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र्र्षर् : बार्षिक प्रतिरे्दन, २०७४ प्रस्ििु गररएको । 
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तसंहदरबार, काठमाडौं । 

 
 

 सार्िजतनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६५ बमोन्त्जम सार्िजतनक खररद अनगुमन 
कार्ािलर्को काम, कििव्र् र अतधकारमा खररद कारबाहीको बार्षिक प्रतिरे्दन नेपाल सरकार समक्ष 
पेश गनुि पने व्र्र्स्था रहेको । । रपर्ुित व व्र्र्स्था अनसुार र्स कार्ािलर्बाट अतथिक बषि 
२०७३/७४ मा भए गरेका रार् परामशि, कार्िहरु र सार्िजतनक खररद सम्र्न्त्धी अनगुमन गदाि 
देन्त्खएका समस्र्ा िथा चनुौिीहरु सर्हि र्ो बार्षिक प्रतिरे्दन, २०७४ र्सै साथ प्रस्ििु गरेको  

।ु । 

 
 
 

 
 
 

  (र्र्नोद के.सी.) 
  सन्त्चर् 

 





मन्त्िब्र् 

सार्िजतनक खररद सम्बन्त्धी कार्िर्र्तध, प्रर्िर्ा िथा तनर्िर्लाई अझ बढी खलुा, पारदशी, र्स्ितुनष्ठ र 
र्र्श्वसनीर् बनारन, सार्िजतनक खररद प्रर्िर्ामा प्रतिस्पधाि, स्र्च्।िा, ईमान्त्दारीिा, जर्ाफदेहीिा र 
र्र्श्वसनीर्िा प्रर्र्द्िन गरी तमिब्र्र्ी िथा र्र्रे्कपूर्ि ढंगबाट सार्िजतनक खचिको अतधकिम प्रतिफल 
हातसल गनिका साथै सार्िजतनक तनकार्ले तनमािर् कार्ि गदाि गरारँदा, मालसामान, परामशि सेर्ा िथा 
अन्त्र् सेर्ा खररद गदाि त्र्स्िो खररदको ब्र्बस्थापन क्षमिा अतभबरृ्र्द् गरी रत्पादक, र्र्िेिा, 
आपूतििकिाि, तनमािर् व्र्बसार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई र्र्ना भेदभार् सार्िजतनक खररद प्रर्िर्ामा 
सहभागी हनुे समान अर्सर सतुनन्त्िि गरी सशुासनको प्रत्र्ाभतूि गने रद्देश्र्ले सार्िजतनक खररद ऐन, 
२०६३ लाग ुभएको हो ।  

सरकारको पूजँीगि खचि न्त्रू्न हनुे र त्र्ो पतन समर्मा नहनुे प्रबनृ्त्िको अन्त्ि गनि ऐन िथा 
तनर्मार्लीको संशोधनले केही सहर्ोग गने अपेक्षा गररएको । । २०७३।०९।१७ गिे र्र्द्यिुीर् 
खररद प्रर्ाली कार्ािन्त्र्र्नको घोषर्ा भएकाले र्सबाट खररद प्रकृर्ामा सरलीकरर् भई सहभातगिा 
बढ्न,े स्र्च्। र पारदशी प्रतिस्पधािबाट सार्िजतनक तनकार्हरुबाट हनुे खररदमा जनर्र्श्वास बढ्न े
अपेक्षा गररएको । ।  

२०६४ साल भार ३ गिे सार्िजतनक खररद अनगुमन कार्ािलर् स्थापना भई सञ्चालनमा आए पत। 
ऐनव्दारा प्रदि खररद सम्बन्त्धी नीति िथा प्रचतलि कानूनमा सधुार गने, प्रार्र्तधक मागिदशिन र 
तनदेन्त्शका जारी गने, बोलपर सम्र्न्त्धी कागजाि, पूर्िर्ोग्र्िा सम्बन्त्धी कागजाि, खररद सम्झौिा 
सम्बन्त्धी कागजाि र प्रस्िार् माग गने सम्बन्त्धी कागजािको नमूना िर्ार गने, सार्िजतनक 
तनकार्बाट हनुे खररद कारबाहीको अनगुमन गने, खररद सम्र्न्त्धमा सार्िजतनक तनकार्ले रार् 
परामशि माग गरेमा रार् परामशि ददन,े खररद कार्िमा संलग्न हनु े कमिचारीको लातग तनर्तमि 
प्रन्त्शक्षर् कार्ििमको ब्र्र्स्था गने, कालोसूचीमा राख्न े र फुकुर्ा गने, सार्िजतनक खररद ऐन 
२०६३ को दफा ६५ (१) को खण्ड (ड) बमोन्त्जम खररद कारर्ाहीको बार्षिक प्रतिरे्दन नेपाल 
सरकार समक्ष पेश गने लगार्िका न्त्जम्मेर्ारी कार्ािलर्ले गदै आएको । । सोही अनसुार खररद 
कारर्ाहीको र्ार्षिक प्रतिरे्दन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुिपने प्रार्धान बमोन्त्जम कार्ािलर् स्थापना 
भए पिाि ्२०६७ सालदेन्त्ख र्स कार्ािलर्ले तनरन्त्िर रुपमा र्ार्षिक प्रतिरे्दन िर्ार गरी पेश गने 
गरेको । । र्सैको तनरन्त्िरिा स्र्रुप आ.र्. २०७३।०७४ का गतिर्र्धीहरुलाई समेटी आठौं 
र्ार्षिक प्रतिरे्दन िर्ार गररएको । ।प्रतिरे्दनमा औल्र्ाईएका तबषर्हरु पकै्क पतन मनन गनि लार्क 
।न ् र र्र्गिमा देन्त्खएका समस्र्ाहरुलाई मध्र्नजर गरी आगामी ददनहरुमा कसरी अगातड बढ्न ु
प।ि भनेर सझुाईएका समेि ।न ्।  



सार्िजतनक खररदका र्र्षर्मा नीतिगि िहमा रार्िर् खररद नीति िथा रर्नीतिको कमी, परम्परागि 
खररद प्रर्ालीबाट मातथ रठ्न नसकेको अर्स्था, सार्िजतनक खररदबाट रार्िर् अथििन्त्रमा सजृना 
हनु सक्ने अर्सरहरुको खोजी र संभार्नाका कार्ि हनु नसकेको र सार्िजतनक खररदमा संलग्न हनु े
जनशन्त्त वको क्षमिाको अभार् साथै सशुासन रन्त्मखु र्िर्ाकलापको अभार् जस्िा कमीकमजोरीहरु 
रहेका ।न । िी समस्र्ा समाधानका लातग रार्िर् खररद नीति िथा रर्नीति िजुिमा गरी लाग ुगने, 
खररद सम्र्न्त्धी नर्ाँ र्र्धीहरु पर्हचान गरी प्रर्ोगमा ल्र्ारने, सर्िजतनक खररदका अर्सरहरुमा 
साझेदारहरुको व्र्ापक सहभातगिा गरारने, खररदमा संलग्न जनशन्त्त वको क्षमिा र्र्कास गनुि पने 
चनुौतिहरु देन्त्खएका ।न ् । र्स कार्ािलर्ले सीतमि श्रोि र साधनको अतधकिम प्रर्ोग गरी 
आगामी ददनहरुमा सार्िजतनक खररद प्रर्िर्ामा रहेका समस्र्ा र चनुौिीहरुलाई सम्बोधन गने कुरा 
सबैलाई जानकारी गरारन चाहन्त्।ु ।  

अन्त्त्र्मा प्रस्ििु बार्षिक प्रतिरे्दन लेखन िथा िर्ारीमा मेहनिपूर्िक र्ोगदान ददने र्ोजना 
महाशाखाका प्रमखु, र्ोजना शाखाका तनदेशक, स्थानीर् खररद अनगुमन िथा गनुासो व्र्र्स्थापन 
शाखाका तनदेशक लगार्ि र्स कार्ािलर्का सम्परु्ि कमिचारीहरुलाई धन्त्र्र्ाद् ददन चाहान्त्।ु । 

 

धन्त्र्र्ाद् ! 

२०७४ भार  
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सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्बाट आनथवक बर्व 
२०७३/७४ मा सम्पादि भएका काम कािर्ाहीहरुको 

कार्वकािी सािाांश 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ६५ ले सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्लाई वर्नभन्न 
काम, कर्वब्र् ि अनिकाि ददएको छ ि जस अन्र्िगर् िहेि कार्ावलर्ले आनथवक बर्व २०७३/७४ 
मा सम्पादि गिेका काम कािर्ाहीहरु निम्ि बमोजजम छि ्:- 

१. सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली  ̧२०६४ मा सांशोिि :-  सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी िीनर् र्था 
प्रचनलर् कािूिमा सिुाि गिव िेपाल सिकािलाई नसफारिस गिुव र्स कार्ावलर्को पवहलो ि 
महत्र्पूर्व काम हो। र्स अन्र्िगर् समसामवर्क नबर्र्र्स्र्,ु प्रवर्नि ि अन्र्िावविर् असल 
अभ्र्ासहरुलाई समेर् समारे्श गिी सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ गर् आनथवक बर्वमा पवहलो 
सांशोिि भई लाग ुभएको छ । सांशोनिर् ऐिको कार्ावन्र्र्िको लानग ि थप नबर्र्हरु समेर् 
समारे्श गिी र्स आनथवक बर्वमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ मा चौथो ि पााँचौ 
सांशोिि भई कार्ावन्र्र्िमा आएको छ । 

२. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्लाई ऐि कार्ावन्र्र्िका लानग आर्श्र्क पिे प्रावर्निक 
मागवदशवि, कार्ववर्नि ि निदेजशका जािी गिे अनिकाि ऐिले ददएको देजखन्छ । ऐिको दफा 
६९ बमोजजम वर्द्यरु्ीर् सञ्चािको माध्र्मबाट खरिद कािोबाि हिु सक्िे ब्र्बस्थालाई 
कार्ावन्र्र्ि गिे नसलनसलामा २०७३।०९।१७ गरे् वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली कार्ावन्र्र्िको 
घोर्र्ा भएको छ । गर् आनथवक बर्वमा वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली सञ्चालि मागव निदेजशका, 
२०७३ र्र्ाि गिी नमनर् २०७३।०१।०२ मा जािी गरिएकोमा उक्त निदेजशकालाई समर् 
सापेक्ष परिमाजवि गिे कार्व भएको छ । अिलाईि वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली सञ्चालिका लानग 
र्र्ाि गरिएका र्ी प्रावर्निक मागवदशविहरु वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली प्रर्ोग गिे सार्वजनिक 
निकार्, निमावर् ब्र्बसार्ी, आपूनर्वकर्ाव, पिामशवदार्ा, सेर्ा प्रदार्क ि बैविङ के्षत्रका 
प्रर्ोगकर्ावका लानग अत्र्न्र् उपर्ोगी िहेका छि । सावर्कमा र्स कार्ावलर्ले 
www.gepson.gov.np बाट अफलाईि वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ालीको सवुर्िा उपलब्ि गिाउदै 
आएकोमा सि ् २०१४ देजख www.bolpatra.gov.np/egp बाट वर्द्यरु्ीर् दाजखला सम्मको 

http://www.bolpatra.gov.np/
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अिलाईि सवुर्िा भएको वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ालीको सेर्ा वर्नभन्न मन्त्रालर् वर्भाग ि 
कार्ावलर्हरुलाई उपलब्ि गिाउदै आएकोमा खरिदको सम्पूर्व चविर् प्रर्ाली अिलाईिबाटै 
गिव सवकिे गिी वर्कास गरिएको अिलाईि वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली 
www.bolpatra.gov.np/egp बाट शरुु गिी सांचालिमा िहेको छ ।  

३. सार्वजनिक निकार्हरुलाई खरिद कार्वका लानग आर्श्र्क पिे िमूिा बोलपत्र सम्र्न्िी 
कागजार् (Standard Bidding Document), पूर्वर्ोग्र्र्ा सम्बन्िी कागजार् (Standard 

Prequalification Document) ि खरिद सम्झौर्ा सम्बन्िी कागजात (Standard Contract 

Document), ि प्रस्र्ार् माग गिे सम्बन्िी कागजार् (Request For Proposal) को स्टर्ान्डडव 
िमूिाहरू वर्गर्मा र्र्ाि गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाईसवकएको ि सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ र्था 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली¸२०६४ को सांशोिि भए अिसुाि आ.र्. २०७३।०७४ मा 
केही कागजार्हरुमा समर् सापेक्ष  परिमाजवि ि केही िर्ााँ कागजार्हरु र्र्ाि गिी प्रकाशि 
गरिएको छ । 

४. उत्पादक र्ा अनिकृर् नबिेर्ाद्वािा नििावरिर् दिमा (क्र्ाटालग सवपङ्ग) खरिद गिे कार्ववर्नि, 
२०७४ स्र्ीकृर् भई जािी भएको छ ।  

५. सार्वजनिक खरिद ऐि र्था निर्मार्ली ि कार्ावलर्बाट जािी गरिएका बोलपत्र सम्बन्िी 
कागजार् ि निदेशिका सम्बन्िमा वर्नभन्न कार्ावलर्हरुलाई िार् पिामशव प्रदाि गिे सम्बन्िमा 
आनथवक बर्व २०७३/७४ मा १९२ सांख्र्ामा िार् पिामशव प्रदाि गरिएको छ । 

६. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले www.ppmo.gov.np िामको रे्र्साईट स्थापिा गिी 
सार्वजनिक सूचिा जािी गिे, खरिद सम्बन्िी आर्श्र्क िमूिा कागजार् िाख्न,े बोलपत्र 
सम्र्न्िी सूचिा अपलोड गिे कालोसूचीको वर्र्िर् अद्यार्निक गिे, खरिद सूचिा प्रकाजशर् गिे 
जस्र्ा कार्वहरु गदै आएको छ । र्ो रे्र्साईटबाट सार्वजनिक खरिद प्रविर्ामा प्रत्र्क्ष र्ा 
पिोक्ष रुपमा सांलग्ि हिु े सार्वजनिक निकार्हरु, सिोकािग्राही निकार्हरु, निजी क्षेत्र ि 
सार्वजनिक खरिदमा चासो िाख्नहेरुलाई सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी सूचिा नलि सहज बिाएको 
छ । 

७. सार्वजनिक खरिदको नबर्र्बस्र् ु समेटेि लेख, िचिा, सामाग्रीहरु र्था सम्बद्ध  अन्र् कुिाहरु 
सार्वजनिक गिाउि बलेुवटि प्रकाशि गिे कार्व समेर् र्स कार्ावलर्ले गदै आएको छ । 
सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी जिवल प्रकाशि गिे कार्व सम्पन्न भएको छ । साथै सूचिा हक 
सम्बन्िी ऐि, २०६४ को दफा ५ ि सूचिाको हक सम्बन्िी निर्मार्ली, २०६५ को निर्म 
(३) बमोजजम सिोकािर्ालाहरुको लानग निर्नमर् सार्वजनिक गिुव पिे सार्वजनिक वर्र्िर् समेर् 
प्रकाशि गिे गरिएको छ । 

http://www.bolpatra.gov.np/egp
http://www.ppmo.gov.np/
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८. सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले बोलपत्रदार्ा र्ा खरिद कार्वमा सांलग्ि हिुे कमवचािीका 
लानग क्षमर्ा वर्कास सम्बन्िी कृर्ाकलापहरु बावर्वक कार्विममा समारे्श गिी निर्नमर् 
प्रजशक्षर् कार्विम सञ्चालि गदै आएको छ जस अन्र्िगर् केन्र ि जजल्लामा गिी ६ र्टा 
प्रजशक्षर् कार्विम सञ्चालि गिी  २८२ जिा कमवचािीहरु प्रजशजक्षर् गरिएका छि भिे वर्द्यरु्ीर् 
खरिद प्रर्ाली सम्बन्िी ५ र्टा र्ानलम कार्विमबाट २८० जिा ि एनसर्ाली वर्कास र्ैंकको 
प्रावर्निक सहर्ोगमा बोलपत्रदार्ालाई ५ र्टा र्ानलम गिी ३३६ जिा ि सार्वजनिक निकार्का 
लानग गिी जम्मा १०९७ जिा सिोकािग्राहीहरु प्रजशजक्षर् भएका छि ्।  

९.  सार्वजनिक खरिदमा पािदशीर्ा, नमर्ब्र्र्ीर्ा, स्र्च्छर्ा, ईमान्दािीर्ा ि जार्फदेहीर्ा स्थावपर् 
गिी खरिद कािर्ाहीमा भाग नलि समाि अर्सिको सनुिजिर्र्ा प्रदाि गिे उदे्ध श्र्ले वर्कास 
गरिएको अिलाईि वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली पूर्व रुपमा लाग ु भए पनछ र्स प्रर्ालीबाटै 
स्र्चानलर् रुपमा सार्वजनिक खरिदका सूचिाहरु जि समक्ष परु्ावउि पूर्ाविाि स्थापिा गिे कार्व 
शरुु गरिएको छ । र्सका लानग Open Contracting Data Standard को अन्र्ििाविर् 
मापदण्डको सूचिा प्रर्ाह गिे गिी पोटवल स्थापिा गिव Open Contracting Partnership िामक 
अन्र्ििाविर् सांस्थाको सहकार्वमा िेपालको सार्वजनिक खरिदको पािदजशवर्ाको लानग अग्रसिर्ा 
(Public Procurement  Transparency in Nepal- PPTIN)  कार्विम  शरुु गरिएको छ ।e-GP 

सेर्ा जिुसकैु बेलामा पनि सांचालिका लागी  कार्ावलर्मा Help-Desk को साथै प्रावर्निक सेर्ा 
उपलब्ि हुाँदै आएको छ । 
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परिच्छेद - एक 

सामान्र् जािकािी 

पषृ्ठभनूमिः 

सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी कार्ववर्नि, प्रविर्ा र्था निर्वर्लाई अझ बढी खलुा, पािदशी, र्स्र्नुिष्ठ ि 
वर्श्वसिीर् बिाउि, सार्वजनिक खरिद प्रविर्ामा प्रनर्स्पिाव, स्र्च्छर्ा, ईमान्दािीर्ा, जर्ाफदेहीर्ा ि 
वर्श्वशिीर्र्ा प्रर्द्ध वि गिी नमर्ब्र्र्ी र्था वर्रे्कपूर्व ढांगबाट सार्वजनिक खचवको अनिकर्म प्रनर्फल 
हानसल गिव साथै सार्वजनिक निकार्ले निमावर् कार्व गदाव गिाउाँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्था 
अन्र् सेर्ा खरिद गदाव त्र्स्र्ो खरिदको ब्र्बस्थापि क्षमर्ा अनभबवृद्ध  गिी उत्पादक, वर्िेर्ा, 
आपूनर्वकर्ाव, निमावर् व्र्बसार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई वर्िा भेदभार् सार्वजनिक खरिद प्रविर्ामा 
सहभागी हिुे समाि अर्सि सनुिजिर् गिी सशुासिको प्रत्र्ाभनूर् गिे उद्देश्र्ले सार्वजनिक खरिद ऐि, 
२०६३ लाग ुभएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐि  ̧२०६३ र्था निर्मार्ली  ̧२०६४ ले व्र्र्स्था 
गिेका वर्नि ि प्रविर्ा वर्निसम्मर् र्रिकाले लाग ुभए िभएको सन्दभवमा अिगुमि गिी लाग ुगिाउि े
महत्र्पूर्व निकार्को रुपमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को स्थापिा नमनर् 
२०६४/०५/०३ मा भएको हो । र्स ऐिले खास गरि UNCITRAL ( United Nations 

Commission on International Trade Law) ले अांनगकाि गिेका नसद्ध ान्र्हरुलाई आत्मसार् गिेको छ 
ि सांसािका अन्र् मलुकुहरु ि बहिुाविर् सांस्थाहरुले खरिद प्रविर्ामा गिेका अभ्र्ास ि र्ीिका िाम्रा 
पक्षहरुलाई समेट्िे प्रर्ास गिेको छ । खलु्ला अथवर्न्त्रमा निजी के्षत्रको भनूमकालाई उजचर् 
प्रनर्स्पिावत्मक मूल्र् नििाविर् गिे गरु्स्र्िीर् ि जर्ाफदेहीपूर्व कार्व सम्पादि गिे सिकािका 
सहर्ोगीका रुपमा नलएको हनु्छ । सार्वजनिक निकार्ले खरिद गदाव उत्पादक, वर्िेर्ा, आपूनर्वकर्ाव, 
निमावर् ब्र्र्सार्ी र्ा सेर्ा प्रदार्कलाई वर्िा भेदभार् खरिद प्रविर्ामा सहभागी हिुे समाि अर्सि 
सार्वजनिक खरिद ऐिले सनुिजिर् गिी सशुासिको प्रत्र्ाभनूर् गिेको छ । कूल गाहवस्थ उत्पादिको 
झण्डै २० प्रनर्शर् एर्ां बावर्वक बजेटको करिर् ६० देजख ७० प्रनर्शर् िकम र्सै ऐिको ब्र्बस्था 
बमोजजम खचव हिुे भएकोले सशुासि कार्म गिवमा सार्वजनिक खरिद ऐिले महत्र्पूर्व भनुमका खेल्ि े
वर्श्वास गरिएको र्था र्स वर्श्वासलार्व अझ प्रगाढर्ाका साथ अगाडी बढाउिका लानग सार्वजनिक 
खरिद ऐि, २०६३ पवहलो सांशोििको कार्ाविन्र्र्िका लानग सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ 
को चौथो ि पााँचौ सांशोिि समेर् भर्वसकेको छ ।  
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१.१ सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ का मखु्र् प्रार्िािहरु 

ऐिका वर्नभन्न प्रार्िािहरुमा खरिद प्रविर्ामा प्रनर्स्पिाव, स्र्च्छर्ा, ईमान्दािीर्ा, जर्ाफदेवहर्ा ि 
वर्श्वासनिर्र्ाको प्रर्द्ध वि गिी नमर्ब्र्र्ी र्था वर्रे्कपूर्व ढांगबाट सार्वजनिक खचवको अनिकर्म 
प्रनर्फल हानसल गिव सार्वजनिक निकार्हरुबाट हिुे खरिदमा आर्लम्र्ि गरििे नसद्ध ान्र् ि नर्िका 
प्रविर्ागर् कुिाहरुको प्रत्र्ाभनूर् गरिएको छ । सार्वजनिक निकार्हरुबाट भएको खरिद कार्वको 
पिुिार्लोकि प्रथम चिर्मा सार्वजनिक निकार् स्र्र्ांले गिे ि उक्त निर्वर् उपि जच्त  िबझेुमा 
पिुिार्लोकिका लानग अनिकाि सम्पन्न खरिद पिुिार्लोकि सनमनर्को ब्र्बस्था जस्र्ा कुिाहरु 
र्सका उदाहिर्ीर् पक्ष हिु ।  

 

ऐिले सार्वजनिक निकार्को परिभार्ालाई नबस्र्रृ् रुपमा नलएको छ । सबै सिकािी, अिव सिकािी 
ि सिकािी कोर्को प्रर्ोग गिी हिुे खरिद गिे सबै निकार्हरुलाई सार्वजनिक निकार्को रुपमा 
परिभावर्र् गरिएको छ । सबै सार्वजनिक निकार्ले मालसामाि, निमावर् ि पिामशव सेर्ा खरिद गदाव 
र्ो ऐिले गिेको कार्ववर्नि पिुा गिुव पिे ि र्सको प्रनर्कूल हिुे गिी गरिएका खरिद बदि ि अमान्र् 
हिुे ब्र्बस्था गिेको छ । साथै दफा ७४ मा िेपाल सिकािले निर्मार्ली बिाउिे ि सार्वजनिक 
निकार्हरुले पनि आ-आफ्िा ऐि, निर्म र्ा गठि आदेशको अिीिमा िही ऐिको मूलभरू् नबर्र्मा 
फिक िपिे गिी आर्श्र्क निर्म बिाउि सक्िे ब्र्बस्था गिेको छ । र्ी सबै प्रार्िािहरुबाट 
र्स ऐिलाई सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी छार्ा ऐिको रुपमा स्थावपर् गिेको देजखन्छ । 

 

ऐिले र्ोजिा बिाएि खरिद कार्व गिुव पिे, सार्वजनिक निकार्को प्रमखुलाई स्पष्ट जजम्मेर्ािी, खरिद 
कार्वलार्व अगानड बढाउिकालानग कार्ावलर्को कार्व प्रकृनर् ि कार्वबोझको आिािमा खरिद र्कार्व̧  
खरिद शाखा र्था खरिद महाशाखा बिाउि ुपिे व्र्र्स्था सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को प्रथम 
सांशोििले गिेको छ । खरिद र्ोजिा निमावर् गदाव िै खरिद वर्िी छिौट गिे, लागर् अिमुाि टुिा 
गिव िपाईि,े आर्श्र्कर्ा अिसुाि बोलपत्रदार्ा र्ा प्रस्र्ार्दार्ाको र्ोग्र्र्ा नििाविर् गिव सवकि,े स्पष्ट 
ब्र्बस्था गदै सामान्र्र्र्ा सबै सार्वजनिक खरिद बोलपत्रको माध्र्मबाट हिुे ब्र्बस्था गिेको छ । 
बोलपत्र आह्वाि गिुव अगानड सार्वजनिक निकार्हरुले पूर्व र्ोग्र्र्ा नििाविर् गिुव पिे ि बोलपत्र 
सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गिेि मात्र खलु्ला रुपमा बोलपत्र गिुव पिे ब्र्बस्था हिुकुो साथै 
बोलपत्रदार्ाहरुले आफुले पेश गिेको बोलपत्रमा वफर्ाव र्ा सांशोिि गिव सक्िे प्रार्िाि पनि ऐिमा 
िहेको सन्दभवमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ प्रथम सांशोिि २०७३ ले बोलपत्र दार्ाले वफर्ाव 
नलि र्ा सांशोिि गिव चाहेमा बोलपत्र दाजखला गिे अजन्र्म समर्को २४ घण्टा अगारै् निरे्दि 
ददिपुिे र्था पवहला िै र्ोग्र्र्ा चावहि े भनि वकटाि भएकोमा बाहेक २ किोडसम्मको लागर् 
अिमुािमा पूर्व र्ोग्र्र्ा िचावहिे व्र्र्स्था गिेको छ ।  
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सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही भएको अर्स्थामा मात्र स्र्ीकृर् गिव सवकिे ब्र्बस्था ऐिको  दफा २६ 
(२) मा गरिएको छ । बोलपत्र र्ा प्रस्र्ार् स्र्ीकृनर्को सम्बन्िमा जािकािी ददि आशर्पत्रको 
सूचिा प्रकाजशर् गिुवपिे ब्र्बस्था गरिएको छ। साथै खरिद कािर्ाही सम्बन्िी प्रकृर्ामा जच्त  
िबझेुमा सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार् प्रमखु ि खरिद पिुिार्लोकि सनमनर्मा पिुिारे्दि गिव 
कजम्र्मा ७ ददिको समर् ददि ुपिे ब्र्बस्थाबाट सार्वजनिक निकार्हरुबाट हिुे प्रविर्ागर् त्रटुीलाई 
सच्र्ाउिे ि भेदभार् ि अनिर्नमर्र्ा सम्बन्िी कार्वहरु निर्न्त्रर् हिु े देजखन्छ । खरिद सम्झौर्ा 
पिुिार्लोकिका लानग ३ सदस्र्ीर् पिुिार्लोकि सनमनर्को ब्र्बस्था भई पिुिार्लोकिको प्रकृर्ा ि 
र्रिका समेर्को कार्ववर्नि वकटाि गरिएको छ । सनमनर्ले गिेको निर्वर् सार्वजनिक निकार् ि 
बोलपत्रदार्ा सबैलाई बाध्र्कािी हिुे ब्र्बस्था कािूिमा िै स्पष्ट गरिएको र्था सार्वजनिक खरिद 
पिुिार्लोकि सनमनर्मा पिुिार्लोकि निरे्दि दर्ाव गिुवपदाव िाख्नपुिे ििौटी बढी भएको कािर्ले 
सांख्र्ामा कमी आएको महशसु गिी प्रथम सांशोििले िाख्नपुिे ििौटी िकमलाई कम गरिएको छ । 

 

ऐिले मालसामाि, बस्र्,ु निमावर् कार्व, िाशि ि पिामशव सेर्ा खरिदका लानग छुट्टा छुटै्ट कार्ववर्नि ि 
प्रकृर्ाहरु र्ोकेको छ । त्र्सै गरि निजिर् सीमा नभत्र िहिे गिी जशलबन्दी दिभाउपत्र, सोझै खरिद, 
उपभोक्ता सनमनर्बाट गिव सवकि ेखरिद, गैि सिकािी सांस्थाहरुबाट गरिि ेखरिद, अमािर्मा हिु े
खरिद सम्बन्िी ब्र्बस्था समेर् गिेको छ । ऐिले सबै प्रकािको खरिदमा जिुसकैु वर्नि प्रर्ोग 
भएको भएर्ा पनि खरिद कार्व भए पनछ ि हुाँदाका बखर् खरिद काम कािर्ाही सम्बन्िी सूचिा 
रे्र्साईट ि सूचिा बोडवमा िाख्न ु पिे ब्र्बस्था गिी पािदशीर्ाको नसद्ध ान्र्लाई ब्र्बहािमा लाग ु
गिेको देजखन्छ । ऐिले आिनुिक प्रवर्नि वर्द्यरु्ीर् खरिद पद्ध नर्को प्रर्ोग गिी खरिद काम 
कािर्ाही गिव सक्ि ेगिी वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ालीलाई रै्िर्ा प्रदाि गिको छ । 

 

ऐि र्था निर्मार्लीमा भएका प्रार्िािहरुको कार्ावन्र्र्ि ि परिपालिा गिाउि सहर्ोग परु्ावउि े
उद्ध ेश्र्का साथ काम, कर्वब्र् ि अनिकाि समेर् वकटाि गिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कार्ावलर्को स्थापिा भएको छ ।  

१.२ सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली  ̧२०६४ का मखु्र् प्रार्िाि 

सार्वजनिक खरिद ऐि  ̧ २०६३ का प्रार्िाि ि व्र्र्स्थाहरुलार्व अझ बढी व्र्र्जस्थर् ि वर्स्र्रृ् 
गिवका लानग र्ो निर्मार्ली बिेको हो । र्स निर्मार्लीमा खरिद कािर्ाहीको र्र्ािी  ̧ खरिद 
र्ोजिा ि लागर् अिमुाि  ̧खरिद ि खरिद सम्झौर्ाको छिौट  ̧र्ोग्र्र्ाका आिाि  ̧प्रावर्िक क्षमर्ा 
ि प्रावर्निक स्पेनसवफकेसि  ̧ बोलपत्र सम्बन्िी व्र्र्स्था  ̧ पिामशव सेर्ा सम्बन्िी व्र्र्स्था  ̧ खरिद 
सम्बन्िी अको व्र्र्स्था  ̧ िाशि खरिद सम्बन्िी  ̧ घि जग्गा भाडामा नलिेददिे  ̧ सेर्ा किाि नलिे̧  
पिुिार्लोकि ि खरिद सम्झौर्ा सम्बन्िी  ̧वर्र्ाद समािाि सम्बन्िी ि वर्वर्ि वर्र्र्हरु समेटीएको 
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छ । ऐिमा सैद्ध ाजन्र्क रुपले िाजखएका प्रार्िािहरुको प्रर्ा्त व्र्ाख्र्ा ि वर्श् लेर्र् निर्मार्लीमा 
गरिएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद ऐि  ̧ २०६३ प्रथम सांशोिि ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली  ̧२०६४ को चौथो ि पााँचौ सांशोििको परिर्र्विले केही िर्ााँ प्रार्िािहरु समेर् समेटेको 
छ । 

१.३ सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को स्थापिा ि र्सको जजम्मेर्ािी 

ऐिको दफा ६४ ले खरिद कार्वको अिगुमि गिव प्रिािमन्त्री र्था मजन्त्रपरिर्दको कार्ावलर् 
अन्र्गवर् एक सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को स्थापिा गरििे कुिा उल्लेख गरिए अिसुाि 
२०६४ साल भार ३ गरे् र्स कार्ावलर् स्थापिा भई सञ्चालिमा िहेको छ । कार्ावलर्को 
प्रमखुको रुपमा िेपाल सिकािका िा. प. वर्जशष्ट शे्रर्ीको सजचर् िहि े ब्र्बस्था ऐिले िै गिेको  

छ । ऐिको दफा ६५ मा सो कार्ावलर्को काम  ̧ कर्वव्र् ि अनिकाि र्ोवकएको सन्दभवमा 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को प्रथम सांशोििले दफा ६५ (२क) थप गिी सार्वजनिक 
निकार्बाट भएको खरिद कािर्ाही र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् बिकेो निर्म  ̧ कार्ववर्नि र्ा 
निदेजशका वर्पिीर् भएको पार्एमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले सो सम्बन्िमा त्र्स्र्ो 
खरिद कािर्ाहीमा भएको त्रवुट सच्र्ाउि ि खरिद कािर्ाहीमा सांलग्ि पदानिकािी उपि प्रचनलर् 
कािूि बमोजजम कािबाहीका लानग सार्वजनिक निकार्को प्रमखुलार्व ि सार्वजनिक निकार्को प्रमखु 
िै त्र्स्र्ो खरिद कािबाहीमा सांलग्ि िहेको अर्स्थामा अजख्र्र्ािर्ाला समक्ष ध्र्ािाकर्वर्का लानग 
लेखी पठाउि सक्िेछ । र्सिी लेखी आएमा भएको त्रवुट सच्र्ार्व सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्को 
प्रमखु र्ा अजख्र्र्ािर्ालाले सम्बजन्िर् पदानिकािीलार्व कािूि बमोजजम कािबाही गिी सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कार्ावलर्लार्व जािकािी ददिपुिेछ भिी उल्लेख गिेकोले आगामी ददिहरुमा र्स 
कार्ावलर्को भनूमका अझ प्रभार्कािी हिुे देजखन्छ । 

१.३.१ सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को काम, कर्वब्र् ि अनिकाि  

(क) खरिद सम्बन्िी िीनर् र्ा प्रचनलर् कािूिमा सिुाि गिव िपेाल सिकािलाई नसफारिश गिे,  

(ख) टिव वक, ई.वप.नस., सांिचिात्मक र्ा र्काई दि सम्झौर्ा, व्र्र्स्थापि सम्झौर्ा जस्र्ा खरिद 
वर्निका वर्र्र्मा आर्श्र्क पिे निदेजशका, कार्ववर्नि ि प्रावर्निक मागवदशवि जािी गिे ।  

(ग) सार्वजनिक निकार्ले खरिद कािबाही सांचालि गिव प्रर्ोग गिुवपिे बोलपत्र सम्र्न्िी कागजार् 

(स्टर्ान्डडव नबनडङ्ग डकुमेन्ट), पूर्वर्ोग्र्र्ा सम्बन्िी कागजार् (स्टर्ान्डडव वप्रक्र्ानलवफकेसि 
डकुमेन्ट) ि खरिद सम्झौर्ा सम्बन्िी कागजार् (स्टर्ान्डडव कन्रर्ाक्ट डकुमेन्ट), ि प्रस्र्ार् 
माग गिे सम्बन्िी कागजार् (रिक्रे्स्ट फि प्रपोजल) को स्टर्ान्डडव िमूिा र्र्ाि गिे,  
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(घ)  सार्वजनिक निकार्बाट हिु े र्ा भएको खरिद कािबाहीको र्थर्ाांक सांकलि गिी त्र्स्र्ो 
कािबाही र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म र्ा निदेजशका अिरुुप भए र्ा िभएको 
अिगुमि र्ा पिीक्षर् गिे र्ा गिाउि,े 

(घ१) खरिद पिात्को पिुिार्लोकि गिे, गिाउिे, 
(घ२) निमावर् व्र्र्सार्ी, आपूनर्वकर्ाव, पिामशवदार्ा र्था सेर्ा प्रदार्कको खरिद सम्बन्िी र्ोग्र्र्ा ि 

अिभुर्िको अनभलेख र्र्ाि गिे, 

(घ३) वर्द्यरु्ीर् खरिद निदेजशका र्र्ाि गिे, 

(ङ)  र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म, निदेजशकामा उजल्लजखर् कुिै कुिाका सम्बन्िमा 
सार्वजनिक निकार्ले िार्पिामशव माग गिेमा िार्पिामशव ददि,े 

(च)  खरिद सम्बन्िी रे्बसार्ट स्थापिा गिी त्र्सको सांचालि गिे, 

(छ)  र्ो ऐि ि र्स ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म, निदेजशका, प्रावर्निक मागवनिदेशि र्था सार्वजनिक 
खरिदसम्बन्िी लेखिचिा, सामग्री र्था र्स्रै् अन्र् कुिाहरु सार्वजनिक गिाउि बलेुवटि 
प्रकाशि गिे, 

(ज)  खरिद कार्वमा समन्र्र् गिवका लानग आबश्र्क पिे कार्ववर्नि र्र्ाि गिी स्र्ीकृनर्को लानग 
िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे, 

(झ)  बोलपत्रदार्ा र्ा खरिद कार्वमा सांलग्ि भएको र्ा हिुे कमवचािीको लानग निर्नमर् प्रजशक्षर् 
कार्विमको ब्र्र्स्था गिे, 

(ञ)  दफा ६३ बमोजजम को कालोसूचीबाट फुकुर्ा गिे सम्बन्िमा आर्श्र्क मापदण्ड र्र्ाि गिे 
ि सो मापदण्ड अिसुाि कालो सूचीबाट फुकुर्ा गिे, 

(ट)  खरिद ब्र्र्स्था प्रभार्कािी बिाउि निमावर्, आपूनर्व, पिामशव सेर्ा ि अन्र् सेर्ा प्रर्ाली 
पिुिार्लोकि, समीक्षा गिे ि सेर्ाग्राहीसांग र्ा आर्श्र्कर्ािसुाि अन्र्िावविर् सांस्था र्था अन्र् 
वर्देशी निकार्साँग निर्नमर् रुपमा सझुार् नलि,े 

(ठ)  खरिद प्रर्ालीलाई ब्र्र्जस्थर् गिव ि सिुाि गिव आर्श्र्क पिे स्र्देशी र्ा बैदेजशक 
सहार्र्ाको र्ोजिा र्र्ाि गिे र्था त्र्स्र्ो सहार्र्ा समन्र्र् गिे केन्रीर् निकार्को रुपमा 
काम गिे, 

(ठ१) खरिद वर्ज्ञ प्रमार्ीकिर् गिे गिाउि,े 

(ड)  खरिद कािर्ाहीको बावर्वक प्रनर्रे्दि िेपाल सिकाि समक्ष पेश गिे,  

(ढ)  वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ालीलार्व Single Portal को माध्र्मबाट प्रभार्कािी रुपमा अगानड बढाउि े
ि 

(र्) र्ोवकएको अन्र् कार्व गिे । 
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सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले आफ्िो कार्ावलर् बाहेक अन्र् सार्वजनिक निकार्ले गिेको 
खरिद प्रविर्ामा कुिै वकनसमले सांलग्ि हिु ेर्ा र्र् ्सम्बन्िमा उत्पन्न हिु ेकुिै वर्र्ाद समािाि गिे 
छैि भिी ऐिको दफा ६५ उपदफा (२) मा उल्लेख भएकाले कार्ावलर्बाट सम्पादि हिुे कामको 
निश्पक्षर्ा ि र्टस्थर्ाको अहम भनूमकालाई कार्म िाखेको छ । 

१.३.२ सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ बमोजजम थप जजम्मेर्ािी : 

ऐिलाई प्रभार्कािी कार्ावन्र्र्िका लानग २०६४ भार ३ गरे् सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४  
कार्ावन्र्र्िमा ल्र्ाईएको छ । उक्त निर्मार्लीले समेर् सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को 
काम, कर्वब्र् ि अनिकािलाई अझ बढी वर्स्र्नृर्किर् गिेको छ । निर्मार्लीले थप दावर्त्र् प्रदाि 
गिेका कार्वहरु देहार् बमोजजम छि-् 

)क  सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्को खरिद कािबाहीको अर्लोकि भ्रमर् गिी र्ा सार्वजनिक 
निकार्बाट खरिद विर्ाकलाप सम्बन्िी प्रनर्रे्दि ि जािकािीहरु माग गिी सार्वजनिक खरिद 
कार्वको अिगुमि गिे,  

)ख  खरिद विर्ाकलाप सम्बन्िी प्रनर्रे्दिमा समारे्श गिुव पिे जािकािी, र्थर्ाि ि त्र्स्र्ो 
प्रनर्रे्दि पेश गिुव पिे समर्ार्निका सम्बन्िमा सार्वजनिक निकार्लाई निदेशि ददि,े 

 )ग  सार्वजनिक निकार्लाई खरिद कािबाही सञ्चालि गिव ि बोलपत्रदार्ा, प्रस्र्ार्दार्ा, नसलबन्दी 
दिभाउपत्रदार्ा आपूनर्वकर्ावलाई खरिद कािबाहीमा सहभागी हिु सहर्ोग हिुे वकनसमका 
कार्विमहरु सञ् चालि गिे, 
ख    )घ रिद कािबाहीलाई सिल ि सहज बिाउि,े 

ङ) केन्रीर् डाटा बैंकको स्थापिा गिी खरिद सम्झौर्ा कार्ावन्र्र्ि सम्बन्िी कार्व सम्पादिको 
अनभलेख िाख् िे̧  

)च  सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी जािकािी प्रर्ाह गिे र्रिकाको वर्कास गिे, 

छ)  सार्वजनिक खरिद प्रर्ालीमा सिुाि गिवको लानग अन्र् देशको खरिद कािबाही सम्बन्िी िीनर्, 

कािूि,  अिभुर् ि अभ्र्ासको बािेमा अध्र्र्ि अिसुन्िाि गिे,  

)ज  सार्वजनिक निकार्मा खरिद सम्बन्िी क्षमर्ा र्ा दक्षर्ा ि व्र्र्सावर्क कार्वकुशलर्ा भएका 
कमवचािीको व्र्र्स्थाको लानग र्ोजिा र्र्ाि गिे, 
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झ) खण्ड (ज) बमोजजम र्ोजिा अिसुाि सार्वजनिक निकार्का खरिद एकाई, मूल्र्ािि सनमनर् ि 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्मा निर्कु्त हिुे व्र्जक्तले आर्श्र्क दक्षर्ा ि व्र्र्सावर्क 
कार्वकुशलर्ा पूिा गिे िगिेको र्वकि गिे,  

)ञ   सार्वजनिक निकार्को प्रमखु, त्र्स्र्ो निकार्को खरिद एकाईका कमवचािी, बोलपत्र मूल्र्ािि 
सनमनर्का सदस्र्को काम,  कर्वव्र् ि अनिकाि र्था उ्त िदावर्त्र्को वर्र्िर् र्र्ाि गिे, 

(ञ१) पिुिार्लोकि सनमनर्को निर्वर् कार्ावन्र्र्िको अिगुमि गिी प्रिािमन्त्री र्था मजन्त्रपरिर्द्को 
कार्ावलर् समक्ष प्रनर्रे्दि पेश गिे । 

)ट  सार्वजनिक निकार्को खरिद कार्वमा सांलग्ि कमवचािीको पेशागर् दक्षर्ा अनभर्वृद्ध  गिव 
आर्श्र्क पिे र्ालीम कार्विमहरु सञ् चालि गिव सहर्ोग परु्ावउि,े 

ठ) कमवचािीको पेशागर् दक्षर्ा अनभर्ृवद्ध  गिव आर्श्र्क पिे र्ालीम कार्विम सञ् चालि गिे ि 

ड)  सार्वजनिक खरिद ऐि  ̧२०६३ को प्रथम सांशोििले दफा ६५ (२क) थप गिी सार्वजनिक 
निकार्बाट भएको खरिद कािर्ाही र्ो ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म  ̧कार्ववर्नि र्ा 
निदेजशका वर्पिीर् भएको पार्एमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले सो सम्बन्िमा 
त्र्स्र्ो खरिद कािर्ाहीमा भएको त्रवुट सच्र्ाउि ि खरिद कािर्ाहीमा सांलग्ि पदानिकािी 
उपि प्रचनलर् कािूि बमोजजम कािबाहीका लानग सार्वजनिक निकार्को प्रमखुलार्व ि 
सार्वजनिक निकार्को प्रमखु िै त्र्स्र्ो खरिद खरिद कािबाहीमा सांलग्ि िहेको अर्स्थामा 
अजख्र्र्ािर्ाला समक्ष ध्र्ािाकर्वर्का लानग लेखी पठाउि सक्िछे । र्सिी लेखी आएमा 
भएको त्रवुट सच्र्ार्व सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्को प्रमखु र्ा अजख्र्र्ािर्ालाले सम्बजन्िर् 
पदानिकािीलार्व कािूि बमोजजम कािबाही गिी सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्लार्व 
जािकािी ददिपुिेछ भनि उल्लेख गिेकोले सो अिकुुलका व्र्र्स्थाहरु सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्लीमा थप गिे प्रविर्ा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले सरुु गरिसकेको छ । 

१.४ सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को सांगठिात्मक सांिचिा ि कार्व प्रर्ाली  

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ जािी भएपनछ सार्वजनिक 
खरिद ऐेिको दफा ६४ अिसुाि प्रिािमन्त्री र्था मजन्त्रपरिर्द्को कार्ावलर् अन्र्गवर् सार्वजनिक 
खरिद सम्र्न्िी निर्ामक निकार्को रुपमा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को स्थापिा भएको 
छ । कार्ावलर् स्थापिा पिार् साबवजनिक खरिद ऐि र्था निर्मार्लीमा र्ोवकएका कार्व सम्पादि 
गदै आर्िहेको छ । स्थापिार्ाका कुल २४ दिर्न्दी िहेको र्स कार्ावलर्मा हाल कुल ५१ 
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जिाको दिर्न्दी कार्म हिु आएको छ । र्समध्रे् अनिकृर् स्र्िको दिर्न्दी ३० जिा, 
सहार्कस्र्िको दिर्न्दी 8 जिा ि सर्ािी चालक ि कार्ावलर् सहर्ोगीको दिर्न्दी १३ जिा िहेको 
छ । हाल निदेशक, िा.प. वद्ध र्ीर् (प्रा.) १जिा  ̧ िा.प.र्रृ्ीर्  ̧ र्वजन्जनिर्रिङ्ग  ̧ वर्.एण्ड आवकव टेक्ट ि 
र्रिगेसि २ जिा  ̧िार्र् सबु्बा १ जिा  ̧लेखापाल १ जिा र्था कम््रू्टि अपिेटि २ जिा गिी ७ 
र्टा दिर्न्दी पूनर्व हिु र्ााँकी िहेको छ । सर्ािी चालक ि कार्ावलर् सहर्ोगीहरुको १३ दिर्न्दी 
मध्रे् सबै किाि सेर्ामा कार्विर् छि ्। (सांगठिात्मक सांिचिाको वर्र्िर् अिसूुची १ मा उल्लेख 
गरिएको छ) । 

१.४.१ सामान्र् प्रशासि सम्र्न्िी जस्थनर्। 

ग्राफ िां. १ 

(क) कमवचािीको दिर्न्दी र्था पदपूनर्व  जस्थनर् 
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प्रस्र्रु् र्थर्ाांक अिसुाि आ.र्. २०६८/६९ सम्म िेिै पदहरु रिक्त िहेकोमा आ.र्. २०६९/७० 
देजख रिक्त दिर्न्दी उल्लेखिीर् मात्रामा घटी पदपूनर्वको अर्स्था उत्साहजिक िहेको छ । आ.र्. 

२०६६/६७ देजख 2073/74 सम्मको स्र्ीकृर् दिर्न्दी, पदपूनर्व ि रिक्त पदको अर्स्था देहार् 
बमोजजम िहेको छ। 
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र्ानलका िां. १ 

कमवचािी वर्र्िर् 

आ.र्. 

स्र्ीकृर् 
दिर्न्दी 
सांख्र्ा 

पदपूनर्व 
रिक्त पद 
सांख्र्ा 

आ.र्.भिी सरुर्ा 
भई आएको 

सांख्र्ा 

आ.र्.भिी सरुर्ा भई 
गएको सांख्र्ा 

2068/69 51 24 27 7 10 

2069/70 51 48 3 28 15 

2070/71 51 48 3 2 4 

2071/072 51 48 3 13 13 

2072/73 51 44 7 11 5 
2073/74 51 42 ( 12 11 

 

र्स आ.र्. मा सरुर्ा भई जािे कमवचािीको सांख्र्ा भन्दा सरुर्ा भई आउिे कमवचािीको सांख्र्ा र्ढी 
भए र्ापनि प्रावर्निक र्वजन्जनिर्ि  ̧कम््रू्टि अपिेटि जस्र्ा पदहरु गर् आ.र्. देजख िै रिक्त भर्व 
पदपूनर्व िभएकोले दिर्न्दी बमोजजम कमवचािी पूर्ी ििहेको  अर्स्था  छ। र्थावप वर्गर् र्र्वहरुमा 
भन्दा र्स आ.र्. मा कमवचािीहरुको सरुर्ा भर्व आउि ेप्रर्ृनर् बढेकाले नछटै्ट रिक्त पदहरु समेर् 
पदपूनर्व हिुसक्िे देजखन्छ । 

(ख) भौनर्क पूर्ाविाि ि व्र्र्स्था 

१.  कार्ावलर्मा र्व-हाजजिी लाग ु भएको र्था कार्वसम्पादिमा आिारिर् प्रोत्साहि भ्त ा 
मजन्त्रपरिर्द् बाट स्र्ीकृर् भर्व लाग ु भएको र्था कार्ावलर्मा काम प्रनर् उत्प्ररेिर् 
कमवचािीहरुको बाहलु्र्र्ा र्था कार्ावलर्को बर्वमाि िेर्तृ्र् कार्वप्रिेर्ादार्ी िहेकोले 
कमवचािीहरुको कार्ावलर् समर्मा कार्ावलर्मा उपजस्थनर् र्था कार्ावलर्को काम प्रनर्को 
लगार् बढेको देजखन्छ । 

२.  कार्ावलर्मा सौर्व उजावमा आिारिर् बैकजल्पक उजावको व्र्र्स्था भएकोले वर्द्यरु् कटौर्ीको 
समर्मा पनि कार्ावलर्को काममा वर्द्यरु्को अभार्मा बािा िपिेको हुाँदा कार्व उत्साहमा 
बवृद्ध  भएको । 
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३.  २०७२ साल बैशाख १२ गरे्को वर्िाशकािी भकुम्पका कािर् र्स कार्ावलर्को मखु्र् 
प्रशासनिक भर्िमा भएको क्षनर्को कािर्ले र्स कार्ावलर्को र्ानलमहल पूर्वरुपमा क्षनर् भर्व 
र्ानलम हलको आर्श्र्कर्ा िहेकोमा र्स आ.र्.मा अस्थार्ी भर्िलाई व्र्र्स्थापि गिी 
र्ानलम हलको रुपमा सांचालि गरिएको छ ि उक्त भर्ि भकुम्प प्रनर्िोिात्मक िहेको छ । 

४.  कार्ावलर्मा भएका कम््रू्टि र्था ल्र्ापटपहरु िर्ााँ खरिद र्था पिुािा समेर् ममवर् 
सम्भािको माध्र्मबाट चसु्र् ि दरुुस्र् िाजखएकोले कार्व र्ार्ार्िर्मा सहजर्ा भएको छ। 

१.४.२ आनथवक प्रशासि सम्बन्िी कार्वहरु 

(क) र्ावर्वक र्जेट ि खचवको जस्थनर् 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को जस्र्कृर् कार्विमहरुका लानग वर्निर्ोजजर् र्जेट र्था 
र्ास्र्वर्क खचवको वर्र्िर्लाई ग्राफमा प्रस्र्रू् गरिएको छ। 

0

20000

40000

60000

80000

2068/692069/702070/71 2071/72 2072/73 2073/74

�क  T  जा� ा 

         
    

 

प्रस्र्ूर् र्थर्ाांक अिसुाि २०७०/७१ देजख र्जेट वर्निर्ोजि र्था खचवको परिमार् बढ्दै गएको 
अर्स्था छ । र्जेट वर्निर्ोजि र्था खचवको समर्िेखाको अन्र्ि (Gap) ले खचव हिु िसकेको 
बजेटलाई सांकेर् गदवछ । र्सको प्रर्ृज्त  हेदाव खचव गिे क्षमर्ा िनमक रुपमा बढ्दै गएको देजखन्छ 
र्थापी र्जेट वर्निर्ोजिको अिपुार्मा खचव भिे कम हिुे गिेको छ । र्सको प्रमखु कािर् 
कार्विम र्था उक्त कार्विमको लानग प्रस्र्ावर्र् बजेटको बीचमा कम र्ालमेल भएको देजखिकुा 
साथै कनर्पर् कार्विमहरु र्ास्र्वर्क लागर् अिमुािमा आिारिर् िभर्व अिमुािको आिािमा बजेट 
प्रस्र्ार् गरिाँदा कार्विम सम्पन्न भर्वसक्दा पनि त्र्सको आिा िकम समेर् खचव िभएको अर्स्था 
िहेको देजखन्छ। 
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आ.र्. २०६८/६९ देजख २०७३/७४ सम्मको बजेट खचव वर्र्िर् 

रु. हजािमा 
आ.ब. २०६८/६९ २०६९/७० २०७०/७१ २०७१/७२ २०७२/७३ २०७३/७४ 

नबनिर्ोजि ६१२४१ ४०७८४.२५ ५१६८२ ५९२०६.९ ६०२०७ ७५५५७.७६ 

खचव ३५०४४.७४ ३१९३३.४४ ३६९३५.००९ ४९३१६.९ ५३६९५.८९ ५४२१८.३९ 

ख) बेरुज ुफर्छ् र्ौटको जस्थनर् 

र्स कार्ावलर्को आ.र्. २०७२/७३ सम्मको सम्पूर्व बेरुज ुफर्छ् र्ौट गिी शून्र् भएको छ । 
कार्ावलर्को स्थापिा देजख हालसम्म महालेखा पिीक्षकको कार्ावलर्ले लल्र्ाएको बेरुज ुनिर्नमर् ि 
असलु उपि गिी शून्र् बिार्वएको हो । आ.र्. २०७०÷०७१ को लेखापिीक्षर्बाट कार्म बेरुज ु
िकम रु २३,९३,८६७।– मध्रे् रु २१,६२,२७७।– आ.र्.२०७१÷०७२ के अर्ाढ 
मसान्र्सम्म सांपरिक्षर् गरि बेरुज ुफर्छ् र्ौट भएको । ि बााँकी बेरुज ु२,३१,५९०।– ि आ.र्. 
२०७१÷२०७२ को लेखापिीक्षर् हुाँदा कार्म बेरुज ु िकम रु.२ ५̧४ ४̧४३।- समेर् रु. 
४ ८̧६ ०̧३३।- आ.र्.२०७२÷०७३ को अर्ाढ मसान्र् सम्म असलु उपि एर्ां निर्नमर् गिी 
सांपिीक्षर्बाट लगर् कट्टा गिी बेरुज ु िकम शनु्र् कार्म भएको । बेरुज ुफर्छ् र्ौट मलु्र्ाांकि ि 
अिगुमि सनमनर्को बावर्वक प्रनर्रे्दि २०७०÷०७१ को परिच्छेद २ बुाँदा िां २.१ (घ) मा भएको 
दण्ड, पिुस्कािको व्र्र्स्था अिसुाि आ.र्. २०७२÷०७३ को अन्र् सम्म (२०७३ आर्ाढ मसान्र् 
सम्म) बेरुज ुफर्छ् र्ौटको प्रगनर् शर् प्रनर्शर् भएको देजखन्छ । जिु सनमनर्को बावर्वक प्रनर्रे्दि 
अिसुािको र्नगवकिर्मा सरे्त्कष्ट निकार् नभत्र पिेको छ । सो प्रनर्रे्दिमा भएको व्र्र्स्था 
बमोजजम "सर्ोत्कृष्ट" नभत्र पिे निकार्का प्रशासकीर् प्रमखुलाई िन्र्र्ाद सवहर् रु. १०,०००।– 
(दश हजाि) ि बेरुज ु फर्छ् र्ौटको काममा प्रत्र्क्ष सांलग्ि हिुे कमवचािीलाई रु. ७,०००।– 
पिुस्काि स्र्रुप प्रदाि गिे व्र्र्स्था छ । भिे आ.र्. २०७३/७४ मा कुल बेरुज ु रु. 
४६,१८,५९५।८३ िहेकोमा रु. ४५,२०,६९२।८३ फछ्यौट भएको छ । र्स आ.र्. मा 
करिब ९७ प्रनर्शर् बेरुज ुफर्छ् र्ौट भई प्रगनर् पिुस्काि र्ोग्र् भएको देजखन्छ ।  
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१.४.३ कार्ावलर्को समग्र भौनर्क र्था वर््त ीर् प्रगनर्को अर्स्था: 

कार्ावलर्ले आ.र्. २०७३/७४ मा स्र्ीकृर् भएको र्ावर्वक कार्विम अिसुाि र्ोवकएका 
कार्विमहरु मध्रे् झण्डै सर्प्रनर्शर् प्रगनर् हानसल गिेको छ । प्रथम चौमानसक अर्निमा लक्ष्र्को 
र्लुिामा केही कम प्रगनर् हानसल गिेर्ापनि वद्ध र्ीर् ि र्रृ्ीर् चौमानसक अर्निमा लगभग सम्पूर्व 
कार्विमहरु सांचालि गिव सफल भएको छ । कार्ावलर्ले आ.र्. २०७३/७४ मा सञ्चालि गिेका 
कार्विमहरुको भौनर्क र्था वर््त ीर् प्रगनर्लार्व निम्ि र्ानलका द्वािा प्रस्र्रु् गरिएको छ । 
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परिच्छेद - दरु्व 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्बाट सम्पाददर् मूख्र् 
मूख्र् कार्वहरु 

२.१ ऐि¸ निर्म र्था खरिद कार्व प्रर्ालीमा सिुाि  

क) सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली¸२०६४ को सांशोिििः सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ 
को प्रथम सांशोििको व्र्र्स्थाहरु कार्ावन्र्र्िका लानग र्था अन्र् थप व्र्र्स्थामा 
सांशोििको लानग सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली¸२०६४ को चौथो ि पााँचौ सांशोिि 
भएको छ । 

