
सहर� बायोगयास प्ाान ट ाड तथा �व�� पिछको सेवा �दाड गड� कमपडन/संसथा्ाा  ाायता �दाड 

तथा सूिचकृत गड� िडदेिशका  

योगयताका आधारहर (Qualification Criteria) 

१) �बगत ितड बषर ा ककमत ा ५० वना प्ाान िड ार् /�वतर्/ ौटात गरेको हुडपुड�छ 

२) �बगत ५ वषर  धये  उकृसन ३ आ. ब. को औसत कारोवार रक को ककमत ा ५० ्ाख हुडपुड�छ  

३) कमपडन दतारको � ा्पपको छाँयाकपन हुडपुड� 

४) सथायन ्ेखा डमबर दतार � ा्पपको छाँयाकपन 

५) कमपडन/ससंथाको चु�ा पुटँन ककमत ा र ५ ्ाख हुडपुड�छ 

६) आ ब ०७६/७७ को कर चु�ा � ा्पपको छाँयाकपन पेश गडुरपड�  

७) �बाधपप तथा िडय ाव्नको छाँयाक�प, �बाध पपको  देशय ा सहर� बायोगयास समबकाध का  

गड�  ल्ेख हुडपुड� 

८) केा््े तयार गरेको ढाँचा ा आाततरक गु् सतर िडयाप् �्ा्न (Internal Quality Control 

Mechanism) अब्मबड गड� �ितब�ता पप पशे गडुरपड�छ 

९) ायडूत   यबसथापक�य र �ा�बिधक क रचार�हर ताि्का ड १  ा  ल्ेख भए ब ोकट  भएको 

हुडपुड� छ  

१०) ायडूत  भौितकपबूरधारहर ताि्का ड २  ा  ल्ेख भए ब ोकट  हुडपुड�छ 

११) �सता�वतसमपू् र  ाडव ससंाधड ( यबसथापक�य क रचार�) को हसताार स�हतको वय��गत 

�ववर्, शकैाक योगयताको � ा्पपको �िति्�प स ेत पेश हुपपुड�छ  

१२) �ा�बिधक क रचार� (इकाटिडयर) को का कास्को स�नर�्केनको �िति्�प स ेत पशे हुडपुड�छ 

१३) सयं�ु  प�  को हक ा समबकाधत सासेदार ससथा/पाहरको भिू का तथा कटम ेवार� सपसन 

रप ा  ल्ेख भएको समसौता/स झदार�पप पशे गडुरपड�छ 

१४) इकाटिडयातरा ा सडातक गतर ायडूत  एकबषर बायोगयास ाेप ा का  गरेको हुडपुदरछ 

१५) बायोगयास सगं समबकाधत �बषयको नेककडिसयड ( ाायता �ा� ससथा/स काता) को � ा्पप 

भएको हुडपुड�छ  

१६) िड ा्र/ट ाड पिछको ककमत ा एक बषरको गयारेान�को �उयाभिूत को �ितब�ता हुडपुड�छ 

१७) आबेदड ्ारा  ा समपू् र �ववर् भर� वा नाइप गतर तो�कएका कागटातहर � ब� रप ा 

Binding  गतर पशे गडपुदरछ । कमपडन्े पेश गरेका सपंु् र �ववर्, कागटात तथा आबेदड 

्ारा को �उयेक पेट ा समबकाधत कमपडनको छाप र आिधकातरक वय��को दरखासत अिडबायर 

रप ा हुडपुड�छ 

  



क) ससंथाकोायडूत   ाडव सशंाधड  

� स   पद ायडूत  संं या योगयता/ताि्  
िशाा 

कायर अडभुब  कै�्यत 

१ �बाधक १ सडातकोोर २ बषर   

२ ्ेखापा् १ ककमत ा ��व्ता 
पप तह  �प् 

१ बषर   

३ इकाटिडयर १ इकाटिडयतरंग  
�बषय ा 
सडातकतह  �प् 

१ वषर   

४ नेककडिसयड २ नेककडिसयड 
( ाायता �ा� 
ससथा/स काता) 

१ वषर  

५ कायार् य 
सहयोगन  

१ साधार् ्ेख पढ 
गडर सकडे  

  

 

२) ससंथाको भौितक पवूारधार  

ससंथाको कायार् य ा अिडवायररप ा ह ुडपुड� ायडूत  भौितक पवुारधारहर 

�. स.ं �ववर् इकाा ायडूत   

१ साइड बो र  थाड १  

२ कायार् य कोोा वना १  

३ सनोर कोोा  वना १  

४ ने्न्ोड/ ोबाइ् थाड १  

५ कमपयनुर थाड १  

६ इानरडेन  अिडवायर  

७ नु्सेन  सेन १  

८ कट. �प.एस.(GPS) सेन १  

९ नेमप्ेन �विभाड साइटको १  

 

अडसुचून १ आबेदड ढांचा  

सहर� बायोगयास प्ाान ट ाड तथा �व�� पिछको सेवा �दाड गड� कायरका ्ािग कमपडन/ ससंथा 

 ाायता �ा� तथा सिूचकृतका ्ािग आवेदड ्ार   



ि ित:२०७७/.../..... 

