
 

राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठान  
िारकेश्वर-10,मनमैज,ुकाठमाडौं । 

(सूचना प्रकाशिि तमतििः२०७9।12।03) 
मसलन्द सामानहरु खररद सम्बन्धी तसलवन्दी दरभाउपत्रका िितहरू 

१.  तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशिि भएको तमतिले 15औ ंददन -2079/12/17 
गिे_ सम्म कायातलय समयतभत्र रु.1000÷–  (एक हजार मात्र) (ष्ट्रफिात नहनुे) प्रतिष्ठानको ग्लोवल 
आई.एम.ई.वकै तल.को चल्िी खािा नं. 010000024333524 मा भौचर भरी यस प्रतिष्ठानबाट 
तसलवन्दी दरभाउपत्र खररद गनत सष्ट्रकनछे र तमति 2079/12/20 गिे सोमवार ददनको १२:०० बजेतभत्र 
तसलबन्दी दरभाउपत्र फाराम यस प्रतिष्ठानमा दिात गररसक्न ु पनेछ । दिात भएका तसलबन्दी दरभाउपत्र 
फारामहरू सोही ददनको 2:00 बजे तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा वा तनजको मञु्जरीनामा पत्र सष्ट्रहिको 
प्रतितनतधहरूको रोहवरमा खोतलनेछ। आतधकाररक पत्र ष्ट्रवना तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा वा मञु्जरीनामा पत्र 
ष्ट्रवना तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाको प्रतितनतधलाई तसलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने स्थानमा प्रवेि ददइने छैन । 
तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा वा तनजको प्रतितनतध उपशस्थि नभएमा पतन तसलवन्दी दरभाउपत्र खोल्न कुनै बाधा 
पने छैन ।तसलवन्दी दरभाउपत्र खोल्ने स्थानमा प्रवेि गनत तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा वा तनजको प्रतितनतधले 
आफ्नो पररचय खलु्ने कागजाि पेि गनत पनेछ। 

 

 २. तसलबन्दी दरभाउपत्र फारामसाथ तनम्नतलशखि कागजपत्रहरू अतनवायत रुपमा पेि गनुत पनेछ: 

(क) फमत÷संस्था÷कम्पनी दिात प्रमाण–पत्र (नवीकरण भएको÷सम्बशन्धि कायत गनत इजाजि प्राप्त भएको) को 
प्रतितलष्ट्रप 

(ख)  स्थायी लेखा नम्बर दिात िथा मूल्य अतभबषृ्ट्रि कर दिात प्रमाण–पत्रको प्रतितलष्ट्रप 

(ग) आ.ब.२०७8÷७9 को कर चकु्ता प्रमाण–पत्रको प्रतितलष्ट्रप वा म्याद थपको लातग बझुाएको ष्ट्रववरणको 
प्रतितलष्ट्रप 

(घ) तसलवन्दी दरभाउपत्र जमानि बापि 38,000/- (अट्िीस हजार रुपैँया मात्र) रकम कोष िथा लेखा 
तनयन्त्रकको कायातलय,लैनचौरको नामको राष्ट्रिय बाशणज्य वैक तल. ठमेल िाखामा रहेको खािा 
नं.110010010203000,कायातलय कोड नं.204613501 मा नगद दाशखला गरेको सक्कल 
बैंक भौचर वा मान्यिा प्राप्त “क” वगतको बाशणज्य बैंकले यस प्रतिष्ठानको नाममा जारी गरेको र 
तसलवशन्द दरभाउपत्र  फाराम पेि गने अशन्िम तमतिदेशख गणना हनु ेगरी कम्िीमा 45 -k}tfnlL;_ 

ददन म्याद भएको बैंक ग्यारेण्टीको सक्कल प्रति पेि गनुत पनेछ। 



(ङ) तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले खररद कारवाहीमा भाग तलन अयोग्य नभएको, प्रस्िाष्ट्रवि खररद कारवाहीमा 
आपm्नो स्वाथत नबाशझएको र सम्बशन्धि पेिा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आपूmले सजााँए नपाएको 
भतन तलशखि रुपमा घोषणा पेि गनुत पनेछ । 

