विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४

जािी गरिएको निनत : २०७४/०५/०८

नेपाल सिकाि
प्रधानिन्त्री तथा िशन्त्रपरिषद्को कायाालय
सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय

२०७४
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प्राक्कथन
सािाजननक खरिद प्रवियालाई अझ बढी खुला, पािदिी, िस्तुननष्ठ ि विश्वसनीय बनाउन सािाजननक खरिद
प्रवियािा विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी प्रनतस्पधाा, स्िच्छता, ईिान्त्दािीता, जिाफदे विता ि
विश्वसनीयता िानसल गने उद्देश्यका साथ सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ ि सािाजननक खरिद ननयिािली,
ु ि दातृ ननकायिरुले खरिदको क्षेरिा
२०६४ जािी भएका छन् । ऐन तथा ननयिािली विनभन्न िुलक
ु
िानसल गिे का अनुभि ि असल अभ्यासिरु सिेतका नसद्धान्त्तिरु स्िीकाि गिी सं यक्त
िाष्ट्र सं कको
अन्त्तििावष्ट्रय ब्यापाि कानून आयोग (UNCITRAL) को निूना ढााँचािा छ ।
ऐन तथा ननयििािलीको सफल कायाान्त्ियनबाट सुिासनको प्रत्याभूनत ददने सिोपिी उद्देश्य
प्राप्तीका लानग ऐनले परिकल्पना गिे को सािाजननक खरिदिा विद्युतीय सञ्चािको प्रयोग गना अनलाईन
विद्युतीय खरिद प्रणालीको विकासिििा िाल विद्यिान ििेका विनभन्न पोटालिरु विस्थापन गिी एकल
पोटालको

स्थापना,

सञ्चालन

ि

व्यिस्थापन

गना

सािाजननक

खरिद

अनुगिनका

कायाालयले

www.bolpatra.gov.np/egp नािक सफ्टिेयि विकास गिे को छ ।
सािाजननक खरिद ऐनको दफा ६९ तथा सािाजननक खरिद ननयिािली, २०६४ को ननयि
१४६(२) को कायाान्त्ियनका लानग यो विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४, ऐनको दफा
६५(१) (क३) ले सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयलाई ददएको ननदे शिका जािी गने अनधकाि प्रयोग
गिी यो ननदे शिका जािी गरिएको छ ।
प्रस्तुत ननदे शिकाले विद्युतीय पोटाल सञ्चालनिा सािाजननक ननकायिरु, बोलपरदाता, आपूनताकताा ि
प्रस्तािदातािरु ि सिोकाि ननकायिरुलाई प्रणाली सञ्चालनिा सियोग पुयााउनेछ ि प्रकृयागत रुटीिा सुधाि
गना सियिै ननणाय नलन सकाउ पुयााउने विश्वास नलइएको छ ।

विनोद के.सी.
सशचि

सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय,
२०७४
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विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४
प्रस्तािना : सािाजननक खरिद प्रवियालाई अझ बढी खुला, पािदिी, िस्तुननष्ठ ि विश्वसनीय बनाउन

सािाजननक खरिद प्रवियािा विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी प्रनतस्पधाा, स्िच्छता, ईिान्त्दािीता,
जिाफदे िीता ि विश्वसनीयता िानसल गने उद्देश्यले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६९ ि
सािाजननक खरिद ननयििाली, २०६४ को ननयि १४६ उपननयि (२) को विद्युतीय खरिद प्रणालीको

स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापनको लानग ऐनको दफा ६५ (१) (क३) को अनधकाि प्रयोग गिी यो
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका, २०७४ तयाि गिी जािी गरिएको छ।

परिच्छे द - १
प्रािशभभक
१.

सं शक्षप्त नाि ि प्रािभभ : (१) यस ननदे शिकाको नाि “विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन ननदे शिका,
२०७४” ििेको छ।

(२) यो ननदे शिका स्िीकृत भै जािी भएको निनत दे शख प्रािभभ िुनेछ।
२.

परिभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ननदे शिकािा,-

(क) “ऐन” भन्नाले सािाजननक खरिद ऐन, २०६३ सभझनु पदाछ।

(ख) “ननयिािली” भन्नाले सािाजननक खरिद ननयिािली, २०६४ सभझनु पदाछ।
(ग)

“विद्युतीय खरिद प्रणाली” (Electronic Government Procurement– (e-GP)
System) भन्नाले सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले सािाजननक खरिद
ननयिािली, २०६४ को ननयि १४६ को उपननयि (२) बिोशजि स्थापना,

सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिे को प्रणाली सभझनु पदाछ। यस ननदे शिकािा प्रयोग
भएको प्रणाली िब्दले अनलाईन विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP System:
(क)

www.bolpatra.gov.np/egp) लाई जनाउाँदछ।

“प्रणाली व्यिस्थापक” भन्नाले विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्थापना, सञ्चालन ि
व्यिस्थापन गने दावयत्ि भएको सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले तोकेको
Super Admin, Database Administrator, System Administrator तथा

(ङ)
(च)

Network Administrator सिेत सभझनु पदाछ।

“प्रणाली सञ्चालक” (Admin User) भन्नाले प्रणाली व्यिस्थापकबाट प्रणाली
सञ्चालनको लानग अनुिनत पाएको सञ्चालक सभझनु पदाछ।

“प्रणाली प्रयोगकताा” (Users) भन्नाले प्रणाली सञ्चालक िा प्रणाली सञ्चालन
प्रयोगकताा बाट प्रणाली उपयोग गने अनुिनत पाएको प्रयोगकताा सभझनु पदाछ।
यस्ता

प्रयोगकताािरू

सिीक्षाकताा

सािाजननक

(Reviewer),

ननकायको

एकीकृतकताा

िकिा

तयािकताा

(Aggregator),

(Creator),

स्िीकृनतकताा

(Approver), ले खाकताा (Accountant) तथा रिपोटा प्रयोगकताा (Report user)
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ििनेछन्। बोलपरदाताको िकिा अनधकृत (Officer) तथा किाचािी (Staff) साथै
बैंकको िकिा िेकि (Maker) ि चेकि (Checker) ििनेछन्।

(छ) “बैंक”

भन्नाले

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयसं ग

सिझदािीपर

(Memorandom of Understanding) िा िस्ताक्षि गिी प्रणालीको बैंवकङ्ग

सभिुख िोड्युल (Banking Interface Module) सञ्चालन गने गिी प्रणाली
सञ्चालक (Admin User) पाएको बैंकको
(ज)

अन्त्तिगतका िाखािरू सभझनु पदाछ ।

केन्त्रीय कायाालय

ि सो बैँ क

"प्रणाली प्रयोगकताा सं केत (Bolpatra ID)" भन्नाले प्रणालीिा दताा भएपश्चात सबै
प्रकािका ननकाय तथा प्रयोगकताािरूको छु ट्टाछु ट्टै पविचानको लानग प्रणालीबाट प्राप्त
गने सं केत सभझनु पदाछ।

परिच्छे द - २
प्रणाली प्रयोग तथा सञ्चालन
३.

विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग : (१) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ऐनको दफा ६९ ि
ननयिािली को ननयि १४६ को उपननयि (२) बिोशजि www.bolpatra.gov.np/egp नािक
एकल पोटालको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गिे को छ।

(२) सािाजननक ननकायले अनलाईन विद्युतीय सञ्चाि िाध्यिको प्रयोग गिी खरिद गनुा पदाा

दफा १ बिोशजिको प्रणालीको प्रयोग गनुा पनेछ।

(३) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ननयिािलीको ननयि १४६ को उपननयि (१)

बिोशजि स्थापना भएको www.ppmo.gov.np िाफात सञ्चाि (Link) गिी दफा (१) बिोशजिको
पोटालिा प्रिेि पाउने व्यिस्था सिेत गना सक्नेछ।
४.

