
धनगढीमाई नगरपािलका 
नगर कायपािलकाको कायालय 

धनगढी, िसरहा 
देश न.ं-२, नपेाल 

औषधी तथा सिजकल साम ी आपिूत स ब धी दरभाउप  आ ानको सूचना । 
( थम पटक सचूना काशन िमित २०७८।०६।२५ गते) 

धनगढीमाई नगरपािलकाको चाल ूआिथक वष २०७८।०७९ को लािग अ याव यक औषधी तथा सिजकल साम ी ख रद गन ुपन भएकोल े
चिलत काननू बमोिजम यो य आपिूतकताबाट थम पटक सचूना काशन भएको िमितले १५ िदन िभ  यस कायालयबाट दरभाउ प  

ख रद गन वा सावजिनक ख रद अनुमान कायालयको website www.bolpatra.gov.np/egp माफत िव िुतय (E-bidding) वोलप  
पेश गन ुहन यो सचूना काशन ग रएको छ । 
1. ख रद ग रने औषधी तथा सेिजकल साम ीको िकिसम तथा प रमाण दरभाउप  स ब धी कागजातमा उ लेख भए बमोिजम हनेछ । 
2. एउटा दरभाउप को यस धनगढीमाई नगरकायपािलकाको कायालय िसरहामा .१,०००।- (िफता नहने गरी) बझुाई ख रद गन सिकने छ ।  
3. औषधी य था िवभागमा फम दता भएको माण प , फम नवीकरण माण प , आयकर दता माण प , याट दता माण प , थाई 

लेखा नं., आ.ब. २०७७।०७८ को कर चु ाको माण प  वा याद थपको मािणत भएका ितिलिपह  सिहत दरभाउप  १६ औ िदनको 
िबहान १२:०० बजेस म यस कायालयमा दता ग रस न ुपनछ । 

4. दरभाउप  पेश गदा दरभाउप  साथ तोिकएको धरौटी रकम धनगढीमाई नगर कायपािलकाको कायालय धनगढी िसरहाको एन.िस.िस. बक 
ि थत धरौटी खाता न.ं१४२०००००४१९०१ मा ज मा गरेको स कल बक भौचर संल न गन ुपनछ । 

5. दािखला भएका दरभाउप ह  दािखला गन समय समा  भएपिछ लगतै दरभाउप दाता वा िनजको ितिनिधको रोहवरमा धनगढीमाई नगर 
कायपािलकाको कायालय, धनगढी िसरहामा खोिलनेछ । दरभाउप दाता वा िनजको ितिनिध उपि थत नभए पिन दरभाउप  खो न वाधा 
पन छैन । पवु िनधा रत िमितमा कारण वस दरभाउप  नखोिलएको अव थामा दरभाउप  र दरभाउप  जमानतको मा य अविधको गणना 
पवु िनधा रत िमित दिेख नै ग रने छ । 

6. दरभाउप ह  ख रद गन, दािखला गन एवं खो ने अि तम िदन सावजिनक िवदा परेमा सो कायह  िवदाको लगतै पिछको कायालय खुलेको 
िदन सोिह समयमा हनेछ ।  

7. दरभाउप मा आइटम बाइज अंक र अ र दवुैमा प  ले न ु पनछ । अंक र अ र िवच फरक परेमा अ रमा लेिखएको लाई मा यता 
िदईनेछ । केरमटे भएमा दरभाउप दाताको सिहछाप भएको हन ुपनछ ।  

8. सावजिनक ख रद िनयमावली २०६४ को िनयम ४० (ङ) अनसुार दरभाउप दाताले ख रद कारवाहीमा भाग िलन अयो य नभएको, आ नो 
वाथ नवािझएको, पेशा वा यवसाय स ब धी कसरुमा कुनै साजय नपाएको भिन िलिखत पमा संवयम घोषणा गरेको प  पेश गन ुपनछ ।  

9. एक फम, सं था वा क पिनको नाममा ख रद ग रएको दरभाउप  अक  फम, सं था वा क पिनको नामवाट पेश गन पाईने छैन ।  
10. औषधी आपिूत गन करार अविध िभ  कुनै िकिसमको मू य विृ  िदनइने छैन ्।  
11. दर भाउप  वीकृत गन, अ वीकृत गन वा आंिशक पमा वीकृत गन नगन वा कारण खोली वा नखोली ख रद ि यालाइ रद गन स पणू 

अिधकार यस धनगढीमाई नगर कायपािलकाको कायालयमा सरुि त रहनछे ।  
12. औषधीको यादका स ब धमा औषधी दािखला हने समयमा कि तमा १८ मिहनाको Expiry Date बाँक हनपुन तर छ तर कुनै औषधीको 

Expiry Date ज मा १८ मिहना भ दा कम हन ेअव थामा Expiry Date  को ७५ ितशत याद दािखला हन ेिमितमा बाँक   हनपुनछ ।  
13. औषधी आपतू  गदा यस कायालयबाट वीकृत पेशिफकेसन, नेपाल सरकारबाट मा यता ा  Company ह बाट उ पािदत तथा WHO 

GMP certified औषधीह  मा  आपतू  गन ुपनछ । येक आपतू  हने औषधीको बािहर िनःशू क िवतरणको लािग छाप लगाईएको 
हनपुनछ ।  

14. सचूनामा उ लेख नभएको कुराह को हकमा सावजिनक ख रद ऐन, २०६३ र सावजिनक ख रद िनयमावली २०६४ बमोिजम हनेछ ।  
15. दरभाउप ह  स ब धी अ य कुनै कुरा बु न ु परेमा वा दरभाउप  स ब धी हने ु परेमा यस धनगढीमाई नगर कायपािलकाको कायालय 

िसरहाको वेभ साइट www.dhangadhimaimun.gov.np मा हने सिक छ वा यस कायालयको स पक नं.९८४२८३९१०९, ०३३-
५४५२७१ मा स पक रा न सिकनेछ ।  

16. आपतू  गन औषधीह  स झौता भएको िमितले एकै िक तामा १५ िदन िभ   आपतु  गन ुपनछ ।  
दरभाउप ह  स ब धी िववरणः 
िस.न.ं दरभाउ प  न.ं कामको िववरण लागत अनमुान मुअकर सिहत धरौटी रकम दरभाउप  द तुर . 

१. 
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