नेपाल सरकार

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय
ताहाचल, काठमाड , नेपाल
पऽसं .२०७१/७२
च.नं .

िवषय : वािषर्क प्रितवेदन - २०७१
स माननीय प्रधानम त्री यू,

प्रधानम त्री तथा मि त्रपिरष को कायार्लय,
िसंहदरवार, काठमाड ।

सावर्जिनक खिरद ऐन,२०६३ को दफा ६५ बमोिजम सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको काम,
कतर् य र अिधकारमा खिरद कारवाहीको वािषर्क प्रितवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनप
ुर् न
यव था रहे कोछ । उपयक्
ुर् त
गरे का कायर्ह

यव था अनुसार यस कायार्लयबाट आिथर्क वषर् २०७०/७१ मा भए

र सावर्जिनक खिरद स ब धी अनुगमन गदार् दे िखएका सम या तथा चुनौतीह सिहत

यो वािषर्क प्रितवेदन,२०७१ यसै साथ प्र तत
ु गरे को छु ।

.............................
(टं कमिण शमार्)
का.म.ु सिचव
२०७१ पौष
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सावर्जिनक खचर्बाट अिधकतम प्रितफल हाँिसल गनर् सावर्जिनक खिरद प्रिक्रयालाई प्रित पधीर्¸
िमत ययी¸

व छ¸ जवाफदे ही¸ िव वसनीय¸ र पारदशीर् बनाउनु पदर्छ । सावर्जिनक िनकायले

स पादन गन खिरद कायर्मा यव थापन क्षमता अिभविृ द्ध गरी उ पादक¸ िबक्रेता¸ आपूितर्कतार्¸
िनमार्ण यवसायी वा सेवा प्रदायकलाइर् िवना भेदभाव सावर्जिनक खिरद प्रिक्रयामा सहभागी हुने
समान अवसरको सुिनि चतता गिरनुपदर् छ । सावर्जिनक खचर्को पारदशीर्ता र सहभागीता तथा जवाफदे िहताको लािग
सावर्जिनक खिरद स ब धी छाता ऐनको

पमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸२०६४

लागु भइर् कायार् वयनमा रहे को छ । सावर्जिनक खिरद स ब धी

प ट कानन
ू ी यव था भए तापिन उिचत संगठना मक

प्रव ध तथा दक्ष जनशिक्तको किमले अझै सावर्जिनक खिरदको क्षेत्रमा प्रभावकारीता

याउने चुनौती बाँकी नै रहे को

छ ।
सावर्जिनक खिरदको क्षेत्रमा नीित िनमार्ण¸ ऐन¸ िनयम¸ िनदिशका तजुम
र् ा तथा खिरद कावार्हीको अनग
ु मन लगायतका
क्षेत्रह मा सम वया मक भूिमका िनवार्ह गरी कायार् वयन पक्षलाई सरल र सहज बनाउन सावर्जिनक खिरद अनुगमन
कायार्लय
कायार्लयले

थािपत छ । सावर्जिनक खिरद ऐनले िनिदर् ट गरे को िज मेवारी िनवार्ह गद खिरद कायर् सुधारको लािग यो
थापनाकालदे िख नै िक्रयाशील भूिमका िनवार्ह गद आएकोछ । सावर्जिनक खिरद ऐनमा आव यक सध
ु ार

तथा पिरमाजर्न गरी

यवहािरक बनाउने प्रयासमा रहे को छ । ऐन संशोधन प चात सावर्जिनक खिरद प्रकृयामा थप

मह वपण
ू र् सध
ु ार हुनगई कायार् वयनमा अझ सहज आउने अपेक्षा गिरएको छ ।
सावर्जिनक खिरदको क्षेत्र सध
ं ालनको मागर्दशर्क िसद्धा तको
ु ार र कायर्सच

पमा ित्र-विषर्य रणनीित

व प नेपाल

सावर्जिनक खिरद रणनीितक ढाँचा¸ २०७०-२०७२ (Nepal Public Procurement Strategic Framework, 20142016) NPPSF, नेपाल सरकारबाट

वीकृत भैसकेको छ । नमन
ू ा बोलपत्र कागजात िनमार्ण र पिरमाजर्न¸ खिरद

िनदिशका तयारी¸ सावर्जिनक खिरद पित्रका र बुलेिटन प्रकाशन भै रहे का छन ् । िव युतीय सुशासन र पारदशीर् खिरद
कायर् स पादन गनर् तयार गिरएको electronic Government Procurement System (e-GP System) को
रणनीितक पत्र (e-GP Strategic Paper) तयार गरी सिकएको छ । सावर्जिनक खिरदको क्षेत्रमा प्रभावकारी
अनुगमनको थालनी¸ SAARC Network को

थापना¸ िवज्ञताको लािग तािलमको

(World Bank, ADB, JICA) िनर तर सहयोग यस क्षेत्रका उ लेख्य पक्षह
बोलपत्रबाट हुने खिरद प्रिक्रयालाइर् पारदशीर्¸ प्रभावकारी¸
लगायतका िवसंगती र िवकृतीह

यव था¸ िवकास साझेदारह को

हुन ् ।

व छ र प्रित पधीर् गराउँ दै ठे क्का पट्टामा दे खा परे का िमलेमतो

िनय त्रण गन उद्धे यका साथ िव यत
ु ीय खिरद प्रणाली िवकास गरी लागु भएको छ ।

जस अ तगर्तको e-bidding पद्धितलाइर् सावर्जिनक खिरद िनयमावलीमा अझ बढी प्रभावकारी बनाउन e-Government

Procurement System (e-GP) अ तगर्त Single Portal Online Bidding पद्धितको प्रथम चरण अ तगर्त
िवकिसत e-Submission स मको कायर् शु

भै सकेको छ । यसलाइर् अझ बढी िव तार गरी खिरद प्रिक्रयाका स पूणर्

पक्षह लाइर् यसै अ तगर्त समेटी िव यत
ु ीय कारोवारबाटै बोलपत्र स ब धी स पण
ू र् कायर्ह
अ तगर्त Contract Management स मका कायर्ह
छ।e-Bidding को स पण
ू र् कायर्ह

गन गरी e-GP दो ो चरण

स पादन हुनसक्ने गरी Software को िनमार्ण गिर सिकएको

यसै आिथर्क वषर् िभत्रSingle Portal System बाट संचालन हुनेछ र हाल प्रयोगमा

रहे का ३२ वटा भ दा बढी Individual Portal ह
बाट एक वार प्रणाली अ तगर्त एकै

िव थािपत हुनेछन ् । e-Bidding पद्धितलाइर् Online गन र

थान बाट स पूणर् खिरद कायर्को

यस

यव थापन गन¸ सच
ू ना प्रवाह गन ज ता

अ याधुिनक पद्धितमा प्रवेश प चात सावर्जिनक खिरदको क्षेत्रमा आमूल पिरवतर्न र सध
ु ार हुनेछ ।
सावर्जिनक खिरदको क्षेत्रमा ऐन/िनयमको पालना¸ योजना¸ बजेट¸ कायर्क्रम¸ खिरद कायर्क्रम तयारी सुधार¸सावर्जिनक
िनकायह मा दक्ष जनशिक्त सिहतको संगठना मक संरचनाको
तदा कत¸उ च राजनैितक र प्रशासिनक नेत ृ वद्धारा
पेशागत-प्रािविधक जनशिक्त

यव था¸ िज मेवारी तथा जवाफदे िहता बहन गनर्मा

वािम व तथा अनुगमन¸सावर्जिनक खिरद अनुमगन कायार्लयमा

यव था¸ नीिज क्षेत्रमा प्रित पधार् मक क्षमता बिृ द्ध र

यवसाियक नैितकताको पिरपालना

हुन सकेमा सावर्जिनक खिरदका क्षेत्रमा दे िखएका सम या र चुनौती सामना गनर् सहज हुनेछ ।सावर्जिनक खिरद
सामा य
आयोजना

पमा िनमार्ण सध
ु ार¸ मालसामान र सेवा प्राि त गन संकुिचत
यव थाको वह
ृ त िवषयको

प ट िज मेवारी िकटान गरी पूणर्
िलने िनजी क्षेत्रका िनमार्ण

यव था मात्र होइर्न । यो िवकास िनमार्ण¸

पमा िलनुपदर् छ । सावर्जिनक खिरदमा सावर्जिनक िनकायका पदािधकारीह को
पले जवाफदे िहता बहन गराउनुपन र सावर्जिनक िनकायबाट कामको िज मेवारी

यवसायी¸ सेवा प्रदायक¸ आपूितर्कतार्ह ले आ नोतोिकएको कायर्प्रित पण
ू र् िज मेवार हुने

यव था िमलाउन अपिरहायर् छ ।
अ यमा प्र तत
र् योगदान िदने योजना महाशाखाका प्रमुख¸ योजना
ु वािषर्क प्रितवेदन लेखन तथा तयारीमा मेहनतपूवक
शाखाका िनदशक¸ अिधकृत र क

यूटरमा काम गन कमर्चारी सिहत यस कायार्लयका स पण
ू र् सहयोगीह लाइर् ध यवाद

िदन चाह छु ।
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पिरच्छे द - एक

सामान्य जानकारी
भूिमका
सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी कायर्िविध ूिबया तथा िनणर्यलाई अझ बढी खुल्ला पारदशीर् बःतुिनष्ठ

र

िवश्वासनीय बनाउनका लािग सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ लागु भएको छ । ऐनले खास गिर UNCITRAL
(United Nations Commission on International Trade Law) ले अंिगकार गरे का िसद्धान्तहरुलाई
आत्मसात गरे को छ र संसारका अन्य मुलुकहरु र बहुरािष्टर्य संःथाहरुले खिरद ूिबयामा गरे का अभ्यास र
तीनका राॆा पक्षहरुलाई समेट्ने ूयास गरे को छ । खुल्ला अथर्तन्ऽमा िनजी क्षेऽको भूिमकालाई उिचत
ूितःपधार्त्मक मूल्य िनधार्रण गनेर्

गुणःतरीय र जवाफदे हीपूणर् कायर् सम्पादन गनेर् सरकारका सहयोगीका

रुपमा िलएको हुन्छ । सावर्जिनक िनकायले िनमार्ण कायर् गराउदा मालसामान¸ परामशर् सेवा तथा अन्य सेवा
खिरद गदार् सावर्जिनक खिरद ऐनले उत्पादक¸ िवबेता¸ आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण ब्यवसायी वा सेवा ूदायकलाई
िवना भेदभाव सावर्जिनक िनकायको खिरद ूिबयमामा सहभागी हुने समान अवसर सुिनिश्चत गरी सुशासनको
ूत्याभूित गरे को छ । कूल गाहर् ःथ उत्पादनको झण्डै २० ूितशत एवं बािषर्क बजेटको ६० दे िख ७० ूितशत
रकम यसै ऐनको ब्यबःथा बमोिजम खचर् हुने भएकोले ऐनको ूभावकारी कायार्न्वयनबाट सुशासन कायम हुने
िवश्वाश गिरएको छ ।
१.१ सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ का मुख्य मुख्य ब्यबःथा
ऐनका िविभन्न ूावधानहरुमा खिरद ूिबयामा ूितःपधार्¸ ःवच्छता¸ जवाफदे िहता र िवश्वासिनयताको ूवधर्न
गरी िमतब्ययी तथा िववेकपूणर् ढं गबाट सावर्जिनक खचर्को अिधकतम ूितफल हािसल गनर् सावर्जिनक
िनकायहरुबाट हुने खिरदमा आवलम्वन गिरने िसद्धान्त र ितनका ूिबयागत कुराहरुको ूत्याभूित गिरएको
छ । सावर्जिनक िनकायहरुबाट भएको खिरद कायर्को ूथम चरणमा पुनरावलोकन सावर्जिनक िनकाय ःवयंले
गनेर् र उक्त िनणर्य उपर िचत्त नबुझेमा पुनरावलोकनका लािग सावर्जिनक खिरद पुनरावलोकन सिमितको
ब्यबःथा जःता कुराहरु यसका उदाहरणीय पक्ष हुन ।
ऐनले सावर्जिनक िनकायको पिरभाषालाई िबःतृत रुपमा िलएको छ । सबै सरकारी¸ अधर् सरकारी र सरकारी
कोषको ूयोग गरी हुने खिरद गनेर् सबै िनकायहरुलाई सावर्जिनक िनकायको रुपमा पिरभािषत गिरएको छ ।
सबै सावर्जिनक िनकायले मालसामान¸ िनमार्ण र परामशर् सेवा खिरद गदार् यो ऐनले गरे को कायर्िविध पुरा
गनुर् पनेर् र यसको ूितकूल हुने गरी गिरएका खिरद बदर र अमान्य हुने ब्यबःथा गरे को छ । साथै दफा ७४
मा नेपाल सरकारले िनयमावली बनाउने र सावर्जिनक िनकायहरुले पिन आ आफ्ना ऐन¸ िनयम वा गठन
आदे शको अधीनमा रही ऐनको सारभूत िबषयमा फरक नपनेर् गरी आवँयक िनयम बनाउन सक्ने ब्यबःथा
गरे को छ । यो सबै ूावधानबाट यो ऐन छाता ऐनको रुपमा ःथािपत गरे को दे िखन्छ ।
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ऐनले योजना बनाएर खिरद कायर् गनुर् पनेर् सावर्जिनक िनकायको ूमुखलाई ःपष्ट िजम्मेवारी र खिरद इकाई
बनाउनु पनेर्¸ खिरद योजना िनमार्ण गदार् नै खिरद िवधी छनौट गनेर्¸ लागत अनुमान टु बा गनर् नपाईने¸
आवँयकता अनुसार बोलपऽदाता वा ूःतावदाताको योग्यता िनधार्रण गनर् सिकने ¸ ःपष्ट ब्यबःथा गदैर्
सामान्यतया सबै सावर्जिनक खिरद बोलपऽको माध्यमबाट हुने ब्यबःथा गरे को छ । बोलपऽ आह्वान गनुर्
अगाडी सावर्जिनक िनकायहरुले पूवर् योग्यता िनधार्रण गरी वा नगरी सो अनुरुप बोलपऽ सम्बन्धी कागजात
तयार गरे र माऽ खुल्ला रुपमा बोलपऽ गनुर् पनेर् ब्यबःथा हुनुको साथै बोलपऽदाताहरुले आफुले पेश गरे को
बोलपऽमा िफतार् वा संशोधन गनर् सक्ने ूावधान पिन ऐनमा रहे को छ ।
सारभूत रुपमा ूभावमाही भएको अवःथामा एउटै माऽ बोलपऽ भए पिन ःवीकृ त गनर् सिकने ब्यबःथा दफा
२६ उपदफा २ मा गिरएको छ । बोलपऽ वा ूःताव ःवीकृ त गनर् अगावै सहभागी बोलपऽदाता वा
ूःतावदाताहरुलाई बोलपऽ वा ूःताव ःवीकृ तीको आशयको पऽ िदनु पनेर् ब्यबःथा छ । साथै खिरद कारवाही
सम्बन्धी ूकृ यामा िचत्त्त नबुझेमा सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकाय ूमुख र खिरद पुनरावलोकन सिमितमा
पुनरावेदन गनर् किम्तमा ७ िदनको समय िदनु पनेर् ब्यबःथाबाट सावर्जिनक िनकायहरुबाट हुने ूिबयागत
ऽुटीलाई सच्याउने र भेदभाव र अिनयिमतता सम्बन्धी कायर्हरु िनयन्ऽण हुने दे िखन्छ ।
खिरद सम्झौता पुनरावलोकनका लािग ३ सदःयीय पुनरावलोकन सिमितको ब्यबःथा भइ पुनरावलोकनको
ूकृ या र तिरका समेतको कायर्िविध िकटान गिरएको छ । सिमितले गरे को िनणर्य सावर्जिनक िनकाय र
बोलपऽदाता सबैलाई बाध्यकारी (बाध्यकारी शब्दले कानूनी रुपमा अकोर् िवकल्प नभएको अथर् लाग्छ ।
त्यसैले यो शब्द संशोधन गनुप
र् छर् ) हुने ब्यबःथा कानूनमा नै ःपष्ट गिरएको छ ।
ऐनले मालसामन¸ बःतु¸ िनमार्ण कायर्¸ राशन र परामशर् सेवा खिरदका लािग छुट्टा छुट्टै कायर्िविध तोकेको
छ। त्यसै गिर िनिश्चत सीमा िभऽ रहने गरी िशलबन्दी दरभाउपऽ¸ सोझै खिरद¸ उपभोक्ता सिमितबाट गनर्
सिकने खिरद¸ गैर सरकारी संःथाहरुबाट गिरने खिरद¸ अमानतमा हुने खिरद¸ सम्बन्धी ब्यबःथा समेत
गरे को छ । ऐनले सबै ूकारको खिरदमा जुनसुकै िविध ूयोग भएको भएता पिन खिरद कायर् भए पिछ र
हुँदाका बखत खिरद काम कारवाही सम्बन्धी सूचना वेवसाईट र सूचना बोडर् मा राख्नु पनेर् ब्यबःथा गरी
पारदशीर्ताको िसद्धान्तलाई ब्यबहारमा लागु गरे को दे िखन्छ ।
ऐनले आधुिनक ूिविध िवद्दिु तय खिरद पद्धितको ूयोग गरी खिरद काम कारवाही गनर् सक्ने गरी िवद्दत
ु ीय
खिरद ूणालीलाई वैधता ूदान गरको छ ।
ऐन तथा िनयमावलीमा भएका ूावधानहरुको कायार्न्वयन र पिरपालना गराउन सहयोग पुयार्उने उद्धे ँयका
साथ काम¸ कतर्ब्य र अिधकार समेत िकटान गरी सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको ःथापना भएको
छ ।
१.२ सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ का मुख्य व्यवःथा
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ का ूावधान र व्यवःथाहरुलाइर् अझ बढी व्यविःथत र िवःतृत गनर्का लािग
यो िनयमावली बनेको हो । यस िनयमावलीमा खिरद कारवाहीको तयारी¸ खिरद योजना र लागत अनुमान¸
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खिरद र खिरद सम्झौताको छनौट¸ योग्यताका आधार¸ ूािवधक क्षमता र ूािविधक ःपेिसिफकेसन¸ बोलपऽ
सम्बन्धी व्यवःथा¸ परामशर् सेवा सम्बन्धी व्यवःथा¸ खिरद सम्बन्धी अकोर् व्यवःथा¸ राशन खिरद सम्बन्धी¸
घर जग्गा भाडामा िलनेिदने¸ सेवा करार िलने¸ पुनरावलोकन र खिरद सम्झौता सम्बन्धी¸ िववाद समाधान
सम्बन्धी र िविवध िवषयहरु समेटीएको छ । ऐनमा सैधािन्तक रुपले रािखएका ूावधानहरुको पयार्प्त
व्याख्या र िवँलेषण िनयमावलीमा गिरएको छ ।
१.३ सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको ःथापना र यसको िजम्वेवारी
ऐनको दफा ६४ ले खिरद कायर्को अनुगमन गनर् ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय अन्तगर्त एक
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको ःथापना गिरने कुरा उल्लेख गिरए अनुसार २०६४ साल भाि ३ गते
सो कायार्लय ःथापना भै सञ्चालनमा रहे को छ । कायार्लयको ूमूखको रुपमा नेपाल सरकारका रा. प. िविशष्ट
ौेणीका सिचव रहने ब्यबःथा ऐनमा नै ब्यबःथा रहे को छ । ऐनको दफा ६५ मा दे हाय बमोिजम काम¸
कतर्व्य र अिधकार तोिकएको छ ।
१.३.१ सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको काम¸ कतर्ब्य र अिधकार
(क) खिरद सम्बन्धी नीित वा ूचिलत कानूनमा सुधार गनर् नेपाल सरकारलाई िसफािरश गनेर्¸
(ख) यो ऐन कायार्न्वयनको लािग आबँयक पनेर् ूािविधक मागर्दशर्न र

िनदेर् िशका जारी गनेर्¸

(ग) सावर्जिनक िनकायले खिरद कारबाही संचालन गनर् ूयोग गनुर् पनेर् बोलपऽ सम्वन्धी कागजात
(ःटयान्डडर् िबिडङ्ग डकुमेन्ट)¸ पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात (ःटयान्डडर् िूक्वािलिफकेसन डकुमेन्ट)
र खिरद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (ःटयान्डडर् कन्शयाक्ट डकुमेन्ट)¸ र ूःताव माग गनेर् सम्बन्धी
कागजात (िरक्वेःट फर ूपोजल) को ःटयान्डडर् नमूना तयार गनेर्¸
(घ) सावर्जिनक िनकायबाट हुने वा भएको खिरद कारबाहीको तथ्यांक संकलन गरी त्यःतो कारबाई यो ऐन
वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम वा िनदेर् िशका अनुरुप भए वा नभएको अनुगमन वा ूािविधक
परीक्षण गनेर् वा गराउने¸
(ङ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम¸ िनदेर् िशकामा उिल्लिखत कुनै कुराका सम्बन्धमा
सावर्जिनक िनकायले राय परामशर् माग गरे मा राय परामशर् िदने¸

(च) खिरद सम्बन्धी वेबसाइट ःथापना गरी त्यसको संचालन गनेर्¸
(छ) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम¸ िनदेर् िशका¸ ूािविधक मागर्िनदेर् शन तथा सावर्जिनक खिरद
सम्बन्धी लेख रचना¸ सामामी तथा यःतै अन्य कुराहरु सावर्जिनक गराउन बुलेिटन ूकाशन गनेर्¸
(ज) खिरद कायर्मा समन्वय गनर्का लािग आबँयक पनेर् कायर्िविध तयार गरी ःवीकृ ितको लािग नेपाल
सरकार समक्ष पेश गनेर्¸
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(झ) बोलपऽदाता वा खिरद कायर्मा संलग्न भएको वा हुने कमर्चारीको लािग िनयिमत ूिशक्षण कायर्बमको
ब्यवःथा गनेर्¸
(ञ) दफा ६३ बमोिजमको कालोसूचीबाट फुकुवा गनेर् सम्बन्धमा आवँयक मापदण्ड तयार गनेर् र सो
मापदण्ड अनुसार कालोसूचीबाट फुकुवा गनेर्¸
(ट)

खिरद ब्यवःथा ूभावकारी बनाउन िनमार्ण¸ आपूितर्¸ परामशर् सेवा र अन्य सेवा ूणाली पुनरावलोकन¸
समीक्षा गनेर् र सेवामाहीसंग वा आवँयकतानुसार अन्तरार्िष्टर्य संःथा तथा अन्य िवदे शी िनकायसँग
िनयिमत रुपमा सुझाव िलने¸

(ठ) खिरदूणालीलाई ब्यविःथत गनर् र सुधार गनर् आवँयक पनेर् ःवदे शी वा बैदेिशक सहायताको योजना
तयार गनेर् तथा त्यःतो सहायता समन्वय गनेर् केन्िीय िनकायको रुपमा काम गनेर्¸
(ड)

खिरद कारवाहीको बािषर्क ूितवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गनेर्¸ र

(ढ)

तोिकएको अन्य कायर् गनेर् ।

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले आफ्नो कायार्लय बाहे क अन्य सावर्जिनक िनकायले गरे को खिरद
ूिबयामा कुनै िकिसमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै िववाद समाधान गनेर् छै न भनी ऐनको
दफा ६५ उपदफा २ मा उल्लेख भएकाले कायार्लयबाट सम्पादन हुने कामको िनँपक्षता र तटःथताको अहं
भूिमकालाई कायम राखेको छ ।
१.३.२ सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४ बमोिजम थप िजम्मेवारी : ऐनलाई ूभावकारी कायार्न्वयनका
लािग २०६४ भाि ३ गते सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४

कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ । उक्त

िनयमावलीले समेत सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको काम¸ कतर्ब्य र अिधकारलाई अझ बढी
िवःतृितकरण गरे को छ । िनयमावलीले थप दाियत्व ूदान गरे का कायर्हरु दे हाय बमोिजम छन ।
क)

सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायको खिरद कारबाहीको अवलोकन ॅमण गरी वा सावर्जिनक िनकायबाट
खिरद िबयाकलाप सम्बन्धी ूितवेदन र जानकारीहरु माग गरी सावर्जिनक खिरद कायर्को अनुगमन
गनेर्¸

ख)

खिरद िबयाकलाप सम्बन्धी ूितवेदनमा समावेश गनुप
र् नेर् जानकारी¸ तथ्याङ्क र त्यःतो ूितवेदन पेश
गनुर् पनेर् समयाविधका सम्बन्धमा सावर्जिनक िनकायलाई िनदेर् शन

ग)

िदने¸

सावर्जिनक िनकायलाई खिरद कारबाही सञ्चालन गनर् र बोलपऽदाता¸ ूःतावदाता¸ िसलबन्दी
दरभाउपऽदाता आपूितर्कतार्लाई खिरद कारबाहीमा सहभागी हुन सहयोग हुने िकिसमका कायर्बमहरु
सञ्चालन गनेर्¸

घ)

खिरद कारबाहीलाई सरल र सहज बनाउने¸
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ङ)

केन्िीय डाटा बैंकको ःथापना गरी खिरद सम्झौता कायार्न्वयन सम्बन्धी कायर्सम्पादनको अिभलेख
राख्ने¸

च)

सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी जानकारी ूवाह गनेर् तिरकाको िवकास गनेर्¸

छ)

सावर्जिनक खिरद ूणालीमा सुधार गनर्को लािग अन्यदे शको खिरद कारबाही सम्बन्धी नीित¸ कानून¸
अनुभव र अभ्यासको बारे मा अध्ययन अनुसन्धान गनेर्¸

ज)

सावर्जिनक िनकायमा खिरद सम्बन्धी क्षमता वा दक्षता र व्यवसाियक कायर्कुशलता भएका
कमर्चारीको व्यवःथाको लािग योजना तयार गनेर्¸

झ)

खण्ड ज) बमोिजमको

योजना अनुसार सावर्जिनक िनकायका खिरद एकाई¸ मूल्याङ्कन सिमित र

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयमा िनयुक्त हुने व्यिक्तले आवँयक दक्षता र व्यवसाियक कायर्
कुशलता पूरा गरे नगरे को यिकन गनेर्¸
ञ)

सावर्जिनक िनकायको ूमुख¸ त्यःतो िनकायको खिरद एकाईका कमर्चारी¸ बोलपऽ मूल्याङ्कन
सिमितका सदःयको काम¸ कतर्व्य र अिधकार तथा उत्तरदाियत्वको िववरण तयार गनेर्¸

ट)

सावर्जिनक िनकायको खिरद कायर्मा संलग्न कमर्चारीको पेशागत दक्षता अिभवृिद्ध गनर् आवँयक पनेर्
तालीम कायर्बमहरु सञ्चालन गनर् सहयोग पुयार्उने¸ र

ठ)

कमर्चारीको पेशागत दक्षता अिभवृिद्ध गनर् आवँयक पनेर् तालीम कायर्बम सञ्चालन गनेर्।

१.४ सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको संगठनात्मक संरचना र कायर् ूणाली
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ र सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ जारी भएपिछ सावर्जिनक खिरद
ऐे नको दफा ६४ अनुसार ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लय अन्तगर्त िनयामक कायार्लयको रुपमा
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको ःथापना भएको छ । यो ऐनद्वारा नै ःथािपत कायार्लय हो ।
कायार्लय ःथापना पश्चात साबर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीमा तोिकएका कायर् सम्पादन गदैर्
आइरहे को छ । ःथापनाताका कुल २४ दरवन्दी रहे को यस कायार्लयमा हाल कुल ५१ जनाको दरवन्दी
कायम हुन आएको छ । यसमध्ये अिधकृ त ःतरको दरवन्दी २९ जना¸ सहायक ःतरको दरवन्दी ९ जना
र सवारी चालक र कायार्लय सहयोगीको दरवन्दी १३ जना रहे को छ । अिधकृ त ःतरको इिन्जिनयर¸ रा.प.
तृतीय (ूा.) १ जना¸ रा.प.तृ. (ूा.) िविवध १ जना तथा कम्प्यूटर अपरे टर १ जना गरी ३ वटा दरवन्दी
पूितर् हुन वाँकी रहे को छ । सवारी चालक र कायार्लय सहयोगीहरुको १३ दरवन्दी मध्ये १३ जनाकै पद
पूितर् भएको छ जसमा १ जना बाहे क बाँकी १२ जना करार सेवामा कायर्रत छन ् । (संगठनात्मक
संरचनाको िववरण अनुसूची १ मा उल्ले ख गिरएको छ)।
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१.४.१ िवगत ५ आिथर्क वषर्को

कमर्चारीको

िःवकृ त दरवन्दी¸ पूितर् तथा िरक्त दरवन्दीको िःथित ।
माफ नं. १

कमर्चारीको दरवन्दी तथा पदपूितर् िःथती
48
50
9

23 28

15

27

48

24
3

3

0

l/Qm
k'lt{

2066÷67 2067÷68 2068÷69 2069÷70 2070÷71

ूःतूत माफ अनुसार आ.व. २०६६/६७ मा ःवीकृ त दरवन्दी २४ रहे को एवं २०६७/६८ बाट थप दरवन्दी सिहत
जम्मा ५१ दरवन्दी कायम रहे कोमा आ.व. २०६८/६९ सम्म पिन िरक्त दरवन्दीको माऽा झन वढे को दे िखन्छ
भने आ.व. २०६९/७० मा ५१ जनाको दरबन्दी मध्ये अिधकृ त ःतरको दरबन्दी २९ जना¸ सहायक ःतरको
दरबन्दी ९ जना र सवारी चालक र कायार्लय सहयोगीको दरबन्दी १३ जना रहे को छ । आ.व. २०६९/७० र
२०७०/७१ मा िरक्त र पूितर् संख्या दे हाय अनुसार छ ।

तािलका नं. १
कमर्चारी िववरण
आ.व.

ःवीकृ त दरवन्दी

पूतीर्

िरक्त

हािजर भएको

सरुवा भइर् गएको

2066/67

24

15
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9

8

2067/68

51

28

23
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2068/69

51

24

27
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10

2069/70

51

48

3

28

15

2070/71

51

48

3

2

4

आ.व. २०६६/६७ र आ. व. २०६७/६८ मा यस कायार्लयमा हािजर भएको कमर्चारीको संख्या भन्दा सरुवा भई
गएको कमर्चारीको संख्या कम भएको तर आ. व. २०६८/६९ मा हािजर हुने भन्दा सरुवा भई जाने कमर्चारीको
संख्या वढी भएकोले दरवन्दी अनुरुप कमर्चारी पूितर् हुन नसकेको दे िखन्छ । तर आ.व. २०६९/७० मा सरुवा
भई आउनेको भन्दा सरुवा भएर जानेको संख्या कम भएको दे िखन्छ । त्यःतै आ.व. २०७०/७१ मा हािजर
भई आउनेको संख्या भन्दा सरुवा भएर जानेको संख्या अझ कम भएको दे िखन्छ । आ.व. २०७०/७१ मा
कायम रहे को ूोत्साहन भत्ताको कारणले कमर्चारीहरुको सरुवा भई जाने ूवृित्तमा कमी आएको दे िखन्छ ।
साथै कायर् उत्ूेरणाको अिभवृिद्धको कारणले वािषर्क कायर् सम्पादनको ूगित ःथीितमा समेत उल्लेख्य वृिद्ध
भइर् ९१.४ ूितशत कायम हुन आएको छ । ूोत्साहन भत्ताको सुिवधाको कारण सरुवा हुने ूवृित्तमा अझ
किम आइर् कायार्लयको समम ूगित बढी हुने दे िखन्छ ।
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१.४.२ सामान्य

ूशासन

सम्बन्धी

कायर्हरु

१.

कायार्लयमा e-attendance लागु गिरएको ।सभाहलमा माइर् क व्यवःथापन गिरएको ।

२.

िनजामती सेवा ऐन¸ २०४९ तथा िनयमावली¸ २०५० को दफा २४घ१ मा व्यवःथा भए बमोिजम
कमर्चारी समायोजन गनर्का लािग O & M सम्बन्धी कायर् सम्पन्न भएको ।

३.

पुराना सवारी साधनको हकमा आ.व. २०७०/७१ मा १ थान कार र १ थान मोटरसाइकल िललाम िबबी
सम्बन्धी कायर् सम्पन्न भएको ।

१.४.३ आिथर्क ूशासन सम्बन्धी कायर्हरु
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको िःवकृ त कायर्बमहरुमा खचर् गनर्को लािग िविनयोिजत वजेट रकम
तथा वाःतिवक वजेट खचर्को िववरण अनुसार यस िवषय संग सम्बन्धीत तथ्याङ्कलाई िनम्न अनुरुप
माफमा ूःतूत गिरएको छ ।

ूःतूत माफ अनुसार २०६६/६७ दे िख २०६८/६९ सम्म वजेट िविनयोजन रकम तथा वजेट खचर् रकमको
पिरमाण बढ्दै गएको¸ आ.व. २०६९/७० मा घटे को र आ.व. २०७०/७१ मा पुन: बढे को दे िखन्छ । वजेट
िविनयोजन तथा वजेट खचर्को समय रे खाको फरक धेरै भएकोले वजेट िविनयोजनको अनुपातमा खचर् कम
भएको दे िखन्छ जसको कारण कायार्लयको कायर्बमको लआयहरु कम तोिकएको लाई मान्न सिकन्छ ।
आ.व. २०६६/६७ दे िख २०७०/७१ सम्मको बजेट खचर् िववरण
रु. हजारमा
आ.व.

िविनयोजन ४६६१८

२०६७/६८

२०६८/६९

२०६९/७०

२०७०/७१

५१७३५

६१२४१

४०७८४.२५

५१६८२

१६१०२

२२९३३

३५०४४.७४

३१९३३.४४

३६९३५.००९

खचर्

२०६६/६७

क) वािषर्क बजेट कायर्बम अनुसूची ११ मा छ ।
ख) वािषर्क ूगित िववरण अनुसूची १२ मा छ ।

ग) वािषर्क आिथर्क िववरण अनुसूची १७ र १७(क) मा छ ।
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१.४.४ बेरुजु फर्छयौट
यस कायार्लयको आ.व. २०६९/७० सम्मको सम्पूणर् बेरुजु फछ्यौर्ट गरी शून्य बनाइर् एको छ । कायार्लयको
ःथापना दे िख हाल सम्म महालेखा परीक्षकको कायार्लयले औल्याएको बेरुजु िनयिमत र असुल उपर गरी
शून्य बनाइर् एको हो ।
महालेखा परीक्षकको कायार्लयबाट लेखापरीक्षण हुँदा कूल खचर् रकमको १.१० ूितशत भन्दा बढी आिथर्क
अनुशासन पालना भएको मािनन्छ । साधारणतया कूल खचर्को २.३ ूितशत भन्दा कम बेरुजुलाइर् राॆो
मािनन्छ। आ.व. २०६९/७० सम्ममा यस कायार्लयको कूल बेरुजु रु. ४¸७०¸११७।५५/- रहे कोमा आ.व.
२०६७/६८ को रु. ७५¸३७२।२४/-¸ आ.व. २०६८/६९ को रु. ४१¸९९५।३१/- र आ.व. २०६९/७० को रु.
३¸५२¸७५०/- बेरुजु महालेखापरीक्षकको कायार्लयबाट िविभन्न िमितमा सम्परीक्षण भइर् शून्य बनाइर् एको छ ।
आ.व. २०६७/६८ मा ८२.६४ ूितशत बेरुजु फछ्यौर्ट र आ.व. २०६८/६९ मा ९१.९२ ूितशत बेरुजु फछ्यौर्ट
गरी ौी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय बाट बेरुजु फछ्यौर्ट कायर्मा संलग्न कमर्चारीहरुलाइर्
सम्मान तथा नगद पुरःकार िदइएको िथयो ।

१.४.५ िविवध
(क) वािषर्क ूितवेदन
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय २०६४ साल भाि ३ गते ःथापना भए पश्चात ् २०६७ आषाढमा पिहलो
पटक वािषर्क ूितवेदन तयार गिर पेश गिरएको¸ दोॐो बािषर्क ूितवेदन (२०६८) २०६९ जेठमा¸ तेॐो वािषर्क
ूितवेदन¸ २०६९ फाल्गुणमा तयार गिर पेश गिरएको र चौंथो वािषर्क ूितवेदन २०७० पौषमा पेश गिरएको
िथयो । यसको िनरन्तरता िदने ूितवद्धता अनुसार पाँचौ वािषर्क ूितवेदन¸ २०७१ यसैसाथ ूःतुत गिरएको
छ।

(ख) खिरद योजना तयारीको ःथलगत िनरीक्षण तथा अन्तरिबया सावर्जिनक खिरदको मूख्य र ूमुख पक्ष रहे को खिरद गुरु योजना र वािषर्क खिरद योजना तयारी ूकृ यालाइर्
तोिकएको ढाँचामा िविधवत रुपमा तयार गरे को नगरे को हे री ढाँचागत खिरद योजना िनमार्ण र त्यसको
महत्वलाइर् ःथलगत रुपमै िनरीक्षण गरी सुधार गनर् ूोत्सािहत गनेर् लआयकासाथ सावर्जिनक खिरद योजनाको
ःथलगत िनरीक्षण र अन्तरिबया कायर्बम सञ्चालन गनेर् गिरएको छ । यस कायर्बम सञ्चालन पँचातको
पृंठपोषण अत्यन्त्यै उत्साहवधर्क रहे को छ । यस सम्बन्धमा हाल सम्म भएका िनरीक्षण र अन्तरकृ या
सम्बन्धी िववरण अनुसूची ८ र ९ मा छ ।

(ग) खिरद अनुगमन
यस कायार्लयले िविभन्न िजल्लामा िविभन्न ूकृ ितका कायर्हरु (िनमार्ण कायर्¸ वःतु खिरद कायर्¸ र परामशर्
सेवा सम्बन्धी) संचालन गनेर् कायार्लयहरुको अनुगमन गनेर् र त्यसरी अनुगमन गिरसकेपछी अनुगमनको
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बममा दे िखएका किमकमजोरी र आगामी कायर् िदसाबारे कानूनी आधारहरुको बारे मा छलफल र सुझाव िदन
खिरद अनुगमन र अन्तरकृ या सञ्चालन गनेर् गिरएको छ । यस कायर्बाट िजल्लाका सानाितना समःयाहरु
त्यही समाधान गनर् मद्दत पुग्न गरे को छ र यसको ूभावकािरता उदाहरिणय पाइएको छ । यस खिरद
अनुगमन सम्बन्धी १ िदने अन्तरिबयाको िववरण अनुसूची १० मा छ ।

(घ) अनुसन्धान तथा िवकास सम्बन्धमा सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा भएका िवकास र पिरवतर्नको कायर्हरुलाइर् समेिट एकैथलोबाट सावर्जिनक खिरदका
क्षेऽमा हुने पिरवतर्नको गितिविधहरु समेिट समय सापेक्ष बनाउन िविभन्न Bidding Documents हरुको
िनमार्ण गनेर्¸ पिरमाजर्न गनेर्¸ खिरद िनदेर् िशकाहरु जारीगनेर् Technical notes बनाउने¸ Bid Documents
नेपालीमा अनुवाद गनेर् र खिरद गितिविधको जानकारी िदन खिरद बुलेिटन र खिरद जनर्ल ूकाशन गदेर्
आएको छ । यसबाट सावर्जिनक खिरदको कायर्लाइर् व्यवःथीत¸ सुचारु र सहज बनाउन मद्दत पुगेको छ ।
यस सम्बन्धी िववरण अनुसूची १४ मा छ ।

(ङ) योजना तथा सूचना व्यवःथापन कायार्लयको वािषर्क योजना¸ बजेट तजूम
र् ा¸ ूगित िववरण तयारी जःता कायर्हरु समयमै तयार गरी लिक्षत
उद्दे ँय ूप्त गनेर् िदसामा अिधकतम ूगित हािसल गनर् कायर्योजना संग आवद्द गरी संचालन गनेर् गिरएको
छ । यसले कायार्लयको समम कायर्सञ्चालन पद्दितको बारे मा जानकारी गराउन मद्दत पुर्याएको छ । यस
संग सम्बिन्धत कायर्को िववरण अनुसूची १५ मा छ ।
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पिरच्छे द - दइ
ु र्

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट सम्पािदत मुख्य मुख्य कायर्हरु
२.१ ऐन¸ िनयम तथा खिरद कायर् ूणालीमा सुधार सम्बन्धी
क) सावर्जिनक िनकायहरुलाई खिरदका लािग आवँयक पनेर् बोलपऽ सम्वन्धी कागजात (ःटयान्डडर्
िबिडङ्ग डकुमेन्ट)¸ पूवर् योग्यता सम्बन्धी कागजात (ःटयान्डडर् िूक्वािलिफकेसन डकुमेन्ट) र
खिरद सम्झौता सम्बन्धी कागजात (ःटयान्डडर् कन्शयाक्ट डकुमेन्ट)¸ र ूःताव माग गनेर् सम्बन्धी
कागजात (िरक्वेःट फर ूपोजल) को ःटयान्डडर् नमूना तयार गिर ूयोगमा ल्याईएको छ¸ जुन
िनम्नानुसार छन ् ।
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Procurement of Goods [NCB]¸ July 2010
Procurement of Goods[ICB]¸ January 2012
Procurement of Works Single Stage Post Qualification Procedure [ICB]¸ January 2012
NCB Goods Nepali Translation (Word Doc)
NCB Goods Nepali Translation (pdf Doc)
Procurement of Works¸ NCB For Above 6 Million Rupees (Recent amendment PDF File)¸ May 2014

g. Procurement of Works¸ NCB For Above 6 Million Rupees (Recent amendment Word Doc)¸ May
2014

ख) नेपालको सावर्जिनक खिरदको अबःथा कुन अबःथामा रहे को छ भनी OECD-DAC (Organization
for Economic Development Co operation- Development Assistance Committee) बाट

तोिकएको सूचकहरुको आधारमा िवद्यमान कानूनी आधार र अभ्यासको सभेर्क्षण र मूल्याङ्कन गरी
BLI (Base Line Indicator) ूितवेदन तयार गनेर् कायर् सम्पन्न भएको छ ।

ग) सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी ूचिलत कानूनमा सुधार गरी समय सापेक्ष सुधार गनर् सावर्जिनक
खिरद ऐन¸ २०६३ को ूथम संशोधनको लािग मःयौदा ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को
कायार्लयमा पेश गिरसिकएको छ ।

२.२ खिरद अनुगमन सम्बन्धी
क) हरे क बषर् सावर्जिनक िनकायहरुको ःथलगत िनिरक्षण गरी खिरद कायर्मा दे िखएका कमी कमजोरी
र सबल पक्ष समेतको ूितवेदन सम्बिन्धत िनकाय र तालुक िनकायमा पठाई ऐन तथा
िनयमावलीको पिरपालनाको लािग कायर्हरु भईरहे का छन । यसबाट सावर्जिनक िनकायहरुले खिरद
ूिबया र कायर्मा दे िखएका कमजोरी सुधार गरी लाभान्वीत भएको पाईएको छ ।
ख) अनुगमनको कायर्लाई ूभावकारी बनाउने हे तुले ऐन िनयममा समावेश भएका कुराहरुलाई समेटी
ःथलगत अनुगमनका बखत हुने अनुगमनमा एकरुपकता र समावेश हुनु पनेर् िबषयहरुको अनुगमन
चेकिलंट बनाई लागु गिरएको छ ।
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ग) सावर्जिनक िनकायहरुले हरे क आिथर्क बषर्मा गरे का खिरद कायर्वाहीको अनुगमन

र खिरद

पद्धितको िवकासको लािग नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको साधन र ौोतको आधारमा भएका
िविभन्न िबयालापको िबषयमा भए गरे का गितिविधलाई समेटेर हरे क आिथर्क बषर्को वािषर्क
ूितवेदनमा समाबेस गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गनुप
र् नेर् व्यवःथा छ ।
घ) ऐनको दफा ४९ बमोिजम गिठत खिरद पुनरावलोकन सिमितलाई ूशासिनक र अन्य सुिवधा
उपलब्ध गराउने पुनरावलोकन सिमितबाट भएका िनणर्य कायार्न्वयनमा सहयोग गनेर् र सम्पािदत
काम कारवाही सावर्जिनक गनेर् कायर् पिन यस कायार्लयले गिरआएको छ ।
ङ) सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६५(घ) बमोिजम सावर्जिनक िनकायबाट हुने वा भएको
खिरद¸ कारवाहीको तथ्याङ्क संकलन गरी त्यःतो कारवाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको
िनयम वा िनदेर् िशका अनुरुप भए वा नभएको अनुगमन र ूािविधक पिरक्षण गनेर् वा गराउने
व्यवःथा भए अनुसार आ.व. २०७०/७१ मा सम्पन्न गिरएका खिरद सम्बन्धी अनुगमन िववरण
साथै अनुगमन सम्बन्धी िवःतृत िववरण अनुसूची ६ मा रािखएको छ ।आ.व. २०७०/७१ को
अनुगमन िववरण अनुसूची ७ मा छ ।
च) अनुगमन बाट खिरद ूिबयामा दे िखएका समःयाहरु िनम्न बमोिजम छन ्
o

Standard Bidding Document ूयोग नगरी खिरद गनेर् गिरएको ।

o

Logical Evaluation गरे को नपाइर् एको ।

o

Evaluation को ूितवेदन सिह ढं गमा तयार गनेर् नगिरएको ।

o

Direct Purchase गनेर् चलन धेरै रहे को ।

o

उपभोक्ता सिमितबाट खिरद गनेर् कुनै मापदण्ड नभएको ।

o

उपभोक्ता सिमितबाट खिरद गदार् सामानको गुणःतर परीक्षण गनेर् कायर्िविध नभएको ।

o

खिरद सम्झौता गदार् Standard Format बमोिजम गनेर् नगिरएको ।

o

साबर्जिनक सूचनामा कैिफयत हुने गरे को अथार्त राख्नुपनेर् जानकारी नरािख अनावँयक
जानकारीहरु पिन राख्ने गिरएको ।

o

खिरद योजना र खिरद ूिबयाबीच तालमेल निमलेको ।

o

खिरद गनेर् िनणर्य ूिबयामा िढलाई भएको पाइएको ।

o

खिरद ूिबयामा ूयोग गिरने लागत अनुमान¸ Specification तथा Bid Document अिधकार
ूाप्त अिधकारीले ःवीकृ त गरे को नपाइर् एको ।

o

आशयपऽ जारी गरे पिछ ७ िदन सम्म उजुरी िनवेदनको म्याद िदनु पनेर्मा सो नगरी सम्झौता
गनेर् गिरएको ।

11

छ) अनुगमन बाट दे िखएका समःया समाधान सम्बन्धमा भए गरे का कायर्हरु
o

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयका अनुगमनको लािग खिटएका कमर्चारीहरुले अनुगमन
बाट ूाप्त जानकारी सम्लग्न गरी सुझाव सिहतको ूितवेदन तयार गरी १ ूित ूितवेदन
अनुगमन गिरएको कायार्लयमा कायर्न्वयन वा सुधारको लािग पठाउने गिरएको ।

o

अनुगमन गिरएको िजल्लाका सावर्जिनक िनकाय अन्तगर्त खिरद कायर्मा सम्लग्न कमर्चारीहरुको
सहभािगतामा खिरद सम्बन्धी अन्तरिबया कायर्बम संचालन गनेर् गिरएको ।

ज) अनुगमनको ूभाव र ूभावकािरता
o साबर्जिनक खिरद गदार् ऐन र िनयमावली तथा ःवीकृ त योजना¸ बजेट र कायर्बम बमोिजम
खचर् गनुप
र् छर् भन्ने चेतना अिभबृिद्ध भएको छ।
o पिहले गिरएका गिल्तहरुमा कमी आएको छ।
o खिरद ूिबयामा सुधार आउने गरे को छ।

२.३ क्षमता िवकास तथा तािलम सम्बन्धी
क) यस कायार्लयले सावर्जिनक िनकायमा कायर्रत कमर्चारीहरुको क्षमता िवकासका लािग १ िदने
अन्तरिबया ३ िदने सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी आधारभूत तािलम र २ िदने ई सबिमसन (esubmission) सम्मको ई िज िप (e-GP) सम्बन्धी तािलमहरु सञ्चालन गिरआएको छ । जसवाट

सावर्जिनक िनकायका कमर्चारीहरुको क्षमतामा पयार्प्त सुधार आएको पाईएको छ ।
ख) सावर्जिनक खिरदको िबषय अत्यन्त जटील बन्दै गएको र छुट्टै अनुशासनको िबषय बिनरहे को
सन्दभर्मा यसको ज्ञान र शीप सहज र सरल रुपमा सावर्जिनक िनकायहरुले ूाप्त गरुन भनी
एिसयाली िबकास बैंकको सहयोगमा नेपाल ूशासिनक ूिशक्षण ूितष्ठान माफर्त ३९ जना
सावर्जिनक िनकायमा कायर्रत पदािधकारीहरुको लािग ूिशक्षक ूिशक्षण तािलम (Trainers’
Training) सञ्चालन गिरएको िथयो जसबाट सावर्जिनक िनकायहरुले आधारभूत तािलम र

अिभमूिखकरण कायर्बम आफैँ संचालन गनर् र ूिशक्षकहरुको सेवा िलन सहयोग पुगेको छ।
ग) बोलपऽदाता वा खिरद कायर्मा संलग्न हुने सावर्जिनक िनकायका पदािधकारीहरुलाइर् िविभन्न
तािलम¸ गोष्ठी¸ सेिमनार र कायर्शालाको माध्यमबाट समय सापेक्ष ूिविधको नवीनतम ूयोग¸
गितिविध र कृ याकलापका जानकारी गराउनुका साथै सीप र क्षमता िवकासको लािग उपयुक्त
वातावरण बनाउने व्यवःथा गनेर् गिरएको छ ।
घ) िसमीत साधन र ौोतको बावजुद पिन यस कायार्लयले सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा हुने नवीनतम
ूयोग¸ पिरवतर्न र िवकास सम्बन्धी ज्ञान र सीप आजर्नको लािग बैदेशीक अवलोकन¸ अध्ययन
ॅमण र

तािलमहरुको व्यवःथा गरी कमर्चारीहरुको क्षमता र ज्ञान िवकासमा मद्दत पुर्याउदै

आएको छ ।
ङ) सावर्जिनक खिरद क्षमता िवकास सम्बन्धमा तािलमहरुको गितिवधी िनम्न बमोिजम छन ् ।
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१)

िमित २०७०।५।३ दे खी २६ सम्म र िमित २०७०।५।१० दे िख ३१ सम्म गरी दइु र् समुहमा यस
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयका कमर्चारी लगायत अन्य कायार्लयका कमर्चारी समेत
गरी जम्मा ३९ जना कमर्चारीहरुलाइर् िनजामती कमर्चारी ूिशक्षण केन्िमा Training of
Trainers on "Procurement and Contract Management" सम्बन्धी तािलम ूदान गिरयो ।

२)

Accreditation सम्बन्धी तयारी कायर् सम्पन्न गरी कायर्िवधी ःवीकृ ितको लािग नेपाल

सरकार मिन्ऽपिरषदमा पठाइर् एकोमा पुन: पिरमाजर्न सिहत पेश गनर् िनदेर् शन भएको ।
३)

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयका (सह-सिचव¸ िनदेर् शक र अिधकृ त गरी) १९ जनालाइर्
क्षमता अिभबृिद्ध (Driving) र १ जना कम्प्यूटर हाडर् वेयर एण्ड नेटविकर्ङ्गमा¸ १ जना अंमेजी
भाषामा र १ जना िवद्युतीय सु-शासन सम्बन्धी तािलम गरी ३ जना सहायक ःतरका
कमर्चारीहरुलाइर् िनजामती कमर्चारी तािलम केन्िबाट तािलम िदइर् एको ।

४)

िमित

२०७०।११।२९

मा

४०

जना

ूिशक्षकहरुको

सहभािगतामा

सावर्जिनक

खिरद

ूिशक्षकहरुको १ िदने अन्तरिबया कायर्बम सम्पन्न भयो ।
५) सावर्जिनक खिरदको क्षेऽलाइर् भरपदोर्¸ िवँवसनीय¸ पारदशीर् र जवाफदे ही बनाउन सावर्जिनक
खिरदको क्षेऽमा कायर्रत कमर्चारीहरुको क्षमता अिभबृिद्ध सम्बन्धी आविधक तािलम िदइएको
छ । सो तािलममा सहभागी ूिशक्षाथीर्हरुको िववरण अनुसूची १३ मा छ ।

२.४ राय परामशर् सम्बन्धी
क) साबर्जिनक खिरद ऐन¸ िनयम पिरपालना गनेर् सम्बन्धमा सावर्जिनक िनकायहरुलाई परे को िद्धिवधा
समाधान हे तु त्यःता िनकायहरुबाट माग भएका िबिभन्न मुद्धाहरुमा यस कायार्लयले ऐन िनयम र
सावर्जिनक खिरदका िसद्धान्तहरुको आधारमा राय परामशर् उपलब्ध गराउदै आएको छ जसबाट
समयमा समःयाको िनकास भै खिरद कायर्मा सघाउ पुगेको छ । चालु आिथर्क बषर्मा कूल १३२
राय परामशर् ूदान गिरएको र हालसम्म ४०५ वटा राय परामशर् ूदान गिरएको छ ।
यस कायार्लयबाट शुरु दे िख उपलब्ध गराइएको राय परामशर् सम्वन्धी िवःतृत िववरण PPMO को
website:www.ppmo.gov.np मा राख्ने गिरएको छ । आिथर्क वषर् २०७०।७१ को अविधमा माऽ

उपलब्ध गराइएको राय परामशर्को संख्या १३२ रहे को छ । (यस सम्वन्धी िवःतृत िववरण
अनुसूची ३ र ४ मा उल्लेख गिरएको छ) । साथै राय परामशर्को अवःथा िनम्न बमोिजम छ ।
१)

ऐन िनयमको व्याख्यामा एकरुपता आएको ।

२)

राय परामशर्ले सावर्जिनक िनकायलाइर् िनणर्य गनर् सहज बनाएको ।

३)

खिरद कायर्लाइर् िछटो छिरतो सम्पादन गनर् मद्धत पुगेको ।

४)

साबर्जिनक िनकायहरुमा परे का िद्धिवधा िनराकरण भई संःथागत समःया समाधान गनर् मद्दत
पुगेको ।
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२.५ कालोसूची सम्बन्धी:
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६२ मा वोलपऽदाताहरुको आचरण उल्लेख खिरएको छ । सावर्जिनक
खिरदमा सहभािग हुने बोलपऽदाता¸ ूःतावदाता¸ परामशर्दाता¸ सेवाूदायक¸ आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण व्यवसायी
वा अन्य व्यिक्त¸ फमर्¸ संःथा वा कम्पनीले उक्त आचरण िवपिरत काम गरे मा¸ खिरद सम्झौता कायार्न्वयन
गदार् सारभूत रुपमा ऽुटी गरे मा¸ योग्यता ढाँटी वा झुक्यानमा पारी सम्झौता गनेर् आिद कसूर गरे मा
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को व्यवःथा अनुसार िनजको कायर्को आधारमा यस कायार्लयले

१ दे िख ३

वषर्सम्म कालो सूचीमा राख्ने गरे को छ । जस अनुसार आ.व. २०७०/७१ को अन्त सम्ममा १०७ वटा फमर्¸
संःथा¸ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने िनणर्य गरी सावर्जिनक सूचना गिरएको छ । यसको िवःतृत िववरण
यस कायार्लयको वेभसाईटमा रािखएको छ । आ.व. २०७०/७१ मा जम्मा ३० वटा फमर्¸ संःथा¸ कम्पनीलाई
कालो सूचीमा राख्ने िनणर्य गिरएको छ । (यस आ.व. २०७०/७१ सम्मको िवःतृत िववरण अनुसूची ५ मा
रािखएको छ) । साथै हाल सम्म कालोसूचीमा रािखएको फमर्÷संःथाहरुको तेिरज िववरण अनुसूची ५(क) मा
छ । कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी ऐनको दफा ६३ मा भएको व्यवःथा िनम्नानुसार छ ।
कालोसूचीमा राख्ने र फुकुवा गनेर् सम्बन्धी कानूनी व्यवःथा : (१) दे हायको अवःथामा बोलपऽदाता¸
ूःतावदाता¸ परामशर्दाता¸ सेवाूदायक¸ आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त¸ फमर्¸ संःथा वा
कम्पनीलाई िनजको कायर्को गाम्भीयर्ताको आधारमा सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले एक वषर्देिख
तीन वषर्सम्म कालो सूचीमा राख्न सक्नेछ :–
(क)

दफा ६२ बमोिजमको आचरण िवपरीत काम गरे को ूमािणत भएमा¸

(ख)

ःवीकृ ितको लािग छनौट भएको ूःतावको ूःतावदाता दफा ३८ बमोिजम सम्झौता गनर् नआएमा¸

(ग)

खिरद सम्झौता कायार्न्वयन गदार् सारभूत ऽुटी गरे को वा सम्झौता अनुरुपको दाियत्व सारभूत
रुपमा पालना नगरे को वा खिरद सम्झौता बमोिजमको कायर् सो सम्झौता बमोिजमको गुणःतरको
नभएको कुरा पिछ ूमािणत भएमा¸

(घ)

खिरद सम्झौतामा भाग िलन अयोग्य ठहिरने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहिरएमा¸

(ङ)

योग्यता ढा+टी वा झुक्यानमा पारी खिरद सम्झौता गरे को कुरा ूमािणत हुन आएमा¸ वा

(च)

तोिकए बमोिजमको अन्य कुनै अवःथामा ।

२.६ जनगुनासोको व्यवःथापन
क) सावर्जिनक िनकायहरुबाट भए गरे का काम कारवाहीको िबषयमा जनमानसबाट आउने जनगुनासो
ब्यबःथापनका लािग छुट्टै शाखाको ःथापना गरी गुनासो सम्बोधन गनेर् गिरएको छ यसबाट खिरद
ूणालीलाई िबश्वािसलो बनाउन सघाउ पुगेको छ ।
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२.७ खिरद सम्बन्धी िवद्युतीय पद्दती र कागजात सम्बन्धी
क) सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले आफ्नो वेबसाईट ःथापना गरी ःट्याण्डडर् िविडङ् डकुमेन्ट
(Standard Bidding Document)¸ राय परामशर्का निजरहरु¸ कालोसूचीको नामावली लगायत

कायार्लयबाट भए गरे का कायर्हरुको िववरण सावर्जिनक गरे को छ ।
ख) िवद्युतीय सञ्चार माध्यमको ूयोग गरी खिरद गनर्का लािग समेत पोटर् ल (gepson. gov. np)
ःथापना गरी साबर्जिनक िनकायहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । हाल यस पोटर् लमा ८० भन्दा बढी
कायार्लयले ूयोग गिररहे का छन । सावर्जिनक खिरद िनयमावलीमा भएको तेौो संशोधन पश्चात
एउटै माऽ पोटर् ल को िवकास गरी सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले सञ्चालनमा ल्याउने
ब्यबःथा भए अनुसार एिसयाली िबकास बैँकको ूािविधक सहयोगमा सफ्टवेयर िवकास गरी दे शभर
एउटै माऽ पोटर् ल सञ्चालनमा ल्याउने ूयास ःवरुप (bolpatra.gov. np) को कायर् पिन अिन्तम
चरणमा पुगेको छ ।
ग) सावर्जिनक खिरदको िबषय अत्यन्त सम्वेदनशील भएको र सबैको चासो र अध्ययनको िबषय हुँदै
गएको सन्दभर्मा िबषयबःतु समेटेर हरे क बषर् जनर्ल ूकाशन गनेर् र चौमािसक रुपमा बुलेिटन ूकाशन
गनेर् गिरएको छ जसबाट यस क्षेऽमा चासो राख्ने हरुका लािग उपयोगी हुन गएको छ ।
घ) सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले खिरद सम्बन्धी gepson.gov.np¸ र bolpatra.gov.np
नामका पोटर् ल ःथापना गरी सञ्चालन गिररहे को छ । gepson.gov.np मा िवद्युतीय दािखला (esubmission) सम्मको कायर् अफलाईन पद्धितबाट गनर् सिकन्छ । िनकट भिवंयमा यसले
िविभन्न िनकायबाट ःथािपत पोटर् लहरुलाई ूितःथापन गनेर् र खिरद सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्
िवद्युतीय

माध्यबाट हुने काम यसै पोटर् लबाट हुने ब्यबःथा गिरएको छ। यसमा खिरद सम्बन्धी

भए गरे का कृ याकलापहरु िनरन्तर Upload गरी सरोकारवाला समेतले हे नर् पाउने गरी सूचना
ूवाहको व्यवःथा िमलाइर् एको छ ।
ङ) सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी कानूनी ब्यबःथा¸ सैद्धािन्तक पक्ष र सावर्जिनक खिरदको गितिवधी
जानकारी गराउन खिरद सम्बन्धी लेख रचना भएको हरे क बषर् खिरद जनर्ल र अधर्बािषर्क रुपमा
खिरद बुलेिटन ूकाशन गरी सावर्जिनक गनेर् गिरएको छ ।
च) सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४ को ब्यबःथालाई कायार्न्वयन गनर् bolpatra.gov.np संचालन
भएको छ । यसको पूवार्धार िवकास गनर् मेिशनरी उपकरण र जडानको कायर् एिसयाली िबकास
बैंकोको सहयोगमा भई रहे को छ ।

