
  

  

 

 
 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेड 

प्रधान कायाािय काठिाडौ 
सतहिार्ाबाट खाद्यवस्त ुढुवानीका िालर् र्ोप्य शििबन्दी बोिपत्र आह्वानको सूचना 

तेश्रो पटक प्रकाशित लिलतिः २०७८।०८।१० 

                 यस कम्पनीको तर्ा बाट आलथाक बर्ा २०७८।०७९ िा राज्यभरका ववलभन्न स्थानहरुिा सतहिार्ाबाट खाद्यबस्त ु
ढुवानी र्नुा पने भएकोिे PAN/VAT िा दताा भएका, ईच्छुक ईजाजत प्राप्त र्िा, संस्था वा कम्पनीबाट देहाय बिोशजिका 
िताहरुको अलधनिा रहने र्री र्ोप्य शििवन्दी बोिपत्र आव्हान र्ररएको छ । 

१. कम्पनीको तोवकएको कायााियबाट पलछ वर्ताा नहनु े र्री तोवकएको दस्तरु बझुाई बोिपत्र र्ाराि, बोिपत्र सम्बन्धी 
कार्जात तथा बोिपत्रदातािे पािना र्नुा पने िताहरुको लबबरण, सो सम्बन्धी जानकारी र सम्झौता पत्रको निूना संिग्न 
र्ररएको वोिपत्र कार्जात सेट लिलत २०७८।०८।२४ र्ते सम्ििा खररद र्ना सवकने छ र सोही बोिपत्र र्ाराि भरी 
पेि र्नुा पनेछ । वोिपत्र कार्जात खररद र्ना लनवेदन,र्िा रशजषे्ट्रिन प्रिाणपत्र, PAN/VAT दताा प्रिाणपत्र र 
२०७६।०७७ को कर चकु्ता प्रिाणपत्रको प्रलतलिवप पेि र्नुा पने छ । 

२.  बोिपत्रदाता वा लनजको अलधकृत प्रलतलनलधिे रीतपूवाक सवह छाप तथा शििबन्दी र्री लिलत २०७८।०८।२६  र्तेका 
ददन ददउंसो १२.०० बजे लभत्र तोवकएको कायााियिा बोिपत्र बझुाई सक्न ु  पनेछ । बोिपत्र बझुाएको कायााियिा 
बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध सिेतको उपशस्थलतिा सोही लिलत २०७८।०८।२६  अपरान्ह २:०० बजे बोिपत्र 
खोलिन ेछ । तर, बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध उपशस्थत नभएता पलन वोिपत्र खोल्न ेकायािा कुनै वाधा हनु ेछैन । 

३.     एउटै बोिपत्रदातािे कुनै एक वा सो भन्दा बढी सेक्टरहरुिा खाद्यबस्त ुढुवानीको िालर् बोिपत्र ददन सक्नेछ । तर जलत 
वटा सेक्टरको िालर् बोिपत्र पेि र्ने हो, ती सेक्टरहरुको िालर् बेग्िा बेग्िै बोिपत्र र्ाराि भरी पेि र्नुा पनेछ र 
तोवकए बिोशजि बेग्िा बेग्िै धरौटी, बैंक जिानत राख्न ुपनेछ ।  

४.    बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ धरौटी वापत तोवकएको रकि यस कम्पनीको सम्बशन्धत कायााियको बैंक खातािा जम्िा र्रेको 
सक्कि बैंक भौचर वा कम्पनीिा नर्द जम्िा र्रेको नर्दी रलसद बोिपत्रसाथ पेि र्नुा पनेछ । बोिपत्रदातािे ववड 
बण्डको िालर् धरौटी वापत बैंक जिानी राख्न चाहेिा बोिपत्र पेि र्ने अशन्ति लिलतिे कशम्तिा १२० ददन अवलधको 
बैंक जिानी राख्न ु पनेछ। स्वीकृत बोिपत्रदातािे लनयिानसुार धरौटी बापत नर्द जम्िा र्री वा २०७९ साि पौर् 
िसान्त सम्ि अवलध रहेको  “क” बर्ाको बाशणज्य बैंकवाट जारी भएको बैंक जिानत पेि र्री सम्झौता र्नुा पने छ । 
बोिपत्र शस्वकृलतको सूचना पलत्रकािा प्रकाशित लिलतिे १५ ददन लभत्र सम्झौता र्ना नआएिा बोिपत्र साथ पेि र्रेको 
धरौटी, बैंक जिानत जर्त हनुेछ । 

५. कम्पनीको लडपो कायाािय संचािनिा नरहेको स्थानिा वा लडपोिा किाचारी नभएको स्थानिा वा अस्थायी ववक्री केन्रिा 
ढुवानीको िालर् पटक पटक र्री बझु्न ेखाद्यान्नको प्राप्त र्ने कायााियको लनधााररत लबक्री िूल्यिे हनु ेरकि चिान र्ने 
वा प्राप्त र्ने कायााियको शजल्िा शस्थत कम्पनीको कायााियिा ढुवानीकताािे अलिि रुपिा जम्िा र्री खाद्यान्न शजम्िा 
लिन ुपनेछ । यसरी ढुवानी र्री तोवकएको स्थानिा प¥ुयाए पलछ सम्बशन्धत पालिकाको सिन्वय र रोहवरिा खाध्यान्न 
ववक्री ववतरण र्री खाद्यान्न प्राप्ती एवं ववक्री र्रेको िचुलु्का, भरपाई, आदद कार्जात तयार र्री यस कम्पनीको संबशन्धत 
कायााियिा पेि र्नुा पनेछ। 