ख) सार्वजनिक खरिद िर्िीनर्क र्ोजिा -Procurement Strategic Plan) र्र्ािीका  लानग 
मस्र्ौदा र्र्ाि गिे कार्व शरुु भएको छ । 

ग) वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली कार्ावन्र्र्िको घोर्र्ा भई लागू भएको छ। 

घ) सबै मन्त्रालर्, सजचर्ालर् र्था आर्ोगका सजचर्स्र्िीर् e-GP Interface Conference 

सम्पन्न भएको छ । 

ङ) सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीमा भएको सांशोिि अिसुाि Single Stage Two Envelop 

System लाई e-GP Portal मा एवककिर् गरिएको छ । 

च) वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली सन्चालि मागव निदेजशका,२०७३ लाई Portal मा प्रकाशि 
गरिएको छ । र्सको थप परिमाजविको लानग र्र्ािीको िममा िहेको छ । 

छ) िमूिा बोलपत्रसम्र्न्िी कागजार्को समर् सापेक्ष सिुाििः 
सार्वजनिक निकार्हरुलाई खरिद कार्वका लानग आर्श्र्क पिे िमूिा बोलपत्र 
सम्र्न्िी कागजार् (Standard Bidding Document), पूर्वर्ोग्र्र्ा सम्बन्िी कागजार् 

(Standard Prequalification Document) ि खरिद सम्झौर्ा सम्बन्िी कागजार् 

(Standard Contract Document), ि प्रस्र्ार् माग गिे सम्बन्िी कागजार् (Request 

For Proposal) को स्टर्ान्डडव िमूिाहरू वर्गर्मा र्र्ाि गिी प्रर्ोगमा ल्र्ाईसवकएको ि 
सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली¸२०६४ को 
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सांशोिि भए अिसुाि आ.र्. २०७३।०७४ मा केही कागजार्हरुमा समर् सापेक्ष  
परिमाजवि ि केही िर्ााँ कागजार्हरु र्र्ाि गिी प्रकाशि गरिएको छ ।  

२.२ सार्वजनिक खरिद अिगुमि  

क) सार्वजनिक खरिदको स्थलगर् अिगुमििः  

कार्ावलर्को र्ावर्वक स्र्ीकृर् कार्विम अिसुाि अिगुमि महाशाखाबाट वर्नभन्न जजल्लाहरु जस्थर् 
सार्वजनिक निकार्हरुबाट गरिएको सार्वजनिक खरिदसम्र्न्िी प्रविर्ाको सघि अिगुमि र्था 
सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी Random Monitoring गिी सो सम्र्न्िमा अन्र्िविर्ा कार्विम 
सञ्चालि हुाँदै आएका छि ् । सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्बाट अिगुमि गिेपनछ 
अिगुमिबाट प्रा् र् जािकािी सांलग्ि गिी सझुार् सवहर्को प्रनर्रे्दि र्र्ाि गिी १ प्रनर् प्रनर्रे्दि 
अिगुमि गरिएको कार्ावलर्मा कार्ावन्र्र्ि र्ा सिुािको लानग पठाउिे गरिएको छ। निर्नमर् 
अिगुमि कार्वको प्रभार्कारिर्ाको रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली¸ २०६४ को कार्ावन्र्र्िमा प्रभार्कारिर्ामा बवृद्ध  भएको छ । 

 

र्सबाट सार्वजनिक निकार्को खरिद कार्वमा पिेका दद्ववर्िा हट्ि गर्व सहजर्ा आएको 
छ।सार्वजनिक खरिद सम्बन्िमा निर्नमर् अिगुमिबाट खरिदको प्रविर्ात्मक सिुाि आएको 
छ।साथै र्सबाट सार्वजनिक खरिद कार्वमा सांलग्ि कमवचािीहरुको क्षमर्ा अनभबवृद्ध  भएको 
छ।र्सबर्व र्स प्रकािको अिगुमि खोटाङ, आखलढुगा, नसन्िपुालचोक, बािा, मकर्ािपिु, 
पसाव, महो्त िी, सिुसिी, ि काभ्रपेलािचेक गिी ९ जजल्लाका २९ र्टा सार्वजनिक निकार्हरूमा 
सघि खरिद अिगुमि र्था सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी Random Monitoring कार्व सम्पन्न 
गरिएको छ । र्स सम्बन्िी वर्र्िर्हरु र्था अिगुमिको िममा देजखएका 
कनमकमजोिीहरुलाई अिसूुजच ३ मा उल्लेख गरिएको छ । 

ख) खरिद सम्बन्िी गिुासोको अिगुमि र्था व्र्र्स्थापि  

सार्वजनिक निकार्हरुमा भए गिेका खरिद सम्बन्िी कािर्ाहीको नबर्र्मा सबवसािािर्बाट र्स 
कार्ावलर्मा वर्नभन्न माध्र्म (हलुाक, निरे्दि, र्न्टििटे र्ा मौजखक) बाट प्रा्त हिु आएका 
सार्वजनिक खरिदसाँग सम्बजन्िर् जिगिुासो र्था उजिुीहरु ब्र्बस्थापिका लानग कार्ावलर्मा छुटै्ट 
शाखाको स्थापिा गिी गिुासो सम्बोिि गिे गरिएको छ । र्सबाट खरिद प्रर्ालीलाई 
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नबश्वानसलो बिाउि सघाउ पगेुको छ । आ र् २०७३।७४ मा कार्ावलर्मा प्रा्त भएका 
वर्नभन्न गिुासोहरुका सम्र्न्िमा अिगुमि गिे, अध्र्र्ि गिे, पत्राचाि गिे  ि प्रनर्रे्दि र्र्ाि 
गिे कार्विम सम्पन्न गरिएको छ ।र्सिममा गिुासोकर्ावलाई समेर् सोको जािकािी गिाई 
गिुासोको फछर्ौट एर्ां नििाकिर् गिे गरिएको छ । 
 

गिुासो व्र्र्स्थापिका सम्र्न्िमा र्स कार्ावलर्बाट जिगिुासो व्र्र्स्थापि निदेजशका, २०६६ 
बमोजजम अजघल्लो मवहिाभिी गिेका काम कािर्ाहीको प्रगनर् वर्र्िर् प्रत्रे्क मवहिाको ७ गरे् 
नभत्र प्रिािमन्त्री र्था मन्त्रीपरिर्द्को कार्ावलर्, गिुासो व्र्र्स्थापि र्काईमा पठाउिे गरिएको 
छ । र्स सम्र्न्िी वर्स्र्रृ् वर्र्िर् अिसूुची ४ मा उल्लेख गरिएको छ।  
ग) सार्वजनिक खरिद सम्बन्िमा अिजुशक्षर्िः 
र्स कार्ावलर्बाट अिगुमिमा जाि े कार्ावलर्का कमवचािी/पदानिकािीहरुकालानग लजक्षर् गिी 
निर्नमर् रुपमा सार्वजनिक खरिदका वर्नभन्न वर्र्र्बस्र्हुरु समेटी सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िमा 
अिजुशक्षर् कार्विम सांचालि गिे गरिएको छ। र्सबाट कार्ावलर्का कमवचािीहरुलाई 
र्ोवकएको नबर्र्मा वर्ज्ञर्ा हाजशल भई आफ्िो कार्वके्षत्रमा कार्वसम्पादि गिव सहज हिु े 
देजखन्छ । र्स अन्र्िगर् आ.र्. २०७३।७४ मा एल. सी. ि बीमा  सम्बन्िी वर्र्र्मा 
वर्ज्ञहरुद्वािा कार्ावलर्का कमवचािीहरुलाई २ पटक अिजुशक्षर् प्रदाि गरिएको छ ।  

घ) सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी अन्र्िविर्ािः 

सार्वजनिक निमावर् कार्व̧  मालसामाि खरिद¸ पिामशव सेर्ा र्था अन्र् सेर्ा खरिद सम्बन्िी 
कार्वहरुमा  सांलग्ि सार्वजनिक निकार्हरुको स्थलगर् रुपमा अिगुमि गिे ि त्र्सिी अिगुमि 
गरिसकेपनछ अिगुमिको िममा देजखएका कनमकमजोिी ि आगामी कार्वददशाबािे कािूिी 
आिािहरुको बािेमा छलफल ि सझुार् ददि अन्र्िविर्ा कार्विमहरु सञ् चालि गिे गरिएको 
छ । र्स कार्विमबाट जजल्लाका सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी सािानर्िा समस्र्ाहरु त्र्हीीँ 
समािाि गिव मद्दर् पगु्िे गिेको छ । र्स कार्विमको माध्र्मबाट जजल्लाजस्थर् सार्वजनिक 
निकार्हरु, उिोग र्ाजर्ज्र् सांघ, निमावर् व्र्ार्सार्ी सांघ, सांचाि माध्र्म र्था िागरिक समाजको 
सािर््जनिक खरिद सम्बन्िमा र्हसको साझा थलो उपलव्ि भई सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िमा 
भएका समस्र्ाहरुको र्ािेमा व्र्ापक छलफल भएको  छ।र्सबाट जजल्लामा िहेको सार्वजनिक 
खरिदको र्स्र्जुस्थर्ीको र्ािेमा जािकािी प्रा्त भई सार्वजनिक निकार्हरु र्था सार्वजनिक खरिद 
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सम्र्न्िी सिोकािर्ाला निकार्हरुमा भएका अन्र्ोलर्ाहरुको उजािगि भई सम्भावर्र् समस्र्ा 
समािािका उपार्हरु पवहचािमा सहर्ोग नमलेको छ।अन्र्िविर्ामा हिु े छलफलको 
माध्र्मर्ाट सार्वजनिक निकार् ि सार्वजनिक खरिदका सिोकािर्ाला पक्षहरु र्ीचमा समन्र्र् 
स्थावपर् भई खरिद कािर्ाहीमा प्रभार्कारिर्ा आएको छ।सार्वजनिक खरिदको सन्दभवमा ऐि, 
निर्ममा भएका परिर्नर्वर् व्र्र्स्थाहरुको सन्दभवमा सरै् पक्षहरुलाई समर्मा िै जािकािी भएको 
छ। आ.र्. २०७३।०७४ मा र्स कार्ावलर्बाट र्स प्रकािको कार्विम िामेछाप, लनलर्पिु, 
लमजङु्ग, खोटाङ्ग, नसन्िपुालचोक, सिुसिी, बािा, मकर्ािपिु, कास्की, र्ाग्लङु्ग, रे्िी ि िसरु्ा 
लगार्र्का १२ जजल्लाहरुमा सार्वजनिक खरिदसाँग सांलग्ि सिोकािर्ाला पक्षहरुिः जजल्लाजस्थर् 
सार्वजनिक निकार्हरु, उद्योग बाजर्ज्र् सांघ र्था निमावर् व्र्र्शार्ी सांघका पदानिकािीहरु ि 
सांचािकमीहरुको सहभानगर्ामा एक ददिे सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी अन्र्िविर्ा कार्विम 
सम्पन्न गरिएको छ । 

ङ) e-Bidding सम्बन्िी अिगुमि नििीक्षर्िः 

र्स कार्ावलर्बाट सार्वजनिक खरिद कार्वको लानग वर्कास गरिएको e-GP System को 
वर्नभन्न सार्वजनिक निकार्हरुले के कसिी प्रर्ोग गिेका छि ् भने्न सम्बन्िमा भएको 
अिगुमिबाट e-GP System प्रर्ोगकर्ावहरुबाट भएका प्रर्ोगको अर्स्था, प्रर्ोग गिुवपिे बािेको 
चासो, e-GP System प्रर्ोग गदाव आर्पिेका समस्र्ाहरु, e-GP System प्रर्ोगले स्थािीर् 
Bidder मात्रको एकानिकािको अन्र् भई प्रनर्स्पिावमा र्वृद्ध  भई सबैले भाग नलि सक्िे अर्स्था 
िहेको ििहेको, प्रनर्स्पिावले गदाव लागर् अिमुाि मूल्र् भन्दा कम मूल्र् प्रस्र्ाब गिेको िगिेको 
सम्बन्िमा निर्नमर् अिगुमि गरिएको छ । अिगुमिबाट प्रा्त िनर्जालाई वर्श्लरे्र् गदाव 
सकािात्मक िनर्जाहरु प्रा्त भएका छि ्। आ.र्. २०७३।०७४ मा र्स कार्ावलर्बाट पसाव, 
िरु्ाकोट, कवपलर्स्र्,ु ििरु्ा, नसन्िलुी, दाङ ि िाददङ्ग जजल्लाका वर्नभन्न सार्वजनिक 
निकार्हरुमा e-Bidding सम्बन्िी अिगुमि नििीक्षर् कार्व सम्पन्न गरिएको छ । 

२.३ क्षमर्ा वर्कास ि र्ानलम  

क) सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी आिािभरु् र्ानलमिः 
सार्वजनिक खरिद क्षमर्ा नबकास सम्बन्िी ३ ददिे र्ानलम नबनभन्न स्थािमा ६ पटक सञ्चालि 
गिी वर्नभन्न सिकािी निकार्का केन्रीर्स्र्ि, के्षत्रीर्स्र्ि ि जजल्लास्र्िका खरिदसाँग सम्बजन्िर् 
जम्मा २८२ जिा कमवचािीहरुलाई र्ानलम आर्श्र्कर्ाको आिािमा प्रजशजक्षर् गरिएको छ । 
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र्सबाट खरिदमा सांलग्ि कमवचािीहरुको क्षमर्ा वर्कास भई खरिद प्रविर्ामा प्रभार्कारिर्ा 
आएको छ । आनथवक बर्व २०७३।७४ मा र्स कार्ावलर्बाट सांचानलर् र्ानलम सम्बन्िी 
वर्स्र्रृ् वर्र्िर् अिसूुची ५ मा उल्लेख गरिएको छ । 

ख) e-GP Operation सम्बन्िी क्षमर्ा अनभर्वृद्ध  र्ानलमिः 

वर्नभन्न सार्वजनिक निकार्का कमवचािीहरु, र्ोलपत्रदार्ा र्था बैंकसवहरुका लानग e-GP 

Operation सम्बन्िी क्षमर्ा अनभर्ृवद्ध  र्ानलम ११ र्टा सम्पन्न भएको छ । र्सबाट २८० 
जिा प्रजशक्षाथीहरुलाई प्रजशजक्षर् गरिएको छ । ADB साँगको सहकार्वमा काठमाण्डौ 
उपत्र्का वर्कास प्रानिकिर् र्था Pilot Entity भिी छिौट गरिएका निकार्का गिी २४ 
जिा कमवचािीहरुका लानग १५ ददि े e-GP System Phase II Training of Trainers 

(TOT) सम्पन्न भएको छ ।  

२.४ िार् पिामशव  

साबवजनिक खरिद ऐि, निर्म परिपालिा गिे गिाउिे सम्बन्िमा सार्वजनिक निकार्हरुलाई 
पिेको खरिद सम्बन्िी दद्ववर्िा समािािका लानग त्र्स्र्ा निकार्हरुबाट माग भई आएका 
नबनभन्न नबर्र्हरुमा र्स कार्ावलर्ले ऐि, निर्म ि सार्वजनिक खरिदका नसद्ध ान्र्हरुको 
आिािमा िार् पिामशव उपलब्ि गिाउाँदै आएको छ । जसबाट समर्मा समस्र्ाको निकास 
आउिे ि प्रविर्ात्मक त्रटुी हिुबाट जोनगि गई खरिद कार्वमा सघाउ पगेुको छ । आनथवक 
बर्व २०७३।७४ मा र्स कार्ावलर्बाट कूल १९२ र्टा िार् पिामशव प्रदाि गरिएको ि 
हालसम्म कुल ९७६ र्टा िार् पिामशव प्रदाि गरिएको छ ।र्स कार्ावलर्बाट शरुु देजख 
उपलब्ि गिार्एको िार् पिामशव सम्र्न्िी वर्स्र्रृ् वर्र्िर् PPMO को 
website:www.ppmo.gov.np मा िाख् िे गरिएको छ । र्स सम्र्न्िी वर्स्र्रृ् वर्र्िर् 
अिसूुची ६ मा उल्लेख गरिएको छ।  

िार् पिामशवको माध्र्मबाट निम्ि सार्वजनिक निकार्हरुलाई निम्िािसुाि उपलब्िी हाजशल 
भएको छ । 

   ऐि निर्मको खरिद सम्बन्िी व्र्र्स्थाको व्र्ाख्र्ा ि कार्ावन्र्र्िमा एकरुपर्ा आएको 
छ। 

   िार् पिामशवले सार्वजनिक खरिद निदेजशकाको रुपमा काम गिेको छ। 
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   सार्वजजिक खरिद कार्वलार्व नछटो छरिर्ो रुपमा सम्पादि गिव मद्ध र् पगेुको छ। 

   साबवजनिक निकार्हरुको खरिद कार्वमा पिेका दद्ववर्िा हट्ि गई सहजर्ा आएको छ। 

२.५ कालोसूची: 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६२ ले र्ोलपत्रदार्ाहरुले पालिा गिुव पिे आचिर् 
सम्बन्िी व्र्र्स्था उल्लेख गिेको छ । सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हिुे बोलपत्रदार्ा, 
प्रस्र्ार्दार्ा, पिामशवदार्ा, सेर्ाप्रदार्क, आपूनर्वकर्ाव, निमावर् व्र्र्सार्ी र्ा अन्र् व्र्जक्त, फमव, 
सांस्था र्ा कम्पिीले उक्त आचिर् वर्परिर् कार्व गिेमा, खरिद सम्झौर्ा कार्ावन्र्र्ि गदाव 
सािभरू् रुपमा त्रटुी हिुे गिी कार्व गिेमा, र्ोग्र्र्ा ढााँटी र्ा झकु्र्ािमा पािी सम्झौर्ा गिे 
आदद कसूि गिेमा सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को व्र्र्स्था अिसुाि निजको कार्वको 
आिािमा र्स कार्ावलर्ले  १ र्र्व देजख ३ र्र्वसम्म कालो सूचीमा िाख्न ेगिेको छ । आ.र्. 
२०७३/७४ मा ४७ र्टा फमव, सांस्था, कम्पिीलाई कालोसूचीमा िाख्न ेनिर्वर् गिी सार्वजनिक 
सूचिा गरिएको छ । र्सको वर्स्र्रृ् वर्र्िर् र्स कार्ावलर्को रे्भसाईटमा िाजखएको छ ।  
साथै कालोसूचीमा िाजखएको फमव/सांस्थाहरुको रे्रिज वर्र्िर् अिसूुची ७मा उल्लेख गरिएको 
छ । कालोसूचीमा िाख्न ेसम्बन्िी ऐिको दफा ६३ मा भएको व्र्र्स्था निम्िािसुाि छ । 

 कालो सूचीमा िाख्न ेि फुकुर्ा गिेसम्बन्िी कािूिी व्र्र्स्थािः 

(१) देहार्को अर्स्थामा बोलपत्रदार्ा, प्रस्र्ार्दार्ा, पिामशवदार्ा, सेर्ाप्रदार्क, आपूनर्वकर्ाव, निमावर्व्र्र्सार्ी र्ा 
अन्र् व्र्जक्त, फमव, सांस्था र्ा कम्पिीलाई निजको कार्वको गाम्भीर्वर्ाकोआिािमा सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्ले एक र्र्वदेजख र्ीि र्र्वसम्म कालो सूचीमा िाख्न सक्िेछ :- 
(क) दफा ६२ बमोजजमको आचिर् वर्पिीर् काम गिेको प्रमाजर्र् भएमा,  
(ख) स्र्ीकृनर्को लानग छिौट भएको प्रस्र्ार्को प्रस्र्ार्दार्ा दफा ३८ बमोजजम सम्झौर्ा गिव 

िआएमा,  
(ग) खरिद सम्झौर्ा कार्ावन्र्र्ि गदाव सािभरू् त्रटुी गिेको र्ा सम्झौर्ा अिरुुपको दावर्त्र् सािभरू् 

रुपमा  पालिा िगिेको र्ा खरिद सम्झौर्ा बमोजजमको कार्व सो सम्झौर्ा बमोजजमको 
गरु्स्र्िको िभएको कुिा पनछ प्रमाजर्र् भएमा,  

(घ) खरिद सम्झौर्ामा भाग नलि अर्ोग्र् ठहरििे कुिै फौजदािी कसूिमा अदालर्बाट दोर्ी 
ठहरिएमा,  

(ङ) र्ोग्र्र्ा ढााँटी र्ा झकु्र्ािमा पािी खरिद सम्झौर्ा गिेको कुिा प्रमाजर्र् हिु आएमा, र्ा 
(च) र्ोवकए बमोजजमको अन्र् कुिै अर्स्थामा । 
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२.६ खरिद सम्बन्िी वर्द्यरु्ीर् पद्ध नर् ि कागजार् 

क) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले आफ्िो रे्बसाईट स्थापिा गिी स्याण्डडव वर्नडङ् 
डकुमेन्ट (Standard Bidding Document), िार् पिामशवका िजजिहरु, कालोसूचीको 
िामार्ली, सार्वजनिक खरिद पिुिार्लोकि सनमनर्बाट भएका निर्वर्हरुको सांग्रह लगार्र् 
कार्ावलर्बाट भए गिेका कार्वहरुको वर्र्िर् निर्नमर् रुपमा सार्वजनिक गिे गिेको  

छ । आ.र्. २०७३/७४ मा वर्नभन्न सार्वजनिक निकार्हरुबाट प्रा्त बोलपत्र सम्बन्िी 
१५५ र्टा ि कालोसूची सम्बन्िी ६० र्टा सूचिा कार्ावलर्को आनिकारिक 
रे्बसाईटमा अपडेट गरिएको छ । 

ख)  सार्वजनिक खरिद प्रविर्ामा देजखएको अस्र्स्थ प्रनर्स्पिावलाई न्रू्ि गिी खरिद 
प्रविर्ालाई खलुा, पािदशी, र्स्र्नुिष्ठ ि वर्श्वसिीर् बिाउि सार्वजनिक खरिद अिगुमि 
कार्ावलर्ले Single Portal (www.bolpatra.gov.np)  मा आिारिर् Full Fledged 

National Electronic Government Procurement (e-GP)System को वर्कास 
गिेको छ ।र्स प्रर्ालीलाई प्रभार्कािी रुपमा लागू गिव नमनर् २०७३।०९।१७ गरे् 
वर्द्दरु्ीर् खरिद प्रर्ाली कार्ावन्र्र्िको घोर्र्ा समेर् भएकाले र्सबाट खरिद प्रकृर्ामा 
सिलीकिर् भै सहभानगर्ा बढ्िे ि स्र्च्छ ि पािदशी प्रनर्स्पिावबाट सार्वजनिक 
निकार्हरुबाट हिुे खरिद मा थप जिवर्श्वास बढ्िे अपेक्षा गरिएको छ ।  
शरुुमा र्स प्रर्ालीको प्रर्ोगको लानग ५ र्टा वर्भागहरु सडक वर्भाग, नसांचार् वर्भाग, 

जल उत्पन्न प्रकोप निर्न्त्रर् वर्भाग, स्थािीर् पूर्ाविाि वर्कास र्था कृवर् सडक वर्भाग ि 
खािेपािी र्था ढल निकास वर्भागलाई Pilot Entity को रुपमा छिौट गिी कार्व 
शभुािम्भ भैसकेको छ । िपेाल सिकािले िाजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गिी  सार्वजनिक 
निकार्हरुले नमनर् २०७४।४।१ देजख Single Portal का माध्र्मबाट मात्र खरिद 
कािोबाि गिुवपिे बाध्र्कािी व्र्र्स्था लागू गिेको छ ।र्सको लानग वर्द्यरु्ीर् खरिद 
प्रर्ाली सन्चालि मागवनिदेजशका, २०७३ र्था User Manual समेर् प्रकाशि गिी 
कार्ावन्र्र्िलाई सिल बिार्एको छ ।र्सलाई समर् सापेक्ष परिमाजवि गिे कार्वलाई 
प्राथनमकर्ाका साथ र्र्ािीको िममा िहेको छ । 

ग)  Full Fledged e-GP System मा e-GP First Phase का सम्पूर्व Features का 
अलार्ा Online Evaluation, Contract Award, Contract Management,  e-
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Payment लगार्र्का Modules हरु थप गिी सम्पूर्व खरिद प्रर्ालीलाई व्र्र्जस्थर्, 

बैज्ञानिक ि र्थर्ाांकीर् सिुक्षा सवहर्को Public Procurement Management 

Information System (PPMIS) मा आर्द्ध  गिी e-bidding सम्बन्िी सम्पूर्व कामहरु 
र्सै प्रर्ाली अन्र्गवर् हिुछे ।  

घ)  आ.र्. २०७३/७४ को आर्ाढ मसान्र्सम्म e-GP System Second Phase  लागू 
भईसकेपनछ वर्नभन्न ३५७ र्टा सार्वजनिक निकार्का १२०४ जिा प्रर्ोगकर्ावहरु 
प्रर्ालीमा दर्ाव भएका छि ् भि े ६६५ र्ोलपत्रदार्ा कम्पनिहरु र्था 1203 जिा 
र्ोलपत्रदार्ाका कमवचािीहरु र्था २९ र्टा बाजर्ज्र् बैंकहरु ि १६६८ बैंकका शाखा 
कार्ावलर्हरुलाई System मा Register गरिएको छ । e-GP System Phase II मा 
आ.र्. २०७३/७४  मा  जम्मा ४०४७ र्टा र्ोलपत्रहरु प्रकाजशर् भएका  
छि ्।मानथ उल्लेजखर् Bolpatra Statistics हरुलाई अिसूुची ९ मा उल्लेख गरिएको 
छ । 

ङ)  कार्ावलर्मा स्थापिा भएको Help Desk िवर्किर् भई र्स माफव र् e-Bidding सम्बन्िी 
वर्नभन्न सार्वजनिक निकार्हरुलाई सहजीकिर्, अनभमजुखकिर् र्था जािकािी प्रदाि गिे 
गरिएको छ । वर्नभन्न सार्वजनिक निकार्का ६७० जिा कमवचािीहरुलाई सूचिा प्रवर्नि 
शाखा र्था e-GP Help Desk बाट एक ददिे अनभमजुखकिर् ददर्एको छ ।नबनभन्न 
सार्वजनिक निकार् र्था बोलपत्रदार्ाहरुलाई e-Bid Upload र्था Opening गिवका 
लानग Online, On Call, On Field Support सेर्ा प्रदाि गरिएको छ । 

च) PPTIN Project अन्र्िगर् e-GP Phase I ि II को e-GP को Data Mapping र्था 
Prototype को कार्व सम्पन्न गरिएको छ । 

२.७ सार्वजनिक खरिद पिुिार्लोकि  

सार्वजनिक खरिदको अन्र्िाज् रर् प्रचलिमा सार्वजनिक खरिद कार्वमा सार्वजनिक निकार्ले 
गिेका कार्व र्था निर्वर्हरुको पिुिार्लोकि गिे व्र्र्स्था िहेको हुाँदा र्स वकनसमका कार्वले 
सार्वजनिक निकार्लार्व खरिद सम्बन्िी कार्वहरु व्र्र्जस्थर् रुपमा सांचालि गिव सघाउ परु्ावएको 
छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी Model Law ले पिुिार्लोकि गिे अनिकाि सार्वजनिक 
खरिदको मखु्र् अांग मािेको पार्न्छ । र्सै र्थर्लार्व मध्र् िजिमा िाखी हाम्रो सन्दभवमा पनि 
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सार्वजनिक खरिद ऐि¸ २०६३ को परिच्छेद ६ मा खरिद कािर्ाही र्ा निर्वर्को पिुिार्लोकि 
सम्बन्िी व्र्र्स्था गरिएको छ ।  
 

पिुिार्लोकि सनमनर्मा आ.र्. २०७३/७४ मा २२ र्टा निरे्दि प्राप ् र् भर्व १९ र्टा 
फर् छर्ौट भएका छि ्।  साथै  ऐिमा उल्लेजखर् म्र्ाद नभत्र प्रा्त िभएको र्था ििौटी वर्िा 
प्रा्त भएको निरे्दि दर्ाव िभई ४ र्टा वफर्ाव भएको छ ।२०७४ आर्ाढमा दर्ाव भएका ३ 
र्टा पिुिार्लोकिका निरे्दि आ.र्. २०७३/७४ मा निर्वर् हिु बााँवक िहेको छ । 
पिुिार्लोकि सनमनर्मा आ.र्. २०७३/७४ सम्ममा कुल जम्मा ६८ र्टा पिुिार्लोकि 
निरे्दि दर्ाव भएको र्थर्ािले देखाउाँछ । 

 

सार्वजनिक खरिद ऐि निर्मको कार्ावन्र्र्ि गिे नसलनसलामा सार्वजनिक खरिद कार्वमा सांलग्ि 
पदानिकािीहरुबाट भएका कुिै निर्वर्बाट बोलपत्र दार्ा र्ा प्रस्र्ार् दार्ालार्व मकाव पिेमा दरु्व 
चिर्मा पिुिार्लोकि गिव सवकिे व्र्र्स्था िहेको छ । पवहलो चिर्मा सम्बजन्िर् सार्वजनिक 
निकार्को प्रमखु समक्ष उजिुी ददि े ि सो बाट भएको निर्वर् जचर् िबझेुमा र्ा ५ ददिनभत्र 
निर्वर् िददएमा दोस्रो चिर्मा पिुिार्लोकि सनमनर् समक्ष निरे्दि ददि सवकिे कािूिी व्र्र्स्था 
छ । ऐिको दफा ४८ अिसुाि पिुिार्लोकि सनमनर् गठि हिुे व्र्र्स्था छ । सोही आिािमा 
मजन्त्रपरिर्द¸ िाजिीनर्क निर्जुक्त नसफारिस सनमनर्ले मजन्त्रपरिर्दको बैठकबाट अनिकाि 
प्रत्र्ार्ोजि भए अिसुाि अध्र्क्ष ि सदस्र् सवहर् ३ सदस्र्ीर् पिुिार्लोकि सनमनर् गठि भर्व 
विर्ाशील िहाँदै आएको छ । सनमनर् समक्ष पेश भएका निरे्दिहरु उपि पिुिार्लोकि भई 
सनमनर्बाट हालसम्म भएका निर्वर्हरुको सांग्रह आ.र्. २०७३/७४ मा प्रकाशि गरिएको  
छ । र्सबाट खरिद सम्बन्िी व्र्र्स्थापि प्रभार्कािी बिाउि सम्बद्ध  सरै् पक्षहरुको कार्व 
क्षमर्ामा अनभर्वृद्ध  हिुे वर्श्वास कार्ावलर्ले नलएको नलएको छ ।  
पिुिार्लोकि सनमनर्को गठि वर्नि देहार् बमोजजम छ । 

क) पिुिारे्दि अदालर्को न्र्ार्ािीस र्ा पिुिारे्दि अदालर्को न्र्ार्ािीस 
भईसकेको व्र्जक्त र्ा िेपाल सिकािको वर्जशष्ठ शे्रर्ीको पदबाट अर्काश 
प्रा्त व्र्क्तीहरु मध्रे्बाट एक जिा                       - अध्र्क्ष 

ख) िेपाल सिकािको िेपाल र्जन्जनिर्रिङ सेर्ाको िाजपत्राविर् प्रथम 
शे्रर्ीबाट अर्काश प्रा्त व्र्क्तीहरु मध्रे्बाट एक जिा    - सदस्र् 
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ग) सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी नबर्र्मा अिभुर्ी र्था नबज्ञ व्र्क्तीहरु 
मध्रे्बाट एक जिा                                  - सदस्र् 

पिुिार्लोकि सनमनर्को काम¸ कर्वव्र् ि अनिकाि : 

सार्वजनिक खरिद पिुिार्लोकि सनमनर्को काम¸ कर्वव्र् सार्वजनिक निकार् वर्रूद्ध  बोलपत्रदार्ा र्ा 
प्रस्र्ार् दार्ाले खरिद कार्व सम्पन्न भएको ३० ददिनभत्र ददएको पिुिार्लोकि निरे्दि उपि 
छािवर्ि गिे¸ सार्वजनिक निकार् सांग प्रनर्विर्ा माग गिे¸ दरैु् पक्ष िाजख सिुर्ार्व गिे¸ प्रस्र्रु् 
कागजार्हरुको अध्र्र्ि अर्लोकि गिी निरे्दि ददएको ३० ददि नभत्र निर्वर् गिेछ । सार्वजनिक 
खरिद पिुिार्लोकि सनमनर्ले निर्वर् गदाव बोलपत्रदार्ा र्ा प्रस्र्ार्दार्ाले ददएको निरे्दि खािेज गिे 
र्ा देहार् बमोजजम गिेछ । 

क) खरिद सम्झौर्ा भर्व िसकेको अर्स्थामा देहार् बमोजजम गिेछ । 

१) अिनिकृर् काम र्ा निर्वर् र्ा गलर् कार्ववर्नि अर्लम्र्ि िगिव आदेश ददि े

२) अिनिकृर् कार्व र्ा निर्वर्लार्व पूर्व र्ा आांजशक रुपमा िद्द गिे आदेश ददि े

३) मूल्र्ाििमा त्रटुी देजखए मात्र मूल्र्ािि गिव आदेश ददिे र्था सम्झौर्ा भर्वसकेको 
अर्स्थामा मकाव नबचाि गिी निरे्दकलार्व मिानसर् मावफकको िकम भकु्तािी गिव 
नसफारिस गिव सवकिे छ । 

खरिद सम्झौर्ा भई सकेको अर्स्थामा त्र्स्र्ो सम्झौर्ा निरे्दकले पाउि ुपथर्ो भने्न पिुिार्लोकि 
सनमनर्लाई लागेमा निरे्दकलाई पिेको मकाव वर्चाि गिी मिानसब मावफकको िकम निरे्दकलाई 

भकु्तािी गिव सार्वजनिक निकार्लाई नसफारिस गिे ।
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परिच्छेद - र्ीि 

सार्वजनिक खरिदमा देजखएका समस्र्ा ि चिुौनर्हरु 

सार्वजनिक खरिदलाई अझ व्र्र्जस्थर्, पािदजशव, बस्र्सुनर्ष्ठ, वर्श्वसनिर्, जर्ाफदेवह, प्रनर्स्पिावत्मक 
बिाउदै सार्वजनिक खरिद प्रकृर्ा र्था कार्ववर्नि लाई अन्र्िाविर् मापदण्मा आिारिर् बिाउि े
उद्देश्र्का साथ २०६३।९।३० मा सबै सार्वजनिक निकार्हरुलाई लागू हिुेगिी छार्ा ऐिको 
रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ जािी भएको ि ऐि जािी भएको पनि एक दशक पिुा 
भैसकेको छ । र्स वर्चमा कार्ावन्र्र्मा देजखएका समस्र्ालाई समािाि गिी समर्सापेक्ष सिुाि गिव 
गर् र्र्व २०७३।३।३० मा उक्त ऐिको पवहलो सांशोिि गरिएको छ । खरिद ऐि कार्ावन्र्िको 
एक दशकको अर्िीमा सार्वजनिक खरिदमा घेिै सिुािका कामहरु भएर्ा पनि अन्र्िाविर् रुपमा 
भएका अभ्र्ासहरुलाई समेर् ध्र्ाि िदददा र्समा अपेक्षाकृर् रुपमा सिुाि हिु सकेको छैि । 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ले आत्मसाथ गिेका नसद्ध ान्र्हरुलाई प्रा्त गिव ि िेपालको 
सार्वजनिक खरिदलाई अन्र्िाविर् मापदण्ड अिरुुप बिाउि र्समा िहेका समर्स्र्ाहरुलाई समािाि 
गदै र्समा देजखएका चिैुनर्हरुको सामिा गिव र्सको कािूिी पक्षका साथै कार्ावन्र्र्िका सरै् प्रकृर्ा 
र्था सिोकािर्ाला सरै् पक्षमा व्र्ापक सिुाि ि पहलको आर्श्र्कर्ा िहेको छ ।अन्र् वर्र्र् जस्रै् 
सार्वजनिक खरिद पनि Cross Cutting Issues को रुपमा िहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा िहेका 
समस्र्ा ि र्समा देजखएका चिैुनर्हरु खरिदका वर्र्र्बस्र् ुसांग मातै्र िभई बजेट प्रर्ाली,  कमवचािी 
व्र्र्स्थापि, िाजिैनर्क प्रर्ाली, सामाजजक सांिचिा, निजी क्षेत्रको व्र्ार्सावर्कर्ा आदद जस्र्ा अन्र् 
नबर्र्सांग उज्त कै रुपमा जोनडएको पाईन्छ । त्र्सैले र्समा वर्द्यमाि समस्र्ाहरुको समािाि र्था 
र्समा देजखएका चिैुनर्हरुको सामिाको उपार्को खोजज अन्र्िसम्बजन्िर् वर्र्र्हरुलाई समेर् 
मध्रे्िजि गिुव आर्श्र्क देजखन्छ । सार्वजनिक खरिदमा िहेका समस्र्ाहरु र्था र्समा देजखएका 
मखु्र् मखु्र् चिुौनर्हरु निम्िािसुाि िहेका छि ्। 

३.१ सार्वजनिक खरिदमा िहेका समस्र्ाहरुिः 

सार्वजनिक खरिदलाई व्र्र्जस्थर् बिाउि िीनर्गर्, कािूिी, सांिचिात्मक र्था कार्ववर्निमा वर्नभन्न 
सिुािहरु गरिएर्ापनि अझै पनि र्स क्षत्रमा आिािभरू् र्हका समस्र्ाहरु समेर् वर्द्यमाि िहेका  

छि ् । पनछल्लो समर्मा सार्वजनिक खरिद एक वर्शेर्ज्ञ सेर्ाको रुपमा वर्कास हुाँदै आएको 
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सन्दभवमा िेपालको समग्र खरिद प्रकृर्ा वर्केन्रीर् प्रकृनर्को िहेको ि प्रत्रे्क निकार्मा सार्वजनिक 
खरिद ऐि, २०६३ ले अपेक्षा गिे बमोजजमको खरिद प्रर्ालीको व्र्र्स्थापि गिव सक्ि े क्षमर्ा 
वर्कास िहुाँदा अझै पनि आििभरू् र्हका समस्र्ाहरु वर्द्यमाि िहेका छि ्भिे जिु निकार्हरुमा सो 
वकनसमको वर्शेर्ज्ञर्ा वर्कास भएको छ नर् निकार्हरुमा फिक वकनसमका आचिर्गर्, िैनर्क, 

किूिी समस्र्ाहरु देखा पिेका छि ् । सार्वजनिक खरिदमा िहेका मखु्र् मखु्र् समस्र्ाहरुलाई 
निम्िािसुाि उल्लेख गरिएको छ । 

क) सार्वजनिक निकार्मा निर्वर् क्षमर्ा ि िैनर्कर्ा झि झि कमजोि हुाँदै जाििुः  

सार्वजनिक खरिद सम्बन्िमा सम्बजन्िर् पदानिकािीको निर्वर् क्षमर्ाको साथ साथै िैनर्कर्ामा ह्नास 
आउदै जाि ुअवहले सार्वजनिक खरिदमा देजखएको प्रमखु समस्र्ाको रुपमा िहेको छ ।सार्वजनिक 
प्रशासिमा जोजखम मोल्ि िचाहािे आम प्रर्ृनर् िहेर्ा पनि खासगिी सार्वजनिक खरिदका वर्र्र्मा 
पनछल्लो समर्मा निर्वर् िै िगिे, समर्मा निर्वर् िगिे र्ा दर्ार्मा मात्र निर्वर् गिे प्रर्ृनर् मौलाउदै 
गएको छ । जसले गदाव समग्र खरिद प्रकृर्ाको साथै खासगिी वर्कास निमावर्का काम अत्र्न्रै् 
प्रभावर्र् भएको छ । खरिदको खासगिी बोलपत्र मलु्र्ाांकिको चिर्को निर्वर् गदाव देजखएको 
समस्र्ा केही पक्षमा सिुाि गिव सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को चौथो सांशोििबाट निजिर् 
खरिदमा Single Stage Two Envelope System  को शरुुर्ार् गरिएको ि केही समर्को कार्ावन्र्र्ि 
पिार् र्सको िनर्जा देजखदै समेर् जािेछ ।पदानिकारिको निर्वर् क्षमर्ामा सिुािको लानग 
कािूिहरुमा आर्श्र्क सिुािका साथै िनर्जामा आिारिर् दण्ड पिुस्कािको व्र्र्स्था, खरिद सम्बन्िी 
निदेजशका र्था कार्ववर्वनिहरु निमावर्, पदानिकािीहरुको क्षमर्ा वर्कास लागर्र्का क्षेत्रमा काम गिुव 
आर्श्र्क देजखएको छ ।सार्वजनिक खरिद कािूिी प्रकृर्ाको पालिाको मात्र वर्र्र् िभएि 
सार्वजनिक खरिदका सरै् चिर्मा पािदजशवर्ा, र्मान्दारिर्ा, वर्रे्कजशलर्ा, िैनर्कर्ा , जर्ाफदेवहर्ा आदद 
पक्षहरु अन्र्िनिवहर् हिु ु आर्श्र्क छ । सार्वजनिक निकार्मा हिुे भ्रिाचािको ठूलो वहस्सा 
सार्वजनिक खरिदमा हिु े वर्नभन्न अध्र्र्िबाट देजखएको सन्दभवमा एकार्फव  निर्वर् िगिे प्रर्ृनर् 
मौलाउदै गएको छ भिे अको र्फव  भएका सार्वजनिक खरिदका निर्वर्हरुमा िैनर्कर्ा र्था 
वर्रे्कजशलर्ाको पक्ष झि झि कमजोि हुाँदै गएको भाि हनु्छ ।सार्वजनिक खरिद सम्बन्िमा सांचाि 
माध्र्ाममा आएका समाचाि वट्पर्ी, महालेखा पिीक्षको प्रर्रे्दि र्था अजख्र्र्ाि दरुुपर्ोग 
अिसुन्िाि आर्ोगबाट दार्ि भएका मदु्दा आददले पनि त्र्सै र्थर् र्फव  र्ङनगर् गिेको पाईन्छ । 
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ख) र्ोजिाबद्ध  ि िर्िीनर्मा आिारिर् खरिद पद्दनर् स्थापिा हिु िसक्ििुः 

सार्वजनिक खरिदलाई समग्र वर्ज्त र् र्ोजिाको एक महत्र्पूर्व अांगको रुपमा स्थावपर् गरि सोही 
बमोजजम खरिद प्रकृर्ा अगानड र्ढाउि ु पिेमा सो हिु सकेको छैि । सार्वजनिक खरिद ऐि, 

२०६३ ले खरिद प्रकृर्ालाई व्र्र्जस्थर् बिाउि ेउद्देश्र्कासाथ खरिद गरुुर्ोजिा र्था बावर्वक खरिद 
र्ोजिाको अर्िािर्ालाई आत्मसाथ गिेर्ा पनि सार्वजनिक निकार्ले र्सलाई बास्र्वर्क रुपमा 
कार्ावन्र्र्िमा लैजाि सकेका छैिि ् । र्ोजिाबद्ध  खरिद प्रर्ालीको दृवष्टकोर्मा हालको खरिद 
प्रकृर्ा र्दथवर्ादमा चनलिहेको छ । सार्वजनिक खरिदलाई व्र्र्जस्थर् गिव ि र्सबाट अपेजक्षर् 
उपलजव्ि हााँनसल गिव र्ोजिाबद्ध  खरिद प्रकृर्ालाई प्रभार्कािी रुपमा अर्लम्बि गिुवका साथै खरिद 
र्ोजिालाई आर्ोजिाको कार्विम र्था बजेट सांग आर्द्ध  गिुव जरुिी छ । र्सका लानग खरिद 
र्ोजिा प्रर्ालीको प्रभार्कािी कार्ावन्र्िका साथै बजेट प्रर्ाली र्था कार्विम स्र्ीकृनर्को प्रकृर्ामा 
समेर् सिुािको आर्श्र्कर्ा िहेको देजखन्छ । खरिद र्ोजिालाई प्रभार्कािी रुपमा कार्ावन्र्र्ि गिव 
सकेमा सार्वजनिक निकार्को कार्वसम्पादि प्रभार्कारिर्ा र्वृद्ध  हिुकुो साथै खरिद र्ोजिालाई 
सार्वजनिक गिव सकेमा खरिदमा सांलग्ि हिु चाहिे आपूनर्वकर्ाव/निमावर् व्र्र्सार्ी/पिामशवदार्ा र्ा 
सेर्ा प्रदार्कको सहभानगर्ा ि खरिदमा प्रनर्स्पिाव र्वृद्ध  हिुे देजखन्छ । र्सका साथै गरु्स्र्िीर् ि 
दीघवकानलि रुपमा वटकाउ हिुे खरिद भन्दा र्त्कालको आर्श्र्कर्ा पिुा गिे कम गरु्स्र्िको कम 
मूल्र्को खरिदमा ध्र्ाि केजन्रर् हिुे गिेको पार्न्छ ।गरु्स्र्िीर् सामाि खरिद िभएकै कािर् 
कनर्पर् सार्वजनिक निकार्हरुको सेर्ा प्रर्ाहमा समस्र्ा आएको छ र्सथव सार्वजनिक खरिदको 
के्षत्रमा िीनर्गर् र्था िर्िीनर्गर् र्ोजिाको अभार् िहेकोले त्र्स्र्ो िीनर् िर्िीनर्हरु र्जुवमा गिी 
मापदण्डका आिािमा दीगो ि र्ार्ार्िर् मैत्री खरिदमा ध्र्ाि ददि ुपदवछ । 

ग) खरिद महाशाखा/शाखा/र्काई अर्िािर्ाको प्रभार्कािी कार्ावन्र्र्ि िहिुिुः 

सार्वजनिक खरिद प्रकृर्ालाई अझ व्र्र्जस्थर् र्िाउि, खरिद सम्बन्िी अनभलेखलाई व्र्र्जस्थर् गिव, 
खरिद सम्बन्िी Institutional Memory मा प्रभार्कारिर्ा ल्र्ाउि र्था खरिद सम्बन्िी काम 
कािर्ाहीमा निजिर् पदानिकािीलाई जजम्मेर्ाि ि जर्ाफदेही बिाउिे लगार्र्का उद्देश्र्का साथ 
सार्वजनिक निकार्मा खरिद महाशाखा/शाखा/र्काईको अर्िािर्ा अर्लम्बि गरिएकोमा केही ठूलो 
सांख्र्ामा खरिद हिुे निकार्मा बाहेक सो अर्िािर्ालाई सो अिरुुप कार्ावन्र्िमा आउि सकेको  

छैि । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को चौथो सांशोिि पूर्व सरै् निकार्मा खरिद र्काई 
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गठि गिे मात्र प्रार्िाि भएर्ा पनि चौथो सांशोििबाट सार्वजनिक निकार्ले खरिद सम्बन्िी 
कार्वबोझ ि कार्व प्रकृनर्को आिािमा छुटै्ट महाशाखा, शाखा र्ा र्काईको स्थापिा गिी खरिद 
अनिकािी र्ोक्ि ुपिेछ भने्न व्र्र्स्था गरिएर्ा पनि केही अपर्ाद बाहेक सरै् निकार्मा खरिद र्काई 
मात्र गठि गरिएको ि त्र्सिी गठि गरिएका र्काई पनि कािूिी व्र्र्स्थाको कार्ावन्र्र्िको 
लपचारिकर्ाका लानग मात्र गरिएको जस्र्ो देजखन्छ ।  

घ) बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ािीमा वर्नभन्न कमजोिीहरु िहेकािः 

सार्वजनिक खरिदमा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्को अत्र्न्रै् महत्र्पूर्व भनुमका िहिे ि सार्वजनिक 
खरिद ऐि,२०६३ र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली,२०६४ मा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्ले 
समेट्ि ु पिे वर्र्र्बस्र्लुाई स्पष्ट गिेको साथै कािूिमा िहेका प्रार्िाि र्था अन्र्िाविर् असल 
अभ्र्ास समेर्का आिािमा र्स कार्ावलर्बाट िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गरिएको 
छ।सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गदाव िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी 
कागजार्का आिािमा र्र्ाि गिुवपिेमा सो को कार्ावन्र्र्मा निम्िािसुािका समस्र्ाहरु िहेका छि ्। 

१.  खासगिी कवहलेकााँही मात्र बोलपत्र/नसलर्न्दी दिभाउपत्र आह्वाि हिुे निकार्हरु र्था 
अस्पर्ाल/स्र्ास्थर् कार्ावलर्हरु, सिुक्षा निकार्हरु लगार्र्का निकार्हरुमा बोलपत्र सम्बन्िी 
कागजार् र्र्ाि िगिी बोलपत्र आह्वािको सूचिा, BOQ/Price Schedule मातै्र िाखेि र्था कुिै 
निकार्हरुमा २/३ पािाको बोलपत्र पेश गदावका प्रकृर्ाहरु उल्लेख गिेि बोलपत्र आह्वाि गिे 
गरिएको । र्स कार्ावलर्को अिगुमिको िममा सझुार् ददएर्ा पनि सो को प्रभार्कािी रुपमा 
कार्ावन्र्र्ि हिु सकेको छैि । र्सले गदाव बोलपत्र दाजखला, बोलपत्र मलु्र्ाांकि, बोलपत्रदार्ाले 
उजिुी गिे प्रकृर्ा, खरिद सम्झौर्ा र्था र्सको कार्ावन्र्िको प्रकृर्ामा जवटलर्ा देखा पिे ि 
खरिद प्रकृर्ा असफल हिु ेगिेको देजखन्छ । 

२.  खासगिी ठूलो मात्रामा खरिद गिे ि खरिदमा वर्शेर्ज्ञर्ा हााँनसल गिेका निकार्हरुका बोलपत्र 
कागजार् र्र्ाि गदाव खासगिी बोलपत्रदार्ाको र्ोग्र्र्ा नििाविर् गदाव िमिुा बोलपत्र 
कागजार्मा उल्लेख गरिएका प्रार्िािहरुको प्रनर्कूल हिुेगिी र्ोग्र्र्ा नििाविर् गिे गरिएको 
देजखन्छ ।र्स वकनसमका निकार्हरुमा सार्वजनिक खरिद ऐिको मूलभरू् नसद्ध ान्र् वर्परिर् 
प्रनर्स्पिाव सीनमर् गिेगिी निजिर् बोलपत्रदार्ालाई मात्र सहभानगर्ा जिाउिसक्ि े गिी निवहर् 
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स्र्ाथव िाखेि र्स वकनसमका प्रार्िािहरु िाजखिे िम पनछल्ला बर्वहरुमा बढ्दै गएको देजखन्छ 
भिे कनर्पर् अर्स्थामा बढी खकुुलोपिाले गदाव अिार्श्र्क भीडको प्रनर्स्पिाव गिाई सक्षम ि 
गरु्स्र्रिर् बोलपत्रदार्ाहरु बावहरििे अर्स्था देजखएको छ । ।उक्त वकनसमको कार्व आचिर् 
वर्रुद्ध को कार्व भएर्ा पनि त्र्लाई कािूिी दार्िामा ल्र्ाउि सवकएको छैि । अकाव नर्ि 
अध्र्र्ि िै िगिी आत्मनिष्ठ भएि मापदण्ड बिाउाँदा बजािमा प्रनर्स्पिी उपलब्ि हुाँदै िभएका 
मापदण्ड र्ा शर्वहरु िाख्न े र्ा मलु्र्ािि प्रविर्ालाई जटील बिाउिे मापदण्ड िाख्न े प्रबजृ्त ले 
खरिद कािर्ाही प्रभावर्र् हिु ेगिेको छ ।  

३.  बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गदाव पर्ाव्त ध्र्ाि िदददा बोलपत्र मलु्र्ाांकिमा समस्र्ाहरु 
देखा पिे र्था कनर्पर् अर्स्थामा सािो गजल्र्को कािर् बोलपत्र िै िद्द गिुव पिे अर्स्था देखा 
पिेको पाईन्छ । िमूिा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा िहेको सामान्र्र्र्ा परिर्र्वि िगिे 
प्रार्िािहरुलाई अिार्श्र्क रुपमा परिर्र्वि गिे/हटाईददिे, िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा 
उल्लेजखर् भन्दा फिक ि अिार्श्र्क सर्व ि प्रार्िािहरु िाख्न,े बोलपत्र मलु्र्ाांकिमा मलु्र्ाांकि 
गिै िसवकिे प्रार्िािहरुलाई र्ोग्र्र्ाका आिािहरुको रुपमा उल्लेख गिे आदद जस्र्ा 
कमजोिीहरु बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गदाव गिेको देजखन्छ । 

४.  र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएका िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् हुाँदा हुाँदै िेपाल सिकािको 
बजेटमा पनि दार् ृ निकार्को िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् प्रर्ोग गिे, िमिुा बोलपत्र 
सम्बन्िी कागजार् िभएमा र्स कार्ावलर्बाट स्र्ीकृर् गिाएि बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि 
गिुव पिेमा स्र्ीकृर् िगिाई बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गिे जस्र्ा प्रर्ृनर्हरु देखा पिेका 
छि ्। 

ङ) प्रनर्स्पिावलाई सीनमर् गिेगिी स्लानसङ/्र्ाकेजजङ गिे प्रर्नृर्मा र्वृद्ध  हुाँदै जाििुः 

िेपालको निमावर् उद्योग वर्कासको प्रािजम्भक चिर्मा िै िहेको ि मझौला र्था ठूलो निमावर् कार्व 
गिव सक्िे निमावर् व्र्र्सार्ीहरुको सांख्र्ा अत्र्न्रै् सीनमर् िहेको ि अत्र्न्रै् ठूला निमावर् कार्व 
बाहेकमा वर्देशी निमावर् व्र्र्सार्ीहरु आउि िरुचाउि ेअर्स्था वर्द्यमाि िहेको सन्दभवमा खासगिी 
ठूला निमावर् कार्वहरु हिु े निकार्हरुमा प्रनर्स्पिावलाई सीनमर् गिे उद्देश्र्कासाथ ज्र्ादै ठूलो 
साईजमा ्र्ाकेजजङ गिे प्रर्ृनर् बढ्दै गएको देजखन्छ । र्स वकनसको प्रर्ृनर्ले सार्वजनिक सम्पर्ीको 
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दरुुपर्ोग हिुकुा साथै निमावर् सम्बन्िी काम केही निजिर् निमावर् व्र्र्सार्ीहरुमा हिु ेजसका कािर् 
समर्मा कार्वसम्पादि िहिुे जोजखम थप बढेि जािे देजखन्छ । 

च) निजिर् ब्रान्डसांग मात्र नमल्िगेिी स्पेनसवफकेसि र्र्ाि गिे प्रर्नृर्मा र्वृद्ध  हुाँदै जाििुः 

मालसामाि खरिदमा एकार्फव  वर्श्वसनिर् लागर् अिमुाि र्र्ाि िगिे र्था अकोर्फव  स्पेनसवफकेसि 
र्र्ाि गदाव प्रनर्स्पिाव सीनमर् हिुेगिी एक र्ा दईु ब्रान्डलाई मात्र नमल्िेगिी र्र्ाि गिे प्रर्ृनर् 
पनछल्ला बर्वहरुमा बढ्दै गएको देजखन्छ । अस्पर्ालका मेनसि लजाि, वर्द्यरु्ीर् उपकिर्हरु, सर्ािी 
सािि लगार्र्का सरै् वकनसमका मालसामािहरुमा र्ो वकनसमको प्रर्ृनर् मौलाउदै गएको देजखन्छ ।  

छ) आचिर् सम्बन्िी व्र्र्स्थाको पालिा प्रभार्कािी रुपमा कार्ावन्र्िर्ि िहिुिुः 

सार्वजनिक खरिद ऐि,२०६३ मा सार्वजनिक निकार्का पदानिकािीका साथै बोलपत्रदार्ा/ 
पिामशवदार्ा/आपूनर्वकर्ावको आचिर् सम्बन्िी व्र्र्स्था गरिएको छ । बोलपत्रदार्ा/पिामशवदार्ा/ 
आपूनर्वकर्ावहरुलाई र्दाकदा कालो सूचीमा िाख्न े नसफारिस बाहेक आचिर् सम्बन्िी व्र्र्स्थाको 
कार्ावन्र्ि हिु सकेको छैि । र्सको प्रभार्कािी कार्ावन्र्िको लानग सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार् 
पवहलो जजम्मेर्ाि निकार् भएर्ा पनि र्ालकु निकार्हरु र्था र्स खरिद अिगुमि कार्ावलर् बाट सो 
को प्रभार्कािी कार्ावन्र्र्िमा भनूमका खेल्िपुिेमा सो हिु सकेको छैि ।र्सको प्रभार्कािी 
कार्ावन्र्र्ि हिु सकेमा पनि खरिदमा िहेका िेिै समस्र्ाहरु समािाि हिुे अपेक्षा गिव  

सवकन्छ ।सार्वजनिक खरिद कािर्ाहीमा सांलग्ि हिुे कमवचािी, बोलपत्रदार्ा र्ा सिोकािग्राहीहरुलाई 
ऐिले िै आचिर् स्पष्ट वकटाि गिी आचिर् निर्ावह िगिेको अर्स्थामा कािर्ाहीको व्र्र्स्था गिेको 
छ । आचिर् पालिा िगिे कमवचािीलाई निजको सेर्ा सर्व बमोजजम वर्भागीर् कािर्ाही गरििे ि 
बोलपत्रदार्ा र्ा सिोकािग्राहीलाई भिे कालोसूचीमा िाखी कािर्ाही गिे दण्डात्मक व्र्र्स्थाको 
परिकल्पिा ऐिले गिेको छ । र्सिी एकै कसिुमा सांलग्ि कमवचािी ि बोलपत्रका सिोकािग्राहीलाई 
दईु नभन्ना नभनै्न ऐि बमोजजम कािर्ाही गिुव पदाव घवटबढी हिु सक्िे सम्भार्िा िहेकोले सार्वजनिक 
खरिद व्र्र्स्थापिको पिुिार्लोकि र्था न्र्ावर्क पक्षलाई सन्र्नुलर् बिाउदै लैजाि पनि त्र्ज्त कै 
चिुौनर्हरु िहेको देजखन्छ ।  
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ज) बोलपत्रमा हिु ेनमलेमर्ो न्रू्निकिर्मा अपेजक्षर् उपलजव्ि हााँनसल हिु िसकेकोिः  

