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सार्वजनिक खरिद अिुगमि कार्ावलर् 
२०६९।११।३० बुधवार 

 
प्रस्तोतााः मकुुन्द िाज "प्रकाश" निममिे 

सहसचिर् 



साविजनिक खररदः पषृ्ठभूमी 
• वर्कास कार्वक्रम कार्ावन्र्र्ि तथा प्रभार्कािी 
सेर्ा प्रर्ाहमा प्रत्र्क्ष प्रभार् 

• िाज्र् व्र्र्स्था एर्म ्सार्वजनिक वर्त्तीर् 
व्र्र्स्थापिको  आधािभतू तथा अवर्च्छिन्ि  
अंग  

• सामान्र् प्रशासनिक कार्वबाट सिकािी 
िणिीनतक  कार्वतर्व   उन्मुख (From 
REGULAR administrative task to 
STRATEGIC government function) 



साविजनिक खररदको दायरा….. 
• सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ 
(जािी – २०६३।०९।३० गत)े  

• सार्वजनिक खरिद  निर्मार्ली, 
२०६४ (जािी – २०६४।०५।०३ गते) 

• खरिदको दार्िा :   

निमािण कायि 

मालसामाि खरीद 

परामर्ि तथा अन्य सेवा  खरीद 



…..साविजनिक खररदको दायरा  
• सार्वजनिक निकार्  

–संर्ैधानिक  अङ्ग तथा सिकािी निकार्,  
–संस्थाि तथा सार्वजनिक  कम्पिी, 
–सार्वजनिक  शैक्षक्षक प्रनतष्ठाि  तथा  
–सिकािी अिुदािमा  सञ्िालि  हुिे 
निकार्हरू 

• सार्वजनिक खरिदको दार्िा र्िाककलो ि । 
• सार्वजनिक  निकार्को  सङ््र्ा धेिै ि । 



सङ्गठि ि कार्वहरू 
• साविजनिक खररद अिुगमि कायािलयको 
स्थापिा २०६४।०५।०३ 

• साविजनिक खररदका िीनतगत, कािूिी तथा 
प्राबबर्धक र्वर्यमा केन्रीय निकायका रुपमा 
काम गदै आएको  

• िेपाल साविजनिक खररद रणिीनतक संरचिामा 
सा.ख.अ.का.लाई साविजनिक खररदमा 
सुर्ासिको सबलीकरणका लार्ग िेता, नियामक 
र प्रबर्द्िकका रूपमा र्चबित गररएको छ 



सा.ख.अ.का.को काम, कतवव्र् 

 gLlt jf sfg"gdf ;'wf/ ug{ 

l;kmfl/z ug]{ 

 k|fljlws dfu{bz{g / lgb]{lzsf 

Hff/L ug]{ 

 af]nkq, k"j{of]Uotf / vl/b 

;Demf}tf / k|:tfj dfu ug]{ 

;DaGwL sfuhftsf] :of6G88{ 

gd"gf tof/ ug]{ 

 tYof+s ;+sng, cg'udg jf 

k|fljlws k/LIf0f ug]{ jf u/fpg] 

/fo k/fdz{ lbg]  

j]j;fO6 :yfkgf / 

;~rfng ug]{    

a'n]l6g k|sfzg  

;dGjo ug{ sfo{ljlw 

tof/ ug]{ 

sfnf];"rLdf /fv\g]  

aflif{s k|ltj]bg k|:t't 

ug]{ 



निदेमशका एर्म ्प्राबबचधक मागवदशवि जािी गिे 
मािक दस्ताबेजहरू,  तर्ािी   

रै्द्रु्नतक खरिद प्रणालीको  वर्कास ि सञ्िालि 
अध्र्र्ि ,  अिुसन्धाि  ि वर्कास 

cg'udgsf/L 

bjfj l;h{gf 

;xhsf/L  

/fo k/fdर्ि 
Ifdtf ljsf;  