त्यसको पूणर् सञ्चालनका लािग आवँयक जनशिक्त उत्पादन

गनर् e-GP सम्बन्धी तािलमलाइर् ूत्येक वषर् संख्या बढाउदै लगेर वृहत रुपमा तािलमको सञ्चालन
गिरदै आइएको छ ।
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२.८ सावर्जिनक खिरद पुनरावलोकन सम्बन्धी
२.८.१ पुनरावलोकन

ूकृ या :-

सावर्जिनक खिरदको अन्तरािंशय ूचलनमा सावर्जिनक खिरद कायर्मा सावर्जिनक िनकायले गरे का कायर् तथा
िनणर्यहरुको पुनरावलोकन गनेर् व्यवःथा रहे को हुँदा यसै तथ्यलाइर् मध्य नजरमा रािख हाॆो सन्दभर्मा पिन
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को पिरच्छे द ६ मा खिरद कारवािह वा िनणर्यको पुनरावलोकन सम्बन्धी
व्यवःथा गिरएको छ । पुनरावलोकन सिमितमा हाल सम्म २२ वटा िनवेदन ूप्त भइर् २१ वटा फर्छयौट
भएका छन ् । यस आ.व. मा ४ वटा िनवेदन परी ३ वटा फर्छयौट भएका छन ् ।
सावर्जिनक

खिरद

ऐन

िनयमको

कायार्न्वयन

गनेर्

िसलिसलामा

सावर्जिनक

खिरद

कायर्मा

संलग्न

पदािधकारीहरुबाट भएका कुनै िनणर्य बाट बोलपऽ दाता वा ूःताव दातालाइर् मकार् परे मा दइु र् चरणमा
पुनरावलोकन गनर् सिकने व्यवःथा रहे को छ । पिहलो चरणमा सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायको ूमुख समक्ष
उजुरी िदने र सो बाट भएको िनणर्य िचत नबुझेमा वा ५ िदनिभऽ िनणर्य निदएमा दोॐो चरणमा
पुनरावलोकन सिमित समक्ष िनवेदन िदन सिकने कानूनी व्यवःथा छ । ऐनको दफा ४८ अनुसार
पुनरावलोकन सिमित गठन हुने व्यवःथा छ । सोही आधारमा मिन्ऽपिरषद¸ राजनीितक िनयुिक्त िसफािरस
सिमितले मिन्ऽपिरषदको बैठक बाट अिधकार ूत्यायोजन भए अनुसार िमित २०६५/०९/१७ गते अध्यक्ष र
सदःय सिहत ३ सदःयीय पुनरावलोकन सिमित गठन भइर् पुनरावलोकन कायर्को थालनी गिरएको छ ।
पुनरावलोकन सिमितको गठन िविध दे हाय बमोिजम छ ।
(क) पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भई सकेको
व्यिक्त वा नेपाल सरकारको िविशष्ट ौेणीको पदबाट अवकाश ूाप्त व्यिक्तहरुमध्येबाट
एक जना

– अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारको नेपाल इिन्जिनयरीङ सेवाको राजपऽािङ्कत ूथम ौेणीबाट
अवकाश ूाप्त व्यिक्तहरुमध्येबाट

एक जना

– सदःय

(ग) सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी िवषयमा अनुभवी तथा िवज्ञ व्यिक्तहरुमध्येबाट एक
जना

– सदःय

२.८.२ पुनरावलोकन सिमितको काम¸ कतर्व्य र अिधकार :सावर्जिनक िनकाय िवरूद्ध बोलपऽदाता वा ूःताव दाताले खिरद कायर् सम्पन्न भएको ३० िदनिभऽ िदएको
पुनरावलोकन िनवेदन उपर छानिवन गनेर्¸ सावर्जिनक िनकाय संग ूितिबया माग गनेर्¸ दव
ु ै पक्ष रािख
सुनवाइर् गनेर्¸ ूःतुत कागजातहरुको अध्ययन अवलोकन गरी िनवेदन िदएको ३० िदन िभऽ िनणर्य गनेर्छ ।
सावर्जिनक खिरद पुनरावलोकन सिमितले िनणर्य गदार् बोलपऽ दाता वा ूःताव दाताले िदएको िनवेदन खारे ज
गनेर् वा दे हाय बमोिजम गनेर्छ ।
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क) खिरद सम्झौता भइ नसकेको अवःथामा दे हाय बमोिजम गनेर्छ ।
१)

अनािधकृ त काम वा िनणर्य वा गलत कायर्िविध अवलम्वन नगनर् आदे श िदने

२) अनािधकृ त कायर् वा िनणर्यलाइर् पूणर् वा आंिशक रुपमा रद्द गनेर् आदे श िदने
३) मूल्याङ्कनमा ऽुटी दे िखए माऽ मूल्याङ्कन गनर् आदे श िदने तथा सम्झौता भइर् सकेको अवःथामा
मकार् िबचार गरी िनवेदकलाइर् मनािसव मािफकको रकम भुक्तानी गनर् िसफािरस गनर् सिकने छ ।
ख) खिरद सम्झौता भई सकेको अवःथामा त्यःतो सम्झौता िनवेदकले पाउनु पथ्योर् भन्ने पुनरावलोकन
सिमितलाई लागेमा िनवेदकलाई परे को मकार् िवचार गरी मनािसब मािफकको रकम िनवेदकलाई भुक्तानी
गनर् सावर्जिनक िनकायलाई िसफािरस गनेर् ।

२.९ साबर्जिनक खिरद ूणाली सुधार सम्बन्धी
२.९.१ नेपाल सावर्जिनक खिरद रणनीितक संरचना @)&)–@)&#
(Nepal Public Procurement Straftegic Framework 2014-2016 ) – NPPSF
क) सावर्जिनक िनकायको क्षमता िवकासका लािग ःवयं सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको
क्षमता बढ्नु पनेर् आवँयकतालाई ध्यानमा राखी सन २०१० मा पिहलो पटक ३ बषेर् सावर्जिनक
खिरद

रणनैितक

संरचना

NPPSF

2010-1013

(Nepal

Public

Procurement

Strategic

Framework 2010-2013) िनमार्ण गरी लागु गिरएको िथयो ।

ख) ूथम रणनैितक संरचनाको िनरन्तरताकै रुपमा हाल दोौो सावर्जिनक खिरद रणनैितक संरचना
NPPSF 2014-16 िनमार्ण गरी नेपाल सरकारबाट ःवीकृ त गराई कायार्न्वयन भैरहे को छ। यसबाट

ऐन तथा िनयमावलीमा ब्यबःथा भएर पिन कायार्न्वयन हुन नसकेका कितपय कुरालाई सम्वोधन
गनुर् पनेर् क्षेऽहरुको पिहचान भै कामहरु शुरु गिरएका छन । हाल भएको सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायार्लयको पहललाई सहयोग गनर् एिसयाली िबकास बैंक (ADB)¸ िवश्व बैंक (World
Bank)¸ जापिनज अन्तरािष्टर्य सहयोग िनयोग (Jaica) जःता िनकायहरुले चासो दे खाएका छन ।

नेपाल

सावर्जिनक

खिरद

रणनीितक

संरचना

(दोॐो

चरण)

कायार्न्वयनका लािग तय भएको कायर्योजना अनुसूची १६ मा छ ।
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ले

िनिँचत

गरे का

कायर्हरु

पिरच्छे द - तीन

सावर्जिनक खिरदमा दे िखएका समःया र चुनौतीहरु
सावर्जिनक िनकायको काममा पारदिशर्ता¸ िमतव्यियता र गुणःतरको िबषय आम सरोकारको िबषय हुने
गदर् छ । सावर्जिनक खिरद त्यःतै जनसरोकारको िवषय िभऽ पदर् छ । सावर्जिनक खिरदमा तोिकएको ूिबया
पुरा नभएमा र पारदिशर्ता¸ िमतव्यियता र गुणःतरीयता नभएमा ूशःत ूश्नहरु उठने गदर् छन ् । सावर्जिनक
खिरदमा हजारौ िनकायहरु सम्लग्न हुने र ती िनकायहरुबाट सम्पादन हुने सावर्जिनक खिरद सम्बन्धी
कायर्हरु सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट िनयमन¸ अनुगमन गरी व्यविःथत गराउनु िनकै
चुनौितपूणर् छ । सावर्जिनक खिरदमा संलग्न िनकायहरु र िनयमक तथा अनुसन्धान िनकायहरुबाट
सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा सुधारका लािग राय परामशर् लगायतका कायर्मा यस कायार्लयको भूिमका र
अपेक्षाहरु बढ्न थालेका छन। हाल यस कायार्लयबाट भैरहै का कायर्हरुमा भिवंयमा अझ बढी चाप पनर् जाने र
ःवभािवक रुपमा कायार्लयको कायर्क्षेऽ र भूिमका बढाउनु पनेर् अबःथा रहे को छ ।
सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीले यस कायार्लयलाई सुम्पेका मुख्य कायर्हरुमा सावर्जिनक खिरद
नीित¸ ऐन¸ िनयमको तजुम
र् ा¸सावर्जिनक खिरदका िवधीहरुका लािग आवँयक पनेर् ःटान्डडर् िविडङ डकुमेन्टहरु
तयार गरी लागु गनेर्¸ खिरद िवधीको िबषयमा गाईड लाईन्सहरु र िनदेर् िशकाहरु िनमार्ण गरी खिरद
ूिबयालाई सरलीकरण गनेर्¸ सावर्जिनक िनकायका पदािधकारीहरु र िनजीक्षेऽको क्षमता िवकास गनेर् र
खिरदका सम्बन्धमा अनुसन्धान र िविभन्न सरोकार िनकायहरु बीच समन्वय गरी सावर्जिनक खिरदको
क्षेऽमा सुधार गनेर् िजम्मेवारी तोिकएको छ । सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा दे िखएका मुख्य समःया र
चुनौतीहरु िनम्न बमोिजम ूःतुत गिरएको छ ।

(क) सावर्जिनक िनकायहरुमा दे िखएका मुख्य समःया र चुनौतीहरु
१. बढ्दो सावर्जिनक खचर् र सावर्जिनक िनकायहरुको क्षमता

:

हाल मुलुकमा सरकारी अधर्सरकारी¸

संगिठत संःथा¸ सावर्जिनक संःथानहरु र अन्य गरी सावर्जिनक िनकायको पिरभाषा िभऽ किरब ४०
हजारको संख्यामा िनकाय छन । ती सावर्जिनक िनकायहरुबाट गिरने सावर्जिनक खचर्मा हरे क बषर् बृिद्ध
भईरहे को छ र सावर्जिनक खिरदमा जटीलता आउने गरे को छ । यित ठू लो राशीको सावर्जिनक खिरद र
यसमा आईपनेर् जटीलता समाधान गनर्

सावर्जिनक िनकायहरुमा पयार्प्त संगठनात्मक संरचना तथा दक्ष

जनशिक्तको आवँयकता पदर् छ । तर सावर्जिनक िनकायहरुमा कायर्रत कमर्चारी¸ खिरद कायर्मा संलग्न
पदािधकारी¸ सावर्जिनक खिरद अनुमगन कायार्लय र िनयामक तथा अनुगमन गनेर् िनकायहरुमा पिन
क्षमता अभाव रहे को छ । अिधकांश सावर्जिनक िनकायहरुमा खिरद योजना दे िख समम कायर्
ब्यबःथापनको लािग छुट्टै िवभाग¸ महाशाखा¸ शाखा र पयार्प्त जनशिक्तको ब्यबःथा छै न । सामान्य
खिरद ईकाईको भरमा कायर् सम्पादन हुने गरे को छ । खिरद गुरु योजना¸ बािषर्क खिरद योजना
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लगायतका योजना तजुम
र् ा गनर् र Design¸ Estimate¸ Norms¸ Standards¸ Specification तयारी
तथा Contract Management¸

Competitive Bidding र अन्तरािंशय सम्झौताको लािग िवज्ञ¸

जनशिक्तको आवँयकता पदर् छ । हाॆो सन्दभर्मा संगठनात्मक व्यवःथा र दक्ष जनशिक्तको कमी छ ।
सावर्जिनक खिरदको ूकृ ित ूािविधक तथा ूिबयात्मक ढं गले पिन जटील बन्दै गएको छ । सावर्जिनक
िनकायको ूकृ ित र कायर्बोझको आधारमा संगठनात्मक र जनशिक्त व्यवःथा गिरनुपनेर् दे िखन्छ ।
सावर्जिनक खिरदको िबषयमा दक्षता हािसल गरे का िवज्ञहरुको सावर्जिनक िनकायहरुमा र बाह्य ौम
बजारमा पिन अभाव रहे को छ । सावर्जिनक िनकायका िविभन्न पदमा रही अनुभव हािसल गरी िनबृत्त
भएका अनुभवी ब्यिक्तहरुको िववरण तयार गरी िबषय क्षेऽ समेतको आधारमा सूिच बनाई त्यःता िवज्ञहरु
पिरचालन गरी काम गराउन सकेमा सावर्जिनक िनकायहरुको क्षमतामा बृिद्ध हुने दे िखन्छ । सावर्जिनक
खिरद पिन एउटा छुट्टै अनुशासनको रुपमा िवकास भैरहे को सन्दभर्मा यस िवधामा काम गनेर् जनशिक्तको
लािग छुट्टै सावर्जिनक खिरद समूहको गठन गरी सावर्जिनक िनकायले िवशेषज्ञ सेवा िलने र वृित
िवकासका अवसरहरु िदने व्यवःथा गनुप
र् नेर् दिखन्छ । सबै सावर्जिनक िनकायमा नेपाल ूशासन सेवा
अन्तरगतको लेखा समूहका कमर्चारी खटे जःतै खिरदको िबषयमा तािलम ूाप्त वा यसको िबषय जानेका
ब्यिक्तहरुबाट

सेवा

ूवाह

गनुर्

पनेर्

अिनबायर्

ब्यबःथा

गनर्

सकेमा

सावर्जिनक

खिरद

कायर्को

ूभावकािरतामा बृिद्ध हुने दे िखन्छ ।
२. सावर्जिनक िनकायमा िजम्मेवारी र जवाफदे िहता:

सावर्जिनक िनकायहरुमा खिरद कायर्लाई मालसमान¸

सेवा र िनमार्ण कायर्लाई सामान्य ठे क्का पट्टा लगाउने अथर्मा माऽ िलने गिरएको छ । यसलाई
आयोजना ब्यबःथापन र सावर्जिनक िनकायको ब्यबःथापनको

महत्वपूणर् पक्षको रुपमा िलईनु पदर् छ ।

मुलुकको कूल गाहर् ःथ उत्पादनको किरब किरब २० ूितशत खचर् सावर्जिनक खिरदमा हुने गरे को छ ।
हरे क वषर्को सरकारी बजेटको अिधकाँश रकम यसमा खचर् हुन्छ । अझ जनशिक्तको तलब सुिवधालाई
समेत जोड्ने हो भने सावर्जिनक िनकायको बजेटको शत ूितशत रकम नै सावर्जिनक खिरदमा खचर्
हुन्छ। सावर्जिनक खिरदको कायर् ूिबयागत िहसावले अित नै समय लाग्ने र शुरु दे िख नै ब्यबिःथत
ढं गले हरे क चरण पार गनुर् पनेर् कायर् हो । सावर्जिनक िनकायहरुमा खिरद कायर्लाई छोटो बाटोबाट
सम्पादन गनेर् अपेक्षा रहे को पाईन्छ । आकिःमक अवःथामा र िबशेष पिरिःथितमा त्यःतो बाटो पिन
अपनाउन सिकन्छ तर पिन पारदिशर्ता र सहभािगताका िनिश्चत ूिबया पुरा गनुर् पछर् ।
अिहले िवश्व मै ठू ला ठू ला खिरदका कायर्हरु योजना तजुम
र् ा र खिरद ूिबयामा झण्डै दई
ु ितहाई समय र
कायर् सम्पादन वा कायर् गनर्का लािग एकितहाई समय लाग्ने गरे को पाईन्छ । हाॆो सन्दमर्मा एक डे ड
मिहनाको सूचना ूकािशत गरी कायर् सम्पादन गनेर् ूिबया समेत लामो भयो भन्ने गुनासो छ । समयमा
खिरद योजना तयार नहुने¸ खिरद गिरने मालसामान वा िनमार्ण कायर्को ःपेिशिफकेसन¸ लागत अनुमान¸
ठे क्कासम्बन्धी कागजात तयार नगनेर् ूबृित्त रहे को छ । त्यःतै गरी कामको ठे क्का लागेपिछ सावर्जिनक
िनकायको िजम्मेवारी नै व्यवसायीमा हःतान्तरण समाप्त भयो भन्ने धारणा रहे को छ । खिरद पश्चात
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िनयिमत िनरीक्षण¸ सुपिरवेक्षण¸ अनुगमन तथा गुणःतर िनयन्ऽणमा पयार्प्त ध्यान िदने गरे को दे िखदै न।
त्यसैले समयमा काम सम्पन्न नहुने¸ सम्पािदत काम गुणःतरको नहुने¸ लागतमा भेिरएसन आउने¸
कामको िजम्मा िलने ब्यवसायी वा सेवा ूदायकले बीचैमा काम छाडे र िहड्ने¸ काम सम्पन्न नगनेर्लाई
कानून बमोिजम समुिचत कारवाही नहुने जःता िवकृ ित दे िखएका छन । त्यःतै सावर्जिनक िनकायका
पदािधकारीहरुको खिरद कायर् सम्पन्न गराउनका लािग पूणर् िजम्मेवारीता िकटान नभएको कारणले
जवाफदे िहता बहनमा कमी आएको पाइर् एको छ ।
सावर्जिनक िनकायमा खिरदको योजना¸ बजेट¸ संगठनात्मक ब्यबःथा¸ जनशिक्त ब्यबःथा र िजम्मेवारी¸
जवाफदे ही तथा िजम्मेवारी पुरा नगनेर् उपर हुने कारवाही¸ खुल्ला ूितःपधार्को सुिनिश्चतता¸ उपभोक्ता वा
सम्बद्ध पक्षहरुको सहभािगता¸ िनयिमत िनरीक्षण ¸ अनुगमन मूल्याँकन र राॆो काम गनेर्लाई सुिवधा तथा
काम सम्पन्न नगनेर्लाई ठे क्का तोडी कारवाही को पयार्प्त ब्यबःथा गनुर् पनेर् दे िखएको छ । सरकारी
पदािधकारीहरुको िजम्मेवारी िकटान गरी जवाफदे हीता वहन गराउनु पनेर् र कामको िजम्मा िलने
ब्यबसायी¸ सेवा ूदायकलाई पिन राज्यको कामको िजम्मा िलए पिछ सम्पन्न गनेर् वा गराउने पूणर्
िजम्मेवार बनाउनु पनेर् दे िखएको छ ।
३. सावर्जिनक खिरदमा उच्च नेतत्ृ वको भूिमका :-

सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीमा सावर्जिनक

खिरद ूिबया र िनणर्य सम्बन्धमा सम्बिन्धत सावर्जिनक िनकायहरुलाइर् िजम्मेवार बनाइर् कायार्न्वयन
गनेर्तफर् नै बढी भूिमका िदएको दे िखन्छ । राजनैितक नेतत्ृ व एवं उच्च ूशासिनक तहका पदाधकारीहरुको
भूिमका नीित िनमार्ण¸ बजेट कायर्बम ःवीकृ ित र कमर्चारी खटनपटनमा केिन्ित रहे को पाईन्छ ।
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ र िनयमावली¸ २०६४ ले खिरदको लागत अनुमान ःवीकृ त गनेर्¸ बोलपऽ
ःवीकृ त गनेर्¸ ूःताव ःवीकृ त गनेर् र १५ ूितशत भन्दा कम भेिरएसन ःवीकृ त गनेर् िजम्मेवारी िवभािगय
ूमुख र सो भन्दा तल्लो तहमा िदइर् एको छ । िवगतमा उच्च राजनीितक र ूशासिनक नेतत्ृ व सम्म
पिन सावर्जिनक खिरद िनमार्णको िनणर्यमा संलग्नता रहने गरे को िथयो ।
िनिँचत रुपमा खिरद¸ िनमार्ण¸ आयोजना व्यवःथापनको कायर् केिन्िय तहमा आउन नपरोस¸ समयमा
नै काम र िनणर्य हुन सकोस भन्ने उद्दे ँय का साथ यो अिधकार िवकेन्िीकरणको व्यवःथा गिरएको हो ।
तर तल्ला िनकायमा माऽ अिधकार िवकेिन्ित हुँदा यदाकदा ती िनकायका पदािधकारीहरुमा िजम्मेवारी
तथा जोिखम व्यहोनेर् क्षमताको कमीले गदार् समयमा िनणर्य नगनेर् वा मािथल्लो तहको िनदेर् शन पखर्ने र
िनणर्य ूकृ याबाट पन्छने ूवृित िवकास भएको छ । मािथल्लो िनकाय र पदािधकारीहरुले पिन समेत
कानून बमोिजम तल्लो िनकायबाटै िनणर्य गनर् पाउने अिधकार क्षेऽकै िवषयमा पिन यदाकदा हःतक्षेप
गनेर् गरे को पाइर् न्छ । अकोर् तफर् ठू लो रािंशय महत्वको िवषयमा उच्च तहको नेतत्ृ वले िजम्मेवारी
िलनुपनेर् हुन्छ । सोको लािग ूयाप्त जानकारी आवँयक पदर् छ।
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रािंशय महत्वका ठू ला ठू ला जिटल ूकृ ितका खिरद सम्झौता¸ मूल्य समायोजन¸ भेिरएसन¸ िववाद
समाधानका िवषयहरुका िनणर्यमा उच्च तहको सहभािगता जनाइर् आयोजना व्यवःथापकहरुलाइर् िनदेर् शन
िदने व्यवःथा गिरनु उपयुक्त हुने दे िखन्छ ।
४. िनजी क्षेऽको क्षमता र व्यवसाियक नैितकता: केही ठू ला संःथागत ब्यबःथा भएका ब्यबसायी र सेवा
ूदायक संःथा बाहे क िनजी क्षेऽका अिधकाँश

िनकायमा पिन खिरदको ूािविधक र ूिबयात्मक

क्षमताको कमी रहे को छ। जसको कारण काम सम्पन्न गनर् सक्ने नसक्ने क्षमता आँकलन नै नगरी
आफ्नो क्षमता भन्दा बढी धेरै वटा काम िजम्मा िलने र ओगट्ने तथा सबै काम अधुरो छाड्ने ूबृित्त
दे िखएको छ । त्यःतै अत्यिधक न्यून अंङ्क कबोल गरी काम िजम्मा िलने र तोिकएको गुणःतर कायम
नगनेर्¸ समयमा काम सम्पन्न नगनेर् जःता समःया छन । सावर्जिनक िनकायको काम ूाप्त गनर् िनजी
क्षेऽबाट जे जित ूयास गिरएको हुन्छ ूाप्त गरे पिछ कायार्न्वयनमा त्यो ःतरको ूितबद्धता र ूयास
भएको पाईदै न । तसथर् बोलपऽदाता¸ ूःतावदाताको वःतुगत रुपमा क्षमता मूल्याङ्कन गनेर् ूणाली
ःथािपत गनेर् र काम िजम्मा िलइर् पुरा नगनेर् लाइर् िनरुत्सािहत गिरनु पदर् छ । साथै िनजी क्षेऽको क्षमता¸
िवकास र व्यवसाियक नैितकता दव
ु ैमा सुधार हुनु पदर् छ ।
(ख) सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयमा रहे का समःया र चुनौतीहरु
१.

संगठनात्मक क्षमता तथा जनशिक्त व्यवःथा : सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको संगठनात्मक
ःवरुप अत्यन्त सानो छ । सावर्जिनक खिरद कायर्मा संलग्न रहे का किरब ४० हजार सावर्जिनक
िनकायहरुबाट हुने खिरद सम्बन्धी गितिविध अनुगमन गनर् पयार्प्त दक्ष जनशिक्तको समेत अभाव रहे को
छ । खिरद नीित¸ ऐन¸ िनयम¸ िनदेर् िशका तयार गदार् नेपाल सरकार समक्ष पेश गरी कायार्न्वयनमा
ल्याउने तथा यस कायार्लयको मुख्य काममा िविभन्न खिरद िवधीहरुका लािग आवँयक डकुभेण्टहरुको
िवकास गनेर् हो । जःतै संरचनात्मक खिरद ूणाली (Framework Agreement)¸ ई. पी. सी. कन्ट्र्याक्ट
डकुमेण्ट (EPC Contract Document) को िवकास गरी आधुिनक खिरद पद्धितलाई िभत्र्याउने कायर्¸ त्यःतै
बोलपऽ कागजात तयारी¸ बोलपऽ मूल्याङ्कन र कन्ट्र्याक्ट संझौता सम्बन्धी गाईडलाईन्स िनमार्ण¸
त्यःतै ूािविधक ूकृ ितका जटील िकिसमका खिरद जःतै हिःपटल सप्लाई र औषिध खिरद आदी
कुराहरुमा ूािविधक िबषयहरु समेटी िनदेर् िशका जारी हुन सकेमा खिरद ूकृ या सरल सहज हुनेछ ।
यसका लािग दै िनक ूशासिनक िबयाकलापमा संलग्न जनशिक्तबाट माऽ कायर् सम्पादन हुन सक्दै न ।
अत सम्बिन्धत क्षेऽमा िवज्ञता हािसल गरे का िवशेषज्ञहरुलाई पिरचालन गरी यःता कुराहरुको िवकास
गनर् जरुरी भै सकेको छ । सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट सल्लाहकार समूह¸ परामशर्दाताको
समूह तयार गनेर् र ूमाणीकरण गनेर् ब्यबःथा िमलाउनु पदर् छ । सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा भै रहे का
नयाँ नयाँ ूयोग र िवधीहरु पिहल्याई सरकारी रकमको अिधककतम सदप
ु योग र ूभावकारीता बढाउन
आबँयक छ । यसका लािग अरु कायर् जःतै अनुसन्धान र िवकासको कायर्लाई पिन उित्तकै
ूाथिमकतामा राखी आगामी िदनहरुमा िवज्ञहरु पिरचालन गनर् आबँयक दे िखन्छ ।
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सबै सावर्जिनक िनकायलाई िदनानु िदन राय सुझाव िदन आवँयक पनेर् यो कायार्लयको अविःथित
सावर्जिनक िनकाय र सरोकार िनकायहरुको पहुँच पनेर् ःथानमा छै न । यो कायार्लय हाल ूधानमन्ऽी
तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको अन्तरगत रहे को छ । यस कायार्लयको िवभागीय मन्ऽी सम्माननीय
ूधानमन्ऽी ःवयं रहने हुनाले सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यूको ूत्यक्ष मातहतको िनकाय हो । यस
कायार्लयले सम्माननीय ूधानमन्ऽीज्यू समक्ष मुलक
ु मा सावर्जिनक िनकायहरुबाट भए गरे का खिरदका
िववरण ूिबया तथा ूगितको बारे मा िनरन्तर ूगित ूितवेदन गनुर् पनेर् िनकाय हो । यस अथर्मा यस
कायार्लयको अबिःथित ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय िभऽै रहे मा अित सान्दिभर्क हुनेछ ।
ःथान अभावको कारणले अन्यऽ रहनु पदार् पिन किम्तमा िसंहदरबार पिरसरमा रहनु पदर् छ । अन्य
मुलुकहरुमा यो िनकाय या त अथर् मन्ऽालय अन्तरगत रहे को छ या छुट्टै ऐन द्वारा ःथािपत ःवतन्ऽ
िनकायका रुपमा रहे को छ । हाॆो सन्दभर्मा समेत यस कायार्लयलाई नेपाल सरकारको कायर् िवभाजन
िनयमावली अनुसार अथर् मन्ऽालय अन्तरगत राख्ने गरी ूशासन सुधार सुझाव आयोग २०७१ ले आफ्नो
ूितवेदनमा िसफािरश गरे को छ । तथापी हाल कुन िनकाय अन्तरगत राख्ने भन्दा पिन कसरी
ूभावकारी कायर् सम्पादन गनेर् भन्ने िबषय महत्वपूणर् रहे को हुँदा यसको कायर्क्षेऽ िबःतार गरी
ूभावकारी बनाउन उपयुक्त हुनेछ ।
२.

समन्वय तथा अनुगमन : िबिभन्न सावर्जिनक िनकायहरुबाट भएको खिरद कायर्को सुपिरवेक्षण र
अनुगमनको ूभावकारी कायार्न्वयनबाट पिन खिरद ूिबयाको पिरपालना गराउन र ती िनकायहरुको
कायर्क्षमतामा बृिद्ध गराउन सहयोग पुयार्उँछ । अत भैरहे को सुपिरवेक्षण र अनुगमनको कायर्लाई
सूचकमा आधािरत बनाई अझ बढी ूभावकारी र पिरणाममुखी बनाउदै लानु आवँयक दे िखन्छ ।
सावर्जिनक खिरदको दायरामा पनेर् िनकायहरुबाट हुने सम्पूणर् कायर्लाई ब्यबिःथत तवरले िनयमन र
अनुगमन गनर् चुनौितपूणर् छ । तसथर् सावर्जिनक खिरदका क्षेऽ संग सम्बिन्धत सम्पूणर् सरकारी¸ गैर
सरकारी¸ अधर् सरकारी र िनजी क्षेऽमा ःथािपत िनकायहरुबीच आपसी समन्वय र सम्बन्ध िवकास हुन
जरुरी छ । यःतो समन्वय खास गरी अनुगमन तथा

ूबधर्नात्मक र क्षमता िवकासका क्षेऽमा ूयोग

गनर् सिकन्छ । उदाहरणका लािग िविभन्न तािलम ूदान गनेर् िनकायहरुबाट ूदान गिरने तािलममा
खासगिर जनशिक्त िवकास र क्षमता िवकासका लािग साझेदारी जरुरी छ । जुनसुकै सावर्जिनक
िनकायबाट हुने गोष्ठी सेिमनारहरुमा सावर्जिनक खिरदको िबषय समावेश गरी सबै िनकायको ौोत
पिरचालन गनेर् गरी बृहत ःवरुपको खिरद ूणाली सुधार र िवकास गरे मा सबै संःथाको क्षमता िवकास
हुन सक्दछ । साथै यःतो साझेदारी सरकारी क्षेऽ बीच माऽ नभई गैरसरकारी र िनजीक्षेऽबाट सञ्चािलत
शैिक्षक संःथा िवश्विवद्यालय¸ महािवद्यालय र शैिक्षक ूितष्ठानहरु संग समेत गनर् सिकन्छ ।
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(ग) ऐन िनयम पालनाको बममा दे िखएका समःया र चुनौतीहरू
सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ र यस सम्बन्धी िनयमावली २०६४ जारी भए पिछ ऐन तथा
िनयमावलीको पिरभाषा िभऽ पनेर् सबै सावर्जिनक िनकायहरुले यसको ब्यबःथा पालना गरी सावर्जिनक
खिरदको कायर् गराउनु पदर् छ । ऐनको ूितकूल हुने गिर गिरएको खिरद अमान्य तथा बदर हुने
ब्यबःथा छ । ऐन िनयमले गरे का ब्यबःथा र ितनको कायार्न्वयन ूिबयाको बारे मा पयार्प्त जानकारीको
अभाव¸ पुरानै आिथर्क ूशासन सम्बन्धी ऐन तथा िनयमावलीको ूयोगको अभ्यासबाट छुट्न नसकेको
अबःथा¸ िवद्दमान ऐन तथा िनयमावलीमा भएका ब्यबःथाहरुको िबषयमा अिभमुिखकरण र तािलमको
अभाव जःता कारणले ऐन िनयमको पिरपालनामा जटीलता आएको छ । यही सेरोफेरोमा सावर्जिनक
खिरद ऐन र िनयमावलीले गरे को ब्यबःथा कायार्न्वयन पक्षमा दे िखएको मुख्य मुख्य कमीकमजोरीहरु
िनम्न बमोिजम पाईएका छन ।
१.

खिरद योजनाको तयारी र कायार्न्वयन सम्बन्धी : सावर्जिनक खिरदऐनको दफा ६ मा तोिकए बमोिजम
ूत्येक सावर्जिनक िनकायहरुले बािषर्क खिरद योजना र खिरद गुरुयोजना बनाउनु पनेर् ूावधान रहे को
छ । सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको िनयम ७ मा बहुबिषर्य र रु १० करोड भन्दा मािथको खिरद कायर्
हुने भएमा खिरद गुरुयोजना र एक आिथर्क बषर्मा रु १० लाख भन्दा मािथको कारोबार हुने सावर्जिनक
िनकायहरुले बािषर्क खिरद योजना बनाएर माऽ खिरद कायर् गनुर् पनेर् ब्यबःथा रहे को छ। सावर्जिनक
खिरद अनुगमन कायार्लयले खिरद गुरुयोजना र बािषर्क खिरद योजनाका लािग आवँयक ढाँचाको
नमूना समेत तयार गरी अनुसूिचमा रािखएको छ । हरे क िनकायहरुले खिरद गुरु योजना र बािषर्क
खिरद योजना तयार गरी िनयमावलीको िनयम ८ उपिनयम ४ बमोिजम तालुक कायार्लय र अथर्
मन्ऽालयमा पठाउनु पनेर् ब्यबःथा रहे को छ। तर सावर्जिनक िनकायहरुको अनुगमनको बममा अथर्
मन्ऽालय र रािष्टर्य योजना आयोगमा बजेट तथा कायर्बम ःवीकृ ितका लािग माऽ यःता योजना पेश
हुने गरे को दे िखन्छ । बजेट तथा कायर्बम ःवीकृ त भए पिछ िनयमानुसार खिरद गुरुयोजना र बािषर्क
खिरद योजना तयार गरी अद्दाविधक गरे को पाईदै न र यस सम्बन्धमा

सम्बद्ध र तालुक िनकायहरुले

अनुगमन गरे को दे िखदै न ।
२.

िडजाईन र लागत अनुमान सम्बन्धी : सावर्जिनक िनकायले २५ हजार रुपैया भन्दा मािथको कुनैपिन
खिरदको

लािग

लागत

अनुमान

तयार

र

ूत्येक

वषर्

अध्याविधक

गनुप
र् नेर्

व्यवःथा

छ । लागत अनुमान तयार गदार् िवचार गनुप
र् नेर् कुराहरु र सो तयारी िवधी िनिम्त तथा ःवीकृ ित
सम्बन्धी ूकृ याहरु समेत तोिकएको छ । नम्सर्¸ िडजाइर् न¸ ःपेिशिफकेसन¸ खिरद र िनमार्णको लागत
अनुमानका आधारहरु हुन । पयार्प्त बजार भाउको अध्ययनको अभाव¸ ःथलगत भौगोिलक जानकारी
िवनै नक्शा िडजाईन गनेर्¸ सईङ िडजाईनमा राॆरी ध्यान नपुयार्उने¸ कामको आईटम नै छुटाई लागत
अनुमान गनेर् जःता दृष्टान्तहरु पिन दे िखएका छन । साथै सावर्जिनक िनकायले िनमार्णःथलको
ब्यबःथा नभई िनमार्ण कायर्को शुरु गनर् हुँदैन भन्ने िनयमावलीमा ब्यबःथा छ । तर भौगोिलक
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अवःथाको ःथलगत अध्ययन र सरोकार समूहहरुको छलफल र जानकारी िवनै कायर्बम तयार गरी
िनमार्ण कायर् थालनीले िनमार्ण ःथल निमल्ने¸
कायर्मा सुरुकै िदनदे िख अवरोध आउने गरे को

ःथानीय अवरोध आउने गरे कोले िवकास िनमार्णका
छ । सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम

१४० मा तालुक कायार्लयबाट िनयिमत सुपिरवेक्षण तथा जाँचबुझ गनेर् ब्यबःथको बाबजुद पिन
सुपिरवेक्षण गनेर् िनकायहरुबाट पिन समयमा िनिरक्षण र उपयुक्त आदे श िनदेर् शन हुनेगरे को पाइर् दैन ।
यसको लािग ःपेिशिफकेसन¸ नमर्स¸ िडजाईन यथाथर्परक बनाउने र ःपेिशिफकेसन¸ नमर्स¸ िडजाईन र
लागतका आधारमा लागत अनुमान यथाथर् बनाउने एवं पद्दितको कामको लािग एकरुपता कायम गनर्
िनमार्ण ःथल अध्ययन गरी माऽ लागत अनुमान गनुर् पदर् छ । फरक पारे मा लागत अनुमान तयार गनेर्
र ःवीकृ त गनेर् सम्बिन्धत पदािधकारीहरुलाई िजम्मेवार बनाउनु आवँयक छ ।
३.

बोलपऽ कागजात तयारी र बोलपऽको सूचना सम्बन्धी : सावर्जिनक िनकायहरुले बोलपऽ आव्हान गनुर्
अिघ बोलपऽ तयार गनुप
र् नेर् र बोलपऽ सम्बन्धी कागजातमा खुलाउनुपनेर् कुराहरु ऐन तथा िनयमावलीमा
व्यवःथा

छ

।

बोलपऽ

सम्बन्धी

कागजात

तयार

गदार्

पयार्प्त

ध्यान

पुयार्एको

पाईदै न । कागजातमा समावेश गनुर् पनेर् कुराहरु समावेश नहुने¸ अनाबँयक कुराहरुलाई मुख्य
कागजातको रुपमा माग गनेर् र माग गनर् पनेर् कागजात माग नगनेर्¸ डकुमेण्टमा समावेश गनुर् पनेर्
कुराहरु सूचनामा लेख्ने र सम्झौताको अिभन्न अंगका रुपमा आवँयक कुरा समावेश नगनार्ले समःया
सृजना गरे को पाईएको छ । बोलपऽ आव्हान गनुर् अिघ बोलपऽ कागजात तयार गनुप
र् नेर्मा कागजात
तयार नै नगरी बोलपऽको सूचना ूकािशत गिरिदने ूवृित छ । जसले गदार् पयार्प्त सहभािगता र
बोलपऽदातालाई समयाभाव भै पयार्प्त वा अपेिक्षत रुपमा बोलपऽ दािखला नभएको अबःथा रहे को छ ।
बोलपऽ कागजात तयारीमा राॆरी ध्यान नपुयार्एको कारणबाट

बोलपऽ दाताबाट चलखेल भइर्

मूल्याङ्कनमा जटीलता थिपन गई समःयाहरु दे िखएका छन । बोलपऽ कागजात तयारी नगरी सूचना
ूकाशन गनार्ले िनिँचत वगर्का व्यिक्तहरुलाइर् अनौपचािरक पूवर् जानकारी गराइर् बोलपऽ तयार गराउन
लगाउने ूवृित रहे को र ूितःपधार् न्यून गराउने आशंका रहे का समेत ूितकृ या र गुनासाहरु आउने
गरे का छन ् । तसथर् बोलपऽ सम्बन्धी कागजातमा पूणत
र् ा आउनुपनेर् र कागजात तयार नगरी सूचना
ूकािशत नगनेर् व्यवःथा हुनुपनेर् दे िखन्छ ।
४.

मौजुदा सूचीको ूयोग सम्बन्धी: सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १८ मा मौजुदा सूची
बनाउन सिकने ब्यबःथा रहे को छ । कायार्लयको खिरद सम्बन्धी काम कारवाही समयमा हुन सकोस
ूितःपधार् गनर् ईच्छुक फमर्¸ कम्पनी¸ आपूितर्कतार् र सेवाूदायकहरुको सावर्जिनक खिरद ूिबयामा पहुँच
होस र सोझै खिरद र िशलबन्दीबाट छोटो समयमा गिरने खिरदमा समेत ूितःपधार्त्मक मूल्यमा
मालसामान¸ िनमार्ण कायर् वा सेवा ूाप्त हुन सकोस भनेर यःतो ब्यबःथा भएको हो । सोही अनुरुप सबै
जसो सावर्जिनक िनकायहरुले आिथर्क बषर्को शुरु मै मौजुदा सूची दतार्को लािग सूचना ूकाशन गनेर्
गरे का छन ् । मौजुदा सूची को फेहिरःत पिन लामै बन्ने गरे को दे िखन्छ तर खिरद हुँदाका बखतमा
िनरन्तर रुपमा िनिँचत आपूितर्कतार् वा िनमार्ण ब्यबसायी वा सेवा ूदायकले एकै नाममा वा िविभन्न
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नाममा एकलौटी काम िलएको दे िखन आएको छ । साथै हालको मौजुदा सूची आिथर्क वषर्को सुरुमा एक
पटक १५ िदन समय िदइर् तयार गरे पछी वषर्भरको लािग उक्त सूची लागु हुनेछ । सूचीमा िनिँचत
समय िभऽ माऽ समावेश हुने भएकोले सूचीमा नपरे का व्यवसायीले िनमार्ण वा खिरद कायर् बाट बिञ्चत
र् नेर् हुँदा खचर् बढी भइर् रहे को छ । तसथर्
हुने अवःथा छ भने हरे क कायार्लयले सूची ूकािशत गनुप
िजल्लामा कुनै एक िनकायबाट मौजुदा सूची तयार गनेर् र आविधक रुपमा उक्त सूची अद्दाविधक गनेर्¸
अध्याविधक सूचीमा परे का सबैले अवसर पाउने र ूितःपधीर् मूल्य कायम गराउने गरी पुनरावलोकन
हुन आवँयक दे िखन्छ ।
५.

मूल्याङ्कन सिमित सम्बन्धी: सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली अनुसार बोलपऽको मूल्याङ्कनका
लािग िनयम १४७ बमोिजम ूत्येक खिरदको बोलपऽ पेश भए पिछ ूाप्त बोलपऽहरुको मूल्याङ्कनका
लािग बोलपऽ मूल्याङ्कन सिमित गठन गनुर् पनेर् ब्यबःथा रहे को छ । बोलपऽको मूल्याङ्कन गदार्
बोलपऽ कागजातमा तोिकए बमोिजम बोलपऽको ूािविधक ब्यापािरक र आिथर्क पक्षको समेत
मूल्याङ्कन गनुर् पदर् छ । धेरै िनकायहरुले अिहले पिन बषर् भिरको लािग एउटै मूल्याङ्कन सिमित
बनाइर् ने¸ छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन गनुर् पनेर् िबषयहरु एकमुष्ट मूल्याङ्कन गनेर् जःता कुराहरु दे िखन्छन ।
तसथर् िवषयगत र ूत्येक खिरद कावार्हीमा छुट्टा छुट्टै मुल्याङ्कन सिमितको व्यवःथा गिरनु पदर् छ ।

६.

भेिरएसन र मूल्य समायोजन सम्बन्धी :

लागत अनुमान तयार गदार् ध्यान नपुयार्एको कारण¸

कामको पूवार्नम
ु ान गनर् नसिकएको कारण र ऽुटीपूणर् लागत अनुमान ःवीकार गरे का कारण¸ सम्झौताका
बखत भएको काम भन्दा बढी वा घटी कायर् हुने र कामको अविध बढन गइ भेिरएसन हुने गदर् छ ।
भेिरएसन भएको अवःथामा बजेट ब्यबःथा गरी मूल्य समायोजन गनर् र गराउन सावर्जिनक िनकाय र
बोलपऽदाताहरुको चाप पनेर् गरे को दे िखन्छ । कितपय भेिरएसन ठे क्का सम्झौता भए पिछ िनरन्तर
सुपिरवेक्षण¸ िनिरक्षण तथा अनुगमनको कमीले पिन हुने गरे को छ । समयमा काम सम्पादन नगनेर्
बोलपऽदातालाई चेतावनी िदने¸ सजग गराउने तथा सम्झौताको अन्त गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा
क्षितपूितर् भराउने सम्मको कानूनी ब्यबःथा भएता पिन त्यःमा सबै सावर्जिनक िनकायको ध्यान
केिन्ित हुन सकेको छै न । सम्झौता कायार्न्वयनमा शतर्हरु पालना नहुँदा समयमै ध्यान िदन नसकेको
कारणबाट आएका यःता समःयाबाट सावर्जिनक िनकायहरुबाट हुने खिरद कारवाही ूभािवत हुने गरे का
छन । यसमा सुधारको लािग खिरद कायर् पँचात िनयिमत िनरीक्षण¸ सुपिरवेक्षण र अनुगमनको
व्यवःथा गनुर् पदर् छ ।
७.

पुनरावलोकनको अविधलाई नजरअन्दाज सम्बन्धी :

िवद्दमान ऐन तथा िनयमावलीले पारदशीर्ताको

लािग खिरद कावार्हीमा पुनरावलोकनको िसद्धान्तलाई अंिगकार गरे को छ । यःतो पुनरावलोकन ूथम
तहमा सावर्जिनक िनकाय ःवयंले गनेर् र दोॐो चरणमा सावर्जिनक पुनरावलोकन सिमितले गनेर्
व्यवःथा छ । कितपय सावर्जिनक िनकायहरुले बोलपऽ ःवीकृ ितको आशयको सूचना जारी गरे पिछ
पुनरालोकनको म्याद समेत नपखीर् िबचैमा सम्झौता गिर िदने गरे को पाईएको छ । यो पिरपाटीले
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बोलपऽदाताले पुनरावलोकनबाट बिञ्चत हुने र

खिरद पुनरावलोकन सिमितको कायर्क्षेऽमा समेत

अितबमण हुने गरे को दे िखन्छ । सुपिरवेक्षण गनेर् िनकायबाट समयमा सुपिरवेक्षण भै कायार्न्वयन
तहमा सुधार हुनु पनेर्मा कितपय केिन्िय िनकायहरुबाट नै पिन यःतो कायर्हरु हुने गरे को पाईन्छ ।
यसमा सम्बिन्धत िनकायहरुले उिचत कदम चाल्न जरुरी भएको छ ।
८.

आचरणको पालना:

सावर्जिनक खिरद ऐनको दफा ६१ र ६२ मा सावर्जिनक िनकायका खिरद कायर्मा

संलग्न पदािधकारीको आचरण र बोलपऽदाता वा ूःतावदाताको आचरणको ब्यबःथा रहे को छ ।
सावर्जिनक िनकायका पदािधकारीले आचरण उल्लंघन गरे को अवःथामा त्यःता पदािधकारी उपर के
कःतो कारवाही हुन्छ भन्ने ऐनमा ूष्ट ब्यबःथा छै न । वोलपऽदाता वा ूःतावदाताहरु सावर्जिनक
िनकायका पदािधकारी वा िनयामक िनकायका पदािधकारी समक्ष पहुँचका कारण कितपय खिरद
सम्बन्धी गितिविधहरुमा आचरणको पालना नभएको अवःथामा पिन कारवाही हुन नसकेको अवःथा
रहे को छ । तसथर् सावर्जिनक खिरदमा सावर्जिनक पदािधकारीहरुको दाियत्व तथा आचरण र सो
उल्लंघन गरे मा हुने सजाय ःपष्ट ब्यबःथा हुनु पदर् छ । बोलपऽदाता ूःतवदाता वा सेवा ूदायक
समेतले काम िजम्मा िलएर सम्पन्न नगरे मा वा आचरण िवपिरत काम कारवाही गरे मा कालो सूिचमा
राख्नुको अितिरक्त थप सजायको ब्यबःथा हुनु पदर् छ ।
९.

खिरद िवधीको पालना र िबशेष पिरिःथित : सावर्जिनक खिरद ऐनमा बोलपऽ¸ दरभाउ पऽ र सोझै
खिरद¸ उपभोक्ता सिमितबाट र अमानतबाट खिरद गनेर् ब्यबःथा छ । बोलपऽ र दरभाउपऽ आह्वान गरी
खिरद गनर् नसिकने िबशेष पिरिःथित परे मा सोझै खिरद गनेर् ब्यबःथा रहे को छ । तर सोझै खिरदको
ब्यबःथालाई समयमै काम नगरी छोटो बाटो अपनाउने माध्यमको रुपमा ूयोग भईरहे को पाइर् एको छ ।
सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीले खिरदका हरे क कृ याकलाप योजनाबद्ध पद्धितबाट हुनु पनेर्
ब्यबःथा गरे को छ। सावर्जिनक िनकायहरु र योजना तथा बजेट ःवीकृ त गनेर् िनकायहरुबाट हुने कायर्हरु
पिन सोही अनुकुल हुनु पदर् छ । ऐन तथा िनयमावलीले तोकेको ढाँचामा खिरद गुरुयोजना र बािषर्क
खिरद योजना नबनाउने¸ बनाए पिन कायर्बम कायार्न्वयनमा सो अनुकुल समय तािलका पालना नगनेर्¸
ूःतािवत योजनाको लािग बजेट तथा कायर्बम ःवीकृ त हुँदा परम्परागत रुपमा ःवीकृ त हुने र
िबषयगत कायार्लयहरुले पिन अिन्तम अविधमा खिरद सम्बन्धी काम कारवाही शुरु गनेर् र अिन्तम
समयमा िबशेष पिरिःथितको सृजना गरी छोटो िवधी अंगाल्ने पद्धित बढ्दै गएको छ । जसबाट ऐन
तथा िनयमावलीले अंिगकार गरे को पारदशीर्ता¸ ूितःपधार् र िमतब्ययीताका िसद्धान्तहरु ओझेलमा पनर्
गएका छन । तसथर् अन्य ूकृ या अपनाउदा खिरद सम्भव नभएमा वा वाःतिवक रुपमै िवशेष
पिरिःथित पिर तत्काल खिरद गनुप
र् नेर् कारण खोली माऽ ूावधान लागु हुनु पदर् छ ।

१०.

िविनयमावली सम्बन्धी ब्यबःथा:

ऐनको दफा ७४ उपदफा २ ले िविभन्न सिमित¸ अधर्सरकारी

िनकाय¸ सावर्जिनक संःथान लगायतका िनकायहरुले ऐनको पिरिध िभऽ रही िविनयमावली बनाउन
सक्ने ूावधान राखेको छ । त्यसरी िविनयमावली बनाउदा कितपय िनकायहरुले ऐनको आशय ूितकूल
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ूावधानहरु राखेर िविनयमावली तजुम
र् ा गरी खिरद कायर् हुने गरे का छन । कितपय मन्ऽालय तथा
िनकायहरुबाट जारी भएका कितपय िनदेर् िशकाहरुमा ऐनले तोकेका िवषयहरुसंग बाझ्ने गरी ूावधानहरु
रािखएका छन । जनसहभािगता कायर्बम बनाउदा ठु ला मेिशनरी उपकरण समेतबाट उपभोक्ताहरुले कायर्
गराउन सक्ने कुराहरु¸ साँसद िवकास कायर्बममा योजना वा कायर्बम िसधै ब्यिक्तले ःवीकृ त गनेर्
िबषयहरु सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली िवपिरत जारी भएको पाइर् एको छ ।
११.

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको भूिमका सम्बन्धी : ऐनको दफा ६५ ले सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायार्लयको काम कारवाहीलाई खिरद नीित¸ ऐन¸ िनयम तजुम
र् ा¸ क्षमता िवकास¸ सहजीकरण
र सल्लाहाकारी भूिमका िदएको पाईन्छ । जसबाट कायार्लयले िविभन्न राय सुझाव िदने¸ क्षमता
िवकासका लािग तािलम¸ सेिमनार¸ गोष्ठी लयायतका कायर्हरु गनेर्¸ खिरद सम्बन्धी डकुमेण्टसहरु
उत्पादन गनेर्¸ वेवसाईट सञ्चालन गनेर् र अनुगमन गनेर् कायर्हरु सञ्चालन गदैर् आईरहे को छ ।
अनुगमनबाट दे िखएका ूितवेदनहरुबाट सावर्जिनक िनकायहरुको काम कारवाहीमा केही सुधार भएको
छ । यस कायार्लयले कुनै सावर्जिनक िनकायले गरे को खिरद ूिबयामा कुनै ूकारले संलग्न हुने वा
तत ् सम्बन्धमा उत्पन्न िववाद समाधान गनेर् छै न भन्ने

ब्यबःथा रहे काले

यस कायालयको

हःतक्षेपकारी भूिमका छै न । सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको काम ूचिलत कानून र सैद्धािन्तक
रुपमा अनुगमनको साथै खिरद ूणालीमा सुधार¸ सावर्जिनक खिरद ब्यबःथापन¸ िनयमन तथा
अनुगमन सम्बन्धी गनुप
र् नेर् हुँदा सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको भूिमका बढाइर् अझ यसलाइर्
ूभावकारी बनाउनु पदर् छ।
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पिरच्छे द – चार

िनंकषर् र सुझावहरु
सावर्जिनक खिरदको कायर्लाई ब्यबिःथत गनर् नसिकएमा सवार्िधक अिनयिमतता र ॅष्टाचार हुने कायर्को
रुपमा िलईन्छ । सावर्जिनक खिरदमा धेरै शंका उपशंकाहरु हुने गरे का छन ् । खिरदको कारोबारमा हुने
कितपय ठू ला ठू ला घोटालाहरु कितपय अवःथामा पत्ता लगाउन र सावर्जिनक गनर् कठीन छ । चुःत कानूनी
संरचना हुँदैमा पिन संगठनात्मक व्यवःथा र कायर् ूणाली तदनुरुप नभएको अवःथामा अिनयिमतता र
ॅष्टाचार िनयन्ऽण गनर् संभव नहुन सक्छ । सावर्जिनक पदािधकारीहरुको िवश्वासनीयता¸ जवाफदे िहता र
नैितक आचरण नै शंका िनवारणका कसीहरु हुन । सावर्जिनक खिरदको क्षेऽमा योजना िनमार्ण दे िख कायर्
सम्पन्न नहुँदा सम्म ूत्येक चरणमा िजम्मेवारी¸ Disclosure र पारदिशर्ता नै महत्वपूणर् पक्ष हो । यसको
पारदशीर्ताको लािग सँधै चनाखो हुनु पदर् छ । खुल्लापन¸ सूचनाको ूवाह र जवाफदे हीता नै पारदशीर्ताको मूल
आधारहरु हुन । अत्यिधक पारदिशर्ताले पिन सूचना र तथ्याङ्क संरक्षण गनर् कठीन पनेर् हुँदा ब्यबसाियक
गोपनीयता भंग नहुने र वगीर्कृत तथ्याङ्कहरु संरक्षण गनर् सिकने गरी गुणःतिरय सूचना ूवाह र
पारदिशर्ताको पद्धित अवलम्बन गिरनु पदर् छ ।
हाॆो सन्दभर्मा पिन सावर्जिनक खिरदको िबषयमा चचार् पिरचचार्¸ शंका उपशंका हुने गरे का छन । कितपय
अवःथामा सावर्जिनक पद धारण गरे का पदािधकारीले ऐन िनयमको ूिबयाको बिखर्लाप गरी बदिनयत पूवक
र्
खिरद कायर् गरे का र सावर्जिनक िनकायहरुलाई हानी नोक्सानी पुयार्एका कारण कारवाहीका भािगदार भएका
उदाहरणहरु छन ् । सावर्जिनक खिरदमा भएका ॅंटाचार जन्य कृ याकलापहरु हाल उजागर भइर् कायर्वाहीको
दायरामा पदैर् आएका छन ् ।
१. राजनैितक ूितवद्धता र सुशासन

सावर्जिनक खिरदलाई ब्यबिःथत र पारदशीर् बनाउनका लािग

राजनैितक ूितबद्धता र सुशासनको ूत्याभूित हुन जरुरी छ । हाल केिन्िय तहमा संिवधान सभाको

िनबार्चन पश्चात जनूितिनिधहरुको िजम्मेवारी र जवाफदे िहता रहे को अवःथा छ । तर ःथानीय
िनकायहरुमा लामो समय दे िख अझ पिन िनबार्िचत जनूितिनिधहरुको नेतत्ृ व अभावले राजनीित

किमर्हरुको जवाफदे िहता शुन्य अवःथामा छ। ःथानीय ःतरमा पिन िनवार्चन भई जनूितिनिधको
नेतत्ृ वको उपिःथित रहे को भए हजारौको संख्यामा ूभावशाली राजिनितज्ञहरुलाई कानूनी र नैितक रुपमा
राज्यका िनकायहरु ूित जवाफदे ही बनाउन सिकने िथयो । तर अिहले समाजको ूभावशाली ब्यिक्तहरु नै

ठे क्का पट्टा गनेर् र सरकारी काम फछ्यार्उने कायर्मा संलग्न रहे काले गदार् सावर्जिनक खिरद खासगरी
िनमार्णको क्षेऽमा ःथानीय िनकायहरुमा बढी अिनयिमतता र ॅष्टाचार भएका छन ् । तसथर् सावर्जिनक
खिरद¸ िनमार्ण लगायतका क्षेऽमा व्यविःथत गनर्कालािग राजनीितक ूितवद्धता तथा ःथािनय ःतरमा

राजनैितक नेतत्ृ वको कानूनी र नैितक जवाफदे िहता ःथािपत गनर् ढीलो गिरनु हुदैन ।
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२. िवकास िनमार्णमा जोिखम न्यूिनकरण :- सावर्जिनक खिरदमा दे िखएका अिनयिमतता र ॅंटाचारजन्य
कायर्ले अन्तत: सावर्जिनक िनकाय¸ ितनमा कायर्रत पदािधकारीहरु र नीिज क्षेऽका व्यवसायी तीनै पक्ष
जोिखममा रहे का छन ् । सरकारी पदािधकारीहरु ॅंटाचारजन्य कसुरमा सजायका भागी हुनेछन¸
नीिजक्षेऽका¸ व्यवसायीहरु क्षितपूितर् सिहतको कालोसूचीमा पनेर्छन भने सावर्जिनक िनकायको काम

सम्पन्न हुन नसिक लथािलंग अवःथामा पुग्नेछ । अन्तत: यसले राज्यका सावर्जिनक िवकास िनमार्णको

काम जोिखममा जाने अवःथा छ । तसथर् तोिकएको िवधी¸ पद्दित¸ सावर्जिनक खिरद ऐन र
िनयमावलीको पालना गदैर् पारदशीर् ढं गले ूितःपधार्त्मक मूल्यमा¸ सबैको सहभािगता हुनेगरी¸ गुणःतिरय

वःतु तथा सेवा आपूितर् र ूबन्धको लािग यी तीनै पक्षमा सुधार हुनुपनेर् दे िखन्छ । कितपय अवःथामा
िवकास¸ िनमार्ण¸ सावर्जिनक कायर्बमका काम गदैर् जाँदा हुने सामान्य गल्ती कमजोरी सुधार गदैर् गलत

मनसायले हािन नोक्सानी गरे को अवःथामा उनमुिक्त निदने र मनसाय गलत नभएको अवःथामा
सच्चयाउने र सुधार गनेर् तफर् ध्यान केिन्ित हुनुपदर् छ । साथै सावर्जिनक िनकाय¸ सावर्जिनक खिरद

अनुगमन कायार्लय र आवँयकता अनुसार तेौो पक्षबाट समेत खिरद पँचातको पुनरावलोकनको
व्यवःथा गिरनु पदर् छ ।

३. खिरद कारवाहीमा समुिचत व्यवःथापन :- महालेखापरीक्षकको बािषर्क ूितवेदन २०७० मा समेत खिरद
ब्यबःथापन तफर् समयमा ठे क्कापट्टा नहुने¸ ूितःपधार् र पारदशीर् तवरले खिरद नगनेर्¸ ठे क्काको म्याद

िभऽ काम सम्पन्न नहुने¸ म्याद िभऽ काम सम्पन्न नगनेर्लाई कारवाही नहुने¸ िनयम िवपिरत उपभोक्ता

सिमितबाट काम गराउने¸ जःता िबषयहरु उल्लेख गदैर् कानूनमा ब्यबःथा गिरए अनुरुप योजनाबद्ध ढं गले
समयमै ठे क्का सम्झौता गनर् िनणर्य ूिबया सरलीकरण गनेर्¸ ूितःपधार्त्मक तवरले खिरद गनेर् र
कामको गुणःतरमा सुधार ल्याउन िनयिमत अनुगमन गनेर् सुझावहरु उल्लेख गिरएको छ। सावर्जिनक
िनकायहरुमा कायर् ूकृ ित र कायर्बोझको आधारमा संगठनात्मक तथा पयार्प्त दक्ष जनशिक्तको व्यवःथा¸
सावर्जिनक िनकायका ूमुख दे िख तल सम्म खिरद कायर्मा संलग्न सबै तहका कमर्चारीमा ःपंट
िजम्मेवारी र जवाफदे िहता िकटान¸ राजनीितक तथा ूशासिनक नेतत्ृ वमा सावर्जिनक खिरदको तहगत
िजम्मा र ःवािमत्वको व्यवःथा हुनु पदर् छ । यसैगरी

सावर्जिनक िनकायले खिरदको गुरुयोजना¸ बािषर्क

खिरद योजना समयमा तयार गनेर्¸ नमर्स ःट्याण्डडर् हरु पिरमाजर्न गनेर् लागत अनुमान र ःपेिशिफकेशन

तथा िडजाईन यथाथर्परक बनाउने¸ बोलपऽ सम्बन्धी कागजात यथाथर्परक बनाउने र समयमा सावर्जिनक
सूचना गनेर्¸ ठे क्का सम्झौता पश्चात िनयिमत सुपिरवेक्षण¸ िनरीक्षण र गुणःतर िनयन्ऽणको काम गनेर्¸
काम ढीला गनेर् वा बीचैमा छोड्नेलाई तत्काल सम्झौता अन्त गरी कालोसूचीमा राख्ने जःता समम
खिरद ब्यबःथापनमा ध्यान जानु जरुरी छ । सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयलाइर् भौितक व्यवःथा
तथा कानूनी अिधकार सिहत सुदृढीकरण गिरनु पदर् छ ।
४. आचरणको पालना नगनेर् उपर कारवाही :- सावर्जिनक खिरदमा सरकारी पदािधकारी तथा बोलपऽदाता¸
आपूितर्कतार्¸ सेवा ूदायक समेतको आचरण तोिकएको छ । बोलपऽदाता वा ूःतावदाताले आचरण
उल्लंघन गरे मा कालो सूिचमा राख्ने समेतको ब्यबःथा छ । तर सावर्जिनक खिरद कायर्मा संलग्न
पदािधकारीहरुले आचरण पालना नगरे मा हुने कारवाहीको ब्यबःथा दे िखदै न । तसथर् खिरद कायर्मा

संलग्न पदािधकारीहरुले आफ्नो िजम्मेवारी पुरा नगरे मा

जानी जानी वा हे लचेक्र्याईले लागत थप भएमा¸

हानी नोक्सानी भएमा वा खिरद ऐनको पालना नगरे का कारणले खिरद कायर् बदर वा अमान्य भएमा र
आचरणको पालना गरे को नपाईएमा कारवाहीको ब्यबःथा हुनु पदर् छ ।
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५. सावर्जिनक खिरद ऐन िनयम र कायर्िविध पिरमाजर्न :- सावर्जिनक खिरद ऐनमा संशोधन गरी
सावर्जिनक खिरदलाई ब्यबहािरक बनाउनु पनेर् धारणा सरोकारवाला र धेरैजसो सावर्जिनक िनकायका
पदािधकारीहरुले ब्यक्त गनेर् गरे का छन । सरोकार समूहको माग समेत त्यःतै रहे को छ । तर ूितःपधार्¸
पारदशीर्ता¸ सहभािगता¸ Disclosure का ूावधानहरु सैद्धािन्तक रुपमा ऐन तथा िनयमावलीका ब्यबःथाहरु
उपयुक्त नै छन । सावर्जिनक िनकायहरुले आयोजना ब्यबःथापन र खिरद ब्यबःथापनलाई आिथर्क बषर्को
शुरु दे िख नै कायर्तािलका बनाई कायार्न्वयन गदैर् गएमा खासै समःया पिन छै न । तर एकैपटक अिन्तम
अवःथामा काम गनर् खोज्दा समय सीमा र कानूनी ूकृ याले पिन समःया आउने गदर् छ । तसथर्
ब्यबहािरक रुपमा पालना नै गनर् नपनेर् र नसिकने ूावधान हटाई ूितःपधार् र पारदिशर्ताको सुिनिश्चतता
गदैर् केही ूावधानहरु संशोधन तथा थपको ूकृ यामा रहे का छन । सावर्जिनक खिरद ऐनका ूावधानहरुमा

खिरद कायर्लाई सहज बनाउने¸ सावर्जिनक िनकायका पदािधकारीहररुलाई खिरदका हरे क चरणहरुमा
िजम्मेवार र जवाफदे ही बनाउने तथा सरकारी काम िजम्मा िलने ब्यिक्त¸ संःथा¸ िनमार्ण ब्यबसायी¸ सेवा
ूदायक र आपूितर्कातार्लाई पूणर् रुपमा िजम्मेवार बनाईने व्यवःथा गिरनु पदर् छ । सावर्जिनक खिरदले
व्यविःथत गनेर् सावर्जिनक महतवपूणर् संयन्ऽ िवद्युतीय खिरद ूणाली नै हो । यःको सुरुवात भै नै रहे को
छ । िवद्युतीय खिरद ूणालीलाइर् पूणरु
र् पमा कायार्न्वयनमा ल्याउन ःथाियत्व ूदान गनर् कानूनी¸ भौितक
तथा दक्ष जनशिक्तको व्यवःथा गिरनु पदर् छ ।
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सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयको
वािषर्क ूितवेदन¸ २०७१

अनुसूचीहरु
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अनुसूची १
२.१ सा.ख.अ.का. को िव यमान संगठन संरचना तथा िव यमान दरव दीको अव था

;fj{hlgsvl/b k'g/fjnf]sg ;ldlt
;lrjfno
cWoIf–!
;b:o–@

;lrj

/f=k=ljlzi6 ;lrj–!
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !
gf=;'=/f=k=cg+= k|=–!
sfof{no ;xof]uL –!
xn'sf ;jf/L rfns=–!

k|zf;gdxfzfvf

vl/bcg'udgdxfzfvf

;x;lrj, /f=k= k|=– !
lk=P=÷sDKo'6/ ck|]6/=–!,
sfof{no ;xof]uL–!
xn'sf ;jf/L rfns – !

