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प्राक्कथन 

सािाजननक खरिद प्रवियालाई समयानकूुल परिमाजान तथा सधुाि गदै लैजाने सन्त्दर्ामा सािाजननक 
खरिद ऐन, २०६३ ि सािाजननक खरिद ननयमािली, २०६४ जािी र्एसँगै सािाजननक खरिद अनगुमन 
कायाालयको स्थापना र्एको छ। सािाजननक खरिदको के्षरमा प्रयोग हुदैँ आएको अन्त्तिााविय अभ्यास तथा 
अनरु्िका आधािमा सािाजननक खरिदको क्षेरमा निीन रुपमा सूचना प्रविनधको प्रयोग समेतको 
आिश्यकता अपरिहायाता महिसु गिी सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले सािाजननक खरिद ऐन, 
२०६३ को दफा ६९ तथा ननयमािलीको ननयम १४६ मा सािाजननक खरिद प्रवियामा विद्यतुीय सञ्चाि 
माध्यमको प्रयोग अननिाया गरिए अनसुाि वि. सं. २०७४ साउन १ गतेबाट एकल पोटालमा आधारित 
विद्यतुीय खरिद प्रणालीको स्थापना गिी प्रयोगमा आएको छ। 

यद्यवप हाल सञ्चालनमा िहेको विद्यतुीय खरिद प्रणालीको प्रयोग आशंिक रुपमा (मूलतः खरिद 
योजनाको तयािीदेशख बोलपर िा प्रस्ताि खोल्नसेम्म) मार र्ई िहेकोले सािाजननक खरिदको के्षरमा 
िहेका विद्यमान समस्या, वालाससु्ती तथा विकृनतहरू ननिाकिण गिी थप व्यिशस्थत गना यस प्रणालीको 
प्रयोगलाई खरिद योजना तयािीदेशख अशन्त्तम बील र्कु्तानीसम्मका खरिद सम्बन्त्धी काम काििाहीलाई 
विद्यतुीय प्रणाली माफा त गनुापने अपरिहायाता महिसु र्एको छ। यस प्रणालीको पूणा प्रयोगलाई अननिाया 
गना आिश्यक संयन्त्र तथा प्रणाली प्रयोगको कायाविनधहरू यस ननदेशिकामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको 
छ। 

अतः यस विद्यतुीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदेशिका, २०७९ को कायाान्त्ियनले सािाजननक खरिद 
प्रवियामा बोलपरदाताहरूको केन्त्रीय तथ्याङ्क (Central Database) तयाि र्ई बोलपरदाताको क्षमता 
अनसुाि खरिद प्रवियामा सहर्ागी हनुे, ननमााण कायाको प्रगनत अनगुमन गने स्िचानलत प्रणालीको विकास 
हनुकुो साथै समग्र रुपमा पूजँीगत खचामा सधुाि गना सहयोग हनुे विश्वास नलएको छु। 
 

(मधसुदुन बलुााकोटी) 
सशचि 

सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय 
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विद्यतुीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदेशिका, २०७९ 
प्रस्तािना: सािाजननक खरिद प्रवियालाई अझ बाी खलुा, पािदिी, िस्तनुनष्ठ ि विश्वसनीय बनाउन 
सािाजननक खरिद प्रवियामा विद्यतुीय सञ्चाि माध्यमको प्रयोग गिी प्रनतस्पधाात्मकता, स्िच्छता, 
ईमान्त्दािीता, जिाफदेहीता ि विश्वसनीयता हानसल गने उद्देश्यले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ को 
दफा ६९ ि सािाजननक खरिद ननयमिाली, २०६४ को ननयम १४६ उपननयम (१) को प्रयोजनका 
लानग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले एकल पोटालमा आधारित विद्यतुीय खरिद प्रणाली (National 

Electronic Government Procurement System – e-GP) को स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापनको 
लानग ऐनको दफा ७४क अनसुाि नेपाल सिकाि मशन्त्रपरिषदबाट स्िीकृत गिी यो विद्यतुीय खरिद प्रणाली 
सञ्चालन ननदेशिका, २०७९ जािी गरिएको छ।  

 

परिच्छेद -१ 

प्रािशम्र्क 

१. संशक्षप्त नाम ि प्रािम्र्: (१) यस ननदेशिकाको नाम “विद्यतुीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदेशिका, 
२०७९” िहेको छ। 

  (२) यो ननदेशिका नेपाल सिकाि मशन्त्रपरिषदबाट स्िीकृत र्ई जािी र्एको नमनतदेशख प्रािम्र् 
हनुेछ। 

२. परिर्ाषा ि व्याख्या: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ननदेशिकाको प्रयोजनको लानग;  

(क) “ऐन” र्न्नाले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ सम्झन ुपदाछ। 
(ख) “कायाान्त्ियन सनमनत” र्न्नाले दफा १३ बमोशजमको सनमनत सम्झन ुपदाछ। 
(ग) “ननदेिक सनमनत” र्न्नाले दफा १२ बमोशजमको सनमनत सम्झन ुपदाछ। 
(घ) “ननयमािली” र्न्नाले सािाजननक खरिद ननयमािली, २०६४ सम्झन ुपदाछ। 
(ङ) “प्रणाली व्यिस्थापक” (System Admin) र्न्नाले विद्यतुीय खरिद प्रणालीको स्थापना, 

सञ्चालन ि व्यिस्थापन गने दावयत्ि र्एको सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले 
तोकेको सपुि एडनमन (Super Admin), डाटाबेस एशममननस्रेटि (Database 

Administrator), नसस्टम एशममननस्रेटि (System Administrator) तथा नेटिका  
एशममननस्रेटि (Network Administrator) समेतलाई सम्झन ुपदाछ। 

(च) “प्रणाली सञ्चालक” (Admin User) र्न्नाले प्रणाली व्यिस्थापकबाट प्रणाली सञ्चालनको 
लानग अनमुनत पाएको सञ्चालक सम्झन ुपदाछ। 
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(छ) “प्रणाली प्रयोगकताा” (System User) र्न्नाले प्रणाली व्यिस्थापक िा प्रणाली सञ्चालक 
प्रयोगकतााबाट प्रणाली उपयोग गने अनमुनत पाएको सािाजननक ननकाय, बोलपरदाता, बैङ्क 
िा वित्तीय संस्थाका प्रयोगकताा सम्झन ुपदाछ। 

(ज) “प्रणाली प्रयोगकताा सङ्केत” (Bolpatra ID) र्न्नाले प्रणालीमा दताा र्एपश्चात ् सबै 
प्रकािका ननकाय तथा प्रयोगकतााहरूको छु्ाछु्ै पवहचानको लानग प्रणालीबाट प्राप्त गने 
सङे्कत सम्झन ुपदाछ। 

(झ) “प्रणाली व्यिसायगत सङ्कते” (Bolpatra Organization ID) र्न्नाले प्रणालीमा दताा 
र्एपश्चात ्सबै प्रकािका ननकायलाई छु्ाछु्ै पवहचानको लानग प्रणालीबाट प्राप्त गने सङे्कत 
सम्झन ुपदाछ। 

(ञ) “बैङ्क िा वित्तीय संस्था” र्न्नाले यस प्रणालीको बैवङ्कङ्ग मोड्यलू (Banking Module) 
प्रयोग गने गिी प्रणाली सञ्चालक (Admin User) बाट अनमुनत पाएको बैङ्क िा वित्तीय 
संस्थाको केन्त्रीय कायाालय ि सो अन्त्तगातका िाखाहरू सम्झन ुपदाछ। यसले विद्यतुीय 
र्कु्तानीको लानग यस प्रणालीमा आबद्ध र्कु्तानी सेिा प्रदायकहरू समेतलाई जनाउँछ। 

(ट) “बोलपरदाता” र्न्नाले दफा २० बमोशजम यस प्रणालीमा दताा र्एका व्यिसाय, फमा िा 
कम्पनीलाई सम्झन ुपदाछ। यस िब्दले प्रस्तािदातालाई समेत जनाउँछ । 

(ठ) “मोबाईल एप” र्न्नाले दफा ३ को उपदफा (४) बमोशजमको एपलाई सम्झन ुपदाछ। 

(ड) “रिपोटा प्रयोगकताा” र्न्नाले सािाजननक ननकायको खरिद काििाहीको अनगुमन, ननयमन, 
लेखापिीक्षण तथा अनसुन्त्धान गने कायाको लानग प्रणाली व्यिस्थापकले दताा गिेको 
ननयमनकािी ननकाय तथा तालकु ननकायको प्रयोगकताा सम्झन ुपदाछ। 

(ा) “विद्यतुीय अनर्लेख" र्न्नाले विद्यतुीय स्िरुपको कुनै माध्यमबाट नसजाना गिी सम्प्रषेण 
गरिएका, प्राप्त गरिएका िा जम्मा गरिएका विििण, तथ्याङ्क, कागजात, अनर्लेख सम्झन ु
पदाछ। 

(ण) “विद्यतुीय खरिद प्रणाली” (Electronic Government Procurement (e-GP) System) 
र्न्नाले सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले सािाजननक खरिद ननयमािली, २०६४ 
को ननयम १४६ को उपननयम (१) बमोशजम स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिेको 
खरिद प्रणाली सम्झन ु पदाछ। यस ननदेशिकामा प्रयोग र्एको प्रणाली िब्दले एकल 
पोटालमा आधारित अनलाईन विद्यतुीय खरिद प्रणाली (www.bolpatra.gov.np) लाई 
जनाउँदछ। 

(त) “विद्यतुीय बोलपर” र्न्नाले विद्यतुीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गिी बोलपरदाताले पेि 
गिेको बोलपर िा प्रस्ताि सम्झन ुपदाछ। 
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(थ) “विद्यतुीय र्कु्तानी" र्न्नाले कम््यटुि, मोबाइल जस्ता सूचना प्रविनधसँग सम्बशन्त्धत 
उपकिणहरूको प्रयोग गिी दूिसञ्चाि सञ्जाल (Telecommunication Network) िा 
इन्त्टिनेटको माध्यमबाट सम्पादन गरिने र्कु्तानी कािोबािलाई सम्झन ुपदाछ।  

(द) “विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक” र्न्नाले यस प्रणालीमा आबद्ध केन्त्रीय बैंकबाट स्िीकृनत 
प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था िा र्कु्तानी सेिा प्रदायक संस्थालाई सम्झन ु पदाछ। यसले 
नडजीटल िालेट समेतलाई जनाउँदछ। 

(ध) “सािाजननक ननकाय” र्न्नाले ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) बमोशजमका 
ननकायहरूलाई सम्झन ुपदाछ। 

 

परिच्छेद- २ 

विद्यतुीय खरिद प्रणालीको स्थापना ि सञ्चालन 

३. विद्यतुीय खरिद प्रणालीको स्थापना ि सञ्चालन: (१) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले ऐनको 
दफा ६९ ि ननयमािलीको ननयम १४६ को उपननयम (१) बमोशजम www.bolpatra.gov.np 
नामको एकल पोटालमा आधारित स्थापना गरिएको अनलाईन विद्यतुीय खरिद प्रणालीको सञ्चालन 
गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोशजम स्थावपत प्रणाली एकीकृत सिकािी तथ्याङ्क केन्त्र (Government 

Integrated Data Centre) मा जडान गिी सञ्चालन गरिनेछ।प्रणाली सञ्चालनको ददगो ि 
प्रर्ािकािी कायाान्त्ियनका लानग दफा १२ बमोशजमको ननदेिक सनमनतले ननणाय गिी आिश्यक 
पूिााधाि (सफ्टिेयि, हाडािेयि) विश्वसनीय सेिा प्रदायकबाट क्लाउड सनर्ास (Infrastructure as a 

Service (IaaS)) िा ननजी क्षेरले सञ्चालन गिेको तथ्याङ्क केन्त्र (Private Data Center) सँग सेिा 
प्राप्त गिी सञ्चालन गना सवकनछे। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमका सेिा प्रदायकसँग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले सेिाको 
गणुस्त्ति सम्झौता (Service Level Agreement) गिी प्रणालीको सञ्चालन गनेछ। यस्तो सनर्ास 
सम्झौताले समेट्ने विषयहरू ि ााँचा प्रणाली व्यिस्थापकले ननधाािण गिे बमोशजम हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको विद्यतुीय खरिद प्रणालीको मोबाइल एप बनाई सािाजननक खरिद 
अनगुमन कायाालयले सञ्चालन गना सक्नछे। 

(५) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना र्एको प्रणालीमा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले 
www.ppmo.gov.np माफा त प्रिेि पाउने व्यिस्था समेत गना सक्नेछ। 
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४. प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा संयन्त्रहरूको व्यिस्था: (१) यस प्रणाली सञ्चालनको लानग 
आिश्यक पने देहायका प्रविनध तथा संयन्त्रहरूको स्थापना ि व्यिस्थापन सम्बशन्त्धत ्प्रयोगकतााले 
गनुा पनेछ:- 

