीः (१) क�पनीले काठमा�ड� उप�यका �भ� वा�ष�क पचास 

लाख �पैयाँ स�म र काठमा�ड� उप�यका बा�हर वा�ष�क प�� लाख �पैयाँ स�मको 

घरज�गा भाडामा �लदा क�तीमा सात �दन अव�धको सूचना रा��य�तरको दै�नक प��कामा 

�काशन गर� भाडामा �लने ��ताव माग गनु�पन�छ। �ा� ��तावम�ये उपय�ु ��तावमा 

सेवा, स�ुवधा तथा भाडा रकम स�ब�धमा घर ज�गाधनीसँग सोझै वाता� गर� �ब�ध 

स�ालक वा अ�धकार �ा� अ�धकार�को �वीकृत �लई घरज�गा भाडामा �लन स�कनेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको सूचना �कािशत गदा� देहायका �ववरण खलुाउन ु

पन�छ: - 

(क) स�बि�धत काया�लयको नाम र ठेगाना, 

(ख) घरज�गा आव�यक भएको �े� वा �थान, 

(ग)  भाडामा �लन खोजेको घरज�गाका �कृ�त, �े�फल, कोठाको स��या, 

साईज र अ�य आव�यक �ववरण, 

(घ)  क�पनीले �नधा�रण गरेको दररेटमा मा� घर भाडामा �लइने �ववरण, 

(ङ)  घरज�गा धनीले ��ताव पेश गन� त�रका र �य�तो ��तावका साथ पेश 

गनु�पन� �यूनतम �ववरण, 

(च)  ��ताव दािखला गन� �थान र अि�तम �म�त, 

(छ) घरज�गाको भाडा भ�ुानीका शत� र करक�ीको �वषय, र 
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(ज) क�पनीले उपय�ु ठानेका अ�य �ववरण। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको अव�ध�भ� दािखला भएका घरज�गा भाडामा 

�लने स�ब�धी ��ताव खोल� मू�यांकन गर� �वीकृ�तका ला�ग �ब�ध स�ालक सम� पेश 

गनु�पद�छ। 

(४) घर भाडामा �लने स�ब�धी ��ताव �वीकृत वा अ�वीकृत गन� अ�धकार 

क�पनीमा पूण� �पमा सरुि�त रहनेछ। 

(५) घर बहालमा �लन ु परेमा क�पनीको ला�ग उपय�ु ठहर भएका 

��तावम�येबाट �यूनतम दरलाई �वीकृत गनु�पन�छ। 

(६) सबैभ�दा घट� दर कबोल गरेको घरज�गाको ��ताव बमोिजमको घरज�गा 

क�पनीलाई उपय�ु नहनेु �यहोराको मू�यांकन ��तवेदन �ा� भएमा क�पनीको ला�ग 

उपय�ु घरज�गा सोभ�दा बढ� बहाल रकम ��ताव गन� ��तावदाताबाट प�न �लन 

स�कनेछ। 

(७) बहालमा �लने स�झौतामा अ�य �च�लत �यहोराको अ�त�र� देहायका �यहोरा 

समावेश गन� स�कनेछः- 

(क) क�पनीले काया�लय �योजनको ला�ग बहालमा �लने घरको स�झौता 

सामा�यतया एक पटकमा अ�धकतम दश वष�, 

(ख) क�पनी स�ालनको �न�म� आव�यक पन� ढुकुट� तथा अ�य स�ुवधा 

�नमा�ण गन� �वीकृ�त, 

(ग) स�झौता र त�प�ात ्अ��म भाडा पे�क� �दन स�कने, 

(घ) घर तथा भाडामा ला�ने स�पूण� कर �तन� दा�य�व घरधनीको रहने 

�ववरण र भाडा भ�ुान गदा� �व�मान ऐन �नयमानसुार ला�ने करकटृी गर� 

राज�व काया�लयमा दािखला गन�, र 

(ङ) स�झौताको अव�ध बाँक� छँदै घर छो�न ु वा छोडाउन ु परेमा अक� 

प�लाई अ��म सूचना �दनपुन� �वषय, �य�तो सूचना क�त अव�ध अगावै 

�दनपुन� भ�े �वषय र अ�य आव�यक �ववरण। 

(८) स�ालक स�म�तको पवू� �वीकृ�त �लई �ब�ध स�ालकले देहायको ���या 

अपनाई क�पनीको ला�ग घरज�गा ख�रद गन� स�नेछः- 

(क) क�पनीले हाल बहालमा �लएको घरज�गासँग जो�डएको ज�गा ख�रद 

गनु� परेमा स�बि�धत मालपोत काया�लयले �नधा�रण गरेको दररेट वा 

क�पनीको �वशेष�ले गरेको मू�या� कन बमोिजम वा क�पनीको ला�ग ज�गा 
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ख�रद ���या बमोिजम ग�रएको मू�या� कन रकमको आधारमा वा घरज�गा 

धनीसँग सोझै वाता� गर� कायम ग�रएको मू�यको आधारमा, 

(ख) ख�ड (क) बाहेक क�पनीको ला�ग नयाँ ज�गा ख�रद गदा� 

क�पनीलाई आव�यक पन� ज�गाको �यूनतम प�रमाण, ज�गा रहेको �थान 

वा ईलाका, ज�गामा हनुपुन� पूवा�धार (ज�गामा प�ुन उपल�ध बाटोको 

चौडाई, धारा, ब�ी, टे�लफोनको स�ुवधा पगेुको, ढल �नकास आ�दको 

�यव�था) खलुाई रा��य प��कामा �कािशत सूचना बमोिजम पेश हनु 

आएका ��तावको मू�या� कनको आधारमा, र 

(ग) क�पनीको ला�ग घर ज�गा ख�रद गन� स�ब�धमा छु�ै काय��व�ध तयार 

गर� स�ालक स�म�तले लागू गन� स�ने। 

(९) घरज�गा भाडामा �लंदा वा �दंदा मा�सक बहाल एक लाख �पैयाँ स�म �ब�ध 

स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट सोझै वाता��ारा �लन वा 

�दन स�कनेछ । 

(१०) घरज�गा भाडाको अव�ध समा� भई स�झौताको अव�ध बढाउन ु पदा� वा 

वा�ष�क भाडा व�ृ� गनु�पन� भएमा त�काल कायम रहेको बहालको बढ�मा दश 

��तशत स�म वृ�� गर� स�झौता नवीकरण तथा भाडा कायम गन� 

स�कनेछ। 

(११) क�पनीले �नमा�ण गन� आयोजनाको ला�ग आव�यक घरज�गा ख�रद गनु� 

पदा� आयोजना अवि�थत स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लयबाट ज�गा �ा�� 

ऐन, २०३४ (संशोधन स�हत) अनसुार ग�ठत मू�य �नधा�रण स�म�तले 

�नधा�रण गरेको मू�य बमोिजम ख�रद ग�रनछे। 

(१२) क�पनीले आयोजनाका ला�ग अ�थायी �पमा घरज�गा �लजमा �लन ुपरेमा 

आयोजना अवि�थत स�बि�धत िज�ला �शासन काया�लयबाट ग�ठत भाडा 

�नधा�रण स�म�तले �नधा�रण गरेको मू�य बमोिजम ख�रद ग�रनेछ। 

121= सेवा करारमा �लने स�ब�धीः (१) क�पनीले देहायको सेवा कुनै �यि�, फम�, सं�था वा 

क�पनीसँग करार गर� �लन स�नेछः-  

(क) काया�लय सरु�ा, िच�ीप� ओसारपसार, सरसफाई, टे�लफोन, �व�तु एवं 

धाराको स�ालन तथा रेखदेख, बग�चाको स�भार र रेखदेख, टाइ�पङ वा 

क��यटुर टाइप, स�टवेयर तथा हाड�वेयर मम�त, सोधपछु, �ाइ�भ�ज�ता 

क�पनीको दै�नक काय�स�ालन गन� आव�यक पन�  सेवा, 

(ख) त�काल आव�यक परेमा बढ�मा बा� म�हनास�मको ला�ग �ा�व�धक वा 

�शास�नक पदले काया�लयमा नै बसी गनु�पन� सेवा, र 
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(ग) इ�टरनेट, �वी�ट, स�ार, क�पनीको अचल स�पि�को मम�तस�भार गन� 

मम�त सेवा । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �लनपुन� सेवाको आव�यकता, �क�सम, समयाव�ध, 

गणु�तर, सेवा स�ालन �व�ध, अनमुा�नत खच� र काय��े�गत शत� तयार गर� �ब�ध 

स�ालकबाट �वीकृत गराउन ुपन�छ। 

(३) क�पनीले ��त �यि� वा ��त सेवा �दायकसँग वा�ष�क दश लाख 

�पैयाँस�मको सेवा श�ुक ला�ने सेवा वाता� गर� ख�रद गन� स�नेछ। सो रकमभ�दा बढ� 

सेवा श�ुक ला�ने सेवाको हकमा प�� �दनको सूचना रा��य�तरको दै�नक प��कामा 

�काशन गर� ��ताव माग गनु�पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको सूचनामा देहायका �ववरण खलुाउन ुपन�छः– 

(क) क�पनीको नाम र ठेगाना, 

(ख) सेवाको �कृ�त, प�रमाण, शत� र अ�य आव�यक �ववरण, 

(ग) सेवा �दान गनु�पन� �थान र अव�ध, 

(घ) ��तावदाताले ��तावसाथ पेश गनु�पन� �यनुतम कागजात र �ववरण, 

(ङ) ��ताव दािखला गनु�पन� अि�तम �म�त र �थान, 

(च) सेवा श�ुक भ�ुानीका शत� र करक�ीको �वषय, र 

(छ) अ�य आव�यक �ववरण। 

(५) क�पनीले उप�व�नयम (३) बमोिजम �याद�भ� पेश भएका ��ताव खोल� 

मू�या� कन गनु�पन�छ। 

(६) क�पनीले उप�व�नयम (५) बमोिजम ��ताव मू�या� कन गदा� उप�व�नयम 

(२) बमोिजमको काय��े�गत शत� पूरा गरेको सबैभ�दा घट� सेवा श�ुक ��ताव गन� 

��तावदाताको ��ताव �वीकृत गर� सेवा करार स�झौता गनु�पन�छ। 

(७) उप�व�नयम (६) बमोिजम �वीकृत ��तावको ��तावदाता स�झौता गन� 

नआएमा �यसप�छको सबैभ�दा घट� सेवा श�ुक ��ताव गन� ��तावदातासगँ स�झौता गन� 

स�कनेछ। 

(८) क�पनीले समयसमयमा सेवा �दायकले �दान गरेको सेवाको अनगुमन 

गनु�पन�छ। क�पनीले अनगुमन गदा� सेवा�दायकको सेवा स�तोषजनक भएको नपाएमा वा 

करार बमोिजम नभएमा सेवा �दायकलाई सेवाको �तरब�ृ� गन� सूचना �दनेछ। �यसर� 

सूचना �दंदा प�न सेवाको �तरब�ृ� नभएमा क�पनीले स�झौता र� गन� स�नेछ। 
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(९) यस �व�नयम बमोिजम क�पनीले सूचना �कािशत गर� माग गरेको ��ताव 

�वीकृत गन� अ�धकार �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�लाई हनुेछ। 

(१०) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भए ताप�न 

क�पनीको कम�चार� सेवा �व�नयमावल� बमोिजम �वीकृत दरव�द��भ� रहेका करार 

कम�चार�को हकमा सोह� �व�नयमावल� बमोिजम हनुेछ। 

122= मालसामान मम�त स�भार गन� गराउने काय��व�धः (१) क�पनीमा रहेको कुनै मालसामान 

मम�त गनु�पन� भए �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट �व�नयम २० 

को उप�व�नयम (५) बमोिजम लागत अनमुान तयार गराई �वीकृत गराउन ु पन�छ।तर 

एक लाख भ�दा घट�को लागतको मालसामान मम�त स�भार गन� �व�नयम १५ बमोिजम 

हनेुछ।  

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम लागत अनमुान �वीकृत भएप�छ क�पनीको आ�नै 

वक� शप वा मम�तके�� भए �य�तो वक� शप वा मम�तके��बाट मम�त गराउन ुपन�छ। �यसर� 

मम�त गराउँदा कुनै मालसामान, उपकरण वा पाट�पजुा� फेरबदल गनु�पन� भएमा �य�तो 

मालसामान, उपकरण वा पाट�पूजा� मौ�दातमा भए मौ�दातबाट मौ�दातमा नभए यस 

�व�नयमावल�को ���या बमोिजम ख�रद गर� �ा� गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम उपकरण वा पाट�पजुा� ख�रद गरेकोमा क�पनीले 

�य�तो मालसामान वा उपकरण िज�सी दािखला गर� “खच� भएर जाने र नजान”े अनसुार 

बग�करण गर� उपकरण वा पाट�पजुा�को अ�भलेख रा�पुन�छ र आव�यकता अनसुार 

पाट�पजुा� परुाना उपकरण वा पाट�पूजा�को ला�ग ��त�थापन ग�रएको �ववरण स�बि�धत 

�ा�व�धकबाट �मािणत गराई परुाना सामान िज�सी दािखला गनु�पन�छ। 

(४) आ�नो वक� शप वा मम�तके�� नभएमा क�पनीले यस �व�नयमावल�को ���या 

अवल�बन गर� मालसामान मम�तस�भार गराउन ुपन�छ। 

123= अमानतबाट �नमा�ण, मम�त–स�भार र सधुार स�ब�धी काय� गराउनेः (१) तीन लाख �पैयाँ 

स�मको मम�त–स�भार, साना�तना �नय�मत काय� वा सरसफाई ज�ता काय� अमानतबाट 

गराउन स�कनेछ। सो बाहेकका �नमा�ण, मम�त–स�भार तथा सधुारका काय� सामा�यतया 

अमानतबाट गराउँनहुुँदैन।  

तर यस �व�नयमावल� बमोिजम �नमा�ण काय�को ला�ग आ�ान ग�रएको �सलब�द� दरभाउप� 

वा बोलप�को सूचना बमोिजम ख�रद काय� हनु नसकेमा वा बोलप� वा दरभाउप� पेश हनु 

नआएमा बढ�मा दस लाख �पैयास�मको �नमा�ण काय� �वीकृत लागत अनमुान�भ� रह� 

अमानतबाट गराउन स�कनेछ।  

(२) क�पनीले अमानतबाट काम गनु�पदा� सो कामको ला�ग आव�यक पन� 

�ा�व�धक सेवा र �नमा�ण साम�ी यस �व�नयमावल�को ���याबमोिजम ख�रद गर� �यालामा 

काम गराउन ुपन�छ। 
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(३) यस �व�नयमावल� बमोिजम अमानतबाट �नमा�ण काय� गनु� परेमा �य�तो काम 

तीन लाख �पैयाँमा नबढाई ख�ड– ख�ड गर� �वीकृत लागत अनमुानको दररेटमा नब�न े

गर� वाता�बाट गराउन वा �नमा�ण स�ब�धी काम आव�यक �नमा�ण साम�ी उपल�ध गराई 

�याला/ठे�ामा �दन स�कनेछ। यसर� अमानतमा काय� गराउँदा क�पनीले आव�यक देखेमा 

अमानतबाट गराउनपुन� कामको रेखदेख, अनगुमन तथा �नद�शनका ला�ग उपस�म�त गठन 

गर� गराउन तथा कामको सपु�रवे�ण गन� �ा�व�धक �नय�ु गन� स�नेछ। 

(४) जनुसकैु �नमा�ण, मम�त–स�भार तथा सधुार काय� गराउनको ला�ग �वीकृत 

इि�ज�नय�रङ �इङ �डजाईन, �पेिश�फकेशन मापद�ड र दर �व�ेषणको आधारमा �थलगत 

�नर��ण र मालसामानको उपलि�ध समेतको अ�ययन गर� लागत अनमुान तयार 

गनु�पन�छ। य�तो लागत अनमुान क�पनीको �ा�व�धक कम�चार� वा बा� �वशेष�बाट तयार 

भएको हनुपुन� र अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट �वीकृत भएको हनुपुन�छ। 

(५) �वशेष प�रि�थ�त पर� त�काल �नमा�ण, मम�त–स�भार वा सधुार नगदा� थप 

हानीनो�सानी हनेु अव�था आइपरेमा स�बि�धत आयोजना �मखुले सोको ि�थ�त र कारण 

खलुाई �ब�ध स�ालकको �वीकृ�त �लई उ� काम अमानत र वाता��ारा ठे�ामा गराउन 

स�नेछ। 

(६) �नमा�ण स�झौतामा नपरेका तर थप काय� गराउनपुन� काय�को दररेट �वीकृत 

गदा� सो स�झौताको लागत अनमुान र स�झौताको कूल रकमको अनपुा�तक �हसाबले सोह� 

��तशतको आधारमा नयाँ कामको लागत अनमुान रकममा समायोिजत गर� थप कामको 

वाता��ारा स�झौता गर� थप काम गराउन स�कनेछ। 

प�र�छेद–१० 

�नण�यको पनुरावलोकन स�ब�धी �यव�था 

124= पनुरावलोकनको ला�ग �नवेदन �दन स�कनःे (१) क�पनीले ख�रद कारवाह� वा �नण�य गदा� 

कुनै ��ुट गरेको वा पालन गनु�पन� कत��य पालन नगरेको कारणबाट बोलप�दाता वा 

��तावदातालाई ��त पगेुको वा प�ुन स�ने कारण देखाई �य�तो ��ुट वा �नण�यको 

पनुरावलोकनको ला�ग मका� परेको बोलप�दाता वा ��तावदाताले �ब�ध स�ालक सम� 

�व�नयम १२५ बमोिजमको �ववरण खलुाई ऐनको दफा ४७ अनसुार �नवेदन �दन 

स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदन ख�रद स�झौता हनुभु�दा अिघका 

कारवाह�का स�ब�धमा सी�मत हनेुछ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदन बोलप�दाता वा ��तावदाताले सूचना 

पाएको सात �दन�भ� �दनपुन�छ। 
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(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदनमा क�पनीले कुनै काम गरेको वा 

नगरेको कारणले �य�तो ��ुट हनु गएको हो वा कत��यपालना नभएको हो र �य�तो 

�नण�य ऐन वा यस �व�नयमको कुन �ावधान �वपर�त छ भ�े �ववरण �प� �पमा खलुाउन ु

पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (३) बमोिजमको �याद नाघी �ा� भएको पनुरावलोकनको 