सार्वजनिक खरिदलाई प्रनर्स्पनिव बिाई Value of Money हााँनसल गिव वर्नभन्न कािूिी र्था सांस्थागर् 
व्र्र्स्थाहरु गरिएर्ापनि हाल पनि सार्वजनिक खरिदमा नमलेमर्ोको समस्र्ा एक प्रमखु समस्र्ाको 
रुपमा िहेको छ ।पनछल्ला बर्वहरुमा e-Bidding प्रवर्निको अर्लम्बि पिार् बोलपत्र दाजखलामा 
जर्िजस्र्ी गिे प्रर्नृर्मा कनम आएको भएर्ा पनि नमलेमर्ोमा अपेजक्षर् रुपमा कनम आउि सकेको 
छैि ।e-Bidding प्रवर्निको अर्लम्बिबाट बोलपत्र दाजखला गिवमा सहजर्ा भएर्ा पनि साईटमा 
काम गिव जाि सक्ि ेबार्ार्िर् िहुाँदा e-Bidding बाट पनि सोचे अिरुुपको सफलर्ा हााँनसल हिु 
सकेको छैि ।सािा ठेक्काहरुमा प्रनर्स्पिावमा बवृद्ध  भएर्ा पनि मझौला ि ठूला ठेक्काहरुमा नमलेमर्ो 
गिे प्रर्ृनर्मा झि बवृद्ध  भएको देजखन्छ ।नमलेमर्ो भएको नसिै िदेजखि े र्था प्रमाजर्र् गिव 
िसवकएर्ा पनि proxy indicators का आिािमा नमलेमर्ो भए िभएको एवकि गिुव पिेमा बोलपत्र 
मलु्र्ाांकिमा सो वकनसमले मलु्र्ाांकि गिेको देजखदैि । सार्वजनिक निकार्को समेर् सांलग्िर्ामा 
नमलेमर्ो हुाँदा र्था नमलेमर्ोमा सहर्ोगी हुाँदार्सको समािािमा झि जवटलर्ा थवपएको देजखन्छ । 

झ) ठेक्का/खरिद सम्झौर्ाको कार्ावन्र्र्ि पक्ष ज्र्ादै कमजोि ि समस्र्ाग्रस्र् हिुिुः 

िेपालको सार्वजनिक खरिदमा Pre Bidding Process मा भन्दा Post Bidding Process मा झि जवटल 
वकनसमका समस्र्ाहरु िहेका छि ्। हाल वर्कास निमावर्मा देजखएका समस्र्ाहरुको प्रमखु कािर् 
भिेको िै ठेक्का व्र्र्स्थापि पक्ष कमजोि हिु ु हो ।ठेक्का व्र्र्स्थापि प्रभार्कािी िहुाँदा नििाविर् 
नगिएको गरु्स्र्िमा काम िहिु,ुआर्ोजिाको लागर्मा र्ृवद्ध  हिु,ु  नििावरिर् समर्मा काम सम्पन्न 
िहिु,ु पर्ाव्त आिाि वर्िा अनिकाांश ठेक्कामा म्र्ाद थप हिु,ु सहजै पूर्ाविमुाि गिव सवकिे काममा पनि 
भेरिर्सि गरिि ु, प्रोनभजिल सम र्था नडजार्ि एण्ड वर्ल्ट ठेक्कामा समेर् भेरिएसि गिाएको, सम्झौर्ा 
बमोजजम काम िगदाव समेर् सम्झौर्ाअिसुाि कािबाही िगिेको, सपुरिरे्क्षर् प्रभार्कािी िभएको, 
भकु्तािी ददिपुिे िकम वर्ल र्था मलु्र् समार्ोजि बापर्को िकम समर्मा भकु्तािी हिु िसक्ि ु
आदद जस्र्ा अिनगन्र्ी समस्र्ाहरुले ठेक्का व्र्र्स्थापि जेनलएको छ । 

ञ) निमावर् व्र्र्सार्ीहरुमा व्र्र्सावर्कर्ाको वर्कास अपेजक्षर् स्र्िमा हिु िसक्ििुः 

निमावर् खरिदको एउटा महत्र्पूर्व पक्ष भिेको निमावर् व्र्र्सार्ी हो ।सार्वजनिक निकार्बाट हिु े
अनिकाांस वर्कास निमावर्का काम निजी के्षत्रबाट हुाँदै आएको ि िेपालका निमावर् व्र्र्सार्ीमा 
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व्र्र्सावर्कर्ाको पक्ष ज्र्ादै कमजोि भएकोले समग्र वर्कास निमावर्को काम समेर् प्रभावर्र् भएको 
छ । आफ्िो क्षमर्ा भन्दा िेिै काम ओगटेि िाख्न े प्रर्ृनर्ले नििावरिर् समर्मा काम िहिु,े 

कार्वसम्पादिमा व्र्ार्सार्ीक दक्षर्ाको पक्ष ज्र्ादै कमजोि िहेको,व्र्र्स्थापवकर् क्षमर्ा कमजोि 
िहेको, श्रोर् परिचालिको क्षमर्ा कमजोि िहेको, व्र्ार्सार्ीक िैनर्कर्ा (provisional ethics) को 
पक्ष कमजोि िहेको, सांिक्षर्मखुी प्रर्ृनर् कार्म िहेको, स्र्च्छ प्रनर्स्पिावलाई पूर्व रुपमा आत्मसाथ 
गिव िसकेको आदद जस्र्ा प्रर्ृनर् निमावर् व्र्ार्सार्ीहरु िहेका प्रमखु समस्र्ाहरु हिु । नबकास 
निमावर्ले अपेजक्षर् गनर् नलि िसक्िमुा र्स वकनसमका प्रर्ृनर्हरु पनि जजम्मेर्ाि िहेका ि र्स 
वकनसमका प्रर्ृनर् कार्म िहेको कािर् र्स व्र्र्सार्ले देश वर्कासमा गिव सक्िे र्ोगदाि र्लुिामा 
सो बमोजजमको प्रनर्ष्ठा प्रा्त गिव सकेको छैि । सार्वजनिक खरिदलाई प्रभार्कािी बिाउि र्सको 
अनभन्न वहस्सा िहेको निमावर् व्र्र्सार्मा िहेका कमजोिीहरुमा पनि सिुाि गिुव आर्श्र्क छ । 

ट)  खरिद कार्वमा सांलग्ि कमवचािीहरु मध्रे् ठूलो वहस्सालाई सार्वजनिक खरिद व्र्र्स्थापिको 
वर्र्र्मा सामान्र् जािकािी समेर् िहिुिुः 

ठूलो खरिद कार्व हिुे केही निजिर् निकार्हरुमा बाहेक अनिकाांश सार्वजनिक निकार्हरुको खरिद 
व्र्र्स्थापि कार्व र्दथवमा सांचालि भैिहेको छ ।खरिद कार्वमा सांलग्ि अनिकाांश कमवचािीहरुले 
खरिद सम्बन्िमा आिािभरू् र्ानलम समेर् नलएको अर्स्था छैि भि ेर्ानलम प्रा्त जिशजक्तलाई पनि 
नििन्र्ि पिुर्ावजकी र्ानलम प्रदाि गिव िसक्दा ज्ञाि र्था सीपमा Update हिु सकेको  

छैि ।अकोर्फव  बािबाि हिुे सरुर्ा र्था Right man in right place को अर्िािर्को सामान्र् 
कार्ावन्र्ि पनि िहुाँदा Learning by doing को पद्दनर्ले पनि काम गिव सकेको छैि । खरिद 
व्र्र्स्थापिको आिािभरू् ज्ञाि समेर् प्रा्त िगिेको जिशजक्तबाट पकै्क पनि खरिद व्र्र्स्थापिमा 
प्रभार्कारिर्ाको अपेक्षा गिव सवकदैि ।सो समस्था समािािको लानग अल्पकालमा व्र्ापक स्र्िमा 
र्ानलमहरुको सांचालि गिे ि ददिघ्कालमा वर्जशर्व्टकृर् सेर्ाको गठि गिुव आर्श्र्क िहेको छ ।  

ठ) खरिद व्र्र्स्थापि कार्व वर्जशवष्ठकृर् पेशाको रुपमा वर्कास हिु िसक्ििुः 

िेपालमा सार्वजनिक खरिद व्र्र्स्थापिमा सांलग्ि िहि ेकार्वलाई पेशावर्द् ि पेशागर् स्र्िमा हेिे 
परिपाटीको स्थापिा र्था वर्कास हिु सकेको छैि । सार्वजनिक निकार्हरुमा खरिद व्र्र्स्थापिको 
लानग छुटै्ट पेशावर्द सेर्ा/समहु गठि िगरिएकोले सार्वजनिक के्षत्रमा र्सको सांस्थागर् वर्कास हिु 
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सकेको अर्स्था छैि ।सार्वजनिक निकार्हरुमा खरिद व्र्र्स्थापिमा कार्विर् अनिकर्म 
जिशजक्तको आपूनर्व कुिै वर्जशष्ठ र्ोग्र्र्ाको आिािमा िभई सार्वजनिक निकार्का खरिद कार्वमा 
नििन्र्ि सांलग्िर्ाबाट प्रा्त भएको अिभुर्को र्ा खरिद सम्बन्िी सामान्र् र्ानलमको आिािमा 
भैिहेको छ । दार् ृनिकार्हरुमा सांलग्ि वर्शेर्ज्ञ जिशजक्त सांगको सहकार्वले सार्वजनिक निकार्मा 
कार्विर् जिशजक्तको क्षमर्ा वर्कासमा र्ोगदाि ददईएर्ा पनि र्ो पर्ाव्त भिे छैि ।सार्वजनिक खरिद 
व्र्र्स्थापिको लानग आर्श्र्क पेशावर्दको र्ोग्र्र्ा ि क्षमर्ा (Accreditation) पवहचाि गिे, र्स 
वर्र्र्को शैजक्षक र्था पेशागर् सांस्था स्थापिा गिी शैजक्षक सत्रहरु सांचालि गिे, निर्नमर् र्ानलम 
सांचालि गिे, क्षमर्ा अनभर्वृद्ध  कार्विम सांचालि र्था सेर्ाग्राही सर्लीकिर् गिे जस्र्ा वर्र्र्हरुको 
बास्र्वर्क रुपमा शरुुर्ार् पनि हिु सकेको छैि । बांगलादेशमा समेर् सार्वजनिक खरिदलाई 
वर्श्ववर्द्यालर्को पाठ्यिममा समारे्श गिी छुटै्ट वर्िाको रुपमा शरुुर्ार् गरिसकेको सन्दभवमा र्स 
क्षेत्रका वर्शेर्ज्ञ जिशजक्त र्र्ाि गिव ठोस कदम चाल्ि वढलो भैसकेको छ । 

ड) पिामशवदार्ाको अनिक प्रर्ोग गरिि ुि पिामशवदार्ादाई जर्ाफदेही बिाउि िसक्ििुः 

सार्वजनिक खरिद ऐिको दफा २९ मा सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्मा उपलब्ि जिशजक्तबाट कुिै 
काम हिु िसक्िे  भएमा र्ा दार् ृ निकार्सांग भएको सम्झौर्ा बमोजजम पिामशव सेर्ा नलि सक्िे 
ब्र्बस्था िहेको छ । िेिै जसो सार्वजनिक निकार्हरुले आफ्िा निकार्हरुमा पर्ाव्त जिशजक्त हुाँदा 
हुाँदै लागर् अिमुाि र्र्ाि गिव, स्पेजशवफकेसि र्र्ाि गिव, ड्रईङ नडजाईि गिव समेर् पिामशव सेर्ा 
नलिे गिेको पाईन्छ।र्सबाट सार्वजनिक निकार्मा कार्विर् कमवचािीको क्षमर्ामा िमश ह्रास 
आउिे सांकेर् देजखएको छ । पिामशवदार्ाबाट भएका ड्रोर्ङ/नडजार्ङमा कमजोिीका कािर् िेिै 
वर्कास निमावर्का कार्वहरुमा कार्ावन्र्िको चिर्मा वर्नभन्न जवटलर्ाहरु देखा पिेका छि ्जसको 
कािर् आर्ोजिाहरु बर्ौ सम्म लजम्र्एका उदाहिर्हरु प्रशस्र् िहेका छि ् । पिामशवदार्ामा 
व्र्र्सावर्कर्ाको अभार् र्था पिामशवदार्ालाई जजम्मेर्ाि बिाउि ेपर्ाव्त आिािहरु िहिु ु ि भएका 
प्रार्िािको पनि प्रभार्कािी रुपमा कार्ावन्र्ि हिु िसक्दा पिामशवदार्ालाई उनिहरुको कामप्रनर् 
पूर्वरुपमा जजम्मेर्ाि बिाउि सवकएको छैि । 

ढ) सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्कोसांस्थागर्क्षमर्ा कमजोि हिुिुः 

सार्वजनिक खरिद ऐि,२०६३ ले र्स कार्ावलर्लाई सार्वजनिक खरिदको लानग एउटा व्र्र्जस्थर् 
खरिद प्रर्ालीको स्थापिा ि सो को प्रभार्कािी कार्ावन्र्र्िको लानग वर्नभन्न महत्र्पूर्व भनूमका प्रदाि 
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गिेको छ । र्स कार्ावलर्को र्र्वमाि सांिचिाले ऐिले ददएको सो जजम्मेर्ािी पिुा गिव सांभर् 
देजखदैि । र्सको सांिचिा ि कार्वके्षत्रगर् शर्वहरुमा ब्र्ापक परिर्र्वि गिेि प्रवर्नि ि क्षमर्ाको 
समर्ोजि गिुव जरुिी देजखन्छ । सांिचिा नभत्र वर्शरे्ज्ञ समूह निमावर् गिे र्ा वर्शेर्ज्ञ सेर्ा नलि 
सक्िे ब्र्बस्था एर्ां वर्िरु्ीर् खरिद प्रर्ाली सञ्चालि ि प्रबद्ध वि गिव सक्िे जिशजक्तको समार्ोजि हिु 
जरुिी छ । र्स कार्ावलर्ले अिसुन्िाि ि वर्कास सांग सम्बजन्िर् कार्वहरु गिव िेिै बााँकी छि । 
वर्द्दमाि सांगठि ि पदसोपािले अिसुन्िाि ि वर्कास सांग सम्बजन्िर् कार्वहरु सम्पादि गिव िेिै 
गाह्रो छ अर्िः त्र्स्र्ा कार्वका लानग पेशावर्द सांघ सांगठिहरुसांग र्सको आबद्ध र्ा हिु जरुिी छ । 
सार्वजनिक निकार्मा लामो समर् अिभुर् हानसल गिेका वर्ज्ञहरुको सेर्ा ि सल्लाह प्रा्त गिे सांर्न्त्र 
वर्कास गिी त्र्स्र्ा जिशजक्तको सीप ि अिभुर्लाई पूजीकिर् गिव आर्श्र्क देजखन्छ ।  

३.२ सार्वजनिक खरिदमा देखापिेका चिैुर्ीहरुिः 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को प्रस्र्ार्िमा उल्लेजखिर् "सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी कार्ववर्नि, 

प्रविर्ा र्था निर्वर्लाई अझ बढी खलुा, पािदशी, र्स्र्नुिष्ठ ि वर्श्वसिीर् बिाउि, सार्वजनिक खरिद 
प्रविर्ामा प्रनर्स्पिाव, स्र्च्छर्ा, ईमान्दािीर्ा, जर्ाफदेहीर्ा ि वर्श्वसिीर्र्ा प्रर्द्ध वि गिी नमर्ब्र्र्ी र्था 
वर्रे्कपूर्व ढङ्गबाट सार्वजनिक खचवको अनिकर्म प्रनर्फल हानसल गिव ि सार्वजनिक निकार्ले 
निमावर् कार्व गदाव गिाउाँदा, मालसामाि, पिामशव सेर्ा र्था अन्र् सेर्ा खरिद गदाव त्र्स्र्ो खरिदको 
व्र्र्स्थापि क्षमर्ा अनभर्दृ्ध ी गिी उत्पादक, वर्िेर्ा, आपूनर्वकर्ाव, निमावर् व्र्र्सार्ी र्ा सेर्ा 
प्रदार्कलाई नबिा भेदभार् सार्वजनिक खरिद प्रविर्ामा सहभागी हिुे समाि अर्सि सनुिजिर् गिी 
सशुासिको प्रत्र्ाभनूर् गिे" उद्देश्र्लाई परिपूनर्व गिेगिी सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी कािूिी, सांस्थागर्, 

सांगठिात्मक र्था व्र्र्हािगर् पक्षमा सिुाि ल्र्ाई सार्वजनिक खरिद प्रर्ालीलाई व्र्र्जस्थर् गिुव िै 
हालको सार्वजनिक खरिदमा देजखएको प्रमखु चिैुनर् हो । 

क) सांघीर् सांिचिामा प्रभार्कािी सार्वजनिक खरिद पद्दनर्को स्थापिा गिुविः 

हाल केन्रीर् सांिचिामा पनि खरिद प्रर्ालीलाई अझै पनि अपेजक्षर् स्र्िमा व्र्र्जस्थर् गिव िसवकएको 
परिप्रके्ष्र्मा देश सांघीर् सांिचिाको नर्व्र कार्ावन्र्र्िको चिर्मा िहेको ि सांजघर्र्ाको कार्ावन्र्र् सांगै 
हालको सार्वजनिक खरिदको प्रर्ृनर्मा पकै्क पनि परिर्र्वि आउिे छ, सो परिर्र्विलाई व्र्र्जस्थर् 
रुपमा रुपान्र्िर् गिी खासगिी प्रदेश र्ह ि स्थािीर् र्हमा प्रभार्कािी सार्वजनिक खरिद प्रर्ालीको 
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स्थापिा गिुव चिैुनर्पूर्व िहेको छ । सांजघर्र्ाको पूर्व कार्ावन्र्ि पिार् सार्वजनिक खरिदका 
गनर्वर्निहरु सांघीर् सिकािमा भन्दा प्रदेश ि स्थािीर् सिकािमा केन्रीर् हिुछेि ्।खासगिी प्रदेश 
र्ह र्था स्थािीर् र्हमा के कस्र्ो खरिद पद्दनर् स्थापिा गिे,  सार्वजनिक खरिदको व्र्र्स्थापिमा 
देजखएका जवटलर्ा सांगै पनछल्ला बर्वहरुमा सार्वजनिक खरिदमा समेर् व्र्र्सावर्क जिशजक्तको 
आर्श्र्कर्ा बढ्दै गएकोले र्स के्षत्रमा काम गिे कमवचािीमा सो वकनसमको क्षमर्ा वर्कास गिुव,  
र्ल्लो र्ह सम्म खरिद प्रर्ालीको सस्थागर् व्र्र्स्था गिुव, देश नभत्रका सार्वजनिक निकार्हरुमा 
सार्वजनिक खरिद पद्दनर्मा एकरुपर्ा कार्म गदै अन्र्िाविर् मापदण्डमा आिारिर् र्िाउि ुआदी 
सांजघर्र्ाको कार्ावन्र्र्ि सांगै सार्वजनिक खरिदको चिैुनर्को रुपमा देखा पिेका छि ्। 

ख) सार्वजनिक खरिद कािूिलाई बािकको रुपमा देख्न ेप्रर्नृर् बढ्दै जाििुः 

पनछल्ला बर्वहरुमा िाजिैनर्क र्ह, सार्वजनिक र्ह र्था वर्कास प्रशासि/वर्ज्ञ आददबाट सार्वजनिक 
खरिद सम्बन्िी वर्द्यमाि कािूिलाई वर्कासको बािकको रुपमा व्र्ाख्र्ा हुाँदै आउि ु ि र्समा 
स्थावपर् मान्र्र्ा प्रनर्कुल हिुेगिी सार्वजनिक खरिदका प्रर्ास ि प्रर्ृनर्मा र्ृवद्ध  हदैु जाि ुचिुौनर्पूर्व 
िहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ मा समर्ािकुुल सिुाि हुाँदै आएको ि र्सका 
प्रार्िािहरुलाई अन्र्िाविर् मापदण्डमा आिारिर् बिाउदै देशको परिजस्थनर् सहुााँउदो प्रार्िािहरु 
िाख्न े प्रर्ास भैिहेको र्था आर्श्र्कर्ा अिसुािको सांशोिि गिव सवकिे अर्स्था कार्मै िहेको 
सन्दभवमा खरिद कािूिलाई िै बािकको रुपमा नलदा र्सको कार्ावन्र्िमा थप चिैुर्ी थवपएको  

छ । सार्वजनिक खरिद कािूिले व्र्र्स्था गिेको Normal Bidding Process बाट खरिद प्रकृर्ा 
अगानड बढाउि सवकि े पर्ाव्त आिाि हुाँदाहुाँदै वर्शेर् परिजस्थनर् देखाएि गरिि े खरिद, वर्शरे् 
परिजस्थनर् देखाएि गरििे वर्शेर् बाहेका अन्र् खरिद,सिुक्षालाई देखाएि गरििे सोझै खरिद, G to 

Gिाममा गरििे वर्शेर् खरिद, वर्शरे् परिजस्थनर्को लानग छुटै्ट कार्ववर्नि माफव र् गरिि ेखरिद, प्रनर्स्पिाव 
गिाएि खरिद गिुवपिेमा सोझै गरििे खरिद आदद जस्र्ा खरिदको सामान्र् प्रकृर्ा अर्लम्बि िगरि 
गरिएका खरिदको सांख्र्ा बढ्दै जाि ु समग्र सार्वजनिक खरिदको लानग चिुौनर्को वर्र्र्हरु  

हिु ।खरिद कार्वमा सांलग्ि पदानिकािीको क्षमर्ा, निमावर्व्र्र्सार्ी/ आपूनर्वकर्ाव/पिामशवदार्ाको 
कमजोि क्षमर्ा, बजेट वर्निर्ोजि प्रर्ालीमा िहेका समस्र्ा, र्ोजिा/कार्विम छिौट ि त्र्सको 
स्र्ीकृनर्मा िहेका समस्र्ा ि वर्कृनर् र्था देशमा वर्द्यमाि वर्कासको असहर्ोगी आनथवक, सामाजजक, 
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िाजिैनर्क, सास्कृनर्क कािर्हरु आददमा िहेका सबै कमजोिीको समािाि पकै्क पनि खरिद कािूिले 
प्रदाि गिव सक्दैि । 

ग) सार्वजनिक खरिदलाई प्रनर्स्पिावत्मक बिाउििुः 

सार्वजनिक खरिदमा सबैलाई समाि अर्सि प्रदाि गदै र्समा स्र्च्छ प्रनर्स्पिाव बवृद्ध  गिी Value For 

Money हााँनसल गिुव सार्वजनिक खरिदको मलुभरू् नसद्ध ान्र् भएको सो को लानग वर्नभन्न कािूिी र्था 
सांस्थागर् प्रर्न्ि गरिएर्ा पनि सो बाट अपेजक्षर् उपलव्िी हानसल हिु िसकेको परिप्रके्ष्र्मा र्समा 
स्र्च्छ प्रनर्स्पिाव बढाउि ुचिैुनर्पूर्व िहेको छ । सार्वजनिक खरिदमा प्रनर्स्पिाव र्ृवद्ध  गिे वर्र्र् 
निर्ान्र् सार्वजनिक खरिदको मात्र वर्र्र् िभएि र्ो कुिै ि कुिै रुपमा देशको आनथवक, सामाजजक, 
िाजिैनर्क र्था साांस्कृनर्क परिरे्शले पनि नििाविर् गिेको हनु्छ । सार्वजनिक खरिदमा समाि 
अर्सि प्रदाि गदै स्र्च्छ प्रनर्स्पिाव र्ृवद्ध  गिव खरिद कािूिमा गरिएका प्रार्िािहरुको प्रभार्कािी 
कार्ावन्र्र्ि र्था सो को लानग प्रभार्कािी Tools हरुको रुपमा नलएको e-Procurement System 
लाई देशभरििै प्रभार्कािी रुपमा कार्ावन्र्र्ि गिुव चिैुनर्पूर्व िहेको छ । 

घ) सार्वजनिक निकार्का पदानिकािीहरुलाई निर्वर् गिव सक्ि े र्ार्ार्िर् सजृिा गिुव ि निजहरुको 
निर्वर् क्षमर्ा वर्कास गिुविः 

पनछल्ला ददिहरुमा सार्वजनिक खरिदमा काम गिे पदानिकािीहरुको निर्वर् गिे क्षमर्ामा ह्वास 
आउदै गएकोको कािर् खरिद प्रकृर्ा र्था समग्र वर्कास निमावर्का कार्वहरु िै प्रभावर्र् भैिहेको 
परिप्रके्षममा सार्वजनिक निकार्का पदानिकािीहरुलाई निर्वर् गिव सक्िे र्ार्ार्िर् सजृिा गिुव ि 
निजहरुको निर्वर् क्षमर्ा वर्कास गिुव चिैुनर्पूर्व हुाँदै गएको छ । सार्वजनिक निकार्हरुको खचव गिव 
सक्िे क्षमर्ामा ह्रास हुाँदै जााँदा िाविर् र्था रै्देजशक सहार्र्ाको परिचालि समेर् अपेजक्षर् रुपमा हिु 
सकेको छैि । र्सका लानग खरिद सम्बन्िी निर्वर्लाई सहर्ोग पगु्िेगिी खरिद 
कार्ववर्नि/निदेजशकाहरु जािी गिे, पदानिकारिहरुको कार्वसम्पादिलाई दण्ड पिुस्कािसांग आर्द्ध  गिे, 

व्र्र्सावर्कर्ाको वर्कास गिे, सूचिा प्रवर्निको प्रर्ोग गरि जोजखम न्रू्निकिर् गिी निर्वर्मा सहजर्ा 
प्रदाि गिे र्था कािूिमा िहेका जवटलर्ाहरुलाई फुकाउदै जाि ुआर्श्र्क िहेको देजखन्छ । 
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ङ) खरिदमा सांलग्ि जिशजक्तको क्षमर्ा वर्कास गिुविः 

सार्वजनिक खरिदमा भएको र्ृवद्ध  सांगै र्समा जवटलर्ा थवपदै गएको ि खरिद सम्बन्िी कार्व अर् 
सामान्र् ज्ञािका आिािमा मात्र सांचालि गिव सवकिे अर्स्था ििहेको सन्दभवमा स्थािीर् र्हसम्म 
छरिएि िहेका सार्वजनिक निकार्हरुमा कार्विर् कामवचारिहरुमा न्रू्िर्म क्षमर्ा वर्कास गिुव 
चिुौनर्पूर्व िहेको छ । खरिद कार्वमा सांलग्ि जिशजक्तको क्षमर्ा वर्कास िहुाँदा सम्म सार्वजनिक 
खरिदबाट अपेजक्षर् उपलजव्ि हााँनसल हिु िसक्िे परिप्रके्षमा खरिद सम्बन्िी र्ानलम प्रदािको लानग 
वर्जशष्ठ र्ालीम प्रदाि गिे निकार् िहिु,ु Academic कोसवहरुमा पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्िमा 
कुिै कोर्वको व्र्र्स्था िगरिि,ु लोक सेर्ा आर्ोगले पनि आफ्िो पाठ्यिममा र्स नबर्र्लाई 
प्रथनमकर्ाकासाथ सांलग्ि िगिुव, भएका सीनमर् र्ानलमहरु पनि केन्रमा सीनमर् हिु ुर्था र्ानलमको 
लानग स्पष्ट मापदण्ड निमावर् हिु िसक्ि ुआददले दक्ष जिशजक्त प्रा्त गिुव चिुौनर्पूर्व देजखएको छ । 

च) आिनुिक खरिद वर्निको अबलम्बि गिुविः 

हाल पनि अनिकाांश सार्वजनिक खरिदमा पिम्पिागर् खरिद वर्निको मात्र प्रर्ोग भैिहेको सन्दभवमा 
सार्वजनिक खरिदलाई अझ प्रभार्कािी र्िाउदै र्सले नलएका उद्दश्र् परिपूनर्वको लानग वर्श्वमा 
सार्वजनिक खरिदका िर्ााँ िर्ााँ वर्निहरु अर्लम्बि गरिएका ि त्र्स्र्ा असल अभ्र्ासहरुलाई 
अर्लम्बि गिी सो बमोजजमको कािूिी, सांस्थागर् र्था क्षमर्ा वर्कास गिी समग्र खरिद प्रर्ालीलाई 
आिनुिक ि प्रभार्कािी बिाउि ुचिैुनर्पूर्व िहेको छ । केही आिनुिक खरिद वर्निहरुको व्र्र्स्था 
कािूिमा गरिएर्ा पनि नर् वर्निहरुको प्रर्ोग अत्र्न्र् न्रू्ि िहेको छ । Engineering Procurement 

and Construction (EPC), Design Built, Turn Key, Public Private Partnership (PPP),  Built Operate 

and Transfer (BOT), Framework Contract, Catalogue Shopping ,लगार्र्का खरिद र्था सम्झौर्ा 
वर्नि अर्लम्बि गिव सकेमा सार्वजनिक खरिद प्रभार्कािी हिुे ि र्सबाट अझ बढी उपलव्िी 
हानसल हिुे अपेक्षा गिव सवकन्छ ।िेिै मलुकुहरुले Employers’ Design Model को भन्दा बढी 
पािदजशवर्ा, प्रनर्स्पिाव, र्टस्थर्ा ि उजचर् मूल्र् प्रा्त गिव निजी के्षत्रसांगको सहकार्वमा र्स्र्ा वर्निहरु 
प्रर्ोगमा ल्र्ाएका छि । र्सबाट प्रत्र्क्ष ि पिोक्ष रुपमा सार्वजनिक निकार् सेर्ा प्रदार्क ि 
सेर्ाग्राहीले लाभ प्रा्त गिेको पाईन्छ ।र्सको लानग उपर्कु्त कािूिी प्रार्िािको साथै जिशजक्तको 
सोही बमोजजम क्षमर्ा वर्कास, आिनुिक सचुिा प्रवर्निको प्रर्ोग, आर्श्र्क िमिुा बोलपत्र सम्बन्िी 
कागजार् र्था खरिद कार्ववर्नि/निदेजशकाहरुको र्र्ािी आदद चिुौनर्को रुपमा िहेको छ ।  
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छ) खरिद प्रकृर्ाको लानग लाग्ि ेसमर् घटाउििुः 

सार्वजनिक खरिदको आलोचिाको एक प्रमखु वर्र्र् र्सको प्रकृर्ामा लाग्िे लामो ि झिझ्वटलो 
प्रकृर्ा पनि िहेको छ ।सार्वजनिक खरिदका नसद्ध ान्र्लाई आत्मसाथ गदै खरिदको िममा लाग्ि े
समर्लाई न्रू्िर्म स्र्िमा ल्र्ाएि र्सको प्रभार्कािीर्ामा र्ृवद्ध  गिुव अको चिुौनर्पूर्व कार्व िहेको  

छ । जिअपेक्षा बमोजजम सार्वजनिक खरिद प्रकृर्ामा लाग्िे अत्र्न्रै् लामो समर्लाई एक न्रू्िर्म 
स्र्िमा परु्ावउि र्समा आिनुिक सूचिा प्रवर्निको प्रर्ोग, उपर्कु्त खरिद वर्निको अर्लम्बि, खरिद 
कार्वमा सांलग्ि पदानिकािीको क्षमर्ा वर्कास, खरिदमा िहेका जोजखमको न्रू्निकिर्, पर्ाव्त 
निदेजशका र्था कार्ववर्निहरुको निमावर्, कार्वसम्पादिलाई दण्ड पिुस्काि सांग आर्द्ध , प्रभार्कािी 
अिगुमिको व्र्र्स्था जस्र्ा वर्र्र्मा पर्ाव्त काम गिुव जरुिी देजखन्छ । 

ज) बैदेजशक सहार्र्ाबाट प्रा्त हिु े िकमको खरिदमा पनि Country System को प्रर्ोग गिे पद्दनर् 
स्थावपर् गिुविः 

देशको िाविर् खरिद प्रर्ालीलाई अन्र्िाविर् मापदण्मा आिारिर् बिाएि त्र्सको प्रभार्कािी 
कार्ावन्र्ि गिव िसक्दा दार् ृ निकार्हरुलाई िाविर् प्रर्ालीमा वर्श्वास ददलाउि िसवकएको जसका 
कािर् सामान्र्र्र्ा िेपाल सिकिको आफ्िै बजेटबाट हिुे खरिद सार्वजनिक खरिद ऐि लाग ु
भईिहेको ि बैदेजशक सहार्र्ाको िकमबाट हिुे खरिदमा सोही दार् ृ निकार्कोProcurement 

Guideline प्रर्ोग भैिहेको छ । दार् ृ निकार्हरुका पनि प्रत्रे्कको आ-आफ्िै Procurement 

Guideline िहेको ि दार् ृ निकार् वपच्छे फिक फिक Procurement Guideline प्रर्ोग गिुवपिे 
अर्स्थाले खरिद प्रकृर्मामा थप जवटलर्ा थपेको छ । उवह सार्वजनिक निकार्ले एउटै 
बार्ार्िर्मा ि एकै कामको लानग एक भन्दा बढी खरिद पद्दनर्को अर्लम्ब गिुव त्र्नर् लजचत्र्पूर्व 
पनि देजखदैि । बैदेजशक सहार्र्ाको पेरिस घोर्र्ापत्रले पनि सहार्र्ा परिचालिमा सम्बजन्िर् 
देशको प्रर्ालीसांग आर्द्ध  गिी गिुवपिे नसद्ध ान्र् अर्लम्बि गिेको सन्दभवमा देशको खरिद प्रर्ानललाई 
अन्र्िाविर् मापदण्ड अिकुुल बिाउि े ि दार् ृ निकार्हरुलाई खरिद प्रर्ाली प्रनर्को वर्श्वसनिर्र्ा 
र्ृवद्ध  गरि बैदेजशक सहार्र्ाको परिचालिको खरिदमा पनि िाविर् प्रर्ालीको प्रर्ोग गिुव चिुौनर्को 
रुपमा िहेको छ । 
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परिच्छेद - चाि 

नि्कर्व एर्ां भार्ी कार्वददशा 

१.  िीनर् र्था िर्िीनर्गर् सिुाि  

सार्वजनिक खरिद कार्व सबैको सिोकािको वर्र्र् Cross cutting issue हो । िाविर् बजेटको 
६० देजख ७० प्रनर्शर् बजेट खरिदको माध्र्मबाट खचव गदवछौं जस मध्रे् निमावर्मा ५० 
प्रनर्शर् मालसामािमा ३० प्रनर्शर् पिामशव सेर्ामा १५ प्रनर्शर् ि अन्र् सेर्ामा ५ प्रनर्शर् 
खचव हिुे गिेको छ । समग्रमा भनु्न पदाव बस्र् ु र्था सेर्ा एर्ां निमावर्को गरु्स्र्ि खजस्कदै 
गएको अर्स्था छ । समर् ि लागर्मा बवृद्ध  हुाँदै गएको छ । पूांजीगर् खचवमा र्ादाम्र्र्ा छैि 
वर्शेर् गिी आनथवक बर्वको अन्र्मा मात्र पूांजीगर् खचव हिुे गिेको छ । खरिद प्रकृर्ा ि खरिद 
व्र्र्स्थापिको अिगुमिमा पर्ाव्त ध्र्ाि ददि सकीएको छैि ।  

िेपालको सार्वजनिक खरिद प्रर्ालीमा हालसम्म िाविर् िीनर् र्था िर्िीनर् बन्न सकेको छैि । 
खरिद िीनर् र्था िर्िीनर्हरुमा खरिद र्ोजिा ि सो को सार्वजनिकिर्, सांगठिात्मक ब्र्बस्था, 
जिशजक्त, पािदशीर्ा ि प्रनर्स्पिावको आिाि, प्रर्ोगकर्ावको सहभानगर्ा, खरिद सम्झौर्ा 
कार्ावन्र्र्ि, अिगुमि र्था मूल्र्ािि लगार्र् खरिद पूर्वको चिर्, खरिद प्रकृर्ा ि सम्झौर्ा 
कार्ावन्र्र्िको चिर्, खरिद पिार्को चिर्को जजम्मेर्ािी ि जर्ाफदेहीर्ा खलु्िे नबर्र् समारे्श 
भएको हिु ुपदवछ । 

खरिदका िर्ााँ वर्निहरु Engineering Procurement and Construction (EPC), Design Built, Turn 

Key, Public Private Partnership (PPP),  Built Operate and Transfer (BOT), Framework 

Contract, Catalogue Shopping , Buy Back Method, Limited Tendering, एकमषु्ट दि 
वर्निजस्र्ा िर्ीिर्म वर्निहरुको व्र्र्स्था काििुले गिेको छ । असल अभ्र्ासका रुपमा 
स्थावपर् खरिद वर्निहरुलाई कार्ववर्नि निमावर् गिी लाग ुगिव सकेमा गरु्स्र्रिर् खरिद हिु गई 
सार्वजनिक निकार् सेर्ा प्रदार्क ि सेर्ाग्राहीले लाभ नलि सक्िे देजखन्छ ।  

देश सांघीर् सांिचिाको नर्व्र कार्ावन्र्र्िको चिर्मा िहेको छ । सांजघर्र्ाको कार्ावन्र्र् सांगै 
हालको सार्वजनिक खरिदको प्रर्ृनर्मा पकै्क पनि परिर्र्वि आर्श्र्क हनु्छ, स्थािीर् र्हमा 
जिप्रनर्नििीहरु समेर् निर्ावजचर् भएि आई सकेको अर्स्था छ । र्ो परिर्र्विलाई व्र्र्जस्थर् 
रुपमा रुपान्र्िर् गिी प्रदेश ि स्थािीर् र्हमा प्रभार्कािी सार्वजनिक खरिद प्रर्ालीको स्थापिा 
गिुव चिैुनर्पूर्व िहेको छ । 
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समस्र्ा ि सझुार् खण्डमा उल्लेख भएका सार्वजनिक खरिद िीनर् िर्िीनर् र्जुवमा ि 
कार्ावन्र्र्ि, ददगो खरिद प्रर्ाली वर्कास, िर्ीिर्म खरिद वर्निहरुको अिशुिर् र्था 
सार्वजनिक खरिदमा सशुासिको प्रत्र्ाभनूर् र्था वर्द्दरु्ीर् खरिद प्रर्ालीको पूर्व आर्लम्बि ि 
खरिद प्रशासिमा सिुाि िै मखु्र् सिुािका पक्षहरु हिु ।  

२)  प्रविर्ागर् सिुािका लानग e-GP Single Portal को पूर्व कार्ावन्र्र्ि 

िाजपत्रमा प्रकाजशर् सूचिा अिसुाि २०७४ श्रार्र् देजख पूर्व रुपमा वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली e-

GP System  कार्वन्र्र्िमा आउिे गिी िेपाल िाजपत्र भाग ५ नमनर् २०७३.१०.३ को खण्ड 
(६६) सांख्र्ा ४८ मा प्रिािमन्त्री र्था मजन्त्रपरिर्द्को कार्ावलर्को सूचिा माफव र् िेपाल 
सिकािले सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को उपनिर्म (१) बमोजजम सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्ले स्थापिा गिेको वर्द्यरु्ीर् प्रर्ाली सांर्र् ्२०७४ साल साउि १ गरे् देजख 
सांचालिमा ल्र्ाउिे निर्वर् गिी सकेको छ ।  

र्सबाट सार्वजनिक निकार्हरुबाट हिुे खरिद कािर्ाहीमा प्रविर्ागर् त्रटुीमा सिुाि आई समर् 
छोवटिे ि खरिद कािर्ाहीको प्रविर्ामा निर्मि गरि िहि ुिपिे हनु्छ । हाल िहेका खरिद 
र्ोजिा निमावर् स्र्ीकृनर्, बोलपत्र दाजखला, र्ीड सेकुरिटीको भ्र्ानलनडवट (Validity Period of Bid 

Security), नब ओ क्र् ु (BoQ),  र्ीड अफि (Total Bid Offer) जस्र्ा नबर्र्हरुको मलु्र्ाििमा 
आई पिे समस्र्ाहरु स्र्र् समािाि हिुछेि भने्न वर्श्वास नलईएको छ। र्स पद्ध नर्बाट सजृिा 
हिुे पािदशीर्ा ि र्टस्थ र्ार्ार्िर्बाट पेशागर् ब्र्बसार् गिे बोलपत्रदार्ाहरुमा स्र्र्न्त्र 
र्ार्ार्िर्मा प्रनर्स्पिावमा भाग नलिे अर्सि नमल्िे निजी के्षत्रमा पेशागर् ईमान्दारिर्ा ि 
वर्ज्ञर्ाको वर्कास हिुछे ि देशमा ददगो ि भिपदो खरिद पद्ध नर्को वर्कास गिाउि सहर्ोग 
पगु्िे अपेक्षा गिव सवकन्छ ।  

३)  क्षमर्ा वर्कास 

सार्वजनिक निकार्हरुबाट हिुे खरिद प्रविर्ामा सिुाि ल्र्ाउि र्ी निकार्मा कार्विर् 
कमवचािीहरुको क्षमर्ा वर्कास ि निजी क्षेत्रको क्षमर्ा वर्कासमा जोड ददि आर्श्र्क छ । 
िीनर्गर् सिुाि सांगै आउि े परिर्र्वि, खरिदका असल अभ्र्ासहरुको प्रर्ोग, िर्ााँ प्रवर्निको 
प्रर्ोग, कागजार्हरुको स्र्रिकिर् ि मापदण्डहरुमा गरििे परिर्र्वि सांग परिजचर् गिाउदै लैजाि 
क्षमर्ा वर्कासका कार्विमहरु ल्र्ाउि जरुिी छ । देश नभत्र गरििे र्ानलम, सेनमिाि, गोष्ठी, 
बैदेजशक अध्र्र्ि भ्रमर्, अर्लोकि भ्रमर् कार्विमहरु र्जुवमा गिी कार्ावन्र्र्ि गिव जरुिी  

छ । सार्वजनिक निकार्हरुमा कार्विर् कमवचािीहरुको क्षमर्ा वर्कास निजी क्षते्रको क्षमर्ा 
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वर्कास ि वर्नभन्न निकार्हरु सांग अन्र्ि सम्बन्ि वर्कासका लानग देहार्का कार्वहरु गिव जरुिी 
देजखएका छि । 

क) जिशजक्तको क्षमर्ा नबकास  

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्लाई सािि श्रोर् उपलब्ि गिाई र्ानलम, गोष्ठी, सेनमिाि 
जस्र्ा कार्विम माफव र् सार्वजनिक निकार्मा कार्विर् कमवचािीहरुको क्षमर्ा वर्कास गिाउि ु
आर्श्र्क छ । कार्वस्थलमा गरििे निरिक्षर् ि नबर्र्बस्र् ुकेन्रीर् र्ानलमको आर्ोजिा गिी 
िमश खरिद कार्वमा सांलग्ि जिशजक्तको क्षमर्ा वर्कासमा जोड ददि सकेमा ऐि र्था 
निर्मार्लीको परिपालिामा बवृद्ध  हिुेछ । 

ख) अन्र्ि सांस्थाहरु बीच समन्र्र् ि सम्बन्िको वर्कास  

सार्वजनिक निकार्हरुको क्षमर्ा वर्कासका लानग स्थावपर् जस्रै् िेपाल प्रशासनिक प्रजशक्षर् 
प्रनर्ष्ठाि स्थािीर् वर्कास प्रजशक्षर् प्रनर्ष्ठाि र्था र्था निजी क्षते्रमा स्थावपर् कनर्पर् शैजक्षक 
सांस्थाहरुले सार्वजनिक खरिदका सैद्ध ाजन्र्क ि ब्र्बहारिक पक्षको जशक्षा प्रर्ाह गिे गिेका छि 
त्र्स्र्ा निकार्हरुको पवहचाि गिी सार्वजनिक निकार्हरुको क्षमर्ा वर्कास ि निमावर् 
ब्र्बसार्ी, आपूनर्वकर्ाव ि पिामशवदार्ाहरुको क्षमर्ा वर्कासमा सांलग्ि गिाउि उपर्कु्त हिु े
देजखन्छ ।  

ग) वर्कास साझेदािहरु सांगको साझेदािीमा असल अभ्र्ासहरुको प्रर्ोग ि पिीक्षर्  

सार्वजनिक खरिदको के्षत्रमा जव्दपजक्षर् ि बहपुजक्षर् वर्कास साझेदािहरुको अिभुर् ि शीप 
अिकुिर्ीर् छ । समर्को अन्र्िाल ि प्रवर्निको वर्कास सांगै खरिद वर्नि ि प्रर्ोगमा िर्ााँ 
िर्ााँ अभ्र्ासहरु हनु्छि । त्र्स्र्ा अभ्र्ासहरुमा उत्कृष्ट प्रर्ोगलाई समर् सापेक्ष रुपमा देशमा 
नभत्र्र्ाउि ुआर्श्र्क हनु्छ । िेपालमा सार्वजनिक खरिदको पद्ध नर् वर्कासमा एनसर्ाली वर्कास 
बैँक (ADB), वर्श्व बैँक (WB), जाईका (JICA), कोईका (KOICA), नडएफआईनड (DFID) को अहम 
भनूमका िहेको छ । र्ीिीहरुले अन्र् मलुकुमा हानसल गिेको अिभुर्बाट हामीले फाईदा नलि 
सक्िे र्ार्ार्िर् बिाउि आर्श्र्क छ । 

घ) खरिदमा सांलग्ि जिशजक्तको सेर्ा नबजशवष्टकिर् ि पाठ्यिम वर्कास  

सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी कार्वमा ददि प्रनर् ददि िर्ााँ जटीलर्ाहरु देजखएका छि । खरिद 
सम्बन्िी अध्र्र्ि ि र्ानलम िनलएको सामान्र् ज्ञाि हानसल गिेको ब्र्जक्तर्ाट खरिद सम्बन्िी 
कार्व गिाउि करिर् करिर् असांभर् जस्रै् देजखि थालेका छि । खरिद सम्बन्िी कार्वमा भै 
िहेको जटीलर्ाले छुटै्ट अिशुासिको माग गरििहेको छ । र्सथव वर्श्ववर्द्यालर्को पाठ्यिम ि 



jflif{s k|ltj]bg÷43 
 

लोक सेर्ा आर्ोगको पाठ्यिममा खरिदको वर्र्र् समेर् समारे्श गिुव पिे देजखन्छ । 
सार्वजनिक खरिदको सैद्ध ाजन्र्क पक्ष ि ब्र्बहारिक पक्षको ज्ञाि ि शीप हानसल गिेका 
ब्र्जक्तबाट िै सखुरिद हिु ेकुिामा दईु मर् छैि र्सथव सार्वजनिक खरिदको के्षत्रमा काम गिे 
कमवचािी र्ा जिशजक्तको नबजशष्टीकिर् गिी छुटै्ट समूह वर्कास गिव सकेमा र्समा देजखएका 
कमी कमजोिीहरु वर्स्र्ािै हटेि जािेछि । 

४) प्रभार्कािी अिगुमि ि मूल्र्ािि पद्ध नर्को वर्कास  

क) अिगुमि सचुक नििाविर् 

र्ोजिा कार्ावन्र्र्िको समग्र पक्ष खरिद कािर्ाही कै सफलर्ामा भि पदवछ । र्ोजिा कार्ावन्र्र्ि 
लैजाि अगाडी प्रत्रे्क गनर्वर्नि र्ा कृर्ाकलापको अिगुमि सूचक निमावर् गिी अिगुमि अनिकािी 
र्ोक्िे ि निजको कार्वक्षमर्ा कार्वर्त्पिर्ा ि कार्वसम्पादिमा सूचकको प्रर्ोग गिी अिगुमि हिु 
जरुिी छ । प्रत्रे्क खरिदमा सांलग्ि पदानिकािीको कार्व सम्पादि मूल्र्ाििलाई खरिद सम्बन्िी 
कामको सूचकमा आबद्ध  गिी मूल्र्ािि गिे पद्ध नर्को वर्कास गरिि ुपछव । 

ख) प्रभार्कािी दण्ड ि पिुस्कािको ब्र्बस्था ि कार्ावन्र्र्ि 

सार्वजनिक खरिद ऐि ि वर्नभन्न सेर्ा समूह सञ्चालि गिे ऐि र्था निर्मार्लीहरुमा दण्ड ि 
पिुस्कािको ब्र्बस्था िभएका होईिि । र्ि र्ी ब्र्बस्था प्रभार्कािी रुपमा कार्ावन्र्र्िमा कवहल्रै् 
आएिि । गहिाको रुपका िहेका र्ी दण्ड ि पिुस्कािका ब्र्बस्थालाई निस्र्क्ष ि कडा रुपमा 
कार्ावन्र्र्िमा ल्र्ाईि ुपदवछ ि मापदण्ड बिाई खिार् आचिर् ि अक्षमलाई दजण्डर् गिे ि सक्षम ि 
सफललाई पिुस्कृर् गरिि ुपछव ।  

ग) कार्वक्षमर्ाको आिािमा पदस्थापि ि जजम्मेर्ािी 

आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि गिे महत्र्पूर्व जजम्मेर्ािी पदमा कार्वक्षमर्ा ि र्ोग्र्र्ाको आिाि बिाई 
पदस्थापि गिे  ि जजम्मेर्ािी ि जर्ाफदेही बहि गिव सक्िे सक्षम ि सफल ब्र्जक्तलाई मात्र 
पदस्थापि गिे परिपाटीको शरुु गरिि ुपदवछ । 

५) खरिद सम्बन्िी कागजार् नबजशवष्टकिर् एर्ां स्र्िोन्नर्ी र्था परिमाजवि 

सार्वजनिक खरिदका वर्नभन्न वर्निहरुका लानग आबश्र्क पिे िमूिा बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् 
सम्झौर्ा सम्बन्िी कागजार्हरुमा समर् सापेक्ष बिाउाँदै लैजाि स्र्िोन्नर्ी र्था परिमाजवि ि वर्कास 
ि वर्जशवष्टकिर् गदै लाि आर्श्र्क छ । खरिद प्रविर्ालई सिल पािदशी नमर्ब्र्र्ी सर्वसलुभ 
बिाउि सवकर्ो भिे र्समा जिवर्श्वास बढ्ि गई खरिद प्रविर्ा नबश्वानसलो बन्न जान्छ । 



jflif{s k|ltj]bg÷44 
 

६) अिसुन्िाि ि वर्कास 

सार्वजनिक खरिदमा समर्ाको अन्र्िालसाँगै प्रवर्निले पनि िर्ााँ िर्ााँ वर्नि ि प्रर्ोगहरु नभनत्रएका 
छि।् वपवपवप (PPP: Public Private Partnership), ईवपनस, (EPC: Engineering Procurement 

Construction), नडजाईि वर्ल्ट (Design Built), टिव वक (Turn Key) , ब्र्बस्थापि सम्झौर्ा, फे्रमर्कव  
कन्रर्ाक्ट (Framework Contract) जस्र्ा वर्निहरु ददि प्रनर् ददि िर्ााँ िर्ााँ स्र्रुपमा आएका छि 
भिे प्रवर्निको कािर् क्र्ाटलग सवपङ्ग (Catalogue Shopping), र्ाई ब्र्ाक ( Buy Back), एक्सचेञ्ज 
(Exchange) जस्र्ा वर्निहरु लोकवप्रर् भईिहेका छि । र्ी वर्निहरुको प्रर्ोगबाट िािलाई फाईदा 
ददलाउिका लानग र्ी वर्र्र्हरुमा आबश्र्क अिसुन्िाि ि कागजार् वर्कास गिे ि वर्नि नभत्र्र्ाउि े
कार्व हिु जरुरि छ । आगामी ददिहरुमा अन्र् मलुकुले प्रर्ोगमा ल्र्ाएका वर्नि सम्बजन्ि िमूिा 
कागजार् वर्कास गरिि ुपदवछ ि खरिदमा िर्ााँ प्रर्ोग शरुु गरिि ुपछव ।   
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अिसूुची १ 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को 
सांगठि सांिचिा ि दिर्न्दीको अर्स्था 

 

 

 

 

 

सार्वजनिक खरिद पिुिार्लोकि सनमनर् सजचर्ालर् 

अध्र्क्ष–१ 

सदस्र्–२ 

 

 

सजचर् िा.प.वर्जशष्ट सजचर्–१ 

शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

िा.स.ुिा.प.अिां. प्र.–१ 

कार्ावलर् सहर्ोगी –१ 

हलकुा सर्ािी चालक.–१ 

सार्वजनिक निमावर् र्था पिामशव सेर्ा            
खरिद अिगुमि शाखा 

निदेशक,िा.प.दद्व. (प्रा.)ईजन्ज. नस. हार्रे् – १  
शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

र्जन्जनिर्ि, िा.प.र्.ृ(प्रा.)र्जन्ज. नस.वर्.आ.–१ 

स्थािीर्स्र्ि खरिद अिगुमि र्था  गिुासो 
व्र्र्स्थापि शाखा 

निदेशक, िा.प.दद्व. (ले.) – १ 

र्जन्जनिर्ि, नसनभल, र्रि. िा.प.र्.ृ(प्रा.) –१ 

शाखा अनिकृर्, िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

र्ोजिा, सूचिा र्था प्रवर्नि महाशाखा 
सहसजचर्, िा.प. प्र.– १ 

वप.ए.÷कम््र्टुि अप्रेटि.–१, 

कार्ावलर् सहर्ोगी–१ 

हलकुा सर्ािी चालक – १ 

जिशजक्त वर्कास शाखा 
निदेशक,िा.प.दद्व. (प्र.) – १ 

शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.) -२ 

कमवचािी प्रशासि शाखा 
निदेशक,िा.प.वद्ध . (प्र.) – १ 

शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.) -२ 

िा.स.ुिा.प.अिां. प्र. -२ 

कम््र्टुि अपिेटि –१ 

कार्ावलर् सहर्ोगी -२ 

हलकुा सर्ािी चालक – २ 

प्रशासि महाशाखा 
सहसजचर्, िा.प. प्र.– १ 

वप.ए.÷कम््र्टुि अप्रेटि.–१, 

कार्ावलर् सहर्ोगी–१ 

हलकुा सर्ािी चालक – १ 

कािूि शाखा 
कािूि अनिकृर्, िा.प.र्.ृ (कािूि)–१ 

िा.स.ु िा.प.अिां प्र.(प्र.) – १ 

आनथवक प्रशासि शाखा 
लेखा अनिकृर्, िा.प.र्.ृ (लेखा) – १ 

लेखापाल, िा.प.अिां. प्र.(लेखा) – १ 

र्ोजिा र्था सूचिा व्र्र्स्थापि शाखा 
निदेशक, िा.प.दद्व. (प्र.) – १ 

शाखा अनिकृर्, िा.प.र्.ृ(प्र.)– २ 

खरिद अिगुमि महाशाखा 
सहसजचर्, िा.प. प्रा.– १ 

वप.ए.÷कम््र्टुि अप्रेटि.–१, 

कार्ावलर् सहर्ोगी–१ 

हलकुा सर्ािी चालक – १ 

 

 

अिसुन्िाि र्था वर्कास शाखा 
निदेशक,िा.प.दद्व. (प्र.) – १ 

शाखा अनिकृर्, िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

मालसामाि खरिद अिगुमि शाखा 
निदेशक,िा.प.दद्व. प्र.(लेखा) – १ 

शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

सूचिा प्रवर्नि शाखा 
निदेशक, िा.प.दद्व. प्रा. (वर्वर्ि) – १ 

कम््र्टुि ईजन्जनिर्ि िा.प.र्.ृ प्रा.(वर्वर्ि) – १ 

शाखा अनिकृर्,िा.प.र्.ृ(प्र.)– १ 

कम््र्टुि अनिकृर्, िा.प.र्.ृ(वर्.)– १ 

पलु दिर्न्दी 
प्रजशक्षक र्था अिगुमिकर्ाव (िा.प.वद्ध . शे्रर्ी, 

सेर्ा प्रशासि (प्रावर्निक)–६ 

वर्शेर्ज्ञ समूह (किाि) 
सूचिा वर्श्लेर्र् वर्ज्ञ – १ 

सूचिा सञ्चाि वर्ज्ञ – १ 

कम््र्टुि प्रर्ाली वर्ज्ञ–१ 

खरिद वर्ज्ञ–१ 

    पद  ना           पद संख् ा 
१. विशिष्ट शे्रणी  १  

२. �ा.प.     ( .)  २ 

३. �ा.प.     ( ा.)  १  

४. �ा.प. द्वि. ( .)  ४ 

५. �ा.प. द्वि. ( ा.,  ाइिे)  १  

६. �ा.प. द्वि. (विवि )  १  

७. �ा.प. द्वि. ( ेखा)    २ 

८. �ा.प.त.ृ ( .)  ११  

९. �ा.प.त.ृ ( ेखा)  १  

१०. �ा.प.त.ृ (न् ा ,कानून)  १  

११. �ा.प.त.ृ ( ा.) विवि   २ 

१२. �ा.प.त.ृ ईन्न्ज.(इर�.+शस.वि. .) २ 

१३. �ा.प.अनं. . ( .)  ४ 

१४ �ा.प.अनं. . ( े.)  १  

१५. �ा.प.अनं. . (वि.)  ४ 

१६. का ाा   स   गी   ७ 

१७.   ुका सिा�ी चा क    ६ 

जम् ा   ५१
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अिसूुची २ 

 




 



 


  

>L ljgf]b s]=;L= ;lrj 4282639 9841238784 

>L kjg cof{n gfoj ;'Aaf 4285442 9810385284 

     

k|zf;g 
dxfzfvf 

  
>L jfj' /fd >]i7 ;x–;lrj 

4030515 
Ext. 208 

9851192992 

sd{rf/L k|zf;g 
zfvf 

>L >Lw/ kGyL lgb]{zs 219 9851201377 

>L s}nfz axfb'/ 7s'/f7L zfvf clws[t 4030609 9851078669 

>L sdn kGyL gfoj ;'Aaf 212 9843116838 
  >L cfzfsfhL dx{hg  d'lvof 216 9841610477 

hgzlQm ljsf; 
zfvf 

>L l8NnL/fh >]i7 lgb]{zs 225 9841549757 
>L ljj]s l3ld/] zfvf clws[t 204 9851182790 

sfg"g zfvf 

>L b|f]0f s'df/ ltD;Lgf sfg"g clws[t 230 9841681920 

>L gj/fh j:g]t zfvf clws[t 230 9861068793 

>L ljh'nf cof{n gfoj ;'Aaf 230 9841045595 

>L cg'hf /fO{ sDKo'6/ ck/]6/ 230 9819312410 

cfly{s k|zf;g 
zfvf 

>L lbks kf}8]n n]vf clws[t 203 9851166326 

>L lszf]/ cof{n sDKo'6/ 
ck/]6/ 

203 9849931936 

vl/b 
cg'udg 
dxfzfvf 

;fj{hlgs lgdf{0f 
tyf k/fdz{ ;]jf 

zfvf 

>L O{= ;'lgn s'df/ s0f{ ;x;lrj 
4030573 
Ext. 205 

9841515857 

>L  lgb]{zs     

>L cd[t axfb'/ /fO{ zfvf clws[t 222 9843740556 

dfn;fdfg vl/b 
cg'udg zfvf 

>L z+s/s[i0f >]i7 lgb]{zs 
4030649, 
Ext. 224 

9841315346 

>L tf/f 1jfnL zfvf clws[t 227 9849158200 

:yfgLo:t/ v= cg'= 
tyf u'gf;f] 

Joj:yfkg zfvf  

>L /fd rGb| zdf{ lgb]{zs 210 9851155985 

>L bz/y a'9f zfvf clws[t 221 9848344545 

of]hgf, 
;"rgf 
tyf 
k|ljlw 

 

of]hgf tyf 
Joj:yfkg zfvf 

  ;x–;lrj 
 4289970, 

Ext.207 
9841235752 

>L >Lw/ kGyL lgb]{zs 219 9851201377 

>L ;'lgtf zdf{ zfvf clws[t 201 9841179014 
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dxfzfvf >L ;fljqf e§ b'jf8L gfoj ;'Aaf 227 9843263375 

cg';Gwfg tyf 
ljsf; zfvf 

>L C[lif/fd k+u]gL lgb]{zs 226 9841356397 

>L 9fn jxfb'/ lh=;L= zfvf clws[t 217 9841583300 

>L lgd{nf kf}8]n zfvf clws[t   9841588305 

;"rgf k|ljlw zfvf 

>L dlgif e§/fO{ lgb]{zs 218 9841387799 

>L ;'o{jtL vgfn zfvf clws[t 211 9841872919 

>L cdf]b pns sDKo'6/ 
OlGhlgo/ 228 9843104056 

>L dw';'bg k'8f;}gL sDKo'6/ 
clws[t 

211 9861111533 

e-GP Help Desk   4282963   

>L l;s]Gb| s'df/ emf cfO{=l6= 
sG;N6]G6 

211 9849544088 




>L z+s/ k|;fb kf08] cWoIf 4030732 9851072220 

>L nj/fh >]i7 ;b:o 4030732 9841290337 

>L k|sfz kf}8]n ;b:o 4030732 9851118822 

btf{÷rnfgL >L lbg]z >]i7 
4030608, 4030518,   
Ext. 200 

    >L lbg]zdfg k|wfg x=;=rf=   9841728547 

    >L u+uf/fd cfrfo{ x=;=rf=   9813184047 

    >L jfns[i0f >]i7 x=;=rf=   9841039710 

    >L s'df/ j?jfn x=;=rf=   9841016187 

    >L ;'k]Gb|nfn uf]ªjf x=;=rf=   9803646894 

    >L g/]Gb| zfx x=;=rf=   9841353415 

    >L zf]ef sfsL{ sfof{no ;xo]fuL   9803296237 

    >L rGbgeut yf? sfof{no ;xo]fuL     

    >L ;ljgf k|;fO{ sfof{no ;xo]fuL   9803316714 

    >L gf/fo0f axfb'/ a:g]t sfof{no ;xo]fuL   9843922278 

    >L lbg]z >]i7 sfof{no ;xo]fuL   

984968894
8 

    >L ?b| k|;fb kf}8]n sfof{no ;xo]fuL   9849594715 

    >L ;'lgtf 9sfn sfof{no ;xo]fuL   9849647534 
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अिसूुची ३ 

सार्वजनिक खरिद अिगुमि सम्र्न्िी वर्र्िर् 

क) सार्वजनिक खरिद सम्र्न्िी Random Monitoring गरिएका कार्ावलर्हरु 

 जजल्ला प्रशासि कार्ावलर्, महो्त िी  

 जजल्ला अदालर् महो्त िी  

 खािेपािी र्था सिसफाई नडनभजि कार्ावलर्, बािा । 

 जल उत्पन्न प्रकोप निर्न्त्रर् नडनभजि कार्ावलर् िां. ८, बािा । 

 जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर्, काभ्रपेलाञ्चोक 

 जजल्ला जशक्षा कार्ावलर्, काभ्रपेलाञ्चोक 

 जजल्ला परिर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि र्काई, काभ्रपेलाञ्चोक 

 शहिी वर्कास र्था भर्ि निमावर् नडनभजि कार्ावलर्, काभ्रपेलाञ्चोक 

 शैजक्षक र्ानलम केन्र, काभ्रपेलाञ्चोक 

 कुलेखािी दोश्रो जलवर्द्यरु् केन्र, मकर्ािपिु । 

 कुलेखािी रे्श्रो जलवर्द्यरु् आर्ोजिा, मकर्ािपिु । 

ख) सार्वजनिक निकार्हरुका सघि अिगुमि गरिएका कार्ावलर्हरु 

 वर्.वप कोईिाला स्र्ास्थर् वर्ज्ञाि प्रनर्ष्ठाि ििाि सिुसिी । 

 जजल्ला स्र्ास्थर् कार्ावलर्, सिुसिी  

 खािेपािी र्था सिसफाई नडनभजि कार्ावलर्, सिुसिी  

 नसचााँई वर्कास नडनभजि कार्ावलर्, सिुसिी  

 र्ी.पी. कोर्िाला क्र्ान्सि अस्पर्ाल, जचर्र्िको  

 भर्ि अिसुन्िाि र्ानलम केन्र, हेटौडाको  

 खािेपािी र्था सिसफाई नडनभजि कार्ावलर्, बािा  
 जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्,  खोटाङ। 

 जजल्ला भसूांिक्षर् कार्ावलर्, खोटाङ । 

 जजल्ला कृवर् वर्कास कार्ावलर्, ओखलढुङ्गा । 

 शहिी वर्कास र्था भर्ि नडनभजि कार्ावलर्, ओखलढुङ्गा । 

 जलउत्पन्न प्रकोप व्र्र्स्थापि नडनभजि कार्ावलर्, ओखलढुङ्गा । 

 जजल्ला समन्र्र् सनमर्को कार्ावलर्, नसन्िपुाल्चोक । 
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 जजल्ला जिस्र्ास्थर् कार्ावलर्, नसन्िपुाल्चोक । 

 नसांचार् नडनभजि कार्ावलर्, नसन्िपुाल्चोक । 

 शहिी वर्कास र्था भर्ि नडनभजि कार्ावलर्, नसन्िपुाल्चोक । 

 खािेपािी र्था सिसफार् नडनभजि कार्ावलर्, नसन्िपुाल्चोक 

 जजल्ला जशक्षा कार्ावलर्, िामेछाप  
 जजल्ला स्र्ास्थर् कार्ावलर्, िामेछाप  
 जजल्ला र्ि कार्ावलर्, िामेछाप  
 वर्दिु िगिपानलका कार्ावलर्, िरु्ाकोट 

 जजल्ला जिस्र्ास्थर् कार्ावलर्, िरु्ाकोट 

 जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, िरु्ाकोट 

 खािेपािी र्था सिसफाई कार्ावलर्, िरु्ाकोट 

 शहिी वर्काश र्था भर्ि निमावर् वर्भाग, िरु्ाकोट 

अिगुमिका िममा देजखएका कनमकमजोिीहरु 

 vl/bsf nflu af]nkq sfuhft (Standard Bidding Document) tof/ ubf{ ;fj{hlgs vl/b 

P]g, @)^# sf] bkmf !# sf] pkbkmf -@_ tyf P]= lgodfjnLsf] lgod #& adf]lhd af]nkq 

;DjGwL sfuhftdf pNn]v ug'{kg]{ tf]lsPsf s'/fx? ;d]6L ;fj{hlgs vl/b cg'udg 

sfof{noaf6 tof/ kfl/Psf] vl/b lalw cg';f/sf] af]nkq ;DjGwL sfuhft k|of]u 

ug'{kg]{df cfkm} tof/ u/]sf] ck'0f{ tyf cgfjZos zt{ ;lxtsf] af]nkq sfuhft k|of]u 

ug]{ ul/Psf]] . 

 सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा (६क) बमोजजम खरिदको प्रकृनर् अिसुाि आपूनर्वकर्ाव, 
निमावर् व्र्र्सार्ी, पिामशवदार्ा, सेर्ा प्रदार्क ि गैिसिकािी सांस्थाहरुको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा सूजच 
र्र्ाि गिुवपिेमा सो िगिी एकमषु्ठ सूजच र्र्ाि गरिएको ि अद्यार्निक समेर् िगरिएको । 

 बोलपत्र आह्वािको सूचिा प्रकानसर् गदाव िमिुा बोलपत्र कागजार्मा िहेको सूचिाको िमिुा 
बमोजजम जािी िहुाँदा र्ोलपत्रदार्ालाई प्रदाि गिुवपिे आिािभरू् सूचिा पनि प्रसािर् हिु 
िसकेको । 

 Special Conditions of Contract मा सार्वजनिक निकार्ले उल्लेख गिव खानल 
िाजखएको ठााँउमा खानलिै िहेको । खरिद सम्झैर्ा गदाव पनि खानलिै िहेको । आर्श्र्क पिे 
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ठाउाँमा आर्श्र्कर्ा अिसुािको वर्र्िर् भिुव पिे र्था आर्श्र्कर्ा िपिेको ठााँउमा N/A लेख्न ु
पिेमा सो िगिेको । 

 सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६० बमोजजम सार्वजनिक निकार्ले खरिद  सम्झौर्ा 
सम्पन्न भैसकेपनछ मूल्र्ाििको परिर्ाम सवहर्को सूचिा सार्वजनिक गिुवपिेमा त्र्सो  
िगरिएको । 

 सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५९ को उपनिर्म ४ बमोजजम बोलपत्र 
खोलेको मचुलु्कामा उल्लेख हिुपुिे जनर् वर्र्िर्हरु उल्लेख िगरिएको । बोलपत्रदार्ाको 
िाम, ठेगािा, बैंक ग्र्ािेण्टी, कबोल िकम ि कैवफर्र् जस्र्ा महल मात्र िाजखएको । 

 नसलर्न्दी दिभाउपत्रको कागजार् र्र्ाि गदाव र्स कार्ावलर्ले र्र्ाि गिेको िमिुा कागजार् 
र्मोजजम र्र्ाि गिेको िदेजखएको । नसलर्न्दी दिभाउपत्रको लानग Technical 
Specification ि BOQ मात्र वर्वि गिेको देजखएकोले र्समा सिुाि गिी िमिुा बोलपत्र 
कागजार् बमोजजमको बोलपत्र कागजार् र्र्ाि गिुवपिे । 

 ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLsf] lgod $& adf]lhd af]nkq ;DjGwL sfuhft af]nkq cfXjfg 

ug'{ cufj} ;DjlGwt ;fj{hlgs lgsfosf] k|d'vn] l:js[t ug'{kg]{ Joj:yf /x]sf]df To;/L l:js[t 

gu/L ljlqm u/]sf] sfuhftdf dfq x:tfIf/ ul/Psf] . 

 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf !$ sf] pkbkmf # -r_ adf]lhd af]nkq cfJxfgsf] 

;"rgfdf af]nkq k]z ug]{ clGtd ldlt / ;do :ki6 v'nfpg' kg]{df :ki6 ldlt gv'nfO{ #! cf}+ 

lbgsf] !@M)) ah] leq pNn]v u/L af]nkqbftfnfO{ cGof}n x'g] lsl;dsf] k|fjwfg /flvPsf] . 

 ;fj{hlgs vl/b P]gsf] bkmf @% -*_ / lgodfjnLsf] lgod ^^ adf]lhd d'NofÍg ;ldltn] 

d'NofÍgsf] cfwf/ / tl/sf ;d]t v'Ng] u/L d'NofÍg k|ltj]bg k]z ug'{ kg]{df sfof{no k|d'vsf] 

;+of]hsTjdf ul7t d'NofÍg ;ldltsf] a}7s a;L dfO{Go"6df lg0f{o ul/Psf] .  

 ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLsf] lgod ^$ sf] pklgod -!_ adf]lhd lgod ^@ / ^# adf]lhd 

k|fljlws / Jofkfl/s kIfsf] d'NofÍg ePkl5 cfly{s kIfsf] d'NofÍg ug'{kg]{ Joj:yf /x]sf]df 

z'?df cfly{s kIfsf] d'NofÍg u/L Go'gtd d'NoflÍt # j6f af]nkqbftfsf] dfq k|fljlws kIfsf] 

d'NofÍg ul/Psf] .  

 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd dfn;fdfgsf] :k]lzlkms];g 

tof/ ubf{ s'g} vf; a|f08, 6«]8dfs{, gfd, k]6]G6, l8hfOg, k|sf/, pTklQ jf pTkfbssf] gfd 

pNn]v ug{ ;lsg] 5}g eGg] Aoj:yf ljkl/t s]xL ;fdfgsf] :k]lzlkms]zgdf a|f08 tf]lsPsf] . 

 ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf !$ sf] pkbkmf # -r_ adf]lhd af]nkq cfJxfgsf] 

;"rgfdf v'nfpg' kg]{ ;Dk'0f{ s'/fx? gv'nfOPsf], ;+lIfKt ;"rgf dfq klqsfdf k|sfzg  

ul/Psf] . 
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 af]nkq cfJxfg ubf{sf] ;dodf Pp6f Kofs]h agfO{ af]nkq cfJxfg ul/Pkl5 ;Demf}tf ubf{ 

Kofs]h leqsf km/s km/s cfO{6d cfk'lt{sf] nflu 5'§f 5'§} cfk'lt{stf{;+u ;Demf}tf ul/Psf] . 

 vl/b ;Demf}tfdf ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf %@ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd vl/b 

;Demf}tfdf pNn]v ug'{kg]{ ;Dk'0f{ zt{x? pNn]v ePsf] gkfOPsf] . 

 sfof{nodf ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# sf] bkmf ^ tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnLsf] lgod & 

adf]lhdsf]  vl/b  u'?of]hgf  / lgod * adf]lhdsf]  aflif{s  vl/b  of]hgf  tof/  ug]{ 

u/]sf] kfOPg . P]g÷sfg"gdf Joj:yf eP adf]lhdsf] vl/b u'?of]hgf tyf aflif{s of]hgf tof/ 

/ cfjZostf cg';f/ cBfjlws ul/ /fVg'kg]{df To;f] u/]sf] kfOPg . 

 sfof{nodf af]nkq l:js[t u/L vl/b ;Demf}tf ug'{ cl3 5gf}6 ePsf] af]nkqbftf sfnf];"rLdf 

k/] gk/]sf] s'/f Plsg ug'{kg]{df sfnf];"rLdf k/] gk/]sf] s'/f Plsg ug]{ ul/Psf] kfOPg . 

 5gf}6 ePsf] af]nkqbftfnfO{ ;Demf}tf ug{ af]nfOPsf] kqdf lghn] k]z ug'{kg]{ sfo{;Dkfbg 

hdfgtsf] /sd / dfGo cjlw v'nfpg' kg]{df lgodfg';f/ dfq pNn]v ul/Psf] . 

 ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ sf] lgod !!@ adf]lhd lgdf{0f sfo{ vl/bsf] af]nkq 

sfuhftdf ladfsf] k|fjwfg /flvPsf], ;Demf}tfdf klg ladf afktsf] /sd e'QmfgL lbg] Joj:yf 

/x]sf] t/ ;Demf}tf ul/Psf] lgdf{0f Joj;foLn] ;Demf}tf cg'?k ljdf u/]sf] sfuhft sfof{nodf 

k]z u/]sf] kfOPg  . 
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अिसूुची ४ 

सार्वजनिक खरिद सम्बन्िी गिुासोको अिगुमि र्था निर्नमर् अिगुमि सम्बन्िी वर्र्िर्को 
साँगालो छुटै्ट प्रकाशि गरिएको छ । 
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अिसूुची ५ 

क्षमर्ा वर्कास ि र्ानलम सम्बन्िी वर्र्िर् 

qm=

;+= 

Tfflndsf] 

laifo 

;~rfng calw 
;~rfng 

:yfg 

;xefuL 

;+Vof 

hgf 

;xefuLx? s}lkmot 

ldlt b]lv ldlt ;Dd 

!= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# >fj0f 

@*  
@)&# >fj0f 

#) 
a}slNks 

phf{ k|a4{g 

s]Gb|,nlntk'/  

##  To; sfof{nosf 

sd{rf/Lx?  
Nffut M a}slNks 

phf{  

k|a4{g s]Gb| af6 

@= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# sflt{s 

@* 
@)&# sflt{s 

#)  
dGynL, 

/fd]5fk  
^*  lhNnf l:yt 

laleGg;fj{hlgs 

lgsfosf 

sd{rf/Lx?  

Nffut M 

;fj{hlgs vl/b 

cg'udg 

sfof{noaf6  

#= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# kmfu'g 

%  
@)&# kmfu'g 

& 
w'Gr], /;'jf   $@  lhNnf l:yt 

laleGg ;fj{hlgs 

lgsfosf 

sd{rf/Lx?  

Nffut M 

;fj{hlgs vl/b 

cg'udg 

sfof{noaf6  

$= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# r}q @* @)&# r}q #)  rf}tf/f, 

l;Gw'kfNrf]s  
$)  lhNnf l:yt 

laleGg ;fj{hlgs 

lgsfosf 

sd{rf/Lx?  

Nffut M 

;fj{hlgs vl/b 

cg'udg 

sfof{noaf6 

%= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# cfiff9 

% 
@)&# cfiff9 

& 
a]gL,DofUbL  ^#  lhNnf l:yt 

laleGg ;fj{hlgs 

lgsfosf 

sd{rf/Lx?  

Nffut M 

;fj{hlgs vl/b 

cg'udg 

sfof{noaf6  

^= ;fh{hlgs 

vl/b Ifdtf 

lasf; 

;DalGw # lbg] 

tflnd 

@)&# r}q %  @)&# r}q &  Ufl/jL 

lgjf/0f 

sf]ifsf] xn  

#^ pQm lgsfosf 

sd{rf/Lx?  
Nffut M ul/jL 

lgjf/0f sf]ifaf6  

 hDdf    @*@ 

hgf 
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अिसूुची ६ 

िार् पिामशव सम्बन्िी वर्र्िर् 

 

नमनर् : २०७३/०४/०६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, काठमाडौं  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Withdraw पत्रमा िहेको आनिकारिक व्र्जक्तको दस्र्खर् ि bidding Document मा भएको दस्र्खर् 
फिक फिक आनिकारिक व्र्जक्तको दस्र्खर् भएको बोलपत्र माने्न, िमाने्न ? 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजमको मापदण्ड पिुा गिेको 
अर्स्थामा दफा २३ (४) बमोजजम बोलपत्रदार्ासांग आर्श्र्क जािकािी माग गिी सम्बजन्िर् 
कार्ावलर्बाटै निक्र्ौल गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्र.वर्.िजजिािको कार्ावलर्, कीनर्वपिु   

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

भर्ि निमावर् गिे कार्व १८ मवहिामा पिुा गिुवपिे गिी सम्झौर्ा गिी मूल्र् समार्ोजि सम्बन्िमा 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को प्रनर्कुल िहिु ेगिी वर्नभन्न नमनर्मा हाल सम्मको Price 

Escalation र्ापर्को िकम भकु्तािी गिी पाउाँ भिी निरे्दि ददि ुभएको भएर्ा पनि हालसम्म निमावर् 
व्र्र्सार्ीलाई िकम भकु्तािी िगरिएको 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 ि ४५ मा Price Adjustment व्र्र्स्था गरिएको छ र्स अर्स्थामा 
मूल्र् समार्ोजि गिी िकम ददि नमल्िे र्ा िनमल्िे ? 
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजमको मापदण्ड पिुा गिेको 
अर्स्थामा दफा २३(४) बमोजजम बोलपत्रदार्ासांग आर्श्र्क जािकािी माग गिी सम्बजन्िर् 
कार्ावलर्बाटै निक्र्ौल गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचार् वर्कास नडनभजि, कवपलर्स्र् ु

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ पवहलो सांशोिि भई प्रमार्ीकिर् भई सकेको अर्स्थामा िाँर्ा 
सांशोिि अिसुाि सावर्क बमोजजम आव्हाि गरिएको बोलपत्र सूचिा र्था डकुमेन्टमा सांशोिि 
गिुवपिे र्ा िपिे ? 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०७३ नमनर् २०७३ असाि ३० गरे् देजख लाग ुभई 
कार्ावन्र्र्िमा िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम िै हिुे । 

नमनर् : २०७३/०४/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जचवकत्सा शास्त्र अध्र्र्ि सांस्थाि, डीिको कार्ावलर्, महािाजगांज, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

भर्िको ममवर् सम्भाि र्था Retrofiting कार्व समेर् नमनर् २०७३।०१।१४ को बैठकको 
निर्वर्ािसुाि िद्द गिी पिुिः खलु्ला बोलपत्र आव्हाि गिे नसफारिस भए बमोजजम नमनर् 
२०७३।०२।२६ ि २७ मा िमशिः डीि कार्ावलर् ि अन्र्िाविर् छात्रार्ास भर्िको Retrofiting 
कार्वका लानग ३० ददिको म्र्ाद ददई खलु्ला बोलपत्र आव्हाि गरिएर्ा पनि र्ोवकएको समर्नभत्र 
दर्ाव भएको सबै बोलपत्रहरु निर्मािसुाि खोल्दा र्वष्टमेट िकम भन्दा ५.३३५ (डीि कार्ावलर् 
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भर्ि) ि ७.२४५ (अन्र्िाविर् छात्रार्ास भर्ि) बढी िकम बोल/कबोल गिेको देजखएको हुाँदा 
बढी (र्वष्टमेट िकम भन्दा बढी) िकम सम्बन्िमा के गिे ि बोलपत्र स्र्ीकृर् गिव नमल्िे र्ा  
िनमल्िे ? 

िार् पिामशव : 

सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही न्र्िुर्म मूल्र्ाविर् बोलपत्र लागर् अिमुाि भन्दा सािभरू् रुपमा घटी र्ा 
बढी भएको र्ा िभएको कुिा सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्ले िै निक्र्ौल गिे वर्र्र् भएकाले िार् 
ददर्िहि ुिपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/१८  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पश ुसेर्ा वर्भाग, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बस भाडामा नलिे सम्बन्िी कार्वकोलानग नमनर् २०७३।०२।२३ मा नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि 
सम्बन्िी सूचिा प्रकाशि गरिएकोमा एउटा मात्र दिभाउपत्र पेश हिु आएकोले नमनर् 
२०७३।०३।०७ मा पिुिः दोश्रो पटक सूचिा आव्हाि गदाव थप र्ीि र्टा दिभाउपत्र पिव 
आएकोमा सार्वजनिक खरिद २०६३ को दफा २४ ि ४० र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली 
२०६४ को निर्म ८४ मा एउटै व्र्जक्तले दईुर्टा कािोर्ाि दर्ाव गिी दरैु् कािोर्ािको िामबाट 
दिभाउपत्रमा भाग नलि पाउि,े िपाउिे सम्दभवमा दिभाउपत्र मूल्र्ाििको चिर्मा जवटलर्ा उत्पन्न 
भएको ।   

िार् पिामशव : 

पेश भएका सांलग्ि कागजार्हरुलाई अध्र्र्ि गदाव जशलबन्दी दिभाउपत्रको प्रकृर्ामा त्रटुी देजखएको 
ि जशलबन्दी दिभाउपत्रदार्ाहरु बीचमा समेर् स्र्ाथव बाजझएको देजखएकाले जशलबन्दी दिभाउपत्र 
सम्बन्िी प्रकृर्ा िद्द गिुव उपर्ुवक्त हिुे । 
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नमनर् : २०७३/०४/१८  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचार् वर्कास नडनभजि, कवपलर्स्र् ु  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

हाल सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ पवहलो सांशोिि भई प्रमार्ीकिर् भई सकेको अर्स्थामा िर्ााँ 
सांशोिि अिसुाि सावर्क बमोजजम आव्हाि गरिएको बोलपत्र सूचिा र्था डकुमेण्टमा सांशोिि 
गिुवपिे र्ा िपिे सम्बन्िमा वद्ध वर्िा पिव गएको ।  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि २०७३ नमनर् २०७३ असाि ३० गरे् देजख लाग ुभई 
कार्ावन्र्र्िमा िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम हिुे । 

नमनर् : २०७३/०४/१८  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल वर्द्मरु् प्रानिकिर्, प्रिाि कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

एजशर्ाली वर्कास बैंकको पिामशव सेर्ा सम्बन्िी निदेजशकािः the Guidelines on the Use of 

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

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

shortlists for loan consultants, the QBS (Quality Based Selection) method will be used."  नी 
उल् ेख  एक  सा ै Loan Agreement त ा Schedule 4 क  1.  ा "The procurement of Goods, 

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

and the Consulting Guidelines, respectively" भिी उल्लेख भएकाले र्स्र्ो अर्स्थामा EOI माग 
गरिएको सूचिामा उल्लेख भएको छिौट प्रकृर्ा QCBS बाट QBS छिौट प्रकृर्ामा जाि 
नमल्ि/ेिनमल्िे ?  
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजजम िेपाल सिकाि ि दार् ृपक्ष 
बीच भएको सम्झौर्ा बमोजजम सो पक्षको खरिद निदेजशका (प्रोक्र्ोमेन्ट गाईडलार्न्स) अिरुुप 
खरिद गिुव पिेमा सो पक्षको खरिद निदेजशका (प्रोक्र्ोमेन्ट गाईडलार्न्स) अिरुुप गिुवपिे ।  

नमनर् : २०७३/०४/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

र्म्घास–नसमलटािी–्रू्ठाि सडक आर्ोजिा, गलु्मी । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्द्ममाि अर्स्थामा बोलपत्रहरु मूल्र्ािि गिी अजन्र्म निर्वर्का लानग पेश भएको अर्स्थामा 
र्त्कालीि खरिद ऐि २०६३ मा उल्लेजखर् प्रार्िाि लाग ु हिुे र्ा सार्वजनिक खरिद (पवहलो 
सांशोिि) ऐि, २०७३ को प्रार्िाि लाग ुहिुे हो वद्ध वर्िा पिव गएको ।  
 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि)ऐि, २०७३ नमनर् २०७३ असाि ३० गरे् देजख लाग ु भर् 
कार्ावन्र्र्िमा िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम िै हिुे । 

नमनर् : २०७३/०४/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, नमिभर्ि, काठमाडौं–१ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नसर्ाको/बस्िरे् जे.भी.बाट e-bid माफव र् withdraw गिेको र्ि Power of Attorney नसर्ाको 
कस्स्टक्सि कम्पिी प्रा.ली ि बस्िेर् निमावर् सेर्ाबाट र्ोवकएको आनिकारिक प्रनर्निनिको दस्र्खर् 
ििहेको बोलपत्र पेश भएको छ । withdraw पत्रमा िहेको आनिकारिक व्र्जक्तको दस्र्खर् ि 
bidding Document मा भएको दस्र्खर् फिक फिक आनिकारिक व्र्जक्तको दस्र्खर् भएको 
बोलपत्र माने्न, िमाने्न वर्र्र्मा वद्ध वर्िा िहेको। 
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजमको मापदण्ड पिुा गिेको 
अर्स्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजजम बोलपत्रदार्ासांग आर्श्र्क जािकािी मााँग गरि 
सम्बजन्िर् कार्ावलर्बाटै निक्र्ौल गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, नमिभर्ि, काठमाडौं–१ ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िौर्ह/देवर्थाि जे.भी. बोलकबोल गिेको िकम सबै भन्दा कम िहेकोले e-submission मा 
information ििहेको ि हाडव कवपमा पेश हुाँदा छुट हिु गएको कागजार् समेर् समारे्श गरिएकोले 
हाडव कवपमा िहेको qualification को आिािमा बोलपत्र मूल्र्ािि गिे र्ा िगिे ?  
 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजमको मापदण्ड पिुा गिेको 
अर्स्थामा दफा २३ को उपदफा (४) बमोजजम बोलपत्रदार्ासांग आर्श्र्क जािकािी मााँग गिी 
सम्बजन्िर् कार्ावलर्बाटै निक्र्ौल गिुवपिे । 

 

नमनर् : २०७३/०४/२७  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जिसांख्र्ा र्था र्ार्ार्िर् मन्त्रालर्, र्ार्ार्िर् वर्भाग । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

एकार्फव  िेपाल सिकाि मजदिुहरुको लानग र्ोकेको न्रू्िर्म मानसक पारिश्रनमक भन्दा कम हिु े
गिी पेश हिु आएको प्रस्र्ार् स्र्ीकृर् गदाव सांघसस्थाले मजदिुहरुको न्रू्िर्म पारिश्रनमक घटाई 
ददएको कुिालाई सार्वजनिक निकार्ले समथवि गिेको देजखिे अर्स्था िहेको हुाँदा न्रू्िर्म पारिश्रनमक 
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भन्दा कम हिुे गिी पेश गिेको प्रस्र्ार् स्र्ीकृर् िहिुे व्र्होिा प्रस्र्ार्मै उल्लेख गिव नमल्िे र्ा 
िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

प्रस्र्रु् वर्र्र् सम्बजन्िर् सार्वजनिक निकार्बाटै निक्र्र्ौल गिुवपिे भएकाले र्स कार्ावलर्बाट िार् 
ददर्िहि ुिपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसहांदिबाि सजचर्ालर् पिुिः निमावर् सनमनर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

भर्ि निमावर् कार्व खरिद ऐि २०६३ को व्र्र्स्था अिसुाि नमनर् २०७३।०३।०१ मा सूचिा 
गिी बोलपत्र प्रकृर्ा सञ्चालि गरिएको । सूचिा कार्विम अिसुाि बोलपत्र बझुाउिे अजन्र्म नमनर् 
२०७३।०३।३१ गरे् १२:०० बजे ि खोल्िे नमनर् २०७३।०३।३१ गरे् २:०० बजे भए 
अिसुाि सो बोलपत्र खोल्ि ेकार्व समेर् सम्पन्न भएको छ । र्सै वर्चमा सार्वजनिक खरिद ऐि 
२०६३ मा सांशोिि भई २०६३ आर्ढ ३० देजख लाग ुभएकोले र्स बोलपत्रम सांशोिि आकवर्वर् 
हिुे िहिुे ?  

 िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि)ऐि २०७३ नमनर् २०७३ असाि ३० गरे् देजख लाग ु भई 
कार्ावन्र्र्िमा िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम हिुे । 

नमनर् : २०७३/०४/२७  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

प्रहिी प्रिाि कार्ावलर्, िक्साल काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िाँर्ा FPU Mission को लानग खरिद गिुवपिे Major Equipment मध्रे् APC Wheeled Infantry 

Carier Unarmed (Class-II) को खरिदको हकमा “सिुक्षा सामरिक र्ा प्रनर्िक्षा सामाग्री आपूनर्व गिे 
कार्ववर्नि २०६४” बमोजजम सूनभकृर् आपूनर्वकर्ावहरुबाट मात्र आपूनर्व गिुवपिे भि े बमोजजम गर् 
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आ.र्.०७२।०७३ मा सूजचकृर् कम्पिीहरु समेर्बाट लागर् अिमुाि दि िेट सांकलि गरि लागर् 
अिमुाि र्र्ाि गिे कार्व अगानड बवढिहेको र्र्वमाि अर्स्थामा उक्त AOC को खरिद कार्व चाल ु
आ.र्. ०७३।०७४ मा गिुवपिे भएकोले र्स अर्स्थामा गर् आ.र्.२०७२।०७३ मा सूजचकृर् 
आपूनर्वकर्ावहरु मध्रे्बाट खरिद प्रकृर्ा शरुु गिव सवकन्छ र्ा सवकदैि र्ा र्स आ.र्.०७३।०७४ 
मा ि“र्ा सूजचकृर् कम्पिीहरु मध्रे्बाट खरिद कार्व गिुवपिे हो ? र्था र्स आ.र्. ०७३।०७४ 
का लानग सिुक्षा सामरिक र्ा प्रनर्िक्षा सामाग्री आपूनर्वको सूजच दर्ाव सम्बन्िी सचुिा प्रकाशि भई 
मूल्र्ािि प्रकृर्ा पिुा भईिसकेको ि खरिद प्रकृर्ाको लानग स्पेजशवफकेसि एांर् लागर् अिमुािको 
र्र्ािी प्रकृर्ा गर् आ.र्.२०७२।०७३ मा िै थालिी गरिसवकएको र्र्वमाि अर्स्थामा APC 

Wheeled Infantry Carier Unarmed (Class-II) को लागर् अिमुाि अजघल्लो आ.र्.२०७२।०७३ 
मा सूजचकृर् कम्पिीहरु समेर् माफव र् सांकनलर् लागर् अिमुाि दि िेटको आिािमा लागर् अिमुाि 
र्र्ाि गिव सवकन्छ र्ा पिुिः िर्ा प्रकृर्ा शरुु गरि लागर् अिमुाि र्र्ाि गिुवपिे हो ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०६३ को दफा ६ को उपदफा ४ बमोजजम मौजदुा 
सूजच अध्र्ार्निक गिी लागर् अिमुाि र्र्ाि गिुवपिे ।  

नमनर् : २०७३/०४/२७  

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पहाडी सािा वकसािका लानग अिकूुलि आर्ोजिा, हा्त ीसाि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Baseline Study and Vulnerability Assessment को पिामशव सेर्ाको लानग नमनर् मे ०९, २०१६ मा 
EOI का लानग सूचिा प्रकाजशर् भई प्रा्त EOI को मूल्र्ािि गिी दार् ृनिकार् (IFAD) बाट समेर् 
No Objection प्रा्त गिी short listed भएको छ र्टा फमवहरुलाई जिु १२, २०१६ मा RFP issue 
गरिएकोमा र्ी छ र्टा फमवहरु मध्रे् चाि र्टा फमवहरुले मात्र समर् नभत्र प्रस्र्ार् पेश गिेको । 
र्सिी प्रा्त प्रावर्निक प्रस्र्ार्हरुको मूल्र्ािि गिे िमको शरुुआर्मै 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 भएबमोजजम एउटा 
फमवको प्रावर्निक प्रस्र्ार्को एउटा पषृ्ठमा सवह िभएको, दोस्रो फमवको प्रावर्निक स्रस्र्ार्को सबै 
पषृ्ठमा छाप िभएको र्ि सवह िभएको, दोस्रो फमवको प्रावर्निक स्रस्र्ार्को सबै पषृ्ठमा छाप िभएको 
र्ि सवह िभएको, रे्स्रो फमवको प्रावर्निक स्रस्र्ार्को सबै पषृ्ठमा छाप िभएको र्ि सवह िभएको 
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र्था चौथो फमवको प्रावर्निक स्रस्र्ार्को सबै पषृ्ठमा छाप िभएको । माग गरिए अिसुाि एउटा 
पाटवििको भ्र्ाट दर्ाव, अको पाटवििको आर्कि बझुाएको प्रमार् ि एक पाटवििको Written 

statement of declaration समेर् िभएको अर्स्थामा प्रावर्निक प्रस्र्ार्को मूल्र्ािि कार्व अगानड 
बढ्ि िसकेको ि सम्पूर्व प्रस्र्ार् non responsive हिुे अर्स्था भएकोले के गिे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६७ को (१) (ख) बमोजजम िेपाल सिकाि ि दार् ृपक्ष 
बीच भएको सम्झौर्ा बमोजजम खरिद गिुव पिेमा बमोजजम सो पक्षको खरिद निदेजशका (प्रोक्र्ोमेन्ट 
गाईडलार्न्स) अिरुुप खरिद गिुव पिे । 

नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, ििकुटा ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Section III Evaluation and Qualification Criteria को 2.3 Financial Situation अन्र्गवर् 2.3.1 मा 
उल्लेख भएको Historical Fianncial Performance मा जािकािी माग गरिएको Audited Balance 

Sheets and income Statements for the last three (3) years भनिएकोमा बोलपत्रदार्ाले 
आ.र्.२०७१।०७२ को लेखा परिक्षर् प्रनर्रे्दि बाहेक आ.र्.२०७०।०७१, ०६९।०७० 
लगार्र् वर्गर् आ.र्.का लेखा प्रनर्रे्दि पेश गिेको । २) वर्ड डकुमेन्टमा उल्लेजखर् BID 
Security (Bank Guarantee) को Standard format मा Bank Gurantee पेश गिुवपिेमा िेपालीमा 
शर्वसवहर् बैंक जमािी पत्र पेश गिेको । बैंक जमािी पत्रको प्रनर्नलपी र्सै पत्रसाथ सांलग्ि 
गरिएको छ । मानथ उल्लेजखर् दईुर्टा अर्स्थामध्रे् पवहलो अर्स्थाको हकमा 
आ.र्.२०७१।०७२ को लेखा परिक्षर् प्रनर्रे्दिलाई छोडेि आ.र्.२०७०।०७१, ०६९।०७० ि 
२०६८।०६९ का लेखा परिक्षर् प्रनर्रे्दिलार् आिाि मानि मूल्र्ािि अगानड बढाउि नमल्िे र्ा 
िनमल्िे ? 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजमको मापदण्ड पिुा गिे िगिेको 
सम्बजन्िर् कार्ावलर्बाटै निक्र्र्ौल गिुवपिे साथै शर्व सवहर्को बैंक जमािर् ि बोलपत्र कागजार्मा 
र्ोवकएको शर्व पिुा िगिेको बोलपत्र मान्र् िहिु े। 
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नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

निजामर्ी वकर्ाबखािा, हरिहिभर्ि लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्को स्र्ीकृर् बहबुवर्वर् कार्विम "PIS"  लाई Re-Engineering गरि Government 

Enterprise Architecture मा लैजाि Software Development गिे, Data Migration गिे एर्ां 
Installation र्था Development गिेू व सम्बन्िी कार्व पिामशव सेर्ा खरिदको माध्र्मबाट गिे स्र्ीकृर् 
र्ावर्वक कार्विम एर्ां निर्वर् बमोजजम आर्श्र्क कार्व सरुु गरिएको छ । पिामशव सेर्ा खरिद कार्व 
दक्ष एर्ां पद्यनर्सम्मर् बिाउिे उद्देश्र्ले सेर्ा खरिदका लानग आर्श्र्क कागजार्हरु र्स वर्भागबाट 
वर्नभन्न चिर्मा सम्बन्ि निकार्सांग सल्लाह एर्ां पिामशव गिी र्र्ाि गरिएको ि सो अिरुुप 
आशर्पत्र आव्हािको सूचिा प्रकाजशर् भई ६ र्टा पिामशवदार्ाहरुबाट आशर्पत्र समेर् प्रा्त भएको 
अर्स्थामा पिामशव सेर्ा खरिद कार्व अझ व्र्र्जस्थर् होस भने्न हेर्लेु िार् माग भएको । 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ ि निर्माली २०६४ र्था र्स कार्ावलर्को website 

www.ppmo.gov.np मा िाजखएको पिामशव सेर्ा सम्बन्िी (Standard Bid Document_ िमिुा 
कागजार्मा भएको व्र्र्स्था अिरुुप आर्श्र्क प्रकृर्ा अपिाउि ुपिे ।   
 

नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल वर्द्यरु् प्रानिकिर्, िामेछाप गज्र्र्ाङ जखम्र्ी १३२ के.भी. प्रसािर् लाईि आर्ोजिा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आर्ोजिाको बोलपत्र प्रकृर्ामा World Bank को Standard Bidding Document for Precurement of 

Plant Design, Supply, and Installation April 2015 दस्र्ाबेज प्रर्ोग गरि बोलपत्र आव्हाि गिे 
स्र्ीकृर्ी सम्बन्िमा Turnkey बोलपत्र दस्र्ाबेज सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को website 
मा ििहेको हुाँदा र्स आर्ोजिाको खरिद प्रकृर्ा World Bank को Standard Bidding Document for 

Precurement of Plant Design, Supply, and Installation April 2015 प्रर्ोग गरि अन्र्िाविर् स्र्िको 
बोलपत्र आव्हाि गरि निमावर् कार्व अगानड बढाउि ेर्र्ािी गिेको छ । िेपाल सिकािको बजेट 
िहेको साथै उपिोक्त अिसुािको निमावर् कार्व छोटो समर्मै सम्पन्न गिुवपिे भएकोले के गिे ?    
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िार् पिामशव : 

Turnkey बोलपत्रको माध्र्मबाट खरिद प्रकृर्ा गिव र्त्काल सो Standard Bidding Document 
र्र्ाि गरि र्स कार्ावलर्बाट स्र्ीकृर् गरि लाग ुगिे गरि हाल एक पटकलाई मात्र World Bank 

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

2015 को प्रर्ोग गरि बोलपत्र आव्हाि गिव सवकिे । 

नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

वर्शेर् आनथवक के्षत्र वर्कास सनमनर्, बबिमहल काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि सांशोििको परिपेि्क्षमा साठी लाख मानथ ि रु. दईु किोड नभत्रको लागर् 
अिमुाि भएको निमावर् कार्वको सूचिामा लागर् अिमुाि खलुाउि ुपिे र्ा िपिे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद(पवहलो सांशोिि) ऐि २०७३ को दफा १० (५) मा भएको व्र्र्स्था अिरुुप  
निमावर् कार्वको प्रकृनर् अिसुाि लागर् अिमुाि खलुाउिे, िखलुाउिे वर्र्र्मा सम्बजन्िर् निकार्बाट 
निकोल गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०४/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्र.वर्.िजजिािको कार्ावलर्, कीनर्वपिु  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नत्र.वर्.व्र्र्स्थापि सांकार् अन्र्गवर् स्कूल अफ मेिजेमेण्टको लानग प्रशासनिक भर्ि र्था 
कक्षाकोठाको भर्ि निमावर् गिे कार्व १८ मवहिामा पिुा गिुवपिे गिी सम्झौर्ा गिी मूल्र् समार्ोजि 
सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को प्रनर्कुल िहिु े गिी वर्नभन्न नमनर्मा हाल 
सम्मको Price Escalation र्ापर्को िकम भकु्तािी गिी पााँउ भिी निरे्दि ददि ुभएको भएर्ा पनि 
हालसम्म निमावर् व्र्र्सार्ीलाई िकम भकु्तािी िगरिएको 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 ि 45 मा Price Adjustment व्र्र्स्था गरिएको 
छ र्स अर्स्थामा मूल्र् समार्ोजि गिी िकम ददि नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ? 



jflif{s k|ltj]bg÷66 
 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ५४ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकाले र्स सम्बन्िमा िार् 
ददईिहि ुिपिे । 

नमनर् : २०७३/०५/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बहृ्त ि जिकपिुके्षत्र वर्कास परिर्द्, ििरु्ा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

माध्र्नमकी परििमा पहाडर्स्थल सिुाि कार्व जलेश्विको बोलपत्रको सूचिा आव्हाि गदाव र्त्कानलि 
अर्स्थामा लागू िेहेको सार्वजनिक खरिद ऐि २०७३, बमोजजम रु.६० लाख भन्दा माथी िहेकोले 
बोलपत्र आव्हाि गिुव भन्दा अजघ पूर्व र्ोग्र्र्ा सम्बन्िी कागजार्को लानग छुटै सूचिा हिुपुिेमा सो 
िभई एउटै सूचिामा पूर्व र्ोग्र्र्ाको माग भई सूचिा प्रकाशि भएको हुाँदा र्र्वमाि अर्स्थामा 
सांशोनिर् सार्वजनिक खरिद ऐि २०७३ लागू भैसकेको अर्स्थामा बोलपत्र स्र्ीकृर्ीका लानग पेश 
भएको हुाँदा सो सम्दभवमा कुि ऐि प्रभार्ग्राही हिुे र्था स्र्ीकृर्ी गिव कुिै बािा व्र्र्िाि भए, 

िभएको ? 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि २०७३ नमनर् २०७३ असाि ३० गरे् देजख लाग ुभई 
कार्ावन्र्र्िमा िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम हिुे । 

नमनर् : २०७३/०५/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल रष्टको कार्ावलर्,  

काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१. एउटा फमवको िाउाँमा बोलपत्र खरिद गिेको JV मा खरिद िगिेको सम्बन्िमा खरिद गिेका 
कम्पिी/फमवहरु वर्च बोलपत्र दर्ाव गदाव JV मा जाि पाउिे र्ा िपाउि,े २. एउटा कम्पिी नभत्र 
अन्र् कम्पिीहरु िहेको अर्स्थामा बोलपत्र खरिद गिेको कम्पिी ि कम्पिी नभत्रका अन्र् कम्पिी 
सांग जेभीमा बोलपत्र दर्ाव गिव पाउिे र्ा िपाउि,े ३. बोलपत्र खरिद गिेका कम्पिीले बोलपतै्र 
खरिद िगिेका अन्र् कम्पिीसांग जेभी गिी बोलपत्र दर्ाव गिव पाउिे र्ा िपाउिे ?  
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ र्था निर्मार्ली २०६४ को काििुी दार्िा नभत्र नलजमा ददिे 
सम्बन्िी वर्र्र् िपिे र्ि सैद्ध ाजन्र्क रुपमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म २८ 
मा सांर्कु्त उपिम सम्बन्िी व्र्र्स्था भएकाले सोही व्र्र्स्था अिरुुप गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०५/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल आर्ल निगम नलनमटेड, हर्ाई र्न्िि नडपो, नसिामांगल । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको र्र्र्स्था अिसुाि निगमको आनथवक 
प्रशासि र्था खरिद सम्बन्िी वर्निर्मार्ली २०६४ मा भएका व्र्र्स्थाहरु बाजझएमा र्ा फिक 
पिेमा के गिे, कुि ऐि, निर्म र्ा वर्निर्म अिसुाि कार्व गिे भने्न वद्ध वर्िा ि अ्पष्टर्ा िहेको र्था 
सार्वजनिक खरिद ऐिको दफा ७५(२) ले उल्लेख गिेको प्रार्िाि अिसुाि निगमको आनथवक 
प्रशासि र्था खरिद सम्बन्िी वर्निर्मार्ली २०६४ का कनर्पर् व्र्र्स्थाहरु अन्र् कुिाका 
अनर्रिक्त सोझै खरिद सम्बन्िी प्रार्िाि वर्निर्म ५० को (१) सोही ऐि अन्र्गवर्को निर्मार्ली 
२०६४ को निर्म ८५ (१) सांग बाजझएको । 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको व्र्र्स्था बमोजजम “प्रचनलर् कािूिमा 
जिुसकैु कुिा लेजखएको भए र्ापनि दफा २ (ख) बमोजजमको सार्वजनिक निकार्हरुका खरिद 
सम्बन्िी कािूिी व्र्र्स्था र्ो ऐि सांग बाजझएको हदसम्म र्स ऐि अिूकुल हिु ेगिी स्र्र्िः सांशोिि 
भएको मानििे छ” भने्न व्र्र्स्था भएकाले बाजझएको हद सम्म सार्वजनिक खरिद ऐि निर्मार्लीको 
व्र्र्स्था लाग ुहिुे । 

नमनर् : २०७३/०५/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला वर्कास सनमनर्को कार्ावलर्, महो्त िी ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िदीजन्र् पदाथव नबिी सम्बन्िी ठेक्का सम्बन्िमा नमनर् २०७३।०४।२७ गरे् बसेको जजल्ला िाजश्व 
पिामशव सनमनर्को बैठकबाट “अन्र् खोला ि मानथल्लो िार्ो खोलाबाट िदीजन्र् पदाथव सम्बन्िी 
ठेक्कामा पवहलो बोल कबोल अांक सिकाि गिेका फमव । कम्पिीले र्ोवकएको म्र्ादनभत्र सम्झौर्ा 
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गिव सूचिा प्रा्त गिी हालसम्म सम्झौर्ा गिव िआएको, सोही सूचिाको दोश्रो कबोल अांक सिकाि 
गिे फमवको ि पवहलो बोल कबोल गिे अांक बीच अस्र्ार्नभक अन्र्ि िहेको हदुा सो सम्बन्िमा 
सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर् ि सांघीर् मानमला र्था स्थािीर् वर्कास मन्त्रालर्सांग नलजखर् 
िार् पिामशव नलई आर्श्र्क कािर्ाही बढाउि जज.वर्.स.लाई अििुोि गिे” निर्वर् भएको । 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ र्था निर्मार्ली २०६४ को काििुी दार्िा नभत्र िदीजन्र् पदाथव 
ठेक्का ददि ेसम्बन्िी वर्र्र् िपिे र्ि सैद्ध ाजन्र्क रुपमा र्ोवकएको म्र्ाद नभत्र सम्झौर्ा गि सूचिा 
जािी भए पिार् सम्झौर्ा गिव िआउिे बोलकबोलदार्ाको ििौटी िकम जफर् गिे ि उक्त 
बोलकबोलदार्ाको फमवलाई कालोसूजचमा िाख्न ेप्रकृर्ा अजघ बढाउिे । 

नमनर् : २०७३/०५/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल निर्ोपत्र बोडव, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िेपाल सिकािको स्र्ीकृर्ी नलई हालसम्म सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को आिािमा िेपाल 
निर्ोपत्र ऐि २०६३  को दफा ११३ बमोजजम िेपाल निर्ोपत्र बोडव खरिद निर्मार्ली २०६३ 
कार्ावन्र्र्िमा ल्र्ाई खरिद कार्व भर्िहेको छ । हाल सार्वजनिक खरिद ऐि २०७३ कार्ावन्र्र्िमा 
आएकाले सो ऐि र्था सार्वजनिक खरिद (रे्स्रो सांशोिि) निर्मार्ली बमोजजम बोडवको खरिद 
निर्मार्लीमा सांशोिि गिव केही समर् लाग्ि ेर्था हाल सार्वजनिक खरिद ऐि २०७३ ि बोडवको 
निर्मार्लीमा केही र्र्र्स्था फिक देजखएको पषृ्ठभनूममा र्त्काल खरिद गिुवपदाव सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली बमोजजम िै गिे र्ा बोडवको खरिद निर्मार्ली बमोजजम खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाउि े
भने्न वर्र्र्मा वद्ध वर्िा भएको । 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ७५(२) मा भएको व्र्र्स्था बमोजजम “प्रचनलर् कािूिमा 
जिुसकैु कुिा लेजखएको भएर्ापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजजमको सार्वजनिक निकार्हरुका 
खरिद सम्बन्िी कािूिी व्र्र्स्था र्ो ऐिसांग बाजझएको हदसम्म र्स ऐि अिूकुल हिुे गिी स्र्र्िः 
सांशोिि भएको मानििे छ” भने्न व्र्र्स्था  भएकाले बाजझएको हद सम्म सार्वजनिक खरिद ऐि 
निर्मार्लीको व्र्र्स्था लाग ुहिुे ।  
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नमनर् : २०७३/०५/२१ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

भौनर्क पूर्ाविाि र्था र्ार्ार्ार् मन्त्रालर् सडक वर्भाग, पु् पलाल (मध्र्पहाडी) लोकमागव आर्ोजिा 
(पजिम खण्ड), दाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नड.वप.आि.को लानग सेर्ा नलिे िममा आनथवक प्रस्र्ार् खोली मूल्र्ािि गदाव सबैभन्दा बढी उच्चर्म 
अांक ल्र्ाउिे पिामशवदार्ा फमवले प्रस्र्ार् गिेको लागर् स्र्ीकृर् लागर् अिमुाि भन्दा बढी भई 
छिोटमा समस्र्ा पिेकोले उक्त समस्र्ा, समस्र्ाका कािर् ि र्स आर्ोजिालाई लागेको उपर्कु्त 
उपार् सवहर्को र्ाहाबाट स्र्ीकृर् ढाचा बमोजजमको वर्र्िर् भिी निम्ि कागजार्हरु साथ िाखी 
िार्को लानग पठाईएको ि सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा (३६) (१) ि (ख) मा लागर् 
अिमुाि ि उपलब्ि बजेटभन्दा छिौट भएको प्रस्र्ार्दार्ाको लागर् सािभरु्रुपमा बढी भएमा 
सार्वजनिक निकार्ले सम्पूर्व प्रस्र्ार् अस्र्ीकृर् गिव र्ा खरिद कािर्ाही िद्द गिव सम्िे व्र्र्स्था 
िहेको र्था सार्विजजक खरिद ऐि २०६३ को दफा (३७) (१) मा प्रस्र्ापदार्ासांग कार्व क्षते्रगर् 
शर्व ि प्रस्र्ावर्र् सेर्ाको कार्वके्षत्र, प्रगनर् प्रनर्रे्दि, सार्वजनिक निकार्ले उपलब्ि गिाउिपुिे सवुर्िा 
वर्र्र्मा र्ार्ाव गिव सवकिे प्रार्िाि िहेको ले के गिे ? 

िार् पिामशव : 

र्ाँहा कार्ावलर्बाट र्र्ाि गरिएको बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्को नबड डाटा नसटको सेक्सि ४५.१ 
मा Prices shall be adjusted for fluctuations in the cost of inputs only if provided for in the scc 
भनि उल्लेख गिेको ि Special Conditions of Contract को GCC ४५.१ मा The Contract shall 

not subject to price adjustment in accordance GCC clause 45 भनि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गिेकोले 
र्स वर्र्र्मा िार् ददि ुिपिे । 

 नमनर् : २०७३/०५/२६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

आर्रेु्द जचवकत्सालर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्ीिजिा सिुक्षा गाडव ि स्र्ीपि पद ४ जिाको आपूनर्व नसलबन्दी दिभाउपत्र माग गिी गिवको लानग 
प्रनर् सिुक्षा गाडव रु.१२,०००।०० ि प्रनर् स्र्ीपि रु.११,८३४।०० स्टीमेट िकम स्र्ीकृर् गिार् 
गोिखापत्र दैनिकमा नमनर् २०७३।०४।३१ गरे् प्रकाजशर् सूचिा अिसुाि सिुक्षा गाडव र्था 



jflif{s k|ltj]bg÷70 
 

स्र्ीपिको आपूनर्व सम्बन्िी नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि गरिएको १५ ददिे सूचिा बमोजजम दर्ाव 
हिु आएको फमवहरुको दििेटलाई नमनर् २०७३।०५।१४ गरे् खोली मचुलु्का र्र्ाि गिी नमनर् 
२०७३।०५।१५ गरे्को निर्वर्बाट मूल्र्ािि सनमनर् गठि गिीएको ि सो सनमनर्बाट 
दिभाउपत्रहरु छािवर्ि गदाव सबभन्दा कम िकम कबोल सिुक्षा गाडवको लानग रु. ७,८००।०० ि 
स्र्ीपिको लानग रु. ७,३००।०० ए.र्ाि िशेिल सेक्र्रुिटी सनभवस प्रा.नल. चार्वहल ७ 
काठमाडौंलाई स्टीमेट िकम भन्दा घटी कबोल भएको िकमको आिािमा पवहलो १५% घटीको ५ 
प्रनर्शर् ि त्र्सपनछ र्ाकी घटी िकमको ५०% ले हिुे ििौटी िकम सम्बजन्िर् दिभाउपत्र 
दार्ासांग माग गिी निजबाट सो ििौटी िकम समेर् पेश भर् सकेको छ । अब र्स जचवकत्सालर्ले 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ (सांशोििां सवहर्) को निर्म ९५ (६) बमोजजम निज 
दिभाउपत्रदार्ासांग समझौर्ा गिव हालको श्रनमकको न्रू्िर्म पािीश्रनमक रु. ९,७००।०० ददिपुिे 
प्रार्िािले र्ािा गछव वक गदैि ?  