 

(क) कम््यटुि िा ल्यापटप ि सोको लानग आिश्यक सफ्टिेयिको व्यिस्था 

(ख) कम्तीमा एक (१) एमनबवपएस (Mbps) क्षमता र्एको ईन्त्टिनेट संयन्त्र स्थापना  

(ग) प्रणालीमा तोवकए बमोशजमको ईन्त्टिनेट ब्राउजिको व्यिस्था  

(ङ) विद्यतुीय खरिद प्रणाली (e-GP) सम्बन्त्धी तानलम िा अनरु्ि प्राप्त जनिशक्त 

(च) एशन्त्टर्ाइिस सफ्टिेयि 

(छ) प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणाली सञ्चालनका लानग आिश्यक पने र्नी समय-समयमा 
तोकेका अन्त्य प्रविनध तथा संयन्त्रहरू। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम जडान र्एका प्रविनध तथा संयन्त्रहरूको प्रर्ािकािी सञ्चालन ि 
सिुक्षाको जिाफदेवहता सम्बशन्त्धत प्रणाली सञ्चालक ि प्रणाली प्रयोगकतााको हनुेछ। 

५. विद्यतुीय खरिद प्रणाली माफा त गनुापने खरिद सम्बन्त्धी काम काििाहीहरू: (१) ऐनको दफा २ को 
उपदफा (ख) बमोशजमको सािाजननक ननकाय तथा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१क) 
बमोशजम सिकािी कोषको प्रयोग गिी खरिद गने संस्थाले खलु्लारूपमा बोलपर आह्वान गिी खरिद 
गदाा देहाय बमोशजमका काम काििाहीहरू यस प्रणाली माफा त गनुापनेछ:-  

(क)  खरिद महािाखा िा िाखा िा इकाईको गठन तथा अद्यािनधक गने, 
(ख)  खरिद योजनाको तयािी, स्िीकृनत, परिमाजान ि प्रकािन गने, 
(ग)  खरिद कायाको बोलपर िा प्रस्ताि कागजात तयािी, स्िीकृनत ि प्रकािन गने, 
(घ) बोलपर िा प्रस्ताि कागजातमा आिश्यक संिोधन ि प्रकािन गने, 
(ङ) बोलपर िा पूिायोग्यता िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा दिविधा र्ई जानकािी 

माग र्एमा सो को जानकािी ददने, 
(च) बोलपर पेि गनुापूिाको बैठक आयोजना गिेको अिस्थामा सो बैठकको माइन्त्यूट 

प्रकािन गने, 
(छ) बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न े ि खरिद प्रवियामा सहर्ागी बोलपरदाताहरूलाई 

जानकािी ददने, 
(ज) बोलपर िा प्रस्ताि मूल्याङ्कन गने, 
(झ) खरिदको आियको सूचना ि स्िीकृनतको पर जािी गने, 
(ञ) खरिद ननणायको पनुिािलोकन सम्बन्त्धी काया गने,  
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(ट) खरिदको सम्झौता ि किाि व्यिस्थापन सम्बन्त्धी काया गने, 
(ठ) खरिद कायाको विद्यतुीय र्कु्तानी गने, 
(ड) सािाजननक खरिद व्यिस्थापन सूचना प्रणाली व्यिशस्थत गने ि 
(ा) सािाजननक खरिद ऐन, ननयमािली, प्रचनलत खरिद कानून ि सािाजननक खरिद 

अनगुमन कायाालयले ननददाष्ट गिेका सािाजननक खरिद सम्बन्त्धी अन्त्य कायाहरू गने। 

 (२) खरिद प्रवियामा र्ाग नलन इच्छुक बोलपरदाताले विद्यतुीय खरिद प्रणाली माफा त ्
देहायका कायाहरू गनुा पनेछ:- 

(क) बोलपरदाताको प्रोफाईल सम्बन्त्धी विििणहरू िाख्न ेतथा अद्यािनधक गने, 
(ख) बोलपर तयािी (प्राविनधक, तथा आनथाक प्रस्ताि आिश्यकतानसुाि) गने, 
(ग) बोलपर सम्बन्त्धी कागजातमा दिविधाको जानकािी माग गने, 
(घ) संयकु्त उपिममा र्ाग नलन ेर्एमा सो सम्बन्त्धी काया गने, 
(ङ) बोलपर संिोधन िा वफताा गने, 
(च) बोलपर मूल्याङ्कनका नसलनसलामा जानकािी माग र्एमा सो सम्बन्त्धी विििण पेि गने, 
(छ) खरिद पनुिािलोकनको लानग ननिेदन पेि गने, 
(ज) बोलपर सम्बन्त्धी जमानतहरू पेि गने, 
(झ) खरिदको सम्झौता सम्बन्त्धी काया ि खरिदको र्कु्तानी माग गने ि 
(ञ) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले ननधाािण गिेका अन्त्य कायाहरू गने। 

  (३) बोलपर कागजात दस्तिु ि बैङ्क जमानतहरू जािी गने बैङ्क, वित्तीय संस्थाले जािी गिेका 
कागजातहरू यस प्रणालीमा प्रमाणीकिण िा कागजातको म्याद थप िा जमानत जफत सम्बन्त्धी 
काया गनुा पनेछ। 

  (४) दफा ३ बमोशजम सञ्चालनमा िहेको प्रणालीमा परिमाजान िा अद्यािनधक र्एमा त्यस्तो 
प्रणाली माफा त सम्पादन गरिने खरिद सम्बन्त्धी कायाहरू सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले 
ननधाािण गिे बमोशजम हनुछे। 

६. विद्यतुीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गनुापने: (१) सािाजननक ननकायले विद्यतुीय प्रणाली माफा त खरिद 
सम्बन्त्धी काम काििाही गदाा अननिाया रूपमा सािाजननक खरिद अनगुमन कायालयबाट सञ्चानलत 
दफा ३ बमोशजमको एकल पोटालमा आधारित विद्यतुीय खरिद प्रणाली मार प्रयोग गनुा पनेछ। 

(२) सािाजननक ननकायले खलु्ला रुपमा बोलपर िा पूिायोग्यता िा प्रस्ताि आह्वान गिी 
ननमााण काया िा मालसामान िा पिामिा सेिा िा अन्त्य सेिा खरिद गदाा दफा ५ को उपदफा (१) 
बमोशजम प्रणालीमा आिद्ध सम्पूणा खरिद सम्बन्त्धी काम काििाहीहरू यस विद्यतुीय खरिद प्रणाली 
माफा त मार गनुा पनेछ। 
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ति प्रचनलत खरिद ऐन ि ननयमािलीमा समय सापेक्ष संिोधन र्ई सो सम्बन्त्धी व्यिस्था िा 
प्रािधान प्रणालीमा आिद्ध र्ईनसकेको अिस्था िा प्रणालीसँग सम्बशन्त्धत जवटल प्राविनधक 
समस्याले दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेशखत सम्पूणा काम काििाहीहरू विद्यतुीय खरिद 
प्रणालीबाट गना नसवकन ेअिस्थामा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले ननधाािण गिे बमोशजम 
गनुा पनेछ। यस्तो जानकािी सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले आफ्नो आनधकारिक   
िेर्साइट माफा त गना सक्नछे।  

(३) सािाजननक ननकायले आिश्यक ठानेमा प्रणालीमा व्यिस्था र्एको अिस्थामा नसलबन्त्दी 
दिर्ाउ पर, सोझै खरिद लगायतका अन्त्य खरिद विनधहरूमा समेत विद्यतुीय खरिद प्रणालीको 
प्रयोग गना सक्नछे। 

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोशजम खरिद गदाा पूिायोग्यता िा बोलपर िा प्रस्ताि 
आह्वानको सूचना ि सो सम्बन्त्धी कागजातको बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी विबिण खण्ड (Bid 

Data Sheet/ Data Sheet) मा खरिद सम्बन्त्धी सम्पूणा कामकाििाही विद्यतुीय खरिद प्रणाली 
माफा त मार हनुेछ र्नी उल्लेख गनुा पनेछ। 

७. विद्यतुीय खरिद काििाहीको अनर्लेख िाख्न ुपने: (१) ननयमािलीको ननयम १४९ को प्रयोजनका 
लानग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले प्रणालीमा िहेको विििण, तथ्याङ्क ि कागजातहरू 
अनर्लेख प्रणाली माफा त व्यिस्थापन गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अनर्लेख गदाा खरिद योजनादेशख कायासम्पन्न प्रमाण-पर 
(िका  कम््लीसन सवटावफकेट) जािी र्ईसकेकाको हकमा सो चिणसम्मको खरिद सम्बन्त्धी 
विििण, तथ्याङ्क ि कागजात िा प्रणाली व्यिस्थापकले छु्ै मापदण्ड बनाई अनर्लेख गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम अनर्लेखमा िाशखएको खरिद काििाहीहरूको विििण 
आिश्यक पिेको अिस्थामा सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकाय, बोलपरदाता िा सिोकाििालाले 
प्रणालीको अनर्लेख मोड्यूलबाट प्राप्त गना सक्नेछन।् 

८. तेस्रो पक्ष सिुक्षण पिीक्षण: सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले दफा ३ बमोशजम स्थावपत 
प्रणालीको सूचना प्रविनध संयन्त्र ि सिुक्षा प्रणाली मूल्याङ्कन िषामा कम्तीमा एकपटक स्ितन्त्र 
एिम ् ननष्पक्ष सूचना प्रणाली वििषेज्ञबाट तेस्रो पक्ष सिुक्षण पिीक्षण (Third Party Security 

Audit) गनुा पनेछ। 

९. विद्यतुीय हस्ताक्षिको प्रयोग: (१) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले दफा (३) बमोशजम 
स्थावपत एकल पोटालमा आधारित अनलाईन विद्यतुीय खरिद प्रणाली माफा त खरिद काििाही गदाा 
विद्यतुीय हस्ताक्षिको प्रयोग गना ननदेिन गना सक्नेछ । 
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(२) विद्यतुीय हस्ताक्षिको प्रयोग सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था विद्यतुीय कािोबाि सम्बन्त्धी 
प्रचनलत कानून बमोशजम हनुछे। 

(३) विद्यतुीय हस्ताक्षि आिद्ध र्ई नसकेको अिस्थामा प्रणाली प्रयोगकतााको यजुिनमे ि 
पासिडा प्रयोग गिी यस प्रणालीमा गरिएका काम कािबाहीहरू आनधकारिक हनुेछन।् प्रणाली 
प्रयोगकतााले आफ्नो यजुिनेम ि पासिडा सिुशक्षत िाख्न ु पनेछ। प्रणालीमा गरिएका काम 
कािबाहीहरूमा स्ियम ्प्रणाली प्रयोगकताा शजम्मेिाि एिम ्जिाफदेही हनुेछन।् 

 

परिच्छेद-३ 

विद्यतुीय खरिद प्रणालीको व्यिस्थापन 

१०.  प्रणाली व्यिस्थापक: (१) दफा (३) बमोशजम स्थावपत एकल पोटालमा आधारित विद्यतुीय खरिद 
प्रणालीको प्रणाली व्यिस्थापकको रूपमा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय िहनेछ। 

 (२) दफा (३) बमोशजम स्थापना र्एको प्रणालीको ददगो कायाान्त्ियन गने उद्देश्यले प्रणालीको 
ननयनमत ममातसम्र्ाि, परिमाजान तथा स्तिोन्ननतको लानग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले 
सो सम्बन्त्धी सेिा कुनै पिामिादाता ननयकु्त गिी प्राप्त गने सक्नेछ।  

 (३) उपदफा (२) बमोशजम सेिा नलँदा प्रणालीमा सिुशक्षत गरिएका विििण, तथ्याङ्क ि  
कागजातहरूमा अननधकृत पहुँच िोक्नको लानग सिुक्षा ि गोपनीयता कायम गना छु्ै मापदण्ड 
बनाई लाग ुगनुा पनेछ। 

११. प्रणाली व्यिस्थापकको काम, कताव्यि अनधकाि: (१) प्रणाली व्यिस्थापकले कायाालयगत 
कायाप्रविया बमोशजम स्िीकृनत नलई आिश्यकता अनसुाि प्रणाली सञ्चालनका ननम्नानसुािका काया 
गना सक्नेछ: 

(क) प्रणालीका विनर्न्न संयन्त्रहरू (हाडािेयि, सफ्टिेयि तथा डाटाबेस) को 
आिश्यकता अनसुाि व्यिस्थापन, ममातसम्र्ाि तथा अद्यािनधक गने। 

(ख) प्रणालीका विनर्न्न प्रयोगकतााहरूको दताा स्िीकृनत, अद्यािनधक गने, सम्बशन्त्धत 
विििण ि कागजातहरूको व्यिस्थापन तथा सिुक्षा गने। 