Rf]tgf clea[l4 

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf] e"ldsf 



सर्चव सहित ५१ जिाको दरवन्दी, अर्धकृत देखख मार्थ २५ (१९) 



िीनत, िणिीनत 

• साविजनिक खररद रणिैनतक संरचिा (NPPSF) 

• ई-जीपी रणिीनत 
• बजेट वक्तवय  
• र्ासकीय सुधार सम्बन्धी कायियोजिािरू 
• Nepal Portfolio Performance Review 
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b[li6 (Vision) 

• साविजनिक खररद प्रणालीमा सचूिा प्रवीर्धको 
प्रयोग, सबै साविजनिक निकाय बीचमा उर्चत 
समन्वय सरकार र आपूनतिकताि, सम्झौताकताि, 
परामर्ि दाता र सेवा प्रदायक बीचको सम्बन्ध 
सुधार गदै सरकार र जिता बीच र्वश्वासको 
वातावरण ससजििा गरर पारदर्ी, दक्ष एवं 
भ्रष्टाचार रहित खररद मार्ि त साविजनिक खरीद 
कायिमा सुर्ासिको रु्निश्श्चतता प्रदाि गिुि । 



संकल्प (Mission) 

• साविजनिक खररद प्रणाली सम्बन्धी िीनत तजूिमा र 
कायािन्वयिमा मागिदर्िक निकायको रुपमा र 
प्रभावकारी अिुगमिको लार्ग श्जम्मेवार निकायको 
रूपमा कायि गिे । 

• िेपालको साविजनिक खररद प्रकृयामा समाि अवसरका 
साथै पारदर्ीता, जवार्देहिता, प्रभावकाररता दक्षता एवं 
समतव्ययीता कायम गिे । 

• समतव्ययीता एवं र्ववेकपूणि निणियको माध्यमबाट 
साविजनिक खचिको उच्चतम प्रनतर्ल प्राप्त गिे । 
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उद्देश्यिरू….. 

• साविजनिक निकायिरुले गिे खररद कायिमा 
सुर्ासि कायम  गिि सियोग पुयािउिे । 

• िेपालको साविजनिक निकायिरुमा िुिे खररद 
अिुगमि कायिमा गुणस्तररयता िाससल गिे। 

• साविजनिक खररद अिुगमि कायि बाट सरकारी 
क्षेिमा िुिे र भइरिेको अपारदर्ी कायिलाई 
नियन्िण गिे । 

• कायिसम्पादिमा पारदर्ीता तथा एकरुपता 
िाससल गिे । 
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…..उद्देश्यिरु 
• खररद सम्बन्धी सबै कायिको श्जम्मेवारी निवािि 
गिि सबै साविजनिक निकायमा खररद इकाइ 
गठि गिि थप कदम चाल्िे । 

• साविजनिक खररद कायिमा सबैको समाि 
सिभार्गता सुनिश्श्चत गिे । 

• साविजनिक खरीद मूल्य साथिकता कायम गिि 
सियोग पुयािउिे । 



सम्पादि भएका मुख्य कायििरू… 

• साविजनिक खररद ऐि संर्ोधि र्वधेयक, २०६७ संसदमा 
बबचाराधीि छ। 

• साविजनिक खररद नियमावलीमा संर्ोधि ३ पटकः 
 पहिलो पटक – २०६५।०८।०९, दोस्रो पटक – २०६५।०९।०२ र 
पनछल्लो पटक संर्ोधि – २०६६।०३।०६ गते 

• साविजनिक खररद ऐि र नियमावलीमा पररमाजिि गिि यस 
कायािलयका सर्चवज्यूको स ंयोजकत्वमा गहठत उच्चस्तररय 
कायिदलबाट तयारी भइरिेको । 



…सम्पादि भएका मुख्य कायििरू 

• बोलपि सम्बन्धी मािक कागजात तयारी र 
पररमाजिि 

• रार्ि खरीद निदेसर्का  
• साविजनिक खररद पुिरावलोकि ससमनतको गठि 
समनत २०६५।१०।१५ सदस्य – ३ जिा 