;x;lrj, /f=k= k|f=– !
lk=P=÷sDKo'6/ ck|]6/=–!,
sfof{no ;xof]uL–!
xn'sf ;jf/L rfns – !

sd{rf/L k|zf;gzfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= -k|=_ – !
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– @
gf=;'=/f=k=cg+= k|=–@
sDKo'6/ ck|]6/–!
sfof{no ;xof]uL– #
xn'[sf ;jf/L rfns – @

hgzlQmljsf; zfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= -n]=_ – !
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !
sfg"g zfvf
sfg"g clws[t, /f=k=t[= -sfg"g_–!
gf=;'= /f=k=cg++ k|=-k|=_ – !

k'n b/jGbL

k|lzIfstyfcg'udgstf{ -/f=k=lå=
>]0fL, ;]jfk|zf;g÷k|fljlws_–^

of]hgf, ;"rgftyfk|ljlwdxfzfvf
;x;lrj, /f=k= k|=– !
lk=P=÷sDKo'6/ ck|]6/=–!,
sfof{no ;xof]uL–!
xn'sf ;jf/L rfns – !

;fj{hlgslgdf{0f tyf k/fdz{
;]jfvl/b cg'udgzfvf
lgb]{zs,/f=k=lå=-k|f=_O{lGh=l;=xfOj]=
!
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !
l l
l
l

of]hgftyf ;"rgfJoj:yfkgzfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= -k|=_ – !
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– @

dfn;fdfgvl/b cg'udgzfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= k|=-n]vf_ – !
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !

cg';Gwfgtyfljsf; zfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= -k|=_ – !
zfvfclws[t, /f=k=t[=-k|=_– !

:yfgLo:t/ vl/b cg'udgtyfu'gf;f]
Joj:yfkgzfvf
lgb]{zs,/f=k=lå= k|=-n]vf_ – !
OlGhlgo/, l;len, Ol/u];g –!
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !

;"rgfk|ljlwzfvf
lgb]{zs, /f=k=lå= k|f= -ljljw_ – !
sDKo'6/ O{lGhlgo/ /f=k=t[= k|f=-ljljw_ – !
zfvfclws[t,/f=k=t[=-k|=_– !
sDKo"6/ clws[t-ljljw_–!

kb
!= ljlzi6 >]0fL
@= /f=k= k|yd -k|=_
#= /f=k= k|yd -k|f=_
$= /f=k= lå= -k|=_
%= /f=k= lå= -k|f=_OGhLxfOj]
^= /f=k= lå= -ljljw_
&= /f=k= lå= -n]vf_
*= /f=k=t[= -k|=_
(= /f=k=t[= -n]vf_
!)= /f=k=t[= -Gofo,sfg"g_
!!= /f=k=t[= -k|f=_ljljw
!@= /f=k=t[= -O{lGhlgo/_
!#= gf=;'= -k|=_
!$n]vfkfn, -/f=k=c=k|=_
!%= sDKo'6/ ck|]6/
!^= sfof{no ;xof]uL
!&= xn'sf ;jf/L rfns
hDdf

cfly{s k|zf;gzfvf
n]vf clws[t, /f=k=t[= -n]vf_ –
!
n]vfkfn /f k cg++ k -n]vf_ !

ljz]if1 ;d"x -s/f/_
;"rgf ljZn]if0f lj1 – !
;"rgf ;~rf/ lj1– !
sDKo'6/ k|0ffnL lj1–!
vl/b lj1–!

xfn
!
@
!
$
!
!
@
!!
!
!
@
@
$
!
$
&
^
%!

*>]0fL ljlxg sd{rf/Lx?sf] ;]jf s/f/jf6 lnOg] 5 .
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अनुसूची - २
नेपाल सरकार

ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय
ताहाचल काठमाण्डौ

फ्याक्स नं. ४०३०६४२ फोन नं. ०३०५१८/५४६

हाल कायर्रत कमर्चारीहरु
महाशाखा

महाशाखा

शाखाको नाम

शाखाको नाम

sd{rf/L k|zf;g
zfvf

पद

>L 6+sdl0f zdf{

sf=d'= ;lrj

>L gj/fh a:g]t

zfvf clws[t

कमर्चारीको नाम

hgzlQm ljsf;
zfvf
sfg"g zfvf
cfly{s k|zf;g
zfvf

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

dfn;fdfg vl/b
cg'udg zfvf
:yfgLo:t/ v=
cg'= tyf u'gf;f]
Joj:yfkg zfvf

कायार्लय फोन
4285442 Ext.
226
4285442¸
217

मोवाइर् ल
9851065900
9849357497

पद

कायार्लय फोन

>L rGb|dfg >]i7

;x;lrj

4289970
Ext. 225

9851006832

>L k|Nxfb s'df/ sfsL{

lgb]{zs

227

9841397654

>L u'?bQ ;'j]bL
>L s}nfz axfb'/
7s'/f7L
>L ;fljqf e§f b'jf8L

zfvf clws[t

210

9847560333

203

9851078669

211

9843263375

gfoj ;'Aaf

202

9851122696

>L O{Zj/ s'df/ e§/fO{

sDKo'6/ ck/]6/

216

6637002/
9851157774

>L k|Nxfb s'df/ sfsL{

lgb]{zs

227

9841397654

>L v8fgGb clwsf/L

zfvf clws[t

223

9848243897

>L u'0f/fh >]i7

sfg"g clws[t

206

9841308765

>L gj/fh vltj8f

gfoj ;'Aaf

206

9841893443

>L ;'o{ jxfb'/ e08f/L

n]vf clws[t

231

9741244444

sDKo"6/ ck/]6/

232

9849931936

सह-सिचव

4030571
Ext.219

lgb]{zs

208

9841368108

>L ofdnfn 9sfn

zfvf clws[t

203

9858052777

>L z+s/s[i0f >]i7

lgb]{zs

4030649 Ext.
201

9841315346

>L tf/f 1jfnL

zfvf clws[t

210

9849158200

>L lszf]/ cof{n

sDKo'6/ ck/]6/

232

9849931936

>L eflu/y kf08]o

lgb]{zs

209

9851195367

>L 6Lsf/fd 9sfn

zfvf clws[t

230

9851099231

zfvf clws[t
gfoj ;'Aaf

>L lx/fnfn ef]ng

k|zf;g
dxfzfvf

vl/b
cg'udg
dxfzfvf

कमर्चारीको नाम

>L lszf]/ cof{n

>L cflifz yfkf du/
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मोवाइर् ल

of]hgf tyf
Joj:yfkg zfvf

>L g/]z s'df/ rfkfufO{+

;x–;lrj

4030515
Ext. 222

9841435949

>L s]zj k|;fb cfrfo{

lgb]{zs

221

9841550251

zfvf clws[t

220

9808155365

205

9849842714

>L /rgf k|wfg
>L lzj s'df/ lg/f}nf

of]hgf¸
;"rgf tyf
k|ljlw
dxfzfvf

cg';Gwfg tyf
ljsf; zfvf

;"rgf k|ljlw zfvf

सावर्जिनक खिरद पुनरावलोकन
सिमित

btf{÷rnfgL

gfoj ;'Aaf

>L >Lw/ uf}td

zfvf clws[t

224

9841589890

>L k|]dz/0f >]i7

lgb]{zs

214

9841219581

>L ;'o{jtL vgfn

212

9841872919

215

9849544088

>L df]= /lxd cG;f/L

zfvf clws[t
P=
cfO\=l6=sG;N6\ofG6
sDKo'6/ OlGhlgo/

213

9841408663

>L dw';'bg k'8f;}gL

sDKo"6/ clws[t

212

9841354850

>L pd]z s'df/ dxtf]

sDKo'6/ ck/]6/

211

9807237236

>L zDe'axfb'/ sfsL{

cWoIf

4282963

9841210355

>L nj/fh >]i7

;b:o

9841290337

>L czf]sgfy pk|]tL

;b:o

9849019042

>L l;s]Gb| s'df/ emf

>L cfzfsfhL dxh{g

d'lvof

4030546¸ 4030518¸
Ext. 301

9841610477

>L s'df/ j?jfn

x=;=rf=

9841016187

>L u+uf/fd cfrfo{

x=;=rf=

9813184047

>L g/]Gb| zfxL

x=;=rf=

>L ;'k]Gb|nfn uf]ªjf

x=;=rf=

9803628228

>L lbg]zdfg k|wfg

x=;=rf=

9841728547

>L ofbjk|;fb clwsf/L

sfof{no ;xo]fuL

9841708309

>L zf]ef sfsL{

sfof{no ;xo]fuL

9803296237

>L rGbgeut yf?

sfof{no ;xo]fuL

9813282215

>L u0f]z cfrfo{

sfof{no ;xo]fuL

9849430818

>L ;ljgf k|;fO{

sfof{no ;xo]fuL

>L gf/fo0f axfb'/ a:g]t

sfof{no ;xo]fuL

9840091219

>L lbg]z >]i7

sfof{no ;xo]fuL

9849688948

>L ?b| k|;fb kf}8]n

sfof{no ;xo]fuL

9849594715

>L ;'lgtf 9sfn

sfof{no ;xo]fuL

9849647534
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9803316714

अनुसूची ३

राय परामशर् सम्बन्धी
१.

कायार्लय :– शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग¸ मोरङ्ग ।
िवषय :– िनमार्ण कायर्को दरभाउपऽ सम्बन्धमा ।
समःया :
ठे क्का नं. DUDBC/Morang/Works/NCB/069/70 को सामुदाियक भवन िनमाणर् सम्बन्धी
दरभाउपऽ मूल्याङ्कन गनेर् िसलिसलामा कुनै दरभाउपऽदाताले घोषणा पऽ संलग्न गरे को र कुनै
दरभाउपऽदाताले घोषण पऽ संलग्न नगरे को साथै लागत आनुमान भन्दा अत्यािधक कम कबोल गरे को
दरभाउ पऽ मूल्याङ्कन गरी ठे क्का सम्झौता गनुर् पदार् थप ८% कायर् सम्पादन जमानत िलने वा

निलने िद्धिवधा भएको भिन सहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग¸ िडिभजन कायार्लय मोरङ्गको
प.सं. ०६९/७० च.नं. ८८३¸ िमित २०७०/०३/२१ को पऽबाट राय परामशर् माग भई आएकोमा दे हाय
बमोिजम लेिख पठाउनेःराय :
िनमार्ण कायर्को बोलपऽ र िनमार्ण कायर्को दरभाउपऽ एकै ूकृ ितको कायर् भएकोले िसलबन्धी
दरभाउपऽको लािग पिन िनमार्ण कायर्को हकमा िवशेष मूल्याङ्ककन माफर्त दर िवश्लेषण सिहतको
ःपष्टीकरण माग गरी सन्तोषजनक नभएमा थप आठ ूितशत धरौटी माग गरी सम्झौता गनर् सिकने
अथवा दरभाउपऽ अःवीकृ त गनर् सिकने सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ िनयम ६५ उपिनयम
(३) तथा ःवयं घोषणा पऽ कनूनी माह्याता परीक्षणको महत्वपुणर् कागज भएको हुँदा अिनवायर् पेश गनुर्

पनेर् व्यहोरा लेिख पठाउने ।
२.

कायार्लय :– िऽभुवन िवश्विवद्यालय िशक्षण अःपताल ।
िवषय :– ECG मेिशन खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
िऽभुवन िवश्विवद्यालय¸ िशक्षण अःपताल¸ महाराजगञ्जको¸ च.नं. ३६५१¸ िमित २०७०/०३/२७ को
पऽ अनुसार ECG machine खिरदको लािग आव्हान भएको वोलपऽ मुल्यांकनको चरणमा रहे को
उल्लेख भएको र ूािविधक क्षमता र अनुभव सम्बन्धमा िद्धिवधा भई राय परामशर्को लािग लेिख
आएकोमा दे हाय बमोिजम लेिख पठाउनेः–
राय :
वोलपऽ मुल्यांकन वोलपऽ कागजातमा उल्लेिखत शतर्हरुको अिधनमा रही हुने हुँदा सावर्जिनक खिरद

ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२)¸ (३) र (४) अनुसार वोलपऽ परीक्षण गरी वोलपऽ
परीक्षणमा उित्तणर् भएको हो होइन एिकन गरी ऐनको दफा २५ अनुसार मुल्यांकन हुनु पनेर् ।
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३.

कायार्लय :– नेपाल ईन्टरमोडे ल यातायात िवकास सिमित ।
िवषय :– सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा ब्यवःथापन पट्टाबहाल िदने ूकृ या सम्बन्धमा ।
समःया :
नेपाल इन्टरमोडे ल यातायात िवकास सिमित प.सं. २०६९/७०¸ च.नं. ४३९ िमित २०७०।२।२८ को राय
ूितिबया उपलब्ध गराईिदने भनी लेिखएको पऽ अनुसार सिमितको बोलपऽ माफर्त तोिकएको योग्यता
पुरा गरे को कम्पनीहरु मध्येबाट तोिकएको रकममा बढाबढ गराई सबै भन्दा बढी रकम कबोल गनेर्
कम्पनी छनौट गनेर् ूकृ याका लािग सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २ को खण्ड (क)¸ (ग)¸
(घ) र (च) को पिरभाषा अन्तगर्त पनेर् वा नपनेर् िद्धिवधा भएको सम्बन्धमा दे हाय बमोिजम लेिख
पठाउनेः–
राय :
सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवःथापन

पट्टाबहालमा िदने ूकृ या सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद

ऐन¸ २०६३ को दफा २ को खण्ड (क)¸(ग)¸(घ) र (च) को पिरभाषा आकषर्ण हुने नदे िखएको ।
४.

कायार्लय :– सहरी िवकास मन्ऽालय
िवषय :– िसंहदरवार सिचवालय पूनः िनमार्ण सिमितबाट रािष्टर्य योजना आयोगको नयाँ भवन
िनमार्णको लािग पूवर् योग्यता िनधार्रण ूकृ या पूरा गरी गिरएको बोलपऽ आब्हान सम्बन्धमा ।
समःया :
िसंहदरबार सिचवालय पनः िनमार्ण सिमितबाट रािष्टर्य योजना आयोगको नयाँ भवन िनमार्णको लािग
पूवर् योग्यता िनधार्रणको ूिबया पूरा गरी बोलपऽ आव्हान गरी सिकएको अवःथामा छ । सावर्जिनक
खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६ का उपिनयम (३) मा “सावर्जिनक िनकायले िनमार्ण ःथलको
व्यवःथा नभइ िनमार्ण कायर्को खिरद कारवाही सुरु गनुर् हुदैन” भिन उल्लेख भएकोले सो अनुसार
भएको नदे िखएकोले हालको बोलपऽ ूिबया

रद्ध गनर् िमल्ने वा निमल्ने भिन सहरी िवकास

मन्ऽालयको प.सं. २०६९/७०¸ च.नं.३७४७¸ िमित २०७०।३।२३ को पऽबाट मागेको राय परामशर्को

सम्बन्धमा दे हाय बमोिजम लेिख पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ मा बोलपऽ अःवीकृ त गनेर् वा खिरद कारवाही रद्ध गनेर्
सम्बन्धी ःपष्ट व्यवःथा भएको हुँदा िवद्यामान अवःथामा उक्त दफाको ूावधान अनुकुल भए/नभएको

एिक्कन गरी सावर्जिनक िनकाय आफैले िनयार्य गनर् उपयुक्त हुने ।
५.

कायार्लय :- अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोग
िवषय :– कालोसूची सम्बन्धमा ।

समःया :
अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोगबाट िमित २०७०।३।३१ को प.सं. १ िसंचाई/७३/०६९/७०¸
च.नं. २३९८ को पऽ माफर्त िबहार ःथीत पटना उच्च न्यायलयले कालो सुचीमा राख्ने िबहार सरकारको
िनणर्य औपचािरक रुपमै सदर गरे को ओम मेटल इन्ृाःशक्चर नामक भारतीय कम्पनी नेपालमा कालो
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सुचीमा परे को/नपरे को तथा भारतमा कालो सुिचमा परे को भारतीय कम्पनीले नेपालमा कुनै पिन
िनमाणर् कायर् गनर् पाउने/नपाउने सम्बन्धमा राय परामशर्को लािग लेिख आएकोमा दे हाय बमोिजम
लेिख पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६३ एवं ऐ. िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १४१ मा कालो सूची
सम्बन्धी िवःतृत रुपमा उल्लेख भएको दे िखन्छ भने िबदे शमा कालो सुचीमा रािखएको िबदे शी
कम्पनीले नेपालमा काम गनर् पाउने/नपाउने िवषयमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ एवं ऐ.
िनयमावली¸ २०६४ मा उल्लेख नभएको ।
६.

कायार्लय : कृ िष साममी कम्पनी िलिमटे ड ।
िवषय : यूिरया र िड.ए.पी. मल खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
कृ िष सामिम कम्पनी िलिमटे डको प.सं. २०७०/७१¸ च.नं. ११¸ िमित २०७०/४/८ को पऽ अनुसार
३०००० मे.टन यूिरया र २०००० मे.टन डी.ए.पी. मल खिरदको लािग आव्हान भएको ग्लोबल टे न्डर
मूल्याङ्ककनको बममा रहे को र बोलपऽसँग संलग्न रहनु पनेर् Analysis Test Report / Certificate
या Agriculture use सम्बन्धी कागजातमा िद्धिवधा भई राय परामशर्को लािग लेिख आएकोमा दे हाय
बमोिजम लेिख पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक िनकायले सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) अनुसार बोलपऽ
मूल्याङ्कन गनुर् अिघ बोलपऽको परीक्षण गनुर् पनेर् र सोही दफाको उपदफा (३) अनुसार परीक्षण गनेर्
िवषयहरु समेत ःपष्ट उल्लेख भएकोले सावर्जिनक िनकायले जारी गरे को बोलपऽ कागजात अनुसार नै
उपरोक्त कागजात परीक्षण गरी मूल्यांकन गनर् सक्ने हुँदा यस िवषयमा थप राय आबँयक नपनेर् ।

७.

कायार्लय :- म.प. िडिभजन सडक कायार्लय नं. ४¸ भेरी नदी वैरीताल िचसापानी ।
िवषय :– Motorable steel truss bridge िनमार्णको सम्बन्धमा ।
समःया :
भेरी नदी बैरीताल िचसापानी Motorable steel truss bridge
बोलपऽहरुको मूल्याङ्कन गनेर् बममा रहे को ।
मा Specific work experience

िनमार्णको लागी दतार् हुन आएको

ूािविधक मूल्याङ्कनको िनिम्त Bidding document

df æSuccessfully completion of

at least 1 truss

motorable bridge with span more than 55.0 m as a primary contractorÆ भिन माग
गिरएकोमा वोलपऽदातालेConstraction Steel Bridge को

Superstructure को काम दे िखने तर

Foundation Work गरे को नदे िखदा Specific Work Experience को मान्यता िदन िमल्ने वा
निमल्ने िद्धिवधा उत्पन्न भएको भिन म.प.िडिभजन सडक कायार्लय नं. ४ को प.सं. ०७०/७१¸ च.नं.

०७¸ िमित २०७०/४/२ को ूाप्त पऽबाट राय माग गिरएकोमा दे हाय बमोिजम लेिख पठाउनेः–

37

राय :
बोलपऽ सम्बन्धी कागजातमा बोलपऽदाताको योग्यताको आधार र मूल्याङ्कन गनेर्

तिरका ःपष्ट रुपले

खुलाउनु पनेर् हुन्छ । ूप्त बोलपऽहरु मूल्याङ्कनको बममा माग गिरएको योग्यता अनुरुप भए नभएको
सम्बन्धीत सावर्जिनक िनकायले नै िनणर्य िलन उपयुक्त हुने तथा वोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा
उल्लेख गिरएका योग्यताको आधार अपूणर् भएको अवःथालाई सानाितना फरक भन्न निमल्ने ।

८.

कायार्लय :- सडक िवभाग आयोजना िनर्देर् शनालय¸ रोड कनेक्टीिभटी सेक्टर नं. १ ।
िवषय :- ूोजेक्टका भेिरएशन सम्बन्धमा ।
समःया :
आयोजना िनदेर् शनालय (ए.िड.वी.) सडक िवभागको िमित २०७०/४/११ को प.स. पी.डी. RCSP
०७०/७१ च.नं. ३८ को ूाप्त पऽ माफर्त यिसयाली िवकाश वैंकको अनुदान सहयोगमा संचािलत रोड
कनेक्टीिभटी सेक्टर १ ूोजेक्टको भेिरएशन २२.४७ सम्म

नेपाल सरकार मिन्ऽपिरसद्को सैद्धािन्तक

सहमितमा मिन्ऽःतिरय िनणर्यबाट ःवीकृ त भै सकेको अवःथामा पूवर् ःवीकृ त भेिरएशन रकममा
नवढ्ने गरी साथै नयाँ आइटम र दररे ट समावेस नगरी परामशर्दाताबाट पुनः भेिरएशन पेश भएकाले
मिन्ऽपिरषद्बाट २२.४७ ूितशत सम्मको भेिरएशन िभऽै रही पुनः ःवीकृ त गनुर् पनेर् वा नपनेर् िद्धिवधा
भएकाले राय माग गिरएकोमा दे हाय वमोिजम लेिख पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ११८ को उपिनयम (२) वमोिजम २२.४७ ूितशत
भेिरएशन भई सकेको अवःथामा उक्त भेिरएशनको रकममा नवढ्ने¸ कामको ूकृ ित र क्षेऽ पिरवतर्न
नहुने¸ नयाँ दररे ट कायम नहुने तथा िडजाइन सइङ्ग ःपेिसिफकेसन पिरवतर्न नहुने गरी सामान्य
हे रफेर गनर् मिन्ऽपिरषदको ःवीकृ त भेिरयसनको अिधनमा रही िवभािगय ूमुखले गनर् सक्ने राय

उपलब्ध गराउने ।

९.

कायार्लय : रक्षा मन्ऽालय
िवषय :- नेपाली सेनाको Steel Core Forming Press Machine खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
रक्षा मन्ऽालयको प.स. ख÷०७०÷७१ च.नं. १७ िमित २०७०/४/२४ को ूाप्त पऽानुसार नेपाली सेनाको

लािग आवँयक Steel Core Forming Press Machine खिरद सम्वन्धमा िद्धिवधा दे िखएकोले राय
परामशर्को लािग लेिख आएकोमा दे हाय बमोिजम लेिख पठाउनेः–

राय :
नेपाली सेनाको लािग आवँयक Steel Core Forming Press Machine खिरद गनर्का लािग सावर्जिनक
खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (२) वमोिजम

सुरक्षा¸ सामिरक वा ूितरक्षा साममी

आपूितर् गनेर् कायर्िविध - २०६४ वमोिजम ूकृ या अपनाइएको भनी पऽमा उल्लेख भएकोले उक्त
कायर्िविध अनुसार खिरद कायर् गनेर् िजम्वेवारी सम्विन्धत िनकायको नै भएको हुँदा थप राय िदइरहनु

नपनेर् दे िखन्छ ।
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१०.

कायार्लय :- ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ।
िवषय :– ASV खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालयको प. स. ०६९/७० िमित २०७०/४/३१ को पऽानुसार ४००००
भाईरल ASV खिरद गनर् िनयिमत ूकृ याबाट पटक – पटक वोलपऽ आव्हान गदार् कुनै पनी वोलपऽ
नपरे को र सपर्दंशको कारण मािनसको मृत्यु हुन सकने हुँदा हालको पिरिःथतीलाई सरल वनाउन

१०००० ASV कोटे शन माफर्त खिरद गनर् सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६६ अनुसार खिरद
ूकृ या अगािड बढाउन राय माग गरे को सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेिख पठाउनेः
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) मा व्यवःथा भए अनुसार िवशेष पिरिःथित
उत्पन्न भई तत्काल खिरद नगदार् सावर्जिनक िनकायलाई थप हािन नोक्सानी हुने अवःथा आई परे मा

तत्काल खिरद गनर् वा गराउन सक्ने ब्यवःथा भएकाले िवशेष पिरिःथितको सृजना भए नभएको
एिकन गरी ऐ. ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) र सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम
१४५ को ूकृ या पूरा गरी िवशेष समःयालाई समाधान गनर् अित आवँयक संख्या को लािग माऽ
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।
११.

कायार्लय :- उत्तर दिक्षण (कोशी) सडक योजना ।
िवषय :– योग्यता र अनुभव सम्बन्धमा ।
समःया :
उत्तर–दिक्षण (कोशी) सडक योजना खाँदबारी– संखुवासभाबाट च.नं. ३५¸ िमित २०७०।४।२२ को ूाप्त

पऽानुसार ठे .नं. NSKRP-3371454-069/70-20 को लािग बोलपऽको सूचनामा योग्यताको आधारहरु
मध्ये Bidding Data को पाना नं. २२ को (१) र (२) ITB 45.C मा एउटै कायर्को लािग 740,000
m3 माटो किटङ्ग गरे को योग्यता सम्बन्धी बाइटे िरया सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले जारी
गरे को Standard Bidding Document, August 2011 मा उल्लेख भए बमोिजम नभएको भनी
गुनासो आएको सन्दभर्मा राय माग भएकोमा दे हाय बमोिजम लेिख पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १० को उपदफा (३) को ममर् र भावना िवपिरत नहुने गरी ऐ.
दफाको उपदफा (२) मा व्यवःथा भए बमोिजम सावर्जिनक िनकायले Specific work experience

माग्न सिकने उल्लेख गिरएको छ । उक्त Experience

लाई पुष्टी गनेर् Key activities को अनुभवको

सम्वन्धमा PPMO बाट जारी भएका सम्विन्धत Bidding Document हरुमा उल्लेख गिरएको
आधारहरुको अिधनमा रही योग्यता िनधार्रण गिरएको खण्डमा अन्यथा भन्न निमल्ने ।
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१२.

कायार्लय :- िजल्ला ूािविधक कायार्लय जुम्ला ।
िवषय :- दतार् ूमाण पऽ सम्बन्धमा ।
समःया :
िजल्ला ूािविधक कायार्लय जुम्लाको च.नं. १८ िमित २०७०।४।२९ को ूाप्त पऽ अनुसार e-bidding
माफर्त ूाप्त भएका कागजातहरुमा घरे लु उद्योग दतार् ूमाण पऽ बाहे क सम्पुणर् कागजातहरु esubmission भएको । तर घरे लु उद्योग दतार् ूमाण पऽ समय सीमा िभऽै िबना िनबेदन िसलबन्धी
खाम िभऽ Hard Copy कायार्लयमा पेश गरे को र सो व्यहोरा बोलपऽ खोलेको मुचल्
ु कामा समेत
उल्लेख गिरएको सम्बन्धमा िद्धिवधा भई राय माग गरे कोमा दे हायको व्यहोरा लेिख पठाउनेः–
राय :
बोलपऽ सम्बन्धी सूचना तथा बोलपऽ सम्बन्धी कागजातमा अन्यथा उल्लेख गिरएको अवःथामा बाहे क
उक्त कागजात बोलपऽ दािखला गनेर् अिन्तम िमित र समय पूवर् नै दािखला गरे को तथा वोलपऽ
खोिलएको मुचुल्कामा समेत उल्लेख गिरएको हुँदा ूितःपधार्मा संकुचन ल्याउने गरी

विन्चत गनर्

उपयुक्त नहुने ।

१३.

कायार्लय :- नेपाल खाद्य संःथान ।
िवषय :- छोटो ूकृ याबाट िचनी खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
नेपाल खाद्य संःथानको च.नं. ४२¸ िमित २०७०।४।३० को ूाप्त पऽानुसार राय परामशर् माग भएको छ।
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोिजम अन्तरािष्टर्य ःतरको बोलपऽ
आव्हानको लािग ४५ िदनको समय िदनु पनेर् र सोही बमोिजम सम्पूणर् ूकृ या पूरा गरी िचनी खिरद
गदार् दशैं¸ ितहार लगायतका पवर्हरुमा पैठारी गनर् किठन हुने कारण दे खाउँ दै छोटो ूकृ याबाट खिरद गनेर्

सम्बन्धमा राय परामशर् माग भएकोमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

आगामी चाड पवर्हरुको लािग िचनीको अभाव हुन निदन समयमै १ ूितशत भन्सार महशुल दरमा
िनयम अनुसार ूितःपधार् गराई

िचनी पैठारी गनर् नेपाल सरकार (मं.प.) ले िमित २०७०।२।१६ मा नै

िनणर्य गिर सकेको दे िखएता पिन यसका लािग समयमा नै खिरद ूिबया शुरु नगरे को कारणबाट

खिरद िविध अनुसार ूकृ या पुरा गनर् समय नपुग हुने अवःथा सृजना भएको सम्वन्धमा ध्यानआकषर्ण
हुनु पनेर् दे िखन्छ ।

अिहलेको अवःथामा अन्तरािष्टर्य ूितःपधार्को सूचनालाई कम समयाविध िदने हो भने यसका लिग
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) को पिरिःथित सृजना भएको हुनु पनेर्

दे िखन्छ । िवशेष पिरिःथित सृजना भएको हो ÷होईन सावर्जिनक िनकाय आपैmले एिकन तथा पुष्टी गनुर्
पनेर् । िबशेष पिरिःथित सृजना भएको

अवःथामा माऽ खिरद ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ र

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १४५ को उपिनयम (१)¸ (२) र (३) को कायर्िबिध
पुरा गरी खिरद ूकृ या गनर् उपयुक्त हुने ।
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१४.

कायार्लय :- को.ले.िन.का.दाचुल
र् ा ।
िवषय :– अिधकार ूाप्त अिधकारीको हःताक्षर नभएको सम्बन्धमा ।
समःया :
को.ले.िन.का. दाचुल
र् ाको नयाँ भवन िनमार्णको लािग दतार् हुन आएका

वोलपऽहरु मध्ये दईु वटा

वोलपऽदाताले पेश गरे को वोलपऽ सम्वन्धी कागजातहरुमा संलग्न गिरएको Power of Attorney मा
फमर्/कम्पनी को अिधकार ूाप्त अिधकारीको हःताक्षर नभएको । त्यःतो अवःथामा मूल्यांकनमा
समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा परे को भनी महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय¸ काठमाण्डौको च.नं.

०४ िमित २०७०/५/१७ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी
पठाउनेः–
राय :
बोलपऽदाताको अिधकार ूाप्त ूितिनिधलाई िदएको अिख्तयारनामाको सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद
ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (३)¸ (४) र (५) को ूकृ या पूरा गरी वोलपऽ मूल्यांकन सिमितले
यस सम्वन्धमा एिकन गरी िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।
१५.

कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमित¸ सलार्ही ।
िवषय :- म्याद थप सम्बन्धमा ।
समःया :
िजल्ला िवकास सिमित सलार्ही¸ मलंगवा को आ.व. २०६९/७० को वािषर्क ःवीकृ त कायर्बम अनुसार
कम्पाउण्डवाल तथा िफल्ड सुधारको लािग गत आ.व. मा सम्झौता भएको उक्त सम्झौताको अविध
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (२) तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४
को िनयम १२० को उपिनयम (३) वमोिजम म्याद थप गदार् गत आ. व. को सीमा (अषाढ) सम्म माऽ
थप गनर् िमल्ने वा चालु आ. व. को वजेटबाट खचर् गनर् र म्याद थप गनर्

समेत िमल्ने/निमल्ने

सम्वन्धमा िद्धिवधा भएको भनी प.सं. २०७०/७१¸ च.नं. ३७५ िमित २०७०/५/१० को ूाप्त पऽबाट
माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ५६ को उपदफा (१) अनुसार खिरद सम्झौतामा उल्लेख भए
अनुसार र उपदफा (२) बमोिजम कावू बिहरको पिरिःथितमा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को
िनयम १२० को उपिनयम (१) र (२) को ूकृ या पूरा गरी उपिनयम (३) बमोिजमको अविधको लािग
खिरद सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजमको अविध िभऽै म्याद थपको िनणर्य िलनु पनेर् हुन्छ । आ. व.

को समय सीमा म्याद थपको सम्वन्धमा लागू हुने दे िखदै न । वजेट व्यवःथापनको िवषयमा
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायलेनै

सुिनिश्चत गनुर् पनेर् ।
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१६.

कायार्लय :- सामान्य ूशासन मन्ऽालय ।
िवषय :- जमानत सम्बन्धमा ।
समःया :
बोलपऽ आह्वानको सूचनामा बोलपऽ जमानत कवोल अंकको २.५ ूितशतले हुन आउने अंकको जमानत
पेश गनुर् पनेर्छ भनी तोिकएको । सवै भन्दा कम अंक कबोल गनेर् फमर्ले कवोल अंकको २.५

ूितशतले हुन आउने अंकको भन्दा कम अंकको जमानत पेश गरे कोले त्यःतो फमर् सारभूत रुपमा

ूभावमाही मान्न िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भएको भनी सामान्य ूशासन मंऽालयको च.नं. १८५
िमित २०७०/५/२८ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक िनकायले खिरदको ूकृ ित अनुसार सवै बोलपऽदातालाई समानरुपले लागू हुने गरी ःवीकृ त

लागत अनुमान रकमको दईु दे िख तीन ूितशत रकमको सीमा िभऽ रही िनिश्चत रकम तोकी बोलपऽ

आह्वानको सूचनामा बोलपऽदाताले बोलपऽसाथ पेश गनेर् जमानत रकम उल्लेख गनुर् पनेर्छ भन्ने

व्यवःथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम (१) ले गरे बमोिजम
नभएको दे िखदा सोही बमोिजम हुनु पनेर् दे िखन्छ । पेश भएको जमानत सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३

को दफा २३ को उपदफा (२) को (ग) अनुसार परीक्षण गरी सो अनुरुप नभएको बोलपऽ उपर कारबाही
नहुने ऐनको दफा २४ मा ःपष्ट व्यवःथा भएकोले सोही अनुसार गनर् उपयुक्त हुने ।
१७.

कायार्लय :- भेरी बबई डाइभसर्न बहुउद्दे ँयीय आयोजना ।
िवषय :- लागत अनुमान पुनरावलोकन सम्बन्धमा ।
समःया :
परामशर् सेवा खिरद गनेर् सम्वन्धमा गत आ.व. मा EOI बाट छनौट गिरएको परामशर्दाताहरु सँग
ूाविधक र आिथर्क ूःताव माग गिरएकोमा ूाप्त ूःतावहरुको आिथर्क ूःताव लागत अनुमान भन्दा
सारभूत रुपमा वढी भएकोले ूःताव अःवीकृ त हुने दे िखन्छ । पुनः EOI गरी ूारम्भ दे खी नै खिरद

ूकृ या अगािड बढाउँ दा परामशर्दाता िनयुिक्त गनर् िढलो हुने र आयोजनाको सम्पूणर् कायार्न्वयन ूकृ या

अवरुद्ध हुन जाने दे िखएकोले गत आ.व. मा EOI बाट छनौट गिरएको परामशर्दाताहरु सँग पुनः
ूािविधक र आिथर्क ूःताव माग

गनर् र लागत अनुमान पुनरावलोकन गनर् सिकने वा नसिकने भन्ने

िवषयमा िद्धिवधा भएको भनी भेरी बबई डाइभसर्न बहुउदे ँयीय आयोजनाको च.नं. २१ िमित
२०७०/५/२३ को पऽबाट राय माग भएकोमा दे हाय वमोिजम लेिख पठाउनेः–

राय :
उक्त सन्दभर्मा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १५ मा सावर्जिनक िनकायले ूत्येक
आ.व. मा

लागत अनुमान अद्याविधक गनुर् पनेर्छ भन्ने व्यवःथा गरे को हुँदा सो अनुरुप गनुर् पनेर् ।

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)

बमोिजम ूःताव अःवीकृ त

वा रद्द भएको अवःथामा EOI बाट छनौट भएका मौजुदा परामशर्दाताहरु सँग माऽ पुनः ूािविधक र
आिथर्क ूःताव माग गनेर् व्यवःथा गरे को नदे िखएको ब्यहोरा जानकारी गराउने ।
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१८.

कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय मकवानपुर ।
िवषय :- वोलपऽदाताको क्षमता सम्बन्धमा ।
समःया :
िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय मकवानपुरको िमित २०७०/६/४ को प.सं. २०७०/७१¸ च.नं. ४७५
को ूाप्त पऽबाट िसलबन्दी बोलपऽ आह्वान गदार् ूाप्त बोलपऽदाताहरु मध्ये न्यूनतम कबोल गनेर्
बोलपऽदाता सँग माग गिरएको १३ वटा Equipment मध्ये Boring Ring Machine र Crane
नभएको पाइएको उक्त Machines हरु नभएको कारणले माऽ बोलपऽ अःवीकृ त गनर् िमल्ने वा निमल्ने
वारे िद्धिवधा भई

माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–

राय :
बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख गिरए बमोिजम उक्त Machines को उपलब्धतालाई सुिनिश्चत
गरी सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायलेनै उपयुक्त िनणर्य िलन उिचत हुने ।
१९.

कायार्लय :- नेपाली सेना सैिनक हवाईिनदेर् शनालय गौचर ।
िवषय :- सूचनामा उल्लेख गनर् छुट भएको ।
समःया :
नेपाली सेना¸ सैिनक हवाई महािनदेर् शनालय¸ गौचरको प.सं. १५३६९/लेखा/१७/०७/७१/१४०¸ िमित
२०७०/६/८ को पऽबाट मध्य एयर वेश र भी.भी.आई.पी. उडान सेवामा रहे का हवाई साधनहरुका लािग
आवँयक पनेर् सामानहरु सूरक्षा¸ सामिरक वा ूितरक्षा साममी आपूतीर् गनेर् कायर्िविध २०६४ को दफा ५
उपदफा (१) बमोिजम बोलपऽ÷दरभाउ पऽबाट खिरद गनेर् ूयोजनको लािग इच्छुक कम्पनीहरुलाई
मौजूदा सूची दतार्को लािग नेपाली र अंमेजीमा सूचना ूकाशन गदार् अंमजी सूचनामा व्यवसाियक
ईजाजत पऽको ूितिलिप र िलिखत घोषणापऽ माग गनर् छुटे कोले उक्त कागजात खोलुवा बोडर् ले वेभ
साईटमा सूचना ूकाशन गदार् पुनः पेश हुन आएको र छुट्टै खोलुवा मुचुल्का तयार गरी रािखएकोले
मूल्याङ्कनमा समावेश गनर् िमल्ने निमल्ने वारे िद्धिवधा भई

माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा

दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सूची दतार्को लािग सुरक्षा¸ सामिरक वा ूितरक्षा साममी आपूतीर् गनेर् कायर्िवधी २०६४ को दफा ५
उपदफा (१) बमोिजम कारबाही चलाएको दे िखंदा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६७ बमोिजम
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को ूिबया अपनाउनु नपनेर्
भएकोले यस कायार्लयले राय िदई रहनु नपनेर् ।
२०.

कायार्लय :- कृ िष िवकास बैंक ।
िवषय :- वोलपऽ फाराममा दःतखत ।
समःया :
कृ िष िवकास बैंक िल. प.सं. १क२¸ च.नं. ८३ ¸ िमित २०७०÷६÷१४ को पऽानुसार सुरक्षाकमीर् करार

सेवामा आपूितर् सम्बन्धी बोलपऽमा बोलपऽदाताले बोलपऽ फारामको ूत्येक पानामा सही छाप नगरी
बोलपऽको िनवेदन फारम र बोलपऽदाताले कबोल गरे को दररे टमा माऽ सही छाप गरे कोले मूल्याङ्कन

43

ूयोजनका लािग कारवाही अगािड बढाउन िमल्ने वा निमल्ने बारे िद्धिवधा भई

माग भएको राय

परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
बोलपऽ सम्बन्धी महत्वपूणर्

कागजातहरु बोलपऽ फारम¸ बोलपऽदाताले कबोल गरे को दररे ट तथा

ःवघोषण पऽमा बोलपऽदाताको अिनवायर् सही छाप आवँयक दे िखन्छ । सानाितना फरकको कारणले
ूितःपधार्लाई संकुिचत गनर् उपयुक्त नहुने ।
२१.

कायार्लय :- आन्तिरक राजश्व िवभाग ।
िवषय :- िरटे न्सन मनी कट्टा सम्बन्धमा ।
समःया :
आन्तिरक राजःव िवभागको च.नं. १२७ िमित २०७०/६/१३ को पऽबाट िवज्ञापन ूकािशत गरे को
भुक्तानी िदं दा िरटे न्सन मनी कट्टा गनर् पनेर्/नपनेर् सम्बन्धमा िद्धिवधा भई मागेको राय सम्बन्धमा
दे हाय बमोिजम लेखी पठाउने :–
राय :
सावर्जिर् नक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १२३ को उपिनयम (४) को ूितबन्धात्मक वाक्यांश
बमोिजम खिरद सम्झौतामा िरटे न्सन मनी कट्टा गनुर् नपनेर् व्यवःथा भएमा त्यःतो रकम कट्टा
गिरने छै न भनी व्यवःथा भएकोले कट्टा गनुर् नपनेर् हकमा सोही अनुसार व्यवःथा गनर् सिकने ।

२२.

कायार्लय :- रािष्टर्य वािणज्य बैंक िल. ।
िवषय :- दइु वटा माऽ वोलपऽ दािखला भएको सम्बन्धमा ।
समःया :
रािष्टर्य वािणज्य बैंक िल. केन्दी«य कायार्लयको च.नं. ३८३ िमित २०७०/०६/८ को पऽबाट दईु बटा

माऽ बोलपऽ तोिकएको िमित िभऽ दािखला भएको अवःथामा बोलपऽ खोल्न िमल्ने निमल्ने साथै

एयटा माऽ बोलपऽ सारभूतरुपमा ूभावमाही भएमा ःवीकृ त गनर् िमल्ने/निमल्ने भनी िद्धिवधा भई
मागेको राय सम्बन्धमा दे हाय बमोिजम लेखी पठाउने :–
राय :
िसलबन्दी बोलपऽ एउटा माऽ ूाप्त भएता पिन िनधार्िरत समयमा खोल्नु पनेर् र सावर्जिनक खिरद ऐन¸
२०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) अनुसार केही बोलपऽहरु वा एउटा माऽ बोलपऽ सारभूत रुपमा
ूभावमाही भएको कारणले माऽ बोलपऽ अःवीकृ त गनेर् वा पुनः बोलपऽ आह्वान गनर् निमल्ने भएकोले
एउटा माऽ बोलपऽ सारभूत रुपमा ूभावमाही भएता पिन ःवीकृ त गनर् िमल्ने दे िखन्छ ।
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२३.

कायार्लय :- संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय ।
िवषय :- सक्कल वोलपऽ पेश नगरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
सङ्घीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयको च.नं. २९० िमित २०७०/६/१६ को ूाप्त पऽबाट
सक्कल बोलपऽ पेश नगरी फोटोकपी पेश गरे कोलाई मान्यता िदन िमल्ने निमल्ने िवषयमा राय माग
गरे कोमा दे हाय बमोिजम लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोिजम बोलपऽ िनधार्िरत ढाँचामा
बोलपऽदाता वा िनजको अिधकृ त ूितिनिधले रीत पूवक
र् सहीछाप गरी पेश गनुर् पनेर् व्यवःथा छ ।
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६० को खण्ड (ग) अनुसार सावर्जिनक िनकायबाट
िबिब भएको बोलपऽ सम्बन्धी कागजात र खण्ड (घ) अनुसार आपैंmले खिरद गरे को बोलपऽ सम्बन्धी
कागजात भरी पेश भए वा नभएको सम्बन्धमा बोलपऽ पूणत
र् ाको परीक्षणको लािग हे िरनु पनेर् र सो
बमोिजम नभएको बोलपऽ सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २४ को खण्ड (घ) बमोिजम कारबाही
नहुने । बोलपऽदाताले पेश गरे को महत्वपूणर् सबै कागजातमा आिधकािरक ब्यिक्तको सक्कल दःतखत
र छाप हुनुपनेर् भएकोले सोही बमोिजम गनुर् हुन ।

२४.

कायार्लय :- कोशी अञ्चल अःपता िवकास सिमित ।
िवषय :- िशलबन्दी बोलपऽ सम्बन्धमा ।
समःया :
मेिडकल सम्वन्धी सामानहरु खिरदका लािग आव्हान भएको िशलबन्दी बोलपऽमा बोलपऽदातालाई
िदएको िनदेर् शन अनुसार बोलपऽ पेश हुन नआएको हुँदा यःतो बोलपऽलाई मूल्याङ्कनमा समावेश
गनर्िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भएको भनी कोशी अञ्चल अःपताल िवकास सिमितको च.नं. ८४९

िमित २०७०/६/२२ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजम बोलपऽदातालाई
िदएको िनदेर् शन बमोिजम बोलपऽ पूणर् भए वा नभएको सम्बन्धमा मूल्यांकन गनुर् अगावै बोलपऽ

परीक्षण गनुर् पनेर् र ऐ. ऐनको दफा २४ को खण्ड (घ) बमोिजम दफा २३ को उपदफा (२) बमोिजम
नभएको बोलपऽ उपर कारवाही नहुने हुदाँ सोही अनुसार गनर् उपयुक्त हुने ।
२५.

कायार्लय :- उत्तर–दिक्षण (कोशी) सडक योजना¸ खँदबारी ।
िवषय :- Experience Certificate सम्वन्धमा ।
समःया :
उत्तर–दिक्षण (कोशी) सडक योजना¸ खँदबारी¸ संखुवासभाको प.सं. २०७०/७१¸ च.नं. टु रमुकाम स.िब.¸
बबरमहल¸ िमित २०७०/७/०५ को ूाप्त पऽबाट िकमाथांका (िक.मी. १६२+१००) दे िख छुमसुर¸ चेपुवा

गा.िव.स. (िक.मी. १४३+६००) सम्मको नयाँ सडक िनमार्णकायर् (शयाक खोल्ने कायर्) अन्तगर्तको
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बोलपऽमा Specific Certificate माग गरे कोमा पेश भएको Experience Certificate सम्वन्धमा
िद्धिवधा भई

माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–

राय :
पेश गिरएका अनुभवको ूमाणपऽमा उल्लेिखत ठे क्का अन्तरगत सम्पादन गिरएका कायर्हरु ूःतािवत
िनमार्ण कायर् सँग Physical size, Complexity, Methods, Technology र Work Requirement
को सन्दभर्मा सारभूत रुपमा फरक भए/नभएको कुरा िनक्र्यौल गरी ूःतािवत काम सँग सम्विन्धत
Similar Experience हो/है न सम्बन्धीत िनकायले नै िनणर्य गनर् उपयुक्त हुने ।
२६.

कायार्लय :- – पिश्चम क्षेऽीय ूहरी कायार्लय ।
िवषय :- बोलपऽदाताहरुले शतर्नामा पालना नगरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
पिश्चम क्षेऽीय ूहरी कायार्लयको च.नं. ५८२ िमित २०७०/७/८ को ूाप्त पऽ बमोिजम बोलपऽ

सूचनामा उल्लेिखत शतर्नामा बोलपऽदाताहरुले पालना नगरे को कारण वोलपऽ मूल्यांकनमा समावेश
गनेर् वा नगनेर् िद्धिवधा भई माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–

राय :
योग्यता सम्विन्ध कागजातहरुको ूमािणत ूितिलिप पेश गनुर् पनेर् भनी सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३
तथा िनयमावली¸ २०६४ मा नभएको हुँदा सावर्जिनक िनकाय आफैले सक्कल हे री रुजु गनर् सक्ने

दे िखदा सोही कारणले माऽ मूल्यांकनमा समावेश नगनर् िमल्ने दे िखदै न ।

बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा तोिकएको संयुक्त उपबममा रहने साझेदारको िहःसा सम्वन्धमा
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजम बोलपऽ परीक्षण
गरी एिकन गनुर् पनेर् र सो बमोिजम नभएमा ऐ. ऐनको दफा २४ बमोिजम हुने दे िखन्छ ।
२७.

कायार्लय :- िऽशुली जलिवद्युत कम्पनी िलिमटे ड ।
िवषय :- Duplicate Copy समेत माग भएको सम्बन्धमा ।
समःया :
िऽशुली जलिवद्युत कम्पनी िलिमटे डको च.नं. ५९ िमित २०७०/७/७ को ूाप्त पऽ बमोिजम मािथल्लो
िऽशुली ३ िब जल िवद्युत आयोजनाको कायर्क्षेऽमा कायार्लय भवन तथा भवन िनमार्णको लािग PQ को
लािग बोलपऽ माग भएकोमा Duplicate Copy समेत माग भएकोमा नबुझाएको¸ इिन्जिनयरहरुको
योग्यता आदी िवषयमा माग भएको राय परामशर्को सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
ूःताव सम्विन्ध कागजातमा उल्लेख गिरए बमोिजमका कागजातहरु समावेश भएको वा नभएको
सम्वन्धमा ःपष्ट हुनको लािग सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोिजम
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आवँयक जानकारी माग गनर् सिकने र ूःताव सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख गिरएको Evaluation
and Qualification Criteria अनुसार भए नभएको िनणर्य सम्विन्धत िनकायले नै गनर् उपयुक्त हुने।
२८.

कायार्लय :- केन्िीय कारागार कारखाना ।
िवषय :- बोलपऽ साथ धागोको नमूना पेश हुन नआएको सम्बन्धमा ।
समःया :
सुितधागो खिरदका लािग आव्हान भएको िशलबन्दी बोलपऽमा बोलपऽदातालाई सूचनामा िदएको
िनदेर् शन अनुसार बोलपऽ साथ धागोको नमूना पेश हुन नआएको र पिछ पेश हुन आएकोलाई मान्यता

िदन िमल्ने वा निमल्ने िद्विवधा भएको भनी केन्िीय कारागार कारखानाको च.नं. ६२ िमित
२०७०/७/५ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक िनकायको बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा धागोको पिरमाण र मूल्य खुल्ने फारम माऽ
दे िखन्छ । सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ मा बोलपऽ सम्वन्धी कागजात तयार गनुर् पनेर्

व्यवःथा भएको र यस सम्वन्धमा नमूना बोलपऽ सम्वन्धी कागजात समेत जारी भइसकेकोमा

सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजात नै तयार गरे को नदे िखदा माग भएको
रायको िवषयमा ूवेश गनर् उपयुक्त नहुने । यस सम्वन्धमा मालसामान खिरद गदार् नमूना बोलपऽ
सम्वन्धी कागजात अनुसार बोलपऽ सम्वन्धी कागजात तयार गरी खिरद गनर् ध्यानाकषर्ण समेत

गराइन्छ ।
२९.

कायार्लय :- काठमाण्डौ महानगरपािलका कायार्लय ।
िवषय :- BOQ दररे टमा भ्याट बाहे कको छुटसम्बन्धमा ।
समःया :
िसलबन्दी दरभाउपऽको माध्यमद्धारा ःपेयर पाटर् स खिरद गनेर् कायर्को लािग आव्हान भए अनुसार पेश
हुन आएको बोलपऽको BOQ मा भ्याट बाहे कको मूल्यमा छुट िदन मञ्जुर रहे को अवःथालाई मान्यता

िदन िमल्ने वा निमल्ने िद्विवधा भएको भनी काठमाण्डौ महानगरपािलका कायार्लयको च.नं. ११४ िमित
२०७०/६/१७ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
िशलवन्दी दरभाउपऽ पेश गदार् नै BOQ को दररे टमा छुट िदने कवोल गरे मा त्यसलाई मान्यता िदई
परीक्षण गनुप
र् नेर् तर एक पटक पेश भएको िशलवन्दी दरभाउपऽ िफतार् वा संशोधन गनर् नसिकने
व्यवःथा सा.ख.ऐ.¸ २०६३ को दफा ४० को उपदफा (४) मा भएको हुँदा सोही वमोिजम हुन उपयुक्त हुने

दे िखन्छ ।
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३०.

कायार्लय :- नेपाल राष्टर् वैंक ।
िवषय :- सवारी साधन खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
नेपाल राष्टर् वैंकले दश थान सवारी साधन खिरदको लािग हाल सम्म भए गरे का कायर् एवं ूकृ या
सम्वन्धमा तहाँ वैंकको कानून महाशाखाबाट खिरद ूकृ या निमलेको भनी राय िदई सकेको पिरूेक्षमा
प.सं. सवारी १६/०७०/७१ िमित २०७०/७/१२ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको
व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सवारी साधन खिरदको लािग हाल सम्म भए गरे का कायर्को सम्वन्धमा िनम्न अनुसार हुनु पनेर्

दे िखन्छः–
१)

सामान खिरदको लािग आिथर्क र ूािविधक ूःताव अलग/अलग खाममा माग्ने व्यवःथा
नभएको । सा.ख.ऐ.¸ २०६३ को दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (द) वमोिजम हुनु पनेर् दे िखन्छ।

२)

वोलपऽको मान्य अविध सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५४ वमोिजमको अविध
हुनुपनेर्।

३)

वोलपऽ सम्वन्धी कागजात¸ ूःताव आव्हान सम्वन्धी कागजात तयार भएपिछ त्यःतो कागजात
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायको ूमुखले ःवीकृ त गनुप
र् नेर् ।

४)

खिरद कारवाही वा िनणर्को पुनरावलोकन सम्वन्धमा सा. ख. ऐन¸ २०६३ को पिरच्छे द ६ मा
भएको व्यवःथा वमोिजम हुने

३१

दे िखन्छ ।

कायार्लय :- आन्तिरक राजश्व िवभाग ।
िवषय :- बोलपऽ म्याद िभऽ जमानत बापतको धरौटी रकम जम्मा सम्बन्धमा ।
समःया :
सालवसाली रुपमा कर सम्वन्धी र अन्य िनयिमत िवज्ञापनहरु िविभन्न सञ्चार माध्यमबाट ूकाशन
गनर् िवज्ञापन एजेन्सीहरु छनौटको लािग ई िविडङ्ग माफर्त पेश हुन आएको बोलपऽमा बोलपऽ
जमानत अपलोड नभएको र बोलपऽ दािखला गनेर् म्याद पिछ बोलपऽ दािखला गनेर् म्याद िभऽकै

िमितको जमानत बापतको रकम धरौटी खातामा दािखला गरे को सक्कल बैंक भौचर पेश हुन आएकोले

त्यसलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भएको भनी आन्तिरक राजश्व िवभाग आिथर्क
ूशासन शाखाको प.सं. ०७०/७१¸ च.नं. १५९ िमित २०७०/७/१३ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय
सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
बोलपऽ साथ जमानत पेश गनुर् पनेर् भए बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोिजमको
िकिसम¸ अविध र रकमको जमानत संलग्न भए वा नभएको िनक्र्यौल गनर् सावर्जिनक खिरद ऐन¸
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२०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वमोिजम बोलपऽ परीक्षण गनुर् पनेर् र सो वमोिजम
पेश नभएको वा अपलोड नभएको जमानत म्याद समाप्त भएपिछ पेश हुन आएमा सोही ऐनको दफा

२४ को खण्ड (घ) वमोिजम रीत पुगेको मान्न नसिकने ।
३२.

कायार्लय :- – मध्य क्षेिऽय ूहरी तािलम केन्ि भरतपुर िचतवन ।
िवषय :- राशन खिरदको वैंक जमानत मान्य अविध सम्वन्धमा ।
समःया :
मध्य क्षेिऽय ूहरी तािलम केन्ि भरतपुर िचतवनको च.नं. १२५ िमित २०७०/८/६ को ूाप्त पऽानुसार
राशन खिरद सम्विन्ध वोलपऽ आव्हानमा वैंक जमानतको मान्य अविध सम्वन्धमा िद्धिवधा भई माग
भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भए वमोिजमको िकिसम¸ अविध र रकमको जमानत संलग्न भए वा
नभएको िनक्र्यौल गनर् सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग)

वमोिजम बोलपऽ परीक्षण गनुर् पनेर् र सो वमोिजम पेश नभएको जमानत पेश हुन आएमा सोही ऐनको
दफा २४ को खण्ड (घ) वमोिजम रीत पुगेको मान्न नसिकने ।

३३.