(ग) प्रणालीमा उत्पन्न र्एको प्राविनधक समस्याको कािणले प्रयोगकतााहरूको पहुँच नहनु े
अिस्थामा आिश्यकता अनसुाि समयािनध थप गने। 

(घ) प्रणालीमा सिुशक्षत तथ्याङ्क, विििण तथा कागजातहरू सम्बशन्त्धत 
सिोकाििालाहरूलाई आिश्यकता अनसुाि ऐन तथा ननयमािलीको अधीनमा िही 
उपलव्ध गिाउन।े 
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(ङ) प्रणालीको ननयनमत ममातसम्र्ाि, परिमाजान, अद्यािनधक तथा स्तिोन्ननतको लानग 
पिामिादाता ननयकु्त गिेको र्एमा सोको अनगुमन ननयमन गने। 

(च) तेस्रो पक्ष सिुक्षण पिीक्षण (Third Party Security Audit) गिाउने। 

(छ) ऐनको दफा ६६ बमोशजम वििषे परिशस्थनतको खरिदमा सम्बशन्त्धत ् सािाजननक 
ननकायको ननणायको आधािमा प्रणालीमा तोवकएका अिनधहरू थपघट गने। 

(ज) प्रणाली प्रयोगकतााले यो ननदेशिका तथा यस ननदेशिकामा उल्लेख र्ए बमोशजमको 
प्रणालीमा र्एका िताहरू (Terms and Conditions) विपरित कसैले काम काििाही 
गिेमा तथा देहायको अिस्थामा प्रणाली प्रयोगमा िोक लगाउनकुा साथै सािाजननक 
खरिद ऐन तथा ननयमािली बमोशजम कािबाही समेत गना सक्नेछ। 

(ज१) सािाजननक ननकायको हकमा, ऐनको दफा ६१ मा उल्लेशखत आचिणहरू 
पालना नगिेमा 
(ज२) बोलपरदाताको हकमा, ऐनको दफा ६२ मा उल्लेशखत आचिणहरू पालना 
नगिेमा िा ऐनको दफा ६३ बमोशजम कालो सूचीमा पिेको अिस्थामा िा यस 
प्रणालीमा नक्कली कागजात/झठुो विििण िाखी जालसाजीपूणा काया गिेको/दरुूपयोग 
गिेको पाइएमा िा सम्बशन्त्धत ् बोलपरदाताले आफ्नो दताा व्यिसाय खािेजी गना 
ननिेदन पेि गिेको अिस्थामा 
 

(२) यस ननदेशिका बमोशजम नबधनुतय खरिद प्रणालीमा दताा सािाजननक ननकाय, 
बोलपरदाता, बैंक िा अन्त्य सिोकाििाला ननकायले प्रणाली प्रयोगको नसलनसलामा देखापिेको िा 
आईपिेको समस्यालाई समाधान िा सहजीकिण गनाको लानग सािाजननक खरिद अनगुमन 
कायाालय समक्ष अनिुोध गिेमा प्रणाली व्यिस्थापकले कायाालयगत कायाप्रिाह अनसुाि स्िीकृत 
गिी देहायको अिस्थामा प्रणालीमा परिमाजान िा समस्या समाधान गनुा पनेछ। 

क) प्रणालीमा आिद्द प्रािधान प्रचनलत खरिद ऐन, ननयमािली िा नमनुा बोलपर 
बमोशजम मेल नर्एकोले खरिद प्रविया अबरुद्द र्एमा 
ख) प्रचनलत खरिद ऐन, ननयमािली िा नमनुा बोलपर कागजातमा संसोधन िा 
परिमाजान र्ई सो सम्बशन्त्ध प्राबधान प्रणालीमा सो आिद्द र्ई नसकेको अिस्थामा 
ग) प्रणालीको देखा पिेको समस्या िा प्रणाली उपलब्ध प्राबधान बमोशजम गदाा समेत 
खरिद सम्बशन्त्ध काया अगाडी बााउन नसवकने देशखएमा ि 
घ) प्रणाली बाट खरिद काया प्रणालीबाटअगानड बााउन नसवकएको अिस्था । 

(३) उपदफा १ को (ज) बमोशजम प्रणाली प्रयोगमा बन्त्देज गिेको अिस्थामा सम्बशन्त्धत 
ननकाय, संस्था िा बोलपरदाताले प्रणाली माफा त गिेका खरिद सम्बन्त्धी काम काििाहीहरूको 
विििण, तथ्याङ्क ि कागजातहरू प्रणालीमा सिुशक्षत िाख्न ुपनेछ। 
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१२. ननदेिक सनमनत: (१) प्रणाली सञ्चालनको लानग नीनतगत विषयमा ननणाय गना तथा प्रणाली 
कायाान्त्ियनका लानग सम्बद्ध ननकायहरूलाई आिश्यक ननदेिन ददन देहाय बमोशजमको ननदेिक 
सनमनत िहनेछ:- 

(क) सशचि, सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय   अध्यक्ष 
(ख) सह-सशचि, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपरिषद्को कायाालय   सदस्य 
(ग)  सह-सशचि, सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय 

 प्रिासन, योजना तथा सूचना प्रविनध महािाखा   सदस्य 
(घ)  सह-सशचि, सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय 

 खरिद अनगुमन महािाखा      सदस्य 
(ङ)  ननदेिक, सूचना प्रविनध िाखा 

 सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय    सदस्य-सशचि 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको ननदेिक सनमनतले आिश्यकता अनसुाि अन्त्य व्यशक्तलाई 
आमन्त्रण गना सक्नेछ। 

(३) ननदेिक सनमनतको काम, कताव्य ि अनधकाि देहाय बमोशजम हनुेछ:- 

(क)  प्रणाली सञ्चालनको लानग नीनतगत विषयमा ननणाय गने 
(ख) दफा १४ बमोशजमका कायानीनत, कायाविनध ि कायायोजना कायाान्त्ियन सनमनतको 

नसफारिसमा स्िीकृत गने 
(ग) प्रणालीको कायाान्त्ियन ि सधुािका लानग कायाान्त्ियन सनमनतलाई मागादिान गने, 
(घ) प्रणाली कायाान्त्ियनका लानग सािाजननक ननकायहरू, बोलपरदाता/प्रस्तािदाता, 

बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा सिोकाििालालाई आिश्यक ननदेिन ददने। 

१३. कायाान्त्ियन सनमनत: १) प्रणालीको सञ्चालन, ननयनमत ममातसम्र्ाि, सधुाि लगायतका कायाहरू गना 
सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयका देहाय बमोशजमका पदानधकािीहरू िहेको कायाान्त्ियन 
सनमनत िहनेछ:-  

(क) सह-सशचि, प्रिासन, योजना तथा सूचना प्रविनध महािाखा   संयोजक 
(ख) ननदेिक, सूचना प्रविनध िाखा,       सदस्य 
(ग)  ननदेिक, सािाजननक ननमााण तथा पिामिा सेिा खरिद अनगुमन िाखा 

 सदस्य 
(घ)  ननदेिक, अनसुन्त्धान तथा विकास िाखा     सदस्य 
(ङ)  ननदेिक, मालसामान खरिद अनगुमन िाखा    

 सदस्य 
(च)  ननदेिक, कानून िाखा        सदस्य 
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(छ)  िाखा प्रमखु, आनथाक प्रिासन िाखा     
 सदस्य 

(ज)  कम््यटुि इशन्त्जनीयि, सूचना प्रविनध िाखा       सदस्य-सशचि 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कायाान्त्ियन सनमनतले आिश्यकता बमोशजम अन्त्य 

पदानधकािी िा व्यशक्तलाई आमन्त्रण गना सक्नेछ। 

(३) यस ननदेशिकामा अन्त्यर उल्लेख र्एको कायाका अनतरिक्त कायाान्त्ियन सनमनतको 
काम, कताव्य ि अनधकाि देहाय बमोशजम हनुछे:- 

(क)  प्रणाली सञ्चालनको लानग आिश्यक दफा १४ बमोशजमका कायानीनत, कायाविनध 
तथा कायायोजना तयाि गिी ननदेिक सनमनतलाई पेि गने 

(ख)  प्रणाली सञ्चालनको ननयनमत ममातसम्र्ाि गने गिाउने कायाको लानग सूचना 
प्राविनध िाखालाई सहयोग गने 

(ग)  प्रणालीको प्रयोगका िममा देशखएका समस्याहरूको ननिाकिण गना सूचना 
प्रविनध िाखालाई सहयोग गने 

(घ)  प्रणालीको कायाान्त्ियनको िममा प्रणालीमा कुनै परिमाजान गनुापने र्एमा चेन्त्ज 
कन्त्रोल बोडा (Change Control Board) रुपमा काया गने। 

१४. विद्यतुीय खरिद प्रणालीको लानग आिश्यक कायानीनत, कायाविनध ि कायायोजना तयाि गिी लागू गने: 
(१) दफा १३ बमोशजमको कायाान्त्ियन सनमनतले विद्यतुीय खरिद प्रणाली सञ्चालनको ददगोपन 
तथा प्रर्ािकािी कायाान्त्ियनको लानग आिश्यक देहाय बमोशजमका कायानीनत, कायाविनध ि 
कायायोजना तयाि गनुापनेछ:-  

(क)  सूचना सिुक्षण नीनत (Information Security Policy), 

(ख)  व्यिसाय ननिन्त्तिता योजना (Business Continuity Plan),  

(ग)  प्रणालीमा पहुँच ि ननयन्त्रण कायाविनध (Access Control Procedure) 

(घ)  वि्टोग्राफी तथा ईनवि्सन व्यिस्थापन कायाविनध (Cryptography and 

Encryption Management Procedure) 

(ङ)  सूचना प्रविनध सिुक्षा प्रणाली कायाान्त्ियन कायाविनध (IT Security System 

Implementation Procedure) 

(च)  परिितान व्यस्थापन कायाविनध (Change Management Procedure) 

(छ)  व्याकअप तथा पनुस्थाापना कायाविनध (Backup and Restoration Procedure), 

(ज)  विपद् प्रनतकाया योजना (Disaster Recovery Plan), 

(झ)  हाडािेयि ि सफ्टिेयि व्यिस्थापन काया योजना (Hardware and Software 

Managemnet Plan) 
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(ञ)  सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले अन्त्य प्रणाली सञ्चालनको लानग तोकेका 
मापदण्ड ि ााँचाहरू। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजमका कायाान्त्ियन सनमनतबाट तयाि कायानीनत, कायाविनध ि 
कायायोजना ननदेिक सनमनतबाट स्िीकृत गिी सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले लागू गनुा 
पनेछ। 

१५ . प्रणाली प्रयोगमा सहजीकिण ि सहयोगः (१) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले प्रणाली 
प्रयोगमा  सािाजननक ननकाय, बोलपरदाता, बैंक िा वित्तीय संस्था तथा अन्त्य सिोकाििालालाई 
सहयोग ि सहजीकिणको प्रयोजनाथा सहायता कक्ष (Help Desk) को स्थापना ि सञ्चालन 
गनेछ। 

  )२(  उपदफा (१) बमोशजम स्थावपत सहायता कक्षको कायासमय सािाजननक खरिद 
अनगुमन कायाालयबाट तोवकए बमोशजम हनुेछ। 

  (३) बोलपरदाताले बोलपर पेि गने िममा कुनै सहयोग आिश्यक पिेमा बोलपर पेि गनुा 
र्न्त्दा कम्तीमा २ घण्टा अगािै सहायता कक्षबाट सहयोगको लानग अनिुोध गनुा पनेछ।  

  (४) उपदफा (१) ि (२) मा जनुसकैु कुिा लेशखएको र्ए तापनन सािाजननक खरिद अनगुमन 
कायाालयले प्रणालीको सहयोग ि सहजीकिण कायाको लानग सञ्चालन गिेको सपोटा सफ्टिेयि 
माफा त सेिाग्राहीले चौबीसै घण्टा सेिाको लानग अनिुोध गना सक्नेछन ्। 

 

परिच्छेद-४ 

प्रणाली प्रयोगकताा दताा सम्बन्त्धी व्यिस्था 

१६. प्रणाली प्रयोगकताा : (१) दफा ३ को उपदफा (१) ि (५) बमोशजम स्थापना र्एको प्रणालीमा 
देहाय बमोशजमका प्रणाली प्रयोगकतााहरू (System Users) हनुेछन:्-  

(क) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले तोकेको प्रणाली व्यिस्थापक (Super Admin) ि 
प्रणालीको ममात सम्र्ाि गने प्रयोगकताा 

