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नपेाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान 

कमलादी, काठमाडौँ 

तिलबन्दी बोलपत्र फािाम 

 
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान, 

कमलादी, काठमाडौँ 
 

विषय : आतिकारिक विके्रिा (Authorized Sole Agent) बन् नका लाति तिलबन्दी बोलपत्र फािाम पेि ििेको बािे । 

 

महोदय, 

 नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानको तमति ................................. मा िोिखा पत्र िाष्टष् िय द तनकपतत्रकामा प्रकाष्टिि 

िूचनाअनिुाि म/हामी/...................................................फमम/कम्पनीलाई त्यि नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानबाट 

प्रकाष्टिि पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरूको आतिकारिक विके्रिा (Authorized Sole Agent)बन् न इच्छा भएकाले बोलपत्रका 

िाथ उष्टल्लष्टखि ििमहरू पूिा िने प्रतिबद्धिा जनाउाँद  माि िरिए बमोष्टजम  रु. ६०,००,०००/- (अक्षिेवप िाठी लाख) को 

१ िषम अिति भएको ब ङ् क जमानि (Bank Guarantee) यि  िाथ िंलग्न ििी प्रस्ििु ििेको छु / छौF। िाथ  मेिो/हाम्रो 

तिलबन्दी बोलपत्र स्िीकृि भएमा ििमनामामा दस्िखि भएका तमतिले ७ (िाि) ददनतभत्र नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले िोकेको 

ब ङ् क खािामा ििौटीबापि रु. ५,००,०००/- (अक्षिेवप पााँच लाख मात्र)अतिम जम्मा िनम मन्जिु छु / छौँ । नेपाल 

प्रज्ञा-प्रतिष् ठानबाट प्रकाष्टिि पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरू लिी तबक्री िनम ब ङ् क जमानि (Bank Guarantee) मा उष्टल्लष्टखि 

िकमको ८० % ले हनु आउने िकम बिाबिको पसु्िक िथा पत्रपतत्रका िहमति भएको छुट मूल्यमा ल जान ि तबक्रीका 

आिािमा प्रत्येक ३ मवहनामा वहिाब ििी प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले उपलब्ि ििाएको ब ङ् क खािामा िकम जम्मा ििी िोको 

वहिाब दरुुस्ि िाख् नपुने लिायिका अन्य िम्पूर्म ििमहरू पूर्म रूपमा पालना िने छु /  

िने छौ F। अन्यथा प्रचतलि ऐन, तनयम बमोष्टजम कािबाई भएमा मन्जिु छु / छौ F।  

 
 

फममको नाम :    प्रोप्राइटिको नाम :    दस्िखि : 

 

फममको ठेिाना :    िम्पकम  नं.:     तमति :  

 

फममको छाप : 
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नपेाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठान 

कमलादी, काठमाडौँ 
 

आतिकारिक विके्रिा (Authorized Sole Agent) बन् नका लाति तिलबन्दी बोलपत्रदािाको पूर्म विििर् 

 

१. कम्पनी / फमम िथा िंस्थाको नाम : 

२. ठेिाना : 

३. प्रबन्िक िा प्रोप्राइटिको नाम : 

४. स्थायी लेखा नं. (PAN): 

५. कम्पनी / फमम िथा िंस्थाको िष्टजस्िेिन नं. : 

६. िम्पकम  टेतलफोन नं. : 

७. प्रबन्िक िा प्रोप्राइटिको हस्िाक्षि : 

८. हस्िाक्षि तमति : 

९. कम्पनी / फमम िा िंस्थाको छाप : 
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(क) बोलपत्रमा िहभािी हनु आिश्यक पने न्यूनिम पूिमििमहरू 

१. नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानका प्रकािनहरूको आतिकारिक विके्रिा (Authorized Sole Agent) बन् न कम्िीमा १० 
िषमदेष्टख पसु्िक व्यििायको अनभुि भएको ि नेपाल ििकािको आतिकारिक तनकायमा दिाम भएको हनुपुने  
छ । 