प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा संयन्त्रिरूको व्यिस्था : (१) यस प्रणाली सञ्चालनको लानग
आिश्यक पने दे िायका प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको स्थापना, सञ्चालन ि व्यिस्थापन गनुा पनेछ :-

(क) प्रणाली अिलोकन तथा अन्त्तिविया (Interface) गना कशभतिा Pentium IV
क्षिता भएको कभ्युटि तथा १०२४ x ७६८ वपक्सेल क्षिता भएको शस्िन

(ख) कशभतिा ५१२ केविवपएस (kbps) क्षिता भएको ईन्त्टिनेट सं यन्त्र,

(ग) विन्त्डोज एक्सवप (Windows XP) िा सो भन्त्दा िानथको विन्त्डोज, नलनक्स
(Linux) िा भयाक (Mac) सञ्चालन प्रणाली (Operating System),

(क) ईन्त्टिनेट एक्स्लोि ८+ (IE 8+), फायिफक्स २८+ (Firefox 28+), गुगल

िोि ३+ (Google Chrome 3+), सफािी ५.०+ (Safari 5.0+), जस्ता
ईन्त्टिनेट ब्राउजि,

(ङ) प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणाली सञ्चालनका लानग आिश्यक पने भनी तोकेका अन्त्य
प्रविनध तथा सं यन्त्रिरू ि
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(च) विद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government Procurement– e-GP
System) सभबन्त्धी तानलि प्राप्त जनिशक्त।

(२) दफा १ बिोशजि जडान भएका प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको प्रभािकािी सञ्चालन ि
सुिक्षाको जिाफदे िीता सभबशन्त्धत प्रणाली सञ्चालक ि प्रणाली प्रयोगकतााको िुनेछ।
५.

प्रणाली सञ्चालनका लानग सूचना विननियको व्यिस्था : (१) यस प्रणालीिा सूचना आदान प्रदान गने
कायाको आिश्यक व्यिस्था सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले गनेछ।

(२) यस प्रणालीको प्रभािकािी सञ्चालनको लानग आिश्यक पने सूचना तथा तथयांकिा सिज

पिुाँचका

लानग

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयले

सिोकाििालािरू साँग सिन्त्िय ि सियोग नलन सक्नेछ।

सािाजननक

ननकाय

तथा

अन्त्य

(३) प्रणाली व्यिस्थापकले यस प्रणालीबाट सािाजननक खरिद सभबन्त्धी विस्तृत सूचना एिं

विििण आिश्यकता अनुसाि सबैको पिुाँचका लानग छु ट्टै पोटाल, नलं क िा अन्त्तिसभबन्त्धको स्थापना,
सञ्चालन ि व्यिस्थापन गना सक्नेछ।

परिच्छे द - ३
दताा सभबन्त्धी व्यिस्था
६.

प्रणाली प्रयोगको लानग दताा िुन ु पने : (१) विद्युतीय खरिद प्रणाली (Electronic Government

Procurement– e-GP System) को प्रणाली व्यिस्थापकको रूपिा सािाजननक खरिद अनुगिन
कायाालय ििेको छ।

(२) िन्त्रालय िा विभाग िा यस्तै केन्त्रीयस्तििा ििेका सािाजननक ननकायले आफ्नो

ननकायको नाि प्रणालीिा दतााको लानग दफा ४ को उपदफा (१) िा भएको प्रणाली सञ्चालनको

लानग प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको व्यिस्था यवकन गिी अनुसूची-१ बिोशजिको विििण सवित प्रणाली
व्यिस्थापक सिक्ष पराचाि गिी अनुिोध गनुा पनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली व्यिस्थापकले प्रणालीिा नाि दताा

गिी प्रणाली सञ्चालकको लानग सािाजननक ननकायले कायाालय प्रयोजनको लानग स्थापना गिे को
ईिेल ठे गाना (e-mail address) िा अनलाईन आिन्त्रण गनेछ।

(४) प्रणाली व्यिस्थापकबाट आिन्त्रण प्राप्त भए पनछ उपदफा (२) बिोशजिका सािाजननक

ननकायले प्रणालीबाट िाग भएको विििणिरू सवित प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृनतका लानग प्रणाली
व्यिस्थापक सिक्ष अनुिोध पठाउनु पनेछ।

(५) प्रणाली व्यिस्थापकले उपदफा (४) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली सञ्चालक

(Admin User) दतााको स्िीकृती गनुा पने छ।

(६) प्रचनलत कानून बिोशजि स्थावपत ननयिनकािी ननकाय (Oversight Agencies) िरूको

प्रयोगको लानग आिश्यक पने प्रयोगकताा दताा तथा सो सभबन्त्धी व्यिस्थापनको काया प्रणाली
व्यिस्थापकले यस दफाको व्यिस्था बिोशजि नै गनुा पनेछ ।
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७.

प्रणाली सञ्चालक (Admin User) ले प्रयोगकतााको दताा गनुा पने : (१) दफा ६ को उपदफा (५)
बिोशजिका प्रणाली सञ्चालकले आफू अन्त्तिगतका सािाजननक ननकायिरूको नाि दताा तथा आफू ि

अन्त्तगातका प्रणाली प्रयोगकताािरूलाई प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि प्रयोगकताा दतााको लानग
आिन्त्रण गनुा पनेछ।

(२) यसिी आिन्त्रण प्राप्त भए पनछ सभबशन्त्धत प्रयोगकतााले प्रणालीबाट िाग भएको

विििणिरू सवित दतााको स्िीकृनतका लानग प्रणाली सञ्चालक सिक्ष अनुिोध पठाउनु पनेछ।

(३) प्रणाली सञ्चालकले उपदफा (२) बिोशजि अनुिोध प्राप्त भए पनछ प्रणाली प्रयोगकताा

दतााको स्िीकृनत गनुा पनेछ।

(४) प्रणाली प्रयोग गिी अनलाईन सािाजननक खरिद कािोबाि गना ईच्छु क प्रदे ि, शजल्ला

तथा स्थानीय स्तिका सािाजननक ननकायिरूले आफ्नो तालुक कायाालयको प्रणाली सञ्चालकसं ग
सभपका गिी प्राप्त दफा बिोशजि दताा िुन ु पनेछ।

(५) तालुक कायाालय नभएको अिस्थािा उपिोक्त काया दफा ६ बिोशजिको प्रविया अपनाई

प्रणाली व्यिस्थापकले सिेत गना सक्नेछ।
८.

बैंकले प्रणाली सञ्चालक दताा गनुा पने : (१) आफू िा आफू अन्त्तिगत िाखा प्रिाखािरूबाट
बोलपर सभबन्त्धी बैंवकङ् कागजात (Banking Instrument) जािी गने बैंकले दफा ४ को उपदफा
(१) िा भएको प्रणाली सञ्चालनको लानग प्रविनध तथा सं यन्त्रिरूको व्यिस्था यवकन गिी अनुसूची-२
बिोशजिको फािि भिी दतााको लानग प्रणाली व्यिस्थापक सिक्ष आिेदन ददनु पनेछ।

(२) दफा १ बिोशजि प्राप्त आिेदन उपि प्रणाली व्यिस्थापकले बैंकलाई प्रणालीिा दताा गिी

प्रणाली सञ्चालकको स्िीकृती प्रदान गनेछ।
(३)

दफा २ बिोशजि दताा भएपनछ बैंकले आफू अन्त्तिगतका िाखा प्रिाखािरूको दताा ि

आिश्यकता अनुसाि प्रयोगकताा आिन्त्रण ि प्रयोगकताा दताा गनुा पनेछ।
९.

बोलपरदाताले प्रणालीिा दताा िुन ु पने : (१) कुनै बोलपरदाताले विद्युतीय खरिद प्रणालीिा आिद्ध
भै खरिद कािोबाििा भाग नलन चािेिा यस प्रणालीिा प्रिेि गिी प्रणालीको दताा प्रकृया बिोशजि
आफ्नो आिेदन गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि आिेदन दददा दे िाय बिोशजिका कागजातिरू वपनडएफ फिे टिा

(Portable Ddocument Format-PDF) अपलोड गनुा पनेछ।
(क) फिा, सं स्था िा कभपनी दतााको प्रिाणपर,

(ख) स्थायी लेखा नभिि (PAN), िूल्य अनभिृवद्धकि (VAT) दताा प्रिाण पर,

(ग) प्रणाली प्रयोग गनाको लानग सभबशन्त्धत फिा, सं स्था िा कभपनीको बोडा िा सिोच्च
अनधकािीले अनुसूची-३ बिोशजि जािी गिे को अशततयािी पर।

(३) दफा २ बिोशजि कागजात पेि गिे पनछ बोलपरदाताले प्रणालीबाट प्रणाली प्रयोगकताा

सं केत (Bolpatra ID) प्राप्त गनेछन्।

(४) प्रणाली व्यिस्थापकबाट प्रणाली सञ्चालक सं केत (Bolpatra ID) प्राप्त भए पनछ

प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजिको प्रयोगकताािरूको आिन्त्रण ि दताा गनुा पनेछ।
7