• कायिसम्पादिमूलक प्रोत्सािि प्रणाली -िेपाल 
सरकारको समनत २०६९।१०।१८ को निणिय अिुसार 
५०Ü प्रोत्सािि भत्ता हदिे_ निणिय भएको । 



… सम्पादि भएका मुख्य कायििरू 

• ई-जीपी GEPSON Portal सञ्चालि 
• मागिदर्िि तथा राय परामर्ि 
• अिुगमि  
• जिर्श्क्त र्वकास र अन्तरकृया 
• साविजनिक खरीदको आधार सूचकिरू 

(Baseline indicators- BLI)  सम्पन्ि 



िुुँदै गरेका कायििरू 

• साविजनिक खररद निदेसर्का तयारी 
• खररद परीक्षण (Procurement Audit) 

• खररद पेर्ार्वद्को मान्यकरण (Accreditation) 

• ई-जीपी (पहिलो चरण) 

• खररद तथ्याङ्क संकलि 



कायि सम्पादि र्ववरण 
क्रम 
संख्या काम िाल सम्मको 

जम्मा आव २०६८।६९ आव ६९।७०को िाल 
सम्म 

१ राय परामर्ि २२१ ८४ ३० 

२ अिुगमि ४७ २५ १२ 

३ जिर्श्क्त र्वकास ८५० ४७२ २०३ 
४ अध्ययि अिुसन्धाि 

६ खरीद कायिको 
पुिरावलोकि 

१५ ८ १ 

७ कालो सचूीमा राख्िे ६६ १६ २७ 



कायि सम्पादि र्ववरण 
क्रम 
संख्या 

   काम 
िाल सम्मको 

जम्मा 
आव २०६८।८९ आव ६९।७०को 

िाल सम्म 

८ निदेसर्का  साविश्जिक खररद निदेसर्काको मस्यौदा 
रासि खररद  

९ मािक दस्ताबेजिरू १५ ३ 
१० बार्र्िक प्रनतवेदि  ३ १ १ 
११ बेरूज ू(र्र्छ्यौट) रु 

िजारमा 
१४८९ (९६८) ४३५ 

१२ गिुासो व्र्र्स्थापि १८ 



वजेट कायािन्वयि 

वजेट कायािन्वयि श्स्थनत 
रु लाखमा 

आ.व. र्वनियोजि खचि 

२०६६।६७ ४६६ १६१ 

२०६७।६८ ५१७ २२९ 

२०६८।६९ ६१२ ३५० 

२०६९।७० ३४० ११६ 
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• @)^^/^& b]lv ;ldIff cjlw ;Dd 
$& j6f lhNnfdf ljleGg 
sfof{nox?sf] vl/b cg'udg sfo{ 
;DkGg . 

• ^ j6f lhNnfdf vl/b cGt/lqmof 
sfo{qmd ;DkGg . 

• यस आवको ससमक्षा अवर्ध सम्म 
भएको अिुगमि – १२ वटा 

cg'udg tyf cGt/lqmof 



प्रसर्क्षण, अिुगमि र  अन्तकृि याका झलकिरू 

अन्तकृि या, बैतडी प्रसर्क्षण, खोटाङ्ग 

प्रसर्क्षण, काठमाडौ 



प्रकाि २०६६।६७ २०६७।६८ २०६८।६९ २०६९।७० जम्मा 

आधारभतू १०० ७५ ४७२ २०३ 
 

८५० 
 

ई-जीपी ० ० १२२ ० १२२ 

प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण ० २० १०९ ० १२९ 

वैदेसर्क ६ ० ५ ० ११ 

अवलोकि भ्रमण ० ४ ६ ० १० 

जिर्श्क्त र्वकास (जिा) 



… जिर्श्क्त र्वकास 
• आ.व. २०६८।६९ मा  

– ४७२ जिालाई क्षमता असभवरृ्र्द् सम्बन्धी  
– १२२ जिालाई ई-जीपी सम्बन्धी 
– १०९ जिालाई प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण  तासलम प्रदाि । 