�नवेदनउपर कुनै कारवाह� हनुे छैन। 

(६) उप�व�नयम (१) बमोिजम �ा� भएको �नवेदनका स�ब�धमा छान�बन गदा� 

ख�रद कारवाह�मा कुनै ��ुट वा पालना गनु�पन� कत��य पालना नगरेको वा �नण�य कानून 

�वपर�त देिखएमा �ब�ध स�ालकले ख�रद कारवाह� �नल�बन गर� सो �नवेदन �ा� भएको 

प�� �दन�भ� कारण खलुाई �लिखत �नण�य गनु�पन�छ। 

(७) उप�व�नयम (६) बमोिजमको �नण�यमा सो ख�रद कारवाह� कसर� अगा�ड 

बढाउने भ�े �ववरणसमेत उ�लेख भएको हनुपुन�छ। 

(८) ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को �योजनको ला�ग दईु करोड �पैयाँ 

भ�दा कम लागत अनमुान भएको ख�रदको हकमा पनुरावलोकन स�म�त सम� �नवेदन �दन 

स�कने छैन। 

125= पनुरावलोकनको �नवेदनमा खलुाउनपुन� कुराः (१) ऐनको दफा ४९ बमोिजम 

पनुरावलोकनको ला�ग �व�नयम १२४ बमोिजमको �नवेदनमा देहाय बमोिजमका �ववरण 

खलुाई �नवेदन �दनपुन�छः- 

(क) �नवेदकको नाम, ठेगाना, टे�लफोन न�बर, ईमेल ठेगाना, दरभाउप� वा बोलप� 

सं�या र �नवेदन �दनपुन� त�यगत तथा कानूनी आधार, 

(ख) संग�ठत सं�थाको तफ� बाट �नवेदन �दइने भए �यसर� �नवेदन �दन अ�धकार 

�दान ग�रएको कागजात, 

(ग) ख�रद कारवाह�को संि�� �ववरण, 

(घ) ख�रद स�झौता भइसकेको भए �य�तो स�झौता गन� आपू�त�कता�, �नमा�ण 

�यवसायी, परामश�दाता वा सेवा �दायक र स�झौता �म�त, 

(ङ) �नवेदकको बोलप� वा ��ताव छनौट हनुपुन� र �नजसँग ख�रद स�झौता 

हनुपुन� त�यगत तथा कानूनी आधार, 

(च) ख�रद स�झौता गन�ले �य�तो स�झौता गन� नपाउने त�यगत तथा कानूनी 

आधार, 
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(छ) �नवेदकको सा�पि�क (�ो�ाइटर�), �यापा�रक र अ�य गो�य जानकार� सरु�ा 

गन�को ला�ग पनुरावलोकन स�म�तले कुनै �वशेष उपाय ग�र�दनपुन� भए �य�तो 

�वशेष उपाय, 

(ज) ख�रद स�झौता नभएको कारणले �नवेदकलाई भएको वा प�ुन स�ने 

वा�त�वक हानीनो�सानी, र 

(झ) स�ब� कागजातको ��त�ल�प। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदनको साथ �नवेदकले आफूले गरेको दावी 

प�ु� गन� कागजातको ��त�ल�प संल�न गनु� पन�छ । �य�तो कागजात �नजसँग हनु नस�ने 

�कृ�तको भएमा �नजले �य�तो कागजात स�बि�धत क�पनीबाट िझकाई पाउन 

पनुरावलोकन स�म�त सम� अनरुोध गन� स�नेछ ।  

�प�ीकरणः “पनुरावलोकन स�म�त” भ�ाले ऐनको दफा ४८ को उपदफा (१) 

बमोिजम ग�ठत स�म�त स�झन ुपछ� । 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदनमा उि�लिखत �वषयका स�ब�धमा 

�नवेदकले पनुरावलोकन स�म�त सम� सनुवुाई गराउन चाहेमा सो स�ब�धी कारण र 

आधार �य�तो �नवेदनमा खलुाउन ुपन�छ । 

126= जमानत रा�पुन�ः (१) ऐनको दफा ५० बमोिजम �नवेदन �दने �नवेदकले बोलप� वा 

��तावमा आफूले कबोल गरेको रकमको एक ��तशतले हनु आउने रकम बराबरको 

नगद रकम वा क�तीमा न�बे �दन मा�य अव�ध भएको बै� जमानत पेश गनु� पन�छ । 

(२) पूव�यो�यता वा �ा�व�धक ��ताव ज�ता मू�य नख�ुने �कृ�तका ��तावको 

मू�या�न उपर पनुरावलोकन स�म�त सम� �नवेदन �दन ुपदा� पूव�यो�यता ��तावको हकमा 

�व�नयम ५५ को उप�व�नयम (१) को अधीनमा रह� तो�कएको एकम�ु रकम र �ा�व�धक 

��तावको हकमा बोलप� जमानतको दश ��तशतले हनेु रकम बराबर जमानत रा� ु

पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको नगद रकम वा बै� जमानत पेश नभएमा 

पनुरावलोकन स�म�तले आफू सम� परेको �नवेदन उपर कारबाह� गन� छैन ।  

(४) ऐन र यस �व�नयमावल� बमोिजम �नण�य गदा� �नवेदन दाबी पगुेमा 

पनुरावलोकन स�म�तले �य�तो जमानत रकम �नण�य भएको �म�तले सात �दन�भ� 

�नवेदकलाई �फता� गनु� पन�छ ।  

127= पनुरावलोकनको �नवेदन पठाउने त�रकाः (१) �ब�ध स�ालक वा पनुरावलोकन स�म�त 

सम� पनुरावलोकनको ला�ग �दने �नवेदन बोलप�दाता वा ��तावदाता आफैले बझुाउन 

वा बोलप� कागजातमा तो�कएको आ�धका�रक ईमेलबाट वा �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट 

पठाउन स�नेछ ।  
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(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ईमेल वा �व�तुीय ख�रद �णाल�बाट पठाईएको 

�नवेदन ऐन वा यस �व�नयमावल�मा तो�कएको समयाव�ध�भ� पनुरावलोकन स�म�त सम� 

नपगेुमा �य�तो �नवेदन उपर कुनै कारबाह� हनेु छैन । 

(३) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम पनुरावलोकनको �नवेदन परेको जानकार� 

�ा� गरेप�छ पनुरावलोकन स�म�तले �नण�य न�दए स�म ख�रद स�झौता रो�ा रा� ुपन�छ। 

128= जानकार� तथा ��त��यामा उ�लेख गनु�पन�ः (१) ऐनको दफा ५० को उपदफा (३) 

बमोिजम क�पनीले पनुरावलोकन स�म�तलाई �दने जानकार� तथा ��त��यामा 

पनुरावलोकनको �नवेदनमा ग�रएको दावी स�ब�धी त�यगत �ववरण, ख�रद कारबाह�को 

कानूनी आधार र स�व� कागजातको ��त�ल�प संल�न गनु� पन�छ ।  

(२) पनुरावलोकन स�म�तले क�पनीलाई ख�रदसँग स�बि�धत कागजात म�ये 

उपय�ु कागजात वा �यसको कुनै अंश पेश गन� आदेश �दन स�नछे ।  

(३) पनुरावलोकन स�म�तले आव�यक ठानमेा पनुरावलोकनको �नवेदन न�दने 

बोलप�दाता वा ��तावदातालाई समेत स�व� कागजात र �माण पेश गन� अनमु�त �दन 

स�नेछ । 

129= पनुरावलोकन स�ब�धी सनुवाई र �नण�यः (१) पनुरावलोकन स�म�तले �नवेदक र क�पनी 

दवैुलाई ब�ुन आव�यक ठानेमा क�पनीले �व�नयम १२८ बमोिजमको जानकार�, ��त��या 

र कागजात पेश गरे प�छ ब�ुन स�नेछ । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ब�ुन ु परेमा पनुरावलोकन स�म�तले स�बि�धत 

प�लाई अव�ध तोक� उपि�थत हनु सूचना गनु� पन�छ । 

(३) पनुरावलोकन स�म�तले यस �व�नयम बमोिजमको कारबाह�को अ�भलेख रा� ु

पन�छ र �य�तो अ�भलेखको ��त�ल�प स�बि�धत प�ले �च�लत कानून बमोिजम ला�ने 

द�तरु �तर� �लन स�नछे ।  

130= उजरु� स�ब�धी �नण�यको अ�भलेखः पनुरावलोकनको स�ब�धमा क�पनी वा पनुरावलोकन 

स�म�तबाट भएको �नण�य र �य�तो �नण�यको स�ब�धमा अपनाइएको उपचारा�मक 

कदमह�को अ�भलेख क�पनीले रा�पुन�छ। 

प�र�छेद–११ 

ख�रद स�झौता स�ब�धी �यव�था 

131=  ख�रद स�झौता र सोको शत�ः (१) फुटकर ख�रद बाहेक अ�य ख�रद गदा� यस �व�नयम 

बमोिजम �ब�ध स�ालक वा �नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� माफ� त ख�रद स�झौता 

गनु�पन�छ।  

(२) �व�नयम ८६ को उप�व�नयम (१) बमोिजम �वीकृत बोलप�को स�बि�धत 

बोलप�दातालाई प�� �दन�भ� ख�रद स�झौता गन�को ला�ग ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� 
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कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा मा�) तथा �व�नयम १३२ बमोिजम काय� 

स�पादन जमानत दािखला गन� सूचना �दन ुपन�छ ।  

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको अव�ध �भ�  स�बि�धत  बोलप�दाताले  तो�कए 

बमोिजमको ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा 

मा�) तथा काय�स�पादन जमानत दािखला गर� स�झौता गन� आएमा ख�रद स�झौता 

गनु�पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (२) बमोिजमको अव�ध �भ� ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� कागजातमा 

आव�यक पन� बोलप�को हकमा मा�) तथा काय�स�पादन जमानत दािखला गर� 

बोलप�दाता स�झौता गन� नआएमा �नजको बोलप�को जमानत रकम जफत गर� सोभ�दा 

लग�ैप�छको अक� �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा �भाव�ाह� बोलप�दाताको 

बोलप� �वीकृत गर� �नजलाई ख�रद स�झौता गन� आउन सूचना �दन ुपन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजमको बोलप�दाता प�न ‘लाईन अफ �े�डट’ (बोलप� 

कागजातमा आव�यक पन� बोलप�को हकमा मा�) तथा काय�स�पादन जमानत दािखला 

गर� ख�रद स�झौता गन� नआएमा �यसप�छको �यूनतम मू�या� �कत सारभतू �पमा 

�भाव�ाह� बोलप�दाताको बोलप� �मशः �वीकृत गर� �नजलाई ख�रद स�झौता गन� 

आउन सूचना �दन ुपन�छ। 

(६) उप�व�नयम (१) बमोिजको ख�रद स�झौतामा बोलप� स�ब�धी कागजात, ��ताव 

स�ब�धी कागजात वा �सलब�द� दरभाउप� स�ब�धी फारममा उि�लिखत शत� समावेश 

गनु�पन�छ। �य�ता शत� स�झौताको �कृ�त अनसुार देहाय बमोिजम हनु स�नेछनः्– 

(क) ख�रद स�झौताका प�को नाम र ठेगाना, फोन र स�झौता काया��वयनको 

ला�ग स�पक�  रा� े�यि�, 

(ख) ख�रद स�झौताको काय��े�, 

(ग) ख�रद स�झौतामा रहेका �लखतको �ववरण र �ाथ�मकताको �म, 

(घ) काय�स�पादन ता�लका, 

(ङ) आपू�त� समय, काय�स�पादन गनु�पन� समय वा �याद थप गन� स�कने वा 

नस�कने �यव�था, 

(च) ख�रद स�झौताको रकम वा सो �नधा�रण गन� त�रका, 

(छ) मालसामान, �नमा�ण काय� वा सेवा �वीकार हनुे शत�, 

(ज) पे�क� भ�ुानी, �वदेशी म�ुाको भ�ुानी लगायत भ�ुानीका शत� र त�रका, 

(झ) काब ुबा�हरको प�रि�थ�त (फोस� मेजर), 

(ञ) मू�य समायोजन गन� स�कने भए सोको �यव�था, 
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(ट) ख�रद स�झौता संशोधन र भे�रएसन आदेश जार� गन� स�कने भए सोको 

�यव�था, 

(ठ) बीमा आव�यक भएमा सो स�ब�धी �यव�था, 

(ड) आव�यक पन� जमानत, 

(ढ) �नधा��रत अव�धमा काय�स�पादन हनु नसकेबापतको पूव��नधा��रत ��तपू�त� 

(�लि�वडेटेड �ामेजेज), 

(ण) �नधा��रत अव�धभ�दा अगा�ड नै काय�स�पादन भएमा �दने बोनस स�ब�धी 

�यव�था, 

(त) ख�रद स�झौता र� गन� स�ने �यव�था, 

(थ) सव–क��या�ट गन� स�कने वा नस�कने �यव�था, 

(द) �ववाद समाधानको संय��, र 

(ध) लागू हनेु कानून। 

(७) �व�नयम ३९ को उप�व�नयम (५) बमोिजमका दईु करोड �पैयाँभ�दा बढ�को �नमा�ण 

काय� तथा बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भए बमोिजमका मालसामान 

वा परामश�सँग स�बि�धत खर�द स�झौता गदा� �वीकृत भएको बोलप�दाता वा 

��तावदाताले क�पनीले बोलप� स�ब�धी कागजातमा तो�क�दएको रकम र ढाँचामा 

बािण�य ब�कबाट जार� भएको �े�डट लाईन स�ुवधा �ा� भएको लाईन अफ �े�डट पेश 

गनु�पन�छ। 

132= स�झौता गन� काय�स�पादन जमानत पेश गनु�पन�ः (१) �वीकृत बोलप�को बोलप�दाताले 

काय�स�पादन जमानत पेश गदा� बोलप� स�ब�धी कागजातमा उ�लेख भएको ढाँचामा 

तो�कएको �याद�भ� बािण�य ब�कबाट जार� भएको काय�स�पादन जमानत वा जमानत 

बराबरको रकम क�पनीले तोकेको ब�क खातामा नगद ज�मा गर� सोको स�ल �न�सा 

पेश गनु�पन�छ। 

(२) �यूनतम मू�यां�कत सारभतू�पमा �भाव�ाह� बोलप�दाताले उप�व�नयम (१) 

बमोिजम काय�स�पादन जमानतको रकम पेश गदा� ऐन को दफा २७ को उपदफा ४ 

अनसुार लागत अनमुान भ�दा प�� ��तशतस�म घट� अ� क कबोल गरेको भए कबोल 

अ� कको पाँच ��तशत र लागत अनमुानको प�� ��तशत भ�दा बढ� घटेर कबोल गरेको 

भए प�ध ��तशत भ�दा ज�त रकमले घट� कबोल गरेको छ सोको पचास ��तशतले हनु 

आउने रकम कबोल अ� कको पाँच ��तशतमा थप गर� काय�स�पादन जमानत बापत 

दािखला गनु�पन�छ। 
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(३) ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक उप�व�नयम (१) 

बमोिजमको काय�स�पादन जमानतको मा�य अव�ध �य�तो स�झौतामा उि�लिखत 

मालसामान आपू�त� वा ह�ता�तरण गनु�पन� अि�तम अव�ध वा ��याभ�ूत (वारे�ट�) को अव�ध 

वा �नमा�ण काय�को ��ुट स�याउने दा�य�व (�डफे�ट लाई�ब�ल�टज) को अव�धभ�दा 

क�तीमा एक म�हना बढ� अव�धको हनुपुन�छ। 

(४) �वदेशी ब�कले जार� गरेको काय�स�पादन जमानत नेपालमा �थापना भएको कुनै 

बािण�य ब�क ले ��त ��याभ�ूत (काउ�टर �यारे�ट�) गरेको भएमा मा� मा�य हनेुछ। 

(५) देहायका अव�थामा काय�स�पादन जमानत जफत गर� क�पनीको कोषमा 

ज�मा गनु�पन�छः— 

(क) ख�रद स�झौता बमोिजमको काय�स�प� गन� नसक� ख�रद स�झौता अ��य 

भएको अव�थामा, 

(ख) �नमा�ण काय�को ��ुट स�याउने अव�ध�भ� ख�रद स�झौता बमोिजम ��ुट 

नस�याएमा वा मालसामान आपू�त�को वारे�ट� अव�ध�भ� ख�रद स�झौता 

बमोिजम दा�य�व पूरा नगरेमा। 

133= स�झौता काया��वयन स�ब�धी �यव�थाः (१) क�पनीले ख�रद स�झौता काया��वयन गन� 

आव�यकतानसुार देहाय बमोिजमको काम गनु�पन�छः— 

(क) ख�रद स�झौता स�प� भएप�छ स�बि�धत आपू�त�कता�, परामश�दाता, 

सेवा�दायक वा �नमा�ण �यवसायीसँग आव�यक भए बैठक (पो� �बड 

क��े�स) गन�, 

(ख) स�झौता काया��वयन स�ब�धी काय�योजना र काय�ता�लका तयार गन�, 

(ग) स�झौताको शत� बमोिजम समय�भ�ै ��ततप� खो�ने �यव�था गन�, 

(घ) आव�यकताअनसुार स�झौता काया��वयन टोल� गठन गन�, 

(ङ) ख�रद स�झौता काया��वयनको �ग�त अनगुमन गन� र गणु�तर प�को 

�नर��ण र प�र�ण गन�, 

(च) �नमा�ण �यवसायीलाई �नमा�ण�थल िज�मामा �दने र सो �थलस�म पहुँचको 

�यव�था �मलाउने, ख�रद स�झौताको हेरफेर, भे�रएशन आदेश, मू�य 

समायोजन, ख�रद स�झौता �नल�बन वा अ�त, काय�स�प� �माणीकरण, 

भ�ुानी आ�दको �यव�थापन गन�, 

(छ) �नमा�ण र मम�त काय�को हकमा क�पनीले सोझै ख�रद/दरभाउप�/बोलप� गन� 

अव�थामा सो काय�को ला�ग स�बि�धत आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा 
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�दायक वा �नमा�ण �यवसायी छनौट गनु�पदा� आव�यकताअनसुार �ा�व�धक 

जनशि� �यव�था गन�, 

(ज) क�पनी र आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा �नमा�ण �यवसायीबीच 

कुनै �ववाद उ�प� भएमा स�झौतामा उ�लेख भएबमोिजम �ववाद समाधान 

गन�, स�झौता उ�लंघन भएमा स�झौतामा उि�लिखत �यव�थाअनसुार 

कारबाह� अिघ बढाउने, 

(झ) बजेट र लागत लेखा (क�ट एकाउि�टङ) का प�लगायत स�झौता 

काया��वयनको �व�ीय प�को �यव�थापन गन�,  

(ञ) स�झौता काया��वयनसँग स�बि�धत कागजात �सल�सलाब� र �यवि�थत ढ�ले 

रा�े, 

(ट) स�पादन भएका काम �वीकृत गन�, र 

(ठ) स�झौता काया��वयनको आव�धक ��तवेदन पेश गन�। 

(२) ख�रद स�झौता काया��वयनको सपुर�वे�ण गन� अ�धकार�ा� अ�धकार�ले 

आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा �नमा�ण �यवसायीको ख�रद स�झौतामा 