१०. बोलपरदाताले प्रणालीिा प्रोफाईल अद्यािनधक गनुा पने : (१) दफा ९ बिोशजि दताा भएका
बोलपरदाताले सािाजननक खरिद प्रकृयािा भाग नलनका लानग प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजिको
विििणिरू अननिाया रूपिा अद्यािनधक गनुा पनेछ।

(२) दफा ९ तथा दफा १० को उपदफा १ बिोशजि यस प्रणालीिा बोलपरदातािरूले

प्रणालीिा दताा गदााको बखतिा पेि गिे का ि अद्यािानधक गिे का प्रोफाइलका विििणिरू प्रणाली

व्यिस्थापक ि ननजले तोकेका प्रयोगकताािरूले आिश्यकता अनुसाि कुनै पनन सियिा िेन ा
सक्नेछन्। सो सियिा कुनै विििण गलत िा दोिोरिएको पाइएिा प्रणाली व्यिस्थापकले ननजलाई

उक्त विििणिरू सं िोधन गना िा िटाउन लगाउन सक्नेछ। प्रणालीको दुरूपयोग गिे को पाइएिा
प्रणाली व्यिस्थापकले ननजलाई प्रणाली प्रयोग गना िोक लगाउन सिेत सक्नेछ।

परिच्छे द - ४
खरिद योजना
११. अनलाईन खरिद योजना बनाई स्िीकृत गनुप
ा ने : (१) ऐनको दफा ६ को कायाान्त्ियनको लानग
सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयबाट जािी गरिएको खरिदको गुरू योजना ि िावषाक खिीद
योजनाको निूना प्रणालीिा नै सिािेि गरिएको छ।

(२) सािाजननक ननकायले एक िषा भन्त्दा बढी अिनधसभि सञ्चालन िुने योजना/आयोजना िा

िावषाक १० किोड रूपैयााँ भन्त्दा बढी िकिको खरिद गदाा खरिद गुरू योजनाको तयािी, स्िीकृनत
तथा सोको अद्यािनधक गने काया यो प्रणालीको प्रयोग गिी गनुप
ा नेछ।

(३) सािाजननक ननकायिरूले अनुिाननत ि िास्तविक िावषाक खरिद योजना तयािीकताा,

सिीक्षाकताा ि स्िीकृतीकतााबाट प्रणालीिा भएको कायाप्रिािको प्रयोग गिी तयाि ि परििाजान गना
सक्नेछन्।

(४) स्िीकृत कायािि/विननयोजन गरिएको बजेट िाग गरिए भन्त्दा फिक भएिा िा अन्त्य

कािणले परििाजान गनुा पिे िा परििाजान गिी सािाजननक ननकायको प्रिुखले पुनः स्िीकृत
गनुप
ा नेछ।

(५) विद्युतीय िाध्यिबाट गरिने खरिद कायाको लानग जनतसुकै अनुिाननत लागत भएता पनन

िावषाक खरिद योजना तयाि गनुप
ा नेछ।

(६) प्रणालीले प्रिोधन गने सूचना ि तथयका आधाििा िास्तविक खरिद योजना प्रणाली िै

तयाि िुनेछ।

(७) सािाजननक ननकायको प्रणाली सञ्चालन प्रयोगकतााले आफ्नो कायाालयको खरिद योजनाको

कायाप्रिाि (Workflow) आिश्यकता अनुसाि निलाउन सक्नेछन्। सािाजननक ननकायिरूले

कायाालयको खरिदको प्रकाि ि िारा बिोशजि यस प्रणालीिा एक भन्त्दा बढी तयािकताा ि
सिीक्षाकताा बनाउन सक्नेछन्।
(८)

खरिद

योजनािरूको

पूिना नधाारित

कायाप्रिाि

(Configuration) यो प्रणालीिा दे िाय बिोशजि गरिएको छ :
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(Workflow),

कशन्त्फगिे सन

खरिद गुरू योजना

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> स्िीकृनतकताा (Approver)
िावषाक खरिद योजना

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> एकीकृतकताा (Aggregrator) ->
स्िीकृनतकताा (Reviewer)

१२. अनलाईन खरिद योजना तयाि गने प्रविया : (१) खरिद गुरू योजना ि िावषाक खरिद योजना
प्रणालीिा दताा भएका तयािकताा(िरू) ले प्रणालीिा व्यिस्था भए बिोशजिको विििण भिी तयाि
गनुा पनेछ।

(२) यसिी तयाि गरिएको खरिद योजना सिीक्षाको लानग सभबशन्त्धत सिीक्षाकताा सिक्ष पेि

गनुा पनेछ।

(३) सिीक्षाकतााले खरिद योजनाको सिीक्षा गिी आिश्यक परििाजान गनुप
ा ने भएिा

तयािकताालाई सुझाि सवित पठाउने िा स्िीकृनतको प्रवियाका लानग एकीकृतकताा सिक्ष पठाउनु
पनेछ। गुरू योजनाको िकिा एकीकृत गने व्यिस्था नििेकोले स्िीकृनतका लानग स्िीकृतकताा
सिक्ष पेि गनुप
ा नेछ।

(४) एकीकृतकतााले एकीकृत खरिद योजनािरूलाई स्िीकृनतको लानग स्िीकृतकताा सिक्ष पेि

गनुा पनेछ।

(५) सािाजननक ननकायको प्रिुखले एकीकृत गिी पेि भएका खरिद योजनािरू आंशिक िा

पूणरू
ा पिा स्िीकृत िा अस्िीकृत गना सक्नेछन् ।

(६) स्िीकृत योजना कािणिि सं िोधन गनुप
ा िे िा तयािकतााले सं िोधन गिी खरिद योजना

तयाि गने प्रकृया आिलभिन गिी पुनः स्िीकृत गनुप
ा नेछ।

(७) यस प्रणालीिा तथयांक प्रविष्टीको आधाििा खरिद प्रवियाको अन्त्त्य साँगै प्रणालीबाट

िास्तविक खरिद योजना स्ितः तयाि िुनेछ।

परिच्छे द - ५
बोलपरको तयािी ि सूचना प्रकािन
१३. अनलाईन बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयािी ि सूचना प्रकािन गने :

(१) सािाजननक खरिद

अनुगिन कायाालयले िालसािान, ननिााण तथा पिाििा सेिा खरिद कायाका लानग जािी गरिएका

निूना बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरू यस प्रणालीिा आिद्ध (Integrate) गरिएको छ। बोलपर
सभबन्त्धी तयािीकतााले सोिी अनलाइन निूना कागजातिरूको प्रयोग गिी बोलपर सभबन्त्धी कागजात

तयाि गनुा पनेछ। तथावप यस प्रणालीिा आिद्ध नभैसकेका निूना बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरूको
िकिा बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गिी अपलोडे बल प्रविया प्रयोग गिी सूचना तथा बोलपर
कागजात प्रकािन गनुा पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदाा निूना बोलपर सभबन्त्धी
कागजातिा उल्ले शखत प्रािधानिरूिा ताशत्िक फिक नपने गिी दे िाय बिोशजिका खण्डिरूिा
आफ्ना आिश्यकता अनुसाि िेिफेि गिी तयाि गनुा पनेछ :-

(क) बोलपर सभबन्त्धी विििण खण्ड (Bid Data Sheet aata /Sheet),

(ख) बोलपर िूल्यांकन आधाििरू (Evaluation and Qualification Critera),

(ग) प्राविनधक आिश्यकता सभबन्त्धी विििण (Technical Requirement/ Schedule
of Requirement/ Terms of Reference),

(क) काया परििाण सूची (Bill of Quantity) ,

(ङ) किािका वििेष ितािरू (Specific Conditions of Contract)।

(३) उपदफा (२) बिोशजि तयािीकतााले बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गिी दफा १९
बिोशजि तयाि गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनत सिेत आिद्ध गिी सिीक्षाकताा सिक्ष पठाउनु
पनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोशजि प्रयोगकतााबाट प्राप्त िुन आएको बोलपर कागजात चेकजााँच गिी

सिीक्षाकतााले स्िीकृनतको लानग स्िीकृतकताा सिक्ष पेि गनुप
ा नेछ। ति सिीक्षाकतााले कागजातको
चेकजााँच गिी आिश्यक पिे िा सुझाि सवित परििाजानका लानग तयािीकताालाई वफताा पठाई
परििाजान गिाउन सक्नेछ।