• िालसम्म 
–  क्षमता असभवरृ्र्द् सम्वश्न्ध ८५० जिालाई  
– १२९ जिालाई प्रसर्क्षक प्रसर्क्षण प्रदाि । 

• यस आ.व.मा ससमक्षा अवर्ध सम्ममा २०३ 
जिालाई क्षमता असभवरृ्र्द् सम्बश्न्ध तासलम 
प्रदाि गररयो । 
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साविजनिक खररद पुिरावलोकि  

• आ.व. २०६८/६९ मा साविजनिक खररद 
पुिरावलोकिको लार्ग पिि आएका सवै ८ वटा 
मुद्दा र्छयौट  

• चाल ुआ.व.को अधिवार्र्िक अवर्धमा 
पुिरावलोकिको लार्ग पिि आएको १ वटा मुद्दा 
र्छयौट 

• िाल सम्म जम्मा पिि आएका १५ वटा 
पुिरावलोकिको मदु्दा र्छयौट  



29 29 29 29 

कालोसूची 

• आ.व. २०६८।६९ मा १६ वटा र्मिलाई 
कालोसूचीमा राखखएको छ  

• स्थापिाकाल देखख िाल सम्म कालोसूचीमा 
कायम भएका र्मििरुको संख्या – ६६  

• कालोसूची कायम भइ अवर्ध भुक्ताि 
भइसकेका र्मिको संख्या – २३  

• िाल कालोसूचीमा रिेका र्मििरु (अवर्ध 
बाुँकीको संख्या) – २७ 





खररद कायिको अिगुमि गदाि 
देखखएका बबर्यिरु… 



…खररद कायिको अिुगमि गदाि देखखएका 
बबर्यिरु… 

खररद इकाई सम्बन्धी 
• खररद इकाई गठि िभएको,  
• भएका पनि प्रभावकारी िुि िसकेको,  
• साविजनिक निकायिरुका खररद इकाइमा 
तासलम प्राप्त कमिचारीिरुको अभाव रिेको,  

• मिार्ाखा/ र्ाखागत छुट्टाछुटै्ट खररद इकाई रििे 
गरेको,  

• खररद कायि सम्पादिमा असर पिि गएको। 



…खररद कायिको अिुगमि गदाि देखखएका 
बबर्यिरु… 

खररद योजिा सम्बन्धी 
• खररद गुरू योजिा र बार्र्िक खररद योजिा 
तयार िै िगिे,  

• गरेतापनि बजेट कायिक्रम संग आवर्द् िगिे 
गरेको।  

• खररद गुरू योजिा सम्बश्न्धत मन्िालय/ 
निकायका सर्चव/ कायिकारी प्रमुखबाट स्वीकृत 
ििुिे/ िगराइिे गरेको। 



…खररद कायिको अिुगमि गदाि देखखएका 
बबर्यिरु… 

खररद कारवािी सम्बन्धी 
• लागत अिुमाि र यथाथि लागतमा ताश्त्वक 
र्रक िभएको 

• लागत अिुमाि िचुवाको भरमा तयार गिे 
गरेको। 

• रुपैयाुँ दर् लाख भन्दा बढीको परामर्ि सेवा 
खररद गदाि आर्य पि माुँग गिे िगरेको। 

• बोलपि मुल्याङ्कि ससमनत िै गठि गिे 
िगरेको 



…खरीद कायिको अिुगमि गदाि देखखएका 
बबर्यिरु… 

खररद कारबािी सम्बन्धी 
• प्रार्वर्धक, व्यवसानयक र आर्थिक पक्षको 
मुल्याङ्कि गिुि पिेमा सो िगरी एकै पटक 
गिे गरेको। 

• कालोसूचीमा राख्ि अिुरोध भई आउुँदा 
सम्बश्न्धत निकायबाट प्रकृया िपुयािई आउिे। 



वैद्युनतक खरीद प्रणाली 
(ई-जीपी) 



