
नेपाल सरकार 
यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय 

ससिंहदरबार, काठमाण्डौं । 

नेपाली यवुा प्रसतसनसिमण्डलको श्रीलिंका भ्रमणका लासि हवाई टिकि  खररद िने काययको लासि  

ससलबन्त्दी दरभाउपर आह्वानको सूचना 
 

(प्रथम पिक सूचना प्रकाशित समसत 2075।11।15) 
 

यस मन्त्रालयको लासि आ.व. 075/76 को स्वीकृत वाटषयक काययक्रम अनसुार यवुा अनभुव आदानप्रदान काययक्रम सिंचालन िनय आवश्यक पने 
तपसील बमोशिमको काययको लासि हवाई टिकि खरीद िनय प्रचसलत खरीद ऐन तथा सनयमावली अनसुार यो ससलबन्त्दी दरभाउपर आह्वानको सूचना 
प्रकाशित िररएको छ । 

१. ससलबन्त्दी दरभाउपरदाताले पालना िनुयपने सतयहरु ससलबन्त्दी दरभाउपर फाराममा उल्लेख िररएको छ । 

२. ससलबन्त्दी दरभाउपर फाराम प्राप्त िनयका लासि सनवेदकले आ.व. २०७5/७6 का लासि नटवकरण िरेको सम्वशन्त्ित कामको इिाित प्राप्त फमय 
वा कम्पनी दताय, स्थायी लेखा निं. दताय, म.ुअ.कर दताय प्रमाणपर तथा आ.व. २०७4/७5 सम्मको कर चकु्ताको प्रमाणपरहरुको प्रमाशणत 
प्रसतसलटपहरुका साथै रु.10 को टिकि िााँस िरेको सनवेदन, एभरेष्ट बैंक सल. ससिंहदरबारमा रहेको रािश्व खाता निं. 00100106200000, 
कायायलय कोड निं. 343003501, रािश्व शिषयक नम्बर 14229 मा रु.1000।- िम्मा िरको सकल ल भरचर सिंलन न िरी यस मन्त्रालयको 
भण्डार फााँिबाि सूचना प्रकाशित भएको समसतले १५(पन्त्र) ददनसभर प्राप्त िनय सटकनेछ।  

३. ससलबन्त्दी दरभाउपर खररदकतायले आफूले खररद िरेको ससलबन्त्दी दरभाउपर फाराम भरी यो सूचना प्रकािन भएको समसतले १६ औिं ददनको 
१२.०० बिेसम्म यवुा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ससिंहदरबार, काठमाण्डौंमा दताय िररसक्न ुपनेछ । प्राप्त ससलबन्त्दी दरभाउपरहरु सोही ददनको 
1.०० बिे ससलबन्त्दी दरभाउपरदाता वा सनिको प्रसतसनसिहरुको रोहवरमा वा अनपुशस्थसतमा पसन यस मन्त्रालयमा खोसलनेछ। 

४. ससलबन्त्दी दरभाउपर खररद िने तथा पेि िने अशन्त्तम ददनमा सावयिसनक टवदा परेमा सोको लितैै  कायायलय खलु्न ेददनलाई ससलबन्त्दी दरभाउपर 
खररद िने तथा पेि िने अशन्त्तम ददन कायम िररनेछ ।  

५. ससलबन्त्दी दरभाउपरको मान्त्य अवसि ४५ ददनको हनुेछ । 

६. ससलबन्त्दी दरभाउपरदाताले िमानत वापत रु. 57,०००।– श्री कोष तथा लेखा सनयन्त्रक कायायलय, ससिंहदरवार, काठमाडरको एभरेष्ट बैक, 

ससिंहदवारमा रहेको िररिी खाता निं. १३५००१ (कायायलय कोड निं. २७–३४३–०१) मा यस मन्त्रालयको प्रयोिनका लासि िम्मा िरेको सकल ल 
भरचर अथवा यस मन्त्रालयको नाममा नपेाल सरकारबाि मान्त्यता प्राप्त भएको 'क' वियको वाशणज्य बैंकले िारी िरेको ितयरटहतको बैंक न यारेन्त्िी 
(बीड बण्ड) शिलबन्त्दी दरभाउपरकासाथ पेि िनुय पनेछ । पेि िररएको बैंक न यारेन्त्िी शिलबन्त्दी दरभाउपर पेि िने अशन्त्तम समसतबाि कशम्तमा 
७५ (पचहतै र) ददन म्याद भएको हनुपुनेछ ।  

७. ससलबन्त्दी दरभाउपरदाताले ससलबन्त्दी दरभाउपर फाराम खररद िरी खामको बाटहरपट्टी काययक्रमको नाम लेखी ससलवन्त्दी िरी पेि िनुयपनेछ । 

८. प्रस्ताटवत काययक्रमहरुको समसत तथा सहभािी हनुे व्यशक्तहरुको सिंख्यामा फेरवदल भएमा त्यसको व्यवस्थापन िने दाटयत्व ससलबन्त्दी 
दरभाउपरदाताको हनुेछ ।  

९. रीत नपिुकेो वा तोटकएको म्यादसभर प्राप्त नभएको ससलबन्त्दी दरभाउपर उपर कुनै कारवाही िररने छैन । 

१०. ससलबन्त्दी दरभाउपर पूरा वा आिंशिक रुपमा स्वीकार िने वा रद्द िने सम्पूणय असिकार यस मन्त्रालयमा सरुशित रहनेछ । 

११. अन्त्य कुराहरु सावयिसनक खररद  ऐन, २०६३ र सावयिसनक खररद सनयमावली, २०६४ बमोशिम हनुेछ । 

१२. यस सम्वन्त्िी टवस्ततृ िानकारीका लासि कायायलय समयसभर उपशस्थत भई यस मन्त्रालयवाि वा फोन निं. ०१-४२००५४4 मा सम्पकय  िरी 
बझु्न सटकनेछ र मन्त्रालयको वेवसाइि www.moys.gov.np मा पसन हेनय सटकनेछ । 

क्र सिं. टववरण प्रस्ताटवत 
सिंख्या  

प्रस्ताटवत समसत िमानत रकम ससलबन्त्दी दरभाउ पर 
फारम दस्तरु 

(टफताय नहनु ेिरी) 
१ नेपाली यवुा प्रसतसनसिमण्डलको श्रीलिंका भ्रमणका 

लासि हवाई टिकि (काठमाण्डर-कोलम्बो-
काठमाण्डर) व्यवस्थापन िने । 

 सन ् 2019 को 
माचय 24-31 

रु.57,000।- रु.१०००।- 

 

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

