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सणझेदणरीमण एम्बुलेन्त्स र्खररद प्रस्तणि सम्बन्त्धी सूचनण आव्हणन
पवहलो पटक सूचनण गररएको मममतिः२०७७/०७/२&

विश्िव्यणपी रूपमण उच्च सं क्रमर् भइरहेको COVID-19 महणमणरी व्यिस्थणपनकण लणमग आ.ब.२०७७/७८ को बणवषाक
कणयाक्रम अन्त्तगात प्रेषर् प्रर्णलीलणइा गुर्स्तरीय बनणउने अमभप्रणयले स्थणनीयस्तरमण स्िणस््य उपचणर हुन नसक्ने विरणमीकण
लणमग सुमबधण भएकण अस्पतणलमण पुर्यणउने व्यिस्थण गना बिेट विमनयोिन गररएको छ ।यसकण लणमग स्िीकृत मणपदण्ड
अनुसणर एम्बुलेन्त्स उपलब्ध नभएकण स्थणनीय तहहरूबणट प्रस्तणि मणग गरी र्खररद गना पूरक अनुदणनको रूपमण बिेट
उपलब्ध गरणउने प्रणबधणन छ । एम्बुलेन्त्सको आिश्यकतण रहेको स्थणनीय तहसँग सणझेदणरीमण र्खररद गना यस मन्त्रणलयबणट
कुल र्खररद मूल्यको ७०% सम्म आमथाक अनुदणन उपलब्ध गरणइने भएकणले कर्णाली प्रदे श र्खचा मणपदण्ड २०७५,
सणिािमनक र्खररद ऐन तथण मनयमणिली अनुसणर र्खररद गना इच्छु क नगरपणमलकण/गणउँपणमलकणले सणझेदणरीमण एम्बुलेन्त्स
र्खररदकण लणमग मममत २०७७/०७/२६ गते पवहलो पटक सूचनण िणरी भएको मममतले ३० ददन मभर सं लग्न नमुनण
अनुसणर प्रस्तणिनण पेश गना सबै नगर/गणउँपणमलकणहरूलणइा आव्हणन गररन्त्छ । यस सम्बजन्त्ध मणगादशान तथण नमुनण
प्रस्तणिनण यस मन्त्रणलयको Website: http://mosd.karnali.gov.np/ बणट डणउनलोड गना सवकनेछ ।
नमुनण अनुसणरको प्रस्तणि भरी आमधकणररक पर (Cover Letter) सवहत यस मन्त्रणलयमण बुझणउनु पनेछ ।
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सणझेदणरीमण एम्बुलेन्त्स र्खररद प्रस्तणि मणगादशान
१. पररचय
कर्णाली प्रदे श अन्त्तगातकण स्थणनीयस्तरमण यणतणयणतको असुमबधणकण कणरर्ले उपचणरकण लणमग स्िणस््य सं स्थणमण पुग्नमण
विलणइ हुने समस्यण आिकण ददनमण पमन उच्च रहेको छ। सो समस्यणमण कमी ल्यणइ विरणमीको उपचणरमण पहुँच बिणउन
सणथै स्थणनीय स्तरमण उपचणर हुन नसक्ने मबरणमीहरुको तत्कणल थप उपचणरकण लणमग अस्पतणलमण पुर्यणउन र प्रेषर् प्रकृयण
व्यिजस्थत गना स्थणनीय तह तथण जिल्लणजस्थत िन/स्िणस््य सेिण कणयणालयहरु र अस्पतणलहरुमण एम्बुलेन्त्सको व्यिस्थण गना
आिश्यक छ।सो आिश्यकतणलणई सम्बोधन गनाकण लणमग स्थणनीय तह तथण जिल्लणजस्थत िन/स्िणस््य सेिण कणयणालयहरु र
अस्पतणलहरुमण एम्बुलेन्त्सको व्यिस्थण गना आिश्यक भएकणले

सणमणजिक विकणस

मन्त्रणलयको बणवषाक कणयाक्रम

२०७७।७८ अन्त्तगात COVID-19 महणमणरी ब्यिस्थणपनकण लणमग एम्बुलेन्त्स र्खररद कणयाक्रम तथण बिेट विमनयोिन
गररएको छ।
२. उद्देश्य


एम्िुलेन्त्सको प्रयोगबणट स्िस््य सेिणको पहुँचमण बृजि भइा रोग लणग्ने दर तथण मृत्युदरमण कमी आउनेछ।