 

२. वििि ३ िषममा कम्िीमा ३ किोड कािोबाि ि िोलाई पसु्् याइाँ िने वििि ३ आ.ि. को लेखापिीक्षर् प्रतििेदन 
ि कि चकु् िा प्रमार्-पत्रको प्रतितलवप पेि िनुमपने छ । 

 

३. िाि  प्रदेिमा िहेका पसु्िक व्यििायीहरूलाई पसु्िक िथा पत्रपतत्रका तनयतमि रूपमा उपलब्ि ििाइिहेको ि 
तबक्री िञ् जाल भएको आतिकारिक प्रमार् िा आिाि पेि िनुमपने छ । 

 

(ख) बोलपत्र स्िीकृि भएपतछ पालना िनुमपने ििमहरू 

१. किािनामामा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानलाई प्रथम पक्ष ि बोलपत्रदािालाई दििीय पक्ष भनी िम्बोिन िरिने छ । 
प्रथम पक्षले आफ्ना प्रकाष्टिि पसु्िक िथा पत्रपतत्रका तबक्री विििर् िनम दििीय पक्षलाई अतिकृि विके्रिाका 
रूपमा तनयकु् ि िनेछ । दििीय पक्ष अतिकृि विके्रिा भएकाले प्रथम पक्षबाट प्रकाष्टिि िब  प्रकािनहरू दोस्रो 
पक्षले कम्िीमा ५० प्रतििि अतनिायम रूपमा उठाउनपुनेछ । बााँकी प्रकाष्टिि पसु्िकहरू ि पत्रपतत्रकाहरू प्रथम 
पक्षले आफ्नो तनयमानिुाि आफैँ  तबक्री व्यिस्था िनम िक्ने छ । 

 

२. दििीय पक्षले रु. ५,००,०००/- (अक्षिेवप पााँच लाख मात्र) मा नघ्ने ििी प्रथम पक्षले िोकेको ब ङ् क 
खािामा ििौटीबापि अतिम निद िकम जम्मा ििेको ब ङ् क भौचि पेि िनुमपने छ । 

 

३. प्रथम पक्षले दििीय पक्षलाई ब ङ् क जमानि िकमको ८० प्रतििि िकम िम्मका पसु्िक उपलब्ि ििाउने  
छ । किािनामाको हिेक ३/३ मवहनामा दईु पक्षले तबक्री रुज ुििी ब ङ् क जमानि ि ििौटीभन्दा बढीको 
पसु्िक दोस्रो पक्षले उठाएमा नपिु िकम प्रथम पक्षको ब ङ् क खािामा जम्मा ििेपतछ मात्र उक् ि बढी 
परिमार्का पसु्िक दििीय पक्षले ल जान पाउनेछ । 

 

४. प्रथम पक्षले दििीय पक्षलाई पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरू ब ङ् क ग्यािेन्टीका आिािमा ददनेछ ि दििीय पक्षले 
तबक्री विििर् िदाम प्रथम पक्षले तनिामिर् ििेको मूल्यमा तबक्री विििर् िनुमपने छ । त्यििी पसु्िक िथा 
पत्रपतत्रकाहरू विििर् ि तबक्री िदाम 'नेपाली बहृि ्िब्दकोि' ि 'प्रज्ञा नेपाली-अङ् िजेी िब्दकोि' का हकमा 
अतिकिम ३० प्रतििि ि अन्य प्रकािनका हकमा अतिकिम ४० प्रतििि कतमिन कटाई प्रत्येक आ.ि. 
िमाप् ि भएको ३ मवहनातभत्र प्रथम पक्षिाँि वहिाब तमलान िनुमपने छ । िावषमक १ किोडभन्दा बढीको तबक्री 
ििेमा बढी तबक्री ििेको िकमको कतमिनमा ३.५ प्रतििि अतिरिक् ि बोनि प्रदान िरिनेछ । 

 

