
 

 

नेपाल सरकार 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

सस िंहदरवार, काठमाडौं । 

 

लललाम ववक्रि सम्बन्न्त्ि लिलबन्त्दी बोलपर आह्वानको सचूना 

सचूना प्रकासित समततिः-२०७५।२।२५   

यस मन्त्रालयको जिन्त्सी मौज्दातमा रहेका तर प्रयोगमा नरहेका जिजन्त्स मालसामानहरु िो िहााँ 
िस्तो अवस्थामा छन ्सोही अवस्थामा सिलबन्त्दी बोलपरको माध्यमबाट सललाम बबक्री गननपुने 
भएकाल ेइच्छन क व्यजतत, फम,ु कम्पनी वा सिंस्थाहरुले यो सचूना प्रकासित भएका समततल े१५ 
ददन सभरमा रु.३०० (तीन सय) मा फफताु नहनने गरी बोलपर फाराम खररद गरी १६औिं ददन 
ददनको १२:०० बि ेसभरमा ररतपवूकु यस मन्त्रालयमा दाखखला गनन ुहनन र यस सम्बन्त्धी ववस्ततृ 
िानकारीका लागग यस मन्त्रालयको वेभसाइट www.moys.gov.np मा हेन ुवा मन्त्रालयको जिन्त्सी 
िाखामा सम्पकु गन ुसमेत यो सचूना प्रकासित गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moys.gov.np/


 

बोलपर सम्बन्त्िी िततहरुः  

१. सिलबन्त्दी बोलपर फाराम खररद गनेिः 
क) अजन्त्तम समततिः सललाम बढाबढ सूचना प्रकासित भएको समततले १५ औिं ददन (२०७५।३।८ गत)े को 

कायाुलय समय सम्म ।  

ख) स्थानिः यनवा तथा खेलकन द मन्त्रालय, ससिंहदरबार काठमाडौंको भण्डार िाखा ।  

२. सिलबन्त्दी बोलपर दताु गने र खोल्ने समततिः  

क) ससलबन्त्दी बोलपरको सचूना प्रकािन भएको समततले १६ औिं ददन (२०७५।३।१० गत)े ददनको १२:०० 
बिेसम्म दताु गररसतननपनेछ ।  

ख) सोही ददन (२०७५।३।१० गत)े ददनको २ःिः०० बिे बोलपरदाता वा तनिको रोहबरमा सिलबन्त्दी बोलपर 
फाराम खोसलनेछ ।  

ग) स्थानिः यनवा तथा खेलकन द मन्त्रालय, ससिंहदरबार काठमाडौं ।  

(कन नै कारणवस सिलबन्त्दी बोलपर खररद र दताुको अजन्त्तम ददन साविुतनक बबदा परेमा सो ददन हनननपने काम 
कारबाही सो ददनको भोसलपल्ट हननेछ ।) 

३. मागथ उल्लेखखत सबै सामानहरु िो िहााँ ि ेिस्तो अवस्थामा रहेका छन,् सोदह अवस्थामा एकमनष्ठ उठाई 
लैिानन पनेछ ।  

४. मागथ उल्लेखखत सबै सामानहरुको न्त्यूनतम ्मूल्य कन ल रु. ३०,१२४।– (तीस हिार एक सय चौबीस रुपैयााँ 
मार) कायम गररएको छ ।  

५. बोलपरदाताले आफ्नो नेपाली नागररकताको प्रमाणपर र फमकुो तफुबाट बोलपरमा भाग सलने भए फम ुदताु 
प्रमाणपर समेत बोलपर साथ अतनवाय ुपेि गनन ुपनेछ ।  

६. सिलबन्त्दी बोलपर दाताले उतत सामानहरुको आफूले कबोल गरेको मलू्यको १० प्रततित बराबरको रकम 
एभरेष्ट बैंक ससिंहदरबारमा रहेको को.ले.तन.का.को धरौटी खाता निंबर १३५००१, कायाुलय कोड निंबर 
२७/३४३/०१ मा िम्मा गरेको सतकल भौचर सिलबन्त्दी खामसभर सिंलग्न गननपुनेछ ।  

७. सबैभन्त्दा बढी रकम कबोल गने बोलपरदाताले आफूले कबोल गरेको सम्पूण ुरकम ७ (सात) ददनसभर चनतता 
गरी सोही अवगधसभर उतत सामानहरु उठाई लगगसतननपनेछ । स्वीकृत सिलबन्त्दी बोलपर दाताले सललाम 
सामानहरु तोफकएको समयमा उठाई नलगेमा धरौटी बापतको रकम िफत हननेछ । उतत धरौटी रकम 
बराबरको रकम मार घटी हननेगरी कबोल गरेको तनकटतम ्दोस्रो घटीवालालाई उतत सामानहरु ददन सफकनेछ 
।  

८. कन नैपतन बोलपरदातालाई घटी वा बढी रकम कबोल गरेको आधारमा उतत सामानहरु ददने वा नददने 
सम्बजन्त्ध सम्पूण ुअगधकार यस मन्त्रालयलाई हननेछ ।  

९. यसमा उल्लेख भएका ितहुरुको हकमा सोही बमोजिम र यसमा प्रस्ट नभएका कन राहरुमा प्रचसलत ऐन तनयम 
र आगथकु कायवुवगध तनयमावली, २०६४ बमोजिम हननेछ ।  