�न ाड ्कायरकार� िडद�शककय,ू 

वकैकलपक  टार �व�रड केा्  

 धय बाडेशवर, काो ाण ौ 

�वषय:  ाायता �दाड तथा सिूचकृत गतर�दडे बारे  

वकैकलपक  टार�व�रड केा् अातगरत सहर� बायोगयास प्ाान ट ाड, �ब�� पिछको सेवा समबकाध कायर 

गडरका ्ािग उयस केा्बान  ाायता �ा� सिूचकृत हुडका ्ािग यो िडवेदड पेश गरेको छु ।  

बायोगयास प्ाान िड ार्  तथा   रत समबकाध कायर गदार डवनकर्नय  टार अडदुाड डनित, डवनकर्नय 

अडदुाडपतरचा्ड कायर�विध , केा््े तयार गरेको  ापदण  तथा िडद�िशका र केा्को िडय ाडसुार सहर� 

बायोगयास प्ाान िड ार्  समबकाधत कायरहर गड� �ितव�ता वय� ग दरछु । 

सो ब ोकट  डभए ा उयस केा्बान िडय ाडसुार हुडे कारबाह�  टंुर गदरछु । यस समबाध ा त् 

हसताार गड�  /हा न यो पिड घोष्ा गदरछौ �क यस ��कया ा सहभागन हुड हाि  अयोगय छैडौ, 

�सता�वत ���या ा हा�ो कुड ैसवाथर बाकसएको पिड छैड र पेशागत वा  याबसाियक कसरु ा हा न्े कुड ै

सटाय पाएका पिड छैडौ भिड ि्कखत सव-घोष्ा यस ैआवेदड  ा र् त गरेको छु/छौ । 

ससंथाको � खुको दसतखत:....................................... 

िडवेदक 

ससंथाको � खुको डा :.............................................. 

ससंथाको डा  :.......................................................... 

ससंथाको � खुको  ोबाइ् ड.:........................................ 

 

ससंथाको छाप  

  



ि ित:२०७७/.../..... 

�न ाड ्कायरकार� िडद�शककय,ू 

वकैकलपक  टार �व�रड केा्  

 धय बाडेशवर, काो ाण ौ 

 परो� समबाध ा वकैकलपक  टार�व�रड केा् अातगरत सहर� बायोगयास प्ाान ट ाड, �ब�� पिछको 

सेवा तथा   रत सभंारका ्ािग  ाायता �ा� सिूचकृत भए प�ात डवनकर्नय  टार अडदुाड डनित, 

डवनकर्नय अडदुाडपतरचा्ड कायर�विध, ते�ो पकाय अडगु ड िडद�िशका र सहर� बायोगयास प्ाान 

िड ार्  िडद�िशका र केा्को िडय को अिधड ा रह� प्ाान िड ार्  तथा समभार समबाधन कायरहर गड� 

पू् र �ितब�ता यस ैपप�ारा टाहेर गदरछु । सो ब ोकट  डभए ा उयस केा् बान िडय ाडसुार हुडे 

कारवाह�  ााड  टंुर गदरछु/छौ ।  

�वषय: �ितब�ता पप 

ससंथाको � खुको दसतखत:....................................... 

�ितब�ता टाहेर गड�  

ससंथाको � खुको डा :.............................................. 

ससंथाको डा  :.......................................................... 

ससंथाको � खुको  ोबाइ् ड.:........................................ 

 

ससंथाको छाप  

  



�न ाड ्कायरकार� िडद�शककय,ू 

वकैकलपक  टार �व�रड केा्  

 धय बाडेशवर, काो ाण ौ 

 परो� समबाध ा वकैकलपक  टार �व�रड केा् अातगरत पवूर योगयता �ा�/ड�वकर् वा  ाायता �ा� 

तथा सिूचकृत भएको आ.ब. देकख वा केा् सगं आब�ता भएको ि ित देकख पवूर योगयता �ा�/डवनकर् 

वा  ाायता �ा� रहेको अविधभर वा उयस पिछको आ. ब. को अाउयसम  स ेत यस ससंथा  ा र् त 

अडदुाड अातगरत िड ा्र तथा ट ाड भएका सहर� बायोगयास प्ाान, सो को ्ेखा सगं समबकाधत 

समपू् र �ववर्, तथयांक तथा उयससगं समबाधनत आवशयक कागटातहर ्गायत समबाधनत 

 पभो�ा्ाइ कमपडन्े �दएको सेवा स�ुवधा सबंकाधका समपू् र �ववर्को ्ेखा पर�ा्को अिधकार 

(Right to Audit) यस केा् ा रहडे �बषय ा यस कमपडन सह ितको घोष्ा गदरछु । साथ ैकायर�  

अातगरत यस कमपडन  ा र् त अडदुाड ा िड ार्  तथा ट ाड भएका बायोगयास प्ाान, सो को ्ेखासगं 

समबकाधत�ववर्, तथयांक तथा उयस सगं समबकाधत आबशयक कागटातहर ्गायत समबाधनत 

 पभो�ा्ाा कमपडन्े �दएको सेवा स�ुबधा समबाधनका समपू् र �ववर् चुसतदरुसत रा्े �ितब�ता स ेत 

टडा दछु/छौ । 

�वषय: सह ितको घोष्ा 

ससंथाको � खुको दसतखत:....................................... 

