
 

                     खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेड 

हवाईिार्गबाट खाद्यवस्त ुढुवानी सम्बन्धी र्ोप्य शििबन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना 
प्रथि पटक प्रकाशित लिलत २०७9।०५।०१र्ते 

 
 
    आलथगक वर्ग २०७9।०80 को िालर् तपशिििा उल्िेशखत सेक्टरहरुिा हवाईिार्गबाट 

खाद्यबस्त ुढुवानी र्राउन ुपने भएकोिे उक्त काि र्नगको िालर् इच्छुक इजाजत प्राप्त हवाई 
कम्पनी वा कार्ो एजेन्सीिे ववद्यलुतय बोिपत्र सम्वशन्ध website: www.bolpatra.gov.np/egp, 
यस कम्पनीको website: www.fmtc.org.np, कायागियको सूचनापाटीिा प्रकाशित ववस्ततृ 
सूचना वा बोिपत्र फाराििा उल्िेखीत ितगहरु िार् ु हनु े र्री देहायको लिलतिा बोिपत्र 
खररद र्ने र दाशखिा र्ने र्री र्ोप्य शििवन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित र्ररएको 
छ।ववस्ततृ जानकारीको िालर् सम्वशन्धत कायागिय र प्रधान कायागिय खररद लबभार् 
(एकाई)िा सम्पकग  राख्न सूचीत र्ररन्छ।  

                                 तपशिि 

                                     बोिपत्र दस्तरु रु ५०००÷– प्रलत थान (वफताग नहनु ेर्री) 

              
खररद ववभार् (खररद एकाई) प्रधान कायागिय काठिाडौ फोन नं. 01-4255865 website: www.fmtc.org.np, 
Email:kharidekaifmtcl@gmail.com 

 

 

 

 

क्र.
सं. 

खाद्यान्न ढुवानी सेक्टर ढुवानी र्ररन े
अनिुालनत 
पररिाण 

(क्वीण्टि)  
 

धरौटी रकि रु. 
बोिपत्र खररद र्ने 

अशन्ति लिलत, सिय र 
कायागिय  

बोिपत्र दाशखिा र्ने 
र खोल्न ेअशन्ति 
लिलत, सिय र 

कायागिय  
देखी सम्ि 

! 

नेपािर्न्ज 
हवाई 
िैदान 

हमु्िा 
लसलिकोट  
हवाई 
िैदान 

4000 

१५,९५,५००।- २०७९।०५।३०र्ते 
सम्ि,  खररद एकाई 
प्र.का.  काठिाडौं/            
िखु्य िा.का. 
नेपािरं्ज 

२०७९।०५।३१  
र्ते १२:०० वजे 
सम्ि  खररद एकाई  
प्र.का.काठिाडौंिा 
दाशखिा र्ने तथा 
सोही ददन ददउँसो 
०२:००  वजे  
खोलिने छ । 

@ 

सखेुत 
हवाई 
िैदान 

हमु्िा 
लसलिकोट  
हवाई 
िैदान 

6000 

२२,२७,०००।- २०७९।०५।३०र्ते  
सम्ि,  खररद एकाई 
प्र.का.  काठिाडौं/  
प्रा.का. सखेुत 



 

                   खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेड 

हवाईिार्गबाट खाद्यवस्त ुढुवानी सम्बन्धी र्ोप्य शििबन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना 
प्रथि पटक प्रकाशित लिलत २०७9।०५।०१र्ते 

 

आलथगक वर्ग २०७9।080 को िालर् नेपािरं्ज÷सखेुत देशख हमु्िा सदरिकुाि सम्ि हवाईिार्गवाट 
खाद्यवस्त ु ढुवानीको काि र्नुग पने भएकोिे इजाजत प्राप्त इच्छुक हवाई सेवा कम्पनी÷एयर कार्ो 
एजेन्सीबाट देहाय बिोशजिको ितगहरुको अलधनिा रहने र्री र्ोप्य शििबन्दी बोिपत्र आव्हान 
र्ररएको छ। 

 

१) कम्पनीको ति तोवकएको कायागियबाट पलछ वफताग नहनुे र्री सूचनािा तोवकएको िूल्य लतरी 
बोिपत्र फारि, बोिपत्रदातािे पािना र्नुग पने ितगहरु, सूचना र सम्झौता पत्रको निूना संिग्न 
र्ररएको कार्जात सेट लिलत २०७9।०५।३० र्ते कायागिय सिय लभत्रिा खररद र्नग सवकन ेछ 
र सोही बोिपत्र फारि भरी सूचनािा तोवकएको स्थान÷कायागियिा पेि र्नुग वा ववद्यतुीय िाध्यिवाट 
पठाउन ुपनेछ। 

