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कम्हरिया, रुपन्देही 
 िमु्म्िलि प्रदेश , िेपाि 

(प्रथम पटक प्रकाम्शतलमलतिः २०७८।२।२०) 
 

अत्यावश्यक औषलि तथा औषिी जन्य सामािहरु खिीद सम्िन्िी म्शििन्दी दिभाउपत्र आव्हािको सूचिा 
 

    मायादेवी गाउंपालिका,रूपन्देही अन्तगयत ववलभन्न स्वास््य संस्थाहरु तथा आयिेुद औषिाियको 
िालग आ.व.२०७७।७८ को स्वीकृत काययक्रम अिसुाि अत्यावश्यक औषलि तथा औषिी जन्य 
सामािहरु खरिद एवं आपलुतय गिुयपिे भएकािे औषलि तथा औषिी जन्य सामािहरु सप्िाई गिय 
इजाजत प्राप्त इच्छुक लिके्रताफमय वा संस्थाहरुवाट िीतपूवयक म्शिवन्दी दिभाउपत्र तपम्शि 
िमोम्जमको शतयको अलििमा िवह पेश गिय सम्वम्न्ित सिैको जािकािीका िालग यो म्शििन्दी 
दिभाउपत्र आव्हािको सूचिा प्रकाम्शत गरिएको छ । 

शतयहरुिः 

१. म्शिवन्दी दिभाउपत्र फािम यो सचुिा प्रथम पटक प्रकाम्शत भएको लमलतिे १५(पन्र) ददि लभत्र 
कायायिय समयमा यस कायायियवाट रु.१,०००।०० (रुपैया एक हजाि मात्र) पलछ वफताय िहिेु 
गरि िझुाई िगदी िलसद सवहत म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे आ.व.२०७७।७८ का िालग 
िववकिण गिेको उक्त सामाि सप्िाई गिे अिमुलतपत्रको प्रमाम्णत प्रलतलिवप, स्थायी िेखािम्वि 
PAN ि म.ुअ.कि दताय प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रलतलिवपहरु तथा आ.व.२०७६।७७ को कि 
चकु्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रलतलिवप संिग्ि िाम्ख लिवेदि पेश गरि खरिद गिय सवकिे छ ।  

२.खरिद गिेको िोिपत्र यस सूचिा तथा म्शिवन्दी दिभाउपत्र पमु्स्तकामा उल्िेख भएका शतयहरुका 
अलििमा िही रितपूवयक भिी प्रथम पटक सूचिा प्रकाम्शत भएको लमलतिे १६ औ (सोह्रौ) ददि 
ददिको १२:०० िजे लभत्र दाम्खिा गिे, िोिपत्रमा सहीछाप गरि खामिन्दी गिी खामको िावहिी 
भागमा यस कायायियको िाममा सम्िोिि गिी कामको ववविण ि म्शिवन्दी दिभाउपत्र दाताको 
िाम ठेगिा खुिाई फमयको छाप िगाई खाम लसििन्दी गिी यस कायायियमा दताय गिाउि ुपिेछ 
। तोवकएको समयपलछ प्राप्त भएको म्शिवन्दी दिभाउपत्र उपि कुिै कािवावह हिेु छैि । यसिी 
दताय भएका म्शिवन्दी दिभाउपत्र प्रथम पटक सूचिा प्रकाम्शत भएको लमलतिे १६ (सोह्रौ  ) 
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ददिको २.०० खोलििे छ । म्शिवन्दी दिभाउपत्र दाता वा लिजको प्रलतलिलिहरु उपम्स्थत िभए 
पलि िोिपत्र खोल्ि िािा पिे छैि । 

३. म्शिवन्दी दिभाउपत्र खरिद गिे ि दताय गिे अम्न्तम ददि सावयजलिक ववदा पिेमा सो को 
भोलिपल्ट कायायिय खुिेको ददििाई अम्न्तम ददि मालििेछ । 

४. म्शिवन्दी दिभाउपत्र साथ आफूिे आपूलतय गिे प्रत्येक औषलिको ि सामाग्रीहरुको स्पेलसवफकेशि 
अिसुािको औषलि कम्पिीहरुको WHO, GMP प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप अलिवायय पेश गिुय पिेछ 
। 

५. म्शिवन्दी दिभाउपत्र साथ तपलसिमा उल्िेम्खत जमाित िापतको िकम यस काियाियको 
िाममा िहेको प्राइम कमम्शययि िैंक,िेथिी म्स्थत ििौटी खाता िं. ०६४००१६५CA मा िगद 
जम्मा गिेको सक्किै िैंक भौचि वा यस कायायियको िाममा िेपाि िाष्ट्र िैंकिाट मान्यता प्राप्त 
िाम्णज्य िैंकिे जािी गिेको कम्म्तमा ७५(पचहत्ति) ददि म्याद भएको सक्कि िैङ्क ग्यािेण्टी 
(Bid Bond) पेश गिुयपिे छ ।  

