
       खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेडको 
               चािि खररद सम्बन्धी गोप्य शििवन्दी बोिपत्र आव्हानको सूचना 

   (प्रथि पटक प्रकाशित लिलत २०७8।10।18 गते) 
         यस कम्पनीिाई तपशिििा उल्िेख भए अनसुारको पररिाण, ककलसि र लनधााररत गणुस्तर बिोशििको चािि खररद गनुा पने 
भएकोिे स्थायी िेखा नम्बर (PAN) ईिाित प्राप्त ईच्छुक लिि, फिा,  संस्था  वा  कम्पनीबाट तपशििका िताहरुको अलधनिा रहन े
गरी ररतपूवाकको गोप्य शििबन्दी बोिपत्र पेि गना आव्हान गररएको छ।                                                                                                                                                                                                                                                 

 बोिपत्र दस्तरु प्रलत थान रु 5000/-(कफताा नहनु ेगरी) 
 

क्र.स. 
 चािि बझुाउन े  
कायाािय / स्थान 

चाििको ककलसि 
पररिाण 
(क्वी.िा) 

धरौटी रकि 

(रु. िा) 
! िखु्य िाखा कायाािय, 

कवताािोड 

सोना िन्सिुी चािि 4,000 4,91,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 1,000 1,75,000/- 

@ प्रादेशिक कायाािय, 
कवराटनगर 
 

सोना िन्सिुी चािि 4,000 4,86,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 2,000 3,51,000/- 
शस्टि रशन्ित चािि 1,000 1,64,000/- 

# िखु्य िाखा कायाािय, 
िहान 

सोना िन्सिुी चािि 15,000 18,23,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 5,000 8,63,000/- 

$ िाखा कायाािय कवरगंि, 
 

सोना िन्सिुी चािि 15,000 18,23,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 5,000 8,63,000/- 

% प्रादेशिक कायाािय, 
काठिाडौं }+ 

सोना िन्सिुी चािि 5,000 6,36,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 3,000 5,43,000/- 
कािानलुनया (कािानिक) 
चािि 500 2,24,000/- 

^ प्रादेशिक कायाािय, 
भैरहवा 

सोना िन्सिुी चािि 4,000 4,91,000/- 
शस्टि शिरा िलसनो चािि 2,000 3,45,000/- 
शस्टि सााँवा चािि 3,000 4,97,000/- 

& िखु्य िाखा कायाािय, 
नेपािगंि 

शस्टि शिरा िलसनो चािि 6,000 10,53,000/- 
अरुवा िोटा चािि 15,000 17,33,000/- 
िध्यि लसल्की चािि 8,000 9,58,000/- 

* प्रादेशिक कायाािय, 
धनगढी 

शस्टि शिरा िलसनो चािि 5,000 8,78,000/- 
अरुवा िोटा चािि 32,000 36,98,000/- 
िध्यि लसल्की चािि 2,000 2,45,000/- 

( प्रादेशिक कायाािय, 
सखेुत 

शस्टि शिरा िलसनो चािि 10,000 18,13,000/- 
अरुवा िोटा चािि 10,000 12,12,000/- 

10 िखु्य िाखा कायाािय 
तिुसीपरु  

सोना िन्सिुी चािि 4,000 4,91,000/- 

शस्टि शिरा िलसनो चािि 1,000 1,75,000/- 
  िम्िा  1,6२,500  



 
 
 
 

नोटः १. यो सूचना प्रकाशित भएको लिलत देशख कायाािय सिय लभत्र सम्बशन्धत कायाािय वा खररद एकाई प्रधान कायााियबाट लिलत 
2078/11/18 गते सम्ि बोिपत्र खररद गरी सक्न ु पनेछ।प्रधान कायााियको नेपाि बैंक लिलिटेडको बैंक खाता नं 
००२३०४००४९७५९२०००००१ रहेको छ। 

      २. लिलत २०७8।11।19 गते ददनको १२:०० बिे लभत्र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिलिटेड, प्रधान कायाािय खररद एकाई 
काठिाडौंिा बोिपत्र पेि गरी सक्न ु पनेछ।पेि हनु आएका बोिपत्रहरु सोकह ददनको २:०० बिे बोिपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलधको 
रोहबरिा प्रधान कायाािय काठिाडौंिा खोलिनेछ।बोिपत्रदाता वा लनिको प्रलतलनलध उपशस्थत नरहेिा पलन बोिपत्र खोल्ने कायािा कुनै बाधा पने 
छैन।बोिपत्र बझुाउन ेअशन्ति ददन र खोल्ने ददन सावािलनक लबदा पना गएिा सोको भोलिपल्ट वा कायाािय खिेुको ददन िालथ उल्िेशखत 
सियिा उक्त काया हनुेछ ।  

       ३. कम्पनीको आवश्यकतािाई हेरी कायााियिा बझुाउन िालथ तोककएको पररिाणिा थपघट गना सककने छ।वोिपत्र पूणा वा आंशिक रुपिे स्वीकृत 
गने वा नगने सम्पणुा अलधकार कम्पनीिा रहनेछ। 

      ४. चािि खररद÷कवक्री सम्वशन्ध अन्य िताहरु बोिपत्र कागिातिा उल्िेख भए बिोशिि हनुेछ । 

      ५. कवद्यतुीय संचार िाध्यि Ebid अन्तगात www.bolpatra.gov.np/egp बाट आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बोिपत्र पेि गना सककनेछ । सोको 
सक्कि कागिात (Hard Copy) यथाशिघ्र खररद एकाई प्रधान कायाािय काठिाडौंिा पेि गनुा पनेछ । 

      ६.  यस सम्बन्धिा अन्य कुरा बझु्न ुपरेिा लनम्न ठेगानािा कायाािय सिय लभत्र सम्पका  राखी बझु्न सककन ेछ । 

 
 
 

        प्रधान कायाािय, खररद एकाई, भद्रकािी प्िािा, काठिाडौं ।  

                                                                      फोन नं ०१४२५५८६५(website:www.fmtc.org.np) 
 
 

 


