
राय परामर्श सम्बन्धी वििरण 

 

मममि : २०७३/०४/०६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, काठमािौं  

राय माग गररएको मबषय : 

Withdraw पत्रमा रहेको आमधकाररक व्यक्तिको दस्िखि र bidding Document मा िएको दस्िखि 
फरक फरक आमधकाररक व्यक्तिको दस्िखि िएको बोलपत्र माने्न, र्नमाने्न ? 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजमको मापदण्ि परुा गरेको 
अिस्थामा दफा २३ (४) बमोक्तजम बोलपत्रदािासंग आिश्यक जार्नकारी माग गरी सम्बक्तन्धि 
कायाशलयबाटै मर्नर्क्यौल गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्र.वि.रक्तजष्ट्रारको कायाशलय, कीमिशपरु   

राय माग गररएको मबषय : 

ििर्न मर्नमाशण गरे्न कायश १८ मवहर्नामा परुा गर्नुशपरे्न गरी सम्झौिा गरी मूल्य समायोजर्न सम्बन्धमा 
सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को प्रमिकुल र्नहरु्न ेगरी विमिन्न मममिमा हाल सम्मको Price 

Escalation िापिको रकम ििुार्नी गरी पाउँ िर्नी मर्निेदर्न ददर्न ुिएको िएिा पमर्न हालसम्म मर्नमाशण 
व्यिसायीलाई रकम ििुार्नी र्नगररएको साथै Bidding Document को Section-II को Bid Data 

Sheet ITB 14.6 मा The Prices Quoted by the Bidder "shall be" subject to adjustment during the 

performance of the Contract र ४५ मा Price Adjustment व्यिस्था गररएको छ यस अिस्थामा 
मूल्य समायोजर्न गरी रकम ददर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ? 



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजमको मापदण्ि परुा गरेको 
अिस्थामा दफा २३(४) बमोक्तजम बोलपत्रदािासंग आिश्यक जार्नकारी माग गरी सम्बक्तन्धि 
कायाशलयबाटै मर्नर्क्यौल गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाइ विकास मिमिजर्न, कवपलिस्ि ु

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ पवहलो संर्ोधर्न िई प्रमाणीकरण िई सकेको अिस्थामा र्नयँा 
संर्ोधर्न अर्नसुार साविक बमोक्तजम आव्हार्न गररएको बोलपत्र सूचर्ना िथा िकुमेन्टमा संर्ोधर्न 
गर्नुशपरे्न िा र्नपरे्न ? 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ मममि २०७३ असार ३० गिे देक्तख लाग ुिई 
कायाशन्ियर्नमा रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम रै्न हरु्ने । 

मममि : २०७३/०४/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तचवकत्सा र्ास्त्र अध्ययर्न संस्थार्न, िीर्नको कायाशलय, महाराजगंज, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

ििर्नको ममशि सम्िार िथा Retrofiting कायश समेि मममि २०७३।०१।१४ को बैठकको 
मर्नणशयार्नसुार रद्द गरी परु्नः खलु्ला बोलपत्र आव्हार्न गरे्न मसफाररस िए बमोक्तजम मममि 
२०७३।०२।२६ र २७ मा क्रमर्ः िीर्न कायाशलय र अन्िरावष्ट्रय छात्रािास ििर्नको Retrofiting 
कायशका लामग ३० ददर्नको म्याद ददई खलु्ला बोलपत्र आव्हार्न गररएिा पमर्न िोवकएको समयमित्र 
दिाश िएको सबै बोलपत्रहरु मर्नयमार्नसुार खोल्दा इविमेट रकम िन्दा ५.३३५ (िीर्न कायाशलय 



ििर्न) र ७.२४५ (अन्िरावष्ट्रय छात्रािास ििर्न) बढी रकम बोल/कबोल गरेको देक्तखएको हुँदा 
बढी (इविमेट रकम िन्दा बढी) रकम सम्बन्धमा के गरे्न र बोलपत्र स्िीकृि गर्नश ममल्र्ने िा  
र्नममल्र्ने ? 

राय परामर्श : 

सारििू रुपमा प्रिािग्राही न्यरु्निम मूल्याविि बोलपत्र लागि अर्नमुार्न िन्दा सारििू रुपमा घटी िा 
बढी िएको िा र्निएको कुरा सम्बक्तन्धि सािशजमर्नक मर्नकायले रै्न मर्नर्क्यौल गरे्न विषय िएकाले राय 
ददइरहर्न ुर्नपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/१८  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर् ुसेिा वििाग, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

बस िािामा मलर्ने सम्बन्धी कायशकोलामग मममि २०७३।०२।२३ मा मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न 
सम्बन्धी सूचर्ना प्रकार्र्न गररएकोमा एउटा मात्र दरिाउपत्र पेर् हरु्न आएकोले मममि 
२०७३।०३।०७ मा परु्नः दोश्रो पटक सूचर्ना आव्हार्न गदाश थप िीर्न िटा दरिाउपत्र पर्नश 
आएकोमा सािशजमर्नक खररद २०६३ को दफा २४ र ४० िथा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली 
२०६४ को मर्नयम ८४ मा एउटै व्यक्तिले दईुिटा कारोिार दिाश गरी दिैु कारोिारको र्नामबाट 
दरिाउपत्रमा िाग मलर्न पाउर्न,े र्नपाउर्ने सम्दिशमा दरिाउपत्र मूल्यािर्नको चरणमा जवटलिा उत्पन्न 
िएको ।   

राय परामर्श : 

पेर् िएका संलग्र्न कागजािहरुलाई अध्ययर्न गदाश क्तर्लबन्दी दरिाउपत्रको प्रकृयामा त्रटुी देक्तखएको 
र क्तर्लबन्दी दरिाउपत्रदािाहरु बीचमा समेि स्िाथश बाक्तझएको देक्तखएकाले क्तर्लबन्दी दरिाउपत्र 
सम्बन्धी प्रकृया रद्द गर्नुश उपयुशि हरु्ने । 



मममि : २०७३/०४/१८  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाइ विकास मिमिजर्न, कवपलिस्ि ु  

राय माग गररएको मबषय : 

हाल सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ पवहलो संर्ोधर्न िई प्रमाणीकरण िई सकेको अिस्थामा र्नयाँ 
संर्ोधर्न अर्नसुार साविक बमोक्तजम आव्हार्न गररएको बोलपत्र सूचर्ना िथा िकुमेण्टमा संर्ोधर्न 
गर्नुशपरे्न िा र्नपरे्न सम्बन्धमा विविधा पर्नश गएको ।  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न २०७३ मममि २०७३ असार ३० गिे देक्तख लाग ुिई 
कायाशन्ियर्नमा रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम हरु्ने । 

मममि : २०७३/०४/१८  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल विद्मिु प्रामधकरण, प्रधार्न कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

एक्तर्याली विकास बैंकको परामर्श सेिा सम्बन्धी मर्नदेक्तर्काः the Guidelines on the Use of 

Consultants by Asian Development Bank and its Borrowers (2013, as amended from time to 

time) को paragraph 2.38 मा, "Where international NGOs are included with consulting firms on 

shortlists for loan consultants, the QBS (Quality Based Selection) method will be used." भनी 
उल्लेख भएको साथै Loan Agreement तथा Schedule 4 को 1. मा "The procurement of Goods, 

Works and Consulting Services shall be subject to and governed by the Procurement Guidelines, 

and the Consulting Guidelines, respectively" िर्नी उल्लेख िएकाले यस्िो अिस्थामा EOI माग 
गररएको सूचर्नामा उल्लेख िएको छर्नौट प्रकृया QCBS बाट QBS छर्नौट प्रकृयामा जार्न 
ममल्र्न/ेर्नममल्र्ने ?  



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोक्तजम र्नेपाल सरकार र दाि ृपक्ष 
बीच िएको सम्झौिा बमोक्तजम सो पक्षको खररद मर्नदेक्तर्का (प्रोर्क्योमेन्ट गाईिलाइन्स) अर्नरुुप 
खररद गर्नुश परेमा सो पक्षको खररद मर्नदेक्तर्का (प्रोर्क्योमेन्ट गाईिलाइन्स) अर्नरुुप गर्नुशपरे्न ।  

मममि : २०७३/०४/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िम्घास–मसमलटारी–प्यूठार्न सिक आयोजर्ना, गलु्मी । 

राय माग गररएको मबषय : 

विद्ममार्न अिस्थामा बोलपत्रहरु मूल्यािर्न गरी अक्तन्िम मर्नणशयका लामग पेर् िएको अिस्थामा 
ित्कालीर्न खररद ऐर्न २०६३ मा उल्लेक्तखि प्रािधार्न लाग ु हरु्ने िा सािशजमर्नक खररद (पवहलो 
संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ को प्रािधार्न लाग ुहरु्ने हो विविधा पर्नश गएको ।  
 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न)ऐर्न, २०७३ मममि २०७३ असार ३० गिे देक्तख लाग ु िइ 
कायाशन्ियर्नमा रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम रै्न हरु्ने । 

मममि : २०७३/०४/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, ममर्नििर्न, काठमािौं–१ । 

राय माग गररएको मबषय : 

मसिाको/बस्र्निे जे.िी.बाट e-bid माफश ि withdraw गरेको िर Power of Attorney मसिाको 
कस्स्टर्क्सर्न कम्पर्नी प्रा.ली र बस्र्नेि मर्नमाशण सेिाबाट िोवकएको आमधकाररक प्रमिमर्नमधको दस्िखि 
र्नरहेको बोलपत्र पेर् िएको छ । withdraw पत्रमा रहेको आमधकाररक व्यक्तिको दस्िखि र 
bidding Document मा िएको दस्िखि फरक फरक आमधकाररक व्यक्तिको दस्िखि िएको 
बोलपत्र माने्न, र्नमाने्न विषयमा विविधा रहेको। 



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजमको मापदण्ि परुा गरेको 
अिस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोक्तजम बोलपत्रदािासंग आिश्यक जार्नकारी माँग गरर 
सम्बक्तन्धि कायाशलयबाटै मर्नर्क्यौल गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, ममर्नििर्न, काठमािौं–१ ।  

राय माग गररएको मबषय : 

रौिह/देविथार्न जे.िी. बोलकबोल गरेको रकम सबै िन्दा कम रहेकोले e-submission मा 
information र्नरहेको र हािश कवपमा पेर् हुदँा छुट हरु्न गएको कागजाि समेि समािेर् गररएकोले 
हािश कवपमा रहेको qualification को आधारमा बोलपत्र मूल्यािर्न गरे्न िा र्नगरे्न ?  
 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजमको मापदण्ि परुा गरेको 
अिस्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोक्तजम बोलपत्रदािासंग आिश्यक जार्नकारी माँग गरी 
सम्बक्तन्धि कायाशलयबाटै मर्नर्क्यौल गर्नुशपरे्न । 

 

मममि : २०७३/०४/२७  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जर्नसंख्या िथा िािािरण मन्त्रालय, िािािरण वििाग । 

राय माग गररएको मबषय : 

एकािफश  र्नेपाल सरकार मजदरुहरुको लामग िोकेको न्यूर्निम मामसक पाररश्रममक िन्दा कम हरु्न े
गरी पेर् हरु्न आएको प्रस्िाि स्िीकृि गदाश संघसस्थाले मजदरुहरुको न्यूर्निम पाररश्रममक घटाई 
ददएको कुरालाई सािशजमर्नक मर्नकायले समथशर्न गरेको देक्तखर्ने अिस्था रहेको हुदँा न्यूर्निम पाररश्रममक 



िन्दा कम हरु्ने गरी पेर् गरेको प्रस्िाि स्िीकृि र्नहरु्ने व्यहोरा प्रस्िािमै उल्लेख गर्नश ममल्र्ने िा 
र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

प्रस्ििु विषय सम्बक्तन्धि सािशजमर्नक मर्नकायबाटै मर्नक्र्यौल गर्नुशपरे्न िएकाले यस कायाशलयबाट राय 
ददइरहर्न ुर्नपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसहंदरबार सक्तचिालय परु्नः मर्नमाशण समममि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

ििर्न मर्नमाशण कायश खररद ऐर्न २०६३ को व्यिस्था अर्नसुार मममि २०७३।०३।०१ मा सूचर्ना 
गरी बोलपत्र प्रकृया सञ्चालर्न गररएको । सूचर्ना कायशक्रम अर्नसुार बोलपत्र बझुाउर्ने अक्तन्िम मममि 
२०७३।०३।३१ गिे १२:०० बजे र खोल्र्ने मममि २०७३।०३।३१ गिे २:०० बजे िए 
अर्नसुार सो बोलपत्र खोल्र्न ेकायश समेि सम्पन्न िएको छ । यसै विचमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न 
२०६३ मा संर्ोधर्न िई २०६३ आषढ ३० देक्तख लाग ुिएकोले यस बोलपत्रम संर्ोधर्न आकवषशि 
हरु्ने र्नहरु्ने ?  

 राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न)ऐर्न २०७३ मममि २०७३ असार ३० गिे देक्तख लाग ु िई 
कायाशन्ियर्नमा रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम हरु्ने । 

मममि : २०७३/०४/२७  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

प्रहरी प्रधार्न कायाशलय, र्नर्क्साल काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

र्नयँा FPU Mission को लामग खररद गर्नुशपरे्न Major Equipment मध्ये APC Wheeled Infantry 

Carier Unarmed (Class-II) को खररदको हकमा “सरुक्षा सामररक िा प्रमिरक्षा सामाग्री आपूमिश गरे्न 
कायशविमध २०६४” बमोक्तजम सूमिकृि आपूमिशकिाशहरुबाट मात्र आपूमिश गर्नुशपरे्न िर्न े बमोक्तजम गि 



आ.ि.०७२।०७३ मा सूक्तचकृि कम्पर्नीहरु समेिबाट लागि अर्नमुार्न दर रेट संकलर्न गरर लागि 
अर्नमुार्न ियार गरे्न कायश अगामि बवढरहेको ििशमार्न अिस्थामा उि AOC को खररद कायश चाल ु
आ.ि. ०७३।०७४ मा गर्नुशपरे्न िएकोले यस अिस्थामा गि आ.ि.२०७२।०७३ मा सूक्तचकृि 
आपूमिशकिाशहरु मध्येबाट खररद प्रकृया र्रुु गर्नश सवकन्छ िा सवकदैर्न िा यस आ.ि.०७३।०७४ 
मा र्न“या सूक्तचकृि कम्पर्नीहरु मध्येबाट खररद कायश गर्नुशपरे्न हो ? िथा यस आ.ि. ०७३।०७४ 
का लामग सरुक्षा सामररक िा प्रमिरक्षा सामाग्री आपूमिशको सूक्तच दिाश सम्बन्धी सचुर्ना प्रकार्र्न िई 
मूल्यािर्न प्रकृया परुा िईर्नसकेको र खररद प्रकृयाको लामग स्पेक्तर्वफकेसर्न एंि लागि अर्नमुार्नको 
ियारी प्रकृया गि आ.ि.२०७२।०७३ मा रै्न थालर्नी गररसवकएको ििशमार्न अिस्थामा APC 

Wheeled Infantry Carier Unarmed (Class-II) को लागि अर्नमुार्न अक्तघल्लो आ.ि.२०७२।०७३ 
मा सूक्तचकृि कम्पर्नीहरु समेि माफश ि संकमलि लागि अर्नमुार्न दर रेटको आधारमा लागि अर्नमुार्न 
ियार गर्नश सवकन्छ िा परु्नः र्नया प्रकृया र्रुु गरर लागि अर्नमुार्न ियार गर्नुशपरे्न हो ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोक्तजम मौजदुा 
सूक्तच अध्यािमधक गरी लागि अर्नमुार्न ियार गर्नुशपरे्न ।  

मममि : २०७३/०४/२७  

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पहािी सार्ना वकसार्नका लामग अर्नकूुलर्न आयोजर्ना, हात्तीसार, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

Baseline Study and Vulnerability Assessment को परामर्श सेिाको लामग मममि मे ०९, २०१६ मा 
EOI का लामग सूचर्ना प्रकाक्तर्ि िई प्राप्त EOI को मूल्यािर्न गरी दाि ृमर्नकाय (IFAD) बाट समेि 
No Objection प्राप्त गरी short listed िएको छ िटा फमशहरुलाई जरु्न १२, २०१६ मा RFP issue 
गररएकोमा िी छ िटा फमशहरु मध्ये चार िटा फमशहरुले मात्र समय मित्र प्रस्िाि पेर् गरेको । 
यसरी प्राप्त प्राविमधक प्रस्िािहरुको मूल्यािर्न गरे्न क्रमको र्रुुआिमै standard RFP document को 
Instruction to consultant को ४.२ मा "An authorized representative of the Consultants shall 

initial all pages of the original Technical Financial Proposals. The authorization shall be in the 

form of a written power of attorney accompanying the Proposal"  उल्लेख िएबमोक्तजम एउटा 
फमशको प्राविमधक प्रस्िािको एउटा पषृ्ठमा सवह र्निएको, दोस्रो फमशको प्राविमधक स्रस्िािको सबै 
पषृ्ठमा छाप र्निएको िर सवह र्निएको, दोस्रो फमशको प्राविमधक स्रस्िािको सबै पषृ्ठमा छाप र्निएको 
िर सवह र्निएको, िेस्रो फमशको प्राविमधक स्रस्िािको सबै पषृ्ठमा छाप र्निएको िर सवह र्निएको 



िथा चौथो फमशको प्राविमधक स्रस्िािको सबै पषृ्ठमा छाप र्निएको । माग गररए अर्नसुार एउटा 
पाटशर्नरको भ्याट दिाश, अको पाटशर्नरको आयकर बझुाएको प्रमाण र एक पाटशर्नरको Written 

statement of declaration समेि र्निएको अिस्थामा प्राविमधक प्रस्िािको मूल्यािर्न कायश अगामि 
बढ्र्न र्नसकेको र सम्पूणश प्रस्िाि non responsive हरु्ने अिस्था िएकोले के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोक्तजम र्नेपाल सरकार र दाि ृपक्ष 
बीच िएको सम्झौिा बमोक्तजम खररद गर्नुश परेमा बमोक्तजम सो पक्षको खररद मर्नदेक्तर्का (प्रोर्क्योमेन्ट 
गाईिलाइन्स) अर्नरुुप खररद गर्नुश परे्न । 

मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, धर्नकुटा ।  

राय माग गररएको मबषय : 

Section III Evaluation and Qualification Criteria को 2.3 Financial Situation अन्िगशि 2.3.1 मा 
उल्लेख िएको Historical Fianncial Performance मा जार्नकारी माग गररएको Audited Balance 

Sheets and income Statements for the last three (3) years िमर्नएकोमा बोलपत्रदािाले 
आ.ि.२०७१।०७२ को लेखा पररक्षण प्रमििेदर्न बाहेक आ.ि.२०७०।०७१, ०६९।०७० 
लगायि विगि आ.ि.का लेखा प्रमििेदर्न पेर् गरेको । २) विि िकुमेन्टमा उल्लेक्तखि BID 
Security (Bank Guarantee) को Standard format मा Bank Gurantee पेर् गर्नुशपरे्नमा र्नेपालीमा 
र्िशसवहि बैंक जमार्नी पत्र पेर् गरेको । बैंक जमार्नी पत्रको प्रमिमलपी यसै पत्रसाथ संलग्र्न 
गररएको छ । मामथ उल्लेक्तखि दईुिटा अिस्थामध्ये पवहलो अिस्थाको हकमा 
आ.ि.२०७१।०७२ को लेखा पररक्षण प्रमििेदर्नलाई छोिेर आ.ि.२०७०।०७१, ०६९।०७० र 
२०६८।०६९ का लेखा पररक्षण प्रमििेदर्नलाइ आधार मामर्न मूल्यािर्न अगामि बढाउर्न ममल्र्ने िा 
र्नममल्र्ने ? 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजमको मापदण्ि परुा गरे र्नगरेको 
सम्बक्तन्धि कायाशलयबाटै मर्नक्र्यौल गर्नुशपरे्न साथै र्िश सवहिको बैंक जमार्नि र बोलपत्र कागजािमा 
िोवकएको र्िश परुा र्नगरेको बोलपत्र मान्य र्नहरु्न े। 



मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मर्नजामिी वकिाबखार्ना, हररहरििर्न लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयको स्िीकृि बहबुवषशय कायशक्रम "PIS"  लाई Re-Engineering गरर Government 

Enterprise Architecture मा लैजार्न Software Development गरे्न, Data Migration गरे्न एिं 
Installation िथा Development गर्नेू श सम्बन्धी कायश परामर्श सेिा खररदको माध्यमबाट गरे्न स्िीकृि 
िावषशक कायशक्रम एिं मर्नणशय बमोक्तजम आिश्यक कायश सरुु गररएको छ । परामर्श सेिा खररद कायश 
दक्ष एिं पद्यमिसम्मि बर्नाउर्ने उद्देश्यले सेिा खररदका लामग आिश्यक कागजािहरु यस वििागबाट 
विमिन्न चरणमा सम्बन्ध मर्नकायसंग सल्लाह एिं परामर्श गरी ियार गररएको र सो अर्नरुुप 
आर्यपत्र आव्हार्नको सूचर्ना प्रकाक्तर्ि िई ६ िटा परामर्शदािाहरुबाट आर्यपत्र समेि प्राप्त िएको 
अिस्थामा परामर्श सेिा खररद कायश अझ व्यिक्तस्थि होस िने्न हेिलेु राय माग िएको । 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ र मर्नयमाली २०६४ िथा यस कायाशलयको website 

www.ppmo.gov.np मा राक्तखएको परामर्श सेिा सम्बन्धी (Standard Bid Document_ र्नमरु्ना 
कागजािमा िएको व्यिस्था अर्नरुुप आिश्यक प्रकृया अपर्नाउर्न ुपरे्न ।   
 

मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल विद्यिु प्रामधकरण, रामेछाप गज्र्याङ क्तखम्िी १३२ के.िी. प्रसारण लाईर्न आयोजर्ना । 

राय माग गररएको मबषय : 

आयोजर्नाको बोलपत्र प्रकृयामा World Bank को Standard Bidding Document for Precurement of 

Plant Design, Supply, and Installation April 2015 दस्िाबेज प्रयोग गरर बोलपत्र आव्हार्न गरे्न 
स्िीकृिी सम्बन्धमा Turnkey बोलपत्र दस्िाबेज सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलयको website 
मा र्नरहेको हुदँा यस आयोजर्नाको खररद प्रकृया World Bank को Standard Bidding Document for 

Precurement of Plant Design, Supply, and Installation April 2015 प्रयोग गरर अन्िरावष्ट्रय स्िरको 
बोलपत्र आव्हार्न गरर मर्नमाशण कायश अगामि बढाउर्न ेियारी गरेको छ । र्नेपाल सरकारको बजेट 
रहेको साथै उपरोि अर्नसुारको मर्नमाशण कायश छोटो समयमै सम्पन्न गर्नुशपरे्न िएकोले के गरे्न ?    



राय परामर्श : 

Turnkey बोलपत्रको माध्यमबाट खररद प्रकृया गर्नश ित्काल सो Standard Bidding Document 
ियार गरर यस कायाशलयबाट स्िीकृि गरर लाग ुगरे्न गरर हाल एक पटकलाई मात्र World Bank 

को Standard Bidding Document for Precurement of Plant Design, Supply, and Installation April 

2015 को प्रयोग गरर बोलपत्र आव्हार्न गर्नश सवकर्ने । 

मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

विर्ेष आमथशक के्षत्र विकास समममि, बबरमहल काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न संर्ोधर्नको पररपेे्रक्षमा साठी लाख मामथ र रु. दईु करोि मित्रको लागि 
अर्नमुार्न िएको मर्नमाशण कायशको सूचर्नामा लागि अर्नमुार्न खलुाउर्न ुपरे्न िा र्नपरे्न ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद(पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न २०७३ को दफा १० (५) मा िएको व्यिस्था अर्नरुुप  
मर्नमाशण कायशको प्रकृमि अर्नसुार लागि अर्नमुार्न खलुाउर्ने, र्नखलुाउर्ने विषयमा सम्बक्तन्धि मर्नकायबाट 
मर्नकोल गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०४/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्र.वि.रक्तजष्ट्रारको कायाशलय, कीमिशपरु  । 

राय माग गररएको मबषय : 

मत्र.वि.व्यिस्थापर्न संकाय अन्िगशि स्कूल अफ मेर्नजेमेण्टको लामग प्रर्ासमर्नक ििर्न िथा 
कक्षाकोठाको ििर्न मर्नमाशण गरे्न कायश १८ मवहर्नामा परुा गर्नुशपरे्न गरी सम्झौिा गरी मूल्य समायोजर्न 
सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को प्रमिकुल र्नहरु्न े गरी विमिन्न मममिमा हाल 
सम्मको Price Escalation िापिको रकम ििुार्नी गरी पाँउ िर्नी मर्निेदर्न ददर्न ुिएको िएिा पमर्न 
हालसम्म मर्नमाशण व्यिसायीलाई रकम ििुार्नी र्नगररएको साथै Bidding Document को Section-II 

को Bid Data Sheet ITB 14.6 मा The Prices Quoted by the Bidder "shall be" subject to 

adjustment during the performance of the Contract र 45 मा Price Adjustment व्यिस्था गररएको 
छ यस अिस्थामा मूल्य समायोजर्न गरी रकम ददर्न ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ? 



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा ५४ मा स्पि व्यिस्था िएकाले यस सम्बन्धमा राय 
ददईरहर्न ुर्नपरे्न । 

मममि : २०७३/०५/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बहृत्तर जर्नकपरुके्षत्र विकास पररषद्, धर्नषुा । 

राय माग गररएको मबषय : 

माध्यममकी पररक्रमा पहाििस्थल सधुार कायश जलेश्वरको बोलपत्रको सूचर्ना आव्हार्न गदाश ित्कामलर्न 
अिस्थामा लागू रेहेको सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०७३, बमोक्तजम रु.६० लाख िन्दा माथी रहेकोले 
बोलपत्र आव्हार्न गर्नुश िन्दा अक्तघ पूिश योग्यिा सम्बन्धी कागजािको लामग छुटै सूचर्ना हरु्नपुरे्नमा सो 
र्निई एउटै सूचर्नामा पूिश योग्यिाको माग िई सूचर्ना प्रकार्र्न िएको हुँदा ििशमार्न अिस्थामा 
संर्ोमधि सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०७३ लागू िैसकेको अिस्थामा बोलपत्र स्िीकृिीका लामग पेर् 
िएको हुदँा सो सम्दिशमा कुर्न ऐर्न प्रिािग्राही हरु्ने िथा स्िीकृिी गर्नश कुरै्न बाधा व्यिधार्न िए, 

र्निएको ? 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न २०७३ मममि २०७३ असार ३० गिे देक्तख लाग ुिई 
कायाशन्ियर्नमा रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम हरु्ने । 

मममि : २०७३/०५/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल ट्रिको कायाशलय,  

काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

१. एउटा फमशको र्नाउँमा बोलपत्र खररद गरेको JV मा खररद र्नगरेको सम्बन्धमा खररद गरेका 
कम्पर्नी/फमशहरु विच बोलपत्र दिाश गदाश JV मा जार्न पाउर्ने िा र्नपाउर्न,े २. एउटा कम्पर्नी मित्र 
अन्य कम्पर्नीहरु रहेको अिस्थामा बोलपत्र खररद गरेको कम्पर्नी र कम्पर्नी मित्रका अन्य कम्पर्नी 
संग जेिीमा बोलपत्र दिाश गर्नश पाउर्ने िा र्नपाउर्न,े ३. बोलपत्र खररद गरेका कम्पर्नीले बोलपतै्र 
खररद र्नगरेका अन्य कम्पर्नीसंग जेिी गरी बोलपत्र दिाश गर्नश पाउर्ने िा र्नपाउर्ने ?  



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ िथा मर्नयमािली २०६४ को कार्नरु्नी दायरा मित्र मलजमा ददर्ने 
सम्बन्धी विषय र्नपरे्न िर सैिाक्तन्िक रुपमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम २८ 
मा संयिु उपक्रम सम्बन्धी व्यिस्था िएकाले सोही व्यिस्था अर्नरुुप गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०५/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल आयल मर्नगम मलममटेि, हिाई इन्धर्न मिपो, मसर्नामंगल । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ७५(२) मा िएको ियिस्था अर्नसुार मर्नगमको आमथशक 
प्रर्ासर्न िथा खररद सम्बन्धी विमर्नयमािली २०६४ मा िएका व्यिस्थाहरु बाक्तझएमा िा फरक 
परेमा के गरे्न, कुर्न ऐर्न, मर्नयम िा विमर्नयम अर्नसुार कायश गरे्न िने्न विविधा र अष्पििा रहेको िथा 
सािशजमर्नक खररद ऐर्नको दफा ७५(२) ले उल्लेख गरेको प्रािधार्न अर्नसुार मर्नगमको आमथशक 
प्रर्ासर्न िथा खररद सम्बन्धी विमर्नयमािली २०६४ का कमिपय व्यिस्थाहरु अन्य कुराका 
अमिररि सोझै खररद सम्बन्धी प्रािधार्न विमर्नयम ५० को (१) सोही ऐर्न अन्िगशिको मर्नयमािली 
२०६४ को मर्नयम ८५ (१) संग बाक्तझएको । 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा ७५(२) मा िएको व्यिस्था बमोक्तजम “प्रचमलि कारू्नर्नमा 
जरु्नसकैु कुरा लेक्तखएको िए िापमर्न दफा २ (ख) बमोक्तजमको सािशजमर्नक मर्नकायहरुका खररद 
सम्बन्धी कारू्नर्नी व्यिस्था यो ऐर्न संग बाक्तझएको हदसम्म यस ऐर्न अरू्नकुल हरु्न ेगरी स्ििः संर्ोधर्न 
िएको मामर्नर्ने छ” िने्न व्यिस्था िएकाले बाक्तझएको हद सम्म सािशजमर्नक खररद ऐर्न मर्नयमािलीको 
व्यिस्था लाग ुहरु्ने । 

मममि : २०७३/०५/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला विकास समममिको कायाशलय, महोत्तरी ।  

राय माग गररएको मबषय : 

र्नदीजन्य पदाथश मबक्री सम्बन्धी ठेक्का सम्बन्धमा मममि २०७३।०४।२७ गिे बसेको क्तजल्ला राजश्व 
परामर्श समममिको बैठकबाट “अन्य खोला र मामथल्लो रािो खोलाबाट र्नदीजन्य पदाथश सम्बन्धी 
ठेक्कामा पवहलो बोल कबोल अंक सरकार गरेका फमश । कम्पर्नीले िोवकएको म्यादमित्र सम्झौिा 



गर्नश सूचर्ना प्राप्त गरी हालसम्म सम्झौिा गर्नश र्नआएको, सोही सूचर्नाको दोश्रो कबोल अंक सरकार 
गरे्न फमशको र पवहलो बोल कबोल गरे्न अंक बीच अस्िािमिक अन्िर रहेको हदुा सो सम्बन्धमा 
सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलय र संघीय माममला िथा स्थार्नीय विकास मन्त्रालयसंग मलक्तखि 
राय परामर्श मलई आिश्यक कारिाही बढाउर्न क्तज.वि.स.लाई अर्नरुोध गरे्न” मर्नणशय िएको । 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ िथा मर्नयमािली २०६४ को कार्नरु्नी दायरा मित्र र्नदीजन्य पदाथश 
ठेक्का ददर्न ेसम्बन्धी विषय र्नपरे्न िर सैिाक्तन्िक रुपमा िोवकएको म्याद मित्र सम्झौिा गर्न सूचर्ना 
जारी िए पश्चाि सम्झौिा गर्नश र्नआउर्ने बोलकबोलदािाको धरौटी रकम जफि गरे्न र उि 
बोलकबोलदािाको फमशलाई कालोसूक्तचमा राख्न ेप्रकृया अक्तघ बढाउर्ने । 

मममि : २०७३/०५/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल मधिोपत्र बोिश, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

र्नेपाल सरकारको स्िीकृिी मलई हालसम्म सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को आधारमा र्नेपाल 
मधिोपत्र ऐर्न २०६३  को दफा ११३ बमोक्तजम र्नेपाल मधिोपत्र बोिश खररद मर्नयमािली २०६३ 
कायाशन्ियर्नमा ल्याई खररद कायश िइरहेको छ । हाल सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०७३ कायाशन्ियर्नमा 
आएकाले सो ऐर्न िथा सािशजमर्नक खररद (िेस्रो संर्ोधर्न) मर्नयमािली बमोक्तजम बोिशको खररद 
मर्नयमािलीमा संर्ोधर्न गर्नश केही समय लाग्र्न ेिथा हाल सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०७३ र बोिशको 
मर्नयमािलीमा केही ियिस्था फरक देक्तखएको पषृ्ठिमूममा ित्काल खररद गर्नुशपदाश सािशजमर्नक खररद 
मर्नयमािली बमोक्तजम रै्न गरे्न िा बोिशको खररद मर्नयमािली बमोक्तजम खररद प्रकृया अगामि बढाउर्न े
िने्न विषयमा विविधा िएको । 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा ७५(२) मा िएको व्यिस्था बमोक्तजम “प्रचमलि कारू्नर्नमा 
जरु्नसकैु कुरा लेक्तखएको िएिापमर्न दफा २ को खण्ि (ख) बमोक्तजमको सािशजमर्नक मर्नकायहरुका 
खररद सम्बन्धी कारू्नर्नी व्यिस्था यो ऐर्नसंग बाक्तझएको हदसम्म यस ऐर्न अरू्नकुल हरु्ने गरी स्ििः 
संर्ोधर्न िएको मामर्नर्ने छ” िने्न व्यिस्था  िएकाले बाक्तझएको हद सम्म सािशजमर्नक खररद ऐर्न 
मर्नयमािलीको व्यिस्था लाग ुहरु्ने ।  



मममि : २०७३/०५/२१ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िौमिक पूिाशधार िथा यािायाि मन्त्रालय सिक वििाग, पषु्पलाल (मध्यपहािी) लोकमागश आयोजर्ना 
(पक्तश्चम खण्ि), दाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

मि.वप.आर.को लामग सेिा मलर्ने क्रममा आमथशक प्रस्िाि खोली मूल्यािर्न गदाश सबैिन्दा बढी उच्चिम 
अंक ल्याउर्ने परामर्शदािा फमशले प्रस्िाि गरेको लागि स्िीकृि लागि अर्नमुार्न िन्दा बढी िई 
छर्नोटमा समस्या परेकोले उि समस्या, समस्याका कारण र यस आयोजर्नालाई लागेको उपयिु 
उपाय सवहिको िाहाबाट स्िीकृि ढाचा बमोक्तजमको वििरण िरी मर्नम्र्न कागजािहरु साथ राखी 
रायको लामग पठाईएको र सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा (३६) (१) र (ख) मा लागि 
अर्नमुार्न र उपलब्ध बजेटिन्दा छर्नौट िएको प्रस्िािदािाको लागि सारििुरुपमा बढी िएमा 
सािशजमर्नक मर्नकायले सम्पूणश प्रस्िाि अस्िीकृि गर्नश िा खररद कारिाही रद्द गर्नश सम्र्ने व्यिस्था 
रहेको िथा सािशर्नक्तजक खररद ऐर्न २०६३ को दफा (३७) (१) मा प्रस्िापदािासंग कायश क्षते्रगि 
र्िश र प्रस्िाविि सेिाको कायशके्षत्र, प्रगमि प्रमििेदर्न, सािशजमर्नक मर्नकायले उपलब्ध गराउर्नपुरे्न सवुिधा 
विषयमा िािाश गर्नश सवकर्ने प्रािधार्न रहेको ले के गरे्न ? 