(५) सािान्त्यतया सािाजननक ननकायको प्रिुख बोलपर सभबन्त्धी कागजातको स्िीकृतकताा

िुनेछन् । स्िीकृतकतााले बोलपर कागजातिा परििाजान गनुा पने आिश्यक ठानेिा पुनः

तयािकताालाई परििाजान गना पठाउनु पनेछ। स्िीकृतकतााबाट बोलपर सभबन्त्धी कागजात स्िीकृत
भए पनछ सोको सूचना ि कागजात बोलपर प्रकािन गने निनत ि सिय बिोशजि प्रणालीको गृिपृष्ठ
(Homepage) िा स्ित: प्रकािन िुनेछ।

(६) सािाजननक ननकायले आफ्नो कायाालयको बोलपर स्िीकृनतको कायाप्रिाि आिश्यकता

अनुसाि निलाउन (Configure) सक्नेछन्। यस प्रणालीिा पूिना नधाारित कायाप्रिाि (Workflow)
दे िाय बिोशजि ििेको छ :

बोलपर कागजात तयािी ि स्िीकृनत

तयािकताा (Creator) -> सिीक्षाकताा (Reviewer) -> स्िीकृनतकताा (Approver)
१४. प्रकाशित बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा संिोधन : (१) बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा तथा बोलपर
खरिद गने, बोलपर पेि गने तथा बोलपर खोल्ने निनतिरू सं िोधन गनुा पने भएिा बोलपर पेि

गने अशन्त्ति सिय अगािै यस ननदे शिकाको प्रकृया अिलभिन गिी दफा १३ को उपदफा (६)
बिोशजि ननधाारित कायाप्रिाि (Workflow) अनुसाि सं िोधन िा परििाजान गनुा पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा भएको सं िोधन िा परििाजान

सािाजननक ननकाय प्रिुख िा स्िीकृतकतााबाट स्िीकृत भए पनछ लागू िुनछ
े ।

(३) उपदफा (२) बिोशजि बोलपर सभबन्त्धी कागजात सं िोधन िा परििाजानको स्िीकृती

भए पनछ सो सं िोनधत िा परििाशजात बोलपर सभबन्त्धी कागजात यस प्रणालीबाट स्ित: तयाि भई
स्ित: प्रकािन िुनेछ।
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(४) बोलपर पेि गरिसकेका बोलपरदातािरूले सो सं िोधन िा परििाजानको सूचना

प्रणालीबाट स्ित: (Automatic रूपिा) बोलपर िा प्रस्तािदाता दताा भएको ईिेलिा प्राप्त गना
सक्नेछन्।
१५. बोलपर कागजात सभबन्त्धी जानकािी : (१) सािाजननक ननकायिरूले यस प्रणालीको प्रयोग गिी
प्रकािन गिे का बोलपर आह्वानको सूचना ि बोलपर सभबन्त्धी कागजातिरू यस प्रणालीको गृिपृष्ठ

(Homepage) िा प्रकाशित बोलपर (Published Bids) खण्ड बाट िेन ा तथा डाउनलोड गना
सवकनेछ।

(२) यस प्रणालीिा दताा भएका बोलपरदाताले यस प्रणालीको गृिपृष्टबाट प्रविवष्ट (Login)

गिी बोलपर सूचना िा बोलपर सभबन्त्धी कागजात िेन ा ि डाउनलोड गना सक्नेछन् ।
(३) बोलपरदाताले

बोलपर सभबन्त्धी कागजात िा प्रस्ताि िा पूिय
ा ोग्यता सभबन्त्धी

कागजातिरूिा कुनै दिविधा भएिा बोलपर सभबन्त्धी कागजातिा तोवकएको सियािनध नभर

सािाजननक ननकायले तोकेको प्रणाली प्रयोगकतााको िाध्यिबाट अनलाइन जानकािी िाग गना
सवकनेछ।

(४) उपदफा (३) बिोशजि िाग गरिएको जानकािी सभबन्त्धिा सभबशन्त्धत सािाजननक

ननकायको प्रयोगकतााले यस प्रणालीको िाध्यिबाट जिाफ ददनुपनेछ।

परिच्छे द - ६

बोलपर पेि गने प्रकृया
१६. बोलपरको तयािी ि दताा : (१) बोलपरदाताले यस प्रणालीको गृिपृष्ठबाट आफ्नो दताा अनुरूप
प्रविष्टी (Login) गिे पनछ अनलाईन रूपिा बोलपर िा प्रस्ताि तयाि गना पाउनेछन्।

(२) बोलपर िा प्रस्ताि तयाि गदाा बोलपरदाताले दफा १० बिोशजिको ननजको प्रोफाइलिा

सिािेि गरिएका विििणिरूका साथै अन्त्य थप विििणिरू आिश्यक भएिा सो सिेत िाखी

बोलपर कागजातिा प्राविनधक ि आनथाक विििणिरू भनुा पनेछ। प्रोफाइलिा सिािेि भएका
विििणिरूिध्ये बोलपरदाताले छनौट गिे का विििणिरू िार बोलपर साथ सिािेि िुनेछन्।

(३) बोलपरदाताले बोलपर साथ बोलपर कागजात दस्तुिको बैंक भौचि ि बोलपर जिानत

वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) अपलोड गनुा पनेछ। साथै प्रणालीिा व्यिस्था भए बिोशजि
अन्त्य विििण सिेत भनुा पनेछ।

ु
ु
(४) बोलपरदाताले एकल िा सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गने सक्नेछन् । सं यक्त

उपिििा बोलपर पेि गने बोलपरदाताले साझेदाि(िरू)को बोलपर सं केत (Bolpatra ID) िाखी
ु उपििको सभझौता कागजात (Joint Venture Agreement) अपलोड गनुप
सं यक्त
ा नेछ।

ु
ु
(५) सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गदाा सं यक्त
उपिििा साझेदाििरूको प्रोफाइलिा

सिािेि गरिएका आिश्यक विििणिरू ि अन्त्य कागजात अनलाइन नै सं लग्न गनुप
ा नेछ।

11

ु
(६) सं यक्त
उपिििा बोलपर पेि गनेको िकिा साझेदािको सििनतको लानग प्रणालीबाट

िशजस्रड ईिेलिा कन्त्फिेिन नलं क (Confirmation Link) जानेछ, सो नलं किा शक्लक गिी
साझेदािले बोलपर पेि गना सििनत ददनु पनेछ। अन्त्यथा उक्त साझेदाििरू सं ग उपिि गिी
बोलपर पेि गना सवकने छै न।

(७) उपिोक्त उपदफािरू बिोशजि बोलपरदाताले सभपूणा विििण ि कागजातिरू प्रविवष्ट

गरिसकेपनछ प्रणालीबाट बोलपर तयाि िुनेछ। यस्तो बोलपर एक खाि प्रणालीको िकिा आनथाक

ि प्राविनधक कागजात दुिै सिािेि भएको एक िटा तथा दुई खाि प्रणालीको िकिा आनथाक ि
प्राविनधक

कागजात

भएको दुईिटा

नभन्ना

नभन्नै

बोलपर तयाि

िुनेछ।

उपिोक्त

बोलपर

प्रनतिेदन(िरू) डाउनलोड गिी िेन ा ि आिश्यक पिे िा प्रणालीिा बोलपर पेि गने अशन्त्ति
सियनभर परििाजान सिेत गना सवकनेछ।

(८) बोलपरदाताले बोलपर पेि गना पटके पासिडा (One Time Password- OTP) को

प्रयोग गनुप
ा नेछ। अनधकारिक प्रयोगकताा प्रिाशणत गने कायाको लानग बोलपरदाताको दताा भएको
ईिेलिा प्रणालीले पटके पासिडा पठाउनेछ। सो पटके पासिडा (OTP) प्रयोग गिे ि िार
बोलपरदाताले बोलपर पेि गना सक्नेछन् ।

(९) बोलपरदातािरूको प्राविनधक ज्ञान, प्रणालीिा बोलपर तयाि गना लाग्ने सिय तथा

ननजको गल्ती लगायत अन्त्य कािणबाट बोलपर पेि गना कुनै सिस्या पिे िा िा बोलपर पेि गना
नसवकएिा ननजिरू स्ियं शजभिेिाि िुनछ
े न् ।

(१०) बोलपरदाताले पेि गिे का बोलपरिरू प्रणालीले इं वि्ट (Encript) गिी सुिशक्षत

गनेछ ि यी विििणिरू बोलपर खोल्ने सिय पश्चात् सभबशन्त्धत सािाजननक ननकायका बोलपर
खोल्ने सनिनतका प्रयोगकताािरूले िार खोल्न सक्नेछन्।