उि�लिखत अ�धकारमा ��तकूल असर नपन� गर� न�सा, �पे�स�फकेशन र ख�रद 

स�झौताका शत� अनसुार ख�रद स�झौता काया��वयन भए नभएको सपु�रवे�ण गन� 

स�नेछ। 

(३) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न ख�रद स�झौता 

बमोिजम काय� स�पादन नगरेमा र साव�ज�नक �हतको ला�ग स�ुव�ताको आधारमा 

क�पनीले ख�रद स�झौता अ��य गन� स�नछे। 

134= ख�रद स�झौतामा संशोधनः कामको आधारभतू �कृ�त वा �े� प�रवत�न नहनुे गर� दवैु 

प�को �लिखत सहम�तबाट ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएको बाहेक ख�रद 

स�झौतामा संशोधन गन� स�कनेछ। तर �व�नयम १४० बमोिजम भे�रऐशन आदेश जार� 

गदा� वा �व�नयम १४१ बमोिजम मू�य समायोजन (�ाइस एडज�मे�ट) गदा� ख�रद 

स�झौतामा संशोधन गनु�पन� छैन। 

135= बीमा गराउनपुन�ः (१) ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक दश लाख 

�पैयाँभ�दा बढ� रकमको �नमा�ण, मम�त–स�भार र सधुारस�ब�धी ख�रद काय�को स�झौता 

गरेको �म�तले सात �दन�भ� �नमा�ण �यवसायीले स�झौताका कागजातमा उ�लेिखत 

�ववरणका आधारमा काया�र�भ हनेु �म�तदेिख मम�त अव�धस�मको ला�ग देहायका �ववरण 

अनसुार जोिखम बीमा गराई �बमा गरेको �माण पेश गनु�पन�छः- 

(क) �नमा�ण साम�ी, �योग ग�रने मेिशन, औजार वा �ला�टलगायत �नमा�णकाय�को 

पूण� ��त�थापन खच�, 
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(ख) पेशागत श�ुक �नमा�ण काय�को कुनै भाग भ�काउन, हटाउन तथा कुडाकक� ट 

वा खेर गएको साम�ी हटाउनको ला�ग ला�ने खच� लगायत हा�न वा 

नो�सानी भए बापत हनेु खच� वा सोस�ब�धी आनषुा��क खच� समे�नको 

ला�ग ख�ड (क) बमोिजमको ��त�थापन खच�को प�� ��तशत रकम वा 

ख�रद स�झौतामा उ�लेख भएबमोिजमको अ�त�र� रकम,  

(ग) �नमा�ण �यवसायीले �नमा�ण�थलमा �याएको आ�नो उपकरण र अ�य व�तकुो 

�नमा�ण �थलमा ��त�थापन गन� ला�ने पया�� रकम, र  

(घ) क�पनीले �नमा�ण �यवसायीलाई �नमा�ण�थल िज�मा �दएको �म�तदेिख 

ह�ता�तरण �माणप� जार� ग�रने �म�तस�म �नमा�ण काय�को कुनै ख�ड वा 

अंशमा उप�व�नयम (२) मा उ�लेख भएको कारणबाहेक अ�य जनुसकैु 

कारणबाट हनेु सबै हानीनो�सानी। 

(ङ) �नमा�ण �यवसायीको देहायका दा�य�व हनेुछनः्- 

(अ) �नमा�ण �यवसायीले ��ुट स�याउन े दा�य�व रहेको अव�धमा आ�नो 

दा�य�व पालना गन� �ममा भएको हानीनो�सानी, र 

(आ) ��ुट स�याउने दा�य�वको अव�ध �ार�भ हनुअुिघ उ�प� भएको कुनै 

कारणबाट ��ुट स�याउने दा�य�वको अव�धमा भएको हानीनो�सानी। 

(२) यस �व�नयममा अ�य� जनुसकैु �ववरण लेिखएको भएताप�न �नमा�ण 

�यवसायीले उप�व�नयम (१) को ख�ड (घ) बमोिजमको बीमाबाट देहायको 

कारणबाट भएको हानीनो�सानी वा ��तको ला�ग दा�य�व बहन गनु�पन� छैनः–  

(क) य�ु, श�तुा वा आ�मण, 

(ख) �व�ोह, �ाि�त, �व�लव वा सै�नक शासन वा गहृय�ु, 

(ग) �वक�रणको फैलावट, आण�वक इ�धनको �वक�रण वा आण�वक 

इ�धनको �वलनबाट उ�प� आण�वक फोहर वा �वक�रणय�ु �वषा�द 

�व�फोट वा अ�य हा�नकारक त�वको �व�फोट वा आण�वक संयोजन वा 

सोको आण�वक अंशको �दषुण, र 

(घ) �व�नक वा ती� �व�नक ग�तमा उ�ने हवाइजहाज वा हवाइय���ारा 

�सिज�त वायकुो चाप। 

(३) ख�रद स�झौतामा अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक �नमा�णकाय� गदा� वा 

�यसमा रहेको कुनै ��ुट सधुार गदा� भएको वा �य�ता काय�को प�रणाम�व�प 

भएको देहायको हानीनो�सानी बापतको ��तपू�त�को दावी र �य�तो दावीस�ब�धी 

कारबाह� गदा� लागेको खच� तथा द�तरु �नमा�ण �यवसायीले �यहोनु� पन�छः- 
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(क) कुनै �यि�लाई चोटपटक लागेमा वा �नजको म�ृय भएमा, वा  

(ख) �नमा�ण काय�मा बाहेक काय�स�ालन र स�प�को �सल�सलामा कुनै 

स�पि�मा भएको हानीनो�सानी। 

(४) मालसामान ख�रदमा �स.आई.पी. (�या�रज ए�ड इ�सोरे�स पेड टु) 

मू�यको क�तीमा एक सय दश ��तशत रकम बराबरको गोदामदेिख गोदामस�म 

य�ु, ह�ताल र आगजनी समेतको सब जोिखम �यहोन� गर� बीमा गराउन ुपन�छ। 

(५) परामश� सेवा ख�रदमा परामश�दाताले स�झौता गरेको तीस �दन �भ� 

स�झौताको कूल रकमको सबै �क�समका जोिखम �यहोन� गर� क�पनीलाई �नशत� 

भ�ुानी हनेु पेशागत दा�य�व बीमा (�ोफेसनल लाय�ब�ल�ट इ�सोरे�स) गराउन ु

पन�छ। 

(६) स�झौताका शत� अनसुार बीमा गराउन ु पन� तथा क�पनीको �लिखत 

�वीकृ�त�बना बीमाका शत�मा कुनै प�रवत�न गन� स�कने छैन। 

(७) यस �व�नयममा उि�लिखत �ावधानको ��तकूल हनेुगर� बीमाको शत�मा 

प�रवत�न गन� �वीकृ�त �दएको कारणले हानी नो�सानी हनु पगेुमा �यसको 

िज�मेवार� �य�तो �वीकृ�त �दने काय�मा संल�न कम�चार� र �ब�ध स�ालकको 

हनुछे। 

136= पे�क� भ�ुानी र फ��ट गन� �यव�थाः (१) ऐनको दफा ५२क मा �यव�था भए 

बमोिजम क�पनीले ख�रद स�झौता प�ात आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा सेवा 

�दायकबाट अ��म ब�क जमानत �लई म�ुय अ�भवृ�� कर बाहेकको ख�रद स�झौता 

रकमको बढ�मा बीस ��तशत स�म पे�क� �दन स�नेछ । 

तर य�तो पे�क� प�हलो पटकमा ख�रद स�झौता रकमको पाँच ��तशतमा नब�ने 

गर� र बाँक� रकम �क�ताब�द�मा ख�रद स�झौता रकमको पाँच पाँच ��तशतका दरले 

काय� �ग�तका आधारमा अ�धकतम ख�रद स�झौता रकमको बीस ��तशतमा नब�ने गर� 

�दन स�कनेछ । पे�क� स�ब�धी शत� बोलप� वा ��ताव स�ब�धी कागजातमा उ�लेख 

गनु� पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �दइएको पे�क� रकम ज�मा भएको क�पनीको 

खाता र खच�को �योजन ख�ुने मा�सक �ववरण आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा सेवा 

�दायकले क�पनीलाई �नय�मत �पमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(३) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजमको पे�क� �दँदा जमानत आपू�त�कता�, 

�नमा�ण �यवसायी वा सेवा�दायकबाट पे�क� बराबरको रकम खा�न े गर� जमानत 

�लनपुन�छ। स�झौता बमोिजम आपू�त�कता� वा �नमा�ण �यवसायी वा सेवा�दायकले काम 

नगरेमा क�पनीको अनरुोधमा क�पनीलाई भ�ुानी हनेु गर� वािण�य बै�बाट जार� भएको 
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बै� जमानत वा �वदेशी बै�ले जार� गरेको जमानत भए नेपाल�भ�को वािण�य बै�ले ��त–

��याभ�ूत (काउ�टर �यारे�ट�) �लई पे�क� �दनपुन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको ब�क जमानतको मा�य अव�ध ख�रद स�झौताको 

अि�तम �म�त भ�दा क�तीमा एक म�हना बढ� अव�धको हनुपुन�छ। 

(६) क�पनीले उप�व�नयम (२) बमोिजम �दएको पे�क� रकम ख�रद स�झौतामा 

उ�लेख भएबमोिजम ��येक र�नङ �बल वा अ�य �बल �बजकबाट क�ा गनु�पन�छ।साथै 

क�ा ग�रएको पे�क� रकम बराबरको उप�व�नयम ३ बमोिजमको ब�क जमानतको रकम 

समेत फुकुवा गन� स�कनेछ।  

(७) आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताले ख�रद स�झौता 

बमोिजमको काम �य�तो स�झौतामा उि�लिखत समयाव�ध�भ� स�पादन नगरेको कारणले 

यस �व�नयम बमोिजमको पे�क� फ��ट हनु नसकेमा क�पनीले उप�व�नयम (३) 

बमोिजमको ब�क जमानतको रकम स�बि�धत ब�कबाट �ा� गर� प�ेक� फ��ट गनु�पन�छ 

र �नजबाट �य�तो प�ेक� रकमको सयकडा दश ��तशत �याजसमेत असलुउपर गनु�पन�छ। 

(७) क�पनीले ��ततप��ारा मालसामान िझकाउँदा क�पनीमा मालसामान �ा� भई 

�ा�ब�धक चेकजाँच स�प� भएको �म�तले तीस �दन�भ� ��ततप� खोलेको पे�क� रकम 

फ��ट गनु�पन�छ। 

(८) मालसामान उपल�ध गराउने स�बि�धत आपू�त�कता�बाट मालसामान उपल�ध 

हनु नसकेकोमा वा मालसामान उपल�ध गराउने �नधा��रत समय�भ� मालसामान �ा� हनु 

नसकेमा साधारणतया ��ततप� र� गनु�पन�छ र सोबापत ब�कमा ज�मा भएको रकम �फता� 

�लई ��ततप� खोलेको पे�क� रकम फ��ट गनु�पन�छ। 

137= मालसामानको �नर��ण र �वीकृ�तः (१) क�पनीले आपू�त� ग�रएको मालसामान स�झौतामा 

उि�लिखत �ा�व�धक �पे�स�फकेशन र गणु�तर बमोिजमको भए नभएको �नर��ण वा 

प�र�ण गनु� गराउन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �नर��ण वा प�र�ण गदा� गराउँदा मालसामान 

�नर��ण वा प�र�ण ख�रद स�झौतामा उि�लिखत काय��व�ध बमोिजम गनु�पन�छ। �य�ता 

काय��व�ध प�न नभए क�पनीले उपय�ु स�झेको काय��व�ध बमोिजम गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) को �योजनको ला�ग अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �य�तो 

�नर��ण वा प�र�ण गन� �योजनका ला�ग स�बि�धत मालसामान स�ब�धी �व� वा �व�ह� 

रहेको एक स�म�त गठन गन� स�नेछ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको अ�धकार� वा स�म�तले आपू�त� ग�रएका 

मालसामान �नर��ण वा प�र�ण गदा� �य�तो मालसामानको नमनुा र �विश�ता �सलब�द� 

गर� राखेको भए �य�ता नमनुा र �विश�ता बमोिजम जाँच गर� ��तवेदन पेश गनु�पन�छ। 

उ� ��तवेदन अनसुार नमनुा र �विश�ता बमोिजम भएका मालसामान �ब�ध स�ालक वा 
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�नजबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �वीकृत गनु�पन�छ तथा नमनुा र �विश�ता बमोिजम 

नभएका मालसामान आपू�त�कता�लाई नै �फता� गनु�पन�छ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम �नर��ण वा प�र�ण गदा� आव�यकता अनसुार 

मालसामान वा सोको नमनुा छनौट गर� �नर��ण वा प�र�ण गन� स�कनेछ। 

(६) �नर��ण वा प�र�ण गन� अ�धकार� वा स�म�तले उप�व�नयम (४) र (५) 

बमोिजम �नर��ण वा प�र�ण ग�रसकेप�छ �वीकृत र अ�वीकृत मालसामानको �ववरण 

उ�लेख गर� �नर��ण ��तवेदन तयार गनु�पन�छ। �य�तो ��तवेदनमा जाँच भएको 

मालसामानको नाम, प�र�ण ��तशत, �पे�स�फकेशन, �नर��ण वा प�र�णको प�रणाम 

उ�लेख गनु�पन�छ र �य�तो ��तवेदनलाई क�पनीले ख�रद कारबाह�को अ�भलेखको �पमा 

रा�पुन�छ। 

(७) यस �व�नयम बमोिजम मालसामान �नर��ण वा प�र�ण गदा� �नर��ण वा 

प�र�ण गन� अ�धकार� वा स�म�त र आपू�त�कता�बीच कुनै �ववाद उ�प� भएमा �य�तो 

�ववाद ख�रद स�झौतामा उ�लेख भएको �ववाद समाधानको ���या बमोिजम समाधान 

गनु�पन�छ। 

138= अ�वीकृत मालसामानको �ललाम �ब�� तथा रकम असूल� गन�ः (१) �व�नयम १३७ को 

उप�व�नयम (४) बमोिजम अ�वीकृत मालसामान आपू�त�कता�ले त�काल �फता� नलगे ख�रद 

स�झौतामा तो�कएको समयाव�ध�भ� �य�तो मालसामान उठाइ�फता� लैजान र सोको स�ा 

�पे�स�फकेशन बमोिजमको सामान आपू�त� गन� क�पनीले आपू�त�कता�लाई �लिखत जानकार� 

�दनपुन�छ। सोको जानकार� रा��य दै�नक प��कामा सूचना �कािशत गर� �दन स�कनेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम आपू�त�कता�ले मालसामान �फता� नलगेमा क�पनीले 

�य�तो मालसामान यस �व�नयम बमोिजम �ललाम �ब�� गन�छ। उ� मालसामान भ�डारण 

गन� लागेको खच�, �यसस�ब�धी अ�य खच�, पे�क� बाँक� रकम, पूव��नधा��रत ��तपू�त� र 

आपू�त�कता�ले क�पनीलाई �तनु�पन� अ�य कुनै रकम भए सो रकमसमेत �ललाम �ब�� 

मू�यबाट क�ा गर� बाँक� रहेको रकम आपू�त�कता�लाई �फता� गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको �ललाम �ब��बाट �ा� भएको रकम समेतबाट 

असलु हनु नसकेको रकम आपू�त�कता�बाट �च�लत कानून बमोिजम सरकार� बाँक� सरह 

असलु उपर ग�रनेछ। 

139= काय� �वीकार ��तवेदनः (१) क�पनीले स�प� भएको �नमा�ण काय�, आपू�त� ग�रएको 

मालसामान वा �दान ग�रएको परामश� सेवा वा अ�य सेवा �वीकादा� सो को ��तवेदन 

तयार गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �ववरण उ�लेख हनु 

पन�छः- 

(क) ख�रद स�झौता स��या, 
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(ख) स�प� भएको �नमा�ण काय�, �ा� भएको मालसामान वा परामश� सेवा वा 

अ�य सेवाको �ववरण, 

(ग) �नमा�ण काय�स�प� भएको वा मालसामान वा परामश� सेवा वा अ�य सेवा 

�ा� भएको �म�त, र 

(घ) स�प� �नमा�ण काय�, �ा� मालसामान वा परामश� सेवा वा अ�य सेवा 

�वीकृत भएको �म�त। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको ��तवेदन तयार भएप�छ क�पनीले आव�यक 

���या पूरा गर� स�झौता अनसुार भ�ुानी गन� स�नेछ। 

140= भे�रएशन आदेशः (१) ख�रद स�झौता बमोिजम काय� श�ु भइसकेप�छ �ा�व�धक 

कारणबाट �य�तो काय�को प�रमाणमा छुट भएका वा आव�यक देिखएका काम थपघट 

गन� आव�यक देिखएमा अ�धकार�ा� अ�धकार�ले �य�तो थपघट तथा नयाँ आइटमको 

लागत अनमुान तयार गर� भे�रएसन आदेश जार� गन� स�नेछ। 

(२) भे�रएशन आदेश �वीकृत गन� अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछः- 

(क) स�झौता मू�यको प�� ��तशत स�मको ला�ग— �ब�ध स�ालकबाट 

(ख) स�झौता मू�यको प�� ��तशत भ�दा बढ� ज�तसकैु रकमको ला�ग— स�ालक 

स�म�त ले �वशेष�ह�को समूह गठन गर� सो समूह माफ� त आव�यक जाँचबझु गराई �ा� 

�सफा�रसको आधारमा मा� भे�रएसन आदेश जार� गन�छ । 

(३) उप�व�नयम (२) मा जनुसकैु �ववरण लेिखएको भएताप�न लागत मू�यमा नब�ने 

�कृ�तको भे�रएशनको हकमा ज�तसकैु भे�रएशन भएप�न �ब�ध स�ालकले �वीकृत गन� 

स�नेछ। 

�प�ीकरणः उप�व�नयम (३) को �योजनको ला�ग ‘लागत मू�य’ भ�ाले स�झौता 

मू�यमा नब�ने गर� आईटममा हनेु भे�रएशन स�झनपुछ� । 

141= मू�य समायोजन: (१) बा� म�हनाभ�दा बढ� अव�धको ख�रद स�झौता काया��वयन गन� 

�ममा मू�य समायोजनको �ावधान आव�यक देखेमा क�पनीले मू�य समायोजनको 

�ावधान रा� स�नेछ। यसर� मू�य समायोजन गन� स�कने भएमा सो �ववरण ख�रद 

स�झौतामा उ�लेख गनु�पन�छ। तर साव�ज�नक �नमा�ण काय�को ला�ग रा��य�तरको 

बोलप� आ� वान भई ख�रद स�झौता भइसकेको अव�थामा अ��यािशत �पमा कुनै �नमा�ण 

साम�ीको मू�य सा�वक मू�यको दश ��तशत भ�दा बढ� घटबढ भएमा �यसर� घटेको वा 

बढेको रकममा दश ��तशत क�ा वा थप गर� तो�कए बमोिजम मू�य समायोजन गन� 

स�कनेछ। 

(२) ख�रद स�झौतामा मू�य समायोजनको �यव�था गदा� देहायका �ववरण समेत 

उ�लेख गनु�पन�छः- 
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(क) मू�य समायोजन गन� अव�था, 