राय परामर्श : 

िँहा कायाशलयबाट ियार गररएको बोलपत्र सम्बन्धी कागजािको मबि िाटा मसटको सेर्क्सर्न ४५.१ 
मा Prices shall be adjusted for fluctuations in the cost of inputs only if provided for in the scc 
िमर्न उल्लेख गरेको र Special Conditions of Contract को GCC ४५.१ मा The Contract shall 

not subject to price adjustment in accordance GCC clause 45 िमर्न स्पि रुपमा उल्लेख गरेकोले 
यस विषयमा राय ददर्न ुर्नपरे्न । 

 मममि : २०७३/०५/२६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

आयिेुद क्तचवकत्सालय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

िीर्नजर्ना सरुक्षा गािश र स्िीपर पद ४ जर्नाको आपूमिश मसलबन्दी दरिाउपत्र माग गरी गर्नशको लामग 
प्रमि सरुक्षा गािश रु.१२,०००।०० र प्रमि स्िीपर रु.११,८३४।०० स्टीमेट रकम स्िीकृि गराइ 
गोरखापत्र दैमर्नकमा मममि २०७३।०४।३१ गिे प्रकाक्तर्ि सूचर्ना अर्नसुार सरुक्षा गािश िथा 



स्िीपरको आपूमिश सम्बन्धी मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न गररएको १५ ददर्ने सूचर्ना बमोक्तजम दिाश 
हरु्न आएको फमशहरुको दररेटलाई मममि २०७३।०५।१४ गिे खोली मचुलु्का ियार गरी मममि 
२०७३।०५।१५ गिेको मर्नणशयबाट मूल्यािर्न समममि गठर्न गरीएको र सो समममिबाट 
दरिाउपत्रहरु छार्नविर्न गदाश सबिन्दा कम रकम कबोल सरुक्षा गािशको लामग रु. ७,८००।०० र 
स्िीपरको लामग रु. ७,३००।०० ए.िार्न र्नरे्र्नल सेर्क्यरुरटी समिशस प्रा.मल. चािवहल ७ 
काठमािौंलाई स्टीमेट रकम िन्दा घटी कबोल िएको रकमको आधारमा पवहलो १५% घटीको ५ 
प्रमिर्ि र त्यसपमछ िाकी घटी रकमको ५०% ले हरु्ने धरौटी रकम सम्बक्तन्धि दरिाउपत्र 
दािासंग माग गरी मर्नजबाट सो धरौटी रकम समेि पेर् िइ सकेको छ । अब यस क्तचवकत्सालयले 
सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ (संर्ोधरं्न सवहि) को मर्नयम ९५ (६) बमोक्तजम मर्नज 
दरिाउपत्रदािासंग समझौिा गर्नश हालको श्रममकको न्यूर्निम पारीश्रममक रु. ९,७००।०० ददर्नपुरे्न 
प्रािधार्नले िाधा गछश वक गदैर्न ?  

राय परामर्श : 

न्यूर्निम पाररश्रममकको विषय सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ िथा मर्नयमािली २०६४ को 
के्षत्रामधकार मित्र र्नपरे्न िएकाले यस कायाशलयबाट राय ददर्न र्नपरे्न । 

 

मममि : २०७३/०६/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

राष्ट्रपमि चरेु–िराई मधेर् संरक्षण विकास समममि, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

१)  यस समममिको आ.ि. २०७२।७३ को िावषशक स्िीकृि कायशक्रम अन्िगशि समममिको केक्तन्िय 
ििर्न मर्नमाशणको लामग बजेट व्यिस्था रहे अर्नसुार सो को इक्तस्टमेट बर्नाई बोलपत्रको सम्पूणश 
कागजाि ियार गरी आर्यपत्र माग गररयो । प्राप्त प्रस्िािको मूल्यािर्न गरी छर्नौट िएका 
प्रस्िािदािाबाट REP माग गररयो, REP को Evaluation criteria मा त्रवुट देक्तखएकाले वििाद 
उत्पन्न िई खररद प्रकृया टुमगंर्न र्नसकेको । यस आ.ि. मा पमर्न केक्तन्िय ििर्न मर्नमाशणको 
लामग बजेट व्यिस्था रहेको । हाल खररद प्रकृया अगामि बढाउर्न गराउर्न Evaluation criteria 

को त्रवुट परु्नः REP माग गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  

२)  यस समममिको आ.ि. २०७२।७३ को िावषशक स्िीकृि कायशक्रम अन्िगशि सामाक्तजक 
पररचालर्न कायशक्रम २७ िटा एर्न क्तज ओ माफश ि गराईएको । एर्न क्तज ओ हरुको  छर्नौट 
आमथशक कायशविमध मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ७० अर्नसुार १० लाख िन्दा बढीको सेिा 



खररद प्रकृया अपर्नाई गररएको । सम्झौिाको म्याद १ िषशको रहेको र सो म्याद २०७३ 
बैर्ाखमा सवकएको । सम्झौिामा कायश मूल्यािर्नको आधारमा थप १२ मवहर्ना थप्र्न सवकर्न े
प्रािधार्न रहेको । सो प्रािधार्नलाई टेकी २ मवहर्नाको लामग म्याद थपी अषाढ मसान्ि सम्म 
पयुाशईएको । यस आ.ि. २०७३।७४ को िावषशक स्िीकृि कायशक्रममा पमर्न सामाक्तजक 
पररचालर्न कायशक्रम रहेको र यस कायशक्रम सञ्चालर्नको लामग आ.ि. २०७२।७३ मै छर्नौट 
िएका २७ िटा एर्न क्तज ओ माफश ि गराउर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

१.  माममला रं्न.१ को हकमा पूिशिि गरेको िोलपत्र सम्िन्धी प्रकृयालाई रि गरी सािशजमर्नक 
खररद ऐर्न २०६३ को दफा ८ बमोक्तजम िोवकए बमोक्तजमको कुरै्न एक विमध अपर्नाएर खररद 
गर्नुश परे्न ।   

२. आमथशक िषश २०७२।७३ मा छर्नौट िएका गैर सरकारी संस्था माफश ि सािशजमर्नक खररद ऐर्न 
२०६३ को दफा ८ िा मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ९९ बमोक्तजम िोवकए बमोक्तजमको कुरै्न 
एक विमध र्नअपर्नाई आ.ि.२०७३।७४ मा स्िि: कायशक्रम संचालर्न गर्नश ददर्न र्नममल्र्ने । 

मममि : २०७३/०६/०५ 

 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

श्री रै्क्तक्षक जर्नर्क्ति विकास केन्ि, ििपरु । 

राय माग गररएको विषय : 

श्री मर्नर्ार्न पलान्चोक जे.मि.,गठ्ठाघर–१५, ििपरुले मममि २०७३/०१/१४ गिे दिाश गरेको 
मर्निेदर्नमा कृवष विकास बैंक मल. र्ाखा कायाशलय, ििपरुको संलग्र्न छायाकपी अर्नसुारको पत्र यस 
केन्िमा उपलब्ध गराएको हुदँा मर्नणशय गर्नश कदठर्नाई िएको । 

राय िथा परामर्श : 

िहा कायाशलयबाट जारी गररएको बोलपत्र सम्बक्तन्ध कागजािमा उल्लेख िए बमोक्तजम बोपत्रदािाले 
पेर् गरेको कृवष विकास िैि गठ्ठाघर, ििपरुको िैि जमार्निमा प्रिरुपमा बोलपत्र पेर् गरे्न अक्तन्िम 
मममिदेक्तख १५० ददर्नको प्रत्यािमूि गररर्न ेछ िमर्न उल्लेख साथै िैि जमार्निबारे थप पिुयाई समेि 
गरेको संलग्र्न कागजािबाट देक्तखर्न आएकाले बोलपत्र मूल्यािर्न प्रकृयामा समािेर् गर्नश सवकर्ने ।  



मममि : २०७३/०६/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्र.वि.क्तर्क्षण अस्पिाल, महाराजगंज ।  

राय माग गररएको मबषय : 

यस क्तर्क्षण अस्पिालमा हाल सञ्चालर्नमा रहेको अक्तर्क्सजर्न प्लान्ट ज्यादै पूरार्नो िई केही िषशदेक्तख 
अक्तर्क्सजर्न उत्सजशर्नमा कमी आएका कारण आई.सी.य.ु र्ल्यवक्रया कक्ष िथा िािशहरुमा िर्नाश िएका 
र्नाजकु अिस्थाका विरामीहरुलाई कदठर्नाई पर्नश गएका कारण कमिपय स्थार्नहरुमा महङ्गो रकम 
(कररब दैमर्नक ४५,०००,०० को थप अक्तर्क्सजर्न मसमलण्िर) खचश गरी मसमलण्िरबाट अक्तर्क्सजर्नको 
आपूमिश हुँदै आएको व्यहोरा अर्नरुोध छ । अस्पिालमा पयाशप्त मात्रामा अक्तर्क्सजर्नको आपूमिश व्यिस्था 
ममलाउर्न र्नेपाल सरकारबाट विमर्नयोपजि रकमबाट १००० मल.प्रमि ममर्नट र ५०० मल.प्रमि ममर्नट 
क्षमिाका दईुिटा अक्तर्क्सजर्न प्लान्ट खररद गरी जिार्न गर्नश सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ र सोको 
मर्नयमािली २०६४ को प्रवक्रया अर्नरुुप मममि २०७१ फागरु्न २ गिे सािशजमर्नक सूचर्नािारा 
बोलपत्र आव्हार्न गररएको मथयो । हाल जिार्न कायश सम्पन्न हरु्ने क्रममा उि अक्तर्क्सजर्न प्लान्टको 
प्राविमधक वििरण ियार गरे्न, लागि अर्नमुार्न गरे्न र प्रािमधक मूल्यािर्न गरे्न कायशका लामग गदठि 
प्राविमधक उप–समममबाट गररएको मर्नरीक्षण क्रममा प्लान्टहरुको अिलोकर्न गदाश दईुिटा प्लान्टहरु 
मध्ये १००० मल. प्रमिममर्नटको प्लान्टको मोिेल रं्न. Orlane 1500SA हरु्नपुरे्नमा क्तस्टकरमा मोिेल 
रं्न. Orlane 1500 मात्र लेक्तखएको पाइए पश्चािे् स्थार्नीय आपूमिशकिाशसंग मौक्तखक जार्नकारी माग गदाश 
Proforma Invoice र Commercial Invoice अर्नसुार रै्न सामार्न आपूमिश िएको िर िलूबस क्तस्टकरमा 
मोिेल रं्न. Orlane 1500  हरु्न गएको िर्नी मलक्तखि जार्नकारी ददएको र अस्पिालबाट माग गररएको 
95 % 

+_
 1% Purity आपूमिश गरे्न क्तजम्मेिारी कम्पर्नीको  रहर्ने हुँदा अक्तर्क्सजर्न प्लान्ट सञ्चालर्न गरे्न 

अर्नमुमिका लामग माग गदै मलक्तखि जार्नकारी ददएको सन्दिशमा यस अस्पिालको प्राविमधक उप–

समममिबाट गररएको विस्ििु मर्नरीक्षण क्रममा Technical Specification र Proformance Invoice मा 
उक्तल्लक्तखि वििरण मर्नम्र्न कुराहरु फरक पाइएको िर्नी मलक्तखि जार्नकारी प्राप्त िएको व्यहोरा िथा 
उक्तल्लक्तखि र्नममलेका कुराहरुका बािजदु प्राविमधक उप–समममिबाट “मेक्तर्र्न र्नचलाइकर्न प्राविमधक 
वििरण टेन्िर अर्नसुार िए/र्निएको यवकर्न साथ िन्न र्नसवकर्ने िएकाले मेक्तर्र्नहरु Testing Mode 

मा चलाउर्नका लामग मर्नणशय िएर कायाशदेर् पश्चािे् मात्र Test गरे्न ।” उक्तल्लक्तखि वििरण बमोक्तजम 
जिार्न िई सञ्चालर्न गर्नश सवकर्ने अिस्थामा रहेका उि अक्तर्क्सजर्न प्लान्टहर सञ्चालर्न गरी 
अस्पिालबाट माग िए बमोक्तजमको गणुस्िर मापर्न गर्नश सवकर्न/ेर्नसवकर्ने ? 



१. जिार्न सम्पन्न िएको Oxygen Plant लाई परीक्षणका रुपमा Testing Mode मा चलाउर्न 
सवकन्छ, सवकदैर्न ? 

२. अस्पिालको Technical Specification मा िोके बमोक्तजम पलान्टले ९५±1% Oxyzen उत्पादर्न 
गरेमा Technical Speficification मा िएको Discrepancy कै कारण आपूमिशकिाशलाई 
मर्नयमार्नसुार जररिार्ना गर्नश सवकर्न,े र्नसवकर्ने ? 

राय परामर्श : 

१. सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ११५(१) को प्रािधार्न अर्नरुुप जिार्न सम्पन्न 
पश्चाि पररक्षण गर्नश सवकर्ने । 

२. Technical Specification मा िोके बमोक्तजम पलान्टले ९५±1% Oxyzen उत्पादर्न र्निएमा 
मर्नयमािलीको मर्नयम १२१ िमोक्तजम पूिश मर्नधाशररि क्षमिपूमिश दािी गर्नश सवकर्ने । 

मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना, जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ८८ बमोक्तजम क्तजल्लागि रुपमा लागि अर्नमुार्न 
ियार गदाश म.ले.प.को प्रमििेदर्नले सवुिधा र िौगोमलग पहुँच समार्न िएका क्तजल्लाहरु (काठमािौं, 
ििपरु र लमलिपरु) मा लागि अर्नमुार्न दरमा विविधिा देक्तखएकोले लागि अर्नमुार्न यथाशथ फरक 
बर्नाउर्न ुपरे्न िर्नी प्रमिकृया जर्नाएको र लागि अर्नमुार्न फरक िए जस्िै सोही आ.ि.मा क्तजल्लागि 
ठेक्का बन्दोिस्ि हुँदा लमलिपरुको लामग रु.९५।१९, काठमािौंको लामग ९४।९३ र ििपरुको 
लामग ९७।११७ कायम हरु्ने गरी दररेट समेि फरक फरक स्िीकृि िएको । सवुिधा र 
िौगोमलग पहुचँ समार्न िएका काठमािौं उपत्यका मित्रका क्तजल्लाहरुमा समार्न दररेट कायम गर्नशको 
लामग ३ क्तजल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोिस्ि गदाश मात्र सम्िि हरु्ने देक्तखएकोले सो गर्नश ममल्र्ने िा 
र्नममल्र्ने । 

राय परामर्श : 

 “सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८८ (१) अर्नसुार रार्र्न व्यिस्थाको लामग 
प्रत्येक सािशजमर्नक मर्नकायले लागि अर्नमुार्न ियार गर्नुशपरे्न र मर्नयम ८८ (२) बमोक्तजम को 
समममिबाट लागि अर्नमुार्न स्िीकृि गराउर्न ुपरे्न व्यिस्था समेि रहेको हुँदा उि व्यिस्थाको साथै 
खचश गरे्न अक्तख्ियारी र बजेटलाई समेि दृविगि गरेर मात्र ठेक्का िन्दोिस्ि गर्नश उपयिु हरु्न”े 



मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद एर्नेको उपरोि दफा ५९ मा संर्ोधर्न िई थप िएको उपदफा (९) मा िएको 
उपरोि प्रािधार्न सोही दफाको उपदफा (११) मा मर्नमाशण कायशको लामग माग गररएको खलुा 
बोलपत्रको माध्यमबाट िएको सम्झौिाको हकमा मात्र लाग ुहरु्नेछ िर्नी उल्लेख िएकोले उपरोि 
उपदफा (९) सािशजमर्नक खररद ऐर्नको पररच्छेद–८ रार्र्न खररद सम्बन्धी व्यिस्था अर्नरुुप िएको 
रार्र्न खररद सम्झौिाको हकमा लाग ुहरु्न ेर्नहरु्ने िने्न सम्बन्धमा ददविधा उत्पन्न िएको । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ५९ (९) र (११) अर्नसुार सम्झौिा अन्त्य िएमा त्यस्िो 
सम्झौिा बमोक्तजम बाँकी रहेको कायश पूरा गर्नशका लामग आमथशक प्रस्िाि माग गर्नश सवकर्ने विषय 
मर्नमाशण कायशका लामग माग गररएको खलुा बोलपत्रको माध्यमबाट िएको सम्झौिाको हकमा मात्र 
लाग ुहरु्ने हुँदा रार्र्न आपूमिशमा लाग ुर्नहरु्न”े । 

मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्हरी विकास िथा ििर्न मर्नमाशण मिमिजर्न कायाशलय, बाँके । 

राय माग गररएको मबषय : 

के्षत्रीय कारागार मर्नमाशण कायशको ठेक्का सम्झौिा गर्नश सबै िन्दा न्यूर्न अंक कबोल गरे्न (लागि 
अर्नमुार्न अंकमा २७.७७) मर्नमाशण व्यिसायी श्री रसिुा पप्प ु जे.िी. पी.मस.टािर, मिर्नकुर्न े
काठमािौंलाई सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ (प्रथम संर्ोधर्न) को दफा २७ को उपदफा ४ 
बमोक्तजमको धरौटी रकम माग गररएकोमा मर्नज मर्नमाशण व्यिसायीले ऐर्न संर्ोधर्न पूिशको खररद 
मर्नयमािली २०६४ बमोक्तजम धरौटी माग गर्नुशपरे्न र संर्ोमधि ऐर्न लाग ुहरु्ने र्नहरु्ने ? 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०६३ असार ३० गिे देक्तख लाग ुिई कायाशन्ियर्नमा 
रहेको हुँदा संर्ोधर्न िएका विषयहरुका हकमा संर्ोमधि ऐर्न बमोक्तजम रै्न हरु्ने । 

 



मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला विकास समममि, कवपलिस्ि ु। 

राय माग गररएको मबषय : 

ठेक्का सम्झौिाका General Condition of Contract को Clause no. 46 िथा Special 

Condition of contract को ४६.१ र ४३.४ मा Price Adjustment Amount 25% of 

Initial Contract हरु्ने िर्नी उल्लेख िएको । GCC को ४६.१ को ४६.१ मा उल्लेखीि बुदँा 
बमोक्तजम SCC मा Price Adjustment गरे्न Item को Cost Input उल्लेख गर्नुश परे्नमा उल्लेख 
िएको िर SCC मा Cost of Input उल्लेख र्निएको कारणले मूल्य समायोजर्न ििूार्नी गर्नशका 
लामग विविधा उत्पन्न िएको । 

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािलीको मर्नयम ११९(१) र (२) मा मलु्य समायोजर्न सम्बन्धमा स्पि 
व्यिस्था िएकोले थप राय ददई राख्न ुर्नपरे्न । 

मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

गररबी मर्निारण कोष, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

६१ िटा ल्यापटप खररदको लामग रावष्ट्रय स्िरको बोलपत्र आव्हार्न गररएको मथयो । सो 
आव्हार्नबाट जम्मा १० िटाफमशबाट बोलपत्रहरु पेर् िएका छर्ने् । सो फमशहरुमध्ये "Information 

Technology Store Pvt.Ltd." मात्र लागि अर्नमुार्न िन्दा कमको रकम राक्तख प्रस्िाि पेर् गरेको छ 
िर्ने बाँकी ९ िटा फमशले लागि अर्नमुार्न िन्दा रकमको प्रस्िाि गरेको छ । बोलपत्रमा माग िए 
बमोक्तजम "manufacturing Authorization Letter" िर्ने उि फमशले पेर् गरेको बोलपत्रमा समािेर् 
गररएको पाईएर्न । सो फमशबाट प्रस्िाि गररएको ल्यापटपको Specification िर्न े कोषले ियार 
पारेको Specification संग मेल िएको देक्तखन्छ । िसथश, लागि अर्नमुार्न िन्दा एउटा मातै्र lowest 

Bidder िएको क्तस्थमिमा, बोलपत्र खोमलसकेपमछ सो फमशसंग "manufacturing Authorization Letter" 
माग गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?    



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र २५ िथा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ 
को मर्नयम ६० र ३१ मा बोलपत्र परीक्षण िथा मूल्यािर्न सम्बन्धमा स्पि व्यिस्था गरेको हुदँा 
सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्नका लामग थप राय आिश्यक र्नपरे्न । 

 

मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ८८ बमोक्तजम क्तजल्लागि रुपमा लागि अर्नमुार्न 
ियार गदाश म.ले.प.को प्रमििेदर्नले सवुिधा र िौगोमलग पहुँच समार्न िएका क्तजल्लाहरु (काठमािौं, 
ििपरु र लमलिपरु) मा लागि अर्नमुार्न दरमा विविधिा देक्तखएकोले लागि अर्नमुार्न यथाशथ फरक 
बर्नाउर्न ुपरे्न िर्नी प्रमिकृया जर्नाएको र लागि अर्नमुार्न फरक िए जस्िै सोही आ.ि.मा क्तजल्लागि 
ठेक्का बन्दोिस्ि हुँदा लमलिपरुको लामग रु.९५।१९, काठमािौंको लामग ९४।९३ र ििपरुको 
लामग ९७।११७ कायम हरु्ने गरी दररेट समेि फरक फरक स्िीकृि िएको । सवुिधा र 
िौगोमलग पहुचँ समार्न िएका काठमािौं उपत्यका मित्रका क्तजल्लाहरुमा समार्न दररेट कायम गर्नशको 
लामग ३ क्तजल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोिस्ि गदाश मात्र सम्िि हरु्ने देक्तखएकोले सो गर्नश ममल्र्ने िा 
र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८८ को उपमर्नयम (१) अर्नसुार रार्र्न 
व्यिस्थाको लामग प्रत्येक सािशजमर्नक मर्नकायले लागि अर्नमुार्न ियार गर्नुशपरे्न र मर्नयम ८८ को 
उपमर्नयम (२) बमोक्तजम को समममिबाट लागि अर्नमुार्न स्िीकृि गराउर्न ुपरे्न व्यिस्था समेि रहेको 
हुँदा उि व्यिस्थाको साथै सािशजमर्नक मर्नकायले प्राप्त गरेको खचश गरे्न अक्तख्ियारी र बजेटलाई समेि 
दृविगि गरेर मात्र ठेक्का िन्दोिस्ि गर्नश उपयिु हरु्न”े । 



मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्रििुर्न अन्िराशवष्ट्रय विमार्नस्थल र्नागररक उड्डयर्न कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

मर्नमाशण कायशको लामग यस कायाशलयबाट बोलपत्र प्रकाक्तर्ि गरे्न कायश मात्र सािशजमर्नक खररद (पवहलो 
संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ लाग ुहरु्न ुिन्दा अगामि िएको । बोलपत्र खररद गरे्न लगायि बोलपत्र दिाश 
गरे्न र त्यस पमछका खररद प्रकृयाहरु सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ र्नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाक्तर्ि िई लाग ु िए पश्चाि िए गरेको र हाल दिाश हरु्न आएका बोलपत्रहरुको 
मूल्यािर्न कायश िै रहेकोमा चार िटा बोलपत्रदािाहरु मध्ये श्री Ammar Pappu JV िीर्नकुर्न,े 

काठमािौंको िफश बाट क्तर्लबन्दी बोलपत्र दिाश गरे पश्चािे् बोलपत्र दिाश गरे्न अक्तन्िम मममि 
२०७३।०२।२३ गिे १२:०० बजे सम्म रहेकोमा सोही ददर्न अक्तन्िम समय िन्दा ५ ममर्नेट 
अगामि (११:५५ बजे) संर्ोधर्न प्रस्िाि दिाश गराएको देक्तखएको र सािशजमर्नक खररद पवहलो 
संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ को दफा १९ को उपदफा १ मा “विद्यिुीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र 
पेर् गररर्ने बाहेक कूरै्न बोलपत्रदािाले आफुले पेर् गरेको बोलपत्र वफिाश मलर्न िा संर्ोधर्न गर्नश 
चाहेमा बोलपत्र पेर् गर्नश िोवकएको अमर्निम समय समाप्त हरु्न ुिन्दा चौबीस घण्टा अगािै मसलबन्दी 
मर्निेदर्न ददर्न ुपरे्नछ” िने्न उक्तल्लक्तखि िउको हुदँा मूल्यािर्न समममिलाई बोलपत्र मूल्यािर्न गरे्न कायश 
साविक सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ मा िएको व्यिस्था अर्नसुार गरे्न िा सािशजमर्नक खररद 
पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ मा िएको व्यिस्था बमोक्तजम गरे्न िने्न सम्बन्धमा विविधा उत्पन्न 
िएको ।   

राय परामर्श : 

 “सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ मममि २०७३।०३।३० मा रै्न पवहलो संर्ोधर्न िई सकेको हुदँा 
ििे् पश्चाि दिाश हरु्न ेर खोमलर्ने बोलपत्रको हकमा संर्ोमधि ऐर्न अर्नसुार रै्न कायाशन्ियर्न गर्नुशपरे्न” 



मममि : २०७३/०६/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सहरी विकास िथा ििर्न मर्नमाशण मिमिजर्न कायाशलय, र्निुाकोट । 

राय माग गररएको मबषय : 

ििर्न मर्नमाशण गरे्न सन्दिशमा ठेक्का सम्झौिाको SCC मा "The contract is subject to price 

adjustment"उल्लेख िएकोमा मिमिजर्न कायाशलयबाट मर्नमाशण व्यिसायीलाई १५ मवहर्ना पमछ 
िीर्न/िीर्न अिमधको मात्र price escalation ददइएकोमा मर्नमाशण व्यिसायीलाई वििाद समाधार्नको 
लामग र्नेपाल मध्यस्थिा पररषद (NEPCA) मा मर्निेदर्न ददइएकोमा क्तजमलङ्ग स्िास््य चौकी ििर्नको 
लामग Adjucator को 24 may 2015  को मर्नणशय र क्तजल्ला स्िास््य कायाशलय धाददङ्ग ििर्नको 
Adjucator को 12may 2015 को मर्नणशयार्नसुार परैु ठेक्का अिमधको Price adjustment गर्नुशपरे्न मर्नणशय 
िएकोमा सहरी विकास िथा ििर्न मर्नमाशण वििागको मममि २०७३।०३।३० को मर्नणशयार्नसुार राय 
माग गररएको । 

राय परामर्श : 

“मूल्य समायोजर्न ििूार्नी सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ११९ र 
खररद सम्झौिा बमोक्तजम हरु्न ेिएकोले थप राय ददई राख्न ुर्नपरे्न” 

मममि : २०७३/०७/०३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, कास्की । 

राय माग गररएको मबषय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, पोखराबाट आ.ब. ०७२।०७३ मा सूचर्ना रं्न. ११/०७२/०७३ ठेक्का 
रं्न. DROPKR/337123/072/73-124 को लामग ठेक्का आह्वार्न िएकोमा एक मात्र बोलपत्र 

Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट Hardcopy मा प्राप्त िएको र प्राप्त बोलपत्रको आधारमा योग्यिा 
मूल्यािर्न गदाश Eligibility िथा Qualification को सम्पूणश योग्यिा परुा गरेको र सारििू रुपमा 
प्रिािग्राही देक्तखएकोले Ashish/Fewa/Nayabato JV को र्नाममा ठेक्का स्िीकृि िई कायश गरररहेको  
छ । आ.ब.०७२।०७३ मा रै्न सूचर्ना रं्न. १९/०७२/०७३ आह्वार्निएको ठेक्का रं्न. DROPKR/ 
337123/072/73-124 को लामग एघार िटा (e-submission सवहि) बोलपत्र प्राप्त िएकोमा 
Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट e-submission बोलपत्र प्राप्त िई सबै िन्दा बढी घवट ठेक्का अंक 



कबोल गरेकोमा आिश्यक योग्यिाको प्रमाणपत्र समािेर् र्नगरेको र अक्तघल्लो सूचर्नाको ठेक्कामा पेर् 
िएको योग्यिाको प्रमाणपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् गरे्न/र्नगरे्न ? 

राय परामर्श : 

बोलपत्र कागजािको ITB 21 मा e-submission section मा e-submission आिश्यक प्रकृया र 
पेर् गर्नुशपरे्न कागजाि सम्बन्धमा र सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २५(५) मा बोलपत्र 
मूल्यािर्न सम्बन्धमा स्पि व्यिस्था िएको यस कायाशलयबाट थप राय ददइरहर्न ुर्नपरे्न । साथै उि 
बोलपत्र कागजािको Evaluation and Qualification Criteria को 2.4.2 मा कायाशलयबाट जारी गरेको 
Standard Bid Document बमोक्तजम र्निएकोले आिश्यक ध्यार्नआकषशण गराईएको ।  

मममि : २०७३/०७/०४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सूचर्ना िथा सञ्चार मन्त्रालय,  मसंहदरबार  

राय माग गररएको मबषय : 

March 31,2015 देक्तख April 30,2015 सम्म LD र्नलगाई म्याद थप िएको र April 30, 2015 पश्चािे् 
30June, 2015 सम्म LD लगाई म्याद थप िएको अिस्थामा उि अिमधमा महािकूम्प िथा 
पराकम्पर्नको कारण काब ुबावहरको पररक्तस्थमि सजृर्ना िएकोले मर्नमाशण व्यिसायीले काम संचालर्न 
गर्नश र्नसकेको हुँदा त्यस्िो अिस्थामा LD लगाउर्ने िा र्नलगाउर्ने विविधा परेको, (ख) परामर्शदाि ृ
संस्थाको मसफाररसमा BOQ को कुरै्न Item मा LD लगाउर्न े र कुरै्न Item मा LD र्नलगाउर्न े
उल्लेख िएकोले BOQ को आकं्तर्क Item मा मात्र LD लगाउर्न ममल्र्न/ेर्नममल्र्ने विविधा रहेको, (ग) 
आम हििाल, र्नाकाबन्दी, र्नेपाल बन्दको अिस्थामा मर्नमाशण कायश गर्नश र्नसर्क्र्ने अिस्थामा मर्नमाशण 
व्यिसायीलाई LD लगाई म्याद थप गर्नश ममल्र्न/ेर्नममल्र्ने, (घ) एक पटक LD लगाई म्याद थप 
गररसके पमछ परु्न सोही कायशमा LD र्नलगाई म्याद थप गर्नश सवकर्ने िा र्नसवकर्ने ?  

