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(काठभाण्डौँ फाट साउदी अये टवमाको जेद्दा/भक्का भददना जाने य भददनाफाट काठभाण्डौँसम्भ आउने

हजमात्रीहरुको

राबि हवाइि टटकट आऩूबति सम्फन्त्धी टवद्युतीम फोरऩत्र आब्हानको सूिना)
ठे क्का नॊ. NCB/075/07६/०१

;"rgf k|sflzt ldltMM @)&%.!!.!@

मस सचिवारमराइि आ.व. 2075।76 (सन् 2019) भा साउदी अयफको भक्का भददनाभा हज िनि जाने 12101710 सम्भ सॊ ख्माका हज मात्रीहरुराइि हजमात्राका राबि आवश्मक ऩने काठभाण्डौँ जेद्दा तथा भददनासरयप दे चि
काठभाण्डौँसम्भ दुइितपी हवाइि टटकटको आऩूबति िनि टवद्युतीम वोरऩत्रको भाध्मभद्वाया िरयद िनुऩ
ि ने बएकोरे मो
सूिना प्रकाचित िरयएको छ ।वामुसेवा कम्ऩनीहरु तथा वामु सेवा कम्ऩनीको आबधकारयक प्रबतबनबध वा ट्राबर
एजेन्त्सीहरुरे मो सूिना तथा फोरऩत्र पायाभभा उचलरचित िति एवॊ रयत ऩुया ियी E-bidding भापित भात्र साविजबनक
िरयद अनुिभनको कामािरमको वेबसाइट https://bolpatra.gov.np/egp/ फाट download िरय बभबत 2075।12।1२
ितेसम्भ ददनको १२.00 फजे बबत्र https://bolpatra.gov.np/egp/ भा upload ियी ऩेि िनि आह्वान िरयन्त्छ ।
ितिहरु
१. फोरऩत्र पायाभ फाऩतको यकभ नेऩार हज सबभबतको सचिवारम,फफयभहर काठभाण्डौँको याटिम वाचणज्म
फैंक बसॊ हदयवायभा यहे को टह.नॊ. ११३००००३९६०१ भा रु. 10,000।(दि हजाय भात्र) टपताि नहुने
ियी जम्भा िये को सक्करै बौिय स्क्मान ियी नटवकृत पभि, सॊ स्कथा वा कम्ऩनीदताि प्रभाणऩत्र, आमकय,
भूलमअबबवृटि कय दताि प्रभाणऩत्र तथा आ.व. 2074-75 को कय ि ुक्ता प्रभाणऩत्रको प्रभाचणत
प्रबतबरटऩहरु १-१ प्रबत फोरऩत्र पायभ साथ upload िनुऩ
ि नेछ ।
२. फोरऩत्रभा ऩनि आएका फोरऩत्रहरु ३१ औ ँ ददनको 2.00 फजे मस सबभबतको सचिवारमभा उऩचस्कथत
प्रबतबनबधहरुको योहवयभा िोबरने छ।प्रबतबनबधहरु तोटकएको सभमभा उऩचस्कथबत नबएभा ऩबन फोरऩत्र
िोलन फाधा ऩये को भाबनने छै न ।
३. फोरऩत्र दाचिरा िने अचन्त्तभ ददन य फोरऩत्र िोलने ददन साविजबनक टवदा ऩये भा रित्तै बोबरऩलट
कामािरम िुरेको सोही सभमसम्भ फोरऩत्र दाचिरा िने य फोरऩत्र िोलने सभम कामभ हुनेछ ।
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४. फोरऩत्र पायाभ ऩेि िदाि १२०० जनाको राबि कुर कवोर अॊ कको ३ प्रबतितरे हुन आउने धयौटी
यकभ मस सचिवारमको नाभभा यहे को याटिम वाचणज्म वैँ क बसॊ हदयफाय िािाभा यहे को िाता नॊ
113000039601 भा जम्भा ियी सोको सक्करै बौिय वा भान्त्मता प्राप्त वाचणज्म वैँ कफाट मस
सबभबतको नाभभा जायी बएको १२० ददन म्माद बएको बफडवण्ड ऩेि िनुऩ
ि नेछ । साथै हजमात्रुहरुको
बसट सॊ ख्मा वृटि बइि आएको िण्डभा ऩुन् ३ प्रबतितरे हुन आउने धयौटी यकभ जम्भा िनुऩ
ि नेछ ।
५. काठभाडौं जेद्दा उडान मही सन् २०१ ९ July १८ दे चि July 25 सम्भ िनुऩ
ि ने य भददना सरयपफाट
काठभाडौ सम्भका राबि
भददनासरयपफाट २८