िवटल प्रकृमतकण स्िणस््य समस्यण िण स्थणनीय तहमण उपचणर सम्भि नभइा अन्त्य अस्पतणलमण तत्कणल प्रेषर् गनुप
ा ने
मबरणमीहरूको प्रेषर्मण सहिीकरर् हुनेछ ।

३. सञ्चणलन प्रवक्रयण
 एम्बुलेन्त्स र्खररद गरी सञ्चणलन गना इच्छु क स्थणनीय तहलणइा प्रस्तणिनण पेश गना

#)

ददनको सूचनण आव्हणन गने,

 प्रस्तणि पेश गने स्थणनीय तह मध्ये मुल्यणङ्कनको आधणरमण र्खररद गना सवकने एम्बुलेन्त्सको सं ख्यण अनुसणर स्थणनीय तह
छनौट गरी सम्झौतण गने,
 छनौट भएकण स्थणनीय तहहरूलणइा मोडल अनुसणरको एम्बुलेन्त्स र्खररद प्रवक्रयण अगणमड बिणउन सहिीकरर् गने,
 सणिािमनक र्खररद ऐन तथण सणिािमनक र्खररद मनयमणिली अनुसणर र्खररद प्रवक्रयण अगणमड बिणइ सम्झौतण गने अिस्थणमण
पुगेको स्थणनीय तहकणलणइा सम्झौतण अनुसणरको रकम उपलब्ध गरणउने,
४. अपेजित प्रमतफल
गुर्स्तररय प्रेषर् सेिणमण पहुँच भएको हुनछ
े ।
५. एम्िुलेन्त्स र्खररदकण लणमग स्थणनीय तह तथण स्िणस््य सं स्थण छनौट प्रवक्रयण
प्रदे शस्तरमण बेग्लै प्रणमबमधक छनौट समममत गठन गरी उक्त समममत मणफात मनधणाररत मणपदण्ड र प्रवक्रयण अनुसणर प्रणप्त
प्रस्तणिनणको छनौट गररनेछ। सणझेदणरीमण एम्बुलेन्त्स र्खररद गना इच्छु क स्थणनीय तह तथण स्िणस््य सं स्थणलणई सहयोग
प्रदणन गदणा छनौट प्रवक्रयणमण सबैभन्त्दण बिी अङ्क प्रणप्त गने स्थणनीय तह तथण स्िणस््य सं स्थणलणई सहयोग ददइनेछ। िम्मण
अंक १०० हुनछ
े िसलणई मनम्नणनुसणर िगीकरर् गररएको छ ।
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एम्बुलेन्त्स सञ्चणलनकण लणमग कोष स्थणपनण भएको
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२.

आमथाक प्रस्तणिको सणझेदणरी ३०% रकम व्यहोने सुमनजश्चततण

कुल अंक
नोटिः अमनिणया सवहत न्त्यूनतम ८० अं क प्रणप्त गरे को हुनपु ने

६.आिेदकले ध्यणन ददनुपने कुरणहरू


यदद आिेदक पणमलकणले एम्बुलेन्त्स र्खररद गदणा अग्रीम कर छु टको सुमबधण मलइसकेको भएमण त्यस
पणमलकणलणइा प्रणथममकतण ददइनेछैन ।



एक पणमलकण एक एम्बुलेन्त्सको मणन्त्यतण अनुसणर यदद उक्त पणमलकणमण पणमलकण िण अन्त्य सं स्थणले सोही
पणमलकणलणइा केन्त्र मणनी एम्बुलेन्त्स सञ्चणलन भइरहे को र्खण्डमण उक्त पणमलकणलणइा प्रणथममकतण ददइनेछैन ।



अस्पतणलबणट रणजरट्रय रणिमणगासम्म सडक सञ्जणल निोमडएको स्थणनीय तहलणइा यस सुमबधणमण समणिेश
गररनेछैन ।



प्रस्तणिनणसँग जिल्लण एम्बुलेन्त्स सेिण सं चणलन समममतको मसफणररस अमनिणया पेश गनुा पनेछ ।



सम्भि भएसम्म एम्बुलेन्त्स सञ्चणलनकण लणमग अलग्गै कोष स्थणपनण गरी त्यसको वििरर् पेश गनुा पनेछ ।
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