राय परामर्श :  

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६७(ख) बमोक्तजम उि खररद प्रकृया दाि ृ मर्नकाय 
एमसयाली विकास बैंकको खररद मर्नदेक्तर्का बमोक्तजम हरु्ने र सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ 
कायाशन्ियर्न र्नहरु्ने हुँदा सम्बक्तन्धि दाि ृमर्नकायबाट राय मलर्न ुपरे्न यस कायाशलयबाट राय ददइ रहर्न ु
र्नपरे्न । 



मममि : २०७३/०७/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्रहरी कायाशलय, पसाश । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलय िथा ब्यारेक ििर्न मर्नमाशणको लामग यस कायाशलय र श्री टौदह कन्स्ट्रर्क्सर्न चाल्र्नाखेल ५ 
काठामािौं बीच मममि २०७२।०२।१३ गिे िएको मर्नमाशण ठेक्का सम्झौिा बमोक्तजम मर्नमाशण 
व्यिसायीको लापरिाहीका कारण मर्नमाशण प्रगिी हामसल र्निएकोले यस कायाशलयको मममि 
२०७३।०६।१३ गिेको मर्नणशले ठेक्का रि गररएकोमा हाल मर्नमाशण कायशका लामग र्नयाँ बोलपत्र 
आव्हार्न गरर टेण्िर प्रकृया समेि िईसकेको हुदँा मर्नमाशण स्थलमा रहेको मर्नमाशण सामाग्री िथा 
Formwork मा सामाग्री SBD को GCC 61.1 बमोक्तजम के–कसरी व्यिस्थापर्न गर्नुशपरे्न हो सो 
सम्बन्धमा अन्यौलिा िएको साथै उि ठेक्का सम्झैिा रि गररएको मर्नमाशण कम्पर्नी श्री टौदह 
कन्स्ट्रर्क्सर्न चालर्नाखेल ५ काठमािौंको अर्नरुोधमा कृवषश विकास बैंक मल. र्ाखा कायाशलय 
कालीमाटी र्ाखाबाट जार गररएको कायशसम्पादर्न पत्र रं्न. PB/103/0140/5121/015 को रु. 
५,८९,७६५।– (पाँच लाख उन्नार्नब्बे हजार साि सय पैसठी) मात्रको जमार्नि िापिको रकम यस 
कायाशलयमा क्तझकाई सवकएको हुँदा उि रकम सरकारी राजस्ि खािामा दाक्तखला गरे्न िा अन्य कुरै्न 
खािामा जम्मा गर्नुशपरे्न हो अन्यौल िएको ।  

राय परामर्श :  

बोलपत्र कागजािको General Condition of Contract को ६१.१ बमोक्तजम उि दफामा उल्लेक्तखि 
स्िाममत्िमा मलर्नपुरे्न । स्िाममत्िमा मलर्ने र अन्य प्रकृयाको लामग आमथशक कायशविमध ऐर्न २०५५ 
बमोक्तजम िथा महालेखा मर्नयन्त्रक कायाशलयसंग राय मलई गर्नुशपरे्न । 

मममि : २०७३/०७/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

गररबी मर्निारण कोष, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

कोषमा दिाश िएका सामदुावयक संस्थाहरुको External Audit गर्नश Audit फमश आिश्यक िएकोले 
यस कोषबाट मममि २०७३।०५।११ गिे Audit फमशको लामग गोरखापत्रमा आर्यपत्र माग 
गररएको मथयो । सो आर्यपत्र माग गदाश प्रस्िािदािाबाट आ.ब.२०७२।७३ को  करचिु 



प्रमाणपत्र पेर् गर्नुश परे्न िमर्नएको मथयो । सो विज्ञापर्नबाट मर्नधाशररि समयसीमा मित्र जम्मा १२ िटा 
फमशको आर्यपत्र दिाश ियो । जसमध्ये जम्मा ४ िटा फमशले मात्र २०७२।७३ को कर चिुा 
प्रमाणपत्र पेर् गररएको पाईयो । प्रमिस्पधाश िढाउर्नको लामग कोषले आ.ब. २०७१।७२ को कर 
चिुा प्रमाणपत्र पेर् गरेका फमशलाई पमर्न योग्य फमश बर्नाई प्रस्िािर्ना माग खोजेकोले अन्य 
कागजाि अर्नसुार योग्य िएको अिस्थामा आ.ब.२०७१।०७२ को कर चिुा प्रमाणपत्रको 
आधारमा सो फमशलाई योग्य बर्नाउर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ७०(७) मा “उपमर्नयम (१) बमोक्तजम सूचर्ना 
बमोक्तजम आर्यपत्र पेर् र्नगरे्न ख्यामि प्राप्त परामर्शदािासंग सम्पकश  गरी मर्नजको र्नाम संक्तक्षप्त सूक्तचमा 
समािेर् गर्नश सवकर्न”े व्यिस्था िएको र आर्यपत्र पेर् गरे्न समयािमधमा आ.ि.२०७२।७३ को 
कर चतु्ता गरे्न समयािमध बॉकी रै्न रहेकोले अन्य फमशलाई पमर्न संक्तक्षप्त सूक्तचमा समािेर् गर्नश  
सवकर्ने । 

मममि : २०७३/०७/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 
गौर र्नगरपामलका कायाशलय, रौिहट । 

राय माग गररएको मबषय : 

आ.ि.२०७२।७३ को करचतु्ता प्रमाणपत्र पेर् गरे्न बोलपत्रदािाको कबोल अंक घटी र 
०७१।७२ को करचतु्ता प्रमाणपत्र पेर् गरे्नको बढी िई कुर्न करचतु्ता र जमार्निलाई मान्यिा ददई 
स्िीकृि िा अस्िीकृि गरे्न ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक जग्गा िािामा ददर्ने विषय सािशजमर्नक खररद मित्र र्नपरे्न हुदँा यस कायाशलयले राय 
ददईरहर्न ुर्नपरे्न । 



मममि : २०७३/०७/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जल िथा मौसम विज्ञार्न वििाग,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

आमथशक दावयत्ि केही हदसम्म न्यूमर्नकरण होस िन्नाका लामग सूचर्ना प्रकार्र्नका लामग सहयोगी 
िमूमका मर्निाशह गर्नश फमशहरु बीच एक आपसमा प्रमिस्पधाश गराई न्यूर्न िन्दा र्नयूर्न रकम पेर् गरे्न 
एउटै फमशलाई िावषशक सूचर्ना प्रकार्र्नको सम्झौिा गर्नशको लामग समेि सािशजमर्नक सूचर्ना प्रकार्र्न 
गर्नश कारू्नर्नी िथा प्राविमधक दृविकोणबाट उपयिु िए/र्निएको ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ३१ मा “सािशजमर्नक मर्नकायले दर् लाख रुपैंयॉ 
िन्दा बढी लागि अर्नमुार्न िएको मालसामार्न िा सेिा खररद गदाश िा बीस लाख रुपैंयॉ िन्दा बढी 
लागि अर्नमुार्न िएको मर्नमाशण कायश गराउँदा बोलपत्रको माध्यमिारा खररद गर्नुशपरे्नछ” िने्न उल्लेख 
िएकोले सूचर्ना प्रकार्र्नको सम्बन्धी सेिा खररदको लामग सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ र 
मर्नयमािली, २०६४ बमोक्तजम गर्नश सवकर्ने । 

मममि : २०७३/०८/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

आमथशक िषश ०७३।७४ रासर्न ठेक्का िन्दोिस्िको क्रममा बोलपत्र पेर् गरे्न अन्िीम मममि र समय 
िन्दा ५ ममर्नेट अगामि संर्ोधर्नको मर्निेदर्न पेर् गरे्न बोलपत्रदािाको संर्ोधर्न मर्निेदर्न दिाश िई अन्य 
बोलपत्रको साथमा सो समेि खोल्र्ने कायश िएकोले उि संर्ोधर्न पत्र मान्य हरु्न/ेर्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा १९ उपदफा (१) अर्नसुार विद्यिुीय सञ्चारको माध्यमबाट 
बोलपत्र पेर् गररर्न ेबाहेक कुरै्न बोलपत्रदािाले आफुले पेर् गरेको बोलपत्र वफिाश मलर्न िा संर्ोधर्न 
गर्नश चाहेमा बोलपत्र पेर् गर्नश िोवकएको अक्तन्िम समय समाप्त हरु्न ु िन्दा २४ घण्टा अगािै 
क्तर्लबन्दी मर्निेदर्न ददर्नपुरे्न व्यिस्था िएकोले सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गरे्न” 



मममि : २०७३/०८/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला स्िास््य कायाशलय, खोटाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

औषधी खररदका लामग बोलपत्रदािाले पेर् गरेको बोलपत्रको मूल्यािर्न गरी हेदाश ४ िटा 
बोलपत्रदािा मध्ये प्रत्येक बोलपत्रदािाबाट कुरै्न र्न कुरै्न कागजाि अपूणश राखेको पाइएको । साथै 
प्रमिइकाई मूल्य मात्र िरेको, सवहछाप र्नगरेको िथा औषधीको दररेट बढी िरेको अिस्थामा 
मूल्यािर्न गर्नश विविधा िएको ।  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र कागजािमा उल्लेख िएको व्यिस्थालाई सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ 
को प्रािधार्न अर्नसुार पररक्षण गरी सोही ऐर्न को दफा २५ बमोक्तजम मूल्यािर्न गरे्न कायशको 
क्तजम्मेिारी सम्बक्तन्धि कायाशलयकै हरु्ने हुदँा सोही अर्नसुार एवकर्न गरर कायाशन्ियर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/०८/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

विपद व्यिस्थापर्न क्षमिा अमििृविको लामग Medium  Helicopter गोटा–१ खररद गरे्न प्रयोजर्नाथश 
बोलपत्र आव्हार्न गररएकोमा ५ थार्न बोलपत्र मबक्री िएको िथा १ थार्न मात्र दिाश िएको र सो 
बोलपत्रको प्राविमधक र आमथशक प्रस्िाि खोमल हेदाश लागि अर्नमुार्न िन्दा बढी अंक कबोल गरेको 
देक्तखएको । एउटा मात्र बोलपत्रदािा िएको अिस्थामा Price Negotiation गरी लागि अर्नमुार्नको 
पररमधमित्र रै्न रही प्रकृया अगामि बढाउर्न ममल्र्न/ेर्नममल्र्न े?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ मा प्रमिस्पधाशएको माध्यमबाट गररर्ने मालसामार्न खररदमा Price 

Negotiation गर्नश सर्क्र्ने प्रािधार्न र्नरहेकोले Price Negotiation गर्नश र्नममल्र्न”े । 

 



मममि : २०७३/०८/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

संस्कृमि, पयशटर्न िथा र्नागररक उड्डयर्न मन्त्रालय , काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

धरहराको परु्नमर्नमाशण सम्बन्धमा िेररयसर्न स्िीकृमि सम्बन्धमा ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ (पवहलो संर्ोधर्न) को दफा ५४ मा िेररयसर्न सम्बन्धमा स्पि 
व्यिस्था िएकोले सो सम्बन्धमा थप राय ददईराख्न ुर्नपरे्न” 

मममि : २०७३/०८/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  जंगी अड्डा । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र पेर् गर्नुशपूिश रै्न म्याद समाप्त िई र्नविकरण र्निएको फमश/संस्था/कम्पर्नी बोलपत्र पेर् गर्नश 
योग्य एंि ग्राह्रय हरु्न/ेर्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“फमश संस्था िा कम्पर्नीको प्रमाणपत्र िा इजाजिपत्र िा र्नविकरण, योग्यिा िा 
इजाजिपत्र/प्रमाणपत्र जारी गरे्न मर्नकायबाटै जार्नकारी मलर्न ुपरे्न िएकोले यस कायाशलयबाट थप राय 
ददईराख्न ुर्नपरे्न”   

मममि : २०७३/०८/१५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िलुसीपरु र्नगरपामलका कायाशलय, दाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

पवहलो न्यरु्न अंक कबोल गरे्न जे.िी. बोलपत्रदािा मध्ये एक पाटशर्नरको Specific Construction 

experience (a) Commercial Building/Institutional र्नपगु िएको, Bid Document मा one partner 

को मात्र Specific Construction experience हरु्नपुरे्नमा Bid Document मा all partners must meet 



requirement हरु्न गएको र पवहलो र दोश्रो न्यूर्न अंक कबोल गरे्न बोलपत्र विचको फरक कररब 
१,१०,००,०००।०० िन्दा बवढ िएको कारण र्न.पा. लाई थप व्यििार पर्नश जार्ने िएकाले 
पवहलो न्यूर्न अंक कबोल गरे्न बोलपत्रलाई स्िीकृि गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३(पवहलो संर्ोधर्न) को दफा २५ (५) मा स्पि व्यिस्था िएकोले सो 
सम्बन्धमा थप राय ददई राख्न ुर्नपरे्न” । साथै बोलपत्र कागजाि ियार गदाश यस कायाशलयबाट जारी 
गररएको Standard Bid Document अर्नसुार ियार गर्नुशहरु्न ध्यार्नाकषशण गररएको ।  

मममि : २०७३/०८/१६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

दमक र्नगरपामलका कायाशलय,  झापा । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस र्नगरपामलकाबाट आ.ि.२०७१।०७२ र आ.ि.२०७२।०७३ मा ठेक्का सम्झौिा र सूचर्नाको 
बुदँा रं्न. ८ मा ठेक्का सम्बन्धमा प्रचमलि कार्नरु्न अर्नसुारका बझुाउर्न ुपरे्न कर, दस्िरु, महर्लु ठेकेदार 
पक्षबाट बझुाउर्न ुपरे्न छ िमर्न उल्लेख गररएको हदुा मर्नजले माग गरे बमोक्तजम म.ुअ.कर को रकम 
वफिाश ददर्न ममल्र्न/ेर्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“आय ठेक्काको विषय सािशजमर्नक खररदको विषय र्निएको र सो यस कायाशलयको कायशके्षत्र मित्र 
र्नपरे्न हदुा राय प्रदार्न गर्नश र्नसवकर्न”े । 

मममि : २०७३/०८/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बी.पी.कोइराला मेमोररयल र्क्यान्सर अस्पिाल,  क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

अस्पिालको विमिन्न क्तर्षशकहरुमा सरसामार्नहरुको लामग बोलपत्र (E-Tender) आव्हार्नको सूचर्ना 
बमोक्तजम पेर् िएका कागजािहरु बोलपत्र मूल्यािर्न समममिले अध्ययर्न िथा मूल्यािर्न गरी आकं्तर्क 
स्िीकृमिको लामग मात्र मसफाररस िएकोले सेिा अिरुि हरु्न सर्क्र्ने िएको कारण ।  



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ को प्रािधार्न अर्नसुार पररक्षण गरी सोही ऐर्न को 
दफा २५ बमोक्तजम मूल्यािर्न गरे्न कायशको क्तजम्मेिारी सम्बक्तन्धि कायाशलयकै हरु्ने हुँदा सोही अर्नसुार 
एवकर्न गरर कायाशन्ियर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/०८/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सूचर्ना प्रविमध वििाग,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

वििागबाट सरुक्षा सेिा खररदका लामग सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ९५(३) 
बमोक्तजम बोलपत्र आव्हार्न गररएकोमा प्राप्त प्रस्िािहरु मध्ये सबैिन्दा कम कबोल िएको फमशबाट 
कुल कबोल अंक र अक्षरमा फरक पर्नश गएको देक्तखयो । कुल कबोल अंकको वहसाि साप्तावहक र 
मामसक इकाइ दरसंग ममलेको, मामसक इकाइको अंक र अक्षर ममलेको िएिापमर्न कुल अंक र कुल 
अक्षर र्नममलेको अिस्थामा त्यस्िो बोलपत्रलाई थप मूल्यािर्न गदाश केलाई आधार मान्न उपयिु 
हनु्छ ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ (८) मा अंकगक्तणमिय त्रटुी सच्याउर्ने सम्बन्धमा स्पि 
व्यिस्था िएकोले िहा कायाशलयबाटै मर्नणशय हरु्न । 

मममि : २०७३/०८/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला पर् ुसेिा कायाशलय, बददशया । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस कायाशलयबाट बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना प्रकाक्तर्ि गदाश बैंक जमार्नीयपत्र (विविि िण्ि) ९० 
ददर्नको मामगएको िर विमिङ्ग िकुमेन्टमा बोलपत्रको मान्य अिधी १२० ददर्न राक्तख सूचर्ना आव्हार्न 
गररएकोमा मर्नमाशण व्यिसायीहरुले बोलपत्र साथ बैंक जमार्नी पत्र (विि िण्ि) पेर् गदाश केही 
मर्नमाशण व्यिसायीले ९० ददर्न र केही मर्नमाशण व्यिसायीले १२० ददर्न पेर् गरी मर्नणशय प्रकृयामा 
विविधा पर्नश गएको ।  



राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम मा बोलपत्र मान्य हरु्ने अिमध ९० ददर्न र बोलपत्र 
जमार्निको अिमध बोलपत्र मान्य हरु्ने अिमध िन्दा ३० ददर्न बढी अथाशि १२० ददर्न हरु्नपुरे्न स्पि 
कारू्नर्नी व्यिस्था िएकोले कायाशलयले थप राय ददईराख्न ुर्नपरे्न । साथै िहा कायाशलयले जारी गरेको 
सूचर्ना र बोलपत्र कागजािमा बोलपत्र मान्य हरु्न े अिमध र बोलपत्र जमार्निको अिमध गक्तल्ि 
उल्लेख िएकोले यस सम्बन्धमा िहा कायाशलयबाट मर्नणशय गर्नुशहरु्न । 

मममि : २०७३/०८/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जल िथा मौसम विज्ञार्न वििाग,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

वििागको ििर्न गर्नश खोमलएका बोलपत्रमा ६ िटा फमशहरुले बोलपत्र िझुाएकोमा एउटाले विद्यमुिय 
माध्यम (E-Bidding) बाट र अन्य िाँकी ५ िटाले मसलबन्दी बोलपत्र बझुाएको अिस्थामा रहेकोमा 
वििागमा ििर्न मर्नमाशण सम्बन्धी प्राविमधक जर्नर्क्ति अिािका कारण स्िीकृि मूल्यािर्न मापदण्िका 
आधारमा प्राविमधक िथा आमथशक प्रस्िाि अध्ययर्न परीक्षण गर्नशका लामग यसै ििर्नको विस्ििृ 
मिजाइर्न िथा सपुरीिेक्षण समेिको क्तजम्मा मलएको परामर्शदाि ृफमश श्री Creative Design Architects 

Pvt.Ltd संग समन्िय गरी समममि समक्ष प्राप्त मूल्यािर्न प्रमििेदर्न पश्चाि परु्नः परीक्षण गदाश ६ िटा 
फमशहरमध्ये उउटा फमशमा र्रुुमा प्राप्त प्रसिाि खोल्दा मचुलु्कामा र्नसच्याइएको व्यहोरा उल्लेख 
िएको िर समममिले परु्नः परीक्षण गरे्न क्रममा Bill of Quantity को दररेटमा दईु ठाउँमा सच्याई 
सवहछाप िथा फमशको छाप समेि िएको सन्दिशमा मूल्यािर्न गर्नश प्राविमधक कदठर्नाई देक्तखएकोले 
फमशको मसलबन्दी िएको Copy समेि वििागसंग मौजदुा िएको अिस्थामा सो समेि रुज ु गरी 
मूल्यािर्न गर्नश िाधा अिरोध हरु्ने/र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) मा र्नेपाल सरकार र दाि ृ पक्ष बीच 
सम्झौिा बमोक्तजम सो पक्षको खररद मर्नदेक्तर्का (Procurement Guidelines) अर्नरुुप खररद गर्नुशपरेमा 
सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को प्रकृया अपर्नाउर्न ुर्नपरे्न िने्न व्यिस्था िएकोले दाि ृ मर्नकायको 
खररद मर्नदेक्तर्का बमोक्तजमका खररदमा यस कायाशलयले राय प्रदार्न गर्नश र्नसर्क्र्ने ।  



मममि : २०७३/०८/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर् ुसेिा वििाग, केन्िीय जैविकी उत्पादर्न प्रयोगर्ाला,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा ५९ (२) सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ मर्नयम 
१२७ बमोक्तजम काब ुबावहरको पररक्तस्थमि साथै सवुिस्िाका आधारमा खररद सम्झौिाको अन्त्य गर्नश 
सवकर्ने अिस्था िएकोले सो को आधारमा िेस्रो कबोल अंक पेर् गरे्न बोलपत्रदािा िण्िारी सक्तजशकल 
हाउसलाई ददर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

बोलपत्र आव्हार्न गदाश सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा १३ बमोक्तजम ियार गर्नुशपरे्न बोलपत्र 
कागजाि ियार र्नगरी price Schedule मात्र राक्तख बोलपत्र आव्हार्न िएको र खररद सम्झौिा गदाश 
पमर्न कायाशलयले दईु पार्नाको आफरै्न वकमसमको सम्झौिापत्र ियार गरी सम्झौिा गरेको देक्तखएकोले 
यस सम्बन्धमा यस कायाशलयबाट कुरै्न राय प्रदार्न गर्नश र्नसवकर्न ेसाथै बोलपत्र आव्हार्न गदाश र खदद 
सम्झौिा गदाश यस कायाशलयले ियार गरेको र्नमरु्ना बोलपत्र कागजाि बमोक्तजम गर्नश ध्यार्नाकषशण 
गररन्छ । 

मममि : २०७३/०८/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कोष िथा लेखा मर्नयन्त्रक कायाशलय, उदयपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ (९) मा अंक र अक्षरमा उल्लेक्तखि रकम फरक 
परेमा अक्षरलाई मान्यिा ददर्नपुरे्न िर्नी व्यिस्था िएको िर अक्षरमा लेक्तखएको र्ब्दहरुमा अथश 
लगाउर्न र्नसवकर्ने अिस्थामा के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न दफा २३ (९) मा बोलपत्रदािाले बोलपत्रमा उल्लेख गरेको रकम अंक र 
अक्षरमा फरक परेमा अक्षरमा लेक्तखएको रकम मान्य हरु्नेछ िने्न लेक्तखएको िएिापमर्न अक्षरमा 
लेक्तखएको अस्पि र कुरै्न अथश ददर्ने छैर्न र अंकमा लेक्तखएको स्पि छ िथा अन्य Sub-Total बाट 



Cross Check गदाश सोवह रकम रै्न आउर्ने अिस्थामा अंकमा लेक्तखएको रकमलाई मान्यिा ददर्न 
सवकर्ने । 

मममि : २०७३/०९/३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला विकास समममिको कायाशलय, दाच ुशला । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस क्तजल्ला विकास समममिको कायाशलय, दाच ुशलाले खररद प्रकृयाको क्रममा बोलपत्र आव्हार्न गरी 
आर्यको सूचर्ना प्रकार्र्न गरर खररद प्रकृया अगामि बढाउदा मर्नणशयमा त्रटुी िइ आफुले पेर् गरेको 
बोलपत्रको दररेट िलुर्नात्मक िामलकामा एिमे् मूल्यािर्न प्रकृयामा समािेर् र्निएकोले बोलपत्र 
परु्नमूशल्यािर्नको लामग श्री महादेि मर्नमाशण सेिाका प्रोपाइटर िगि मसंह एििुालले उि बोलपत्र 
परु्नमूशल्यािर्न गरी पाउर्न माग गरेकोले ।  

राय परामर्श : 

यस सम्बन्धमा िौमिक पूिाशधार िथा यािायाि मन्त्रालय मर्नमाशण व्यिसाय प्रििशर्न र्ाखाको च.रं्न. 
८८ मममि २०७३।०८।२४ को पत्र बमोक्तजम गर्नुशहरु्न । 

मममि : २०७३/०९/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय,  रुकुम । 

राय माग गररएको मबषय : 

Bill of Quantities को आईटमको इकाई दर र्निरी खाली छोिी बोलपत्र पेर् िएको खण्िमा के 
हरु्ने िने्न कुरा एर्न मर्नयममा प्रि व्यिस्था र्निएकोले के गरे्न?  

राय परामर्श : 

बोलपत्र कागजािको र ITB 14.2/Preamble of Bill of Quantity को A.5 मा स्पि व्यिस्था 
िएकोले थप राय ददइरहर्न ुर्नपरे्न । 



मममि : २०७३/०९/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला आयोजर्ना कायाशलय, रोल्पा । 

राय माग गररएको मबषय : 

ममक्तझङ्ग–बिाचौर–हाजशङ–मसउरी–ग्राम सिक स्िरोन्निी कायशको लामग श्री कर्नकाई इन्टरर्नेर्र्नल 
विल्िसश प्रा.मल.,सरुङ्गा, झापासंग सम्झौिा िएकोमा उि मर्नमाशण कम्पर्नीले श्री जर्नक खड्का 
प्रोपाइटर रहेका जार्नकी मर्नमाशण सेिालाई सम्पूणश मर्नमाशण कायशका लामग सब–कन्ट्रयार्क्टरमा िोकी 
स्िीकृमिको लामग मर्निेदर्न ददएकोमा सब–कन्ट्रयार्क्टरमा उि ठेक्का के कसरी र के को आधारमा 
ददर्न ममल्र्ने सम्बन्धमा ।  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ मर्नयम ३० मा सब–कन्ट्रयार्क्टरमा काम गराउर्ने सम्बन्धमा 
स्पि व्यिस्था िएकोले थप राय ददई राख्न ुर्नपरे्न । 

मममि : २०७३/०९/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सखु्खा के्षत्र खार्नेपार्नी िथा सरसफाइ आयोजर्ना, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

दईु िटा बोलपत्र मध्ये श्री कन्काई महादेि क्तखम्िी–स्िामीर्नारायण जे.मि, सरु्नसरीले सबै िन्दा कम 
रु. २२,१०,०९,०४९।४० (भ्याट समेि) कबोल गरेको जरु्न वििामगय ईविमेट अंक 
रु.२२,४०,१३,०६३।०५ िन्दा रु. ३०,०४,०१५।६५ कम िएको िर Bid Document मा 
Net Worth को हकमा विगि पाँच िषशको अिमधमा हरेक पाटशर्नरहरुको धर्नात्मक (Positive) िएको 
हरु्नपुरे्नछ िने्न उल्लेख िएकोमा श्री महादेि क्तखम्िी जे.मि.बाट पेर् गररएको Document मा 
आ.ि.२०७०।७१ र २०७१।०७२ को Net Worth ऋणात्मक (Negative) देक्तखएको हुँदा उि 
मर्नमाशण कम्पर्नीको बोलपत्र स्िीकृि गर्नश ममल्र्ने/र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

Evaluation and Qualification Criteria को 2.3.1 को Historical Financial Performance मा 
बोलपत्रदािा आमथशक अिस्थाको Current Soundness को मूल्यािर्न सम्बन्धमा सोवह दफाको Note 1 
मा उल्लेख िएकोले सो सम्बन्धमा थप राय ददई राख्न ुर्नपरे्न । 



मममि : २०७३/०९/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तचवकत्सा र्ास्त्र अध्ययर्न संस्थार्न, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

१) श्री Super Shine International Pvt.ltd.  ले सम्झौिा गर्नश आउदा राक्तखएको Performance Bond 

जफि गरी दोश्रो कम रकम कबोल गरे्न फमशलाई काम लगाउर्न सवकर्ने िा र्नसवकर्ने ? 

२) सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३  िथा मर्नयमािली २०६४ को दफा १२८ मा सम्झौिा िंग गर्नश 
सवकर्ने उल्लेख िएको िर त्यस पमछ Performance Bond जफि गरे्न िा र्नगरे्न ? 

३) सम्झौिा बमोक्तजम कायश र्नगरे्न फमशलाई Performance Bond जफि गरी कालोसूक्तचमा राख्न 
ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“कायश सम्पादर्न जमार्नि जफि गरे्न र कालोसूक्तचमा राख्न ेसम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ 
को दफा ५९ (८) मा र दफा ६३ (१) ( ग) मा यस सम्बन्धी स्पि व्यिस्था उल्लेख िएको हुदँा 
थप राय ददर्न र्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/११ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पोखरा विश्वविद्यालय,  कास्की । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ बमोक्तजम प्राप्त िएका बोलपत्रहरु खोली खररद प्रकृया अगामि 
बढाउर्ने िा पोखरा विश्वविद्यालय खररद मर्नयमािली २०७२ बमोक्तजम परु्नःबोलपत्रको सूचर्ना 
प्रकाक्तर्ि गरे्न सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को व्यिस्थासंग पोखरा विश्वविद्यालय खररद 
मर्नयमािली २०७२ बाक्तझर्न गएको सम्बन्धमा के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २६ (२) मा केही बोलपत्रहरु िा एउटा मात्र बोलपत्र 
सारििू रुपमा प्रिािग्राही िएको कारणले मात्र बोलपत्र अस्िीकृि गर्नश िा परु्नः बोलपत्र आव्हार्न 



गर्नश सवकर्न े छैर्न िर्नी स्पि उल्लेख िएको हुदँा एउटा मात्र बोलपत्र परे पमर्न खोलेर मूल्यािर्न 
गर्नुशपरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

महार्नगरीय ट्रावफक प्रहरी, रामर्ाहपथ । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को पररच्छेद ८ को मर्नयम ८९ (६) बमोक्तजम फमशको 
बोलपत्र रद्द गर्नश ममल्र्न/ेर्नममल्र्ने ? 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८९ (६) मा सो सम्बर्ने्धमा स्पि व्यिस्था 
िएकोले िहाँ कायाशलयबाट मर्नणशय हरु्न”े । 

मममि : २०७३/०९/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल र्नागररक उड्डयर्न प्रामधकरण,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

र्नेपाल सरकारका सम्पूणश मर्नकायहरुको खररद कायशको लामग सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ र 
सािशजमर्नक मर्नयमािली २०६४ बमोक्तजम हुँदै आएकोमा, साविकको खररद ऐर्न २०६३ मलु ऐर्नको 
दफा ५ मा रु. २५,०००।– सम्मको सामार्न िथा सेिा खररद गर्नशका लामग लागि अर्नमुार्न 
स्िीकृि गराउर्न र्नपरे्न िने्न िएकोमा हाल उि ऐर्नमा रु. १००,०००। सम्म सामार्न िथा सेिा 
खररद लागि अर्नमुार्न स्िीकृि गर्नश र्नपरे्न िर्नी संर्ोधर्न िएको हुँदा रु.१००,०००। सम्म सामार्न 
िथा सेिा खररद गर्नशको लामग मसधै खररद आदेर्िारा हरु्न सवकर्न ेहो िा साविक मर्नयमािली अर्नसुार 
सचुीकृि िएका कक्तम्िमा ३ िटा फमशबाट दरिाउ प्रस्िाि माग गरर प्राप्त प्रस्िाि मध्ये उपयिु 
फमशबाट खररद गर्नुशपरे्न हो ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८५ (४) अर्नसुार सािशजमर्नक मर्नकायले एक 
लाख रुपैंया िन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाश मौजदुा सूक्तचमा रहेका कम्िीमा िीर्न िटा 



आपूमिशकिाश मर्नमाशण व्यिसायी, परामर्शदािा िा सेिा प्रदायकबाट मलक्तखि रुपमा दरिाउपत्र िा 
प्रस्िाि माग गरी खररद गर्नुश परे्न स्पि उल्लेख िएकोले थप राय आिश्यक र्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला स्िास््य कायाशलय, खोटाङ्ग । 

राय माग गररएको मबषय : 

औषधी खररद सम्बन्धी प्रकाक्तर्ि बोलपत्रको सम्बन्धमा ४ िटा बोलपत्रहरु दिाश िएकोमा मस.रं्न. १ 
र २ ले आिश्यक सबै कागजािहरु पेर् र्नगरेको, मस.रं्न. ३ र ४ मध्ये मस.रं्न. ३ ले फमश खररद 
गरे्न सम्बन्धमा सम्पूणश कागजाि पेर् गरेको िर बोलपत्र पेर् गदाश िर्ने िी कागजाि संलग्र्न र्नगरेको 
िथा मस.रं्न. ४ मूल्य अमििृवि करको प्रमाणपत्रको प्रमिमलपी पेर् र्नगरेको साथै मस.रं्न.३ को 
बोलपत्रदािाले पेर् गदाश कागजािहरु संलग्र्न र्नगरेको िर मर्नजले न्यूर्निम दररेट (कम दररेट) पेर् 
गरेको र मस.रं्न.४ ले एउटा कागजपत्र पेर् र्नगरेको र मूल्य बढी कबोल गरेको अिस्थामा ३ िा 
४ मध्ये कुर्न बोलपत्रदािालाई स्िीकृि गर्नश ममल्र्ने िा अन्य कुरै्न विकल्प हरु्न े?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ (२३) र (२५) मा उल्लेख िए अर्नसुार बोलपत्र परीक्षण र 
बोलपत्र मूल्यािर्न गरे्न कायश सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा सोही अर्नसुार परीक्षण र मूल्यािर्न 
गरी एवकर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/१२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िी.पी.कोइराला स्िास््य विज्ञार्न प्रमिष्ठार्न, धरार्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

प्रमिष्ठार्नको कलेज अफ िेन्टल सजशरीका विमिन्न वििागहरुमा रहेका Dental Chair हरु परुार्नो िई 
क्तजणश हदैु गएको र र्नयाँ Dental Chair हरु खररदको माग िई आएको अिस्थामा परुार्ना Dental 

Chair हरुको व्यिस्थापर्नको लामग सािशजमर्नक खररद ऐर्नको पवहलो संर्ोधर्नमा "Buy back Method" 

को व्यिस्था िए अर्नसुारको कायशको लामग ऐर्नको दफा ८ (१०) को स्पविकरण मा “मर्नक्तश्चि समय 
पमछ औक्तचत्यहीर्न हरु्ने िा जर्नस्िास््य िा िािािरणको दृविले मललाम गर्नश िा िण्िारण गरी राख्न 
र्नममल्र्न ेिा प्रयोग गर्नश र्नहरु्न ेअिस्थाका मालसामार्न िा मेमसर्नरी औजार िोवकए बमोक्तजम मूल्यािर्न 



गरी सम्बक्तन्धि उत्पादक िा आपूमिशकिाशलाई वफिाश ददई मलर्ने मबधी सम्झर्नपुछश” िने्न व्यिस्था 
अर्नसुारको कायशको प्रमिकृयाको लामग “िोवकएको मूल्यािर्न” िन्नाले के, कस्िो मबधी अपर्नाउर्नपुरे्न हो 
साथै सम्बक्तन्धि आपमुिशकिाशहरुबाट कुर्न मबधी अपर्नाई आपमुिशको प्रकृया गर्नुशपरे्न हो ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ३१घ मा र्नयाँ मलर्ने परुार्नो ददर्ने विमध बारे 
उल्लेख िइसकेको हुदँा सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बेपत्ता पाररएका व्यक्तिको छार्निीर्न आयोग, पलु्चोक, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

आयोगको लामग ३ थार्न मोटर साईकल खररद गर्नश क्तर्लबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न गररएकोमा दिाश 
हरु्न आएका ३ थार्न मसलबन्दी दरिाउपत्र मध्ये दईु थार्नमा बैंक जमार्नि पत्र रै्न संलग्र्न र्नरहेको 
मूल्यािर्न प्रकृयामा समािेर् गर्नश र्नसवकर्ने िई बांकी एक थार्न दरिाउपत्र मात्र मूल्यािर्न प्रकृयामा 
समािेर् गर्नश सवकर्ने अिस्था छ । िर प्रचमलि सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ र सािशजमर्नक खररद 
मर्नयमािली, २०६४ मा दिाश हरु्न आएको मसलबन्दी दरिाउपत्रहरु मध्ये एक थार्न मात्र मूल्यािर्न 
प्रकृयामा समािेर् गरी सारििू रुपमा प्रिािकारी देक्तखर्न आएमा सो दरिाउ पत्र स्िीकृि गर्नश 
सवकर्न/ेर्नसवकर्न ेस्पि उल्लेख िएको र्नपाईएको यो पत्र लेक्तखएको छ । उल्लेख िए बमोक्तजम पेर् 
हरु्न ३ (िीर्न) थार्न मसलबन्दी दरिाउपत्रहरु मध्ये एक थार्न मात्र मसलबन्दी दरिाउपत्र सारििू 
रुपमा प्रिािग्राही िएमा त्यस्िो मसलबन्दी दरिाउपत्र स्िीकृि गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ८४ (३क) अर्नसुार मसलबन्दी दरिाउपत्र 
आव्हार्न गदाश पवहलो पटक िीर्निन्दा कम मसलबन्दी दरिाउपत्र पेर् हरु्न आएमा मात्र दोस्रो पटक 
आव्हार्न गर्नुश परे्न उल्लेख िएको हुँदा ३ थार्न मसलबन्दी दरिाउपत्र दिाश िएको अिस्थामा मूल्यािर्न 
प्रकृयामा लार्न ुपरे्न” । 



मममि : २०७३/०९/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, दाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

ठेक्का सम्झौिा अर्नसुार ठेक्का अन्त्य िएको अिस्थामा Employer's additional cost को लामग बाँकी 
रहेको कामको २५% Contracter बाट असलु गरे्न प्रािधार्न रहेको िर सािशजमर्नक खररद (पवहलो 
संर्ोधर्न) ऐर्न, २०६३ दफा ५९ (८) मा, उपदफा ७ बमोक्तजम सम्झौिा अन्त्य िएमा सो 
कामबापि राक्तखएको परैु जमार्नि जफि हरु्नेछ र सम्झौिा अन्त्य िएको कारणले सम्झौिा बमोक्तजम 
बाँकी रहेको कायश परुा गर्नश जे जमि रकम आिश्यक पछश सो रकम त्यसरी सम्झौिा बमोक्तजम कायश 
र्नगरे्न बोलपत्रदािाबाट सरकारी बाँकी सरह असलु उपर गररर्ने उल्लेख छ । यसरी विविधा उत्पन्न 
िएकोले पवहलो सम्झौिा गदाशको प्रािधार्न अर्नसुार मर्नमाशण व्यिसायमबाट बाँकी कामको २५% 
असलु उपर गरे्न हो िा संर्ोमधि सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०६३ बमोक्तजम बाँकी 
रहेको परैु कायश बराबरको रकम असलु उपर गर्नुशपरे्न हो?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को पवहलो संर्ोधर्न पूिश खररद सम्झौिा िई कायाशन्ियर्नमा रहेका 
खररद सम्झौिाको हकमा खररद सम्झौिा कागजािमा व्यिस्था िए बमोक्तजम गर्नुशपरे्न” । 

मममि : २०७३/०९/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कोष िथा लेखा मर्नयन्त्रक कायाशलय, सल्यार्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

आमथशक प्रस्िाि हिुह ुममलेको आधारमा मर्नजहरुको आपसी ममलेमिो िएको िन्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े
साथै हबुहकुो क्तस्थमिलाई मर्नजहरुको आपसी ममलेमिो िन्न ममल्र्ने प्रयास आधार मान्न सवकएमा अब 
उप्रान्ि खररद कायश कुर्न चरणबाट परु्न र्रुु गरे्न ?   