Returning Flight, ४२ ददन बबत्रभा बभराउनु ऩनेछ ।
August दे चि

०४

Returning Flight

September सम्भको हुनऩु नेछ । फोरऩत्र ऩेि िने

एमयराइन्त्स/ट्राबलसि एजेन्त्सीहरुरे उक्त ितिहरु फभोचजभ सेवा प्रदान िने ियी हवाई टटकट उऩरब्ध
ियाउन भन्त्जुय यहेको अबधकारयक ऩत्र सभेत फोरऩत्र पायभसाथ ऩेि िनुऩ
ि नेछ ।
६. बसरफन्त्दी फोरऩत्र िरयद िनि िाहने एमयराइन्त्स/ट्राबलसि कम्ऩनीरे नेऩार नोटयी ऩचब्रक ऩरयषद् फाट
भान्त्मता प्राप्त नोटयी ऩचब्रकफाट आफ्नो सॊ स्कथा दताि तथा व्मवसाम इजाजत सम्फन्त्धी प्रभाणऩत्र, आन्त्तरयक
याजश्व कामािरमफाट प्राप्त स्कथामी रे िा नॊ . को प्रभाणऩत्र य आ.फ. २०७ ४/०७५ सम्भको कय ि ुक्ता
िये को प्रभाणऩत्रको प्रभाचणत छामाॉ प्रबत सॊ रग्न यािी फोरऩत्र पायाभ साविजबनक िरयद अनुिभनको
कामािरमको वेब साइट https://bolpatra.gov.np/egp/ फाट download िरय Upload िनुऩ
ि नेछ ।
७. ट्राबलसि एजेन्त्सीहरुरे फोरऩत्र िरयद िदाि अन्त्म कािजातका अबतरयक्त सम्फचन्त्धत एमयराइन्त्सको
इजाजतऩत्र य हवाई टटकट उऩरब्ध ियाउने अबधकारयक ऩत्र सभेत सॊ रग्न यािी ऩेि िनुऩ
ि नेछ ।
८. मस सूिनाभा उलरेि हुन छु ट बएका कुयाहरु नेऩार हज सबभबतको कामिटवबध 2072,साविजबनक िरयद
ऐन, २०६३ य साविजबनक िरयद बनमभावरी, २०६४ तथा प्रिबरत नेऩार कानून अनुसाय हुनेछ।
९. मस सूिना फभोचजभ ऩेि बएका फोरऩत्रहरु कुनै कायण जनाई वा नजनाई स्कवीकृत िने वा निने सम्ऩूण ि
अबधकाय नेऩार हज सबभबतको कामिटवबध २०७२ अनुसाय नेऩार हज सबभबतका अध्मऺका साथै
उऩसबभबतभा यहनेछ ।
१०. हज मात्रा अवबधभा भुचस्करभ सभुदामको इस्कराभ धभि अनुसाय प्रबतवचन्त्धत िाद्य तथा ऩेम ऩदाथि प्रमोिभा
नलमाउने तथा सफै प्रकायको सूिना प्रिायण िने सुटवधामुक्त फ्राइिटराइि प्राथबभकता ददइनेछ ।
११. हाजीहरुको कोटा वृटि हुने सम्बावना बएकोरे उक्त वृटि बएका हाजीहरुराइि सहज रुऩभा उडान ियाउने
काठभाण्डौँफाट फढी उडान बएको एमयराइिन्त्सराइि ग्राह्यता ददइनेछ । साथै मात्रा अवबधभा य ट्राचन्त्जटको
अवबधभा सम्ऩूण ि हाजीहरुराइि िाना य ऩानीको सुटवधा बएको हुनऩु नेछ ।
१२. फोरऩत्र िरयद कताि(एमयराइिन्त्स/ट्राबलस/टू सि एजेन्त्सी)रे राित स्कटीभेट अबनवामि रूऩभा ऩेि िनुि ऩनेछ ।
१३. हाजीहरुको रिेज हयाएको िण्डभा एमयराइिन्त्सरे ऩूण ि ऺबतऩूबति व्महोनुि ऩनेछ ।
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14. हजमात्रीहरुको कोटा वृटि बएभा हवाइि टटकट आऩूबतिको राबि छनोट िरयएको फोरऩत्रदाता ऩऺरे
आपुरे फोरऩत्रभा कफोर िये को हवाइि बाडादयभा टटकट उऩरब्ध ियाउनु ऩनेछ ।
15.टवद्युबतम फोरऩत्र(E-bidding) सम्फन्त्धी जानकायी
क) E-bidding भा बािबरने फोरऩत्र दाताहरुरे साविजबनक िरयद अनुिभनको कामािरमको वेब साइिट
https://bolpatra.gov.np/egp/ फाट सुिना य फोरऩत्र सम्फन्त्धी कािजात

download िरय प्राप्त िनि सटकनेछ ।

सोही सुिना य फोरऩत्र सम्फन्त्धी कािजात प्रटिमा य ितिहरुको ऩरयबधभा यटह फोरऩत्र ऩेि िनुऩ
ि नेछ ।
ि) E-bidding भा फोरऩत्र साथ ऩेि िनुऩ
ि ने कािजातहरु फोरऩत्रभा उलरे ि िरयए अनुरुऩ साविजबनक िरयद
अनुिभनको कामािरमको वेब साइिट https://bolpatra.gov.np/egp/ भा scanned copy upload िनुऩ
ि नेछ ।
ि) e-submission िने फोरऩत्रदाताहरुरे बभबत 2075।12।1२ िते ददनको 12.00 फजे बबत्र अऩरोड
िरयस्नु ऩनेछ । upload बएका फोरऩत्रहरु सोही ददनको 2.00 फजे टवद्युबतम रुऩभा िोबरने छ । फोरऩत्र
िोलने सभमभा टवद्युबतम रुऩभा ऩेि िरयएका कािजातऩत्रहरुको सक्करप्रबत

(hardcopy) ऩेि निने

फोरऩत्रदाताहरुको फोरऩत्र भान्त्म हुने छै न ।
16. फोरऩत्र पायाभभा केयभेट बएको ठाउॉभा सटहछाऩ नबएको, सफै आइटभहरुको दयये ट नबये को, कूर
यकभ अॊक य अऺयभा नरेचिएको, फोरऩत्रको सूिना य फोरऩत्र सम्फन्त्धी कािजातभा उचलरचित सफै रयत
नऩुिेको, धयौटी यकभ नबएको वा ऩुया नबएको य िति याचि ऩेि िरयएको फोरऩत्र भान्त्म हुने छै न ।
17.मस सम्फन्त्धभा थऩ कुया फुझ्नुऩये भा मस सबभबतको सचिवारम वा सचिवारमको पोन नॊ. ०१-४२२३८८५
तथा 014-223919 भा सम्ऩकि ियी फुझ्न सटकने छ ।
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