Initiative to e-Bidding 

S.N Name of Public Entity Year of Start 

1 Department of Roads June,2007 

2 Special Economic Zone March, 2009 

3 Nepal Electricity Authority June,2010 

4 
Department of Local Infrastructure  
Development & Agricultural Roads 

Dec,2010 

5 Chilime Hydropower Company Limited Dec,2010 

7 
Department of Urban Development &  
Building Construction 

Jan,2011 

8 Office of President of Nepal Feb,2011 

9 
High Powered Committee for  
Integrated Development of the Bagmati Civilization 

July,2011 

10 Department of Irrigation Jan,2011 

11 Civil Aviation Authority of Nepal June,2011 

12 Nepal Army Sept,2011 

13 Public Procurement Monitoring Office Sept,2011 

14 Melamchi Water Supply Project Feb,2011 



gepson.gov.np : Managed by PPMO 

Activities of the e-Tendering in Gepson (Existing 
System) e-GP Status 

Since September, 2011 

Activities Count 

Active Buyers (Public Entities) till Now 

(Registered) 

163 

Active Bidders till Now (Registered) 524 

Running Tenders  30 

Tenders Notice Closing 428 

Awarded Contracts 15 



बतिमाि ई-जीपी प्रणाली र सुधार   
• निकायगत एकलकाुँटे प्रणाली भएकाले  खरीद 
प्रकृयामा अिेकता, खरीद व्यवस्थापि समतव्ययी ििुिे, 

एकीकृत सूचिाको सङ्कलिमा कहठिाई  

• खरीद योजिा तयार गिि िसककिे 
• सूचिा प्रकार्ि, बोलपि कागजातको उपलब्धता र 
बोलपि दाखखला गिे कायिमा सीसमत,  

• परामर्ि सेवा खरीदको प्रावधाि िभएको 
• NCB माि गिि समल्िे 
• बोलपि खोल्िे, मूल्याङ्कि लगायतका कायि िसककिे 
• बोलपि र एकल खाम प्रणालीलाई माि धान्िे 
 



Single portal e-GP System  

• खररद योजिा, ई-टेण्डररङ्ग, करार व्यवस्थापि 

तथा ई-भुक्तािी लगायतको वैद्युनतक खररद 
प्रणालीको र्वकास गरी प्रयोगमा ल्याउि 

• दईु चरणमा Single portal e-GP System 
• पहिलो चरण- e-Submission System- तयार 
भएको छ  

• दोश्रो चरण समग्र e-GP System 



Phase wise Implementation of e-GP 

E-GP Portal for PEs and Suppliers 

User registration for PEs and Suppliers 

Creation and Management of Item Master 

E-Tendering 

Rate Contract Management and Purchasing 

E-Payments 

Procurement Performance Reporting 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Phase I 

Phase I 

Phase I 

Phase I 

Phase II 

Phase II 

Phase II 

E-GP Requirement Project Phase 

Appeals Management 

Contract Management 

9 

1
0 

Phase II 

Phase II 

Annual Procurement Planning 

8 Phase II 

7 

• Phase I- Up to e Submission 

• Phase II- Full Fledged e-GP 



ई-जीपी पहहलो ििणमा …. 

• मालसामाि खरीद, निमािण कायि र परामर्ि सेवा 
लगायत सबै खरीद  

• ICB, NCB लगायत सीलबन्दी दरभाउपि 
• खरीद योजिा 
• बोलपि सम्बन्धी कागजात अिलाईि तयारी र 
प्रकार्ि 