राय परामर्श : 

“राय माग गदाश िर्नुशपरे्न वििरण संलग्र्न गरी सम्बक्तन्धि कायाशलयबाट राय माग गर्नश लगाउर्न”े । 



मममि : २०७३/०९/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्हरी विकास िथा ििर्न मर्नमाशण मिमिजर्न कायाशलय, ओखलढुङ्गा । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र पेर् गर्नश िोवकएको अक्तन्िम समय समाप्त हरु्निुन्दा २४ घण्टा पमछ बोलपत्र दिाश गरी उि 
बोलपत्रसंगै र्नदेक्तखर्ने गरी Discount Letter पेर् गरे्न बोलपत्रदािाको बोलपत्रलाई मान्यिा ददई 
बोलपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् गदाश बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लेक्तखि योग्यिाका आधार परुा 
र्नगरे्न बोलपत्रदािालाई बोलपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् गररएको िने्न अथश लाग्र्ने हो? िा बोलपत्र पेर् 
गर्नश िोवकएको अक्तन्िम समय समाप्त हरु्न ुिन्दा २४ घण्टा पमछ बोलपत्र दिाश गरी उि बोलपत्रसंगै 
र्नदेक्तखर्ने गरी Discount Letter पेर् गरे्न बोलपत्रदािालाई बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लेक्तखि 
योग्यिाका आधार परुा र्नगरेको मार्नी बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लेख िए बमोक्तजम बोलपत्र 
जमार्नि जफिको कारिाही अगामि बढाउर्न उपयिु हरु्न े?   

राय परामर्श : 

“बोलपत्रदािाले बोलपत्र पेर् गदाश मसलबन्दी खामको बावहरी िागमा र्नदेक्तखर्न ेगरी अकै मसलबन्दी 
खाममित्र छुट (discount)  ददएको िने्न सम्बन्धमा कायाशलयले मममि २०७३।०६।२० मा बोलपत्र 
खोल्दा ियार गरेको मचुलु्कामा सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािाले Quoted दरमा २३% (िेइस प्रमिर्ि) 
छुट (discount) ददएको उल्लेख गरी सबै उपक्तस्थि प्रमिमर्नमधले दस्िखि गरेको, छुट सवहिको 
बोलपत्र कागजाि बोलपत्र दिाश गदाश रै्न एकै पटक प्राप्त िएको र सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािाले पेर् 
गरेको खामको बावहरी िागमा समेि वफिाश र संर्ोधर्न बारे उल्लेख गरेको र्नदेक्तखएको हुँदा उि 
बोलपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश उपयिु हरु्न”े 

मममि : २०७३/०९/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

हलुाकी राजमागश आयोजर्ना, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को संर्ोधर्नको दफा १९ मा उल्लेख िए अर्नसुार E-Bid बाहेकको 
बोलपत्रमा Modification गर्नश पेर् गरे्न समय िन्दा २४ घण्टा अगािै मसलबन्दी मर्निेदर्न ददर्नपुरे्नमा 
बोलपत्रदािा Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले बोलपत्र खोल्र्ने ददर्न (२०७३।०७।२८) को 



मममि १०:२६ मा Modification (Bid security Extension) दिाश गरेको मथयो । उि 
Modification को विषय स्पि रुपमा Bid Security Extension िमर्न उल्लेख गररएकोले पवहलो दिाश 
िइसकेको Bid को Bid Security time मात्र बढाईएको हुँदा उि Modification दिाश गररएको र 
मचुलु्कामा उल्लेख गरी सो Modification खोमलएको हो । उि ठेक्काको Comperative Chart 
बर्नाउँदा Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V रै्न Lowest Bidder हरु्न आएको छ । िर Modification 

ले Bid Price मा कुरै्न फरक र्नपारेको हुँदा सरकारी हार्नी र्नोर्क्सार्नी समेि र्नहरु्ने िएकोले Lowest 

Bidder को बोलपत्र रै्न स्िवकृि गर्नश उक्तचि देक्तखएकोले ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्रदािा श्री Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले मममि २०७३।०७।०५ मा बोलपत्र 
दाक्तखला गरेको र आयोजर्नाले मममि २०७३।०७।१८ मा बोलपत्र दाक्तखला गरे्न म्याद परु्न थप 
गरी मममि २०७३।०७।२८ कायम गरेको देक्तखएको बोलपत्रदािाले बोलपत्र दाक्तखला गरे्न अिमध 
थप गर्नुश अगािै बोलपत्र दाक्तखला गरेको र बोलपत्र दाक्तखला गदाशको समयमा बोलपत्र जमार्निको 
अिमध पयाशप्तरै्न रहेको । बारम्बार बोलपत्र दाक्तखला गरे्न समयािमध िृवि गरेको कारण बोलपत्र 
जमार्निको समयािमध र्नपगु िएको र बोलपत्रदािाले बोलपत्र जमार्निको समयािमध िृवि गर्नश 
बोलपत्र जमार्निको संर्ोधर्नपत्र दिाश गराएको देक्तखन्छ । िसथश उि बोलपत्र जमार्निको 
समयािमध थप िएको पत्रलाई बोलपत्र संर्ोधर्नको रुपमा र्नमलई बोलपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् 
गर्नुशपरे्न” 

मममि : २०७३/०९/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय परीक्षा बोिश, ििपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र आव्हार्न सम्बन्धी सूचर्नाको बुदँा रं्न. ३ बमोक्तजम बोलपत्र फाराम बापिको दस्िरु रावष्ट्रय 
परीक्षा बोिशको च.वह.रं्न. १३ मा दाक्तखला गर्नुशपरे्नमा सूचर्नाको बुदँा रं्न. ४ मा उल्लेक्तखि बोिशको 
धरौटी खािा च.वह.रं्न. १५ मा दाक्तखला गरेकोमा च.वह.रं्न. १५ मा जम्मा िएको रकम बोिशको 
च.वह.रं्न. १३ मा ट्रान्सफर गरी बोलपत्र स्िीकृि गरे्न आर्यको सूचर्ना मलईएको बोलपत्रदािाको 
बोलपत्र स्िीकृि गरी खररद सम्झौिा गर्नश सवकर्ने िा र्नसवकर्न?े   



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ६० (घ) बमोक्तजम सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािा 
आफैले खररद गरेको बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि िरी पेर् गरे िा र्नगरेको परीक्षण गर्नुश प्रािधार्न 
रेहेको । यसथश, Bid Purchase िापिको िौचर कसको र्नाममा खररद गररएको छ ? कुर्न प्रयोजर्नको 
लामग खररद िएको हो ? कुर्न मममिमा जम्मा गरेको हो ? एवकर्न गरी सािशजमर्नक मर्नकायले आव्हार्न 
गरेको सूचर्ना बमोक्तजमकै ठेक्का रं्न.को लामग सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािाले रै्न खररद गरेको रहेछ िर्ने 
धरौटी खािामा जम्मा िएको रकम राजश्व खािामा सार्नश लगाई मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश  
सवकर्न”े । 

मममि : २०७३/०९/२२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल खाद्य संस्थार्न, प्रधार्न कायाशलय । 

राय माग गररएको मबषय : 

संस्थार्नको र्ाखा कायाशलय सखेुि देक्तख िोल्पाको सहिारा सम्म स्थलमागशबाट खाद्यबस्ि ुढुिार्नीको 
लामग बोलपत्र आिहार्न गररएको, मूल्यािर्न पश्चाि आर्यको सूचर्ना समेि प्रकाक्तर्ि गररएकोमा 
बोलपत्रदािाले अवप गवप ढुिार्नी सेिाको र्नाममा बोलपत्र खररद गरी चन्ि सूयश मर्नमाशणको र्नामबाट 
बैंक ग्यारेण्टी बर्नाई बोलपत्र दिाश गरी कार्नरु्न सम्मि र्निएको िर्नी मर्निेदर्न ददएको िथा 
कायाशलयबाट दिैु फमशको प्रोप्राइटर एउटै व्यक्ति िएको र न्यूर्निम कबोल अंक िएकोले छर्नौट 
गररएको । सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ६१ (६) बमोक्तजम सार्नामिर्ना फरक 
िएकोले मूल्यािर्न समममिले छर्नौट गरी स्िीकृिीको लामग मसफाररस गररएको हुँदा सार्नामिर्ना फरक 
हो िा होइर्न ? ।  

राय परामर्श : 

“एउटा फमशबाट खररद गरेको बोलपत्र अको फमशबाट दिाश गरे्न व्यिस्था र्निएको र दिैु फमशको 
प्रोप्राइटर एउटै व्यक्ति हरु्न ु िर्नेको स्िाथश बाक्तझर्ने (कक्तन्फमलर्क्ट अफ इन्टे्रि) अिस्था िएकोले 
त्यस्िो बोलपत्र उपर कारिाही गर्नश र्नममल्र्न”े । 



मममि : २०७३/०९/२२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला जर्न स्िास््य कायाशलय, गोरखा । 

राय माग गररएको मबषय : 

१) औषधी िथा औषधी जन्य सामाग्री खररदको लामग मबक्री िएको बोलपत्र संख्या २२ मध्ये पर्नश 
आएको क्तर्लबन्दी बोलपत्र थार्न ६।६ िटा बोलपत्र मध्य वफिाश माग िएको बोलपत्र थार्न २ 
बाँकी क्तर्लबन्दी बोलपत्र थार्न ४ मध्य ररिपिुशक पर्नश आएका बोलपत्र थार्न १ को बोलपत्र 
समेि लागि अर्नमुामर्नि रकम रु. ३०,२५,९३९।६० िन्दा बढी रु. ३०,५९,३५०।०० 
बढी देक्तखर्न आएको रु. ३३,४१०।४० साथै आकार् मेमिमसयर्न मिष्ट्रीव्यूटरले मममि 
२०७३।०८।०९ मा टेण्िर खोमसएको िर्नी यसै कायाशलयलाई सम्बोधर्न गरी क्तजल्ला प्रर्ासर्न 
कायाशलय गोरखामा मर्निेदर्न गरेको । 

२) सारििु रुपमा प्रिािकारी िने्न र्ब्दको व्याख्या बझु्र्न कदठर्न परेको र के कमि रकम 
अन्िरलाई सारििु रुपमा प्रिािकारी िन्न ममल्र्न ेउल्लेख र्निएको दास्रो पटक सूचर्ना प्रकाक्तर्ि 
गदाश ददर्नपुरे्न समयािमध उल्लेख िएको र्नपाइएको सम्बन्धमा ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २६  (१) (ख) अर्नसुार न्यूर्निम मूल्याविि सारििू रुपमा 
प्रिािग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागि अर्नमुार्न िन्दा सारििू रुपमा बढी र्निएमा मात्र बोलपत्र 
स्िीकृि गर्नश सर्क्र्ने व्यिस्था छ । लागि अर्नमुार्न िन्दा सारििू रुपमा बढी िने्न विषय कुरै्न अंक 
िा प्रमिर्िको आधारमा र्निोवकएकोले सािशजमर्नक मर्नकायले रै्न आिश्यक विश्लषेण गरी एवकर्न गर्नुश 
परे्न । बोलपत्र खोमसएको र उजरुी सम्बन्धमा के कस्िो प्रर्ासकीय कारिाही िएको हो सो समेि 
सम्बक्तन्धि मर्नकायमा समन्िय गरी सािशजमर्नक मर्नकायले रै्न एवकर्न गरे्न” । 



मममि : २०७३/०९/२८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाई विकास सि–मिमिजर्न, पिशि  । 

राय माग गररएको मबषय : 

MRIT SANJIWOPNI को सट्टा MRIT SANJIWIOM िएको अिस्थामा उि फमशले पेर् गरेको 
आमथशक प्रस्िािको मूल्यािर्न प्रकृया अगामि बढाउर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने िथा छाप सम्बन्धी िेवटएको 
त्रटुीको विषयमा ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ (२) मा बोलपत्र परीक्षण गदाश मर्नर्क्यौल गर्नुशपरे्न 
विषय र ऐर्नको दफा २३ (४) र (५) मा बोलपत्र परीक्षण गरे्न मसलमसलामा बोलपत्रदािासंग 
आिश्यक जार्नकारी माग गरे्न सम्बन्धमा स्पि व्यिस्था िएकोले उि व्यिस्थाको अमधर्नमा रवह 
िहा कायाशलयबाटै मर्नणशय गर्नुशहरु्न” । 

मममि : २०७३/१०/०३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

ि–ूसूचर्ना िथा अमिलेख वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

१)  बोलपत्रदािाबाट बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि िोवकएको Brand Model मा उल्लेक्तखि Technical 

Specification वििागको स्िीकृि Specification बमोक्तजम र्निएको िर न्यूर्न मूल्याविि बोलपत्र 
िएमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ (२) (घ) आकवषशि हरु्ने िा र्नहरु्ने ?  

२)  सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोक्तजम सारििूरुपमा प्रिािग्राही 
र्निएको बोलपत्र न्यूर्न मूल्याविि िएको र बोलपत्रदािासंग कुरै्न स्पविकरण माग र्निएको 
अिस्थामा बोलपत्रदािाबाट ध्यार्नाकषशण पत्र पेर् गरेको अिस्थामा सािशजमर्नक खररद ऐर्न 
२०६३ को दफा ६२ (२) को खण्ि (छ) आकवषशि हरु्ने िा र्नहरु्न े?  

३)  बोलपत्रदािाबाट बोलपत्रमा कबोल गररएको Brand Model बोलपत्र खोमलसके पश्चािः न्यूर्न 
मूल्याविि हरु्ने अिस्थामा वििागको स्िीकृि Specification संग मेलखार्ने गरी संर्ोधर्न गर्नश 
पाउर्ने िा र्नपाउर्ने ? 



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा १० (४) िथा ऐ.ऐर्नको दफा २५ (५) मा बोलपत्र 
मूल्यािर्न गदाश मलर्नपुरे्न आधार िथा ऐर्नको दफा २३ (४) र (५) मा बोलपत्र परीक्षण गरे्न 
मसलमसलामा बोलपत्रदािासंग आिश्यक जार्नकारी माग गर्नश सर्क्र्न ेसम्बन्धी व्यिस्था िएको । सोवह 
अर्नसुार सािशजमर्नक मर्नकायबाटै मर्नणशय गर्नश उपयिु हरु्न”े । 

मममि : २०७३/१०/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तर्क्षण अस्पिाल, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ दफा ३१ बमोक्तजमको प्रस्िाि माग गरी प्रमिस्पधाश गराउर्ने कायशमा 
Need Assesment को क्तजम्मेिारी पूरा गरेको फमश सहिागी हरु्न पाउर्ने/र्नपाउर्ने ?  

राय परामर्श : 

“अस्पिालको Hospital Information System (HIMS) को Need Assesment कायशमा संलग्र्न 
आर्यपत्रदािा (परामर्शदािा) सोही System को लामग आव्हार्न िएको Expression of Interest 

(EOI)  मा आर्यपत्रदािाको रुपमा संलग्र्न हरु्न ु स्िाथश बाक्तझर्ने देक्तखर्ने हुँदा संलग्र्न हरु्न ममल्र्ने 
देक्तखदैर्न” । 

मममि : २०७३/१०/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर् ुसेिा वििाग, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयको लामग स्टेर्र्नरी सामार्नहरुको लामग बोलपत्र आव्हार्न गररएकोमा मममि 
२०७३।०९।२२ मित्र ४ िटा बोलपत्र पर्नश आएको र मर्नजले बोलपत्र पेर् गदाश कर चिुाको 
प्रमाणपत्र पेर् गरेको र्नदेक्तखएको िर यस वििागबाट सािशजमर्नक सूचर्ना प्रकाक्तर्ि गदाश 
आ.ि.२०७२।७३ को कर चिुा प्रमाणपत्र माग गररएको हदुा उि न्यरु्निम दररेट पेर् गरे्न 
िायर्ना टे्रिसशको कर चिुाको प्रमाणपत्र माग गर्नश िा कर चिुा प्रमाणपत्र बेगर रै्न बोलपत्र स्िीकृि 
गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्न े? 



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र २५ मा उल्लेख िए अर्नसुार बोलपत्र परीक्षण र 
मूल्यािर्न गरे्न कायश सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुदँा सोही अर्नसुार परीक्षण र मूल्यािर्न गरी 
सारििू रुपमा प्रिािग्राही िए, र्निएको एवकर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/०९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सामदुावयक ग्रामीण विद्यिुीकरण वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र दिाश गरे्न मममिमा Hardcopy दिाश बोलपत्रदािाले बोलपत्र दिाश गरेको लगतै्त बोलपत्र दिाश 
गरे्न समय समाप्त हरु्न ुिन्दा केही समय अगामि मात्र उि Discount letter दिाश गरेकोले सािशजमर्नक 
खररद ऐर्न, २०६३ लाई संर्ोधर्न गर्नश बर्नकेो ऐर्नको प्रािधार्न बमोक्तजम िोवकएको मसमामित्र 
Discount letter दिाश िएको र्नपाईएको उि पत्र र्नखोमलएको सम्बन्धमा कार्नरु्न वििाग, र्ने.वि.प्रा.को 
राय बमोक्तजम उि Discount letter खोल्र्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा १९ (१) मा विद्यिुीय सञ्चारको माध्यमबाट बोलपत्र पेर् 
गररर्ने बाहेक बोलपत्रदािाले आफूले पेर् गरेको बोलपत्र वफिाश मलर्न िा संर्ोधर्न गर्नश चाहेमा 
बोलपत्र पेर् गर्नश िोवकएको अक्तन्िम समय समाप्त हरु्निुन्दा चौमबस घण्टा अगािै मसलबन्दी मर्निेदर्न 
ददर्नपुरे्नछ िने्न व्यिस्था िएकोले सोवह बमोक्तजम गर्नुशहरु्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, सलाशही  
राय माग गररएको मबषय : 
कायाशलय ििर्न मर्नमाशण कायशको खररद प्रकृया र्रुु गर्नशका लामग रु. २,९६,००,०००।०० लागि 
अर्नमुार्न स्िीकृि िई टेण्िर आव्हार्न गरे्न अिस्थामा, सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मममि 
२०७३।०९।०४ मा िएको संर्ोधर्न बमोक्तजमको र्नमरु्ना Bid Document र्नपाईएकोले टेण्िर 
आव्हार्न गदाश दवुिधा उत्पन्न िएको साथै २ करोि िन्दा कम लागि अर्नमुार्न िएका िर बह ुिवषशय 
योजर्नामा कुर्न खररद प्रकृया अपर्नाएर खररद कारिावह अगामि बढाउर्ने र्नबढाउर्ने?  



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ को चौथो संर्ोधर्न बमोक्तजम हरु्न ेगरी ियार गररएका र्नमरु्ना 
बोलपत्र कागजाि यस कायाशलयको िेिसाइट www.ppmo.gov.np मा उपलब्ध रहेको र बह ुिवषशय 
ठेक्काका सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६ र सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, 
२०६४ को मर्नयम ७ र ८ लाई आधार मार्नी गरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

घरेल ुिथा सार्ना उद्योग विकास समममि, मखु्य र्ाखा कायाशलय, धर्नकुटा । 

राय माग गररएको मबषय : 

क्तजल्लामा संचालर्न गररर्न े गररबी मर्निारणका लामग लघ ु उद्यम विकास कायशक्रम बजेट रु. 
२२,६०,०००।– को कायशक्रम संचालर्नका लामग प्रस्िाि आव्हार्न गरर मूल्यािर्न गरी मममि 
२०७३।०९।०३ गिे सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २७ (२) प्रयोजर्नको लामग 
प्राविमधक िथा आमथशक प्रस्िाि स्िीकृि गरे्न आर्यको सूचर्ना प्रकाक्तर्ि गदाश मममि 
२०७३।०९।०६ गिे प्रथम िैकक्तल्पक संस्था श्री माउन्टेर्न मल्टीपल टे्रमर्नङ्ग सेन्टर प्रा.मल., 
बसनु्धरा, काठमािौंले प्रस्िाि मूल्यािर्न परु्नरािलोकर्न गररपाउँ िने्न सम्बन्धमा के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोक्तजम प्राप्त िएको मर्निेदर्नको सम्बन्धमा 
सोही दफाको (६) मा व्यिस्था िए बमोक्तजम गरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापर्न वििाग, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािलीको चौथो संर्ोधर्न, २०७३ मममि २०७३।०९।०४ मा जारी हरु्न पूिश 
यस वििाग अन्िगशिका मिमिजर्न, सि–मिमिजर्न िथा आयोजर्ना कायाशलयहरुबाट रु. २ करोि िन्दा 
बढी लागि अर्नमुार्न िएको मर्नमाशण कायशको लामग बोलपत्र आव्हार्न गरी उल्लेक्तखि मममि पमछ 
बोलपत्र खोलेकोमा उल्लेक्तखि संर्ोधर्नमा दईु करोि देक्तख एक अबशसम्मको मर्नमाशण कायशको खररद 



प्रकृयामा एक चरण दईु खाम प्रणाली अिलम्बर्न गर्नुशपरे्न बाध्यात्मक व्यिस्था गररएकोले मूल्यािर्न 
प्रकृया अगामि बढाउर्न समस्या परेको सम्बन्धमा के गरे्न ?   

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मममि २०७३।९।४ मा चौथो संर्ोधर्न िएको र सोही 
मर्नयमािलीको मर्नयम १ (२) मा “यो मर्नयम िरुुन्ि प्रारम्ि हरु्नेछ” िने्न व्यिस्था िएकोले थप राय 
ददईराख्न ुर्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पाटर्न र्नगरपामलका कायाशलय, बैििी । 

राय माग गररएको मबषय : 

उि बोलपत्र सािशजमर्नक खररद (चौथो संर्ोधर्न) मर्नयमािली २०७३ को मर्नयम ३१(ङ) (२) 
अर्नसुारको व्यिस्था हाल िई सकेकोमा उि आव्हार्न गररएको बोलपत्र मममि २०७३ माघ १२ 
गिे खोल्र्नपुरे्न गरी परुारै्न पििी अर्नसुार आव्हार्न गररएको साथै रु. एक करोि बराबरको कायश 
आषाढ १५ गिे सम्म गर्नश र्नसवकएकोमा रकम विज जार्ने व्यिस्था िएको र बोलपत्र प्रकार्र्नमा 
समेि न्यूर्न आय िएको यस र्नगरपामलकाले परु्नः बोलपत्र आव्हार्न गदाश लागि समेि बढ्र्न जार्न े
िएकोले उि बोलपत्र रद्द गरी र्नयाँ पििी अर्नसुार परु्नः बोलपत्र आव्हार्न गरे्न िा परुारै्न बोलपत्र 
आव्हार्न बमोक्तजम अगामि बढ्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मममि २०७३।९।४ मा चौथो संर्ोधर्न िएको र सोही 
मर्नयमािलीको मर्नयम १ (२) मा “यो मर्नयम िरुुन्ि प्रारम्ि हरु्नेछ” िने्न व्यिस्था िएकोले थप राय 
ददईराख्न ुर्नपरे्न” 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

श्रम िथा रोजगार मन्त्रालय,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

मन्त्रालयको स्िीकृि कायशक्रम िैदेक्तर्क रोजगारमा जार्ने/गएका व्यक्तिका पररिार लक्तक्षि सचेिर्ना 
कायशक्रम (प्रचारप्रसार िथा सामग्री उत्पादर्न िथा प्रकार्र्न र वििरण) मा रु. २१ लाख विमर्नयोजर्न 



िएको र उि कायशक्रम १) रावष्ट्रय स्िरका पत्रमत्रकाबाट रु. २ लाख ५० हजार २) रेमियो र्नेपाल 
िथा एफ.एमहरु बाट रु. ५ लाख ३) टेमलमिजर्न च्यार्नलबाट रु. ७ लाख ५० हजार र ४) 
ब्रोमसएरबाट रु. ५ लाख गरी बाँिफाँि गररएको हरु्नाले अब मन्त्रालयले क्तर्लबन्दी 
बोलपत्र/दरिाउपत्र आव्हार्न गदाश कुर्न विमध छर्नौट गरे्न विविधा उत्पन्न िएको ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२), दफा ९ र दफा ४१ (१) को 
खण्ि (घ२) िथा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ३ (ङ) र मर्नयम ८४ (१) मा 
गररएको व्यिस्था समेिका आधारमा सािशजमर्नक मर्नकायबाटै मर्नणशय हरु्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कृवष सामग्री कम्पर्नी मलममटेि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्नमा कायश अर्निुि र औसि कारोबार अंक (Turn Over) को सम्बन्धमा स्पि 
व्यिस्था उल्लेख र्निएकोले प्रकाक्तर्ि बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्नामा उल्लेख िए अर्नसुारको उि 
न्यूर्निम अंक कबोल गरे्न बोलपत्रदािाको कारोबार अंक रु. ४,५०,००,०००।– हरु्न ु परे्नमा 
रु.२,४६,६०,२१५।४२ को मात्र पेर् गरेकोले र्नपगु देक्तखएको मूल्यािर्न गरे्न क्रममा विविधा 
उत्पन्न िएको ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा १० (४) र दफा २५ (५) मा स्पि व्यिस्था िएकोले 
थप राय ददईराख्न ुर्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, उदयपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलय अन्िगशि मर्नमाशण कायश खररदको लामग सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलयिारा ियार 
गररएको Standard Bidding Document ियार गरी विद्यिुीय माध्यमिारा समेि बोलपत्र दिाश गरे्न 



गरी मममि २०७३।०९।१२ गिे खोमलएकोमा हाल मममि २०७३।०९।०४ मा सािशजमर्नक 
खररद (चौथो संर्ोधर्न) मर्नयमािली २०७३ को मर्नयम ३१ ङ अर्नसुार प्राविमधक र आमथशक प्रस्िाि 
अलग अलग पेर् गरे्न गरी बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि ियार र मूल्यािर्न गरे्न कायश संर्ोधर्न िएको 
हुँदा सूचर्ना प्रकाक्तर्ि हुँदा ियार गररएको बोलपत्रको कागजािमा िएको मूल्यािर्नको व्यिस्था 
अर्नसुार मूल्यािर्न गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ? बोलपत्रको मूल्यािर्न कायशमा विविधा िएको ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मममि २०७३।९।४ मा चौथो संर्ोधर्न िएको र सोही 
मर्नयमािलीको मर्नयम १ (२) मा “यो मर्नयम िरुुन्ि प्रारम्ि हरु्नेछ” िने्न व्यिस्था िएकोले थप राय 
ददईराख्न ुर्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला विकास समममिको कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

काठमािौं क्तजल्ला विकास समममिको र्नाममा चन्िमगरी र्नगरपामलका िलम्िमुा रहेको िलम्ि ुविकास 
केन्िको खाली जग्गा मध्ये १५ रोपर्नी जग्गा िािामा ददर्न े कायशका लामग क्तर्लबन्दी प्रस्िाि 
आव्हार्नका लामग िोवकएको समयािमत्र मित्र पर्नश आएका ररिपूिशकको प्रस्िािहरु कायाशलय एिं 
प्रस्िािक/प्रमिमर्नमधहरुको रोहिरमा खोमलएको । उि प्रस्िाि खोल्दा “उल्लेक्तखि पर्नश आएका 
प्रस्िािहरुको प्रारक्तम्िक अध्ययर्न गदाश श्री सूयश बहादरु िामाङ्गले पेर् गरेको प्रसिािको खाम मित्र 
िएको फाराममा श्यामसनु्दर महजशर्न, मर्नमैंज ु ३ काठमािौंको प्रस्िाि िएको र श्यामसनु्दर 
महजशर्नको र्नामको प्रस्िािको खाम मित्र सूयश िहादरु िामाङ्ग, हल्दे कामलका ३, र्निुाकोटको प्रस्िाि 
संलग्र्न िएको पाइएको । उल्लेक्तखि सम्पूणश प्रस्िािदािा मध्ये श्यामसनु्दर महजशर्नको कबोल रकम 
सबै िन्दा बढी रु. ३२,००,०००।०० (रु. िक्तत्तस लाख मात्र िएको) पाइएकोले सो स्रस्िाि 
स्िीकृि गरे्न सम्बन्धमा कारू्नर्नी विविधा िएको साथै सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ 
िथा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६३ को मर्नयम ६० मा िएको व्यिस्थामा खाममा र 
प्रस्िािमा र्नाम फरक परेको सन्दिशमा स्पि व्याख्या र्निएकोले कायाशलय मर्नणशय गर्नश विविधा िएको 
खाम परेकोमा प्रस्िाि मान्य हरु्ने/र्नहरु्ने ? 