िार् पिामशव : 

न्रू्िर्म पारिश्रनमकको वर्र्र् सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ र्था निर्मार्ली २०६४ को 
के्षत्रानिकाि नभत्र िपिे भएकाले र्स कार्ावलर्बाट िार् ददि िपिे । 

 

नमनर् : २०७३/०६/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िािपनर् चिेु–र्िाई मिेश सांिक्षर् वर्कास सनमनर्, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१)  र्स सनमनर्को आ.र्. २०७२।७३ को र्ावर्वक स्र्ीकृर् कार्विम अन्र्गवर् सनमनर्को केजन्रर् 
भर्ि निमावर्को लानग बजेट व्र्र्स्था िहे अिसुाि सो को र्जस्टमेट बिाई बोलपत्रको सम्पूर्व 
कागजार् र्र्ाि गिी आशर्पत्र माग गरिर्ो । प्रा्त प्रस्र्ार्को मूल्र्ािि गिी छिौट भएका 
प्रस्र्ार्दार्ाबाट REP माग गरिर्ो, REP को Evaluation criteria मा त्रवुट देजखएकाले वर्र्ाद 
उत्पन्न भई खरिद प्रकृर्ा टुनगांि िसकेको । र्स आ.र्. मा पनि केजन्रर् भर्ि निमावर्को 
लानग बजेट व्र्र्स्था िहेको । हाल खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाउि गिाउि Evaluation criteria 

को त्रवुट पिुिः REP माग गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  

२)  र्स सनमनर्को आ.र्. २०७२।७३ को र्ावर्वक स्र्ीकृर् कार्विम अन्र्गवर् सामाजजक 
परिचालि कार्विम २७ र्टा एि जज ओ माफव र् गिाईएको । एि जज ओ हरुको  छिौट 
आनथवक कार्ववर्नि निर्मार्ली २०६४ को निर्म ७० अिसुाि १० लाख भन्दा बढीको सेर्ा 
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खरिद प्रकृर्ा अपिाई गरिएको । सम्झौर्ाको म्र्ाद १ र्र्वको िहेको ि सो म्र्ाद २०७३ 
बैशाखमा सवकएको । सम्झौर्ामा कार्व मूल्र्ाििको आिािमा थप १२ मवहिा थ्ि सवकि े
प्रार्िाि िहेको । सो प्रार्िािलाई टेकी २ मवहिाको लानग म्र्ाद थपी अर्ाढ मसान्र् सम्म 
परु्ावईएको । र्स आ.र्. २०७३।७४ को र्ावर्वक स्र्ीकृर् कार्विममा पनि सामाजजक 
परिचालि कार्विम िहेको ि र्स कार्विम सञ्चालिको लानग आ.र्. २०७२।७३ मै छिौट 
भएका २७ र्टा एि जज ओ माफव र् गिाउि नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

१.  मानमला िां.१ को हकमा पूर्वर्र् गिेको र्ोलपत्र सम्र्न्िी प्रकृर्ालाई िद्ध  गिी सार्वजनिक 
खरिद ऐि २०६३ को दफा ८ बमोजजम र्ोवकए बमोजजमको कुिै एक वर्नि अपिाएि खरिद 
गिुव पिे ।   

२. आनथवक र्र्व २०७२।७३ मा छिौट भएका गैि सिकािी सांस्था माफव र् सार्वजनिक खरिद ऐि 
२०६३ को दफा ८ र्ा निर्मार्ली २०६४ को निर्म ९९ बमोजजम र्ोवकए बमोजजमको कुिै 
एक वर्नि िअपिाई आ.र्.२०७३।७४ मा स्र्र्: कार्विम सांचालि गिव ददि िनमल्िे । 

नमनर् : २०७३/०६/०५ 

 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

श्री शैजक्षक जिशजक्त वर्कास केन्र, भक्तपिु । 

िार् माग गरिएको वर्र्र् : 

श्री निशाि पलान्चोक जे.नभ.,गठ्ठाघि–१५, भक्तपिुले नमनर् २०७३/०१/१४ गरे् दर्ाव गिेको 
निरे्दिमा कृवर् वर्कास बैंक नल. शाखा कार्ावलर्, भक्तपिुको सांलग्ि छार्ाकपी अिसुािको पत्र र्स 
केन्रमा उपलब्ि गिाएको हुाँदा निर्वर् गिव कदठिाई भएको । 

िार् र्था पिामशव : 

र्हा कार्ावलर्बाट जािी गरिएको बोलपत्र सम्बजन्ि कागजार्मा उल्लेख भए बमोजजम बोपत्रदार्ाले 
पेश गिेको कृवर् वर्कास रै्ि गठ्ठाघि, भक्तपिुको रै्ि जमािर्मा प्रष्टरुपमा बोलपत्र पेश गिे अजन्र्म 
नमनर्देजख १५० ददिको प्रत्र्ाभनूर् गरिि ेछ भनि उल्लेख साथै रै्ि जमािर्बािे थप पषु्टर्ाई समेर् 
गिेको सांलग्ि कागजार्बाट देजखि आएकाले बोलपत्र मूल्र्ािि प्रकृर्ामा समारे्श गिव सवकिे ।  
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नमनर् : २०७३/०६/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्र.वर्.जशक्षर् अस्पर्ाल, महािाजगांज ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स जशक्षर् अस्पर्ालमा हाल सञ्चालिमा िहेको अजक्सजि ्लान्ट ज्र्ादै पूिािो भई केही र्र्वदेजख 
अजक्सजि उत्सजविमा कमी आएका कािर् आई.सी.र्.ु शल्र्विर्ा कक्ष र्था र्ाडवहरुमा भिाव भएका 
िाजकु अर्स्थाका वर्िामीहरुलाई कदठिाई पिव गएका कािर् कनर्पर् स्थािहरुमा महङ्गो िकम 
(करिब दैनिक ४५,०००,०० को थप अजक्सजि नसनलण्डि) खचव गिी नसनलण्डिबाट अजक्सजिको 
आपूनर्व हुाँदै आएको व्र्होिा अििुोि छ । अस्पर्ालमा पर्ाव्त मात्रामा अजक्सजिको आपूनर्व व्र्र्स्था 
नमलाउि िेपाल सिकािबाट वर्निर्ोपजर् िकमबाट १००० नल.प्रनर् नमिट ि ५०० नल.प्रनर् नमिट 
क्षमर्ाका दईुर्टा अजक्सजि ्लान्ट खरिद गिी जडाि गिव सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ ि सोको 
निर्मार्ली २०६४ को प्रविर्ा अिरुुप नमनर् २०७१ फागिु २ गरे् सार्वजनिक सूचिाद्ध ािा 
बोलपत्र आव्हाि गरिएको नथर्ो । हाल जडाि कार्व सम्पन्न हिुे िममा उक्त अजक्सजि ्लान्टको 
प्रावर्निक वर्र्िर् र्र्ाि गिे, लागर् अिमुाि गिे ि प्रार्निक मूल्र्ािि गिे कार्वका लानग गदठर् 
प्रावर्निक उप–सनमनबाट गरिएको नििीक्षर् िममा ्लान्टहरुको अर्लोकि गदाव दईुर्टा ्लान्टहरु 
मध्रे् १००० नल. प्रनर्नमिटको ्लान्टको मोडेल िां. Orlane 1500SA हिुपुिेमा जस्टकिमा मोडेल 
िां. Orlane 1500 मात्र लेजखएको पार्ए पिार् ्स्थािीर् आपूनर्वकर्ावसांग मौजखक जािकािी माग गदाव 
Proforma Invoice ि Commercial Invoice अिसुाि िै सामाि आपूनर्व भएको र्ि भलूबस जस्टकिमा 
मोडेल िां. Orlane 1500  हिु गएको भिी नलजखर् जािकािी ददएको ि अस्पर्ालबाट माग गरिएको 
95 % 

+_
 1% Purity आपूनर्व गिे जजम्मेर्ािी कम्पिीको  िहिे हुाँदा अजक्सजि ्लान्ट सञ्चालि गिे 

अिमुनर्का लानग माग गदै नलजखर् जािकािी ददएको सन्दभवमा र्स अस्पर्ालको प्रावर्निक उप–

सनमनर्बाट गरिएको वर्स्र्रु् नििीक्षर् िममा Technical Specification ि Proformance Invoice मा 
उजल्लजखर् वर्र्िर् निम्ि कुिाहरु फिक पार्एको भिी नलजखर् जािकािी प्रा्त भएको व्र्होिा र्था 
उजल्लजखर् िनमलेका कुिाहरुका बार्जदु प्रावर्निक उप–सनमनर्बाट “मेजशि िचलार्कि प्रावर्निक 
वर्र्िर् टेन्डि अिसुाि भए/िभएको र्वकि साथ भन्न िसवकिे भएकाले मेजशिहरु Testing Mode 

मा चलाउिका लानग निर्वर् भएि कार्ावदेश पिार् ्मात्र Test गिे ।” उजल्लजखर् वर्र्िर् बमोजजम 
जडाि भई सञ्चालि गिव सवकिे अर्स्थामा िहेका उक्त अजक्सजि ्लान्टहि सञ्चालि गिी 
अस्पर्ालबाट माग भए बमोजजमको गरु्स्र्ि मापि गिव सवकि/ेिसवकिे ? 
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१. जडाि सम्पन्न भएको Oxygen Plant लाई पिीक्षर्का रुपमा Testing Mode मा चलाउि 
सवकन्छ, सवकदैि ? 

२. अस्पर्ालको Technical Specification मा र्ोके बमोजजम पलान्टले ९५±1% Oxyzen उत्पादि 
गिेमा Technical Speficification मा भएको Discrepancy कै कािर् आपूनर्वकर्ावलाई 
निर्मािसुाि जरिर्ािा गिव सवकि,े िसवकिे ? 

िार् पिामशव : 

१. सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ११५(१) को प्रार्िाि अिरुुप जडाि सम्पन्न 
पिार् परिक्षर् गिव सवकिे । 

२. Technical Specification मा र्ोके बमोजजम पलान्टले ९५±1% Oxyzen उत्पादि िभएमा 
निर्मार्लीको निर्म १२१ र्मोजजम पूर्व नििावरिर् क्षनर्पूनर्व दार्ी गिव सवकिे । 

नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा, जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८८ बमोजजम जजल्लागर् रुपमा लागर् अिमुाि 
र्र्ाि गदाव म.ले.प.को प्रनर्रे्दिले सवुर्िा ि भौगोनलग पहुाँच समाि भएका जजल्लाहरु (काठमाडौं, 
भक्तपिु ि लनलर्पिु) मा लागर् अिमुाि दिमा वर्वर्िर्ा देजखएकोले लागर् अिमुाि र्थावथ फिक 
बिाउि ुपिे भिी प्रनर्कृर्ा जिाएको ि लागर् अिमुाि फिक भए जस्रै् सोही आ.र्.मा जजल्लागर् 
ठेक्का बन्दोर्स्र् हुाँदा लनलर्पिुको लानग रु.९५।१९, काठमाडौंको लानग ९४।९३ ि भक्तपिुको 
लानग ९७।११७ कार्म हिुे गिी दििेट समेर् फिक फिक स्र्ीकृर् भएको । सवुर्िा ि 
भौगोनलग पहुाँच समाि भएका काठमाडौं उपत्र्का नभत्रका जजल्लाहरुमा समाि दििेट कार्म गिवको 
लानग ३ जजल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोर्स्र् गदाव मात्र सम्भर् हिुे देजखएकोले सो गिव नमल्िे र्ा 
िनमल्िे । 

िार् पिामशव : 

 “सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८८ (१) अिसुाि िाशि व्र्र्स्थाको लानग 
प्रत्रे्क सार्वजनिक निकार्ले लागर् अिमुाि र्र्ाि गिुवपिे ि निर्म ८८ (२) बमोजजम को 
सनमनर्बाट लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् गिाउि ुपिे व्र्र्स्था समेर् िहेको हुाँदा उक्त व्र्र्स्थाको साथै 
खचव गिे अजख्र्र्ािी ि बजेटलाई समेर् दृवष्टगर् गिेि मात्र ठेक्का र्न्दोर्स्र् गिव उपर्कु्त हिु”े 
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नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद एिेको उपिोक्त दफा ५९ मा सांशोिि भई थप भएको उपदफा (९) मा भएको 
उपिोक्त प्रार्िाि सोही दफाको उपदफा (११) मा निमावर् कार्वको लानग माग गरिएको खलुा 
बोलपत्रको माध्र्मबाट भएको सम्झौर्ाको हकमा मात्र लाग ुहिुेछ भिी उल्लेख भएकोले उपिोक्त 
उपदफा (९) सार्वजनिक खरिद ऐिको परिच्छेद–८ िाशि खरिद सम्बन्िी व्र्र्स्था अिरुुप भएको 
िाशि खरिद सम्झौर्ाको हकमा लाग ुहिु ेिहिुे भने्न सम्बन्िमा ददवर्िा उत्पन्न भएको । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ५९ (९) ि (११) अिसुाि सम्झौर्ा अन्त्र् भएमा त्र्स्र्ो 
सम्झौर्ा बमोजजम बााँकी िहेको कार्व पूिा गिवका लानग आनथवक प्रस्र्ार् माग गिव सवकिे वर्र्र् 
निमावर् कार्वका लानग माग गरिएको खलुा बोलपत्रको माध्र्मबाट भएको सम्झौर्ाको हकमा मात्र 
लाग ुहिुे हुाँदा िाशि आपूनर्वमा लाग ुिहिु”े । 

नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

शहिी वर्कास र्था भर्ि निमावर् नडनभजि कार्ावलर्, बााँके । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

के्षत्रीर् कािागाि निमावर् कार्वको ठेक्का सम्झौर्ा गिव सबै भन्दा न्रू्ि अांक कबोल गिे (लागर् 
अिमुाि अांकमा २७.७७) निमावर् व्र्र्सार्ी श्री िसरु्ा प्प ु जे.भी. पी.नस.टार्ि, नर्िकुि े
काठमाडौंलाई सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ (प्रथम सांशोिि) को दफा २७ को उपदफा ४ 
बमोजजमको ििौटी िकम माग गरिएकोमा निज निमावर् व्र्र्सार्ीले ऐि सांशोिि पूर्वको खरिद 
निर्मार्ली २०६४ बमोजजम ििौटी माग गिुवपिे ि सांशोनिर् ऐि लाग ुहिुे िहिुे ? 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०६३ असाि ३० गरे् देजख लाग ुभई कार्ावन्र्र्िमा 
िहेको हुाँदा सांशोिि भएका वर्र्र्हरुका हकमा सांशोनिर् ऐि बमोजजम िै हिुे । 
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नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला वर्कास सनमनर्, कवपलर्स्र् ु। 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ठेक्का सम्झौर्ाका General Condition of Contract को Clause no. 46 र्था Special 

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

Initial Contract हिुे भिी उल्लेख भएको । GCC को ४६.१ को ४६.१ मा उल्लेखीर् बुाँदा 
बमोजजम SCC मा Price Adjustment गिे Item को Cost Input उल्लेख गिुव पिेमा उल्लेख 
भएको र्ि SCC मा Cost of Input उल्लेख िभएको कािर्ले मूल्र् समार्ोजि भकू्तािी गिवका 
लानग वद्ध वर्िा उत्पन्न भएको । 

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको निर्म ११९(१) ि (२) मा मलु्र् समार्ोजि सम्बन्िमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था भएकोले थप िार् ददई िाख्न ुिपिे । 

नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

गरिबी निर्ािर् कोर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

६१ र्टा ल्र्ापटप खरिदको लानग िाविर् स्र्िको बोलपत्र आव्हाि गरिएको नथर्ो । सो 
आव्हािबाट जम्मा १० र्टाफमवबाट बोलपत्रहरु पेश भएका छि ्। सो फमवहरुमध्रे् "Information 

Technology Store Pvt.Ltd." मात्र लागर् अिमुाि भन्दा कमको िकम िाजख प्रस्र्ार् पेश गिेको छ 
भिे बााँकी ९ र्टा फमवले लागर् अिमुाि भन्दा िकमको प्रस्र्ार् गिेको छ । बोलपत्रमा माग भए 
बमोजजम "manufacturing Authorization Letter" भिे उक्त फमवले पेश गिेको बोलपत्रमा समारे्श 
गरिएको पाईएि । सो फमवबाट प्रस्र्ार् गरिएको ल्र्ापटपको Specification भि े कोर्ले र्र्ाि 
पािेको Specification सांग मेल भएको देजखन्छ । र्सथव, लागर् अिमुाि भन्दा एउटा मातै्र lowest 

Bidder भएको जस्थनर्मा, बोलपत्र खोनलसकेपनछ सो फमवसांग "manufacturing Authorization Letter" 
माग गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?    
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि २५ र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ 
को निर्म ६० ि ३१ मा बोलपत्र पिीक्षर् र्था मूल्र्ािि सम्बन्िमा स्पष्ट व्र्र्स्था गिेको हुाँदा 
सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्िका लानग थप िार् आर्श्र्क िपिे । 

 

नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८८ बमोजजम जजल्लागर् रुपमा लागर् अिमुाि 
र्र्ाि गदाव म.ले.प.को प्रनर्रे्दिले सवुर्िा ि भौगोनलग पहुाँच समाि भएका जजल्लाहरु (काठमाडौं, 
भक्तपिु ि लनलर्पिु) मा लागर् अिमुाि दिमा वर्वर्िर्ा देजखएकोले लागर् अिमुाि र्थावथ फिक 
बिाउि ुपिे भिी प्रनर्कृर्ा जिाएको ि लागर् अिमुाि फिक भए जस्रै् सोही आ.र्.मा जजल्लागर् 
ठेक्का बन्दोर्स्र् हुाँदा लनलर्पिुको लानग रु.९५।१९, काठमाडौंको लानग ९४।९३ ि भक्तपिुको 
लानग ९७।११७ कार्म हिुे गिी दििेट समेर् फिक फिक स्र्ीकृर् भएको । सवुर्िा ि 
भौगोनलग पहुाँच समाि भएका काठमाडौं उपत्र्का नभत्रका जजल्लाहरुमा समाि दििेट कार्म गिवको 
लानग ३ जजल्लाको एउटै ठेक्का बन्दोर्स्र् गदाव मात्र सम्भर् हिुे देजखएकोले सो गिव नमल्िे र्ा 
िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८८ को उपनिर्म (१) अिसुाि िाशि 
व्र्र्स्थाको लानग प्रत्रे्क सार्वजनिक निकार्ले लागर् अिमुाि र्र्ाि गिुवपिे ि निर्म ८८ को 
उपनिर्म (२) बमोजजम को सनमनर्बाट लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् गिाउि ुपिे व्र्र्स्था समेर् िहेको 
हुाँदा उक्त व्र्र्स्थाको साथै सार्वजनिक निकार्ले प्रा्त गिेको खचव गिे अजख्र्र्ािी ि बजेटलाई समेर् 
दृवष्टगर् गिेि मात्र ठेक्का र्न्दोर्स्र् गिव उपर्कु्त हिु”े । 
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नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्रभरु्ि अन्र्िावविर् वर्मािस्थल िागरिक उड्डर्ि कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

निमावर् कार्वको लानग र्स कार्ावलर्बाट बोलपत्र प्रकाजशर् गिे कार्व मात्र सार्वजनिक खरिद (पवहलो 
सांशोिि) ऐि, २०७३ लाग ुहिु ुभन्दा अगानड भएको । बोलपत्र खरिद गिे लगार्र् बोलपत्र दर्ाव 
गिे ि त्र्स पनछका खरिद प्रकृर्ाहरु सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०७३ िेपाल 
िाजपत्रमा प्रकाजशर् भई लाग ु भए पिार् भए गिेको ि हाल दर्ाव हिु आएका बोलपत्रहरुको 
मूल्र्ािि कार्व भै िहेकोमा चाि र्टा बोलपत्रदार्ाहरु मध्रे् श्री Ammar Pappu JV र्ीिकुि,े 

काठमाडौंको र्फव बाट जशलबन्दी बोलपत्र दर्ाव गिे पिार् ् बोलपत्र दर्ाव गिे अजन्र्म नमनर् 
२०७३।०२।२३ गरे् १२:०० बजे सम्म िहेकोमा सोही ददि अजन्र्म समर् भन्दा ५ नमिेट 
अगानड (११:५५ बजे) सांशोिि प्रस्र्ार् दर्ाव गिाएको देजखएको ि सार्वजनिक खरिद पवहलो 
सांशोिि) ऐि, २०७३ को दफा १९ को उपदफा १ मा “वर्द्यरु्ीर् सञ्चािको माध्र्मबाट बोलपत्र 
पेश गरििे बाहेक कूिै बोलपत्रदार्ाले आफुले पेश गिेको बोलपत्र वफर्ाव नलि र्ा सांशोिि गिव 
चाहेमा बोलपत्र पेश गिव र्ोवकएको अनिर्म समर् समा्त हिु ुभन्दा चौबीस घण्टा अगारै् नसलबन्दी 
निरे्दि ददि ुपिेछ” भने्न उजल्लजखर् भउको हुाँदा मूल्र्ािि सनमनर्लाई बोलपत्र मूल्र्ािि गिे कार्व 
सावर्क सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ मा भएको व्र्र्स्था अिसुाि गिे र्ा सार्वजनिक खरिद 
पवहलो सांशोिि) ऐि, २०७३ मा भएको व्र्र्स्था बमोजजम गिे भने्न सम्बन्िमा वद्ध वर्िा उत्पन्न 
भएको ।   

िार् पिामशव : 

 “सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ नमनर् २०७३।०३।३० मा िै पवहलो सांशोिि भई सकेको हुाँदा 
र्र् ्पिार् दर्ाव हिु ेि खोनलिे बोलपत्रको हकमा सांशोनिर् ऐि अिसुाि िै कार्ावन्र्र्ि गिुवपिे” 
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नमनर् : २०७३/०६/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सहिी वर्कास र्था भर्ि निमावर् नडनभजि कार्ावलर्, िरु्ाकोट । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

भर्ि निमावर् गिे सन्दभवमा ठेक्का सम्झौर्ाको SCC मा "The contract is subject to price 

adjustment"उल्लेख भएकोमा नडनभजि कार्ावलर्बाट निमावर् व्र्र्सार्ीलाई १५ मवहिा पनछ 
र्ीि/र्ीि अर्निको मात्र price escalation ददर्एकोमा निमावर् व्र्र्सार्ीलाई वर्र्ाद समािािको 
लानग िेपाल मध्र्स्थर्ा परिर्द (NEPCA) मा निरे्दि ददर्एकोमा जजनलङ्ग स्र्ास्थर् चौकी भर्िको 
लानग Adjucator को 24 may 2015  को निर्वर् ि जजल्ला स्र्ास्थर् कार्ावलर् िाददङ्ग भर्िको 
Adjucator को 12may 2015 को निर्वर्ािसुाि पिैु ठेक्का अर्निको Price adjustment गिुवपिे निर्वर् 
भएकोमा सहिी वर्कास र्था भर्ि निमावर् वर्भागको नमनर् २०७३।०३।३० को निर्वर्ािसुाि िार् 
माग गरिएको । 

िार् पिामशव : 

“मूल्र् समार्ोजि भकू्तािी सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ११९ ि 
खरिद सम्झौर्ा बमोजजम हिु ेभएकोले थप िार् ददई िाख्न ुिपिे” 

नमनर् : २०७३/०७/०३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, कास्की । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, पोखिाबाट आ.ब. ०७२।०७३ मा सूचिा िां. ११/०७२/०७३ ठेक्का 
िां. DROPKR/337123/072/73-124 को लानग ठेक्का आह्वाि भएकोमा एक मात्र बोलपत्र 

Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट Hardcopy मा प्रा्त भएको ि प्रा्त बोलपत्रको आिािमा र्ोग्र्र्ा 
मूल्र्ािि गदाव Eligibility र्था Qualification को सम्पूर्व र्ोग्र्र्ा पिुा गिेको ि सािभरू् रुपमा 
प्रभार्ग्राही देजखएकोले Ashish/Fewa/Nayabato JV को िाममा ठेक्का स्र्ीकृर् भई कार्व गरििहेको  
छ । आ.ब.०७२।०७३ मा िै सूचिा िां. १९/०७२/०७३ आह्वािभएको ठेक्का िां. DROPKR/ 
337123/072/73-124 को लानग एघाि र्टा (e-submission सवहर्) बोलपत्र प्रा्त भएकोमा 
Ashish/Fewa/Nayabato JV बाट e-submission बोलपत्र प्रा्त भई सबै भन्दा बढी घवट ठेक्का अांक 
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कबोल गिेकोमा आर्श्र्क र्ोग्र्र्ाको प्रमार्पत्र समारे्श िगिेको ि अजघल्लो सूचिाको ठेक्कामा पेश 
भएको र्ोग्र्र्ाको प्रमार्पत्र मूल्र्ाििमा समारे्श गिे/िगिे ? 

िार् पिामशव : 

बोलपत्र कागजार्को ITB 21 मा e-submission section मा e-submission आर्श्र्क प्रकृर्ा ि 
पेश गिुवपिे कागजार् सम्बन्िमा ि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २५(५) मा बोलपत्र 
मूल्र्ािि सम्बन्िमा स्पष्ट व्र्र्स्था भएको र्स कार्ावलर्बाट थप िार् ददर्िहि ुिपिे । साथै उक्त 
बोलपत्र कागजार्को Evaluation and Qualification Criteria को 2.4.2 मा कार्ावलर्बाट जािी गिेको 
Standard Bid Document बमोजजम िभएकोले आर्श्र्क ध्र्ािआकर्वर् गिाईएको ।  

नमनर् : २०७३/०७/०४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सूचिा र्था सञ्चाि मन्त्रालर्,  नसांहदिबाि  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

March 31,2015 देजख April 30,2015 सम्म LD िलगाई म्र्ाद थप भएको ि April 30, 2015 पिार् ्
30June, 2015 सम्म LD लगाई म्र्ाद थप भएको अर्स्थामा उक्त अर्निमा महाभकूम्प र्था 
पिाकम्पिको कािर् काब ुबावहिको परिजस्थनर् सजृिा भएकोले निमावर् व्र्र्सार्ीले काम सांचालि 
गिव िसकेको हुाँदा त्र्स्र्ो अर्स्थामा LD लगाउिे र्ा िलगाउिे वद्ध वर्िा पिेको, (ख) पिामशवदार् ृ
सांस्थाको नसफारिसमा BOQ को कुिै Item मा LD लगाउि े ि कुिै Item मा LD िलगाउि े
उल्लेख भएकोले BOQ को आांजशक Item मा मात्र LD लगाउि नमल्ि/ेिनमल्िे वद्ध वर्िा िहेको, (ग) 
आम हडर्ाल, िाकाबन्दी, िेपाल बन्दको अर्स्थामा निमावर् कार्व गिव िसक्िे अर्स्थामा निमावर् 
व्र्र्सार्ीलाई LD लगाई म्र्ाद थप गिव नमल्ि/ेिनमल्िे, (घ) एक पटक LD लगाई म्र्ाद थप 
गरिसके पनछ पिु सोही कार्वमा LD िलगाई म्र्ाद थप गिव सवकिे र्ा िसवकिे ?  

िार् पिामशव :  

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६७(ख) बमोजजम उक्त खरिद प्रकृर्ा दार् ृ निकार् 
एनसर्ाली वर्कास बैंकको खरिद निदेजशका बमोजजम हिुे ि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ 
कार्ावन्र्र्ि िहिुे हुाँदा सम्बजन्िर् दार् ृनिकार्बाट िार् नलि ुपिे र्स कार्ावलर्बाट िार् ददर् िहि ु
िपिे । 
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नमनर् : २०७३/०७/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रहिी कार्ावलर्, पसाव । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर् र्था ब्र्ािेक भर्ि निमावर्को लानग र्स कार्ावलर् ि श्री टौदह कन्स्रक्सि चाल्िाखेल ५ 
काठामाडौं बीच नमनर् २०७२।०२।१३ गरे् भएको निमावर् ठेक्का सम्झौर्ा बमोजजम निमावर् 
व्र्र्सार्ीको लापिर्ाहीका कािर् निमावर् प्रगर्ी हानसल िभएकोले र्स कार्ावलर्को नमनर् 
२०७३।०६।१३ गरे्को निर्वले ठेक्का िद्ध  गरिएकोमा हाल निमावर् कार्वका लानग िर्ााँ बोलपत्र 
आव्हाि गरि टेण्डि प्रकृर्ा समेर् भईसकेको हुाँदा निमावर् स्थलमा िहेको निमावर् सामाग्री र्था 
Formwork मा सामाग्री SBD को GCC 61.1 बमोजजम के–कसिी व्र्र्स्थापि गिुवपिे हो सो 
सम्बन्िमा अन्र्ौलर्ा भएको साथै उक्त ठेक्का सम्झैर्ा िद्ध  गरिएको निमावर् कम्पिी श्री टौदह 
कन्स्रक्सि चालिाखेल ५ काठमाडौंको अििुोिमा कृवर्व वर्कास बैंक नल. शाखा कार्ावलर् 
कालीमाटी शाखाबाट जाि गरिएको कार्वसम्पादि पत्र िां. PB/103/0140/5121/015 को रु. 
५,८९,७६५।– (पााँच लाख उन्नािब्बे हजाि सार् सर् पैसठी) मात्रको जमािर् र्ापर्को िकम र्स 
कार्ावलर्मा जझकाई सवकएको हुाँदा उक्त िकम सिकािी िाजस्र् खार्ामा दाजखला गिे र्ा अन्र् कुिै 
खार्ामा जम्मा गिुवपिे हो अन्र्ौल भएको ।  

िार् पिामशव :  

बोलपत्र कागजार्को General Condition of Contract को ६१.१ बमोजजम उक्त दफामा उल्लेजखर् 
स्र्ानमत्र्मा नलिपुिे । स्र्ानमत्र्मा नलिे ि अन्र् प्रकृर्ाको लानग आनथवक कार्ववर्नि ऐि २०५५ 
बमोजजम र्था महालेखा निर्न्त्रक कार्ावलर्सांग िार् नलई गिुवपिे । 

नमनर् : २०७३/०७/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

गरिबी निर्ािर् कोर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कोर्मा दर्ाव भएका सामदुावर्क सांस्थाहरुको External Audit गिव Audit फमव आर्श्र्क भएकोले 
र्स कोर्बाट नमनर् २०७३।०५।११ गरे् Audit फमवको लानग गोिखापत्रमा आशर्पत्र माग 
गरिएको नथर्ो । सो आशर्पत्र माग गदाव प्रस्र्ार्दार्ाबाट आ.ब.२०७२।७३ को  किचकु्त 
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प्रमार्पत्र पेश गिुव पिे भनिएको नथर्ो । सो वर्ज्ञापिबाट नििावरिर् समर्सीमा नभत्र जम्मा १२ र्टा 
फमवको आशर्पत्र दर्ाव भर्ो । जसमध्रे् जम्मा ४ र्टा फमवले मात्र २०७२।७३ को कि चकु्ता 
प्रमार्पत्र पेश गरिएको पाईर्ो । प्रनर्स्पिाव र्ढाउिको लानग कोर्ले आ.ब. २०७१।७२ को कि 
चकु्ता प्रमार्पत्र पेश गिेका फमवलाई पनि र्ोग्र् फमव बिाई प्रस्र्ार्िा माग खोजेकोले अन्र् 
कागजार् अिसुाि र्ोग्र् भएको अर्स्थामा आ.ब.२०७१।०७२ को कि चकु्ता प्रमार्पत्रको 
आिािमा सो फमवलाई र्ोग्र् बिाउि नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ७०(७) मा “उपनिर्म (१) बमोजजम सूचिा 
बमोजजम आशर्पत्र पेश िगिे ख्र्ानर् प्रा्त पिामशवदार्ासांग सम्पकव  गिी निजको िाम सांजक्ष्त सूजचमा 
समारे्श गिव सवकि”े व्र्र्स्था भएको ि आशर्पत्र पेश गिे समर्ार्निमा आ.र्.२०७२।७३ को 
कि च्ुत ा गिे समर्ार्नि बॉकी िै िहेकोले अन्र् फमवलाई पनि सांजक्ष्त सूजचमा समारे्श गिव  
सवकिे । 

नमनर् : २०७३/०७/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 
गौि िगिपानलका कार्ावलर्, िौर्हट । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आ.र्.२०७२।७३ को किच्ुत ा प्रमार्पत्र पेश गिे बोलपत्रदार्ाको कबोल अांक घटी ि 
०७१।७२ को किच्ुत ा प्रमार्पत्र पेश गिेको बढी भई कुि किच्ुत ा ि जमािर्लाई मान्र्र्ा ददई 
स्र्ीकृर् र्ा अस्र्ीकृर् गिे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक जग्गा भाडामा ददिे वर्र्र् सार्वजनिक खरिद नभत्र िपिे हुाँदा र्स कार्ावलर्ले िार् 
ददईिहि ुिपिे । 
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नमनर् : २०७३/०७/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जल र्था मौसम वर्ज्ञाि वर्भाग,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आनथवक दावर्त्र् केही हदसम्म न्रू्निकिर् होस भन्नाका लानग सूचिा प्रकाशिका लानग सहर्ोगी 
भनूमका निर्ावह गिव फमवहरु बीच एक आपसमा प्रनर्स्पिाव गिाई न्रू्ि भन्दा िरू्ि िकम पेश गिे 
एउटै फमवलाई र्ावर्वक सूचिा प्रकाशिको सम्झौर्ा गिवको लानग समेर् सार्वजनिक सूचिा प्रकाशि 
गिव कािूिी र्था प्रावर्निक दृवष्टकोर्बाट उपर्कु्त भए/िभएको ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ३१ मा “सार्वजनिक निकार्ले दश लाख रुपैंर्ॉ 
भन्दा बढी लागर् अिमुाि भएको मालसामाि र्ा सेर्ा खरिद गदाव र्ा बीस लाख रुपैंर्ॉ भन्दा बढी 
लागर् अिमुाि भएको निमावर् कार्व गिाउाँदा बोलपत्रको माध्र्मद्ध ािा खरिद गिुवपिेछ” भने्न उल्लेख 
भएकोले सूचिा प्रकाशिको सम्बन्िी सेर्ा खरिदको लानग सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ि 
निर्मार्ली, २०६४ बमोजजम गिव सवकिे । 

नमनर् : २०७३/०८/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आनथवक र्र्व ०७३।७४ िासि ठेक्का र्न्दोर्स्र्को िममा बोलपत्र पेश गिे अन्र्ीम नमनर् ि समर् 
भन्दा ५ नमिेट अगानड सांशोििको निरे्दि पेश गिे बोलपत्रदार्ाको सांशोिि निरे्दि दर्ाव भई अन्र् 
बोलपत्रको साथमा सो समेर् खोल्िे कार्व भएकोले उक्त सांशोिि पत्र मान्र् हिु/ेिहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १९ उपदफा (१) अिसुाि वर्द्यरु्ीर् सञ्चािको माध्र्मबाट 
बोलपत्र पेश गरिि ेबाहेक कुिै बोलपत्रदार्ाले आफुले पेश गिेको बोलपत्र वफर्ाव नलि र्ा सांशोिि 
गिव चाहेमा बोलपत्र पेश गिव र्ोवकएको अजन्र्म समर् समा्त हिु ु भन्दा २४ घण्टा अगारै् 
जशलबन्दी निरे्दि ददिपुिे व्र्र्स्था भएकोले सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिे” 



jflif{s k|ltj]bg÷83 
 

नमनर् : २०७३/०८/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला स्र्ास्थर् कार्ावलर्, खोटाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

लर्िी खरिदका लानग बोलपत्रदार्ाले पेश गिेको बोलपत्रको मूल्र्ािि गिी हेदाव ४ र्टा 
बोलपत्रदार्ा मध्रे् प्रत्रे्क बोलपत्रदार्ाबाट कुिै ि कुिै कागजार् अपूर्व िाखेको पार्एको । साथै 
प्रनर्र्काई मूल्र् मात्र भिेको, सवहछाप िगिेको र्था लर्िीको दििेट बढी भिेको अर्स्थामा 
मूल्र्ािि गिव वद्ध वर्िा भएको ।  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र कागजार्मा उल्लेख भएको व्र्र्स्थालाई सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ 
को प्रार्िाि अिसुाि परिक्षर् गिी सोही ऐि को दफा २५ बमोजजम मूल्र्ािि गिे कार्वको 
जजम्मेर्ािी सम्बजन्िर् कार्ावलर्कै हिुे हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गरि कार्ावन्र्र्ि गिे” । 

नमनर् : २०७३/०८/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्पद व्र्र्स्थापि क्षमर्ा अनभर्ृवद्ध को लानग Medium  Helicopter गोटा–१ खरिद गिे प्रर्ोजिाथव 
बोलपत्र आव्हाि गरिएकोमा ५ थाि बोलपत्र नबिी भएको र्था १ थाि मात्र दर्ाव भएको ि सो 
बोलपत्रको प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्र्ार् खोनल हेदाव लागर् अिमुाि भन्दा बढी अांक कबोल गिेको 
देजखएको । एउटा मात्र बोलपत्रदार्ा भएको अर्स्थामा Price Negotiation गिी लागर् अिमुािको 
परिनिनभत्र िै िही प्रकृर्ा अगानड बढाउि नमल्ि/ेिनमल्ि े?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ मा प्रनर्स्पिावएको माध्र्मबाट गरििे मालसामाि खरिदमा Price 

Negotiation गिव सक्िे प्रार्िाि ििहेकोले Price Negotiation गिव िनमल्ि”े । 
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नमनर् : २०७३/०८/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सांस्कृनर्, पर्वटि र्था िागरिक उड्डर्ि मन्त्रालर् , काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ििहिाको पिुनिमावर् सम्बन्िमा भेरिर्सि स्र्ीकृनर् सम्बन्िमा ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ (पवहलो सांशोिि) को दफा ५४ मा भेरिर्सि सम्बन्िमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था भएकोले सो सम्बन्िमा थप िार् ददईिाख्न ुिपिे” 

नमनर् : २०७३/०८/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  जांगी अड्डा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र पेश गिुवपूर्व िै म्र्ाद समा्त भई िवर्किर् िभएको फमव/सांस्था/कम्पिी बोलपत्र पेश गिव 
र्ोग्र् एांर् ग्राह्रर् हिु/ेिहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“फमव सांस्था र्ा कम्पिीको प्रमार्पत्र र्ा र्जाजर्पत्र र्ा िवर्किर्, र्ोग्र्र्ा र्ा 
र्जाजर्पत्र/प्रमार्पत्र जािी गिे निकार्बाटै जािकािी नलि ुपिे भएकोले र्स कार्ावलर्बाट थप िार् 
ददईिाख्न ुिपिे”   

नमनर् : २०७३/०८/१५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

र्लुसीपिु िगिपानलका कार्ावलर्, दाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

पवहलो न्र्िु अांक कबोल गिे जे.भी. बोलपत्रदार्ा मध्रे् एक पाटवििको Specific Construction 

experience (a) Commercial Building/Institutional िपगु भएको, Bid Document मा one partner 

को मात्र Specific Construction experience हिुपुिेमा Bid Document मा all partners must meet 
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requirement हिु गएको ि पवहलो ि दोश्रो न्रू्ि अांक कबोल गिे बोलपत्र वर्चको फिक करिब 
१,१०,००,०००।०० भन्दा बवढ भएको कािर् ि.पा. लाई थप व्र्र्भाि पिव जािे भएकाले 
पवहलो न्रू्ि अांक कबोल गिे बोलपत्रलाई स्र्ीकृर् गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३(पवहलो सांशोिि) को दफा २५ (५) मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले सो 
सम्बन्िमा थप िार् ददई िाख्न ुिपिे” । साथै बोलपत्र कागजार् र्र्ाि गदाव र्स कार्ावलर्बाट जािी 
गरिएको Standard Bid Document अिसुाि र्र्ाि गिुवहिु ध्र्ािाकर्वर् गरिएको ।  

नमनर् : २०७३/०८/१६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

दमक िगिपानलका कार्ावलर्,  झापा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स िगिपानलकाबाट आ.र्.२०७१।०७२ ि आ.र्.२०७२।०७३ मा ठेक्का सम्झौर्ा ि सूचिाको 
बुाँदा िां. ८ मा ठेक्का सम्बन्िमा प्रचनलर् काििु अिसुािका बझुाउि ुपिे कि, दस्र्िु, महशलु ठेकेदाि 
पक्षबाट बझुाउि ुपिे छ भनि उल्लेख गरिएको हदुा निजले माग गिे बमोजजम म.ुअ.कि को िकम 
वफर्ाव ददि नमल्ि/ेिनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“आर् ठेक्काको वर्र्र् सार्वजनिक खरिदको वर्र्र् िभएको ि सो र्स कार्ावलर्को कार्वके्षत्र नभत्र 
िपिे हदुा िार् प्रदाि गिव िसवकि”े । 

नमनर् : २०७३/०८/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बी.पी.कोर्िाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पर्ाल,  जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

अस्पर्ालको वर्नभन्न जशर्वकहरुमा सिसामािहरुको लानग बोलपत्र (E-Tender) आव्हािको सूचिा 
बमोजजम पेश भएका कागजार्हरु बोलपत्र मूल्र्ािि सनमनर्ले अध्र्र्ि र्था मूल्र्ािि गिी आांजशक 
स्र्ीकृनर्को लानग मात्र नसफारिस भएकोले सेर्ा अर्रुद्ध  हिु सक्िे भएको कािर् ।  
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ को प्रार्िाि अिसुाि परिक्षर् गिी सोही ऐि को 
दफा २५ बमोजजम मूल्र्ािि गिे कार्वको जजम्मेर्ािी सम्बजन्िर् कार्ावलर्कै हिुे हुाँदा सोही अिसुाि 
एवकि गरि कार्ावन्र्र्ि गिे” । 

नमनर् : २०७३/०८/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सूचिा प्रवर्नि वर्भाग,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्भागबाट सिुक्षा सेर्ा खरिदका लानग सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ९५(३) 
बमोजजम बोलपत्र आव्हाि गरिएकोमा प्रा्त प्रस्र्ार्हरु मध्रे् सबैभन्दा कम कबोल भएको फमवबाट 
कुल कबोल अांक ि अक्षिमा फिक पिव गएको देजखर्ो । कुल कबोल अांकको वहसार् सा्तावहक ि 
मानसक र्कार् दिसांग नमलेको, मानसक र्कार्को अांक ि अक्षि नमलेको भएर्ापनि कुल अांक ि कुल 
अक्षि िनमलेको अर्स्थामा त्र्स्र्ो बोलपत्रलाई थप मूल्र्ािि गदाव केलाई आिाि मान्न उपर्कु्त 
हनु्छ ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ (८) मा अांकगजर्नर्र् त्रटुी सच्र्ाउिे सम्बन्िमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था भएकोले र्हा कार्ावलर्बाटै निर्वर् हिु । 

नमनर् : २०७३/०८/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला पश ुसेर्ा कार्ावलर्, बददवर्ा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स कार्ावलर्बाट बोलपत्र आव्हािको सूचिा प्रकाजशर् गदाव बैंक जमािीर्पत्र (वर्वर्ड र्ण्ड) ९० 
ददिको मानगएको र्ि वर्नडङ्ग डकुमेन्टमा बोलपत्रको मान्र् अर्िी १२० ददि िाजख सूचिा आव्हाि 
गरिएकोमा निमावर् व्र्र्सार्ीहरुले बोलपत्र साथ बैंक जमािी पत्र (वर्ड र्ण्ड) पेश गदाव केही 
निमावर् व्र्र्सार्ीले ९० ददि ि केही निमावर् व्र्र्सार्ीले १२० ददि पेश गिी निर्वर् प्रकृर्ामा 
वद्ध वर्िा पिव गएको ।  
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िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म मा बोलपत्र मान्र् हिुे अर्नि ९० ददि ि बोलपत्र 
जमािर्को अर्नि बोलपत्र मान्र् हिुे अर्नि भन्दा ३० ददि बढी अथावर् १२० ददि हिुपुिे स्पष्ट 
कािूिी व्र्र्स्था भएकोले कार्ावलर्ले थप िार् ददईिाख्न ुिपिे । साथै र्हा कार्ावलर्ले जािी गिेको 
सूचिा ि बोलपत्र कागजार्मा बोलपत्र मान्र् हिु े अर्नि ि बोलपत्र जमािर्को अर्नि गजल्र् 
उल्लेख भएकोले र्स सम्बन्िमा र्हा कार्ावलर्बाट निर्वर् गिुवहिु । 

नमनर् : २०७३/०८/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जल र्था मौसम वर्ज्ञाि वर्भाग,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्भागको भर्ि गिव खोनलएका बोलपत्रमा ६ र्टा फमवहरुले बोलपत्र र्झुाएकोमा एउटाले वर्द्यनुर्र् 
माध्र्म (E-Bidding) बाट ि अन्र् र्ााँकी ५ र्टाले नसलबन्दी बोलपत्र बझुाएको अर्स्थामा िहेकोमा 
वर्भागमा भर्ि निमावर् सम्बन्िी प्रावर्निक जिशजक्त अभार्का कािर् स्र्ीकृर् मूल्र्ािि मापदण्डका 
आिािमा प्रावर्निक र्था आनथवक प्रस्र्ार् अध्र्र्ि पिीक्षर् गिवका लानग र्सै भर्िको वर्स्र्रृ् 
नडजार्ि र्था सपुिीरे्क्षर् समेर्को जजम्मा नलएको पिामशवदार् ृफमव श्री Creative Design Architects 

Pvt.Ltd सांग समन्र्र् गिी सनमनर् समक्ष प्रा्त मूल्र्ािि प्रनर्रे्दि पिार् पिुिः पिीक्षर् गदाव ६ र्टा 
फमवहिमध्रे् उउटा फमवमा शरुुमा प्रा्त प्रसर्ार् खोल्दा मचुलु्कामा िसच्र्ार्एको व्र्होिा उल्लेख 
भएको र्ि सनमनर्ले पिुिः पिीक्षर् गिे िममा Bill of Quantity को दििेटमा दईु ठाउाँमा सच्र्ाई 
सवहछाप र्था फमवको छाप समेर् भएको सन्दभवमा मूल्र्ािि गिव प्रावर्निक कदठिाई देजखएकोले 
फमवको नसलबन्दी भएको Copy समेर् वर्भागसांग मौजदुा भएको अर्स्थामा सो समेर् रुज ु गिी 
मूल्र्ािि गिव र्ािा अर्िोि हिुे/िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ६७ (१) (ख) मा िेपाल सिकाि ि दार् ृ पक्ष बीच 
सम्झौर्ा बमोजजम सो पक्षको खरिद निदेजशका (Procurement Guidelines) अिरुुप खरिद गिुवपिेमा 
सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को प्रकृर्ा अपिाउि ुिपिे भने्न व्र्र्स्था भएकोले दार् ृ निकार्को 
खरिद निदेजशका बमोजजमका खरिदमा र्स कार्ावलर्ले िार् प्रदाि गिव िसक्िे ।  
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नमनर् : २०७३/०८/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पश ुसेर्ा वर्भाग, केन्रीर् जैवर्की उत्पादि प्रर्ोगशाला,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा ५९ (२) सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ निर्म 
१२७ बमोजजम काब ुबावहिको परिजस्थनर् साथै सवुर्स्र्ाका आिािमा खरिद सम्झौर्ाको अन्त्र् गिव 
सवकिे अर्स्था भएकोले सो को आिािमा रे्स्रो कबोल अांक पेश गिे बोलपत्रदार्ा भण्डािी सजजवकल 
हाउसलाई ददि नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

बोलपत्र आव्हाि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा १३ बमोजजम र्र्ाि गिुवपिे बोलपत्र 
कागजार् र्र्ाि िगिी price Schedule मात्र िाजख बोलपत्र आव्हाि भएको ि खरिद सम्झौर्ा गदाव 
पनि कार्ावलर्ले दईु पािाको आफिै वकनसमको सम्झौर्ापत्र र्र्ाि गिी सम्झौर्ा गिेको देजखएकोले 
र्स सम्बन्िमा र्स कार्ावलर्बाट कुिै िार् प्रदाि गिव िसवकि ेसाथै बोलपत्र आव्हाि गदाव ि खदद 
सम्झौर्ा गदाव र्स कार्ावलर्ले र्र्ाि गिेको िमिुा बोलपत्र कागजार् बमोजजम गिव ध्र्ािाकर्वर् 
गरिन्छ । 

नमनर् : २०७३/०८/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कोर् र्था लेखा निर्न्त्रक कार्ावलर्, उदर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ (९) मा अांक ि अक्षिमा उल्लेजखर् िकम फिक 
पिेमा अक्षिलाई मान्र्र्ा ददिपुिे भिी व्र्र्स्था भएको र्ि अक्षिमा लेजखएको शब्दहरुमा अथव 
लगाउि िसवकिे अर्स्थामा के गिे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद ऐि दफा २३ (९) मा बोलपत्रदार्ाले बोलपत्रमा उल्लेख गिेको िकम अांक ि 
अक्षिमा फिक पिेमा अक्षिमा लेजखएको िकम मान्र् हिुेछ भने्न लेजखएको भएर्ापनि अक्षिमा 
लेजखएको अस्पष्ट ि कुिै अथव ददिे छैि ि अांकमा लेजखएको स्पष्ट छ र्था अन्र् Sub-Total बाट 
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Cross Check गदाव सोवह िकम िै आउिे अर्स्थामा अांकमा लेजखएको िकमलाई मान्र्र्ा ददि 
सवकिे । 

नमनर् : २०७३/०९/३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला वर्कास सनमनर्को कार्ावलर्, दाच ुवला । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स जजल्ला वर्कास सनमनर्को कार्ावलर्, दाच ुवलाले खरिद प्रकृर्ाको िममा बोलपत्र आव्हाि गिी 
आशर्को सूचिा प्रकाशि गरि खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाउदा निर्वर्मा त्रटुी भर् आफुले पेश गिेको 
बोलपत्रको दििेट र्लुिात्मक र्ानलकामा एर्म ् मूल्र्ािि प्रकृर्ामा समारे्श िभएकोले बोलपत्र 
पिुमूवल्र्ाििको लानग श्री महादेर् निमावर् सेर्ाका प्रोपार्टि भगर् नसांह एर्रु्ालले उक्त बोलपत्र 
पिुमूवल्र्ािि गिी पाउि माग गिेकोले ।  

िार् पिामशव : 

र्स सम्बन्िमा भौनर्क पूर्ाविाि र्था र्ार्ार्ार् मन्त्रालर् निमावर् व्र्र्सार् प्रर्द्ध वि शाखाको च.िां. 
८८ नमनर् २०७३।०८।२४ को पत्र बमोजजम गिुवहिु । 

नमनर् : २०७३/०९/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्,  रुकुम । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Bill of Quantities को आईटमको र्काई दि िभिी खाली छोडी बोलपत्र पेश भएको खण्डमा के 
हिुे भने्न कुिा एि निर्ममा प्रष्ट व्र्र्स्था िभएकोले के गिे?  

िार् पिामशव : 

बोलपत्र कागजार्को ि ITB 14.2/Preamble of Bill of Quantity को A.5 मा स्पष्ट व्र्र्स्था 
भएकोले थप िार् ददर्िहि ुिपिे । 
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नमनर् : २०७३/०९/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला आर्ोजिा कार्ावलर्, िोल्पा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नमजझङ्ग–बडाचौि–हाजवङ–नसउिी–ग्राम सडक स्र्िोन्नर्ी कार्वको लानग श्री किकाई र्न्टििेशिल 
वर्ल्डसव प्रा.नल.,सिुङ्गा, झापासांग सम्झौर्ा भएकोमा उक्त निमावर् कम्पिीले श्री जिक खड्का 
प्रोपार्टि िहेका जािकी निमावर् सेर्ालाई सम्पूर्व निमावर् कार्वका लानग सब–कन्रर्ाक्टिमा र्ोकी 
स्र्ीकृनर्को लानग निरे्दि ददएकोमा सब–कन्रर्ाक्टिमा उक्त ठेक्का के कसिी ि के को आिािमा 
ददि नमल्िे सम्बन्िमा ।  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ निर्म ३० मा सब–कन्रर्ाक्टिमा काम गिाउिे सम्बन्िमा 
स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप िार् ददई िाख्न ुिपिे । 

नमनर् : २०७३/०९/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सखु्खा के्षत्र खािेपािी र्था सिसफार् आर्ोजिा, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

दईु र्टा बोलपत्र मध्रे् श्री कन्काई महादेर् जखम्र्ी–स्र्ामीिािार्र् जे.नभ, सिुसिीले सबै भन्दा कम 
रु. २२,१०,०९,०४९।४० (भ्र्ाट समेर्) कबोल गिेको जिु वर्भानगर् ईवष्टमेट अांक 
रु.२२,४०,१३,०६३।०५ भन्दा रु. ३०,०४,०१५।६५ कम भएको र्ि Bid Document मा 
Net Worth को हकमा वर्गर् पााँच र्र्वको अर्निमा हिेक पाटवििहरुको ििात्मक (Positive) भएको 
हिुपुिेछ भने्न उल्लेख भएकोमा श्री महादेर् जखम्र्ी जे.नभ.बाट पेश गरिएको Document मा 
आ.र्.२०७०।७१ ि २०७१।०७२ को Net Worth ऋर्ात्मक (Negative) देजखएको हुाँदा उक्त 
निमावर् कम्पिीको बोलपत्र स्र्ीकृर् गिव नमल्िे/िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

Evaluation and Qualification Criteria को 2.3.1 को Historical Financial Performance मा 
बोलपत्रदार्ा आनथवक अर्स्थाको Current Soundness को मूल्र्ािि सम्बन्िमा सोवह दफाको Note 1 
मा उल्लेख भएकोले सो सम्बन्िमा थप िार् ददई िाख्न ुिपिे । 
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नमनर् : २०७३/०९/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जचवकत्सा शास्त्र अध्र्र्ि सांस्थाि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१) श्री Super Shine International Pvt.ltd.  ले सम्झौर्ा गिव आउदा िाजखएको Performance Bond 

जफर् गिी दोश्रो कम िकम कबोल गिे फमवलाई काम लगाउि सवकिे र्ा िसवकिे ? 

२) सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३  र्था निर्मार्ली २०६४ को दफा १२८ मा सम्झौर्ा भांग गिव 
सवकिे उल्लेख भएको र्ि त्र्स पनछ Performance Bond जफर् गिे र्ा िगिे ? 

३) सम्झौर्ा बमोजजम कार्व िगिे फमवलाई Performance Bond जफर् गिी कालोसूजचमा िाख्न 
नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“कार्व सम्पादि जमािर् जफर् गिे ि कालोसूजचमा िाख्न ेसम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ 
को दफा ५९ (८) मा ि दफा ६३ (१) ( ग) मा र्स सम्बन्िी स्पष्ट व्र्र्स्था उल्लेख भएको हुाँदा 
थप िार् ददि िपिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/११ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पोखिा वर्श्ववर्द्यालर्,  कास्की । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ बमोजजम प्रा्त भएका बोलपत्रहरु खोली खरिद प्रकृर्ा अगानड 
बढाउिे र्ा पोखिा वर्श्ववर्द्यालर् खरिद निर्मार्ली २०७२ बमोजजम पिुिःबोलपत्रको सूचिा 
प्रकाजशर् गिे सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को व्र्र्स्थासांग पोखिा वर्श्ववर्द्यालर् खरिद 
निर्मार्ली २०७२ बाजझि गएको सम्बन्िमा के गिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २६ (२) मा केही बोलपत्रहरु र्ा एउटा मात्र बोलपत्र 
सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही भएको कािर्ले मात्र बोलपत्र अस्र्ीकृर् गिव र्ा पिुिः बोलपत्र आव्हाि 
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गिव सवकि े छैि भिी स्पष्ट उल्लेख भएको हुाँदा एउटा मात्र बोलपत्र पिे पनि खोलेि मूल्र्ािि 
गिुवपिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

महािगिीर् रावफक प्रहिी, िामशाहपथ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को परिच्छेद ८ को निर्म ८९ (६) बमोजजम फमवको 
बोलपत्र िद्द गिव नमल्ि/ेिनमल्िे ? 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८९ (६) मा सो सम्बिि्मा स्पष्ट व्र्र्स्था 
भएकोले र्हााँ कार्ावलर्बाट निर्वर् हिु”े । 

नमनर् : २०७३/०९/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल िागरिक उड्डर्ि प्रानिकिर्,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िेपाल सिकािका सम्पूर्व निकार्हरुको खरिद कार्वको लानग सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ ि 
सार्वजनिक निर्मार्ली २०६४ बमोजजम हुाँदै आएकोमा, सावर्कको खरिद ऐि २०६३ मलु ऐिको 
दफा ५ मा रु. २५,०००।– सम्मको सामाि र्था सेर्ा खरिद गिवका लानग लागर् अिमुाि 
स्र्ीकृर् गिाउि िपिे भने्न भएकोमा हाल उक्त ऐिमा रु. १००,०००। सम्म सामाि र्था सेर्ा 
खरिद लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् गिव िपिे भिी सांशोिि भएको हुाँदा रु.१००,०००। सम्म सामाि 
र्था सेर्ा खरिद गिवको लानग नसिै खरिद आदेशद्ध ािा हिु सवकि ेहो र्ा सावर्क निर्मार्ली अिसुाि 
सचुीकृर् भएका कजम्र्मा ३ र्टा फमवबाट दिभाउ प्रस्र्ार् माग गरि प्रा्त प्रस्र्ार् मध्रे् उपर्कु्त 
फमवबाट खरिद गिुवपिे हो ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८५ (४) अिसुाि सार्वजनिक निकार्ले एक 
लाख रुपैंर्ा भन्दा बढी िकमको सोझै खरिद गदाव मौजदुा सूजचमा िहेका कम्र्ीमा र्ीि र्टा 
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आपूनर्वकर्ाव निमावर् व्र्र्सार्ी, पिामशवदार्ा र्ा सेर्ा प्रदार्कबाट नलजखर् रुपमा दिभाउपत्र र्ा 
प्रस्र्ार् माग गिी खरिद गिुव पिे स्पष्ट उल्लेख भएकोले थप िार् आर्श्र्क िपिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला स्र्ास्थर् कार्ावलर्, खोटाङ्ग । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

लर्िी खरिद सम्बन्िी प्रकाजशर् बोलपत्रको सम्बन्िमा ४ र्टा बोलपत्रहरु दर्ाव भएकोमा नस.िां. १ 
ि २ ले आर्श्र्क सबै कागजार्हरु पेश िगिेको, नस.िां. ३ ि ४ मध्रे् नस.िां. ३ ले फमव खरिद 
गिे सम्बन्िमा सम्पूर्व कागजार् पेश गिेको र्ि बोलपत्र पेश गदाव भिे र्ी कागजार् सांलग्ि िगिेको 
र्था नस.िां. ४ मूल्र् अनभर्ृवद्ध  किको प्रमार्पत्रको प्रनर्नलपी पेश िगिेको साथै नस.िां.३ को 
बोलपत्रदार्ाले पेश गदाव कागजार्हरु सांलग्ि िगिेको र्ि निजले न्रू्िर्म दििेट (कम दििेट) पेश 
गिेको ि नस.िां.४ ले एउटा कागजपत्र पेश िगिेको ि मूल्र् बढी कबोल गिेको अर्स्थामा ३ र्ा 
४ मध्रे् कुि बोलपत्रदार्ालाई स्र्ीकृर् गिव नमल्िे र्ा अन्र् कुिै वर्कल्प हिु े?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ (२३) ि (२५) मा उल्लेख भए अिसुाि बोलपत्र पिीक्षर् ि 
बोलपत्र मूल्र्ािि गिे कार्व सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि पिीक्षर् ि मूल्र्ािि 
गिी एवकि गिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/१२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

र्ी.पी.कोर्िाला स्र्ास्थर् वर्ज्ञाि प्रनर्ष्ठाि, ििाि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

प्रनर्ष्ठािको कलेज अफ डेन्टल सजविीका वर्नभन्न वर्भागहरुमा िहेका Dental Chair हरु पिुािो भई 
जजर्व हदैु गएको ि िर्ााँ Dental Chair हरु खरिदको माग भई आएको अर्स्थामा पिुािा Dental 

Chair हरुको व्र्र्स्थापिको लानग सार्वजनिक खरिद ऐिको पवहलो सांशोििमा "Buy back Method" 

को व्र्र्स्था भए अिसुािको कार्वको लानग ऐिको दफा ८ (१०) को स्पवष्टकिर् मा “निजिर् समर् 
पनछ लजचत्र्हीि हिुे र्ा जिस्र्ास्थर् र्ा र्ार्ार्िर्को दृवष्टले नललाम गिव र्ा भण्डािर् गिी िाख्न 
िनमल्ि ेर्ा प्रर्ोग गिव िहिु ेअर्स्थाका मालसामाि र्ा मेनसििी लजाि र्ोवकए बमोजजम मूल्र्ािि 
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गिी सम्बजन्िर् उत्पादक र्ा आपूनर्वकर्ावलाई वफर्ाव ददई नलिे नबिी सम्झिपुछव” भने्न व्र्र्स्था 
अिसुािको कार्वको प्रनर्कृर्ाको लानग “र्ोवकएको मूल्र्ािि” भन्नाले के, कस्र्ो नबिी अपिाउिपुिे हो 
साथै सम्बजन्िर् आपनुर्वकर्ावहरुबाट कुि नबिी अपिाई आपनुर्वको प्रकृर्ा गिुवपिे हो ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ३१घ मा िर्ााँ नलिे पिुािो ददिे वर्नि बािे 
उल्लेख भर्सकेको हुाँदा सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बेप्त ा पारिएका व्र्जक्तको छािर्ीि आर्ोग, पलु्चोक, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आर्ोगको लानग ३ थाि मोटि साईकल खरिद गिव जशलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि गरिएकोमा दर्ाव 
हिु आएका ३ थाि नसलबन्दी दिभाउपत्र मध्रे् दईु थािमा बैंक जमािर् पत्र िै सांलग्ि ििहेको 
मूल्र्ािि प्रकृर्ामा समारे्श गिव िसवकिे भई बाांकी एक थाि दिभाउपत्र मात्र मूल्र्ािि प्रकृर्ामा 
समारे्श गिव सवकिे अर्स्था छ । र्ि प्रचनलर् सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली, २०६४ मा दर्ाव हिु आएको नसलबन्दी दिभाउपत्रहरु मध्रे् एक थाि मात्र मूल्र्ािि 
प्रकृर्ामा समारे्श गिी सािभरू् रुपमा प्रभार्कािी देजखि आएमा सो दिभाउ पत्र स्र्ीकृर् गिव 
सवकि/ेिसवकि ेस्पष्ट उल्लेख भएको िपाईएको र्ो पत्र लेजखएको छ । उल्लेख भए बमोजजम पेश 
हिु ३ (र्ीि) थाि नसलबन्दी दिभाउपत्रहरु मध्रे् एक थाि मात्र नसलबन्दी दिभाउपत्र सािभरू् 
रुपमा प्रभार्ग्राही भएमा त्र्स्र्ो नसलबन्दी दिभाउपत्र स्र्ीकृर् गिव नमल्िे र्ा िनमल्ि े?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को निर्म ८४ (३क) अिसुाि नसलबन्दी दिभाउपत्र 
आव्हाि गदाव पवहलो पटक र्ीिभन्दा कम नसलबन्दी दिभाउपत्र पेश हिु आएमा मात्र दोस्रो पटक 
आव्हाि गिुव पिे उल्लेख भएको हुाँदा ३ थाि नसलबन्दी दिभाउपत्र दर्ाव भएको अर्स्थामा मूल्र्ािि 
प्रकृर्ामा लाि ुपिे” । 
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नमनर् : २०७३/०९/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, दाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ठेक्का सम्झौर्ा अिसुाि ठेक्का अन्त्र् भएको अर्स्थामा Employer's additional cost को लानग बााँकी 
िहेको कामको २५% Contracter बाट असलु गिे प्रार्िाि िहेको र्ि सार्वजनिक खरिद (पवहलो 
सांशोिि) ऐि, २०६३ दफा ५९ (८) मा, उपदफा ७ बमोजजम सम्झौर्ा अन्त्र् भएमा सो 
कामबापर् िाजखएको पिैु जमािर् जफर् हिुेछ ि सम्झौर्ा अन्त्र् भएको कािर्ले सम्झौर्ा बमोजजम 
बााँकी िहेको कार्व पिुा गिव जे जनर् िकम आर्श्र्क पछव सो िकम त्र्सिी सम्झौर्ा बमोजजम कार्व 
िगिे बोलपत्रदार्ाबाट सिकािी बााँकी सिह असलु उपि गरििे उल्लेख छ । र्सिी वद्ध वर्िा उत्पन्न 
भएकोले पवहलो सम्झौर्ा गदावको प्रार्िाि अिसुाि निमावर् व्र्र्सार्नबाट बााँकी कामको २५% 
असलु उपि गिे हो र्ा सांशोनिर् सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०६३ बमोजजम बााँकी 
िहेको पिैु कार्व बिाबिको िकम असलु उपि गिुवपिे हो?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को पवहलो सांशोिि पूर्व खरिद सम्झौर्ा भई कार्ावन्र्र्िमा िहेका 
खरिद सम्झौर्ाको हकमा खरिद सम्झौर्ा कागजार्मा व्र्र्स्था भए बमोजजम गिुवपिे” । 

नमनर् : २०७३/०९/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कोर् र्था लेखा निर्न्त्रक कार्ावलर्, सल्र्ाि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आनथवक प्रस्र्ार् हरु्ह ुनमलेको आिािमा निजहरुको आपसी नमलेमर्ो भएको भन्न नमल्िे र्ा िनमल्ि े
साथै हबुहकुो जस्थनर्लाई निजहरुको आपसी नमलेमर्ो भन्न नमल्िे प्रर्ास आिाि मान्न सवकएमा अब 
उप्रान्र् खरिद कार्व कुि चिर्बाट पिु शरुु गिे ?   

