नेपाल सरकार
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
ससिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

भारतीय युवा प्रतततिधिमण्डलको िेपाल भ्रमणका लाधि आन्तररक हवाई टिकि, पययिक बस,
होिलबास लिायत भ्रमण व्यवस्थापि ििे काययको बोलपत्र आह्वािको सूचिा
(प्रथम पिक सूचिा प्रकाशित शमतत २०७४।०६।२४)
यस

मन्त्रालयको

लागि

आ.व.
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को

वार्षिक

कायिक्रम

अनुसार

युवा

अनुभव

आदानप्रदान कायिक्रम सिंचालन िनि आवश्यक पने तपसील बमोजिमको कायिको लागि सेवा
खरीद िनि प्रचसलत खरीद ऐन तथा ननयमावली अनुसार यो वोलपर आह्वानको सूचना
प्रकासित िररएको छ ।

१. बोलपरदाताले पालना िनप
ुि ने सतिहरु बोलपर फाराममा उल्लेख िररएको छ ।

२. प्रकासित सूचना बमोजिमको बोलपर र्वद्युतीय खररद प्रणालीद्वारा पनन PPMO को
website: www.bolpatra.gov.np माफित पेि िनि सककने व्यवस्था िररएको छ । र्वद्युतीय

खररद प्रणाली माफित पेि िररने बोलपरको साथमा आवश्यक पने सबै काििातहरू तथा
बोलपर दस्तुर एभरे ष्ट बैंक ससिंहदरबारमा रहे को रािश्व खाता निं. ५२०१२६५ को रािश्व

सिषिक निं. १४२२७ कायािलय कोड निं. २७-३४३-०१ मा दाखखला िररएको भौचर समेतको
प्रमाखणत िरी Scan copy Submit िनप
ुि ने छ र सक्कल प्रनत ननयामानुसार पनछ पेि िनुि
पने छ ।

३. तोककएको दस्तुर नतरी यस मन्त्रालयको भण्डार फााँट र कोष तथा लेखा ननयन्त्रक

कायािलय, ससिंहदरवार, काठमाडौवाट समनत २०७४/०७/२२ ितेको कायािलय समयसभर बोलपर
फाराम खररद िनि सककनेछ । बोलपर फाराम खरीदका लागि ननवेदकले आ.व. २०७४।७५
का लागि नर्वकरण िरे को सम्वजन्त्ित कामको इिाित प्राप्त फमि वा कम्पनी दताि,
स्थायी लेखा निं. दताि, म.
ु अ.कर दताि आददको प्रमाणपर तथा आ.व. २०७३।७४ को कर
चक्
ु ता प्रमाणपरको नोटरी पजललकबाट प्रमाखणत प्रनतसलर्पहरु पेि िनप
ुि नेछ ।

४. बोलपर खररदकतािले आफूले खररद िरे को बोलपर फाराम भरी समनत २०७४/०७/२३ िते

ददनको १२.०० बिेसम्म यव
ु ा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ससिंहदरबार, काठमाण्डौंमा दताि
िररसक्नु पनेछ । प्राप्त बोलपरहरु सोही ददन ददनको २.०० बिे बोलपरदाता वा ननिको
प्रनतननगिहरुको रोहवरमा वा अनप
ु जस्थनतमा पनन यस मन्त्रालयमा खोसलनेछ ।

५. बोलपर खररद िने तथा पेि िने अजन्त्तम ददनमा सावििननक र्वदा परे मा सो को लित्तै
कायािलय खल्
ु ने ददनलाई बोलपर खररद िने तथा पेि िने अजन्त्तम ददन कायम िररनेछ ।

६. बोलपरको मान्त्य अवगि ९० ददनको हुनेछ ।
७. बोलपर पेि िदाि लाग्ने िमानत वापत रु. १,७४,०००।– श्री कोष तथा लेखा ननयन्त्रक
कायािलय, ससिंहदरवार, काठमाडौको एभरे ष्ट बैक, ससिंहदवारमा रहे को िरौटी खाता निं. १३५००१
(कायािलय कोड निं. २७–३४३–०१) मा यस मन्त्रालयको प्रयोिनका लागि िम्मा िरे को

सक्कल भौचर अथवा यस मन्त्रालयको नाममा नेपाल सरकारबाट मान्त्यता प्राप्त भएको
'क' वििको वाखणज्य बैंकले िारी िरे को बैंक ग्यारे न्त्टी (बीड बण्ड) बोलपरका साथ पेि िनुि
पनेछ । पेि िररएको बैंक ग्यारे न्त्टी बोलपर पेि िने अजन्त्तम समनतबाट कजम्तमा १२०

(एक सय बीस) ददन म्याद भएको हुनुपनेछ ।
८. बोलपरदाताले खरीद कारवाहीमा भाि सलन अयोग्य नभएको, प्रस्तार्वत खरीद कारवाही
आफ्नो स्वाथि नबाखिएको र सम्बजन्त्ित पेिा वा व्यवसाय सम्बन्त्िी कसुरमा आफुले सिाय
नपाएको भनी सलखखत रुपमा िरे को घोषणा सदहत सिंलग्न िरी बोलपर पेि िनप
ुि नेछ।

९. बोलपरदाताले बोलपर पेि िदाि बोलपर फाराम भरी खामको बादहरपट्टी कायिक्रमको नाम
लेखी ससलवन्त्दी भएको हुनुपनेछ ।
१०. रीत नपि
ु ेको वा तोककएको म्यादसभर प्राप्त नभएको बोलपर उपर कुनै कारवाही िररने
छै न ।

११. बोलपर पूरा वा आिंसिक रुपमा स्वीकार िने वा रद्द िने सम्पूणि अगिकार यस मन्त्रालयमा
सरु क्षित रहनेछ ।

१२. यसमा उल्लेख नभएका अन्त्य र्वषयहरु सावििननक खररद ऐन, २०६३ र सावििननक खररद
ननयमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।
१३. यस सम्वन्त्िी र्वस्तत
िानकारीका
ृ

लागि

कायािलय

समयसभर

उपजस्थत

भई

यस

मन्त्रालयवाट वा फोन निं. ०१-४२००५५३ मा सम्पकि िरी बझ्
ु न सककनेछ र मन्त्रालयको
वेवसाइट www.moys.gov.np मा पनन हे नि सककनेछ ।

तपशिल
क्र

वववरण

स.

प्रस्ता

प्रस्तावव

जमाित

वोलपत्र

ववत

त शमतत

रकम

दस्तुर

संख्या

(फिताय िहुिे
िरी)

१

भारतीय युवा प्रतततिधिमण्डलको ७ टदिे िेपाल
भ्रमणका
।(आन्तररक

लाधि
हवाई

भ्रमण
टिकि,

लिायत आवश्यक पक्षहरु)

व्यवस्थापि

ििे

बस,

बास

होिल

५०

आ.व.

रु.१,७४,०००। रु.३००० ।-
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