(च)   पावर अफ अटनी (कम्पनीको आतधकाररक व्यशक्त (प्रोपरईटर) को आफ्नो आतधकाररक हस्िाक्षर र 
छाप सष्ट्रहि हनुपुने । 

 

३.   तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम खररद गनत ईच्छुक फमत÷कम्पनीले आतधकाररक पत्र वा फमत÷कम्पनीको 
आतधकाररक व्यशक्त (प्रोपरईटर) को आफ्नो आतधकाररक हस्िाक्षर र छाप सष्ट्रहि, स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य 
अतभबषृ्ट्रि कर दिा आ.ब.२०७8÷७9 को कर चकु्ता प्रमाण–पत्रको प्रतितलष्ट्रप वा म्याद थपको लातग 
बझुाएको ष्ट्रववरणको प्रतितलष्ट्रप पेि गरेपतछ मात्र तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम ददइनछे । तसलवन्दी 
दरभाउपत्रफाराम यस प्रतिष्ठानबाट ष्ट्रविररि तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम नै प्रयोग गनुत पनेछ । अन्य 
िवरले प्राप्त तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम मान्य हनु ेछैन । 

४.  जनु फमत÷संस्था÷कम्पनीले तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम खररद गरेको हो सोही फमत÷संस्था÷कम्पनीबाट मात्र 
तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम पेि गनत पाइनेछ । 

५. तसलवन्दी दरभाउपत्र फारामको प्रत्येक पानामा तसलवन्दी दरभाउपत्र फारामको आतधकाररक सही िथा 
फमत÷संस्था÷कम्पनीको छाप लागकेो हनु ु पनेछ र तसलवन्दी दरभाउपत्रको खाम बाष्ट्रहर “राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक 
प्रतिष्ठान नपेाल” िथा “मसलन्द सामानहरु खररद सम्बन्धी तसलवन्दी दरभाउपत्र” उल्लेख गरेको हनु ुपनेछ 
। 

६. तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम ष्ट्रवक्री गने, दिात गने अशन्िम ददन र खोल्ने ददन सावतजतनक तबदा पनत गएमा 
क्रमििः तबदापतछ कायातलय खलेुको ददन उशल्लशखि समय र स्थानमा तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराम ष्ट्रवक्री 
गने, दिात गने िथा खोल्ने कायत हनुछे । 

७. तसलबन्दी नभएको, म्याद नाघी आएको, ररि नपगुकेो, कुन ै िित राशखएको वा बुाँदा नं. २ मा उल्लेशखि 
कागजािहरु पेि नभएको तसलवन्दी दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाही गररने छैन र मूल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रयामा 
समावेि गररन ेछैन । 

८. कुन ैकारण जनाई वा नजनाई तसलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृि गने वा नगने वा रद्द गने वा घटी वा बढी 
अंकको तसलवन्दी स्वीकृि गने वा नगने वा आंशिक रुपमा स्वीकृि गने वा नगने सम्पूणत अतधकार यस 
प्रतिष्ठानमा सरुशक्षि रहनछे । 

9. तसलवन्दी फाराममा आफुले कबोल गरेको प्रति इकाई मूल्य अंक र अक्षर दवैुमा स्पष्ट बशुझने गरी छुट्टाछुटै्ट 
लेख्न ुपनेछ । अंक र अक्षरको बीचमा फरक पनत गएमा अक्षरमा अंष्ट्रकि मूल्यलाई मान्यिा ददइनछे । 
तसलवन्दी फाराममा आपूmले कबोल गरेको प्रति इकाई मूल्य र जम्मा मूल्यमा फरक पनत गएमा प्रति इकाई 
मूल्यलाई मान्यिा ददइनेछ । तसलवन्दी फाराममा केरमेट भएमा केरमेट गररएको ठाउंमा तसलवन्दी 
दरभाउपत्रदािाले सही गनुत पनेछ । 



