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आन्तररक आर् सम्बन्धी गसलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ९ बमोशिम आ.व. २०७९।०८० का लागी र्स लालझाडी गाउँपाशलका, गाउँ कार्नपाशलकाको कार्ानलर्को 

क्षेत्राशिकार शभत्र पने शवशभन्न कर, िुल्क दस्तुर संकलन गने कार्नको ठेक्का बन्दोबस्त गनुन पने भएको ह दँा दहेार्मा उशल्लशखत िीर्नकमा आन्तररक आर् संकलनको 

ठेक्का बोल कबोल गनन इच्छुक व्र्क्ती, कम्पनी वा फमनहरूबाट स्थार्ी लेखा नम्बर, आर्कर दतान प्रमाण पत्र, मलू्र् अशभवशृि कर दतान प्रमाण पत्र, कर चकु्ता प्रमाण 

पत्र (२०७७/०७८), उद्योग/व्र्वसार् दतान प्रमाण पत्र र कालो सचुीमा नरहकेो स्व घोर्णा पत्र संलग्न राखी तपशसल ितनहरुको अिीनमा रही छुट्टाछुटै्ट ई-टेन्डर वा 

शसलबन्दी दरभाउपत्र र्ो सचूना प्रकाशित शमशतले ठेक्का सम्बन्िी शववरणमा तोशकएको शमशत शभत्र खररद गरी अलग-अलग ई-टेण्डर/शसलबन्दी दरभाउपत्र पेि गनुन ह न 

र्ो सचूना प्रकाशित गररएको छ। थप िानकारीको लाशग र्स कार्ानलर्को रािस्व तथा आशथनक प्रिासन िाखा र पवूानिार शवकास तथा भवन शनर्मन िाखामा सम्पकन  

राख्नुह न अनुरोि छ।  

दरभाउपत्रका शतनहरु 

१. र्स कार्ानलर्मा दरभाउपत्र दस्तुर रु.१०००।०० शतरी वा नेपाल वंलादिे बैंक, चान्दवे िाखामा  रहेको ग.१.१ आन्तररक रािस्व खाता नं. ०७७०००१२४१ मा 

रकम नगद ैिम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर शलई दरभाउपत्र खररद गनन सशकनेछ ।  

२. खररद गरेको दरभाउपत्र छुट्टा छुटै्ट दरभाउपत्रको छुट्टा छुटै्ट  शिलवन्दी गरी खाममा शववरण प्रष्ट खलुाई र्स कार्ानलर्मा वा सावनिशनक खररद अनुगमन कार्ानलर्को 

एकल शबद्यशुतर् खररद प्रणाली www.bolpatra.gov.np/egp मा  दरभाउपत्र दस्तुर िम्मा गरेको भौचर र िरौटी(शबड बण्ड) लाई  शिलवन्दी दरभाउपत्र सम्बन्िी 

कागिात साथ संलग्न गरी दतान गनुन पनेछ । दतान भएका दरभाउपत्रहरु कार्ानलर् प्रशतशनशि तथा दरभाउपत्रदाता वा शनिहरुका प्रशतशनशिहरुको रोहवरमा खोशलने छ 

। दरभाउपत्रदाता वा शनिका प्रशतशनशिहरु उपस्थीत नभएपशन दरभाउपत्र खोल्ने कार्नमा वािा पने छैन ।  

३. दरभाउपत्र खररद/ दतान गने अशन्तम शदन सावनिशनक शवदा परेमा उक्त कार्नहरु क्रमिः लगत्तै कार्ानलर् खलुेको शदन ह नेछ । 

४. आर्कर लगार्त स्थानीर् कर र नेपाल सरकारलाई शतनुन बुझाउन पने सबै कर (म.ुअ.कर वाहके) सम्वन्िीत दरभाउपत्रदाताले स्वरं् व्र्होनुन पनेछ । साथै दरभाउ 

कबोल गने व्र्शक्त वा फमनले आफूले कबोल गरेको अंक, सेवा िलु्क बापत ह न आउने िम्मा रकमको शनर्मानुसार थप १३ % भ्र्ाट रकम समेत र्स कार्ानलर्मा 

बुझाउनुपनेछ । शनर्मानुसार नेपाल सरकारलाई आर्कर तथा अन्र् कर दरभाउदाताले छुटै्ट बुझाउनु पनेछ । 

५. दरभाउपत्र पेि गदान शसलबन्दी खाम बाशहर कार्ानलर्को नाम, कार्नको शववरण र दरभाउपत्रदाता फमनको नाम, ठेगाना, मोबाइल नं. र छाप लागेको ह नुपने, 

दरभाउपत्रको प्रत्रे्क पानामा शववरण स्पष्ट सँग भरी व्र्वसार्ीले प्रत्रे्क पानामा दस्तखत र सही छाप गरेको ह नु पनेछ । 

६. दरभाउपत्र सम्बन्िी शवस्ततृ िानकारी दरभाउपत्र सम्बन्िी फारममा उल्लेख गररएको ह दँा सोही पशुस्तकाबाट वा र्स कार्ानलर्को 

Website:www.laljhadimun.gov.np तथा सावनिशनक खररद अनुगमन कार्ानलर्को Website:www.bolpatra.gov.np  मा हेनन सशकनेछ वा र्स 

कार्ानलर्मा सम्पकन  राख्न सशकनेछ । म्र्ाद नाघी, रीत नपगुी वा ितनसशहत पेि ह न आएका दरभाउपत्र स्वीकार गनन र्स कार्ानलर् वाध्र् ह ने छैन । दरभाउपत्र 

स्वीकृत गन ेवा नगने सम्बन्िी सम्पणून अशिकार र्स कार्ानलर्मा सरुशक्षत रहनेछ । 

७. दरभाउपत्र स्वीकृत गने, नगन,े आंशिक स्वीकृत गने वा रद्द गने सबै अशिकार र्स कार्ानलर्मा सरुशक्षत रहनेछ । 
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