१७. बोलपर अनलाईन वफताा िा संिोधन गने प्रविया : (१) बोलपरदाताले पेि गिे को अनलाईन

बोलपर सो बोलपर पेि गने अशन्त्ति सिय नभर प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी अनलाईन वफताा
नलन िा सं िोधन गना सक्नेछन्।

१८. बोलपर पेि गने, वफताा गने िा संिोधन गने अनधकाि : (१) बोलपरदाताले बोलपर पेि गदाा,
सं िोधन गदाा िा वफताा नलदा अनधकृत प्रयोगकताािरूले प्रणालीिा दताा िुाँदाका बखतिा प्राप्त भएको
प्रयोगकताा नाि/पासिडा (Username/Password) प्रयोग गिी गनुा पनेछ। उपिोक्त कायािरू

गनाको लानग ननजिरूको प्रयोगकताा नाि/पासिडा नै आनधकारिक िानननेछ। बोलपरदाताका
आनधकारिक प्रयोगकताािरूले आ-आफ्नो प्रयोगकताा नाि/पासिडा सुिशक्षत िाख्नु पनेछ। उपिोक्त

प्रयोगकताा नाि/पासिडाको प्रयोग गिी प्रणालीिा गरिएका कायािरूको शजभिेिािी सभबशन्त्धत
बोलपरदाता ि प्रयोगकताा नै िुनेछन् ।
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परिच्छे द - ७

बोलपर खोल्ने प्रकृया
१९. बोलपर खोल्ने : (१) सािाजननक ननकायले बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदााका बखत यस
प्रणालीिा कशभतिा तीन सदस्य ििेको बोलपर खोल्ने सनिनत गठन गनुप
ा नेछ। आिश्यकता अनुसाि
यस्तो सनिनत फिक फिक खरिद कायाको लानग एक भन्त्दा बढी गठन गना सवकनेछ।

(२) बोलपर सभबन्त्धी कागजात तयाि गदााका बखत दफा १३ को उपदफा (३) बिोशजि

आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनतका दुई सदस्यिरूले बोलपर खोल्ने सिय पश्चात् एकै
कभ्युटििा आ-आफ्नो प्रयोगकताा नाि/पासिडा प्रयोग गिी बोलपर खोल्नु पनेछ ।
२०. बोलपर खोल्ने प्रविया :

(१) पूिना नधाारित सिय तानलका पश्चात् िार बोलपर सभबन्त्धी कागजात

तयाि गदााका बखत दफा १३ को उपदफा (३) बिोशजि आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने

सनिनतका दुई सदस्यिरूले एकै सियिा एकै स्थानबाट प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी अनलाईन
िाध्यिबाट पेि गिे का बोलपरिरू खोल्नु तथा डाउनलोड गनुा पनेछ।
स्पवष्टकिण: उपदफा (१) बिोशजि बोलपर खोल्दा एक खाि प्रणालीको िकिा आनथाक ि प्राविनधक
कागजात दुिै सिािेि भएको बोलपर तथा दुई खाि प्रणालीको िकिा प्राविनधक कागजात िार भएको
बोलपर दे शखनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा दफा २२ बिोशजि प्राविनधक िूल्याङ्कनिा सािभूतरूपिा
प्रभािग्रािी बोलपरदातािरूको िार आनथाक प्रस्ताि दे शखनेछ।

(२) प्राविनधक िूल्याङ्कन सभपन्न भैसके पश्चात् आनथाक प्रस्ताि खोल्नको लानग सािाजननक

ननकायको प्रिुखले प्रणालीिा तोकेको आनथाक प्रस्ताि खोल्ने निनत ि सिय पश्चात् दफा १३ को
उपदफा (३) बिोशजि आिद्ध गरिएको बोलपर खोल्ने सनिनतका दुई सदस्यिरूले आ-आफ्नो
प्रयोगकताा नाि/पासिडा प्रयोग गिी आनथाक प्रस्ताि खोल्नु पनेछ।

(३) पेि भएका बोलपरिरूको विििण िाखी बोलपर खोल्ने सनिनतका सदस्यिरूले

प्रणालीबाट बोलपर िुच ुल्का डाउनलोड गिी उपशस्थत सदस्य ि प्रनतनननधिरूको िस्ताक्षि गिाउनु
पनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा यस्तो िुच ुल्कािा प्राविनधक प्रस्तािसं ग सभबशन्त्धत विििणिरू
िार ििनेछन्।

(४) सनिनतका सदस्यिरूले बोलपर पेि गने ननिेदनिा कुनै छु ट उल्ले ख गिे को भएिा सो

व्यिोिा िुच ुल्का तयाि गदाा उल्लेख गनुा पनेछ। दुई खाि प्रणालीको िकिा यस्तो छु ट आनथाक
प्रस्तािको िुच ुल्का तयाि गदााका बखत उल्ले ख गनुा पनेछ।

(५) िस्ताक्षि गरिएको िुच ुल्कालाई स्क्यान गिी पुनः यो प्रणालीिा वपनडएफ फिे टिा (PDF

Format) अपलोड गनुा पनेछ।

(६) िुच ुल्का सवितको बोलपरदाताको सूची सभबशन्त्धत सािाजननक ननकायको प्रिुखको

ड्यासबोडािा दे शखने छ।
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परिच्छे द - ८
बोलपर िूल्याङ्कन
२१. िूल्याङ्कन सनिनतलाई अनलाईन प्रविष्टी (Login) गिाउने : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले
सािाजननक खरिद ननयिािलीको ननयि १४७ को उपननयि (१) बिोशजि गदठत िूल्याङ्कन
सनिनतलाई प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि प्रणालीको िूल्याङ्कन सनिनतिा आिद्ध गनुा पनेछ।

यसिी आिद्ध गदाा िूल्याङ्कन सनिनतको अध्यक्ष सवित कशभतिा तीन जना प्रणाली प्रयोगकताा ििनु
पनेछ ।

(२) िूल्याङ्कन सनिनतले यो प्रणालीको प्रयोग गिी बोलपरको कानूनी ग्राह्यता, पूणत
ा ाको

पिीक्षण, बोलपरको प्राविनधक पक्ष, व्यापारिक पक्ष ि आनथाक पक्षको अनलाईन िूल्याङ्कन गनुा
पनेछ। ननिााण कायाको िकिा आिश्यकता अनुसाि वििेष िूल्याङ्कन सिेत गना सवकनेछ।

(३) पिाििा सेिाको प्राविनधक ि आनथाक प्रस्तािको िूल्याङ्कन गदाा सो सनिनतका प्रत्येक

सदस्यले छु ट्टा छु ट्टै िूल्याङ्कन अनलाईनिा नै गनुप
ा नेछ। िूल्याङ्कनका सबै खण्ड ि पक्षिरूको
िूल्याङ्कन भएपनछ बोलपर िूल्याङ्कन प्रनतिेदन प्रणालीबाट स्ित: तयाि िुनेछ।

(४) िूल्याङ्कन प्रनतिेदन सनिनतका सभपूणा सदस्यिरूले िस्ताक्षि गिे पश्चात प्रणालीिा वपनडएफ

फिे टिा (PDF Format) अपलोड गिी कायाालय प्रिुख सिक्ष पेि गनुा पनेछ।
२२. बोलपर िा प्रस्तािको अनलाईन िूल्याङ्कन प्रविया :

(१)

िूल्याङ्कन

सनिनतको

अध्यक्षको

ड्यासबोडाबाट अनलाईन बोलपर िूल्याङ्कन प्रािभभ गनुप
ा नेछ। सो कायाको लानग िूल्याङ्कन सनिनतको
अध्यक्ष ि दुई (२) सदस्यिरूले एकैसाथ प्रणालीिा लगइन गनुप
ा नेछ।

(२) बोलपर िूल्याङ्कनका पक्षिरू ि नतनका आधाििरू प्रणालीिा सिािेि गरिएको छ ।

बोलपरका प्रत्येक पक्षिरूको पिीक्षणका िापदण्डिरू प्रत्येक बोलपरदातािरूको लानग गनुप
ा नेछ।
(३)

उपदफा

(२)

अनुसािको

पिीक्षणिा

सफल

भएपनछ

सािभूतरूपिा

प्रभािग्रािी

बोलपरदातािरूको सूची तयाि िुनेछ ि प्रणालीले स्ितः सािभूतरूपिा प्रभािग्रािी बोलपरदाताको
छनौट गनेछ।

(४) बोलपरदाताको छनौट पनछ िूल्याङ्कन सनिनतका सदस्यले यो प्रणालीबाट िूल्याङ्कन

प्रनतिेदन प्राप्त गना सक्छन्। सो िूल्याङ्कन प्रनतिेदनिा िूल्याङ्कन सनिनतका पदानधकािीिरूले

