
सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ावलर्को 
र्ार्षवक रतिनेर् दि¸ २०७१ रतिस्ेुेस सबन्धी स सनािा 

 

सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ को दफा ६५ (१)(ङ) बमोजजम सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले 
र्र्वभिी आफूले सम्पादि गिेका कार्वहरु¸ अिगुमि वर्र्िण¸ िार् पिामर्व लगार्तका समस्र्ा ि सझुार् सहहत 
समेटी िेपाल सिकाि समक्ष र्ावर्वक प्रनतरे्दि प्रस्ततु गिुव पिे काििूी व्र्र्स्था छ । 

 र्स ैसन्दभवमा ममनत २०७१/०९/२५ गत ेर्कु्रर्ाि र्स कार्ावलर्का का.म.ु सचिर् श्री टंकमणण र्मावज्र्लेू 
सम्ममाििीर् प्रधािमन्री श्री सरु्ील कोइिालाज्र् ू समक्ष पााँिौ र्ावर्वक प्रनतरे्दि प्रस्ततु  
गिुवभर्ो । र्ावर्वक प्रनतरे्दि प्रस्ततु गदै का.म.ु सचिर्ज्र्लेू कार्ावलर्को काम¸ कतवव्र् ि अचधकािहरु ि भए 
गिेका कार्वहरु¸ वर्द्र्तुीर् खरिदको सिंालि ि व्र्र्स्थापिका साथै समस्र्ाको रुपमा िहेका सार्वजनिक 
निकार्को खरिद सम्बन्धी कमजोि क्षमता¸ जजम्मेर्ािी ि जर्ाफदेहहता र्हि िगिे प्रर्तृ्ती¸ सार्वजनिक 
खरिदको क्षेरमा उच्ि िेततृ्र्को उदामसिता ि िीजीक्षरेको कमजोि व्र्र्स्थापि ि व्र्र्सानर्क िनैतकता तथा 
सार्वजनिक निकार्हरुको कमजोि सगंठिात्मक क्षमता लगार्त दक्ष जिर्जततको कमजोि व्र्र्स्थापि जस्ता 
कुिाहरु अर्गत गिाउि ुहुिका साथै र्स्ता समस्र्ा समाधािकोलाचग िाजिनैतक प्रनतर्द्धता¸ सरु्ासि¸ वर्कास 
निमावणमा जोणखम न्र्नूिकिण¸ खरिद कार्वर्ाहीको समचूित व्र्र्स्थापि¸ आििणको पालिा िगिे उपि 
कार्वर्ाही¸ सार्वजनिक खरिद ऐि¸ निर्मको परिमाजवि जस्ता पक्षहरुमा सम्बोधि हुि सकेमा सार्वजनिक 
खरिदमा िहेका वर्धमाि समस्र्ा तथा िुिौनतहरुमा कमम आउिे कुिामा सम्माििीर् प्रधािमन्रीज्र् ू लाइव 
अर्गत गिाउि ुभर्ो । 

 सोही अर्सिमा र्ावर्वक प्रनतरे्दि ग्रहण गिुवहंुदै सम्माििीर् प्रधािमन्रीज्र्लेू सिकािको लक्ष्र् भिेको 
सरु्ासि िहेको ि र्सको लाचग भ्रस्टािाि निर्न्रण हुिपुिे¸ काििू भए पनि व्र्र्हािमा देणखिे गिी 
कार्ावन्र्र्िमा आउिपुिे¸ अिगुमि प्रकृर्ा फफतलो भएकोले र्सलाइव दह्रो फकमसमले लाग ुगिुव पिे¸ ठेतका 
पट्टामा देणखएको ममलोमतो ि हिलाससु्ती लाइव अवर्लम्र् निर्न्रण गिे व्र्र्स्था गिव̧  ठेतका पट्टाको 
मलू्र्ाङ्कनकि पद्धनतलाइव भिपदर ि वर्वसर्सनिर् बिाउिे ि सार्वजनिक खरिदको क्षेरलाइव पािदमर्व ि ममतव्र्र्ी¸ 
बिाउदै लजैाि आर्वसर्क पिे काििू निमावण तथा सधुािको लाचग अवर्लम्र् कृर्ामर्ल िहि निदेर्ि हददै 
प्रस्ततु हुि आएको र्ावर्वक प्रनतरे्दि अवर्लम्र् कार्ावन्र्र्िको लाचग िेपाल सिकािका मखु्र् सचिर्ज्र्लूाइव 
हस्तान्तिण गिुवभर्ो । 

सदाझै र्स र्र्व प्रस्ततु गरिएको र्ावर्वक प्रनतरे्दिमा समेहटएका वर्र्र्हरुले खरिदको क्षरेमा कृर्ामर्ल 
व्र्जतत तथा ससं्थाहरुलाइव खरिदको क्षरेमा अपिाउिपुिे कार्ववर्चध¸ प्रणाली ि प्रकृर्ाका साथ ै वद्धवर्धा 
निर्ािणमा सहर्ोग परु् र्ाउिे अपेक्षा िाखेका छ। । आ.र्. २०७१ सालको र्स कार्ावलर्ले प्रस्ततु गिेको र्ावर्वक 
प्रनतरे्दि र्स कार्ावलर्को Website : www.ppmo.gov.np मा िाणख सफकएको छ । 

http://www.ppmo.gov.np/
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