(ख) प्रणाली व्यिस्थापकले तोकेको ननकायगत प्रणाली सञ्चालनकताा ि रिपोटा प्रयोगकताा 
(ग) प्रणाली व्यिस्थापकले तोकेको सहायता कक्ष प्रयोगकताा 
(घ) प्रणाली सञ्चालनकतााले तोकेको ननकायगत प्रयोगकताा 
(ङ) बैङ्क/वित्तीय संस्थाले तोकेको ननकायगत प्रयोगकताा 
(च) प्रणाली व्यिस्थापक ि बोलपरदाताले तोकेको ननकायगत प्रयोगकताा 
(छ) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले तोकेका अन्त्य प्रयोगकताा 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमका प्रयोगकतााले प्रणाली व्यिस्थापकले ननधाािण गिेको प्रणाली 
प्रयोगका िताहरू ि गोपनीयताको नीनतहरूको पूणा पालना गनुा पनेछ। 

१७. सािाजननक ननकायले प्रणाली प्रयोगको लानग दताा हनुपुने: (१) सािाजननक ननकायले आफ्नो 
ननकायको नाम प्रणालीमा दतााको लानग दफा ४ को उपदफा (१) बमोशजमको प्रणाली 
सञ्चालनको लानग आिश्यक प्रविनध तथा संयन्त्रहरूको व्यिस्था एकीन गिी अनसूुची-१ 
बमोशजमको विििणसवहत प्रणाली व्यिस्थापक समक्ष पराचाि गनुा पनेछ। 

(२) ऐनको दफा ३(१क) बमोशजमको सिकािी कोषको िकम खचा गिी खरिद गने 
संस्थाहरूले प्रणालीमा आिद्ध हनु अनसूुची-१ बमोशजमको ााँचामा ननिेदन ि सम्बशन्त्धत 
सािाजननक ननकायको नसफािीि समेत िाखी दतााको लानग अनिुोध गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोशजम पर प्राप्त र्एपनछ प्रणाली व्यिस्थापकले सम्बशन्त्धत 
सािाजननक ननकायको नाम तीन (३) ददननर्र प्रणालीमा दताा गिी प्रणाली सञ्चालकको लानग 
आमन्त्रण गनुा पनेछ। यसिी आमन्त्रण प्राप्त र्एको १० ददननर्र प्रणालीबाट माग र्एको 
विििणहरू सवहत प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृनतका लानग अनिुोध गिी पठाउन ुपनेछ। 

(४) प्रणाली व्यिस्थापकले उपदफा (३) बमोशजम अनिुोध प्राप्त र्एपनछ प्रणाली 
सञ्चालक (Admin User) दतााको स्िीकृनत गनुा पनेछ। 

(५) प्रचनलत कानून बमोशजम स्थावपत ननयमनकािी ननकाय (Oversight Agency), 
सम्बशन्त्धत ननकायको प्रमखु िा तालकु ननकायको प्रयोगको लानग आिश्यक पने रिपोटा प्रयोगकताा 
दताा तथा सो सम्बन्त्धी दताा ि स्िीकृनतको काया प्रणाली व्यिस्थापकले यस दफाको व्यिस्था 
बमोशजम नै गनुा पनेछ। 

१८. प्रणाली सञ्चालक (Admin User) ले प्रयोगकतााको दताा गनुापने: (१) दफा १७ को उपदफा 
(४) बमोशजमका प्रणाली सञ्चालकले आफू अन्त्तगातका सािाजननक ननकायहरूको नाम दताा तथा 
प्रणाली प्रयोगकतााहरूलाई प्रणालीमा र्एको व्यिस्था बमोशजम प्रयोगकताा दतााको लानग आमन्त्रण 
गनुा पनेछ। 

(२) यसिी आमन्त्रण प्राप्त र्एपनछ सम्बशन्त्धत प्रयोगकतााले प्रणालीबाट माग र्एका 
विििणहरू सवहत दतााको स्िीकृनतका लानग सम्बशन्त्धत ननकायको प्रणाली सञ्चालक समक्ष अनिुोध 
गिी पठाउन ुपनेछ।  

(३) प्रणाली सञ्चालकले उपदफा (२) बमोशजम अनिुोध प्राप्त र्एपनछ प्रणाली 
प्रयोगकताा दतााको स्िीकृनत गनुा पनेछ। 
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(४) प्रणाली प्रयोग गिी अनलाईन सािाजननक खरिद कािोबाि गना प्रदेि, शजल्ला तथा 
स्थानीय स्तिका सािाजननक ननकायहरूले आफ्नो तालकु कायाालय र्एमा सोको प्रणाली सञ्चालक 
माफा त दताा हनु ुपनेछ। 

ति उपदफा (४) बमोशजम तालकु कायाालय नर्एको अिस्थामा उपिोक्त काया दफा १७ 
बमोशजमको प्रविया अपनाई प्रणाली व्यिस्थापकले गनुापने। 

१९. बैङ्क िा वित्तीय संस्थाले प्रणाली सञ्चालक दताा गनुापने: (१) आफू िा आफू अन्त्तगातका िाखा 
प्रिाखाहरूबाट बोलपर सम्बन्त्धी बैंवकङ्ग कागजात (Banking Instrument) जािी गने बैङ्क 
िा वित्तीय संस्थाले दफा ४ को उपदफा (१) मा र्एको प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा 
संयन्त्रहरूको व्यिस्था एकीन गिी अनसूुची-२ बमोशजमको फािम र्िी दतााको लानग प्रणाली 
व्यिस्थापक समक्ष आिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त आिेदन उपि प्रणाली व्यिस्थापकले बैङ्क िा वित्तीय 
संस्थालाई प्रणालीमा दताा गिी प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृनत प्रदान गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम दताा र्एपनछ बैङ्क िा वित्तीय संस्थाले आफू अन्त्तगातका 
िाखा प्रिाखाहरूको दताा ि आिश्यकता अनसुाि प्रयोगकताा आमन्त्रण ि प्रयोगकताा दताा गनुा 
पनेछ।  

२०. बोलपरदाताले प्रणालीमा दताा हनुपुने: (१) कुनै बोलपरदाता िा व्यशक्तगत पिामिादाताले 
विद्यतुीय खरिद प्रणालीमा आिद्ध र्ई खरिद काम काििाहीमा र्ाग नलन प्रणालीमा व्यिस्था गरिए 
बमोशजमको दताा प्रविया अनसुाि अनलाईन आिेदन गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम आिेदन गदाा बोलपरदाताले देहाय बमोशजमका 
कागजातहरू वपनडएफ फमेट (Portable Document Format-PDF) मा अपलोड गनुा पनेछ। 

(क) फमा, संस्था िा कम्पनी दतााको प्रमाण-पर, 

    (ख) स्थायी लेखा नम्बि (PAN) / मूल्य अनर्िृवद्ध कि (VAT) दताा प्रमाण-पर (िाविय 
बोलपरदाताको हकमा मार आिश्यक हनुे) 

 (ग) प्रणाली प्रयोग गनाको लानग सम्बशन्त्धत फमा, संस्था िा कम्पनीको बोडा िा सिोच्च 
अनधकािीले अनसूुची-३ बमोशजम जािी गिेको अशख्तयािी पर। 

ति व्यशक्तगत पिामिादाताको दताा गने हकमा िाविय परिचय-पर (National Identity 

Card) िा नागरिकता ि स्थायी लेखा नम्बि (िाविय पिामिादातालाई मार आिश्यक हनु)े 
कागजातहरू वपनडएफ फमेटमा (Portable Document Format - PDF) अपलोड गिी प्रणाली 
माफा त अनलाईन ननिेदन पेि गनुा पनेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम दतााको लानग अनलाईन ननिेदन पेि गने बोलपरदाता 
अन्त्तिााविय र्ई उपदफा (२) बमोशजम पेि गनुापने कागजात नेपाली र्ाषा िा अंग्रजेी र्ाषाबाहेक 
अन्त्य र्ाषामा र्एमा बोलपरदाताले सक्कल प्रमाणपरको प्रनतनलपीका साथमा अशख्तयाि प्राप्त 
ननकायबाट नेपाली िा अङ्ग्ग्रजेी र्ाषामा अनिुाद गिी प्रमाशणत गिेको कागजात पेि गनुा पनेछ। 

(४) प्रणाली व्यिस्थापकले उपदफा (२) ि (३) बमोशजम पेि र्एका कागजात चेकजाँच 
गिी िीतपूिाक पेि गिेको र्एमा तीन (३) कायाददननर्र स्िीकृनत प्रदान गनुापनेछ। ति तोवकए 
बमोशजम िीतपूिाक नर्एमा प्रणाली व्यिस्थापकले सो अपगु कागजात प्रणाली माफा त माग गना िा 
दताा अनिुोध ननिेदन िद्द गना सक्नेछ। 

२१. बोलपरदाताले प्रणालीमा प्रोफाईल अद्यािनधक गनुापने : (१) दफा २० बमोशजम दताा र्एका 
बोलपरदाताले सािाजननक खरिद प्रकृयामा र्ाग नलनका लानग प्रणालीमा र्एको व्यिस्था 
बमोशजमका विििण, तथ्याङ्क ि कागजात अननिाया रूपमा अद्यािनधक गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) तथा दफा २० बमोशजम बोलपरदाताले प्रणालीमा दताा गदााको 
बखतमा पेि गिेका ि अद्यािानधक गिेका प्रोफाइलका विििणहरू प्रणाली व्यिस्थापक ि ननजले 
तोकेका प्रयोगकतााहरूले आिश्यकता अनसुाि कुनै पनन समयमा हेना सक्नेछन।् सो समयमा कुनै 
विििण गलत र्एको िा दोहोरिएको पाइएमा प्रणाली व्यिस्थापकले ननजलाई उक्त विििणहरू 
संिोधन गना िा हटाउन लगाउन सक्नछे।  

२२.  नाम परिितान: (१) दफा २० बमोशजम यस प्रणालीमा दताा बोलपरदाताको व्यिसाय िा फमा िा 
कम्पनीको नाम िा ठेगाना परिितान र्एमा सो पषु्टी गने कागजात संलग्न गिी अद्यािनधक गना 
प्रणाली व्यिस्थापक समक्ष अनिुोध गनुा पनेछ। 

(२) दफा १९ बमोशजम दताा बैंक, वित्तीय संस्था, विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक एक 
अकाामा मजा र्ई िा अन्त्य कािणले प्रणालीमा दताा र्एको नाम परिितान गनुापने िा दताा खािेज 
गनुापने र्एमा सो विषय पषु्टी गने कागजात संलग्न गिी ननिेदन पेि गनुापनेछ। यसिी ननिेदन 
प्राप्त र्एमा दफा ४८ बमोशजम दईु पक्षबीच गरिएको समझदािी पर (Memorandom of 
Understanding) मा समेत संिोधन गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संिोधन िा दताा खािेज गनुापने र्एमा सम्बशन्त्धत बैङ्क, 
वित्तीय संस्था िा र्कु्तानी प्रदायक संस्थाले प्रमाशणत गना बाँकी कायालाई प्रमाणीकिण गनुा पनेछ।  
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परिच्छेद - ५ 

खरिद कायाको शजम्मेिािी, योजना ि बोलपर कागजातको तयािी  

२३. खरिद महािाखाका, िाखा िा इकाई : (१) ननयमािलीको ननयम १६ को उपननयम (१) 
बमोशजम स्थावपत खरिद महािाखा, िाखा िा इकाईलाई सािाजननक ननकायको प्रणाली 
सञ्चालकले यस प्रणालीमा आिद्ध गनुा पनेछ। 

(२) प्रणाली व्यिस्थापकले उपदफा (१) बमोशजम प्रणालीमा आिद्ध नर्एको अिस्थामा 
प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणाली प्रयोगमा गना िोक लगाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम आिद्ध गरिएको खरिद महािाखा, िाखा िा इकाई प्रत्येक 
िषा खरिद काया गनुापूिा अद्यािनधक गनुा पनेछ। 

२४. खरिद योजना बनाई स्िीकृत गनुापने: (१) सािाजननक ननकायले ऐनको दफा ६ बमोशजम तयाि 
गनुापने खरिदको गरुूयोजना िा िावषाक खरिद योजना प्रणालीमा व्यिस्था र्ए बमोशजम प्रविष्ट गनुा 
पनेछ। 

(२) सािाजननक ननकायले एकिषा र्न्त्दा बाी अिनधसम्म सञ्चालन हनुे योजना िा 
आयोजना िा ननयमािलीको ननयम ७ को उपननयम (१) मा उल्लेशखत िकमर्न्त्दा बाी िकमको 
खरिद गदाा खरिद गरुूयोजनाको तयािी, स्िीकृनत तथा सोको अद्यािनधक समेत अननिाया रुपमा यो 
प्रणालीको प्रयोग गिी गनुा पनेछ। 

ति विद्यतुीय माध्यमबाट गरिने खरिद कायाको लानग जनतसकैु अनमुाननत लागत र्ए तापनन 
िावषाक खरिद योजना प्रणालीमा तयाि गनुा पनेछ। 