िस्ताक्षि गिी वपनडएफ फिेटिा (PDF Format) अपलोड गिी सािाजननक ननकायको प्रिुख िा
तोवकएको अनधकृतलाई पेि गनुप
ा नेछ।

(५) सािाजननक ननकायको प्रिुखले अनलाईन िूल्याङ्कन प्रनतिेदन प्राप्त गिी आिश्यक ननणाय

गनुा पनेछ।

(६) ननिााण काया तथा पिाििा सेिा खरिदिा िुने दुई खािबन्त्दी प्रस्तािको प्राविनधक

िूल्याङ्कन ि आनथाक िूल्याङ्कन प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि छु ट्टा छु ट्टै गनुप
ा नेछ।

(७) प्राविनधक िूल्याङ्कनिा उत्तीणा भएका बोलपरदातािरूको िार आनथाक प्रस्ताि खोल्ने ि

अनलाईन िूल्याङ्कन गना सवकने व्यिस्था यो प्रणालीिा गरिएकोले सोिी बिोशजि गनुा पनेछ।
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(८) पिाििा सेिा खरिदिा िूल्याङ्कन सनिनतले कायाालय प्रिुखको स्िीकृती नलई सािाजननक
खरिद ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) बिोशजिका क्षेरिा िाताा गिी सो सभबन्त्धिा भएका
छलफल ि िातााको ननष्कषा सवितको व्यिोिा वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) अपलोड गिी
प्रणालीिा िाख्नु पनेछ।

परिच्छे द - ९

बोलपरको स्िीकृनत ि खरिद सभझौता
२३. बोलपरको आिय पर जािी गने, बोलपर ननणाय उपि पुनिािलोकन, बोलपर स्िीकृती सभबन्त्धी
व्यिस्था : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले बोलपर िूल्याङ्कन प्रनतिेदनका आधाििा बोलपर
स्िीकृनतको आियको सूचना सभबन्त्धी काया यो प्रणालीबाट गनुप
ा नेछ। यसका साथै बोलपर प्रदान
गने सभबन्त्धी अन्त्य दे िायका कायािरू गने व्यिस्था यो प्रणालीिा गरिएको छ।
(क) बोलपर स्िीकृतीको आियको सूचना,

(ख) खरिद कािबािी िा ननणायको पुनिािलोकन सभबन्त्धिा खरिद पुनिािलोकन सभबन्त्धी
व्यिस्था,

(ग) बोलपर स्िीकृतको पर।
२४. बोलपर स्िीकृतको आिय पर जािी गने प्रविया : (१) सािाजननक ननकायको प्रिुखले बोलपर
िूल्याङ्कन प्रनतिेदन स्िीकृनत गिे पश्चात बोलपर स्िीकृतको आियको सूचना तयाि गिी वपनडएफ
फिे ट (PDF Format) िा प्रणालीिा अपलोड गनुप
ा नेछ।

(२) दफा (१) बिोशजि अपलोड गरिएको आियको सूचना ि परको जानकािी खरिदिा

भाग नलएका सबै बोलपरदातालाई यस प्रणालीबाट स्ितः िशजस्टडा ईिेल िाफात जानकािीको लानग
पठाईनेछ साथै बोलपरदाताले प्रणालीिा सिेत सो आिय पर िेन ा सक्नेछन्।

२५. खरिद कािबािी िा ननणायको पुनिािलोकन सभबन्त्धी व्यिस्था : (१) बोलपर स्िीकृतीको आियको
सूचना प्राप्त भएको सात (७) ददन नभर बोलपरिा भाग नलएका अन्त्य बोलपरदाताले खरिद

कािबािी/ननणायिा पुनिािलोकन गना िा बोलपर अस्िीकृत िुनको कािण िाग गना चािेिा
सभबशन्त्धत सािाजननक ननकाय सिक्ष अनलाईन ननिेदन ददन सक्नेछन्।

(२)बोलपरदाताले अनलाईन दताा गिे को बोलपर पुनिािलोकनको ननिेदन सभबन्त्धी

जानकािी सािाजननक ननकायको प्रिुखको ईिेलिा प्रणालीबाट जानेछ ि सो सभबन्त्धी काया अगनड

बढाउन सािाजननक ननकायको प्रिुखले प्रणालीिा प्रविष्टी (Login) गिी बोलपर स्िीकृनत ि सो सं ग
सभबशन्त्धत सभझौताका कायािरू तत्काल स्थगन गनुा पनेछ।

(३) सािाजननक ननकायको प्रिुखले प्राप्त ननिेदन उपि छाननबन गदाा खरिद कािबािीिा कुनै

रुवट दे शखए खरिद कायालाई ननशश्चत सियको लानग ननलभबन गना िा ननिेदन खािे ज गिी बोलपर

स्िीकृतीको काया अगानड बढाउनु पनेछ। सो सभबन्त्धी जानकािी सािाजननक ननकायको प्रिुखले यो
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प्रणालीबाट तोवकएको सियािनध नभर कािण खुलाई सभबशन्त्धत ननिेदकलाई प्रणाली िाफात
जानकािी गिाउनु पनेछ।

(४) सािाजननक ननकायबाट जािी भएको ननणाय बोलपरदाताले यस प्रणालीिा प्रविष्टी

(Login) गिी िेन ा सक्नेछन्।

२६. बोलपर स्िीकृतीको पर सभबन्त्धी व्यिस्था : (१) बोलपर पुनिािलोकनको लानग तोवकएको भयाद
ि पुनिािलोकन ननिेदनिरू उपि सभबशन्त्धत बोलपरदातािरूलाई जानकािी गिाए पश्चात सािाजननक
ननकायको प्रिुखले बोलपर स्िीकृतीको पर अनलाईनबाट सभबशन्त्धत बोलपरदातालाई ददनु पनेछ।
(२)

प्रणालीबाट बोलपर स्िीकृनतको पर प्राप्त भएपनछ सो अनुसाि बोलपरदाताले काया

सभपादन जिानत दाशखला गदाा प्रणालीिा व्यिस्था भए अनुसाि पेि गनुा पनेछ। सो जिानत
सभबशन्त्धत िाशणज्य बैंकले िा प्रणालीिा भएको व्यिस्था बिोशजि सािाजननक ननकायका
प्रयोगकताा(िरू)ले प्रिाशणत गिे पनछ िार स्िीकाया िुनछ
े ।
(३)

सािाजननक ननकायले काया सभपादन जिानत प्रिाशणत भएपनछ किाि सभझौता गिी

सभझौताको प्रनत वपनडएफ फिे ट (PDF Format) िा प्रणालीिा अपलोड गिी िाख्नु पनेछ।

२७. किाि सभझौता व्यिस्थापन : (१) किाि सभझौता व्यिस्थापन कायाका लानग सािाजननक ननकायको
प्रिुखले एक परियोजना व्यिस्थापक (Project Manager) तोक्नु पनेछ।

(२) यो प्रणालीको प्रयोग गिी किाि सभझौता व्यिस्थापन सभबन्त्धी ननभन िुतय कायािरू

गना सवकने प्रािधानिरू िाशखएको छ।

(क) अनग्रि पेश्की भुक्तानीको नसफारिि गने,
(ख) कायािि तानलका अद्यािनधक गने,
(ग)

भेरिएसन आदे िको नसफारिि गने,

(ङ)

किाि सभझौताको अिनध थप गने,

(क)
(च)

किाि सभझौताको ननलभबन ि अन्त्त्यको नसफारिि गने,
िूल्य सिायोजनको नसफारिि गने,

(छ) वििाद व्यिस्थापनको प्रविवष्ट गने,
(ज)

नबल िा विजकको स्िीकृनतको नसफारिि गने।

२८. भुक्तानी सभबन्त्धी व्यिस्था : (१)

ननिााण व्यिसायी/आपूनताकताा/पिाििादातािरूले यस प्रणालीको

प्रयोग गिी अनलाईन अनग्रि पेश्की भुक्तानी, िननङ नबल, अशन्त्ति तथा क्षनतपूनता भुक्तानी लगायतका
नबलिरू अनलाईन िाफात पेि गना सक्नेछन्।
(२)

दे शखएिा

उपदफा (१) अनुसाि पेि भएका भुक्तानी नबलिरू चेकजााँच गदाा सं िोधन गनुप
ा ने

परियोजना

व्यिस्थापक

(Project

Manager)