१0. तसलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृि भएको 15 (पन्र) ददनतभत्र प्रतिष्ठानमा खररद सम्झौिा गनत आउन 
स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािालाइ जानकारी गराइनेछ ।खररद सम्झौिा गनत आउाँदा कायतसम्पादन 
जमानि (परफरमेन्स ग्यारेण्टी) बापि प्रतिष्ठानले िोके अनसुारको रकम कोष िथा लेखा तनयन्त्रकको 
कायातलय,लैनचौरको नामको राष्ट्रिय बाशणज्य वैक तल. ठमेल िाखामा रहेको खािा 
नं.110010010203000,कायातलय कोड नं.204613501 मा नगद दाशखला गरेको सक्कल 
बैंक भौचर वा मान्यिा प्राप्त “क” वगतको बैंकबाट यस प्रतिष्ठानको नाममा जारी गरेको र प्रतिष्ठानले 
िोके अनसुारको म्याद भएको बैंक ग्यारेण्टीको सक्कल प्रति पेि गनुत पनेछ । िोष्ट्रकएको अवतधतभत्र 
खररद सम्झौिा गनत नआएमा स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाको तसलवन्दी दरभाउपत्र जमानि रकम 
जफि गरी तनयमानसुार प्रष्ट्रक्रया अगातड बढाइनेछ । 

१1. खररद सम्झौिामा सही गनत स्वीकृि बोलपत्रदािा आफै वा मञु्जरीनामा पत्र सष्ट्रहिको आफ्नो प्रतितनतध िथा 
एक जना साक्षी सष्ट्रहि उपशस्थि हनु ुपनेछ । 

१2. मसलन्द सामानहरु खररद सम्बन्धमा प्रतिष्ठान र स्वीकृि बोलपत्रदािाबीच हनु ेखररद सम्झौिाको म्याद दवैु 
पक्षबाट खररद सम्झौिामा सही भएको तमतिले आ.व.2079/80 सम्म कायम रहनछे। 

१3. अस्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाको जमानि स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा र प्रतिष्ठानबीच खररद 
सम्झौिा भएपतछ ष्ट्रफिात गररनछे । 

१4. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले मसलन्द सामानहरु प्रतिष्ठानको आवश्यकिा अनसुार माग गरेको संख्या 
10 (दि) ददन तभत्र उपलव्ध गराउन ुपनेछ। प्रतिष्ठानले आफ्नो आवश्यकिा अनसुार पटक पटक गरी 
मसलन्द सामानहरु माग गनत सक्नछे। प्रतिष्ठानको आवश्यकिा अनसुारको पररमाण दोश्रो पक्षले उपलब्ध 
गराए पश्चाि प्रतिष्ठानको स्टोर िाखामा दाशखला भएपतछ मात्र रकम भुुक्तानी ददइनछे। 

 

१5. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले उपलव्ध गराउन े सम्बशन्धि मसलन्द सामानहरु को गणुस्िर िथा 
स्पेतसष्ट्रफकेिन प्रतिष्ठानले उपलव्ध गराएको नमूना अनसुारको हनु ु पनेछ।बोलपत्र फाराम खररद गने 
फमत/कम्पतनले बोलपत्र फाराममा उल्मेशखि नमनुा अनसुार भतनएका सामानहरुको नमनुा, छपाई, साईज, 
तडजाइन िथा अन्य आवश्यक ष्ट्रववरणहरु हेरी नमूना हेरेको भतन लेशखएको व्यहोरामा सष्ट्रह गनुत 
पनेछ।बोलपत्र फाराम खररद गनेले यदद नमूना नहेरेको बा सष्ट्रह नगरेको भएिा पतन बोलपत्रदािाले नमूना 
हेरेको िथा सष्ट्रह गरेको मातननेछ। 

16. तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराममा उशल्लशखि मसलन्द सामानहरु को पररमाणमा प्रतिष्ठानको आवश्यकिा 
अनसुार थपघट भएमा पतन स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले स्वीकार गनुत पनेछ । 

17. खररद सम्झौिाको म्यादतभत्र प्रतिष्ठानलाई तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराममा उशल्लशखि मसलन्द सामानहरु को 
पररमाणभन्दा थप आवश्यक परेमा प्रतिष्ठानले माग गरे अनसुार स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले 
तसलवन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लेख भएको मूल्यमा नै प्रतिष्ठानमा उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 



18. मसलन्द सामानहरु  उपलब्ध गराउनका लातग शस्वकृि तसलवशन्द दरभाउपत्रदािालाइ प्रतिष्ठानले कुनैपतन 
पेशश्क (Advance Payment) ददने छैन । 

19. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले प्रतिष्ठानमा उपलव्ध गराएका सम्बशन्धि मसलन्द सामानहरु हरू 
प्रतिष्ठानलाई उपयकु्त भएमा मात्र स्वीकार गररनछे । 

20. तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले कबोल गरेको समूहको सबै आइटमहरुको मूल्य कबोल गनुत पनेछ। सबै 
आइटमहरुको मूल्य कबोल नगने तसलवन्दी दरभाउपत्रदालाइ मूल्याङन प्रकृयामा समाबसे गररन ेछैन।  

२1. प्रतिष्ठानमा मसलन्द सामानहरु उपलव्ध गराए वापि तिनत ÷बझुाउन ुपने कर, िलु्क, महसलु वा अन्य यस्िै 
भकु्तानी गनुत पने सबै दाष्ट्रयत्वहरू स्वीकृि दरभाउपत्रदािामा हनुछे । 

22. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािालाइ प्रतिष्ठानबाट गररने भकु्तानी रकमबाट तनयमानसुार लाग्न ेकरकट्टी गरी 
मात्र भकु्तानी ददईनेछ । 

23. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले खररद सम्झौिा अनसुार कायत नगरेमा वा प्रतिष्ठानले माग गरेका 
सम्बशन्धि मसलन्द सामानहरु िोष्ट्रकएको अवतधतभत्र प्रतिष्ठानमा उपलब्ध नगरेमा वा उपलब्ध गराएका 
मसलन्द सामानहरु  नमनुा अनसुारको गणुस्िर िथा स्पेतसष्ट्रफकेसन नभएमा प्रतिष्ठानले उक्त मसलन्द 
सामानहरु  अन्यत्रबाट खररद गनत सक्नछे । यसरी खररद गदात तसलवन्दी दरभारउपत्र  फाराममा 
उशल्लशखि रकमभन्दा बढी लागेमा बढी लागेको रकम प्रतिष्ठानले स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाबाट 
असूल गररनछे वा प्रतिष्ठानले खररद सम्झौिा खारेज गरी स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाको कायतसम्पादन 
जमानि (परफरमेन्स ग्यारेण्टी) रकम जफि गरी तनयमानसुार प्रष्ट्रक्रया अगातड बढाइनछे ।  

२4. स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािाले खररद सम्झौिा अनसुार सम्बशन्धि मसलन्द सामानहरु  प्रतिष्ठानमा 
उपलव्ध गराई सकेपतछ मात्र तनयमानसुार कायत सम्पादन जमानि (परफरमेन्स ग्यारेण्टी) रकम तबना ब्याज 
ष्ट्रफिात गररनछे । 

25. तसलवशन्द दरभाउपत्र सम्बन्धी कुन ै संिोधन गनुत परेमा सो को जानकारी प्रतिष्ठानको वेवसाइट वा सूचना 
पाटीमा टााँस गररनछे । 

26. खररद सम्झौिा सम्बन्धमा कुनै ष्ट्रववाद उठेमा श्रीमान ् कायतकारी तनदेिकज्यू, राष्ट्रिय न्याष्ट्रयक प्रतिष्ठानको 
तनणतय अशन्िम हनुेछ र हनु े तनणतय प्रतिष्ठान र स्वीकृि तसलवन्दी दरभाउपत्रदािा दवैुलाई मान्य र अशन्िम 
हनुछे । 

27. खररद सम्झौिामा उशल्लशखि िितहरू बाहेक अन्य कुराको हकमा प्रतिष्ठान र स्वीकृि तसलवशन्द 
दरभाउपत्रदािा दबैुको आपसी सहमति बमोशजम हनुछे । 

28. यस सूचनामा उल्लेख नभएका कुराहरूको हकमा बोलपत्र फाराम िथा सावतजतनक खररद ऐन,२०६३ िथा 
सावतजतन खररद तनयमावली २०६४ बमोशजम हनुेछ । 

30. यस सम्बन्धी ष्ट्रवस्ििृ जानकारीका लातग प्रतिष्ठानमा सम्पकत  राख्न सष्ट्रकनछे । 

 


