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परुान सामानह
  �ललाम सवि�ध बोलप�  आ�वानको सचूना 
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मा!यवाट #ललामा $व%L गनु� पन' भएकाले यो सचूना +थम पटक +का#शत भएको #म�तले १५ /दन स1म वोलप  

ख�रद गर� १६ औ /दन /दनको १२.०० वजे स1म दता� गराउन हुन इ:छुक ;यि=त ¸फम� वा क1पनीबाट वोलप  

आBवान ग�रएको छ । यस स1वDधमा $व�ततृ ;यहोरा वोलप  फारामा उGलेख छ र यस अ�त�र=त अDय कुरा 

वHुन परेमा वा सामान हेन� चाहेमा यस प�रयोजनाको �टोर शाखामा स1पक�  राIख वHुन सJकने छ । यस सचूनामा 

#ललाम गर�ने सामानह�को स1पणु� $ववरण यस प�रयोजनाको वेवसाइट www.event.gov.np मा हेन� सJकने छ । 

�ललाम हुने सामानको �यनुतम म)ुय 
 ७०३५५। ( अ/ेरेपी स1र2 हजार �तन सय पचप�न 
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af]nkq;DaGwL zt{x¿  

 

!= af]nkq kmf/fd o; kl/of]hgfsf] :6f]/ zfvfdf ?= #)).– -cIf?kL ltg ;o ?k}ofF dfq_ lkmtf{ gx'g] u/L a'emfPsf] /l;b 
k]z u/]kl5 e08f/ zfvfaf6 pknAw x'g]5 .  

@= o; kl/of]hgfaf6 laqmL ePsf] af]nkq kmf/fddf kl/of]hgfssf] 5fk / kl/of]hgf lgb]{zssf] b:tvt ePsf] x'g'kg]{5 
.  

#= af]nkq kmf/fd of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !^ cf}+ lbg sfof{no ;doleq vl/b ul/;Sg'kg]{5 . l;naGbL 
af]nkqkmf/fd /fli6«o b}lgs klqsfdf ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !^cf}+ lbg lbgsf] !@M)) ah]leq kl/of]hgfdf 
bflvnf ul/;Sg'kg]{5 / ;f]xL lbg lbgsf] !M)) ah] af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglwsf] /f]xj/df o; kl/of]hgfdf 
vf]lng]5 . af]nkqbftf jf lghsf] k|ltlglw pkl:yt geP klg af]nkq vf]Ng afwf kg]{ 5}g . pQm lbg labf k/]df 
sfof{no v'n]sf] lbg ;f]xL ;dodf pk/f]Qmfg';f/sf] sfo{ x'g]5 .  

$= af]nkq;fy hdfgtafkt cfkm"n] saf]n u/]sf] b//]6 cg';f/n] x'g cfpg] s'n /sdsf] !)Ü -bz k|ltzt_ /sd o; 
kl/of]hgfsf sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] g]kfn /fi6« a}+s, yfkfynLsf]] w/f}6L vftf g+= 
!@)!@))))!))@%@$   df gub hDdf u/L To;sf] ;Ssn a}+s ef}r/ jf o; kl/of]hgfsf] gfddf hf/L ePsf] 
slDtdf () lbg Dofb ePsf] -af]nkq a'emfpg] clGtd ldltaf6_ af]nkq hdfgt       -lj8 j08_ ;+nUg x'g'kg]{5 . 

%= af]nkqbftfn] :ki6 ¿kdf k|f]kfO6/, sf/f]af/ ug]{ d'Vo JolQm, sf/f]af/ ug]{ d'Vo :yn jf k;n, kmf]g cflb ;a} s'/fsf] 
hfgsf/L pknAw u/fpg'kg]{5 .  

^= af]nkq kmf/fddf saf]n /sd :ki6 c+s / cIf/df ls6fg u/L v'nfpg'kg]{5 . c+s / cIf/df km/s kg{ uPdf cIf/nfO{ 
dfGotf lbOg]5 .  

&= :jLs[t af]nkqbftfn] ;sf/]sf] ;Dk"0f{ lhG;L ;fdfgx¿  ;+emf}tf ePsf] ldltn] !% -kGw|_ lbgleq saf]n u/]sf] k"/f 
/sd a'emfO{ sfof{no k|zf;gn] b]vfPsf] 7fpFaf6 h] h:tf] cj:yfdf 5 ;f]xL cj:yfdf p7fO{ n}hfg'kg]{5 . saf]njfnfn] 
tf]lsPsf] ;doleq gp7fPdf lghsf] hdfgt jfkt /fv]sf] w/f}6L /sd hkmt u/L bf];|f] a9L jfnfnfO{ lghn] ;sf/ 
u/]sf] k"/f /sd hDdf ug{ nufO{ lnnfdsf ;fdfgx? lbg ;lsg]5 . 

*= b'O{ jf b'O{ eGbf a9L af]nkqbftfx?n] ;+o'Qm ?kdf af]nkq btf{ u/]df cfk;L ;fem]bf/Lsf] ;+emf}tf kq -Joint Venture_ 
sf] sfuhft clgjfo{ ?kdf k]z ug'{ kg]{5 . cGoyf To:tf af]nkqnfO{ dfGotf lbOg] 5}g .  

(= lnnfd ul/g] dfn;fdfgsf] Go"gtd d"No ?=&)#%%.- -;Tt/L xhf/ ltg ;o krkGg ?k}ofF k};f  dfq_ sfod ul/Psf] 
5 . af]nkqbftfn] o;} /sdnfO{ Go"gtd dfgL af]n saf]n ug'{kg]{5 .  

!)= sfof{nonfO{ cfly{s bfloTj kg]{u/L s'g} klg zt{x¿ dfGo x'g] 5}g .  

!!= lgodfg';f/ nfUg] ;Dk"0f{ s/x¿ af]nkqbftf cfkm}+n] Joxf]g'{kg]{5 .  

!@= s'g} klg sf/0f hgfO{ jf ghgfO{ af]nkq :jLs[t ug]{ jf gug]{ ;Dk"0f{ clwsf/ o; kl/of]hgfdf ;'/lIft /xg]5 .  

!#= o;df 5'6 ePsf s'/fx¿ cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL @)^$ tyf k|rlnt P]g lgodfg';f/ x'g]5 . 
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