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक जग्गा िािामा ददर्ने कायश सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २ बमोक्तजम 
सािशजमर्नक खररदको पररिाषा मित्र र्नपरे्न र्निएकोले यस कायाशलयको कायश के्षत्र मित्र र्नपरे्न हुदँा राय 
प्रदार्न गर्नश र्नसवकर्न”े । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला यिुा समममिको कायाशलय, स्याङ्जा । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद (चौथो संर्ोधर्न सवहि) मर्नयमािलीको मर्नयम ९४ (११) बमोक्तजम “सािशजमर्नक 
मर्नकायले उपमर्नयम (१) बमोक्तजम घर जग्गा िािामा मलंदा काठमािौं उपत्यकामित्र िावषशक पन्र 
लाख रुपैयासम्म र काठमािौं उपत्यका बावहर िावषशक पांच लाख रुपैयासम्म िािा मिर्नुशपरे्न गरी 
िािामा मलंदा िा विर्ेष पररक्तस्थमिमा घर जग्गा िािामा मलर्नपुरेमा घरधर्नीसंग सोझै िािाश गरी घर 
जग्गा िािामा मलर्न सर्क्र्नछे” साथै यस कायाशलयमा िावषशक ५ लाख रुपैंया सम्ममा २ जर्ना 
व्यक्तिहरुलाई करारमा मर्नयकु्ति गर्नुश परेको हुंदा सो सम्बन्धमा १५ ददर्ने सूचर्ना मर्नकाल्र्न ुपरे्न िा 
र्नपरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ९४ लाई दृविगि गदाश िावषशक पाँच लाख 
रुपैंयासम्म िािा मिर्नुशपरे्न गरी घर जग्गा िािामा मलर्नपुरे्न अिस्थामा क्तजल्ला स्िरको सािशजमर्नक 
मर्नकायले आफ्र्नो सूचर्ना पाटी र क्तजल्ला प्रर्ासर्न कायाशलय, क्तजल्ला विकास समममि िथा कोष िथा 
लेखा मर्नयन्त्रण कायाशलयको सूचर्ना पाटीमा कम्िीमा साि ददर्नको अिमध ददई प्रस्िाि माग गरे्न र 
प्राप्त प्रस्िािदािा (घर धर्नी) संग सोझै िािाश गरी सबैिन्दा उपयिु र ममिव्ययी प्रस्िाि छर्नौट गर्नश 
उपयिु हरु्न”े । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

फ्लोररकल्चर एर्ोमसएसर्न र्नपेाल, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस संस्थाले बोलपत्र माग गररएकोमा मर्नधाररि िोवकएको समयािधी मित्र पर्नश आएको बोलपत्र 
उपर मूल्यािर्न गरे्न क्रममा बोलपत्रदािाहरुको मर्नधाररि योग्यिा परीक्षण गदाश बोलपत्रदािाको 



प्रमिष्ठा र विक्तत्तय क्षमिा प्रमाक्तणि गर्नश विगि ३ िषशको लेखा पररक्षण गररएको िासलाि बोलपत्रमा 
समािेर् गररएको हरु्नपुरे्नछ िमर्न िोवकएकोमा २ िषशको मात्र िासलाि पेर् िएकोले सो मूल्यािर्नमा 
समािेर् गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न २०६३ को दफा २३ र २५ मा उल्लेख िए अर्नसुार बोलपत्र परीक्षण र 
मूल्यािर्न गरे्न कायश सािशजमर्नक मर्नकाय कै िएको हुंदा सोही अर्नसुार परीक्षण र मूल्यािर्न गरी 
बोलपत्र सारििू रुपमा प्रिािग्राही िए र्निएको एवकर्न गरे्न” 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बालकल्याण गहृ, पसाश । 

राय माग गररएको मबषय : 

बालकल्याण गहृ, पसाशमा आक्तश्रि बालकहरुको खाद्यान्न बन्दोबस्िका लामग मममि २०७३।०८।२१ 
मा ३० ददर्नको म्याद ददई मसलबन्दी बोलपत्र आिहार्न गररएकोमा यसै अिमध मितै्र सािशजमर्नक 
खररद मर्नयमािली संर्ोधर्न िई मालसामार्न खररदको हकमा १० लाखको सीमा बढाई २० लाख 
(दरिाउको हकमा) बर्नाईएको हुंदा अब यस कायाशलयको सूचर्ना प्रकाक्तर्ि िैसकेको अिस्थामा 
संकमलि बोलपत्रहरुलाई दरिाउपत्र िा बोलपत्र कुर्न प्रकृयामा अक्तघ बढाउँदा उपयिु होला ? 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८४ (१) अर्नसुार िीस लाख रुपैंया सम्म लागि 
अर्नमुार्न िएको मालसामार्न मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न गरी खररद गर्नश सर्क्र्न े व्यिस्था रहेको 
हुँदा सािशजमर्नक मर्नकायले सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गर्नश सर्क्र्न”े । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्रििुर्न अन्िराशवष्ट्रय मबमार्नस्थल, काठमािौं  । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद (चौथो संर्ोधर्न) मर्नयमािली, २०६४ मूल मर्नयमािलीको मर्नयम ५ पमछ मर्नयम ५ 
(क) थप गररएको ५ क, मालसामार्न, मर्नमाशण कायश र सेिाको वििरण स्िीकृि गर्नुशपरे्न व्यिस्था 
गरेको र मर्नयम १४ बमोक्तजम लागि अर्नमुार्न स्िीकृि गरे्न व्यिस्था िएकोमा मर्नयम ५ क 



बमोक्तजको वििरण स्िवकृि गरे्न र  मूल मर्नयमािलीको मर्नयम १४ मा ियिस्था िए अर्नसुारको 
लागि अर्नमुार्न स्िीकृि गरे्न एकै िहको अमधकार प्राप्त गरे्न अमधकारी िएमा एक िह मामथको 
अमधकारीबाट स्िीकृि गराउर्न ुपरे्नछ िने्न व्यिस्था उल्लेक्तखि िएको हुंदा एकै मर्नकायको कायाशलय 
प्रमखुबाट मूल मर्नयमािलीको मर्नयम ५क. बमोक्तजम मालसामार्न मर्नमाशण कायश र सेिाको वििरण 
स्िीकृि गरे्न र मूल मर्नयमािलीको मर्नयम १४ मा व्यिस्था िए अर्नसुारको लागि अर्नमुार्न स्िीकृि 
गर्नश सर्क्र्ने अिस्था र्नदेक्तखएकोले विविधा उत्पन्न िएको । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक मर्नकायले सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम १५० (१), (२), (३) र 
(४) को पररमध मित्र रही आिश्यिा अर्नसुार अमधकार प्रत्यायोजर्न गर्नश सवकर्ने व्यिस्था िएकोले 
यस सम्बन्धी मर्नणशय सािशजमर्नक मर्नकाय आफैले गर्नुशपरे्न” । 

मममि : २०७३/१०/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िीर अस्पिाल, कामठािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस मर्नकायबाट Hospital General Chemical सम्बन्धी बोलपत्र आव्हार्न िएकोमा e-bidding माफश ि 
३ िटा कम्पर्नीले बोलपत्र पेर् गरेकोमा २ िटा कम्पर्नीले Price Schedule मा मूल्य र्नगरी Annex 
मै मूल्य िरेको र एउटाले बैंक िौचर माफश ि Bid Document खररद गरर िरेको िथा एउटा 
कम्पर्नीले Online Submission का क्रममा BOQ र्निरेको िर्नी उि Tender परु्नरािलोकर्न गरी 
पाउँ िर्नी मर्निेदर्न ददएको ।  

राय परामर्श : 

“राय माग गररएको विषय सािशजमर्नक खररद ऐर्न िा सो ऐर्न अन्िगशि बर्नेको मर्नयम, मर्नदेक्तर्कामा 
उक्तल्लक्तखि कुराको विषयमा विविधाको विषय र्निई वििाद समाधार्नको विषय देक्तखएको हुँदा 
सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६५ (२) अर्नसुार यस कायाशलय वििाद समाधार्नमा संलग्र्न 
हरु्न र्नममल्र्न”े । 



मममि : २०७३/११/०६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 
सिक वििाग । 

राय माग गररएको मबषय : 

उपरोि मबषयमा सिक वििागको प.सं. २०७३/०७४, च.रं्न. ७२, मममि २०७३।१०।२६ बाट 
Procurement of Works, Standard Bid Document मा Sec III, Qualification 

Requirements को Clause 2.4.2 (b) Construction Experience in key activities मा 
key Activities हरु Technical Note मा प्रि पारी In Case of joint venture, at least one 

partner of J.V. must have completed the activities Stated in one Contract उल्लेख 
गरी बोलपत्र सम्िन्धी कागजािको Technical Note संर्ोधर्न हरु्न माग िई आएको । 

राय परामर्श : 

हाल यस कायाशलयबाट जारी िएका Procurement of Works, Standard Bid Document को 
2. Qualification Criteria, 2.4 Experience, 2.4.2 Specific Construction Experince 

को 2.4.2. (b) Construction Experince in key Activities मा Production Rate(s) गणर्ना 
गदाश Multiple Contracts लाई गणर्ना गर्नश सवकर्न ेव्यिस्था िएकोले संर्ोधर्न गरररहर्न र्नपरे्न ।  

मममि : २०७३/११/०६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सर्स्त्र प्रहरी बल प्रधार्न कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

संर्ोमधि सािशजमर्नक खररद ऐर्नको दफा १० (५) अर्नसुार कुरै्न योग्यिा आिश्यक र्नपरे्न िथा 
बोलपत्र कागजािको Egilibility Requirement को e मा VAT िथा PAN Registration प्रमाणपत्र 
पेर् गर्नुशपरे्न िमर्नएकोमा PAN मा मातै्र दिाश िएको प्रमाणपत्र पेर् गरेकोमा के हरु्न े? 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम १९ (१) र (२) अर्नसुार बीस हजार रुपैंया 
देक्तखको मालसामार्न खररद गदाश िा मर्नमाशण कायश गराउँदा स्थार्नीय लेखा र्नम्बर र मूल्य अमििृवि 



कर दिाश प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, फमश, संस्था िा कम्पर्नीहरु मात्र खररद गर्नुशपरे्न स्पि व्यिस्था 
गरेकोले सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गरे्न” । 

 

मममि : २०७३/११/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

के्षत्रीय कृवष िामलम केन्ि, धर्नषुा । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस कायाशलयबाट मूल्यािर्न हुँदा ITB 24.1 (b) (General) को आधारमा यस कायाशलयको ईमेलबाट 
मममि २०७३।०९।२५ समय विहार्न ११:४३ मा मिस्काउन्ट पत्र गराएकोले त्यसलाई मान्यिा 
ददई मूल्यािर्न गररएको र उि आधार हेदाश ITB 24.1 (b) (General) र Bid data Sheet 

(Section II) को ITB 24.1 (i) (a)(bb) मा कुरा िाक्तझएकोले । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ५४ (५) मा “बोलपत्र िा प्रस्िािदािाले आफूले पेर् 
गरेको बोलपत्र िा प्रस्िाि वफिाश मलर्न िा संर्ोधर्न गर्नुश पदाश बोलपत्र िा प्रस्िाि पेर् गदाश जरु्न 
माध्यमबाट बोलपत्र िा प्रस्िाि पेर् गरेको हो सोवह माध्यमबाट माग वफिाश िा संर्ोधर्न गर्नश 
सर्क्र्नेछ र फरक माध्यमबाट पेर् गरेको मर्निेदर्न उपर कारिावह हरु्न”े िर्नी स्पि व्यिस्था िएकोले 
थप राय ददइरहर्न ुर्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/११/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बाणगंगा मसंचाइ व्यिस्थापर्न मिमिजर्न, कवपलिस्ि ु। 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०७३ (चौथो संर्ोधर्न) मर्नयम ३१ ङ, अर्नसुार Single Stage Two 

Envelope System बाट गररएकोमा मममि २०७३।११।१० गिे Hard Copy बाट २ बटा मर्नमाशण 
व्यिसायीले Bid गरेको र Online Bid बाट कुरै्न पमर्न Bid पर्नश र्नआएको िथा Hard Copy बाट पर्नश 
आएको Bid मध्ये प्राकृमिक मर्नमाशण प्रा.मल. मसिाथशर्नगर ९, रुपेन्दहीले Two Envelope System 

अन्िगशि आफुले पेर् गरेको प्राविमधक बोलपत्रमा Company Profile र BOQ समेि िरी पेर् िएको 



साथै उि मर्नमाशण व्यिसायले छुटै्ट मसलबन्दी आमथशक प्रस्िाि समेि पेर् गरेको हुँदा मर्नजको 
प्राविमधक बोलपत्र मूल्यािर्न गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“यस कायाशलयबाट जारी गररएको Single Stage Two Envelope System को Standard Bid 

Document को ITB 25.1 मा प्राविमधक बोलपत्र र आमथशक बोलपत्र एकै खाममा राखेको अिस्थामा 
उि बोलपत्रलाई अस्िीकार गररर्ने िर्नी स्पि व्यिस्था िएकोले थप राय ददर्न आिश्यक 
र्नदेक्तखएको” । 

मममि : २०७३/११/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

खार्नेपार्नी िथा सरसफाइ मिमिजर्न कायाशलय, कञ्चर्नपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

मूल्यािर्न समममिबाट मूल्यािर्न गरी सारििुरुपमा प्रिािग्राही २ गोटा बोलपत्रहरुलाई िलुर्नात्मक 
चाटश बर्नाई हेदाश सगरमाथा, मिमेश्वर, एक्तर्यर्न जे.मि. को ५४.६२% ले घटी देक्तखयो । जम्मा मर्नमाशण 
कायशको कुल ल.ई. रु. २५३११५७४।– (भ्याट बाहेक) रहेको र हाल उि मर्नमाशण 
व्यिसायीलाई आर्यपत्र जारी गरी ठेक्का सम्झौिा गर्नश आउर्ने पत्र पठाएको अिस्था रहेको छ र 
बोलपत्र आव्हार्न हुँदा e-bidding बाट रै्न गरीएको िर िबल खाम प्रणली अिलम्बर्न र्नगरीएकोले 
ठेक्का पट्टा सम्झौिा गरी प्रकृया अगामि बढाउर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद (चौथो संर्ोधर्न) मर्नयमािली, २०७३ को मर्नयम १ (२) मा “यो मर्नयमािली 
िरुुन्ि प्रारम्ि हरु्नेछ” िने्न स्पि रुपमा उल्लेख िएकाले थप राय ददर्न आिश्यक र्नदेक्तखएको” । 

मममि : २०७३/११/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िमूमगि जल मसंचाइ विकास मिमिजर्न कायाशलय, सलाशही । 

राय माग गररएको मबषय : 

१)  प्रथम पटक प्रकाक्तर्ि सूचर्ना बमोक्तजम पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्रले दोश्रो पटक पमर्न 
मर्नरन्िरिा पाउर्ने िा उि दरिाउपत्रदािाले र्नयाँ खररद गरर परु्न पेर् गर्नुशपरे्न ?  



२)  पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्रले मर्नरन्िरिा पाएमा बैंक जमार्नी पत्रको थप गर्नुशपरे्न समय मसमा 
सम्बन्धमा के गरे्न ?  

३)  प्रथम पटक प्रकाक्तर्ि सूचर्ना बमोक्तजम पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्र दोश्रो पटक मर्नरन्िरिा ददर्न े
अिस्था र्निएमा दरिाउपत्रदािाले सक्कल बैंक जमार्नीपत्र माग गर्नश आएमा उपलब्ध गराउर्न 
ममल्र्न े िा र्नममल्र्न े ? मामथ उल्लेक्तखि विषय प्रि र्नहुँदा परु्न दरिाउपत्र प्रकार्र्न गर्नश समस्या 
िएको ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०७४ को मर्नयम ८४ मा परु्नः मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न गदाश 
पवहले दाक्तखला िएका बोलपत्रलाई मर्नरन्िरिा ददर्न े कुरा उल्लेख र्निएकोले पवहले पेर् िएका 
मसलबन्दी दरिाउपत्र सम्बक्तन्धि मसलबन्दी दरिाउपत्रदािालाई वफिाश गरर परु्नः मसलबन्दी दरिाउपत्र 
आव्हार्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/११/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िन्सार वििाग, मत्रपरेुश्वर, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

मर्नधाशररि समयमा प्राप्त िई खोमलएको ३ िटा बोलपत्रहरु मध्ये International Business Network 

P.Ltd and Astrophysics INC (Consorirtium) ले पेर् गरेको Bid Security पत्रको व्यहोरामा Bid 

Validity Period िन्दा २८ ददर्न पमछ सम्म कायम रहर्ने िमर्न उल्लेख िएको िर बैंक जमार्निको 
Expiry Date 02 May 2016 हरु्नेछ िर्नी उल्लेख गररएकोले सोही र्नम्बर र मममिको पत्रबाट Expiry 

Date िलुबस 02 May 2016 हरु्न गएको हुँदा 02 May 2017 कायम गररएको र मसलबन्दी प्रस्िािमा 
पेर् िएको बैंक जमार्निको Expiry Date त्रटुी (Error) िएको िर्नी बोलपत्र खोमलसकेपमछ 
अकोपत्रबाट संर्ोधर्न गरी प्राप्त िएको उि बोलपत्र जमार्निलाई ररि पूिशक मान्न ममल्र्ने िा  
र्नममल्र्ने ।  
राय परामर्श : 
“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ (संर्ोधर्न सवहि) को दफा ६७ (१)(ख) अर्नसुार र्नपेाल सरकार र 
दाि ृपक्ष बीच िएको सम्झौिा बमोक्तजम सो पक्षको खररद मर्नदेक्तर्का (प्रोर्क्योरमेन्ट गाईिलाइन्स) 
अर्नरुुप खररद गर्नुशपरेमा सोही बमोक्तजम हरु्न”े । 



मममि : २०७३/११/१९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय सिकश िा केन्ि, काठमािौं  । 

राय माग गररएको मबषय : 

प्रस्िाि आव्हार्न सम्बन्धी कागजािको Information to Technical Auditors/Forms को बुदँा 
रं्न.१२.२ र मममि २०७३।०९।१८ मा प्रकाक्तर्ि सूचर्नाको बुदँा रं्न. ५ बमोक्तजम आ.ि. 
२०७२।०७३ को कर चिुा प्रमाण पत्र संलग्र्न र्नराखी प्रस्िाि पेर् गरेको हुदँा मूल्यािर्नमा 
सहिागी र्नगराइएकोमा प्रस्िािदािा साप िाटर एण्ि इर्नजी िेिलोपसश प्रा.मल. ले सािशजमर्नक खररद 
मर्नयमािली २०६४ को मर्नयम ४० (२) (घ) अर्नरुुप र्निएको िर्नी ऐर्नको ४७ बमोक्तजम मर्निेदर्न 
ददएको हरु्नाले के गरे्न?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ४० (२) को खण्ि (घ) मा स्पि व्यिस्था 
िएकोले थप राय ददर्न र्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/११/१९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना, जङ्गी अड्डा, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

रार्र्न मसदा आपूमिश गदाश सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ५९ र मर्नयमािली, २०६४ को 
मर्नयम ९० मा ठेक्का सम्झौिा िंग िएको अिस्थामा आपूमिशकिाशबाट खररद सम्झौिाको र्िश बमोक्तजम 
रार्र्न आपूमिश सूचारु हरु्न र्नसकेको र रार्र्न उपिोग गरे्न बारे व्यिस्था र्निएको साथै सो समस्या 
समाधार्नका लामग सरकारी रकमबाट खररद गरे्न र सम्झौिा उलंघर्न गरे्न आपूमिशकिाशबाट सो रकम 
असलु गरी राजस्ि दाक्तखला गरे्न सम्बन्धमा ।  

राय परामर्श : 

“रार्र्न आपूमिश सचुारु हरु्न र्नसकेको र खररद सम्झौिा समेि िंग िइ र्नसकेको उल्लेख िएको हुँदा 
सम्झौिा कायाशन्ियर्नमा जोि ददर्नपुरे्न विषय देक्तखन्छ, सम्झौिा उलंघर्न िएको अिस्था र सम्झौिा 
िगं िएको अिस्थामा मात्र सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ९० आकवषशि हरु्न”े । 



मममि : २०७३/११/19 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्रहरी कायाशलय,  धर्नषुा । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयको आफ्रै्न पररसरमा र्नयँा मर्नमाशण हरु्ने ब्यारेक ििर्न िथा मािहिमा रहेको मसमा प्रहरी 
चौकी लग्मा धर्नषुाको ििर्न िथा र्ौचालयको मर्नमाशण सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािलीको 
मर्नयम ३१ ङ (२) बमोक्तजम बोलपत्र आव्हार्न गरर मममि २०७३।११।१८ गिे मर्नयम ५९.१ 
बमोक्तजम प्राविमधक प्रस्िािहरुको खाम मात्र खाली पररक्षणको क्रममा प्राविमधक प्रस्िािहरुसंग माग 
गरे बमोक्तजमको बैंक जमार्नि संलग्र्न र्नरहेकोमा सोवह बमोक्तजम खोलिुा मचुलु्का ियार गररएको िर 
बोलपत्रदािाहरुका प्रमिमर्नमधहरुबाट माग गरे बमोक्तजमको बैंक जमार्नि आमथशक प्रस्िािको छुटै्ट 
क्तर्लबन्दी खाममा रहेको िमर्न मलु्यािर्न समममिमा जार्नकारी गराएको सम्बन्धमा उि प्रस्िािहरुलाई 
आमथशक मूल्यािर्नको लामग सारििू रुपमा प्रिािग्रावह बोलपत्र मामर्नर्न ेिा र्नमामर्नर्न े?  

राय परामर्श : 

“यस कायाशलयबाट जारी गरेका Single Stage Two Envelope Procedure को Standard Bid 

Document Bid Price मा कुर्न कर्न कागजाि रहर्ने िने्न स्पि रुपमा उल्लेख िएको र सो बमोक्तजम 
िए र्निएको सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ बमोक्तजम िहाँ कायाशलयबाटै पररक्षण 
हरु्न” । 

मममि : २०७३/११/१९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बी.पी.कोइराला मेमोररयल र्क्यान्सर अस्पिाल, क्तचत्तिर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

Branchytherapy Machine 1 Unit खररद सम्बन्धमा आिेदर्न ददएका दईुिटा फमशहरु मध्ये एक 
कम्पर्नीले USD मा Price कोि गररएको, बी.पी.कोइराला मेमोररयल र्क्यान्सर अस्पिाल मूल्यािर्न 
समममिले दईुिटा कम्पर्नीहरु मध्ये कुरै्न एक कम्पर्नीलाई मसफाररस र्नगरेको कारण मर्नणशय गर्नश 
वढलाई िएको र दईु कम्पर्नीहरु मध्ये कुरै्न एक कम्पर्नी मसफाररस िएमा कारू्नर्नी रुपमा दठक हनु्छ 
िा हदैुर्न?  



राय परामर्श : 

“बोलपत्र मूल्यािर्न समममिले सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ६६ बमोक्तजम 
बमोक्तजम मूल्यािर्न गरी सारििू रुपमा न्यरु्न मूल्याविि बोलपत्र छर्नौट गरी प्रमििेदर्न पेर् गर्नुशपरे्न र 
बोलपत्र मूल्यािर्न गदाश बोलपत्र कागजािमा उल्लेक्तखि र्िश बमोक्तजम गर्नुशपरे्नछ” । 

मममि : २०७३/११/२३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला मर्निाशचर्न कायाशलय, म्याग्दी 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र सूचर्ना प्रकार्र्न गररसकेपमछ मात्र web portal बारेमा जार्नकारी हरु्न आएकोले e-bidding 

को लामग यस कायाशलयको आफ्रै्न web portal र्निएको अिस्थामा ििर्न मिमिजर्न कायाशलय, 

बाग्लङुको web portal कायम राक्तख खररद प्रकृया अगामि बढाउर्न सवकर्ने हो या कायाशलयले उि 
सूचर्ना रद्द गरेर आफ्रै्न पोटशल दिाश गरी परु्नः बोलपत्र सूचर्ना प्रकाक्तर्ि गर्नुशपरे्न हो िर्नी विविधा 
िएको . 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ मर्नयम ६९ (१) मा सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलयले 
सािशजमर्नक खररद ऐर्नको दफा ६९ को प्रयोजर्नको लामग एउटा मात्र पोटशल रहर्न ेगरी विद्यिुीय 
खररद प्रणालीको स्थापर्ना, सञ्चालर्न र व्यिस्थापर्न गरे्नछ िर्नी उल्लेख िए अर्नसुार सािशजमर्नक खररद 
अर्नगुमर्न कायाशलयबाट सञ्चामलि विद्यिुीय खररद प्रणालीबाट मातै्र खररद प्रकृया अगामि बढाउर्न ु
परे्न” । 

मममि : २०७३/११/२३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय स्िास््य क्तर्क्षा, सूचर्ना िथा संचार केन्ि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्रको सूचर्ना प्रकार्र्न हरु्न ु िन्दा अगािैको मममिमा जम्मा गरेको जमार्नि बोलपत्र स्िीकृि 
प्रकृयामा मान्य हरु्ने िा र्नहरु्ने िने्न विषय सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ र सािशजमर्नक खररद 
मर्नयमािली, २०६४ मा स्पि व्यिस्था िएको र्नपाईएको हरु्नाले ।  



राय परामर्श : 

“बोलपत्र आव्हार्न िईसकेपमछ सो बोलपत्रको प्रयोजर्नका बोलपत्र जमार्नि प्राप्त िएको हो, होइर्न? 
एवकर्न गरी मर्नणशय गर्नश उपयुशि हरु्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कोष िथा लेखा मर्नयन्त्रक कायाशलय, कास्की । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ६५(३) बमोक्तजम सन्िोषजर्नक र्निएकोले मर्नजको 
बोलपत्र अस्िीकृि गरी लागि अर्नमुार्न िन्दा ३१.३४ प्रमिर्ि कम अंक कबोल गरी पेर् गरे्न 
दोस्रो बोलपत्रदािा मोर्नामलसा मर्नमाशण सेिा पोखरा ६, कास्कीलाई सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ 
को दफा २७ को उपदफा (१) बमोक्तजम स्िीकृमिका लामग छर्नौट गरी प्रमििेदर्न पेर् हरु्न आएको 
र सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोक्तजम मममि 
२०७३।१०।०३ गिे दोस्रो बोलपत्रदािाको बोलपत्र स्िीकृि गरे्न आर्यको सूचर्ना समेि यस 
कायाशलयबाट प्रकाक्तर्ि गररएको र मर्नज ६१.९९ प्रमिर्ि घटी कबोल गरी अस्िीकृि िएको 
जे.के.मर्नमाशण सेिा, पोखरा १७, कास्कीको धरौटी जफि गर्नुशपरे्न हो िा होइर्न या अन्य कुरै्न जररिार्ना 
िा कारिावह गर्नुशपरे्न हो िा होइर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरे्न र 
सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ६५ बमोक्तजम विर्ेष मूल्यािर्न गरी एवकर्न गरे्न 
विषय समेि सािशजमर्नक मर्नकायकै दावयत्ि मित्र परे्न हुँदा सोही अर्नसुार एवकर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

गठुी संस्थार्न,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

जग्गा ि–ूबहालमा लगाउर्न सूचर्ना प्रकाक्तर्ि िई प्राप्त हरु्न आएका बोलपत्रहरुमध्ये मूल्यािर्न 
समममिको बैठकबाट छर्नौटमा परेका व्यक्ति बोलपत्र सम्झौिा (करार) हरु्न ु अगािै मतृ्यू िएको 
अिस्थामा मर्नजको बोलपत्र अस्िीकृि गरी धरौटी वफिाश गरे्न र दोश्रो बढी रकमको बोलपत्र 
स्िीकृमि गर्नश ममल्र्न,े र्नममल्र्ने ?  



राय परामर्श : 

“जग्गा िािामा लगाउर्न े विषय सािशजमर्नक खररदको विषय र्निएकोले सो सम्बन्धमा यस 
कायाशलयबाट राय प्रदार्न गर्नश र्नसर्क्र्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कृवष विकास बैंक मलममटेि,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

बैंकको अचल सम्पक्तत्त व्यिस्थापर्न कायशविमध, २०६८ मा उल्लेख िए अर्नसुार संस्था िथा 
कम्पर्नीको बोलपत्रको हकमा VAT, PAN मा दिाश र्निएका संस्थाहरुको बोलपत्र अस्िीकृि गर्नुशपरे्न 
छ” िर्नी उल्लेख िएकोले बोलपत्र सूचर्नामा कम्पर्नी िथा संस्थाको लामग VAT, PAN मा दिाश 
िएको प्रमाण पेर् गर्नुशपरे्न र व्यक्तिका हकमा र्नागररकिा पेर् गर्नुशपरे्न उल्लेख गररएको र हाल 
मूल्यािर्न गदाश व्यक्तिगि बोलपत्रमा समेि VAT, PAN मा दिाश हरु्नपुरे्न, र्नपरे्न विविधा िएकोले 
VAT, PAN मा दिाश र्निएको व्यक्तिगि बोलपत्रलाई सारििूरुपमा प्रिािग्राही हरु्न,े र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“जग्गा मललाममा लगाउर्न े विषय सािशजमर्नक खररदको विषय र्निएकोले सो सम्बन्धमा यस 
कायाशलयबाट राय प्रदार्न गर्नश र्नसर्क्र्न”े 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मेचीर्नगर र्नगरपामलका कायाशलय, झापा  

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयबाट बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना अर्नसुार म्यादमित्र E-Bid माफश ि पर्नश आएको 
बोलपत्रदािाले बोलपत्रमा Mandatory Document िमर्न उल्लेख िएको Letter of Bid कागजाि 
बोलपत्र फाराममा उल्लेख र्नगरेको, पमछ ७ ददर्न मित्र Hard Copy बझुाउर्नपुरे्न समयमा Letter of 

Bid कागजाि बझुाएको हुँदा उि बोलपत्रलाई मूल्यािर्न प्रकृयामा समािेर् गर्नश ममल्र्ने, र्नममल्र्ने ? 



राय परामर्श : 

“यस कायाशलयबाट जारी गरेको मर्नमाशण कायशका बोलपत्र सम्बन्धी कागजािको ITB 21.1 मा 
Bidders Submiting Bids Electronically मा e-bid Submission मा Letter of Bid लाई 

"Mandatory" गरेकोले e-bid गदाश "Letter of Bid upload" र्नगरेकोमा बोलपत्रलाई Non-

responsive Bid मामर्नर्न”े 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िीरगंज उपमहार्नगरपामलका कायाशलय, िीरगंज । 

राय माग गररएको मबषय : 

जर्न सहिामगिामा आधाररि सौयश सिक िक्तत्त जिार्न कायशक्रम सम्बन्धी आपूमिशकिाश छर्नौट गरे्न 
िारेको बोलपत्र सूचर्ना अर्नसुार प्राप्त हरु्न आएका ३ थार्न बोलपत्रहरु सूचर्नाको र्िशहरुको बुदँा रं्न. 
८ मा उल्लेख िए अर्नसुार आमथशक िथा प्राविमधक प्रस्िािहरु छुट्टाछुटै्ट खाममा राक्तख एउटै खाममा 
क्तर्लबन्दी गरी पेर् गर्नुशपरे्न उल्लेख रहेकोमा प्राप्त ३ िटै बोलपत्रहरुको आमथशक र प्राविमधक 
प्रस्िािहरु अलग अलग खाममा र्निई एकै ठाउँ एउटै खाममा राक्तख पेर् हरु्न आएको व्यहोरा 
बोलपत्र खोल्दा देक्तखर्न आएकोले उि बोलपत्रहरुको प्रकृया अगामि बढाउर्ने िा िदर गरे्न के 
उक्तचि हरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“सौयश सिक िक्तत्त आपूमिशको विषय परामर्श सेिा खररदको विषय मित्र र्नपरे्न र मालसामार्न खररदमा 
प्राविमधक र आमथशक प्रस्िाि छुट्टाछुटै्ट माग गरे्न कारू्नर्नी व्यिस्था र्निएकोले सािशजमर्नक खररद ऐर्न 
मर्नयम विपरीि र्नहरु्ने गरी मात्र कायाशन्ियर्न गर्नुशपरे्न” 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल ट्रिको कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

ट्रिको स्िाममत्िमा रहेको काठमािौं महार्नगरपामलका ििा रं्न.३१ कमलादी क्तस्थि वकत्ता रं्न.३२८२ 
को २–४–२–० रोपर्नी जग्गा ३० िषशको लामग मलजमा ददर्नको लामग मसलबन्दी बोलपत्र माग 



आव्हार्न गररएकोमा प्राप्त बोलपत्रहरुमध्ये प्राविमधक प्रस्िाि स्िीकृि िई आमथशक प्रस्िािको 
मूल्यािर्नमा समािेर् िएका पाटीहरुको मलज िकुमेण्टमा आमथशक प्रस्िािमा उल्लेख हरु्नपुरे्न िमर्न 
िोवकएको summary of Lease offer मा (A) Total Building Construction costs (B) Total 

Amenities and Services Installation Costs and (C) Total Lease Amount Offered 

to Pay on Incremental basis मध्ये आमथशक प्रस्िािमा (C) Total Lease Amount 

Offered to Pay on Incremental basis मात्र संलग्र्न गरी (A) र (B) मा उल्लेक्तखि कागजाि 
संलग्र्न र्नगरेको बोलपत्रलाई मलज प्रमिस्पधाशमा संलग्र्न गराउर्न मर्नयम संगि रहन्छ िा रहदैर्न, मलज 
प्रमिस्पधाशमा Lease Offer मा उल्लेक्तखि मिरै्न (३) प्रकारका कागजाि संलग्र्न हरु्नपुछश िा मिर्न 
प्रकारका कागजािमध्ये कुरै्न एकमात्र उल्लेक्तखि वििरण िरेको कागजाि रहेपमर्न मर्नयम संगि हनु्छ 
िा हदैुर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६५ (१)(ङ) अर्नसुार यस कायाशलयले सािशजमर्नक खररद 
ऐर्न िा यस ऐर्न अन्िगशि बर्नेको मर्नयम, मर्नदेक्तर्कामा उल्लेक्तखि कुरै्न कुराका सम्बन्धमा मात्र राय 
ददर्ने हुदँा जग्गा मलजमा ददर्न ेविषयको राय यस कायाशलयको के्षत्रामधकार मित्र र्नपरे्न” । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नापी वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

वििागबाट Branded Desktop Computer खररद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हार्न िई मर्नधाशररि मममि मित्र 
८ िटा बोलपत्रहरु दिाश िएकोमा उि बोलपत्रहरु मूल्यािर्न समममिमा मूल्यािर्नका लामग पेर् िई 
समममिबाट बोलपत्रहरुको पररक्षणको क्रममा देहाय बमोक्तजम अिस्था देक्तखर्न आएको हुँदा उि 
बोलपत्रदािा म्यार्क्स इन्टरर्नरे्र्नल, पिुलीसिक, काठमािौंको बोलपत्रमा बोलपत्रदािाले कबलु गरेको 
बोल अंकमा उि ७ प्रमिर्ि छुटलाई गणर्ना गरे्न, र्नगरे्न िने्नमा विविधा हरु्न गएको हुँदा यस 
अिस्थामा के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरे्न 
दावयत्ि सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा सोही अर्नसुार एवकर्न गरे्न । यस कायाशलयले मममि जलुाई 
२०१० मा जारी गरेको र्नमूर्ना कागजाि NCB Goods को ITB Clause 27.3 मा छुट (Discount) 



लाई मूल्यािर्न गरे्न आधार बारे स्पि उल्लेख गरेको हुदँा उि बुदँालाई समेि दृविगि गरी एवकर्न 
गरे्न” । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

गररबी मर्निारण कोष, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

कोषमा प्रयोग कम्पूटर, ल्यापटप, वप्रन्टर, फ्यार्क्स, टेमलफोर्न जस्िा उपकरणहरुको ममशि संिारका 
लामग सूचर्ना प्रकार्र्न गरर कोटेर्र्न आव्हार्न गरेकोमा उि आव्हार्न बमोक्तजम ९ िटा फमशले 
कोटेर्र्न फाराम खररद गरेको र ४ िटाबाट मात्र कोटेर्र्न दिाश हरु्न आएको साथै Price Schedule 

फमशमा Quantity Input र Rate गणुर्न गरर जम्मा रकम पेर् गर्नुश परे्नमा एउटा फमशले इकाई दरमा 
रै्न जम्मा रकम गरर कोटेर्र्न पेर् गरेकोले कोटेर्र्न मूल्यािर्नमा अफ्ठेरो उत्पन्न िएको । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरे्न 
दावयत्ि सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा सोही अर्नसुार एवकर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना, जङ्गी अड्डा, काठमािौं  । 

राय माग गररएको मबषय : 

आपूमिशकिाशले उपलब्ध गराएको र यमुर्नटले बजार खररद गरेको रार्र्न आईटमहरुको पररमाण अलग 
अलग महलमा खलुाई ििुर्नी गदाश व्यारेकले अर्लु उपर गर्नुशपरे्न रकमको व्यारेकको र्नाममा र 
आपूमिशकिाशले पाउर्ने रकमको आपूमिशकिाशको र्नाममा छुट्टाछुटै्ट चेक बर्नाई ििुार्नी गर्नश ममल्र्न,े  
र्नममल्र्न े? साथै आपूमिशकिाशको आपूमिश र्नगरी हजाशबाधा पारेको रार्र्न सामग्रीहरु बजार खररद गरी 
उपिोग गरेकोमा अर्लु उपर गररर्ने रकमको ििुार्नीमा म.ुअ.कर थप गरे्न, र्नपरे्न ?  