ले

ननिााण

व्यिसायी/आपूनताकताा/

पिाििादातालाई परििाजानको लानग वफताा पठाउन िा सं िोधन आिश्यक नििेिा प्रणाली िाफात
सािाजननक ननकायको प्रिुख सिक्ष स्िीकृनतको लानग पेि गनुप
ा नेछ ।

(३) सािाजननक ननकायको प्रिुखले पेि भएका नबल स्िीकृत गिी भुक्तानीको लानग पठाउनु

पनेछ।
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(४)

स्िीकृत नबलिा आिश्यक कट्टी (रिटे न्त्सन, पेश्की, श्रोतिा कि कट्टी आदद) गिी िार

भुक्तानी गनुप
ा नेछ।

परिच्छे द - १०
बैवङ्कङ कागजात प्रिाशणकिण
२९. बोलपरदाताबाट पेि भएका कागजात बैंकबाट प्रिाशणत गने : )१( िाशणज्य बैंकिरूले खरिद कायािा

प्रयोग गरिने कागजातिरूको अनलाईन प्रिाशणकिण ि उक्त कागजातिरूको अिनध थप, जफत ि
फुकुिा कायाको लानग यो प्रणालीिा बैंवकङ अन्त्तिविया िोड्युल (Banking Interface Module)
को विकास गरिएको छ।
(२)

िाशणज्य

बैंकिरू

प्रणालीिा

दताा

भई

बोलपरदातािरूलाई

जािी

गरिएका

कागजातिरूको अनलाईन प्रिाशणकिण गनुा पनेछ। यस्तो प्रिाशणकिण काया दुई (िेकि ि चेकि)

प्रयोगकताा तिबाट गनुा पनेछ ि यसिी प्रिाशणत गिे को जानकािीको सूचना यो प्रणालीले सभबशन्त्धत
सबैलाई ईिेलबाट उपलब्ध गिाउनेछ।

३०. बोलपरदाताबाट पेि भएका कागजातको बैंकबाट प्रिाशणत गने प्रविया : (१) बोलपरदाताले

बैंकबाट जािी बोलपरसं ग सभबशन्त्धत कागजातिरू (बोलपर सभबन्त्धी कागजातको दस्तुि भौचि,

बोलपर जिानत, काया सभपादन जिानत, अनग्रि पेस्की भुक्तानी जिानत, जिानतको प्रनत प्रत्याभूनत
जस्ता कागजात) वपनडएफ फिे टिा (PDF Format) प्रणालीिा अपलोड गनुा पनेछ।

(२) बोलपरदाताबाट पेि गरिएका कागजातिरू बोलपर खोले पनछ सभबशन्त्धत बैंकका िेकि

प्रयोगकतााको ड्यासबोडािा दे शखनेछ। यसिी प्राप्त कागजातिरू िेकि प्रयोगकतााले प्रिाशणत गिी
चेकि प्रयोगकताा सिक्ष पठाउनु पनेछ।

(३) चेकि प्रयोगकतााले प्रिाशणत गिे पश्चात सभबशन्त्धत सिोकाििालािरूलाई प्रणालीले स्ितः

ईिेल िाफात जानकािी गिाउनेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोशजिको काया दुई कायाददन नभर सभपन्न गरिसक्नु पनेछ।
(५) िाशणज्य बैंकका सभबशन्त्धत प्रयोगकताािरूबाट दफा ३० को उपदफा (४) अनुसािको

अिनधनभर

प्रिाशणकिण

नगिे को

अिस्थािा

प्रणालीिा

भएको

व्यिस्था

बिोशजि

सािाजननक

ननकायको बोलपर िूल्याङ्कन सनिनतका प्रिुख सवित अन्त्य दुई जना सदस्यले सिेत सभबशन्त्धत
बैंकसाँग यवकन गिी प्रिाशणकिण गना सक्नेछन्।

(६) बैंक सभबन्त्धी अन्त्य काया बैंकसं ग भएको सिझदािी परिा उल्ले ख भए बिोशजि

िुनेछ।
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परिच्छे द - ११
प्रणाली व्यिस्थापन
३१. प्रणाली व्यिस्थापकले गनासक्ने कायािरू : (१) यो प्रणाली सञ्चालनका लानग प्रणाली व्यिस्थापकले
आिश्यकता अनुसाि ननभनानुसािका काया गनेछ :

(क) प्रणालीका विनभन्न सं यन्त्रिरू (िाडािेयि, सफ्टिेयि तथा डाटाबेस) को आिश्यकता
अनुसाि व्यिस्थापन, ििात सभभाि तथा अद्यािनधक गने।

(ख) प्रणालीका विनभन्न प्रयोगकताािरूको दताा स्िीकृनत, अद्यािनधक गने, सभबशन्त्धत
विििण ि कागजातिरूको व्यिस्थापन तथा सुिक्षा गने।

(ग) प्रणालीिा उत्पन्न भएको प्राविनधक सिस्याको कािणले प्रयोगकताािरूको पिुाँच निुने
अिस्थािा आिश्यकता अनुसाि सियािनध परिितान गने।

(क) प्रणालीिा सुिशक्षत

विििण तथा कागजातिरू सभबशन्त्धत सिोकाििालािरूलाई

आिश्यकता अनुसाि ऐन तथा ननयिािलीको अनधनिा ििी उपलव्ध गिाउने।

(ङ) यो ननदे शिका तथा यस ननदे शिकािा उल्ले ख भए बिोशजिको प्रणालीिा भएका
ितािरू (Terms and Conditions) विपरित कसैले काि काििािी गिे िा िा यस

प्रणालीको प्रयोग गिी ऐनको दफा ६१, ६१क, ६२ बिोशजिको आचिण विपरित
काया

गिे को

पाइएिा

प्रणाली

व्यिस्थापकले

जुनसुकै

सियिा

त्यस्ता

प्रयोगकताािरूलाई प्रणालीको पिुाँचिा िोक लगाउन सक्नेछ साथै सािाजननक खरिद
ऐन तथा ननयिािली बिोशजि सिेत िुन सक्नेछ।

परिच्छे द - १२
विविध
३२. प्रणाली सञ्चालनका लानग सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले सभझौता गना सक्ने : (१) “क”
िगाका िाशणज्य बैंकिरूसं ग प्रणाली सञ्चालनका लानग सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय ि

बैँ कबीच भएको सिझदािी पर (Memorandom of Understanding) यस ननदे शिकाको अनभन्न
अंग िुनेछ।

(२) यो ननदे शिका लागू भएपनछ गरिने सिझदािी यसै ननदे शिका बिोशजि भएको िानननेछ।

३३. सक्कल कागजात उपलब्ध गिाउनु पने : (१) सािाजननक ननकायले बोलपरदाताबाट बोलपरसाथ पेि
गिे को कागजातिा िूल्याङ्कनका चिणिा थप जानकािी आबश्यक दे खेिा कुनै िा सबैको सक्कल

कागजात िाग गना सक्नेछ। यसिी िाग गिे का कागजातिरू बोलपरदाताले उपलब्ध गिाउनु
पनेछ ।

३४. प्रणालीका ितािरू (Terms and Conditions) लागू िुने : (१) यो प्रणाली अपनाएि सािाजननक

खरिद कािाािीिा भाग नलने सािाजननक ननकाय, वित्तीय सं स्था तथा ननजी क्षेर लगायतका प्रणाली
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सञ्चालक िा प्रयोगकताािरूले प्रणालीले िाग गिे को ितािरू स्िीकाि गिे ि िार प्रणालीको प्रयोग
गना सक्नेछन्। यसिी प्रणाली प्रयोग गदाा गरिएका कायािरूको सभपूणा शजभिेिािी सभबशन्त्धत
प्रयोगकताािरूिा नै ननवित ििनेछ।

३५. विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग : (१) सािाजननक ननकायले विद्युतीय प्रणालीबाट खरिद गदाा
अननिाया रूपिा यस कायाालयले सञ्चालनिा ल्याएको विद्युतीय खरिद प्रणालीको िार प्रयोग गनुा
पनेछ।

(२) सािाजननक ननकायले आिश्यक ठानेिा जनतसुकै िकिको खरिद काया यो प्रणाली िार

प्रयोग गिे ि गना सक्नेछ।

(३) सािाजननक ननकायले साठी लाख रूपैयााँ भन्त्दा बढी िकिको ननिााण काया खरिद गदाा

विद्युतीय खरिद प्रणालीको सिेत प्रयोग गनुा पनेछ।

ति दुई किोड रूपैयााँ भन्त्दा बढीको ननिााण काया तथा साठी लाख रूपैयााँ भन्त्दा बढीको