(३) सािाजननक ननकायहरूले प्रणालीमा िावषाक खरिद योजना तयाि गदाा प्रणालीमा 
व्यिस्था गरिएको कायाप्रिाह (Workflow) अनसुाि तयािी, परिमाजान ि प्रकािन गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोशजम खरिद योजना तयाि गदाा प्रणालीमा एकमषु्ट रुपमा 
खरिद सम्बन्त्धी सम्पूणा कायाहरू प्रनबष्ट गिी र्ार मसान्त्तनर्र प्रणाली माफा त अननिाया प्रकािन गनुा 
पनेछ। 

(५) स्िीकृत कायािम/विननयोजन गरिएको बजेट माग गरिए र्न्त्दा फिक र्एमा िा 
अन्त्य कािणले परिमाजान गनुा पिेमा परिमाजान गिी सािाजननक ननकायको प्रमखुले प्रणालीमा पनुः 
स्िीकृत गनुा पनेछ।  

२५. बोलपर सम्बन्त्धी कागजात तयािी ि सूचना प्रकािन गने: (१) सािाजननक ननकायले खरिदको 
अिसिको सूचना ि बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजात सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले 
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मालसामान, ननमााण, पिामिा सेिा तथा अन्त्य सेिा खरिद कायाका लानग जािी गरिएका नमूना 
बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजात अनसुाि प्रणालीमा तयाि गनुा पनेछ। 

ति यस प्रणालीमा आिद्ध र्ई नसकेका नमूना बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातहरू 
सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकायबाट बनाई सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयबाट सहमनत नलई िा 
ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१ख) बमोशजम नेपाल सिकाि ि दात ृ पक्षबीच र्एको सम्झौता 
बमोशजम सो पक्षको खरिद ननदेशिका अनरुुप खरिद गनुा पिेमा बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी 
कागजात तयाि गिी अपलोडेिल (Uploadable) प्रविया प्रयोग गिी सूचना तथा बोलपर िा 
प्रस्ताि कागजात प्रकािन गना सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम बोलपर सम्बन्त्धी कागजात तयाि गदाा नमूना बोलपर िा 
प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा उल्लेशखत प्रािधानहरूमा सािर्तू रुपमा फिक नपने गिी 
आिश्यकता अनसुाि हेिफेि गिी प्रणालीमा तयाि गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) बमोशजमका काया तयािीकतााले बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी 
कागजात तयाि गिी दफा ३२ बमोशजम प्रणालीमा आिद्ध गरिएको बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न े
सनमनत समेत आिद्ध गिी समीक्षाकताा समक्ष पठाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम तयािीकतााबाट प्राप्त हनु आएको बोलपर िा प्रस्ताि 
कागजात चेकजाँच गिी समीक्षाकतााले स्िीकृनतकताा समक्ष पेि गनुा पनेछ। ति समीक्षाकतााले 
कागजातको चेकजाँच गिी आिश्यक पिेमा सझुािसवहत तयािीकताालाई वफताा पठाई परिमाजान 
गिाउन सक्नछे। 

(५) सामान्त्यतया सािाजननक ननकायको प्रमखु बोलपर सम्बन्त्धी कागजातको स्िीकृनतकताा 
हनु ु पनेछ, ति सािाजननक ननकाय प्रमखुले अनधकाि प्रत्यायोजन गिी स्िीकृनतकताा तोक्न 
सक्नेछ । स्िीकृनतकतााले बोलपर कागजातमा परिमाजान गनुापने आिश्यक ठानेमा पनुः 
तयािीकताालाई परिमाजान गना पठाउन ु पनेछ। स्िीकृनतकतााबाट बोलपर सम्बन्त्धी कागजात 
स्िीकृत र्एपनछ सोको सूचना ि कागजात बोलपर प्रकािन गने नमनत ि समय बमोशजम 
प्रणालीको गहृपषृ्ठ (Home page) मा स्ित: प्रकािन हनुेछ। 

२६. बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा संिोधन: (१) बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा 
तथा बोलपर पेि गने तथा बोलपर खोल्ने नमनतहरू संिोधन गनुापने र्एमा बोलपर पेि गने 
अशन्त्तम समय अगािै प्रणाली माफा त गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम संिोधन गदाा बोलपर िा प्रस्ताि पेि गने अिनध कम्तीमा 
पाँच (५) ददन िहने गिी प्रणालीमा ननधाारित कायाप्रिाह अनसुाि गनुा पनेछ। 
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(३) बोलपर सम्बन्त्धी कागजातमा र्एको संिोधन िा परिमाजान स्िीकृनतकतााबाट स्िीकृत 
र्एपनछ लागू हनुेछ। 

(४) बोलपर िा प्रस्ताि पेि गरिसकेका बोलपरदाता िा तयाि गरििहेका बोलपरदाताले 
सो संिोधन िा परिमाजानको सूचना यस प्रणालीमा दताा र्एको ईमेल िा मोबाइल एप िा प्रणाली 
माफा त हेना सक्ने व्यिस्था प्रणालीले सनुनशश्चत गनेछ । 

२७. बोलपर िा प्रस्ताि कागजात सम्बन्त्धी जानकािी: (१) बोलपरदाताले ऐनको दफा १६ बमोशजम 
बोलपर सम्बन्त्धी कागजात िा प्रस्ताि िा पूिायोग्यता सम्बन्त्धी कागजातहरूमा कुनै दिविधा र्एमा 
बोलपर सम्बन्त्धी कागजातमा तोवकएको समयनर्र अनलाईन जानकािी माग गनुा पनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम माग गरिएको जानकािी सािाजननक ननकायले यस प्रणाली 
माफा त ददन ुपनेछ। 

२८. बोलपर िा प्रस्ताि पेि गनुापूिाको बैठक: (१) प्रणाली व्यिस्थापकले ननयमािलीको ननयम ५२ 
बमोशजम बोलपर िा प्रस्ताि पेि गनुापूिाको बैठक अनलाईनिािा गने ि सोको माइन्त्यूट प्रकािन 
गने व्यिस्था प्रणालीमा गना सक्नेछ। 

(२) सािाजननक ननकायले बोलपर िा प्रस्ताि पेि गनुापूिाको बैठक आयोजना गिेको 
अिस्थामा उपदफा (१) बमोशजमका कायाहरू प्रणालीबाट गनुा पनेछ। 

 

परिच्छेद– ६ 

बोलपर िा प्रस्ताि पेि गने प्रविया 

२९. विद्यतुीय बोलपर िा प्रस्तािको तयािी ि पेि गने: (१) बोलपरदाताले यस प्रणालीको 
गहृपषृ्ठबाट आफ्नो यजुिनेम ि पासिडा बाट प्रविवष्ट (Login) गिी अनलाईन रूपमा बोलपर िा 
प्रस्ताि तयाि गनुा पनेछ। 

(२) बोलपर िा प्रस्ताि तयाि गदाा बोलपरदाताले दफा २१ बमोशजम ननजको 
प्रोफाइलमा समािेि गरिएका विििणहरूका साथै बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा माग 
गरिए बमोशजमका अन्त्य थप प्राविनधक ि आनथाक विििणहरू ि कागजात समेत िाखी बोलपर 
िा प्रस्ताि तयाि गनुा पनेछ। प्रोफाइलमा समािेि र्एका विििणहरूमध्ये बोलपरदाताले छनौट 
गिेका विििण ि कागजातहरू मार बोलपर िा प्रस्तािको साथ समािेि हनुेछन।् 

(३) बोलपर कागजातको दस्तिु ि बोलपर जमानत आिश्यक पने हकमा 
बोलपरदाताले बोलपर कागजातको दस्तिु नतिेको र्ौचि ि बोलपर जमानत सम्बन्त्धी कागजात 
बोलपरसाथ समािेि गनुा पनेछ। यस्तो दस्तिु ि जमानत बोलपरदाताले बैङ्क िा वित्तीय 
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संस्थाबाट तयाि गिी िा नगद जम्मा गने हकमा दफा ४४ बमोशजमको कायाप्रविया पूिा गिी 
विद्यतुीय र्कु्तानी सेिाप्रदायक माफा त बोलपर कागजातमा तोवकएको बैङ्क िा वित्तीय संस्थाको 
खातामा जम्मा गनुा पनेछ। 

(४) दफा ११ को उपदफा १(ग) बमोशजम प्रणाली व्यिस्थापकले बोलपर िा प्रस्ताि 
पेि गने समयािनध थप गिेको अिस्थामा बोलपर िा प्रस्तािको मान्त्य अिनध ि जमानतको मान्त्य 
अिनध बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा उल्लेशखत पिुाननधाारित बोलपर िा प्रस्ताि पेि 
गने अशन्त्तम नमनतदेशख नै गणना गनुा पनेछ।  

 

(५) बोलपरदाताले बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा व्यिस्था र्ए बमोशजम 
एकल िा संयकु्त उपिममा बोलपर िा प्रस्ताि पेि गना सक्नछेन।् संयकु्त उपिममा बोलपर 
िा प्रस्ताि पेि गने बोलपरदाताले प्रणालीमा व्यिस्था र्ए बमोशजम साझेदािहरूको व्यिसाय 
बोलपर सङ्केत (Organization Bolpatra ID) िाखी संयकु्त उपिमको सम्झौता कागजात (Joint 

Venture Agreement) प्रणाली माफा त संलग्न गनुा पनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजम संयकु्त उपिम साझेदािहरूको गठन र्ई बोलपर िा 
प्रस्ताि पेि गिेपश्चात संयकु्त उपिमका साझेदाि(हरू) परिितान गना सवकने छैन। 

(७) संयकु्त उपिममा बोलपर िा प्रस्ताि पेि गदाा संयकु्त उपिमका साझेदािहरूको 
प्रोफाइलमा समािेि गरिएका आिश्यक विििण ि अन्त्य कागजातहरू प्रणाली माफा त नै बोलपर 
िा प्रस्ताि पेि गना संयकु्त उपिमका साझेदािहरूको तफा बाट अशख्तयािी प्राप्त प्रयोगकतााले 
संलग्न गनुा पनेछ। 

(८) संयकु्त उपिममा बोलपर िा प्रस्ताि पेि गनेको हकमा साझेदािको सहमनतको 
लानग प्रणाली माफा त िशजष्टडा ईमेल िा मोबाइल एपमा कन्त्फमेिन नलङ्क (Confirmation 
Link) पठाउन ुपनेछ। सो नलङ्क माफा त साझेदािले बोलपर िा प्रस्ताि पेि गना सहमनत ददन ु
पनेछ। अन्त्यथा उक्त साझेदािहरूसँग संयकु्त उपिममा बोलपर िा प्रस्ताि पेि गना सवकन े
छैन। 

(९) बोलपरदाताले बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजात ि प्रणालीमा व्यिस्था र्ए 
बमोशजमका सम्पूणा विििण ि कागजातहरू संलग्न गरिसके पनछ प्रणालीबाट बोलपर िा प्रस्ताि 
तयाि हनुछे। यस्तो बोलपर िा प्रस्ताि एक खाम प्रणालीको हकमा आनथाक ि प्राविनधक 
कागजात दिैु समािेि र्एको एउटा तथा दईु खाम प्रणालीको हकमा आनथाक ि प्राविनधक 
कागजात र्एको दईुिटा नर्न्ना-नर्न्नै बोलपर िा प्रस्ताि तयाि हनुेछ। 

(१०) बोलपरदाता िा प्रस्तािदाताले उपदफा (९) बमोशजम तयाि गिेको बोलपर(हरू) 
डाउनलोड गिी सम्बशन्त्धत खरिद कायाको लानग आिश्यक सम्पूणा कागजात समािेि र्ए/नर्एको 
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चेकजाँच गनुा पनेछ। बोलपर प्रनतिेदन चेकजाँच गदाा कुनै विििण, कागजात, तथ्याङ्क अपगु 
देशखएमा बोलपर िा प्रस्तािमा बोलपर पेि गने अशन्त्तम समयािनध नर्र थप कागजात संलग्न 
गिी पनु: बोलपर िा प्रस्ताि पेि गनुा पनेछ। बोलपरदाता िा प्रस्तािदाताले सम्पूणा कागजात 
संलग्न नगिी अपूणा बोलपर पेि गिेमा स्ियम ् शजम्मेिाि हनुेछन।् त्यस्तो बोलपर िा प्रस्ताि 
प्रनत प्रणाली व्यिस्थापक जिाफदेही हनुेछैन। 

(११) बोलपरदाताले बोलपर िा प्रस्ताि पेि गना टु-फ्याक्टि प्रमाणीकिण (Two-

Factor Authentication (2FA) पटके पासिडा (One Time Password- OTP) को प्रयोग गनुा 
पनेछ। अनधकारिक प्रयोगकताा प्रमाशणत गने कायाको लानग बोलपरदाताको दताा र्एको ईमेल िा 
मोबाइल िा मोबाइल एपमा प्रणालीबाट पटके पासिडा पठाउनछे। सो पटके पासिडा (OTP) 
प्रयोग गिेि मार बोलपरदाताले बोलपर पेि गनुा पनेछ। 