• अिलाईि बोलपि भिे, दाखखला गिे र खोल्िे 
• साविजनिक निकाय र सेवाप्रदायकको 
पश्ञ्जकरण 



cf=j= @)^*/^( sf] k|d'v sfo{qmdx?tk{msf] nIo  

/ k|ult :yLlt 

 

l;=g+=   k|d'v sfo{qmd nIo ef}lts k|utL 
    -k|ltzt_ -k|ltzt_ 
!=   k'“lhut tk{m 14.8 13.32 
@=   hgzlQm ljsf; 7.93 6.61 
#=   hgzlQm Joj:yfkg  6.49 6.48 
$=   k/fdz{ ;]jf 16.79 8.79 
^=   sfo{qmd vr{tk{m 16.37 10.42 
&=   cg'udg tyf d'NofÍg 8.36 6.24 
*=   ljZj j}+s tk{msf sfo{qmd 29.26 28.73 

  ;du| nIo÷k|ult 100 80.59 



cf=j= @)^*/^( sf] ah]6 / vr{ ljj/0f 

 

   ljj/0f  ljlgof]hg (?=) vr{ (?=) ljlQo k|utL -k|ltzt_ 

  k"“lhut vr{  %^,)),))) $!,)@,!() 73.25 

  tflnd tk{m #),)),))) @$,((,(*# 83.33 

  k/fdz{ ;]jftk{m  (*,)),))) #&,^!,%*@ 38.38 

  sfo{qmd vr{   ^@,)),))) @#,^!,#@* 38.08 

  cg'udg vr{   #!,^#,))) !^,#&,!^& 51.75 

  ljZj j}+s tk{m !,!),&),))) ^&,*%,&%) 61.29 

  pkef]u vr{    !,&*,)*,))) !,$#,)*,)$) 80.34 

  s"n jh]6  %,%^,$!,))) #,%$,%^,)$) 63.72 



k|yd rf}dfl;ssf] ;dli6ut k|ult :yLlt 
 

qm=;+=         ljj/0f  nIo/k|ult 

1   k|yd rf}dfl;ssf] efl/t nIo   15.70% 

2   k|yd rf}dfl;ssf] efl/t k|fKtL   10% 

3   k|yd rf}dfl;ssf] ef}lts k|utL   63.69% 

4   k|yd rf}dfl;ssf] ljlQo k|utL   59.72% 

5   k|yd rf}dfl;s -Ps ltxfO jh]6 ljlgof]hg_   ?= 82,00,000 

6   k|yd rf}dfl;ssf] s'n vr{ -pkef]u vr{ ;d]t_   ?= 48,90,759 



cf=j= @)^(/&) jflif{s tyf k|yd rf}dfl;ssf] बजेट ljlgof]hg 
 

qm=;+=      ljj/0f    cf=j= @)^(/&) jflif{s nIo  k|yd rf}dfl;s ljlgof]hg 

s    पूुँhLut vr{   ?= @%,)),)))  gePsf] 
v   tflnd tk{m   ?= #),)),)))   ?= *,##,### 

u   k/fdz{ tyf ;]jf vr{   ?= %),)),)))   ?= !@,%$,@&) 

3   sfo{qmd vr{   ?= &!,)),)))   ?= &,*(,$*^ 

ª   cg'udg tyf d'NofÍg vr{   ?= !#,)),)))   ?= %,$^,))) 

r   pkef]u vr{   ?= !,%!,)),)))   ?= $&,^(,#%! 
  s'n hDdf   ?= #,$),)),)))   ?= *!,(@,$$) 



िालसम्ममा भएका थप कायििरू  

• ६ वटा आधारभतू तासलम सचंालि भै २०३ 
जिाले तासलम प्राप्त गरेको । 

• लक्षक्षत २५ श्जल्ला तर्ि  १२ श्जल्लामा अिुगमि 
कायि सम्पन्ि भैसकेको । 

• को.ले.नि. कायािलयका प्रमुखिरुको लार्ग 
असभमुखखकरण गोष्ठी म.ले.नि.का. संगको 
समन्वयमा घिगढीमा सम्पन्ि भएको । 