कायार्लय :- पिश्चम क्षेिऽय ूहरी कायार्लय¸ पोखरा ।
िवषय :- राशन खिरदको बैंक जमानत मान्य अविध र इजाजत पऽको सम्वन्धमा ।
समःया :
पिश्चम क्षेिऽय ूहरी कायार्लय पोखराको िमित २०७०/७/२८ र २०७०/८/६ को ूाप्त पऽानुसार राशन
खिरद सम्विन्ध वोलपऽ आव्हान भएको वोलपऽको वैंक जमानतको मान्य अविध गणना गनेर् िमितको
सम्वन्धमा र व्यवसायीको इजाजत पऽको सम्वन्धमा िद्धिवधा भई माग भएको राय सम्बन्धमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २० को उपदफा (२) वमोिजम बोलपऽ मान्य हुने अविधको

गणना बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िमितबाट ूारम्भ हुने भएकोले बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भए
र् नेर् र
वमोिजमको बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िमित २०७०/७/२२ भए सोही िमितबाट गणना गनुप

बोलपऽदाता बोलपऽ पेश गनर् कानून वमोिजम योग्य भएको पुंट्याई गनेर् कागजात पेश भए वा
नभएको सम्वन्धमा

िनक्र्यौल गनर् सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को

खण्ड (क) वमोिजम बोलपऽ परीक्षण गनुर् पनेर् दे िखन्छ । िविवध ूकारको ठे क्का पट्टा गनेर् भनी
ःथायी लेखा नम्वरमा (PAN) दतार् ूमाण पऽमा उल्लेख भएको सम्वन्धमा सोही दफाको उपिनयम
(४) र (५) वमोिजम आवँयक जानकारी समेत माग्न सक्ने हुँदा सोही वमोिजम गनर् उपयुक्त हुने

दे िखन्छ ।
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#$=

कायार्लय :- सशस्तर् ूहरी बल ूधान कायार्लय ।
िवषय :- Country of Origin Certificate सम्बन्धमा ।
समःया :
िविभन्न १६ आइटम (चामल¸ दाल¸ तोरीको तेल¸ डे रीको घ्यू¸ िचनी¸ नून¸ िचयापत्ती¸ हिरयो तरकारी¸ आलु¸
मसला¸ कन्डे क्स िमल्क¸ खिसको मासू¸ मट्टीतेल¸ गहुँको िपठो¸ प्याज र सुख्खा तरकारी) को राशन

आपूितर्को लािग रािष्टर्यःतरको बोलपऽ आव्हान भएको । बोलपऽ कागजातको दफा ३८.१ मा नेपालमा
उत्पािदत बःतु दश ूितशत महँ गो भएको हद सम्म खिरद गिरनेछ र ३८.२ मा नेपालमा उत्पािदत
बःतुहरुमा दश ूितशत को माह्यता ूाप्त गनर् बोलपऽदाताले मान्यता ूाप्त िनकायबाट नेपालमा

उत्पािदत बःतु हो भन्ने खुलाएको उत्पितको ूमाणपऽ (Country of Origin Certificate) पेश गनुर्

पनेर् भनी उल्लेख गरे को । यस अवःथामा एक सप्लायसर्ले ८ आइटम (चामल¸ दाल¸ तोरीको तेल¸ डे रीको
घ्यू¸ िचनी¸ िचयापत्ती¸ कन्डे क्स िमल्क र गहुँको िपठो) मा माऽ नेपाल चेम्वर अफ कमसर्बाट नेपालमा
ःथािपत िविभन्न उद्योगबाट उत्पादन हुने ूमािणत गदर् छौ भन्ने व्यहोराको र नेपाल उद्योग पिरसंघबाट

ःवीटे ण्ड कन्डे क्स िमल्क हे टौडा डे री उद्योग उत्पादन भएको ूमािणत गिरन्छ भन्ने व्यहोराको पऽ पेश

गरे को हुँदा यसलाई घरे लु ूाथिमकताको मान्यता िदई मूल्यांकन गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवध भएको

भनी सशस्तर् ूहरी बल ूधान कायार्लयको िमित २०७०÷८÷७ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय

सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
िनयमानुसार डोमेिःटक िूफरे न्स पाउने मालसामानको हकमा माऽ सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸
२०६४ को िनयम १७ वमोिजम िवदे शी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पािदत मालसामान दश ूितशत

सम्म महं गो भएतापिन नेपाली मालसामान खिरद गनुर् पनेर् व्यवःथा उल्लेख भएको छ । यसको
कायार्न्वयनका लािग बोलपऽ कागजातमा मूल्यांकनका आधार र तिरका समेत ःपष्ट उल्लेख गनुर् पनेर्
हुन्छ । सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ को उपदफा(२) को खण्ड (छ) र (झ) को ब्यहोरा

बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा ःपष्ट उल्लेख गरे को अवःथामा माऽ सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा

(५) वमोिजम
३५

मूल्यांकन गनर् सिकने अन्यथा मूल्यांकन गनर् नसिकने ।

कायार्लय :- कमर्चारी संचयकोष ।
िवषय :- िटपेक्स लगाएको बोलपऽ मान्य हुने नहुने सम्बन्धमा ।
समःया :
कमर्चारी संचयकोषको भवन व्यवसाियक ूयोजनको लािग भाडमा िदने सम्वन्धमा माग भएको
बोलपऽमा बोलपऽदाताले वोल अंकमा िटपेक्स लगाएकोमा मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा
भई कमर्चारी संचयकोषको च.नं.२३ िमित २७०/८/११ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
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राय :
भवन व्यवसाियक ूयोजनको लािग भाडामा िदने सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २
को खण्ड (क)¸ (ग)¸ (घ)¸ र (च) को पिरभाषा आकषर्ण हुने नदे िखएको हुँदा राय िदइरहनु नपनेर् ।
३६

कायार्लय :- काठमाण्डौ महानगरपािलका कायार्लय ।
िवषय :- समयमा e-bidding पिछ Hard Copy पेश नगरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
हनुमान ढोका दरवार क्षेऽिभऽ रहे को नारायण मिन्दर िजणोर्द्धार गनर् ूकािशत सूचना वमोिजम esubmission माफर्त दतार् हुन आएकोलाई ३ (तीन) िदन िभऽ हाडर् कपी ूोफाइल पेश गनर् पऽचार

गरे कोमा उक्त अविध िमऽ पेश नगरे कोले मूल्यांकनमा समावेश गनर् िद्विवधा भएको भनी काठमाण्डौ

महानगरपािलका कायार्लयको िमित २०७०÷७÷२८ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय परामशर्को
सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
e-submission माफर्त दतार् हुन आएको बोलपऽ सम्वन्धमा माग गिरएको हाडर् कपी नवुझाएको

अवःथामा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा त्यस िवषयमा उल्लेख गिरएको ूावधान वमोिजम सम्विन्धत

सावर्जिनक िनकाय आफैले िनणर्य गनर् उपयुक्त हुने ।
३७.

कायार्लय :- भेरी बवई डाइभसर्न बहुउदे ँयीय आयोजना ।
िवषय :- रद्ध भएको पूवर् योग्यताको कागजातहरु¸ हे रफेर तथा पिरमाजर्न गरी बोलपऽ माग गनर्
िमल्ने वा निमल्ने सम्बन्धमा ।
समःया :
भेरी बवई डाइभसर्न बहुउदे ँयीय आयोजनाको च.नं. िमित २०७०/७/२८ को ूाप्त पऽबाट पूवर् योग्यता
िनधार्ण गरी उितणर् भएको िनमार्ण व्यवसायीहरुबाट पेश हुन आएको बोलपऽ मूल्यांकन गदार् लागत
अनुमान भन्दा बढी कवोल अंक भएकोले ूकृ या रद्द गिरएको । यस पिछ पुनः पूवर् योग्यताको ःतरबाटै

रद्द हुनाको कारणको समीक्षा गरी लागत अनुमान¸ पूवर् योग्यताको मूल्यांकनको आधारहरु¸ बोलपऽ

सम्विन्धत कागजातहरु¸ हे रफेर तथा पिरमाजर्न गरी बोलपऽ माग गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा
माग भएको रायमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
खिरद ूकृ या रद्द भएपिछ पुनः खिरद ूकृ या शुरु गदार् सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ को

उपदफा (५) वमोिजम खिरद कारवाही रद्द भई पुनः बोलपऽ आव्हान गदार् खिरद कारवाही रद्द हुनाको

कारणको समीक्षा गरी आवँयकतानुसार बोलपऽ सम्वन्धी कागजात¸ ूािविधक ःपेिशिफकेशन¸ लागत
अनुमान तथा खिरद सम्झौताका शतर्हरुमा हे रफेर समेत गनुर् पनेर्छ भन्ने व्यवःथा भए अनुसार नै

सावर्जिनक िनकायले िनणर्य िलन उपयुक्त हुने दे िखन्छ ।
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३८.

कायार्लय :- जल उत्पन्न िनयन्ऽण िवभाग ।
िवषय :- e-bidding को राजःव दािखलाको अविध सम्बन्धमा ।
समःया :
जनसहभािगतामा आधािरत जनताको तटबन्ध कायर्बम अन्तरगत कणार्ली नदी िनयन्ऽणको लािग
ूकािशत बोलपऽ सूचना वमोिजम रु ३०००।– नेपाल राष्टर् बैंक नेपालगञ्जको राजःव खाता नं. १–१–००१

मा जम्मा गरे को राजःव भौचर वा नगदै दािखला गनेर् गरी िशलवन्दी बोलपऽ माग गरे को । बोलपऽ
सम्वन्धी कागजातमा e-bidding माफर्त ूाप्त भएका बोलपऽ खिरदको राजःव तोिकएको िमित िभऽ
तोिकएको खातामा जम्मा भए वा नभएको एिकन गनेर् तथा जम्मा नभएको भए त्यःतो बोलपऽ मान्य

नहुने भन्ने ूावधान रहे कोछ । यस अवःथामा ई– िविडङ माफर्त ूाप्त बोलपऽदाताले रा.बा. बैंक

गौशलामा जम्मा गरे को बोलपऽ खिरद बापतको रकम खातामा जम्मा भएको वा नभएको बोलपऽ
खिरद गनेर् अिन्तम िदन २०७०/७/१० गतेको ःटे टमेन्ट िझकाउदा उक्त राजःव खातामा रकम जम्मा
भएको नदे िखदा यःतो बोलपऽदातालाई मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई जल
उत्पन्न िनयन्ऽण िवभागको च.नं. १९४ िमित २०७०/८/१२ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
e-bidding माफर्त ूाप्त भएका बोलपऽ खिरदको राजःव तोिकएको िमित िभऽ तोिकएको खातामा
जम्मा नभएको सम्वन्धमा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोिजमको ूावधान अनुसार
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले िनणर्य िलन उपयुक्त हुने दे िखन्छ ।
३९.

कायार्लय :- बुिढगंगा जल िवद्युत आयोजना ।
िवषय :- अन्तरािष्टर्य परामशर्दाताहरुको हकमा Tax Clearance चािहने नचािहने सम्बन्धमा ।
समःया :
बुिढगंगा जलिवद्युत आयोजनाको िवःतृत अध्ययनको लािग परामशर्दाताहरु छनौट गनर् आसयपऽ माग
गरी यसको मूल्यांकन Criteria मा अन्तरार्िष्टर्य परामशर्दाताको हकमा समेत Tax Clearance पेश हुनु

पनेर् शतर् रािखएको हुँदा उक्त शतर् सा. ख. िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ४० को उपिनयम (२क)

िवपरीत भएको र परामशर्दाताहरुको छनौट समेत कम हुने हुँदा अन्तरार्िष्टर्य परामशर्दाताको हकमा Tax

Clearance नभए पिन मान्यता िदई मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई िवद्युत
िवकाश िवभागको च. नं. १४९२ िमित २०७०÷८÷२१ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायमा दे हायको
व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ४० को उपिनयम (२क) मा तोिकएका माह्ययताका
आधारहरुको िवपरीत हुने गरी आधारहरु तोक्न निमल्ने ।
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४०.

कायार्लय :- म. प. िडिभजन सडक कायार्लय ।
िवषय :- बोलपऽ खिरद भौचर सम्बन्धमा ।
समःया :
e-submission माफर्त बोलपऽ Download गनेर् बममा बोलपऽ खिरद भौचर फेला नपरे को तर पिछ
कायार्लयमा Hard Copy पेश गदार् रकम जम्मा गरे को भौचर पेश गरे को अवःथामा मूल्यांकनमा
समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा िद्धिवधा भई म. प. िडिभजन सडक कायार्लयको च.नं.
४४७ िमित २०७०/८/१६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
Bid Document को शुल्क वरावरको रकम तोिकएको िमित सम्म सम्विन्धत राजश्व खातामा जम्मा
भएको नभएको एिकन गरी जम्मा भएको खण्डमा माऽ मूल्यांकनमा समावेश गनर् सिकने कुरा ःपष्ट
रुपमा बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भएको दे िखदा सोही वमोिजम सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले
िनणर्य गनर् उपयुक्त हुने ।

४१.

कायार्लय :- नेपाली सेना नं. २ बािहनी अड्डा िहले ब्यारे क ।
िवषय :- अक्षरको महलमा ःपष्ट बुिझने गरी अंकमा दर लेखी अक्षरमा नलेखेको अवःथामा बोलपऽ
ःवीकृ ित सम्बन्धमा ।
समःया :
राशन आपूितर् ठे क्कापट्टाको लािग पेश हुन आएको बोलपऽको मूल्य सूिच फारममा अंकको महलमा

दर लेखी काटे र कम्पनीको छाप लगाई दःतखत गरी अक्षरको महलमा ःपष्ट बुिझने गरी अंकमा दर
लेखी अक्षरमा नलेखेको र जोडजम्मा पिन नगेको अवःथामा मूल्यांकन सिमितले सवै भन्दा कम दररे ट
भएको भनी िसफािरस समेत गरे कोमा ःवीकृ त गनर् िद्धिवधा भई नेपाली सेना नं. २ बािहनी अड्डा िहले
ब्यारे क धनकुट्टाको प.सं. ६५४१/लेखा/९/ िमित २०७०/८/१९ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय
सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वमोिजम बोलपऽ सम्वन्धी

कागजातमा बोलपऽदातालाई िदइएको िनदेर् शन अनुरुप बोलपऽ पूणर् भए वा नभएको सम्वन्धमा बोलपऽ
परीक्षणको अवःथामा हे नप
ुर् नेर् व्यवःथा

४२.

भएकोले यस सम्वन्धमा थप राय आवँयक नदे िखएको ।

कायार्लय :- शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग ।
िवषय :- परामशर्दाताहरुको Comment & Suggestion on ToR & RFP सम्बन्धमा ।
समःया :
िविभन्न दश शहरको माःटर प्लान तथा भवन मापदण्ड तयार गनर् छनौट भएको परामशर्दाताबाट तीन
वटा प्याकेजको लािग माग भएको ूःतावमा परामशर्दाताहरुको Comment & Suggestion on ToR

53

& RFP र Description of Methodology and Work Plan हुवहु रहे को हुदा सावर्जिनक खिरद ऐन¸
२०६३ को दफा ६२ को खण्ड (च)

वमोजम िमलोमतो हो होइन भन्ने िद्धिवधा भई शहरी िवकाश तथा

भवन िनमार्ण िवभागको च.नं. ८५ िमित २०७०/८/१६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायमा दे हायको
व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
Comment & Suggestion on ToR & RFP र Description of Methodology and Work Plan
परामशर्दाता छनौट गनेर् महत्वपूणर् आधार हुने हुँदा ूःतावदाताहरुले हुवहु ूःताव पेश गरे को

सम्वन्धमा िमलोमतो भएको हुन सक्ने आधार दे िखएता पनी िमलोमतो हो÷होइन भनी ूमािणत गनेर्
दाियत्व सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय ःवयंको हुने ।

४३.

कायार्लय :- फोहर मैला व्यवःथापन ूािविधक सहयोग केन्ि ।
िवषय :- कर चुक्ता ूमाण पऽ सम्बन्धमा ।
समःया :
िससडोल ःयािनटरी ल्याण्डिफल्ड साइट क्षमता िवःतार तेौो चरणको लािग बोलपऽ माग भएको ।
यसमा सवै भन्दा कम कवोल अंक भएको ौी काँयम/पशुपित जे.िभ. कलंकी–१४ ले सूचना अनुसार
गत आ. व. ०६९/७० को कर चुक्ता ूमाणपऽ वा आ.व. ०६८/६९ को कर चुक्ता ूमाणपऽ र २०७०

पौष मसान्त सम्म आ. व. ०६९/७० को आय िववरण पेश गनेर् सम्विन्धत कर कायार्लयको म्याद थप
मध्ये कुनै एक पेश गनुर् पनेर्मा पशुपित िनमार्ण सेवाले आ. व. ०६८/६९ को कर चुक्ता पेश गरे को र
२०७० पौष मसान्त सम्म म्याद थपको िनवेदन पेश गरे को तर ःपष्ट म्याद थप नखुलेको पऽको

फोटोकपी पेश गरे को दे िखन्छ । बोलपऽ खिरद गदार् र दतार् गदार् जे. िभ. सम्झौतामा काँयप/पशुपित

जे. भी. नाम पेश गरे को तर बैंक जमानतमा पशुपित/काँयप भएको यःतो अवःथलाई मान्यता िदई
मूल्यांकन अगािड बढाउन िमल्ने हो/होइन िद्धिवधा भई फोहे रमैला व्यवःथापन ूािविधक सहयोग
केन्िको च. नं. ५८८ िमित २०७०/८/१७ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हायको व्यहोरा लेखी
पठाउनेः–
राय :
Tax Clearance को वारे मा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोिजम नै सम्विन्धत िनकाय
आफैले िनणर्य िलन उपयुक्त हुने । बैंक जमानतमा जे.िभ. को नाम फरक परे को सम्वन्धमा सम्विन्धत
बैंक सँग एिकन गरे र माऽ िनणर्य गनर् सिकने ।

४४.

कायार्लय :- रािष्टर्य जनःवःथ्य ूयोगशाला ।
िवषय :- ःपेिशिफकेशन पिरवतर्न गनर् बोलपऽ दतार् म्याद थप गनर् िमल्ने निमल्ने ।
समःया :
मेिशनरी औजार औषधी िकट केिमकल्स र ःटे शनरी खिरदको लािग आव्हान भएको टे ण्डरमा
ःपेिशिफकेशन पिरवतर्न गनुर् पनेर् भएकोले बोलपऽ दतार् म्याद थप गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई
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रािष्टर्य जनःवःथ्य ूयोगशालाको च.नं. २६० िमित २७०/८/११ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय
सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक िनकायले वोलपऽ आव्हान गरी बोलपऽ दािखला गनेर् समय अगावै बोलपऽ कागजातमा कुनै
संशोधन गनर् आवँयक परे मा बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भए वमोिजम संशोधन गरी आवँयकता
अनुसार बोलपऽ दतार् म्याद समेत थप गनर् सिकने दे िखन्छ ।
४५. कायार्लय :- पिश्चमाञ्चल िडिभजन सडक कायार्लय नं. ३ पाल्पा ।
िवषय :- Credit Line Certificate सम्बन्धमा ।
समःया :
बोलपऽ खोल्ने िदन भन्दा एक िदन पछािडको िमितमा जारी भएको Credit Line Certificate पेश
गरे काले उक्त बोलपऽदातालाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा िद्धिवधा भई पिश्चमाञ्चल
िडिभजन सडक कायार्लय नं. ३ तानसेन¸ पाल्पाको च.नं. २१६ िमित २७०/८/२५ को ूाप्त पऽबाट माग
भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
Standard Bidding Document Procurment of Works (NCB) FOR Above 6 million rupees 2010

मा उल्लेख भए अनुसार बोलपऽदाताको योग्यताको आधारहरु मध्ये िवत्तीय ॐोत र अवःथा एउटा

आधार हो बोलपऽदाताले िवत्तीय ॐोत र अवःथा खुल्ने पयार्प्त अन्य आधार पेश गरे को अवःथामा
Credit Line Certificate माऽ पेश नगरे को कारण अयोग्य ठहर गनर् निमल्ने ।

४६.

कायार्लय :- उपत्यका पृतना हे . क्वा. नारायणिहटी ।
िवषय :- गत वषर्को भन्दा बढी मूल्य कवोल गरी बोलपऽ पेश गरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
राशन ठे क्का सम्वन्धमा गत वषर्को ःवीकृ त ठे क्का दर साधारण तफर् ूित िदन ूित व्यािक्त मट्टीतेल
बाहे क रु. ८९।५७ मा ठे क्का संझौता भएको र यस वषर् ूित िदन ूित व्यिक्त रु. १२६।९५ न्यूनतम

कवोल अंक दे िखएको हुँदा गत वषर्को तुलनामा ४१.७३ ूितशत वृिद्ध भएको । तर लागत अनुमान

िभऽै परे को हुँदा ःवीकृ ितको लािग िसफािरस गनर् िमल्छ वा िमल्दै न भन्ने िवषयमा उपत्यका पृतना हे .

क्वा. नारायणिहटीको पं सं १४६५५। लेखा।३०।०७०।७१।३० िमित २७०/९/५ को ूाप्त पऽबाट माग
भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ तथा िनयमावली¸ २०६४ को ूावधान वमोिजम बोलपऽको परीक्षण तथा
मूल्यांकन गरी िसफािरस गनेर् कायर् मूल्यांकन सिमितको हुने हुँदा िसफािरस सम्वन्धमा राय िदइरहनु
नपनेर् ।
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४७.

कायार्लय :- वातावरण िवभाग ।
िवषय :- मोटरसाईकल र ःकुटर आपूितर् सम्बन्धमा ।
समःया :
मोटरसाइकल र ःकुटर लािग एक प्याकेजमा वोलपऽ आव्हान भएकोमा बोलपऽदाताले ःकुटर आपूितर्
नगनेर् मोटरसाइकल माऽ आपूितर् गनेर् भनी बोलपऽ दािखला गरे कोले यःतो बोलपऽदातालाई ःवीकार
गनर् िमल्ने वा निमल्ने भनी वातावरण िवभागको च.नं. १९३ िमित २७०/९/१ को ूाप्त पऽबाट माग
भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) खण्ड (ख) अनुसार बोलपऽ सम्वन्धी

कागजातमा बोलपऽदातालाई िदइएको िनदेर् शन अनुरुप बोलपऽ पूणर् भए वा नभएको परीक्षण गनुर् पनेर्
व्यवःथा गिरएको छ । बोलपऽ कागजातमा िदइएको िनदेर् शन बमोिजम प्याकेजमा माग भएको सामान
मध्ये कुनै सामान आपूितर् गनर् नसक्ने बोलपऽ कागजातको रीत पुगेको मान्न नसिकने ।

४८.

कायार्लय :- ःवाःथ्य सेवा िवभाग आपूितर् व्यवःथा महाशाखा ।
िवषय :- वोलपऽ निवकरणको म्याद सम्बन्धमा ।
समःया :
कायार्लय संचालन सम्विन्ध सामामी खिरद गनर्को लािग माग भएको बोलपऽमा फमर् निवकरण को
म्याद ०७०/७१ सम्मको माग गिरएकोमा २०७१/२/१ सम्म भएकोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा
निमल्ने िद्धिवधा भई ःवाःथ्य सेवा िवभाग आपूितर् व्यवःथा महाशाखा को च.नं. १३११ िमित
२७०/९/१ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
कानून वमोिजम फमर् नवीकरण गनर् पाउने समयाविधलाई िदृष्टीगत गरी सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३

को दफा २३ को उपदफा (२) खण्ड (ख) अनुसार परीक्षण गनर् उपयुक्त हुने ।
४९.

कायार्लय :- िशक्षण अःपताल महाराजगंज ।
िवषय :- अनुभवको ूमाणपऽ पेश नगरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
अःपतालको भान्छा िनजी क्षेऽबाट संचालन गनेर् ूयोजनको लािग आव्हान गरे को बोलपऽमा

ूःतावदाताले अनुभवको ूमाणपऽ पेश नगरे को सम्वन्धमा िद्धिवधा भई िशक्षण अःपतालको च.नं.
१७३५ िमित २७०/९/३ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

अःपतालको भान्छा िनजी क्षेऽलाई भाडामा िदने र सोबाट राजश्व (भाडाको रुपमा) ूाप्त गनेर् तथा
भान्छा संचालनकतार्ले तोिकएको शतर्हरु पूरा गनुप
र् नेर् िवषय दे िखन्छ । यी िवषयहरु सावर्जिनक खिरद
ऐन¸ २०६३ को दफा २ को खण्ड (क)¸ (ग)¸ (घ)¸ र (च) को पिरभाषा आकषर्ण हुने नदे िखएको हुँदा
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राय िदइरहनु नपनेर् । यस सम्वन्धमा अन्य ूचिलत नेपाल कानून र ःवीकृ त बोलपऽ कागजात
अनुसार िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।
५०.

कायार्लय :- महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय ।
िवषय :- Oracle License को मु.अ. कर तथा अन्य करहरु सम्बन्धमा ।
समःया :
Oracle License तथा Product खिरद गनर् ूाप्त बोलपऽमा Related Services मा

मु.अ. कर तथा

अन्य करहरु समावेश भए वा नभएको केही उल्लेख नभएको हुँदा ूःतािवत रकम मु.अ. कर तथा

अन्य करहरु समावेश भए वा नभएको एिकन गनर् िद्धिवधा भई महालेखा िनयन्ऽक कायार्लय (खिरद

एकाई) को च.नं. ९४ िमित २७०/९/७ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा
लेखी पठाउनेः–
राय :
Oracle License तथा Product खिरद गनर् आव्हान भएको अन्तरािष्टर्य बोलपऽ (ICB) िवश्व वैंकको
खिरद कायर्िविध र सहमित अनुसार भएको भन्ने व्यहोरा ूाप्त पऽमा उल्लेख भएको दे िखएकोले
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) वमोिजमको ूकृ या

अपनाइएको अवःथामा सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीको ूकृ या अपनाउन नपनेर् भएकोले यस
सम्वन्धमा राय िदइरहनु नपनेर् ।
५१.

कायार्लय :- जल तथा मौसम िवज्ञान िवभाग ।
िवषय :- खिरद इकाई तथा मूल्यांकन सिमित गठन सम्बन्धमा ।
समःया :
िवभागीय ूमूख कै अिख्तयारी रहे को आयोजनाको खिरद इकाई गठन र मूल्यांकन सिमितको
अध्यक्षता गनेर् सम्वन्धमा िद्धिवधा भई जल तथा मौसम िवज्ञान िवभागको च.नं. ५७३ िमित
२७०/९/४ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) वमोिजम ूत्येक सावर्जिनक िनकायले एउटा
खिरद इकाई को ःथापना गनुर् पनेर् व्यवःथा रहे को र तोिकएको इकाईले सम्विन्धत सावर्जिनक

िनकायको ूमुखको ःवीकृ ती िलई कायर् गनुर् पनेर् दे िखन्छ । सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को

िनयम १४७ को उपिनयम (१) वमोिजम मूल्यांकन सिमित गठन सावर्जिनक िनकायको ूमुखले
खिरदको ूकृ ित र आवँयकता अनुसार वेग्ला वेग्लै पिन गठन हुन सक्ने भएको हुँदा यसमा कुनै
िद्धिवधा रहे को नदे िखएको ।
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५२.

कायार्लय :- िजल्ला ूािविधक कायार्लय धनकुट्टा ।
िवषय :- थप जिरवाना सम्बन्धमा ।
समःया :
िनमार्ण व्यवसायीले सम्झौता वमोिजमको कायर् सम्पन्न नगरी अलपऽ अवःथामा राखेको हुँदा सोही

अनुसार ठे क्का सम्झौता तोडी िवित्तय फरफारक तथा क्षितपूितर्को लािग हालको दररे ट अनुसार कायम

हुन आएको लागत अनुमानको आधारमा काम सम्पन्न गनर्को लािग लाग्ने पूरै रकम वा सम्झौता

गदार्को वखतको काम गनर् बाँिक रकमको थप २० ूितशत रकम वा हालको दररे ट अनुसारको वांिक
गनुर् पनेर् कामको २० ूितशत रकम मध्ये कुन रकम असूल गराउनु पनेर् हो िद्धिवधा भएको भनी
िजल्ला ूािविधक कायार्लय धनकुट्टा को च.नं. १४९ िमित २७०/८/२६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको

राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
ठे क्का सम्झौता तोडी िवित्तय फरफारक गदार् बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भए अनुसार िनमार्ण
व्यवसायीले सम्झौता वमोिजम गनर् वाँिक कामको लािग लाग्ने रकममा थप २० ूितशत रकम
क्षितपूितर् असूल उपर गनुर् पनेर् भिनएको हो ।
५३.

कायार्लय :- लमही नगर िवकास सिमित ।
िवषय :- Lead Partner कालो सूचीमा रािखएको अवःथामा J.V. लाई ःवीकृ त गनर् िमल्ने वा
निमल्ने ।
समःया :
मूल्यांकन सिमितले िसफािरस गरे कै िनमार्ण व्यवसायी मध्येको Lead Partner कालो सूिचमा
रािखएको सूचना जारी भएको अवःथामा उक्त जे. भी. लाई ःविकृ त गरी ूकृ या अगािड बढाउन िमल्ने
वा निमल्ने िद्धिवधा भई लमही नगर िवकास सिमित लमही दाङ्गको Fax माफर्त ूाप्त पऽबाट माग
भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (२) वमोिजम कालो सूिचमा रािखएको
बोलपऽदाता सँग सम्झौता हुन नसक्ने र जे. भी. को हकमा कुनै एक एबचतभच कालो सूिचमा रहे को

अवःथामा Standard Bid Document अनुसार उक्त जे. भी. सँग खिरद कायर्को कारवाही अगािड
बढाउन

५४.

निमल्ने ।

कायार्लय :- – अञ्चल ूहरी कायार्लय कोशी धरान ।
िवषय :- e-Bidding मा 0 Bid दे िखएको सम्वन्धमा ।
समःया :
राशन खिरद बन्दोवःतको लािग e-Bidding वा िशलबन्दी बोलपऽ आव्हान भएको सोही वमोिजम eBidding खोल्ने समयमा सवै ूितिनिधको रोहवरमा खोली हे दार् 0 Bid भएको e-Bidding द्वारा वोलपऽ
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नपरे को सोही वमोिजम मुचुल्का समेत तयार भएको सिजर्केम िडिष्टर्व्युट्र्सले e-Bidding गरे को उक्त
िदन कायार्लयको Bid नखुलेको हुदा राशन ठे क्का पट्टा सम्वन्धी कारवाही गरी पाँउ भनी उजुरी
गरे कोले 0 Bid सम्वन्धमा खुलाई पठाइिदनु भनी अञ्चल ूहरी कायार्लय कोशी धरानको च.नं. ३९५

िमित २७०/९/९ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
E-Bidding माफर्त भाग िलने बोलपऽदाताले बोलपऽ सम्बन्धी कागजात Submission गदार् Bid
Document हरु Upload गनेर् बममा

Quee मा बसेको सम्पूणर् कागजात Upload नभइर् Addtional

Document Upload भएको र Upload को बममा Internet Dis-Connectivity वा Power Supply

बन्द भइर् Mandatory Document Upload नभएको हुँदा 0 Bid हुन गएको ूिविधकहरुको िनंकषर्

दे िखएकोले e-Bidding खोल्ने तोिकएको िमितमा 0 Bid दे िखएको सम्बन्धमा िचत्त नबुझी िनवेदन िदनेको
हकमा सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा ४७ र दफा ४९ बमोिजम कारवाही अिघ बढाउन उपयुक्त हुने ।
५५.

कायार्लय :- मध्ये भोटे कोशी जलिवद्युत कम्पनी िलिमटे ड ।

िवषय :- Advance Payment को Counter Guarantee सम्बन्धमा ।

समःया :

मध्ये भोटे कोशी जलिवद्युत आयोजनाको Lot 1 civil and Hydromechanical Works को लािग

Guangxi Hydroelectric Construction Bureau, China सँग भएको सम्झौता वमोिजम ठे केदार
कम्पनीले पेँकी भुक्तानीको लािग नेपाल िःथत बािणज्य बैंकको Counter Guarantee िवना Bank of

China बाट Advance Payment Guarantee पेश गरे को छ । Contract Document को Particular

Condition of Contract को Sub-Clause 14.2 मा Advance Payment को लािग Counter

Guarantee राख्ने सम्वन्धमा केही उल्लेख नभएको अवःथामा िवद्यामान िनयम¸ कानून¸ चलन चल्तीको अभ्यास

तथा जोिखमको ूकृ ित अनुसार Counter Guarantee िवना सोझै िवदे शी बैंकको Guarantee ःवीकार गरी

अिमम पेँकी रकम भुक्तानी गनर् उिचत हुन्छ वा हुदैन भनी मध्ये भोटे कोशी जलिवद्युत कम्पनी िलिमटे ड च.नं.
१६४ िमित २०७०/९/४ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

Advance Payment गदार् हुन सक्ने जोिखमको ूत्याभूितको लािग जमानत चािहने कुरामा कुनै िद्धिवधा

नरहे को । जोिखम ूत्याभूितको सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ को उपदफा (४)

मा िवदे शी बैंकले जारी गरे को बोलपऽ जमानत नेपाल िभऽको बािणज्य बैंकले Counter Guarantee गरे को
हुनु पनेर्छ भन्ने व्यवःथा गरे कोले ब्मखबलअभ एबथmभलत गदार् पिन सोही वमोिजम हुन उपयुक्त हुने ।

५६.

कायार्लय :- ःथािनय पूवार्धार िवकास तथा कृ िष सडक िवभाग ।

िवषय :- code of ethics र anti corruption policy कागज सम्बन्धमा ।

समःया :
रामेछाप¸ उदयपुर¸ दै लेख तथा जाजरकोट िजल्लाको लािग साना िसंचाई गुरुयोजना तयार गनेर् कायर्बमको लािग

परामशर्दाताबाट आसयपऽ माग गिरएकोमा ३ वटा फमर्ले Anniex(2) Evaluation Criteria (1) Eligibility

Criteria(Pass/Fail) Sr. No.6 Adherence to code of ethics anti corruption policy को कागज पेश

नगरे कोले ूारिम्भक मूल्यांकनमा िद्धिवधा भएको भनी ःथािनय पूवार्धार िवकास तथा कृ िष सडक
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िवभागको च.नं. १५३ िमित २०७०/९/२६ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा
लेखी पठाउनेः–
राय :
आसयपऽ माग गदार् आसयपऽदातालाई िदइएको िनदेर् शनमा उल्लेख भए वमोिजम योग्यता¸ अनुभव र

क्षमताको मूल्यांकन गदार् EOI Document मा तोिकएको मूल्यांकनको आधार वमोिजम भए वा
नभएको सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय आफैले िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।
५७.

कायार्लय :- वीर अःपताल ।
िवषय :- आशयपऽ जारी भै सकेपिछ अन्य कम्पनीले कम मूल्यमा ूःताव पेश गरे को सम्बन्धमा ।
समःया :
अिक्सजन ग्यास सप्लाई गनेर् सम्वन्धमा न्यूनतम मूल्यांिकत सारभूतरुपमा ूभावमाही बोलपऽ ःवीकृ त
गनेर् आसयको सूचना २७०/८/२० मा ूकािशत भई सकेको अवःथा छ ।

िरपु मिदर् नी अिक्सजन

प्लान्टबाट उक्त न्यूनतम मूल्यांिकत अंक भन्दा कम मूल्यमा सप्लाई गनर् इच्छुक भएकोले उक्त प्लान्ट
सँग सोझै खिरद गनर् िमल्ने वा निमल्ने भनी वीर हःपीटलको च.नं. ५९२ िमित २७०/१०/५ को ूाप्त
पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
न्यूनतम मूल्यांिकत सारभूतरुपमा ूभावमाही बोलपऽ ःवीकृ त गनेर् आसयको सूचना समेत िदईसकेकोले
खिरद कारबाही रद्द गनर् सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ को उपदफा (१) र (६) को अवःथा
सृजना हुनुपनेर् हुँदा सो ःथीित रहे नरहे को हे री कारबाही अिघ बढाउन उपयुक्त हुने दे िखन्छ ।

५८.

कायार्लय :- केिन्िय पशु क्वारे न्टाइन कायार्लय बुडािनलकण्ठ ।
िवषय :- जे. िभ. को बासलात सम्बन्धमा ।
समःया :
पशु क्वारे न्टाइन कायार्लय नेपालगञ्जको कायार्लय भवन िनमार्ण सम्वन्धमा न्यूनतम कवोल गनेर्
बोलपऽदाता राजेन्ि/कािलका दे उरुपा जे. िभ. को एक साझेदारको िवगत ४ वषर्को बासलात नभएको
आधारमा माऽ उक्त जे. िभ. लाई न्यूनतम मूल्यांिकत सारभूत रुपमा ूभावमाही भन्न िमल्ने वा
निमल्ने िद्धिवधा भएको भनी केन्िीय पशु क्वारे न्टाइन कायार्लय बुडािनलकण्ठको च.नं. २५९ िमित
२०७०/१०/२८ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
यस सम्वनधमा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम २८ को उपिनयम (२) वमोिजम जे.

िभ. को साझेदारको र मूख्य साझेदारको न्यूनतम योग्यता बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा िनधार्रण भए
वमोिजम बोलपऽदाताले पेश गरे को कागजात पुगे वा नपुगेको मूल्यांकन गरी सम्विन्धत सावर्जिनक
िनकायले नै

िनणर्य गनर् उपयुक्त

हुने ।
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५९.

कायार्लय :- नेपाल कृ िष अनुसन्धान पिरषद ।
िवषय :- रु ६० लाख भन्दा कम रकमको बोलपऽको योग्यता िनधार्रण सम्बन्धमा ।
समःया :
कृ िष अनुसन्धान केन्ि िवजयनगर र मालेपाटन जुम्लाको कायार्लय भवन र िकट िवज्ञान महाशाखाको
कायार्लय भवन िनमार्ण कायर्को लािग साठी लाख रुपैया भन्दा कम लागत भएको िनमार्ण कायर्को कुनै

योग्यता िनधार्रण गनर् नपाइने ूाबधान िवपिरत SBD मा िविभन्न िकिसमको योग्यता िनधार्रण गरी
माग भएको बोलपऽहरुको मूल्यांकन गदार् िनधार्िरत योग्यता समावेस नगरी मूल्यांकन कारबाही अगािड

बढाउन िनयम संगत हुने वा नहुने िद्धिवधा भई माग भएको नेपाल िकृ िष अनुसन्धान पिरषद

िसंहदरवार प्लाजकाको च.नं. ३५ िमित २०७०/१०/१५ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १० को उपदफा (१) मा खिरद सम्झौता ूाप्त गनर् बोलपऽदात वा
ूःतावदातको योग्यता िनधार्ण भए वमोिजम पूरा गरे को हुनु पनेर् व्यवःथा भएको र सोही दफाको

उपदफा (५) मा यस दफामा अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन साठी लाख रुपैयाँ भन्दा कम
लागत अनुमान भएको िनमार्ण कायर् खिरदमा कुनै योग्यता िनधार्रण गिरने छै न भन्ने व्यवःथा
भएकोले उक्त मूल्यांकन ूकृ या अगािड बढाउदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको
ूावधान िवपिरत हुन जानेछ । कायर्िविध पूरा नभएको अवःथामा ऐनको दफा ३ को उपदफा (२)

बमोिजम हुने दे िखन्छ ।
६०.

कायार्लय :- क्षेिऽय कृ िष अनुसन्धान केन्ि परवानीपुर ।
िवषय :- दरभाउपऽको दररे ट यिकन सम्बन्धमा ।
समःया :
ह्याचर कम इन्क्यूवेटर खिरद सम्वन्धमा आपूितर्कतार्हरु मध्ये के.िट.िस. नेपालको दरभाउपऽमा उक्त
सामानको एक मुष्ट मूल्य रु. ८८३९४०।– उल्लेख गरी

कैिफयतमा +13% Vat is Extra in Include

लेखेको । ल्याव लाईन शे डसर् काठमाण्डौको दरभाउपऽमा उक्त सामानको मूल्य रु. ८१४५००।– उल्लेख

गरी Note: Vat 13% Extra if Applicable भनी नोट लेखेको हुँदा यी दईु मध्ये कसले पेश गरे को

दरभाउपऽ घिट हो यिकन गनर् िद्धिवधा भई क्षेऽीय कृ िष अनुसन्धान केन्ि परवानीपुर बाराको च.नं.
१०३३ िमित २७०/१०/६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
के.िट.िस. नेपाल र ल्याव लाईन शे डसर् काठमाण्डौको दरभाउपऽमा उल्लेख गरे को कवोल अंक र
कैिफयतमा उल्लेिखत आधारलाई िवचार गदार् दव
ु ैको कवोल अंक मूल्य अिभवृिद्ध कर बाहे को रकम

उल्लेख गरे को

दे िखन्छ । मूल्यांकन गदार् समेत मूल्य अिभवृिद्ध कर बाहे कको कवोल अंकमा

मूल्यांकन गनुर् पनेर् ।
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६१.

कायार्लय :- िजल्ला हुलाक कायार्लय ।

िवषय :- लाईन अफ बेिडट¸ िवड बोण्ड र BOQ को हुवहु दररे ट सम्बन्धमा

समःया :
भवन िनमार्ण कायर्को लािग १० वटा टे ण्डर फारम िविब भएको । यस मध्ये ४ वटा िनमार्ण
व्यवसायीको िशलवन्दी बोलपऽ दतार् हुन आएको । दतार् भएका मध्ये िज. एस. कन्ःशक्सनले माग गरे

वमोिजमको लाईन अफ बेिडट संलग्न नगरे को । धमेर्न्ि िनमार्ण सेवाले िजल्ला िवकाश सिमितको
नाममा बनएको िवडवण्ड पेश गरे को । जलजला जानकी/आँसु जे.िभ. र िनलिगरी िनमार्ण सेवाले द्यइत्त
मा उल्लेिखत ३० आइटम मध्ये िस. नं. १ दे खी २७ सम्मका हुबहु दररे ट भरे को दे िखदा मूल्यांकनको

बममा िद्धिवधा भई िनणयर् िलन नसकी िजल्ला हुलाक कायार्लय प्यूठानको च.नं. २०५ िमित

२०७०/१०/२२ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा िनधार्रण गरे को योग्यताको आधारहरु वमोिजम
बोलपऽदाताको योग्यता भए वा नभएको तथा द्यइत्त मा हुवहु दररे ट भएको र अकैर् कायार्लयको लािग
बनाइएको बैंक जमानत पेश गनेर् सम्वन्धमा िमलोमतो हो वा होईन सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय
आफैले एिकन गरी आवँयक कारबाही गनुर् पनेर् ।
६२.

कायार्लय :- िजल्ला जनःवःथ्य कायार्लय¸ बाँके ।
िवषय :- आइटमवाइज दररे टको जमानत जफत सम्बन्धमा ।
समःया :
आइटमवाइज औषधी खिरद कायर्को लािग लागत अनुमान रकम रु. ३३¸९७२९४।– को २.५ ूितशतले

हुन आउने रकम बोलपऽ जमानत माग गिरएकोमा आइटमवाइज मूल्यांकन हुदा आठ आइटमको रु.

४३२¸५३०।– को कबोल अंक ःवीकृ त भई सम्झौता गनर् सूचना िदएकोमा सम्झौता गनर् नआई आठ

आइटमको रु. ४३२¸५३०।– को कबोल अंकको २.५ ूितशतले हुन आउने रकम जफत गरी बाँकी
िवडवण्ड फुकुवा गरी पाँउ भनी अनुरोध भई आएको हुँदा कुन अंकको २.५ ूितशत जफत गनेर् िद्धिवधा

भई िजल्ला जनःवःथ्य कायार्लय बाँकेको च.नं. ६६७ िमित २०७०/९/१९ को पऽबाट माग भएको राय

सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८४ को उपिनयम (६) वमोिजम लागत अनुमानको दईु
दे खी तीन ूितशत रकमको सीमा िभऽ रही िनिश्चत रकम तोकी बोलपऽ जमानत माग्नु पनेर् हुँदा
जफत गनुर् पनेर् अवःथामा पिन सोही जमानत बराबरको रकम जफत गनुर् पनेर् दे िखन्छ ।
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६३.

कायार्लय :- रािष्टर्य वािणज्य बैक ।
िवषय :- तुरुन्त चेक बुक छपाइ गनेर् सम्बन्धमा ।
समःया :
Electronic Cheque Clearing ूणाली अनुसार चेक छपाई गनर् Global Tender गनेर् ूकृ या
अिन्तम चरणमा पुगेकोमा उक्त ूकृ याको लािग अझै ३–४ मिहना लाग्न सक्ने हुँदा यस अविधमा चेक

अभाव हुन गई बैंकको काम ूभािवत हुन जाने भएकोले तत्काल कुन ूकृ याबाट बचत चेक ६ लाख र

चल्ती ३ लाख प्याड छपाई गनर् उपयुक्त हुन्छ रािष्टर्य वािणज्य बैकको संचालक सिमितको िनणर्य

वमोिजम च.नं. १५८२ िमित २०७०/१०/२६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको
व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६६ को उपदफा (१) वमोिजम िवशेष पिरिःथित उत्पन्न भई

तत्काल खिरद नगदार् सावर्जिनक िनकायलाई थप हानी नोक्सानी हुने अवःथा आई परे मा सावर्जिनक

खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १४५ को ूकृ या वमोिजम खिरद गनर् वा गराउन सक्ने अवःथा

छ। यस ूकृ या वमोिजम खिरद गदार् िवशेष पिरिःथित सृजना भएको हो वा होइन भन्ने िवषयमा

सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय आफैले एिकन र पुिष्ट गनुर् पनेर् हुन्छ ।
६४.

कायार्लय :- ःवाःथ्य सेवा िवभाग¸ आपूितर् व्यवःथा महाशाखा ।

िवषय :- एउटा बैंकमा राखेको कायर् सम्पादन जमानत िफतार्गरी अकोर् बैंकको जमानत समावेश गनेर्

सम्बन्धमा ।
समःया :
बाल ःवःथ्य महाशाखाको लािग आवँयक मालसामान खिरद गनर् आपूितर्कतार्ले सम्झौता गदार् राखेको
िसद्घाथर् बैंक िलिमटे डबाट जारी भएको कायर्सम्पादन जमानत पेश गरे कोमा उक्त जमानत िफतार् गरी
यसको सट्टा नेपाल एसिबआई बैक¸ टे कु काठमाण्डौबाट जारी भएको सोही वमोिजमको कायर्सम्पादन
जमानत समावेश गरी पाँउ भनी अनुरोध गरे को छ । बैंक पिरवतर्न गरको नयाँ कायर्सम्पादन जमानत

ःवीकार गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा ःवःथ्य सेवा िवभाग आपूितर् व्यवःथा महाशाखाको च.नं.
१६८२ िमित २०७०/११/१ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी
पठाउनेः–
राय :
आपूितर्कतार्ले सम्झौता गदार् सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ११० को उपिनयम (१)

वमोिजम

राखेको कायर्सम्पादन जमानत सम्झौतामा उल्लेिखत मालसामान आपूितर् वा हःतन्तरणको

ूत्याभूितको लािग सुरक्षण वापत रािखने भएको हुँदा उक्त कायर्सम्पादन जमानतको िनरन्तरता हुने

गरी रकम¸ िकिसम¸ मान्य ढाँचा र मान्य अविध (भेिलिडटी िपिरयड) मा कुनै फरक नपनेर् गरी
पिरबितर्त बैंक सँग िनिश्चत गरी कायर्सम्पादन जमानतको पिरवतर्न गनर् सिकने दे िखन्छ ।
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६५.

कायार्लय :- पिश्चमाञ्चल िडिभजन सडक कायार्लय पोखरा ।
िवषय :- िबड शुल्कको मान्यता सम्बन्धमा ।
समःया :
DROPKR/3371344/070/071-218

को

सम्वनधमा

Gajarmukhi

Nirman

Pvt

Ltd,

Kathmandu ले इ–िविडमा पेश गरे को िबड खिरद शुल्क डी. स. कायार्लय चिरकोटको नाममा रहे को र

हाडर् कपी पेश गदार् क्षेऽीय सडक िनदेर् शनालय को नाममा रहे को तर राजश्व कायार्लय कोड यसै कायार्लय

(िड. स. कायार्लय काँकी) को रहे को र नेपाल राष्टर् बैंकमा उक्त फमर्ले ितरे को ूमाण यस कायार्लय
सँग भएको अवःथामा िबड शुल्कको मान्यताको िवषयमा िद्धिवधा भई पिश्चमान्चल िडिभजन कायार्लय

नं. २ पोखराको च.नं. १७३१ िमित २०७०/११/१ को पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको
व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :

िबड शुल्क गलत ःक्यान गरी पेश गरे मा के हुने भन्ने सम्वन्धमा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा
उल्लेख भए वमोिजम सम्वन्धीत सावर्जिनक िनकायले िनणर्य गनर् उपयुक्त हुने ।

६६.

कायार्लय :- उच्च माध्यािमक िशक्षा पिरषद ।
िवषय :- दरभाउपऽमा लागत अनुमानको अंक ूकािशत गनुर् पनेर् वा नपनेर् सम्बन्धमा ।
समःया :

कक्षा ११ र १२ को वािषर्क उत्तर पूिःतका लगायतका अन्य गोप्य सामामी ढु वानी गनर् ःथान िवषेश दईु

प्याकेज बानाई दरभाउपऽको सूचना ूकािशत गनर् लागत अनुमानको अंक ूकािशत गनुर् पनेर् वा नपनेर्
धरौटी रकम कुन आधारमा तोक्ने िद्धिवधा भई उच्च माध्यािमक िशक्षा पिरषद् को च.नं. ३६४ िमित
२०७०/११/९ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
लागत अनुमानको अंक ूकािशत गनुर् नपनेर् र सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८५ को

उपिनयम (६) वमोिजम जमानत रकम उल्लेख गनुर् पनेर् तथा उपिनयम (१२) वमोिजम कायर् सम्पादन
जमानत पेश गनुर् पनेर् ।

६७.

कायार्लय :- नेपाल क्यान्सर अःपताल सोनापुर बाँके ।
िवषय :- ई–िविडङ्ग माफर्त पेश हुन आएको Hard Copy मा माग गिरएको भन्दा बिढ कागजात

ूाप्त हुन आएको सम्बन्धमा ।
समःया :

Construction of Building-Civil Work 2 का लािग बोपऽदातहरुबाट ई–िविडङ्ग माफर्त पेश हुन

आएको कागजातमा योग्यता सम्विन्धत कागजातहरु अनुभवको ूमाणपऽहरु¸ जनशिक्त वायोडाटा¸

उपकरणको िववरण पेश हुन नआएको र इ–िविडमा माफर्त पेश गरे को कागजातलाई आधार मानी

मूल्यांकन गरी सकेपिछ ूमािणत गनर् हाडर् कपी समेत उपलब्ध गराउन भन्ने सूचना ूकाशन गदार् ई–

िविडङ्ग माफर्त पेश हुन नआएको कागजात समेत पेश हुन आएको हुँदा िद्धिवधा भई नेपाल क्यान्सर
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अःपताल सोनापुर बाँके को िमित २०७०/११/१९ मा Fax माफर्त माग भएको रायको सम्वन्धमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
िवद्युितय माध्यमद्धारा बोलपऽ पेश गनेर् बोलपऽदाताको हकमा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा जुन–जुन
कागजातहरु बोलपऽदाताले अिनवायर् रुपमा िवद्युितय माध्यमद्धारा पेश गनुर् पनेर् भिनएका छन ् सोही

वमोिजमको कागजातलाई पुंट्याई गनेर् कागजात हाडर् कपी माफर्त पिन पेश गनर् सिकने कुराहरु बोलपऽ

सम्वन्धी कागजातमा अिनवायर् रुपमा उल्लेख गिरएको हुनुपनेर् । अिनवायर् रुपमा िवद्युितय माध्यमद्धारा
पेश गनुर् पनेर् भिनएका कागजात पेश नगनेर् वोलपऽदाताहरु सँग हाडर् कपी मागी मूल्यांकन गनुर् नहुने ।

६८.

कायार्लय :- नेपाल िवद्युत ूािधकरण ूधान कायार्लय ।
िवषय :- पूवर् योग्यताको लागी आवँयक पनेर् कागजात सम्बन्धमा .
समःया :
पूवर् योग्यताको बोलपऽ आव्हान गिरए वमोिजम मूल्यांकनको बममा पूवर् योग्यताको कागजातमा माग
भए वमोिजम एक माऽ आवेदकले सम्पूणर् कागजात पेश गरे को र अन्य आवेदकको कर चुक्ताको
ूमाणपऽ तथा ज्वाइन्टभेन्चर कागजात आंिशक रुपमा माऽ पेश हुन आएको । दक्ष जनशिक्त

सम्वन्धमा Geotechnical Engineer को माग भएकोमा Geologist को ूःताव गरे को तथा

Structural Engineer माग भएकोमा वायोडाटा र ूमाणपऽ पेश नगरी नाम र नेपाल ईिन्जिनयर
काउिन्सलमा दतार् भएको नं. माऽ िदएको हुँदा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ३५ को

उपिनयम (१) वमोिजम योग्य आवेदकको छनौट गनर् यी उल्लेिखत कागजाजहरु सम्विन्धत
ूःतावकहरु सँग माग गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई नेपाल िवद्युत ूािधकरण ूधान कायार्लय
दरवारमागर्को

च.

नं.

९२५

िमित

२०७०/११/२३

को

ूाप्त

पऽबाट

माग

भएको

रायको

सम्वन्धमादे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
१.

पूवर् योग्यताको लािग ूःतावदाताले पेश गरे को वोलपऽ सम्वन्धी कागजातलाई पुंट्याई गनर्
आवँयक थप

२.

कागजातहरु बोलपऽदाताबाट माग गनर् सिकने ।

पूवर् योग्यताको लािग ूःतावदाताले पेश गरे को जनशिक्त तथा शैिक्षक योग्यताको िवषयमा
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले आफ्नो आवँयकता पिरपूितर् हुने वा नहुने िवचार गरी िनणर्य

३.
४.

गनर् उपयुक्त हुने ।

पूवर् योग्यताको लािग ूःतावदाताको योग्यताको आधारहरु तोक्दा ूितःपधार्लाई िसिमत हुने गरी

तोिकनु नहुने ।

सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ आव्हान गनुर् अिघ रािष्टर्य ःतरको वोलपऽदाताहरुको पूवर् योग्यता
िनधार्रण गदार् एक माऽ योग्य आवेदक छनौट भई कुनै ूितःपधार् हुने नदे िखएमा सावर्जिनक
खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १५ अनुसार गनर् सिकने ।
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६९.

कायार्लय :- मध्य पिश्चमाञ्चल िसंचाई िवकास िडिभजन ।
िवषय :- एउटा माऽ बोलपऽ ःवीकृ त गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्बन्धमा ।
समःया :
लुंॆीमाडी िस. यो. सारी¸ प्यूठान को MLP/LM-01/070-71 को लािग २ वटा वोलपऽ िविब भएकोमा

१ माऽ दतार् हुन आएको र MLP/LM-02/070-71 को लािग ५ वाटा वोलपऽ िविब भएकोमा १ माऽ

वोलपऽ दतार् हुन आएको । यी दतार् हुन आएका वोलपऽहरु सारभूत रुपमा ूभावमाही दे िखएको साथै
कवोल गरे को अंक ःवीकृ त अंक भन्दा घटी रहे को अवःथामा बोलपऽ ःवीकृ त गनर् िमल्ने वा निमल्ने

िद्धिवधा भई मध्य पिश्चमाञ्चल िसंचाई िवकास िडिभजन नं. ४ प्यूठानको च. नं. १९३ िमित
२०७०/११/१३ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायको सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा यस सम्वन्धमा ःपष्ट उल्लेख गिरएको

हुनाले
७०.

सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय ःवयंले सो वमोिजम िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।

कायार्लय :- रे िडयो नेपाल ।
िवषय :- मौजुदा सूिचमा दतार् नभएकाहरु सँग खिरद गनर् िमल्ने वा निमल्ने ।
समःया :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १८ को उपिनयम (८) मा उल्लेख भएको “मौजुदा
सूिचमा नरहे का बोलपऽदाता ूःतावदातालाई सावर्जिनक िनकायबाट आव्हान भएको िसलवन्दी

दरभाउपऽ¸ बोलपऽ वा ूःतावमा भाग िलन बिन्चत गनर् पाईने छै न” भन्ने व्यवःथा र सोही

िनयमावली को िनयम ८५ को उपिनयम

(४) मा “पच्चीस हजार रुपैयाँ बढी रकमको सोझै खिरद

गदार् मौजुदा सूिचमा रहे का कम्तीमा तीनवटा आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण व्यवसायी¸ परामशर्दाता वा सेवा
ूदायकबाट िलिखत रुपमा दरभाउपऽ वा ूःताव माग गरी खिरद गनुप
र् नेर्छ” भिन उल्लेख भएकोले
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ४१ वमोिजम सोझै खिरद गदार् मौजुदा सूिचमा दतार् नभएकाहरु

सँग खिरद गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई रे िडयो ूसार सेवा िवकास सिमित (रे िडयो नेपाल) को
प.सं. िप.ए. च.नं. ८९/०७०/७१ िमित २०७०/११/२६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा
दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ४१ वमोिजम सोझै िखिरद गनर् िविभन्न खण्ड (क) दे िख (च)
सम्मका अवःथाहरुको उल्लेख गिरएको यस मध्ये खण्ड (क) वमोिजम सोझै खिरद

गदार् सावर्जिनक

खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम (४) वमोिजम मौजुदा सूिचमा रहे का कम्तीमा
तीनवटा आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण व्यवसायी¸ परामशर्दाता वा सेवा ूदायकबाट िलिखत रुपमा दरभाउपऽ वा

ूःताव माग गरी खिरद गनुप
र् नेर् दे िखन्छ । कायार्लयलाई आवँयक पनेर् सामान आपूितर् गनेर्
आपूितर्कतार् पयार्प्त नभएको वा आवँयक सामानको ूकृ ित अनुसारको आपूितर्कतार्हरु नभएको
अवःथामा मौजुदा सूिच भन्दा वािहरबाट ूःताव माग गनर् कुनै बाधा नहुने र िसलवन्दी दरभाउपऽ¸
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बोलपऽ वा ूःतावको हकमा मौजुदा सूिचमा नरहे को भएता पिन भाग िलनबाट बिञ्चत गनर् नपाइने
व्यवःथा गरे को हुँदा कुनै िद्धिवधा नरहे को ।
७१.

कायार्लय :- फोहे रमैला व्यवःथापन ूािवधक सहयोग केन्ि ।
िवषय :- मूल्यांकनमा समावेस गनेर् सम्बन्धमा ।
समःया :
चालु आ. व. ०७०/७१ को लािग ठे क्का नं. SWMTC/NCB/Works/04-070/71 को
Construction of Kolpukhola River Diversion and River Training Works¸ Banchare
Danda को लािग Hard Copy खिरद नगरे को बोलपऽदाताको नामबाट िशलवन्दी तोिडएको अवःथामा
वोलपऽ दतार् हुन आएको तथा ई िविडङ्ग समेत गरे को हुदा मूल्यांकनमा समावेस गनर् िमल्ने वा

निमल्ने

िद्धिवधा

भई

फोहे रमैला

व्यवःथापन

ूािवधक

सहयोग

केन्ि

कोच.

नं.

८१६

िमित

२०७०/११/१९ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायको सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
िशलवन्दी भई नआएको वोलपऽको हकमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २४ को खण्ड (क)

वमोिजम हुने । एउटै वोलपऽदाताले ई िविडङ्ग र Hard Copy दव
ु ै तिरकाबाट पेश हुन आएको बोलपऽ

फरक नभएको अवःथामा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए वमोिजम सम्विन्धत सावर्जिनक
िनकायले नै िनणर्य गनर् उपयुक्त हुने ।
७२.

कायार्लय :- म. प. िडिभजन सडक कायार्लय नं. ३ नेपालगञ्ज ।
िवषय :- जे. िभ. को Turnover सम्बन्धमा ।
समःया :
ठे क्का नं. ४/०७०/७१/४८ र ४/०७०/०७१/५० दव
ु ैमा भैरव/अरिवनद जे. िभ. को

कवोल अंक अन्य

फमर्को भन्दा कम भएकोले मूल्यांकनको बममा जे. िभ. पाटर् नर अरिवन्द िनमार्ण सेवाको बोलपऽ
कागजातमा माग भए वमोिजम Annual Turnover न्यूनतम २५ ूितशत हुनु पनेर्मा एक ठे क्का नं.
को लािग Turnover पुग्ने र दव
ु ैको लािग नपुग्ने अवःथामा उक्त जे. िभ. लाई दब
ु ै ठे क्का िदन िमल्ने

वा निमल्ने िद्धिवधा भई म. प. िडिभजन सडक कायार्लय नं. ३ नेपालगञ्ज¸ बाँकेको कोच. नं. ७८९
िमित २०७०/११/२५ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायको सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम २६ को उपिनयम (१) को खण्ड (घ) को ूावधान

अनुसार

िनमार्ण कायर् सम्पन्न गनर् आवँयक पनेर् Turnover बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा

बोलपऽदाताको योग्यता िनधार्रण गदार् तोक्न सक्ने दे िखन्छ । बोलपऽ कागजातमा माग भए वमोिजम
Annual Turnover एक प्याकेजको लािग जे. िभ. पाटर् नरको न्यूनतम २५ ूितशत हुनु पनेर् उल्लेख
भएकोमा दव
ु ै ठे क्काको लािग Turnover ले नपुग भएमा दव
ु ै ठे क्का सम्झौता गनर् योग्य भएको भन्न
निमल्ने ।
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७३.

कायार्लय :- म. प. िडिभजन सडक कायार्लय नं. २ ।
िवषय :- बोलपऽ िफतार् िलन वा संशोधन माग सम्बन्धमा ।
समःया :
ठे क्का नं. ७७/०७०/७१ दे िख ८०/०७०/०७१ सम्मका बोलपऽ सम्वन्धी कागजातको Instruction to
Bidder को Clause-17 मा "Bid once submitted shall not be withdrawn or modified"
लेिखएको हुँदा बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िमित समाप्त हुनु अगावै वोलपऽ िफतार् िलने वा संशोधन माग

भएकोले िद्धिवधा भई म. प. िडिभजन सडक कायार्लय नं. २ को च. नं. ७३४ िमित २०७०/११/६ को
ूाप्त पऽबाट माग भएको रायको सम्वन्धमादे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
बोलपऽ सम्वन्धी कागजातको “Instruction to Bidder” मा अन्यथा लेिखएको कारणले सावर्जिनक
खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १९ बमोिजम बोलपऽ िफतार् िलन वा संशोधन को लािग िनवेदन िदन सक्ने
ूावधान िवपिरत रािखएको शतर् मान्य नहुने ।

७४. कायार्लय :- पाटन औद्योिगक क्षेऽ व्यवःथापन कायार्लय ।
िवषय :- अंक र अक्षरको िरत पुगे नपुगेको सम्बन्धमा ।
समःया :
पाटन औद्योिगक क्षेऽ िभऽको सडक कालो पऽे गनर् र शान्सफरमर खिरद गनर् पनर् आएको बोलपऽ तथा
दरभाउपऽमा पेश हुन आएका BOQ मा अंक र अक्षरमा कुनै िभन्नत नभएता पिन अंक उल्लेख गदार्
रु. भिन नलेखेको र अक्षरमा लेख्दा रुपैयाँ तथा माऽ भन्ने शव्द नलेखेको हुँदा रीत पुगे वा नपुगेको
सम्वन्धमा िद्धिवधा भई पाटन औद्योिगक क्षेऽ व्यवःथापन कायार्लयको च. नं. २७८ िमित

२०७०/११/२६ को ूाप्त पऽबाट माग भएको रायको सम्वन्धमादे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
BOQ फारममा उल्लेख भएका अकंहरुमा रकम लेिखसकेपिछ ूयोग हुने िचन्ह (।-) ूयोग गरे को र
BOQ फारमको िशषर्कमा NRS भिन लेिखएको दे िखन्छ । रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ र दरभाउपऽ नेपाली

मुिामानै मािगने हुंदा BOQ मा उल्लेिखत अंकहरु नेपाली मुिा र रुपैयामा नै उल्लेख भएको हो भन्ने

ूयार्प्त आधारहरु दे िखएकोले िद्धिवधा रहे को दे िखदै न ।
७५.

कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय बिदर् या ।
िवषय :- मूल्य समायोजन सम्बन्धमा ।
समःया :
ने. रा. िन. मा. िव. धनौरा ठोढोरीको िवद्यालय भवन िनमार्ण गनर् िजल्ला िवकास सिमित बिदर् या र
भारितय राजदत
ु ावास वीच भएको MOU मा मूल्य समायोजनको व्यवःथा नभएको । िज. िव. स. र
ठे केदार वीच भएको िनमार्ण सभ्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवःथा भएको । सावर्जिनक खिरद ऐन¸
२०६३ को दफा ५५ को उपदफा (२) मा खिरद सम्झौता ूाप्त गनेर् व्यिक्तको िढलाईबाट सम्झौता
वमोिजको काम सो समझौतामा उल्लेिखत अविध िभऽ सम्पन्न नभई बढी समय लागेकोमा मूल्य
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समायोजन गनर् सिकने छै न भन्ने ूावधान भएकोमा ठे केदारले ५ नोभेम्वर २००९ मा कायर् सम्पन्न
गनेर् गरी सम्झौता गरे कोमा िनजले ३ मे २०१० मा माऽ कायर् सम्पन्न गरे को अवःथामा एडजुिडकेटरले
ठे केदारको पक्षमा एकलैटी िनणर्य गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी गनुर् पनेर् िनणर्य गरे कोले िद्धिवधा भई
िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय बिदर् यको च. नं. ७९४ िमित २०७०/८/२५ को ूाप्त पऽबाट माग
भएको रायको सम्वन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा भएको ब्यवःथा वमोिजम सावर्जिनक

िनकायले गरे को खिरद ूकृ यामा उत्पन्न भएको िववाद समाधान गनर् निमल्ने हुँदा यस सम्वन्धमा

राय िदईरहनु नपनेर् ।
७६.

कायार्लय :- हे टौडा नगरपािलका ।
िवषय :- बोलपऽ खिरद गरे को बैक भौचरको िववरण सम्बन्धमा ।
समःया :
बासुदेब सभागृह िनमार्ण कायर्को लािग माग भएको बोलपऽमा ई िविडङ्ग गनेर् बोलपऽदादले बोलपऽ
खिरद गरे को बैक भौचरमा रकम जम्मा गनुक
र् ो ूयोजन¸ रकम जम्मा गनेर् संःथा वा व्यिक्त उल्लेख

नभएको र रकम जम्मा गरे को िमित बोलपऽको सूचना ूकाशन भएको िमित भन्दा अगािडको भएको
अवःथामा उक्त बैंक भचौरलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा रायको लािग हे टौडा
नगरपािलका कायार्लय हे टौडाको च. नं. १०९६५ िमित २०७०/१२/६ को पऽबाट माग भएको राय
सम्वन्धमा दे हायको राय लेखीपठाउनेः–
राय :
बोलपऽको पूणत
र् ाको परीक्षण गदार् बोलपऽ खिरद गरे को बैक भौचरमा रकम जम्मा गनुक
र् ो ूयोजन¸

रकम जम्मा गनेर् संःथा वा व्यिक्त उल्लेख नभएको र रकम जम्मा गरे को िमित बोलपऽको सूचना

ूकाशन भएको िमित भन्दा अगािडको भएको अवःथालाई सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को
िनयम ६० को खण्ड (घ) वमोिजम पूण बोलपऽ मान्न निमल्ने ।

७७. कायार्लय :- अिख्तयार दरु
ेर् ।
ु पयोग अनुसन्धान आयोग मध्य पिश्चमाञ्चल क्षेऽीय कायार्लय सुखत
िवषय :- अपूणर् रुपमा पेश गरे को दर िवश्लेषण सम्बन्धमा ।

समःया :
बोलपऽसाथ आफू कालो सूिचमा नरहे को भिन पेश गनुर् पनेर् ःवयं घोषणपऽमा िमित उल्लेख नभएको र
बोलपऽको सूचना अनुसार दर िवश्लेषण (Rate Analysis) पेश गनर् भिनएकोमा अपूणर् रुपमा पेश गरी
एउटा आईटम को दर िवश्लेषण पेश नगरे को अवःथामा बोलपऽ मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा
निमल्ने सम्वन्धमा ःपष्ट रायको लािग अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोग मध्य पिश्चमाञ्चल

क्षेऽीय कायार्लय सुखत
ेर् को च. नं. ९१ िमित २०७०÷९÷२८ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा

दे हायको राय लेखीपठाउनेः–
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राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) वमोिजम बोलपऽ परीक्षण गनेर्

िसलिसलामा उपदफा (४) वमोिजम आवँयक जानकारी माग गनर् सिकने हुँदा बोलपऽदाता सँग ःवयं

घोषणपऽमा िमित उल्लेख नभएको र एउटा आईटम को दर िवश्लेषण पेश नगरे को सम्वन्धमामा
जानकारी माग गरी सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले आवँयक िनणर्य िलन सक्ने दे िखन्छ ।
७८.

कायार्लय :- दशरथ नगरपािलका कायार्लय बैतडी ।
िवषय :- बोलपपऽ परीक्षणको पूणत
र् ाको लािग ूाप्त बैंक ःटे टमेन्ट को िववरण सम्बन्धमा ।
समःया :
दशरथ नगरपािलका बैतडीको कायार्लय भवन िनमार्ण गनर् बोलपऽ खिरद बापत जम्मा गनुर् पनेर् रकम
बािणज्य बैंक शाखा कायार्लयमा रहे को राजश्व खाता नं. ग–४–३–४३०२ मा जम्मा गरे को भौचर पेश
गरे को । बोलपपऽको पूणत
र् ाको परीक्षणको लािग सम्विन्धत बैंकबाट ःटे टमेन्ट मगाउदा उक्त िमितमा

रकम जम्मा भएको नदे िखएको । अन्य संकेत नम्वर खातामा रकम जम्मा भएको भिन बैंकबाट ूाप्त
पऽमा उल्लेख भई आएको हुँदा मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई रायको लािग
दशरथ नगरपािलका कायार्लय बैतडीको च. नं. ११२९ िमित २०७०/१२/१२ को पऽबाट माग भएको राय
सम्वन्धमा दे हायको राय लेखीपठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६० को खण्ड (घ) वमोिजम सम्विन्धत बोलपऽदाता

आफैले खिरद गरे को बोलपऽ सम्वन्धी कागजात भरी पेश गरे वा नगरे को परीक्षण गनुर् पनेर् ूावधान

रहे को । अन्य संकेत नम्वर खातामा रकम जम्मा भएको भिन बैंकबाट उल्लेख भएको दे िखदा
बोलपऽदाताले पेश गरे को बैंक भौचर कसको नामको हो ? कुन ूयोजनको लािग रकम जम्मा भएको
हो ? कुन िमितमा जम्मा गरे को हो ? अन्य खातामा जम्मा हुनु पनेर् कारण आदी वारे मा बैंकसँग
एिकन गरी तहाँबाटै िनणर्य हुन उपयुक्त हुने ।

७९.

कायार्लय :- परराष्टर् मन्ऽालय ।
िवषय :- MRP को लािग Live Enrollment System सोझै खिरद गनेर् सम्बन्धमा ।
समःया :
परराष्टर् मन्ऽालयको प. सं. GAD/P.Adm/१४३७ िमित २०७०/१२/११ को ूाप्त पऽबाट
०७०/७१ को वजेट बक्तव्यमा

चालु आ.व.

MRP पासपोटर् ७५ वटै िजल्ला ूशासन कायार्लय तथा िवदे श िःथत

सबै कुटनैितक िनयोगहरुबाट Live Enrollment System द्धारा गिरने भिन उल्लेख भए वमोिजम उक्त
System यसै आिथर्क वषर् िभऽ खिरद गनर् पनेर् भएको । उक्त खिरदको लािग MRP छपाई तथा
पसर्नलाइजेसनको लािग ृान्सको ओवरथर्र कम्पनी संग भएको सम्झौताको GCC को Clause 18 र
19 मा Technical Enhancement तथा Upgrade गनुर् पनेर् अवःथामा दव
ु ै पक्ष वीच वातार् गरी
सम्झौताको बुदालाई संशोधन गरी आवँयक कायर् गनर् सिकने व्यवःथा रहे को र सावर्जिनक खिरद ऐन¸

२०६३ को दफा ४१ को उपदफा (१) को (ङ) मा पूवर् अनुमान गनर् नसिकएको कारणले शुरु सम्झौतामा

समावेश नभएको र शुरु सम्झौताबाट अलग गरी सम्पन्न गनर् ूािविधक तथा आिथर्क कारण ले
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किठनाई हुने भई तोिकए वमोिजमको सीमा िभऽको अत्यावँयक िनमार्ण कायर्¸ मालसामान¸ परामशर्

सेवा¸ वा अन्य सेवा खिरद गनर् परे मा सोझै खिरद गराउन सिकनेछ भन्ने ूावधान रहे को हुँदा उक्त

ओवरथर्र कम्पनी संग वातार् गरी दव
ु ै पक्षको सहमितमा Live Enrollment System खिरद गनर् िमल्ने

वा निमल्ने र निमल्ने भए चालू आ.व. िभऽै उक्त कायर् ऐन तथा िनमय वमोिजम कसरी शुरु गनेर् भनी
राय सुझाव मािगएको दे िखन्छ यस िवषयमा दे हाय वमोिजमको राय पठाउनेः–

राय :
ृान्सको ओवरथर्र टे क्नोलोजी वीच भएको सम्झौता कायर्न्वयन कै चरणमा रहे को अवःथामा सोही
कायर् ूयोजनको लािग करीव १ अवर् ५० करोड ५६ लाख भार पनेर् गरी िवना ूितःपधार् अकोर् सम्झौता
गनर् उपयुक्त नभएको र खिरद सम्वन्धी ऐन तथा िनयमको ूकृ या संग पिन िमल्ने निदे िखएको ।
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६६ बमोिजम िवशेष पिरिःथितमा खिरद गनर् सावर्जिनक खिरद
िनयमावली¸ २०६४ को िनयम १४५ को कायर्िविध पूरा गरी खिरद गनर् िवशेष पिरिःथित हो वा होईन
सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले नै एकीन गनुर् पनेर् ।

८०.

कायार्लय :- मािथल्लो तामाकोशी जलिवद्युत आयोजना ।

िवषय :- सुपरीवेक्षणको लािग परामशर् सेवा खिरद सम्बन्धमा ।

समःया :
मािथल्लो तामाकोशी जलिवद्युत आयोजना िनमार्ण सुपरीवेक्षण परामशर्सेवाको लािग िमित २०६७/८/१६
ूःताव खिरद सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताको GCC को Sub Clause 5.3 मा करार भएपिछ करहरु
पिरवतर्न भएमा सोही अनुसार पािरौिमक र शोधभनार् थपघट गनुर् पनेर् भन्ने ूावधान रहे को ।
सम्झौताको अंक िनिश्चत भई Letter of Acceptance िदए पिछ र सम्झौता हुनु भन्दा अिघ िमित

२०६७/८/४ बाट लागु हुने गरी करको दरमा समेत केही पिरवतर्न भई परामशर्दाताको करको दाियत्व

बढ्न गएको । यःतो अवःथामा GCC को Sub Clause 5.3 अनुसार पािरौिमक र शोधभनार् थपघट

गनर् सिकने वा नसिकने सम्वन्धमा मािथल्लो तामाकोशी जलिवद्युत आयोजनाको प. सं/च. नं.
०७०/७१/७२४ (KTM) िमित २०७०/११/२२ को पऽबाट माग भएकोमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने
:
राय :
सम्झौता भएको िमित भन्दा अिघ नै कानून संशोधन भई करका दरहरु पिरवतर्न भएको दे िखदा GCC
को Sub Clause 5.3 बमोिजम करार पिछ करहरु पिरवतर्न भएमा सोही अनुसार पािरौिमक र
शोधभनार् थपघट गनुर् पनेर् भन्ने ूावधान आकिषर्त हुने दे िखदै न ।
८१.

कायार्लय :- गोरखापऽ संःथान ।
िवषय :- C to P ूेश मेिसन खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
C to P ूेश मेिसन १ सेट खिरद गनर् बोलपऽ आव्हान गरी मूल्यांकनको बममा ूािविधक उप

सिमितले ःपेिशिफकेसन वमोिजमको थमर्ल ूिविधको सट्टा भ्याइलेन्ट ूिविधको िसफािरस गनुक
र् ो

साथै वजेट अभाव तथा िवडवण्डको म्याद समाप्त भएको आदी कारणले वोलपऽ रद्द गनर् पनेर् भएको ।

71

यःतो

अवःथामा

रद्द

गनर्

िमल्ने

वा

निमल्ने

सम्वन्धमा

गोरखापऽ

संःथान

को

च.

नं.

३५६७/०७०/७१ िमित २०७०/१२/७ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम राय
लेखी पठाउने :
राय :
C to P ूेश मेिसन खिरद गनर्को लािग बोलपऽ माग गिरएकोमा उक्त मेिसन आवँयक भए वा

नभएको सम्वन्धमा सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय ःवयंले िनणर्य गनर् सक्ने र आवँयक नभएको
अवःथामा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ मा उल्लेख भए वमोिजम रद्द गनर् सिकने ।
८२.

कायार्लय :- नेपाली सेना ूवन्ध रथी िवभाग ।
िवषय :- राशनको अःवभािवक न्यून कबोलको लािग िलइने ८ ूितशत जमानत सम्बन्धमा ।
समःया :
अःवभािवक न्यून कबोल अंक उल्लेख गरे को राशन आपूितर्को ठे क्का वन्दोवःतमा थप ८ ूितशत
कायर् सम्पादन जमानत िलदा कुल ठे क्का रकमकै िलने वा कुनै आइटमको िलने िद्धिवधा भई नेपाली
सेना ूवन्धरथी िवभाग (खाद्य र पिरवहन) जंगी अड्डाको प.सं. २३३७/फु. रा. क.÷१५/०७०/७१/७६
िमित २०७०/१२/११ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम राय लेखी पठाउने :
राय :
थप जमानत िलने िवषय सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६५ बमोिजम िनमार्ण

कायर्को िवशेष मूल्यांकनमा लागू हुने दे िखन्छ । राशन खिरद सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद िनयमावली

¸ २०६४ को पिरच्छे द ८ बमोिजमको कायर्िविध अपनाउनु पनेर् ूावधान रहे को छ । थप ८ ूितशत कायर्
सम्पादन जमानत िलनुपनेर् अवःथामा कुल ठे क्का रकमकै िलनुपनेर् हुन्छ ।

८३.

कायार्लय :- पुंपलाल (मध्यपाहाडी) लोकमागर् योजना ।
िवषय :- Work Experience को भ्याट सम्बन्धमा ।
समःया :
िनमार्ण कायर् खिरद गनर्को लािग बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा Specific work experience of
similar nature अन्तगर्त work experience माग गदार् भ्याट वाहे क वा भ्याट समेत भनी उल्लेख
नगिरएको । बोलपऽदाताबाट भ्याट समेतको रकम उल्लेख भई आएको हुँदा भ्याट समेतको रकमलाई

experience ूयोजनमा गणना गनर् िमल्ले वा निमल्ने सम्वन्धमा िद्धिवधा भई रायको लािग
पुंपलाल (मध्यपाहाडी) लोकमागर् योजना को च. नं. ८६३ िमित २०७०/११/२९ को पऽबाट माग भएको

राय सम्वन्धमा दे हायको राय लेखीपठाउनेः–
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राय :
सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा Specific work experience of similar nature
अन्तगर्त work experience माग गदार् भ्याट वाहे क वा भ्याट समेत भनी ःपष्ट िकटान गरी माग
गनुर् पनेर् हुन्छ । धयचप भहउभचंभलअभ
८४.

गणना भ्याट रकम बाहे क नै गणना गनुर् पनेर् हुन्छ ।

कायार्लय :- मानव अंग ूत्यारोपण केन्ि भक्तपुर ।

िवषय :- थप बजेट बमोिजम Equipment खिरद गनेर् सम्बन्धमा ।

समःया :
Supply Delivery & Installation of OT/ICU Equipments खिरद गनर् Package “A” को लािग
न्यूनतम सारभूत रुपमा ूभावमाही वोलपऽदाता सँग बजेट अभावको कारण एक आइटमको लािग
सम्झौता भएकोमा हाल वजेट व्यवःथा भएकोले पुनः अकोर् छुट्टै संम्झौता गनर् िमल्ने वा निमल्ने
िद्धिवधा भई मानव अंग ूत्यारोपण केन्ि भक्तपुरको च.नं. १४० िमित २०७०/६/१५ को ूाप्त पऽबाट
माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
सावर्जिनक िनकायले खिरदको लािग आवँयक वजेट व्यवःथा नभई खिरद कायर् शुरु गनर् नहुने
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६ को ूावधानको ध्यानाकषर्ण गराइन्छ । Package

“A” को लािग न्यूनतम सारभूत रुपमा ूभावमाही वोलपऽदाता सँग बजेट अभावको कारण एक
आइटमको लािग माऽ सम्झौता भईसकेको अवःथामा सोही प्याकेजको अन्य आवँयक सामानको लािग
सोही वोलपऽदाता सँग

पुनः सम्झौता गरी खिरद गनर् नसिकने । प्याकेजको लािग एउटै सम्झौता गनुर्

पनेर् दे िखन्छ ।
८५.

कायार्लय :- िजल्ला ूशासन कायार्लय चैनपुर¸ बझाङ ।
िवषय :- आफ्नो e-Bid ID माफर्त अकोर् फमर्लाइर् e-Bid माफर्त सहभागी गराएको सम्बन्धमा ।
समःया :

मालापोत कायार्लय बझाङको कायार्लय भवन िनमार्ण गनेर् सम्वन्धमा िसलवन्दी बोलपऽ माफर्त भाग
िलने िनमार्ण व्यवसायी फमर्ले आफ्नो e-Bid ID माफर्त अकोर् फमर्लाई e-Bid माफर्त सहभागी गराएको
हुँदा उक्त कायर् गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई िजल्ला ूशासन कायार्लय चैनपुर बझाङको प. सं.

०७०/७१ च.नं. १९६७ िमित २०७१/१/५ को ूाप्त पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा
लेखी पठाउनेः–
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६२ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोिजम िमलोमतो गरी

बोलपऽ पेश गरे मा आचरण िवपरीतको कायर् हुने । आफ्नो e-Bid ID मा अन्यलाई सहभागी गराउनु
नहुने । सावर्जिनक िनकायलाई खुल्ला तथा ःवतन्ऽ ूितःपधार्को लाभबाट विञ्चत गनेर् उदे ँयले

बोलपऽ पेश गरी िमलोमतो गरे मा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड
(क) आकिषर्त हुने दे िखन्छ ।
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८६.

कायार्लय :- पुंपलाल

(मध्य पाहाडी) लोकमागर् योजना ।

िवषय :- Specific Work Experience को Current Value िनकाल्ने सम्वन्धमा ।
समःया :
Specific Work Experience को Current Value िनकाल्ने सम्वन्धमा Work Completion Date
सम्ममा Final Contract Amount रकममा National Urban Consumer Price Index लगाइर्

Current Value िनकाल्ने वा बोलपऽदाताले पेश गरे को अनुभव सम्वन्धी ूमाणपऽमा उल्लेिखत

ठे क्का अन्तरगत गरे को कायर्को वािषर्क भुक्तनी रकममा ूत्येक वषर्को Price Index लगाइर् Specific
Work Experience को Current Value िनकाल्ने िवषयमा िद्धिवधा भएको भनी पुंपलाल

(मध्य

पाहाडी) लोकमागर् योजना पूवीर् खण्डको प. सं. ०७०/७१ च.नं. ९५७ िमित २०७०/१२/२७ को ूाप्त
पऽबाट माग भएको राय सम्बन्धमा दे हायको व्यहोरा लेखी पठाउनेः–
राय :
Specic Work Experience को Current value िनकाल्दा िनमार्ण व्यवसायीले सम्पन्न गरे को
कायर्को ूमाणपऽ वा सारभूतरुपमा कायर् सम्पन्न गरे को ूमाणपऽमा कायर् सम्पन्न भएको उल्लेिखत
िमितलाई आधार मानी राष्टर् वैंकले जारी गरे को Price Index अनुसार Specific Work Experience
को Current Value िनकाल्न ।
८७.

कायार्लय :- कृ िष व्यवसाय ूवद्र्धन तथा बजार िवकास िनदेर् शनालय ।
िवषय :- टनर्ओभर सम्बन्धमा ।
समःया :
कृ िष थोक बजार पूवार्धार िनमार्ण कायर्को लािग कुल लागत अनुमान रु ६८ लाख भएको । बोलपऽ
कागजातमा रु. १¸३६¸०००००।– टनर्ओभर माग गिरएको । जे. िभ. सम्झौतामा उल्लेख भए वमोिजमको

शेयर अनुसार कै अनुपातमा टनर्ओभर आवँयक पनेर् हो वा होईन ? बोलपऽ कागजातमा उल्लेख

भएको टनर्ओभरलाई मान्यता िदने वा िनजले माग गरे को टनर्ओभरको अंकलाई मान्यता िदने ?
बोलपऽ पेश गदार् पावर अफ एटनीर्मा Speciment Signature of भनेको ःथानमा नाममाऽ भएको तर
हःताक्षर नभएको तर पिछ हःताक्षर पेश भएकोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने । कर को अंक
सच्याएकोमा कारबाही गनर् हुने वा नहुने सम्वन्धमा ःपष्ट पारीिदनुहुन भनी कृ िष व्यवसाय ूवद्र्धन

तथा बजार िवकास िनदेर् शनालयको पऽ संख्य ०७०/७१¸ च. नं. ५९८ िमित २०७१/१/७ को पऽबाट
माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउनेः

राय :
Standard Bidding Document (SBD) अनुसार टनर्ओभर १.५० दे खी २ सम्मको अंकले हुन आउने

अंक सावर्जिनक िनकायले तोक्न सक्ने र यसरी तोिकएको टनर्ओभरलाई मान्यता िदनुपनेर् । जे. िभ.

सम्झौतामा उल्लेख भए वमोिजमको शेयर अनुसार कै अनुपातमा टनर्ओभर आवँयक पनेर् ।
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोिजम बोलपऽदाता वा

िनजको अिधकार ूाप्त ूितिनिधको सिहछाप भए वा नभएको सम्वन्धमा बोलपऽको पूणत
र् ाको परीक्षण
गनुर् पनेर् भएको हुँदा अिख्तयारनामा पाउने व्यिक्तको हःताक्षरको नमूना नै पिहचान नभएकोलाई पूणर्
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वोलपऽ भन्न निमल्ने र बोलपऽ साथ पेश गनुर् पनेर् कागजात पिछ पेश गरे कोलाई मान्यता िदन
निमल्ने ।
८८.

कायार्लय :- िजल्ला िवकास

सिमित पवर्त¸ कुँमा ।

िवषय :- Declaration Letter लाई मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा ।

समःया :
पुल िनमार्ण कायर्को लािग पेश हुन आएको e-Bidding खोल्दा एक जे. िभ. ले Declaration Letter

समावेश नगरे को तर पिछ हाडर् कपी पेश गदार् समावेश गरे को । यसरी पिछ पेश गरे को Declaration

Letter लाई मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा िजल्ला िवकास

सिमित पवर्त¸

कुँमाको पऽ संख्य ०७०/७१¸ च. नं. १४२३ िमित २०७१/१/१२ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय

वमोिजम लेखी पठाउनेः
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (२) र (३) वमोिजम दतार् हुन आएको

बोलपऽहरुको पूणत
र् ाको परीक्षण गनुर् पनेर् भएकाले बोलपऽदाताले e-Bid माफर्त बोलपऽ पेश गदार्
Declaration Letter समावेश नगरी बोलपऽ पेश गनुर् पनेर् अिन्तम िमित र समय पिछ हाडर् कपी

पेश गरे कोलाई रीत पुगेको मान्न निमल्ने ।
८९.

कायार्लय :- िसक्टा िसंचाई आयोजना नेपालगंज¸ बाँके ।
िवषय :- जे. िभ. िहःसाको अनुपात सम्बन्धमा –

समःया :
िसक्टा िसंचाई आयोजनाको िसधिनया शाखा नहर िनमार्णको लािग पनर् आएका बोलपऽहरु मूल्यांकनको

बममा बोलपऽदाताको Monthly Production Rate of Key Activities िवगत १० वषर् िभऽ िनज

बोलपऽदाताहरुले जे. िभ. मा कायर् गरे को भए जे. िभ. िहःसा अनुसारको हुने वा शत ूितशत नै हुने

मा िद्धिवधा भई िसक्टा िसंचाई आयोजना नेपालगंज¸ बाँकेको पऽ संख्य ०७०/७१¸ च. नं. १४ युिनट
अिफस¸ िस.िव. िमित २०७१/१/५ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउनेः
राय :
Monthly Production Rate of Key Activities को मूल्यांकन गदार् सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ
सम्वन्धी कागजातमा तोिकएको आधार बमोजम मूल्यांकन गनुर् पनेर् । Monthly Production Rate of
Key Activities को मूल्यांकन गदार् जे. िभ. साझेदार भई िवगतमा गरे को कायर्लाई सोही जे. िभ.
कायमनै राखी ूत्येक साझेदारले एउटै कायर्लाई अलग/अलग दे खाउन निमल्ने र िवगतमा जे. िभ. भई
गरे को कायर् जे. िभ. कायम नरही छुट्टै बोलपऽदाता वा जे. िभ भई बोलपऽ पेश गरे को अवःथामा
शतूितसत कायर् अनुभव गणना गनर् उपयुक्त हुने ।
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९०.

कायार्लय :- जल तथा मौसम िवज्ञान िवभाग ।
िवषय :– ःकुटर र मोटरसाईकल खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
िसलबन्दी दरभाउपऽ माग्दा एउटै प्यकेजमा ःकुटर र मोटरसाईकलको लािग दरभाउपऽ माग गरे को ।
यसको लािग ३ वटा फमर्को ूःताव दतार् हुन आएको । यस मध्ये एउटा फमर्ले ःकुटर र मोटरसाईकल

दब
ु ै िदने ूःताव पेश गरे को । अन्य दईु वटा फमर् मध्ये एकले मोटरसाईकल माऽ र अकोर्ले ःकुटर

माऽ आपूितर् गनेर् ूःताव पेश गरे को हुँदा िनणर्य गनर् समःया परे कोले जल तथा मौसम िवज्ञान
िवभागको पं सं. ०७०/७१¸ च. नं. १६१ िमित २०७१/१/२ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय

वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक िनकायले दरभाउपऽ माग गदार् सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८४ को
उपिनयम (२) वमोिजम िसलवन्दी दरभाउपऽको फारम तयार गनुर् पनेर् र फारममा उल्लेख भए
वमोिजमको शतर्हरु पूरा नगरी पेश हुन आएका दरभाउपऽ मान्य नहुने ।
९१.

कायार्लय :- ःवाःथ्य सेवा िवभाग ।
िवषय :– आिथर्क ूःतावको पानामा छाप र सिह नभएको सम्बन्धमा ।
समःया :
िशशु तथा बाल्यकािलन पोषण तािलमको लािग आिथर्क ूःताव माग गिरएकोमा अन्तरार्िष्टर्य एड्स
िूभेन्सन्स अनुसन्धान केन्ि नामक संःथाले पेश गरे को ूःतावमा संःथाको छाप सबै पानमा नभएको
र अिन्तम पानामा छाप तथा सिह समेत नभएकोमा मूल्यांकनमा समावेश गनेर् वा नगनेर् िद्धिवधा भई
ःवाःथ्य सेवा िवभागको च. नं. १५०० िमित २०७१/१/८ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय
वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक िनकायले गनेर् खिरदको सम्वन्धमा यस कायार्लयले जारी गरे को ूःताव माग गनेर् सम्वन्धी
कागजात को नमूना वमोिजम ूःताव माग गरे को नदे िखएकोले अव उूान्त सो बमोिजम ूःताब माग
गनर् ध्यनाकषर्ण गराइन्छ र सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) खण्ड (ग) मा
ूःताव तयार गनर् ूःतावदातालाई िनदेर् शन िदनु पनेर् व्यवःथा भई सो अनुसार ूःताव सम्विन्धत
कागजातको अिथर्क ूःतावमा ूःतावदाताको संःथाको छाप र हःताक्षर अिनवायर् हुनु पनेर् भनी
िदइएको िनदेर् शन अनुसार ूःतावदाता संःथाको छाप र हःताक्षर नभएको आिथर्क ूःताव मूल्यांकनमा
समावेश गनर् नहुने ।
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९२.

कायार्लय :- वी. पी. कोइराला ःवःथ्य िवज्ञान ूितष्ठानका ।
िवषय :– उत्पादकको अिधकृ त िवबेता वाट माऽ खिरद गनेर् गरी बोलपऽ आहवान गनेर् सम्बन्धमा ।
समःया :
िविभन्न सामानको आवँयकता अनुसार सामान खिरद गदार् कुनै सामानको खिरद को बोलपऽ आव्हान
गदार् उत्पादक कम्पनीको अिधकृ त िवबेताहरुबाट माऽ दािखला हुने गरी बोलपऽ आव्हान गनर् सिकने

वा नसिकने भनी वी. पी. कोइराला ःवःथ्य िवज्ञान ूितष्ठानको च. नं. ४०१४/०७०/७१ िमित

२०७२/१२/११ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ४ को उपदफा (४) वमोिजम कुनै योग्य बोलपऽदातालाई खिरद
ूकृ यामा सहभागी हुन कुनै िकिसमले वाधा पुयार्उने वा औिचत्य िवना ूितःपधार्लाई सीिमत गनर् नहुने

भएकाले उत्पादक कम्पनीको अिधकृ त िवबेताहरुबाट माऽ दािखला हुने गरी बोलपऽ आव्हान गनर् नसिकने ।
९३.

कायार्लय :- शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग¸ िडिभजन कायार्लय काठमाण्डौ ।
िवषय :– e-Submission र Hard Copy मा केिह िववरण फरक परे को सम्बन्धमा ।
समःया :
िनमार्ण सम्विन्धत कायर्को लािग E-Submission जे. िभ. साझेदार मध्ये एकले Average Annual
Construction Turnover¸ Credit Line खुलाएको । दोौोले केही पिन नखुलाएको तर Hard Copy
पेश गदार् उक्त ूमाणपऽहरु पेश गरे कोमा उक्त हाडर् कपीलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा शहरी
िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग¸ िडिभजन कायार्लय काठमाण्डौको पऽ संख्य ०७०/७१¸ च. नं. ७१४ िमित
२०७०/१२/३ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १८ को उपदफा (१) अनुसार बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िमित र
समयिभऽै िनधार्िरत ढाँचमा पेश गनुर् पनेर्छ भनी व्यववःथा गिरएको हुँदा बोलपऽदाताले e-Bid माफर्त

बोलपऽ पेश गदार् बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िमित र समयिभऽै Average Annual Construction

Turnover¸ Credit Line खुलाई पेश नगरी पिछ हाडर् कपी पेश गरे कोलाई मूल्यांकनमा समावेस गनर्
निमल्ने ।
९४.

कायार्लय :- िवमा सिमित ।
िवषय :– बैंकको नाममा रहे को जग्गा तथगा भवन खिरद सम्बन्धमा ।
समःया :
नेपाल बैंक िलिमटे डको नाममा दतार् ौेःता कायम भएको जग्गा तथा भवन खिरद गनेर् सम्वन्धमा नेपाल
सरकार मा. मन्ऽीःतर को िनणर्य तथा उक्त मंऽालयको िनदेर् शन समेतको आधारमा िद्धपक्षीय समझदारी एंव
आिथर्क मूल्यांकन समेत गराई िलने र िदने पक्ष वीच समझदारी समेत भएको अवःथामा सावर्जिनक खिरद
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ऐन¸ २०६३ लागू हुने वा नहुने लागू हुने अवःथामा कःतो कायर्िविध अपनाउने भनी बीमा समितको बी. स.

३४७ (०७०/७१) च. नं. ४२०६ िमित २०७१/१/१६ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी

पठाउने:–
राय :
एउटा सावर्जिनक िनकायको ःविमत्वमा रहे को सम्पित्त अकोर् सावर्जिनक िनकायमा हःतान्तरण गिरने
िवषयमा सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली आकिषर्त नहुने हुँदा राय िदईरहनु नपनेर् ।
९५.

कायार्लय :- िऽशूली ३ िव जलिवद्युत आयोजना ।
िवषय :– िवदे शी संःथाको कालोसूचीमा रहे को परामशर्दाता छनौट सम्बन्धमा ।
समःया :
मािथल्लो िऽशूली ३ िव जलिवद्युत आयोजनाको लािग परामशर्दाता छनौट सम्वन्धमा पेश हुन आएको एक
ूःतावदातालाई World Bank तथा ADB बाट कालो सूचीमा राखेको अवःथा दे िखएकोले उक्त

ूःतावदातालाई छनौट गनर् सिकने वा नसिकने सम्वन्धमा िऽशूली जल िवद्युत कम्पनी िलिमटे डको पऽ
संख्य ०७०/७१¸ च. नं. २४८ िमित २०७१/१/१२ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी
पठाउने:
राय :
िवश्व बैंक र एिशयाली िवकास बैंकको नेपाल पिन सदःय राष्टर् भएको हुँदा यी िनकायबाट कालो सूचीमा

रािखएको बोलपऽदाता¸ ूःताबदात¸ आपूितर्कतार्¸ सेवाूदायक¸ िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त¸ फमर्¸
संःथा वा कम्पनीसंग खिरद कारोवार गनर् उपयुक्त नहुने ।

९६.

कायार्लय :- रािष्टर्य सूचना ूिविध केन्ि िसंहदरवार¸ काठमाण्डौ ।
िवषय :– e-Submission माफर्त दतार् भएको बोलपऽ डाउनलोड हुन नसकेको सम्बन्धमा ।
समःया :
िडजेल जेनेरेटर खिरद सम्वन्धमा www.bolpatra.gov.np माफर्त एउटा बोलपऽ दिखला हुन आएको

दे िखएको तर बोलपऽ खोल्ने िनधार्िरत समयमा उक्त बोलपऽ डाउनलोड हुन नसकेको हुँदा के कसरी

मूल्यांकनमा समावेश गनेर् वा नगनेर् सम्वन्धमा रािष्टर्य सूचना ूिविध केन्ि िसंहदरवार¸ काठमाण्डौको प.सं.

२०७०/७१ च.नं. ४३७ िमित २०७०/१२/६ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:
राय :
बोलपऽदाताले PDF फाईल पेश गदार् Read Only Mode मा पेश गरे को कारणबाट बोलपऽ डाउनलोड हुन

नसकेको दे िखदा उक्त समःया समाधान गनर् PatchSystem मा Implement गिरसिकएको हुँदा डाउनलोड

गरी मूल्यांकनमा समावेश गनर् सिकने ।
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९७.

कायार्लय :- जल तथा मौसम िवज्ञान िवभाग ।
िवषय :–तोिकएको समय भन्दा अगावै ूःताव खोल्न िमल्ने निमल्ने ।
समःया :
परामशर् सेवा खिरद गनर् मौजुदा सूचीबाट ३ वटा फमर्संग ३० िदनको म्याद िदई ूःताव माग गरे कोमा ३ वटै
फमर्बाट ूःताव दतार् भैसकेको हुँदा ूःताव पेश हुने अिन्तम म्याद अगावै ूःताव खोल्न िमल्ने वा निमल्ने

सम्वन्धमा जल तथा मौसम िवज्ञान िवभागको प.सं. ०७०/७१ च. नं. १४१० िमित २०७१/१/२१ को पऽबाट

माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
ूःताव खोल्न तोिकएको समय भन्दा अगावै ूःताव खोल्ने व्यवःथा नभएको हुँदा ूःताव दतार् भैसके पिन
तोिकएको समय अगावै ूःताव खोल्न निमल्ने ।

९८.

कायार्लय :- भू–सूचना तथा अिभलेख िवभाग ।
िवषय :– ूािविधक ःपेिशिफकेशन अनुरुप बोलपऽको सारभूतता सम्बन्धमा ।
समःया :
IT Equipments (कम्प्युटर¸ िून्टर ःक्यानर) खिरद गनर् िवभागबाट ःवीकृ त ःपेिशिफकेसनमा A1
Scanner को लािग Technical Specification मा Energy Star Certificate र Power

Consumption <30W माग भएको । न्यूनतम मूल्यांिकत बोलपऽमा Energy Star Certificate पेश

नभएको र Power Consumption <53W पेश भएकोले सारभूत रुपमा ूभावमाही मान्न सिकने वा
नसिकने भनी भू–सूचना तथा अिभलेख िवभागको प.सं. ०७०/७१ च. नं. ८४९ िमित २०७१/१/२५ को पऽबाट
माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽ मूल्यांकन गनुर् अगािड मूल्यांकन सिमितले सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा
(२) को खण्ड (घ) वमोिजम बोलपऽ कागजातमा उल्लेिखत ूािविधक ःपेिशिफकेशन अनुरुप बोलपऽ सारभूत
रुपमा ूभावमाही भए वा नभएको िनक्यौर्ल गनर् परीक्षण गनुर् पनेर् । सानितना फरकको रुपमा ःवीकार गनर्
िमल्ने हो वा होइन सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले नै एिकन गरी सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) र
(३) बमोिजम गनुप
र् नेर् ।
९९.

कायार्लय :- – घरे लु तथा साना उद्योग कायार्लय ।
िवषय :– ूािविधक र आिथर्क ूःतावको सिहछाप सम्बन्धमा ।
समःया :
सावर्जिनक िनकायमा पेश हुन आएको ूािविधक र आिथर्क ूःतावमा कुनै संःथाले संःथाको नाम¸ छाप र

आिधकािरक व्यिक्तको दःतखत गरी पेश गरे को तथा कुनै संःथाले सो वमोिजम पेश नगरे को । मूल्यांकन
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सिमितले जे जःतो अवःथामा ूाप्त भएको हो सोही अवःथामा मूल्यांकन गरी ूितवेदन पेश गरे को ।
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ७५ को उपिनयम (३) को खण्ड (क) मा ूःतावदाताको नाम
ठे गना र खण्ड (ख) ूःतावदाताको हःताक्षर भए नभएको तथा गिरवी िनवारणका लािग लघु उद्यम िवकास
कायर्बम िनदेर् िशका¸ २०७० को अनुसुची (२) र (३) मा ूःतावमा संःथाको नाम र कुनै संकेत नगनुर् होला
भिन फरक/फरक उल्लेख भएको दे िखएकोले िनणर्यमा पुग्न नसिकएको भिन घरे लु तथा साना उद्योग
कायार्लयको पऽ संख्य ०७०/७१¸ च. नं. ११८० िमित २०७१/१/१४ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय
वमोिजम लेखी पठाउने:
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ३१ को उपदफा (२) खण्ड (ग) मा ूःताव तयार गनर् ूःतावदातालाई
िनदेर् शन िदनु पनेर् व्यवःथा रहे को । िनदेर् शन बमोिजम रीतपूवक
र् दतार् हुन आएको ूःतावको बािहरी खाम
बमैसंग खोली सो खाममा रहे को ूािविधक ूःतावको सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ७५

को उपिनयम (३) बमोिजम ूकृ या पूरा गरी मूल्यांकन सिमितमा पेश गनुर् पनेर् । संःथाको नाम¸ छाप र
आिधकािरक व्यिक्तको दःतखत नभएको ूःताव सारभूत रुपमा ूभावमाही भएको मान्न नहुने । ूािविधक

ूःतावमा छनौट नभएको ूःतावदाताको आिथर्क ूःताव िफतार् गनुर् पनेर् । यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको
िनयम संग बािझने गरी वनेको उक्त िनदेर् िशको अनुसुची मान्य नहुने ।
१००. कायार्लय :- ःवाःथ्य तथा जनसंख्या मन्ऽालय ।
िवषय :– ूःतावको पुणत
र् ा सम्बन्धमा ।
समःया :
नेपालको बृद्धबृद्धाहरुको सवेर्क्षण गनेर् कायर्को लािग ६ वटा ूःतावदाताको संिक्षप्त सूची तयार भएको । PPMO

को Standard document अनुसार ूःताव माग गिरएको जसमा Consultants must submit an
original and one additional copies of each proposal भनी उल्लेख भएको । एउटा ूःतावदातले
आिथर्क र ूािवधक ूःतावका] original and one additional copies

दब
ु ै पेश गरे को । चारवटा

ूःतावदातले ूािवधक ूःताबको माऽ original and one additional copies पेश गरे को आिथर्क

ूःताव एक कपी माऽ पेश गरे का छन ् । एक ूःतावदाताले दब
ु ै ूःतावको एक/एक कपी माऽ पेश गरे को हुँदा

पूणत
र् ाको परीक्षणमा पूणर् भएको मान्ने वा नमान्ने सम्वन्धमा िद्धिवधा भई ःवाःथ्य तथा जनसंख्या

मन्ऽालयको पं. सं. आ. ू. ८ /०७०/७१¸ च. नं. १९७७ िमित २०७१/१/२५ को पऽबाट माग भएको रायमा
दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
ूःताव सम्वन्धी कागजातमा Consultants must submit an original and one additional
copies of each proposal भनी उल्लेख भएतापिन Original copy of technical र Financial
proposal बुझाएका ूःतावदाताहरुले अन्य कागजात पुयक
र् ा अवःथामा additional copies of each
proposal माग गरी मूल्यांकनमा समावेश गनर् उपयुक्त
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हुने ।

१०१. कायार्लय :- नेपाल इन्टरमोडे ल यातायात िवकास सिमित ।
िवषय :– Addendum Document नबुझाएको सम्बन्धमा ।
समःया :
वीरगंज िःथत सुख्खा बन्दरगाहा पट्टा बहालमा िदने कायर्को लािग पनर् आएका ूःतावहरु मूल्यांकनको
िसलिसलामा रहे को । तीन वटा ूःतावदाताहरुको ूःताव दतार् हुन आएको । संशोिधत ूःताव
(Addendum Document) सबै ूःतावदातालाई िदइएको र Pre Bid Meeting मा

संशोधन

(Addendum) को वारे मा छलफल पिन चलाएको । २ वटा ूःतावदातले संशोिधत ूःताव (Addendum
Document) सिहत ूःताव बुझाएको र एक ूःतावदाताले िवना संशोिधत ूःताव (Addendum
Document) नबुझाएको हुँदा मूल्यांकनमा समावेशगनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई नेपाल इन्टरमोडे ल

यातायात िवकास सिमितको प.स. ०७०/७१¸ च. नं.३९७ िमित २०७१/१/३० को पऽबाट माग भएको रायमा
दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सुख्खा बन्दरगाहा पट्टा बहालमा िदई र सोबाट राजश्व (भाडको रुपमा) ूाप्त गनेर् िवषय

दे िखन्छ । यी

िवषयहरु सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २ को खण्ड (क)¸ (ग)¸ (घ)¸ र (च) को पिरभाषा आकषर्ण
हुने नदे िखएको हुँदा राय िदइरहनु नपनेर् । यस सम्वन्धमा अन्य ूचिलत नेपाल कानून र तहाँबाट ःवीकृ त

पट्टा बहालमा िदने कागजात अनुसार िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।

१०२. कायार्लय :- िजल्ला ूािविधक कायार्लय िसन्धुपाल्चोक चौतरा ।
िवषय :– अक्षरमा खाली रािख बोलपऽ छपाएको सम्बन्धमा ।
समःया :
िनधार्िरत समय िभऽ पेश हुन आएका सातैवटा बोलपऽदाताहरुले पेश गरे को बोलपऽको BOQ मा Item Wise

कुल रकम र कुल जम्मा रकम उल्लेख नगरे को । सवै भन्दा कम घिट रकम कवोल गनेर् बोलपऽदाताले BOQ
को Item No (v)(9) को दररे ट महलमा अंकमा माऽ उल्लेख गरी अक्षरमा खाली राखेको अवःथा भएकोले

मूल्यांकन कायर्मा िद्धिवधा भएकोले पं. सं. आ. ू. ८ /०७०/७१¸ च. नं. ८७ िमित २०७१/२/२ को पऽबाट
माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽ कागजातको BoQ मा उल्लेिखत दररे ट अंक र अक्षरमा उल्लेख गनुर् पनेर् दे िखएता पिन एउटा माऽ
आईटममा अंक ःपष्ट भएको तर अक्षरमा उल्लेख नगरे को आधारमा मूल्यांकनमा समावेश गनर् बाधा नपनेर् ।
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१०३. कायार्लय :- अथर् मन्ऽालय ।
िवषय :– नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहे को सेयर वातार्को माध्यमले िवबी गनर् िमल्ने निमल्ने ।
समःया :
रािष्टर्य बािणज्य बैंकले लगानी गरे को शेयर िबबी गनर् िबिभन्न िमित र तिरका अपनाई बोलपऽ आव्हान
गरे कोमा कुनै बोलपऽ पेश नभएकोले नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहे को संःथा र नेपाल सरकारको
अिधकांश ःविमत्व रहे को संःथाहरुलाई आबँयक वातार्को माध्यमले िवबी गनर् ूचिलत कानून अनुसार
िमल्ने/निमल्ने सम्वन्धमा अथर् मन्ऽालयको प. सं. िव. क्षे. व्य. ०७०/७१¸ च. नं. ६८५ िमित २०७१/१/३०
को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
रािष्टर्य बािणज्य बैंकले लगानी गरे को शेयर नेपाल सरकारको पूणर् ःवािमत्व रहे को संःथा र नेपाल सरकारको
अिधकांश ःविमत्व रहे को संःथाहरुलाई आबँयक वातार्को माध्यमले िवबी गनेर् िवषय दे िखन्छ । एउटा
सावर्जिनक िनकायको ःविमत्वमा रहे को सम्पित्त अकोर् सावर्जिनक िनकायमा हःतान्तरण गिरने िवषयमा
सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावली आकिषर्त नहुने हुँदा राय िदईरहनु नपनेर् ।
१०४. कायार्लय :- भवन िनमार्ण संभार िडिभजन कायार्लय अनामनगर¸ काठमाण्डौ ।
िवषय :– गलत खातामा जम्मा भएको राजश्व दािखला सम्बन्धमा ।
समःया :
बाउन्सीवाल िनमार्ण गनर् माग भएको बोलपऽको सूचनामा Bid Document रु. ३०००।– नेपाल बैंक
िलिमटे ड¸ गाबहाल लिलतपुरमा रहे को राजश्व िशषर्क नं. १४२२७ अिफस कोड नं. २८–३१२–१६ मा रकम
बुझाएको भौचर पेश गनुर् पनेर् भिन उल्लेख भएको । यस कायार्लयको नेपाल राष्टर् बैंक थापाथलीमा रहे को खाता
नं. १२०१२००००१००२५२५¸ अिफस कोड २७–३४७–०६ राजश्व िशषर्क नं. १४२२७ हुनु पनेर्मा अन्यथा भएकोले

िमित २०७१/२/४ मा कायार्लयको सूचना पाटीमा संशोधनको सूचना टाँस गिरएको भएता पिन बोलपऽ
खिरदको राजश्व नेपाल बैंक िलिमटे ड¸ गाबहाल लिलतपुरमा नै दािखला गरे को भौचर पेश भएको दे िखएकोले
उक्त बोलपऽ मूल्यांकन गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई भवन िनमार्ण संभार िडिभजन कायार्लय
अनामनगर¸ काठमाण्डौको पं. सं. ०७०/७१¸ च. नं. ९८० िमित २०७१/२/९ को पऽबाट माग भएको रायमा
दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक िनकायले गलत सूचना िदएको र बोलपऽ पेश गनेर् अिन्तम िदन भन्दा केही िदन अगािड माऽ
सूचना संशोधन गरी कायार्लयको सूचना पाटीमा टाँस गरे को दे िखदा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा

१६ को उपदफा (२) बमोिजम सबै बोलपऽदातालाई जानकारी हुने गरी िदइएको दे िखदै न । यस सम्वन्धमा

सावर्जिनक िनकायको ध्यानाकषर्ण गराउदै गलत खातामा जम्मा भएको राजश्व सम्बन्धमा बैंक सँग समन्वय

गरी कायार्लयको राजश्व खातामा जम्मा हुने गरी मूल्यांकन ूकृ या अगािड बढाउनु उपयुक्त हुने।
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१०५. कायार्लय :- नेपाल खाद्य संःथान ूधान कायार्लय िसंहदरवार प्लाजा¸ काठमाण्डौ ।
िवषय :– ःवीकृ त लागत अनुमान सूचनामा खुलाउन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा ।
समःया :
ःवीकृ त बािषर्क कायार्बम अनुसार अरुवा चामल खिरद गनेर् सम्वन्धमा गोप्य िशलवन्दी बोलपऽ आव्हान गरी
ूथम पटक िमित २०७०/१०/२५ र पुन: िमित २०७०/१२/२७ मा ःवीकृ त लागत अनुमान नखुलाई सूचना
ूकािशत गिरएकोमा दब
ु ै पटक पेश हुन आएका बोलपऽहरुको कबोल अंक ःवीकृ त लागत अनुमान भन्दा बढी
भएकोले अःवीकृ त गनुर् परे को । ःवीकृ त लागत अनुमान खुलाई सूचना ूकािशत गनर् सिकएमा ःवीकृ त

लागत अनुमान िभऽ पनेर् गरी बोलपऽ पेश हुन सक्ने संभावना दे िखएता पिन सो ूकृ यामा जान नसिकएको

हुँदा ःवीकृ त लागत अनुमान सूचनामा खुलाउन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा नेपाल खाद्य संःथान ूधान

कायार्लय िसंहदरवार प्लाजा¸ काठमाण्डौको प. सं. ख. ए. ०७०/७१¸ च. नं. २०५ िमित २०७१/२/७ को
पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :

सावर्जिनक खिरद ऐन तथा िनयमावलीमा मालसामान खिरदमा लागत अनुमान खुलाउन िमल्ने वा निमल्ने
सम्वन्धमा कुनै ूावधान नरहे को । सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ मा सावर्जिनक
िनकायले बैंक जमानत माग गदार् लागत अनुमानको २ दे खी ३ ूितशतले हुन आउने रकम िकटान गरे र बैंक

जमानत मािगने हुँदा मोटामोटी लागत अनुमानको पूवर् जानकारी बोलपऽदाताले पाउने नै दे िखन्छ । यसथर्

लागत अनुमान खुलाउने िवषयनै यस सन्दभर्मा बाधक रहे को भन्ने िवषय महत्वपूणर् हो भन्ने दे िखदै न ।
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ को उपदफा (५) बमोिजम आवँयकता अनुसार बोलपऽ सम्वन्धी
कागजात¸ ूािविधक ःपेिशिफकेसन¸ लागत अनुमान तथा खिरद सम्झौताको शतर्मा हे रफेर गनुर् पनेर् । यसरी
हे रफेर गदार् बढी भन्दा बढी ूितःपधार् हुने गरी खिरद प्याकेज बनाई पुन: खिरद ूकृ या अगािड बढाउन

उपयुक्त हुने ।

१०६. कायार्लय :- रसुवागढी जल िवद्युत आयोजना ।
िवषय :– दर िवश्लेषणको Clarification सम्बन्धमा ।
समःया :
रसुवागढी जल िवद्युत आयोजनाको Eletromechanical Works को लािग पेश हुन आएको कवोल अंक मा

Discaunts Offer लाई समायोजन गरी आिथर्क ूःताव मूल्यांकन गदार् लागत अनुमान भन्दा करीव ६९

ूितशत न्यून कवोल अंक रहे कोले िनज सँग आयोजनाले दर िवश्लेषण माग गदार् कबोल गरे को अंकमा
Discaunt गरे र हुन आउने कबोल अंकको ७० ूितशत (USD 23¸476¸500० (ने.रु.२६०¸८५०¸०००) मा

कायर् गनेर् भिनएको हो भन्ने Clarification िदएको हुँदा उक्त Clarification लाई मान्यता िदने वा ७०

ूितशत Discaunts Offer नै मानी थप ८ ूितशत कायर् सम्पादन जमानत िलई बोलपऽ ःवीकृ त गनेर् हो
सो सम्वन्धमा िद्धिवधा भई रसुवागढी हाईसोपावर कं. िल. को पं. सं. ०७०/७१¸ च. नं. ३८५ िमित
२०७१/२/१८ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
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राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ६५ को उपिनयम (२) वमोिजम माग भएको दर िवश्लेषण
सिहतको ःपष्टीकरणमा बोलपऽदाताले िदएको ःपष्टीकरणलाई आधार मानी मूल्यांकन ूकृ या अगािड बढाउन
उपयुक्त हुने ।

१०७. कायार्लय :- िसंचाई तथा जलौोत व्यवःथापन आयोजना ।
िवषय :– ई िविडङ्ग रद्द गरी हाडर् कपीलाई मान्यता िदने सम्बन्धमा ।
समःया :
ई-िविडङ्ग माफर्त बोलपऽ पेश गरे को बोलपऽदाताले बोलपऽ पेश गनेर् समयाविध िभऽै ई िविडङ्ग रद्द गरी
हाडर् कपीलाई मान्यता िदनु भिन पऽ सिहत हाडर् कपीबाट बोलपऽ पेश गरे कोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा
निमल्ने सम्वन्धमा िसंचाई तथा जलौोत व्यवःथापन आयोजना¸ आयोजना संयोजकको कायार्लय

हिरहरभवन¸ लिलतपुरको प. सं. िव. क्षे. व्य. ०७०/७१¸ च. नं. ४९८ िमित २०७१/२/११ को पऽबाट माग
भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽ पेश गनेर् समयाविध िभऽै िवद्युितय माध्यमबाट पेश गरे को बोलपऽ रद्द गरी हाडर् कपी दािखला गरे को
लाई मान्यता िदलाई पाँउ भन्ने िनवेदन सिहत हाडर् कपीबाट भाग िलएको र हाडर् कपी र िवद्युतीय माध्यमबाट
पेश गरे को बोलपऽ एक आपसमा कुनै िभन्नता नभई एकै कवोल अंक उल्लेख भएकोले मूल्यांकन ूकृ यामा
समावेश गनर् सिकने ।
१०८. कायार्लय :- कारागार व्यवःथापन िवभाग ।
िवषय :– e-Bidding पोटर् लमा बोलपऽ दािखला नभएको सम्बन्धमा ।
समःया :
बोलपऽदतार् गनेर् अिन्तम िदन िमित २०७१/२/१५ सावर्जिनक िबदा परे कोले िमित २०७१/२/१६ गते िदनको
१२.०० बजे सम्म हडर् कपी माफर्त बोलपऽ दािखला गनेर् समयाविध ूाप्त भएको । तर E-द्यंममंलनपोटर् लमा
सोही बमोिजम संशोधन नभएको कारण सोही बमोिजमको समयाविध िवद्युितय माध्यमबाट बोलपऽ दिखला
गनेर् अवसर नभएको । िवद्युितय माध्यमबाट कुनै बोलपऽ समेत दािखला नभएको । यःतो अवःथामा
मूल्यांकन ूकृ या अगािड बढाउन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा कारागार व्यवःथापन िवभागको प.सं.
०७०/७१¸ च. नं. १९०२ िमित २०७१/२/२० को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी
पठाउने:–
राय :
बोलपऽ दािखला गनर् हाडर् कपी तथा िवद्युतीय कुनै पिन माध्यम ूयोग गनर् सक्ने हुंदा हाडर् कपीको लािग

दिइएको समयाबिध िवद्युितय माध्यमको लािग पिन समान रुपले िदनु पनेर् ।
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१०९. कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय चौतरा¸ िसन्धुपाल्चोक ।
िवषय :– बोलपऽ जमानत पऽमा िववरण फरक पनर् गएको सम्बन्धमा ।
समःया :
बोलपऽ जमानत पऽमा ठे क्का नं. DDC/Sindhu/NCB/04/070/071 हुनु पनेर्मा DTO /Sindhu/

NCB/ 04/070/071 भई फरक पनर् गएको र आयोजनाको नाम समेत उल्लेख नभएकोले बोलपऽ
मूल्यांकनमा िद्धिवधा भएकोले िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय चौतरा¸ िसन्धुपाल्चोकको प.सं.

०७०/७१¸ च. नं. १७८१ िमित २०७१/२/२० को पऽबाट मग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी
पठाउने:–
राय :
बोलपऽ परीक्षण गनेर् बममा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोिजम बोलपऽको
मूल्य वा अन्य सारभूत कुरा पिरवतर्न नहुने गरी आवँयक जानकारी माग गरी मनािसव कारण रहे छ भने
मूल्यांकन ूकृ यामा समावेश गनर् सिकने ।

११०. कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमित बागलुङ्ग ।
िवषय :– Bid Bond मा उल्लेिखत Validity Period िवषयमा ।
समःया :
Bidder ले पेश गरे को

Bid Bond मा Validity Period May 20¸ 2014 दे खी Sep 16¸ 2014

लेिखएका] ¸ Bid Submission Deadline बाट 120 िदन सम्म Bid Bond को अविध जारी रहने पिन
उल्लेख गरे को िवषयमा तथा Qualification Document माग गिरए बमोिजम Qualification पुगे वा
नपुगेको िवषयमा िजल्ला िवकास सिमित बागलुङ्गको Fax माफर्त िमित २०७१/२/२७ को पऽबाट मग
भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
Bid Bond जारी गनेर् सम्विन्धत बैंक सँग Bid Bond मा उल्लेिखत Validity Period िवषयमा एिकन गरी
बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोिजम भए वा नभएको िनणर्य गनर् सक्ने । Qualification
पुगे वा नपुगेको िवषयमा सम्विन्धत सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेिखत
मूल्यांकनका आधार बमोिजम मूल्यांकन गरी ःवयं िनणर्य गनुर् पनेर् ।
१११. कायार्लय :- पिश्चमाञ्चल िडिभजन सडक कायार्लय नं. २ पोखरा काःकी ।
िवषय :– तोिकएको िमित अगावै Hard Copy बुझाएको सम्बन्धमा ।
समःया :
Bid Notice मा Bid Submission गनेर् अिन्तम िदनबाट ३ िदन िमऽ हाडर् कपी पेश गनर् भिन उल्लेख भएता
पिन चौथो िदन कायार्लयमा हाडर् किप बुझाएको हुँदा उक्त चौथो िदन बुझाएको हाडर् किप मूल्यांकनमा समावेश

गनर् नहुने िनवेदन परे को हुँदा िद्धिवधा भई पिश्चमाञ्चल िडिभजन सडक कायार्लय नं. २ पोखरा काःकीको प.
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सं. ०७०/७१ च.नं. २७६१ िमित २०७१/२/२२ को पऽबाट मग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी
पठाउने:–
राय :
बोलपऽ सम्वन्धी सूचनामा अन्यथा लेिखएको भएता पिन बोलपऽ पेश गनुर् पने ःथानमा बोलपऽ पेश गनुर् पनेर्
अिन्तम िमित र समयिभऽै िनधार्िरत ढाँचामा पेश भएको बोलपऽलाई पुष्टी गनेर् कागजात आवँयकता
अनुसार बोलपऽ मूल्यांकन गनुर् अगािड माग्न सिकने ।
११२. कायार्लय :- िडिभजन सडक कायार्लय नं. १ चिरकोट¸ दोलखा ।
िवषय :– फ्याक्स (फोटोकपी) संलग्न गरी दरभाउपऽ पेश हुन आएको ।
समःया :
सक्कल बैंक जमानत नराखी यसको फ्याक्स (फोटोकपी) संलग्न गरी दरभाउपऽ पेश हुन आएको जुन सबै

भन्दा कम दररे ट भएको । अकोर् िदन सक्कल बैंक जमानत पेश गनर् आएकोले मान्यता िदन िमल्ने वा
निमल्ने िद्धिवधा भई िडिभजन सडक कायार्लय नं. १ चिरकोट¸ दोलखाको प. सं. ०७०/७१ च.नं. १५२० िमित
२०७१/२/२९ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
दरभाउपऽको जमानत रकम नगद वा वािणज्य बैंकबाट पचहत्तर िदनको मान्य अविध रहने गरी जारी भएको

बैंक जमानत िशलबन्दी दरभाउपऽ साथ पेश गनुर् पनेर् ूावधान भएकोमा उक्त बैंक जमानतको ˆयाक्स संलग्न
गरी पेश गरे को दे िखन्छ । दरभाउपऽ जमानतको सक्कलै िशलबन्दी दरभाउपऽ पेश गनुर् पनेर् समयाविध िभऽै
पेश गरे कोलाई मान्नु उपयुक्त हुने ।
११३. िवषय:– BOQ ःक्यान गरी Bid गरे कोलाई मान्यता िदने निदने सम्बन्धमा – आन्तिरक राजश्व कायार्लय
धरान¸ सुनसरी ।
समःया :
सूचनामा उल्लेिखत ूकृ या वमोिजम BOQ फारममा दररे ट नबुझाई BOQ फारममा दररे ट भरी सोही
कागजलाई ःक्यान गरी ई िविडङ्ग गरे कोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने । १५ पानाको दररे ट उल्लेख
गनेर् फारम मध्ये एक पाना माऽ पढ्न सिकने अन्य पढ्न नसिकने अःपष्ट भएको हुँदा कम्प्युटरको िःबनमा

पढ्न सिकएकोमा Hard Copy संग िभडाई एिकन गनर् सिकने वा नसिकने । १५ पाना मध्ये केहीमा अंक र
अक्षरमा लेखेको केहीमा अंक माऽ लेिखएकोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने भिन आन्तिरक राजश्व
कायार्लय धरान¸ सुनसरीको प. सं. ०७०/७१ च.नं. ८०४६ िमित २०७१/२/२८ को पऽबाट माग भएको राय
सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽदाता आफैले खिरद गरे को BOQ फारममा भरी ःक्यान गरी Bid गरे कोलाई केरमेट गनर् नसिकने हुँदा
मान्यता िदन सिकने । Hard Copy र िःबनमा उल्लेिखत अंक िभडाई एक आपसमा फरक परे को नपरे को
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एिकन गनर् सिकने तथा िवद्युितय माध्यमद्धारा पेश हुन आएको बोलकबोल अंक ःपष्ट उल्लेख भएकाको हकमा
अक्षरमा नलेिखएको कारणले माऽ ूितःपधार्मा बिञ्चत गराउन उपयुक्त नहुने ।

११४. कायार्लय :- खाद्य ूिविध तथा गुण िनयन्ऽण िवभाग ।
िवषय :– दईु ठाउमा िडःकाउण्ट उल्लेख भएको सम्बन्धमा ।
समःया :
BoQ फारममा ूत्येक आइटमको कवोल अंकमा २६ ूितशत छुट िदने भनी उल्लेख गरको साथै बोलपऽ साथ
िडःकाउण्ट पऽ पेश गरी " We offer 26% discount on our total bid price. This discount will
be valid only for the total contract price at the time of biding. दईु ठाउमा िडःकाउण्ट

उल्लेख गरे कोले िद्धिवधा भई खाद्य ूिविध तथा गुण िनयन्ऽण िवभागको प. सं. ०७०/७१ च.नं. ३१२७ िमित
२०७१/३/१ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽदाताले BoQ फारममा ूत्येक आइटमको कवोल अंकमा २६ ूितशत छुट िदने र छुट्टै िडःकाउण्ट
लेटरमा TotalBid Price मा २६ ूितशत छुट िदने भिन उल्लेख भएको छुट िदने कुरा एक पटक माऽ िदएको
छुटलाई संकेत गरे को दे िखन्छ ।
११५. कायार्लय :- अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोग ।
िवषय :– Variation आदे श सम्बन्धमा ।
समःया :
१.