(१२) उपदफा (११) बमोशजम बोलपर िा प्रस्ताि पेि र्एको प्रणालीबाट प्राप्त रिनस्ट 
(Receipt) बोलपरदाताले सिुशक्षत िाख्न ुपनेछ । 

(१३) बोलपरदाताहरूको प्राविनधक ज्ञान, प्रणालीमा बोलपर तयाि गना लाग्न े समय 
तथा अन्त्य कुनै कािणबाट बोलपर पेि गना समस्या पिेमा िा बोलपर पेि गना नसवकएमा 
ननजहरू स्ियम ्शजम्मेिाि हनुेछन।् 

(१४) बोलपरदाताले पेि गिेका बोलपरहरू प्रणालीले इशन्त्ि्ट (Encrypt) गिी 
सिुशक्षत गनुा पनेछ ि यी विििणहरू बोलपर खोल्ने समयपश्चात ्सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकायका 
दफा ३२ बमोशजम गदठत बोलपर खोल्ने सनमनतका प्रयोगकतााहरूले मार खोल्न सक्ने व्यिस्था 
गनुापनेछ। 

३०. वफताा िा संिोधन गने प्रविया : (१) बोलपरदाताले पेि गिेको अनलाईन बोलपर सो बोलपर 
पेि गने अशन्त्तम  समयनर्र प्रणालीमा प्रविष्ट (Login) गिी अनलाईन वफताा नलन िा संिोधन 
गना सक्नछेन।् ति बोलपरदाताले प्रणाली माफा त एकपटक पेि गिी वफताा नलएको बोलपर 
उपि पनु: बोलपर पेि गना सवकने छैन। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा उल्लेख र्ए तापनन नसलबन्त्दी दिर्ाउ परको हकमा 
एकपटक पेि गिेको दिर्ाउ पर संिोधन िा वफताा गना सवकन ेछैन। 

३१. बोलपर पेि गने, वफताा गने िा संिोधन गने अनधकाि : (१) बोलपरदाताले बोलपर पेि गदाा, 
संिोधन गदाा िा वफताा नलँदा सम्बशन्त्धत ् खरिद कायाको लानग अशख्तयािी प्राप्त अनधकृत 
प्रयोगकतााले आफ्नो यजुिनमे ि पासिडा (Username and Password) प्रयोग गिी गनुा पनेछ। 
उपिोक्त प्रयोगकताा यजुिनेम ि पासिडाको प्रयोग गिी प्रणालीमा गरिएका कायाहरूको शजम्मेिाि 
सम्बशन्त्धत बोलपरदाता ि प्रयोगकताा नै हनुेछन ्। 
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        (२)  उपदफा (१) बमोशजम प्रणालीमा गरिएका कायाहरू प्रनत सम्बशन्त्धत प्रयोगकताा 
तथा सम्बशन्त्धत बोलपरदाता शजम्मेिाि हनुेछन।् 

   

परिच्छेद–७ 

विद्यतुीय बोलपर खोल्ने ि मूल्याङ्कन गने प्रविया 

३२. बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न े सनमनत: (१) सािाजननक ननकायले ननयमािलीको ननयम ५९ को 
उपननयम (१) बमोशजम बोलपर िा प्रस्ताि खोल्ने प्रयोजनको लानग खरिद िाखा िा इकाईको 
संयोजकत्िमा प्रणालीमा दताा र्एका प्रयोगकताालाई समेटी बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न ेसनमनतका 
कम्तीमा दईु )२(  सदस्य प्रणालीमा आिद्ध गनुा पनेछ। यस्तो सदस्य सािाजननक ननकायको 
आिश्यकता अनसुाि फिक-फिक खरिद कायाको लानग नर्न्न- नर्न्न िाख्न सवकनेछ। 

(२) उपननयम (१) बमोशजमको सनमनत सािाजननक ननकायले बोलपर िा प्रस्ताि 
कागजात तयाि गदााका बखत आिद्ध गनुा पनेछ। 

३३. बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न ेप्रविया: (१) बोलपर िा प्रस्ताि खोल्न े पूिाननधाारित समय पश्चात ्
मार बोलपर िा प्रस्ताि खोल्ने सनमनतका दईु सदस्यहरूले एकै समयमा एकै स्थानबाट प्रणालीमा 
आफ्नो प्रयोगकताा नाम ि पासिडाबाट प्रविष्ट (Login) गिी अनलाईन माध्यमबाट पेि गिेका 
बोलपरहरू खोल्न ुतथा डाउनलोड गनुा पनेछ। 

स्पष्टीकिण: उपदफा (१) बमोशजम बोलपर खोल्दा एक खाम प्रणालीको हकमा आनथाक ि 
प्राविनधक कागजात दिैु समािेि र्एको बोलपर तथा दईु खाम प्रणालीको हकमा प्राविनधक ि 
आनथाक प्रस्ताि छु्ाछु्ै खोल्न ुपनेछ। दईु खाम प्रणालीको हकमा, प्राविनधक प्रस्ताि मूल्याङ्कनमा 
सािर्तू रूपमा प्रर्ािग्राही िा सफल बोलपरदाताहरूको मार आनथाक प्रस्ताि खोल्न सवकनछे। 

(२) दईुखाम प्रणालीमा प्राविनधक मूल्याङ्कन सम्पन्न र्ईसके पश्चात ्आनथाक प्रस्ताि खोल्नको 
लानग सािाजननक ननकायको प्रमखुले िाविय स्तिको बोलपरको हकमा कम्तीमा ७ ददन ि 
अन्त्तिाविय स्तिको बोलपरको हकमा कम्तीमा १५ ददनको समय प्रणालीमा तोक्न ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) को आनथाक प्रस्ताि खोल्ने जानकािी इमेल िा मोबाइल एप माफा त 
सम्बशन्त्धत बोलपरदाता िा प्रस्तािदातालाई ददनपुनेछ। पूिाननधाारित समय पश्चात ् बोलपर 
खोल्ने सनमनतका दईु सदस्यहरूले आ-आफ्नो यजुिनेम ि पासिडा प्रयोग गिी आनथाक प्रस्ताि 
खोल्न ुपनेछ। 

ति ऐनको दफा ४७ ि ४९ बमोशजम खरिद िा ननणायको पनुिािलोकन सम्बन्त्धी ननिेदन 
िा उजिुी प्राप्त र्एमा सोको ननणाय नर्एसम्म आनथाक प्रस्ताि खोल्ने नमनत ि समय 
सािाजननक ननकायको प्रमखुले प्रणालीमा थप गनुा पनेछ। 
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(४) म्यादनर्र पेि र्एका बोलपरहरूको विििण िाखी बोलपर खोल्ने सनमनतका 
सदस्यहरूले प्रणालीबाट बोलपर मचुलु्का डाउनलोड गिी उपशस्थत सदस्य ि प्रनतनननधहरूको 
हस्ताक्षि गिाउन ुपनेछ।  

(५) सनमनतका सदस्यहरूले बोलपर पेि गने ननिेदनमा कुनै छुट (discount) 
उल्लेख गिेको र्एमा सो व्यहोिाको मचुलु्का तयाि गदाा उल्लेख गनुा पनेछ। दईु खाम 
प्रणालीको हकमा यस्तो छुट आनथाक प्रस्तािको मचुलु्का तयाि गदााका बखत उल्लेख गनुा 
पनेछ। 

(६) हस्ताक्षि गरिएको मचुलु्कालाई स्क्यान गिी पनुः यो प्रणालीमा वपनडएफ फमेटमा 
(PDF Format) अपलोड गनुा पनेछ। 

३४. मूल्याङ्कन सनमनतलाई अनलाईन प्रविष्ट (Login) गिाउन:े (१) सािाजननक ननकायको प्रमखुले 
ननयमािलीको ननयम १४७ को उपननयम (१) बमोशजम गदठत  मूल्याङ्कन सनमनतलाई प्रणालीमा 
आिद्ध गनुा पनेछ। यसिी आिद्ध गदाा मूल्याङ्कन सनमनतको अध्यक्षसवहत कम्तीमा तीन जना 
प्रणाली प्रयोगकताा िहन ुपनेछ । यस्तो सनमनत सािाजननक ननकायको आिश्यकता अनसुाि फिक 
फिक खरिद कायाको लानग नर्न्न नर्न्न िाख्न सवकनेछ। 

३५. बोलपर िा प्रस्तािको अनलाईन मूल्याङ्कन प्रविया: (१) दफा ३४ बमोशजमको मूल्याङ्कन 
सनमनतको अध्यक्षको ड्यासबोडाबाट अनलाईन बोलपर मूल्याङ्कन प्रािम्र् गनुा पनेछ। सो कायाको 
लानग मूल्याङ्कन सनमनतको अध्यक्ष ि दईु (२) सदस्यहरूले एकैसाथ प्रणालीमा लगइन गनुा 
पनेछ। 

(२) बोलपर िा प्रस्ताि सम्बन्त्धी कागजातमा तोवकएका मूल्याङ्कनका पक्षहरू ि नतनका 
आधािहरू अनसुाि प्रत्येक बोलपरदाताहरूको बोलपरको पिीक्षण ि मूल्याङ्कन गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) अनसुािको पिीक्षणमा सफल सािर्तू रूपमा प्रर्ािग्राही 
बोलपरदाताहरूको सूची प्रणालीमा तयाि हनुेछ ि प्रणालीले स्ितः सािर्तू रूपमा प्रर्ािग्राही 
बोलपरदाताको छनौट गनेछ। 

(४) सािर्तू रूपमा प्रर्ािग्राही बोलपरदाताहरूको छनौट पनछ मूल्याङ्कन सनमनतका 
सदस्यले प्रणालीबाट मूल्याङ्कन प्रनतिेदन प्राप्त गिी मूल्याङ्कन सनमनतका पदानधकािीहरूले हस्ताक्षि 
गिी सािाजननक ननकायको प्रमखु िा तोवकएको अनधकृतलाई पेि गनुा पनेछ। 

(५) सािाजननक ननकायको प्रमखुले अनलाईन प्राप्त मूल्याङ्कन प्रनतिेदन स्िीकृनत िा पनु: 
मूल्याङ्कन िा सो खरिद प्रविया ऐनको दफा २६ बमोशजम िद्द गनुा पनेछ। 
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(६) मालसामान िा ननमााण काया तथा पिामिा सेिा खरिदमा हनुे दईु खामबन्त्दी 
प्रस्तािको प्राविनधक मूल्याङ्कन ि आनथाक मूल्याङ्कन प्रणालीमा र्एको व्यिस्था बमोशजम छु्ा-छु्ै 
गनुा पनेछ। 

(७) प्राविनधक मूल्याङ्कनमा उत्तीणा र्एका बोलपरदाताहरूको मार आनथाक बोलपर िा 
प्रस्ताि पूिाननधाारित समयमा खोली सोको प्रणालीमा मूल्याङ्कन गनुा पनेछ। 

(८) पिामिा सेिा खरिदमा मूल्याङ्कन सनमनतले कायाालय प्रमखुको स्िीकृनत नलई ऐनको 
दफा ३५ बमोशजम छनौट र्एका प्रस्तािदातासँग ऐनको दफा ३७ बमोशजमका क्षेरमा िाताा गिी 
सो सम्बन्त्धमा र्एका छलफल ि िातााको ननष्कषा सवहतको कागजात प्रणालीमा िाख्न ुपनेछ। 

 

परिच्छेद–८ 

बोलपरको स्िीकृनत ि खरिद सम्झौता सम्बन्त्धी व्यिस्था 

३६. बोलपरको आिय-पर जािी गने, बोलपर ननणायउपि पनुिािलोकन, बोलपर स्िीकृनत सम्बन्त्धी 
व्यिस्था: सािाजननक ननकायको प्रमखुले बोलपर मूल्याङ्कन प्रनतिेदनका आधािमा बोलपर 
स्िीकृनतको आियको सूचना सम्बन्त्धी काया यो प्रणालीबाट गनुा पनेछ। यसका साथै बोलपर 
प्रदान गने सम्बन्त्धी अन्त्य देहायका कायाहरू यो प्रणालीमा गनुा पनेछ। 

  (क) बोलपर स्िीकृनतको आियको सूचना, 

(ख) खरिद कािबाही िा ननणायको पनुिािलोकन सम्बन्त्धमा खरिद पनुिािलोकन 
सम्बन्त्धी व्यिस्था, 