सह ितको घोष्ा गड�  

ससंथाको � खुको डा :.............................................. 

ससंथाको डा  :.......................................................... 

ससंथाको � खुको  ोबाइ् ड.:........................................ 

 

ससंथाको छाप  

  



�न ाड ्कायरकार� िडद�शककय,ू 

वकैकलपक  टार �व�रड केा्  

 धय बाडेशवर, काो ाण ौ 

 परो� समबाध ा वकैकलपक  टार �व�रड केा् अातगरत सहर� बायोगयास प्ाान 

�वषय: IQCM को �ितब�ता पप 

िड ार्  तथा ट ाड, �ब�� पिछको सवेा तथा   रत समभारका ्ािग  ाायता �ा� सचूनकृत भए प�ात 

आाततरक गु् सतर िडयाप् �्ा्न (Internal Quality Control Mechanism-IQCM)  को अिधड ा रह� 

प्ाान िड ार्  तथा   रत सभंार समबाधन कायरहर गड� पू् र �ितब�ता टाहेर ग दरछु । सो ब ोकट  

डभए ा िडय ाडसुार हुडे कावारह�  ााड  टंुर गदरछु/छौ । 

ससंथाको � खुको दसतखत:....................................... 

�ितब�ता टाहेरगड�, 

ससंथाको � खुको डा :.............................................. 

ससंथाको डा  :.......................................................... 

ससंथाको � खुको  ोबाइ् ड.:........................................ 

 

ससंथाको छाप  

  



�न ाड ्कायरकार� िडद�शककय,ू 

वकैकलपक  टार �व�रड केा्  

 धय बाडेशवर, काो ाण ौ 

�सततु �बषय ा चा् ुआ. ब २०७६/७७  ा यस कमपडनको सहर�बायोगयास प्ाानको िड ार्  तथा �ब�� 

प�ातको सेवाको ्ािग कायर गड� समबाध ा कर चु�ा � ा्पपको डवनकर् गडरको ्ािग गत आ. ब. 

२०७६/७७  को कर चु�ा � ा्पप पेश गडर स याविध बाँक� रहेको्े चा् ुआ. ब. २०७७  ाघ १५ गते 

िभप पशे गड� �ितब�ता टाहेर गरेको वयहोरा सादर अडरुोधछ । सो ब ोकट  डभए ा िडय ाडसुार हुडे 

कावारह�  ााड  टंुर गदरछु/छौ । 

�वषय: गतआ. व. २०७६/७७ को कर चु�ा � ा् पप पशे गड� �ितब�ता गतरएको बारे  

ससंथाको � खुको दसतखत:....................................... 

�ितब�ता टाहेर गड�, 

ससंथाको � खुको डा :.............................................. 

ससंथाको डा  :.......................................................... 

ससंथाको � खुको  ोबाइ् ड.:........................................ 

 

ससंथाको छाप  

  



ससंथा� खु/हरबान ससंथाको आिधकार�क वय�� � ाक्त (अिडवायर) 

ससंथाको आिधकार�क वय�� भाडा्े ससथा � खु आ्ै वा ससंथा � खु/हर्े अिधकार �उयायोटड 

गरेको आिधकार�क वय�� भाडे बसुा ँछ । टस्े ससंथाको आिधकार�क वय��को रप ा ससंथा्े तोकेको 

कायर गड�,  ाायता �ा� सिुचदतार समबकाध कागटातहर ा स�ह गड� ्गायत उयस केा् ा पेश हुडे 

अडदुाड आवेदड ्ारा हर ा ससंथाको आिधकातरक वय��को हैिसयत ा दसतखत गड� र � ाक्त गड� 

अिधकार स ेत रांदछ । 

िस. 
ड. 

डा  पद ड डुा दसतखत 

१    

२    

३    

४    

५    

ससंथाको � खुको डा  ..................................... 

पद................................................................ 

स�ह............................................................... 

ससंथा � खुबान अिधकार� वय�� � ाक्त गडुरपड�छ  । य�द सासेदार� सवाि उव भए ा बो र ा आव� 

समपू् र सदसयहरबान स ेत आिधकार�क वय�� � ाक्त गडुरपड�. 

िस. 
ड. 

डा  
(ससंथा� खु) 

पद ड डुादसतखत 

१    

२    

३    

४    

५    

 


