सार्वजनिक निकायहरूलाई राय परामर्व माग गिे सम्बन्धमा अिुरोध
निर्वय नमनि :- २०७८।०१।१४
सार्वजनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (१) को (ङ) बमोजजम सार्वजनिक खररद
अिुगमि कायावलयले राय परामर्व ददिे दाययत्र्प्रनि कायावलय प्रनिबद्ध रहेको व्यहोरा अिुरोध छ ।
यस कायावलयमा सार्वजनिक खररदका सम्बन्धमा राय परामर्व माग गदाव सार्वजनिक खररद ऐि, २०६३
को दफा (७) को उपदफा (१) मा उल्लेख भए अिुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुखको जजम्मेर्ारीमा रहेका
कायव, सार्वजनिक खररद ऐि, २०६३ र सार्वजनिक खररद नियमार्ली, २०६४ िथा यस कायावलयबाट जारी
भएको िमूिा बोलपत्र कागजाि लगायिका दस्िार्ेजमा प्रष्ट भएका यर्षयमा समेि सार्वजनिक निकायबाट राय
परामर्व माग गिे गरे को जस्थनि छ । यसरी राय परामर्व माग गदाव अनधकाांर् सार्वजनिक निकायबाट
निधावररि ढााँचामा राय परामर्व माग हुिे िगरे को दे जखएकोले अब उप्रान्ि यस कायावलयमा राय परामर्व माग
गदाव सार्वजनिक निकायले राय परामर्व मागका लानग अपिाउिु पिे प्रकृया, राय परामर्व माग गदाव खुलाउिु
पिे यर्र्रर् र यस कायावलयबाट राय परामर्व ददइरहिु िपिे यर्षयका सम्बन्धमा सम्बजन्धि सबै सार्वजनिक
निकायमा जािकारी गराई कायव सम्पादि सरल र सहज बिाउिे उद्देश्य रहेको व्यहोरा अिुरोध छ ।

क. सार्वजनिक खररद ऐि, २०६३ को दफा ६५ बमोजजम सार्वजनिक खररद अिुगमि कायावलयमा राय
परामर्व माग गदाव सार्वजनिक निकायले अपिाउिु पिे प्रकृया

कुिै सार्वजनिक निकायबाट राय परामर्व माग गिे यर्षयमा सम्बजन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमुखको िहबाट
निर्वय भएको हुिपु िेछ ।

ख. राय परामर्व माग गदाव सार्वजनिक निकायले खुलाउिु पिे यर्र्रर्
सार्वजनिक निकायले राय परामर्व माग गदाव कायावलयको ले टरप्याड (फोि िम्बर र इमेल ठे गािासयहि) मा
िपनसल बमोजजमको ढााँचामा पठाउिु पिेछ ।
१. मानमलाको सां जिप्त पृष्ठभूनमिः

ाँ सम्बजन्धि व्यहोरा
(कामको व्यहोरा, कायव प्रकृया, हालसम्मको कायव अर्स्था िथा उत्पन्न मुख्य समस्या िथा दियर्धासग
उल्लेख गिे)

ाँ सम्बजन्धि दफा र्ा नियमिः
२. राय मागसग

(राय माग गररएको नबषय सार्वजनिक खररद ऐिको कुि दफा र्ा सार्वजनिक खररद नियमार्लीको कुि नियम र्ा

ाँ सम्बजन्धि भएमा कुि बुद
ाँ ासग
ाँ सम्बजन्धि रहे को हो, सो उल्लेख गिे)
िमूिा बोलपत्र कागजाि लगायिसग

३. आइपरे को समस्या िथा दियर्धा र राय परामर्व माग गिुपव िे कारर्िः

(कािूिको व्याख्यामा भएको र्ा हुिे नभन्निाका साथै यसबाट उत्पन्न समस्या िथा दियर्धा के कारर्ले समाधाि हुि

सकेि, सोको यर्र्रर् उल्लेख गिे)