६. बोिपत्रदातािे VAT/PAN दताा प्रिाणपत्र, कर शक्ियरेन्स पत्र, र्िा वा कम्पनी रशजषे्ट्रिनको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी, 
घोर्णापत्र  र तोवकए बिोशजिको नर्द धरौटी वा बैंक जिानत सवहतका कार्जातहरु संिग्न र्नुा पनेछ र बोिपत्रको 
खाि बावहर "खाद्यबस्त ुढुवानीको बोिपत्र” भन्न ेउल्िेख हनुको साथै ढुवानीको सेक्टर सिेत उल्िेख र्री बोिपत्रदाताको 
पूरा नाि, थर, ठेर्ाना स्पष्ट िेशखएको हनु ुपनेछ  । 

७.    बोिपत्र खररद र्ने वा पेि र्ने अशन्ति ददन लबदा परेिा  सोवह अनरुुप बोिपत्र खररद र्ने, पेि र्ने र खोलिने ददन पलछ   
सनेछ । 

८.    आवश्यकता अनसुार ढुवानी सेक्टर , पररिाण थपघट हनु सक्नेछ । प्राप्त बोिपत्र स्वीकृत र्ने वा नर्ने र आशँिक रुपिा     
स्वीकृत र्ने सम्पूणा अलधकार कम्पनीिा सरुशित रहने छ । 



  

  

 

९. यो सूचनािा उल्िेख भएका कुराहरु यसै बिोशजि र उल्िेख नभएका कुराहरु सावाजलनक खररद ऐन २०६३ र    
सावाजलनक खररद  लनयिावलि २०६४,  बोिपत्र कार्जातिा उल्िेखीत िताहरु र यस कम्पनीको ववलनयिाविी अनसुार 
हनुेछ । 

१०. ढुवानी र्नुा पने सेक्टरहरु, बोिपत्र दस्तरु, धरौटी रकि र ढुवानी हनुे िोटा िोटी पररिाण  तथा अन्य ववस्ततृ जानकारीको 
िालर् कम्पनीको प्रधान कायाािय, सम्बशन्धत कायााियको सूचना पाटीिा तथा कम्पनीको वेबसाईट www.fmtc.org.com.np 

िा सिेत सूचना हेना सवकने छ । अन्य कुरा बझुन् परेिा कम्पनीको सम्बशन्धत कायााियिा सम्पका  राख्न सवकनेछ । 
vfBj:t' 9'jfgL ug'{ kg]{ ;]S6/, df]6fdf]6L kl/df0f, w/f}6L /sd / af]nkq b:t'/ cflb ljj/0f tklzn adf]lhd /x]sf] 5 M– 
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Dofb     

-lbg_ 

b]lv ;Dd   

1 sf7df08f} ! g]kfnu+h sf7df8f}+ g]kfnu+h÷sf7df8f}+ g]kfnu+h 3000 48051 1000 $ 

2 

uf]/vf 

! uf]/vf l;lb{af; l8kf] kf]v/f÷uf]/vf uf]/vf 2000 116850 3000 !% 

3 @ uf]/vf df5fvf]nf kf]v/f÷uf]/vf uf]/vf 500 7310 1000 & 

4 # ljdngu/ l;lb{af; l8kf] kf]v/f÷uf]/vf kf]v/f 1500 94050 1000 !% 

5 
?s'd 

klZrd 
! g]kfnu+h rf}/hxf/L g]kfnu+h÷d';Lsf]6 g]kfnu+h 750 9405 1000 !) 

6 bfË ! g]kfnu~h t'n;Lk'/ g]kfnu~h÷t'n;Lk'/ g]kfnu~h 3000 12398 1000 # 

7 

hfh/sf]6 

@ t'n;Lk'/ hfh/sf]6 ;=d'= t'n;Lk'/÷hfh/sf]6 t'n;Lk'/ 2000 24795 1000 % 

8 # hfh/sf]6 gnuf8 la=s] hfh/sf]6÷;'v]{t hfh/sf]6 500 5173 1000 !) 

9 $ hfh/sf]6 rf}Vff l8kf] hfh/sf]6÷;'v]{t hfh/sf]6 800 9895 1000 !) 

10 
b}n]v 

! g]kfnu~h b}n]v ;=d'[ g]kfnu~h÷ b}n]v g]kfnu~h 1000 10346 1000 $ 

11 $ ;'v]{t rfd''\08f ;'v]{t÷b}n]v ;'v]{t 500 20591 1000 !@ 

12 ;'v]{t ! g]kfnu~h ;'v]{t g]kfnu~h÷;'v]{t g]kfnu~h 3000 15476 1000 $ 

13 h'Dnf ! g]kfnu~h h'Dnfsf]6 l8kf] g]kfnu~h÷h'Dnf g]kfnu~h 1000 36309 1000 !% 

14 
c5fd 

! wgu9L sdnahf/ wgu9L÷d+un;]g wgu9L 500 12754 1000 !@ 

15 @ wgu9L ljgfos wgu9L÷d+un;]g wgu9L 500 13224 1000 !@ 

16 
a}t8L 

! wgu9L uf]7fnfkfgL wgu9L÷dx]Gb|gu/ wgu9L 500 10004 1000 !@ 

17 @ wgu9L k'/rf}8Lxf6 wgu9L÷dx]Gb|gu/ wgu9L 1000 34400 1000 !@ 

18 bfr'{nf @ wgu9L ;'g;]/f wgu9L÷dx]Gb|gu/ wgu9L 800 28956 1000 !% 

                                                 Vfl/b PsfO{, Kf|wfg sfof{no, sf7df8f}+, kmf]g g+ )!-$@%%*^%_ , website: www.fmtc.org.np 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


