ने पाल नागरिक उड्डयन प्राधिकिण
धिभुवन अन्तिााधरिय धवमानस्थल नागरिक उड्डयन कायाालय
गौचिको
पु नः बोलपि आव्हानको सूचना
(सूचना प्रकाधित धमधत २०७७।११।२८)
त्रिभु वन अन्तर्रा त्ररिय त्रवमरनस्थलको आन्तरर्क टत्रमानल भवनको प्रस्थरनतर्ाको स्टे र्रइल हलमर ६.६१ वर्ामीटर्
क्षे िर्लमर Book Stall सञ्चरलन र्ना को लरत्रर् ठे क्कर बन्दोबस्त र्ने र्र्ी ने परल सर्करर्को सम्बन्धित त्रनकरयबरट
इजरजत प्ररप्त र्र्े कर इच्छु क व्यन्धि संस्थर र्मा कम्पनीहरुबरट ने परल नरर्रर्क उड्डयन प्ररत्रिकर्ण त्रवमरनस्थल
सेवर शुल्क (संशोिन सत्रहत) त्रनयमरवली २०६७ मर व्यवस्थर भए बमोत्रजम र्ोर्खरपि र्रत्ररिय दै त्रनकमर ३०
(तीस) त्रदनको म्यरद त्रदई त्रमत्रत २०७७।०९।०१ र्ते र् १५ (पन्ध्र) त्रदनको म्यरद त्रदई त्रमत्रत २०७७। ।
र्ते
बोलपि आव्हरनको सूचनर प्रकरत्रशत र्रर्एकोमर उि समयरवत्रित्रभि समे त कुनै पत्रन बोलपि प्ररप्त हुन
नआएकोले पुनः बोलपि आव्हरन र्रर्एको छ ।
त्रमत्रत २०७७।०९।०१ र्ते प्रकरत्रशत सूचनरमर उन्धिन्धखत शताहरु यथरवत करयम हुने र्र्ी बोलपि खरर्द र्ने दतरा
र्ने र् खोल्ने अवत्रि तपत्रसल बमोत्रजम थप र्रर्एको हुुँ दर सम्बन्धित सबैको जरनकरर्ीको लरत्रर् यो सूचनर
प्रकरत्रशत र्रर्एको छ ।
तपधसल
बोलपि र्रर्रम खरर्द र्ने त्रमत्रतःः - २०७७।१२।५ र्तेसम्म करयरा लय समयत्रभि ।
बोलपि र्रर्रम दतरा र्ने त्रमत्रतःः - २०७७। २।६ र्ते १२ बजे त्रभि ।
बोलपि खोल्ने त्रमत्रतःः - २०७७।१२।६ र्ते त्रदउुँ सो १४:०० बजे ।
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धिभुवन अन्तिााधरिय धवमानस्थल नागरिक उड्डयन कायाालय
गौचिको
पु नः बोलपि आव्हानको सूचना
(सूचना प्रकाधित धमधत २०७७।११।२८)
त्रिभु वन अन्तर्रा त्ररिय त्रवमरनस्थलको आन्तरर्क टत्रमानल एने क्स भवनको प्रस्थरनतर्ाको चेक इन एरर्यरको १५.५७
वर्ामीटर् क्षे िर्लमर Tea/Coffee & Confectionary Shop सञ्चरलन र्ना को लरत्रर् ठे क्कर बन्दोबस्त र्ने र्र्ी ने परल
सर्करर्को सम्बन्धित त्रनकरयबरट इजरजत प्ररप्त र्र्े कर इच्छु क व्यन्धि संस्थर र्मा कम्पनीहरुबरट ने परल नरर्रर्क
उड्डयन प्ररत्रिकर्ण त्रवमरनस्थल सेवर शुल्क (संशोिन सत्रहत) त्रनयमरवली २०६७ मर व्यवस्थर भए बमोत्रजम
र्ोर्खरपि र्रत्ररिय दै त्रनकमर ३० (तीस) त्रदनको म्यरद त्रदई त्रमत्रत २०७७।०८।१९ र्ते र् १५ (पन्ध्र) त्रदनको म्यरद
त्रदई त्रमत्रत २०७७। । र्ते बोलपि आव्हरनको सूचनर प्रकरत्रशत र्रर्एकोमर उि समयरवत्रित्रभि समे त कुनै पत्रन
बोलपि प्ररप्त हुन नआएकोले पुनः बोलपि आव्हरन र्रर्एको छ ।
त्रमत्रत २०७७।०८।१९ र्ते प्रकरत्रशत सूचनरमर उन्धिन्धखत शताहरु यथरवत करयम हुने र्र्ी बोलपि खरर्द र्ने दतरा
र्ने र् खोल्ने अवत्रि तपत्रसल बमोत्रजम थप र्रर्एको हुुँ दर सम्बन्धित सबैको जरनकरर्ीको लरत्रर् यो सूचनर
प्रकरत्रशत र्रर्एको छ ।
तपधसल
बोलपि र्रर्रम खरर्द र्ने त्रमत्रतःः - २०७७।१२।५ र्तेसम्म करयरा लय समयत्रभि ।
बोलपि र्रर्रम दतरा र्ने त्रमत्रतःः - २०७७।1२।६ र्ते १२ बजे त्रभि ।
बोलपि खोल्ने त्रमत्रतःः - २०७७।१२।६ र्ते त्रदउुँ सो १४:०० बजे ।