(ख) �नधा�रण गन� सू�,  

यस ख�डबमोिजम सू� �नधा�रण गदा� स�प� भएको काममा लागेको �म, 

साम�ी र उपकरणको मा� मू�य समायोजन हनेु गर� सू� �नधा�रण गनु�पन�छ, 

(ग) मू�य समायोजनको अ�धकतम रकम, 

(घ) ख�ड (ख) बमोिजमको सू�मा �योग ग�रने मू�यका संरचना (�म, उपकरण, 

साम�ी, इ�धनको मू�य आ�द), 

(ङ) ��येक मू�य संरचनाको मू�य समायोजन गन� �योग ग�रने स�ब� मू�यसूची 

(इि�डसेज), 

(च) मू�यसूची उ�लेख गन� �योग ग�रने म�ुा र भ�ुानी �दन �योग ग�रने 

म�ुाबीचको �व�नमय दरको घटबढ मापन गन� त�रका, 

(छ) मू�य समायोजन सू� �योग गन� �लइने आधार �म�त (बेसलाईन डेट), 

(ज) मू�य समायोजन सू� लागू हनेु समयको अ�तराल, र 

(झ) मू�य समायोजन सू�को �योगबाट देिखनपुन� �यूनतम मू�यब�ृ� र मू�य 

समायोजनस�ब�धी �ावधान लागू हनु पूरा हनुपुन� अ�य शत� तथा ब�देज। 

(३) यस �व�नयम बमोिजम ग�रने मू�य समायोजनको अ�धकतम रकम सामा�यतया 

श�ु स�झौता मू�यको प�चीस ��तशत भ�दा बढ� हनेु छैन। मू�य समायोजनको रकम सो 

मू�यभ�दा बढ� हनेु भएमा क�पनीले ख�रद स�झौता अ��य गन�, स�झौता मू�यलाई 

�वीकृत बजेट�भ� पान�को ला�ग �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा 

परामश�दातासँग वाता� गन� वा खच� घटाउने अ�य उपाय अवल�बन गन� स�ने वा थप 

बजेट �यव�था ग�रने �यहोरा ख�रद स�झौतामा उ�लेख गन� स�नेछ। 

(४) ख�रद स�झौतामा �यव�था भएअनसुार मू�य समायोजन गनु�पन� भएमा श�ु 

स�झौता मू�यको प�चीस ��तशतस�म �ब�ध स�ालकबाट र सोभ�दा बढ� मू�य 

समायोजन गनु�पन� भएमा स�ालक स�म�तको �वीकृ�त �लनपुन�छ। 

142= ख�रद स�झौताको �याद थप गन� स�कनःे (१) ऐनको दफा ५६ बमोिजम काब ुबा�हरको 

प�रि�थ�त, क�पनीले उपल�ध गराउनपुन� कुरा उपल�ध गराउन नसकेमा वा अ�य 

मना�सब कारणले ख�रद स�झौता बमोिजमको काम �य�तो स�झौताको अव�ध�भ� पूरा गन� 

नस�कने भएमा स�बि�धत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दाताले 

कारण खलुाई ख�रद स�झौताको �याद स�कन ु भ�दा क�तीमा ए�ाईस �दन अगावै 

क�पनीमा �याद थपका ला�ग �नवेदन �दनपुन�छ। 
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(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �नवेदन �ा� भएप�छ स�बि�धत अ�धकार�ा� 

अ�धकार�ले सो स�ब�धमा आव�यक जाँचबझु गन� वा गराउन स�नेछ। �यसर� जाँचबझु 

गदा� वा गराउँदा �नजले देहायका �ववरण �वचार गनु�पन�छः– 

(क) स�बि�धत �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दाताले ख�रद 

स�झौता बमोिजमको काम समय मै स�प� गन� भरम�दरु �यास गरेको �थयो 

वा �थएन, 

(ख) क�पनीले �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दातालाई 

स�झौताबमोिजम उपल�ध गराउनपुन� कुरा उपल�ध गराएको �थयो वा �थएन, 

र 

(ग) काबबुा�हरको प�रि�थ�तको कारणबाट काममा �ढलाई भएको हो वा होइन। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम जाँचबझु गदा� �नवेदनमा उि�लिखत कारण मना�सब 

देिखई �याद थप गनु� परेमा क�पनीलाई पन� जाने असर समेतलाई �वचार गनु�पन�छ। 

यसर� �याद थप गदा� स�बि�धत आयोजनाको आयोजना �मखु वा अ�धकार �ा� 

अ�धकार�को �सफा�रसको आधारमा अव�था हेर� पटकपटक वा एकैपटक गर� बढ�मा 

स�झौता अव�ध बराबरको �याद �ब�ध स�ालकले र सोभ�दा बढ� थप गनु�पन� भए 

स�ालक स�म�तको �वीकृ�तमा �याद थप गन� स�कनेछ।  

तर क�पनीलाई थप आ�थ�क भार नपन� भएमा �ब�ध स�ालकले उप�व�नयम (२) 

बमोिजम बाँक� रहेको काय� स�प� गन� ला�ने आव�यक समयस�म ख�रद स�झौताको 

�याद थप गन�स�नेछ।  

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नवेदनमा �नमा�ण �यवसायी आपू�त�कता�, 

सेवा�दायक वा परामश�दाताले दाबी गरे अनसुार �ढलाई हनुकुो कारण मना�सब नदेिखएमा 

स�झौता बमोिजमको काय�स�प� गन� स�ुनि�तता गराई �व�नयम १४३ को ख�ड (क) मा 

उ�लेख भएबमोिजमको दरले पूव��नधा��रत ��तपू�त� �लई �याद थप गन� स�कनेछ। 

सामा�यतया �यसर� �याद थप गदा� �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा 

परामश�दाताले क�पनीसँग �व�नयम १४१ बमोिजमको रकम एबं अ�य थप रकम दावी 

गन� नपाउने �ववरण समेत �प� खलुाई �नजलाई सोको जानकार� �दनपुन�छ।  

तर स�झौताको शत�मा यसबाहेक थप अ�य �क�समको हजा�ना लगाउनपुन� भएमा 

स�झौताअनसुार नै थप ज�रवाना लगाई असलु गनु�पन�छ।साथै क�पनीले �नमा�ण �यवसायी, 

आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दातालाई स�झौताबमोिजम उपल�ध गराउनपुन� कुरा 

उपल�ध नगराएको तथा काबबुा�हरको प�रि�थ�तको कारणबाट काममा �ढलाई भई यस 

�व�नयम बमोिजम �याद थप गनु� पन� अव�थामा �व�नयम १४१ बमोिजमको रकम 

उपल�ध गराउन बाधा पन�छैन। 



�व�तु उ�पादन क�पनी �ल�मटेडको ६५ औ ंस�ालक स�म�तको बैठकबाट �म�तः२०७७/०५/२६ मा �वीकृत ख�रद �व�नयमावल�, २०७७ 

 

102 

143= पूव��नधा��रत ��तपू�त�ः ख�रद स�झौतामा पूव��नधा��रत ��तपू�त�का स�ब�धमा देहायको 

�यव�था गन� स�कनेछः– 

(क) आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा �नमा�ण �यवसायीको �ढलाई�को कारणले 

ख�रद स�झौता बमोिजमको काम स�झौतामा तो�कएको �यादमा स�प� हनु नसकेमा 

साधारणतया ��त�दन स�झौता रकमको शू�य दशमलव शू�य पाँच (०.०५) 

��तशतको दरले ��तपू�त� �तनु�पन�छ।क�पनीले आव�यकता अनसुार काय��ग�तको 

आधारमा स�झौताको अबधीमा माईल�टोन �नधा�रण गर� पूव��नधा��रत ��तपू�त�को 

रकम स�झौताको कागजातमा थ�न स�नेछ।पवू��नधा��रत ��तपू�त�को रकम स�झौता 

रकमको दश ��तशत भ�दा बढ� हनेु छैन। 

तर �नजको काब ु बा�हरको प�रि�थ�त पर� वा कुनै ग�ती वा हेलचे� � याँई नभई 

काय�स�पादन वा आपू�त� गन� �ढलो भएमा �य�तो ��तपू�त� �तनु� नपन� गर� छुट �दन 

स�कनेछ साथै य�तो अव�थामा माईल�टोन समेत संशोधन गन�स�कनेछ र  

(ख) ख�ड (क) बमोिजमको ��तपू�त� �तद�मा स�बि�धत आपू�त�कता�, परामश�दाता, 

सेवा�दायक वा �नमा�ण �यवसायी ख�रद स�झौता बमोिजमको काय�स�पादन गन� 

दा�य�वबाट म�ु हनु स�ने छैन। 

144= �बल वा �बजकमा उ�लेख हनुपुन�ः (१) �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा 

परामश�दाताले यस �व�नयमबमोिजम भ�ुानीको ला�ग पेश गन� र�नङ �बल वा अ�य कुनै 

�बल �बजकमा आव�यकताअनसुार देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छः– 

(क) �बल वा �बजकको �म�त, 

(ख) आपू�त�कता�, �नमा�ण�यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताको नाम, ठेगाना, 

(ग) ख�रद स�झौता, 

(घ) आपू�त� ग�रएको मालसामान वा सेवाको �ववरण वा स�प� भएको �नमा�ण काय�को 

नाप, आकार, प�रमाण र मू�य, 

(ङ)  ख�रद स�झौता बमोिजम �बल वा �बजकसाथ पेश गनु�पन� आव�यक कागजात, 

(च)  मालसामानको ख�रदको हकमा �बल वा �बजकसाथ ख�रद आदेश, ख�रद स�झौता वा 

बोलप� �वीकृ�त प�मा �दइएको �नद�शन बमोिजम क�पनीले तोकेको ढाँचाका अ�य 

आव�यक कागजात, र 

(छ)  आ�नो स�पक�  ठेगाना। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम �बल वा �बजक �ा� भएप�छ क�पनीले �य�तो �बल वा 

�बजक ख�रद स�झौतामा उि�लिखत �ावधान बमोिजमको भए नभएको जाँच गर� सो अन�ुपको 
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नभएमा सोको जानकार� स�बि�धत आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा 

परामश�दातालाई त�ु�त �दनपुन�छ। 

145= �बल र �बजकको भ�ुानीः (१) ख�रद स�झौताअनसुार क�पनीले र�नङ �बल वा अ�य कुनै 

�बल �बजकको भ�ुानी गदा� करारको शत� बमोिजम देहायको कुनै वा सबै आधार 

बमोिजम गन� स�ने �ववरण उ�लेख गन� स�कनेछः– 

(क) मा�सक आधारमा, 

(ख) �ा�व�धक नापजाँच गर� नापी �कताब (मेजरमे�ट बकु) मा उ�लेख भएको 

वा�त�वक काय�स�पादनको आधारमा, 

(ग)  ख�रद स�झौतामा स�प� काय� मापन गन� सूचका� तो�कएकोमा �य�तो 

सूचका� �ा� भएप�छ र �य�तो सूचका� नतो�कएकोमा स�प� भएको काय�को 

आधारमा, 

(घ)  ह�ता�तरण ग�रएको वा पूरा ग�रएको काय�को प�रमाणको आधारमा, र 

(ङ)  ��ततप�को शत�को आधारमा। 

(२) र�नङ �बल वा अ�य कुनै �बल �बजकको भ�ुानी �लनको ला�ग आपू�त�कता�, 

�नमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताले ख�रद स�झौता बमोिजम आव�यक पन� 

कागजात पेश गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम पेश भएको र�नङ �बल वा अ�य कुनै �बल �बजक 

र कागजात स�बि�धत अ�धकार�ले �वीकृत गरेको तीस �दन�भ� वा ख�रद स�झौतामा 

उ�लेख भएको अव�ध �भ� ख�रद स�झौता अनसुार क�पनीले �य�तो �बल वा �बजकको 

खाता माफ� त ्भ�ुानी समेत गनु�पन�छ। साथै य�तो भ�ुानी गदा� स�झौताको शत� बमोिजम 

पेश हनु आएको �बललाई क�पनीले खटाएको �ा�व�धकले �मािणत गर� अ�धकार�ा� 

अ�धकार�बाट �वीकृत भएको हनुपुन�छ र सो �बलबाट �च�लत कानून बमोिजम क�ा 

गनु�पन� कर, पे�क� रकम तथा स�झौताको शत� बमोिजम ज�रवाना वा हजा�ना वा 

पूव��नधा��रत ��तपू�त� भए सोसमेत क�ा गर� बाँक� रकम भ�ुानी �दनपुन�छ। यसर� क�ा 

भएको रकम स�बि�धत काया�लयमा तो�कएको समय�भ� दािखला गनु�पन�छ। 

(४) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजम भ�ुानी गदा� ख�रद स�झौतामा उ�लेख 

भए बमोिजम �रटे�सन म�न बापत र�नङ वा अ�य �बल वा �बजकमा उि�लिखत रकमको 

पाँच ��तशत रकम क�ा गर� रा� ुपन�छ। तर ख�रद स�झौतामा �रटे�सन मनी क�ा गनु� 

नपन� �यव�था भएमा �य�तो रकम क�ा ग�रने छैन। 

(५) क�पनीले ख�रद स�झौतामा देहायको �यव�था गन� स�नेछः– 

(क) ख�रद स�झौतामा अिघ�ला कुनै र�नङ �बल वा अ�य कुनै �बल �बजकमा 

लेिखएका �ववरण कुनै कारणबश वा भलूबश लेिखन गई भ�ुानी रकम 
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स�याउनपुन� भएमा क�पनी आफ� ले वा स�बि�धत आपू�त�कता�, 

�नमा�ण�यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताको अनरुोधमा �यसप�छका र�नङ 

�बल वा अ�य कुनै �बल �बजकमा �य�तो भ�ुानी रकम स�याउने वा हेरफेर 

गन�, र 

ख) आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, सेवा �दायक वा परामश�दाताले ख�रद 

स�झौताको शत� बमोिजम काय�स�पादन नगरेमा क�पनीले र�नङ �बल वा 

अ�य कुनै �बल �बजक बमोिजमको भ�ुानी न�दने वा का�ने �ववरण। 

(६) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजमको भ�ुानी ख�रद स�झौतामा उि�लिखत 

अव�ध�भ� �दनपुन�छ। सो अव�ध�भ� भ�ुानी न�दएमा ख�रद स�झौता बमोिजमको �याज 

भ�ुानी गनु�पन�छ। 

(७) यस �व�नयमावल� बमोिजम आपू�त�कता�, �नमा�ण�यवसायी, सेवा�दायक वा 

परामश�दातालाई प�चीस हजार �पैयाँभ�दा बढ� रकम भ�ुानी गदा� एकाउ�ट पेयी चेकको 

मा�यमबाट भ�ुानी गनु�पन�छ। 

(८) मालसामान, सेवा, घरभाडा तथा मम�तसधुार स�ब�धी अ�य कामको भ�ुानी 

स�बि�धत स�झौताअनसुार गनु�पन�छ। 

146= अि�तम भ�ुानीः (१) ख�रद स�झौता बमोिजम स�प� भएको काय� क�पनीले �वीकार 

गरेप�छ आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दातालाई स�झौताको शत� 

बमोिजम अि�तम भ�ुानी �दनपुन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम अि�तम भ�ुानी �दँदा �नमा�ण काय�को हकमा ��ुट 

स�याउने अव�ध समा� भएप�छ काय�स�पादन जमानत र �व�नयम १४५ को उप�व�नयम 

(४) बमोिजम क�ा ग�रएको �रटे�सन म�न रकमको पचास ��तशत रकम �फता� गनु�पन�छ। 

�रटे�सन म�नको बाँक� पचास ��तशत रकम स�बि�धत आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा 

सेवा�दायकले स�बि�धत आ�त�रक राज�व काय�लयबाट कर च�ुा �माणप� पेश गरेप�छ 

भ�ुानी �दनपुन�छ। तर ��ुट स�याउन े अव�ध�भ� स�बि�धत �नमा�ण �यसायीले ��ुट 

नस�याएमा क�पनीले �रटे�सन म�न वा जमानत बापतको रकम �योग गर� ��ुट स�याउन 

स�नेछ। 

(३) ख�रद स�झौतामा �नमा�ण�यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दाताले 

उप�व�नयम (१) बमोिजम अि�तम भ�ुानी �लनको ला�ग क�पनीसँग स�झौतामा उ�लेख 

भएको बाहेक अ�य दाबी गन� पाउने छैन। 

147= काय�स�प� ��तवेदन पशे गनु�पन�ः (१) ख�रद स�झौता बमोिजम �नमा�ण काय� स�प� 

भएको तीस �दन �भ� वा ख�रद स�झौतामा उ�लेिखत अव�ध�भ� स�बि�धत �नमा�ण 

�यवसायीले �नमा�ण भए बमोिजमको (एज �ब�ट) न�सा क�पनीमा पेश गनु�पन�छ। 
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(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम न�सा र ��तवेदन पेश भएप�छ अ�धकार �ा� 

अ�धकार�ले �य�तो �नमा�णकाय� �वीकृत �इ�, �डजाइन वा �पे�स�फकेशन बमोिजम 

गणु�तरय�ु भए वा नभएको जाँचबझु गर� काय�स�प� ��तवेदन तयार गर� क�पनीसम� 

पेश गनु�पन�छ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको �नमा�ण भएबमोिजमको न�सा र उप�व�नयम (२) 

बमोिजम पेश भएको काय�स�प� ��तवेदन क�पनीले बोलप� �वीकृत गन� अ�धकार�सम� 

पेश गनु�पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको अ�धकार�ले आव�यक देखेमा काय�स�प� 

��तवेदनमा उि�लिखत �वषयको स�ब�धमा आफ� ले जाँचबझु गन� वा स�बि�धत �वषयको 

�ा�व�धकमाफ� त जाँचबझु गराउन स�नेछ। 

(५) उप�व�नयम (४) बमोिजम जाँचबझु गदा� स�प� �नमा�ण काय� �वीकृत �इ�, 

�डजाइन वा �पे�स�फकेशन बमोिजम भएको पाइएमा �य�तो अ�धकार�ले �य�तो �नमा�ण 

काय� �वीकृत गनु�पन�छ। 

(६) यस �व�नयमबमोिजम काय�स�प� ��तवेदन �वीकृत भएप�छ क�पनीले 

स�बि�धत �नमा�ण �यवसायीलाई काय�स�प� �माणप� (वक�  कि��लसन स�ट��फकेट) 