५. कुन  पतन पसु्िकको स्टक िमाप् ि हनुािाथ िा ५० प्रतििि पसु्िक बााँकी हनुािाथ ित्काल दििीय पक्षले प्रथम 
पक्षलाई िोको िूचना िनुमपने छ । 

 

६. पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरूको तबक्रीको अिस्था हेिी तबक्री हनु बााँकी िहेका पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरू एक 
िषमतभत्रमा दििीय पक्षले वफिाम िनम िक्नछे । प्रथम पक्षले यस्िा पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरू आफ् नो िजतबजले 
तबक्री विििर् िनम िक्नछे । 
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७. यि किािनामाको कुन  पतन ििम कुन  पक्षले पालना नििेका कािर्बाट अको पक्षलाई हनु िएको हातननोक्िानी 
किािको ििम भङ्ग िने पक्षले बेहोनुमपने छ ।  

 

८. यो किािनामा किाि भएको तमतिदेष्टख ५ िषमिम्म कायम िहनेछ । २ िषम नपिुी किाि िमाप् ि िनम पाइने छ न 
िि २ िषमपतछ भन ेदिु  पक्षिािा ६ मवहना अिाि  पूिम िूचना ददई किाि िमाप् ि िनम िवकनछे । किािको 
अिति िमाप् ि भएपतछ किािको पनुः निीकिर् िा अिति थप नभएमा तबक्री भएका पसु्िक िथा 
पत्रपतत्रकाहरूको निद ि बााँकी पसु्िक िथा पत्रपतत्रका ९० ददनतभत्र प्रथम पक्षको कायामलयमा दििीय पक्षले 
बझुाउनपुने छ । यि प्रयोजनका लाति दििीय पक्षका िाखाहरूबाट पसु्िक, पत्रपतत्रकाहरू ष्टझकाई प्रथम 
पक्षको कायामलयिम्म परु् याउाँदा लाग्ने ढुिानी भाडा दििीय पक्ष स्ियम\ले बेहोनुमपनेछ । 

 

९. आतिकारिक विके्रिा बनेपतछ पसु्िकहरूको ओिाि पिाि लिायिका िम्पूर्म कायमका लाति कुन  प्रकािको पेस्की 
प्रथम पक्षले ददने छ न । 

  

१०. पसु्िक िथा पत्रपतत्रका आपूतिम, ढुिानी िदाम लाग्ने भाडा दोस्रो पक्षले बेहोनुमपने छ । 

 

११. प्रथम पक्षले आफ्नो तबक्री कक्षबाट थोक िथा खदु्रा तबक्री िनेछ । वििेष पिम िथा अिििमा प्रथम पक्षले 
पसु्िक प्रदिमनी ििी तबक्री िनेछ । यििी तबक्री िदाम प्रथम पक्षले आफ्नो तनयमानिुाि तबक्री िनेछ । 

 

१२. दििीय पक्षले िम्झौिाबमोष्टजम काम पूिा िनम निकेमा उिले ििौटी बापि िाखेको िकम जफि ििी ब ङ् क 
ग्यािेन्टीको िकमबाट आफ्नो बााँकी िकम प्रथम पक्षले अिलु िनेछ । 

 

१३. मातथ उष्टल्लष्टखि बाहेक अन्य कुिाहरू प्रतिष् ठानको ऐन, तनयम, तनदेष्टिका / कायमवितिअनिुाि हनुेछ । 

 

१४. बोलपत्रिम्बन्िी कुन  वििाद उठेमा दिु  पक्षको िहमतिले वििाद िमािान िरिनेछ । यििी वििाद िमािान 
हनु निकेमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष् ठानले ििेको तनर्मय न  अष्टन्िम ि मान्य हनुछे । 

 

१५. खण् ड (ख) को प्रकिर् १ बमोष्टजम प्रथम पक्षबाट बझुी तलएका पसु्िक िथा पत्रपतत्रकाहरू नेपालका िाि  
प्रदेिमा उपलब्ि ििाई तबक्री विििर् िनम ििाउनका लाति देहायबमोष्टजमको व्यिस्था तमलाई िो बमोष्टजमको 
काम िने किमव्य दििीय पक्षको हनुेछ । 