(ग) बोलपर स्िीकृनतको पर। 

३७. बोलपर स्िीकृनतको आिय पर जािी गने प्रविया: (१) सािाजननक ननकायको प्रमखुले बोलपर 
मूल्याङ्कन प्रनतिेदन स्िीकृनत गिेपश्चात ्बोलपर स्िीकृनतको आियको सूचना प्रणाली माफा त जािी 
गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गरिएको आियको सूचना ि परको जानकािी खरिदमा र्ाग 
नलएका सबै बोलपरदातालाई यस प्रणालीबाट िशजष्टडा ई-मेल िा मोबाइल एप माफा त 
जानकािीको लानग पठाउन ुपनेछ। साथै बोलपरदाताले प्रणालीमा समेत सो आिय पर हेना सक्न े
व्यिस्था गनुा पनेछ। 

३८.  खरिद कािबाही िा ननणायको पनुिािलोकन सम्बन्त्धी व्यिस्था: (१) मालसामान िा ननमााण काया 
िा पिामिा सेिाको दईुखाम प्रणालीको हकमा बोलपरदाताले बोलपरको प्राविनधक प्रस्तािको 
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ननणायमा पनुिािलोकनको लानग सािाजननक ननकाय समक्ष ननिेदन पेि गनुापने प्रणाली माफा त गनुा 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ननिेदन पेि र्ए नर्एको जानकािी सािाजननक ननकायको 
प्रमखुले प्रणाली माफा त हेिी खरिद कािबाहीमा कुनै रवुट देशखएमा खरिद कायालाई ननशश्चत 
समयको लानग स्थगन गिी प्रणालीमा आनथाक बोलपर खोल्न ेसमयािनध थप गनुा पनेछ ि सो को 
जानकािी प्रणाली माफा त सहर्ागी बोलपरदाताहरूलाई ददन ुपनेछ। 

(३) प्रणाली माफा त बोलपर स्िीकृनतको आियको सूचना प्राप्त र्एको नमनतले सात (७) 
ददननर्र बोलपरमा र्ाग नलएका अन्त्य बोलपरदाताले खरिद कािबाही/ननणायमा पनुिािलोकन गना 
िा बोलपर अस्िीकृत हनुको कािण माग गनुापने र्एमा सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकाय समक्ष यस 
प्रणाली माफा त ननिेदन ददन ुपनेछ। 

(४) बोलपरदाताले प्रणाली माफा त दताा गिेको बोलपर मूल्याङ्कनको ननणाय उपि 
पनुिािलोकनको ननिेदन सम्बन्त्धी जानकािी स्िीकृतकताा प्रयोगकतााले प्रणालीमा प्रविवष्ट 
(Login) गिी हेनुा पनेछ।  

(५) यसिी प्राप्त ननिेदन उपि छानबीन गदाा खरिद कािबाहीमा कुनै रवुट देशखएमा खरिद 
कायालाई ननशश्चत समयको लानग स्थगन गना िा ननिेदन खािेज गिी बोलपर स्िीकृनतको काया 
अगानड बााउन ु पनेछ। सोको जानकािी तोवकएको समयािनधनर्र कािण खलुाई सम्बशन्त्धत 
ननिेदकलाई प्रणाली माफा त गिाउन ुपनेछ। 

(६) सािाजननक ननकायबाट खरिद पनुिािलोकन उपि जािी र्एको ननणाय बोलपरदाताले 
प्रणालीमा प्रविवष्ट (Login) गिी िा मोबाइल एप िा इमेलमा हेनुा पनेछ। 

(७) प्रणाली व्यिस्थापकले ऐनको दफा ४९, ५० ि ५१ बमोशजम पनुिािलोकन 
सनमनतबाट हनुे खरिद ननणायको पनुिािलोकन सम्बन्त्धी काम काििाही समेत प्रणालीबाट गने गिी 
व्यिस्था गनुापनेछ।यस्तो व्यिस्था प्रणालीमा आिद्ध र्ई नसकेको अिस्थामा म्यानअुल 
गनुापनेछ। 

३९.  बोलपर स्िीकृनतको पर सम्बन्त्धी व्यिस्था : (१) सािाजननक ननकायको प्रमखुले प्रणालीमा प्रविष्ट 
गिी बोलपर स्िीकृनतको पर अनलाईनबाट सम्बशन्त्धत बोलपरदाता िा प्रस्तािदातालाई ददन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्िीकृनतको पर प्राप्त र्एपनछ सो अनसुाि बोलपरदाताले 
कायासम्पादन जमानत दाशखला गनुापने र्एमा प्रणालीमा व्यिस्था र्ए अनसुाि पेि गनुा पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजमको जमानत सम्बशन्त्धत िाशणज्य बैङ्क िा वित्तीय संस्था िा 
सािाजननक ननकायको स्िीकृनतकतााले प्रमाशणत गनुा पनेछ । 



 

24 
 

(४) सािाजननक ननकायको स्िीकृतकतााले प्रणालीबाट सम्झौता सम्बन्त्धी कागजात 
डाउनलोड गिी सम्झौताको प्रनत प्रणालीमा िाख्न ुपनेछ। 

४०. खरिद सम्झौता व्यिस्थापन : (१) खरिद सम्झौता व्यिस्थापनका लानग सािाजननक ननकायको 
स्िीकृतकतााले परियोजना व्यिस्थापक (Project Manager) तोक्न ुपनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको परियोजना व्यिस्थापकले आिश्यक प्रविया पूिा गिी 
खरिद सम्झौता व्यिस्थापन सम्बन्त्धी ननम्नानसुािका कायाहरू प्रणाली माफा त गनुा पनेछ- 

(क) अग्रीम पेश्की र्कु्तानी गने, 

(ख) कायातानलका अद्यािनधक गने, 

(ग) रे्रिएिन आदेिको तयािी ि स्िीकृत गने, 

(घ) किाि सम्झौताको ननलम्बन ि अन्त्त्य गने, 

(ङ) किाि सम्झौताको अिनध थप गने, 

(च) मूल्य समायोजन गने, 

(छ) वििादको प्रविवष्ट गने, 

(ज) बील िा विजकको स्िीकृनत ि विद्यतुीय र्कु्तानी गने। 

(झ) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले तोकेका खरिद सम्झौता व्यिस्थापन 
सम्बन्त्धी अन्त्य कायाहरू। 

४१. र्कु्तानी सम्बन्त्धी व्यिस्था : (१)  ननमााण व्यिसायी िा आपूनताकताा िा पिामिादाता िा सेिा 
प्रदायकले प्रणालीको प्रयोग गिी अग्रीम पेश्की र्कु्तानी, िननङ बील, अशन्त्तम तथा क्षनतपूनता 
र्कु्तानी लगायतका बीलहरू अनलाईन माफा त पेि गनुा पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम र्कु्तानीका लानग पेि र्एका बीलहरू चेकजाँच गदाा 
संिोधन गनुापने देशखएमा परियोजना व्यिस्थापक (Project Manager) ले ननमााण व्यिसायी 
िा आपूनताकताा िा पिामिादाता िा सेिा प्रदायकलाई परिमाजानको लानग वफताा पठाउन िा 
संिोधन आिश्यक निहेमा प्रणाली माफा त सािाजननक ननकायको प्रमखु समक्ष स्िीकृनतको लानग 
पेि गनुा पनेछ। 

(३) सािाजननक ननकायको प्रमखुले पेि र्एका बील स्िीकृत गिी र्कु्तानीको लानग 
आनथाक प्रिासन िाखाको प्रयोगकताा समक्ष पठाउन ुपनेछ ि सोमा सम्झौता बमोशजम आिश्यक 
क्ी (रिटेन्त्सन, पेश्की, श्रोतमा कि क्ी आदद) गिी मार र्कु्तानी गनुा पनेछ। 
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(४) यस दफा बमोशजम ननमााण व्यिसायी िा आपूनताकताा िा पिामिादाता िा सेिा 
प्रदायकलाई र्कु्तानी गदाा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले महालेखा ननयन्त्रकको 
कायाालयबाट सञ्चानलत सिकािी लेखा प्रणाली, स्थानीय संशचत कोष व्यिस्थापन प्रणाली िा अन्त्य 
सिकािी र्कु्तानी प्रणाली माफा त सोझै गने व्यिस्था प्रणालीमा गना सक्नेछ। 

 

परिच्छेद –९ 

बैवङ्कङ्ग कागजात प्रमाणीकिण 

४२.  बोलपरदाताबाट पेि र्एका कागजात बैङ्कबाट प्रमाशणत गने: (१) िाशणज्य बैङ्क िा वित्तीय 
संस्थाले सािाजननक खरिद कायामा प्रयोग गरिन ेकागजातहरूको अनलाईन प्रमाणीकिण ि उक्त 
कागजातहरूको अिनध थप, जफत ि फुकुिा गने काया प्रणालीमा बैवङ्कङ्ग मोड्यलू (Banking 

Module) माफा त गनुा पनेछ। 

(२) अनलाईन प्रमाणीकिण काया दईु प्रयोगकताा तहबाट गनुा पनेछ ि यसिी प्रमाशणत 
गिेको जानकािीको सूचना यो प्रणालीले सम्बशन्त्धत सबैलाई ई-मेलबाट उपलब्ध गिाउनेछ। 

४३. बोलपरदाताबाट पेि र्एका कागजातको बैङ्क िा वित्तीय संस्थाबाट प्रमाशणत गने प्रविया: (१)
बोलपरदाताले बैङ्क िा वित्तीय संस्थाबाट जािी बोलपरसँग सम्बशन्त्धत कागजातहरू (बोलपर 
सम्बन्त्धी कागजातको दस्तिु र्ौचि, बोलपर जमानत, काया सम्पादन जमानत, अग्रीम पेश्की 
र्कु्तानी प्रणालीमा व्यिस्था गिे बमोशजम पेि गनुा पनेछ। 

(२) बोलपरदाताबाट पेि गरिएका कागजातहरू सम्बशन्त्धत बैङ्क िा वित्तीय संस्थाका 
मेकि प्रयोगकतााको ड्यासबोडामा देशखनछे। बोलपर कागजातको दस्तिु ि बोलपर जमानत 
बोलपर खोलेपनछ मार देशखनेछ। यसिी प्राप्त कागजातहरू मेकि प्रयोगकतााले प्रमाशणत गिी 
चेकि प्रयोगकताा समक्ष पठाउन ुपनेछ।  

(३) चेकि प्रयोगकतााले प्रमाशणत गिेपश्चात ् सम्बशन्त्धत सिोकाििालाहरूलाई प्रणाली 
माफा त जानकािी गिाउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (२) ि (३) बमोशजमको काया दईु कायाददननर्र सम्पन्न गरिसक्न ु
पनेछ। 

(५) प्रमाशणत गने सम्बन्त्धी अन्त्य काया बैङ्क िा वित्तीय संस्थासँग र्एको समझदािी पर 
तथा प्रणालीमा व्यिस्था र्ए बमोशजम हनुेछ। 

४४. विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक िा नडशजटल िालेट माफा त बोलपर दस्तिु िा जमानत जम्मा गना 
सक्न:े (१) बोलपरदाताले पेि गने बोलपर दस्तिु ि जमानत लागायतका कायालाई थप 
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सहजीकिण गना सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले नेपाल िाि बैङ्कबाट स्िीकृत प्राप्त 
विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक िा नडशजटल िालेट माफा त व्यिस्था गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको काया गना सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयसँग 
समझदािी गिेका  विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक िा नडशजटल िालेटको सूची प्रणालीमा प्रणाली 
व्यिस्थापकले गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्रणालीमा प्रकािन गरिएका विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक 
िा नडशजटल िालेट माफा त बोलपरदाताले बोलपर प्रवियामा र्ाग नलन आिश्यक बोलपर 
कागजातको दस्तिु ि बोलपर जमानत सािाजननक ननकायले तोवकएको बैङ्क िा वित्तीय संस्थाको 
खातामा जम्मा गिी पेि गना सक्नेछन।् 

(४) बोलपरदाताले उपदफा (३) बमोशजम बोलपर कागजातको दस्तिु िा बोलपर 
जमानत पेि गदाा सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकायको नाम, सूचना नं, सम्झौता नं, िकम ि 
बोलपरदाताको नाम ठेगाना स्पस्ट रुपमा खलेुको हनु ुपनेछ। 

४५. सािाजननक ननकायले बैवङ्कङ्ग कागजात प्रमाणीकिण गने सक्न:े (१) दफा २९ बमोशजम पेि र्एका 
बैवङ्कङ्ग कागजात बैङ्क िा वित्तीय संस्थाबाट तोवकएको समयािनध नर्र प्रमाणीकिण नर्एमा 
सम्बशन्त्धत सािाजननक ननकायको मूल्याङ्कन सनमनत ि अन्त्य बैवङ्कङ्ग कागजातको हकमा सािाजननक 
ननकायको स्िीकृतकतााले सम्बशन्त्धत बैङ्क िा वित्तीय संस्थासंग एकीन गिी प्रमाशणत गनुा पनेछ।  

 