�दनपुन�छ। 

(७) �नमा�ण �यवसायीलाई काय�स�प� �माणप� �दइसकेप�छ स�झौताको अधीनमा 

रह� सो �नमा�ण काय�को सरु�ाको िज�मा क�पनीले �लनपुन�छ। 

(८) मालसामान, परामश� सेवा वा अ�य सेवाको ख�रद स�झौता बमोिजम �वीकृत 

�इ�, �डजाइन वा �पे�स�फकेशन बमोिजम काय�स�प� भएमा क�पनीले स�बि�धत 

आपू�त�कता�, सेवा�दायक वा परामश�दातालाई काय�स�प� �माणप� (वक�  कि��लसन 

स�ट��फकेट) �दनपुन�छ। 

148= समय भ�दा अिघ काम स�प� गन�लाई परु�कार �दन स�कने: (१) ख�रद स�झौतामा 

तो�कएको अव�ध भ�दा अिघ काम स�प� गन� आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा 

परामश�दातालाई क�पनीले परु�कार �दन स�ने �यव�था गन� स�कनेछ । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको परु�कारको रकम �नधा�रण गदा� ख�रद 

स�झौतामा तो�कएको समय भ�दा ज�त �दन अिघ काय� स�प� भएको हो �य�त �दनका 

ला�ग उप�व�नयम (३) बमोिजमको आधारमा �नधा�रण गनु� पन�छ । 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजमको दर �नधा�रण गदा� आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी 

वा परामश�दाताले खर�द स�झौतामा तो�कएको अव�ध�भ� काम स�प� गन� नसके बापत 

दै�नक �पमा ज�त रकम क�पनीलाई पूव� �नधा��रत ��तपू�त� �तनु� पन� हो �य�त नै रकम 

बराबरको दर �नधा�रण गनु� पन�छ । 
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(४) तो�कएको अव�ध भ�दा अिघ काम स�प� गन� आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी 

वा परामश�दातालाई क�पनीले �दने परु�कारको कुल रकम स�झौता रकमको दश ��तशत 

भ�दा बढ� हनेु छैन । 

149= स�ुव�ताको आधारमा ख�रद स�झौताको अ��य गदा� �दनपुन� भ�ुानीः (१) ख�रद स�झौतामा 

अ�यथा �यव�था भएकोमा बाहेक क�पनीले साव�ज�नक �हतको ला�ग वा �वशेष प�रि�थ�त 

उ�प� भै स�ुव�ताको आधारमा स�झौताको अ��य गनु� परेमा स�बि�धत आपू�त�कता�, 

�नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा सेवा �दायकलाई स�पा�दत काय�को �ा�व�धक 

मू�या� कन गराई सोबाट हनु आउन े रकममा नब�ने गर� पे�क� रकम कटाइ बाँक� 

रकम भ�ुानी �दन स�कनेछ। य�तो रकम भ�ुानी �दने अ�धकार �ब�ध स�ालकलाई 

हनेुछ। 

150= स�झौता उ�लंघन भएमा �ा� हनेु उपचारः (१) ख�रद स�झौतामा आपू�त�कता�, �नमा�ण 

�यवसायी, परामश�दाता वा सेवा�दायकले ख�रद स�झौताको उ�लंघन गरेमा क�पनीलाई 

�ा� हनेु उपचार उ�लेख गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको उपचार देहायबमोिजम हनु स�नेछः- 

(क) ��ुटपूण� काय� अ�वीकार गन�, 

(ख) ��ुटपूण� मालसामान त�काल हटाउने र स�बि�धत आपू�त�कता�, �नमा�ण 

�यबसायी, परामश�दाता वा सेवा�दायकबाट ��त�थापन गन� लगाउने, 

(ग) समयमा काय�स�पादन हनु नसके बापतको पूव��नधा��रत ��तपू�त� �ा� गन�, 

(घ) स�झौताको अ��य गन� र स�झौता बमोिजमको काम नगन� आपू�त�कता�, 

�नमा�ण �यवसायी, सेवा�दायक वा परामश�दाताको खच�मा �य�तो काय�स�प� 

गराउने, 

(ङ) आनषुा��क ��तपू�त� भराउने, र 

(च) �च�लत कानून वा ख�रद स�झौताबमोिजम उपल�ध हनेु अ�य उपचार। 

(३) उप�व�नयम (२) को ख�ड (घ) बमोिजम ख�रद स�झौता अ��य गन� स�कने 

अव�था खलुाउन ुपन�छ। 

(४) उप�व�नयम (३) बमोिजमको अव�था देहाय बमोिजम हनु स�नेछः- 

(क) आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा �नमा�ण �यवसायीले ख�रद स�झौता 

बमोिजम काय�स�पादन नगरेमा,  

(ख) पे�क�को द�ुपयोग गरेमा, ��य� वा अ��य� �पमा अनिुचत �लोभन वा 

सोको ��ताव गरेमा, त�य ब�याई वा झ�ुयाई पेश गरेमा, ��ाचारज�य 

वा जालसाझीपूण� काय� गरेमा वा �य�तो काय�मा संल�न भएमा,  
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(ग) ख�रद कारवाह�मा संल�न हनु े�यि�को जीउ, �यान वा स�पि� नो�सान 

गन�, ��य� वा अ��य� ध�क� �दने वा करकापज�य काय� गरेमा,  

(घ) क�पनीले साव�ज�नक �हतका ला�ग स�ुव�ताको आधारमा ख�रद स�झौताको 

अ��य (ट�म�नेसन बाई कि�भने�स) गन� स�ने अव�था, 

(ङ) आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा �नमा�ण �यवसायीले ख�रद 

स�झौता अ��य गन� स�ने अव�था, र 

(च) काबबुा�हरको प�रि�थ�तमा ख�रद स�झौता अ��य गन� स�कने अव�था। 

(५) ख�रद स�झौतामा उप�व�नयम (२) (घ) बमोिजम ख�रद स�झौता अ��य गदा� 

देहायबमोिजमको �ववरणस�हत �व�ीय फरफारक गन� र ��तप�ूत� �दने स�ब�धी �यव�था 

उ�लेख गनु�पन�छः– 

(क) �वीकाय� �पमा स�प� भइसकेका काय�, आपू�त� वा सेवाबापत गनु�पन� भ�ुानी 

बाँक� रहेको भए सोको भ�ुानी, 

(ख) ख�रद स�झौताबमोिजमको काम आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा�दायक वा 

�नमा�ण �यवसायीले नगरेको कारणबाट क�पनीले सो काम गन� वा गराउनको 

ला�ग ला�ने थप खच� बापत �नजले �यहोन ु�पन� दा�य�व। 

(६) उप�व�नयम (५) बमोिजम ख�रद स�झौता अ��य भएकोमा क�पनीले सो 

स�झौता अ��य हनुभु�दा अिघ स�प� भइसकेको देहायको कामबापतको रकम भ�ुानी 

गनु�पन�छः– 

(क) उप�व�नयम (५) (क) बमोिजमको बाँक� रहेको भ�ुानी, 

(ख) कुनै खच�को भ�ुानी शोधभना�को �पमा �दने �यव�था भएकोमा वा�त�वक 

�पमा भएको �य�तो खच�, 

(ग) ख�रद स�झौता अ�तग�त क�पनीको ला�ग �वशेष �पमा बनाइएका 

मालसामानका मू�य, र 

(घ) स�झौतामा तो�कए बमोिजमको अ�य खच�। 

151= ख�रद स�झौताको अ��यः (१) ख�रद स�झौताको अ��य गदा� सो स�झौता अ��य गन� 

स�कने अव�थाह� खलुाउन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको अव�था देहाय बमोिजम हनु स�नछेनः– 

(क) आपू�त�कता�, परामश�दाता, सेवा �दायक वा �नमा�ण �यवसायीले ख�रद स�झौता 

बमोिजम काय� स�पादन नगरेमा, 

(ख) पे�क�को द�ुपयोग गरेमा, 
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(ग) क�पनीले साव�ज�नक �हतको ला�ग स�ुव�ताको आधारमा ख�रद स�झौताको 

अ��य (ट�म�नेशन वाई कि�भने�स) गन� आव�यक देखेमा, 

(घ) काबू बा�हरको प�रि�थ�त �सज�ना भई ख�रद स�झौता अ��य गनु� परेमा, 

(ङ) ख�रद स�झौता गन�ले स�झौता बमोिजम काम श�ु नगरेमा, काम श�ु गर� 

बीचैमा छाडेमा वा स�झौता बमोिजम कामको �ग�त नगरेमा, र 

(च) आचरण पालना नगरेमा । 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम स�झौता अ��य भएमा सो काम वापत रािखएको 

पूरै काय�स�पादन जमानत जफत हनेुछ।  

प�र�छेद–१२ 

�ववाद समाधान स�ब�धी �यव�था 

152= �ववाद समाधान स�ब�धी संय��ः  क�पनी र �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, सेवा�दायक 

वा परामश�दाताबीच ख�रद स�झौता काया��वयनको �सल�सलामा उ�प� हनुे कुनै �ववाद 

आपसी सहम�तबाट समाधान गनु�पन� �वषय, �ववाद समाधानको ला�ग �नवेदन �दने ���या, 

आपसी सहम�तको ला�ग हनेु बैठक तथा �नण�यको ���या समेत ख�रद स�झौतामा 

उ�लेख गर� �य�तो �ववाद समाधान गनु�पन�छ। 

153= म�य�थको मा�यम�ारा �ववाद समाधान गन�ः �व�नयम १५१ बमोिजमको ���या�ारा ख�रद 

स�झौता काया��वयनको �वषयमा साव�ज�नक �नकाय र �नमा�ण �यवसायी, परामश�दाता वा 

सेवा�दायक बीच उ�प� भएको �ववाद आपसी सहम�तवाट समाधान हनु नसकेमा �च�लत 

कानून बमोिजम म�य�थको मा�यमबाट �य�तो �ववाद समाधान गन� कारबाह� श�ु 

गनु�पन�छ। 

प�र�छेद–१३ 

पारदिश�ता र आचरण स�ब�धी �यव�था 

154= ख�रद कारबाह� स�ब�धी कागजात उपल�ध गराउन ु पन�ः �च�लत कानून बमोिजम 

लेखाप�र�ण, अनगुमन, अनसु�धान वा �नर��ण गन� अ�धकार�ा� �नकायले ख�रद 

कारबाह�स�ब�धी कुनै कागजात माग गरेमा क�पनीले �य�तो कागजात मना�सव समयमा 

उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

155= ख�रद स�झौताको साव�ज�नक सूचनाः (१) ख�रद स�झौता स�प� भएको तीन �दन�भ� 

बोलप� वा परामश� सेवा मू�या� कनको प�रणाम स�हतको सूचना क�पनीले आ�नो 

वेवसाइटमा रा� े�यव�था �मलाउनपुन�छ। 

(२) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजमको सूचनामा बोलप� वा परामश� सेवा 

मू�या� कन प�रणामको अ�त�र� बोलप�, ��ताव वा �सलब�द� दरभाउप� स�ब�धी सूचना 

�काशन भएको �म�त, प��काको नाम, ख�रदको �वषय, स�झौता गन� बोलप�दाता, 
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��तावदाता वा �सलब�द� दरभाउप�दाताको नाम, ठेगाना र स�झौताको मू�य खलुाउन ु

पन�छ। 

156= बोलप�दाता वा ��तावदाताको आचरणः (१) बोलप�दाता वा ��तावदाताले ख�रद 

�व�नयमावल�, ख�रद स�झौता तथा ख�रद स�ब�धी अ�य �लखतमा उ�लेख भए अन�ुपको 

दा�य�व पालना गनु�पन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) का सव�-मा�यतामा ��तकूल नहनु े गर� बोलप�दाता वा 

��तावदाताले ख�रद ���यामा वा ख�रद स�झौताको काया��वयनमा �भाव पान� मनसायले 

देहायका काय� गनु� वा गराउन ुहुँदैनः– 

(क) ��य� वा अ��य� �पमा अनिुचत �लोभन �दन, 

(ख) त�य बङ�याई वा झ�ुयाई पेश गन�, 

(ग) ��ाचारज�य वा जालसाजीपूण� काय� गन� वा �य�तो काय�मा संल�न हनु, 

(घ) बोलप� वा ��ताव स�ब�धी काम कारवाह�मा कुनै �क�समले संल�न हनेु 

अ�य ��त�पध� बोलप�दाता वा ��तावदाताको सहभा�गतामा ह�त�ेप गन�, 

(ङ) ख�रद कारवाह�मा संल�न कुनै �यि�को जीउ �यान वा स�पि� नो�सान 

गन� ��य� वा अ��य� ध�क� �दने काय� वा करकापज�य काय� गन�, 

(च) बोलप�दाताह� वा ��तावदाताह� बीच ख�रद स�ब�धी काम बाँडफाँट गन� 

वा बोलप� वा ��तावको मू�य कृ��म वा अ��त�पध� त�रकाले कायम गन� 

वा अ�य कुनै त�रकाले साव�ज�नक �नकायलाई ख�ुला तथा �वत�� 

��त�पधा�को लाभबाट बि�त गन� उ�े�यले बोलप� वा ��ताव पेश गनु� 

भ�दा अिघ वा प�छ �मलेमतो गन� वा गटुब�द�मा संल�न हनु, र 

(छ) बोलप� वा ��ताव खोलेको समयदेिख बोलप� वा ��ताव �वीकृ�तको सूचना 

न�दँदास�मको अव�धमा बोलप� वा ��तावको स�ब�धमा �भाव पान� 

उ�े�यले साव�ज�नक �नकायसँग स�पक�  गन� वा बोलप�को प�र�ण र 

मू�या� कनमा वा ��तावको मू�या� कनमा कुनै �क�समले �भाव पान� काय� 

गन� । 

157= परामश�दाताको �वाथ� बा�न नहनेुः (१) परामश�दाताले क�पनीको सव�प�र �हत हनेु गर� 

�यावसा�यक, व�तगुत र �न�प� परामश� सेवा �दान गनु�पन�छ। 

(२) परामश�दाताले परामश� सेवा �दान गदा� आ�नो वत�मान वा भ�व�यको अ�य 

कामसँग �वाथ� बािझने गर� काम गनु� हदैुन। 

(३) परामश� सेवास�ब�धी कामको �कृ�त परामश�दाताको अ�य कुनै 

सेवा�ाह���तको �वगत वा वत�मान दा�य�वसँग बािझने खालको वा �नजले क�पनीको 
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सव��म �हत हनेु गर� काय� स�प� गन� नस�ने खालको भएमा �नजलाई परामश�दाताको 

�पमा �नयिु� गन� स�कने छैन। 

(४) कुनै आयोजनाको ला�ग मालसामान उपल�ध गराउने वा �नमा�णकाय� गन� फम� 

र �यससँग स�बि�धत अ�य सं�था वा �यि�ले सोह� आयोजनाको ला�ग परामश� सेवा 

�दान गन� र कुनै योजना तयार वा काया��वयन गन� कामको ला�ग �नय�ु भएको 

परामश�दाता फम� वा सोसँग स�बि�धत अ�य सं�था वा �यि�ले �य�तो आयोजनाको ला�ग 

मालसामान आप�ूत� गन� स�ने छैन। 

158= �लोभन, ��ाचार वा जालसाजीज�य �यवहारको सूचना र कारबाह�ः (१) क�पनीका कुनै 

पदा�धकार�लाई कुनै बोलप�दाता वा ��तावदाताले �लोभन �दने, दवाब �दने ज�ता अनिुचत 

�भाव पान� काय� गरे गराएमा वा अ�य कुनै ��ाचार वा जालसाजीज�य काम गरेको थाहा 

पाएमा सोको सूचना �ब�ध स�ालकलाई �दन ुपन�छ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजमको अनिुचत, ��ाचारज�य वा जालसाजीज�य काय� 

गन� गराउने बोलप�दाता वा ��तावदाता वा �व�नयम ७३ को (झ) बमोिजमको काय�गन� 

बोलप�दाता वा ��तावदाताको बोलप� वा ��ताव र� गन� स�कनेछ। यसर� र� ग�रएको 

अव�थामा सोको अ�भलख रा� ु पन�छ। साथै �य�तो बोलप�दाता वा ��तावदातालाई 

अ�य बोलप�मा भाग �लन नपाउने गर� ऐनको दफा ६३ बमोिजम कालो सूचीमा रा�को 

ला�ग क�पनीले साव�ज�नक ख�रद अनगुमन काया�लयमा �सफार�स गन� स�नेछ। 

(३) बोलप� मू�या� कन वा �नण�य गन� ���यामा संल�न कुनै कम�चार�ले वा 

�नजलाई अ�य कम�चार�ले अनिुचत �भाव पारेको पाइएमा �य�तो कम�चार�उपर कम�चार� 

सेवा �व�नयमावल� बमोिजम कारवाह� हनेुछ। 

159= सपु�रवे�ण र जाचँबझु गन� स�नःे ख�रद कारबाह�मा संल�न पदा�धकार�ले यस 

�व�नयमावल�मा उि�लिखत काय��व�ध पालना गरे नगरेका स�ब�धमा लेखा प�र�ण 

स�म�त/आ�त�रक लेखाप�र�णले समय–समयमा सपु�रवे�ण र जाँचबझु गन� स�नेछ। 

160= अ�भलेख रा�पुन�ः क�पनीले यस �व�नयमावल� बमोिजम बोलप�दाता, ��तावदाता, 

परामश�दाता, सेवा�दायक, आपू�त�कता�, �नमा�ण �यवसायी वा दरभाउप�दाता वा अ�य �यि�, 

फम�, सं�था वा क�पनीलाई ख�रद कारबाह�मा भाग �लन रोक लगाएको, �य�तो रोक �वतः 

हटेको, कालोसूचीमा रा�को ला�ग �सफा�रस ग�रएको र कालोसूचीबाट फुकुवा गरेको 

�ववरणको अ�ाव�धक अ�भलेख आ�नो काया�लय र स�भव भएस�म वेवसाईटमा रा� ु

पन�छ। 

प�र�छेद–१४ 

�व�वध 

161= �वशेष प�रि�थ�तमा ख�रद गन� स�ब�धी �यव�थाः (१) यस �व�नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु 

लेिखएको भएताप�न �वशेष प�रि�थ�त उ�प� भै त�काल ख�रद गनु�पदा� क�पनीले ख�रदको 
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आव�यकताको �लिखत �ववरण, गणु�तर, प�रमाण, शत� र काय�स�प� गन� अव�धज�ता 