४. सार्वजनिक निकायले समस्या िथा दियर्धा समाधािका लानग गरे को प्रयासिः

(सम्बजन्धि सार्वजनिक निकायले समाधािका लानग गरे का प्रयास उल्ले ख गिे । सार्वजनिक खररद अिुगमि

कायावलयबाट यर्गिमा यस्िो प्रकृनिको यर्षयमा राय िददएको एकीि गरे को हुिपु िे अथर्ा राय परामर्व ददइसयकएको भए
ाँ सान्दनभवक िभएको उल्ले ख गिे)
के कारर्ले सो राय यस समस्यासग

५. कािूिी दियर्धा निराकरर्को लानग सार्वजनिक निकायलाई उपयुक्त लागेको नसफाररसिः

(सार्वजनिक निकायको कायव आर्श्यकिाको आधारमा के निर्वय गिव खोजेको हो सो बारे मा समेि उल्लेख गरी त्यस

ाँ उल्लेख गिे)
निकायलाई उपयुक्त लागेको नसफाररस स्पष्टसग

६. सांलग्ि प्रमार् कागजाििः

(सार्वजनिक निकायले राय माग गिे व्यहोरा स्पष्ट पािव आर्श्यक हुिे कागजािहरुको सूची सां लग्ि गरी पठाउिे)

ग. राय परामर्व प्रदाि िहुिे यर्षय

यस सूचीमा उल्ले जखि दे हायका यर्षयमा सार्वजनिक निकायबाट राय परामर्व माग गिव िपिे भएिा पनि

कुिै सार्वजनिक निकायबाट राय माग भइ आएको अर्स्थामा यस कायावलयबाट राय प्रदाि िहुिे व्यहोरा
अिुरोध छ ।

१) खररद ऐि, नियम र िमूिा बोलपत्र कागजािमा स्पष्ट उल्लेख भएका यर्षय,

२) सार्वजनिक निकायले निर्वयको एक चरर् पुरा गरी अको चरर्मा प्रर्ेर् गररसकेको अर्स्थामा पूर् व
निर्वयमा भएका यर्षय,

३) कािूिी अस्पष्टिा र्ा दियर्धा िरहेका खररद सम्बन्धी यर्षय,
४) खररद कािूिको पररनधभन्दा बायहरका यर्षय,

५) यस कायावलयले जारी गरे को कायवयर्नध, निदे जर्का र्ा िमूिा बोलपत्र कागजाि प्रयोग िभई अन्य
िररकाबाट भएका खररद सम्बन्धी यर्षय,

६) सार्वजनिक निकाय र्ा निकायका प्रमुख स्र्यां ले निर्वय नलिुपिे भिी स्पष्ट भएका यर्षय,

७) खररद प्रयकयामा सां लग्ि हुिे अर्स्था सृजिा हुिे र्ा ित्सम्बन्धमा उत्पन्न हुिे यर्र्ाद समाधािसाँग
सम्बजन्धि यर्षय,

(सार्वजनिक खररद ऐिको दफा (६५) को उपदफा (२))

८) सार्वजनिक निकाय स्र्यांको निर्वयका कारर् यर्र्ाद नसजविा भएका यर्षय,

९) सार्वजनिक निकायबाट निधावररि ढााँचामा राय परामर्व माग िगररएको र्ा ढााँचा प्रयोग गरे को भए पनि
आांजर्क व्यहोरा मात्र खुलाएको र्ा पुष्ट्याईका लानग यथेष्ट कागजाि पेर् िभएको अर्स्था,

१०)

राय परामर्व माग गिे सम्बन्धमा सम्बजन्धि सार्वजनिक निकायको प्रमुखको िहबाट निर्वय

११)

सार्वजनिक खररद पुिरार्लोकि सनमनिसाँग सम्बजन्धि यर्षय िथा अदालिमा यर्चारानधि

१२)

यस कायावलयबाट यर्गिमा राय परामर्व ददइसयकएको यर्षय

िभएको अर्स्था,
रहेका यर्षय र