क. दििीय पक्षले देिभिीका आफ्ना िञ् जालमाफम ि आयोजना िने प्रदिमनीहरूमा प्रथम पक्षका प्रकािनहरू 
अतनिायमरूपमा िाखी विक्री व्यिस्था िनुमपने छ । 

ख. नेपालबावहि (जस्ि : दाष्टजमतलङ, आिाम लिायि अन्य स्थान आदद) दििीय पक्षले विश् ििनीय एजेन्िीहरूको 
व्यिस्था ििी तबक्री विििर् िनम िक्नेछ ि िोको जानकािी प्रथम पक्षलाई ददनपुने छ । 

ि. प्रथम पक्षबाट प्रकाष्टिि उत्कृष् ट कृतिहरूको परिचयात्मक विििर् ि दोस्रो पक्ष प्रतिष् ठानको आतिकारिक 
विके्रिा भएको िूचना प्रथम पक्षले िाष्टष् िय स्ििमा िा प्रदेिका प्रमखुपत्रपतत्रकाहरूमा प्रकाष्टिि िनेछ । 

 

१६. यि किािनामामा उष्टल्लष्टखि ििमहरू कायामन्ियनका िन्दभममा कुन  बािा अििोि िजृना भएमा दिु  पक्षको 
िहमतिमा िंिोिन िनम िवकनेछ । 

 

१७. दििीय पक्षले आफ्नो िंस्थाको नाम, ठेिाना परिििमन ििेमा िोको जानकािी प्रथम पक्षलाई ििाउनपुने छ । 
यििी परिितिमि भएको िंस्थािि आतिकारिकिा स्ििः दोस्रो पक्षको परिितिमि िंस्थामा हस्िान्ििर् हनुछे । 
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(ि) बोलपत्र पेि िदाम प्रस्ििु िनुमपने प्रमार् कािजािहरू एिम ्पालना िनुमपने अन्य ििमहरू 

१. तिलबन्दी बोलपत्रका िाथमा नेपाल िाष् ि ब ङ् कबाट 'क' ििमको मान्यिा प्राप् ि ब ङ् कबाट न्यूनिम  
रु.६०,००,०००/- (अक्षिेवप िाठी लाख मात्र) को १ िषम अितिको ब ङ् क जमानि (Bank Guarantee) पत्र 
पेि िनुमपने छ । 

 

२. आतिकारिक विके्रिा बन् ने िंस्था िा फममले मलुकुका िाि  प्रदेिमा ि मलुकु बावहि िमेि (भएमा) आफ्नो 
िञ् जालमाफम ि प्रतिष् ठानका प्रकािनहरू तबक्री िने पसु्िक पिल िा िंस्थाको विििर् प्रथम पक्षलाई उपलब्ि 
ििाउनपुने छ । 

 

३. बोलपत्रका िाथ तनम्नतलष्टखि कािजािहरू पेि िनुमपने छ ि िी प्रतितलवप नोटिी पष्टब्लकबाट प्रमाष्टर्ि ििेको 
हनुपुने छ:- 

 फमम दिामको प्रमार् पत्र (निीकिर् िमेि) को प्रतितलवप 

 मूल्य अतभिृवद्ध कि (VAT) दिाम प्रमार् पत्र िा स्थायी लेखा नम्बि(PAN) को प्रमार् पत्रको प्रतितलवप 

 आ.ि. ०७४/०७५ को कि चकु् िा प्रमार् पत्र िा म्याद थपको पत्र 

 काननुले बोलपत्र पेि िनमका लाति अयोग्य नभएको स्ियम ्घोषर्ापत्र पेि िनुमपने छ । 

 िाि  प्रदेिमा विक्री िने क्षमिा भएको पषु्टष् ट िने प्रमार् । 

 अतिल्ला िीन िषममा न्यूनिम रु. ३,००,००,०००/- (अक्षिेवप िीन किोड मात्र) को कािोबाि भएको 
प्रमार् । 