�ववरण तयार गर� त�काल आव�यक प�रमाण मा� यथास�भव ��त�पधा� गराई वा एउटा 

मा� �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा�दायकसँग �लिखत दरभाउ वा 

��ताव �लई �व�छ र उिचत मू�यको ला�ग वाता� गर� ख�रद वा �नमा�ण गन� स�नेछ। 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम ख�रद ग�रएको भएमा देहायका �ववरण ख�ुने 

कागजात अ�भलेखमा रा�पुन�छः— 

(क) �वशेष प�रि�थ�त स�ब�धी �ववरण, 

(ख) त�काल ख�रद नगदा� क�पनीको सरु�ा, �हतमा पन� जाने असर तथा 

सामदुा�यक �वा��यमा पन� संकट, र 

(ग) ख�रदका अ�य �व�ध अपनाउन नस�कने कारण र आधार। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजम क�पनीले दश लाख भ�दा बढ� रकमको ख�रद 

गरेको भएमा �यसर� ख�रद गरेको �ववरणको सूचना क�पनीको वेभसाईटमा रा�पुन�छ। 

162= ख�रद शाखा वा स�म�तः (१) क�पनीले ख�रद स�ब�धी काय�बोझ र काय� �कृ�तको 

आधारमा आव�यकता अनसुार छु�ै ख�रद शाखा वा स�म�तको �थापना गनु�पन�छ। 

(२) �ब�ध स�ालकले उप�व�नयम (१) बमोिजमको ख�रद स�म�तमा कि�तमा 

तीन सद�य रहने गर� ख�रद स�म�त गठन गनु� पन�छ । 

(३) �ब�ध स�ालकले ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोिजमको 

अ�धकार�लाई ख�रद स�म�तको संयोजक वा ख�रद शाखाको �मखु रहने गर� िज�मेवार� 

तो�नपुन�छ। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको ख�रद शाखाको �मखु वा ख�रद अ�धकार� वा 

ख�रद स�म�तको संयोजकले ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) मा उि�लिखत कामको 

अ�त�र� देहाय बमोिजमको काय�स�पादन गनु�पन�छः– 

(क) ख�रद कारबाह�सँग स�बि�धत काममा सम�वय गन�, 

(ख) ख�रद माग स�लन गर� �वीकृ�तको ला�ग अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� 

पेश गन�, 

(ग) बोलप� वा ��ताव खो�ने स�म�तको संयोजक भई काय� गन�, 

(घ) ख�रद कारबाह�को अ�भलेख रा�,े  

(ङ) ठे�ाको �याद थप र काय�स�पादन जमानतको अ�भलेख रा�।े 

163= मू�या� कन स�म�तः (१) क�पनीले �सलब�द� दरभाउप� वा बोलप�को मा�यमबाट 

आव�यक मालसामान, �नमा�ण काय�, परामश� सेवा तथा अ�य सेवा आ�द ख�रद गदा� यस 
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�व�नयमावल� बमोिजम पूव�यो�यताको ��ताव, बोलप�, परामश� सेवाको आशयप� वा 

��ताव वा �सलब�द� दरभाउप� प�र�ण र मू�या� कन गर� ��तवेदन पेश गन� �ब�ध 

स�ालकले व�र� अ�धकृतको अ�य�तामा कि�तमा पाँच सद�य रहने गर� मू�यांकन 

स�म�त गठन गनु� पन�छ ।साथै ख�रद शाखाको �मखु वा ख�रद स�म�तको संयोजक 

मू�यांकन स�म�तको सद�य–सिचव हनेुछ। 

(२) यस �व�नयम बमोिजम आव�यक कागजात तयार गन� र स�म�तमा छलफल 

गराई सोको �नण�य ले�,े द�तखत गराउने र कागजात �यवि�थत �क�समले रा� े�यव�था 

�मलाउने कत��य एवम ्िज�मेवार� सद�य–सिचवको हनेुछ। 

(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको मू�या� कन स�म�तले �ब�ध स�ालकको 

�वीकृ�त �लई काय��कृ�त र आव�यकताअन�ुप �वषय �वशेष�लाई आ�नो बैठकमा 

आम��ण गन� स�नेछ। �य�ता �वशेष� समेत मू�या� कन स�म�तको सद�य सरह मा�यता 

रा�छे। 

(४) उप�व�नयम (१) बमोिजमको स�म�तलाई काय��कृ�त अनसुार �वीकृत 

काय��म र बजेटको अधीनमा रह� �ब�ध स�ालकले आव�यकतानसुार परामश�दाता 

�नय�ु गन� वा उपस�म�त गठन गन� स�नेछ। 

(५) मू�या� कन स�म�तले आ�नो काय��व�ध आफ�  �नधा�रण गन� स�नेछ। 

(६) मू�या� कन स�म�तले यस �व�नयममा उ�लेख भएबमोिजम �ब�ध स�ालक 

सम� मू�या� कन ��तवेदन पेश गनु�पन�छ। 

(७) �ा�व�धक �वशेष�बाट तयार ग�रएका बोलप�को मू�या� कन गन� आधारलाई 

अ�धकार�ा� अ�धकार�बाट �वीकृ�त गराई बोलप� स�ब�धी कागजातमा समावेश 

गनु�पन�छ। सोह� आधार अनसुार बोलप�को मू�या� कन गर� सोको ��तवेदन पेश 

गनु�पन�छ। 

164= ख�रद कारबाह�को अ�भलेखः (१) क�पनीले हरेक ख�रद कारबाह�को �नि�त छु�ै फाइल 

खडा गर� रा� ुपन�छ। 

(२) क�पनीले उप�व�नयम (१) बमोिजमको फाइलमा आव�यकता अनसुार 

देहायका कागजात रा�पुन�छः– 

(क) ख�रद आदेश वा स�झौता प�को पि�का, 

(ख) बोलप� वा पूव�यो�यताको ला�ग ग�रएको आ�ानको सूचना, 

(ग) बोलप�, पूव�यो�यता वा ��ताव आ�ानस�ब�धी कागजात, 

(घ) बोलप� स�ब�धी कागजात, पूव�यो�यतास�ब�धी कागजात वा ��तावस�ब�धी 

कागजात स�ब�धमा बोलप�दाताले �प�ीकरणको ला�ग गरेको अनरुोध र सो 
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स�ब�धमा क�पनीले सबै सहभागी बोलप�दाता वा ��तावदातालाई पठाएको 

जवाफ, 

(ङ) बोलप�दाता वा परामश�दातासँग ग�रएको बोलप� पेश गनु�पूव�को बैठकको 

माइ�यटु र सो माइ�यटुको ��त�ल�प सबै सहभागी बोलप�दाता वा 

��तावदातालाई पठाएको �माण, 

(च) बोलप� खो�दाको माइ�यटु, 

(छ) बोलप�को मूल��त, 

(ज) बोलप� मू�या� कन स�म�तले बोलप� मू�या�कनको �सल�सलामा 

बोलप�दाता वा ��तावदातालाई सोधेको �� र स�बि�धत बोलप�दाता वा 

��तावदाताबाट क�पनीलाई पठाएको जवाफ, 

(झ) पूव�यो�य भएका बोलप�दाताको यो�यता मू�या� कनको ��तवेदन, 

(ञ) पूव�यो�य बोलप�दाताको सूची, 

(ट) वाता� ग�रएको भए सोको माइ�यटु, 

(ठ) सफल बोलप�दातालाई पठाइएको �वीकृ�तको �ारि�भक सूचनाको ��त�ल�प, 

(ड) असफल बोलप�दातालाई पठाइएको सूचनाको ��त�ल�प, 

(ढ) ख�रद स�ब�धमा �कािशत सबै सूचना, 

(ण) �ब�धक स�ालक वा पनुरावलोकन स�म�तसम� �दएको �नवेदन र सोको 

स�ब�धमा �ा� राय ��त��या, जानकार� तथा सो स�ब�धमा भएको �नण�य, 

(त) ख�रद स�झौता, 

(थ) �ग�त ��तवेदन, इ��वाइस र �नर��ण ��तवेदनज�ता ख�रद स�झौताको 

काया��वयनसँग स�बि�धत कागजात, 

(द) ख�रद स�झौतामा संशोधन ग�रएको भए सोस�ब�धी कागजात, 

(ध) मालसामान �ा��, �नर��ण र �वीकृ�त लगायतका कागजात, 

(न) �नमा�ण �यवसायी, आपू�त�कता�, परामश�दाता वा सेवा�दायकसँग भएका स�पणू� 

प�ाचार, 

(प) सव–क��या�टरको अनरुोध र सो स�ब�धमा क�पनीले �दएको जवाफ, 

(फ) मू�या� कन ��तवेदन र सोसँग स�बि�धत स�पूण� कागजात, र 

(ब) ख�रद स�झौतास�ब�धी �ववाद समाधान गन� भएको कारबाह�सँग स�बि�धत 

कागजात। 
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(३) उप�व�नयम (१) बमोिजमको अ�भलेख �नयमानसुारको अव�धस�म सरुि�त 

रा�पुन�छ। 

(४) क�पनीले बोलप�को मा�यमवाट ग�रने ख�रद काय�को स�झौता भईसकेप�छ 

सो काय� स�प� भएको संि�� �ववरण �मािणत गर� आ�नो वेभसाईटमा रा�पुन�छ। 

165= अ�धकार ��यायोजन र िज�मेवार�ः (१) यस �व�नयमावल�मा �यव�था भएको लागत 

अनमुान संशोधन गन�, ख�रद स�झौता संशोधन गन�, ख�रद स�झौताको �याद थप गन� र 

भे�रएशन आदेश गन� अ�धकार ��यायोजन गन� स�कने छैन। 

(२) उप�व�नयम (१) मा उि�लिखत अ�धकार बाहेक यस �व�नयमावल� बमोिजम 

�यव�था भएका अ� अ�धकार स�बि�धत अ�धकार�ा� अ�धकार�ले मातहतका कुनै 

अ�धकृतलाई �लिखत �पमा ��यायोजन गन� स�नेछ र सोको अ�भलेख रा�पुन�छ। 

(३) उप�व�नयम (२) बमोिजम ��यायोजन भएको अ�धकारका स�ब�धमा �यसर� 

अ�धकार ��यायोजन गन� अ�धकार�को उ�रदा�य�व रह� रहनेछ। 

(४) उप�व�नयम (२) बमोिजम अ�धकार ��यायोजन गन� अ�धकार�ले आफूले 

��यायोजन गरेको अ�धकार बमोिजम भए गरेका कामको स�ब�धमा स�बि�धत 

अ�धकार�बाट समय–समयमा आव�यक जानकार� �लइरा� ुपन�छ। 

166= काय�दल वा उपस�म�त गठन गन� स�नेः (१) पद�य िज�मेवार�को है�सयतले स�पादन 

गनु�पन� �नय�मत �कृ�तको काम बाहेकका थप काम गन� आव�यक देिखएमा �य�ता काय� 

�यवि�थत �पमा स�पादन गन� गराउन �ब�ध स�ालकले आव�यकता अनसुार उपस�म�त 

गठन गन� स�नेछ। 

167= �मनाहा, नो�सानी अपलेखन तथा रकम असलुउपर स�ब�धी �यव�थाः (१) क�पनीको चल 

स�पि� �योग गदा�गद� वा एक ठाँऊबाट अक� ठाँऊमा सादा� वा �वभावतः वा अनायास 

��त हनु गएमा वा नपगु भएमा वा दघु�टना अथवा कुनै कारणबश टुट�फुट� हराई पराई 

क�पनीको स�पि� नो�सान हनु गएको अव�था र औिच�य हेर� स�बि�धत छान�वन र 

मू�या� कन स�म�तको �सफा�रसमा �ब�ध स�ालकले ��येक मालसामान वा व�तकुो ला�ग 

�ास क�ी गर� एक लाख �पैयाँस�म मू�य बाँक� भएकोमा सोको कारण जनाई फरफारख 

वा �मनाहा �दन स�नेछ। सोभ�दा बढ� रकम भएमा स�ालक स�म�तको �नण�यबमोिजम 

हनेुछ। 

(२) कुनै कम�चार�ले जानाजानी लापरवाह� गर� �च�लत कानून अ�तग�त जार� हनेु 

आदेशको पालना नगर� क�पनीलाई हानीनो�सानी गरे गराएकोमा �य�तो हानीनो�सानी 

भएको रकम स�बि�धत कम�चार�बाट असलुउपर ग�रनेछ। तर म�ृय ुभएका कम�चार�सँग 

असलुउपर गनु�पन� रकम स�ालक स�म�तले �मनाहा �दन स�नेछ। 

(३) क�पनीको कारोवारको �सल�सलामा सावधानी अपनाउँदा प�न कुनै सामान 

हराए वा टुटफुट हनु गई नो�सानी भएमा औिच�यको आधारमा उप�व�नयम (१) अ�तग�त 
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�ब�ध स�ालकले �मनाहा �दन स�नेछ। तर कम�चार�को लापरवाह�ले भएको नो�सानी 

स�बि�धत कम�चार�बाट असलु गनु�पन�छ। 

(४) उप�व�नयम (१), (२) र (३) मा उ�लेख भएकोमा बाहेक अ�य जनुसकैु 

�क�सम वा रकमको ��तलाई स�ालक स�म�तले अपलेखन गन� वा �मनाहा �दन स�नेछ। 

168= काय��व�ध बनाई लागू गन� स�नेः यस �व�नयमावल� बमोिजमको काय�स�पादन गन� 

क�पनीले आव�यकताअनसुार काय��व�ध बनाई लागू गन� स�नेछ।  

169= दररेट �नधा�रणका आधार र स�म�तः क�पनीले लागत अनमुान तयार गन� �योजनका ला�ग 

नेपाल सरकारका साव�ज�नक �नकायले अवल�बन गरेका दररेट स�ब�धी �यव�थालाई 

आधार �लन स�कनेछ। दररेट �नधा�रण गनु�पन� अव�थामा �ब�ध स�ालकले �व�स�हतको 

दररेट �नधा�रण स�म�त गठन गर� काय� गराउन स�नेछ। 

170= �च�लत कानून बमोिजम हनेुः यस �व�नयमावल�मा उि�लिखत �यव�था यसै �व�नयमावल� 

बमोिजम र अ�यको हकमा �च�लत कानूनबमोिजम हनेुछ। 

171= �या�या एबं बाधा अ�काउ फुकाउने अ�धकारः यो �व�नयमावल�को काया��वयनमा कुनै 

���वधा उ�प� भएमा वा बाधा अ�काउ फुकाउन ुपरेमा सोको �या�या गन� तथा बाधा 

अ�काउ फुकाउने अ�धकार स�ालक स�म�तमा रहनेछ। 

172= �व�नयमावल� संशोधनः स�ालक स�म�तले यस �व�नयमावल�मा आव�यकताअनसुार संशोधन 

गन� स�नेछ।  

173= �व�नयमावल�को जानकार� �ा� गनु�पन�ः यस �व�नयमावल�मा ग�रएका �यव�थाको जानकार� 

�ा� गर� सोह� बमोिजम काम गनु� ��येक कम�चार�को कत��य हनेुछ। यस �व�नयमावल� 

�वपर�त काय� गरेमा क�पनीको कम�चार� �शासन �व�नयमावल� बमोिजम कारबाह� हनेुछ। 

174= �व�नयमावल�ले नसमेटेका �वषयमा �नण�य गन�ः यस �व�नयमावल�ले नसमेटेका �वषयमा 

स�ालक स�म�तले आव�यक �नण�य गर� लागू गन� स�नेछ। 

175= खारेजी तथा बचाउः (१) आ�थ�क �शासन �व�नयमावल�, २०७३ को प�र�छेद ४ देिख 

१० स�म (�व�नयम १५ देिख ७१ स�म) र प�र�छेद १४ को �व�नयम ८९ देिख ९४ 

स�म खारेज ग�रएको छ । 

(२) उप�व�नयम (१) बमोिजम खारेज ग�रएका �यव�था बमोिजम भए गरेका काम 

कारबाह� यसै �व�नयमावल� बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 
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अनसूुची–१ 

(�व�नयम १७ को उप�व�नयम (७) सँग स�बि�धत) 

�नमा�ण काय�को लागत अनमुानको ढाँचा 

(क) आइटमको दररेट �नका�ने त�रकाः  

��मकह�को खच� ....................................................................................... (क) 

�नमा�ण साम�ीको खच� ................................................................................ (ख) 

याि��क उपकरणको भाडा (ई�धन लगायत अ�य आव�यक ल�ु�कै�टस)् ...................... (ग) 

आइटमको दररेट (क+ख+ग) =.........................................................................(घ)

  

बोलप�दाताको ओभरहेड (घ को १५ ��तशत) =०.१५ X  (घ)………………………………………..(ङ)

  

ज�मा दररेट (च) = (घ) + (ङ) 

(ख) लागत अनमुान �नका�ने त�रकाः   

�.सं.  आइटम  एकाई आइटमको ज�मा 

दररेट 

आइटमको 

ज�मा प�रमाण 

आइटमको ज�मा 

खच� 

१ आइटम (१)  (छ) (ट) (छ) X (ट) 

२ आइटम (२)   (ज)  (ठ) (ज) X (ठ) 

३ आइटम (३)   (झ)  (ड) (झ) X (ड) 

..... इ�या�द     

ज�मा (ढ) = छ X ट + ज X  ठ  + झ X  ड ......................।  

�नमा�ण प�ात टे��ङ ए�ड क�मस�नङ गनु� पन� काममा सो बापत थप खच�, (ढ) को अ�धकतम 

२.५ ��तशत = (ढ) × ०.०२५ = (ण) 

ज�मा लागत इ��मेट अ� = (ढ) + (ण) = (थ) 

���यः 

(क) बोलप�को अ� कलाई तलुना गदा� लागत अनमुान अ� क (थ) लाई मा�नन ुपद�छ। 

(ख) उपयु�� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ आयोजना/काय��मको बजेट �यव�थापनको ला�ग 

आव�यकता अनसुार लागत अनमुानमा मू�य समायोजन कि�ट�जे�सी वापत प�चीस ��तशत स�म र 

�फिजकल कि�ट�जे�सी वापत दश ��तशतले आयोजना/काय��मको ज�मा लागतमा थप गनु�पन�छ। 

(ग) क�पनीको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट �योजनका ला�ग जोड (व) मा �व�भ� 

कि�ट�जे�सी जोडी हनु आउन ेरकममा मू�य अ�भब�ृ� कर प�ातको कुल रकमलाई लागत अनमुान 

मा�ननछे। 
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अनसूुची–२  

(�व�नयम १७ को उप�व�नयम (६) सँग स�बि�धत) 

�नमा�ण काय�को लागत अनमुानको ढाँचा 

(�नमा�ण �यावसायी को �डजाईन र �नमा�ण र ख�रदकता�को सपु�रवे�ण िज�मेवार� हनेु आधारमा) 

(For Design and Build type contract) 

 (क) �डजाईनको ई��मेट 

(१) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक ............................................................... 