• पूुँश्जगत तर्ि को कायिक्रमिरु कायािन्वयिको 
अवस्थामा रिेको । 



समष्टीगत चिुौनतिरू.... 
• खररद कायि सम्बन्धी निणियिरू ढीलो िुिे  

(Delayed decision making) 
• खररद कायि कािूि बमोश्जम ििुिे (Low 

compliance to PPA, PPR) 
• अपयािप्त निष्पक्षता (Inadequate fairness) 

• साविजनिक खररद अिुगमि कायािलयको 
अपयािप्त सक्षमता (Inadequate competency 

of PPMO  



....समष्टीगत चिुौनतिरू 

• साविजनिक खरीद कायिलाई र्वकास कायिक्रम 
कायािन्वयि वा साविजनिक सेवाको 
प्रभावकाररतासंग आबर्द् गिे ।   

• साविजनिक खरीद अिुगमि कायािलयको 
श्जम्मेवारी र कायि सम्पादि क्षमताबीच 
तालमेल । 



सा.ख.अ.का.का कायिगत चिुौनत.... 

• िेपाल साविजनिक खररद रणिीनत कायािन्वयि 
• ई-जीपी रणिीनत कायािन्वयि 
• जिर्श्क्त व्यवस्थापि र पररचालि 
• र्वकास साझेदार (Development partners) 

लगायत र्वत्तीय श्रोत (पयािप्त मािामा 
पररचालि र उपयोग)  



....सा.ख.अ.का.का चिुौनत 
• साविजनिक खररद अिुगमि कायािलयमा 
बन्दोवस्ती सामािको अपयािप्तता । 

• साविजनिक खररद सम्वन्धी छुटै्ट पेर्ागत 
समुिको खाुँचो रिेको । 

• साविजनिक खररद अिुगमि कायािलयको 
पररमाश्जित संगठि संरचिा समेत समय सापेक्ष 
िुि िसकेकोले पूिरसंरचिा गिुि पिे । 

• कमिचारीको निरन्तर सरुवा र प्रार्वर्धक 
कमिचारीको अभाव रिेको । 



व्र्ार्हारिक कहठिाइ 
जिर्श्क्तः 
• जिर्श्क्तको अपयािप्तता 
• पदपूनत ि ििुिु 
• भएका जिर्श्क्तमा दक्षताको कमी 
• सरुवाको आवनृत बढी 
• क्षमताको र्वकास 
• श्रोत साधिको कमी 
• उपलब्ध श्रोतको कम उपयोग 
• तासलम खचिको िम्स 
• संस्थागत क्षमतामा कमी 
• उच्च अध्ययि, तासलम तथा अवलोकि भ्रमण अपयािप्त 



कहठिाइ 

● अिुगमिः 
 स्थलगत अिुगमिका लार्ग सवारी साधिको 

अभाव 
 जिर्श्क्तको  अपयािप्तता 
 क्षमता र सीपको कमी तथा 
 बजेटको कमी 



समश्ष्टगत कायि सम्पादिमा कहठिाइ 

● कायािलयले  पाएको  वा पाउिे प्राथसमकता 
● कायािलयको अवश्स्थनत 



आरम्भ िुि लागेका कायििरू 

• ई-जीपी (पहिलो चरण) परीक्षण प्रयोग 
(www.bolpatra.gov.np) 

• साविजनिक खरीद सम्बन्धी जिर्श्क्तको 
मािनयकरण (Accreditation) 



आ . व . २०७०/७१ का लार्ग 
प्रस्तार्वत कायिक्रम 

• नियसमत प्रकृनतका कायििरू 
• ई-जीपी (पहिलो चरण) को बबस्तार 
• ई-जीपी (दोश्रो चरण)- Software को र्वकास 
• API, CPI लगायतका अध्ययि तथा 
अिुसन्धाि 

• जिर्श्क्त र्वकास र अिुगमि कायिमा बबस्तार  
• चालु आ.व.मा प्रारम्भ भएका कायििरूको 
समुर्चत बढोत्तरी 



प्रष्टवय,  श्जज्ञासा र सुझाविरू 



धन्र्र्ाद 