िालसािान खरिद गदाा अननिाया रूपिा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट िार गनुा पनेछ।

(४) सािाजननक ननकायले बीस लाख रूपैयााँ िा सो भन्त्दा बढीको पिाििा सेिा खरिद गदाा

अननिाया रूपिा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट िार गनुा पनेछ।

(५) यो प्रणालीको एकल पोटालिा ििेको बोलपर सभबन्त्धी कागजातको खरिद सूचनािा ि

बोलपर सभबन्त्धी विििण खण्ड (Data Sheet) िा सभपूणा खरिद प्रविया यस दफा बिोशजि िार
िुनेछ भनी उल्ले ख गनुा पनेछ।
३६. प्रणाली प्रयोगकताा युजि भयानुअल (User Manual) को प्रयोग : (१) यो प्रणाली सञ्चालनका लानग

विस्तृत कायाप्रिाि सवितको युजि भयानुअल (User Manual) जािी गिी प्रणालीिा सिेत आिद्ध
गरिएको छ ि यस ननदे शिकािा उल्लेख गना छु ट भएका विषय ि प्रणाली काया सञ्चालनका अन्त्य

विषयिरू सोिी युजि भयानुअल (User Manual) बिोशजि िुनेछ। उक्त युजि भयानुअलिरू
www.bolpatra.gov.np/egp प्रणाली नभरको 'Download' खण्डबाट प्राप्त गना सवकनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोशजिको युजि भयानुअलिा सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले

परििाजान गिे का नबषययिरू सिेत यस ननदे शिकाको अङ्गका रूपिा ििनेछन्।
३७. सं िोधन, खािे जी ि बचाउ : (१) सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालयले ऐन तथा ननयिािलीको
उद्देश्य प्रानप्तका लानग प्रयोग ि प्रविनधको परिितान सं गै ननदे शिकाको कुनै परिच्छे द िा दफा िा
उपदफािा सं िोधन िा खािे ज गना सक्नेछ।

(२) विद्युतीय सञ्चािको प्रयोग गिी सािाजननक खरिद गने विषयिा सािाजननक खरिद अनुगिन

कायाालयले प्रयोगिा ल्याएको बोलपर अनलाईन दाशखला गने www.bolpatra.gov.np पोटालका
सूचना एिं विििणिरू यस प्रणालीिा आिद्ध गना सवकनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोशजिका सूचना एिं विििणिरू प्रणाली व्यिस्थापकले आिश्यकता

अनुसाि प्रयोग गना सक्नेछ।

(४) विद्युतीय खरिद िागाननदे शिका, २०७३ खािे ज गरिएको छ। उक्त िागाननदे शिका

बिोशजि भएका कायािरू यसै ननदे शिका बिोशजि भएको िानननेछ।
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अनुसूची-१ (दफा ६ को उपदफा (२) सं ग सभबशन्त्धत)

Public Entity Registration Form
Name of Public Entity (PE) *
Parent PE (If applicable)
Acronym
Description
Office Category *

Constitutional Bodies/Commission
Corporations and Bank/ Authority
Development Committee
Education Institution
Government Organizations/ Boards
Local Institutions
Other Institutions

Office Email *
Website
Address Details
City
District *
Municipality
VDC
Fax No. 1
Contact No.1

Admin User Detail
Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *
First Name *
Middle Name
Last Name *
Official Email Address *
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अनुसूची-२ (दफा ८ सं ग सभबशन्त्धत)

Bank Registration Form
Bank Code *
Bank Name *
SWIFT Code
Acronym
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
VDC
Fax No. 1
Contact No.1

Bank Admin User Detail
Salutation Title (Mr/ Mrs/ Ms) *
First Name *
Middle Name
Last Name *
Official Email Address *
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अनुसूची-३ (क) (दफा ९ को उपदफा (२) (ग) सं ग सभबशन्त्धत)

ू ी ३(ख) िध्ये कुनै एकिार प्रयोग गनुपा नेछ।)
(अनुसूची ३(क) िा अनुसच

POWER OF ATTORNEY 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,
Tahachal, Kathmandu, Nepal
Dear Sir,
We certify that Mr/Mrs.………...............................................................................................is authorized
to use the e-Government Procurement (e-GP) system www.bolpatra.gov.np/egp operated by PPMO
as authorized Officer user. We further certify that on behalf of our firm the information provided by
him/her is true and complete.
We hereby permit and authorize him/her for following activities in e-GP system:
 Accomplishing firm registration process
 Entry and updating of firm's data and information
 Submitting Clarification Queries
 Preparing bid and submitting Bid Response
 Making modification and withdrawal of submitted bids
 Lodging complain against procurement decision
 Payment related activities
 Add and block other Officer and Staff users
 Any other activities in system that is necessary to be done by him/her
We further certify that other Officer users added by him/her in the system are also authorized to
perform the above mentioned activities.
All the information and documents made/submitted in the system are true and we accept that any
misinterpretation or misrepresentation contained in this e-GP system may lead to block our access
and registration by the PPMO.
Thank you,

From the Firm

Representative to use e-GP System

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

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

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

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

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

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

Contact information

Contact information

(phone and e-mail):

(phone and e-mail):

...................................................................

...................................................................
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अनुसूची-३ (ख) (दफा ९ को उपदफा (२) (ग) सं ग सभबशन्त्धत)

ू ी ३(ख) िध्ये कुनै एकिार प्रयोग गनुपा नेछ।)
(अनुसूची ३(क) िा अनुसच

विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गना अशततयािनािा
(बोलपरदाताले स्पष्टरूपिा आफ्नो कभपनीको नाि ि ठे गाना उल्लेख भएको लेटि्याडिा यो ननिेदन तयाि गिी पेि
गनुा पनेछ।)

निनत:..................

श्री सािाजननक खरिद अनुगिन कायाालय
तािाचल, काठिाडौँ, नेपाल।
ििोदय,

सािाजननक

खरिद

अनुगिन

कायाालयबाट

सं चानलत

विद्युतीय

खरिद

प्रणाली

(e-GP

System)

www.bolpatra.gov.np/egp को प्रयोग अनधकृत प्रयोगकतााको रूपिा गना श्री ................................................
................................................ लाई यो अशततयािनािा प्रदान गरिएको छ। साथै ननजले िाम्रो फिाका तफाबाट
उपलब्ध गिाउने विििणिरू सत्य ि पूणा िुने व्यिोिा सिेत जानकािी गिाउं दछौं।

ननजलाई विद्युतीय खरिद प्रणालीिा ननभनानुसािका कायािरू गना अनुिनत ददएको व्यिोिा प्रिाशणत गदाछौं:



फिा दताा प्रविया सभपन्न गने



फिासंग सभबशन्त्धत तथयांक तथा विििणिरू दताा तथा अद्यािनधक गने



बोलपरबािे स्पवष्टकिण अनुिोध गने



बोलपर तयािी ि पेि गने



बोलपर सं िोधन िा वफताा गने



खरिद प्रवियाको ननणाय उपि उजुिी ददने



भ ुक्तानी सभबन्त्धी कायािरू



अन्त्य अनधकािी ि किाचािी प्रयोगकताािरू थ्ने िा िोक्ने



प्रणालीिा ननजले गना आिश्यक पने कुनै अन्त्य वियाकलापिरू

साथै यस प्रणालीिा ननजले दताा गिे का अन्त्य अनधकृत प्रयोगकताािरूलाई सिेत िानथ उल्लेशखत कायािरू
गनाको लानग यो अशततयािनािा ददएको िािी प्रिाशणत गदाछौं।

ननजले प्रणालीिा पेि गिे का सबै विििण ि कागजातिरू सत्य भएको व्यिोिा जानकािी गिाउाँदछौं। साथै

प्रणालीिा भएको व्यिस्थाको कुनै पनन गलत व्यातया िा प्रस्तुनतको कािणले सािाजननक खरिद अनुगिन
कायाालयबाट प्रणाली िाम्रो पिुाँच तथा दताा िोक्का िुन सक्ने कुिा िािी स्िीकाि गदाछौं।
धन्त्यिाद,
फिाको तफाबाट

विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोग गने प्रनतनननधको

पूिा नाि: ..............................................................

पूिा नाि: ..............................................................

पद: ................................................

पद: ................................................

सभपका जानकािी

सभपका जानकािी

आनधकारिक िस्ताक्षि:..............................................

(फोन ि इिेल): ....................................................

िस्ताक्षि: ................................................

(फोन ि इिेल): ....................................................
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