६. म्शिवन्दी दिभाउपत्र मू.अ.कि िाहेकको दििेट अंक ि अक्षि दिैुमा िेख्न ुपिे छ । अंक ि 
अक्षिमा लभन्नता पाइएमा अक्षिमा िेम्खएकोिाई मान्यता ददइिे छ । म्शिवन्दी दिभाउपत्र 
केिमेट भएको ठाँउमा सहीछाप िगिेको, म्याद िाघी आएको,रित िपगेुको ि शतय िाम्खएको 
भएमा मान्यता ददइिे छैि । 

७. म्शििन्दी दिभाउपत्र स्वीकृत गिे वा अस्वीकृत गिे वा िगिे सम्पणुय अलिकाि यस कायायियमा 
सिुम्क्षत िहिे छ । आवक्कयकता अिसुाि  म्शिवन्दी दिभाउपत्रमा उल्िेख भएको औषिीको 
परिमाण थपघट भएको अवस्थामा पलि म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे किोि गिेकै दििेटमा 
उपिब्ि गिाउिपुिे छ । साथै स्वीकृत भएको दििेट २०७८ साि असाि मसान्तसम्मको 
िालग मान्यहिेुछ । 

८. म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे आफूिे खिदद गिेकै म्शिवन्दी दिभाउपत्र दताय गिाउि ु पिेछ 
।फोटोकवप गिेको, यस कायायियिाट प्रमाम्णत िभएको ि एक फमयिे खरिद गिेको म्शिवन्दी 
दिभाउपत्र अको फमयिे दाम्खिा गिय पाइिे छैि ि कुिै शतय िाम्ख पेश गिय पाइिे छैि । 



९. स्वीकृत म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे औषलि, तथा औषिी जन्य सामािहरुमा अंवकत मूल्य भन्दा 
िढी दि िाखी ददिपाइिे छैि । स्वीकृत म्शिवन्दी दिभाउपत्र अिसुािको सामािको एकमषु्ठ वा 
आवश्यकता अिसुाि फिक फिक अर्यि ददई खिीद गिय सवकिेछ । साथै सप्िाई गरििे 
औषलिको म्याद स्टोिमा दाम्खिा हुँदाको वखत कम्म्तमा १८ मवहिा िाँवक हिुपुिे छ, ति कुिै 
औषलिको जम्मा म्याद िाघ्िे लमलत १८ मवहिा भन्दा कम भएमा औषलिको जम्मा एक्सपायि 
अिलि ७५ प्रलतशत िाँवक हिुपुिे छ । 

१०. िीत िपगेुको म्शिवन्दी दिभाउपत्र उपि कुिै कािवावह गरििे छैि । साथै म्शिवन्दी 
दिभाउपत्र स्वीकृत भएपलछ सम्झौता भएको ७ ( सात) ददि लभत्र यस कायायियको स्टोि 
शाखामा औषलि तथा औषिी जन्य सामािहरु िझुाउि ुपिेछ ि औषलिको केवह अंश अथवा 
सम्पूणय औषलि िै िझुाउि िसकेमा सावयजलिक खरिद ऐि २०६३ तथा सावयजलिक खरिद 
लियमावलि २०६४ िमोम्जम कािवाही हिेुछ ि लिि भकु्तािी गदाय िाग्िे सम्पूणय किहरु 
म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे िै व्यहोिुय पिेछ । 

११. म्शिवन्दी दिभाउ पत्र स्वीकृत पश्चात आपलुतय गरििे औषलि म्शिवन्दी दिभाउपत्र पमु्स्तकामा 
उल्िेख भएको स्पेलसवफकेसि वमोम्जम औषलि ब्यवस्था ववभागमा दताय भएका गणुस्तिीय 
हिु ुपिेछ । प्रत्येक प्यावकङ्गको िावहि उत्पादि लमलत, एक्सपायिी लमलत, व्याच िं. स्पष्ट 
रुपमा उििेख गिुयपिे ि"Free Supply for Ministry of Health, Nepal"ि"िेपाि 
सिकािद्धािा लििःशलु्क ववतिणको िालग"भने्न उल्िेख भएको हिुपुिेछ । 

 १२. म्शिवन्दी दिभाउपत्र दातािे BOQ मा औषलि उत्पादि गिे कम्पलिको िाम अलिवायय उल्िेख 
गिुयपिेछ । 

१३. म्शिवन्दी दिभाउपत्र सम्िन्िीअन्य केवह कुिा िझुि पिेमा कायायिय समय लभत्र यस 
कायायियमा िझु्ि सवकिेछ । 

 १४.यस सचुिामा उल्िेख भएकोमा यसै िमोम्जम ि यसमा उल्िेखिभएको कुिाहरुको हकमा 
सावयजलिक खरिद ऐि २०६३, सावयजलिक खरिद लियमाविी २०६४ ि अन्य प्रचलित ऐि काििु 
िमोम्जम हिेु छ । 



 

प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 
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