(२) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक .............................................................. 

(३) यातायात खच� (आ�त�रक तथा बा� सवार� साधन एबं हवाई भाडा) ................ 

(४) �वदेशी तथा �वदेशी �व�ह�को दै�नक भ�ा खच� ...................................... 

(५) औजार तथा उपकरण खच� .................................................................. 

(६) �फ�ड ई�भे��गेसन तथा �योगशाला खच� ................................................. 

(७) सपोट� �टाफ, अ�फस �यब�थापन तथा आवास खच� .................................... 

(८) ��ब�ध ह�ता�तरण खच�........................................................................... 

(९) �डजाईन गन� आव�यक स�टवेयर, �यानअुल आ�द खच�.................................. 

(१०) गो�ी , से�मनार , स�ार तथा छपाई खच�................................................ 

(११) �फिजकल मोडे�लङ खच�....................................................................... 

(१२) �व�वध खच� ..................................................................................... 

ज�मा (१) देिख (१२), �डजाईनको ई��मेट................................................... (थ) 

(ख) �नमा�ण कामको ई��मेट 

(१) आइटमको दररेट �नका�ने त�रकाः 

��मकह�को खच� ...................................................................................(क)  

�नमा�ण साम�ीको खच� ...............................................................................(ख)  

याि��क उपकरणको भाडा (ई�धन लगायत अ�य आव�यक ल�ु�कै�टस)्.................(ग) 

आइटमको दररेट (क+ख+ग) = (घ) 

बोलप�दाताको ओभरहेड (घ को १५ ��तशत) = ०.१५×(घ) 

ज�मा दररेट (ङ) = १.१५×(घ) 
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(२) लागत अनमुान �नका�ने त�रकाः 

�.सं.  आइटम  एकाई आइटमको 

ज�मा दररेट 

आइटमको 

ज�मा प�रमाण 

आइटमको 

ज�मा खच� 

१ आइटम (१)  (च) (ट) (च) X (ट) 

२ आइटम (२)   (छ)  (ठ) (छ) X (ठ) 

३ आइटम (३)   (ज)  (ड) (ज) X (ड) 

..... इ�या�द     

 

जोड, �नमा�ण कामको ई��मेट, = (च×ट+छ×ठ+ज×ड) = (ढ) 

 �डजाईन जोिखम बापत थप खच�, (ढ) को ५ ��तशत = (ढ) × ०.०५ = (ण)  

�नमा�ण प�ात टे��ङ ए�ड क�मस�नङ गनु� पन� काममा सो बापत थप खच�, (ढ) को अ�धकतम 

२.५ ��तशत = (ढ) × ०.०२५ = (त) 

�डजाईन �नमा�ण कामको ई��मेट 

  बोलप�को अंकलाई तलुना गन�को ला�ग �डजाईन र �नमा�णको लागत इ��मेट = ढ+ण+त+थ 

=(द)  

���यः 

(क) बोलप�को अ� कलाई तलुना गदा� लागत अनमुान अ� क (द) लाई मा�नन ुपछ�। 

(ख) बोलप�दाताको यो�यता �नधा�रण गन� �योजनका ला�ग लागत अनमुान अ� क (द) को 

आधार �लउन ुपछ�। 

(ग) उपरो� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ आयोजना/काय��मको बजेट 

�यव�थापनको ला�ग आव�यकतानसुार लागत अनमुानमा मू�य समायोजन कि�ट�जे�सी 

बापत पि�चस ��तशत स�म र �फिजकल कि�ट�जे�सी बापत दश ��तशतले 

आयोजना/काय��मको ज�मा लागतमा थप गनु�पन�छ। 

(घ) क�पनीको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट �योजनका ला�ग जोड (द) मा 

�व�भ� कि�ट�जे�सी जोडी हनु आउने रकममा मू�य अ�भब�ृ� कर प�ातको कुल रकमलाई 

लागत अनमुान मा�ननेछ। 
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अनसूुची–३ 

(�व�नयम १७ को उप�व�नयम (७) सँग स�बि�धत) 

�नमा�ण काय�को लागत अनमुानको ढाँचा 

(टन�क� अथा�त �नमा�ण �यावसायी को �डजाईन, आपू�त� र सपु�रवे�णको िज�मेवार� हनु ेआधारमा) 

(For EPC/ Turnkey type contract) 

(क) �डजाईन र सपु�रवे�णको ई��मेट 

(१) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक ............................................................... 

(२) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक .............................................................. 

(३) यातायात खच� (आ�त�रक तथा बा� सवार� साधन एबं हवाई भाडा) ................ 

(४) �वदेशी तथा �वदेशी �व�ह�को दै�नक भ�ा खच� ...................................... 

(५) औजार तथा उपकरण खच� .................................................................. 

(६) �फ�ड ई�भे��गेसन तथा �योगशाला खच� ................................................. 

(७) सपोट� �टाफ, अ�फस �यब�थापन तथा आवास खच� .................................... 

(८) ��ब�ध ह�ता�तरण खच�........................................................................... 

(९) �डजाईन गन� आव�यक स�टवेयर, �यानअुल आ�द खच�.................................. 

(१०) गो�ी , से�मनार , स�ार तथा छपाई खच�................................................ 

(११) �फिजकल मोडे�लङ खच�....................................................................... 

(१२) �व�वध खच� ..................................................................................... 

ज�मा (१) देिख (१२), �डजाईनको ई��मेट................................................... (थ) 

(ख) �नमा�ण कामको ई��मेट 

(१) आइटमको दररेट �नका�ने त�रकाः 

��मकह�को खच� ...................................................................................(क)  

�नमा�ण साम�ीको खच� ..............................................................................(ख)  

याि��क उपकरणको भाडा (ई�धन लगायत अ�य आव�यक ल�ु�कै�टस)्.................(ग) 

आइटमको दररेट (क+ख+ग) = (घ) 

बोलप�दाताको ओभरहेड (घ को १५ ��तशत) = ०.१५×(घ) 

ज�मा दररेट (ङ) = १.१५×(घ) 
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(२) लागत अनमुान �नका�ने त�रकाः 

�.सं.  आइटम  एकाई आइटमको 

ज�मा दररेट 

आइटमको 

ज�मा प�रमाण 

आइटमको 

ज�मा खच� 

१ आइटम (१)  (च) (ट) (च) X (ट) 

२ आइटम (२)   (छ)  (ठ) (छ) X (ठ) 

३ आइटम (३)   (ज)  (ड) (ज) X (ड) 

..... इ�या�द     

जोड, �नमा�ण कामको ई��मेट, = (च×ट+छ×ठ+ज×ड) = (ढ) 

 �डजाईन, आपू�त� र सपु�रबे�ण जोिखम बापत थप खच�,  (ढ) को ७ ��तशत = (ढ) × ०.०७ = 

(ण)  

�नमा�ण प�ात टे��ङ ए�ड क�मस�नङ गनु� पन� काममा सो बापत थप खच�, (ढ) को अ�धकतम 

२.५ ��तशत = (ढ) × ०.०२५ = (त) 

�डजाईन, आपू�त�, सपु�रबे�ण र �नमा�ण कामको ई��मेट 

बोलप�को अंकलाई तलुना गन�को ला�ग �डजाईन र �नमा�णको लागत इ��मेट = ढ+ण+त+थ 

=(द)  

���यः 

(क) बोलप�को अ� कलाई तलुना गदा� लागत अनमुान अ� क (द) लाई मा�नन ुपछ�। 

(ख) बोलप�दाताको यो�यता �नधा�रण गन� �योजनका ला�ग लागत अनमुान अ� क (द) लाई 

आधार �लन ुपन�छ।  

(ग) उपरो� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ आयोजना/काय��मका बजेट 

�यव�थापनको ला�ग आव�यकतानसुार लागत अनमुानमा मू�य समायोजन कि�ट�जे�सी 

बापत पि�चस ��तशतस�म र �फिजकल कि�ट�जे�सी बापत दश ��तशतले 

आयोजना/काय��मको ज�मा लागतमा थप गनु�पन�छ। 

(घ) क�पनीको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट �योजनका ला�ग जोड (द) मा 

�व�भ� कि�ट�जे�सी जोडी हनु आउने रकममा मू�य अ�भब�ृ� कर प�ातको कुल रकमलाई 

लागत अनमुान मा�ननेछ। 
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अनसूुची–४  

(�व�नयम १७ को उप�व�नयम (७) सँग स�बि�धत) 

�नमा�ण काय�को लागत अनमुानको ढाँचा 

(�नमा�ण �यावसायीको �डजाईन, �नमा�ण तथा संचालन र ख�रदकता�को सपु�रवे�ण िज�मेवार� हनेु 

आधारमा) (For Design, Build and Operate type contract) 

(क) �डजाईनको ई��मेट 

(१) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक ............................................................... 

(२) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक .............................................................. 

(३) यातायात खच� (आ�त�रक तथा बा� सवार� साधन एबं हवाई भाडा) ................ 

(४) �वदेशी तथा �वदेशी �व�ह�को दै�नक भ�ा खच� ...................................... 

(५) औजार तथा उपकरण खच� .................................................................. 

(६) �फ�ड ई�भे��गेसन तथा �योगशाला खच� ................................................. 

(७) सपोट� �टाफ, अ�फस �यब�थापन तथा आवास खच� .................................... 

(८) ��ब�ध ह�ता�तरण खच�........................................................................... 

(९) �डजाईन गन� आव�यक स�टवेयर, �यानअुल आ�द खच�.................................. 

(१०) गो�ी, से�मनार, स�ार तथा छपाई खच�................................................ 

(११) �फिजकल मोडे�लङ खच�....................................................................... 

(१२) �व�वध खच� ..................................................................................... 

ज�मा (१) देिख (१२) �डजाईनको ई��मेट................................................... (थ) 

(ख) �नमा�ण काम को ई��मेट 

(१) आइटमको दररेट �नका�ने त�रकाः  

��मकह�को खच� .................................................................................. (क)  

�नमा�ण साम�ीको खच� ..............................................................................(ख)  

याि��क उपकरणको भाडा (ई�धन लगायत अ�य आव�यक ल�ु�कै�टस)्.................(ग) 

आइटमको दररेट (क+ख+ग) = (घ) 

बोलप�दाताको ओभरहेड (घ को १५ ��तशत) = ०.१५× (घ) 

ज�मा दररेट (ङ) = १.१५ × (घ) 
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(२) लागत अनमुान �नका�ने त�रकाः 

�.सं.

  

आइटम  एकाई आइटमको 

ज�मा दररेट 

आइटमको ज�मा 

प�रमाण 

आइटमको ज�मा 

खच� 

१ आइटम 

(१) 

 (च) (ट) (च) X (ट) 

२ आइटम 

(२)  

 (छ)  (ठ) (छ) X (ठ) 

३ आइटम 

(३)

 (ज)  (ड) (ज) X (ड) 

..... इ�या�द     

जोड, �नमा�ण कामको ई��मेट, = (च×ट+छ×ठ+ज×ड) = (ढ) 

 �डजाईन, आपू�त� र सपु�रबे�ण जोिखम बापत थप खच�,  (ढ) को ७ ��तशत = (ढ) × ०.०७ = 

(ण)  

�नमा�ण प�ात टे��ङ ए�ड क�मस�नङ गनु� पन� काममा सो बापत थप खच�, (ढ) को अ�धकतम 

२.५ ��तशत = (ढ) × ०.०२५ = (त) 

संचालनको ई��मेट (�व�ततृ ई��मेट नभएको अव�थामा �नमा�ण खच�को सरदर बा�ष�क डेढ देिख 

तीन ��तशतले अनमुान गन�) = (थ) 

�डजाईन, आपू�त�, सपु�रबे�ण र �नमा�ण कामको ई��मेट 

बोलप�को अंकलाई तलुना गन�को ला�ग �डजाईन र �नमा�णको लागत इ��मेट = ढ+ण+त+थ+द 

=(ध)  

���यः 

(क) बोलप�को अ� कलाई तलुना गदा� लागत अनमुान अ� क (ध) लाई मा�नन ुपछ�। 

(ख) बोलप�दाताको यो�यता �नधा�रण गन� �योजनका ला�ग लागत अनमुान अ� क (ध) लाई 

आधार �लन ुपन�छ। 

(ग) उपयु�� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ आयोजना/काय��मका बजेट 

�यव�थापनको ला�ग आव�यकतानसुार लागत अनमुानमा मू�य समायोजन कि�ट�जे�सी 

बापत पि�चस ��तशत स�म र �फिजकल कि�ट�जे�सी बापत दश ��तशतले 

आयोजना/काय��मको ज�मा लागतमा थप गनु�पन�छ। 

(घ) क�पनीको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट �योजनका ला�ग जोड (ध) मा 

�व�भ� कि�ट�जे�सी जोडी हनु आउने रकममा मू�य अ�भब�ृ� कर प�ातको कुल रकमलाई 

लागत अनमुान मा�ननेछ। 
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अनसूुची– ५  

(�व�नयम १८ को उप�व�नयम (६) सँग स�बि�धत) 

मालसामान आपू�त�को लागत अनमुानको ढाँचा 

(क) आइटमको दररेट �नका�ने त�रकाः  

उ�पादन गन� तथा स�लाई गन�ले उपल�ध गराएको नाफा स�हतको दर .........................(क) 

उ� मालसामान ढुवानीमा ला�ने खच� (आव�यकता अनसुार) ................................... (ख) 

मालसामानको ला�ग ला�ने भ�सार र इ�सरेु�स खच� (आव�यकता अनसुार) ................ (ग) 

इ��टलेसन र �े�नंगको खच� (आव�यकता अनसुार) ................................................(घ) 

आइटमको दररेट (क+ख+ग+घ) =.................................................................... (ङ)

  

 (ख) लागत अनमुान �नका�ने त�रकाः   

�.सं.  आइटम  एकाई आइटमको 

ज�मा दररेट 

आइटमको 

ज�मा प�रमाण 

आइटमको 

ज�मा खच� 

१ आइटम (१)  (च) (ट) (च) X (ट) 

२ आइटम (२)   (छ)  (ठ) (छ) X (ठ) 

३ आइटम (३)   (ज)  (ड) (ज) X (ड) 

..... इ�या�द     

ज�मा लागत इ��मेट अ� (व) = च X ट + छ X  ठ  + ज X  ड ...................... ।  

���यः 

(क) बोलप�को अ� कलाई तलुना गदा� लागत अनमुान अ� क (व) लाई मा�नन ुपद�छ। 

(ख) उपयु�� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ आपू�त�को बजेट �यव�थापनको ला�ग 

आव�यकता अनसुार लागत अनमुानमा �फिजकल कि�ट�जे�सी वापत पाँच ��तशतले आपू�त� 

को ज�मा लागतमा थप गनु�पन�छ। 

(ग) क�पनीको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट �योजनका ला�ग जोड (व) मा 

�व�भ� कि�ट�जे�सी जोडी हनु आउन ेरकममा मू�य अ�भब�ृ� कर प�ातको कुल रकमलाई 

लागत अनमुान मा�ननछे।  
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अनसूुची–६ 

(�व�नयम १९ को उप�व�नयम (४) सँग स�बि�धत) 

परामश� सेवाको लागत अनमुानको ढाँचा 

(क) परामश� सेवाको लागत अनमुान गदा� देहायका �वषयलाई आधार �लन ुपन�छः-  

(१) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक ............................................................... 

(२) �वदेशी �व�ह�को पा�र��मक .............................................................. 

(३) यातायात खच� (आ�त�रक तथा बा� सवार� साधन एबं हवाई भाडा) ................ 

(४) �वदेशी तथा �वदेशी �व�ह�को दै�नक भ�ा खच� ...................................... 

(५) औजार तथा उपकरण खच� .................................................................. 

(६) �फ�ड ई�भे��गेसन तथा �योगशाला खच� ................................................. 

(७) सपोट� �टाफ, काया�लय तथा आवास गहृ भाडा खच� .................................... 

(८) ��ब�ध ह�ता�तरण खच�........................................................................... 

(९) �डजाईन गन� आव�यक स�टवेयर, �यानअुल आ�द खच�.................................. 

(१०) गो�ी , से�मनार , स�ार तथा छपाई खच�................................................ 

(११) �फिजकल मोडे�लङ खच�....................................................................... 

(१२) आयोजना अ�ययनको ला�ग आव�यक पन� टे� टनेल, अ�थायी �या�प लगायतका  

अ�य पूवा�धार �नमा�ण खच� ..................................................................... 

(१३) �व�वध खच� ..................................................................................... 