भेिरएसनको आदे श भए पश्चायत िविवध सामान्य कारण दे खाई भेिरएसनको आधारमा सम्झौताको
समायाविध थप गनर् िमल्छ वा िमल्दै न ।

२.

Total Bid Amount भन्नाले भेिरएसन आदे शबाट थपघट गिरएको कायर् समेतको कुल लागतलाई
जनाउछ या सूरु ठे क्काको बोल अंक माऽ जनाउने हो ।

३.

ठे क्का सम्झौता गदार् Total Bid Amount मा २९ ूितशत छुट िदने ूावधान भएकोमा सोही◌े
सम्झौताको भेिरएसन आदे शबाट हुने कायर्ममा लागू हुन्छ वा हुदैन ।

४.

रिनङ्ग िवलमा मूल्य बृिद्ध समायोजन गरी भूक्तानी गदार् पेँकी रकम कट्टा गरी मूल्यबृिद्ध समायोजन
हुनु पनेर् हो वा होइन ।

अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोगको

प. सं. ू. म. ०७०/७१ च.नं. ४२०५ िमित २०७१/३/२ को

पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजम लेखी पठाउने:–
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राय :
१. सम्झौताको म्याद थप ऐनको दफा ५६ बमोिजम हुने हुदा सामान्य अवःथामा म्याद थप गनुर् सिकने
दे िखदै न । सावर्जिनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ११८(५) अनुसार भेिरएसनको कारणले म्याद
थप गनुर् पनेर् हो भने कित समय थप्ने हो भेिरएसनको आदे शको िनणर्य हुँदा एिकन हुनुपनेर् दे िखन्छ ।
२. बोलपऽ परीक्षणबाट कायम हुन आएको रकम नै Total Bid Price हो ।
३. भेिरएसन आदे श वमोिजमको कायर् आपसी बातार् द्धारा िनधार्रण हुने भएकोले छुट माग्नु र िदनुको कुनै
औिचत्य नहुने ।
४. मूल्य बृिद्ध समायोजन सिहत भूक्तानी गदार् पेँकी रकम कट्टा गरी मूल्यबृिद्ध समायोजन हुने वा नहुने
सम्वन्धमा Contract Document मा उल्लेख भए वमोिजम हुने । यद्यपी Contract Document मा
उल्लेख नभएकोमा PPMO को SBD को GCC को Clausee no. 45.1 बमोिजम हुने ।
११६. कायार्लय :- रािष्टर्य बािणज्य बैंक िलिमटे ड केन्िीय कायार्लय ।
िवषय :– बासलात र िववरण पेश नभएको सम्बन्धमा ।
समःया :
न्यून कबोल अंक भएको बोलपऽदाताले बोलपऽ कागजातमा उल्लेख भए अनुसार िवगत तीन आ. व. को लेखा
परीक्षण गिरएको वासलात तथा नाफा नोक्सानको िववरण माग भए अनुसार बोलपऽसाथ पेश नगरे को ।
बोलपऽ मूल्यांकनको बममा िनज संग सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोिजम
उक्त कागजात माग गरी मूल्यांकन गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा रािष्टर्य बािणज्य बैंक िलिमटे ड केन्िीय
कायार्लयको च. नं. २३०४ िमित २०७१/२/२७ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी
पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २३ को उपदफा (४) बमोिजम बोलपऽ कागजातको पूणत
र् ाको
परीक्षणको लािग पेश हुन आएको कागजातको सम्वन्धमा आबँयक जानकारी माग गनर् सिकने । तर¸
सावर्जिनक िनकायले तोकेको योग्यताको आधार आिथर्क र िवत्तीय क्षमताको लािग िवगत तीन आ. व. को

लेखा परीक्षण गिरएको वासलात माग गरे कोमा बोलपऽसाथ पेश नै नगरे कोलाई मूल्यांकनको बममा माग
गरी समावेश गनर् उपयुक्त नहुने ।

११७. कायार्लय :- भेरी बबई डाईभसर्न बहुउद्दे ँयीय आयोजना वीरे न्िनगर सुखत
ेर् ।
िवषय :– िवदे शी संःथाले कालोसूचीमा राखेका परामशर् दाता सम्बन्धमा ।
समःया :
अन्तरार्िष्टर्य दातृ संःथा (International Funding Agency) जःतै िवश्व बैंक¸ एिशयाली िवकास बैंक
आिदले कालो सूचीमा राखेको परामशर्दाताहरुलाई EOI को मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा निमल्ने
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सम्वन्धमा भेरी बबई डाईभसर्न बहुउद्दे ँयीय आयोजना वीरे न्िनगर सुखत
ेर् को प. स. ०७०/७१ च. नं. १६३

िमित २०७१/३/४ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :

िवश्व बैंक र एिशयाली िवकास बैंकको नेपाल पिन सदःय राष्टर् भएको हुँदा यी िनकायबाट कालो सूचीमा रहे को

बोलपऽदाता¸ ूःताबदाता¸ आपूितर्कतार्¸ सेवाूदायक¸ िनमार्ण व्यवसायी वा अन्य व्यिक्त¸ फमर्¸ संःथा वा
कम्पनीसंग खिरद कारोवार गनर् उपयुक्त नहुने ।
११८. कायार्लय :- सडक िवभाग¸ सम्पित्त व्यवःथापन¸ ठे क्का व्यवःथापन तथा गुणःतर िनयन्ऽण आयोजना।
िवषय :– सवोर्च्चमा िवचारािधन मुद्धा सम्बन्धमा ।
समःया :
टे ण्डर सूचना ूकाशन भए पश्चायत PPMO को Web-site मा Update गिरए अनुसारको Bid Document
पिरमाजर्न गरीएको सूचना ूकािशत भएकोमा "Bidding is open to all eligible Nepalese and
foreign bidders" भनी नेपाली तथा िवदे शी दब
ु ै िनमार्ण व्यवसयीहरुको लािग बोलपऽ आव्हान गनर् सिकने

ूावधान िवरुद्ध सम्मािनत सवोर्च्च आदालतमा परे को िरट िनवेदनको सन्दभर्मा २०७१/२/२९ गतेको आदे शमा
“अन्तिरम आदे श जारी गनुर् पनेर् वा नपनेर् भिन िनंकषर्मा पुग्न िवपक्षीहरु समेतलाई रािख छलफल गनर्

उपयुक्त दे िखएकोले िमित २०७१/३/८ मा छलफल हुने पेशी तारे ख तोकी सोके जानकारी िवपक्षीलाई िदनु ।
साथै

सो

अविध

सम्मको

लािग

िवपक्षी

सावर्जिनक

खिरद

अनुगमन

कायार्लयको

Web-site

www.ppmo.gov.np मा ूकािशत Invitation for Bids तथा सो सम्वन्धमा भए गिरएका कायर्हरु
तत्काल कायर्न्वयन नगनर् नगराउनु” भनी आदे श जारी गरे को हुँदा पुरानो िवड डकुमेन्ट अनुसार कायर् गनेर् वा

संशोिधत िवड डकुमेन्ट बमोिजम कायर् गनेर् िनदेर् शनको लािग सडक िवभाग¸ सम्पित्त व्यवःथापन¸ ठे क्का
व्यवःथापन तथा गुणःतर िनयन्ऽण आयोजना प. स. ०७०/७१ च. नं. ६३७ िमित २०७१/३/५ को पऽबाट
माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
PPMO को Web-site मा Update गिरए अनुसारको Bid Document को िवषयलाई िलएर सम्मािनत
अदालतमा

िवषय

ूवेश

गरे को

र

सावर्जिनक

खिरद

अनुगमन

कायार्लयको

Web-site

www.ppmo.gov.np मा ूकािशत Invitation for Bids तथा सो सम्वन्धमा भए गिरएका कायर्हरु
तत्काल कायर्न्वयन नगनर् नगराउनु” भनी आदे श जारी गरे को । PPMO ःवयं िवपक्षी रहे को तथा उक्त िवषय
अदालतमा िवचराधीन रहे कोमा राय परामशर् िदन निमल्ने ।
११९. कायार्लय :- रे ड फरे ष्टर्ी तथा जलबायु पिरवतर्न एकाई बबरमहल काठमाण्डौ ।
िवषय :– आिथर्क ूःताव मूल्यांकन सम्बन्धमा ।
समःया :
ूःताव माग गदार् ईष्टमेट अंक समेत उल्लेख गरी िनश्चत बजेट िविध अपनाइएको । सावर्जिनक खिरद ऐन¸
२०६३ को दफा ३५ उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजम आिथर्क ूःताव मूल्यांकन हुनु पनेर्मा ूःताव
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सम्वन्धी कागजातमा अन्यथा भएकोले मूल्यांकन गनर् समःया परे को भिन रे ड फरे ष्टर्ी तथा जलबायु पिरवतर्न
एकाई बबरमहल काठमाण्डौको प. स. ०७०/७१ च. नं. ३८३ िमित २०७१/३/५ को पऽबाट माग भएकोमा
दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
ईष्टमेट अंक समेत उल्लेख गरी िनश्चत बजेट िविध अपनाइएको र मूल्यांकनका आधार QCBS भिन ूःताव
माग गरे को दे िखन्छ । यसरी ूःताव माग गदार् नै ूकृ या िमलेको नदे िखएको हुँदा गलत ूकृ यामा राय िदन
उपयुक्त नहुने ।

१२०. कायार्लय :- पोखरा उप––महानगरपािलका कायार्लय ।
िवषय :– बोलपऽ मूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।
समःया :
एउटा माऽ बोलपऽ दतार् हुन आएको । बोलपऽको अध्यायन गदार् िनम्नानुसार दे िखएको भिन मूल्यांकनबाट

दे िखएको िववरण सिहत बोलपऽ ःवीकृ त गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा पोखरा उप––महानगरपािलका
कायार्लयको प. सं. ०७०/७१ च. नं. ३२७९८ िमित २०७१/३/१० को पऽबाट माग भएकोमा दे हाय वमोिजमको

राय लेखी पठाउने:–
राय :
एउटा माऽ बोलपऽ दतार् हुन आएको सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २६ को उपदफा (२)
बमोिजम हुने र बोलपऽ कागजातमा तोिकएको मूल्यांकानको आधार बमोिजम बोलपऽ मूल्यांकन गरी
ःवीकृ त गनेर् वा नगनेर् सम्विन्धत सावर्जिनक िनकाय ःवयले िनणर्य गनुर् पनेर् ।

१२१. कायार्लय :- शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय बैतडी ।
िवषय :– तोिकएको ढाँचमा बोलपऽ कागजात पेश नभएको सम्बन्धमा ।
समःया :
बोलपऽ जमानत कायार्लयबाट तोिकएको ढाँचमा पेश नभएकोले मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने भिन शहरी
िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग िडिभजन कायार्लय बैतडीको प. सं. ०७०/७१ च. नं. ७३९ िमित
२०७१/३/११ को पऽबाट माग भएकोमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ४५ को खण्ड (ख) मा बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा बोलपऽ
जमानतको ढाँचा समावेश गनुर् पनेर् कानूनी ूावधान रहे को हुँदा सावर्जिनक िनकायले तोिकिदएको ढाँचा
अनुसार पेश नभएको बोलपऽ जमानतलाई मान्यता िदन निमल्ने ।
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१२२. कायार्लय :- – नेपाली सेना ूबन्धरथी िवभाग (खाद्य र पिरबहन) जंगी अड्डा ।
िवषय :– दानाघाँस आपूितर्को ठे क्का सम्बन्धमा ।
समःया :
दानाघाँस आपूितर्को ठे क्का बन्दोबःतको लािग सूचनामा दानाघाँस/राशन आपूितर् गनेर् इजाजत (अनुमित)
िलएको ूमाणपऽको ूितिलिप पेश गनुप
र् नेर् ूावधान रहे कोमा एक बोलपऽदाताले बािणज्य कायार्लयको
ूाईभेट फमर् दतार् ूमाणपऽ पेश गरे को । उक्त ूमाणपऽमा कारोवार गनेर् िचजबःतुहरु चामल¸ दाल¸ तेल¸
ध्यू¸ मसला¸ आलु¸ तरकारी र तयारी मासुको खिरद िविब तथा सप्लायसर् उल्लेख गरे को र सोही
ूमाणपऽको नोटमा “यस ूमाण पऽको उदे ँय कायार्न्वयनको लािग अनुमित िलनु पनेर्मा सो िलई कायर् गनुर्
पनेर्छ¸ बािणज्य दतार्लाई फमर्को उदे ँय कायर्न्वयन गनेर् इजाजत ूदान गिरएको मािनने छै न” भनी उल्लेख
भएको र उक्त फमर्ले उदे ँय कायर्न्वयनको लािग छुट्टै अनुमित पऽ िलएको नदे िखदा मान्यता िदन िमल्ने वा
निमल्ने िद्धिवधा भई नेपाली सेना ूबन्धरथी िवभाग (खाद्य र पिरबहन) जगी अड्डा को प. स.
२३३७/फु.रा.क./१५/०७०/७१/९२ िमित २०७१/३/१० को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय
लेखी पठाउने:–
राय :
दानाघाँस/राशन आपूितर् गनेर् उदे ँय राखी दतार् भएको फमर्¸ संःथा वा कम्पिनले◌े सावर्जिनक खिरद
िनयमावली २०६४ को िनयम ४० को उपिनयम (२) को खण्ड (ख) बमोिजम व्यवसायी दतार्को ईजाजतपऽ
ूाप्त गरे का फमर्¸ संःथा वा कम्पनीको ूमाणपऽको ूितिलिप पेश गनुर् पनेर् भिन सूचनामा उल्लेख भए
बमोिजम इजाजत ूाप्त नगरे का सँग कारोवार गनर् उपयुक्त नहुने ।
१२३. कायार्लय :- पूवर् क्षेऽीय ूहरी कायार्लय रानी िवराटनगर ।
िवषय :– Authorization Letter सम्बन्धमा ।
समःया :
सावर्जिनक िनकायले आव्हान गरे को दरभाउपऽमा सोही सूचना बमोिजम बोलपऽ पेश गनर्¸ बातार् गनर् तथा
संझौतामा हःताक्षर समेत गनेर् गरी एउटै उत्पादक कम्पनीले दईु िभन्ना िभन्नै सप्लायसर्लाई
Authorization Letter िदएकोमा ःवीकार गनर् िमल्ने वा निमल्ने िद्धिवधा भई पूवर् क्षेऽीय ूहरी कायार्लय

रानी िवराटनगरको प.सं. १–०३–२२

(०७०/७१) च. नं. ४०४ िमित २०७१/३१ को पऽबाट माग भएको रायमा

दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽदाता ःवयंले उत्पादन नगनेर् सामानको लिग उत्पादकले सामान आपूितर् गनेर् एकलौटी अिधकार
आफूलाई िदएको ूमािणत हुनुपनेर् व्यवःथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम २५ को

उपिनयम (३) मा भए वमोिजम नदे िखएकोले दईु िभन्ना िभन्नै सप्लायसर्लाई Authorization Letter

िदएकोमा ःवीकार गनर् निमल्ने ।
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१२४. कायार्लय :- संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय ।
िवषय :– आशय पऽ जारी भै सकेपछी परे को उजुरी सम्बन्धमा ।
समःया :
मूल्यांकन सिमितको िसफािरस बमोिजमको बोलपऽदाताको ूःताव ःवीकार गनेर् आसयको सूचना जारी
भएकोमा परे को उजूरीको िवषयमा मूल्यांकन सिमितले गरे का मूल्यांकनका आधारहरु सारभूत रुपमा
ूभावमाहीको िवषय हो वा होइन भिन संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालयको प. सं. ०७०/७१ च.
नं. ३०१ िमित २०७१/३/१० को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
मूल्यांकन सिमितबाट िसफािरस गिरएका ूःतावहरु ःवीकृ त गनेर् आसयको सूचना ूकाशन समेत भई

सकेको दे िखदा सो िवषयमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को पिरच्छे द ६ बमोिजम कारबाही अगािड बढाउन
पनेर् र िववाद िसजर्ना भएको िवषयमा सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा (२) बमोिजम िववाद समाधान गनेर्
गरी राय िदन निमल्ने ।
१२५. कायार्लय :- िचिकत्सा िवज्ञान ूितष्ठान¸ वीर अःपताल ।
िवषय :– बातार् गरी लागत अनुमानको अंकमा खिरद गनर् िमल्ने वा निमल्ने सम्बन्धमा ।
समःया :
अःपतालको C-arm Machine खिरदको लािग िनकािलएको बोलपऽ मूल्यांकनको बममा Technical
Specification पूरा गनेर् एक माऽ बोलपऽ भएको र उक्त बोलपऽदाताको कवोल अंक लागत अनुमान भन्दा
बढी भएको हुँदा िनज संग बातार् गरी लागत अनुमानको अंकमा खिरद गनर् िमल्ने वा निमल्ने आसयको राय

माग गरी िचिकत्सा िवज्ञान ूितष्ठान¸ वीर अःपतालको च. नं. ३२८९ िमित २०७१/३/१९ को पऽबाट माग
भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
मालसामन खिरदको हकमा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ तथा िनयमावली¸ २०६४ मा बोल अंक उल्लेख
गरी पेश भएको बोलपऽ मूल्यांकनको बममा लागत अनुमान भन्दा बढी दे िखएकोलाई बातार् गरी खिरद गनेर्
ूावधान नभएको ।

१२६. कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय पवर्त ।
िवषय :– आंिशक Item माऽ खुल्ने बोलपऽदाताको सम्बन्धमा ।
समःया :
E-Bidding document मा बोलपऽदाताले पेश गरे को बोलपऽका document मा केही आइटम हरु खुल्न
नसकेकोले यःतो आंिशक Item माऽ खुल्ने बोलपऽलाई बोलपऽ मूल्यांकनमा समावेश गनर् िमल्ने वा
निमल्ने सम्वन्धमा िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय पवर्त कुँमाको प.सं. ०७०/७१ च. नं. १९६६ िमित
२०७१/३/२३ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
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राय :
PDF documents Corrupt भएको कारणले खुल्न नसकेको ूाप्त पऽ बाट नै जानकारी हुन आएको । तर

Corrupt के कारणले भएको खुलाईएको छै न । यस सम्वन्धमा वोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख भए
वमोिजम वा Dollidar को System मा उल्लेख गिरएको शतर् वमोिजम गनुर् उपयुक्त हुने ।

१२७. कायार्लय :- नेपाल ूशासिनक ूितष्ठान¸ जावलाखेल ।
िवषय :– मौजुदा सूची सम्बन्धमा ।
समःया :
मालसामान वा सेवा खिरद गनर् मौजुदा सूचीको कुनै िशषर्कमा एकमाऽ संःथा सूिचकृ त भएको अवःथामा
कसरी खिरद गनर् सिकन्छ । यस सम्वन्धमा नेपाल ूशासिनक ूितष्ठान¸ जावलाखेलको प.सं. ०७०/७१ च.
नं. ९३२ िमित २०७१/३/१९ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम (४) सावर्जिनक िनकायले पच्चीस हजार
रुपैया“ भन्दा बढी रकमको सोझै खिरद गदार् मौजुदा सूचीमा रहे का कम्तीमा तीनवटा आपूितर्कतार्¸ िनमार्ण
व्यवसायी¸ परामशर्दाता वा सेवाूदायकबाट िलिखतरुपमा दरभाउपऽ वा ूःताव माग गरी खिरद गनुर् पनेर्
ूावधानभएको हुँदा कुनै िशषर्कमा एकमाऽ संःथा सूिचकृ त भएको अवःथामा सुिचकृ त नभएको संःथाहरुलाई

समेत ूितःपधार् गराई खिरद गनर् सिकने ।
१२८. कायार्लय :- राष्टर्पितको कायार्लय ।

िवषय :– Technical Proposal को सम्बन्धमा ।
समःया :
PPMO को Web site मा रहे को Pre-Qualification र Post-Qualification Document अध्ययन गदार्
एकै िकिसमको नभएको । Pre-Qualification वा Post-Qualification मध्ये जुन ूकृ याबाट खिरद

गिरएता पिन Bidder सँग मािगने Technical Proposal को ढाँचा एकै हुनुपनेर्मा फरक दे िखयो र िवदे शी
बोलपऽदाताले भाग िलई राष्टर्पित भवन पिरसरिभऽ कायर् गनर् सक्ने अवःथामा सुरक्षा संवेदनशीलता मा

असर पुग्ने हुनाले सो सम्वन्धमा समेत राष्टर्पितको कायार्लयको प. सं. ०७०/७१ च. नं. १३२९ िमित
२०७१/३/२३ को पऽबाट माग भएकोमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–

राय :
Pre-Qualification बोलपऽ पेश गनर् योग्य बोलपऽदाता छनौट गनेर् ूकृ या हो भने Post-Qualification
Compete tendering process भएको हुँदा Technical Proposal एकै िकिसमको नहुन सक्ने ।
राष्टर्पित भवन पिरसरिभऽ सुरक्षा बन्दोबःतको िवषयमा यस कायार्लयले राय िदन उपयुक्त नहुने ।
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१२९. कायार्लय :- कलैया नगरपािलका ।
िवषय :– बोलपऽ िफतार् सम्बन्धमा ।
समःया :
िवद्युितय माध्यमबाट दतार् भएको बोलपऽ िफतार् िलन वा संशोधन गनर् पाउने समायाविध िभऽै हाडर् कपी माफर्त
िशलबन्दी िनवेदन िदई बोलपऽ िफतार् माग गरे कोमा मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा िद्धिवधा भई
कलैया नगरपािलका कायार्लयको ˆयाक्स माफर्त माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा िवद्युितय माध्यमबाट दतार् हुन आएको बोलपऽ िवद्युितय माध्यमबाटै िफतार् वा
संशोधन गनुर् पनेर् भिन लेिखएको अवःथामा बाहे क सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १९ तथा

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५८ बमोिजम पेश हुन आएको िनवेदनको मान्यता िदनु

पनेर् ।

१३०. कायार्लय :- भैरहवा भन्सार कायार्लय ।
िवषय :– िललाम िविब सम्बन्धमा ।
समःया :
चोरी िनकासी / पैठारी का सामान िललाम िबिबको लािग िशलबन्दी बोलपऽ आव्हान गिरएकोमा पेश हुन

आएको बोलपऽमा बोलपऽदाताको दःतखत नभएकोलाई मान्यता िदन िमल्ने वा निमल्ने सम्वन्धमा भैरहवा

भन्सार कायार्लयको प.सं. ०७०/७१ च. नं. १११०२ िमित २०७१/३/१३ को पऽबाट माग भएको राय सम्वन्धमा
दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
िललाम िविब सम्वन्धी िवषयहरु सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २ को खण्ड (क)¸ (ग)¸ (घ)¸ र
(च) को पिरभाषा आकषर्ण हुने नदे िखएको हुँदा राय िदइरहनु नपनेर् । यस सम्वन्धमा अन्य ूचिलत नेपाल
कानून र तहाँबाट ःवीकृ त िललाम िविब सम्वन्धी कागजात अनुसार िनणर्य िलन उपयुक्त हुने ।
१३१. कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय चौतरा िसन्धुपाल्चोक ।
िवषय :– BOQ को गलत Upload सम्बन्धमा ।
समःया :
सावर्जिनक िनकायले िवद्युितय माध्यमबाट बोलपऽ सम्वन्धी कागजात अपलोड गदार् भुलवस एउटा ठे क्का नं.
को BOQ अकोर् ठे क्का नं. मा एक आपसमा बदली भएको सोही बमोिजम िवद्युितय माध्यमबाट पेश हुन

आएको बोलपऽ Hard Copy बाट पेश हुन आएको भन्दा न्यून मूल्यांिकत बोलपऽ नभएको अवःथा छ ।
यसरी भुलबस BOQ बदली भएको कारणले माऽ ठे क्का रद्द गनर् पनेर् वा नपनेर् सम्वन्धमा िजल्ला िवकास

सिमितको कायार्लय चौतरा िसन्धुपाल्चोकको प. सं. ०७०/७१ च. नं. २०८८ (क) िमित २०७१/३/२२ को
पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
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राय :
सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा समावेश गनुर् पनेर् िवल अफ क्विन्टटीज नै गलत रुपमा
समावेश गरी अपलोड भएकोमा यस कायार्लयको गम्भीर ध्यानाकषर्ण भएको छ । यसरी गलत कागजात
ूयोग गिरएको बोलपऽ कारबाहीलाई कानून सम्मत भएको मान्न निमल्ने ।
१३२. कायार्लय :- िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय भिपुर झापा ।
िवषय :– अिमम पेँकी जमानत िकतेर् जालसाजी सम्बन्धमा ।
समःया :
िनमार्ण कायर् सम्पन्न गनर् िविधवत रुपमा सम्झौता सम्पन्न भई सके पिछ तोिकएको समयमा िनमार्ण कायर्
शुरु नगरे को र िनमार्ण व्यवसायीले मोिवलाईजेशन पेिँकको लािग पेश गरे को बैंक जमानत बैंक सँग
अिधकािरकता माग गदार् उक्त बैंक जमानत जारी नगरे को जानकारी ूाप्त भएकोले तोिकएको समयमा काम
शुरु नगनेर् तथा सरकारी छाप कागजात कीतेर् गनर् नहुने भनी ऐन िनयममा व्यवःथा भएको तर त्यःतो गरे मा
के गनेर् भन्ने ब्यवःथा नदे िखएको कारण िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय भिपुर झापाको प. सं. ०७०/७१
च. नं. ३६४३ (क) िमित २०७१/३/१५ को पऽबाट माग भएको रायमा दे हाय वमोिजमको राय लेखी पठाउने:–
राय :
अिमम पेँकी जमानत िकतेर् गरी जालसाजी गरे मा ूचिलत कानूनले हुने सजायको अितिरक्त सावर्जिनक

खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६३ उपदफा (१) को खण्ड (क) वमोिजम कायर् गरे को मािनने हुँदा सावर्जिनक

िनयमावली २०६४ को िनयम १४१ वमोिजम कालो सूचीमा राख्ने कारबाही ूकृ या अगािड बढाउनु उपयुक्त
हुने ।
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अनुसच
ू ी ४
आ.व. २०७०/७१ मा ूदान गिरएको राय परामशर्को िववरण
िस.नं.

राय परामशर्को

जम्मा राय

क्षेऽ

परामशर्को संख्या

राय परामशर् उपलब्ध गराइर् एको मुख्य मुख्य िवषयहरु
क) Specific Work Experience को मान्यता सम्बन्धमा
ख) Power of Attorney को सम्बन्धमा
ग) VAT थप सम्बन्धमा
घ) रद्द भएको बोलपऽको Criteria हे रफेर गरी पुन: बोलपऽ माग्न िमल्ने वा निमल्ने
सम्बन्धमा
ङ) Advance Payment को लािग Counter Guarentee राख्ने सम्बन्धमा

िनमार्ण कायर्
१

सम्बन्धी राय

च) कायर् सम्पादन जमानत सम्बन्धमा
३७

छ) सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवःथापन गनेर्
ज) िनमार्ण ःथलको व्यवःथा सम्बन्धमा

परामशर्हरु

झ) १५ ूितशत भन्दा बढीको मूल्य समायोजन (Variation) सम्बन्धमा
ञ) बोलपऽ ःवीकृ ित सम्बन्धी

ट) ज्याला दर रे ट िनधार्रण सम्बन्धी
ठ) Mobilization पेँकीको Counter Gurantee सम्बन्धी
ड) क्षितपूितर् सम्बन्धी
ढ) Insurance सम्बन्धी आिद
क) Package Tendering सम्बन्धमा
२

मालसामान खिरद
सम्बन्धी

३०

ख) बैंक जमानत सम्बन्धमा

ग) छोटो ूिबयाबाट िचनी खिरद गनेर् सम्बन्धमा
घ) नमूना पेश गनेर् सम्बन्धमा
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कैिफयत

िस.नं.

राय परामशर्को

जम्मा राय

क्षेऽ

परामशर्को संख्या

राय परामशर् उपलब्ध गराइर् एको मुख्य मुख्य िवषयहरु
ङ) सवारी साधन खिरद सम्बन्धमा

च) राशन खिरद सम्बन्धमा

छ) िनधार्िरत गुणःतर अनुसार उच्चःतिरय उपचार सामािम उत्पादन गनेर् िनमार्ता बाट
सूची तयार गरी पऽाचार माफर्त दरभाउ माग गरी खिरद गनर् सिकने/नसिकने
ज) सम्झौता गिरसकेपछी मूल्य समायोजन गनर् पाउने वा नपाउने
झ) सामान खिरद सम्बन्धी ूिततपऽ खोल्न ःवीकृ ती िदने बारे
क) EOI बाट छनौट भएका संग पुन: ूािविधक र आिथर्क ूःताव माग्ने सम्बन्धमा

ख) Tax Clearance सम्बन्धमा
ग) िमलेमतो सम्बन्धमा

घ) मु.अ.कर लगायतका कर सम्बन्धमा

परामशर् सेवा
३

खिरद संग

८

सम्बिन्धत

ङ) Adherence to Code of Ethics Anti Curruption Policy Paper पेश नगरे को
सम्बन्धमा
च) करार भए पछी करहरु पिरवतर्न भएमा के गनेर् शतर् सम्बन्धमा
छ) संःथाको छाप सम्बन्धमा
ज) ADB र World Bank बाट कालोसूचीमा रािखएकोलाइर् छनौट गनर् िमल्ने वा
निमल्ने सम्बन्धमा
क) कर िववरण पेश गनेर् म्याद थप भएको पऽको आधारमा माहयताको आधारमा पुरा
हुने/नहुने

४

अन्य िविवध

५७

ख) घर भाडा भुक्तानी सम्बन्धमा
ग) दोॐो पटक पून: बोलपऽ आव्हान गनर् सूचना ूकािशत गनेर् म्याद सम्बन्धमा
दिु वधा भएको

घ) अङ्कमा उल्लेिखत दर लाइर् मान्यता िदन िमल्ने/निमल्ने
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कैिफयत

िस.नं.

राय परामशर्को

जम्मा राय

क्षेऽ

परामशर्को संख्या

राय परामशर् उपलब्ध गराइर् एको मुख्य मुख्य िवषयहरु
ङ) Short Listing गनेर् सम्बन्धमा ःथानीय Agent को व्यवःथाको बारे

च) िशलबन्दी दरभाउ पऽ माग गिरएकोमा एक माऽ पेश भइर् खोिलएको अवःथामा
खिरद ूिबया अगाडी बढाउन िमल्ने वा निमल्ने
छ) Standing List सम्बन्धमा
ज) भवन भाडामा िलने सम्बन्धमा
झ) Credit Line Certificate सम्बन्धमा
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कैिफयत

अनुसच
ू ी ५
कालो सूची सम्बन्धी:
िस.नं
.
१

२

िनणर्य िमित
२०७०/०४/०९

२०७०/०५/०४

कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने सावर्जिनक िनकाय
ौी सशस्तर् ूहरी वल िसमा सुरक्षा कायार्लय¸ लामोसाँगु¸

२०७०/०५/११

ठे गाना

अविध
एक बषर्

िसन्धुपाल्चोक

ौी दग
ु ार् दे वी इन्टरूाइजेज एण्ड सप्लायसर्¸

मन्थली–४¸रामेछाप।

ौीशहरी िवकास मन्ऽालय

ौी दलचोकी िनमार्ण सेवा¸

एक बषर्

शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िवभाग

लेले–८¸लिलतपुर।

ौी िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ रौतहट¸ गौर

ौी गोरखा ःकाई क्यानयोन जे.भी

िडिभजन कायार्लय रुपन्दे ही भैरहवा।

३

कालो सूचीमा रािखएको फमर्/कम्पनीको नाम¸

एक बषर्

िमनभवन¸ काठमाडौं।
४

२०७०/०६/०४

ौी नेपाल नागिरक उड्डयन ूािधकरण¸ एरोसम अपरे शन

ौीझरनाकन्ःशक्शन¸काठमाण्डौ–७¸चाविहल

एक बषर्

िनदेर् शनालय¸ बबरमहल¸ काठमाण्डौ।
५

२०७०/०६/६

ौी हे टौडा िसमेन्ट उद्योग िलिमटे ड¸ हे टौडौं।

M/S Shib Engineering & Suppliers¸
जनकपुर।

एक बषर्

६

२०७०/०६/१४

ौी िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ पसार्।

ौी िव.िट/ौेष्ठ िसिभल/यु.यस./समा/िजयाजे.भी.¸

एक बषर्

िवरगंज।
७

२०७०/०६/२३

ौी िनवार्चन आयोग¸ नेपाल।

ौी िसनिजर् कम्युिनकेशन ूा.िल.

एक बषर्

गोठाटार–८¸ काठमाडौं।
८

२०७०/०७/८

ौी शहरी िवकास ितथा भवन िनमार्ण िवभाग¸

ौी लम्जुङ्ग काली कन्ःशक्सन

िडिभजन कायार्लय¸ काःकी¸ पोखरा।

ूा.िल.¸भरतपुरन.पा.–११¸ िचतवन।

एक बषर्

मुख्य व्यिक्त: िवंणु ूसाद ितिमल्सीना।
९

२०७०/७/१०

ौी नेपाली सेना

ौी सुपरःटार िनमार्ण एण्ड अडर् र सप्लायसर्
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एक बषर्

िस.नं
.

िनणर्य िमित

कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने सावर्जिनक िनकाय

२०७०/८/६

ठे गाना

ूबन्ध रथीको कायार्लय

मान्मा–५¸ कािलकोट।

ौी अञ्चल ूहरी कायार्लय मेची¸ भिपुर।

१.ौी मिचन्ि िनमार्ण सेवा¸ म्याङलुङ–१¸ते॑थुम।

जङ्गीअड्डा¸ काठमाडौं।

१०

कालो सूचीमा रािखएको फमर्/कम्पनीको नाम¸

अविध

एक बषर्

२.ौी िशवाकोटी शे डसर्¸ अनारमणी–३¸झापा।
११

२०७०/८/६

ौी अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोग¸ टं गाल¸

ौी जयगणेश िनमार्ण सेवा¸ डोटी।

एक बषर्

ौी कोहलपुर नगर िवकास सिमित¸ योजना कायार्लय

ौी िस. के. िनमार्ण सेवा मगरागाडी –९¸बिदर् या।

एक बषर्

ौी नेपाल खाद्य संःथान

ौी िदवा िनमार्ण सेवा ूा.िल.¸ सातदोबाटो¸

तीन बषर्

ूधान कायार्लय¸ भिकाली¸ काठमाडौं।

लिलतपुर¸

ौी िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ िवराटनगर¸

ौी िडिम िनमार्ण सेवा¸ इनरुवा–३¸ सुनसरी।

तीन बषर्

काठमाडौं।
१२

२०७०/८/२७

कोहलपुर¸ बाँके।
१३
१४

२०७०/९/७
२०७०/१०/२४

मोरङ।
१५

२०७०/१०/२४

ौी नेपाल वायुसेवा िनगम¸ काठमाडौं¸ नेपाल।

ौी मािनरा सप्लायसर्¸ कािलमाटी¸ काठमाडौं।

एक बषर्

१६

२०७०/१०/२४

१.ौी िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ िवराटनगर¸

ौी सान्स िवल्डसर्¸ बागदरबार¸ काठमाडौं–३३।

एक बषर्

ौी एन.एस. कन्ःशक्सन¸ जोरपाटी–७¸ काठमाडौं।

एक बषर्

ौी न्यू पुंपा िनमार्ण सेवा¸ नन्दे गडा–१¸ अक्षाम

एक बषर्

मोरङ
२.ौी िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ भिपुर¸
झापा।
१७

२०७०/११/१३

ौी वािणज्य तथा आपूितर् मन्ऽालय¸ िसंहदरबार¸
काठमाडौं।

१८

२०७०/१२/२०

ौी अिख्तयार दरु
ु पयोग अनुसन्धान आयोगमाफर्त ौी

सरःवतीमा. िव. जयगढ¸ बरदादे वी–१¸ अक्षाम
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िस.नं
.
१९

िनणर्य िमित
२०७१/१/३

कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने सावर्जिनक िनकाय
ौी िजल्ला ूािविधक कायार्ल्य¸ धनकुटा।

कालो सूचीमा रािखएको फमर्/कम्पनीको नाम¸
ठे गाना
ौी लोकिूय– एस. एन. िप. एस–िट.एन.जे.भी.¸

कलंकी¸ काठमाडौं।

२०

(क)

अविध
एक बषर्

ौीलोकिूय िनमाणर् सेवा¸ का.म.न.पा.–
१०¸ काठमाडौं¸ पाननं.:–
३०२२९७९३५¸आन्तिरक राजःव िवभाग
काठमाडौं १

२१

(ख)

ौीएस.एन.िप.एस. िनमार्ण सेवा¸ हे लौछा –
५¸भोजपुर¸ पाननं.
३००४६५३३२¸आन्तिरक राजःव
कायार्लय धरान।

२२

(ग)

ौीिट. एन. कन्ःशक्सन¸ ईटहरा–
१¸मोरङ्ग¸
पाननं.३०३७१०५३६¸आन्तिरक राजःव
कायार्लय िवराटनगर।

२३

२०७१/१/३

ौी िजल्ला ूािविधक कायार्ल्य¸ धनकुटा।

ौी धनकुटा िनमार्ण सेवा¸ध.न.पा. –१¸िहले¸
धनकुटा¸ पाननं:– ३०१६८५२८९¸आन्तिरक राजःव
कायार्लय धरान।

२४
२५

२०७१/१/३
२०७१/२/७

ौी नेपाल खाद्य संःथान¸ भिकालीप्लाजा¸ काठमाडौं।
ौी नागिरक उड्डयन ूािधकरण¸ िऽभुवन अन्तरािष्टर्य
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ौी बाबुराम कन्ःशक्सन सिभर्सेस¸ मैला–४¸
हुम्ला।

ौी इलेक्शोनट्स ूा.िल.

एक बषर्

िस.नं
.

िनणर्य िमित

कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाउने सावर्जिनक िनकाय

२०७१/२/११

ठे गाना

अविध

िवमानःथल नागिरक उड्डयन कायार्लय¸ गौचर¸

का.म.न.पा.–२¸ गौरीधारा¸ काठमाडौं।

ौी नागिरक उड्डयन ूािधकरण¸ िऽभुवन अन्तरािष्टर्य

ौी िब.एस.टे र् िडङ्ग¸ क.म.न.पा–१४¸ कलैकी¸

एक बषर्

ौी इिण्डयन ूोमेिसभ(इिण्डया) ूा.िल.¸

एक बषर्

काठमाडौं।
२६

कालो सूचीमा रािखएको फमर्/कम्पनीको नाम¸

िवमानःथल नागिरक उड्डयन कायार्लय¸ गौचर¸

काडमाडौं।

काठमाडौं।
२७
२८
२९

२०७१/२/१४
२०७१/२/१८
२०७१/३/२३

ौी दग्ु ध िवकास संःथान¸ लैनचौर¸ काठमाडौं।

नयाँिदल्ली¸ भारत।

ौी नेपाली सेना

ौी जोरपाटी अद्यौतेश्वर िससा तथा प्लाईउड शप

एक बषर्

सुन्दरीजल आसर्नल कायार्लय¸ सुन्दरीजल¸ काठमाडौं।

जोरपाटी–२¸ काठमाडौं।

ौी सशस्तर् ूहरी बल िऽयुगा गुल्म उदयपुर।

१.ौी दाहाल ौी सप्लायसर् एण्ड शडसर्¸ िऽ.न.पा। – एक बषर्
२
२.ौी राज सप्लायसर् िसरहा
३.ौी िशवम्सप्लायर्¸ बरमिझयो–६¸धनुषा।

३०

२०७१/३/२३

ौी िजल्ला वन कायार्लय¸ काठमाडौं

ौी िबबम खाद्य ःटोर काॅे।

एक बषर्

नोट: आिथर्क वषर् २०७०/७१ मा कालो सूचीमा राख्ने सम्वन्धमा तीसवटा िनणर्य भएको । उक्त िनणर्यले संयुक्त उपबममा रहे को फमर्हरुसमेत गणना गदार् ३८
(अरतीस) वटा फमर्लाई कालो सूचीमा राख्ने कारबाही भएको ।
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अनुसूची ५ (क)
आ.व. २०६४/६५ दे िख आ.व. २०७०/७१ सम्मको कालोसूची िववरण :
िस.नं.

आ.व.

कालोसूची संख्या

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

जम्मा

१०७
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कैिफयत

अनुसूची ६

आ.व. २०७०/७१ को अनुगमन सम्बन्धी िववरण
१ अघार्खाँची
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट िमित २०७०/११/०४ दे िख २०७०/११/१० गतेको अवधीमा अघार्खाँची
िजल्लाका केिह कायार्लयहरुको ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन गिरएको
िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
१) सालझण्डी–सिन्धखकर्–ढोरपाटन सडक आयोजना कायार्लय¸ सिन्धखकर्¸ अघार्खाँची ।
२) िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ अघार्खाँची ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली
२०६४ को पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका
तथ्यहरुको िववरण यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
१.१. सालझण्डी–सिन्धखकर्–ढोरपाटन सडक आयोजना कायार्लय¸ सिन्धखकर्¸ अघार्खाँची ।
फाइल नं. १
योजना

:

सालझण्डी–सिन्धखकर्– ढोरपाटन सडक आयोजना (ठे क्का नं. १२)

खिरद िवधी

:

िसलवन्दी दरभाउपऽ

दरभाउपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०९।०३ (नवितलोत्तमा रािष्टर्य दै िनक)

दरभाउपऽ िवबी

:

५ थान

दरभाउपऽ दतार्

:

५ थान

दरभाउपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०९।१८

सम्झौता िमित

:

२०७०।०९।२९

ठे क्का अवधी

:

१ मिहना

सम्झौता रकम

:

१३¸२३¸३४७।५२ (भ्याट सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ८ उपदफा २ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद गदार् ूितःपधार्
िसिमत हुने गिर टु बा टु बा पारी खिरद गनुर् हुँदैन भन्ने ूावधान िवपिरत रु १ करोड बजेट भएको कायर् रािष्टर्य
ःतरको बोलपऽ माफतर् गनर् सिकनेमा सन्तोषजनक पुंट्याँई िबना ५ टु बा पारी िसलबन्दी दरभाउपऽ बाट
खिरद गिरएको ।
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२.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

३.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

फाइल नं. २
योजना

:

सालझण्डी–सिन्धखकर्– ढोरपाटन सडक आयोजना (ठे क्का नं. २)

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

२¸५४¸१६¸०६३।४३ (भ्याट बाहे क)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०५।११ (िहमालयन टाइम्स)

बोलपऽ िवबी

:

६ थान

बोलपऽ दतार्

:

६ थान

बोलपऽ संशोधन

:

१ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०५।१०

सम्झौता िमित

:

२०७०।०७।२४

ठे क्का अवधी

:

६ मिहना

सम्झौता रकम

:

१¸०८¸४८¸३९६।६३ (भ्याट सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका सवल पक्षहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ
सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख गनुर् पनेर् भिन िनधार्रण गरे का िबषयहरु (Standard Bidding Documents)
को ूयोग गिरएको ।

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६० बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद सम्झौता सम्पन्न भैसकेपिछ
मूल्याङ्कनको पिरणाम सिहतको सूचना सावर्जिनक गनुप
र् नेर्मा त्यसो नगिरएको दे िखएको।

२.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।
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१.२. िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय¸ अघार्खाँची ।
फाइल नं. १
योजना

:

िरडी–खज्याङ्गर्–बलकोट सडक आयोजना (पिहलो खण्ड)

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

४९¸७४¸०२९।०६ (भ्याट बाहे क)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०७।२९ (राजधानी दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

२४ थान

बोलपऽ दतार्

:

१५ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ :

१४ वटा

बोलपऽ संशोधन

:

छै न

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०९।०१

सम्झौता िमित

:

उल्लेख नभएको ।

ठे क्का अवधी

:

२०७१ जेष्ठ मसान्त सम्म

सम्झौता रकम

:

२५¸२१¸३६५।९५ (भ्याट सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ दािखला गनेर् अिन्तम िमित र बोलपऽ खोल्ने िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन
सूचना ूकाशन भएको ३० औं िदन खोल्ने ३१ औं िदन भनी उल्लेख गिरएको हुनाले बोलपऽदातालाई
Confusion हुने िकिसमको ूावधान रहे को ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा २७ को उपदफा ३ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ िःवकृ त
गिर सम्झौता गनर्को लािग १५ िदनको समय िदनुपनेर्मा ७ िदन माऽ समय िदइएको ।

३.

खिरद सम्झौता िमित नै उल्लेख नगिरएको ।

४.

Standard Bidding Documents मा Rate of Interest as per PPA and PPR भनी उल्लेख भएको
तर ऐन/िनयमावलीमा Rate of Interest सम्वन्धमा Bid Document मा उल्लेख भए बमोिजम हुने
ब्यवःथा भएबाट िनणर्यमा अन्यौलमःत हुने दे िखएको ।

५.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गनुप
र् नेर्मा मुल्याङ्कन
ूितवेदनमा सबै तथ्य ःपष्ट नखुलाइएको ।

फाइल नं. २
योजना

:

िवद्युत सामान आपुितर् (गोखुङ्गा– हं सपुर–वाँगी गा.िव.स.)

खिरद िवधी

:

िसलवन्दी दरभाउपऽ
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लागत अनुमान

:

७¸४८¸५६६।३७ (भ्याट बाहे क)

दरभाउपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०६९।०२।०२ (लुिम्बनी रािष्टर्य दै िनक)

दरभाउपऽ िवबी

:

१६ थान

दरभाउपऽ दतार्

:

३ थान

सम्झौता रकम

:

७¸४८¸५००।०० (भ्याट बाहे क)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम दरभाउपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ खोल्ने र दािखला गनेर् अिन्तम िमित¸ सयम ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा बमश १५ औं र १६ औं िदन भनी
उल्लेख गिरएको हुनाले बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रहे को ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन
तोकेको साथै बोलपऽ जमानतको रकम पिन तोकेको हुनाले दईु िकिसमको बोलपऽ जमानत रकम माग गरे को
दे िखयो ।

३.

१६ वटा दरभाउपऽ िविब भएकोमा ३ वटा माऽ दतार् हुन आएको र ती ३ वटाको कबोल अंक पिन बराबर जःतै
दे िखएको साथै लागत अनुमान रु. ७¸४८¸५६६।३७ र सम्झौता रकम रु ७¸४८¸५००।०० भएकोले◌े िमलेमतो
भएको हुन सक्ने ।

४.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ११५ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले आपुितर् गिरएका
मालसामान सम्झौतामा उिल्लिखत ूािविधक ःपेिसिफकेशन र गुणःतर बमोिजम भए नभएको पिरक्षण गिर
ूितवेदन तयार गनुर् पनेर् र सो को आधारमा मालसामान िःवकार गनुप
र् नेर्मा सो बमोिजम ूकृ या पुरा गरे को
नदे िखएको ।

२. गुल्मी
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट िमित २०७०/११/०४ दे िख २०७०/११/१० गतेको अवधीमा गुल्मी
िजल्लाका केिह कायार्लयहरुको ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन गिरएको
िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
२.१) खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय¸ गुल्मी ।
२.२) िजल्ला ूािविधक कायार्लय¸ गुल्मी ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
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पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
२.१. खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय¸ गुल्मी ।
फाइल नं. १
योजना

:

धरम पोखरा खानेपानी आयोजना

खिरद िवधी

:

िसलवन्दी दरभाउपऽ

लागत अनुमान

: १२¸३८¸२१०।६७ (भ्याट बाहे क)

दरभाउपऽ सूचना ूकाशन

: िमित २०७०।०८।१४ (लुिम्बनी रािष्टर्य दै िनक)

दरभाउपऽ िवबी

: नखुलेको

दरभाउपऽ दतार्

: ३ थान

दरभाउपऽ खोलेको िमित

: २०७०।०८।३०

सम्झौता िमित

: २०७०।०९।२२

ठे क्का अवधी

: २०७०।०५।२५ सम्म

सम्झौता रकम

: १३९७४३०।६६ (भ्याट सिहत)

फाइल नं. २
योजना

:

िफिटङ¸ िज.आई.पाइप¸ औजार तथा जेनेरेटर आपुतीर्

खिरद िवधी

:

िसलवन्दी दरभाउपऽ

लागत अनुमान

:

६¸०१¸९९८।३० (भ्याट बाहे क)

दरभाउपऽ सूचना ूकाशन

: िमित २०७०।०९।२६

दरभाउपऽ िवबी

: ३ थान

दरभाउपऽ दतार्

: ३ थान

सम्झौता रकम

: ५९¸६६¸५७।०० (भ्याट बाहे क)

सम्झौता िमित

: २०७०।१०।१५

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी
कागजातमा उल्लेख गनुर् पनेर् भिन िनधार्रण गरे का िबषयहरु (Standard Bidding Documents) को ूयोग
गनुप
र् नेर्मा सो नगिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम दरभाउपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ खोल्ने र दािखला गनेर् अिन्तम िमित¸ सयम ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा बमश १५ औं र १६ औं िदन भनी
उल्लेख गिरएको हुनाले बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रहे को ।
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३.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ६० बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद सम्झौता सम्पन्न भैसकेपिछ
मूल्याङ्कनको पिरणाम सिहतको सूचना सावर्जिनक गनुप
र् नेर्मा त्यसो नगिरएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

२.२. िजल्ला ूािविधक कायार्लय¸ गुल्मी ।
फाइल नं. १
योजना

:

िरडी–रुिवेनी–वामीटक्सार सडक योजना (ठे क्का नं. ८.५/०६८/६९)

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

२¸६६¸२४¸६३८।२३ (भ्याट सिहत)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

14 May¸ 2012 (नयाँ पिऽका दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

४ थान

बोलपऽ दतार्

:

४ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ :

४ वटा

बोलपऽ संशोधन

:

छै न

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०६९।०२।३१

सम्झौता िमित

:

२०६९।०५।३०

ठे क्का अवधी

:

१ बषर्

सम्झौता रकम

:

१¸८१¸८६¸७३७।४५ (भ्याट सिहत)

योजना

:

RAIDP तम्घास–िसमलटारी–पुकोर्टदह सडक आयोजना (८.८ प्याकेज)

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

14 May¸ 2012 (नयाँ पिऽका दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

३ थान

बोलपऽ दतार्

:

२ थान

फाइल नं. २

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ :

१ वटा

बोलपऽ िफतार्

:

१ वटा

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०६९।०२।३१

सम्झौता िमित

:

२०६९।०५।२८

सम्झौता अवधी

:

१ बषर्
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका सवल पक्षहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ
सम्वन्धी कागजातमा उल्लेख गनुर् पनेर् भिन िनधार्रण गरे का िबषयहरु (Standard Bidding Documents)
को ूयोग गिरएको ।

२.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गिरएको ।

३.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
गिर सम्झौता गिरएको ।

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी सम्पुणर् िववरण एउटै फाइलमा राख्नु पनेर्मा सो नगिरएको।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको िनयम ११७ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले सम्पन्न भएको िनमार्ण कायर्
िःवकार गदार् उपिनयम २ मा उल्लेिखत कुराहरु उल्लेख गिर कायर् िःवकार ूितवेदन तयार गनुप
र् नेर्मा सो
नगिरएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको िनयम १२५ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले कुनै कायर् सम्पन्न भएपिछ कायर्
र् नेर्मा सो नगिरएको ।
सम्पन्न ूितवेदन तयार गनुप

३. धनुषा
अवधी २०७१।५।२५–३१
३.१. जनकपुर नगरपािलका
वोलपऽ

:

PCC work with side drain and Public Toilet

बोलपऽ ूकािशत

:

2069/3/27

लागत अनुमान रकम

:

94¸18¸802.37 (भ्याट सिहत)

खिरदको ूकार

:

NCB

बोलपऽ िविब थान

:

१३

बोलपऽ दतार् थान

:

१३

Contracted with

:

ढु कुहु Construction Company

Contracted with

:

44¸56¸688.90 (46% Below)
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

Tender Notice मा Sufficient Information नरािखएको ।

२.

Evaluation पश्चात आशयपऽ निनकाली सोझै सम्झौताको लािग बोलाइएको ।

३.

Opening मुचुल्कामा Complete Information नखुलाइएको (eg. Bid जमानत Validity Period)

४.

Standard Bidding Documents को ूयोग नभएको तथा सम्झौता पऽ पिन Standard नभएको ।

५.

File Systematic ढं ङ्गले नरािखएको ।

३.२. िजल्ला वन कायार्लय¸ धनुषा
वोलपऽ

:

Building Construction for इलाका वन कायार्लय

बोलपऽ ूकािशत

:

2069/12/12

लागत अनुमान रकम

:

39¸98¸522.36 (भ्याट बाहे क)

खिरदको ूकार

:

NCB

बोलपऽ िविब थान

:

३१

बोलपऽ दतार् थान

:

२

Contracted with

:

Namal Construction

Contracted Ammount

:

33¸82¸221.50 (भ्याट बाहे क)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१. Bid documents िविब गनेर् ःथान एउटा माऽ तोिकएको ।
२. Bid Opening को मुचुल्कामा Complete Information नरािखएको ।
३. Bid documents भनेर BoQ माऽ बेिचएको ।
४. आशय पऽको सावर्जिनक सूचना ूकाशन नगिरएको ।
४. सप्तरी
अवधी २०७१।५।२५–३१
४.१. शहरी िवकास तथा भवन िनमार्ण िडिभजन कायार्लय¸ राजिवराज
वोलपऽ

:

लाहान नगरपािलकाको जग्गा एिककरणको आयोजना पुवार्धार िवकास

बोलपऽ ूकािशत

:

2069/08/18

लागत अनुमान रकम

:

6¸00¸000.00

खिरदको ूकार

:

Sealed Quotation

बोलपऽ िविब थान

:

११

बोलपऽ दतार् थान

:

११

Contracted with
:
Contracted Ammount :

Roshi Construction¸ Siraha
1¸31¸635.00 (71.11 % Below)
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कुराहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ तथा िनयमावली २०६४ को ममर् तथा Standard Bidding documents
हरुको ूयोग गरी Bidding process कायार्न्वयन गिरएको ।

३.

Low Bidding भएकोले थप ८ ूितशत जमानत माग गरी सम्झौता गनर् वोलाइएको ।

४.२. राजिवराज नगरपािलका¸ सप्तरी
वोलपऽ

:

वारुणयन्ऽको कपडा वाला Housing Pipe खिरद

बोलपऽ ूकािशत

:

2070/01/30

लागत अनुमान रकम

: Not prepared

खिरदको ूकार

: Sealed Quotation

बोलपऽ िविब थान

:

३

बोलपऽ दतार् थान

:

३

Contracted with

:

भगवती सप्लायर्स

Contracted Ammount

: 6¸49¸000.00 (भ्याट सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१. Tender Notice मा Bid bond वापतको जमानत रकम नखुलाइएको ।
२. सात िदनको माऽ समय िदई Sealed Quotation को Notice Public गिरएको
३. Bidding Documents को नाममा BoQ माऽ िविब गिरएको ।
४. समान सप्लाई गिरसकेपिछ Acceptance report नवनाई Payment गिरएको ।
५. िसन्धुपाल्चोक
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट िसन्धुपाल्चोक िजल्लाका केही कायार्लयहरुको िमित २०७०/०९/२८ दे िख
२०७०/१०/०३ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन गिरएको िथयो ।
अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
१) िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक ।
२) िजल्ला वन कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक ।
३) िजल्ला कृ िष िवकास कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक ।
४) िजल्ला पशुसेवा कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
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५.१. िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय¸ चौतारा¸ िसन्धुपाल्चोक ।
फाइल नं. १
योजना

:

औषधी खिरद

खिरद िवधी

:

बोलपऽ

लागत अनुमान

:

२४¸००¸०००।– (भ्याट बाहे क)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०६।०२ (नेपाल समचारपऽ)

बोलपऽ िवबी

:

१४ थान

बोलपऽ दतार्

:

६ थान

बोलपऽ िफतार्

:

१ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०७।०३

सम्झौता िमित

:

२०७०।०९।१६

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३१ औं िदन
भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन
तोकेको साथै रकम रु. ६०¸००० पिन तोिक बोलपऽदातालाई ईिष्टमेट रकम जानकारी हुने गरी सूचना ूकाशन
गरे को ।

३.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा २७ उपदफा २ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ छनौट भएको ७
िदन िभऽ सम्वन्धीत बोलपऽदातालाई िनजको बोलपऽ िःवकृ त गनेर् आशयको सूचना िदनुपनेर् र सो

को

जानकारी सबै बोलपऽदातालाई िदनु पनेर्मा त्यसो नगिरएको ।
४.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत सम्पुणर् शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
नगिर एक पेजको सम्झौता गिरएको ।

५.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी
कागजातमा उल्लेख गनुर् पनेर् भिन िनधार्रण गरे का िबषयहरु (Standard Bidding Documents) को ूयोग
गनुप
र् नेर्मा BOQ माऽ ूयोग गिरएको ।

६.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोिजम बोलपऽको मूल्याङ्कन बोलपऽ सम्वन्धी
काजगातमा उल्लेख भएको आधार र तिरका बमोिजम हुनु पनेर्मा बोलपऽ फराममा उल्लेिखत WHO
Certified Company बाट उत्पािदत औषधी हुनु पनेर्मा मुल्याङ्कनमा कतै पिन नखुलाइएको ।

७.

खिरद सम्झौतामा दब
ु ै पक्षको दःतखत हुनुपनेर्मा Bidder ले दःतखत नगरे को ।
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५.२. िजल्ला वन कायार्लय¸ चौतारा¸ िसन्धुपाल्चोक ।
योजना

: राशन आपुतीर्

खिरद िवधी

: बोलपऽ

लागत अनुमान

: २७¸९९¸६८३।४१

बोलपऽ सूचना ूकाशन

: िमित २०७०।०८।१३ (गोरखापऽ)

बोलपऽ िवबी

: २७ थान

बोलपऽ दतार्

: ८ थान

बोलपऽ संशोधन

: १ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

: २०७०।०९।१४

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३¸ को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ दािखला गनेर् अिन्तम िमित र बोलपऽ खोल्ने िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन
सूचना ूकाशन भएको ३० औं िदन खोल्ने ३१ औं िदन भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन
तोकेको ।

३.

