
नेपाल सरकार 
ससं्कृति�, पर्य�टन �था नागतिरक उड्डर्यन मन्�र्ालर्य 

पर्य�टन ति�भाग 
परुाना ति�न्सी मालसामान   (  फतिन�चर   )   तिललाम ति�क्री सम्बन्धी बोलप�र् आव्हानको  सचूना   |  

(दोसर्ो पटक पर्काति*�/टाँस भएको तिमति� २०७७।१२।१८) 
र्यस ति�भागमा रहेका परुाना ति�न्सी मालसामान (फतिन�चर) �े �स्�ो अ�स्थामा �हाँ छन ्सोही अ�स्थामा सोही स्थानबाट �ोलप�र्को माध्र्यमबाट तिललाम तिबक्री
गनु�पन6 भएकोल ेइच्छुक व्र्यति9�, फम�, ससं्था �ा कम्पनील ेतिनम्न तिलति:� *��को अधीनमा रही बोलप�र् पे* गनु� हुन र्यो सचूना पर्काति*� गतिरएको छ | 
1. बोलप�र् फाराम सचूना दोसर्ो पटक टाँस/ पर्काति*� भएको तिमति�ले चौथो तिदनको कार्या�लर्य समर्य तिभ�र् प�ुली सडक तिस्थ� एभरेष्ट बैंकमा रा�स्� ति*र्ष�क

न.ं १४२२९, कार्या�लर्यल कोड न.ं ३२५-०१३-५०१ :ा�ा न.ं ००१००१०६२००००० मा रु.१०००/- �म्मा गरेको स9कल बैंक भौचर आतिथ�क पर्*ासन
*ा:ामा बझुार्इ�इ :तिरद गन� सतिकने छ | अतिन्�म तिदन ति�दा परेमा त्र्यसको भोतिलपल्ट कार्या�लर्य :लुपेतिछ कार्या�लर्य समर्य तिभ�र् :तिरद गन� सतिकनेछ | 

2. बोलप�र् फाराम सचूना दोसर्ो पटक टासँ/ पर्काति*� भएको तिमति�ल ेपाचौ ँतिदन तिदनको १२.०० ब�े सम्म द�ा� गन� सतिकने छ | पाँचौ ँतिदन ति�दा परेमा कार्या�लर्य
:लुकेो तिदनको १२.०० ब�े तिभ�र् द�ा� गराई स9न ुपन6 छ | बोलप�र् फाराम तिसलबन्दी गरी :ामको बातिहर बोलप�र्दा�ाको नाम, ठेगाना :लुाई ''पर्य�टन
वि�भागको परुाना वि�न्सी मालसामान (फविन�चर) विललाम सम्बन्धी बोलपतर्, २०७७" उल्ल:े भएको हुनपुन6छ | 

3. दाति:ला हुन आएका बोलप�र्हरु र्यो सचूना टाँस/पर्काति*� भएको तिमति�ले पाचौ ँतिदन तिदनको २.०० ब�े ति�भागमा उपतिस्थ� बोलप�र्सगं सम्बतिन्ध� व्र्यति9�,
फम�,  ससं्था �ा कम्पनी �था तिन�का पर्ति�तिनतिधहरुको रोह�रमा :ोतिलनेछ  |  �र व्र्यति9� �ा फम�,  ससं्था �ा कम्पनीको पर्ति�तिनतिध उपतिस्थ� नभएमा पतिन
बोलप�र् :ोल्न बाधा पन6 छैन | उ9� बोलप�र् :ोल्ने तिदन ति�दा परेमा सो को भोतिल पल्ट तिदनको २:०० ब�े पर्य�टन ति�भागमा :ोतिलनेछ । 

4. बोलप�र्  साथ  बोलप�र्दा�ाले  बोल  अङ्गको  १०  (द*)  पर्ति�*�ले  हुन  आउने  बराबरको  बैंक  �मान�  �ा  �ाल�ुाटार  तिस्थ�  नेपाल  राष्ट्र  बैंकमा
को.ल.ेतिन.का. काठमान्डौकँो (कार्या�लर्य कोड नं.२७-३२५-१९) :ा�ा न.ं१२०१२००००१००२५२४, मा धरौटी रकम �म्मा गरी सोको स9कलै बैंक भौचर
सलंग्न हुन ुपन6छ | 

5. बोलप�र् गन6 इच्छुक रति�ष्टड� फम�, ससं्था �ा कम्पनीले मलू्र्य अतिभ�तृिN कर र आर्यकर द�ा� पर्माणप�र्को पर्मातिण� पर्ति�तिलतिप, आ.�. २०७६|७७ सम्मको
करच9ु�ा प�र्को पर्मातिण� पर्ति�तिलतिप र इच्छुक व्र्यति9�ले नेपाली नागतिरक�ा र पान पर्माणप�र्को पर्मातिण� पर्ति�तिलतिप बोलप�र् फारमसाथ सलंग्न राखु्न
पन6छ | 

6. तिसल�न्दी बोलप�र् स्�ीकृ� �ा अस्�ीकृ� गन6 सम्पणू� अतिधकार र्यस ति�भागमा तिनतिह� रहने छ | 
7. मातिथ उल्लतेि:� *��हरु बाहेक अन्र्य कुराहरु पर्चतिल� काननु अनसुार हुनेछ | 
8. मालसामानको कुल न्र्यनु�म मलू्र्य रु. ८०,५२९।२९ (असी ह�ार पाँच सर्य उनातिन्�स रुपैर्या उनातिन्�स पैसा मा�र्) कार्यम भएकोले सो रकम देति: मातिथ

मा�र् कबोल अकं लखे्न सतिकने छ | बोलप�र् स्�ीकृ� भएको बोलप�र्दा�ा आफुले कबोल गरेको रकममा तिनर्यमानसुार लाग्ने मलू्र्य अतिभ�तृिN कर १३% समे�
थप गरी �म्मा हुन आउने रकम दाति:ला गनु�पन6छ | 

9. र्यस सम्बतिन्ध थप �ानकारी आ�श्र्यक परेमा �ा उल्लतेि:� सामानहरु हेन ु� परेमा कार्या�लर्य :लुकेो समर्य तिभ�र् ति�भागको ति�न्सी *ा:ामा सम्पक�  राख्न सतिकनेछ
| 

10. सा���तिनक :तिरद ऐन, २०६३, सा���तिनक :तिरद तिनर्यमा�ली, २०६४, आतिथ�क कार्य�ति�तिध �था ति�तिSर्य उSरदातिर्यत्� ऐन, २०७६ �था  तिनर्यमा�ली, २०७७
बमोति�म तिर� नपगुी आएको ,तिसल�न्दी बोलप�र् उपर कुनै कार�ाही गतिरने छैन | 

11. र्यो सचूना पर्य�टन ति�भागको �ेभसाइट www.tourismdepartment.gov.np मा समे� हेन� सतिकनेछ | 
   पर्य�टन ति�भाग

  सम्पक�  नम्�र: ०१-४२४७०३७
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