िार् पिामशव : 

“िार् माग गदाव भिुवपिे वर्र्िर् सांलग्ि गिी सम्बजन्िर् कार्ावलर्बाट िार् माग गिव लगाउि”े । 
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नमनर् : २०७३/०९/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

शहिी वर्कास र्था भर्ि निमावर् नडनभजि कार्ावलर्, ओखलढुङ्गा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र पेश गिव र्ोवकएको अजन्र्म समर् समा्त हिुभुन्दा २४ घण्टा पनछ बोलपत्र दर्ाव गिी उक्त 
बोलपत्रसांगै िदेजखिे गिी Discount Letter पेश गिे बोलपत्रदार्ाको बोलपत्रलाई मान्र्र्ा ददई 
बोलपत्र मूल्र्ाििमा समारे्श गदाव बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा उल्लेजखर् र्ोग्र्र्ाका आिाि पिुा 
िगिे बोलपत्रदार्ालाई बोलपत्र मूल्र्ाििमा समारे्श गरिएको भने्न अथव लाग्िे हो? र्ा बोलपत्र पेश 
गिव र्ोवकएको अजन्र्म समर् समा्त हिु ुभन्दा २४ घण्टा पनछ बोलपत्र दर्ाव गिी उक्त बोलपत्रसांगै 
िदेजखिे गिी Discount Letter पेश गिे बोलपत्रदार्ालाई बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा उल्लेजखर् 
र्ोग्र्र्ाका आिाि पिुा िगिेको मािी बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा उल्लेख भए बमोजजम बोलपत्र 
जमािर् जफर्को कािर्ाही अगानड बढाउि उपर्कु्त हिु े?   

िार् पिामशव : 

“बोलपत्रदार्ाले बोलपत्र पेश गदाव नसलबन्दी खामको बावहिी भागमा िदेजखि ेगिी अकै नसलबन्दी 
खामनभत्र छुट (discount)  ददएको भने्न सम्बन्िमा कार्ावलर्ले नमनर् २०७३।०६।२० मा बोलपत्र 
खोल्दा र्र्ाि गिेको मचुलु्कामा सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ाले Quoted दिमा २३% (रे्र्स प्रनर्शर्) 
छुट (discount) ददएको उल्लेख गिी सबै उपजस्थर् प्रनर्निनिले दस्र्खर् गिेको, छुट सवहर्को 
बोलपत्र कागजार् बोलपत्र दर्ाव गदाव िै एकै पटक प्रा्त भएको ि सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ाले पेश 
गिेको खामको बावहिी भागमा समेर् वफर्ाव ि सांशोिि बािे उल्लेख गिेको िदेजखएको हुाँदा उक्त 
बोलपत्र मूल्र्ाििमा समारे्श गिव उपर्कु्त हिु”े 

नमनर् : २०७३/०९/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

हलुाकी िाजमागव आर्ोजिा, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को सांशोििको दफा १९ मा उल्लेख भए अिसुाि E-Bid बाहेकको 
बोलपत्रमा Modification गिव पेश गिे समर् भन्दा २४ घण्टा अगारै् नसलबन्दी निरे्दि ददिपुिेमा 
बोलपत्रदार्ा Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले बोलपत्र खोल्िे ददि (२०७३।०७।२८) को 
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नमनर् १०:२६ मा Modification (Bid security Extension) दर्ाव गिेको नथर्ो । उक्त 
Modification को वर्र्र् स्पष्ट रुपमा Bid Security Extension भनि उल्लेख गरिएकोले पवहलो दर्ाव 
भर्सकेको Bid को Bid Security time मात्र बढाईएको हुाँदा उक्त Modification दर्ाव गरिएको ि 
मचुलु्कामा उल्लेख गिी सो Modification खोनलएको हो । उक्त ठेक्काको Comperative Chart 
बिाउाँदा Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V िै Lowest Bidder हिु आएको छ । र्ि Modification 

ले Bid Price मा कुिै फिक िपािेको हुाँदा सिकािी हािी िोक्सािी समेर् िहिुे भएकोले Lowest 

Bidder को बोलपत्र िै स्र्वकृर् गिव उजचर् देजखएकोले ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्रदार्ा श्री Lama-Danfe-Kanchanjunga J/V ले नमनर् २०७३।०७।०५ मा बोलपत्र 
दाजखला गिेको ि आर्ोजिाले नमनर् २०७३।०७।१८ मा बोलपत्र दाजखला गिे म्र्ाद पिु थप 
गिी नमनर् २०७३।०७।२८ कार्म गिेको देजखएको बोलपत्रदार्ाले बोलपत्र दाजखला गिे अर्नि 
थप गिुव अगारै् बोलपत्र दाजखला गिेको ि बोलपत्र दाजखला गदावको समर्मा बोलपत्र जमािर्को 
अर्नि पर्ाव्तिै िहेको । बािम्बाि बोलपत्र दाजखला गिे समर्ार्नि र्ृवद्ध  गिेको कािर् बोलपत्र 
जमािर्को समर्ार्नि िपगु भएको ि बोलपत्रदार्ाले बोलपत्र जमािर्को समर्ार्नि र्ृवद्ध  गिव 
बोलपत्र जमािर्को सांशोििपत्र दर्ाव गिाएको देजखन्छ । र्सथव उक्त बोलपत्र जमािर्को 
समर्ार्नि थप भएको पत्रलाई बोलपत्र सांशोििको रुपमा िनलई बोलपत्र मूल्र्ाििमा समारे्श 
गिुवपिे” 

नमनर् : २०७३/०९/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् पिीक्षा बोडव, भक्तपिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र आव्हाि सम्बन्िी सूचिाको बुाँदा िां. ३ बमोजजम बोलपत्र फािाम बापर्को दस्र्िु िाविर् 
पिीक्षा बोडवको च.वह.िां. १३ मा दाजखला गिुवपिेमा सूचिाको बुाँदा िां. ४ मा उल्लेजखर् बोडवको 
ििौटी खार्ा च.वह.िां. १५ मा दाजखला गिेकोमा च.वह.िां. १५ मा जम्मा भएको िकम बोडवको 
च.वह.िां. १३ मा रान्सफि गिी बोलपत्र स्र्ीकृर् गिे आशर्को सूचिा नलईएको बोलपत्रदार्ाको 
बोलपत्र स्र्ीकृर् गिी खरिद सम्झौर्ा गिव सवकिे र्ा िसवकि?े   
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ६० (घ) बमोजजम सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ा 
आफैले खरिद गिेको बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् भिी पेश गिे र्ा िगिेको पिीक्षर् गिुव प्रार्िाि 
िेहेको । र्सथव, Bid Purchase र्ापर्को भौचि कसको िाममा खरिद गरिएको छ ? कुि प्रर्ोजिको 
लानग खरिद भएको हो ? कुि नमनर्मा जम्मा गिेको हो ? एवकि गिी सार्वजनिक निकार्ले आव्हाि 
गिेको सूचिा बमोजजमकै ठेक्का िां.को लानग सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ाले िै खरिद गिेको िहेछ भिे 
ििौटी खार्ामा जम्मा भएको िकम िाजश्व खार्ामा सािव लगाई मूल्र्ाििमा समारे्श गिव  
सवकि”े । 

नमनर् : २०७३/०९/२२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल खाद्य सांस्थाि, प्रिाि कार्ावलर् । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सांस्थािको शाखा कार्ावलर् सखेुर् देजख डोल्पाको सहर्ािा सम्म स्थलमागवबाट खाद्यबस्र् ुढुर्ािीको 
लानग बोलपत्र आर्हाि गरिएको, मूल्र्ािि पिार् आशर्को सूचिा समेर् प्रकाजशर् गरिएकोमा 
बोलपत्रदार्ाले अवप गवप ढुर्ािी सेर्ाको िाममा बोलपत्र खरिद गिी चन्र सूर्व निमावर्को िामबाट 
बैंक ग्र्ािेण्टी बिाई बोलपत्र दर्ाव गिी काििु सम्मर् िभएको भिी निरे्दि ददएको र्था 
कार्ावलर्बाट दरैु् फमवको प्रोप्रार्टि एउटै व्र्जक्त भएको ि न्रू्िर्म कबोल अांक भएकोले छिौट 
गरिएको । सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ६१ (६) बमोजजम सािानर्िा फिक 
भएकोले मूल्र्ािि सनमनर्ले छिौट गिी स्र्ीकृर्ीको लानग नसफारिस गरिएको हुाँदा सािानर्िा फिक 
हो र्ा होर्ि ? ।  

िार् पिामशव : 

“एउटा फमवबाट खरिद गिेको बोलपत्र अको फमवबाट दर्ाव गिे व्र्र्स्था िभएको ि दरैु् फमवको 
प्रोप्रार्टि एउटै व्र्जक्त हिु ु भिेको स्र्ाथव बाजझिे (कजन्फनलक्ट अफ र्न्रेष्ट) अर्स्था भएकोले 
त्र्स्र्ो बोलपत्र उपि कािर्ाही गिव िनमल्ि”े । 
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नमनर् : २०७३/०९/२२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला जि स्र्ास्थर् कार्ावलर्, गोिखा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१) लर्िी र्था लर्िी जन्र् सामाग्री खरिदको लानग नबिी भएको बोलपत्र सांख्र्ा २२ मध्रे् पिव 
आएको जशलबन्दी बोलपत्र थाि ६।६ र्टा बोलपत्र मध्र् वफर्ाव माग भएको बोलपत्र थाि २ 
बााँकी जशलबन्दी बोलपत्र थाि ४ मध्र् रिर्परु्वक पिव आएका बोलपत्र थाि १ को बोलपत्र 
समेर् लागर् अिमुानिर् िकम रु. ३०,२५,९३९।६० भन्दा बढी रु. ३०,५९,३५०।०० 
बढी देजखि आएको रु. ३३,४१०।४० साथै आकाश मेनडनसर्ि नडिीव्रू्टिले नमनर् 
२०७३।०८।०९ मा टेण्डि खोनसएको भिी र्सै कार्ावलर्लाई सम्बोिि गिी जजल्ला प्रशासि 
कार्ावलर् गोिखामा निरे्दि गिेको । 

२) सािभरु् रुपमा प्रभार्कािी भने्न शब्दको व्र्ाख्र्ा बझु्ि कदठि पिेको ि के कनर् िकम 
अन्र्िलाई सािभरु् रुपमा प्रभार्कािी भन्न नमल्ि ेउल्लेख िभएको दास्रो पटक सूचिा प्रकाजशर् 
गदाव ददिपुिे समर्ार्नि उल्लेख भएको िपार्एको सम्बन्िमा ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २६  (१) (ख) अिसुाि न्रू्िर्म मूल्र्ाविर् सािभरू् रुपमा 
प्रभार्ग्राही बोलपत्रको बोल अांक लागर् अिमुाि भन्दा सािभरू् रुपमा बढी िभएमा मात्र बोलपत्र 
स्र्ीकृर् गिव सक्िे व्र्र्स्था छ । लागर् अिमुाि भन्दा सािभरू् रुपमा बढी भने्न वर्र्र् कुिै अांक 
र्ा प्रनर्शर्को आिािमा िर्ोवकएकोले सार्वजनिक निकार्ले िै आर्श्र्क वर्श्लरे्र् गिी एवकि गिुव 
पिे । बोलपत्र खोनसएको ि उजिुी सम्बन्िमा के कस्र्ो प्रशासकीर् कािर्ाही भएको हो सो समेर् 
सम्बजन्िर् निकार्मा समन्र्र् गिी सार्वजनिक निकार्ले िै एवकि गिे” । 
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नमनर् : २०७३/०९/२८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचाई वर्कास सर्–नडनभजि, पर्वर्  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

MRIT SANJIWOPNI को सट्टा MRIT SANJIWIOM भएको अर्स्थामा उक्त फमवले पेश गिेको 
आनथवक प्रस्र्ार्को मूल्र्ािि प्रकृर्ा अगानड बढाउि नमल्िे र्ा िनमल्िे र्था छाप सम्बन्िी भेवटएको 
त्रटुीको वर्र्र्मा ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ (२) मा बोलपत्र पिीक्षर् गदाव निक्र्ौल गिुवपिे 
वर्र्र् ि ऐिको दफा २३ (४) ि (५) मा बोलपत्र पिीक्षर् गिे नसलनसलामा बोलपत्रदार्ासांग 
आर्श्र्क जािकािी माग गिे सम्बन्िमा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले उक्त व्र्र्स्थाको अनििमा िवह 
र्हा कार्ावलर्बाटै निर्वर् गिुवहिु” । 

नमनर् : २०७३/१०/०३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

भ–ूसूचिा र्था अनभलेख वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१)  बोलपत्रदार्ाबाट बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्ोवकएको Brand Model मा उल्लेजखर् Technical 

Specification वर्भागको स्र्ीकृर् Specification बमोजजम िभएको र्ि न्रू्ि मूल्र्ाविर् बोलपत्र 
भएमा सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ (२) (घ) आकवर्वर् हिुे र्ा िहिुे ?  

२)  सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोजजम सािभरू्रुपमा प्रभार्ग्राही 
िभएको बोलपत्र न्रू्ि मूल्र्ाविर् भएको ि बोलपत्रदार्ासांग कुिै स्पवष्टकिर् माग िभएको 
अर्स्थामा बोलपत्रदार्ाबाट ध्र्ािाकर्वर् पत्र पेश गिेको अर्स्थामा सार्वजनिक खरिद ऐि 
२०६३ को दफा ६२ (२) को खण्ड (छ) आकवर्वर् हिुे र्ा िहिु े?  

३)  बोलपत्रदार्ाबाट बोलपत्रमा कबोल गरिएको Brand Model बोलपत्र खोनलसके पिार्िः न्रू्ि 
मूल्र्ाविर् हिुे अर्स्थामा वर्भागको स्र्ीकृर् Specification सांग मेलखािे गिी सांशोिि गिव 
पाउिे र्ा िपाउिे ? 
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १० (४) र्था ऐ.ऐिको दफा २५ (५) मा बोलपत्र 
मूल्र्ािि गदाव नलिपुिे आिाि र्था ऐिको दफा २३ (४) ि (५) मा बोलपत्र पिीक्षर् गिे 
नसलनसलामा बोलपत्रदार्ासांग आर्श्र्क जािकािी माग गिव सक्ि ेसम्बन्िी व्र्र्स्था भएको । सोवह 
अिसुाि सार्वजनिक निकार्बाटै निर्वर् गिव उपर्कु्त हिु”े । 

नमनर् : २०७३/१०/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जशक्षर् अस्पर्ाल, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ दफा ३१ बमोजजमको प्रस्र्ार् माग गिी प्रनर्स्पिाव गिाउिे कार्वमा 
Need Assesment को जजम्मेर्ािी पूिा गिेको फमव सहभागी हिु पाउिे/िपाउिे ?  

िार् पिामशव : 

“अस्पर्ालको Hospital Information System (HIMS) को Need Assesment कार्वमा सांलग्ि 
आशर्पत्रदार्ा (पिामशवदार्ा) सोही System को लानग आव्हाि भएको Expression of Interest 

(EOI)  मा आशर्पत्रदार्ाको रुपमा सांलग्ि हिु ु स्र्ाथव बाजझिे देजखिे हुाँदा सांलग्ि हिु नमल्िे 
देजखदैि” । 

नमनर् : २०७३/१०/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पश ुसेर्ा वर्भाग, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्को लानग स्टेशििी सामािहरुको लानग बोलपत्र आव्हाि गरिएकोमा नमनर् 
२०७३।०९।२२ नभत्र ४ र्टा बोलपत्र पिव आएको ि निजले बोलपत्र पेश गदाव कि चकु्ताको 
प्रमार्पत्र पेश गिेको िदेजखएको र्ि र्स वर्भागबाट सार्वजनिक सूचिा प्रकाजशर् गदाव 
आ.र्.२०७२।७३ को कि चकु्ता प्रमार्पत्र माग गरिएको हदुा उक्त न्र्िुर्म दििेट पेश गिे 
डार्िा रेडसवको कि चकु्ताको प्रमार्पत्र माग गिव र्ा कि चकु्ता प्रमार्पत्र बेगि िै बोलपत्र स्र्ीकृर् 
गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्ि े? 
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि २५ मा उल्लेख भए अिसुाि बोलपत्र पिीक्षर् ि 
मूल्र्ािि गिे कार्व सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि पिीक्षर् ि मूल्र्ािि गिी 
सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही भए, िभएको एवकि गिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/०९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सामदुावर्क ग्रामीर् वर्द्यरु्ीकिर् वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र दर्ाव गिे नमनर्मा Hardcopy दर्ाव बोलपत्रदार्ाले बोलपत्र दर्ाव गिेको लग्ैत  बोलपत्र दर्ाव 
गिे समर् समा्त हिु ुभन्दा केही समर् अगानड मात्र उक्त Discount letter दर्ाव गिेकोले सार्वजनिक 
खरिद ऐि, २०६३ लाई सांशोिि गिव बिकेो ऐिको प्रार्िाि बमोजजम र्ोवकएको नसमानभत्र 
Discount letter दर्ाव भएको िपाईएको उक्त पत्र िखोनलएको सम्बन्िमा काििु वर्भाग, िे.वर्.प्रा.को 
िार् बमोजजम उक्त Discount letter खोल्ि नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा १९ (१) मा वर्द्यरु्ीर् सञ्चािको माध्र्मबाट बोलपत्र पेश 
गरििे बाहेक बोलपत्रदार्ाले आफूले पेश गिेको बोलपत्र वफर्ाव नलि र्ा सांशोिि गिव चाहेमा 
बोलपत्र पेश गिव र्ोवकएको अजन्र्म समर् समा्त हिुभुन्दा चौनबस घण्टा अगारै् नसलबन्दी निरे्दि 
ददिपुिेछ भने्न व्र्र्स्था भएकोले सोवह बमोजजम गिुवहिु” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, सलावही  
िार् माग गरिएको नबर्र् : 
कार्ावलर् भर्ि निमावर् कार्वको खरिद प्रकृर्ा शरुु गिवका लानग रु. २,९६,००,०००।०० लागर् 
अिमुाि स्र्ीकृर् भई टेण्डि आव्हाि गिे अर्स्थामा, सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को नमनर् 
२०७३।०९।०४ मा भएको सांशोिि बमोजजमको िमिुा Bid Document िपाईएकोले टेण्डि 
आव्हाि गदाव दवुर्िा उत्पन्न भएको साथै २ किोड भन्दा कम लागर् अिमुाि भएका र्ि बह ुर्वर्वर् 
र्ोजिामा कुि खरिद प्रकृर्ा अपिाएि खरिद कािर्ावह अगानड बढाउिे िबढाउिे?  
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ को चौथो सांशोिि बमोजजम हिु ेगिी र्र्ाि गरिएका िमिुा 
बोलपत्र कागजार् र्स कार्ावलर्को रे्भसार्ट www.ppmo.gov.np मा उपलब्ि िहेको ि बह ुर्वर्वर् 
ठेक्काका सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, 
२०६४ को निर्म ७ ि ८ लाई आिाि मािी गिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

घिेल ुर्था सािा उद्योग वर्कास सनमनर्, मखु्र् शाखा कार्ावलर्, ििकुटा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

जजल्लामा सांचालि गरिि े गरिबी निर्ािर्का लानग लघ ु उद्यम वर्कास कार्विम बजेट रु. 
२२,६०,०००।– को कार्विम सांचालिका लानग प्रस्र्ार् आव्हाि गरि मूल्र्ािि गिी नमनर् 
२०७३।०९।०३ गरे् सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २७ (२) प्रर्ोजिको लानग 
प्रावर्निक र्था आनथवक प्रस्र्ार् स्र्ीकृर् गिे आशर्को सूचिा प्रकाजशर् गदाव नमनर् 
२०७३।०९।०६ गरे् प्रथम रै्कजल्पक सांस्था श्री माउन्टेि मल्टीपल रेनिङ्ग सेन्टि प्रा.नल., 
बसनु्ििा, काठमाडौंले प्रस्र्ार् मूल्र्ािि पिुिार्लोकि गरिपाउाँ भने्न सम्बन्िमा के गिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजजम प्रा्त भएको निरे्दिको सम्बन्िमा 
सोही दफाको (६) मा व्र्र्स्था भए बमोजजम गिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जल उत्पन्न प्रकोप व्र्र्स्थापि वर्भाग, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको चौथो सांशोिि, २०७३ नमनर् २०७३।०९।०४ मा जािी हिु पूर्व 
र्स वर्भाग अन्र्गवर्का नडनभजि, सर्–नडनभजि र्था आर्ोजिा कार्ावलर्हरुबाट रु. २ किोड भन्दा 
बढी लागर् अिमुाि भएको निमावर् कार्वको लानग बोलपत्र आव्हाि गिी उल्लेजखर् नमनर् पनछ 
बोलपत्र खोलेकोमा उल्लेजखर् सांशोििमा दईु किोड देजख एक अबवसम्मको निमावर् कार्वको खरिद 
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प्रकृर्ामा एक चिर् दईु खाम प्रर्ाली अर्लम्बि गिुवपिे बाध्र्ात्मक व्र्र्स्था गरिएकोले मूल्र्ािि 
प्रकृर्ा अगानड बढाउि समस्र्ा पिेको सम्बन्िमा के गिे ?   

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को नमनर् २०७३।९।४ मा चौथो सांशोिि भएको ि सोही 
निर्मार्लीको निर्म १ (२) मा “र्ो निर्म र्रुुन्र् प्रािम्भ हिुेछ” भने्न व्र्र्स्था भएकोले थप िार् 
ददईिाख्न ुिपिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पाटि िगिपानलका कार्ावलर्, बैर्डी । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

उक्त बोलपत्र सार्वजनिक खरिद (चौथो सांशोिि) निर्मार्ली २०७३ को निर्म ३१(ङ) (२) 
अिसुािको व्र्र्स्था हाल भई सकेकोमा उक्त आव्हाि गरिएको बोलपत्र नमनर् २०७३ माघ १२ 
गरे् खोल्िपुिे गिी पिुािै पद्ध र्ी अिसुाि आव्हाि गरिएको साथै रु. एक किोड बिाबिको कार्व 
आर्ाढ १५ गरे् सम्म गिव िसवकएकोमा िकम वफ्रज जािे व्र्र्स्था भएको ि बोलपत्र प्रकाशिमा 
समेर् न्रू्ि आर् भएको र्स िगिपानलकाले पिुिः बोलपत्र आव्हाि गदाव लागर् समेर् बढ्ि जाि े
भएकोले उक्त बोलपत्र िद्द गिी िर्ााँ पद्ध र्ी अिसुाि पिुिः बोलपत्र आव्हाि गिे र्ा पिुािै बोलपत्र 
आव्हाि बमोजजम अगानड बढ्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को नमनर् २०७३।९।४ मा चौथो सांशोिि भएको ि सोही 
निर्मार्लीको निर्म १ (२) मा “र्ो निर्म र्रुुन्र् प्रािम्भ हिुेछ” भने्न व्र्र्स्था भएकोले थप िार् 
ददईिाख्न ुिपिे” 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

श्रम र्था िोजगाि मन्त्रालर्,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

मन्त्रालर्को स्र्ीकृर् कार्विम रै्देजशक िोजगािमा जािे/गएका व्र्जक्तका परिर्ाि लजक्षर् सचेर्िा 
कार्विम (प्रचािप्रसाि र्था सामग्री उत्पादि र्था प्रकाशि ि वर्र्िर्) मा रु. २१ लाख वर्निर्ोजि 
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भएको ि उक्त कार्विम १) िाविर् स्र्िका पत्रनत्रकाबाट रु. २ लाख ५० हजाि २) िेनडर्ो िेपाल 
र्था एफ.एमहरु बाट रु. ५ लाख ३) टेनलनभजि च्र्ािलबाट रु. ७ लाख ५० हजाि ि ४) 
ब्रोनसएिबाट रु. ५ लाख गिी बााँडफााँड गरिएको हिुाले अब मन्त्रालर्ले जशलबन्दी 
बोलपत्र/दिभाउपत्र आव्हाि गदाव कुि वर्नि छिौट गिे वद्ध वर्िा उत्पन्न भएको ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (२), दफा ९ ि दफा ४१ (१) को 
खण्ड (घ२) र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ३ (ङ) ि निर्म ८४ (१) मा 
गरिएको व्र्र्स्था समेर्का आिािमा सार्वजनिक निकार्बाटै निर्वर् हिु” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कृवर् सामग्री कम्पिी नलनमटेड, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐिमा कार्व अिभुर् ि लसर् कािोबाि अांक (Turn Over) को सम्बन्िमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था उल्लेख िभएकोले प्रकाजशर् बोलपत्र आव्हािको सूचिामा उल्लेख भए अिसुािको उक्त 
न्रू्िर्म अांक कबोल गिे बोलपत्रदार्ाको कािोबाि अांक रु. ४,५०,००,०००।– हिु ु पिेमा 
रु.२,४६,६०,२१५।४२ को मात्र पेश गिेकोले िपगु देजखएको मूल्र्ािि गिे िममा वद्ध वर्िा 
उत्पन्न भएको ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १० (४) ि दफा २५ (५) मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले 
थप िार् ददईिाख्न ुिपिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, उदर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर् अन्र्गवर् निमावर् कार्व खरिदको लानग सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्द्ध ािा र्र्ाि 
गरिएको Standard Bidding Document र्र्ाि गिी वर्द्यरु्ीर् माध्र्मद्ध ािा समेर् बोलपत्र दर्ाव गिे 
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गिी नमनर् २०७३।०९।१२ गरे् खोनलएकोमा हाल नमनर् २०७३।०९।०४ मा सार्वजनिक 
खरिद (चौथो सांशोिि) निर्मार्ली २०७३ को निर्म ३१ ङ अिसुाि प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्र्ार् 
अलग अलग पेश गिे गिी बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि ि मूल्र्ािि गिे कार्व सांशोिि भएको 
हुाँदा सूचिा प्रकाजशर् हुाँदा र्र्ाि गरिएको बोलपत्रको कागजार्मा भएको मूल्र्ाििको व्र्र्स्था 
अिसुाि मूल्र्ािि गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ? बोलपत्रको मूल्र्ािि कार्वमा वद्ध वर्िा भएको ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को नमनर् २०७३।९।४ मा चौथो सांशोिि भएको ि सोही 
निर्मार्लीको निर्म १ (२) मा “र्ो निर्म र्रुुन्र् प्रािम्भ हिुेछ” भने्न व्र्र्स्था भएकोले थप िार् 
ददईिाख्न ुिपिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला वर्कास सनमनर्को कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

काठमाडौं जजल्ला वर्कास सनमनर्को िाममा चन्रनगिी िगिपानलका र्लम्र्मुा िहेको र्लम्र् ुवर्कास 
केन्रको खाली जग्गा मध्रे् १५ िोपिी जग्गा भाडामा ददि े कार्वका लानग जशलबन्दी प्रस्र्ार् 
आव्हािका लानग र्ोवकएको समर्ार्नत्र नभत्र पिव आएका रिर्पूर्वकको प्रस्र्ार्हरु कार्ावलर् एर्ां 
प्रस्र्ार्क/प्रनर्निनिहरुको िोहर्िमा खोनलएको । उक्त प्रस्र्ार् खोल्दा “उल्लेजखर् पिव आएका 
प्रस्र्ार्हरुको प्रािजम्भक अध्र्र्ि गदाव श्री सूर्व बहादिु र्ामाङ्गले पेश गिेको प्रसर्ार्को खाम नभत्र 
भएको फािाममा श्र्ामसनु्दि महजवि, मिमैंज ु ३ काठमाडौंको प्रस्र्ार् भएको ि श्र्ामसनु्दि 
महजविको िामको प्रस्र्ार्को खाम नभत्र सूर्व र्हादिु र्ामाङ्ग, हल्दे कानलका ३, िरु्ाकोटको प्रस्र्ार् 
सांलग्ि भएको पार्एको । उल्लेजखर् सम्पूर्व प्रस्र्ार्दार्ा मध्रे् श्र्ामसनु्दि महजविको कबोल िकम 
सबै भन्दा बढी रु. ३२,००,०००।०० (रु. र्ज्त स लाख मात्र भएको) पार्एकोले सो स्रस्र्ार् 
स्र्ीकृर् गिे सम्बन्िमा कािूिी वद्ध वर्िा भएको साथै सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ 
र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६३ को निर्म ६० मा भएको व्र्र्स्थामा खाममा ि 
प्रस्र्ार्मा िाम फिक पिेको सन्दभवमा स्पष्ट व्र्ाख्र्ा िभएकोले कार्ावलर् निर्वर् गिव वद्ध वर्िा भएको 
खाम पिेकोमा प्रस्र्ार् मान्र् हिुे/िहिुे ? 
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक जग्गा भाडामा ददिे कार्व सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २ बमोजजम 
सार्वजनिक खरिदको परिभार्ा नभत्र िपिे िभएकोले र्स कार्ावलर्को कार्व के्षत्र नभत्र िपिे हुाँदा िार् 
प्रदाि गिव िसवकि”े । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला र्रु्ा सनमनर्को कार्ावलर्, स्र्ाङ्जा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद (चौथो सांशोिि सवहर्) निर्मार्लीको निर्म ९४ (११) बमोजजम “सार्वजनिक 
निकार्ले उपनिर्म (१) बमोजजम घि जग्गा भाडामा नलांदा काठमाडौं उपत्र्कानभत्र र्ावर्वक पन्र 
लाख रुपैर्ासम्म ि काठमाडौं उपत्र्का बावहि र्ावर्वक पाांच लाख रुपैर्ासम्म भाडा नर्िुवपिे गिी 
भाडामा नलांदा र्ा वर्शेर् परिजस्थनर्मा घि जग्गा भाडामा नलिपुिेमा घिििीसांग सोझै र्ार्ाव गिी घि 
जग्गा भाडामा नलि सक्िछे” साथै र्स कार्ावलर्मा र्ावर्वक ५ लाख रुपैंर्ा सम्ममा २ जिा 
व्र्जक्तहरुलाई किािमा निर्जुक्त गिुव पिेको हुांदा सो सम्बन्िमा १५ ददिे सूचिा निकाल्ि ुपिे र्ा 
िपिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ९४ लाई दृवष्टगर् गदाव र्ावर्वक पााँच लाख 
रुपैंर्ासम्म भाडा नर्िुवपिे गिी घि जग्गा भाडामा नलिपुिे अर्स्थामा जजल्ला स्र्िको सार्वजनिक 
निकार्ले आफ्िो सूचिा पाटी ि जजल्ला प्रशासि कार्ावलर्, जजल्ला वर्कास सनमनर् र्था कोर् र्था 
लेखा निर्न्त्रर् कार्ावलर्को सूचिा पाटीमा कम्र्ीमा सार् ददिको अर्नि ददई प्रस्र्ार् माग गिे ि 
प्रा्त प्रस्र्ार्दार्ा (घि ििी) सांग सोझै र्ार्ाव गिी सबैभन्दा उपर्कु्त ि नमर्व्र्र्ी प्रस्र्ार् छिौट गिव 
उपर्कु्त हिु”े । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

फ्लोरिकल्चि एशोनसएसि िपेाल, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स सांस्थाले बोलपत्र माग गरिएकोमा नििारिर् र्ोवकएको समर्ार्िी नभत्र पिव आएको बोलपत्र 
उपि मूल्र्ािि गिे िममा बोलपत्रदार्ाहरुको नििारिर् र्ोग्र्र्ा पिीक्षर् गदाव बोलपत्रदार्ाको 
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प्रनर्ष्ठा ि वर्ज्त र् क्षमर्ा प्रमाजर्र् गिव वर्गर् ३ र्र्वको लेखा परिक्षर् गरिएको र्ासलार् बोलपत्रमा 
समारे्श गरिएको हिुपुिेछ भनि र्ोवकएकोमा २ र्र्वको मात्र र्ासलार् पेश भएकोले सो मूल्र्ाििमा 
समारे्श गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि २०६३ को दफा २३ ि २५ मा उल्लेख भए अिसुाि बोलपत्र पिीक्षर् ि 
मूल्र्ािि गिे कार्व सार्वजनिक निकार् कै भएको हुांदा सोही अिसुाि पिीक्षर् ि मूल्र्ािि गिी 
बोलपत्र सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही भए िभएको एवकि गिे” 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बालकल्र्ार् गहृ, पसाव । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बालकल्र्ार् गहृ, पसावमा आजश्रर् बालकहरुको खाद्यान्न बन्दोबस्र्का लानग नमनर् २०७३।०८।२१ 
मा ३० ददिको म्र्ाद ददई नसलबन्दी बोलपत्र आर्हाि गरिएकोमा र्सै अर्नि नभतै्र सार्वजनिक 
खरिद निर्मार्ली सांशोिि भई मालसामाि खरिदको हकमा १० लाखको सीमा बढाई २० लाख 
(दिभाउको हकमा) बिाईएको हुांदा अब र्स कार्ावलर्को सूचिा प्रकाजशर् भैसकेको अर्स्थामा 
सांकनलर् बोलपत्रहरुलाई दिभाउपत्र र्ा बोलपत्र कुि प्रकृर्ामा अजघ बढाउाँदा उपर्कु्त होला ? 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८४ (१) अिसुाि र्ीस लाख रुपैंर्ा सम्म लागर् 
अिमुाि भएको मालसामाि नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि गिी खरिद गिव सक्ि े व्र्र्स्था िहेको 
हुाँदा सार्वजनिक निकार्ले सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिव सक्ि”े । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्रभरु्ि अन्र्िावविर् नबमािस्थल, काठमाडौं  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद (चौथो सांशोिि) निर्मार्ली, २०६४ मूल निर्मार्लीको निर्म ५ पनछ निर्म ५ 
(क) थप गरिएको ५ क, मालसामाि, निमावर् कार्व ि सेर्ाको वर्र्िर् स्र्ीकृर् गिुवपिे व्र्र्स्था 
गिेको ि निर्म १४ बमोजजम लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् गिे व्र्र्स्था भएकोमा निर्म ५ क 
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बमोजजको वर्र्िर् स्र्वकृर् गिे ि  मूल निर्मार्लीको निर्म १४ मा र्र्र्स्था भए अिसुािको 
लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् गिे एकै र्हको अनिकाि प्रा्त गिे अनिकािी भएमा एक र्ह मानथको 
अनिकािीबाट स्र्ीकृर् गिाउि ुपिेछ भने्न व्र्र्स्था उल्लेजखर् भएको हुांदा एकै निकार्को कार्ावलर् 
प्रमखुबाट मूल निर्मार्लीको निर्म ५क. बमोजजम मालसामाि निमावर् कार्व ि सेर्ाको वर्र्िर् 
स्र्ीकृर् गिे ि मूल निर्मार्लीको निर्म १४ मा व्र्र्स्था भए अिसुािको लागर् अिमुाि स्र्ीकृर् 
गिव सक्िे अर्स्था िदेजखएकोले वद्ध वर्िा उत्पन्न भएको । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक निकार्ले सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १५० (१), (२), (३) ि 
(४) को परिनि नभत्र िही आर्श्र्क्ता अिसुाि अनिकाि प्रत्र्ार्ोजि गिव सवकिे व्र्र्स्था भएकोले 
र्स सम्बन्िी निर्वर् सार्वजनिक निकार् आफैले गिुवपिे” । 

नमनर् : २०७३/१०/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

र्ीि अस्पर्ाल, कामठाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स निकार्बाट Hospital General Chemical सम्बन्िी बोलपत्र आव्हाि भएकोमा e-bidding माफव र् 
३ र्टा कम्पिीले बोलपत्र पेश गिेकोमा २ र्टा कम्पिीले Price Schedule मा मूल्र् िगिी Annex 
मै मूल्र् भिेको ि एउटाले बैंक भौचि माफव र् Bid Document खरिद गरि भिेको र्था एउटा 
कम्पिीले Online Submission का िममा BOQ िभिेको भिी उक्त Tender पिुिार्लोकि गिी 
पाउाँ भिी निरे्दि ददएको ।  

िार् पिामशव : 

“िार् माग गरिएको वर्र्र् सार्वजनिक खरिद ऐि र्ा सो ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म, निदेजशकामा 
उजल्लजखर् कुिाको वर्र्र्मा वद्ध वर्िाको वर्र्र् िभई वर्र्ाद समािािको वर्र्र् देजखएको हुाँदा 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६५ (२) अिसुाि र्स कार्ावलर् वर्र्ाद समािािमा सांलग्ि 
हिु िनमल्ि”े । 
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नमनर् : २०७३/११/०६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 
सडक वर्भाग । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

उपिोक्त नबर्र्मा सडक वर्भागको प.सां. २०७३/०७४, च.िां. ७२, नमनर् 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 प्रष्ट पािी In Case of joint venture, at least one 

partner of J.V. must have completed the activities Stated in one Contract उल्लेख 
गिी बोलपत्र सम्र्न्िी कागजार्को Technical Note सांशोिि हिु माग भई आएको । 

िार् पिामशव : 

हाल र्स कार्ावलर्बाट जािी भएका 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) गर्िा 
गदाव Multiple Contracts लाई गर्िा गिव सवकि ेव्र्र्स्था भएकोले सांशोिि गरििहि िपिे ।  

नमनर् : २०७३/११/०६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सशस्त्र प्रहिी बल प्रिाि कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सांशोनिर् सार्वजनिक खरिद ऐिको दफा १० (५) अिसुाि कुिै र्ोग्र्र्ा आर्श्र्क िपिे र्था 
बोलपत्र कागजार्को Egilibility Requirement को e मा VAT र्था PAN Registration प्रमार्पत्र 
पेश गिुवपिे भनिएकोमा PAN मा मातै्र दर्ाव भएको प्रमार्पत्र पेश गिेकोमा के हिु े? 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १९ (१) ि (२) अिसुाि बीस हजाि रुपैंर्ा 
देजखको मालसामाि खरिद गदाव र्ा निमावर् कार्व गिाउाँदा स्थािीर् लेखा िम्बि ि मूल्र् अनभर्ृवद्ध  
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कि दर्ाव प्रमार्पत्र प्रा्त गिेका व्र्जक्त, फमव, सांस्था र्ा कम्पिीहरु मात्र खरिद गिुवपिे स्पष्ट व्र्र्स्था 
गिेकोले सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिे” । 

 

नमनर् : २०७३/११/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

के्षत्रीर् कृवर् र्ानलम केन्र, ििरु्ा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स कार्ावलर्बाट मूल्र्ािि हुाँदा ITB 24.1 (b) (General) को आिािमा र्स कार्ावलर्को ईमेलबाट 
नमनर् २०७३।०९।२५ समर् वर्हाि ११:४३ मा नडस्काउन्ट पत्र गिाएकोले त्र्सलाई मान्र्र्ा 
ददई मूल्र्ािि गरिएको ि उक्त आिाि हेदाव ITB 24.1 (b) (General) ि Bid data Sheet 

(Section II) को ITB 24.1 (i) (a)(bb) मा कुिा र्ाजझएकोले । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ५४ (५) मा “बोलपत्र र्ा प्रस्र्ार्दार्ाले आफूले पेश 
गिेको बोलपत्र र्ा प्रस्र्ार् वफर्ाव नलि र्ा सांशोिि गिुव पदाव बोलपत्र र्ा प्रस्र्ार् पेश गदाव जिु 
माध्र्मबाट बोलपत्र र्ा प्रस्र्ार् पेश गिेको हो सोवह माध्र्मबाट माग वफर्ाव र्ा सांशोिि गिव 
सक्िेछ ि फिक माध्र्मबाट पेश गिेको निरे्दि उपि कािर्ावह हिु”े भिी स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले 
थप िार् ददर्िहि ुिपिे” । 

नमनर् : २०७३/११/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बार्गांगा नसांचार् व्र्र्स्थापि नडनभजि, कवपलर्स्र् ु। 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०७३ (चौथो सांशोिि) निर्म ३१ ङ, अिसुाि Single Stage Two 

Envelope System बाट गरिएकोमा नमनर् २०७३।११।१० गरे् Hard Copy बाट २ बटा निमावर् 
व्र्र्सार्ीले Bid गिेको ि Online Bid बाट कुिै पनि Bid पिव िआएको र्था Hard Copy बाट पिव 
आएको Bid मध्रे् प्राकृनर्क निमावर् प्रा.नल. नसद्ध ाथविगि ९, रुपेन्दहीले Two Envelope System 

अन्र्गवर् आफुले पेश गिेको प्रावर्निक बोलपत्रमा Company Profile ि BOQ समेर् भिी पेश भएको 
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साथै उक्त निमावर् व्र्र्सार्ले छुटै्ट नसलबन्दी आनथवक प्रस्र्ार् समेर् पेश गिेको हुाँदा निजको 
प्रावर्निक बोलपत्र मूल्र्ािि गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको Single Stage Two Envelope System को Standard Bid 

Document को ITB 25.1 मा प्रावर्निक बोलपत्र ि आनथवक बोलपत्र एकै खाममा िाखेको अर्स्थामा 
उक्त बोलपत्रलाई अस्र्ीकाि गरििे भिी स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप िार् ददि आर्श्र्क 
िदेजखएको” । 

नमनर् : २०७३/११/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

खािेपािी र्था सिसफार् नडनभजि कार्ावलर्, कञ्चिपिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

मूल्र्ािि सनमनर्बाट मूल्र्ािि गिी सािभरु्रुपमा प्रभार्ग्राही २ गोटा बोलपत्रहरुलाई र्लुिात्मक 
चाटव बिाई हेदाव सगिमाथा, नभमेश्वि, एजशर्ि जे.नभ. को ५४.६२% ले घटी देजखर्ो । जम्मा निमावर् 
कार्वको कुल ल.ई. रु. २५३११५७४।– (भ्र्ाट बाहेक) िहेको ि हाल उक्त निमावर् 
व्र्र्सार्ीलाई आशर्पत्र जािी गिी ठेक्का सम्झौर्ा गिव आउिे पत्र पठाएको अर्स्था िहेको छ ि 
बोलपत्र आव्हाि हुाँदा e-bidding बाट िै गिीएको र्ि डबल खाम प्रर्ली अर्लम्बि िगिीएकोले 
ठेक्का पट्टा सम्झौर्ा गिी प्रकृर्ा अगानड बढाउि नमल्िे र्ा िनमल्ि े?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद (चौथो सांशोिि) निर्मार्ली, २०७३ को निर्म १ (२) मा “र्ो निर्मार्ली 
र्रुुन्र् प्रािम्भ हिुेछ” भने्न स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएकाले थप िार् ददि आर्श्र्क िदेजखएको” । 

नमनर् : २०७३/११/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

भनूमगर् जल नसांचार् वर्कास नडनभजि कार्ावलर्, सलावही । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१)  प्रथम पटक प्रकाजशर् सूचिा बमोजजम पेश हिु आएको दिभाउपत्रले दोश्रो पटक पनि 
नििन्र्िर्ा पाउिे र्ा उक्त दिभाउपत्रदार्ाले िर्ााँ खरिद गरि पिु पेश गिुवपिे ?  
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२)  पेश हिु आएको दिभाउपत्रले नििन्र्िर्ा पाएमा बैंक जमािी पत्रको थप गिुवपिे समर् नसमा 
सम्बन्िमा के गिे ?  

३)  प्रथम पटक प्रकाजशर् सूचिा बमोजजम पेश हिु आएको दिभाउपत्र दोश्रो पटक नििन्र्िर्ा ददि े
अर्स्था िभएमा दिभाउपत्रदार्ाले सक्कल बैंक जमािीपत्र माग गिव आएमा उपलब्ि गिाउि 
नमल्ि े र्ा िनमल्ि े ? मानथ उल्लेजखर् वर्र्र् प्रष्ट िहुाँदा पिु दिभाउपत्र प्रकाशि गिव समस्र्ा 
भएको ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०७४ को निर्म ८४ मा पिुिः नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि गदाव 
पवहले दाजखला भएका बोलपत्रलाई नििन्र्िर्ा ददि े कुिा उल्लेख िभएकोले पवहले पेश भएका 
नसलबन्दी दिभाउपत्र सम्बजन्िर् नसलबन्दी दिभाउपत्रदार्ालाई वफर्ाव गरि पिुिः नसलबन्दी दिभाउपत्र 
आव्हाि गिे” । 

नमनर् : २०७३/११/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

भन्साि वर्भाग, नत्रपिेुश्वि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नििावरिर् समर्मा प्रा्त भई खोनलएको ३ र्टा बोलपत्रहरु मध्रे् International Business Network 

P.Ltd and Astrophysics INC (Consorirtium) ले पेश गिेको Bid Security पत्रको व्र्होिामा Bid 

Validity Period भन्दा २८ ददि पनछ सम्म कार्म िहिे भनि उल्लेख भएको र्ि बैंक जमािर्को 
Expiry Date 02 May 2016 हिुेछ भिी उल्लेख गरिएकोले सोही िम्बि ि नमनर्को पत्रबाट Expiry 

Date भलुबस 02 May 2016 हिु गएको हुाँदा 02 May 2017 कार्म गरिएको ि नसलबन्दी प्रस्र्ार्मा 
पेश भएको बैंक जमािर्को Expiry Date त्रटुी (Error) भएको भिी बोलपत्र खोनलसकेपनछ 
अकोपत्रबाट सांशोिि गिी प्रा्त भएको उक्त बोलपत्र जमािर्लाई रिर् पूर्वक मान्न नमल्िे र्ा  
िनमल्िे ।  
िार् पिामशव : 
“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (सांशोिि सवहर्) को दफा ६७ (१)(ख) अिसुाि िपेाल सिकाि ि 
दार् ृपक्ष बीच भएको सम्झौर्ा बमोजजम सो पक्षको खरिद निदेजशका (प्रोक्र्ोिमेन्ट गाईडलार्न्स) 
अिरुुप खरिद गिुवपिेमा सोही बमोजजम हिु”े । 
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नमनर् : २०७३/११/१९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् सर्कव र्ा केन्र, काठमाडौं  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

प्रस्र्ार् आव्हाि सम्बन्िी कागजार्को Information to Technical Auditors/Forms को बुाँदा 
िां.१२.२ ि नमनर् २०७३।०९।१८ मा प्रकाजशर् सूचिाको बुाँदा िां. ५ बमोजजम आ.र्. 
२०७२।०७३ को कि चकु्ता प्रमार् पत्र सांलग्ि ििाखी प्रस्र्ार् पेश गिेको हुाँदा मूल्र्ाििमा 
सहभागी िगिार्एकोमा प्रस्र्ार्दार्ा साप र्ाटि एण्ड र्िजी डेभलोपसव प्रा.नल. ले सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली २०६४ को निर्म ४० (२) (घ) अिरुुप िभएको भिी ऐिको ४७ बमोजजम निरे्दि 
ददएको हिुाले के गिे?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ४० (२) को खण्ड (घ) मा स्पष्ट व्र्र्स्था 
भएकोले थप िार् ददि िपिे” । 

नमनर् : २०७३/११/१९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िाशि नसदा आपूनर्व गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ५९ ि निर्मार्ली, २०६४ को 
निर्म ९० मा ठेक्का सम्झौर्ा भांग भएको अर्स्थामा आपूनर्वकर्ावबाट खरिद सम्झौर्ाको शर्व बमोजजम 
िाशि आपूनर्व सूचारु हिु िसकेको ि िाशि उपभोग गिे बािे व्र्र्स्था िभएको साथै सो समस्र्ा 
समािािका लानग सिकािी िकमबाट खरिद गिे ि सम्झौर्ा उलांघि गिे आपूनर्वकर्ावबाट सो िकम 
असलु गिी िाजस्र् दाजखला गिे सम्बन्िमा ।  

िार् पिामशव : 

“िाशि आपूनर्व सचुारु हिु िसकेको ि खरिद सम्झौर्ा समेर् भांग भर् िसकेको उल्लेख भएको हुाँदा 
सम्झौर्ा कार्ावन्र्र्िमा जोड ददिपुिे वर्र्र् देजखन्छ, सम्झौर्ा उलांघि भएको अर्स्था ि सम्झौर्ा 
भगां भएको अर्स्थामा मात्र सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ९० आकवर्वर् हिु”े । 



jflif{s k|ltj]bg÷115 
 

नमनर् : २०७३/११/19 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रहिी कार्ावलर्,  ििरु्ा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्को आफ्िै परिसिमा िाँर्ा निमावर् हिुे ब्र्ािेक भर्ि र्था मार्हर्मा िहेको नसमा प्रहिी 
चौकी लग्मा ििरु्ाको भर्ि र्था शौचालर्को निमावर् सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको 
निर्म ३१ ङ (२) बमोजजम बोलपत्र आव्हाि गरि नमनर् २०७३।११।१८ गरे् निर्म ५९.१ 
बमोजजम प्रावर्निक प्रस्र्ार्हरुको खाम मात्र खाली परिक्षर्को िममा प्रावर्निक प्रस्र्ार्हरुसांग माग 
गिे बमोजजमको बैंक जमािर् सांलग्ि ििहेकोमा सोवह बमोजजम खोलरु्ा मचुलु्का र्र्ाि गरिएको र्ि 
बोलपत्रदार्ाहरुका प्रनर्निनिहरुबाट माग गिे बमोजजमको बैंक जमािर् आनथवक प्रस्र्ार्को छुटै्ट 
जशलबन्दी खाममा िहेको भनि मलु्र्ािि सनमनर्मा जािकािी गिाएको सम्बन्िमा उक्त प्रस्र्ार्हरुलाई 
आनथवक मूल्र्ाििको लानग सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्रावह बोलपत्र मानिि ेर्ा िमानिि े?  