 

२) ववद्यतुीय िाध्यि www.bolpatra.gov.np/egp वाट बोिपत्र पेि र्नग चाहने बोिपत्रदातािे 
िालथ लनधागररत सिय लभत्र छावपएका बोिपत्र कार्जातहरुको Hardcopy खरीद र्री वा बोिपत्र 
कार्जात Download र्री बोिपत्रको लनदेिन कार्जातिा उल्िेख भए अनसुारका कार्जातसाथ 
बोिपत्र पेि र्नुग पनेछ।बोिपत्र कार्जात Download र्री ववद्यतुीय िाध्यिवाट बोिपत्र पेि र्नग 
चाहन े बोिपत्रदातािे कायागियको बैंक खातािा (नेपाि बैकं लि.धिगपथ चशल्त खाता नं. 
००२००१००५०२४२४०००००१)िा बोिपत्रको दस्तरु जम्िा र्री जम्िा र्रेको भौचर 
Scanning र्री Scanning प्रलत ववद्यतुीय बोिपत्र साथ पेि र्नुग पनेछ ।यसरी बोिपत्र पेि र्ने 
बोिपत्रदातािे बोिपत्र खोलिसकेपलछ बोिपत्रको सक्किै कार्जात (Hardcopy) कम्पनीिा बझुाउन ु
पनेछ। 

 

 

३) एउटै बोिपत्रदातािे एक वा सो भन्दा बढी सेक्टरहरुिा बोिपत्र पेि र्नग चाहेिा बेग्िा 
बेग्िै बोिपत्र फारि भरी पेि र्नुग पनेछ र तोवकए बिोशजिको बेग्िा बेग्िै धरौटी राख्न ुपनेछ। E-

bid र्नग चाहने बोिपत्रदातािे प्रत्येक सेक्टरका िालर् छुट्टा छुटै्ट धरौटी राखी छुट्टा छुटै्ट बोिपत्र 
फारि भरी आवश्यक कार्जात संिग्न राखी एकै पटकिा Submit र्नुग पनेछ । 

 

४) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ तोवकए बिोशजिको धरौटी रकि कम्पनीको प्रधान कायागियको 
नेपाि बैकं लि.धिगपथ शस्थत चशल्त खाता नं. ००२००१००५०२४२४०००००१ बैंक खातािा 
जम्िा र्रेको सक्कि बैंक भौचर वा कम्पनीिा नर्द जम्िा र्रेको नर्दी रलसद बोिपत्रसाथ पेि र्नुग 



पनेछ।बोिपत्र साथ धरौटी वापत छुट्टै रकि राख्न अलनवायग भएकोिे बोिपत्रदातािे कम्पनीसंर् 
लिन बांकी कुनै पलन रकििाई धरौटीिा सिाबेि र्री पाउं भनी लनबेदन ददएिा सो िाई िान्यता 
ददइने छैन।बोिपत्रदातािे धरौटी वापत बैंक जिानी राख्न चाहेिा बोिपत्र पेि र्रेको लिलतिे 
कशम्तिा १२० ददन अवलधको "क” बर्गको बाशणज्य बैंकको जिानीपत्र (Bid Bond_ राख्न ु
पनेछ।वोिपत्र स्वीकृत भएपलछ स्वीकृत बोिपत्रदातािे िाग्न जान े ढुवानी भाडाको ५% (पांच) 
प्रलतित रकि वा सावगजलन खररद ऐन लनयिाविी बिोशजिको धरौटी बापत नर्द जम्िा र्री वा सो 
बराबरको "क” बर्गको बाशणज्य बैंकिे यस कम्पनीको सम्बशन्धत कायागियको नाििा जारी र्रेको 
२०८० साि पौर् िसान्त सम्ि अवलध रहेको बैंक जिानी पत्र -Performance Bond_ पेि र्नुग 
पनेछ।बोिपत्र स्वीकृत भएको १५ ददन लभत्र सम्झौता र्नग नआएिा बोिपत्र साथ पेि र्रेको 
धरौटी जफत हनुेछ। 

 