सावर्जिनक खिरद ऐनको दफा ७१ अनुसार सावर्जिनक िनकायले बोलपऽको परीक्षण र मुल्याङ्कन गनर्
मुल्याङ्कन सिमित गठन गनुर् पनेर्मा बोलपऽ मुल्याङ्कन गनर्का लािग िमित २०७०।०९।१८ को पऽबाट आनन्द
चौधरी (स.व.अ.) लाई आदे श माऽ िदइएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

५.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ५९ को उपिनयम ४ बमोिजम मुचुल्कामा उल्लेख गनुप
र् नेर्
सम्पुणर् कुराहरु उल्लेख नगिरएको ।

६.

मुल्याङ्कन िटप्पणीमा एफ. एण्ड िट. कन्ःशसनले सूचनाको दफा ९ िवपरीत बोलपऽ फाराममा शतर् राखेकोले
कारवाही गनुर् नपनेर् उल्लेख हुँदा हुँदै िनजको नाममा आशयपऽ जारी गिरएको ।

७.

बोलपऽ सूचनामा सावर्जिनक खिरद ऐनको दफा १० बमोिजम योग्यता भएको बोलपऽदाता वा ूःतावदाताबाट
खिरद/आपुतीर् गनुप
र् नेर् भिन उल्लेख भएकोमा घरे लु तथा साना उद्योग िवकास सिमितको ूमाण पऽ र त्यसमा
िनमार्ण सम्वन्धी ठे क्का पट्टा गनेर् इजाजात ूाप्त एफ. एण्ड िट. कन्ःशसनको नाममा आशयपऽ जारी
गिरएको।
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५.३. िजल्ला कृ िष िवकास कायार्लय¸ चौतारा¸ िसन्धुपाल्चोक ।
खिरद सम्वन्धी फाइल अनुगमन गनेर् बममा िजल्ला कृ िष िवकास कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक बाट गिरएका केही
खिरदहरु :
आलु तरकारी तथा मसला िवकास वेमौसमी तरकारी उल्पादन पकेट कायर्बम अन्तर्गत व्यिक्तगत पेँकीको आधारमा
खिरद गिर पेिँक फछ्यौर्ट गिरएको ।
१. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ३० वटा × रु. ४००० = १¸२०¸०००।– (िमित २०७०।२।११ मा)
२. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका २० वटा × रु. ४००० = ८०¸०००।– (िमित २०७०।२।१८ मा)
३. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ३० वटा × रु. ४००० = १¸२०¸०००।– (िमित २०७०।२।१४ मा)
कृ िषूसार कायर्बम अन्तर्गत व्यिक्तगत पेँकीको आधारमा खिरद गिर पेिँक फछ्यौर्ट गिरएको ।
४. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ३५ वटा × रु. ४००० = १¸४०¸०००।– (िमित २०७०।२।११ मा)
५. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ३५ वटा × रु. ४००० = १¸४०¸०००।– (िमित २०७०।२।१४ मा)
६. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ३० वटा × रु. ४००० = १¸२०¸०००।– (िमित २०७०।२।१८ मा)
तरकारी पकेट कायर्बम अन्तर्गत व्यिक्तगत पेँकीको आधारमा खिरद गिर पेिँक फछ्यौर्ट गिरएको ।
४. प्लािष्टक टनेल १२× ५ िमटरका ५२ वटा × रु. ४००० = २¸०८¸०००।– (िमित २०६९।८।२४ मा)
उक्त कायार्लयबाट पेँकीकै आधारमा अन्य खिरदहरु
१. Mini Tiller ६ सेट × रु. ५७०००= ३४२०००।–
२. Iron Wheel ६ सेट × रु. ३०००= १८०००।–
जम्मा

३६००००

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१. सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८ बमोिजम बािषर्क १० लाख रुपैंया भन्दा बढी रकमको खिरद
गनुर् पनेर् भएमा बािषर्क खिरद योजना तयार गनुर् पनेर् ूावधान िवपिरत खिरद गिरएको ।
२. सावर्जिनक खिरद ऐन¸ २०६३ को दफा ८ उपदफा २ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद गदार् ूितःपधार्
िसिमत हुने गिर टु बा टु बा पारी खिरद गनुर् हुँदैन भन्ने ूावधान िवपिरत एकै ूकृ ितका प्लािष्टक टनेल एकै
मिहना िभऽ िबिभन्न िमितमा रु ९¸२८¸०००।– बराबरको खिरद गदार् एउटै प्याकेज बनाई िसलबन्दी दरभाउपऽ
माफर्त गनुर् पनेर्मा ब्यिक्तगत पेँकीको आधारमा खिरद गिरएको ।
३.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली¸ २०६४ को िनयम ८ उपिनयम ३(क) र (ख) बमोिजम मालसामानको
ःपेिशिफकेशन तयार गनुर् पनेर् र खिरदको लागत अनुमान तयार गनुप
र् नेर्मा सो नगरी Mini Tiller र Iron
Wheel खिरद गिरएको ।
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५.४. िजल्ला पशुसेवा कायार्लय¸ िसन्धुपाल्चोक ।
फाइल नं. १
खिरद योजना

:

फिनर्चर तथा िफक्चसर्

खिरद िविध

:

सोझै खिरद

Estimate

:

2,30,000.00

ूाप्त ूःताव संख्या

:

३ वटा

ूःताव िनणर्य गनेर् अिधकारी

:

कायार्लय ूमुख

यस आ.व. मा ूःतुत ूःतावदाता संग गिरएको सम्झौता संख्या :
सम्झौता रकम

:

१ वटा

2,30,000.00

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १८ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरदको ूकृ ित अनुसार
मौजुदा सूची तयार गनुप
र् नेर् र िनयम ८५ को उपिनयम ४ वमोिजम सावर्जिनक िनकायले सोझै खिरद गदार्
मौजुदा सूचीमा रहे का मध्येबाट खिरद गनुप
र् नेर्मा मौजुदा सूची नै तयार नगिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम ६ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले सोझै
खिरदको हकमा खिरदको ूकृ ित, कारण र आधार सिहत आपुितर्कतार्को नाम खुलाई सावर्जिनक रुपमा सुचना
ूकाशन गनुप
र् नेर्मा सो नगिरएको ।

६. काॅेपलाञ्चोक
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट काॅेपलाञ्चोक िजल्लाका केही कायार्लयहरुको िमित २०७०/०९/२८
दे िख २०७०/१०/०३ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन गिरएको िथयो ।
अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।

१) सूचना ूिविध िवभाग, काॅेपलाञ्चोक ।

२) भूिम ब्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि, काॅेपलाञ्चोक ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
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६.१. सूचना ूिविध िवभाग, काॅेपलाञ्चोक ।
फाइल नं. १
योजना

:

4WD Double Cap Pickup मोटर थान १

खिरद िवधी

:

बोलपऽ

लागत अनुमान

:

२५,००,०००।–

बोलपऽ िबिब

:

१ थान

बोलपऽ दतार्

: १ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

: २०७०।०८।१७

मुल्याङ्कन ूितवेदन पेश

: २०७०।०८।२५

बोलपऽ िःवकृ त िमित

: २०७०।९।०३

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३० औं
िदन भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६३ को िनयम १४ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद कायर्को लािग तयार
गिरएको लागत अनुमान िःवकृ त गराउनु पनेर्मा िःवकृ त नगराई तोक माऽ लगाएको ।

फाइल नं. २
योजना

: कम्प्युटर तथा िवद्युतीय उपकरण खिरद

खिरद िवधी

: बोलपऽ

ूथम पटक सूचना ूकाशन

: २०७०।८।१७

लागत अनुमान

: २८,३०,०००।– (VAT सिहत)

बोलपऽ दतार्

: ४ थान

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (झ) र (ट) बमोिजम बोलपऽ सम्वन्धी कागजात
तयार गदार् मुल्याङ्कनका आधारहरु ःपष्ट गनुप
र् नेर्मा ःपष्ट नगिरएको ।

फाइल नं. ३
खिरद योजना

:

फिनर्चर खिरद

खिरद िविध

:

सोझै खिरद

Estimate

:

2,50,00.00
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ूाप्त ूःताव संख्या

:

३ वटा

ूःताव िनणर्य गनेर् अिधकारी

:

कायार्लय ूमुख

यस आ.व. मा ूःतुत ूःतावदाता संग गिरएको सम्झौता संख्या :
सम्झौता रकम

:

१ वटा

2,21,000.00 (VAT बाहे क)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१. सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा २ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद गदार् ूितःपधार्
िसिमत हुने गिर टु बा टु बा पारी खिरद गनुर् हुँदैन भन्ने ूावधान िवपिरत िफिनर्चर खिरदमा छुट्टाइएको रु
१०,००,०००।– रकमलाई ूितःपधार् िसिमत हुने गिर टु बा पारी

रु. २,५०,०००।– को फिनर्चर सोझै खिरद

गिरएको ।
२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम ६ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले सोझै
खिरदको हकमा खिरदको ूकृ ित, कारण र आधार सिहत आपुितर्कतार्को नाम खुलाई सावर्जिनक रुपमा सुचना
ूकाशन गनुप
र् नेर्मा सो नगिरएको ।

६.२. भूिम ब्यवःथापन ूिशक्षण केन्ि, काॅेपलाञ्चोक ।
फाइल नं. १
योजना

:

टोटल ःटे शन सम्वन्धी सामामी तथा डाउनलोिडङ्ग सोफ्टवेयर खिरद

खिरद िवधी

:

बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन :

िमित २०६९।११।१५ (गोरखापऽ)

बोलपऽ िवबी

:

४ थान

बोलपऽ दतार्

:

१ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०७।०३

सम्झौता िमित

:

२०७०।०२।०९ (सभेर् हाउस इन्टरूाइजेज)

सम्झौता रकम

:

४२,४८,८००।००

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१. सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ दािखला गनेर् अिन्तम िमित र बोलपऽ खोल्ने िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन
सूचना ूकाशन भएको ३० औं िदन खोल्ने ३१ औं िदन १२:०० बजे भनी उल्लेख गिरएको ।
२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन
तोकेको ।
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३.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७ उपदफा २ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ छनौट भएको ७
िदन िभऽ सम्वन्धीत बोलपऽदातालाई िनजको बोलपऽ िःवकृ त गनेर् आशयको सूचना िदनुपनेर् र सो

को

जानकारी सबै बोलपऽदातालाई िदनु पनेर्मा त्यसो नगिरएको ।
४.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५९ को उपिनयम ४ बमोिजम मुचुल्का तयार गनुप
र् नेर्मा तयार
नगिरएको ।

५.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५ र ऐ. िनयमावली, २०६३ को िनयम ११ र १४ बमोिजम सावर्जिनक
िनकायले कुनै पिन खिरदको लािग लागत अनुमान तयार गिर िःवकृ त गनुप
र् नेर्मा खाली ूितवेदनमा VAT
सिहत रु. ८,५०,०००।– लाग्न सक्छ भनी उल्लेख भएको ।

६.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत सम्पुणर् शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
नगिर दईु पेजको सम्झौता गिरएको ।

फाइल नं. २
योजना

:

िफल्ड सामामी खिरद

खिरद िवधी

:

िसलबन्दी दरभाउपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०८।१४

लागत अनुमान

:

८,९९,१९७।५० (Vat सिहत)

बोलपऽ िवबी

:

३ थान

बोलपऽ दतार्

:

२ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही

:

१ वटा

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०९।०४

मुल्याङ्कन सिमित गठन

:

२०७०।०९।०४

सम्झौता िमित

:

२०७०।०९।०८ (आकाश जनरल सप्लायसर्)

सम्झौता रकम

:

८,९०,१५१।५० (Vat सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८४, उपिनयम ३ (क) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले तीन
भन्दा कम सीलबन्दी दरभाउपऽ पेश हुन आएमा दोॐो पटक सूचना ूकाशन गनुप
र् नेर् ूावधान िवपिरत दईु वटा
माऽ दरभाउपऽ दतार् भएको अवःथामा पिन खिरद ूिबया अगाडी बढाइएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) र (छ) बमोिजम दरभाउपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽ दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा १६ औं िदन भनी उल्लेख गिरएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५ र ऐ. िनयमावली, २०६३ को िनयम १४ बमोिजम सावर्जिनक
िनकायले कुनै पिन खिरदको लािग लागत अनुमान तयार गिर िःवकृ त गराउनु पनेर्मा नगराइएको ।
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४.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम दरभाउपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन
तोकेको ।

५.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत सम्पुणर् शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
नगिर एक पेजको सम्झौता गिरएको ।

७. म्याग्दी
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट पौष मिहनामा म्याग्दी िजल्लाका केही कायार्लयहरुको िमित
२०७०/०९/१६ दे िख २०७०/०९/१९ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन
गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
७.१) िजल्ला खानेपानी कायार्लय, म्याग्दी ।
७.२) िजल्ला कृ िष िवकास कायार्लय, म्याग्दी ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
७.१. िजल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सव िडिभजन कायार्लय, वेनी, म्याग्दी ।
फाइल नं. १
योजना

:

राम्चे खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना

खिरद िवधी

:

उपभोक्तासिमित बाट

उपभोक्ता सिमित माफर्त ूाप्त ूःताव वा िनवेदनको संख्या :

१

उपभोक्ता सिमित दतार् भएको संःथा

:

िजल्ला जलौोत सिमित

सम्झौता िमित

:

२०७०।०२।१६

िनमार्ण कायर् सम्पन्न गनुप
र् नेर् अवधी

:

२०७०।०३।२५

सम्झौता रकम

:

१०,४२,२४५।३०

उपभोक्ता समितले व्यहोनुप
र् नेर् रकम

:

७,०४,९१८।६०

िनमार्ण कायर् सम्पन्न भएको िमित

:

२०७०।०३।२५

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका सवल पक्षहरु :
१.

दतार् भएको उपभोक्त सिमितलाई िनवेदनको आधारमा छनौट गिरएको ।

२.

आयोजना समयमै सम्पन्न गिर कायर् सम्पन्न ूितवेदन समेत बनाइएको ।
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

उपभोक्त सिमितबाट काम गराउनु पनेर् पुंट्याई नरािखएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ९७ वमोिजम सम्झौतामा राख्नुपनेर् कुराहरु उल्लेख नगरी
सम्झौता गिरएको ।

फाइल नं. २
खिरद योजना

:

एच.िड.िप. पाइप खिरद

खिरद िविध

:

िसलवन्दी दरभाउपऽ

Estimate
Tender Notice

:
:

8,81,838.88 (Excluding VAT)
2069/08/03

िवबी

:

उल्लेख नभएको

दतार्

:

९ वटा

आशयपऽ

:

२०६९।०९।०८

Contract date
:
Contracted Amount :

2069/09/17
7,42,648.50 (Excluding VAT)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका सवल पक्षहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले तयार गरे को नमुना वोलपऽ कागजात ूयोग गिरएको ।

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३१ औं िदन
भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर्मा कवोल अंकको २.५ ूितशत भिन

तोकेको ।
३.

वोलपऽ िविब संख्याको व्यविःथत रे कडर् नरािखएकोले यथाथर् िविब संख्या समेत नखुलेको ।

४.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

५.

सम्झौताको लािग सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७ को ३ बमोिजम १५ िदनको म्याद िदनु पनेर्मा ७
िदनको माऽ िदइएको ।

७.२. िजल्ला कृ िष िवकास कायार्लय, वेनी, म्याग्दी ।
फाइल नं. १
योजना

:

रासायिनक मल तथा िवउ िवजन ढु वानी

लागत अनुमान

:

१३,७२,७२६।०० मल र ३११६२ िवउ (Including VAT)
(मल ूित मे.टन. रु. ३२८३।२५, िवउ ूित मे.टन. रु. २५०७।०)
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खिरद िविध

:

िशलवन्दी दरभाउपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०६।१६

िवबी

:

३ थान

दतार्

:

३ थान

सम्झौता रकम

:

मल ूित मे.टन. रु. ३२८१।०, िवउ ूित मे.टन. रु. २५००।०

सम्झौता िमित

:

२०७०।०७।१५

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३० िदन
िभऽ भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम बोलपऽ जमानत लागत
अनुमान रकमको २ दे िख ३ ूितशत िबचमा रिह रकम नै तोक्नु पनेर् तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४
को िनयम ८४ को उपिनयम १२ बमोिजम कायर् सम्पादन जमानत कवोल अंकको ५ ूितशत सम्झौताको वखत
पेश गनुर् पनेर् ूावधान िवपिरत वोलपऽ जमानत र कायर् सम्पादन जमानत एकै पटक कवोल अंकको ५ ूितशत
हुने गिर माग गिरएको तथा मान्य अविध पिन सोिह वमोिजम कायम गिरएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिम सावर्जिनक िनकायले Standard
Bidding Documents को ूयोग गनुप
र् नेर्मा Standard Bidding Documents को ूयोग नगिरएको ।

४.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ छनौट भएको ७ िदन िभऽ
सम्वन्धीत बोलपऽदातालाई िनजको बोलपऽ िःवकृ त गनेर् आशयको सूचना िदनुपनेर्मा आशयपऽ जारी नगरी
सोझै सम्झौता गनर् बोलाइएको ।

फाइल नं. २
योजना

:

आवास ममर्त

लागत अनुमान

:

२,८७,८८०।८१ (VAT/Contingency समेत)

िविध

:

सोझै खिरद

ूाप्त ूःताव संख्या

:

३

ूःताव िनणर्य गनेर् अिधकारी

:

कायार्लय ूमुख

यस आ.व. मा ूःतुत ूःतावदाता संग गिरएको सम्झौता संख्या :

१

खिरद सम्झौता िमित

:

२०६९।१२।१५

सम्झौता रकम

:

२,४३,४६७।८० (VAT/Contingency बाहे क)

सम्झौता अवधी

:

१५ िदन
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८५ को उपिनयम ४ वमोिजम सावर्जिनक िनकायले सोझै
खिरद गदार् मौजुदा सूचीमा रहे का मध्येबाट खिरद गनुप
र् नेर्मा मौजुदा सूचीमा सुचीकृ त नभएको ूःतावदाताबाट
खिरद गिरएको ।

८. किपलवःतु
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट फाल्गुण १९ दे िख २५ गतेको अवधीमा किपलवःतु िजल्लाका केही
कायार्लयहरुको िमित २०७०/११/१९ दे िख २०७०/११/२५ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन
गरी अनुगमन गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
८.१) िजल्ला वन कायार्लय, किपलवःतु ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
८.१. िजल्ला वन कायार्लय, किपलवःतु ।
फाइल नं. १
योजना

:

राशन आपुतीर्

लागत अनुमान

:

५८,०१,६१८।१२

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित

:

२०७०।०८।१४

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।९।१६

बोलपऽ िवबी

:

२६ थान

बोलपऽ दतार्

:

७ थान

सारभुतरुपमा ूभावमाही बोलपऽ :

६ थान

सम्झौता रकम

:

४३,३७,८०३।१२

सम्झौता िमित

:

२०७०।१०।२७

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ छनौट भएको ७ िदन िभऽ
सम्वन्धीत बोलपऽदातालाई िनजको बोलपऽ िःवकृ त गनेर् आशयको सूचना िदनुपनेर्मा आशयपऽ जारी नगरी
सोझै सम्झौता गनर् बोलाइएको ।
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२.

खिरद सम्झौता सम्पन्न भएको ३ िदन िभऽ सो सूचना सम्वन्धीत सावर्जिनक िनकायले सावर्जिनक गनुर् पनेर्
ब्यवःथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १३७ ले गरे कोमा सो नगिरएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११५ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले आपुितर् गिरएका
मालसामान (राशन) पुवर् िनधार्िरत गुणःतर बमोिजम भए नभएको पिरक्षण गिर ूितवेदन तयार गनुर् पनेर्मा सो
नभएको ।

९. नवलपरासी
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट फाल्गुण १९ दे िख २५ गतेको अवधीमा नवलपरासी िजल्लाका केही
कायार्लयहरुको िमित २०७०/११/१९ दे िख २०७०/११/२५ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन
गरी अनुगमन गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
९.१) खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय, नवलपरासी ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
९.१. खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय, नवलपरासी ।
फाइल नं. १
खिरद योजना

:

सुनवल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना ।

लागत अनुमान

:

२,९९,८१,६३१।५७ (VAT सिहत)

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित

:

२०६९।१२।३१ (वुटवल टु डे )

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०१।३०

बोलपऽ िवबी

:

७ थान

बोलपऽ दतार्

:

५ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ :

५ थान

सम्झौता रकम

:

१,९८,३७,६२६।६५ (VAT सिहत)

सम्झौता िमित

:

२०७०।०३।०९

िनमार्ण कायर्को ठे क्का अवधी

:

१८ मिहना
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका सवल पक्षहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १३ को उपदफा २ (ध) बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी
कागजातमा उल्लेख गनुर् पनेर् भिन िनधार्रण गरे का िबषयहरु (Standard Bidding Documents) को
ूयोग गिरएको ।

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
खिरद एवम ् दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३१ औं िदन
भनी बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रािखएको।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा ५ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले दईु वा दईु भन्दा बढी
सावर्जिनक िनकायमा बोलपऽ सम्वन्धी कागजात पाइने ब्यवःथा िमलाउनु पनेर्मा एक ःथानबाट माऽ बोलपऽ
कागजात िबिब गिरएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५४ अनुसार सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्बन्धी
कागजातमा दश करोड रुपैंयासम्म लागत अनुमान भएको बोलपऽको बोलपऽ मान्य अवधी ९० िदन हुनु पनेर्मा
१२० िदन रािखएको ।

४.

खिरद सम्झौता सम्पन्न भएको ३ िदन िभऽ सो सूचना सम्वन्धीत सावर्जिनक िनकायले सावर्जिनक गनुर् पनेर्
ब्यवःथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम १३७ ले गरे कोमा सो नगिरएको ।

फाइल नं. २
खिरद योजना

:

Supply and Delivery of GI pipes, Fittings, Electromechanical
Goods and Tools

लागत अनुमान

:

२१,९३,६६१।०० (VAT बाहे क)

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित

:

२०७०।०८।१८ (वुटवल टु डे )

आशयपऽ जारी िमित

:

२०७०।०९।२१

बोलपऽ िवबी

:

३ थान

बोलपऽ दतार्

:

३ थान

सम्झौता रकम

:

२१,९०,६००।०० (VAT बाहे क)

सम्झौता िमित

:

२०७०।१०।२० (नेपाल ोदर् श हाडर् वेयर)
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
खिरद एवम ् दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा अिन्तम िमित सूचना ूकाशन भएको िमितले
३० औं िदन भनी बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रािखएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५६ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी
कागजात िबिब र दतार् अिभलेख िमित र समय समेत खुलाई दतार् िकताबमा राख्नु पनेर्मा दतार् गरे को सयम
नखुलाइएको ।

३.

सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ खोलेको माईन्युटमा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ५९
बमोिजमका तथ्यहरु खुलाउनु पनेर्मा खोलेको िमित, समय लगातयका तथ्यहरु नखुलाइएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

५.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत सम्पुणर् शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
नगिर एक पेजको सम्झौता गिरएको ।

१०. रुपन्दे ही
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट फाल्गुण १९ दे िख २५ गतेको अवधीमा रुपन्दे ही िजल्लाका केही
कायार्लयहरुको िमित २०७०/११/१९ दे िख २०७०/११/२५ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन
गरी अनुगमन गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
१०.१) िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, रुपन्दे ही ।
१०.२) लुिम्वनी िवकास कोष, रुपन्दे ही ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
१०.१. िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, रुपन्दे ही ।
फाइल नं. १
खिरद योजना

:

औषधी तथा सिजर्कल सामामी सप्लाई

लागत अनुमान

:

३५,८६,७८९।२०

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ
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बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित

:

२०७०।८।१२ (गोरखापऽ)

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।०९।१२ िदनको २:०० बजे

बोलपऽ िवबी

:

३० थान

बोलपऽ दतार्

:

२० थान

बोलपऽ िफतार्

:

१७ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ

:

२ थान

सम्झौता रकम

:

१७,४८,६८०।५० (२६ आइटम, रारा मेिडको फमर्, िबराटनगर)

:

१७,५९,६९५।०० (२५ आइटम, कृ ंणा ईन्टरनेशनल, नेपालगंज)

:

२०७०।१०।०५

सम्झौता िमित

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
खिरद एवम ् दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा अिन्तम िमित सूचना ूकाशन भएको िमितले
३० औं िदन भनी बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रािखएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १३ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ सम्वन्धी कागजातमा
उल्लेख गनुर् पनेर् बोलपऽ मुल्याङ्कन र बोलपऽदाताको छनौट गनेर् आधार र तिरका लगायका कुराहरु उल्लेख
नगिरएको ।

३.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

४.

खिरद सम्झौतामा सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ५२ को उपदफा २ मा उल्लेिखत सम्पुणर् शतर्हरु तथा
Standard Bidding Documents मा खिरद सम्झौतामा उल्लेख गनुप
र् नेर् भिन तोिकएका शतर्हरु उल्लेख
नगिर एक पेजको सम्झौता गिरएको ।

५.

कुल २० वटा बोलपऽ दतार् भएकोमा बोलपऽ खोल्ने िदन िमित २०७०।९।१२ गते ११:२८ दे िख ११:४५ बजेको
िबचमा िनवेदन िदई १७ वटा बोलपऽ िफतार् माग गरे को दे िखएकोले यसमा िमलेमतो हुन सक्ने आशंका समेत
रहे को ।

१०.२. लुिम्वनी िवकास कोष, रुपन्दे ही ।
फाइल नं. १
खिरद योजना

:

ूशासिकय भवन िनमार्ण

लागत अनुमान

:

२३,८२,२२,१८१।०० (VAT सिहत)

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित

:

२०७०।०७।०४ (गोरखापऽ)
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बोलपऽ खोलेको िमित

:

४६ औं िदन

बोलपऽ िवबी

:

११ थान

बोलपऽ दतार्

:

८ थान

बोलपऽ संशोधन

:

२ थान

सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ

:

१ थान

सम्झौता रकम

:

१६,१६,३३,८३२।५३

सम्झौता िमित

:

२०७०।१०।१२

िनमार्ण कायर्को ठे क्का अवधी

:

१८ मिहना

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ६ र सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ७ बमोिजम
सावर्जिनक िनकायले खिरद योजना तथा खिरद गुरुयोजना तयार गरी खिरद कायर् गनुर् पनेर्मा बािषर्क खिरद
योजनामा समेत समावेश नगरी िनमार्ण कायर् गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
खिरद एवम ् दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा अिन्तम िमित सूचना ूकाशन भएको िमितले
४६ औं िदन भनी बोलपऽदातालाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान रािखएको ।

फाइल नं. २
खिरद योजना

:

The Construction of Black-Topped Road in Lumbini.

लागत अनुमान

:

६,७८,८४,१७३।८३ (भ्याट सिहत)

खिरद िविध

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

बोलपऽ सूचना ूकाशन िमित :

२०७०।६।२४ (गोरखापऽ दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

६ थान

बोलपऽ दतार्

:

५ थान

बोलपऽ संशोधन

:

२ थान

सम्झौता रकम

:

३,७६,९०,४७७।४६ (भ्याट बाहे क)

सम्झौता िमित

:

२०७०।०९।१७

िनमार्ण कायर्को ठे क्का अवधी :

१८ मिहना

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

Bid Data Sheet को ITB clause 22.1 मा बोलपऽ पेश गनेर् ःथान, सयम र िमित साथै ITB clause 25.1
मा बोलपऽ खोल्ने ःथान, िमित र समय नभरी खािल छोिडएको ।
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२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७, उपदफा ३ बमोिजम ७ िदनको सयम िदई न्यूनतम मुल्यािङ्कत
सारभुत रुपमा ूभावमाही बोलपऽ छनौट भएको आशयको सूचना ूकािशत गनुर् पनेर् र सो सूचना िदएको ७
िदनको अवधीिभऽ ऐनको दफा ४७ बमोिजमको िनवेदन नपरे मा छनौट भएको बोलपऽदातालाई खिरद
सम्झौता गनर्को लािग १५ िदनको समयावधी िदनुपनेर्मा ७ िदनको माऽ सयमयावधी िदइएको ।

११. पवर्त
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट िमित २०७१।०३।१५ दे िख २०७१।०३।२० गतेको अवधीमा पवर्त
िजल्लाका केिह कायार्लयहरुको ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन गिरएको िथयो
। अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
११.१) िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, पवर्त ।
११.२) िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, पवर्त ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
११.१. िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, पवर्त
फाइल नं. १
योजना

:

औषधी खिरद

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ (NCB)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।१२।१९ (कािलगण्डकी दै िनक)

लागत अनुमान

:

रु. १०,९०,६१९।०० (भ्याट सिहत)

बोलपऽ िवबी

:

६ थान

बोलपऽ दतार्

:

४ थान

सम्झौता रकम

:

९,८८,०९३।०० (भ्याट सिहत)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २७ (२) अनुसार वोलपऽदातालाई ७ िदनिभऽ िःवकृ त गनेर्आशयको
सूचना ूदान गनुप
र् नेर्मा खिरद गदार् िःवकृ त गनेर्आशयको सूचना जारी गरे को पाइएन ।

२.

खिरद गदार् Standard Bidding Document ूयोग गिरएको पाइएन ।
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३.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा खिरद गदार् उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम ःवीकृ त लागत अनुमान
रकमको दईु दे िख तीन ूितशत रकमको सीमा िभऽ रही िनिश्चत रकम तोकी बोलपऽ आव्हानको सूचनामा
बोलपऽदाताले बोलपऽसाथ पेश गनेर् बोलपऽ जमानत रकम उल्लेख गनुर् पनेर्मा सूचनामा कबोल अङ्कको ३
ूितशत बोलपऽ जमानत रकम भिनएको ।

५.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा ३ (च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ दािखला गनेर्
अिन्तम िमित ःपष्ट रुपमा खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३० औं िदन भिन
उल्लेख गिरएको (बोलपऽदाताहरुलाई Confusion हुने िकिसमको सूचना जारी गिरएको) ।

६.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ बमोिजम बोलपऽ माग गनेर् सूचना ूकाशन गदार् जमानत आवँयक पनेर्
अवःथामा सो को िकिसम, रकम र समयावधी ःपष्ट रुपमा सूचनामा उल्लेख गनुर् पनेर्मा दरभाउपऽ जमानतको
समायावधी ःपष्ट रुपमा उल्लेख नगिरएको ।

७.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

फाइल नं. २
योजना

:

राशन खिरद

खिरद िवधी

:

िसलबन्दी दरभाउपऽ

लागत अनुमान

:

५,९३,२९३।१२ (भ्याट बाहे क)

दरभाउपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०९।११ (कािलगण्डकी दै िनक)

दरभाउपऽ िवबी

:

३ थान

दरभाउपऽ दतार्

:

३ थान

सम्झौता िमित

:

२०७०।०९।३०

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

खिरद गदार् Standard Bidding Document ूयोग गिरएको पाइएन ।

२.

सावर्जािनक खिरद ऐन बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही दरभाउपऽको मूल्याङ्कनको आधार र
तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा खिरद
गदार् उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

३.

सम्झौता पऽ एक पेजको तयार गरे को छ । Standard Format अनुसार सम्झौता तयार भएको छै न ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ८८ को उपिनयम ४ बमोिजम राशनको लागत अनुमान
ःवीकृ त भएको जानकारी तालुक कायार्लय, क्षेिऽय ूशासन कायार्लय र सावर्जािनक खिरद अनुगमन
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कायार्लयमा सात िदन िभऽ पठाउनु पनेर्मा सो को जानकारी सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयमा
नपठाइएको◌े ।
५.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ८९ को उपिनयम ७ बमोिजम राशनका खिरद सम्झौता भएको
सात िदन िभऽ सावर्जािनक िनकायको ूमुखले तुलनात्मक तािलका सिहतको ूितवेदन तयार गरी तालुक
कायार्लय र सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयमा जानकारी िदनु पनेर्मा सो को जानकारी सावर्जािनक
खिरद अनुगमन कायार्लयलाई निदइएको ।

६.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

७.

तीन वटा आपूितर्कतार्बाट ूाप्त दरभाउपऽमा उल्लेिखत कबोल अंकहरु लगभग बराबरी भएको हुँदा िमलेमतो
भएको हुन सक्ने दे िखन्छ ।

८.

सावर्जिनक खिरद िनयमावलीको िनयम १२ बमोिजम दरभाउपऽ िःवकृ त गिर िनजलाई ७ िदन िभऽ खिरद
सम्झौता गनर्को लािग सूचना िदनु पनेर्मा माऽ १ िदन िभऽ सम्झौता गनर्का लािग सूचना िदईएको ।

नोट : िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय पवर्तमा आ.व. २०६९/७० मा पिन अनुगमन गिरएकोमा सो अनुगमनमा
औंलाईएका कमजोरीहरु पिन पुन: दोहोराइएको पाइयो ।
११.२. िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय, पवर्त ।
फाइल नं. १
योजना

:

Construction Of Gabion Retaining Wall, Extra widening, Stone
Pitchine with Drainage

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

३५,६७,१३३।०० (भ्याट सिहत)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।०९।२३ (नागिरक दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

११ थान

बोलपऽ दतार्

:

८ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।१०।२३

सम्झौता िमित

:

२०७०।१२।२१

ठे क्का अवधी

:

३ मिहना

सम्झौता रकम

:

२०,०५,३९७।३३ (भ्याट बाहे क)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ५३ को उपिनयम १ बमोिजम ःवीकृ त लागत अनुमान
रकमको दईु दिख तीन ूितशत रकमको सीमा िभऽ रही िनिश्चत रकम तोकी बोलपऽ आव्हानको सूचनामा

बोलपऽदाताले बोलपऽ साथ पेश गनेर् बोलपऽ जमानत रकम उल्लेख गनुर् पनेर्मा सूचनामा कबोल अङ्कको २.५
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ूितशत बोलपऽ जमानत रकम भिनएको तथा सोही सूचनामा बोलपऽ जमानतको रकम पिन उल्लेख
२.
३.

गिरएको । (बोलपऽदाताहरुलाई Confusion हुने िकिसमको ूावधान)

खिरद गदार् PPMO ले जारी गरे को Standard Bidding Document ूयोग गिरएको पाइएन ।
सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

फाइल नं. २
योजना

:

Construction Of Jahare Khola Motarable Bridge

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

२,५४,२३,७७६।७३ (भ्याट सिहत)

बोलपऽ सूचना ूकाशन

:

िमित २०७०।११।२१ (राजधानी दै िनक)

बोलपऽ िवबी

:

२ थान

बोलपऽ दतार्

:

८ (e-Bidding) + २ थान

बोलपऽ खोलेको िमित

:

२०७०।१२।२१

सम्झौता िमित

:

२०७१।०२।१९

ठे क्का अवधी

:

१८ मिहना

सम्झौता रकम

:

१,४१,६४,५७०।०० (भ्याट बाहे क)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २७ (२) अनुसार वोलपऽदातालाई ७ िदनिभऽ िःवकृ त गनेर्आशयको
सूचना ूदान गनुप
र् नेर्मा खिरद गदार् िःवकृ त गनेर्आशयको सूचना सावर्जिनक गरे को पाइएन ।

३.

खिरद गदार् PPMO ले जारी गरे को Standard Bidding Document ूयोग गिरएको पाइएन ।

४.

उक्त कायर्को लािग ूयोग गिरएको

Bidding Document को Condition of Contarct मा Price

Adjustment सम्विन्ध रािखएको ूावधान (Maximum up to 10%) सावर्जिनक खिरद ऐन तथा
िनयमावली ूितकुल दे िखन्छ ।
फाइल नं. ३
योजना

:

Patichaur Bajung- Kyang Road

खिरद िवधी

:

रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ

लागत अनुमान

:

४३,३०,०००।०० (भ्याट सिहत)

बोलपऽ दतार्

:

५ थान

सम्झौता िमित

:

२०७०।१२।२३

ठे क्का अवधी

:

३ मिहना

सम्झौता रकम

:

२२,३६,८३७।२३ (भ्याट बाहे क)
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फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११० को उपिनयम (४) बमोिजम कायर्सम्पादन जमानतको
मान्य अवधी िनमार्ण कायर्को ऽुटी सच्चाउने दाियत्वको अवधी भन्दा कम्तीमा १ मिहना बढी अवधीको हुनु
पनेर्मा सो अनुसारको बैंक जमानत पेश गरे को दे िखदै न ।

३.

उपरोक्त कायर्को लािग गिरएको सम्झौता पऽमा सम्झौता िमित सम्झौता पऽको ब्यहोरा र सम्झौता
दःतखतमा फरक फरक रहे को दे िखन्छ, जुन िनयम संगत दे िखदै न ।

४.

सावर्जिनक िनकायले बोलपऽदाताले पेश गरे को संशोधनपऽको दतार् गरे र रे कडर् राखेको पाइएन तथा
मोिवलाइजेशन रकम पिन सम्झौता कागजातमा भएको ूावधान बमोिजमको Justification िबना नै िदएको
दे िखन्छ ।

१२. उदयपुर
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट आिश्वन मिहनामा उदयपुर िजल्लाका केही कायार्लयहरुको िमित
२०७०/०६/१३ दे िख २०७०/०६/१९ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन
गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
१२.१) खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय, गाईघाट, उदयपुर ।
१२.२) गाईघाट िदक्तेल सडक आयोजना, गाईघाट, उदयपुर ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
१२.१. खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायार्लय, गाईघाट, उदयपुर ।
फाइल नं. १
योजना

:

HDPE pipe खिरद

Estimate

:

20,47,846.15 (Including Vat)

खिरद िवधी

:

NCB

Tender Notice
Bid Opening date

:
:

2069/07/27
2069/08/27

िवबी

:

६ वटा

दतार्

:

६ वटा
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संशोधन

:

×

Agreement on
:
Contracted Amount :

2069/9/20
17,98,988.25 (Including Vat)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३१ औं िदन
भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १४, उपदफा ३(ग) अनुसार बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
जमानतको रकम र मान्य अवधी खुलाउनु पनेर्मा नखुलाइएको ।

३.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

४.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को दफा ११५ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले आपुतीर् गिरएका माल
सामान सम्झौतामा उिल्ल्खत ूािविधक ःपेिशिफकेशन र गुणःतर बमोिजमको भए नभएको िनिरक्षण गनुर्
गराउनु पनेर्मा सो नगरी समान Accept गिरएको ।

फाइल नं. २
खिरद योजना

:

कटारी खानेपानी गुणःतर सुधार आयोजना

Estimate

:

1,02,83,638.45 (Including Vat)

खिरद िविध

:

NCB

Tender Notice

:

2067/10/23

िवबी

:

५ वटा

दतार्

:

४ वटा

Contract date
Contracted Amount
Contract Period
Status of work

:
:
:
:

2068/01/06
1,02,40,903.04 (Including Vat)
Till 2070/03/11
Continue (95% work complete)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, को दफा १४ को उपदफा ३(च) बमोिजम बोलपऽ आव्हानको सूचनामा बोलपऽ
दािखला गनेर् अिन्तम िमित ःपष्ट खुलाउनु पनेर्मा दािखला गनेर् अिन्तम िदन सूचना ूकाशन भएको ३१ औं िदन
भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।
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३.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ११२ बमोिजम १० लाख भन्दा बढी मुल्यको िनमार्ण कायर् गनर्
िनमार्ण ब्यवसायीले केिह तोिकएको कुराहरुको िवमा गराउनु पनेर्मा सो गरे को पाइएन ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

१२.२. गाईघाट िदक्तेल सडक आयोजना, गाईघाट
फाइल नं. १
Name of Work

:

Estimate

:

Excavator Operation works for land slide removal, Breaking of big
boulders, back cutting & curve Widening.
9,51,169.96 (Including Vat)

खिरद िविध

:

Sealed Quotation

Tender Notice

:

2070/5/9

िवबी

:

१४ थान

दतार्

:

८ थान

Bid Opening
:
Agreement with
:
Contracted Amount

2070/5/24
Susan Aditya Bijay on 2070/6/2 (2nd Lowest)
:
7,15,775.50 (Including Vat) with 13% security Deposit

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

बोलपऽ आव्हानको सूचनामा सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा १४, उपदफा ३ मा ूावधान भए अनुसार
भन्दा बढी अनावँयक जानकारीहरु राख्न खोिजएको ।

२.

Standard Bidding Documents को Bid data sheet मा ःपःट पानुर् पनेर् केिह कुराहरुलाई ःपष्ट रुपमा
नखुलाईकन बोलपऽको सूचनामा भएअनुसार हुने भनी उल्लेख गिरएको ।

३.

सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ को दफा २५ को उपदफा ८ बमोिजम मूल्यािङ्कत सारभूतरुपमा ूभावमाही
बोलपऽको मूल्याङ्कनको आधार र तिरका समेत खुल्ने गरी मूल्याङ्कन ूितवेदन तयार गरी सावर्जािनक
िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनेर्मा उल्लेख गिरए बमोिजमको मुल्याङ्कन ूितवेदन तयार नगिरएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

फाइल नं. २
Name of Work

:

Estimate

:

Construction of gabion wall, Masonry drain, Gravel drain, Gravel
Sabbase, Masonry chute and Pipe culvert.
54,439,806.48 (Including Vat)

खिरद िविध

:

NCB (Post Qualification)

Bid Notice

:

2069/9/14

िवबी

:

२३ थान

दतार्

:

२१ थान
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Bid Opening
:
Contracted with
:
Contracted Amount
Completion date :
Status of work
:

2069/10/15
Nagaarjun and Sital chand JV on 2069/11/17
:
26,753,270.00 (Including Vat) 42.01% Below
2070/03/25
Continue

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

बोलपऽ आव्हानको सूचनामा सावर्जिनक खिरद ऐन २०६३ को दफा १४, उपदफा ३ मा ूावधान भए अनुसार
भन्दा बढी अनावँयक जानकारीहरु राख्न खोिजएको ।

२.

बोलपऽ मूल्याङ्कन गदार् सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम ६१, ६२, ६३, ६४ र ६५ को ूावधान
बमोिजमको Logical Evaluation Procedure अवलम्बन गनुर् पनेर्मा उपरोक्त िनयमहरुको ममर् अनुसार
मुल्याङ्कन नगिरएको ।

३.

बोलपऽ कागजातमा २१ िदन िभऽ म्याद थप गिर सक्नुपनेर् ब्यवःथा भएको र बोलपऽदाताबाट म्याद थपको
लािग िलिखत िनवेदन ूाप्त भए पिन म्याद थप सम्वन्धी कुनै पिन िनणर्य सावर्जिनक िनकायले गरे को
नदे िखएको ।

४.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

१३. िसरहा
सावर्जािनक खिरद अनुगमन कायार्लयबाट आिश्वन मिहनामा िसराहा िजल्लाका केही कायार्लयहरुको िमित
२०७०/०६/१३ दे िख २०७०/०६/१९ सम्म ःथलगत रुपमा नै खिरद सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गरी अनुगमन
गिरएको िथयो । अनुगमन गिरएका कायार्लयहरु िनम्न बमोिजम रहे का छन ् ।
१३.१) िडिभजन सडक कायार्लय, लाहान, िसराहा ।
१३.२) िजल्ला वन कायार्लय, लाहान, िसराहा ।
अनुगमन गिरएका उपरोक्त कायार्लयहरुको केही खिरद सम्बन्धी फाइल अध्ययन गिरएको िथयो । अनुगमन
गिरएका कितपय कायार्लयहरुमा खिरद सम्बन्धी अिभलेख राॆो सँग नरािखएको हुँदा अनुगमन गनर् किठनाई
भएको िथयो । उपरोक्त कायार्लयहरुमा सावर्जािनक खिरद ऐन २०६३ तथा सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को
पालना आंिशक रुपमा गरे को पाइएको छ । अनुगमन गिरएका फाइलहरु अध्ययन गदार् दे िखएका तथ्यहरुको िववरण
यसै साथ संलग्न गिरएको छ ।
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१३.१. िडिभजन सडक कायार्लय, लाहान
फाइल नं. १
खिरद फाईल

:

Replacement of expansion joints bearing maintenance and repair,

Estimate

:

maintenance of railing in different Bridge.
83,55,111.59 (Including Vat)

खिरद िविध

:

NCB

Tender Notice

:

2069/12/24 (अन्नपुणर् पोष्ट)

िवबी

:

६ थान

दतार्

:

६ थान

Bid Opening
Agreement date
Contract Amount

:
:
:

2070/1/23
2070/3/16
57,22,825.00

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

Standard Bidding Documents को Bid data sheet मा ःपःट पानुर् पनेर् कितपय कुराहरुलाई ःपष्ट
रुपमा नखुलाईकन बोलपऽको सूचनामा भएअनुसार हुने भनी उल्लेख गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १४, उपदफा ५ बमोिजम बोलपऽ सम्वन्धी कागजात पाइने ःथान
खुलाउदा दईु वा दईु भन्दा बढी सावर्जिनक िनकायमा त्यःतो कागजात पाईने ब्यवःथा गनुर् पनेर् भिनएकोमा
बोलपऽ कागजात िविब गनेर् ःथान एउटा माऽ तोिकएको ।

३.

सावर्जािनक खिरद िनयमावली २०६४ को िनयम १४९ बमोिजम सावर्जािनक िनकायले हरे क खिरद कारवाही को
िनिम्त छुट्टै फाइल खडा गरी राख्नु पनेर्मा खिरद कारवाहीको छुट्टै फाइल खडा गिरएको पाइएन ।

१३.२. िजल्ला वन कायार्लय, लाहान
िजल्ला वन कायार्लय, लाहानमा खिरद सम्वन्धी फाइलको अनुगमनको बममा सावर्जिनक खिरद सम्वन्धी उक्त
िनकायकले गरे को समम खिरद ूिबयाको अनुगमन तथा अवलोकन गिरएको िथयो ।
अनुगमनको बममा दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ७, उपदफा ३ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले खिरद कायर् गनर्को लािग
एउटा खिरद इकाईको ःथापना गनुप
र् नेर् भिनएकोमा सो अनुसार खिरद इकाई गठन नगिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को िनयम ८ अनुसार कुनै पिन सावर्जिनक िनकायले बािषर्क १० लाख
भन्दा बढी रकम को खिरद कायर् गनुर् पदार् बािषर्क खिरद योजना तयार गिर खिरद योजनामा तोिकए
बमोिजमको खिरद िवधी अपनाई खिरद कायर् गनुर् पनेर्मा िजल्ला वन कायार्लय, िसराहामा किरब रु.
६३,००,०००।– भन्दा बढीको खिरद कायर् बािषर्क खिरद योजना िबना नै कमर्चारीहरुले सोझै पेँकी िलई खचर्
गरे को पाइयो ।
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फाइल नं. १
खिरद फाईल

:

राशन खिरद

Estimate

:

रु. १३४।१५ ूित ब्यिक्त/ूित िदन (२८ जना सशस्तर् बन रक्षकहरुको लागी जम्मा रु.
१३,७१,०१३।–) (Including Vat)

:

रु. १०१।६४ ूित ब्यिक्त/ूित िदन (४७ जना बन रक्षकहरुको लागी जम्मा रु.
१७,४३,६३४।२०।–) (Including Vat)

खिरद िविध

:

NCB

सूचना ूकाशन

:

२०६९/०८/१९ (नागिरक दै िनक)

िवबी

:

६ थान

दतार्

:

५ थान

Bid Opening
Agreement date

:
:

2069/09/11
2069/10/05

Contract Amount

:

रु. १३४।१५ ूित ब्यिक्त/ूित िदन (२८ जना सशस्तर् बन रक्षकहरुको लागी जम्मा रु.
१३,७१,०१३।–) (Including Vat)

:

रु. १०१।६४ ूित ब्यिक्त/ूित िदन (४७ जना बन रक्षकहरुको लागी जम्मा रु.
१७,४३,६३४।२०।–) (Including Vat)

फाइल अध्ययन गदार् दे िखएका कमी कमजोरीहरु :
१.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा १४, उपदफा ४ बमोिजम सूचना ूकाशन गदार् रािष्टर्य ःतरको बोलपऽ
सूचना आव्हानको हकमा किम्तमा ३० िदनको अवधी िदनु पनेर्मा २१ िदनको अवधी माऽ िदई बोलपऽ
आव्हानको सूचना ूकािशत गिरएको ।

२.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोिजम सावर्जिनक िनकायले बोलपऽ छनौट भएको ७ िदन िभऽ
सम्वन्धीत बोलपऽदातालाई िनजको बोलपऽ िःवकृ त गनेर् आशयको सूचना िदनुपनेर्मा आशयपऽ जारी नगरी
सोझै सम्झौता गनर् बोलाइएको ।

३.

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा २७, उपदफा ३ बमोिजम छनौट भएको बोलपऽ दाताको बोलपऽ िःवकृ त
गिर िनजलाई १५ िदन िभऽ खिरद सम्झौता गनर्को लािग कायर् सम्पादन जमानत दािखला गनर् सूचना िदनु
पनेर्मा ७ िदन िभऽ सम्झौता गनर् बोलाइएको ।

४.

दब
ु ै बोलपऽको हकमा न्युनतम कबोल गनेर् बोलपऽदाताको कबोल अंक लागत अनुमान कै बराबर रहे को तथ्यले
िमलेमतो भएको ःपष्ट आधारहरु दे िखन्छ तथापी सो सम्वन्धी कुनै दृिष्टकोण नपुयार्ई खिरद कारवाही अगाडी
बढाइएको ।

१४. अनुगमन/अन्तरिबया बाट ूाप्त जानकारीहरु
१

धेरै ठाँउमा िनयमावली बमोजीम जमानत लागत अनुमानको २ दे िख ३ ूितशत िवचमा तोकनुपनेर्मा
कवोल अङ्कको २.५ ूितशत नै तोक्ने गरे को पाइर् एको छ ।

138

२

अिधकांश ःथानमा मालसामान अपूितर् गनेर् वेलामा Post Delivery Inspection (PDI) िरपोटर् ूाप्त गिर
माल सामान ःवीकार गनुप
र् नेर्मा सो ूितवेदन िवनै मालसामान ःवीकार गरे को पाइर् एको ।

३

Standard Bidding Document को ूयोग तोिकएको ढाँचा बमोजीम नभएको ।

४

कतै कतै ७ िदनको माऽ म्याद िदइर् Sealed Quotation को सूचना ूकाशन गिरएको ।

५

िशलबन्दी दरभाउपऽ ३ वटा हुनुपनेर्मा ूथम पटकमै २ वटा माऽ ूाप्त भए पिन खिरद ूिबया अिघ
बढाइर् एको ।

६

सम्झौताको लािग सावर्जिनक खिरद ऐन बमोजीम १५ िदनको म्याद िदनुपनेर्मा कुनै कुनै िनकायले ७
िदनको माऽ म्याद िदने गरे को पाइर् एको ।

७

सावर्जिनक खिरद ऐन बमोजीम खिरद सम्झौता सम्पन्न भै सकेपिछ मूल्याङ्कनको पिरणाम सिहत
सूचना सावर्जिनक गनुप
र् नेर्मा त्यसो गरे को नपाइर् एको ।

८

खिरद कायर् सम्पन्न भै सकेपिछ कायर् सम्पन्न ूितवेदन तयार गनुप
र् नेर्मा सो गरे को नपाइर् एको ।

९

सावर्जिनक खिरद ऐन र िनयमावली बमोजीम तोिकएको रकम र कायर् संचालन वषर् बमोजीम खिरद
गुरु योजना र वािषर्क खिरद योजना तयार गरे र माऽ खिरद ूिबया अिघ बढाउनुपनेर्मा सो नगिर
खिरद ूिबया अिघ बढाएको पाइर् एको ।

१०

मौजुदा सूची तयार गनेर् कायर्लाइर् ूाथिमकतामा राखी तयार गरे को पाइर् एन र खिरद ूिबया मौजुदा
सूची िवनानै गनेर् गरे को पाइर् यो ।

११

ःवीकृ त रकमलाइर् टु बयाएर आफ्नो अनकुल हुनेगरी, खिरद कायर् गनेर् गरे को पाइर् यो ।

१२

सरकारी कायार्लयहरुमा मूल्याङ्कन सिमितको सदःय सिचवको रुपमा खिरद इकाइ ूमुखलाइर् राख्ने
गरे को पाइयो जो कानूनत: निमल्ने हुन्छ ।

१३

एउटा माऽ लेखा शाखाको कमर्चारी भएको ःथानमा समेत खिरद इकाइ र मूल्याङ्कन सिमित

दव
ु ै

ःथानमा लेखाको एउटै ब्यिक्तलाइर् राख्ने गरे को जुन Check & Balance को पद्धित िवपिरत हुने ।
१५. सावर्जिनक गुनासो व्यवःथापन सम्बन्धी कायर् :
जनगुनासो व्यवःथापन िनदेर् िशका, २०६६ बमोिजम ःथानीयःतर खिरद अनुगमन तथा गुनासो व्यवःथापन
शाखाले गुनासो व्यवःथापनका सम्वन्धमा अिघल्लो मिहनाभरी गरे का काम कारवाहीको ूगित िववरण
ूत्येक मिहनाको ७ गते िभऽ ौी ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, गुनासो व्यवःथापन इकाई
िसंहदरवार काठमाण्डौमा पठाउने गिरएको छ ।
२०७१ साल आषाढ मसान्त सम्म यस कायार्लयमा िविभन्न माध्यम (हुलाक, िनवेदन) माफर्त ूाप्त हुन

आएका जम्मा ४३ बटा गुनासोहरु मध्ये यस कायार्लयको अिधकार क्षेऽिभऽ पनेर् र काम कारवाही गनर्
िमल्ने गुनासोहरु मािथ यस कायार्लयबाट सम्विन्धत कायार्लयसंग िनवेदकको िनवेदन संलग्न रािख के
भएको हो सोधनी गरी ूाप्त जानकारीको आधारमा उिचत कानुनी परामशर् ूदान गरी िनवेदकलाई समेत
जानकारी िदने गिरएको र अनुगमनको बममा कुनै कायर् कानुन संगत नभई

कमी कमजोरी भएको

पाइएमा भएको कानुनी ूावधानको जानकारी सिहत तालुक िनकायलाई समेत जानकारी िदने गिरएको छ।
यस कायार्लयबाट माग भएको गुनासो सम्वन्धी पऽाचारमाथी कुनै ूितिबया ूाप्त हुननसकेको अवःथामा
ताकेता समेत गनेर् गिरएको छ ।

139

अनुसच
ू ी ७
खिरद अनुगमन सम्बन्धी िववरण
ब.सं.

अनुगमन गिरएको
कायार्लय

िजल्ला

िमित

िवषय

दे िख

सम्म

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

१) सालझण्डी–सिन्धखकर्–ढोरपाटन
१

सडक आयोजना कायार्लय,

कायार्लय, सिन्धखकर्,

३

कायार्लय, अघार्खाँची।

१३,२३,३४७.५२

सालझण्डी–सिन्धखकर्–
अघार्खाँची

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

ढोरपाटन सडक आयोजना

२,५४,१६,०६३.४३

१,०८,४८,३९६.६३

(ठे क्कानं. २)

अघार्खाँची।
िजल्ला िवकास सिमितको

ढोरपाटन सडक आयोजना
(ठे क्कानं. १२)

१) सालझण्डी–सिन्धखकर्–
ढोरपाटन सडक आयोजना

सम्झौता रकम

सालझण्डी–सिन्धखकर्–
अघार्खाँची

सिन्धखकर्, अघार्खाँची।

२

लागत अनुमान

िजल्ला िवकास
सिमितको
कायार्लय,

िरडी–खज्याङ्गर्–बलकोट सडक
२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

आयोजना (पिहलो खण्ड)

४९,७४,०२९.०६

२५,२१,३६५.९५

७,४५,५६६.३७

७,४८,५००

१२,३८,२१०.६७

१३,९७,४३०.६६

६,०१,९९८.३०

५९,६६,०५७

िरडी–रुिवेनी–वामी टक्सार

२,६६,२४,६३८।२३ (भ्याट

१,८१,८६,७३७।४५

सडक योजना (ठे क्कानं.

सिहत)

(भ्याट सिहत)

94,18,802.37 (भ्याट

44,56,688.90 (46%

अघार्खाँची।
िवद्युत सामान आपुितर्
४

५
६

िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय, अघार्खाँची।
खानेपानी तथा सरसफाई
िडिभजन कायार्लय, गुल्मी।
खानेपानीतथासरसफाई
िडिभजनकायार्लय, गुल्मी।

अघार्खाँची।

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

गुल्मी

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

गुल्मी

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

गुल्मी

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

िजल्ला ूािविधक कायार्लय,
७

गुल्मी।

(गोखुङ्गा– हं सपुर–वाँगी
गा.िव.स.)
धरम पोखरा खानेपानी
आयोजना
िफिटङ, िज.आई.पाइप, औजार
तथा जेनेरेटर आपुतीर्

८.५/०६८/६९)
८

िजल्ला ूािविधक कायार्लय,
गुल्मी।

गुल्मी

२०७०/११/०४

२०७०/११/१०

RAIDP तम्घास–िसमलटारी–

पुकोर्ट दह सडक आयोजना
(८.८ प्याकेज)

९

जनकपुर नगरपािलका

धनुषा

२०७१।५।२५

२०७१।५।३१
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PCC work with side drain
and Public Toilet

सिहत)

Below)

कैिफयत

१०

िजल्ला बन कायार्लय

धनुषा

२०७१।५।२५

२०७१।५।३१

िनमार्ण िडिभजन कायार्लय,
राजिवराज
सप्तरी

एिककरणको आयोजना

सप्तरी

२०७१।५।२५

२०७१।५।३१

सप्तरी

२०७१।५।२५

२०७१।५।३१

िसन्धुपाल्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

औषधी खिरद

िसन्धुपाल्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

राशनआपुतीर्

राजिवराज नगरपािलका,
१२

इलाका वन कायार्लय

पुवार्धार

१४

िसन्धुपाल्चोक।
िजल्लावनकायार्लय,
िसन्धुपाल्चोक।

33,82,221.50 (भ्याट

बाहे क)

बाहे क)

6,00,000.00

1,31,635.00 (71.11
% Below)

वारुणयन्ऽको कपडा वाला

6,49,000.00 (भ्याट

Housing Pipe खिरद

सिहत)

िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,
१३

39,98,522.36 (भ्याट

लाहान नगर पािलकाको जग्गा

शहरी िवकास तथा भवन
११

Building Construction for

२४,००,०००।– (भ्याट
बाहे क)
२७,९९,६८३।४१

आलु तरकारी तथा मसला
१५

१६
१७
१८
१९

२०

२१

िजल्ला कृ िष िवकास

कायार्लय, िसन्धुपाल्चोक।

िजल्ला पशु सेवा कायार्लय,
िसन्धुपाल्चोक।
सूचना ूिविध िवभाग,
काॅेपलाञ्चोक।
सूचना ूिविध िवभाग,

काॅेपलाञ्चोक।

सूचना ूिविध िवभाग,
काॅेपलाञ्चोक।
भूिम ब्यवःथापन ूिशक्षण
केन्ि, काॅेपलाञ्चोक।
भूिम ब्यवःथापन ूिशक्षण
केन्ि, काॅेपलाञ्चोक।

िवकास वेमौसमी तरकारी

िसन्धुपाल्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

उल्पादन पकेट कायर्बम

अन्तर्गत व्यिक्तगत पेँकीको
आधारमा खिरद गिर पेिँक
फछ्यौर्ट गिरएको।

िसन्धुपाल्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

फिनर्चर तथा िफक्चसर्

2,30,000.00

2,30,000.00

4WD Double Cap Pickup

काॅेपलाञ्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

काॅेपलाञ्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

काॅेपलाञ्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

मोटरथान १

२५,००,०००।–

कम्प्युटर तथा िवद्युतीय

२८,३०,०००।–

उपकरण खिरद

(VAT सिहत)

फिनर्चर खिरद

2,50,00.00

टोटल ःटे शन सम्वन्धी
काॅेपलाञ्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३

2,21,000.00
(VAT बाहे क)

४२,४८,८००।००

सामामी तथा डाउनलोिडङ्ग
सोफ्टवेयर खिरद

काॅेपलाञ्चोक

२०७०/०९/२८

२०७०/१०/०३
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िफल्ड सामामी खिरद

८,९९,१९७।५० (Vat

८,९०,१५१।५० (Vat

सिहत)

सिहत)

२२
23

िजल्ला खानेपानी कायार्लय,
म्याग्दी।
िजल्ला कृ िष िवकास
कायार्लय, म्याग्दी।

म्याग्दी

2070/09/16

2070/09/19

म्याग्दी

2070/09/16

2070/09/19

राम्चे खानेपानी तथा

१०,४२,२४५।३०

सरसफाई आयोजना

7,42,648.50

एच.िड.िप. पाइप खिरद

(Excluding VAT)

१३,७२,७२६।०० मल र
िजल्ला कृ िष िवकास
24

कायार्लय, म्याग्दी।

रासायिनक मल तथा िवउ
म्याग्दी

2070/09/16

2070/09/19

िवजन ढु वानी

३११६२ िवउ

25

26

कायार्लय, म्याग्दी।
िजल्ला वन कायार्लय,
किपलवःतु

म्याग्दी

किपलवःतु

2070/09/16

२०७०/११/१९

2070/09/19

२०७०/११/२५

खानेपानी तथा सरसफाई
27

िडिभजन कायार्लय,

नवलपरासी

२०७०/११/१९

२०७०/११/२५

नवलपरासी।
खानेपानी तथा सरसफाई
28

िडिभजन कायार्लय,
नवलपरासी।

नवलपरासी

२०७०/११/१९

२०७०/११/२५

आवासममर्त
राशन आपुतीर्

सुनवल खानेपानी तथा
सरसफाई आयोजना।
Supply and Delivery of GI
pipes, Fittings,
Electromechanical Goods
and Tools

३२८१।०, िवउ ूित

(Including VAT)

मे.टन. रु. २५००।०रु.