राय परामर्श : 

“राय परामर्श माग गररएको विषय सािशजमर्नक खररद ऐर्न िा यस ऐर्न अन्िगशि िर्नेको मर्नयम 
मर्नदेक्तर्कामा उक्तल्लक्तखि कुरै्न कुराको दवुिधाको विषय िन्दा पमर्न ििुार्नी र हजाशर्ना अर्लु उपर 
गर्नुशपरे्न विषय देक्तखएको हुदँा यस विषयमा खररद सम्झौिामा उल्लेख िए अर्नसुार सािशजमर्नक मर्नकाय 
आफैले एवकर्न गरी कायाशन्ियर्न गर्नश उपयिु हरु्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

बी.पी.कोइराला मेमोररयल र्क्यान्सर अस्पिाल, क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

Brachytherapy Machine 1 Unit खररद सम्बन्धमा आिेदर्न ददएका दईुिटा फमशहरु मध्ये एक 
कम्पर्नीले USD मा Price कोि गरेको पाइयो, िी.पी.कोइराला मेमोररयल र्क्यान्सर अस्पिाल 
मूल्यािर्न समममिले दईुिटा कम्पर्नीहरु मध्ये कुरै्न एक कम्पर्नीलाई मसफाररस र्नगरेको कारण मर्नणशय 
गर्नश वढलाई िएको र दईु कम्पर्नी मध्ये कुरै्न एक कम्पर्नी मसफाररस िएमा कारू्नर्नी रुपमा दठक 
हनु्छ िा हदैुर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार पररक्षण र मूल्यािर्न गर्नश दावयत्ि 
सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा सोही अर्नसुार एवकर्न गर्नश उपयिु हरु्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल प्रहरी अस्पिाल,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

(१) साझा स्िास््य सेिा संस्था मलममटेिलाई सािशजमर्नक मर्नकायको रुपमा मलर्न सवकन्छ, सवकदैर्न ? 

(२) सािशजमर्नक मर्नकायको रुपमा मलर्न सवकन्छ िर्ने सािशजमर्नक खररद मर्नयमािलीको मर्नयम ८५ को 
५ (क) अर्नसुार उि सहकारी संस्थासंग औषधीजन्य सामार्न सोझै खररद गदाश उि मर्नयमािलीको 
१ (क) अर्नसुार एक आमथशक िषशमा २० लाख सम्मको मसमा मित्र रहर्न ुपरे्न िा सो िन्दा बढी 
रकमको औषधीजन्य सामार्न मसधै खररद गर्नश सवकन्छ, सवकदैर्न ?   



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २ को (ख) को २ ,६ र ७ को पररिाषा मित्र परे्न 
सािशजमर्नक मर्नकायको हकमा ऐर्नको दफा ४१ (१)  को (घ१) अर्नसुार एक सािशजमर्नक मर्नकायले 
अको सािशजमर्नक मर्नकायसंग कुरै्न खररद गर्नुश परेमा सोझै खररद गर्नश सर्क्र्ने व्यिस्था रहेको र यसै 
गरी सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८५ (१क) मा २० लाख रुपैंया सम्मको 
औषधीजन्य मालसामार्न सोझै खररद गर्नश सर्क्र्ने व्यिस्था सोही मर्नयम ८५ (१ख) को प्रमििधात्मक 
व्यिस्थाको अमधर्नमा रवह कायाशन्ियर्न गर्नश सवकर्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जर्नसंख्या िथा िािािरण मन्त्रालय, मसंहदरबार, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ३० बमोक्तजम आर्यपत्र माग गररएकोमा मत्रििुर्न 
विश्वविद्यालय जर्नसंख्या अध्ययर्न केक्तन्िय वििागबाट आर्यपत्र पेर् िएकोले आमथशक ऐर्न, २०६३ 
को अर्नसूुक्तच १ को मूल्य अमििृवि कर ऐर्न, २०५२ को दफा ५ (३) संग सम्बक्तन्धि कर छुट 
हरु्ने िस्ि ुिथा सेिाहरु अन्िगशि िाग ६ मा विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुबाट हरु्ने अर्नसुन्धार्न सम्बन्धी 
कायशहरु िथा िस्ि ु िा सेिाको कारोबारमा कर लाग्र्ने छैर्न िर्नी उल्लेख िएको हुँदा यस 
मन्त्रालयबाट माग िए बमोक्तजम आर्यपत्र पेर् गरे्न सोही वििागले प्रचमलि कारू्नर्न अर्नसुार मूल्य 
अमििृवि करमा दिाश हरु्नपुरे्न हो िा होइर्न ?  

राय परामर्श : 

“पेर् िएको विषयमा मर्नयम १९ (२) (ख) मा मूल्य अमििृवि कर र्नलाग्र्ने मालसामार्न, परामर्श 
सेिा िा अन्य सेिा खररद गदाश मूल्य अमििृवि कर दिाश प्रमाणपत्र प्राप्त र्नगरेका व्यक्ति, फमश, संस्था 
िा कम्पर्नी समेि खररद गर्नश सवकर्न ेप्रािधार्न रहेकोले व्यहोरा स्पिै िएको” । 



मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, काठमािौं–१  

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयमा दिाश हरु्न आएका बोलपत्रहरु मूल्यािर्न गरे्न क्रममा ईविि माफश ि पेर् िएका 
बोलपत्रहरु upload गदाश सम्बक्तन्धि मर्नमाशण व्यिसायीहरुबाट Line of Credit सम्बन्धी ठेक्कामा 
upload र्नगरी एक अको ठेक्कामा cross upload गरेको पाइएको सन्दिशमा बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना 
एउटै िएको र मर्नमाशण व्यिसायी पमर्न एउटै परेको कारणले एक अकोमा cross upload गरेको हुँदा 
मूल्यािर्नको लामग समािेर् गर्नश सवकर्ने िा र्नसवकर्ने ?  

राय परामर्श : 

“प्रस्ििु बोलपत्रको सूचर्ना िथा e-bid सम्बन्धी कुरै्न पमर्न कायश यस कायाशलयबाट संचामलि विद्यिुीय 
खररद प्रणाली प्रयोग गरी गरेको र्नदेक्तखएकोले सो सन्दिशमा कुरै्न राय ददर्न र्नसवकर्न”े । 

“e-bid को लामग प्रयोग गररर्ने अन्य कायाशलयको विद्यिुीय खररद प्रणाली बारे यस कायाशलयलाई 
जार्नकारी र्नहरु्ने र यस कायाशलयबाट संचामलि विद्यिुीय खररद प्रणाली प्रयोग गरेको अिस्थामा मात्र 
राय ददर्न ममल्र्न”े । 

मममि : २०७३/११/३० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाइ विकास मिमिजर्न, दोलखा । 

राय माग गररएको मबषय : 

EGP II Phase System लाग ुिइसकेको सन्दिशमा Hard Copy Bidding गरे्न वक र्नगरे्न िने्न विविधा 
उत्पन्न िएको ।  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६९(१) बमोक्तजम “सािशजमर्नक मर्नकायले खररद कायशको 
कुरै्न िा सबै प्रकृयामा विद्यिुीय कायशविमध प्रणाली मात्र अपर्नाउर्न सर्क्र्नेछ” िर्नी स्पि उल्लेख िएको 
साथै सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६५(१) (ख) को अमधकार प्रयोग गरी सािशजमर्नक 
खररद अर्नगुमर्न कायाशलयबाट जारी गररएको “विद्यिुीय खररद प्रणाली सञ्चालर्न मागशमर्नदेक्तर्का, 



२०७३ को ३४(१) अर्नसुार” यो प्रणालीको प्रयोग गरी अर्नलाइर्न खररद गरे्न सािशजमर्नक मर्नकाय िा 
बोलपत्रदािा िा प्रस्िािदािा िा आपूमिशकिाशले यस प्रणालीको मात्र प्रयोग गरी खररद कारिाहीमा 
िाग मलर्न सर्क्र्नछेर्ने्” िर्नी व्यिस्था िएकाले e-GP Phase II प्रणाली माफश ि खररद कारिाही गदाश 
खरीद कायशको सबै प्रकृयामा विद्यिुीय खररद प्रणाली मात्रको प्रयोग गर्नश सवकर्न”े । 

मममि : २०७३/१२/०८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िैदेक्तर्क रोजगार प्रििशर्न बोिशको सक्तचिालय, र्नयाँ बार्नेश्वर, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) र सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ 
को मर्नयम ६१(६) मा फरक कुरा देक्तखएकोले न्यूर्न दररेट रकम कबोल गरेिा पमर्न मर्नकामर्ना 
एििरटाइक्तजङ्ग एजेन्सीको दररेट स्िीकृि गरे्न िा र्नगरे्न ?  

राय परामर्श : 

“बोिशको आफरै्न धरौटी र राजस्ि खािा िएको अिस्थामा राजस्ि खािाबाट धरौटी खािामा 
स्थार्नान्िर गरेको एवकर्न गरी प्रकृया अगामि बढाउर्न”ु । 

मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मध्य पक्तश्चमांचल क्षेत्रीय अस्पिाल, सखेुि । 

राय माग गररएको मबषय : 

मसलबन्दी दरिाउपत्र साथ दिाश िएको जमार्नी पत्रको मममि २ ददर्न अगामिको रहेकोले सो बैंक 
जमार्नी सम्बन्धमा सम्बक्तन्धि बैंकसँग जार्नकारी माग गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने? बैंकबाट सर्ोधर्न 
जमार्नि पत्र प्राप्त िएमा दरिाउपत्रलाई मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश ममल्र्न ेर्नममल्र्ने?  

राय परामर्श : 

“बैंक जमार्नी पत्रमा उल्लेक्तखि मममि सम्बन्धमा बैंकसगँ एवकर्न गर्नुशपरे्न मबषय िए एवकर्न गर्नश बाधा 
र्नपरे्न” ।  



मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल विद्यिु प्रामधकरण, प्रधार्न कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०७३ को दफा ९४ (१) (च) मा पन्र प्रमिर्ि देक्तख 
मामथको िेररएर्र्न आदेर् सो मर्नकायले सिोच्च कायशकारी मर्नकायले जारी गर्नश सर्क्र्नेछ िने्न व्यिस्था 
िएकोमा र्नेपाल विद्यिु प्रामधकरणको हकमा पन्र प्रमिर्ििन्दा मामथको िेररएर्र्न आदेर् जारी 
गर्नुशपदाश सञ्चालक समममि िा संस्था प्रमखु (कायशकारी मर्नदेर्क) मध्ये कसले सो अमधकार प्रयोग  
गरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद (पवहलो संर्ोधर्न) ऐर्न, २०६३ को दफा ५४ (१) (च) मा  दफा २ को खण्ि 
(ख) को उपखण्ि (२) बमोक्तजमको सािशजमर्नक मर्नकायको हकमा पन्र प्रमिर्ि देक्तख मामथको 
िेररएर्र्न सो मर्नकायको सिोच्च कायशकारी मर्नकायले सोही दफाको उपदफा (२) को अमधर्नमा रवह 
िेररएर्र्न आदेर् जारी गर्नश सर्क्र्ने उल्लेख िएकोले सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गर्नुशपरे्न”  

मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

स्थामर्नय पूिाशधार विकास िथा कृवष सिक वििाग, लमलिपरु ।  

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ३१ ङ को उपमर्नयम (४) मा प्राविमधक प्रस्िाि 
खोली सारििू रुपमा प्रिािग्राही बोलपत्र मर्नधाशरण गरे्न िथा उपमर्नयम (५) मा योग्यिाका सबै 
आधारमा सफल हरु्ने बोलपत्रको आमथशक प्रस्िाि खोल्र्नपुरे्न प्रािधार्न िएकोमा प्राविमधक प्रस्िाि 
मूल्यािर्नका लामग आिश्यक परे्न कागजािहरु Joint Venture Agreement, Letter of Technical Bid 

का लामग उि खाम खोल्दा Letter of Price Bid सािशजमर्नक हरु्ने िएकोले सो खामलाई र्नखोमल सबै 
प्रमिमर्नमधहरुको रोहिरमा अको खाममा मसलबन्दी गरी लाहाछाप समेि गरी राक्तखएकोमा प्राविमधक 
प्रस्िािको मूल्यािर्नको क्रममा सो खामलाई के गरे्न िने्न विषयमा विविधा िएको ।  



राय परामर्श : 

“प्राविमधक प्रस्िािको मूल्यािर्नमा उमिणश िई छर्नौट िएका बोलपत्रदािाको मात्र आमथशक प्रस्िाि 
खोमलर्ने हुँदा सोही प्रकृयाको अमधर्नमा रही आमथशक प्रस्िाि खोल्र्ने समयमा मात्र Letter of Price Bid 

िएको खामसंगै खोल्र्न उपयिु हरु्न”े 

मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

के्षत्रीय आयिेुद क्तचवकत्सालय,  दाङ्ग । 

राय माग गररएको मबषय : 

मर्नमाशण व्यिसायीहरुबाट दिाश हरु्न आएका बोलपत्रहरु मर्नम्र्नार्नसुारको बैक ग्यारेन्टी िथा बोल 
कबोल अंक पेर् िएकोमा रु. २० लाख िन्दा मामथको बोलपत्रको सूचर्ना प्रकाक्तर्ि गदाश, बोलपत्र 
पेर् गरे्न अक्तन्िम मममिबाट ९० ददर्नको म्याद िएको बैंक ग्यारेन्टी माग गर्नुशपरे्नमा ७५ ददर्नको मात्र 
माग िएको र सबै िन्दा कम अंक कबोल गरे्न मर्नमाशण व्यिसायी श्री विश्वकमाश मर्नमाशण सेिा, 
दाङ्गबाट ८८ ददर्नको मात्र म्याद िएको बैंक ग्यारेन्टी पेर् िएको हुँदा समयािािले अको सूचर्ना 
प्रकाक्तर्ि गरी कायश सम्पन्न गर्नश र्नसवकर्ने अिस्था िएकोले यवह बोलपत्र स्िीकृमिको लामग के गर्नश 
सवकन्छ ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ५४ (क) मा दर् करोि रुपैयाँ सम्म लागि 
अर्नमुार्न िएको बोलपत्र िा परामर्श सेिाको प्रस्िािको लामग ९० ददर्न बोलपत्र मान्य हरु्ने अिमध 
चावहर्ने र सोही  मर्नयमािली को मर्नयम ५३ (२) मा बोलपत्र जमार्निको मान्य अिमध बोलपत्रको 
मान्य अिमध िन्दा कम्िीमा ३० ददर्न बढीको हरु्नपुरे्न स्पि रुपमा उल्लेख िएको हुँदा सोही 
अर्नसुार कायाशन्ियर्न गर्नुश परे्न अन्यथा उल्लेख िएको मर्नयम संगि र्नदेक्तखर्न”े । 



मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मध्य पक्तश्चमांचल क्षेत्रीय अस्पिाल, सखेुि । 

राय माग गररएको मबषय : 

मममि २०७३।१०।१० गिे मसलबन्दी दरिाउपत्र साथ दिाश िएको जमार्नी पत्रको मममि २ ददर्न 
अगामिको रहेकोले सो बैंक जमार्नी सम्बन्धमा सम्बक्तन्धि बैंकसंग जार्नकारी माग गर्नश ममल्र्ने िा 
र्नममल्र्न े? बैंकबाट संर्ोधर्न जमार्नि पत्र प्राप्त िएमा दरिाउपत्रलाई मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश ममल्र्न े
िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बैंक जमार्नी पत्रमा उल्लेक्तखि मममि सम्बन्धमा बैंकसंग एवकर्न गर्नुशपरे्न विषय िए एवकर्न गर्नश िाधा 
र्नहरु्न”े । 

मममि : २०७३/१२/१० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मममथला र्नगरपामलका कायाशलय, धर्नषुा । 

राय माग गररएको मबषय : 

ठूला पूिाशधार कायशक्रमको ढल्केिर विश्वकमाश चौक पक्की सिक मर्नमाशणका लामग माग गरेको 
बोलपत्रहरु मूल्यािर्न गदाश सबै िन्दा कम आमथशक प्रस्िाि िएको जय गणेर् मर्नमाशण सेिा जर्नकपरु–
७ को बोलपत्रमा मर्नजले Bill of Quantity Sheet मा दररेट उल्लेख गरी उि मसटको िल र्नोटमा 
उल्लेक्तखि दररेटमा ७ प्रमिर्ि बढीमा काम गरे्नछु िर्नी लेखेको र सोही विि िकुमेन्टको लेटर 
अफ विि पार्नामा पमर्न कुल अंक ८२,८३,९५३।५० को २० प्रमिर्ि घटीमा कामकाज गरे्नछु 
िमर्न उल्लेख गरेको हुदँा यी दिैु मसट मध्ये कुर्नलाई आधारमार्नी मर्नणशय गरे्न सो कुरामा विविधा 
िएको ।  

राय परामर्श : 

“एउटै बोलपत्र कागजािमा बोल अंकको ७ प्रमिर्ि बढी र २० प्रमिर्ि घटीमा काम गरे्न उल्लेख 
हरु्न ुर बोलपत्र खोलेको मचुलु्कामा केरमेट सवहि ७ प्रमिर्ि बढीको मात्र उल्लेख िएको देक्तखदा 
विविधायिु विषयलाई आधार मार्नी मूल्यािर्न गर्नश औक्तचत्यपूणश र्नहरु्न े । बोलपत्र कागजाि र 



मचुलु्कामा उल्लेख िएको विषय कसरी फरक ियो िने्न विषयमा समेि आन्िररक छार्निीर्न गर्नश 
त्यस कायाशलयको ध्यार्नाकषशण समेि गररएको छ” । 

मममि : २०७३/१२/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, मोरङ्ग । 

राय माग गररएको मबषय : 

Two Envelope Bidding Procedure बाट ठेक्का आव्हार्न गररएकोले ITB 21 अर्नसुार 
Technical Bid एउटा खाममा मसल िरर र Financial Bid अको खाममा मसल गरर “मसल 
गररएका Technical Bid िथा मसल गररएका Financial Bid लाई एउटा खाममा राक्तख मसल गरर 
दिाश गराउर्न ु परे्नमा” केवह Bidder हरुले “मसल गररएको Technical Bid िथा मसल गररएको 
Financial Bid छुट्टा छुटै्ट” (िर एकै ददर्न) दिाश गरे्न अक्तन्िम समय २०७१।१२।११ गिे १२ 
बजे मित्र दिाश गराईएको पाईएकोले त्यसरी दिाश िएका बोलपत्रहरुलाई मूल्यािर्न कायशमा समािेर् 
गरे्न िा र्नगरे्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को ३१ ङ मा स्पि व्यिस्था िएकोले सोही बमोक्तजम गरे्न” 

मममि : २०७३/१२/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला समन्िय समममिको कायाशलय, क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

आन्िररक आय खािामा दाक्तखला र्निै र्नेपाल सरकारको केन्िीय राजस्ि खािामा दक्तखला िएकोले 
(सूचर्नामा उल्लेख र्निएको अिस्थामा) उि बोलपत्रलाई सूचर्नाका र्िश अर्नकूुल अथाशि ग्राहय 
बोलपत्र मान्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना िथा बोलपत्र कागजािमा उल्लेख गररएको कायाशलय र खािामा बाहेक 
अन्य कायाशलय र खािामा जम्मा गररएको रकमलाई मान्यिा ददर्न र्नममल्र्न”े । 



मममि : २०७३/१२/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर् ुप्रजर्नर्न कायाशलय, लाहार्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

न्यूर्निम कबोल अंक िएको बोलपत्रदािाले BOQ िदाश बोलपत्रको सूचर्ना अर्नसुार कबोल रकमको 
दररेट अंक र अक्षर दबैुमा स्पि उल्लेख गरेकाले यस्िो अिस्थामा BOQ मा दररेट उल्लेख गदाश 
अंकमा उल्लेख र्नगरेको र अक्षरमा उल्लेख गरेको िथा BOQ को दररेटमा अंक र अक्षर दबैु 
उल्लेख गर्नुशपछश िा अंक र अक्षर मध्ये कुरै्न एक मात्र उल्लेख गरेहनु्छ ?  

राय परामर्श : 

“BOQ मा अक्षरमा र्नलेक्तख अंकमा मात्र रकम उल्लेख गररएको अिस्थामा ममलेमिो गरी सहजै 
अंकको अगामि/पछामि थप गर्नश सवकर्ने अिस्था हरु्ने हुदँा Sub Total, Grand Total, Letter of Bid 

को उल्लेख िएको रकम समेिको Varification गरी िहाँ कायाशलयबाटै मर्नणशय गर्नुशहरु्न”। 

 

मममि : २०७३/१२/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाइ विकास सब–मिमिजर्न कायाशलय, िोल्पा । 

राय माग गररएको मबषय : 

मसलबन्दी बोलपत्रबाट पर्नश आएका २ िटा र ई मबमिङबाट पर्नश आएका ५ िटा गरर जम्मा ७ िटा 
बोलपत्रहरु मध्ये ई मबमिङबाट पर्नश आएका बोलपत्रदािाहरुको कबोल अंक मसलबन्दी बोलपत्रको 
कबोल अंक िन्दा कम िएको िर साि ददर्न मित्र सक्कल कागजािहरु पेर् गर्नुश परे्नमा पेर् 
र्नगरेकोले अब के गरे्न ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र सूचर्ना िथा बोलपत्र कागजािमा उल्लेख िए बमोक्तजम गरे्न” । 



मममि : २०७३/१२/१८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

विज्ञार्न िथा प्रविमध मन्त्रालय, मसंहदरबार, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सेिा करारमा रहेका िोवकएका कमशचारीहरुबाट खररदको संयोजक िई सो कायश गर्नश ममल्छ िा 
ममल्दैर्न ?  

राय परामर्श : 

“सेिा करारमा रहेका कमशचारीहरुलाई खररदको संयोजकको क्तजम्मेिारी ददर्न उपयिु र्नहरु्ने” । 

मममि : २०७३/१२/१९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पयशटर्न वििाग, काठमािौं ।  

राय माग गररएको मबषय : 

जलकेुर्नी मर्नमाशण सेिाले पेर् गरेको बोलपत्र वकिाबको Letter of Bid पार्ना रं्न.४२ को बुदँा रं्न. d 
को Discount Offered िने्न र्ीषशकको पछािी 9.01% in all items उल्लेख गरेको पाइएको 
िर BOQ मा कुरै्न उल्लेख गरेको र्नपाइएको िथा बोलपत्रदािाको लेटर प्यािमा लेखी पेर् गरेको 
समेि र्नपाइएकोले सो पार्ना रं्न. ४२ मा उल्लेख गरेको आधारमा सो बोलपत्रदािाले कबोल गरेको 
ठेक्का रकममा Discount गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा १४(४) बमोक्तजम गरे्न”   

मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, पिशि । 

राय माग गररएको मबषय : 

ठेक्का सम्झौिा गदाश, मर्नमाशण व्यिसायीले लागि अर्नमुार्न िन्दा घटीमा बोलपत्र पेर् गरेकाले, 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली संर्ोधर्न बमोक्तजम ५ प्रमिर्ि िन्दा थप कायश सम्पन्न जमार्नि माग 



गरी सम्झौिा गररएकोमा, हाल मर्नमाशण व्यिसायीले ५ प्रमिर्िलाई यथािि राखी, सो िन्दा थप पेर् 
िएको कायश सम्पन्न जमार्नि फुकुिा गरी पाउँ िर्नी यस कायाशलयमा मर्निेदर्न ददएकोमा थप कायश 
सम्पन्न जमार्नि फुकुिा गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) (ढ १) अर्नसुार बोलपत्रदािाले 
लागि अर्नमुार्न िन्दा १५ (पन्र) प्रमिर्ि सम्म कम अंक कबलु गरेमा कबलु अंकको ५ प्रमिर्ि 
र लागि अर्नमुार्नको १५ प्रमिर्ि िन्दा बढी घटेर कबलु गरेको अिस्थामा १५ प्रमिर्ि िन्दा 
जमि रकमले घटी कबलु गरेको छ सोको ५० प्रमिर्ि हरु्न आउर्ने रकम कबलु अंकको ५ 
प्रमिर्िमा थप गरर कायश सम्पादर्न जमार्नि राख्नपुरे्न व्यिस्था उल्लेख िएबाट कायश सम्पादर्न 
जमार्नि रकम एवककृि रुपमा राख्न ुपरे्न स्पि छ । िसशथ कायशसम्पादर्न जमार्नि रकमलाई त्रटृी 
सच्याउर्ने अिमध समाप्त र्निएसम्म टुक्राएर फुकुिा गर्नश उपयिु र्नहरु्ने । 

मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

जल उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापर्न मिमिजर्न कायाशलय रं्न.२०,  बाँके । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्र वकिाबको Section I (ITB) को दफा २१ मा Letter of Bid "Mandatory" िमर्नएको िर 
बोलपत्रको मूल्यािर्न गदाश Letter of Bid पार्ना पूणशरुपमा र्निररएको देक्तखएकोले िसथश Letter of Bid 
लाई Mandatory माने्न वक र्नमाने्न र उि बोलपत्रलाई सारििू रुपमा प्रिािग्राही माने्न वक र्नमाने्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ५९ (४) (छ) मा बोलपत्र खोली मचुलु्का ियार 
गदाश समेि बोलपत्र फाराम (लेटर अफ मबि) र मूल्य सूची (प्राइस सेड्यलु) मा बोलपत्रदािा िा 
मर्नजको प्रमिमर्नमधको हस्िाक्षर िए िा र्निएको उल्लेख गर्नुशपरे्न प्रािधार्न रहेको हुँदा उि विषय 
बोलपत्र मूल्यािर्नमा समेि हेरी प्रिािग्राही िए र्निएको एवकर्न गर्नश उपयिु हरु्न”े । 



मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्स्य अर्नसुन्धार्न केन्ि, कास्की । 

राय माग गररएको मबषय : 

चौवकदार घर मर्नमाशणको लामग मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न गदाश मिर्न िटा मात्र मसलबन्दी 
दरिाउपत्र प्रस्िाि मर्नधाशररि मममिमा पेर् िई दरिाउ खोमलदा एक िटा दरिाउपत्रमा प्रस्िािको 
सही र छाप र्निएको िथा दरिाउपत्र जमार्नि पमर्न अन्य कायाशलयको र्नाममा िै फरक िएकोले सो 
प्रस्िाि मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े साथै र्नममल्र्ने िए बाँकी २ िटा प्रस्िािलाई 
आधार मार्नी मर्नमाशण प्रकृया बढाउर्न मर्नामसि हरु्न ेिा र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरी 
एवकर्न गरे्न दावयत्ि सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा सोही अर्नसुार एवकर्न गरे्न” । 

मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

िमूमगि जल मसंचाइ विकास मिमिजर्न, सलाशही । 

राय माग गररएको मबषय : 

(१) प्रथम पटक प्रकाक्तर्ि सूचर्ना बमोक्तजम पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्रको दोश्रो पटक पमर्न 
मर्नरन्िरिा पाउर्ने िा उि दरिाउपत्रदािाले र्नयाँ खररद गरर परु्नः पेर् गर्नुशपरे्न ?  

(२) पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्रले मर्नरन्िरिा पाएमा बैंक जमार्नी पत्रको थप गर्नुशपरे्न समय मसमा 
सम्बन्धमा के गरे्न ?  

(३) प्रथम पटक प्रकाक्तर्ि सूचर्ना बमोक्तजम पेर् हरु्न आएको दरिाउपत्र दोश्रो पटक मर्नरन्िरिा ददर्न े
अिस्था र्निएमा दरिाउपत्रदािाले सक्कल बैंक जमार्नीपत्र माग गर्नश आएमा उपलब्ध गराउर्न ममल्र्न े
िा र्नममल्र्ने ?  



राय परामर्श : 

“मसलबन्दी दरिाउपत्र आव्हार्न िएकोमा पवहलो पटक आिश्यक संख्या र्नपगेु उि प्रकृया रद्द गरी 
सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८४ (३ क) बमोक्तजम र्नयाँ रुपमा सूचर्ना 
प्रकाक्तर्ि गरे्न” । 

मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

श्री र्नेपाली सेर्ना, जङ्गी अड्डा, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न र मर्नयमािलीमा िएका कमिपय प्रािधार्नहरुमा रार्र्न खररद सम्झौिाको 
अन्त्य हरु्निुन्दा अक्तघ र अन्त्य िएपश्चाि गर्नुशपरे्न ििुार्नी एिं हजाशर्ना असलु उपर सम्बन्धमा स्पि 
व्यिस्था र्निएको कारण विविधा परेकोले ।  

राय परामर्श : 

(क)  चेक ििूार्नीको विषयमा यस कायाशलयबाट राय उल्लेख गरर राख्न र्नपरे्न । 

(ख) ििुार्नीमा म.ुअ.कर थप गरे्न, र्नगरे्न विषयमा आन्िररक राजस्ि वििागसगँ समन्िय गर्नश 
उपयिु हरु्ने । 

(ग) कायश सम्पादर्न जमार्निबाट असलु गर्नश ममल्र्न,े र्नममल्र्ने विषयमा सािशजमर्नक खररद ऐर्न मर्नयममा 
सम्झौिा रद्द िईसकेपमछ दावयत्िको व्यिस्थापर्न गरे्न विषयमा उल्लेख िए अर्नसुार कायाशन्ियर्न 
गर्नश उपयिु हरु्ने । 

(घ) हजशर्ना िापि असलु उपर िए पमछ राजस्ि दाक्तखला गर्नश ममल्र्न,े र्नममल्र्ने विषयमा महालेखा 
मर्नयन्त्रक कायाशलयसंग समन्िय गर्नश उपयिु हरु्न े। 

(ङ)  म.ुअ.कर थप गरे्न, र्नगरे्न सम्बन्धमा आन्िररक राजस्ि वििागमा समन्िय गर्नश उपयिु हरु्ने । 

(च)  ििुार्नीमा धरौटी कट्टी गरे्न, र्नगरे्न विषयमा सम्झौिामा उल्लेख िए अर्नसुार गर्नश उपयिु हरु्ने  
(छ) कायश सम्पादर्न जमार्नि अलग अलग र्निई एवककृि रुपमा राक्तखर्न े हुँदा सोही अर्नसुार 

कायाशन्ियर्न हरु्ने । 



मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

खाद्य प्रविमध िथा गणु मर्नयन्त्रण वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

(क) गणुस्िर र लागि विमध अर्नसुार परामर्श सेिा खररदको लामग सबैिन्दा बढी अंक प्राप्त गरे्न 
प्रस्िािदािाहरुसँग सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ३७ (१) अर्नसुार िािाश गदाश 
आमथशक प्रस्िािमा उल्लेख गरे बमोक्तजम पेर्ाविदहरुको पाररश्रममक सम्बन्धमा िािाश गरी 
बजेट मसमा मित्र कायश गरे्नगरी प्रस्िाि छर्नौट गर्नश सवकर्ने िा र्नसवकर्ने ? (ख) िामलम 
लगायिका खचशहरु सोधिर्नाश हरु्ने प्रकृमिका खचशहरुमा पछश िा पदैर्न ?  