५) बोिपत्रसाथ बोिपत्रदाता हवाई सेवा कम्पनी÷कार्ो एजेन्सीिे फिग वा कम्पनी रशजषे्ट्रिनको 
प्रिाणपत्र, बाय ु सेवाको हकिा संचािन अनिुलतको प्रिाणपत्र, स्थायी िेखा नम्बर प्रिाणपत्र र कर 
चकु्ता प्रिाणपत्र सिेतको प्रलतलिपी, कार्ो एजेन्सीको हकिा उक्त कार्जातका साथै कुनै हवाई 
कम्पनीसंर् भएको सम्झौताको प्रलतलिपी, बोिपत्र फाराि लनदेशिकािा िार् र्ररएका कार्जात र 
घोर्णापत्र संिग्न हनु ुपने छ । बोिपत्रको खाि बावहर (हवाईिार्गबाट खाद्य बस्त ुढुवानी सम्वशन्ध 
बोिपत्र) भन्न ेउल्िेख हनुका साथै ढुवानी सेक्टर सिेत स्पष्ट उल्िेख र्री बोिपत्रदाताको पूरा नाि, 

थर, ठेर्ाना स्पष्ट िेशखएको हनु ुपने छ। 

 

६) एयरिाइन्स वा िान्यता प्राप्त एयर कार्ो एजेन्सीिे लबर्तिा हवाई साधन िाफग त तोवकए 
बिोशजिको ढुवानीको काि सम्पन्न र्रेको कार्जात बोिपत्रसाथ पेि र्नुग पने छ।सो बाहेक 
अन्यको बोिपत्र प्राप्त भएिा िान्यता ददइने छैन । 

 

७) बोिपत्रदाता वा लनजको अलधकृत प्रलतलनलधिे ररत पूवगक सवह छाप तथा शििबन्दी र्री 
बोिपत्रदाता आफैिे वा आफ्नो अलधकृत प्रलतलनलध िाफग त वा हिुाक वा कुररयर िाफग त लिलत 
२०७9।०५।३१ र्ते ददनको १२.०० बजे लभत्र कम्पनीको प्रधान कायागिय खररद एकाईिा 
बोिपत्र बझुाई सक्न ुपनेछ ।    
 

८) कम्पनीिा बझुाएको बोिपत्र, बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध सिेतको उपशस्थलतिा बोिपत्र 
बझुाउन े अशन्ति ददन लिलत २०७9।०५।३१ र्ते अपरान्ह २.०० बजे खररद एकाई प्रधान 
कायागियिा बोिपत्र खोलिने छ।बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध उपशस्थत नभएतापलन वोिपत्र 
खोल्ने कायगिा कुनै वाधा हनु ेछैन । 

 



९) बोिपत्र खररद र्ने वा पेि र्ने अशन्ति ददन लबदा परेिा सो को िर्तै कायागिय खलु्ने ददन 
सम्ि म्याद कायि रहने छ र सोवह अनरुुप बोिपत्र खररद र्ने, पेि र्ने र खोलिने ददन पलछ सनेछ 
। 

 

१०) यो सचुना कम्पनीको प्रधान कायागिय काठिाडौ,  िखु्य िाखा कायागिय नेपािर्न्ज र 
प्रादेशिक कायागिय सखेुतको सूचना पाटीिा कम्पनीको website: www.fmtc.org.np र Website :- 

www.bolpatra.gov.np/egp िा सिेत हेनग सवकनेछ । अन्य कुराहरु बझु्न ु परेिा सम्वशन्धत 
कायागियहरुिा सम्पकग  राखी बझु्न सवकने छ। 

 

११)  यो सूचनािा उल्िेख नभएका कुराहरु सावगजलनक खरीद ऐन २०६३, सावगजलनक खरीद 
लनयिाविी २०६४ र कम्पनीको ववलनयि अनसुार हनुेछ । 
 

१२)  बोिपत्रदातािे बोिपत्र साथ लनम्न अनसुारको कार्जात अलनवागय रुपिा पेि र्नुग पनेछ । 

 

क) तोवकए अनसुारको धरौटी रकि बझुाएको बैंक भौचर÷नर्दी रलसद÷ "क” बर्गको बाशणज्य    
बैंकिे कम्पनीको नाििा जारीर्रेको कशम्तिा १२० ददन म्याद भएको बैंक ग्यारेण्टी  पत्र । 

 

ख) कम्पनी÷फिग रशजषे्ट्रिनको प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप । 

