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नेपाल सरकार 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय 
�सहंदरबार, काठमाण्ड� । 

नेपाल� युवा प्र�त�न�धमण्डलको भारत भ्रमणका ला�ग हवाई �टकट  ख�रद गन� कायर्को ला�ग  

�सलबन्द� दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 
 

(प्रथम पटक सूचना प्रका�शत �म�त २०७३।११।१८) 
 

यस मन्त्रालयको ला�ग आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत वा�षर्क कायर्क्रम अनुसार युवा अनुभव आदानप्रदान कायर्क्रम संचालन गनर् 
आवश्यक पन� तपसील बमोिजमको कायर्को ला�ग हवाई �टकट खर�द गनर् प्रच�लत खर�द ऐन तथा �नयमावल� अनुसार यो �सलबन्द� 
दरभाउपत्र आह्वानको सूचना प्रका�शत ग�रएको छ । 
१. �सलबन्द� दरभाउपत्रदाताले पालना गनुर्पन� सतर्हरु �सलबन्द� दरभाउपत्र फाराममा उल्लेख ग�रएको छ । 
२. तो�कएको दस्तुर �तर� यस मन्त्रालयको भण्डार फाँटबाट सूचना प्रका�शत भएको �म�तले १५(पन्ध्र) �दन�भत्र �सलबन्द� दरभाउपत्र 

फाराम ख�रद गनर् स�कनेछ । �सलबन्द� दरभाउपत्र फाराम खर�दका ला�ग �नवेदकले आ.व. २०७३/७४ का ला�ग न�वकरण गरेको 
सम्विन्धत कामको इजाजत प्राप्त फमर् वा कम्पनी दतार् , स्थायी लेखा नं. दतार् , मु.अ.कर दतार् प्रमाणपत्र तथा आ.व. २०७२/७३ 
सम्मको कर चुक्ताको प्रमाणपत्रहरुको प्रमा�णत प्र�त�ल�पहरु पेश गनुर्पन�छ । 

३. �सलबन्द� दरभाउपत्र ख�रदकतार्ले आफूले ख�रद गरेको �सलबन्द� दरभाउपत्र फाराम भर� यो सूचना प्रकाशन भएको �म�तले 
१६  औ ं�दनको १२.०० बजेसम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय , �सहंदरबार, काठमाण्ड�मा दतार् ग�रसक्नु  पन�छ । प्राप्त �सलबन्द� 
दरभाउपत्रहरु सोह� �दनको २.०० बजे �सलबन्द� दरभाउपत्रदाता वा �नजको प्र�त�न�धहरुको रोहवरमा वा अनुपिस्थ�तमा प�न यस 
मन्त्रालयमा खो�लनेछ । 

४. �सलबन्द� दरभाउपत्र ख�रद गन� तथा पेश गन� अिन्तम �दनमा सावर्ज�नक �वदा परेमा सोको लग� ैकायार्लय खुल्ने �दनलाई 
�सलबन्द� दरभाउपत्र ख�रद गन� तथा पेश गन� अिन्तम �दन कायम ग�रनेछ ।  

५. �सलबन्द� दरभाउपत्रको मान्य अव�ध ४५ �दनको हुनेछ । 
६. �सलबन्द� दरभाउपत्रदाताले जमानत वापत रु. ३४,०००।– श्री कोष तथा लेखा �नयन्त्रक कायार्लय, �सहंदरवार, काठमाडौको एभरेष्ट 

बैक, �सहंदवारमा रहेको धरौट� खाता नं. १३५००१ (कायार्लय कोड न.ं २७–३४३–०१) मा यस मन्त्रालयको प्रयोजनका ला�ग जम्मा 
गरेको सक्कल भौचर अथवा यस मन्त्रालयको नाममा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त भएको 'क' वगर्को वा�णज्य ब�कले जार� 
गरेको शतर्र�हतको ब�क ग्यारेन्ट� (बीड बण्ड) �शलबन्द� दरभाउपत्रकासाथ पेश गनुर् पन�छ । पेश ग�रएको ब�क ग्यारेन्ट� �शलबन्द� 
दरभाउपत्र पेश गन� अिन्तम �म�तबाट किम्तमा ७५ (पचह�र) �दन म्याद भएको हुनुपन�छ ।  

७. �सलबन्द� दरभाउपत्रदाताले �सलबन्द� दरभाउपत्र फाराम ख�रद गर� खामको बा�हरपट्ट� कायर्क्रमको नाम लेखी �सलवन्द� गर� 
पेश गनुर्पन�छ । 

८. प्रस्तुत कायर्क्रमहरुको �म�त तथा सहभागी हुने व्यिक्तहरुको संख्यामा फेरवदल भएमा त्यसको व्यवस्थापन गन� दा�यत्व 
�सलबन्द� दरभाउपत्रदाताको हुनेछ ।  

९. र�त नपुगेको वा तो�कएको म्याद�भत्र प्राप्त नभएको �सलबन्द� दरभाउपत्र उपर कुनै कारवाह� ग�रने छैन । 
१०. �सलबन्द� दरभाउपत्र पूरा वा आ�ंशक रुपमा स्वीकार गन� वा रद्द गन� सम्पूणर् अ�धकार यस मन्त्रालयमा सुर��त रहनेछ । 
११. अन्य कुराहरु सावर्ज�नक ख�रद  ऐन, २०६३ र सावर्ज�नक ख�रद �नयमावल�, २०६४ बमोिजम हुनेछ । 
१२. यस सम्वन्धी �वस्ततृ जानकार�का ला�ग कायार्लय समय�भत्र उपिस्थत भई यस मन्त्रालयवाट वा फोन नं. ०१-४२००५४२ मा 

सम्पकर्  गर� बुझ्न स�कनेछ र मन्त्रालयको वेवसाइट www.moys.gov.np मा प�न हेनर् स�कनेछ । 
क्र सं. �ववरण प्रस्ता�वत 

संख्या  
प्रस्ता�वत �म�त जमानत रकम �सलबन्द� दरभाउपत्र 

फाराम दस्तुर (�फतार् 
नहुने गर�) 

१ नेपाल� युवा प्र�त�न�धमण्डलको भारत भ्रमणका 
ला�ग हवाई �टकट (काठमाण्डौ-�दल्ल�-काठमाण्डौ) 
व्यवस्थापन गन� । 

५० सन ् २०१७ को 
अ�प्रल २२-२९ 

रु.३४,०००।- रु.१०००।- 
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