राय परामर्श : 

“(क) को सम्बन्धमा पेर्ाविदको पाररश्रममक सम्बन्धमा िािाश हरु्न सवकर्न”े । 

“(ख) को सम्बन्धमा TOR मा जे उल्लेख गररएको छ सोवह अर्नसुार गरे्न” । 

मममि : २०७३/१२/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

गररबी मर्निारण कोष, िाहाचल, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

कुरै्न फमशले Sub Consultant राक्तख प्रस्िािर्ना पेर् गरेको सम्बन्धमा प्रस्िािर्ना पेर् गरे्न 
फमश/संस्थाको सट्टा Sub Consultant को मूल्य अमििृवि कर विजक प्रयोग गरी ििुार्नी गरे्न गरी 
सेिा खररद गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

 “(१) विश्व बैंकको खररद मर्नदेक्तर्का अर्नसुार हरु्ने खररदमा सोही अर्नसुार गरे्न” 

“(२)  दाि ृमर्नकायको मर्नदेक्तर्कामा उल्लेख र्निएका कुराहरु मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८७क 
बमोक्तजम हरु्न”े 



मममि : २०७३/१२/२१ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

खार्नेपार्नी िथा सरसफाइ मिमिजर्न कायाशलय, क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

Bid Bond Verification मा वढलाइ िएकोले यस कायाशलयबाट Tender IFB NO. 
WSSDO/Chitwan/CFWSSP/02/073/074 का सबै Contractor को Technical Proposal खोल्र्न 
र्नसवकएको हुदँा यस प्रकृमिको त्रवुट िएको अिस्थामा के गरे्न?  

राय परामर्श : 

æe-Gp System बाट बोलपत्र दाक्तखला गरे्न क्रममा बोलपत्रदािाले बोलपत्र जमार्नि जारी गरे्न बैंक 
गलि छर्नौट गदाश गल्िी गरेको कारण मचुलु्कामा बोलपत्र जमार्नि पत्र जारी गरे्न बैंक िन्दा फरक 
बैंक उल्लेख िएको देक्तखन्छ । यस प्रकार सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािाले] e-Gp System मा Bid 

Submission को सही प्रकृया अपर्नाएको र्नदेक्तखएकोले मर्नजको बोलपत्र मूल्यािर्नमा समािेर् गर्नश 
र्नममल्र्न”े ।  

मममि : २०७३/१२/२१ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

प्रहरी प्रधार्न कायाशलय, र्नर्क्साल काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

मबगि िन्दमा र्नेपाल प्रहरीको क्षिी िएका संरचर्नाहरु परु्न: मर्नमाणश गरे्न क्रममा िेस्रो चरण अन्िगशि 
इलाका प्रहरी कायाशलय मसंगटी दोलखा र प्रहरी चौकी िाँिाँगाउँ रसिुामा क्तजमाशण िई रहेको 
अिस्थामा मममि २०७२ साल बैर्ाख १२ गिेको मबर्नार्कारी िकुम्प र ऐ. २९ गिे आएको 
र्क्तिर्ाली पराकम्पर्नबाट पूणश रुपमा क्षिी ग्रस्ि हरु्न गएको र सो मर्नमाणश गरे्न मर्नमाणश व्यिसायी 
शंृ्रखला/एल.आई.के. जे.मि.ले िकूम्प जार्न ुपूिश िए गरेका कामको मलु्यािर्न गरी ििुार्नी पाउँ िमर्न 
सम्बन्धीि क्तजल्ला प्रहरी कायाशलयहरुमा मर्निेदर्न ददएकोले मर्नज मर्नमाणश व्यिसायीले गरेको कामको 
मलु्यािर्न गरी ििुर्नी ददर्न ममल्छ ममल्दैर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को पक्तच्छेद–७ मा स्पि व्यबस्था िएकोले सोही बमोक्तजम गरे्न ।” 



मममि : २०७३/१२/२२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मत्रििुर्न विश्वविद्यालय, क्तर्क्षण अस्पिाल, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

Hospital Information Management System Software मर्नमाशणका लामग प्रथम पटक सूचर्ना प्रकाक्तर्ि 
गदाश िीर्न िटा आर्यपत्रदािाले िाग मलएकोमा िीमध्ये एउटा आर्यपत्रदािा Need Assessment 

गरी DPR ियार गर्नश समेि िाग मलएकोमा स्िाथश बाँक्तझर्न ेकाम रहर्ने हुदँा बाँकी दईुिटा मात्र रहँदा 
परु्न EOI माग गररएकोमा पवहलो पटक िाग मलएकोले परु्नः िाग मलर्न र्नपरे्न िमर्न मर्निेदर्न ददएको 
अिस्थामा समािेर् गर्नश ममल्र्ने, र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ७० (७) बमोक्तजम सूचर्ना बमोक्तजम आर्यपत्र पेर् 
र्नगरे्न ख्यामि प्राप्त परामर्शदािासँग सम्पकश  गरी मर्नजको र्नाम संक्तक्षप्त सूक्तचमा समािेर् गर्नश सवकर्न े
प्रािधार्न कायाशन्ियर्न गरे्न र्नगरे्न विषय सािशजमर्नक मर्नकाय आफैले एवकर्न गर्नश उपयिु हरु्ने” । 

मममि : २०७३/१२/२२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमदत्त र्नगरपामलका, कञ्चर्नपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ (३) (क) र (ख) बमोक्तजम बोलपत्रको पूणशिाको 
पररक्षण िथा दफा २४ बमोक्तजम कारिाही र्नहरु्न ेबोलपत्र बाहेक अन्य बोलपत्रहरुको ऐर्नको दफा 
२५ बमोक्तजम बोलपत्र मूल्यािर्न गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्न ेएिं ऐर्नको दफा २६ (२) लाग ुगर्नश ममल्र्ने 
िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र खोल्र्ने क्रममा बोलपत्रदािाको प्रमिमर्नमधले एउटा बोलपत्र खोसी लगेको देक्तखएकोले उि 
ठेक्का रद्द गरे्न र सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६२ (२) (घ) को आचरण विपरीि कायश 
गरे्न बोलपत्रदािाले ऐर्नको दफा ६३ (१) (क) बमोक्तजम कालोसूक्तचमा राख्न ेप्रकृया अगामि बढाउर्न े
साथै बोलपत्र खोल्र्ने क्रममा पयाशप्त सरुक्षा र सिशकिा अपर्नाउर्न र्नसकेको र आफ्र्नो क्तजम्मेिारी परुा 
र्नगरेको देक्तखएकोले आिश्यक छार्निीर्न गर्नश सम्बक्तन्धि मन्त्रालयलाई लेक्तख पठाउर्न”े । 



मममि : २०७३/१२/२२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल इन्टरमोिल यािायाि विकास समममि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

समममिले कञ्चर्नपरु क्तजल्लाको दोधारा चाँदर्नी के्षत्रमा सखु्खा िन्दरगाह मर्नमाशण गर्नश परामर्श सेिाका 
लामग EOI गरी RFP मागेकोमा मूल्यािर्न गदाश व्यिसाय दिाश इजाजिपत्र बारेमा विविधा िएको ।  

राय परामर्श : 

 “सािशजमर्नक खररद मर्नयामािली, २०६४ को मर्नयम ४० (२)(ख) अर्नसुार व्यिसायी दिाश 
इजाजिपत्र आिश्यक िए कामको प्रकृमि अर्नसुार सो काम गर्नश प्रचमलि कारू्नर्न बमोक्तजम 
इजाजिपत्र आिश्यक परे्न र्नपरे्न िहाँ कायाशलयबाटै एवकर्न गरे्न”  । 

मममि : २०७३/१२/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पिाल, विकास समममि, दाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ५३ (१) मा बोलपत्र जमार्नि रकम र्नगदै िा िाक्तणज्य बैंकले 
जारी गरेको सो रकम बराबरको बोलपत्र जमार्नि िमर्न उल्लेख िएका छाँयाप्रमि िा सक्कलप्रमि िमर्न 
वकटार्न र्निएकोले बोलपत्र पररक्षण गर्नश विविधा िएको ।  

राय परामर्श : 

“यस कायाशलयबाट जारी गररएको Standard Bid Document Procurement of Works (NCB) 2017 को 
Instructions to Bidders को ITB 19.1 मा सो सम्बन्धमा स्पि व्यिस्था िएकोले सोही बमोक्तजम 
गर्नुशहरु्न” 



मममि : २०७३/१२/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

विर्ेष आमथशक के्षत्र विकास समममि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

समममिसँग परामर्श कायशको लामग सम्झौिा गरेका परामर्शदािाहरुले सो इन्सोरेन्स सम्बन्धमा कुरै्न 
पमर्न मबमा संस्थाले प्रकृया बारे ठोस मर्नणशय ददर्न र्नसकेको िमर्न मर्निेदर्न पेर् गरेकोले पेर्ागि 
दावयत्ि मबमाको प्रकृया बारे । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८१ बमोक्तजम पेर्ागि दावयत्ि मबमा सम्बन्धी 
व्यिस्था िए बमोक्तजम मबमा गराउर्ने र उि मबमा विर्ना कम्पर्नीहरु माफश ि गराउर्न सवकर्न”े । 

मममि : २०७३/१२/२४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्रहरी कायाशलय,  पसाश । 

राय माग गररएको मबषय : 

ठेक्का सम्झौिा रद्द गरर र्नयाँ ठेक्का व्यिस्थापर्न माफश ि समेि मर्नमाशण कायश सम्पन्न गर्नश सवकर्न ेअिस्था 
र्नरहेकोले सो मर्नमाशण व्यिसायीलाई के–केस्िा कारिाही प्रकृया अगामि बढाउर्न सवकन्छ ?  

राय परामर्श : 

“खररद सम्झौिा िथा सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को पररच्छेद–७ मा व्यिस्था िए बमोक्तजम 
गरे्न”  । 

मममि : २०७३/१२/२८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर्पुमि के्षत्र विकास कोष,  काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

महालेखा मर्नयन्त्रक कायाशलय, कुमारीचोक िथा केन्िीय िहमसल कायाशलयको सूचर्नालाई आधार मलई 
र्नेपाल सरकारलाई मिर्नश बझुाउर्न िाँकी िर्क्यौिा देक्तखएको िमर्न राम/पाथफाईण्िर जे.मि.बाट 



योग्यिा ठहर गरी छर्नौट दािी गदै उजरुी पर्नश आएकोले यस सम्बन्धमा दािी उजरु लाग्र्ने/र्नलाग्र्न े
के हो ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र कागजािमा उल्लेख िएको बोलपत्रदािाको ग्राहयिाको आधार बमोक्तजम गर्नुश हरु्न” । 

मममि : २०७४/०१/०३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाई िथा जलश्रोि व्यिस्थापर्न आयोजर्ना,  लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ३५ र सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम 
८० मा आमथशक प्रस्िाि मूल्यािर्न गरे्न सम्बन्धी प्रािधार्न िएिा आमथशक प्रस्िाि, प्राविमधक प्रस्िाि र 
Terms of reference सँग िालमेल र्नममलेमा के गरे्न िने्न उल्लेख र्नगरेकोले आमथशक प्रस्िाि 
मूल्यािर्न गरे्न क्रममा विविधा उत्पन्न िएको । 

राय परामर्श : 

“त्यहाँ च.रं्न.२५०, मममि २०७३।१०।१२ गिेको पत्रबाट Impact Study of integrated crop & 

water management program of IW/2/Np कायशको लागी पेर् िएका आसय पत्र दािाहरुको प्रस्िाि 
सम्बन्धमा राय माग िएकोमा कार्नरु्न बमोक्तजम त्यहाबाटै मर्नणयश हरु्नपुरे्न देक्तखएको” 

मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल खार्नेपार्नी संस्थार्न, र्ाखा कायाशलय, बटुिल  । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयमा दिाश िएको पाईप लाइर्न विस्िार कायशको क्तर्लबन्दी दरिाउपत्र मचुलु्का िै मूल्यािर्न 
गरे्न क्रममा मर्नमाशण व्यिसायीिारा BOQ मा दररेट अंक र अक्षरमा उल्लेख गरेको जम्मा रकम र 
VAT रकमको महल खाली राखेको हुँदा मूल्यािर्न गर्नश पेर् िएका दररेट VAT (१३%) सवहिको 
माने्न हो या भ्याट बाहेकको हो ?  



राय परामर्श : 

“बोलपत्र कागजाि ियार गदाश BOQ मा जरु्न वकमसमले दररेट िरे्न गरी ियार गररएको सोही 
बमोक्तजम रै्न िहाँ संस्थार्नबाटै मर्नणशय हरु्न” । 

मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

आयिेुद वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्रदािाको योग्यिा सम्बन्धमा बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्नामा बोलपत्र खररदको लामग औषधी 
व्यिस्था वििागमा थोक कारोिार अर्नमुमि प्राप्त हरु्नपुोमा खररद गदाश थोक ईजाजि प्राप्त िएको र 
बोलपत्र दिाश गर्नश पूिश थोकबाट खिुामा पररणि िएको बोलपत्र मूल्यािर्नमा फमश समािेर् हरु्ने िा 
र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ को बमोक्तजम िहाँ वििागबाटै परीक्षण हरु्न” । 

मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कमलामाई र्नगरपामलका,  मसन्धलुी । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २७ (५) मा (३) को अिमधमित्र कायश सम्पादर्न दाक्तखला 
गरी बोलपत्रदािा सम्झौिा गर्नश र्नआएमा मर्नजको बोलपत्रको जमार्नि रकम जफि गरी सो िन्दा 
लगिै पमछको अको न्यूर्निम मूल्याविि सारििूरुपमा प्रिािग्राही बोलपत्रदािाको बोलपत्र स्िीकृि 
गरी खररद सम्झौिा गर्नुशपरे्नछ िर्नी उल्लेख िएको अिस्थामा मर्नकेि मर्नमाशण सेिा, जलेश्वर ४, 

महोत्तरीबाट म्याद समाप्त िए पश्चाि सम्झौिाको लामग मर्निेदर्न प्राप्त िएको हुदँा मर्नजसँग सम्झौिा 
गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  



राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २७ मा स्पि व्यिस्था िएकोले सोही बमोक्तजम गर्नुशहरु्न । 
साथै कार्नरु्नमा रै्न स्पि िएको विषयलाई समयमा कायाशन्ियर्न र्नगरी वकर्न राय माग गररएको हो 
स्पि गरी पठाउर्न”े । 

मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय पर् ुप्रजर्नर्ने् केन्ि, कास्की,  

राय माग गररएको मबषय : 

उि Map Enterpreneurs Pvt.Ltd, ले ई विि गदाश छुटेको िमर्नएको २८ माचश २०१७ मा 
मसवटजन्स बैंक ईन्टरर्नरे्र्नल मल.बाट जारी गररएको बैंक ग्यारेन्टी यस केन्िको इमेल माफश ि यस 
कायाशलयमा पठाएको हदुा उि विषयमा  ऐर्न िा मर्नयमािलीमा व्यिस्था र्निएकोले यसरी ई विि 
गदाश छुटेको िमर्न पमछ प्राप्त िएको बैंक ग्यारेन्टी मूल्यािर्न प्रकृयामा समािेर् गर्नश हरु्न ेिा र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“यो विषयमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ५८ मा स्पि व्यिस्था िएकोले थप 
राय ददर्न आिश्यक र्निएको” । 

मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला आयोजर्ना कायाशन्ियर्न ईकाई, मकिार्नपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २४ (क) बमोक्तजम मसलबन्दी िई र्नआएको बोलपत्र उपर 
कारिाही र्नहरु्ने िमर्न उल्लेख िएकोले उि रं्करमाली मर्नमाशण सेिा प्रा.मल.को लाहाछाप विर्ना क्तस्टच 
लगाई बन्द गररएको अिस्थाको आमथशक प्रस्िाि खोमल खररद कायश अगामि बढाउर्न हरु्ने िा र्नहरु्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २(६), दफा २२,२३,२४ र सािशजमर्नक खररद 
मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ५९ र मर्नयम ३१ (ङ) मा स्पि व्यिस्था िएकोले थप राय ददर्न ु
र्नपरे्न” । 



मममि : २०७४/०१/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, सखेुि । 

राय माग गररएको मबषय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, सखेुिको प.सं.०७३।७४, च.रं्न.१४४८, मममि २०७३।१२।११ गिेको 
पत्रार्नसुार उपरोि समस्याका कारण मर्नज बोलपत्रदािाको बोलपत्र प्राविमधक प्रस्िािमा रै्न आमथशक 
प्रस्िािको कुरा उल्लेख िएकोमा सारििुरुपमा उि बोलपत्रको प्राविमधक प्रस्िाि प्रिािग्राही हरु्ने, 
र्नहरु्ने मर्नणशयमा पगु्र्न सवकएर्न त्यस कारण उि बोलपत्रदािालाई प्रिािग्राही मार्नी आमथशक प्रस्िाि 
खोल्र्नका लामग सूचर्ना ददर्ने िा प्राविमधक प्रस्िािमा असफल िएको जार्नकारीको लामग । 

राय परामर्श : 

“प्राविमधक मूल्यािर्नमा आिश्यक र्नपरे्न कागजाि समािेर् िएकै कारणले मात्र प्राविमधक मूल्यािर्न 
बाधा र्नपरे्न” । 

मममि : २०७४/०१/०७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सैर्नामैर्ना र्नगरपामलका,  रुपन्देही । 

राय माग गररएको मबषय : 

१)  सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ (संर्ोधर्न सवहि) को दफा २३ (४) मा सािशजमर्नक मर्नकायले 
यस दफा बमोक्तजम बोलपत्रको पररक्षण गरे्न मसलमसलामा बोलपत्रदािासँग आिश्यक 
कागजािहरु माग गर्नश सर्क्र्नेछ िर्नी उल्लेख िएको र सोही दफाको उपदफा ५ मा 
सािशजमर्नक मर्नकायले उपदफा ४ बमोक्तजम माग गरेको जार्नकारी सम्बक्तन्धि बोलपत्रदािाले 
सािशजमर्नक मर्नकायलाई ददर्न ुपरे्नछ र त्यसरी जार्नकारी दददा बोलपत्रको मूल्य िा अन्य सारििू 
कुरा पररििशर्न िा हेरफेर गर्नश सवकर्ने छैर्न िर्नी उल्लेख गरेकोले उि बोलपत्रदािालाई 
प्रमिमर्नमधको आमधकाररिा सम्बन्धमा माग गरी बोलपत्रको मूल्यािर्न गर्नश सवकर्न ेहो िा होइर्न ?  

२)  सोही ठेक्काको दोश्रो किोल गरेको बोलपत्रदािा ए.पी.कन्स्ट्रर्क्सर्नको कम्पर्नी प्रोफाइल बोलपत्र 
प्रस्िाि साथ संलग्र्न र्नगरेको िर यसै र्नगरपामलकाले एकै समयमा आव्हार्न गरेको अन्य 
बोलपत्रसाथ पेर् गरेको र उि प्रोफाइल कायाशलयसँग रहेकोले एकै समयमा आव्हार्न 



गररएको बोलपत्र प्रस्िािहरु मध्येबाट एक प्रस्िािबाट अको प्रस्िािको लामग मूल्यािर्नमा 
समािेर् गर्नश ममल्छ िा ममल्दैर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३, २४ िथा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को 
मर्नयम ६० मा व्यिस्था िए बमोक्तजम िहाँ कायाशलयबाटै परीक्षण हरु्न” । 

मममि : २०७४/०१/०८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सदूुरपक्तश्चम विकास आयोगको सक्तचिालय,  िोटी । 

राय माग गररएको मबषय : 

सदूुरपक्तश्चम विकास आयोगको सक्तचिालयबाट क्तजल्लाको प्राकृमिक श्रोि र्नर्क्सािर्न, विश्लषेण 
कायशक्रमको लामग आर्यपत्र माग गरी ४ िटालाई संक्तक्षप्त सूक्तचमा समािेर् गररएको र िी 
परामर्शदािाबाट ३० ददर्नको म्याद ददई प्रस्िाि माग गररएकोमा एक िटा प्रस्िािदािाबाट मात्र 
प्रस्िाि पेर् िएकोले के गरे्न िने्न विविधा पर्नश गएको । 

राय परामर्श : 

 “उपरोि कायशका लामग ४ िटा आर्यपत्र संक्तक्षप्त सूक्तचमा दिाश िएको अिस्थामा ४ िटै 
परामर्शदािाबाट प्रस्िाि माग गरेकोमा एक िटा मात्र प्रस्िाि दिाश हरु्न आउर्नमुा सािशजमर्नक खररद 
ऐर्न, २०६३ को दफा ६२ बमोक्तजम िए र्निएको एवकर्न गरर िहाँबाटै मर्नणशय गरे्न” । 

मममि : २०७४/०१/०८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला समन्िय समममिको कायाशलय, संखिुा–सिा । 

राय माग गररएको मबषय : 

क्तजल्ला समन्िय समममिको कायाशलय संखिुासिा, खाँदिारी, संखिुा–सिाको प.सं.०७३।७४, 

च.रं्न.१६४१, मममि २०७४।०१।०५ गिेको पत्रार्नसुार बुदँा रं्न.२ मा उल्लेख िएका कागजाि e-

submission मा पेर् गरेको पाइएकोले रमसद जारी गदाश उि कागजाि पेर् र्निएकोले जारी िएको 
रमसद मान्य हरु्ने िा र्नहरु्ने ?  



राय परामर्श : 

“बोलपत्र कागजाि र बोलपत्र सूचर्ना बमोक्तजम त्यहीबंाट टंुगो लगाउर्न”े । 

मममि : २०७४/०१/०८ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कैलाली िन्सार कायाशलय,  कैलाली । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयले प्रकाक्तर्ि गरेको सूचर्ना िथा सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलयको िेिसाइटमा 
राक्तखएको सूचर्नामा उल्लेख गररएको बैंक देक्तख बाहेक अन्य बैंकबाट राजस्ि दाक्तखला गरर पेर् 
गररएको ररिपूिशकको मार्नी छर्नौट प्रकृयामा समािेर् गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र सूचर्ना िथा बोलपत्र कागजािमा उल्लेख िए बमोक्तजम त्यहीबंाट टंुगो लगाउर्न”े । 

मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

kz' pTkfbg lgb]{zgfno,  nlntk'/ . 

राय माग गररएको मबषय : 

sfof{noaf6 t/n gfO{6\f]hg sG6]g/, db/sG6]g/, P cfO{ /]kmL, ;]lG;ª ug vl/b ;DaGwL af]nkq 

cfjxfg ePsf]df Manufacturer Authorization Letter Company n] b'O{ j6f Supplier nfO{ 

lbPsf] v08df s] ug]{ <  

राय परामर्श : 
æ;fj{hlgs lgsfon] af]nkq ;fy Bidder n] pTkfbs sDkgLaf6 Manufacturer Authorization 

Letter lng] / k]z ug]{ ;DaGwdf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod @%-#_ df Joj:yf 

ePsf]n] ;f]xL cg';f/ ;DalGwt lgsfon] g} Plsg u/L lg0f{o ug{'kg]{ Æ . 



मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला समन्िय समममिको कायाशलय, क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

स्थामर्नय स्िायत्त र्ासर्न ऐर्न अर्नसुार बोलपत्र िापिको दस्िरु यस कायाशलयको आन्िररक आय 
खािामा दाक्तखला र्निई र्नेपाल सरकारको केन्िीय राजस्ि खािामा दाक्तखला िएकोले (सूचर्नामा 
उल्लेख र्निएको अिस्थामा) उि बोलपत्रलाई सूचर्नाका र्िश अर्नकुुल अथाशिे् ग्राह्य बोलपत्र मान्न 
ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना (संर्ोमधि सूचर्नामा समेि) मा उल्लेख िए िन्दा अन्य खािामा 
दाक्तखला िएको रकमलाई मान्यिा ददर्न र्नममल्र्न”े । 

मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, खोटाङ । 

राय माग गररएको मबषय : 

सबै िन्दा कम कबोल गरे्न बोलपत्रदािाको बोलपत्रको मान्य अिमध १२० आिश्यक परे्नमा ११९ 
ददर्न मात्र पगेुकोले १ ददर्न कम िएको बोलपत्रलाई सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा 
२३(२) (ग) बमोक्तजम मूल्यािर्नको लामग छर्नौट गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्न े?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) मा स्पि व्यिस्था िएकोले थप राय प्रदार्न 
गर्नश आिश्यक र्नदेक्तखएको” । 



मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

lhNnf ;dGjo ;ldltsf] sfof{no, wflbª  . 

राय माग गररएको मबषय : 

cfbz{ SofDk; uh'/Lsf] ejg -7]Ssf g+= EOI/AADARSHA/BLDB/DHADING/01/073/74) 

lgdf{0f sfo{sf] af]nkq cfJxfgsf] ;"rgf hf/L ePsf]df ;f] cjlwdf /fh:j;d]t a}+sdfkm{t 

hDdf x'g g;s]sf]n] sfof{non] /l;b g+=!!&*, ldlt @)&#.!@.!^ af6 af]nkq b:t'/ e-

bidding k|of]hgsf] nflu eGg] Joxf]/f ;d]t v'nfO{ ?=%))). sf] gubL /l;b Sivako/Basnet 

JV sf] gfddf hf/L ul/Psf]df ;f]L /l;b ;+nUg /flv Online Bidding dfkm{t k]z ul/Psf] 

pQm af]nkqbftfsf] af]nkqsf] Online Technical Evaluation ug{ k|fljlws sl7gfO{ ePsf] . 

राय परामर्श : 
æaf]nkq ;"rgf tyf sfuhftdf e-submission ubf{ af]nkq vl/b jfktsf] /sd gubdf bflvnf 

ug{ ;lsg] Joj:yf ePsf] tyf :yflgo tx sfof{Gjogsf] ljz]if kl/l:ylt tyf ;+s|d0fsflng cj:yf 

ePsf]n] of] k6ssf] nflu dfq pQm af]nkqdf e-submission ubf{ af]nkq vl/b jfktsf] /sd 

gubdf a'emfPsf] gubL /l;b k]z u/]sf] cj:yfdf klg ;f] /l;bnfO{ dfGotf lbg]Æ . 

मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

pQ/–blIf0f Jofkfl/s dfu{ lj:tf/ cfof]hgf , nlntk'/  . 

राय माग गररएको मबषय : 

Electronic submission ljlwaf6 k|fKt af]nkqsf] l/tk"j{s k|fKt k|fljlws af]nkqnfO{ vf]nL d'r'Nsf 

;d]t u/L d"NofÍg ubf{ ;f] af]nkqbftf k|fljlws af]nkqdf Qualified ePsf] tyf ;f]xL 

af]nkqbftfsf] Price Bid d"NofÍg ubf{ k|fljlws af]nkq;fy k|fKt Modification Letter df 

pNn]lvt 5'6 (Discount) nfO{ d"NofÍg k|s[ofdf ;dfj]z ug]{ jf gug]{ <  

राय परामर्श : 

æ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod #! ª df :ki6 Joj:yf ePsf]n] ;f] ;DaGwdf yk /fo 

k|bfg ug{ cfjZos gb]lvPsf]Æ  . 



मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मसंचाई िथा जलश्रोि व्यिस्थापर्न आयोजर्ना, लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ३५ र सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम 
८० मा आमथशक प्रस्िाि मूल्यािर्न गरे्न सम्बन्धी प्रािधार्न िएिा आमथशक प्रस्िाि, प्राविमधक प्रस्िाि र 
Terms of reference सँग िालमेल र्नममलेमा के गरे्न िने्न उल्लेख र्नगरेकोले आमथशक प्रस्िाि 
मूल्यािर्न गरे्न क्रममा विविधा उत्पन्न िएको। 

राय परामर्श : 

“Request for Proposal उल्लेख िएका प्रस्िाि मूल्यािर्नका आधारहरु िथा Terms of reference 
बमोक्तजम िहाँ आयोजर्नाबाटै मर्नणशय हरु्न” । 

मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

विद्यिु विकास वििाग,  काठमािौं  । 

राय माग गररएको मबषय : 

वििागबाट Helicopter को सट्टा porter बाट गररर्न ेढुिार्नीले र्नमिजामा कुरै्न फरक र्नपारे्न िएकोले 
यसलाई सार्नामिर्ना फरकको रुपमा मलई प्रस्िािलाई सारििूरुपमा प्रिािग्राही प्रस्िाि (बोलपत्र) 
माने्न वक सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोक्तजम कागजाि र्निएको िमर्न 
ऐर्नको दफा २६ (१) (क) बमोक्तजम खररद कारिाही रद्द गर्नश विविधा िएको। 

राय परामर्श : 

“सामाग्री मर्नधाशररि समय र गणुस्िरमा पगु्र्ने समुर्नक्तश्चिाको समेि विश्लषेण गरी िहाँ वििागबाटै मर्नणशय 
हरु्न” । 



मममि : २०७४/०१/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय अमिलेखालय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

मर्नमाशिा कम्पर्नीसँग दिैु बोलपत्रदािालाई आमधकाररकिाको पत्र ददएको हो िा होइर्न िने्न जार्नकारी 
ईमेल माफश ि माग गररएकोमा Royal Studio Good Sales लाई पवहले आमधकाररिाको पत्र ददइएको 
र रावष्ट्रय अमिलेखालयको हालको खररद कायशको लामग Royal Studio Good Sales लाई रै्न 
आमधकाररिा समुर्नक्तश्चि गररददएको िने्न आर्यको ईमेल प्राप्त िएको िर उि ईमेलमा Shree Batuk 

Bhairav Suppliers लाई ददएको आमधकाररिाको विषयमा मौर्न रहेकोले मर्नणशयमा विविधा िएको । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक मर्नकायले बोलपत्र साथ Bidder ले उत्पादक कम्पर्नीबाट Manufacturer 

Authorization Letter मलर्ने र पेर् गरे्न सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम 
२५(३) मा व्यिस्था िएकोले सोही अर्नसुार सम्बक्तन्धि मर्नकायले रै्न एवकर्न गर्नुशपरे्न ” । 

मममि : २०७४/०१/२० 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना,  र्क्यािलरी, मसहंदरबार  । 

राय माग गररएको मबषय : 

िोवकएको अिमध मित्र मबक्री िएको ७ थार्न बोलपत्र मध्ये जम्मा ४ थार्न बोलपत्र दिाश िई यस 
र्क्यािलरीमा गदठर्न खोलिुा समममि िथा उपक्तस्थि बोलपत्रदािा िा प्रमिमर्नमधहरुको रोहिरमा खोलिुा 
गररएकोमा खोलिुा िएका बोलपत्रहरुलाई मूल्यािर्न समममिबाट पररक्षण गरे्न क्रममा बोलपत्र 
आव्हार्नको सूचर्ना िथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उल्लेक्तखि र्िश एिं प्रािधार्न बमोक्तजम 
दार्नाघाँस आपूमिशको अर्निुिपत्र पेर् र्नगरे्न रकमको वहसािले िलुर्नात्मक रुपमा अन्िरात्मक घवट 
दररेट कबोल गरे्न बोलपत्रदािा िा बोलपत्र आव्हार्नको सूचर्ना िथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा 
उल्लेक्तखि र्िश एिं प्रचमलि सािशजमर्नक खररद ऐर्न र मर्नयम अर्नसुार रीि पूिशकको बोलपत्र पेर् गरे्न 
रकमको वहसािले बढी दररेट कबोल गरे्न बोलपत्रदािाको बोलपत्र स्िीकृमिको लामग मसफाररस गरे्न 
िने्न बारे विविधा िएको । 



राय परामर्श : 

“बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरे्न दावयत्ि सािशजमर्नक मर्नकायकै िएको हुँदा प्रस्ििु रार्र्न खररदको 
मूल्यािर्न सम्बन्धमा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ८९ (५) लाई दृविगि गरी 
सो अर्नसुार पररक्षण र मूल्यािर्न गरी एवकर्न गर्नश उपयिु हरु्ने” । 

मममि : २०७४/०१/२१ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

पर् ुविज्ञार्न, पर् ुक्तचवकत्सा र मत्स्य विज्ञार्न संकाय, िीर्नको कायाशलय, क्तचििर्न । 

राय माग गररएको मबषय : 

केही बोलपत्रहरु िा एउटा मात्र बोलपत्र सारििू रुपमा प्रिािग्राही िएको कारणले मात्र बोलपत्र 
अस्िीकृि गर्नश िा परु्न बोलपत्र आव्हार्न गर्नश सवकर्न े छैर्न िने्न उल्लेख िएको िएिा पमर्न सो 
बोलपत्रको स्िीकृिी मर्नयमार्नसुार कृवष िथा िर्न विज्ञार्न विश्वविद्यालयबाट हरु्नपुरे्न िएकोले एउटा 
मात्र बोलपत्र प्राप्त हुँदा सो बोलपत्र खोल्र्न सवकर्ने हो िा होइर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २ को (ख)(२) मा पररिावषि सािशजमर्नक मर्नकायहरुले 
सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ अमर्निायश रुपमा पालर्ना गर्नुशपरे्न हुँदा सोही ऐर्नको दफा २६ मा यस 
बारे स्पि उल्लेख िएको देक्तखएकोले थप राय आिश्यक र्नपरे्न” । 

मममि : २०७४/०१/२१ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल विद्यिु प्रामधकरण,प्रधार्न कायाशलय, काठमाण्िौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

र्नेपाल विद्यिु प्रामधकरणको हकमा पन्र प्रमिर्ििन्दा मामथको िेररएर्र्न आदेर् जारी गर्नुशपदाश 
सञ्चालक समममि िा संस्था प्रमखु (कायशकारी मर्नदेर्क) मध्ये कसले सो अमधकार प्रयोग गरे्न हो?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ मा स्पि व्यिस्था िएकोले थप राय प्रदार्न गरररहर्न ुर्नपरे्न” । 



मममि : २०७४/०१/२९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाली सेर्ना देिीदल गण,  रुकुम । 

राय माग गररएको मबषय : 

घरेल ुिथा सार्ना उद्योग विकास समममि, दैलेख मल्ल कन्स्ट्रर्क्सर्न फमश सम्मिे् २०४८ साउर्न २२ 
गिे प्राइिेट फमश रक्तजिर गरर प्रमाण प्रत्र प्राप्त िएकोमा उि कायाशलय बाट मममि 
२०५९।१०।२ को मर्नणशय अर्नसुार सािवक उद्देश्यमा रार्र्न सम्बन्धी ठेक्का पट्टा गरे्न थप गररएको 
िर घरेल ुिथा सार्ना उद्योग विकास समममिबाट कारोबार थप गररएको पत्र पेर् र्नगरेको हुँदा मर्नजले 
िोलपत्रसाथ कारोबार थपको पत्र पेर् गर्नुश परे्न िा र्नपरे्न । 

राय परामर्श : 

“संलग्र्न कागजािलाई दृविगि गदाश मल्ल कन्स्ट्रर्क्सर्नको र्नाममा िोलपत्र प्रवक्रयामा सहिामग िएको 
देक्तखएको र बोलपत्रदािाले पेर् गरेको आन्िररक राजश्व कायाशलयको कर चिुा प्रमाण पत्र र 
आन्िररक राजस्ि वििागको स्थायी लेखा र्नम्बर र मूल्य अमिबवृि कर प्रमाण पत्रको प्रमिमलवपमा 
मल्ल कन्स्ट्रर्क्सर्न एण्ि सप्लायसश उल्लेख िएको सन्दिशमा यसरी कम्पर्नी दिाश गरे्न, प्रमाणपत्र ददर्न,े 

र्नाम िथा उदेश्य संर्ोधर्न र थप घट गरे्न मर्नकायहरुसंग िास्िविकिा एवकर्न गरी सािशजमर्नक खररद 
ऐर्न २०६३ को दफा २३ र २५ अर्नसुार बोलपत्र पररक्षण र मूल्यािर्न गरी सािशजमर्नक मर्नकायले 
रै्न एवकर्न गर्नश उपयूि हरु्न”े । 

मममि : २०७४/०२/०२ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नेपाल विज्ञार्न िथा प्रविमध प्रज्ञा प्रमिष्ठार्न, केन्िीय कायाशलय,  लमलिपरु । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ दफा २६ (१) (ख) मा न्यूर्निम मूल्याविि सारििू रुपमा 
प्रिािग्रावह बोलपत्रको बोलअंक लागि अर्नमुार्न िन्दा सारििू रुपमा बवढ िएमा बोलपत्र अस्िीकृि 
गर्नुशपरे्न िने्न िएकोले खररद गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“स्पि िएको विषयमा थप राय आिश्यक र्नपरे्न” । 



मममि : २०७४/०२/०३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

e/tk'/ dxfgu/kflnsf,  lrtjg . 