 

र्) स्थायी िेखा नम्बर प्रिाण पत्रको प्रलतलिवप । 

 

घ) आ.व २०७७।०७८ को करचकु्ता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप । 

 

ङ) हवाईसेवा प्रदायक संस्था÷कम्पनीको हकिा बाय ु सेवा संचािन अनिुलत तथा प्रिाणपत्र र 
हवाई सेवा संचािनिा रहेको प्रिाशणत कार्जात । वविानको संख्या, प्रकार र भारवहन क्षिता । 

 

च) कार्ो एजेन्सीको हकिा एयर कार्ो व्यवसाय र्ने र्री वकटानीसाथ दताग भई लनरन्तर रुपिा 
व्यवसाय र्रेको कार्ो एजेन्सी हनु ुपने छ । 

 

छ) एयर कार्ो सलभगस÷एजेन्सीिे बोिपत्र प्रकृयािा भार् लिन ेभएिा दरु्गि पहाडी तथा वहिािी 
शजल्िािा उडान भने हवाई जहाज (Fix Wings) कम्पनीिे जहाज संचािनका िालर् नेपाि नार्ररक 
उड्डयन प्रालधकरणबाट अनिुलत (AOC)  प्राप्त र्रेको हवाई कम्पनीसंर् कम्तीिा ३ वटा हवाईजहाज 
उपिब्ध र्राउन सवकने भनी कुनै एउटा िात्र एयर कार्ो सलभगस÷एजेन्सीिाई िात्र जहाज भाडािा 
लिने ददन ेर्री भएको संझौताको प्रलतलिपी पेि र्नुग पने छ।  
ज)    कम्पनी÷फिग ढुवानी कायग र्नग योग्य÷सक्षि रहेको र कािो सूचीिा नपरेको घोर्णा पत्र  । 

 



१३) प्राप्त बोिपत्र स्वीकृत र्ने वा नर्ने आंशिक रुपिा स्वीकृत र्ने वा ढुवानी कोटा थपघट 
र्ने सम्पूणग अलधकार कम्पनीिा सरुशक्षत रहन ेछ।दरु्गि शजल्िाबाट थप खाद्यान्न कोटा िार् भई 
आएिा कोटा थप हनु सक्नेछ र यसरी थप स्वीकृत हनु ेखाद्यान्न कोटा सिेत सोही दरिा ढुवानी 
र्नुग पनेछ। 

 

 खाद्यान् न ढुवानी र्नुग पने सेक्टर, अनिुालनत खाद्यान् न पररिाण, बोिपत्र दस्तरु र धरौटी रकि लनम्न 
अनसुार रहेको छ ।      

                                       बोिपत्र दस्तरु रु 5000/- प्रलत थान (वफताग नहनु ेर्री)                                                

खररद ववभार् (खररद एकाई) प्रधान कायागिय, काठिाडौं  फोन नं. 01 -4255865, website: www.fmtc.org.np 

Email:kharidekaifmtcl@gmail.com 

 

क्र.
स. 
 

खाद्यान् न ढुवानी 
सेक्टर 

 

ढुवानी 
र्ररन े

अनिुालनत 
पररणाि 

(क् वीण्टि)  
 

धरौटी रकि रु 

बोिपत्र खररदर्ने 
अशन्ति लिलत,सिय र 

कायागिय  

बोिपत्र दाशखिा र्ने 
र खोल्न ेअशन्ति 
लिलत, सिय र 

कायागिय  देशख सम्ि 

1 

नेपािर्न्ज 
हवाई 
िैदान 

हमु्िा 
लसलिकोट  
हवाई 
िैदान 

4000 

१५,९५,५००।- २०७९।०५।३०र्ते 
सम्ि,  खररद एकाई 
प्र.का.  काठिाडौं/            

िखु्य िा.का. नेपािरं्ज 

२०७९।०५।३१र्ते 
१२:०० वजे सम्ि         
खररद एकाई , 
प्र.का.काठिाडौंिा 
दाशखिा र्ने तथा सोही 
ददन ददउँसो ०२:००  
वजे  खोलिन ेछ । 

2 

सखेुत 
हवाई 
िैदान 

हमु्िा 
लसलिकोट  
हवाई 
िैदान 

6000 

२२,२७,०००।- २०७९।०५।३०र्ते  
सम्ि,  खररद एकाई 
प्र.का.  काठिाडौं/  

प्रा.का. सखेुत 