िार् पिामशव : 

“र्स कार्ावलर्बाट जािी गिेका Single Stage Two Envelope Procedure को Standard Bid 

Document Bid Price मा कुि कि कागजार् िहिे भने्न स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको ि सो बमोजजम 
भए िभएको सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ बमोजजम र्हााँ कार्ावलर्बाटै परिक्षर् 
हिु” । 

नमनर् : २०७३/११/१९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बी.पी.कोर्िाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पर्ाल, जच्त र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Branchytherapy Machine 1 Unit खरिद सम्बन्िमा आरे्दि ददएका दईुर्टा फमवहरु मध्रे् एक 
कम्पिीले USD मा Price कोड गरिएको, बी.पी.कोर्िाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पर्ाल मूल्र्ािि 
सनमनर्ले दईुर्टा कम्पिीहरु मध्रे् कुिै एक कम्पिीलाई नसफारिस िगिेको कािर् निर्वर् गिव 
वढलाई भएको ि दईु कम्पिीहरु मध्रे् कुिै एक कम्पिी नसफारिस भएमा कािूिी रुपमा दठक हनु्छ 
र्ा हदैुि?  
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िार् पिामशव : 

“बोलपत्र मूल्र्ािि सनमनर्ले सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ६६ बमोजजम 
बमोजजम मूल्र्ािि गिी सािभरू् रुपमा न्र्िु मूल्र्ाविर् बोलपत्र छिौट गिी प्रनर्रे्दि पेश गिुवपिे ि 
बोलपत्र मूल्र्ािि गदाव बोलपत्र कागजार्मा उल्लेजखर् शर्व बमोजजम गिुवपिेछ” । 

नमनर् : २०७३/११/२३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला निर्ावचि कार्ावलर्, म्र्ाग्दी 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र सूचिा प्रकाशि गरिसकेपनछ मात्र web portal बािेमा जािकािी हिु आएकोले e-bidding 

को लानग र्स कार्ावलर्को आफ्िै web portal िभएको अर्स्थामा भर्ि नडनभजि कार्ावलर्, 

बाग्लङुको web portal कार्म िाजख खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाउि सवकिे हो र्ा कार्ावलर्ले उक्त 
सूचिा िद्द गिेि आफ्िै पोटवल दर्ाव गिी पिुिः बोलपत्र सूचिा प्रकाजशर् गिुवपिे हो भिी वद्ध वर्िा 
भएको . 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ निर्म ६९ (१) मा सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्ले 
सार्वजनिक खरिद ऐिको दफा ६९ को प्रर्ोजिको लानग एउटा मात्र पोटवल िहि ेगिी वर्द्यरु्ीर् 
खरिद प्रर्ालीको स्थापिा, सञ्चालि ि व्र्र्स्थापि गिेछ भिी उल्लेख भए अिसुाि सार्वजनिक खरिद 
अिगुमि कार्ावलर्बाट सञ्चानलर् वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ालीबाट मातै्र खरिद प्रकृर्ा अगानड बढाउि ु
पिे” । 

नमनर् : २०७३/११/२३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् स्र्ास्थर् जशक्षा, सूचिा र्था सांचाि केन्र, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्रको सूचिा प्रकाशि हिु ु भन्दा अगारै्को नमनर्मा जम्मा गिेको जमािर् बोलपत्र स्र्ीकृर् 
प्रकृर्ामा मान्र् हिुे र्ा िहिुे भने्न वर्र्र् सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली, २०६४ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएको िपाईएको हिुाले ।  
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िार् पिामशव : 

“बोलपत्र आव्हाि भईसकेपनछ सो बोलपत्रको प्रर्ोजिका बोलपत्र जमािर् प्रा्त भएको हो, होर्ि? 
एवकि गिी निर्वर् गिव उपर्ुवक्त हिु”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कोर् र्था लेखा निर्न्त्रक कार्ावलर्, कास्की । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ६५(३) बमोजजम सन्र्ोर्जिक िभएकोले निजको 
बोलपत्र अस्र्ीकृर् गिी लागर् अिमुाि भन्दा ३१.३४ प्रनर्शर् कम अांक कबोल गिी पेश गिे 
दोस्रो बोलपत्रदार्ा मोिानलसा निमावर् सेर्ा पोखिा ६, कास्कीलाई सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ 
को दफा २७ को उपदफा (१) बमोजजम स्र्ीकृनर्का लानग छिौट गिी प्रनर्रे्दि पेश हिु आएको 
ि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजजम नमनर् 
२०७३।१०।०३ गरे् दोस्रो बोलपत्रदार्ाको बोलपत्र स्र्ीकृर् गिे आशर्को सूचिा समेर् र्स 
कार्ावलर्बाट प्रकाजशर् गरिएको ि निज ६१.९९ प्रनर्शर् घटी कबोल गिी अस्र्ीकृर् भएको 
जे.के.निमावर् सेर्ा, पोखिा १७, कास्कीको ििौटी जफर् गिुवपिे हो र्ा होर्ि र्ा अन्र् कुिै जरिर्ािा 
र्ा कािर्ावह गिुवपिे हो र्ा होर्ि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिे ि 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ६५ बमोजजम वर्शेर् मूल्र्ािि गिी एवकि गिे 
वर्र्र् समेर् सार्वजनिक निकार्कै दावर्त्र् नभत्र पिे हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गिे” । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

गठुी सांस्थाि,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

जग्गा भ–ूबहालमा लगाउि सूचिा प्रकाजशर् भई प्रा्त हिु आएका बोलपत्रहरुमध्रे् मूल्र्ािि 
सनमनर्को बैठकबाट छिौटमा पिेका व्र्जक्त बोलपत्र सम्झौर्ा (किाि) हिु ु अगारै् मतृ्रू् भएको 
अर्स्थामा निजको बोलपत्र अस्र्ीकृर् गिी ििौटी वफर्ाव गिे ि दोश्रो बढी िकमको बोलपत्र 
स्र्ीकृनर् गिव नमल्ि,े िनमल्िे ?  
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िार् पिामशव : 

“जग्गा भाडामा लगाउि े वर्र्र् सार्वजनिक खरिदको वर्र्र् िभएकोले सो सम्बन्िमा र्स 
कार्ावलर्बाट िार् प्रदाि गिव िसक्ि”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कृवर् वर्कास बैंक नलनमटेड,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बैंकको अचल सम्पज्त  व्र्र्स्थापि कार्ववर्नि, २०६८ मा उल्लेख भए अिसुाि सांस्था र्था 
कम्पिीको बोलपत्रको हकमा VAT, PAN मा दर्ाव िभएका सांस्थाहरुको बोलपत्र अस्र्ीकृर् गिुवपिे 
छ” भिी उल्लेख भएकोले बोलपत्र सूचिामा कम्पिी र्था सांस्थाको लानग VAT, PAN मा दर्ाव 
भएको प्रमार् पेश गिुवपिे ि व्र्जक्तका हकमा िागरिकर्ा पेश गिुवपिे उल्लेख गरिएको ि हाल 
मूल्र्ािि गदाव व्र्जक्तगर् बोलपत्रमा समेर् VAT, PAN मा दर्ाव हिुपुिे, िपिे वद्ध वर्िा भएकोले 
VAT, PAN मा दर्ाव िभएको व्र्जक्तगर् बोलपत्रलाई सािभरू्रुपमा प्रभार्ग्राही हिु,े िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“जग्गा नललाममा लगाउि े वर्र्र् सार्वजनिक खरिदको वर्र्र् िभएकोले सो सम्बन्िमा र्स 
कार्ावलर्बाट िार् प्रदाि गिव िसक्ि”े 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

मेचीिगि िगिपानलका कार्ावलर्, झापा  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्बाट बोलपत्र आव्हािको सूचिा अिसुाि म्र्ादनभत्र E-Bid माफव र् पिव आएको 
बोलपत्रदार्ाले बोलपत्रमा Mandatory Document भनि उल्लेख भएको Letter of Bid कागजार् 
बोलपत्र फािाममा उल्लेख िगिेको, पनछ ७ ददि नभत्र Hard Copy बझुाउिपुिे समर्मा Letter of 

Bid कागजार् बझुाएको हुाँदा उक्त बोलपत्रलाई मूल्र्ािि प्रकृर्ामा समारे्श गिव नमल्िे, िनमल्िे ? 
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िार् पिामशव : 

“र्स कार्ावलर्बाट जािी गिेको निमावर् कार्वका बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्को ITB 21.1 मा 
Bidders Submiting Bids Electronically मा e-bid Submission मा Letter of Bid लाई 

"Mandatory" गिेकोले e-bid गदाव "Letter of Bid upload" िगिेकोमा बोलपत्रलाई Non-

responsive Bid मानिि”े 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

र्ीिगांज उपमहािगिपानलका कार्ावलर्, र्ीिगांज । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

जि सहभानगर्ामा आिारिर् सौर्व सडक र्ज्त  जडाि कार्विम सम्बन्िी आपूनर्वकर्ाव छिौट गिे 
र्ािेको बोलपत्र सूचिा अिसुाि प्रा्त हिु आएका ३ थाि बोलपत्रहरु सूचिाको शर्वहरुको बुाँदा िां. 
८ मा उल्लेख भए अिसुाि आनथवक र्था प्रावर्निक प्रस्र्ार्हरु छुट्टाछुटै्ट खाममा िाजख एउटै खाममा 
जशलबन्दी गिी पेश गिुवपिे उल्लेख िहेकोमा प्रा्त ३ र्टै बोलपत्रहरुको आनथवक ि प्रावर्निक 
प्रस्र्ार्हरु अलग अलग खाममा िभई एकै ठाउाँ एउटै खाममा िाजख पेश हिु आएको व्र्होिा 
बोलपत्र खोल्दा देजखि आएकोले उक्त बोलपत्रहरुको प्रकृर्ा अगानड बढाउिे र्ा र्दि गिे के 
उजचर् हिुे ?  

िार् पिामशव : 

“सौर्व सडक र्ज्त  आपूनर्वको वर्र्र् पिामशव सेर्ा खरिदको वर्र्र् नभत्र िपिे ि मालसामाि खरिदमा 
प्रावर्निक ि आनथवक प्रस्र्ार् छुट्टाछुटै्ट माग गिे कािूिी व्र्र्स्था िभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐि 
निर्म वर्पिीर् िहिुे गिी मात्र कार्ावन्र्र्ि गिुवपिे” 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल रष्टको कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

रष्टको स्र्ानमत्र्मा िहेको काठमाडौं महािगिपानलका र्डा िां.३१ कमलादी जस्थर् वक्त ा िां.३२८२ 
को २–४–२–० िोपिी जग्गा ३० र्र्वको लानग नलजमा ददिको लानग नसलबन्दी बोलपत्र माग 
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आव्हाि गरिएकोमा प्रा्त बोलपत्रहरुमध्रे् प्रावर्निक प्रस्र्ार् स्र्ीकृर् भई आनथवक प्रस्र्ार्को 
मूल्र्ाििमा समारे्श भएका पाटीहरुको नलज डकुमेण्टमा आनथवक प्रस्र्ार्मा उल्लेख हिुपुिे भनि 
र्ोवकएको 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 मध्रे् आनथवक प्रस्र्ार्मा (C) Total Lease Amount 

Offered to Pay on Incremental basis मात्र सांलग्ि गिी (A) ि (B) मा उल्लेजखर् कागजार् 
सांलग्ि िगिेको बोलपत्रलाई नलज प्रनर्स्पिावमा सांलग्ि गिाउि निर्म सांगर् िहन्छ र्ा िहदैि, नलज 
प्रनर्स्पिावमा Lease Offer मा उल्लेजखर् नर्िै (३) प्रकािका कागजार् सांलग्ि हिुपुछव र्ा नर्ि 
प्रकािका कागजार्मध्रे् कुिै एकमात्र उल्लेजखर् वर्र्िर् भिेको कागजार् िहेपनि निर्म सांगर् हनु्छ 
र्ा हदैुि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६५ (१)(ङ) अिसुाि र्स कार्ावलर्ले सार्वजनिक खरिद 
ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् बिेको निर्म, निदेजशकामा उल्लेजखर् कुिै कुिाका सम्बन्िमा मात्र िार् 
ददिे हुाँदा जग्गा नलजमा ददि ेवर्र्र्को िार् र्स कार्ावलर्को के्षत्रानिकाि नभत्र िपिे” । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िापी वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्भागबाट Branded Desktop Computer खरिद सम्बन्िी बोलपत्र आव्हाि भई नििावरिर् नमनर् नभत्र 
८ र्टा बोलपत्रहरु दर्ाव भएकोमा उक्त बोलपत्रहरु मूल्र्ािि सनमनर्मा मूल्र्ाििका लानग पेश भई 
सनमनर्बाट बोलपत्रहरुको परिक्षर्को िममा देहार् बमोजजम अर्स्था देजखि आएको हुाँदा उक्त 
बोलपत्रदार्ा म्र्ाक्स र्न्टििशेिल, परु्लीसडक, काठमाडौंको बोलपत्रमा बोलपत्रदार्ाले कबलु गिेको 
बोल अांकमा उक्त ७ प्रनर्शर् छुटलाई गर्िा गिे, िगिे भने्नमा वद्ध वर्िा हिु गएको हुाँदा र्स 
अर्स्थामा के गिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिे 
दावर्त्र् सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गिे । र्स कार्ावलर्ले नमनर् जलुाई 
२०१० मा जािी गिेको िमूिा कागजार् NCB Goods को ITB Clause 27.3 मा छुट (Discount) 
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लाई मूल्र्ािि गिे आिाि बािे स्पष्ट उल्लेख गिेको हुाँदा उक्त बुाँदालाई समेर् दृवष्टगर् गिी एवकि 
गिे” । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

गरिबी निर्ािर् कोर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कोर्मा प्रर्ोग कम्पूटि, ल्र्ापटप, वप्रन्टि, फ्र्ाक्स, टेनलफोि जस्र्ा उपकिर्हरुको ममवर् सांभािका 
लानग सूचिा प्रकाशि गरि कोटेशि आव्हाि गिेकोमा उक्त आव्हाि बमोजजम ९ र्टा फमवले 
कोटेशि फािाम खरिद गिेको ि ४ र्टाबाट मात्र कोटेशि दर्ाव हिु आएको साथै Price Schedule 

फमवमा Quantity Input ि Rate गरु्ि गरि जम्मा िकम पेश गिुव पिेमा एउटा फमवले र्काई दिमा 
िै जम्मा िकम गरि कोटेशि पेश गिेकोले कोटेशि मूल्र्ाििमा अफ्ठेिो उत्पन्न भएको । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिे 
दावर्त्र् सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गिे” । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आपूनर्वकर्ावले उपलब्ि गिाएको ि र्नुिटले बजाि खरिद गिेको िाशि आईटमहरुको परिमार् अलग 
अलग महलमा खलुाई भकु्तिी गदाव व्र्ािेकले अशलु उपि गिुवपिे िकमको व्र्ािेकको िाममा ि 
आपूनर्वकर्ावले पाउिे िकमको आपूनर्वकर्ावको िाममा छुट्टाछुटै्ट चेक बिाई भकु्तािी गिव नमल्ि,े  
िनमल्ि े? साथै आपूनर्वकर्ावको आपूनर्व िगिी हजावबािा पािेको िाशि सामग्रीहरु बजाि खरिद गिी 
उपभोग गिेकोमा अशलु उपि गरििे िकमको भकु्तािीमा म.ुअ.कि थप गिे, िपिे ?  
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िार् पिामशव : 

“िार् पिामशव माग गरिएको वर्र्र् सार्वजनिक खरिद ऐि र्ा र्स ऐि अन्र्गवर् र्िेको निर्म 
निदेजशकामा उजल्लजखर् कुिै कुिाको दवुर्िाको वर्र्र् भन्दा पनि भकु्तािी ि हजाविा अशलु उपि 
गिुवपिे वर्र्र् देजखएको हुाँदा र्स वर्र्र्मा खरिद सम्झौर्ामा उल्लेख भए अिसुाि सार्वजनिक निकार् 
आफैले एवकि गिी कार्ावन्र्र्ि गिव उपर्कु्त हिु”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

बी.पी.कोर्िाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पर्ाल, जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Brachytherapy Machine 1 Unit खरिद सम्बन्िमा आरे्दि ददएका दईुर्टा फमवहरु मध्रे् एक 
कम्पिीले USD मा Price कोड गिेको पार्र्ो, र्ी.पी.कोर्िाला मेमोरिर्ल क्र्ान्सि अस्पर्ाल 
मूल्र्ािि सनमनर्ले दईुर्टा कम्पिीहरु मध्रे् कुिै एक कम्पिीलाई नसफारिस िगिेको कािर् निर्वर् 
गिव वढलाई भएको ि दईु कम्पिी मध्रे् कुिै एक कम्पिी नसफारिस भएमा कािूिी रुपमा दठक 
हनु्छ र्ा हदैुि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिव दावर्त्र् 
सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गिव उपर्कु्त हिु”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल प्रहिी अस्पर्ाल,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

(१) साझा स्र्ास्थर् सेर्ा सांस्था नलनमटेडलाई सार्वजनिक निकार्को रुपमा नलि सवकन्छ, सवकदैि ? 

(२) सार्वजनिक निकार्को रुपमा नलि सवकन्छ भिे सार्वजनिक खरिद निर्मार्लीको निर्म ८५ को 
५ (क) अिसुाि उक्त सहकािी सांस्थासांग लर्िीजन्र् सामाि सोझै खरिद गदाव उक्त निर्मार्लीको 
१ (क) अिसुाि एक आनथवक र्र्वमा २० लाख सम्मको नसमा नभत्र िहि ुपिे र्ा सो भन्दा बढी 
िकमको लर्िीजन्र् सामाि नसिै खरिद गिव सवकन्छ, सवकदैि ?   
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २ को (ख) को २ ,६ ि ७ को परिभार्ा नभत्र पिे 
सार्वजनिक निकार्को हकमा ऐिको दफा ४१ (१)  को (घ१) अिसुाि एक सार्वजनिक निकार्ले 
अको सार्वजनिक निकार्सांग कुिै खरिद गिुव पिेमा सोझै खरिद गिव सक्िे व्र्र्स्था िहेको ि र्सै 
गिी सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८५ (१क) मा २० लाख रुपैंर्ा सम्मको 
लर्िीजन्र् मालसामाि सोझै खरिद गिव सक्िे व्र्र्स्था सोही निर्म ८५ (१ख) को प्रनर्र्िात्मक 
व्र्र्स्थाको अनििमा िवह कार्ावन्र्र्ि गिव सवकि”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जिसांख्र्ा र्था र्ार्ार्िर् मन्त्रालर्, नसांहदिबाि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ३० बमोजजम आशर्पत्र माग गरिएकोमा नत्रभरु्ि 
वर्श्ववर्द्यालर् जिसांख्र्ा अध्र्र्ि केजन्रर् वर्भागबाट आशर्पत्र पेश भएकोले आनथवक ऐि, २०६३ 
को अिसूुजच १ को मूल्र् अनभर्ृवद्ध  कि ऐि, २०५२ को दफा ५ (३) सांग सम्बजन्िर् कि छुट 
हिुे र्स्र् ुर्था सेर्ाहरु अन्र्गवर् भाग ६ मा वर्द्यालर्, वर्श्ववर्द्यालर्हरुबाट हिुे अिसुन्िाि सम्बन्िी 
कार्वहरु र्था र्स्र् ु र्ा सेर्ाको कािोबािमा कि लाग्िे छैि भिी उल्लेख भएको हुाँदा र्स 
मन्त्रालर्बाट माग भए बमोजजम आशर्पत्र पेश गिे सोही वर्भागले प्रचनलर् कािूि अिसुाि मूल्र् 
अनभर्ृवद्ध  किमा दर्ाव हिुपुिे हो र्ा होर्ि ?  

िार् पिामशव : 

“पेश भएको वर्र्र्मा निर्म १९ (२) (ख) मा मूल्र् अनभर्ृवद्ध  कि िलाग्िे मालसामाि, पिामशव 
सेर्ा र्ा अन्र् सेर्ा खरिद गदाव मूल्र् अनभर्ृवद्ध  कि दर्ाव प्रमार्पत्र प्रा्त िगिेका व्र्जक्त, फमव, सांस्था 
र्ा कम्पिी समेर् खरिद गिव सवकि ेप्रार्िाि िहेकोले व्र्होिा स्पषै्ट भएको” । 
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नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, काठमाडौं–१  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्मा दर्ाव हिु आएका बोलपत्रहरु मूल्र्ािि गिे िममा ईवर्ड माफव र् पेश भएका 
बोलपत्रहरु upload गदाव सम्बजन्िर् निमावर् व्र्र्सार्ीहरुबाट Line of Credit सम्बन्िी ठेक्कामा 
upload िगिी एक अको ठेक्कामा cross upload गिेको पार्एको सन्दभवमा बोलपत्र आव्हािको सूचिा 
एउटै भएको ि निमावर् व्र्र्सार्ी पनि एउटै पिेको कािर्ले एक अकोमा cross upload गिेको हुाँदा 
मूल्र्ाििको लानग समारे्श गिव सवकिे र्ा िसवकिे ?  

िार् पिामशव : 

“प्रस्र्रु् बोलपत्रको सूचिा र्था e-bid सम्बन्िी कुिै पनि कार्व र्स कार्ावलर्बाट सांचानलर् वर्द्यरु्ीर् 
खरिद प्रर्ाली प्रर्ोग गिी गिेको िदेजखएकोले सो सन्दभवमा कुिै िार् ददि िसवकि”े । 

“e-bid को लानग प्रर्ोग गरििे अन्र् कार्ावलर्को वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली बािे र्स कार्ावलर्लाई 
जािकािी िहिुे ि र्स कार्ावलर्बाट सांचानलर् वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली प्रर्ोग गिेको अर्स्थामा मात्र 
िार् ददि नमल्ि”े । 

नमनर् : २०७३/११/३० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचार् वर्कास नडनभजि, दोलखा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

EGP II Phase System लाग ुभर्सकेको सन्दभवमा Hard Copy Bidding गिे वक िगिे भने्न वद्ध वर्िा 
उत्पन्न भएको ।  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६९(१) बमोजजम “सार्वजनिक निकार्ले खरिद कार्वको 
कुिै र्ा सबै प्रकृर्ामा वर्द्यरु्ीर् कार्ववर्नि प्रर्ाली मात्र अपिाउि सक्िेछ” भिी स्पष्ट उल्लेख भएको 
साथै सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६५(१) (ख) को अनिकाि प्रर्ोग गिी सार्वजनिक 
खरिद अिगुमि कार्ावलर्बाट जािी गरिएको “वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली सञ्चालि मागवनिदेजशका, 
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२०७३ को ३४(१) अिसुाि” र्ो प्रर्ालीको प्रर्ोग गिी अिलार्ि खरिद गिे सार्वजनिक निकार् र्ा 
बोलपत्रदार्ा र्ा प्रस्र्ार्दार्ा र्ा आपूनर्वकर्ावले र्स प्रर्ालीको मात्र प्रर्ोग गिी खरिद कािर्ाहीमा 
भाग नलि सक्िछेि”् भिी व्र्र्स्था भएकाले e-GP Phase II प्रर्ाली माफव र् खरिद कािर्ाही गदाव 
खिीद कार्वको सबै प्रकृर्ामा वर्द्यरु्ीर् खरिद प्रर्ाली मात्रको प्रर्ोग गिव सवकि”े । 

नमनर् : २०७३/१२/०८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

रै्देजशक िोजगाि प्रर्द्ध वि बोडवको सजचर्ालर्, िर्ााँ बािेश्वि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ 
को निर्म ६१(६) मा फिक कुिा देजखएकोले न्रू्ि दििेट िकम कबोल गिेर्ा पनि मिकामिा 
एडभिटार्जजङ्ग एजेन्सीको दििेट स्र्ीकृर् गिे र्ा िगिे ?  

िार् पिामशव : 

“बोडवको आफिै ििौटी ि िाजस्र् खार्ा भएको अर्स्थामा िाजस्र् खार्ाबाट ििौटी खार्ामा 
स्थािान्र्ि गिेको एवकि गिी प्रकृर्ा अगानड बढाउि”ु । 

नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

मध्र् पजिमाांचल क्षेत्रीर् अस्पर्ाल, सखेुर् । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नसलबन्दी दिभाउपत्र साथ दर्ाव भएको जमािी पत्रको नमनर् २ ददि अगानडको िहेकोले सो बैंक 
जमािी सम्बन्िमा सम्बजन्िर् बैंकसाँग जािकािी माग गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे? बैंकबाट सशोिि 
जमािर् पत्र प्रा्त भएमा दिभाउपत्रलाई मूल्र्ाििमा समारे्श गिव नमल्ि ेिनमल्िे?  

िार् पिामशव : 

“बैंक जमािी पत्रमा उल्लेजखर् नमनर् सम्बन्िमा बैंकसाँग एवकि गिुवपिे नबर्र् भए एवकि गिव बािा 
िपिे” ।  
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नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल वर्द्यरु् प्रानिकिर्, प्रिाि कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०७३ को दफा ९४ (१) (च) मा पन्र प्रनर्शर् देजख 
मानथको भेरिएशि आदेश सो निकार्ले सर्ोच्च कार्वकािी निकार्ले जािी गिव सक्िेछ भने्न व्र्र्स्था 
भएकोमा िेपाल वर्द्यरु् प्रानिकिर्को हकमा पन्र प्रनर्शर्भन्दा मानथको भेरिएशि आदेश जािी 
गिुवपदाव सञ्चालक सनमनर् र्ा सांस्था प्रमखु (कार्वकािी निदेशक) मध्रे् कसले सो अनिकाि प्रर्ोग  
गिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद (पवहलो सांशोिि) ऐि, २०६३ को दफा ५४ (१) (च) मा  दफा २ को खण्ड 
(ख) को उपखण्ड (२) बमोजजमको सार्वजनिक निकार्को हकमा पन्र प्रनर्शर् देजख मानथको 
भेरिएशि सो निकार्को सर्ोच्च कार्वकािी निकार्ले सोही दफाको उपदफा (२) को अनििमा िवह 
भेरिएशि आदेश जािी गिव सक्िे उल्लेख भएकोले सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिुवपिे”  

नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

स्थानिर् पूर्ाविाि वर्कास र्था कृवर् सडक वर्भाग, लनलर्पिु ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ३१ ङ को उपनिर्म (४) मा प्रावर्निक प्रस्र्ार् 
खोली सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही बोलपत्र नििाविर् गिे र्था उपनिर्म (५) मा र्ोग्र्र्ाका सबै 
आिािमा सफल हिुे बोलपत्रको आनथवक प्रस्र्ार् खोल्िपुिे प्रार्िाि भएकोमा प्रावर्निक प्रस्र्ार् 
मूल्र्ाििका लानग आर्श्र्क पिे कागजार्हरु Joint Venture Agreement, Letter of Technical Bid 

का लानग उक्त खाम खोल्दा Letter of Price Bid सार्वजनिक हिुे भएकोले सो खामलाई िखोनल सबै 
प्रनर्निनिहरुको िोहर्िमा अको खाममा नसलबन्दी गिी लाहाछाप समेर् गिी िाजखएकोमा प्रावर्निक 
प्रस्र्ार्को मूल्र्ाििको िममा सो खामलाई के गिे भने्न वर्र्र्मा वद्ध वर्िा भएको ।  
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िार् पिामशव : 

“प्रावर्निक प्रस्र्ार्को मूल्र्ाििमा उनर्र्व भई छिौट भएका बोलपत्रदार्ाको मात्र आनथवक प्रस्र्ार् 
खोनलिे हुाँदा सोही प्रकृर्ाको अनििमा िही आनथवक प्रस्र्ार् खोल्िे समर्मा मात्र Letter of Price Bid 

भएको खामसांगै खोल्ि उपर्कु्त हिु”े 

नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

के्षत्रीर् आर्रेु्द जचवकत्सालर्,  दाङ्ग । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

निमावर् व्र्र्सार्ीहरुबाट दर्ाव हिु आएका बोलपत्रहरु निम्िािसुािको बैक ग्र्ािेन्टी र्था बोल 
कबोल अांक पेश भएकोमा रु. २० लाख भन्दा मानथको बोलपत्रको सूचिा प्रकाजशर् गदाव, बोलपत्र 
पेश गिे अजन्र्म नमनर्बाट ९० ददिको म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ािेन्टी माग गिुवपिेमा ७५ ददिको मात्र 
माग भएको ि सबै भन्दा कम अांक कबोल गिे निमावर् व्र्र्सार्ी श्री वर्श्वकमाव निमावर् सेर्ा, 
दाङ्गबाट ८८ ददिको मात्र म्र्ाद भएको बैंक ग्र्ािेन्टी पेश भएको हुाँदा समर्ाभार्ले अको सूचिा 
प्रकाजशर् गिी कार्व सम्पन्न गिव िसवकिे अर्स्था भएकोले र्वह बोलपत्र स्र्ीकृनर्को लानग के गिव 
सवकन्छ ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५४ (क) मा दश किोड रुपैर्ााँ सम्म लागर् 
अिमुाि भएको बोलपत्र र्ा पिामशव सेर्ाको प्रस्र्ार्को लानग ९० ददि बोलपत्र मान्र् हिुे अर्नि 
चावहिे ि सोही  निर्मार्ली को निर्म ५३ (२) मा बोलपत्र जमािर्को मान्र् अर्नि बोलपत्रको 
मान्र् अर्नि भन्दा कम्र्ीमा ३० ददि बढीको हिुपुिे स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुाँदा सोही 
अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिुव पिे अन्र्था उल्लेख भएको निर्म सांगर् िदेजखि”े । 
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नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

मध्र् पजिमाांचल क्षेत्रीर् अस्पर्ाल, सखेुर् । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नमनर् २०७३।१०।१० गरे् नसलबन्दी दिभाउपत्र साथ दर्ाव भएको जमािी पत्रको नमनर् २ ददि 
अगानडको िहेकोले सो बैंक जमािी सम्बन्िमा सम्बजन्िर् बैंकसांग जािकािी माग गिव नमल्िे र्ा 
िनमल्ि े? बैंकबाट सांशोिि जमािर् पत्र प्रा्त भएमा दिभाउपत्रलाई मूल्र्ाििमा समारे्श गिव नमल्ि े
र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बैंक जमािी पत्रमा उल्लेजखर् नमनर् सम्बन्िमा बैंकसांग एवकि गिुवपिे वर्र्र् भए एवकि गिव र्ािा 
िहिु”े । 

नमनर् : २०७३/१२/१० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नमनथला िगिपानलका कार्ावलर्, ििरु्ा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ठूला पूर्ाविाि कार्विमको ढल्केर्ि वर्श्वकमाव चौक पक्की सडक निमावर्का लानग माग गिेको 
बोलपत्रहरु मूल्र्ािि गदाव सबै भन्दा कम आनथवक प्रस्र्ार् भएको जर् गरे्श निमावर् सेर्ा जिकपिु–
७ को बोलपत्रमा निजले Bill of Quantity Sheet मा दििेट उल्लेख गिी उक्त नसटको र्ल िोटमा 
उल्लेजखर् दििेटमा ७ प्रनर्शर् बढीमा काम गिेछु भिी लेखेको ि सोही वर्ड डकुमेन्टको लेटि 
अफ वर्ड पािामा पनि कुल अांक ८२,८३,९५३।५० को २० प्रनर्शर् घटीमा कामकाज गिेछु 
भनि उल्लेख गिेको हुाँदा र्ी दरैु् नसट मध्रे् कुिलाई आिािमािी निर्वर् गिे सो कुिामा वद्ध वर्िा 
भएको ।  

िार् पिामशव : 

“एउटै बोलपत्र कागजार्मा बोल अांकको ७ प्रनर्शर् बढी ि २० प्रनर्शर् घटीमा काम गिे उल्लेख 
हिु ुि बोलपत्र खोलेको मचुलु्कामा केिमेट सवहर् ७ प्रनर्शर् बढीको मात्र उल्लेख भएको देजखदा 
वद्ध वर्िार्कु्त वर्र्र्लाई आिाि मािी मूल्र्ािि गिव लजचत्र्पूर्व िहिु े । बोलपत्र कागजार् ि 
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मचुलु्कामा उल्लेख भएको वर्र्र् कसिी फिक भर्ो भने्न वर्र्र्मा समेर् आन्र्रिक छािर्ीि गिव 
त्र्स कार्ावलर्को ध्र्ािाकर्वर् समेर् गरिएको छ” । 

नमनर् : २०७३/१२/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, मोिङ्ग । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Two Envelope Bidding Procedure बाट ठेक्का आव्हाि गरिएकोले ITB 21 अिसुाि 
Technical Bid एउटा खाममा नसल भरि ि Financial Bid अको खाममा नसल गरि “नसल 
गरिएका Technical Bid र्था नसल गरिएका Financial Bid लाई एउटा खाममा िाजख नसल गरि 
दर्ाव गिाउि ु पिेमा” केवह Bidder हरुले “नसल गरिएको Technical Bid र्था नसल गरिएको 
Financial Bid छुट्टा छुटै्ट” (र्ि एकै ददि) दर्ाव गिे अजन्र्म समर् २०७१।१२।११ गरे् १२ 
बजे नभत्र दर्ाव गिाईएको पाईएकोले त्र्सिी दर्ाव भएका बोलपत्रहरुलाई मूल्र्ािि कार्वमा समारे्श 
गिे र्ा िगिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को ३१ ङ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले सोही बमोजजम गिे” 

नमनर् : २०७३/१२/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर्, जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

आन्र्रिक आर् खार्ामा दाजखला िभै िेपाल सिकािको केन्रीर् िाजस्र् खार्ामा दजखला भएकोले 
(सूचिामा उल्लेख िभएको अर्स्थामा) उक्त बोलपत्रलाई सूचिाका शर्व अिकूुल अथावर् ग्राहर् 
बोलपत्र मान्न नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र आव्हािको सूचिा र्था बोलपत्र कागजार्मा उल्लेख गरिएको कार्ावलर् ि खार्ामा बाहेक 
अन्र् कार्ावलर् ि खार्ामा जम्मा गरिएको िकमलाई मान्र्र्ा ददि िनमल्ि”े । 
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नमनर् : २०७३/१२/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पश ुप्रजिि कार्ावलर्, लाहाि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

न्रू्िर्म कबोल अांक भएको बोलपत्रदार्ाले BOQ भदाव बोलपत्रको सूचिा अिसुाि कबोल िकमको 
दििेट अांक ि अक्षि दबैुमा स्पष्ट उल्लेख गिेकाले र्स्र्ो अर्स्थामा BOQ मा दििेट उल्लेख गदाव 
अांकमा उल्लेख िगिेको ि अक्षिमा उल्लेख गिेको र्था BOQ को दििेटमा अांक ि अक्षि दबैु 
उल्लेख गिुवपछव र्ा अांक ि अक्षि मध्रे् कुिै एक मात्र उल्लेख गिेहनु्छ ?  

िार् पिामशव : 

“BOQ मा अक्षिमा िलेजख अांकमा मात्र िकम उल्लेख गरिएको अर्स्थामा नमलेमर्ो गिी सहजै 
अांकको अगानड/पछानड थप गिव सवकिे अर्स्था हिुे हुाँदा Sub Total, Grand Total, Letter of Bid 

को उल्लेख भएको िकम समेर्को Varification गिी र्हााँ कार्ावलर्बाटै निर्वर् गिुवहिु”। 

 

नमनर् : २०७३/१२/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचार् वर्कास सब–नडनभजि कार्ावलर्, डोल्पा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नसलबन्दी बोलपत्रबाट पिव आएका २ र्टा ि ई नबनडङबाट पिव आएका ५ र्टा गरि जम्मा ७ र्टा 
बोलपत्रहरु मध्रे् ई नबनडङबाट पिव आएका बोलपत्रदार्ाहरुको कबोल अांक नसलबन्दी बोलपत्रको 
कबोल अांक भन्दा कम भएको र्ि सार् ददि नभत्र सक्कल कागजार्हरु पेश गिुव पिेमा पेश 
िगिेकोले अब के गिे ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र सूचिा र्था बोलपत्र कागजार्मा उल्लेख भए बमोजजम गिे” । 
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नमनर् : २०७३/१२/१८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

वर्ज्ञाि र्था प्रवर्नि मन्त्रालर्, नसांहदिबाि, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सेर्ा किािमा िहेका र्ोवकएका कमवचािीहरुबाट खरिदको सांर्ोजक भई सो कार्व गिव नमल्छ र्ा 
नमल्दैि ?  

िार् पिामशव : 

“सेर्ा किािमा िहेका कमवचािीहरुलाई खरिदको सांर्ोजकको जजम्मेर्ािी ददि उपर्कु्त िहिुे” । 

नमनर् : २०७३/१२/१९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पर्वटि वर्भाग, काठमाडौं ।  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

जलकेुिी निमावर् सेर्ाले पेश गिेको बोलपत्र वकर्ाबको Letter of Bid पािा िां.४२ को बुाँदा िां. d 
को Discount Offered भने्न शीर्वकको पछाडी 9.01% in all items उल्लेख गिेको पार्एको 
र्ि BOQ मा कुिै उल्लेख गिेको िपार्एको र्था बोलपत्रदार्ाको लेटि ्र्ाडमा लेखी पेश गिेको 
समेर् िपार्एकोले सो पािा िां. ४२ मा उल्लेख गिेको आिािमा सो बोलपत्रदार्ाले कबोल गिेको 
ठेक्का िकममा Discount गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १४(४) बमोजजम गिे”   

नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, पर्वर् । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ठेक्का सम्झौर्ा गदाव, निमावर् व्र्र्सार्ीले लागर् अिमुाि भन्दा घटीमा बोलपत्र पेश गिेकाले, 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली सांशोिि बमोजजम ५ प्रनर्शर् भन्दा थप कार्व सम्पन्न जमािर् माग 
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गिी सम्झौर्ा गरिएकोमा, हाल निमावर् व्र्र्सार्ीले ५ प्रनर्शर्लाई र्थार्र् िाखी, सो भन्दा थप पेश 
भएको कार्व सम्पन्न जमािर् फुकुर्ा गिी पाउाँ भिी र्स कार्ावलर्मा निरे्दि ददएकोमा थप कार्व 
सम्पन्न जमािर् फुकुर्ा गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा १३ को उपदफा (२) (ढ १) अिसुाि बोलपत्रदार्ाले 
लागर् अिमुाि भन्दा १५ (पन्र) प्रनर्शर् सम्म कम अांक कबलु गिेमा कबलु अांकको ५ प्रनर्शर् 
ि लागर् अिमुािको १५ प्रनर्शर् भन्दा बढी घटेि कबलु गिेको अर्स्थामा १५ प्रनर्शर् भन्दा 
जनर् िकमले घटी कबलु गिेको छ सोको ५० प्रनर्शर् हिु आउिे िकम कबलु अांकको ५ 
प्रनर्शर्मा थप गरि कार्व सम्पादि जमािर् िाख्नपुिे व्र्र्स्था उल्लेख भएबाट कार्व सम्पादि 
जमािर् िकम एवककृर् रुपमा िाख्न ुपिे स्पष्ट छ । र्सवथ कार्वसम्पादि जमािर् िकमलाई त्रटृी 
सच्र्ाउिे अर्नि समा्त िभएसम्म टुिाएि फुकुर्ा गिव उपर्कु्त िहिुे । 

नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जल उत्पन्न प्रकोप व्र्र्स्थापि नडनभजि कार्ावलर् िां.२०,  बााँके । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्र वकर्ाबको Section I (ITB) को दफा २१ मा Letter of Bid "Mandatory" भनिएको र्ि 
बोलपत्रको मूल्र्ािि गदाव Letter of Bid पािा पूर्वरुपमा िभरिएको देजखएकोले र्सथव Letter of Bid 
लाई Mandatory माने्न वक िमाने्न ि उक्त बोलपत्रलाई सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही माने्न वक िमाने्न ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५९ (४) (छ) मा बोलपत्र खोली मचुलु्का र्र्ाि 
गदाव समेर् बोलपत्र फािाम (लेटि अफ नबड) ि मूल्र् सूची (प्रार्स सेड्यलु) मा बोलपत्रदार्ा र्ा 
निजको प्रनर्निनिको हस्र्ाक्षि भए र्ा िभएको उल्लेख गिुवपिे प्रार्िाि िहेको हुाँदा उक्त वर्र्र् 
बोलपत्र मूल्र्ाििमा समेर् हेिी प्रभार्ग्राही भए िभएको एवकि गिव उपर्कु्त हिु”े । 
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नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

मत्स्र् अिसुन्िाि केन्र, कास्की । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

चौवकदाि घि निमावर्को लानग नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि गदाव नर्ि र्टा मात्र नसलबन्दी 
दिभाउपत्र प्रस्र्ार् नििावरिर् नमनर्मा पेश भई दिभाउ खोनलदा एक र्टा दिभाउपत्रमा प्रस्र्ार्को 
सही ि छाप िभएको र्था दिभाउपत्र जमािर् पनि अन्र् कार्ावलर्को िाममा भै फिक भएकोले सो 
प्रस्र्ार् मूल्र्ाििमा समारे्श गिव नमल्िे र्ा िनमल्ि े साथै िनमल्िे भए बााँकी २ र्टा प्रस्र्ार्लाई 
आिाि मािी निमावर् प्रकृर्ा बढाउि मिानसर् हिु ेर्ा िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिी 
एवकि गिे दावर्त्र् सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा सोही अिसुाि एवकि गिे” । 

नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

भनूमगर् जल नसांचार् वर्कास नडनभजि, सलावही । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

(१) प्रथम पटक प्रकाजशर् सूचिा बमोजजम पेश हिु आएको दिभाउपत्रको दोश्रो पटक पनि 
नििन्र्िर्ा पाउिे र्ा उक्त दिभाउपत्रदार्ाले िर्ााँ खरिद गरि पिुिः पेश गिुवपिे ?  

(२) पेश हिु आएको दिभाउपत्रले नििन्र्िर्ा पाएमा बैंक जमािी पत्रको थप गिुवपिे समर् नसमा 
सम्बन्िमा के गिे ?  

(३) प्रथम पटक प्रकाजशर् सूचिा बमोजजम पेश हिु आएको दिभाउपत्र दोश्रो पटक नििन्र्िर्ा ददि े
अर्स्था िभएमा दिभाउपत्रदार्ाले सक्कल बैंक जमािीपत्र माग गिव आएमा उपलब्ि गिाउि नमल्ि े
र्ा िनमल्िे ?  
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िार् पिामशव : 

“नसलबन्दी दिभाउपत्र आव्हाि भएकोमा पवहलो पटक आर्श्र्क सांख्र्ा िपगेु उक्त प्रकृर्ा िद्द गिी 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८४ (३ क) बमोजजम िर्ााँ रुपमा सूचिा 
प्रकाजशर् गिे” । 

नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

श्री िेपाली सेिा, जङ्गी अड्डा, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि ि निर्मार्लीमा भएका कनर्पर् प्रार्िािहरुमा िाशि खरिद सम्झौर्ाको 
अन्त्र् हिुभुन्दा अजघ ि अन्त्र् भएपिार् गिुवपिे भकु्तािी एर्ां हजाविा असलु उपि सम्बन्िमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था िभएको कािर् वद्ध वर्िा पिेकोले ।  

िार् पिामशव : 

(क)  चेक भकू्तािीको वर्र्र्मा र्स कार्ावलर्बाट िार् उल्लेख गरि िाख्न िपिे । 

(ख) भकु्तािीमा म.ुअ.कि थप गिे, िगिे वर्र्र्मा आन्र्रिक िाजस्र् वर्भागसाँग समन्र्र् गिव 
उपर्कु्त हिुे । 

(ग) कार्व सम्पादि जमािर्बाट असलु गिव नमल्ि,े िनमल्िे वर्र्र्मा सार्वजनिक खरिद ऐि निर्ममा 
सम्झौर्ा िद्द भईसकेपनछ दावर्त्र्को व्र्र्स्थापि गिे वर्र्र्मा उल्लेख भए अिसुाि कार्ावन्र्र्ि 
गिव उपर्कु्त हिुे । 

(घ) हजविा र्ापर् असलु उपि भए पनछ िाजस्र् दाजखला गिव नमल्ि,े िनमल्िे वर्र्र्मा महालेखा 
निर्न्त्रक कार्ावलर्सांग समन्र्र् गिव उपर्कु्त हिु े। 

(ङ)  म.ुअ.कि थप गिे, िगिे सम्बन्िमा आन्र्रिक िाजस्र् वर्भागमा समन्र्र् गिव उपर्कु्त हिुे । 

(च)  भकु्तािीमा ििौटी कट्टी गिे, िगिे वर्र्र्मा सम्झौर्ामा उल्लेख भए अिसुाि गिव उपर्कु्त हिुे  
(छ) कार्व सम्पादि जमािर् अलग अलग िभई एवककृर् रुपमा िाजखि े हुाँदा सोही अिसुाि 

कार्ावन्र्र्ि हिुे । 
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नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

खाद्य प्रवर्नि र्था गरु् निर्न्त्रर् वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

(क) गरु्स्र्ि ि लागर् वर्नि अिसुाि पिामशव सेर्ा खरिदको लानग सबैभन्दा बढी अांक प्रा्त गिे 
प्रस्र्ार्दार्ाहरुसाँग सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ३७ (१) अिसुाि र्ार्ाव गदाव 
आनथवक प्रस्र्ार्मा उल्लेख गिे बमोजजम पेशावर्दहरुको पारिश्रनमक सम्बन्िमा र्ार्ाव गिी 
बजेट नसमा नभत्र कार्व गिेगिी प्रस्र्ार् छिौट गिव सवकिे र्ा िसवकिे ? (ख) र्ानलम 
लगार्र्का खचवहरु सोिभिाव हिुे प्रकृनर्का खचवहरुमा पछव र्ा पदैि ?  

िार् पिामशव : 

“(क) को सम्बन्िमा पेशावर्दको पारिश्रनमक सम्बन्िमा र्ार्ाव हिु सवकि”े । 

“(ख) को सम्बन्िमा TOR मा जे उल्लेख गरिएको छ सोवह अिसुाि गिे” । 

नमनर् : २०७३/१२/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

गरिबी निर्ािर् कोर्, र्ाहाचल, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कुिै फमवले Sub Consultant िाजख प्रस्र्ार्िा पेश गिेको सम्बन्िमा प्रस्र्ार्िा पेश गिे 
फमव/सांस्थाको सट्टा Sub Consultant को मूल्र् अनभर्ृवद्ध  कि वर्जक प्रर्ोग गिी भकु्तािी गिे गिी 
सेर्ा खरिद गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

 “(१) वर्श्व बैंकको खरिद निदेजशका अिसुाि हिुे खरिदमा सोही अिसुाि गिे” 

“(२)  दार् ृनिकार्को निदेजशकामा उल्लेख िभएका कुिाहरु निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८७क 
बमोजजम हिु”े 
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नमनर् : २०७३/१२/२१ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

खािेपािी र्था सिसफार् नडनभजि कार्ावलर्, जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Bid Bond Verification मा वढलार् भएकोले र्स कार्ावलर्बाट Tender IFB NO. 
WSSDO/Chitwan/CFWSSP/02/073/074 का सबै Contractor को Technical Proposal खोल्ि 
िसवकएको हुाँदा र्स प्रकृनर्को त्रवुट भएको अर्स्थामा के गिे?  

िार् पिामशव : 

æe-Gp System बाट बोलपत्र दाजखला गिे िममा बोलपत्रदार्ाले बोलपत्र जमािर् जािी गिे बैंक 
गलर् छिौट गदाव गल्र्ी गिेको कािर् मचुलु्कामा बोलपत्र जमािर् पत्र जािी गिे बैंक भन्दा फिक 
बैंक उल्लेख भएको देजखन्छ । र्स प्रकाि सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ाले] e-Gp System मा Bid 

Submission को सही प्रकृर्ा अपिाएको िदेजखएकोले निजको बोलपत्र मूल्र्ाििमा समारे्श गिव 
िनमल्ि”े ।  

नमनर् : २०७३/१२/२१ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

प्रहिी प्रिाि कार्ावलर्, िक्साल काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नबगर् द्ध न्दमा िेपाल प्रहिीको क्षर्ी भएका सांिचिाहरु पिु: निमार्व गिे िममा रे्स्रो चिर् अन्र्गवर् 
र्लाका प्रहिी कार्ावलर् नसांगटी दोलखा ि प्रहिी चौकी डााँडााँगाउाँ िसरु्ामा जजमावर् भई िहेको 
अर्स्थामा नमनर् २०७२ साल बैशाख १२ गरे्को नबिाशकािी भकुम्प ि ऐ. २९ गरे् आएको 
शजक्तशाली पिाकम्पिबाट पूर्व रुपमा क्षर्ी ग्रस्र् हिु गएको ि सो निमार्व गिे निमार्व व्र्र्सार्ी 
शृ्रांखला/एल.आई.के. जे.नभ.ले भकूम्प जाि ुपूर्व भए गिेका कामको मलु्र्ािि गिी भकु्तािी पाउाँ भनि 
सम्बन्िीर् जजल्ला प्रहिी कार्ावलर्हरुमा निरे्दि ददएकोले निज निमार्व व्र्र्सार्ीले गिेको कामको 
मलु्र्ािि गिी भकु्तिी ददि नमल्छ नमल्दैि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को पजच्छेद–७ मा स्पष्ट व्र्बस्था भएकोले सोही बमोजजम गिे ।” 
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नमनर् : २०७३/१२/२२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नत्रभरु्ि वर्श्ववर्द्यालर्, जशक्षर् अस्पर्ाल, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

Hospital Information Management System Software निमावर्का लानग प्रथम पटक सूचिा प्रकाजशर् 
गदाव र्ीि र्टा आशर्पत्रदार्ाले भाग नलएकोमा र्ीमध्रे् एउटा आशर्पत्रदार्ा Need Assessment 

गिी DPR र्र्ाि गिव समेर् भाग नलएकोमा स्र्ाथव बााँजझि ेकाम िहिे हुाँदा बााँकी दईुर्टा मात्र िहाँदा 
पिु EOI माग गरिएकोमा पवहलो पटक भाग नलएकोले पिुिः भाग नलि िपिे भनि निरे्दि ददएको 
अर्स्थामा समारे्श गिव नमल्िे, िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ७० (७) बमोजजम सूचिा बमोजजम आशर्पत्र पेश 
िगिे ख्र्ानर् प्रा्त पिामशवदार्ासाँग सम्पकव  गिी निजको िाम सांजक्ष्त सूजचमा समारे्श गिव सवकि े
प्रार्िाि कार्ावन्र्र्ि गिे िगिे वर्र्र् सार्वजनिक निकार् आफैले एवकि गिव उपर्कु्त हिुे” । 

नमनर् : २०७३/१२/२२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नभमद्त  िगिपानलका, कञ्चिपिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ (३) (क) ि (ख) बमोजजम बोलपत्रको पूर्वर्ाको 
परिक्षर् र्था दफा २४ बमोजजम कािर्ाही िहिु ेबोलपत्र बाहेक अन्र् बोलपत्रहरुको ऐिको दफा 
२५ बमोजजम बोलपत्र मूल्र्ािि गिव नमल्िे र्ा िनमल्ि ेएर्ां ऐिको दफा २६ (२) लाग ुगिव नमल्िे 
र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र खोल्िे िममा बोलपत्रदार्ाको प्रनर्निनिले एउटा बोलपत्र खोसी लगेको देजखएकोले उक्त 
ठेक्का िद्द गिे ि सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६२ (२) (घ) को आचिर् वर्पिीर् कार्व 
गिे बोलपत्रदार्ाले ऐिको दफा ६३ (१) (क) बमोजजम कालोसूजचमा िाख्न ेप्रकृर्ा अगानड बढाउि े
साथै बोलपत्र खोल्िे िममा पर्ाव्त सिुक्षा ि सर्वकर्ा अपिाउि िसकेको ि आफ्िो जजम्मेर्ािी पिुा 
िगिेको देजखएकोले आर्श्र्क छािर्ीि गिव सम्बजन्िर् मन्त्रालर्लाई लेजख पठाउि”े । 
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नमनर् : २०७३/१२/२२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल र्न्टिमोडल र्ार्ार्ार् वर्कास सनमनर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सनमनर्ले कञ्चिपिु जजल्लाको दोिािा चााँदिी के्षत्रमा सखु्खा र्न्दिगाह निमावर् गिव पिामशव सेर्ाका 
लानग EOI गिी RFP मागेकोमा मूल्र्ािि गदाव व्र्र्सार् दर्ाव र्जाजर्पत्र बािेमा वद्ध वर्िा भएको ।  

िार् पिामशव : 

 “सार्वजनिक खरिद निर्ामार्ली, २०६४ को निर्म ४० (२)(ख) अिसुाि व्र्र्सार्ी दर्ाव 
र्जाजर्पत्र आर्श्र्क भए कामको प्रकृनर् अिसुाि सो काम गिव प्रचनलर् कािूि बमोजजम 
र्जाजर्पत्र आर्श्र्क पिे िपिे र्हााँ कार्ावलर्बाटै एवकि गिे”  । 

नमनर् : २०७३/१२/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िा्ती उप–क्षेत्रीर् अस्पर्ाल, वर्कास सनमनर्, दाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५३ (१) मा बोलपत्र जमािर् िकम िगदै र्ा र्ाजर्ज्र् बैंकले 
जािी गिेको सो िकम बिाबिको बोलपत्र जमािर् भनि उल्लेख भएका छााँर्ाप्रनर् र्ा सक्कलप्रनर् भनि 
वकटाि िभएकोले बोलपत्र परिक्षर् गिव वद्ध वर्िा भएको ।  

िार् पिामशव : 

“र्स कार्ावलर्बाट जािी गरिएको Standard Bid Document Procurement of Works (NCB) 2017 को 
Instructions to Bidders को ITB 19.1 मा सो सम्बन्िमा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले सोही बमोजजम 
गिुवहिु” 
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नमनर् : २०७३/१२/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

वर्शेर् आनथवक के्षत्र वर्कास सनमनर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सनमनर्साँग पिामशव कार्वको लानग सम्झौर्ा गिेका पिामशवदार्ाहरुले सो र्न्सोिेन्स सम्बन्िमा कुिै 
पनि नबमा सांस्थाले प्रकृर्ा बािे ठोस निर्वर् ददि िसकेको भनि निरे्दि पेश गिेकोले पेशागर् 
दावर्त्र् नबमाको प्रकृर्ा बािे । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८१ बमोजजम पेशागर् दावर्त्र् नबमा सम्बन्िी 
व्र्र्स्था भए बमोजजम नबमा गिाउिे ि उक्त नबमा वर्िा कम्पिीहरु माफव र् गिाउि सवकि”े । 

नमनर् : २०७३/१२/२४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रहिी कार्ावलर्,  पसाव । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ठेक्का सम्झौर्ा िद्द गरि िर्ााँ ठेक्का व्र्र्स्थापि माफव र् समेर् निमावर् कार्व सम्पन्न गिव सवकि ेअर्स्था 
ििहेकोले सो निमावर् व्र्र्सार्ीलाई के–केस्र्ा कािर्ाही प्रकृर्ा अगानड बढाउि सवकन्छ ?  

िार् पिामशव : 

“खरिद सम्झौर्ा र्था सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को परिच्छेद–७ मा व्र्र्स्था भए बमोजजम 
गिे”  । 

नमनर् : २०७३/१२/२८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पशपुनर् के्षत्र वर्कास कोर्,  काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

महालेखा निर्न्त्रक कार्ावलर्, कुमािीचोक र्था केन्रीर् र्हनसल कार्ावलर्को सूचिालाई आिाि नलई 
िेपाल सिकािलाई नर्िव बझुाउि र्ााँकी र्क्र्ौर्ा देजखएको भनि िाम/पाथफाईण्डि जे.नभ.बाट 
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र्ोग्र्र्ा ठहि गिी छिौट दार्ी गदै उजिुी पिव आएकोले र्स सम्बन्िमा दार्ी उजिु लाग्िे/िलाग्ि े
के हो ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र कागजार्मा उल्लेख भएको बोलपत्रदार्ाको ग्राहर्र्ाको आिाि बमोजजम गिुव हिु” । 

नमनर् : २०७४/०१/०३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचाई र्था जलश्रोर् व्र्र्स्थापि आर्ोजिा,  लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ३५ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म 
८० मा आनथवक प्रस्र्ार् मूल्र्ािि गिे सम्बन्िी प्रार्िाि भएर्ा आनथवक प्रस्र्ार्, प्रावर्निक प्रस्र्ार् ि 
Terms of reference साँग र्ालमेल िनमलेमा के गिे भने्न उल्लेख िगिेकोले आनथवक प्रस्र्ार् 
मूल्र्ािि गिे िममा वद्ध वर्िा उत्पन्न भएको । 

िार् पिामशव : 

“त्र्हााँ च.िां.२५०, नमनर् २०७३।१०।१२ गरे्को पत्रबाट Impact Study of integrated crop & 

water management program of IW/2/Np कार्वको लागी पेश भएका आसर् पत्र दार्ाहरुको प्रस्र्ार् 
सम्बन्िमा िार् माग भएकोमा काििु बमोजजम त्र्हाबाटै निर्र्व हिुपुिे देजखएको” 

नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल खािेपािी सांस्थाि, शाखा कार्ावलर्, बटुर्ल  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्मा दर्ाव भएको पाईप लार्ि वर्स्र्ाि कार्वको जशलबन्दी दिभाउपत्र मचुलु्का भै मूल्र्ािि 
गिे िममा निमावर् व्र्र्सार्ीद्ध ािा BOQ मा दििेट अांक ि अक्षिमा उल्लेख गिेको जम्मा िकम ि 
VAT िकमको महल खाली िाखेको हुाँदा मूल्र्ािि गिव पेश भएका दििेट VAT (१३%) सवहर्को 
माने्न हो र्ा भ्र्ाट बाहेकको हो ?  
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िार् पिामशव : 

“बोलपत्र कागजार् र्र्ाि गदाव BOQ मा जिु वकनसमले दििेट भिे गिी र्र्ाि गरिएको सोही 
बमोजजम िै र्हााँ सांस्थािबाटै निर्वर् हिु” । 

नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

आर्रेु्द वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्रदार्ाको र्ोग्र्र्ा सम्बन्िमा बोलपत्र आव्हािको सूचिामा बोलपत्र खरिदको लानग लर्िी 
व्र्र्स्था वर्भागमा थोक कािोर्ाि अिमुनर् प्रा्त हिुपुोमा खरिद गदाव थोक ईजाजर् प्रा्त भएको ि 
बोलपत्र दर्ाव गिव पूर्व थोकबाट खरुामा परिर्र् भएको बोलपत्र मूल्र्ाििमा फमव समारे्श हिुे र्ा 
िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ को बमोजजम र्हााँ वर्भागबाटै पिीक्षर् हिु” । 

नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कमलामाई िगिपानलका,  नसन्िलुी । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २७ (५) मा (३) को अर्निनभत्र कार्व सम्पादि दाजखला 
गिी बोलपत्रदार्ा सम्झौर्ा गिव िआएमा निजको बोलपत्रको जमािर् िकम जफर् गिी सो भन्दा 
लगरै् पनछको अको न्रू्िर्म मूल्र्ाविर् सािभरू्रुपमा प्रभार्ग्राही बोलपत्रदार्ाको बोलपत्र स्र्ीकृर् 
गिी खरिद सम्झौर्ा गिुवपिेछ भिी उल्लेख भएको अर्स्थामा निकेर् निमावर् सेर्ा, जलेश्वि ४, 

महो्त िीबाट म्र्ाद समा्त भए पिार् सम्झौर्ाको लानग निरे्दि प्रा्त भएको हुाँदा निजसाँग सम्झौर्ा 
गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  
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िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २७ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले सोही बमोजजम गिुवहिु । 
साथै काििुमा िै स्पष्ट भएको वर्र्र्लाई समर्मा कार्ावन्र्र्ि िगिी वकि िार् माग गरिएको हो 
स्पष्ट गिी पठाउि”े । 

नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् पश ुप्रजिि ्केन्र, कास्की,  

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

उक्त Map Enterpreneurs Pvt.Ltd, ले ई वर्ड गदाव छुटेको भनिएको २८ माचव २०१७ मा 
नसवटजन्स बैंक ईन्टििशेिल नल.बाट जािी गरिएको बैंक ग्र्ािेन्टी र्स केन्रको र्मेल माफव र् र्स 
कार्ावलर्मा पठाएको हदुा उक्त वर्र्र्मा  ऐि र्ा निर्मार्लीमा व्र्र्स्था िभएकोले र्सिी ई वर्ड 
गदाव छुटेको भनि पनछ प्रा्त भएको बैंक ग्र्ािेन्टी मूल्र्ािि प्रकृर्ामा समारे्श गिव हिु ेर्ा िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“र्ो वर्र्र्मा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५८ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप 
िार् ददि आर्श्र्क िभएको” । 

नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला आर्ोजिा कार्ावन्र्र्ि ईकाई, मकर्ािपिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २४ (क) बमोजजम नसलबन्दी भई िआएको बोलपत्र उपि 
कािर्ाही िहिुे भनि उल्लेख भएकोले उक्त शांकिमाली निमावर् सेर्ा प्रा.नल.को लाहाछाप वर्िा जस्टच 
लगाई बन्द गरिएको अर्स्थाको आनथवक प्रस्र्ार् खोनल खरिद कार्व अगानड बढाउि हिुे र्ा िहिुे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २(६), दफा २२,२३,२४ ि सार्वजनिक खरिद 
निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ५९ ि निर्म ३१ (ङ) मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप िार् ददि ु
िपिे” । 
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नमनर् : २०७४/०१/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, सखेुर् । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, सखेुर्को प.सां.०७३।७४, च.िां.१४४८, नमनर् २०७३।१२।११ गरे्को 
पत्रािसुाि उपिोक्त समस्र्ाका कािर् निज बोलपत्रदार्ाको बोलपत्र प्रावर्निक प्रस्र्ार्मा िै आनथवक 
प्रस्र्ार्को कुिा उल्लेख भएकोमा सािभरु्रुपमा उक्त बोलपत्रको प्रावर्निक प्रस्र्ार् प्रभार्ग्राही हिुे, 
िहिुे निर्वर्मा पगु्ि सवकएि त्र्स कािर् उक्त बोलपत्रदार्ालाई प्रभार्ग्राही मािी आनथवक प्रस्र्ार् 
खोल्िका लानग सूचिा ददिे र्ा प्रावर्निक प्रस्र्ार्मा असफल भएको जािकािीको लानग । 

िार् पिामशव : 

“प्रावर्निक मूल्र्ाििमा आर्श्र्क िपिे कागजार् समारे्श भएकै कािर्ले मात्र प्रावर्निक मूल्र्ािि 
बािा िपिे” । 

नमनर् : २०७४/०१/०७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सैिामैिा िगिपानलका,  रुपन्देही । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

१)  सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ (सांशोिि सवहर्) को दफा २३ (४) मा सार्वजनिक निकार्ले 
र्स दफा बमोजजम बोलपत्रको परिक्षर् गिे नसलनसलामा बोलपत्रदार्ासाँग आर्श्र्क 
कागजार्हरु माग गिव सक्िेछ भिी उल्लेख भएको ि सोही दफाको उपदफा ५ मा 
सार्वजनिक निकार्ले उपदफा ४ बमोजजम माग गिेको जािकािी सम्बजन्िर् बोलपत्रदार्ाले 
सार्वजनिक निकार्लाई ददि ुपिेछ ि त्र्सिी जािकािी दददा बोलपत्रको मूल्र् र्ा अन्र् सािभरू् 
कुिा परिर्र्वि र्ा हेिफेि गिव सवकिे छैि भिी उल्लेख गिेकोले उक्त बोलपत्रदार्ालाई 
प्रनर्निनिको आनिकारिर्ा सम्बन्िमा माग गिी बोलपत्रको मूल्र्ािि गिव सवकि ेहो र्ा होर्ि ?  