ज�मा (१) देिख (१३), लागत अनमुान................................................... (च) 

(ख) लागत अनमुान �नका�ने त�रका  

सेवा खच� शीष�क 

(क)  

एकाई 

(ख) 

शीष�कको ��त 

एकाइ दर (ग)  

शीष�कको 

ज�मा प�रमाण 

(घ)  

शीष�कको ज�मा लागत 

(ङ)= गXघ 

आइटम (१)  (च) (ट) (च) X (ट) 

आइटम (२)   (छ)  (ठ) (छ) X (ठ) 

आइटम (३)   (ज)  (ड) (ज) X (ड) 

इ�या�द     

ज�मा लागत अनमुान (ढ) च X ट + छ X  ठ  + ज X  ड 

काया�लयको �यव�थापन खच� (चार ��तशत) (ण) (ण)=(ढ X ०.०४) 

लागत अनमुान अ� क (त) (त)=(ढ + ण) 

ओभरहेड बापत को १५ % स�हतको लागत (थ ) थ = १.१५ × त  
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���यः 

(क) परामश� सेवाको तलुनाको ला�ग ज�मा लागत अनमुान अ� क (थ) हनेुछ। 

(ख) उपयु�� अनसुार लागत अनमुान तयार ग�रसकेप�छ बजेट �यव�थापनको ला�ग आव�यकता 

अनसुार ज�मा लागत अनमुानमा मू�य समायोजन कि�ट�जे�सी वापत दश ��तशतले, �व�भ� 

कर वापत दश ��तशतले थप गर� कूल लागत अनमुान अ� क कायम गनु�पन�छ। 

(घ) परामश� सेवाको लागत अनमुान �वीकृ�त र ख�रद �व�ध छनौट गन� �योजनका ला�ग जोड 

(थ) मा �व�भ� कि�ट�जे�सी जोडी तथा �व�भ� कर हनु आउने रकममा मू�य अ�भब�ृ� कर 

समेत थप गर� आएको कुल रकमलाई लागत अनमुान मा�ननेछ।  
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अनसूुची–७  

(�व�नयम २८ को उप�व�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

क�पनीलाई आव�यक पन� मालसामान ख�रद गन�को ला�ग देहायका स�झौताम�ये कुनै एक 

स�झौता गर� ख�रद गन� स�नछेः- 

(क) खास मालसामान वा अ�य सेवा आप�ूत� करार स�झौताः कुनै खास कामको ला�ग आव�यक 

पन� मालसामान ख�रद गन�को ला�ग खास मालसामान वा अ�य सेवा आपू�त� स�झौता गन� 

स�कनेछ। 

(ख) संरचना�मक वा एकाइ दर स�झौताः ख�रद स�झौता उि�लिखत मालसामान वा अ�य सेवा 

क�पनीले माग गरेको समयमा ख�रद स�झौतामा उि�लिखत दर र शत� बमोिजम एक वा 

एकभ�दा बढ� आपू�त�कता�बाट �ा� गन� �यव�था गन�को ला�ग संरचना�मक वा एकाइ दर 

स�झौता गन� स�कनेछ र �य�तो स�झौतामा क�पनीले ख�रद गन� मालसामान वा अ�य 

सेवाको �यूनतम र अ�धकतम प�रमाण खलुाउन ु पन�छ। तर य�ता स�झौता सामा�यतया 

एक वष� भ�दा ब�ढ अव�धको हनेु छैन। 

(ग) बहवुष�य स�झौताः देहायका अव�थामा बहवुष�य स�झौता गन� स�कनेछः- 

१. वा�ष�क ख�रद स�झौता गर� ख�रद गनु�भ�दा बहवुष�य स�झौता गर� ख�रद गदा� 

क�पनीलाई सारभूत �पमा लाभ हनेु भएमा, 

२. ख�रद स�झौताको अव�धमा ख�रदको प�रमाण सारभतू �पमा थपघट नहनेु भएमा, 

३. ख�रद स�झौता अव�धभर ख�रद ग�रने मालसामानको �डजाईन प�रवत�न नहनेु भएमा, र 

४. मालसामान आपू�त�सँग स�बि�धत �ा�व�धक जोिखम बढ� भएमा, 

(घ) �डजाईन, आपू�त� र जडान स�झौता 

ठूला पावर �ला�ट वा पि�पङ �टेशन ज�ता उ�च वा ज�टल �ा�व�धय�ु मालसामानको 

�डजाईन गन�, �नमा�ण �थलमा आपू�त� गर� जडान गन�, प�र�ण संचालन गन� र �य�तो 

मालसामानको  स�ालन गन� स�बि�धत साव�ज�नक �नकायको कम�चार�लाई आव�यकता अनसुार 

ता�लम �दने �यव�था गन� �डजाईन, आपू�त� र जडान स�झौता गन� स�कनेछ। य�तो स�झौता 

�डजाईन, आपू�त� र जडान काय� म�य कुनै काय� गन�को ला�ग समेत गन� स�कनेछ। य�तो 

स�झौता समेत बहवु�ष�य स�झौता हनु स�नेछ। 

(ङ) टन�क� स�झौता 

�वशेष �कृ�त वा उ�च ��व�धय�ु सामान र सो सँग जो�डने सेवाका ला�ग समेत टन�क� 

स�झौता गन� स�क�छ। यस अ�तग�त क�पनीलाई आव�यक कुनै �ला�ट वा उ�च ��व�ध 

स�ब�धमा सोको �डजाईन, आपू�त�, �नमा�ण र जडान काय� ख�रद स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजम 
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स�प� गर� क�पनीलाई ह�ता�तरण गन� �यव�था गन�को ला�ग टन�क� स�झौता गन� स�कनेछ। 

य�तो स�झौता बहवुष�य स�झौता समेत हनु स�नेछ। 

(च) �डजाईन, आपू�त�, जडान र मम�त स�भार स�झौता  

उ�च वा ज�टल ��व�धय�ु मालसामानको �डजाईन गन�, �नमा�ण �थलमा आपू�त� गर� 

जडान गन�, प�र�ण संचालन गन� र �य�तो मालसामानको स�ालन गन� स�बि�धत क�प�नको 

कम�चार�लाई आव�यकता अनसुार ता�लम �दने र �य�तो संरचनाको मम�त स�भार समेत गन� 

�यव�था गन� �डजाईन, आपू�त�, जडान र स�भार स�झौता गन� स�कनेछ। 
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अनसूुची–८ 

(�व�नयम २९ को उप�व�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

क�पनीले �नमा�ण काय� ख�रद गन�को ला�ग देहायका स�झौताम�ये कुनै एक स�झौता गर� ख�रद 

गन� स�नेछः- 

(क) एकाई दर स�झौताः  

�नमा�ण काय�को प�रमाण स�झौता हुँदाका बखत य�कन नभएको वा �नमा�ण काय� 

��तएकाइ काय� �बल अफ �वाि�टट�मा उि�लिखत दरमा गराउने �यव�था गन� एकाइ दर 

स�झौता गन� स�कनछे। य�तो एकाइ दरमा बोलप�दाताले ��ता�वत �नमा�ण काय� स�प� गन� 

आव�यक पन� साम�ी, �म र अ�य �ववरण समावेश गनु�पन�छ। क�पनीले यस स�झौता बमोिजम 

भएको कामबापत भ�ुानी गदा� �नमा�ण �थलको नापजाँचबाट य�कन भएको �नमा�ण काय�को 

प�रमाणलाई ��त एकाइ दरले गणना गर� हनु आउन रकम भ�ुानी गनु�पन�छ। 

(ख) काय� स�पादनमा आधा�रत मम�त स�भार वा �यव�थापन स�झौताः 

कुनै �नमा�ण काय�को मम�त स�भार वा �यव�थापन गन� आव�यक पन� उपकरण र �व�भ� 

एकाइज�य (आइटमवाइज) काय� उ�लेख नगर� अि�तम काय�स�पादन मा� उ�लेख गर� �य�तो 

�नमा�ण काय� गराउनको ला�ग काय� स�पादनमा आधा�रत स�भार वा �यव�थापन स�झौता गन� 

स�कनेछ। 

(ग) �पसवक�  स�झौताः 

पटक–पटक �पमा गराइरहनपुन� साना�तना स�भार र मम�त स�ब�धी �नमा�णकाय� 

आव�यक परेका बखत गराउनको ला�ग �य�तो �नमा�ण काय�को मू�यसूची कायम गर� �पसवक�  

स�झौता गन� स�कनेछ। तर यस स�झौताको अव�ध सामा�यतया एक वष�भ�दा बढ�को हनुे छैन। 

(घ) एकम�ु रकम स�झौताः 

�नमा�णको काम गदा� कामको आईटम र प�रमाणमा फेरबदल नहनेु, नाप जाँच गन� क�ठन 

हनुे र करारमा उि�लिखत कामको प�रमाण र समयको �नि�चतता कायम गनु�पन� �कृ�तको 

�नमा�णकाय� गराउन एकम�ु रकम स�झौता गन� स�कनेछ। यो करार स�झौता गदा� �नमा�ण काय� 

स�ब�धी सबै �कारको जोिखम र दा�य�व �नमा�ण �यवसायीमा रहने गर� �डजाईन तथा लागत 

ई��मेटमा �यव�था ग�र गन� स�कनेछ। 

(ङ) लागत सोधभना� स�झौताः  

क�पनीले �देश सरकार, �थानीय तह, अ�य साव�ज�नक �नकायलाई  समेत लागत सोधभना� 

�दने स�झौता अ�तग�त सोझै ख�रदको ला�ग काय� �दन स�दछ। ती �नकायह�ले काय� स�प� 

गरेप�छ पेश गरेको बीलको आधारमा सोधभना� �दइनेछ। यस स�झौता अ�तग�त काय� आदेश �दन 

�ब�ध स�ालकको पूव� �वीकृ�त �लन ुपन�छ। यो स�झौता गर� ग�रने �नमा�ण काय� वापत भ�ुानी 
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�दंदा �य�तो �नमा�ण काय� गदा� गरेको वा�त�वक खच�, सो काय�को िशरोभार खच� र �वीकृत लागत 

अनमुानमा उ�लेख भएको मनुाफा थपी हनु आएको रकम भ�ुानी �दन स�कनेछ। यो स�झौता 

गर� �नमा�ण काय� गराउंदा �ब�ध स�ालकले लागत सोधभना�को अ�धकतम रकमको सीमा 

�नधा�रण गनु�पन�छ ।  

(च) समय र साम�ी दर स�झौताः 

ख�रद स�झौता गन� समयमा कुनै �नमा�ण काय�को मम�त स�भार गन� ला�ने �म र 

साम�ीको पूवा�नमुान गन� नस�कने भई �मलाई समयको आधारमा र साम�ीलाई एकाई दरको 

आधारमा गणना गर� काम गराउनको ला�ग समय र साम�ी दर स�झौता गन� स�कनेछ। यो 

स�झौता गदा� �नमा�ण �यवसायलाई देहाय बमोिजम भ�ुानी हनेु �ववरण �प�ट �पमा उ�लेख 

गनु�पन�छः– 

१. �नमा�ण �यवसायीको �मलाई ��त घ�टा वा ��त �दन वा ��त म�हनाको आधारमा 

�वभाजन गर� हनु आएको रकममा िशरोभार खच� र �वीकृत लागत अनमुानमा उ�लेख 

भएको मनुाफा जो�दा हनु आउने रकम, र 

२. ख�रद स�झौतामा उि�लिखत रकमको सीमा�भ� रह� मम�त स�भार गन� लागेका 

साम�ीको मू�यको भ�ुानी रकम। 

(छ) �डजाईन र �नमा�ण स�झौता (Design and Build (D &B)) : कुनै �नमा�ण काय�को �डजाईन र 

�नमा�ण एउटै �नमा�ण �यवसायीबाट गराउनको ला�ग �डजाईन र �नमा�ण स�झौता गन� 

स�कनेछ। क�पनीले यस स�झौता बमोिजमको काम स�ु गदा� �ा�व�धक वा �ा�व�धकह�को 

समूहले �य�तो �डजाईन, �ईङ तथा लागत अनमुान जाँच र �वीकृत गदा� यस �व�नयमावल� 

बमोिजम जाँच तथा �वीकृत गन� काय��व�ध अपनाई जाँच तथा �वीकृत गनु�पन�छ। य�तो 

�कारको स�झौतामा  �डजाईनको जोिखम �नमा�ण �यावसायीको नै हनेु हुँदा लागत ई��मेटमा 

यी सबै काम सोमा �न�हत जोिखमको खच� समावेश हनु ु पद�छ।य�तो स�झौता बहवुष�य 

स�झौता समेत हनु स�नेछ। य�तो स�झौतामा �डजाईन �नमा�ण �यावसायीले नै गनु�पन� र 

यसको स�पूण� िज�मेवार� �नमा�ण �यावसायीको नै हनेुछ। 

(ज) �यव�थापन स�झौताः �नमा�ण काय�को गणु�तर र स�प� गन� अव�ध स�ब�धी कानूनी एवं 

स�झौताज�य दा�य�व क�पनीसँग ख�रद स�झौता गन� �नमा�ण �यवसायीले नै बहन गन� गर� 

�य�तो काय� �नजको सपु�रवे�ण वा �यव�थापनमा �व�भ� सव–क��या�टर�ारा गराउनको 

ला�ग �यव�थापन स�झौता गन� स�कनछे। यो स�झौता बमोिजमको कामको भ�ुानी 

क�पनीसँग स�झौता गन� �नमा�ण �यवसायीलाई मा� �दइनेछ। 

(झ) �नमा�ण र मम�त स�भार स�झौताः ज�टल ��व�धय�ु भौ�तक संरचनाको �नमा�ण गन�, प�र�ण 

स�ालन गन�, �य�तो संरचनाका स�ालन गन� क�पनीको कम�चार�लाई आव�यकता अनसुार 

ता�लम �दन र �य�ता संरचनाको मम�त स�भार समेत गन� �यव�था गन� �नमा�ण र मम�त 

स�भार स�झौता गन� स�कनेछ। 
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(ञ) टन�क�/ �डजाईन, आपू�त�, �नमा�ण (Turnkey/Engineering Procurement and Construction 

(EPC) स�झौताः �वशेष �कृ�त वा उ�च ��व�धय�ु सामान तथा सोको जडान समेत संल�न 

भएको ठूला एवं ज�टल �नमा�ण संरचना परैुको �डजाईन, आपू�त� र �नमा�ण गर� ख�रदकता�लाई 

ह�ता�तरण गन� पन� अव�थामा य�तो स�झौता ग�र�छ।�नि�त �कृ�तको स–साना काममा 

प�न यस �क�समको करार स�झौता गन� स�क�छ। यो स�झौतामा �व�ततृ �डजाईन, 

ई�नज�नय�र�, �नमा�ण स�प� आ�द स�पूण� कामको जोिखम �नमा�ण �यावसायीले नै �लन ुपन� 

भएकोले य�तो करारको कामको लागत ई��मेटमा यी सबै काम तथा सोमा �न�हत 

जोिखमको खच� समावेश हनु ुपद�छ। यो स�झौता साधारणतया एकम�ु रकमको हनुछे। यो 

स�झौता बहवुष�य स�झौता समेत हनु स�नछे। 

(ट) से�ुल रेट संझौताः यस �क�समको स�झौतामा कामको आईटम र से�ुल दररेट बोलप� 

कागजातमा खलुाई बोलप�दाता बाट उ� से�ुल दररेटमा के क�त ��तशत घट� वा 

बढ�मा गन� हो सो मा� खलुाउन पन� छ। यो �क�समको स�झौता साधारणतया ई��लोयर 

�डजाईन �क�समको नै हनेुछ र स–साना र सरल �क�समको काममा �योग गन� उपय�ु ह�ुछ 

र स�झौता तथा बोलप� कागजात ई��लोयर �डजाईन �क�समको बोलप� तथा स�झौताको 

सरल�कृत �पमा तयार गन� स�क�छ। 

(ठ) �डजाईन, �नमा�ण तथा संचालन (Design Build and Operate) स�झौता: ठूला पावर �ला�ट वा 

पि�पङ �टेशन ज�ता उ�च वा ज�टल ��व�धय�ु मालसामानको तथा �नमा�ण संरचनाको 

�डजाईन गन�, �नमा�ण गन�, आपू�त� गर� जडान गन� र संचालन गन� गर� य�तो �क�समको 

स�झौता गन� स�क�छ। य�तो स�झौताको काममा �डजाईनको र संचालन समेतको जोिखम 

�नमा�ण �यावसायी को नै हनेु हुंदा लागत ई��मेटमा यी सबै काम तथा सोमा �न�हत 

जोिखमका खच� समावेश हनु ु पद�छ। यो स�झौता साधारणतया बहवुष�य स�झौता हनु 

स�नछे। 
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अनसूुची–९ 

(�व�नयम ३० को उप�व�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

क�पनीले परामश� सेवा ख�रद गन�को ला�ग देहायका स�झौताम�ये कुनै एक स�झौता गर� ख�रद 

गन� स�नेछः-  

परामश� सेवाको ला�ग ख�रद स�झौताः 

(क) एकम�ु रकम स�झौताः 

स�भा�यता अ�ययन, आयोजनाको �डजाईन, बोलप� स�ब�धी कागजातको तयार� ज�ता �प� 

�पमा प�हचान भएको, परामश�दातामा �यून जोिखम रहन र गणु�तर मापन सिजलैसँग गन� स�कने 

कामको ला�ग परामश� सेवा �लन एकम�ु स�झौता गन� स�कनेछ। यो स�झौतामा परामश�दाताले 

�नधा��रत समयाव�ध�भ� काय��े�गत शत� मा उि�लिखत �ा�व�धक �वशषेता भएको काम गर� 

क�पनी सम� ��तवेदन पेश गनु�पन� र सो बापत �नजले सेवा श�ुक पाउने �ववरण उ�लेख 

गनु�पन�छ। 

(ख) काय�स�प�ताको आधारमा श�ुक �दइने स�झौताः 

ख�रद स�झौतामा उ�लेख भएको काय�गन� परामश�दातालाई आव�यक परेको समयमा 

बोलाउने गर� वा �नजले स�प� गरेको काय�को आधारमा सेवा श�ुक �दने गर� परामश� सेवा �लन ु

पदा� काय�स�प�ताको आधारमा श�ुक �दइने स�झौता गन� स�कनेछ। यो परामश�दाताको सेवा 

श�ुक �य�तो स�झौतामा उ�लेख भएबमोिजम हनेुछ। 

(ग) ��तशतमा आधा�रत स�झौताः 

मालसामान वा �नमा�णको �नर��ण गन�, सपु�रवे�ण वा अनगुमन गन� सेवा वा अ�य य�तै 

�कृ�तका सेवा ख�रद गन� ��तशतमा आधा�रत स�झौता गन� स�कनेछ। यो स�झौतामा 

परामश�दातालाई सेवा श�ुक �ददा स�बि�धत �नमा�ण काय� वा आयोजनाको अनमुा�नत वा 

वा�त�वक लागत वा ख�रद ग�रएको वा �नर��ण ग�रएको मालसामानको लागतको ��तशत 

अनसुार �दइने �ववरण उ�लेख गनु�पन�छ। 

(घ) सेवा समय �नि�त नभएको स�झौताः 

�नमा�ण काय� स�ालनमा �याउनको ला�ग समय–समयमा आव�यक पन� स�लाहकार, ख�रद 

स�झौता स�ब�धी �ववाद �न�पणकता� वा म�य�थकता�, सं�थागत सधुार वा ख�रदस�ब�धी 

परामश�दाता, �ा�व�धक सम�या समाधानकता� ज�ता खास कामको स�ब�धमा आव�यक परेको 

समयमा परामश� सेवा �लनको ला�ग सेवा समय �नि�त नभएको स�झौता गन� स�कनेछ। 
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यो स�झौतामा देहायका �ववरण उ�लेख गनु�पन�छः– 

१. परामश�दाताले स�झौतामा उि�लिखत काम क�पनीलाई आव�यक परेको समयमा ख�रद 

स�झौतामा उि�लिखत दर, र   

२. परामश�दातालाई काम गन� वा�त�वक �पमा लागेको समयको आधारमा ग�रने 

पा�र��मकको  भ�ुानी। 

(ङ) समयब� स�झौताः 

�नमा�ण काय�को सपु�रवे�ण गन�,  ज�टल संरचनाको �डजाईन गन� ज�ता परामश� सेवाको अव�ध 

अनमुान गन� नस�कने भएमा �य�तो कामको ला�ग समयव� स�झौता गन� स�कनेछ। यो 

स�झौतामा परामश�दाताको सेवा श�ुक देहाय बमोिजम तय हनेु �ववरण उ�लेख गनु�पन�छः- 

(क) परामश�दातालाई ख�रद स�झौता बमोिजमको काम गन� वा�त�वक �पमा लागेको समयले 

स�झौतामा उि�लिखत पा�र��मकको दरलाई गणुन गर� आउने रकम, र  

(ख) �वल भपा�इ अनसुारको वा�त�वक फुटकर खच�को सोधभना� रकम। 

 