परिच्छेद - १० 

विविध 

४६. अन्त्य प्रणालीसगँ आबद्ध गना सक्न:े (१) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले प्रणाली 
सञ्चालनलाई थप प्रर्ािकािी बनाउन िा प्रणालीबाट सम्पादन गरिने खरिद सम्बन्त्धी काम-
काििाहीलाई सिल, सहज ि सेिामैरी बनाउन देहाय बमोशजमका ननकायहरूको प्रणालीसँग 
आबद्ध गना सक्नेछ:- 

(क) िाविय योजना आयोग (प्रोजेक्ट बैंक प्रणाली) 

(ख) अथा मन्त्रालय (मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली) 

(ग) नेपाल िाि बैंक  

(घ) िाविय परिचय-पर तथा पञ् जीकिण विर्ाग (िाविय परिचय-पर) 

(ङ) महालेखा ननयन्त्रकको कायाालय (केन्त्रीय, प्रादेशिक ि स्थानीय सिकाि र्कु्तानी 
प्रणाली) 
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(च) आन्त्तरिक िाजस्ि विर्ाग (किदाता प्रणाली) 

(छ) कम्पनी िशजिािको कायाालय  

(ज) िाविय र्कु्तानी गेट-िे तथा र्कु्तानी प्रदायकहरू 

(ञ) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 

(ट)   सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले ननधाािण गिेका अन्त्य ननकायहरू 

(२) उपदफा (१) बमोशजम अन्त्ति-ननकाय प्रणालीसँग आबद्ध गदाा आिश्यक पने सनर्ास 
एश्लकेिन प्रोग्रनमङ्ग इन्त्टिफेस माफा त गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम अन्त्ति-ननकाय आबद्ध ननकायहरूको प्रणाली अबरूद्ध र्एको 
अिस्थामा प्रणाली प्रयोगकतााले म्यानअुल जाँच गनासक्न े व्यिस्था प्रणाली व्यिस्थापकले गना 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम अन्त्ति-ननकाय प्रणालीसँग आबद्ध गदाा प्रणालीको सिुक्षा ि 
गोपनीयता कायम िहने गिी गनुा पनेछ । 

४७. प्रणाली सञ्चालनका लानग सूचना विननमयको व्यिस्था: (१) यस प्रणाली माफा त गरिएका खरिद 
कामकाििाहीको जानकािी ि खरिद कायालाई थप पािदिी बनाउन े उद्दशे्यले प्रणाली 
व्यिस्थापकले सबैको पहुँचका लानग छु्ै पोटाल नलङ्क िा अन्त्ति-सम्बन्त्धको स्थापना, सञ्चालन ि 
व्यिस्थापन गना सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पोटालमा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले खरिद 
काििाहीको कुन कुन तथ्याङ्क िा विििण िा कागजात प्रकाशित गने हो सोको सूची बनाई 
प्रकािन गना सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्रकाशित खरिद कािबाहीको विििण सािाजननक खरिद 
अनगुमन कायाालयबाट सञ्चानलत िेबसाइट तथा मोबाइल एप बाहेक अन्त्य ननजी के्षरले अिैध 
रुपमा िा प्रणालीमा अननधकृत पहुचँ पयुााई प्रणालीबाट प्राप्त गिी कुनै िेबसाइट िा एप माफा त 
व्यिसावयक प्रयोजनको लानग प्रकािन गना पाइने छैन। यस विपरित प्रयोग गिेको पाइएमा 
प्रचनलत कानून बमोशजम कािबाही हनुेछ। 

४८. प्रणाली सञ्चालनका लानग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले सम्झौता गनासक्न:े (१) नेपाल 
िाि बैङ्कबाट स्िीकृनत प्राप्त बैंक, वित्तीय संस्था िा विद्यतुीय र्कु्तानी सेिा प्रदायक (नडशजटल 
िालेट) सगँ बैवङ्कङ्ग कागजात सम्बन्त्धी कायाका लानग सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालले 
समझदािी पर (Memorandom of Understanding) गना सक्नेछ। उक्त समझदािी पर 
(Memorandom of Understanding) यस ननदेशिकाको अनर्न्न अङ्ग हनुछे। 



 

28 
 

(२) यो ननदेशिका लागू र्एपनछ गरिने समझदािी यसै ननदेशिका बमोशजम र्एको 
मानननेछ। 

४९. कागजात उपलब्ध गिाउन ु पने: (१) सािाजननक ननकायले बोलपरदाताबाट बोलपरसाथ पेि 
गिेको कागजातमा मूल्याङ्कनका चिणमा थप कागजात िा जानकािी माग गनुापने र्एमा उक्त 
कागजात िा जानकािी माफा त माग गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम माग गिेका कागजात तथा जानकािी बोलपरदाताले तोवकएको समय 
नर्र उपलब्ध गिाउन ुपनेछ । 

५०. प्रणालीका िताहरू (Terms and Conditions) लागू हनु े : (१) यो प्रणाली अपनाएि 
सािाजननक खरिद सम्बन्त्धी कामकाििाही गने सािाजननक ननकाय िा सो कायामा र्ाग नलन े
बोलपरदाता, बैङ्क, वित्तीय संस्था लगायतका प्रणाली सञ्चालक िा प्रयोगकतााहरूले प्रणालीमा 
व्यिस्था गिेको िताहरू स्िीकाि गिेि मार प्रणालीको प्रयोग गनुा पनेछ। यसिी प्रणालीमा 
गरिएका काम कािबाहीको सम्पूणा शजम्मेिािी सम्बशन्त्धत प्रयोगकतााहरूमा नै िहनेछ। 

५१. प्रणाली प्रयोगकताा यजुि म्यानअुल (User Manual) को प्रयोग: (१) यो प्रणाली प्रयोगको लानग 
आिश्यक विस्ततृ कायाप्रिाह सवहतको यजुि म्यानअुल (User Manual) तयाि गिी 
www.bolpatra.gov.np मा प्रकािन गनुा पनेछ । यस ननदेशिकामा उल्लेख गना छुट 
र्एका विषय ि प्रणाली प्रयोगका अन्त्य विषयहरू सोही यजुि म्यानअुल (User Manual) बमोशजम 
हनुेछन।्  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको यजुि म्यानअुलमा सािाजननक खरिद अनगुमन 
कायाालयले समय-समयमा परिमाजान गिेका विषयहरू समेत यस ननदेशिकाको अङ्गका रूपमा िहने 
छन।् 

५२. सपुरििेक्षण ि जाचँबझु गना सक्न:े सािाजननक ननकाय, बोलपरदाता, बैंक िा वित्तीय संस्था िा 
प्रणालीमा दताा र्एका अन्त्य ननकायले यस ननदेशिकामा उल्लेशखत कायाविनध पालना गिे नगिेको 
सम्बन्त्धमा सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले समय समयमा सपुरििेक्षण ि जाँचबझु गना 
सक्नछे। 

५३. संिोधन, खािेजी ि बचाउ: (१) सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयले ऐन तथा ननयमािलीको 
उद्देश्य प्रानप्तका लानग प्रयोग ि प्रविनधको परिितानसँगै ननदेशिकाको कुनै परिच्छेद िा दफा िा 
उपदफामा संिोधन िा खािेज गना सक्नेछ। 

(२) विद्यतुीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदेशिका, २०७४ खािेज गरिएको छ। उक्त 
ननदेशिका बमोशजम र्एका कायाहरू यसै ननदेशिका बमोशजम र्एको मानननछे।

http://www.bolpatra.gov.np/
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अनसूुची-१ (दफा १७ को उपदफा (१ ि २) सँग सम्बशन्त्धत) 

सािाजननक ननकायको दताा फािम 
Public Entity Registration Form 

Name of Public Entity (PE) *  

Parent Organizatoin (If applicable)  

Office Category *  

 

Constitutional Bodies/Commission 

Corporations/ Boards/ Bank/ Authority 

University / Education Institution 

Government Organizations (Central, Provincial and     

Local Government) 

Other Organization 

Office Email *  

Website  

Address Details  

City  

District *  

Municipality  

Fax No. 1   

Contact No.1  

Admin User Detail 

Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *  

First Name *  

Middle Name  

Last Name *  

Official Email Address *  

Note:Fields marked with (*) are mandatory. 
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अनसूुची-२ (दफा १९ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्त्धत) 

बैंक िा वित्तीय संस्थाको दताा फािम 
Bank Registration Form 

Bank Code *  

Bank Name *  

SWIFT Code   

Email Domain Id *  

[Please enter bank's email domain Id. 

e.g. if your bank's email id is 

abc@nrb.org.np, enter www.nrb.org.np 

 

Can Collect Government Revenue? *            Yes          No 

Address Details *  

City  

District *  

Municipality  

Fax No. 1   

Contact No.1  

Bank Admin User Detail 

Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *  

First Name *  

Middle Name  

Last Name *  

Official Email Address *  

 
Note:Fields marked with (*) are mandatory. 

 

http://www.nrb.org.np/
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अनसूुची-३ (क) (दफा २० को उपदफा (२) (ग) सँग सम्बशन्त्धत) 

(अनसूुची ३(क) िा अनसूुची ३(ख) मध्ये कुनै एकमार प्रयोग गनुा पनेछ।) 

AUTHORIZATION TO USE E-GP SYSTEM 

(Bidder shall submit this application in the letterhead of the firm showing the complete name and 

address of the company) 

Date:................... 

To, Public Procurement Monitoring Office (PPMO),  

Tahachal, Kathmandu, Nepal  

 

Dear Sir/Madam, 

It is certified that Mr/Mrs.……….................................................................is authorized 

to use the e-Government Procurement (e-GP) system www.bolpatra.gov.np operated by 

PPMO on behalf of our business/firm/company.  

It is also further certified that other Officer user added by him/her in the system are 

also authorized to perform the activities on behalf of our business/firm/company. Our 

business/firm/company is fully responsible and liable for the activities performed by him/her 

in the system. 

All the information and documents made/submitted in the system by him/her are true, 

and we accept that PPMO may deny access to the system or stop the registration for any 

misinterpretation of the provision of the system or any misrepresentation made by us. 

 

Thank you, 

From the Firm 

Authorized Signature: ................................... 

Full Name of Signatory: ................................ 

Designation: .................................................. 

Contact information  

(phone and e-mail): ....................................... 

Representative to use e-GP System 

Signature: ......................................... 

Full Name: ........................................ 

Designation: ...................................... 

Contact information  

(phone and e-mail): ......................................... 

 

http://www.bolpatra.gov.np/
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अनसूुची-३ (ख) (दफा २० को उपदफा (२) (ग) सँग सम्बशन्त्धत) 

(अनसूुची ३(क) िा अनसूुची ३(ख) मध्ये कुनै एकमार प्रयोग गनुा पनेछ।) 

विद्यतुीय खरिद प्रणाली प्रयोग गना अशख्तयािनामा 

(बोलपरदाताले स्पष्ट रूपमा आफ्नो कम्पनीको नाम ि ठेगाना उल्लेख र्एको लेटि्याडमा यो ननिेदन तयाि गिी 
पेि गनुा पनेछ।) 

नमनत:.................. 

श्री सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालय 
ताहाचल, काठमाडौँ, नपेाल। 

महोदय, 

 सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयबाट सशञ्चलत विद्यतुीय खरिद प्रणाली (e-GP System) 

www.bolpatra.gov.np को प्रयोग  गना अनधकृत प्रयोगकतााको रूपमा 
श्री................................................लाई यो अशख्तयािनामा प्रदान 
गरिएको छ। ननजले यस फमा िा व्यिसाय िा कम्पनीका तफा बाट उपलब्ध गिाउने सम्पूणा विििण, 
तथ्याङ्क ि कागजातहरू आनधकारिक हनुे व्यहोिा जानकािी गिाउँदछौं।  

यस प्रणालीमा ननजले दताा गिेका अन्त्य अनधकृत प्रयोगकतााहरू समेत आनधकारिक हनुेछन।्  
ननज ि ननजले प्रणालीमा दताा गिेका अन्त्य प्रयोकतााले यस प्रणालीमा गिेका काम कायािाहीहरू प्रनत 
व्यिसाय िा फमा िा कम्पनी पूणा शजम्मेिािी ि जिाफदेही हनुेछ। 

साथै ननजले प्रणालीमा र्एको व्यिस्थाको कुनै पनन गलत व्याख्या िा प्रस्तनुत गिेको कािणले 
सािाजननक खरिद अनगुमन कायाालयबाट प्रणालीमा पहुचँ तथा दताा िोक्का र्एमा यस व्यिसाय िा फमा िा 
कम्पनीलाई स्िीकाया हनुछे। 

फमाको तफा बाट आनधकारिक 
हस्ताक्षि:........................ 

पूिा नाम:........................ 

पद:............................ 

सम्पका  जानकािी 

(फोन ि इमेल):......................... 

विद्यतुीय खरिद प्रणाली प्रयोग गने 
प्रनतनननधको 

हस्ताक्षि: .................. 

पूिा नाम:................... 

पद:....................... 

सम्पका  जानकािी 

(फोन ि इमेल):............... 

 