२)  सोही ठेक्काको दोश्रो कर्ोल गिेको बोलपत्रदार्ा ए.पी.कन्स्रक्सिको कम्पिी प्रोफार्ल बोलपत्र 
प्रस्र्ार् साथ सांलग्ि िगिेको र्ि र्सै िगिपानलकाले एकै समर्मा आव्हाि गिेको अन्र् 
बोलपत्रसाथ पेश गिेको ि उक्त प्रोफार्ल कार्ावलर्साँग िहेकोले एकै समर्मा आव्हाि 
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गरिएको बोलपत्र प्रस्र्ार्हरु मध्रे्बाट एक प्रस्र्ार्बाट अको प्रस्र्ार्को लानग मूल्र्ाििमा 
समारे्श गिव नमल्छ र्ा नमल्दैि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३, २४ र्था सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को 
निर्म ६० मा व्र्र्स्था भए बमोजजम र्हााँ कार्ावलर्बाटै पिीक्षर् हिु” । 

नमनर् : २०७४/०१/०८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सदूुिपजिम वर्कास आर्ोगको सजचर्ालर्,  डोटी । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सदूुिपजिम वर्कास आर्ोगको सजचर्ालर्बाट जजल्लाको प्राकृनर्क श्रोर् िक्सािि, वर्श्लरे्र् 
कार्विमको लानग आशर्पत्र माग गिी ४ र्टालाई सांजक्ष्त सूजचमा समारे्श गरिएको ि र्ी 
पिामशवदार्ाबाट ३० ददिको म्र्ाद ददई प्रस्र्ार् माग गरिएकोमा एक र्टा प्रस्र्ार्दार्ाबाट मात्र 
प्रस्र्ार् पेश भएकोले के गिे भने्न वद्ध वर्िा पिव गएको । 

िार् पिामशव : 

 “उपिोक्त कार्वका लानग ४ र्टा आशर्पत्र सांजक्ष्त सूजचमा दर्ाव भएको अर्स्थामा ४ र्टै 
पिामशवदार्ाबाट प्रस्र्ार् माग गिेकोमा एक र्टा मात्र प्रस्र्ार् दर्ाव हिु आउिमुा सार्वजनिक खरिद 
ऐि, २०६३ को दफा ६२ बमोजजम भए िभएको एवकि गरि र्हााँबाटै निर्वर् गिे” । 

नमनर् : २०७४/०१/०८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर्, सांखरु्ा–सभा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर् सांखरु्ासभा, खााँदर्ािी, सांखरु्ा–सभाको प.सां.०७३।७४, 

च.िां.१६४१, नमनर् २०७४।०१।०५ गरे्को पत्रािसुाि बुाँदा िां.२ मा उल्लेख भएका कागजार् e-

submission मा पेश गिेको पार्एकोले िनसद जािी गदाव उक्त कागजार् पेश िभएकोले जािी भएको 
िनसद मान्र् हिुे र्ा िहिुे ?  
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िार् पिामशव : 

“बोलपत्र कागजार् ि बोलपत्र सूचिा बमोजजम त्र्ही ांबाट टुांगो लगाउि”े । 

नमनर् : २०७४/०१/०८ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कैलाली भन्साि कार्ावलर्,  कैलाली । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्ले प्रकाजशर् गिेको सूचिा र्था सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्को रे्भसार्टमा 
िाजखएको सूचिामा उल्लेख गरिएको बैंक देजख बाहेक अन्र् बैंकबाट िाजस्र् दाजखला गरि पेश 
गरिएको रिर्पूर्वकको मािी छिौट प्रकृर्ामा समारे्श गिव नमल्िे र्ा िनमल्ि े?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र सूचिा र्था बोलपत्र कागजार्मा उल्लेख भए बमोजजम त्र्ही ांबाट टुांगो लगाउि”े । 

नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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]{ <  

िार् पिामशव : 
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 . 
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नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर्, जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

स्थानिर् स्र्ार््त  शासि ऐि अिसुाि बोलपत्र र्ापर्को दस्र्िु र्स कार्ावलर्को आन्र्रिक आर् 
खार्ामा दाजखला िभई िेपाल सिकािको केन्रीर् िाजस्र् खार्ामा दाजखला भएकोले (सूचिामा 
उल्लेख िभएको अर्स्थामा) उक्त बोलपत्रलाई सूचिाका शर्व अिकुुल अथावर् ्ग्राह्य बोलपत्र मान्न 
नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र आव्हािको सूचिा (सांशोनिर् सूचिामा समेर्) मा उल्लेख भए भन्दा अन्र् खार्ामा 
दाजखला भएको िकमलाई मान्र्र्ा ददि िनमल्ि”े । 

नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, खोटाङ । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सबै भन्दा कम कबोल गिे बोलपत्रदार्ाको बोलपत्रको मान्र् अर्नि १२० आर्श्र्क पिेमा ११९ 
ददि मात्र पगेुकोले १ ददि कम भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा 
२३(२) (ग) बमोजजम मूल्र्ाििको लानग छिौट गिव नमल्िे र्ा िनमल्ि े?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ (२) (ग) मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप िार् प्रदाि 
गिव आर्श्र्क िदेजखएको” । 
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नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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] . 

िार् पिामशव : 
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 . 

नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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]{ <  

िार् पिामशव : 

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  . 
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नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नसांचाई र्था जलश्रोर् व्र्र्स्थापि आर्ोजिा, लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ३५ ि सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म 
८० मा आनथवक प्रस्र्ार् मूल्र्ािि गिे सम्बन्िी प्रार्िाि भएर्ा आनथवक प्रस्र्ार्, प्रावर्निक प्रस्र्ार् ि 
Terms of reference साँग र्ालमेल िनमलेमा के गिे भने्न उल्लेख िगिेकोले आनथवक प्रस्र्ार् 
मूल्र्ािि गिे िममा वद्ध वर्िा उत्पन्न भएको। 

िार् पिामशव : 

“Request for Proposal उल्लेख भएका प्रस्र्ार् मूल्र्ाििका आिािहरु र्था Terms of reference 
बमोजजम र्हााँ आर्ोजिाबाटै निर्वर् हिु” । 

नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

वर्द्यरु् वर्कास वर्भाग,  काठमाडौं  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

वर्भागबाट Helicopter को सट्टा porter बाट गरिि ेढुर्ािीले िनर्जामा कुिै फिक िपािे भएकोले 
र्सलाई सािानर्िा फिकको रुपमा नलई प्रस्र्ार्लाई सािभरू्रुपमा प्रभार्ग्राही प्रस्र्ार् (बोलपत्र) 
माने्न वक सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ (२) (घ) बमोजजम कागजार् िभएको भनि 
ऐिको दफा २६ (१) (क) बमोजजम खरिद कािर्ाही िद्द गिव वद्ध वर्िा भएको। 

िार् पिामशव : 

“सामाग्री नििावरिर् समर् ि गरु्स्र्िमा पगु्िे सनुिजिर्ाको समेर् वर्श्लरे्र् गिी र्हााँ वर्भागबाटै निर्वर् 
हिु” । 
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नमनर् : २०७४/०१/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् अनभलेखालर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

निमावर्ा कम्पिीसाँग दरैु् बोलपत्रदार्ालाई आनिकारिकर्ाको पत्र ददएको हो र्ा होर्ि भने्न जािकािी 
ईमेल माफव र् माग गरिएकोमा Royal Studio Good Sales लाई पवहले आनिकारिर्ाको पत्र ददर्एको 
ि िाविर् अनभलेखालर्को हालको खरिद कार्वको लानग Royal Studio Good Sales लाई िै 
आनिकारिर्ा सनुिजिर् गरिददएको भने्न आशर्को ईमेल प्रा्त भएको र्ि उक्त ईमेलमा Shree Batuk 

Bhairav Suppliers लाई ददएको आनिकारिर्ाको वर्र्र्मा मौि िहेकोले निर्वर्मा वद्ध वर्िा भएको । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक निकार्ले बोलपत्र साथ Bidder ले उत्पादक कम्पिीबाट Manufacturer 

Authorization Letter नलिे ि पेश गिे सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म 
२५(३) मा व्र्र्स्था भएकोले सोही अिसुाि सम्बजन्िर् निकार्ले िै एवकि गिुवपिे ” । 

नमनर् : २०७४/०१/२० 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा,  क्र्ाभलिी, नसहांदिबाि  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्ोवकएको अर्नि नभत्र नबिी भएको ७ थाि बोलपत्र मध्रे् जम्मा ४ थाि बोलपत्र दर्ाव भई र्स 
क्र्ाभलिीमा गदठि खोलरु्ा सनमनर् र्था उपजस्थर् बोलपत्रदार्ा र्ा प्रनर्निनिहरुको िोहर्िमा खोलरु्ा 
गरिएकोमा खोलरु्ा भएका बोलपत्रहरुलाई मूल्र्ािि सनमनर्बाट परिक्षर् गिे िममा बोलपत्र 
आव्हािको सूचिा र्था बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा उल्लेजखर् शर्व एर्ां प्रार्िाि बमोजजम 
दािाघााँस आपूनर्वको अिभुर्पत्र पेश िगिे िकमको वहसार्ले र्लुिात्मक रुपमा अन्र्िात्मक घवट 
दििेट कबोल गिे बोलपत्रदार्ा र्ा बोलपत्र आव्हािको सूचिा र्था बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा 
उल्लेजखर् शर्व एर्ां प्रचनलर् सार्वजनिक खरिद ऐि ि निर्म अिसुाि िीर् पूर्वकको बोलपत्र पेश गिे 
िकमको वहसार्ले बढी दििेट कबोल गिे बोलपत्रदार्ाको बोलपत्र स्र्ीकृनर्को लानग नसफारिस गिे 
भने्न बािे वद्ध वर्िा भएको । 
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िार् पिामशव : 

“बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिे दावर्त्र् सार्वजनिक निकार्कै भएको हुाँदा प्रस्र्रु् िाशि खरिदको 
मूल्र्ािि सम्बन्िमा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ८९ (५) लाई दृवष्टगर् गिी 
सो अिसुाि परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिी एवकि गिव उपर्कु्त हिुे” । 

नमनर् : २०७४/०१/२१ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

पश ुवर्ज्ञाि, पश ुजचवकत्सा ि मत्स्र् वर्ज्ञाि सांकार्, डीिको कार्ावलर्, जचर्र्ि । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

केही बोलपत्रहरु र्ा एउटा मात्र बोलपत्र सािभरू् रुपमा प्रभार्ग्राही भएको कािर्ले मात्र बोलपत्र 
अस्र्ीकृर् गिव र्ा पिु बोलपत्र आव्हाि गिव सवकि े छैि भने्न उल्लेख भएको भएर्ा पनि सो 
बोलपत्रको स्र्ीकृर्ी निर्मािसुाि कृवर् र्था र्ि वर्ज्ञाि वर्श्ववर्द्यालर्बाट हिुपुिे भएकोले एउटा 
मात्र बोलपत्र प्रा्त हुाँदा सो बोलपत्र खोल्ि सवकिे हो र्ा होर्ि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २ को (ख)(२) मा परिभावर्र् सार्वजनिक निकार्हरुले 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ अनिर्ार्व रुपमा पालिा गिुवपिे हुाँदा सोही ऐिको दफा २६ मा र्स 
बािे स्पष्ट उल्लेख भएको देजखएकोले थप िार् आर्श्र्क िपिे” । 

नमनर् : २०७४/०१/२१ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल वर्द्यरु् प्रानिकिर्,प्रिाि कार्ावलर्, काठमाण्डौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िेपाल वर्द्यरु् प्रानिकिर्को हकमा पन्र प्रनर्शर्भन्दा मानथको भेरिएशि आदेश जािी गिुवपदाव 
सञ्चालक सनमनर् र्ा सांस्था प्रमखु (कार्वकािी निदेशक) मध्रे् कसले सो अनिकाि प्रर्ोग गिे हो?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ मा स्पष्ट व्र्र्स्था भएकोले थप िार् प्रदाि गरििहि ुिपिे” । 
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नमनर् : २०७४/०१/२९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाली सेिा देर्ीदल गर्,  रुकुम । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

घिेल ुर्था सािा उद्योग वर्कास सनमनर्, दैलेख मल्ल कन्स्रक्सि फमव सम्मर् ्२०४८ साउि २२ 
गरे् प्रार्भेट फमव िजजष्टि गरि प्रमार् प्रत्र प्रा्त भएकोमा उक्त कार्ावलर् बाट नमनर् 
२०५९।१०।२ को निर्वर् अिसुाि सार्वक उद्देश्र्मा िाशि सम्बन्िी ठेक्का पट्टा गिे थप गरिएको 
र्ि घिेल ुर्था सािा उद्योग वर्कास सनमनर्बाट कािोबाि थप गरिएको पत्र पेश िगिेको हुाँदा निजले 
र्ोलपत्रसाथ कािोबाि थपको पत्र पेश गिुव पिे र्ा िपिे । 

िार् पिामशव : 

“सांलग्ि कागजार्लाई दृवष्टगर् गदाव मल्ल कन्स्रक्सिको िाममा र्ोलपत्र प्रविर्ामा सहभानग भएको 
देजखएको ि बोलपत्रदार्ाले पेश गिेको आन्र्रिक िाजश्व कार्ावलर्को कि चकु्ता प्रमार् पत्र ि 
आन्र्रिक िाजस्र् वर्भागको स्थार्ी लेखा िम्बि ि मूल्र् अनभबवृद्ध  कि प्रमार् पत्रको प्रनर्नलवपमा 
मल्ल कन्स्रक्सि एण्ड स्लार्सव उल्लेख भएको सन्दभवमा र्सिी कम्पिी दर्ाव गिे, प्रमार्पत्र ददि,े 

िाम र्था उदेश्र् सांशोिि ि थप घट गिे निकार्हरुसांग र्ास्र्वर्कर्ा एवकि गिी सार्वजनिक खरिद 
ऐि २०६३ को दफा २३ ि २५ अिसुाि बोलपत्र परिक्षर् ि मूल्र्ािि गिी सार्वजनिक निकार्ले 
िै एवकि गिव उपरू्क्त हिु”े । 

नमनर् : २०७४/०२/०२ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िेपाल वर्ज्ञाि र्था प्रवर्नि प्रज्ञा प्रनर्ष्ठाि, केन्रीर् कार्ावलर्,  लनलर्पिु । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ दफा २६ (१) (ख) मा न्रू्िर्म मूल्र्ाविर् सािभरू् रुपमा 
प्रभार्ग्रावह बोलपत्रको बोलअांक लागर् अिमुाि भन्दा सािभरू् रुपमा बवढ भएमा बोलपत्र अस्र्ीकृर् 
गिुवपिे भने्न भएकोले खरिद गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“स्पष्ट भएको वर्र्र्मा थप िार् आर्श्र्क िपिे” । 
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नमनर् : २०७४/०२/०३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

e/tk'/ dxfgu/kflnsf,  lrtjg . 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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]] .  

िार् पिामशव : 

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

नमनर् : २०७४/०२/०३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

खािेपािी र्था सिसफाई नडनभजि कार्ावलर्,  झापा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर् अन्र्गवर् सांचानलर् लखिपिु सहलगािी खािेपािी र्था सिसफाई आर्ोजिा (Contract ID-

WSSDO.JHAPA 01-073-74, Tender issued on 06-03-2017 00:00) को बोलपत्र मूल्र्ािि गिे 
Self Declaration Letter, कम्पिी दर्ावको प्रमार्पत्र, निमावर् व्र्र्सार् दर्ावको र्जाजर्पत्र र्था सोको 
िर्ीकिर्, स्थािीर् लेखा िां. (PAN) दर्ाव प्रमार्पत्र लगार्र्का कागजार्हरु पेश िभएकोले 
बोलपत्रको प्रावर्निक मूल्र्ािि गिव नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ ि दफा २५ बमोजजम र्हााँ कार्ावलर्बाटै बोलपत्र 
मूल्र्ािि गिुवहिु” 
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नमनर् : २०७४/०२/१४ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

नडनभजि सडक कार्ावलर्, िरु्ाकोट । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कार्ावलर्बाट आव्हाि गरिएको एउटा बहबुवर्वर् ठेक्कामा भाग नलएका बोलपत्रदार्ाहरु मध्रे् र्ीि 
र्टा कम्पिीहरुले सांर्कु्त उपिम गिी भाग नलएको एउटा J.V. बोलपत्रदार्ाको र्ीि र्टा Partner 
हरु मध्रे् एउटा Partner (.....Construction Compnay (P).Ltd.) ले पेश गिेको Power of Attorney 

Letter को व्र्होिामा उक्त कम्पिीको र्ीि जिा Board of Director हरु मध्रे् एउटा Director लाई 
Power of Attorney ददएको देजखर्ो र्ि Power of Attorney Letter को Specimen Signature लेखेको 
ठाउाँमा र्था Bid Document को अन्र् कागजार्मा उक्त कम्पिीको अको Director ले सही गिेको 
देजखएको हिुाले उक्त लाई मान्र्र्ा ददई उक्त Power of Attorney Letter सांर्कु्त उपिमबाट भाग 
नलएको बोलपत्रदार्ालाई सािभरु्रुपमा प्रभार्ग्राही मान्न नमल्िे र्ा िनमल्िे ?   

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २३ को बोलपत्र परिक्षर्मा र्ी वर्र्र्हरु स्पष्ट िै 
िहेकोले थप िार् प्रदाि गिव आर्श्र्क िदेजखएको” 

नमनर् : २०७४/०२/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

खााँदर्ािी िगिपानलका, सङखरु्ासभा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म १२० (३) अिसुाि १ पटक उक्त आर्ोजिाको 
म्र्ाद थप भएको ि दाश्रो पटक म्र्ाद थपको लानग निमावर् व्र्र्सार्ीले निरे्दि ददएको र्ि सो 
अर्नि २०७२ सांनसि देजख २०७३ आर्ाढ २४ गरे् सम्मको म्र्ाद हिु िसकेको कािर् हाल 
भकु्तािी हिु िसकेको, हाल सम्ममा ३ जिा कार्वकािी अनिकृर् परिर्र्वि भै सकेको अर्स्थामा ि 
निमावर् व्र्र्सार्ीले आफूले गिेको कामको भकु्तािी माग दावर् गिेको सम्दभवमा हाल कार्विर् 
कार्वकािी अनिकृर्ले उक्त अर्निको म्र्ाद थप गिे ि भकु्तािी गिव कािूिर् नमल्छ र्ा नमल्दैि ?  
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िार् पिामशव : 

“म्र्ाद थप ि भकु्तािी गिे वर्र्र् सम्झौर्ासाँग सम्बजन्िर् भएको हुाँदा सम्झौर्ा अिसुाि कार्ावन्र्र्ि 
गिव थप िार् आर्श्र्क िपिे” 

नमनर् : २०७४/०२/१७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

a'6jn pk–dxfgukflnsf, a'6jn . 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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] .  

िार् पिामशव : 

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. 

 

नमनर् : २०७४/०२/२३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला प्रावर्निक कार्ावलर्, सलावही । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

नछमेवक जजल्लामा चाल ु आ.र्.मा दििेट कार्म गरिएकोमा सो दििेटलाई मध्र्िजि िाख्दै ि 
सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली २०६४ मा श्रनमकहरुको ज्र्ालाको सम्बन्िमा सांसोििमा स्पष्ट 
व्र्र्स्था िभएको समर्ािकुुल कार्व गिवमा सहजर्ाको लागी दििेट परिमाजवि गिुवपिे भएकोले । 

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६४ को निर्म १४८ (४) बमोजजम नििावरिर् दििेटको सूचिा 
सम्बजन्िर् प्रमखु जजल्ला अनिकािीले आफ्िो जजल्लानभत्रका सबै कार्ावलर्हरुमा पठाई सो को जिाउ 
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मात्र सार्वजनिक खरिद अिगुमि कार्ावलर्मा पठाउि ु पिे व्र्र्स्था भएको र्ि र्स कार्ावलर्को 
सहमनर् नलि ुपिे व्र्र्स्था िभएकोले सोही अिसुाि कार्ावन्र्र्ि गिे” । 

नमनर् : २०७४/०२/२३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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]] . 

िार् पिामशव : 

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 

नमनर् : २०७४/०२/२९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िाविर् सर्कर्ाव केन्र, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

कम््र्टुि, ल्र्ा्टप खरिद सम्बन्िी र्स केन्रबाट प्रकाजशर् सूचिामा नसलबन्दी दिभाउपत्र र्स 
केन्रमा बझुाउि ुपिेछ भिी उल्लेख भएकोमा र्स केन्रमा दिभाउपत्र खरिद एर्ां नबविको लानग 
केन्रको आनथवक प्रशासि शाखामा खरिद एर्ां नबिी खार्ा िाजखएको ि दिभाउपत्रको फािाम खरिद 
कर्ावहरुलाई नसलबन्दी दिभाउपत्र आनथवक प्रशासि शाखामा दर्ाव गिाउि मौजखक जािकािी 
गिार्एकोमा आनथवक प्रशासि शाखामा खरिद एर्ां नबवि खार्ा िाजखएको ि दिभाउपत्रको फािाम 
खरिद कर्ावहरुलाई नसलबन्दी दिभाउपत्र आनथवक प्रशासि शाखामा दर्ाव गिाउि मौजखक जािकािी 
गिार्एको सन्दभवमा ३ र्टा नसलबन्दी दिभाउपत्रहरु आनथवक प्रशासि शाखामा समर् समेर् जिाई 
दर्ाव भई दर्ाव वकर्ाब बन्द भएको ि  एउटा नसलबन्दी दिभाउपत्र मूल दर्ावमा समर् िजिाई दर्ाव 
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भएको देजखएकोले मूल दर्ाव वकर्ाबमा दर्ाव भएको नसलबन्दी दिभाउपत्रलाई रिर्पूर्वक दर्ाव भएको 
मान्न सवकि ेर्ा िसवकिे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा २२ मा बोलपत्र पेश गिे अजन्र्म नमनर् ि समर् समा्त 
भएको लगरै् सोवह ददि बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्मा उजल्लजखर् समर् ि स्थािमा सार्वजनिक 
निकार्ले र्ोवकए बमोजजम बोलपत्र खोल्ि ुपिे स्पष्ट उल्लेख भएको हुाँदा सो भन्दा वर्पिीर् हिुे गिी 
अन्र् ददि बोलपत्र खोल्ि सक्िे व्र्र्स्था िदेजखएको ि र्स प्रकािको जस्थर्ी दोहोरिि िददिे र्फव  
पनि सजकर्ा आर्श्र्क देजखएको” । 

नमनर् : २०७४/०२/२९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

सखुीपिु िगि कार्वपानलकाको कार्ावलर्, नसिाहा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

E-Bidding माफव र् बोलपत्र पेश गदाव समग्र Bidding Document पेश गिुवपिे र्ा BOQ मात्र पेश 
गदाव हिुे भने्न वर्र्र्मा र्वकि हिु िसवकएको । 

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र प्रकृर्ामा सहभानग भएपनछ प्रकृर्ा िटुवङ्गए सम्म, त्र्समा आर्द्ध  िवह िहिपुिे जजम्मेर्ािी ि 
दावर्त्र् बोलपत्रदार्ाको पनि िहन्छ र्सथव कार्ावलर्ले माग गिेको कागजार् पेश िगिुव भिकेो 
सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६२ अिसुाि बोलपत्रदार्ा र्ा प्रस्र्ार्दार्ाको आचिर् 
वर्पिीर् कार्व हिुे स्मिर् गिाउाँदै अजन्र्म पटक निजिर् समर् अर्नि र्ोकेि Hard Copy माग गिे 
र्त्पिार् पनि प्रा्त िभए आर्श्र्क कािर्ाही गिव उपर्कु्त हिु”े 

नमनर् : २०७४/०२/२९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

कृवर् वर्कास बैंक नलनमटेड, मखु्र् कार्ावलर्, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

र्स कार्ावलर्बाट बोलपत्रदार्ा िाजेन्र–के.एस.जे.नभ. ििगडी–२ कैलालीको Specific Construction 

Experience िपगु भएको जािकािी ददएकोमा त्र्स जे.नभ.फमवले पिु पत्र लेजख िेपालको प्रचनलर् 
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सार्वजनिक खरिद ऐि र्था वर्निर्मार्ली मरु्ावर्क सांर्कु्त उपिमको हकमा अिभुर् गर्िा गदाव 
जे.नभ.पाटवििको जे.नभ. Aggrement को शेर्िको आिािमा िभै प्रत्रे्क जे.नभ.पाटवििको 
जे.नभ.शरे्ि जनर्सकैु भए पनि कार्व अिभुर् पूिै गर्िा हिुे प्रष्ट व्र्र्स्था भएको भने्न जजवकि 
िहेकोमा िेपालको प्रचनलर् सार्वजनिक खरिद ऐि र्था वर्निर्मार्लीमा त्र्स्र्ो व्र्र्स्था िहेको 
िदेजखएको। 

िार् पिामशव : 

१)  उक्त बोलपत्रको बोलपत्र सम्बन्िी कागजार्  (Bidding Document) र्स कार्ावलर्बाट जािी 
गरिएको Standard Bidding Document बमोजजम ििहेकोले सो सम्बन्िमा र्स कार्ावलर्बाट 
िार् प्रदाि गिव िसवकिे । 

२) बोलपत्र सम्बन्िी कागजार् र्र्ाि गदाव सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ र्था Standard 

Bidding Document बमोजजम गिव ध्र्ाि आकर्वर् गिार्न्छ । 

नमनर् : २०७४/०२/२९ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

के्षत्रीर् अिगुमि र्था सपुिीरे्क्षर् कार्ावलर्, पोखिा । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्रदार्ाले e-GPII प्रकृर्ामा अन्र् कागजार्हरुसाँगै पेश गिेको Bid Bond Gurantee दठक 
देजखएको अर्स्थामा सम्बजन्िर् बैंक र्ा कार्ावलर् स्र्र्ांद्ध ािा बैंक ग्र्ािेन्टी दठक/बेठीक प्रमाजर्र् 
गिी पिुिः अगानड बढि ेव्र्र्स्था हिु सक्िे र्ा िसक्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बैंक ग्र्ािेन्टी सम्बन्िी वर्र्िर् गलर् प्रर्ृष्टी गिेको कािर्बाट सम्बजन्िर् बैंकले Bank Gurantee 

Verification गिव अस्र्ीकृर् गरिसकेको अर्स्था देजखएकोले थप िार् आर्श्र्क िपिे” । 



jflif{s k|ltj]bg÷158 
 

नमनर् : २०७४/०३/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

जजल्ला समन्र्र् सनमनर्को कार्ावलर्, रुपन्देही  । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

िार्माझी जगदम्बा ििनसांह सांर्कु्त उपिम जे.नभ.लाई कालोसूजचमा िाख्न िनमल्ि े भनि सम्मानिर् 
सर्ोच्च अदालर्मा वर्चािानििमा िहेकोले कालोसूजचमा िहेको मान्न िहिु े हुाँदा िार्माझी/प्रददप 
जे.नभ.ले खरिद कार्व गिे हक छ भिी निरे्दि पेश गिेकोले निजको निरे्दि उत्प्ररे्र् अदालर्को 
अर्हेलिामा हुाँदै सम्मको सजार् र्था कािर्ाही गरि पाउाँ भनि सर्ोच्च अदालर्मा पठाएको निरे्दि 
पत्र, ०७३-AP-०४३८ सर्ोच्च अदालर्को अर्हेलिमा मदु्दाको फोटोकपीहरु र्सै साथ सांलग्ि गिी 
पठार्एको व्र्होिा अििुोि भिी र्स परिप्रके्ष्र्मा िार्माझी/प्रददप जे.नभ.साँग सम्झौर्ा गिी खरिद 
कार्व अगानड बढाउि वद्ध वर्िा उत्पन्न भएकोले सम्झौर्ा गिव नमल्ि ेर्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद ऐि, २०६३ को दफा ६३ बमोजजम कालोसूजचमा िहेका फमवको वर्र्िर् र्स 
कार्ावलर्को website मा िहेको र्था सम्मानिर् सर्ोच्च अदालर्ले ददएको आदेशको व्र्ाख्र्ा र्स 
कार्ावलर्बाट हिु िसक्ि”े । 

नमनर् : २०७४/०३/०५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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] <  
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िार् पिामशव : 
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 

 

नमनर् : २०७४/०३/०७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

;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]] . 

िार् पिामशव : 

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 .  
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नमनर् : २०७४/०३/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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] <  

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

afwf gkg]{Æ . 

नमनर् : २०७४/०३/१३ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 
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]] . 

िार् पिामशव : 

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  
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नमनर् : २०७४/०३/१५ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

िापी वर्भाग, काठमाडौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

बोलपत्रबाट आपूनर्व भएको Image Data सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ११५ 
बमोजजम नििीक्षर् गदाव सनमनर्ले एक पटक नििीक्षर् गिी प्रनर्रे्दि पेश गिी सकेको वर्र्र्मा पिुिः 
नििीक्षर् गिवका लानग कािूिमा स्पष्ट व्र्र्स्था िभएकोले नििीक्षर् गिे सनमनर्ले पिुिः नििीक्षर् गिव 
नमल्िे हो र्ा होर्ि ?  

िार् पिामशव : 

“सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म ११५ मा मालसामािको नििीक्षर् र्ा पिीक्षर् 
सम्बन्िमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुाँदा सोवह अिसुाि सार्वजनिक निकार्ले िै एवकि गिव उपर्कु्त हिु”े  

नमनर् : २०७४/०३/२६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

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

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

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 
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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]< 

िार् पिामशव : 
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  

 

नमनर् : २०७४/०३/२६ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

jL=kL=sf]O/fnf :jf:Yo lj1fg k|lti7fg, w/fg . 
िार् माग गरिएको नबर्र् : 
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] <  

िार् पिामशव : 

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  

नमनर् : २०७४/३/२७ 

िार् पिामशव माग गिे निकार् : 

चलजचत्र वर्कास बोडव, काठमाण्डौं । 

िार् माग गरिएको नबर्र् : 

ऐिमा आपूनर्व गरििे मालसामाि बोलपत्रदार्ा आफैले िबिाउिे र्ा उत्पादि िगिे भएमा त्र्स्र्ो 
मालसामािको उत्पादकले बोलपत्रको लानग प्रस्र्ार् पेश गिे, मालसामाि आपूनर्व गिे ि जडाि गिे 
सम्बन्िी अनिकाि आफूलाई एक लौटीरुपमा रिर् परु्वक प्रदाि गिेको कुिा प्रमाजर्र् गिै कागजार् 
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बोलपत्रदार्ाले पेश गिुव पिेछ” भने्न उल्लेख गिेको र्ि आनिकारिक वर्िेर्ाबाट ददएको 
Mal(Manufacture Authorization Letter) मान्र्र्ा ददि नमल्िे र्ा िनमल्िे ?  

िार् पिामशव : 

“बोलपत्र कागजार्मा बोलपत्र साथ Manufacture Authorization Letter पेश गिुव पिे उल्लेख भएको 
अर्स्थामा सार्वजनिक खरिद निर्मार्ली, २०६४ को निर्म २५ (३) आकजशवर् हिुे भएकोले थप 
िार् आर्श्र्क िपिे” । 



jflif{s k|ltj]bg÷164 
 

अिसूुची ७ 

कालोसूची सम्बन्िी वर्र्िर्: 

Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status: 

श्री Commodity First  

2017-07-12 2018-07-11 Goods Active 

श्री Liberty International Traiding  

2017-07-12 2018-07-11 Goods Active 

श्री देिना�ा ण/ खाम्पाच ेजे.श . 

2017-07-12 2018-07-11 Civil 
Works 

Suspend 

श्री   किी� /न� शस ं / का ापानी 
जे.श . 

2017-07-12 2018-07-11 Civil 
Works 

Suspend 

श्री Constructora Sanjose S.A.  

2017-07-12 2019-07-11 Other 
Services 

Active 

श्री ब् ा ुत क शस ा  टे्रडसा 2017-05-04 2020-05-03 Goods Active 

श्री टौद  कन््ट्रक्सन  

2017-05-04 2020-05-03 Civil 
Works 

Active 

श्री सु ा एण्ड सन्स /खानी 
/पुष्पाञ्ज ी जे. ी 

2017-05-04 2018-05-03 Civil 
Works 

Suspend 

श्री जेनेटटक टे्रडडगं  ा.श . 

2017-05-04 2020-05-03 Other 
Services 

Active 

श्री M/S Worldwide Concern 

Limited  

2017-05-04 2019-05-03 Other 
Services 

Active 

श्री M/S Crown Nepal Enterprises 

P.Ltd.  

2017-05-04 2019-05-03 Other 
Services 

Active 

श्री क् ान ास  ेस  ा. ी. 

2017-03-27 2018-03-26 Other 
Services 

Active 

श्री ग खाा कन््ट्रक्सन  ा. ी. 

2017-03-27 2020-03-26 Civil 
Works 

Active 

http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=282
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=281
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=280
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=279
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=279
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=278
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=277
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=276
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=275
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=275
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=274
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=273
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=273
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=272
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=272
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=271
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=270
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Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status: 

श्री ज  ओ   न ााण सेिा  

2017-03-27 2019-03-26 Civil 
Works 

Active 

श्री सा घा�ी  ेडी ेल्  कन्सना  2017-03-27 2020-03-26 Goods Active 

श्री साठीबा�ी जन�  ओ �टेक 
बबजनेि  

2017-03-27 2020-03-26 Goods Active 

श्री टौद  कन््ट्रक्सन  

2017-03-27 2020-03-26 Civil 
Works 

Active 

श्री ए.वप. सप् ा ेसा 2017-03-27 2020-03-26 Civil 
Works 

Active 

श्री बब.टी./ सन्न्जब एण्ड ब्रदसा 
जे.श . 

2017-03-22 2020-03-21 Civil 
Works 

Suspend 

श्री सन्न्जब एण्ड ब्रदसा कन््ट्रक्सन 
 ा. ी. 

2017-03-22 2020-03-21 Civil 
Works 

Suspend 

श्री श्रीपिु नबल्डसव प्रा.नल  

2017-02-17 2018-02-16 Civil 
Works 

Suspend 

श्री हाई टेक पार्ोनिर्ि ग्लोबल ई-
गेटरे् जे.नभ  

2017-02-17 2019-02-16 Civil 
Works 

Active 

श्री िार्माझी / जगदम्बा /ििनसांह 
जे.नभ.  

2017-02-17 2018-02-16 Civil 
Works 

Suspend 

श्री जगदम्बा /ििनसांह /कालापािी 
जे.नभ.  

2017-02-17 2018-02-16 Civil 
Works 

Suspend 

श्री रिर्ािा निमावर् सेर्ा 

2017-02-17 2020-02-16 Civil 
Works 

Active 

श्री बन्डली निमावर् सेर्ा  

2017-02-17 2020-02-16 Civil 
Works 

Active 

श्री एच नब.के. सी-लक्ष्मी निमावर् सेर्ा 2017-02-06 2018-02-05 Civil 
Works 

Active 

http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=269
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=268
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=267
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=267
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=266
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=265
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=264
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=264
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=263
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=263
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=262
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=261
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=261
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=260
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=260
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=259
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=259
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=258
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=257
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=256
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Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status: 

जे.नभ  

श्री सावङग्मा निमावर् सेर्ा  

2017-02-06 2018-02-05 Civil 
Works 

Active 

श्री एफ एण्ड टी कन्स्रक्सि  

2017-02-06 2018-02-05 Civil 
Works 

Active 

श्री चिी ल्र्ाण्डब्रदसव कन्स्रक्सि एण्ड 
स्लार्सव 

2017-02-06 2018-02-05 Civil 
Works 

Active 

श्री चन्रमा निमावर् सेर्ा 

2017-02-06 2018-02-05 Civil 
Works 

Active 

श्री िजन्जका / जशर्लाल एण्ड सन्स 
जे.नभ.  

2017-01-24 2018-01-23 Civil 
Works 

Active 

श्री जशर्लचन्र कन्स्रक्सि  

2017-01-24 2018-01-23 Civil 
Works 

Active 

श्री प्रगनर् निमावर् सेर्ा प्रा.ली. 

2016-12-24 2017-12-23 Civil 
Works 

Active 

श्री उज्जैि कन्स्रक्सि  

2016-12-24 2019-12-23 Civil 
Works 

Active 

श्री मकाल ुनिमावर् सेर्ा 

2016-12-07 2019-12-06 Civil 
Works 

Active 

Joh Enschede Stamps B.V.  2016-09-26 2018-09-25 Goods Active 

प्रकृनर् निमावर् सेर्ा एण्ड स्लार्सव 2016-09-26 2019-09-25 Civil 
Works 

Active 

िागिाज रेडसव 2016-09-26 2018-09-25 Goods Active 

श्री शृ्रङ्गनलला निमावर् सेर्ा प्रा.ली. 

2016-09-26 2019-09-25 Civil 
Works 

Suspend 

श्री Global Link Technology Pvt. 

Ltd  

2016-09-26 2017-09-25 Goods Active 

http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=256
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=255
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=254
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=253
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=253
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=252
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=251
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=251
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=250
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=249
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=248
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=247
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=246
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=245
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=244
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=243
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=242
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=242
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Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status: 

श्री नबस्र् निमावर् सेर्ा 

2016-07-27 2019-07-26 Civil 
Works 

Active 

श्री वप.वप.निमावर् सेर्ा  

2016-07-27 2019-07-26 Civil 
Works 

Active 

श्री निशाि निमावर् सेर्ा 

2016-07-27 2019-07-26 Civil 
Works 

Active 

श्री नब.एस कन्स्रक्सि  

2016-07-27 2019-07-26 Civil 
Works 

Active 

श्री कमला निमावर् सेर्ा 

2016-07-27 2019-07-26 Civil 
Works 

Suspend 

जर् शम्भ ुमजल्ट पिपोज कम्पनि प्रा 
नल 

2016-02-14 2018-02-13 Civil 
Works 

Active 

श्री िेपाल प्रगनर् निमावर् सेर्ा प्रा.ली. 

2016-02-21 2019-02-20 Civil 
Works 

Active 

श्री जर् ओम /आनमका जे.नभ.  

2016-02-21 2019-02-20 Civil 
Works 

Active 

श्री िमेन्र /वर्.टी./टौदह जे.नभ. 

2016-02-21 2019-02-20 Civil 
Works 

Active 

श्री जी.एम.कन्स्रक्सि प्रा.ली. 

2016-02-14 2018-02-13 Civil 
Works 

Active 

मोहनसि एण्ड स्लार्सव 2016-02-14 2018-02-13 Goods Active 

श्री खााँडादेर्ी निमावर् सेर्ा  

2016-01-17 2019-01-16 Civil 
Works 

Active 

श्री ईन्र एण्ड नििज ब्रदसव निमावर् 
सेर्ा एण्ड स्लार्सव 

2016-01-17 2019-01-16 Civil 
Works 

Active 

श्री बैदेही एण्ड प्रवर्ि निमावर् 
का.म.ि.पा.१०, काठमाडौँ /चेर्ि 
चेर्ि कन्स्रक्सि फसैट ३ , स्तिी 
जे.नभ.  

2016-01-17 2019-01-16 Civil 
Works 

Active 

http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=241
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=240
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=239
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=237
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=236
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=235
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=235
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=234
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=233
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=232
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=231
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=230
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=228
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=227
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=227
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=225
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=225
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=225
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=225
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Form/Company Name: Start Date: End Date: Type: Status: 

श्री लक्ष्मीिाज निमावर् सेर्ा,नििेन्र 
/निर्ा /ििुी कन्स्रक्सि जे.नभ. 

2016-01-17 2019-01-16 Civil 
Works 

Active 

श्री सूरुची कन्स्रक्सि 

2017-01-26 2018-01-25 Civil 
Works 

Active 

श्री पु् पाञ्जली कन्स्रक्सि प्रा.ली 

2017-03-02 2018-03-01 Civil 
Works 

Active 

श्री लोकवप्रर् निमावर् सेर्ा , कानलमाटी 

2015-07-24 2018-07-23 Civil 
Works 

Active 

 

अिसूुची ७ (क) 

आ.र्. २०६४/६५ देजख आ.र्. 2073/74 सम्मको कालोसूची वर्र्िर् : 
नस.िां. आ.र्. कालोसूची सांख्र्ा कैवफर्र् 
१ २०६४/६५ ६  
२ २०६५/६६ १०  
३ २०६६/६७ १५  
४ २०६७/६८ ८  
५ २०६८/६९ २५  
६ २०६९/७० १३  
७ २०७०/७१ ३०  
8 2071/72 36  
9 2072/73 18  
10 2073/74 47  
 जम्मा 208  

 

                       
 

http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=224
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=224
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=223
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=219
http://ppmo.gov.np/index.php?route=information/black_lists&black_lists_id=217
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अिसूुची ८ 

ljB'tLo vl/b k|0ffnL (e-GP System) sf] tYofÍ 

 

e-GP First Phase 

ljj/0f ;+Vof 
;fj{hlgs lgsfo btf{ &&( 

jf]nkqbftf btf{ $)&$ 

rfn' jf]nkqx? (% 

;DkGg ePsf jf]nkqx? @)!$$ 

/2 ePsf jf]nkqx? $^% 

 

e-GP Second Phase 

ljj/0f ;+Vof 
;fj{hlgs lgsfo btf{ #)^ 

jf]nkqbftf btf{ %*! 

rfn' jf]nkqx? %@ 

;DkGg ePsf jf]nkqx? $(* 

/2 ePsf jf]nkqx? ) 
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अिसूुची ९ 

िावषाक विकास का ाक्र  

बजेट तजुा ासंग सम्बन्न् त  र् ाक  िासन  न   २०(१) ब  न्ज क  फा�ा  

बावषाक  गती 
१ .  .ि. २०७३/७४  !)= aflif{s ah]6 ?= !&(#=%! !!= cfof]hgfsf] s'n nfut -?_ M– 

२. बजेट उपिीषाक नं. ३०१०२० -s_ cfGtl/s M -!_ g]kfn ;/sf/ &@(=(! -s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ M– 

३.  न्रा   :    ान न्री त ा  न्न्रपर�षद्क  का ाा   -@_ :yflgo lgsfo÷;+:yf M -@_ :yflgo lgsfo÷;+:yf M  

४. वि ाग/सं् ा :   ान न्री त ा  न्न्रपर�षद्क  का ाा   -#_ hg;xeflutf M -#_ hg;xeflutf M 

५. का ाक्र /   जनाक  ना  :सािाज नक खर�द अनुग न का ाा   -v_ a}b]lzs  -!_ cg'bfg M -v_ a}b]lzs  -!_ cg'bfg 

६. ् ान (क) न्जल् ा : काठ ाण्डौ -@_ C0f M -@_ C0f 

७.    जना िु   एक  श  त :   वि.सं. -u_ ;6xL b/ M !@= ut cf=j= ;Ddsf] vr{ ?= -;f]´}]} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_ 

८.    जना पु�ा  ुने श  त :  वि.सं. -3_ bft[ ;+:yf M cfO{ 8L P – ;+o'Qm sf]if !)^#=^) -s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ M–   

९.    जना / का ाा     ुखक  ना  : श्री बबन द के.सी.   -@_ ;+:yf M 

  -#_ hg;xeflutf M 

/sd -? nfvdf_ 
 

qm=;+= 

sfo{qmd ÷ lqmofsnfk OsfO{ 

aflif{s nIo cf=j= @)&#÷&$ aflif{s k|ult cf=j= @)&#÷&$ cfof]hgfsf] s"n dWo] xfn ;Dd 

s}lkmot 
kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f efl/t ;DkGg k/ldf0f 

efl/t 

k|ult 

1 @ # $ % ^ !@ !# !$ !% !^ 

c_ k'FhLut vr{ cGt/u{tsf sfo{qmdx? 

8.2.9.2 ejg dd{t kf6]{;g jfo/LË -k'Flhut 

;'wf/ vr{_ 
j6f 1 0.39 7.00 1 0.39 1 0.39 

  

8.5.1.2 Nofk6k -sfof{no ;+rfng ;+u ;DaGwL 

oGq, pks/0f tyf d]zLg cf}hf/_ 
j6f 5 0.21 3.75 5 0.21 5 0.21 

  

8.5.1.3 lk|G6/ -sfof{no ;+rfng ;+u ;DaGwL 

oGq, pks/0f tyf d]zLg cf}hf/_ 
j6f 2 0.02 0.30 2 0.02 2 0.02   

8.5.1.4 k|f]h]S6/ -sfof{no ;+rfng ;+u ;DaGwL 

oGq, pks/0f tyf d]zLg cf}hf/_ 
j6f 1 0.03 0.50 1 0.03 1 0.03   

8.5.1.7 
kmf]6f]skL d]lzg -sfof{no ;+rfng ;+u 

;DaGwL oGq, pks/0f tyf d]zLg 

cf}hf/_ 

j6f 1 0.04 0.70 1 0.04 1 0.04   

8.5.1.23 
cGo d]lzg/L pks/0f -sfof{no ;+rfng 

;+u ;DaGwL oGq, pks/0f tyf d]zLg 

cf}hf/_ 

j6f 15 5.11 91.65 15 5.11 15 5.11 

िैदेशिक अनुदानबाट 
संचा न  ुने 
का ाक्र क   क ा 
सम्झौता  ई  नकासा 
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न एक  े     ाई 
नै  गती का   
गर�एक  । 

8.8.18.10 k'Flhut cg';Gwfg tyf k/fdz{ -cGo 

k'Flhut cg';Gwfg tyf k/fdz{_ 
j6f 3 0.84 15.00 0 0.00 0 0.00   

8.8.19.9 
bolpatra.gov.np / 

ppmo.gov.np j]e;fO6sf] SSL  
pknAwtf -;ˆ6j]o/ lgdf{0f tyf 

k/fdz{_ 

k6s 1 0.17 3.00 1 0.17 1 0.17   

8.8.19.10 
e-GP sf] sfof{Gjosf] nflu e-GP 

Help Desk ;+rfng -;ˆ6j]o/ lgdf{0f 

tyf k/fdz{_ 

hgf  1 0.28 5.00 1 0.28 1 0.28   

8.8.19.13 

e-GP ;DjGwL ;"rgf k|jfx ug{ 

Mobile Notification SMS 

System Services 

Development -;ˆ6j]o/ lgdf{0f tyf 

k/fdz{_ 

k6s 1 0.17 3.00 1 0.17 1 0.17 

e-GP Help Desk 

संचा न ा �क  
अ ाि  इ e-GP 

Help Desk संचा नका 
 ागी खचा गर�एक  ।  

8.8.20.26 O;"rL btf{ k|0ffnLsf] ljsf; -;ˆ6j]o/ 

vl/b_ 
;+Vof 1 0.28 5.00 1 0.28 1 0.28 

 

8.8.20.29 ljleGg ;ˆ6j]o/ lgdf{0f tyf vl/b -

;ˆ6j]o/ vl/b_ 
;+Vof 1 0.78 14.00 0 0.00 0 0.00   

s_ k'FhLut sfo{qmdsf] hDdf   33 8.30 148.90   6.69 0 6.69   

cf_ rfn' vr{ cGt/u{tsf sfo{qmdx?                   

2.12.1.7 
AMC for hardware and 

Networking  (सेिा क�ा�) 
k6s 1 0.17 3.00 1 0.17 1 0.17   

2.12.1.12 
e-GP System क  संचा न 
प�ा िा सेिा (सेिा क�ा�) 

k6s 1 0.84 15.00 0 0.00 0 0.00   

2.12.1.13 

सूचना  विर्  प�ा िादाता/ IT 

Specialist (Database, System, 

Network Administrator � 

Programmer) (सेिा क�ा�) 

hgf  4 1.12 20.00 1 1.12 1 1.12   
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2.12.1.20 

सािाज नक खर�दक  
अनुसन् ान त ा विकास (सेिा 
क�ा�) 

पटक 1 1.39 25.00 1 1.39 1 1.39 

िैदेशिक अनुदानबाट 
संचा न  ुने 
का ाक्र क   क ा 
सम्झौता  ई  नकासा 
न एक  े     ाई 
नै  गती का   
गर�एक  । 

2.14.1.3 
e-GP Operation का  ार्ग 
क्ष ता अश बवृि ताश   

जना 1 0.06 1.00 1 0.06 1 0.06   

2.15.1.8 
सािाज नक खर�द क्ष ता 
विकास ताश   ३ टदने 

पटक 5 0.42 7.50 5 0.42 5 0.42   

2.15.1.10 

e-GP  सम्िन् ी सचेतना 
अश िवृि गना िका सप � 

अन्त�क्रक्र ा  
पटक 2 0.17 3.00 2 0.17 2 0.17   

2.15.1.11 
e-Bidding  सम्िन् ी अनुग न 
 नर�क्षण 

पटक 5 0.28 5.00 5 0.28 5 0.28   

2.15.1.13 rf}dfl;s, jflif{s k|ult ;ldIff पटक 3 0.06 1.05 3 0.06 3 0.06   

2.15.1.14 ;fj{hlgs vl/b k|lzIfsx?sf] cGtlqm{of   पटक 1 0.08 1.50 1 0.08 1 0.08   

2.15.1.17 

सािाज नक खर�द सम्िन्  ा 
विश न्न  नका   संग वििषे 
अन्त�क्रक्र ा 

पटक 10 0.07 1.20 2 0.07 2 0.07   

2.15.1.18 
;fj{hlgs vl/b ;DaGwL NPPSF, 
NPPR, vl/b OsfO k|d'vx?;+u 

cGt/lqmof÷uf]i7L 
पटक 1 0.17 3.00 0 0.00 0 0.00   

2.15.1.19 
सािाज नक खर�द सम्िन्  ा 
अनुशिक्षण का ाक्र  

पटक 3 0.08 1.50 2 0.06 2 0.06   

2.15.1.20 

सािाज नक खर�द अनुग न 
का ाा  का क ाचा�ी  क  
क्ष ता अश िवृिक   ार्ग 
 शिक्षक  शिक्षण ताश   

(TOT) 

पटक 30 1.00 18.00 30 1.00 30 1.00   
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2.15.1.21 

सािाज नक  नका , 

ि  परदाता त ा बैंक  का 
 ार्ग e-GP सम्िन् ी ताश   

पटक 150 38.47 690.00 150 38.47 150 38.47 
िैदेशिक अनुदानबाट 

संचा न  ुने 
का ाक्र क   क ा 

सम्झौता  ई  नकासा 
 ई न एक  े 

    ाई नै  गती 
का   गर�एक  । 

2.15.30.5 

NASC  ाई Online 

Procurement  गा तका 
ताश   संचा न गना अनुदान 

पटक 1 3.25 58.30 1 3.25 1 3.25 

2.15.40.154 
गुनास  व् ि् ापन, सूचना 
 िा  � सुिासन  ििान  

k|=;= 100 10.22 183.30 100 10.22 100 10.22 

2.16.1.1 
aflif{s k|ltj]bg, rf}dfl;s a'n]l6g, 

;fj{hlgs vl/b ;DaGwL hg{n, 

;fj{hlgs vl/b ;DaGwL /fo k/fdz{sf] 

;+ufnf] tof/L tyf k|sfzg 

पटक 12 9.76 175.00 3 9.76 3 9.76 

2.16.1.3 
e-GP system क  User Manual 

व न्न्टंग 
पटक 1 0.17 3.00 0 0.00 0 0.00   

2.16.1.7 का  सूची  कािन पटक 1 0.17 3.00 1 0.17 1 0.17   

2.19.1.6 

सािाज नक  नका   क  
िावषाक खर�द   जना, खर�द 
गु   जना सम्िन् ी अनुग न 
त ा अन्त�क्रक्र ा  

lhNnf 2 0.11 2.00 2 0.11 2 0.11   

2.19.1.8 

सािाज नक  नका   क  
िावषाक खर�द   जना � खर�द 
गु   जनाक  का ाान्ि नक  
अि् ा एक अध्  न  

पटक 1 0.06 1.00 0 0.00 0 0.00   

2.19.1.9 

सािाज नक खर�द सम्िन् ी 
गुनास क  ्  गत अध्  न 
त ा  न�ीक्षण 

पटक 6 0.33 6.00 6 0.33 6 0.33   

2.19.1.10 
सािाज नक  नका   क  सघन 
खर�द अनुग न त ा 
अन्त�क्रक्र ा का ाक्र  

पटक 9 0.63 11.25 9 0.63 9 0.63   

2.19.1.11 सािाज नक खर�द सम्िन् ी 
Random Monitoring 

j6f 5 0.06 1.00 5 0.06 5 0.06   

2.19.3.5 
खर�द क्ष ता विकास ताश   
त ा विदेि भ्र ण 

पटक 5 3.90 70.00 1 3.90 1 3.90   
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  v_ rfn' vr{ sfo{qmdsf] hDdf   361 73.02 1310   71.76 0 71.76   

  u_ s"n hDdf vr{ -rfn' / k"+hLut_   394 81.32 1459   78.45 0 78.45   

  tnj     8.84 158.53           
  dx+uL eQf     0.25 4.56   

 
  

 
  

  cGo eQf     3.54 63.43           
  kf]zfs     0.16 2.85   

 
  

 
  

  kfgL ljh'nL     0.39 7.08           
  ;+rf/ dxz'n     0.40 7.10           
  3/ ef8f     1.05 18.90           
  OGwg     0.58 10.36           
  ;+rfng tyf dd{t ;Def/     0.45 8.05           
  ljdf     0.12 2.17           

  sfof{no ;DjGwL vr{     0.95 17.00           

  OGwg cGo k|of]hg     0.10 1.80           
  cGo ;]jf z'Ns     1.31 23.58           
  ljljw vr{     0.54 9.60           
  hDdf -3_     18.68 335.01 0   0     

  
s'n hDdf -u±3_ 

    100.00 1793.51 0 78.45 0 78.45   

  

 
  

  g]kfn ;/sf/ >f]t  
 

  

 
बावषाक  ौ तक  ग त ९६.४७   तित  

 
बावषाक बजेट खचाक         

  
75,557,763.00    

 
बावषाक वित्ती   गती ६८.३७   तित 

 
बावषाक पूूँजीगत खचा  .     

4,084,732.00    

  

 

  
बावषाक चा ु खचा  .    

47,574,355.00    

 
 

बावषाक जम् ा खचा    
 
51,659,087.00    

 
बैदेशिक अनुदानबाट संचा न  ुने का ाक्र क   क ा सम्झौता न एक  �  नकासा प न न एक  े नेपा  स�का� श्र त ाई  ार विन्त्त   गती ा गणना गर�एक  ।  

त ा� गने अर् कृत 

 
 

 नदेिक 
  

स –सर्चि 
  

सर्चि 

सु नता ि ाा 
 

 
श्री � पन् ी 

  
बाबु �ा  शे्रष्ठ 

  
विन द के. सी.  

द्तखत 

 
 

द्तखत 
  

द्तखत 
  

द्तखत 
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अिसूुची १० (क) 
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अिसूुची १० (ख) 
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अिसूुची ११ 

कार्ावलर्बाट सांचानलर् गनर्वर्िीहरुको झलक (Photo Gallery) 

     

 

 

    

 

          

 

 

DofUbL lhNnfdf ;+rflnt vl/b ;DaGwL # 

lbg] cfwf/e"t tfnLd sfo{qmdsf] emns 

 

g]kfn jfo';]jf lgudsf sd{rf/Lx?sf nflu ;+rflnt 

e-GP tfnLdsf] emns 

 

hn pTkGg k|sf]k Joj:yfkg ljefusf 

sd{rf/Lx?sf nflu ;+rflnt e-GP tfnLdsf] emns 

g]kfn jfo';]jf lgudsf sd{rf/Lx?sf nflu 

;+rflnt e-GP tfnLdsf] emns 

का ाा  क     जना ा ्टाफ क ेज ा संचाश त सािाज नक खर�द � क�ा� व् ि् ापन 
सम्बन् ी १५ टदने  शिक्षक  शिक्षण ताश  क  झ क 
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l;Gw'kfNrf]sdf ;+rflnt vl/b ;DaGwL 

# lbg] sfo{qmdsf] emns 

 

kf]v/fdf ;+rflnt ljz]if cGt/lqmof 

sfo{qmdsf] Ps emns 

 

�ा ेछाप ा सञ्चाश त अनुग न का ाक्र क  एक झ क । 
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