३२८३।२५, िवउ ूित

िवउूितमे.टन. रु.

(मल ूित मे.टन. रु.
मे.टन. रु. २५०७।०)

िजल्ला कृ िष िवकास

मलूितमे. टन. रु.

२,८७,८८०।८१
(VAT/Contingency समेत)

५८,०१,६१८।१२
२,९९,८१,६३१।५७(VAT
सिहत)
२१,९३,६६१।०० (VAT
बाहे क)

३२८१।०,
२५००।०
२,४३,४६७।८०
(VAT/Contingency

बाहे क)

४३,३७,८०३।१२

१,९८,३७,६२६।६५
(VAT सिहत)
२१,९०,६००।००
(VAT बाहे क)
१७,४८,६८०।५०(२६आइट

29

िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय,
रुपन्दे ही।

औषधी तथा सिजर्कल सामामी
रुपन्दे ही

२०७०/११/१९

२०७०/११/२५

सप्लाई

म, रारा मेिडको फमर्,
३५,८६,७८९।२०

िबराटनगर):
१७,५९,६९५।००(२५आइट
म, कृ ंणा ईन्टरनेशनल,
नेपालगंज)

30
31
32

लुिम्वनी िवकास कोष,
रुपन्दे ही।
लुिम्वनी िवकास कोष,
रुपन्दे ही।
िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय, पवर्त।

रुपन्दे ही

२०७०/११/१९

२०७०/११/२५

रुपन्दे ही

२०७०/११/१९

२०७०/११/२५

पवर्त

२०७१।०३।१५

२०७१।०३।२०
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ूशासिकय भवन िनमार्ण

२३,८२,२२,१८१।००(VAT

१६,१६,३३,८३२।५३

सिहत)

The Construction of Black-

६,७८,८४,१७३।८३(भ्याट

३,७६,९०,४७७।४६ (भ्या

सिहत)

बाहे क)

औषधी खिरद

रु. १०,९०,६१९।०० (भ्याट

९,८८,०९३।००

सिहत)

(भ्याटसिहत)

Topped

Road in Lumbini.

33

िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय, पवर्त।

पवर्त

२०७१।०३।१५

२०७१।०३।२०

कायार्लय, पवर्त।

पवर्त

२०७१।०३।१५

२०७१।०३।२०

५,९३,२९३।१२ (भ्याट
बाहे क)

Construction Of Gabion

िजल्ला िवकास सिमितको
34

राशन खिरद

३५,६७,१३३।०० (भ्याट

२०,०५,३९७।३३ (भ्याट

सिहत)

बाहे क)

PatichaurBajung- Kyang

४३,३०,०००।००

२२,३६,८३७।२३

Road

(भ्याटसिहत)

(भ्याटबाहे क)

HDPE pipe खिरद

20,47,846.15 (Including

Retaining Wall, Extra

widening, Stone Pitchine
with Drainage

35

िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय, पवर्त।

पवर्त

२०७१।०३।१५

२०७१।०३।२०

उदयपुर

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९

उदयपुर

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९

खानेपानी तथा सरसफाई
36

िडिभजन कायार्लय, गाईघाट,

Vat)

उदयपुर।
खानेपानी तथा सरसफाई
37

िडिभजन कायार्लय, गाईघाट,
उदयपुर।

कटारी खानेपानी गुणःतर
सुधार आयोजना
Excavator Operation works

38

गाईघाट िदक्तेल सडक
आयोजना, गाईघाट

उदयपुर

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९

for land slide removal,

Breaking of big boulders,
back cutting & curve

1,02,83,638.45

(Including Vat)

9,51,169.96 (Including
Vat)

17,98,988.25

(Including Vat)

1,02,40,903.04

(Including Vat)
7,15,775.50

(Including Vat) with

13% security Deposit

Widening.

Construction of gabion wall,

गाईघाट िदक्तेल सडक
39

आयोजना, गाईघाट

उदयपुर

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९

Masonry drain, Gravel drain,
Gravel Sabbase, Masonry
chute and Pipe culvert.

Replacement of expansion

िडिभजन सडक कायार्लय,
40

लाहान,

िसराहा।

िसरहा

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९

joints bearing maintenance
and repair, maintenance of
railing in different Bridge.

िडिभजन सडक कायार्लय,
41

लाहान,

िसराहा।

िसरहा

२०७०/०६/१३

२०७०/०६/१९
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राशन खिरद

54,439,806.48

(Including Vat)

83,55,111.59
(Including Vat)

26,753,270.00

(Including Vat)
42.01% Below

57,22,825.00

रु. १३४।१५

रु. १३४।१५ूित

ूितब्यिक्त/ूितिदन (२८

ब्यिक्त/ूितिदन (२८ जना

जना सशस्तर् बन

सशस्तर् बन रक्षकहरुको

रक्षकहरुको लागी जम्मा रु.

लागी जम्मारु.

१३,७१,०१३।–)

१३,७१,०१३।–)

(Including Vat)

(Including Vat)

अनुसूची ८
सावर्जिनक खिरद योजनाको ःथलगत िनरीक्षण सम्बन्धी िववरण तािलका
खिरद इकाई
ब.सं.

कायार्लय

जल उत्पन्न तथा ूकोप
१.

िनयन्ऽण िडिभजन
कायार्लय नं. ६
ँहरी िवकास तथा भवन

२.

३.
४.
५.
६.
७.
८.

िनमार्ण िवभाग िडिभजन
कायार्लय

िजल्ला जन ःवाःथ्य
कायार्लय
बबई िसंचाई आयोजना
िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय
िजल्ला जन ःवाःथ्य
कायार्लय
आवास तथा शहरी िवकास
िडिभजन कायार्लय
िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय

वािषर्क खिरद योजना

खिरद गुरु

मौजूदा सूची तयार

तयार गनेर् गिरएको

योजना तयार

गनेर् गिरएको

छ/छै न

गरे को छ/छै न

छ/छै न

छै न

छै न

छै न

छै न

छ

–

छै न

छै न

छै न

२०६९/१०/२१

–

छ

छै न

छ

छ

२०६९/०७/१४

५

छ

छै न

छ

बिदर् या

छ

२०७०/०९/३०

५

छै न

छै न

छ

सुखत
ेर्

छ

–

४

छ

छ

छ

सुखत
ेर्

छ

२०७०/०४/०२

३

छ

छै न

छ

सुखत
ेर्

छ

२०७०/०६/१४

४

छ

छै न

छ

खिरद इकाई गठन

खिरद इकाईको

भएको भए िनणर्य िमित

संरचना संख्या

छ

२०७०/०४/७

४

छ

२०६४/११/२२

३

छै न

–

बिदर् या

छ

बिदर् या

ःथान

बाँके ,
नेपालगञ्ज
बाँके ,

नेपालगञ्ज
बाँके ,
नेपालगञ्ज

गठन भएको
छ/छै न

आंिशक माऽ
तयार गिरएको

क्षेिऽय अनुगमन तथा
९.

सुपिरवेक्षण कायार्लय ,
खानेपानी
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खिरद इकाई
ब.सं.

१०.

कायार्लय

जल उत्पन्न ूकोप

िनयन्ऽण िडिभजन

१२.

सुनसरी मोरङ्ग िसंचाई
योजना
सडक कायार्लय
शहरी िवकास तथा भवन

१३.

िनमार्ण िवभाग, िडिभजन

१५.
१६.
१७.
१८.

भएको भए िनणर्य िमित

संरचना संख्या

वािषर्क खिरद योजना

खिरद गुरु

मौजूदा सूची तयार

तयार गनेर् गिरएको

योजना तयार

गनेर् गिरएको

छ/छै न

गरे को छ/छै न

छ/छै न

गठन भएको

सुखत
ेर्

छ

–

३

छ

छै न

छ

छ

२०६९/०६/१४

४

छै न

छै न

छै न

३

छै न

छै न

छै न

छ/छै न

मोरङ्ग,
िवराटनगर
मोरङ्ग,
िवराटनगर
मोरङ्ग,

छ

२०७०/०४/३०

छ

–

–

छै न

छै न

छ

दै लेख

छ

–

४

छ

छै न

छ

दै लेख

छ

२०७०/११/९

३

छै न

छ

छै न

िजल्ला ूािविधक कायार्लय

दै लेख

छै न

छै न

छै न

हे टौंडा,

–

छै न

मध्यमाञ्चल क्षेऽीय

–

छ

२०७०/०९/२५

५

छै न

छै न

छ

छ

२०७०/०४/१

३

छ

छै न

छ

कायार्लय
१४.

खिरद इकाईको

ःथान

कायार्लय
११.

खिरद इकाई गठन

िजल्ला िवकास सिमितको
कायार्लय
खनेपानी तथा सरसफाई
सब िडिभजन कायार्लय,

ःवाःथ्य िनदेर् शनालय
िडिभजन सडक कायार्लय

िवराटनगर

मकवानपुर
हे टौंडा,
मकवानपुर
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अनुसूची – ९
खिरद योजना िनमार्ण सम्बन्धी
ब.सं.

िवषय

संचालन िमित

सम्बन्धी

२०७०/११/८

अन्तरिबया

सम्बन्धी

३.

सम्बन्धी

अन्तरिबया

कमर्चारीहरु

२०७०/१०/१०

ूमुख िजल्ला अिधकारी सिहत िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,
िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, को .ले.िन.का.मा
लगायत अन्य िनकायमा कायर्रत खिरद कायर्मा संलग्न कमर्चारीहरु बीच
उपायहरु समेतको कायर्पऽ ूःतुतीकरण सिहतको अन्तरिबया ।
ूमुख िजल्ला अिधकारी सिहत िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,

सहभागी : सरकारी कायार्लयका
कमर्चारीहरु

िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, को .ले.िन.का.मा
लगायत अन्य िनकायमा कायर्रत खिरद कायर्मा संलग्न कमर्चारीहरु बीच

खरीद योजना िनमार्ण , कायार्न्वयनका समःयाहरु र समाधानका

सहभागी संख्या :३५जना

उपायहरु समेतको कायर्पऽ ूःतुतीकरण सिहतको अन्तरिबया ।
ूमुख िजल्ला अिधकारी सिहत िजल्ला िवकास सिमितको कायार्लय,

िजल्ला बिदर् या
२०७०/१०/१२

कायर्बम

खरीद योजना िनमार्ण , कायार्न्वयनका समःयाहरु र समाधानका

िजल्ला बिदर् या

अन्तरिबया

खिरद योजना

सहभागी : सरकारी कायार्लयका
सहभागी संख्या :५० जना

खिरद योजना
२.

संचालन भएको ःथान
िजल्ला: गुल्मी िजल्लाको तम्घास

खिरद योजना
१.

एक िदने अन्तरिबया कायर्बम

सहभागी : सरकारी कायार्लयका
कमर्चारीहरु

िजल्ला िशक्षा कायार्लय, िजल्ला ःवाःथ्य कायार्लय, को .ले.िन.का.मा

लगायत अन्य िनकायमा कायर्रत खिरद कायर्मा संलग्न कमर्चारीहरु बीच

खरीद योजना िनमार्ण, कायार्न्वयनका समःयाहरु र समाधानका उपायहरु

सहभागी संख्या : ६९जना

समेतको कायर्पऽ ूःतुतीकरण सिहतको अन्तरिबया ।
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अनुसूची १०
क) अनुगमन सम्बन्धी एक िदने अन्तरिबया कायर्बम आयोजना
िस.
नं.
१.

िबषय सन्दभर्

कायर् तािलका

कायर् सम्पादन

सावर्जिनक

२०७०।०५।२६

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

जनकपुर,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

धनुषा

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
७४ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

२.

सावर्जिनक

२०७०।०५।३१

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

िवराटनगर,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

मोरङ्ग

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
६८ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

३.

सावर्जिनक

२०७०।०६।१४

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

गाईघाट,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

उदयपुर

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
७५ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

४.

सावर्जिनक

२०७०।०६।१६

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

राजिवराज,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

सप्तरी

िबषय वःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
६३ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

५.

सावर्जिनक

२०७०।०९।१८

सावर्जिनक

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

खिरद अनुगमन

वेनी, म्याग्दी

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक
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कायर् तािलका

कायर्बम

कायर् सम्पादन
िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
१०२ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

६.

सावर्जिनक

२०७०।०९।३०

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

धुिलखेल, काॅे

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

सम्बन्धी एक

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
८१ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

७.

सावर्जिनक

२०७०।११।०५

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

सिन्धखकर्,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

अघार्खाँची

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो ।

कायर्बम

यस एक िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक
िनकायका ८० जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

८.

सावर्जिनक

२०७०।११।०८

सावर्जिनक

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

खिरद अनुगमन

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
५१ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

९.

सावर्जिनक

२०७०।११।२०

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

परासी,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

नवलपरासी

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
७१ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

१०.

सावर्जिनक

२०७०।११।२१

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

तौिलहवा,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

सम्बन्धी एक

किपलबःतु

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
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कायर् तािलका

कायर् सम्पादन
७४ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

११.

१२.

१३.

सावर्जिन

२०७१।०२।२०

सावर्जिनक

कखिरद

चन्िगढी,

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

अनुगमन

झापा

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

सम्बन्धी एक

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

िदने अन्तरिबया

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका

कायर्बम

९२ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

सावर्जिन

२०७१०३।१६

सावर्जिनक

कखिरद

कुँमा, पवर्त

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

अनुगमन

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

सम्बन्धी एक

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

िदने अन्तरिबया

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका

कायर्बम

८१ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।

सावर्जिनक

२०७१०३।१८

सावर्जिनक

खिरद अनुगमन

िवदरु , नुवाकोट

िद्विवधाहरु िनराकरण गनेर् र खिरद अनुगमनबाट दे िखएका

खिरदको

कायार्न्वयनमा

दे िखएका

िविवध

सम्बन्धी एक

िबषयवःतुहरुलाई समेत समावेश गरे र एक िदने अनुगमन

िदने अन्तरिबया

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना गिरएको हो । यस एक

कायर्बम

िदने अन्तरिबया कायर्बममा िविभन्न सावर्जिनक िनकायका
७१ जनाको सहभािगता रहे को िथयो ।
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0
600
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1
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4500
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0
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4
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0
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1
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150

0

0

0

29511

0

0.00

0

0

0

0

29511

1

0.45

100

0

0

0

29511

22.17

4900.
00

0.00

0.00

0.00

d]l;g cf}hf/
1) Computer (Lab Setup
+ Laptop for e-GP)

s_ Network printer
heavy duty
v_ Printer (normal)
2, Generator - 1,
Inverter - 1
u_ Auto feed digital
Scanner 1
Camera /Electronic
attendance system
;ef xndf dfOs tyf ;fp08
Joj:yfkg

uf]6f
uf]6f

25
1

6.11
0.45

uf]6f

1

0.68

150

uf]6f

2

0.68

150

uf]6f

1

0.45

100

32.13

7100.0
0

1350
100

0.00
0

k'FhLut vr{sf] hDdf -s_
2.1

0

0
2
0

0
0.00
0.68
0.00

0
150
0

9.95

2200.00

;]jf / k/fdz{
e-GP ;+rfng tyf dd{t
;Def/sf] nflu jflif{s k/fdz{
;]jf -Annual
Maintenance
Contract- AMC_
Bid Document g]kfnLdf
cg'jfb
A) Civil Works
B) Goods
C) Sealed Quotation

e-GP Operation and
Support Joj:yfkg
/fli6«o vl/b lj1÷k/fdz{ bftf
– ^))
e-GP/IT Specialist ^))

k6s

1

4.07

900

0.33

1.34

300

0.33

1.34

300

0.34

1.38
46

300

22411

k6s

3

2.26

500

0
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0

1
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166.66
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83

333.3
4

22411

hgf
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0
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g]kfn ;/sf/

1.3

2.1.5

2.1.6

2.1.7
2.1.8
2.1.9

2.1.10

2.1.11

2.1.12

2.1.13

e-GP System ;+rfng

hgzlQm Joj:yfkg

1.13
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1

1.13

250

1

1.131
2

250

22411

0.00

0

0

0.00

0

1

4.52
49
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22411

0
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0

0
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0
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0

0
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0
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0

0

0.00

0

1
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25
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0

0.00

0
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0
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0.5
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1
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0.5
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0.5
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0
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j6f

1

2.26

500

0.5
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0.5
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0

0

0

22411

k6s

1

2.26

500

0.33

0.75

166.66
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0.75
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0.76
92

166.6
8

22411

22.62

5000

4.92

1091.66

6.80

1508.3
2

10.9
0

2400
.02

hgf

3
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1

4.52
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lgdf{0f ePsf ljleGg
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22412
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g]kn ;/sf/

2.1.4

hgf_
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5
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a}b]lzs tflnd

hgf

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

4.1.2

e-GP Support Technical
Training - 4 (250)
Computer Training - 3
(200)
TOT Training - 4 (200),
15 days
Procurement Auditing
Training - 3 (200)
TOR Inhouse Training

hgf

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0.00

0

0

0

0

4.1.3

;fj{hlgs vl/b cg'udg
sfof{nosf sd{rf/Lx?sf]
cg'ej / 1fg lj:tf/sf] nflu
:jb]zL tyf a}b]lzs a}7s,
uf]i7L, ;]ldgf/, sfo{zfnf /
cWoog÷cjnf]sg e|d0f

hgf

5

2.26

500

0

0.00

0

5

2.26

500

0

0

0

2.26

500.00

0.00

0.00

2.26

500.0
0

0.00

0.00

hDdf -$=!_
5.1
5.1.1
5.1.2

5.1.3

5.1.4

22412

zLk ljsf; tyf hgr]tgf
tflnd tyf uf]i7L
e-GP ;DalGw tflnd -!@)
hgf_
;fj{hlgs vl/b Ifdtf ljsf;
;DalGw # lbg] tflnd -@%)
hgf_
;fj{hlgs vl/b ;DaGwL
jflif{s of]hgf th'{df, uf]i7L,
a}7s, sfo{zfnf .
;fj{hlgs lgsfox?af6 tof/
ul/g] aflif{s vl/b of]hgfsf]

22511

k6s

8

3.62

800

2

0.90

200

4

1.81

400

2

0.90

200

22512

k6s

10

8.14

1800

2

1.63

360

5

4.07

900

3

2.44

540

22512

k6s

1

0.90

200

0

0.00

0

1

0.90

200

0

0.00

0

22512

k6s

4

1.81

400

1

0.45

100

2

0.90

200

1

0.45
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22512
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5.1.5

5.1.6

5.1.7
5.1.8
5.1.9
5.1.10

5.1.11

5.1.12

5.1.13

;fj{hlgs vl/b P]g lgod
z+;f]wgsf nflu ;'emfj d:of}bf
;DalGw k|ltj]bg n]vg,
tof/L, uf]i7L tyf a}7sx? .
;fj{hlgs vl/b ;DalGw eGP Piloting/operation
nufot ;fj{hlgs lgsfox?,
lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf,
kqsf/x?sf] a}7s tyf
cGt/lqmof÷uf]i7L
;fj{hlgs vl/b lj1 tyf
k|lzIfsx?;+u Pslbg]
cGt/lqmof sfo{qmd
vl/b OsfO k|d'vx?sf]
cGt/lqmof sfo{qmd
;fj{hlgs vl/b cg'udg
sfof{nosf] rf}dfl;s, jflif{s
k|ult ;ldIff
Accreditation ;DaGwL
a}7s Pj+ tof/L sfo{
Public Procurement
Audit (dfu{bz{g tof/
ug]{, cGt/lqmof / uf]]i7L ug]{
_
kqsf/x? ;+u ;fj{hlgs
vl/b ;DalGw Ps lbg]
cGt/lqmof uf]i7L
;fj{hlgs vl/b lgb]{lzsf
tof/L / k|sfzg ug{ a}7s,
uf]i7L÷cGt/lqmof ug]{ .
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1

0.23
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0
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0

1
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0
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0

22512

k6s

2

1.81

400

0

0.00

0

1

0.90

200

1
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1

0.45

100

0

0.00

0

1

0.45
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0
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0
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0
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0

0
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0

0

0.00

0

0
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0
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3
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1
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1

0.38
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1
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0
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0

0
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0

0

0.00

0

22512
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1
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0
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0
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1.36
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22512

22.62
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743.33

12.82
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6.1
6.1.1
6.1.2

pTkfbg ;fdfu|L÷;]jf tyf
cGo sfo{qmd ;DalGw vr{
k|rf/ ;fdfu|L pTkfbg tyf
sfnf];'rL k|sfzg
a'n]l6g tof/L tyf k|sfzg

0.00

k6s

2

0.45

100

1

0.23

50

1

0.23

50

0

0

0

22521
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1

0.23
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0

0.00

0

1

0.23

50

0

0

0
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g]kfn
;/sf/

:ynut lgl/If0f / cGt/lqmof

6.1.3
6.1.4
6.1.5

;fj{hlgs vl/b ;DalGw hg{n
tof/L Pj+ k|sfzg
vl/b ;DalGw /fo k/fdz{sf]
k|sfzg
aflif{s k|ltj]bg tof/L tyf
5kfO{

k6s

1

0.68

150

0

0.00

0

0

0.00

0

1

0.67
87

150

22521

k6s

1

0.45

100

0

0.00

0

0.5

0.23
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0.5

0.22
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22521
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1

0.45
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1
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0

0.00

0

0

0

0
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500.00

0.68

150.00
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150.00

0.90

200.
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hDdf -^=!_
cg'udg tyf d'Nof+sg -e|d0f
vr{_
;fj{hlgs lgsfox?sf] vl/b
cg'udg÷u'gf;f], ph'/L
Joj:yfkg
;fj{hlgs lgsfox?sf] vl/b
;DalGw cGt/lqm{of

7.1
7.1.1
7.1.2

hDdf -&=!_
rfn'ut vr{ sfo{qmdsf] -v_
hDdf
u

sfo{qmd vr{ hDdf -s+v_

3

pkef]u vr{

ª

sfo{ ;+rfng vr{

r

lhNnf

13

3.62

800

3

0.84

184.62

6

1.67

369.23

4

1.11

246.1
5

22611

lhNnf

10

5.43

1200

3

1.63

360

4

2.17

480

3

1.63

360

22611

9.05

2000.0
0

2.46

544.62

3.84

849.23

2.74

606.1
5

67.8
7

15000

20.47

4529.61

26.41

5840.
88

20.99

4629
.51

100.
00

22100

30.43

6729.61

48.58

10740.
88

20.99

s'n hDdf vr{ -u+3++ª_

29582

10090.00

51682

16819.61

8997.00

19737.
88

tof/ ug]{ clws[tsf] gfd

;x ;lrj

ljefuLo k|d'v÷dGqfnosf ;lrj

b:tvt M
kbM
ldlt M

b:tvt M
kbM
ldlt M

b:tvt M
kbM
ldlt M
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4629
.51
1049
5.00

1512
4.51

अनुसच
ू ी १२
वािषर्क ूगित ूितवेदन
१. आ.ब. ०७०।७१

७. यस अविधको खचर् रु :

२. बजेट उपशीषर्क न. : ३०१०२०३/३०१०२०४

(क) आन्तिरक (१) नेपाल सरकार :–

३. मन्ऽालय : ू.म.तथा मं.प.को कायार्लय

बजेट फाराम नं. ६.१२.४.१

43704.96

रु.

रा.यो.आ. (के.अ.मू.) फा.नं. २

43704.96

(२) संःथा :

पाना नं. १/३

४. कायर्बम / आयोजनाको नाम : ौी सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय (३) जनसहभािगता :

५. आयोजना/कायार्लय ूमुखको नाम : ौी अनुप कुमार उपाध्याय
६. यस अविधको वजेट (रु) :
(क) आन्तिरक

(ख) बैदेिशक (१) ऋण

५१६८२.००

(२) अनुदान :

(१) नेपाल सरकार : रु. ५१६८२.००

८. चौमािसक/वािषर्क वजेटको तुलनामा खचर् ूितशत :

(२) संःथा :

९. शुरुदे खी यस अविधसम्मको कुल खचर् ूितशत (कुल लागतको तुलनामा):

(३) जनसहभािगता
(ख) बैदेिशक

84.57%

१०. िवतेको समय ूितशतमा(कुल अविधको तुलनामा):

(१) ऋण :

100.00%

११. शुरुदे खी यस अविधसम्मको भौितक ूगित ूितशत:91.64%

(२) अनुदान :

रकम रु. हजारमा
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sfo{qmd÷
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1
2
c= k'FhLut vr{tkm{ -s_
!=!
k'h
F Lut ;'wf/ vr{
kmlg{r/
1.2
;jf/L ;fwg
1.3

jflif{s nIo

of] rf}dfl;ssf] nIo

kl/df0f

ef/

ah]6

kl/df
0f

3

4

5

6

7

jflif{s k|ult

k|ltj]bg cjlw ;Dddf
o; cf=j=sf] k|ult
efl/t

;DkGg
kl/df0f

efl/t
k|ult

12

13

14

15

ef/

ah]6

kl/df0f

efl/t

kl/df0f

8

9
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1.3.1

;jf/L ;fwg -lhk÷sf/_

uf]6f

2

20.36

4500

2

20.62

2

20.62

1.3.2

df]6/;fOsn

uf]6f

3

2.71

600

3

2.71

3

2.71

1.4

d]l;g cf}hf/

1.4.1

1) Computer (Lab Setup +
Laptop for e-GP)

uf]6f

25

6.11

1350

21

5.20

21

5.20

1.4.2

s_ Network printer heavy duty

uf]6f

1

0.45

100

1

0.46

1

0.46

1.4.3

v_ Printer (normal) 2, Generator
- 1, Inverter - 1

uf]6f

4

0.68

150

4

0.69

4

0.69
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cfof]hgfsf] s"ndWo]
xfn;Dd
s}lkmot

16

1.4.4

u_ Auto feed digital Scanner 1

1.4.5

Camera /Electronic attendance
system
;ef xndf dfOs tyf ;fp08 Joj:yfkg

1.4.6

uf]6f

1

0.68

150

1

0.69

1

0.69

uf]6f

2

0.68

150

2

0.69

2

0.69

uf]6f

1

k'FhLut vr{sf] hDdf -s_

2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

0.45

100

1

0.46

1

0.46

32.13

7100.00

35.00

31.52

35.00

31.52

;]jf / k/fdz{
e-GP ;+rfng tyf dd{t ;Def/sf] nflu
jflif{s k/fdz{ ;]jf -Annual
Maintenance Contract- AMC_
Bid Document g]kfnLdf cg'jfb A)
Civil WorksB) GoodsC)
Sealed Quotation
e-GP Operation and Support
Joj:yfkg
/fli6«o vl/b lj1÷k/fdz{
bftf – ^))
e-GP/IT
Specialist - ^))
e-GP System ;+rfng hgzlQm
Joj:yfkg
OECD/ DAC Bench Marking
sf] cfwf/df /fli6«o vl/b k|0ffnLsf] CPI
sf] cWoog, d'Nof+sg tyf k|sfzg sfo{
vl/b cg'udgsf nflu k|fljlws
k/fdz{bftfsf] ;]jf k|fKt ug]{

k6s

1

4.07

900

1.00

4.07

1.00

4.07

k6s

3

2.26

500

1

0.75

1

0.75

hgf

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

hgf

3

3.39
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2

2.26

2

2.26

k6s

1

4.52

1000

0.25

0.99

0.25

0.99

k6s

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

2.1.7

e-GP ;+rfngsf] nflu cfjZos lgb]{lzsf
tof/L / k|sfzg

k6s

1

0.45

100

1

0.45

1

0.45

2.1.8

Internet Connectivity in PPMO

k6s

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

2.1.9

GIDC df Internet
Connectivity(15MBPS)
lg/Gt/ pkef]udf cfpg] ;fdfgx?sf]
vl/b Joj:yfkg ;DaGwL ;+/rgfTds
;Demf}tfnfO{ Jojl:yt ug]{ /
Framework contract agreement
document tof/L / k|sfzg ;DalGw
uf]i7L÷cGt/lqmof .
;fj{hlgs vl/b ;DalGw k|fljlws gD;{sf]
;+sng / cWoog

k6s

1

2.26

500

1

2.26

1

2.26

k6s

1

1.13
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1.00

1.13

1.00

1.13

k6s

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

2.1.10

2.1.11
2.1.12

lgdf{0f ePsf ljleGg Document x?sf]
kl/dfh{g ug]{ .

j6f

1

2.26

500

1

2.26

1

2.26

2.1.13

EPC Guidelines tof/L ug{ a}7s,
uf]i7L÷cGt/lqmof ug]{ .

k6s

1

2.26

500

1.00

2.26

1.00

2.26

22.62

5000

9.25

16.45

9.25

16.45

hDdf -@=!_
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t];|f]
rf}dfl;sdf
nIo ePsf]

3.1

cGo ;]jf z'Ns

3.1.2

sfof{no ;/;kmfO{ Joj:yfkg -b}lgs !$
dfgj 306f_
;lrjfno Joj:yfkg -$ hgf_

hgf

4

2.26
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4
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4

2.26

3.1.3

;jf/L ;fwg Joj:yfkg -% hgf_

hgf

5
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5
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5
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3.1.4
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5
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5
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9.05
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9.05

3.1.1

k6s

3

2.26

hDdf -#=!_
4.1
4.1.1

sd{rf/L tflnd
;f=v=c=sf= sf sd{rf/Lx?sf] Ifdtf
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3
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3
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hgf

0

0.00

0

0

0.00

0
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4.1.2

e-GP Support Technical Training
- 4 (250)Computer Training - 3
(200)TOT Training - 4 (200), 15
days
Procurement
Auditing Training - 3 (200)
TOR Inhouse Training
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0

0.00

0
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0.00

0.00
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4.1.3

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf
sd{rf/Lx?sf] cg'ej / 1fg lj:tf/sf]
nflu :jb]zL tyf a}b]lzs a}7s, uf]i7L,
;]ldgf/, sfo{zfnf / cWoog÷cjnf]sg
e|d0f

hgf

5

2.26

500

5

2.26

5

2.26

2.26

500.00

5.00

2.26

5.00
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5.1

;Lk ljsf; tyf hgr]tgf tflnd tyf
uf]i7L
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5.1.1

e-GP ;DalGw tflnd -!@) hgf_

k6s

8

3.62

800

8

3.62

8

3.62

5.1.2

;fj{hlgs vl/b Ifdtf ljsf; ;DalGw #
lbg] tflnd -@%) hgf_

k6s
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8.14

1800
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7.47

10

7.47

5.1.3

;fj{hlgs vl/b ;DaGwL jflif{s of]hgf
th'{df, uf]i7L, a}7s, sfo{zfnf .
;fj{hlgs lgsfox?af6 tof/ ul/g]
aflif{s vl/b of]hgfsf] :ynut lgl/If0f /
cGt/lqmof

k6s

1

0.90

200

1

0.90

1

0.90

k6s

4

1.81
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4

1.81

4

1.81
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1
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1
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1
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k6s

2

1.81
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2
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2
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1

0.45

100

1

0.45

1

0.45

k6s

0

0.00

0

0

0.00

0
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5.1.4
5.1.5

5.1.6
5.1.7
5.1.8

;fj{hlgs vl/b P]g lgod z+;f]wgsf
nflu ;'emfj d:of}bf ;DalGw k|ltj]bg
n]vg, tof/L, uf]i7L tyf a}7sx? .
;fj{hlgs vl/b ;DalGw e-GP
Piloting/operation nufot ;fj{hlgs
lgsfox?, lgdf{0f Joj;foL, k/fdz{bftf,
kqsf/x?sf] a}7s tyf cGt/lqmof÷uf]i7L
;fj{hlgs vl/b lj1 tyf k|lzIfsx?;+u
Pslbg] cGt/lqmof sfo{qmd
vl/b OsfO k|d'vx?sf] cGt/lqmof
sfo{qmd
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5.1.9
5.1.10
5.1.11

;fj{hlgs vl/b cg'udg sfof{nosf]
rf}dfl;s, jflif{s k|ult ;ldIff
Accreditation ;DaGwL a}7s Pj+
tof/L sfo{
Public Procurement Audit
(dfu{bz{g tof/ ug]{, cGt/lqmof / uf]]i7L
ug]{ _
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k|sfzg
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k|sfzg
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6.1.3

k6s

2

k6s

1

0.23

50

1

0.23

1

0.23

k6s

1

0.68

150

1

0.68

1

0.68

k6s

1

0.45

100

1.00

0.45

1.00

0.45

k6s

1

0.45

100

1

0.45

1

0.45

2.26

500.00

6.00

2.26

6.00

2.26

hDdf -^=!_
7.1
7.1.1

cg'udg tyf d'Nof+sg -e|d0f vr{_
;fj{hlgs lgsfox?sf] vl/b
cg'udg÷u'gf;f], ph'/L Joj:yfkg
;fj{hlgs lgsfox?sf] vl/b ;DalGw
cGt/lqm{of

lhNnf

13

3.62

800

13

3.62

13

3.62

lhNnf

10

5.43

1200

10

5.43

10

5.43

hDdf -&=!_

9.05

2000.00

23.00

9.05

23.00

9.05

67.87 15000.00

u

rfn'ut vr{ sfo{qmdsf] -v_
hDdf
sfo{qmd vr{ hDdf -s+v_

3

pkef]u vr{

ª

sfo{ ;+rfng vr{

r

s'n hDdf vr{ -u+3++ª_

7.1.2

100.00

60.12

22100.00

8549.63

29582.00

10473.23

25463.77

51682.00

19022.86

43704.96
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91.64

60.12
18241.19

91.64

k|yd rf}dfl;s

bf];|f] rf}dfl;s

t];|f] rf}dfl;s

s'n hDdf

s
v
u

a=p=lz=g+= #)!)@)$, k'FhLut
rfn' sfo{qmd vr{

0.00

6259.65

520.30

6779.95

2183.47

3431.91

5845.86

11461.24

hDdf -s±v_

2183.47

9691.56

6366.16

18241.19

3

sfo{qmd vr{ tkm{sf] k|utL k|ltzt

32.45

90.23

146.20

ª

pkef]u vr{

6409.29

8581.00

10473.48

25463.77

r

s'n hDdf vr{ -u±ª_

8592.76

18272.56

11772.92

43704.96

51%

92.58%

77.84%

84.57%

hDdf k|utL k|ltzt

n]=c=÷zf=c=

lgb]{zs

;x;lrj
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अनुसूची १३
तािलम िववरण
ब.सं.

तािलमको िवषय

सञ्चालन अविध
िमित दे िख

िमित सम्म

२०७०।६।१

२०७०।०६।०४

सञ्चालन ःथान

सहभागी
संख्याजना

सहभागीहरु

कैिफयत

सावर्जिनक खिरद
१

क्षमता

िवकास

सम्बन्धी ३ िदने

रे िडयो नेपाल,
िसंहदरवार

३७

रे िडयो नेपालका
कमर्चारीहरु

लागत साझेदारीमा

तािलम
२

२०७०।७।१२

२०७०।७।१४

बैकिल्पक उजार् ूवर्द्धन
केन्ि

बैकिल्पक उजार्
२५

ूवर्द्धन केन्िका
कमर्चारीहरु

सावर्जिनक खिरद
३

२०७०।८।२५

२०७०।८।२७

अनुगमन कायार्लयको
सभाकक्ष, ताहाचल

३४

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायहरु

(काठमाण्डौ)
िजल्ला ःथीत
४

२०७०।९।२४

२०७०।९।२६

सुनसरी

५५

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायका
कमर्चारीहरु

५

६

२०७०।१०।२२

२०७०।११।११

२०७०।१०।२४

२७

२०७०।११।१३

२४
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लागत साझेदारीमा

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायहरु

सावर्जिनक खिरद
अनुगमन
कायार्लयबाट
सावर्जिनक खिरद
अनुगमन
कायार्लयबाट
सावर्जिनक खिरद
अनुगमन
कायार्लयबाट

िविभन्न सावर्जिनक

सावर्जिनक खिरद

िनकायहरु

अनुगमन

ब.सं.

तािलमको िवषय

सञ्चालन अविध
िमित दे िख

सञ्चालन ःथान

िमित सम्म

सहभागी
संख्याजना

सहभागीहरु

कैिफयत
कायार्लयबाट

७

२०७०।११।२५

२०७०।११।२७

२४

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायहरु

सावर्जिनक खिरद
८

२०७०।१२।२६

२०७०।१२।२८

अनुगमन कायार्लयको
सभाकक्ष, ताहाचल

२३

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायहरु

(काठमाण्डौ)
९

२०७०।२।४

२०७०।२।६

१०

२०७०।३।१०

२०७०।३।१२

पोखरा िवश्विवधालय,
पोखरा
धनगढी

३०
३२

िविभन्न सावर्जिनक
िनकायहरु

यसूकार सावर्जिनक खिरद क्षमता िवकास सम्वन्धी जम्मा १० वटा ३ िदने तािलम कायर्बम माफर्त िविभन्न सावर्जिनक िनकायहरुका ३११ जना कमर्चारीहरुलाइर्
क्षमता अिभवृिद्ध सम्बन्धी तािलम ूदान गरीयो ।
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अनुसच
ू ी १४

अनुसन्धान तथा िवकास सम्बन्धी कायर्हरु
Standard Bidding Document
१ Procurement of Works

िनदेर् िशका

Bulletin & Journal
१

यस कायार्लयको सातौं

१

सावजिनक खिरद िनदेर् िशका

Engineer, Procure, Construct (EPC)
२

Japan International Co-

(NCB) Above 6.00 Million को

ःथापना िदवस

तयारी सम्बन्धी बैठक

operation Agency (JICA)को

पिरमाजर्न गिरयो।

िमित२०७०।०५।०३ गतेको

सरोकारवाला िनकायहरुको

सहकायर्मा नगरकोटमा Framework

अवसर पारे र सावर्जिनक

ूितिनिधहरुको सहभािगतामा

खिरद बुलेिटन तयारी,

सम्पन्न गिरयो।

Contract सम्बन्धी र काठमाण्डौमा
Engineering, Procurement and
Construction (EPC) सम्बन्धी

ूकाशन र िवतरण गिरयो।

अन्तरिबया कायर्बमको आयोजना
गिरएको िथयो।

२ Procurement of

३

िविभन्न ११ वटा

Goods(NCB) लाई नेपालीमा

लेखरचनाहरु समेटेर

अनुवाद गरी सरोकारवला

सावर्जिनक खिरद पिऽका
(Public Procurement
Journal) तयारी तथा

िनकायहरुको ूयोगको लािग
Website मा रािखयो।

ूकाशन गिरयो।

३ ःवीकृ त बािषर्क कायर्बम अनुसार
३ वटा Standard Bidding
Document हरु नेपालीमा अनुवाद
गनुप
र् नेर्मा एउटा Standard
Bidding Document माऽ
नेपालीमा अनुवाद गिरयो।
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अनुसच
ू ी १५

योजना तथा सूचना व्यवःथापन सम्बन्धी कायर्हरु
NPPR (Nepal Procurement Portfolio
Review)

NPPSF (Nepal Public
Procurement Strategic
Framework)

१. िमित २०७१।०४।१५ गते NPPR को १. िमित

२०७०।०४।२४

Review Meeting मा PPMO को

ूधानमन्ऽी

ूगित पेश गिरयो ।

मिन्ऽपिरषद्को

२०७१।०१।१०

गते

गते १. आ.व.
तथा

कायार्लयको

२०६९।७०

को

अन्य
तेॐो १. िमित

चौमािसक तथा वािषर्क ूगित
सिमक्षा

बमश:
गते

२०७०।१२।४

िमित

तथा

तथा

कायर्बम

२०७०।०५।२५

मुख्य

सिचवज्यूको

आ.व. २०७०।७१ को ूथम र

७,९५,६४,४१०

अध्यक्षतामा

उच्चःतरीय

दोॐो

गिरएको

चौमािसक

गते

आ.व.

२०७१/७२ को लािग वािषर्क बजेट

सिचव बैठक कक्षमा ौीमान ्

कायर्शाला

ूगित

योजना

सम्पन्न
को

तजुम
र् ा
भै

बजेट

रु
ूक्षेपण

NPPSF

सिमक्षा िमित २०७०।०८।२७

पुँजीगत : रु १,४४,५०,०००/-

2010 - 2013 सम्बन्धी आठौ

र २०७०।१२।१८ गते सम्पन्न

चालु कायर्बम : रु ३,४३,२०,०००/-

बैठक सम्पन्न भएको ।

भएको ।

उपभोग खचर् : रु ३,०९,७४,४१०/-

समन्वय

२. िमित

वािषर्क/चौमािसक सिमक्षा

सिमितको

NPPR २. िमित २०७१।०२।०७ मा नेपाल

िमित २०७१।२।८ गते काठमाण्डौमा

2013 को वािषर्क बैठकसम्पन्न भयो

सावर्जिनक

रणनीित

िनमार्ण व्यवसायीहरुसंग सावर्जिनक

।

Public

संरचना दोॐो चरण NPPSF

खिरदका चुनौती र समाधान सम्बन्धी

Year

Phase II, आ.व. २०७०/७१ -

अन्तरिबया

आ.व.

नेपाल

गिरयो

भएको

व्यवसायी

सो

Procurement

बैठकले
को

क्षेऽमा

2013
का
लागी
Delayed
Government Performance, Low
Compliance with Procurement
Law
and
Regulation,
Inadequate
fairness
र
Competitive
Bidding
Inadequate Competency of
क)
PPMO गरी ४ वटा Challenge

खिरद

२

२०७२/७३)

सरकारबाट

ःवीकृ त

छ । उक्त ःवीकृ त NPPSF ले
अंगालेको ३ खम्बे रणनीित
दे हाय बमोिजम छ ।
सावर्जिनक

खिरद

ूणाली
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कायर्बम

जसमा

१५

लगायत

सहभािगता िथयो ।

सञ्चालन

जना

िनमार्ण

४०

जनाको

NPPR (Nepal Procurement Portfolio
Review)

NPPSF (Nepal Public
Procurement Strategic
Framework)

क्षेऽहरु िनधार्रण गरी सो अन्तगर्त १०

तथा ूिविध सुधार

वटा

क्षमता िवकास

वटा Agreed Action र त्यसको १२ ख) सावर्जिनक
Performance

Indicators

तयार गरी कायर्बम अिघ बढाइर् एको ग) िवद्युतीय
छ ।

खिरद

खिरद

वािषर्क/चौमािसक सिमक्षा

ूणालीको
(e-GP)

ूणालीको िवकास
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अन्य

अनुसूची १६
NPPSF 2014-2016 को कायर्योजना
िस.नं.
१

२

क्षेऽ

कायर् योजना

सावर्जिनक खिरद

सावर्जिनक खिरद संग सम्बिन्धत सबै सरोकारवाला तथा सरकारी

अनुगमन कायार्लयको

िनकाय संग ूभावकारी अन्तरकृ या तथा पहुँचको लािग हाल को

ःथान

ःथान उपयुक्त नरहे कोले अनुकुल ःथानमा कायार्लय सािरनु पनेर् ।

बजेट तथा योजना

नेपाल सावर्जिनक खिरद रणनीित संरचणा (दोॐो चरण)ले िनिँचत

समय अविध
िछटो समयमा

िछट्टै

अथर् मन्ऽालयमा पहल गनुर् पनेर् ।
संःथागत संरचनाको

नेपाल सावर्जिनक खिरद रणनीितक संरचनाले लिक्षत गरे को

अध्ययन

कायर्हरुको िनरन्तरता तथा पिछल्ला समयमा सावर्जिनक खिरद

उच्च तह नीितगत
सिमती/सावर्जिनक खिरद

गरे का कायर्हरु कायार्न्वयन गनर् आवँयक बजेट उपलब्धको लािग
३

िजम्मेवारी

मध्यम समय
अविध

सम्बन्धमा भएका उपलब्धी, चुनौती तथा अवशर समेतलाइर् िबचार

अनुगमन कायार्लय
रा.यो.आ./अथर् मन्ऽालय/उच्च
तह नीितगत
सिमती/सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायार्लय
उच्च तह नीितगत
सिमत/सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायर्लय

गरी कःता सांगठिनक ःवरुपको िदघर्कािलन रुपमा आवँयकता पछर्
सो को समेत िनक्र्यौल

गनर् संःथागत संरचनाको अध्ययन गनेर्

कायर्
४

जानकारी मुलक

सरोकारवालाहरुको सावर्जिनक खिरद ूितको बुझाइर् मा सकारात्मक

मध्यम समय

कायर्बम

सोच िवकासका लािग गोिंठ, ूचार माध्यम बाट कायर्बम संचालन

अविध

गनेर् ।
५

सावर्जिनक खिरद अनुगमन
कायार्लय र सरोकारवाला संग
सहकायर्

अन्तरकृ या सम्बन्धी

अिधकार ूप्त िनरीक्षण संःथाहरु संग अनुतर सम्बन्ध िवकास गनर्

कायर्

अन्तरकृ या सम्बन्धी कायर्को थालिन गनेर् ।

मध्यम समय
अविध

उच्च तह नीितगत
सिमती/सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायार्लय

६

सावर्जिनक खिरद

सावर्जिनक खिरद ऐन/िनयम तथा यःको कायार्न्वयनमा

ऐन/िनयम

सरोकारवालाहरुको िवँवशिनयतामा बृिद्धका लािग आवँयक संशोधन
गनर् ूःताव तयार गनेर् ।

मध्यम समय
अविध

उच्च तह नीितगत
सिमती/सावर्जिनक खिरद
अनुगमन कायार्लय
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अनुसूची १७
नेपाल सरकार
ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय
ताहाचल, काठमाण्डौ
आ.ब. २०७०/७१ को बािषर्क आिथर्क िववरण
बजेट उपशीषर्क नं. ३०१०२०४, पुँिजगत
रकमानान्तर

बािषर्क ःवीकृ त
िस.
नं.

बजेट

बजेट
िशषर्क

संकेत

िववरण

नं.

नं.

नेपाल
सरकार

बाँकी

जम्मा बािषर्क बजे◌ेट रु.

पुरकबाट

िनकासा

खचर्

रकमानान्तर

नेपाल सरकार

बािषर्क ःवीकृ त
बजेट नेपाल

थप

घट

घटी

बढी

घटी

बढी

नेपाल सरकार

जम्मा

नेपाल सरकार

जम्मा

नेपाल सरकार

जम्मा

नगद

बजेट

जम्मा

सरकार

1

29411

सवारी साधन

2

29511

मेिसनरी औजार 2,000,000.00

5,100,000.00

7,100,000.00

नेपाल सरकार

जम्मा

ौेःता अनुसार बाँकी मौज्दात

5,100,000.00 5,100,000.00 4,894,949.00 4,894,949.00 4,894,949.00 4,894,949.00

205,051.00 205,051.00

2,000,000.00 2,000,000.00 1,885,004.00

1,885,004.00 1,885,004.00

1,885,004.00

114,996.00

7,100,000.00 7,100,000.00 6,779,953.00

6,779,953.00 6,779,953.00

6,779,953.00

320,047.00 320,047.00

बैंक अनुसार नगद मौज्दात

0.00

0.00

0.00

0.00
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बैंक खाता नं.
1700202

बैंकको नाम ठे गाना

रािष्टर्य बािणज्य बैंक, टे कु

114,996.00

अनुसच
ू ी १७ क
नेपाल सरकार
सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लय
ताहाचल, काठमाण्डौ
आ.ब. २०७०/७१ को बािषर्क आिथर्क िववरण
बजेट उपशीषर्क नं. ३०१०२०३, चालु
बािषर्क
ःवीकृ त
िस.
नं.

बजेट

बजेट
िशषर्क
नं.

िववरण

जम्मा बािषर्क

नेपाल सरकार

रकमानान्तर

घटी

घटी

िनकासा

बजेट रु.

बाँकी

खचर्

नेपाल सरकार

संकेत

बािषर्क
ःवीकृ त
बजेट

रकमानान्तर

पुरकबाट

थप

घट

नं.

बढी

बढी

नेपाल

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नगद

बजेट

जम्मा

सरकार

1

2111
1

2

2111
3

3

2111
9

अन्य भत्ता

4

2112
1

पोशाक

5

2211
1

पानी

6

2211
2

संचार

7

2212
1

तलव
महं गी
भत्ता

िवजुली
महसुल
घर भाडा

15,061,0
00.00

15,061,
000.0

15,061,
000.00

13,048,58
9.70

13,048,5
89.70

13,048,
589.70

13,04
8,589
.70

2,012,4
10.30

2,012,410
.30

489,00
0.00

489,00
0.0

489,00
0.00

425,000.
00

425,000
.00

425,00
0.00

425,0
00.00

64,000.
00

64,000.0
0

7,500,0
00.00

7,500,0
00.0

7,500,0
00.00

5,426,663.
00

5,426,66
3.00

5,426,6
63.00

5,426,
663.0
0

2,073,33
7.00

2,073,337.
00

382,00
0.00

382,00
0.0

382,00
0.00

255,000.
00

255,000.
00

255,00
0.00

255,0
00.00

127,00
0.00

127,000.
00

500,00
0.00

500,00
0.0

500,00
0.00

484,836.
00

484,836
.00

484,83
6.00

484,
836.0
0

15,164.
00

15,164.0
0

600,00
0.00

600,00
0.0

600,00
0.00

589,430.
00

589,430.
00

589,43
0.00

589,4
30.00

10,570.
00

10,570.0
0

1,200,0
00.00

1,200,0
00.0

1,200,0
00.00

1,200,000
.00

1,200,00
0.00

1,200,0
00.00

1,200,
000.0
0

0.00

0.00
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बािषर्क
ःवीकृ त
िस.
नं.

िशषर्क
नं.

पुरकबाट

बजेट

बजेट
िववरण

जम्मा बािषर्क

नेपाल सरकार

रकमानान्तर

घटी

घटी

िनकासा

बजेट रु.

बाँकी

खचर्

नेपाल सरकार

संकेत

बािषर्क

ःवीकृ त
बजेट

रकमानान्तर

थप

घट

नं.

बढी

बढी

नेपाल

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नगद

बजेट

जम्मा

सरकार

8

2221
1

9

2221
2

10

2231
1

11

2231
4

12

224
11

13

224
12

14

2251
1

इन्धन

1,200,0
00.00

150,
000.
0

1,350,0
00.0

1,350,0
00.00

1,347,270
.00

1,347,27
0.00

1,347,2
70.00

1,347,
270.0
0

2,730.0
0

2,730.00

500,00
0.00

125,
000.
0

625,00
0.0

625,00
0.00

623,333.0
0

623,333.0
0

623,333.
00

623,33
3.00

1,667.0
0

1,667.00

1,500,0
00.00

1,500,0
00.0

1,500,0
00.00

1,499,44
3.75

1,499,44
3.75

1,499,4
43.75

1,499
,443.
75

556.25

556.25

150,00
0.00

150,00
0.0

150,00
0.00

83,299.00

83,299.0
0

83,299.
00

83,29
9.00

66,701.
00

66,701.00

4,875,
000.0

4,875,
000.00

2,970,832
.94

2,970,83
2.94

2,970,8
32.94

2,970,
832.9
4

1,904,1
67.06

1,904,167
.06

2,000,0
00.00

2,000,
000.0

2,000,0
00.00

2,000,00
0.00

2,000,00
0.00

2,000,0
00.00

2,000
,000.
00

0.00

0.00

500,00
0.00

500,00
0.0

500,00
0.00

279,000.
00

279,000.
00

279,00
0.00

279,0
00.00

221,000
.00

221,000.
00

4,850,
000.0

4,850,
000.00

3,753,767.
00

3,753,767
.00

3,753,7
67.00

3,753,
767.0
0

1,096,2
33.00

1,096,233.
00

संचालन
तथा

ममर्त
सम्भार
कायार्लय
सम्बन्धी
खचर्
इन्धन
अन्य
ूयोजन
सेवा तथा
परामशर्
खचर्
अन्य सेवा
शुल्क
कमर्चारी
तािलम

5,000,0
00.00

125,000
.0

िसप

15

2251
2

िवकास
तथा

जनचेतना

5,000,0
00.00

150,00
0.0

तािलम
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बािषर्क
ःवीकृ त
िस.
नं.

िशषर्क
नं.

पुरकबाट

बजेट

बजेट
िववरण

जम्मा बािषर्क

नेपाल सरकार

रकमानान्तर

घटी

घटी

िनकासा

बजेट रु.

बाँकी

खचर्

नेपाल सरकार

संकेत

बािषर्क

ःवीकृ त
बजेट

रकमानान्तर

थप

घट

नं.

बढी

बढी

नेपाल

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नेपाल
सरकार

जम्मा

नगद

बजेट

जम्मा

सरकार
तथा गोिष्ठ
सम्वन्धी
खचर्हरु

16

2252
1

17

2261
1

18

2271
1

उत्पादन
सममी

/सेवा
अनुगमन,
मुल्यांकन
खचर्
िविवध
खचर्
जम्मा

500,00
0.00

500,00
0.0

500,00
0.00

457,944.
00

457,944
.00

457,94
4.00

457,9
44.0
0

42,056.
00

42,056.0
0

2,000,0
00.00

2,000,
000.0

2,000,0
00.00

1,999,694
.00

1,999,69
4.00

1,999,6
94.00

1,999,
694.0
0

306.00

306.00

500,00
0.00

500,00
0.0

500,00
0.00

480,907.
00

480,907
.00

480,90
7.00

480,9
07.00

19,093.
00

19,093.0
0

44,582
,000.0
0

44,582
,000.0
0

36,925,00
9.39

36,925,0
09.39

36,925,
009.39

36,92
5,009
.39

7,656,9
90.61

7,656,990
.61

44,582,
000.00

0.00

275,000
.00

275,
000.
00
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0.0

अनुसूची १८
िवद्युतीय खिरद ूणालीको िवकास र कायर्न्वयन
सावर्जिनक खिरद ूिबया र ूणालीलाइर् िवद्युतीय माध्यमबाट संचालन गनर् एिशयाली िवकास बैंकको
ूािबिधक सहयोगमा Price water house cooper India (PWC) लाइर् Consultant िनयुिक्त गरी esubmission सम्मको ूथम चरणको कायर् समाप्त भै कायार्न्वयनमा आईसकेको छ । सोही सहयोग अन्तगर्त
उल्लेिखत PWC लाइर् नै Consultant िनयुिक्त गरी दोॐो चरणको रुपमा Full Fledged e-GP System मा
िविभन्न Modules हरु तयार भै रहे का छन ् ।उक्त दोॐो चरणको e-GP कायर् सम्पन्न भएपिछ e-bidding
का सम्पूणर् कायर्हरु Single Portal बाट Online संचालन हुनेछन ् ।
िवधुतीय खिरद र सुचना ूिविधसंग सम्बन्धी भए/गरे का कायर्हरु िनम्न बमोिजम छन ् ।


कायार्लयमा Networking Management लगायतका कायर्हरु सम्पन्न भएको ।



सावर्जिनक िनकायको खिरद कायर्मा संलग्न कमर्चारीहरुलाइ e-GP सम्वन्धी क्षमता अिभबृिद्ध तािलम
ूदान गनेर् कायर् भैरहे को । सो सन्दभर्मा कायार्लयको हलमा १४५ जना र मोरङ िजल्लाको
िवराटनगरमा ३३ जना तथा कञ्चनपुर िजल्लाको ३० महे न्िनगरमा

गरी जम्मा २०५ जना

कमर्चारीहरुलाइर् उक्त तािलम ूदान गिरएको ।


Blacklisting सम्वन्धी ४ र वोलपऽसम्वन्धी १३५ गरी जम्मा १३९ सूचनाहरु कायार्लयको वेभसाइटमा
ूकाशन गिरएको ।



e-GP System को लािग ७६ वटा सावर्जिनक िनकायहरुलाइ User name र Password उपलव्ध
गराइएको ।



e-GP System Development को दोॐो चरणको कायर्लाइ ूभावकारी बनाउनको लािग गिठत
ूािविधक समन्वय सिमित (TCC) का ६ वटा बैठकहरु सम्पन्न भै आवँयकता अनुसार ूािविधक एवं
कायर्गत िवषयहरुमा मागर्दशर्न र भैरहे का उपलव्धीको िनरन्तर समीक्षा भैरहे को ।



e-GP System सञ्चालनको लािग Blade server तथा सोसँग सम्विन्धत अन्य साममीहरु रािष्टर्य
सूचना ूिविध केन्िको Data Center मा जडान गिरएको ।



e-GP सञ्चालन तथा ममर्त सम्भारको लािग वािषर्क परामशर् सेवा (Annual Maintenance
Contract,AMC) को लािग परामशर्दाता CSC सँग सम्झौता गिरएको ।

e-GP System पोटर् ल https://www.bolpatra.gov.np मासावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ ले गरे का
व्यवःथाहरु जःतै खिरद गुरुयोजना, वािषर्क खिरद योजना, बोलपऽ कागजात तयारी, बोलपऽ पेश गनेर्,
बोलपऽको मुल्यांकन, खिरद सम्झौता व्यवःथापन, िवद्युतीय भुक्तानी ूणालीका साथै खिरदसम्वन्धी सूचना
ूणालीसमेतका Module हरु समावेश गरी Single Portal यही November, 2014 बाट सञ्चालनमा
ल्याउने तयारी भईरहे को । तत्सम्वन्धमा हाल छुट्टाछुट्टै सञ्चालनमा रहे का सावर्जिनक िनकायका
Individual Portal हरुलाई िनकट भिवंयमा यस कायार्लयले िवकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको Single
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Portal System बाट बमश िवःथािपत गिरने भएकोले त्यःतो Portal सञ्चालन गिररहे का सावर्जिनक
िनकायहरुलाइ

https://www.bolpatra.gov.np

मा

आवँयक

User

Registration

गरी

बमश:

वोलपऽसम्वन्धी कायर्हरु ःथानान्तरण गनुह
र् ु न अनुरोध गिर सिकएको छ।
नेपाल सरकारले सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ को दफा ६९ मा िवद्युतीय सञ्चारको माध्यमबाट खिरद
कारोवार हुन सक्ने ूावधान रहे को तथा सावर्जिनक खिरद िनयमावली, २०६४ को तेौो संशोधन (२०६८) को
िनयम१४६ को संशोधनमा “सावर्जिनक खिरद अनुगमन कायार्लयले एउटा माऽ Portal रहने गरी िवद्युतीय
ूणालीको ःथापना, सञ्चालन र व्यवःथापन गनुर् पनेर्छ”

भन्ने व्यवःथा भए बमोिजम सावर्जिनक खिरद

अनुगमन कायार्लयले सन ् 2011, Sep 14 दे िख e-bidding सम्बन्धी www.gepson.gov.np ूणाली
सञ्चालनमा ल्याएको हो।यस ूणालीमा हालसम्म२७० वटा सावर्जिनक िनकायहरु दतार् भएका छन ् भनेर
१०६६ जना बोलपऽदाताहरु दतार् भएका छन ् । हालसम्मको यस Portal बाट भएका बोलपऽ सम्बन्धी कायर्
िःथित दे हाय बमोिजम छ।
GEPSON STATISTICS
TITLE

COUNT
Active Buyers

270

Active Bidders

1066

Running Bids

27

Closed Bids

67

Cancelled Bids

1122

यसै गरी िविभन्न सावर्जिनक िनकायहरुले छुट्टाछुट्टै रुपमा िवकास गिर सञ्चालन गरे का e-bidding
Portal हरुलाई अन्त्य गरी e-GP सम्बन्धी Single Portal System

मा आधािरत नयाँ Software को

िवकास गरी उपयोगमा ल्याउने सन्दभर्मा ADB को सहयोगमा पिहलो चरणको Software Development
कायर् समाप्त भै िमित २०७० भाि ३ गते यस कायार्लयको सातौं ःथापना िदवसको अवसरमा मन्ऽीपिरषद्का
सम्माननी यअध्यक्ष िखलराज रे ग्मीज्यूबाट नयाँ e-GP Portal www.bolpatra.gov.np को ूथम चरणको
औपचािरक रुपमा शुभारम्भ भएको िथयो । ूथम चरणमा e-submission सम्म online Submission गनेर्
व्यवःथा रहे को छ।यस ूणालीमा हालसम्म११० वटा सावर्जिनक िनकायहरु दतार् भएका छ न्भनेर ४७५ जना
बोलपऽदाताहरु दतार् भएका छन ्।हालसम्मको यस Portal बाट भएका बोलपऽसम्बन्धी कायर् िःथित दे हाय
बमोिजम छ ।
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BOLPATRA STATISTICS
TITLE

COUNT
Active Buyers

110

Active Bidders

475

Running Bids

27

Closed Bids

519

Cancelled Bids

34

िमित २०७१/५/३ गते यस कायार्लयको आठौं ःथापना िदवसको अवसरमा सम्माननीय ूधानमन्ऽी ौी
सुशील कोइरालाज्यूबाट कायार्लयबाट िवकास भैरहे को Single Portal मा आधािरत िवद्युतीय खिरद ूणाली
(www.bolpatra.gov.np) को Portal Display को Model शुभारम्भ गनुभ
र् यो।िनकट भिवंयबाट पूणरु
र् पमा
सञ्चालनमा आउने यो ूणालीले हाल सञ्चालनमा रहे को ३२ वटा Individual Portal हरुलाई ूितःथापन
गनेर्छ ।उक्त Software माफर्त सावर्जिनक खिरदको बोलपऽ आह्वान, Bid Submission, Bid opening, Bid
Evaluation,

Contract

Award,

Contract

Management,

e–payment,

PPMIS

(Public

Procurement Management Information System) सम्बन्धी सम्पूणर् कायर्हरु अनलाइन माफर्त गनर्
सिकने व्यवःथा रहे को छ।
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