राय माग गररएको मबषय : 

kqfg';f/ Construction of Road from Milan Chowk-Ratapur-Purnmachowk road section 

black topped lgdf{0f sfo{sf]nflu Ps dfq lgdf{0f Joj;foL cflzif–cg]:6 h]=eL=n] e-bidding 

dfkm{t Ps dfq af]nkq k]z ul/Psf] lgdf{0f Joj;foL eligible b]lvG5 ;fy} k]z ug{' kg]{ 

qualification document ;d]t k]z u/]sf] b]lvG5 t/ ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL ;+zf]wg;lxt 

@)&# sf] bkmf #! ª -@_ df pNn]v eP adf]lhd x'g'kg]{ cfly{s / k|fljlws 5'§f5'§} k|:tfj k]z 

gePsf] x'Fbf l;w} /2 ul/ k'g af]nkq k|sfzg ubf{ lgdf{0f Joj;foLn] sfof{nosf] q'6L cf}NofO{ ph'/ 

afh'/ u/]df s] x'g] l4ljwf kg{ uPsf]] .  

राय परामर्श : 

æpQm ljifodf /fo k|bfg ug{ cfjZos gb]lvPsf]Æ. 

मममि : २०७४/०२/०३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

खार्नेपार्नी िथा सरसफाई मिमिजर्न कायाशलय,  झापा । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलय अन्िगशि संचामलि लखर्नपरु सहलगार्नी खार्नेपार्नी िथा सरसफाई आयोजर्ना (Contract ID-

WSSDO.JHAPA 01-073-74, Tender issued on 06-03-2017 00:00) को बोलपत्र मूल्यािर्न गरे्न 
Self Declaration Letter, कम्पर्नी दिाशको प्रमाणपत्र, मर्नमाशण व्यिसाय दिाशको इजाजिपत्र िथा सोको 
र्निीकरण, स्थार्नीय लेखा रं्न. (PAN) दिाश प्रमाणपत्र लगायिका कागजािहरु पेर् र्निएकोले 
बोलपत्रको प्राविमधक मूल्यािर्न गर्नश ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ र दफा २५ बमोक्तजम िहाँ कायाशलयबाटै बोलपत्र 
मूल्यािर्न गर्नुशहरु्न” 



मममि : २०७४/०२/१४ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

मिमिजर्न सिक कायाशलय, र्निुाकोट । 

राय माग गररएको मबषय : 

कायाशलयबाट आव्हार्न गररएको एउटा बहबुवषशय ठेक्कामा िाग मलएका बोलपत्रदािाहरु मध्ये िीर्न 
िटा कम्पर्नीहरुले संयिु उपक्रम गरी िाग मलएको एउटा J.V. बोलपत्रदािाको िीर्न िटा Partner 
हरु मध्ये एउटा Partner (.....Construction Compnay (P).Ltd.) ले पेर् गरेको Power of Attorney 

Letter को व्यहोरामा उि कम्पर्नीको िीर्न जर्ना Board of Director हरु मध्ये एउटा Director लाई 
Power of Attorney ददएको देक्तखयो िर Power of Attorney Letter को Specimen Signature लेखेको 
ठाउँमा िथा Bid Document को अन्य कागजािमा उि कम्पर्नीको अको Director ले सही गरेको 
देक्तखएको हरु्नाले उि लाई मान्यिा ददई उि Power of Attorney Letter संयिु उपक्रमबाट िाग 
मलएको बोलपत्रदािालाई सारििुरुपमा प्रिािग्राही मान्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?   

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २३ को बोलपत्र पररक्षणमा यी विषयहरु स्पि रै्न 
रहेकोले थप राय प्रदार्न गर्नश आिश्यक र्नदेक्तखएको” 

मममि : २०७४/०२/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

खाँदिारी र्नगरपामलका, सङखिुासिा । 

राय माग गररएको मबषय : 

सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम १२० (३) अर्नसुार १ पटक उि आयोजर्नाको 
म्याद थप िएको र दाश्रो पटक म्याद थपको लामग मर्नमाशण व्यिसायीले मर्निेदर्न ददएको िर सो 
अिमध २०७२ संमसर देक्तख २०७३ आषाढ २४ गिे सम्मको म्याद हरु्न र्नसकेको कारण हाल 
ििुार्नी हरु्न र्नसकेको, हाल सम्ममा ३ जर्ना कायशकारी अमधकृि पररििशर्न िै सकेको अिस्थामा र 
मर्नमाशण व्यिसायीले आफूले गरेको कामको ििुार्नी माग दावि गरेको सम्दिशमा हाल कायशरि 
कायशकारी अमधकृिले उि अिमधको म्याद थप गरे्न र ििुार्नी गर्नश कारू्नर्नि ममल्छ िा ममल्दैर्न ?  



राय परामर्श : 

“म्याद थप र ििुार्नी गरे्न विषय सम्झौिासँग सम्बक्तन्धि िएको हुँदा सम्झौिा अर्नसुार कायाशन्ियर्न 
गर्नश थप राय आिश्यक र्नपरे्न” 

मममि : २०७४/०२/१७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

a'6jn pk–dxfgukflnsf, a'6jn . 

राय माग गररएको मबषय : 

af]nkq vf]Ng] d'r'Nsfdf pNn]v gePsf] $Ü Discount Offer nfO{ Consider gul/ af]nkq :jLs[t 

ug{ bft[ lgsfoaf6 lgb]{zg ePsf] Dicount Offer nfO{ ;dfj]z gubf{ n=O{=eGbf a9L x'g hfg] 

b]lvPsf] ;fy} Discount Offer nfO{ ;dfj]z gubf{ hg;xeflutfsf] c+z ;d]t a9\g hfg] ;xeflutf 

h'6fpg sl7g x'g hfg] ePsf] .  

राय परामर्श : 

æ-!_  ljZj a}+ssf] vl/b lgb]{lzsf cg';f/ x'g] vl/bdf ;f]xL cg';f/ ug]{Æ 

æ-@_  bft[ lgsfosf] lgb]{lzsfdf pNn]v gePsf s'/fx? ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf ^& -!_   
-v_ adf]lhd x'g]Æ. 

 

मममि : २०७४/०२/२३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला प्राविमधक कायाशलय, सलाशही । 

राय माग गररएको मबषय : 

मछमेवक क्तजल्लामा चाल ु आ.ि.मा दररेट कायम गररएकोमा सो दररेटलाई मध्यर्नजर राख्दै र 
सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली २०६४ मा श्रममकहरुको ज्यालाको सम्बन्धमा संसोधर्नमा स्पि 
व्यिस्था र्निएको समयार्नकुुल कायश गर्नशमा सहजिाको लागी दररेट पररमाजशर्न गर्नुशपरे्न िएकोले । 

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६४ को मर्नयम १४८ (४) बमोक्तजम मर्नधाशररि दररेटको सूचर्ना 
सम्बक्तन्धि प्रमखु क्तजल्ला अमधकारीले आफ्र्नो क्तजल्लामित्रका सबै कायाशलयहरुमा पठाई सो को जर्नाउ 



मात्र सािशजमर्नक खररद अर्नगुमर्न कायाशलयमा पठाउर्न ु परे्न व्यिस्था िएको िर यस कायाशलयको 
सहममि मलर्न ुपरे्न व्यिस्था र्निएकोले सोही अर्नसुार कायाशन्ियर्न गरे्न” । 

मममि : २०७४/०२/२३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

g]kfn cfon lgud lnld6]8, sf7df8f}+ . 

राय माग गररएको मबषय : 

g]kfn /fi6« a}+s af6 dfGotf k|fKt “s” ju{sf] sdl;{on a}+saf6 sfp06/ Uof/]G6L gePsf] lj8 j08 

;+nUg u/L k]z ug M/S Skytech Engineers Pvt.Ltd af]nkqdf pNn]lvt !@ s]=Pn sf] Aircraft  

Refueller Supply and fabrication package sf] $ yfg Fabricaton tyf Supply ug{ lgh 

Technically Qualified P+j Reliable Company ePsf] b]lvPsf] x'gfn] lghsf] 6]08/ k|:tfj Bid 

Bond sf] Counter Guarentee dfu u/L Final Evaluation Process df ;dfj]z ug{ ldNg] jf 

gldNg]] . 

राय परामर्श : 

æ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^$ sf] lgod %# -$_ df ljb]zL a}+sn] hf/L u/]sf] af]nkq hdfgt g]kfn 

leqsf] jfl0fHo a}+sn] k|lt–k|Tofe"lt -sfpG6/ Uof/]G6L_ u/]sf] x'g' kg]{5 eGg] :ki6 pNn]v ePsf]n] 

yk /fosf] cfjZos gkg]{ ToxLaf6 d"NofÍg ug]{Æ 

मममि : २०७४/०२/२९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

रावष्ट्रय सिकिाश केन्ि, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

कम्प्यटुर, ल्याप्टप खररद सम्बन्धी यस केन्िबाट प्रकाक्तर्ि सूचर्नामा मसलबन्दी दरिाउपत्र यस 
केन्िमा बझुाउर्न ुपरे्नछ िर्नी उल्लेख िएकोमा यस केन्िमा दरिाउपत्र खररद एिं मबवक्रको लामग 
केन्िको आमथशक प्रर्ासर्न र्ाखामा खररद एिं मबक्री खािा राक्तखएको र दरिाउपत्रको फाराम खररद 
किाशहरुलाई मसलबन्दी दरिाउपत्र आमथशक प्रर्ासर्न र्ाखामा दिाश गराउर्न मौक्तखक जार्नकारी 
गराइएकोमा आमथशक प्रर्ासर्न र्ाखामा खररद एिं मबवक्र खािा राक्तखएको र दरिाउपत्रको फाराम 
खररद किाशहरुलाई मसलबन्दी दरिाउपत्र आमथशक प्रर्ासर्न र्ाखामा दिाश गराउर्न मौक्तखक जार्नकारी 
गराइएको सन्दिशमा ३ िटा मसलबन्दी दरिाउपत्रहरु आमथशक प्रर्ासर्न र्ाखामा समय समेि जर्नाई 
दिाश िई दिाश वकिाब बन्द िएको र  एउटा मसलबन्दी दरिाउपत्र मूल दिाशमा समय र्नजर्नाई दिाश 



िएको देक्तखएकोले मूल दिाश वकिाबमा दिाश िएको मसलबन्दी दरिाउपत्रलाई ररिपूिशक दिाश िएको 
मान्न सवकर्न ेिा र्नसवकर्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा २२ मा बोलपत्र पेर् गरे्न अक्तन्िम मममि र समय समाप्त 
िएको लगिै सोवह ददर्न बोलपत्र सम्बन्धी कागजािमा उक्तल्लक्तखि समय र स्थार्नमा सािशजमर्नक 
मर्नकायले िोवकए बमोक्तजम बोलपत्र खोल्र्न ुपरे्न स्पि उल्लेख िएको हुँदा सो िन्दा विपरीि हरु्ने गरी 
अन्य ददर्न बोलपत्र खोल्र्न सर्क्र्ने व्यिस्था र्नदेक्तखएको र यस प्रकारको क्तस्थिी दोहोररर्न र्नददर्ने िफश  
पमर्न सजकिा आिश्यक देक्तखएको” । 

मममि : २०७४/०२/२९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

सखुीपरु र्नगर कायशपामलकाको कायाशलय, मसराहा । 

राय माग गररएको मबषय : 

E-Bidding माफश ि बोलपत्र पेर् गदाश समग्र Bidding Document पेर् गर्नुशपरे्न िा BOQ मात्र पेर् 
गदाश हरु्ने िने्न विषयमा यवकर्न हरु्न र्नसवकएको । 

राय परामर्श : 

“बोलपत्र प्रकृयामा सहिामग िएपमछ प्रकृया र्नटुवङ्गए सम्म, त्यसमा आिि रवह रहर्नपुरे्न क्तजम्मेिारी र 
दावयत्ि बोलपत्रदािाको पमर्न रहन्छ िसथश कायाशलयले माग गरेको कागजाि पेर् र्नगर्नुश िर्नकेो 
सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६२ अर्नसुार बोलपत्रदािा िा प्रस्िािदािाको आचरण 
विपरीि कायश हरु्ने स्मरण गराउँदै अक्तन्िम पटक मर्नक्तश्चि समय अिमध िोकेर Hard Copy माग गरे्न 
ित्पश्चाि पमर्न प्राप्त र्निए आिश्यक कारिाही गर्नश उपयिु हरु्न”े 

मममि : २०७४/०२/२९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कृवष विकास बैंक मलममटेि, मखु्य कायाशलय, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

यस कायाशलयबाट बोलपत्रदािा राजेन्ि–के.एस.जे.मि. धर्नगिी–२ कैलालीको Specific Construction 

Experience र्नपगु िएको जार्नकारी ददएकोमा त्यस जे.मि.फमशले परु्न पत्र लेक्तख र्नेपालको प्रचमलि 



सािशजमर्नक खररद ऐर्न िथा विमर्नयमािली मिुाविक संयिु उपक्रमको हकमा अर्निुि गणर्ना गदाश 
जे.मि.पाटशर्नरको जे.मि. Aggrement को र्ेयरको आधारमा र्निै प्रत्येक जे.मि.पाटशर्नरको 
जे.मि.र्येर जमिसकैु िए पमर्न कायश अर्निुि पूरै गणर्ना हरु्ने प्रि व्यिस्था िएको िने्न क्तजवकर 
रहेकोमा र्नेपालको प्रचमलि सािशजमर्नक खररद ऐर्न िथा विमर्नयमािलीमा त्यस्िो व्यिस्था रहेको 
र्नदेक्तखएको। 

राय परामर्श : 

१)  उि बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि  (Bidding Document) यस कायाशलयबाट जारी 
गररएको Standard Bidding Document बमोक्तजम र्नरहेकोले सो सम्बन्धमा यस कायाशलयबाट 
राय प्रदार्न गर्नश र्नसवकर्ने । 

२) बोलपत्र सम्बन्धी कागजाि ियार गदाश सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ िथा Standard 

Bidding Document बमोक्तजम गर्नश ध्यार्न आकषशण गराइन्छ । 

मममि : २०७४/०२/२९ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

के्षत्रीय अर्नगुमर्न िथा सपुरीिेक्षण कायाशलय, पोखरा । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्रदािाले e-GPII प्रकृयामा अन्य कागजािहरुसँगै पेर् गरेको Bid Bond Gurantee दठक 
देक्तखएको अिस्थामा सम्बक्तन्धि बैंक िा कायाशलय स्ियंिारा बैंक ग्यारेन्टी दठक/बेठीक प्रमाक्तणि 
गरी परु्नः अगामि बढर्न ेव्यिस्था हरु्न सर्क्र्ने िा र्नसर्क्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बैंक ग्यारेन्टी सम्बन्धी वििरण गलि प्रिृिी गरेको कारणबाट सम्बक्तन्धि बैंकले Bank Gurantee 

Verification गर्नश अस्िीकृि गररसकेको अिस्था देक्तखएकोले थप राय आिश्यक र्नपरे्न” । 



मममि : २०७४/०३/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

क्तजल्ला समन्िय समममिको कायाशलय, रुपन्देही  । 

राय माग गररएको मबषय : 

रायमाझी जगदम्बा र्नरमसंह संयिु उपक्रम जे.मि.लाई कालोसूक्तचमा राख्न र्नममल्र्न े िमर्न सम्मामर्नि 
सिोच्च अदालिमा विचारामधर्नमा रहेकोले कालोसूक्तचमा रहेको मान्न र्नहरु्न े हुँदा रायमाझी/प्रददप 
जे.मि.ले खररद कायश गरे्न हक छ िर्नी मर्निेदर्न पेर् गरेकोले मर्नजको मर्निेदर्न उत्प्रषेण अदालिको 
अिहेलर्नामा हुदैँ सम्मको सजाय िथा कारिाही गरर पाउँ िमर्न सिोच्च अदालिमा पठाएको मर्निेदर्न 
पत्र, ०७३-AP-०४३८ सिोच्च अदालिको अिहेलर्नमा मदु्दाको फोटोकपीहरु यसै साथ संलग्र्न गरी 
पठाइएको व्यहोरा अर्नरुोध िर्नी यस पररप्रके्ष्यमा रायमाझी/प्रददप जे.मि.सँग सम्झौिा गरी खररद 
कायश अगामि बढाउर्न विविधा उत्पन्न िएकोले सम्झौिा गर्नश ममल्र्न ेिा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद ऐर्न, २०६३ को दफा ६३ बमोक्तजम कालोसूक्तचमा रहेका फमशको वििरण यस 
कायाशलयको website मा रहेको िथा सम्मामर्नि सिोच्च अदालिले ददएको आदेर्को व्याख्या यस 
कायाशलयबाट हरु्न र्नसर्क्र्न”े । 

मममि : २०७४/०३/०५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

lhNnf ;dGjo ;ldltsf] sfof{no, l;/xf . 

राय माग गररएको मबषय : 

ljw'tLs/0fsf] nflu 6«fG;km/d/ vl/b sfo{sf] nflu ^ j6f af]nkq k]z ePsf]df g]kfn Os/ft 

OlGhlgol/u+ sDkgL k|f=ln=n] k]z u/]sf] af]nkqdf sfof{non] pknAw u/fPsf] Bidding Document 

df ;xL 5fk ePsf] t/ BOQ df Rate pNn]v gu/L pQm sDkgL k|f=ln=n] cfkm\gf] Letter Pad df 

af]nkq kmf/fddf pNn]lvt :k]lzlkms]zg cg';f/sf] ljw'tLo ;fdu|Lx? tn pNn]lvt d"Nofdf 

pknAw u/fpg d+h'/ 5' egL vl/b ul/g] dfn;fdfgsf] d"No ljj/0f (Price Schedule for Goods) 

pNn]v u/L k]z u/]sf]df pQm af]nkqnfO{ l/tk"j{s ePsf] dfGotf lbg] jf glbg] <  



राय परामर्श : 
æaf]nkq sfuhftdf pNn]lvt d"No ljj/0f (Price Schedule for Goods) s} ;dfg 9fFrfdf 

sDkgLs} n]6/ Kof8df tof/ u/L pQm Joxf]/f ;lxt af]nkq sfuhft k]z ubf{ v]l/ g} ;lx5fk u/L 

;Fu} k]z u/]sf] cj:yf xf] eg] d"NofÍg k|s[ofdf nfg jfwf gx'g]Æ 

 

मममि : २०७४/०३/०७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

lhNnf k|x/L sfof{no, dsjfgk'/ . 

राय माग गररएको मबषय : 

;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf @# pkbkmf -@_ -u_ adf]lhd af]nkq ;fy hdfgt k]z 

ug{' kg]{ eP af]nkq ;DaGwL sfuhftdf pNn]v eP adf]lhdsf] lsl;d, cjwL / /sdsf] 

hdfgt ;+nUg eP jf gePsf] kl/If0f ug{'kg]{5 eGg] Joxf]/f ;fy} cg'udg sfof{non] tof/ 

u/]sf] ?=la; nfv b]lv ?=b'O{ s/f]8 ?k}of ;Ddsf ] SBD k |of]u u/L o; sfof{noaf6 tof/ 

ul/Psf] SBD sf] ITB sf] clause 12 df Section 4 df pknAw u/fOPsf ] Bidding forms 

adf]lhd "The forms must be completed without any alternations to the text and no 

substitutes shall be accepted.All Blank spaces shall be filled in with the information 

requested and as required in the BDS eGg] Joxf]/fx?sf] cWoog ljZn]if0f ubf{ lza ;xf/f 

h]=eL=sf] af]nkqsf] nflu k]z u/]sf] l;naGbL af]nkqdf af]nkqbftfnfO{ lbO{Psf] lgb]{zg 

(ITB) sf] af]nkq k'l:tsfsf ] Bidding forms df lbO{Psf] Letter of Bid df "The Bidder 

must accomplish the letter of Bids in its letterhead clearly showing the Bidder's 

complete name and address" pNn]v eP adf]lhd lgh lgdf{0f Joj;foLn] Letter of Bid k]z 

gu/]sf]÷ge/]sf] x'gfn]] . 

राय परामर्श : 

æ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf @# (@)-u_ tyf o; sfof{nodf hf/L ul/Psf] SBD df 

;f] ;DaGwdf :ki6 Joj:yf ePsf]n] yk /fo cfjZos gb]lvPsf]Æ .  



मममि : २०७४/०३/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldlt, zfvf sfof{no, hfh/sf]6 . 

राय माग गररएको मबषय : 

sfof{no ejg lgdf{0fsf nflu tf]lsPsf] ;dodf zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{0f ljefu 

l8lehg sfof{nosf] E-Procurement Portal df kg]{ cfPsf af]nkqx?sf] xfn d"NofÍg ug]{ 

qmddf v8\sf lgdf{0f ;]jf, lr;fkfgL–)#, afFs] / dNn sG:6«S;g, gf/fo0f g=kf=)@, b}n]vn] 

E-Bid Submission ubf{ k|fljlws k|:tfjdf v8\sf lgdf{0f ;]jf afFs]n] Modification Latter 

df BOQ sf] g++=@ k]z u/]sf] b]lvof] / dNn sG:6«S;g, gf/fo0f g=kf=)@, b}n]vn] Discount 

Latter df * k|ltzt Discount Offer k]z u/]sf] b]lvof] t/ ;fj{hlgs vl/b P]g tyf 

lgodfjnL cg';f/ k|fljlws k|:tfjdf geO{ cfly{s k|:tfjdf Modification Latter / BOQ 

pNn]v x'g'kg]{df ;f] gePsf]n] pQm kmd{x?sf] k|fljlws k|:tfj ;f/e"t?kdf k|efju|fxL x'g], 

gx'g] <  

राय परामर्श : 
æk|fljlws d"NofÍgdf cfjZos gkg]{ sfuhft ;dfj]z ePs} sf/0fn] dfq k|fljlws d"NofÍg 

afwf gkg]{Æ . 

मममि : २०७४/०३/१३ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

कृष्णपरु gu/kflnsfsf] sfof{no, s~rgk'/ . 

राय माग गररएको मबषय : 
sfof{no lgdf{0f ug]{ sfo{sf] af]nkq vl/b ;DaGwL sf/jfxLdf ljB'tLo vl/b k|0ffnLaf6 dfq 

;xeflu x'g kfpg] ul/ Two Envelope System cwfl/t af]nkq ;"rgf k|sflzt ul/Psf]df 

Pp6f dfq af]nkq k]z ePsf]n] af]nkqbftfsf] k|fljlws k|:tfjsf] (Technical Proposal) 

d"NofÍg ubf{ Letter of Technical Bid sf] klxnf] kfgfdf csf]{ sfof{nosf] gfd n]vL 

;DalGwt af]nkqbftfsf] b:tvt / 5fk ePsf] / bf]>f] kfgfdf ;DalGwt bf]>f] kfgfdf 

af]nkqbftfsf] b:tvt / 5fk ePsf]n] pQm af]nkqsf] k"0f{tfsf] kl/If0fdf ;d:of k/]sf]] . 

राय परामर्श : 

æLetter of Technical Bid df ;DalGwt lgsfonfO{ ;+af]wg gu/L cGo lgsfonfO{ ;+af]wg 

u/]sf] cj:yfdf  ;f] Letter of Technical Bid nfO{ dfGotf lbg gldNg]Æ  



मममि : २०७४/०३/१५ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

र्नापी वििाग, काठमािौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

बोलपत्रबाट आपूमिश िएको Image Data सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ११५ 
बमोक्तजम मर्नरीक्षण गदाश समममिले एक पटक मर्नरीक्षण गरी प्रमििेदर्न पेर् गरी सकेको विषयमा परु्नः 
मर्नरीक्षण गर्नशका लामग कारू्नर्नमा स्पि व्यिस्था र्निएकोले मर्नरीक्षण गरे्न समममिले परु्नः मर्नरीक्षण गर्नश 
ममल्र्ने हो िा होइर्न ?  

राय परामर्श : 

“सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम ११५ मा मालसामार्नको मर्नरीक्षण िा परीक्षण 
सम्बन्धमा स्पि उल्लेख िएको हुँदा सोवह अर्नसुार सािशजमर्नक मर्नकायले रै्न एवकर्न गर्नश उपयिु हरु्न”े  

मममि : २०७४/०३/२६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

hn pTkGg k|sf]k Joj:yfkg ljefu, nlntk'/ . 

राय माग गररएको मबषय : 

Single Stage Two Envelope k|s[of4f/f af]nkq cfJxfg u/L Technical Bid vf]nL d"NofÍg 

k|s[of cufl8 a9fOPsf]df xfn cfly{s k|:tfjsf] nflu k|s[of cufl8 a9fpg Instruments 

Rejected by Bank instruments approved by bank for bid doc fee and Bid Surity fee 

Respectively eg]/ Status k|fKt ePsf ;DaGwdf g]kfn a}+sdf 5nkmn u/L ;Dks{ ubf{ 

Bank sf] Computer sf] website df lgdf{0f Joj;foLn] J/V u/L ef}r/ e/]sf]df Pp6f dfq 

Joj;foLsf] gfd blvPsf]n] Reject u/]sf] xf], System s} error x'g ;S5 eg]/ hjfkm k|fKt 

ePsf] t/ lgdf{0f Joj;foL ef}r/ J/V s} gfd e/]sf] k|df0f lghx?n] upload u/]sf] 

document af6 b]lv+bf pQm ;d:of ;dfwfgsf] nflu ;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nodf 

5nkmn u/L ;d:of ;dfwfg u/L lbg cg'/f]w ePsf]df o; ;DaGwdf g]kfn a}+s lnld6]8 bfª 

zfvfsf] k=;+=@&.*).@@# ldlt @)&$.)#.)( sf] kqdf lj8x?n] a}+sdf a'emfPsf] tyf E-

bidding ubf{ upload u/]sf] ef}r/ a}+ssf] clen]vdf b]lvPsf]n] E-bidding sf] k|s[of cufl8 

a9fpg cg'/f]w u/LPsf] ;fy} o;/L a}+sn] PPMO sf] e-procurement system df lj8x?sf] 

Bid Document Fee sf] ef}r/ Reject u/]sf] sf/0f pQm a}+sn] xfn cfP/ lj8/x?n] a}+sdf 



a'emfPsf] tyf E-bidding ubf{ upload u/]sf] ef}r/ a}+ssf] clen]vdf b]lvPsf] Joxf]/f pNn]v 

u/] tfklg e-procurement System df Financial Proposal vf]Ng] nufotsf yk vl/b k|s[of 

cufl8 a9fpg gldNg]< 

राय परामर्श : 
æo; sfof{noaf6 ;~rfngdf NofOPsf] ljB'tLo vl/b k|0ffnLdf s'g} ;d:of geO k|of]ustf{ 

jf clwsf/ k|fKt clwsf/Ln] k|0ffnLdf u/]sf] sfo{af6 x'g] ljifo tyf jfl0fHo a}+sx?;Fu ePsf] 

;dembf/Lkq (MOU) cg';f/ a}+lsË sfuhftsf] k/LIf0f u/L Accept jf Reject ug{] lhDd]jf/L 

a}+ss} /x]sfn] o; ljifodf yk af]nL /xg' gkg]{Æ  

 

मममि : २०७४/०३/२६ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

jL=kL=sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, w/fg . 
राय माग गररएको मबषय : 
High End Video Endoscopy System with ERCP vl/b ug{sf] nflu online af]nkq cfJxfg 

ul/Psf] af]nkq vf]Ng] clGtd lbgdf af]nkq vf]Nbf Bidder list df Himalayan Meditech 

Pvt.Ltd. sf] gfd b'O{ k6s b]lvPsf] t/ b'O{6} Bidding sf] Document ;dfg /x]sf]df Ps 

eGbf a9L k6s Bidding u/]sf] b]lvPsf]n] pQm Bidder nfO{ d"NofÍgdf ;dfj]z ug{ ;lsg] 

jf g;lsg] <  

राय परामर्श : 

æk|0ffnLsf] application server / database server lar communication ;d:of eO{ Ps} hgf 

k|of]ustf{af6 Pp6} af]nkqdf b'O{ k6s af]nkq k|fKt ePtfklg af]nkqx? ;dfg ePsf] 

cj:yfdf pQm af]nkq d"NofÍgdf ;dfj]z ug{ ;lsg]Æ  

मममि : २०७४/३/२७ 

राय परामर्श माग गरे्न मर्नकाय : 

चलक्तचत्र विकास बोिश, काठमाण्िौं । 

राय माग गररएको मबषय : 

ऐर्नमा आपूमिश गररर्ने मालसामार्न बोलपत्रदािा आफैले र्नबर्नाउर्ने िा उत्पादर्न र्नगरे्न िएमा त्यस्िो 
मालसामार्नको उत्पादकले बोलपत्रको लामग प्रस्िाि पेर् गरे्न, मालसामार्न आपूमिश गरे्न र जिार्न गरे्न 
सम्बन्धी अमधकार आफूलाई एक लौटीरुपमा ररि पिुशक प्रदार्न गरेको कुरा प्रमाक्तणि गरै्न कागजाि 



बोलपत्रदािाले पेर् गर्नुश परे्नछ” िने्न उल्लेख गरेको िर आमधकाररक विके्रिाबाट ददएको 
Mal(Manufacture Authorization Letter) मान्यिा ददर्न ममल्र्ने िा र्नममल्र्ने ?  

राय परामर्श : 

“बोलपत्र कागजािमा बोलपत्र साथ Manufacture Authorization Letter पेर् गर्नुश परे्न उल्लेख िएको 
अिस्थामा सािशजमर्नक खररद मर्नयमािली, २०६४ को मर्नयम २५ (३) आकक्तर्शि हरु्ने िएकोले थप 
राय आिश्यक र्नपरे्न” । 

 


