
नेपाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कार्ाालर् 
राजस्व अनुसन्त्धान न्त्वभाग 

हररहरभवन, लन्त्लतपुर 

न्त्वन्त्भन्त्न मसलन्त्द तथा कार्ाालर् सामानहरुको आपून्त्ता सम्बन्त्धी बोलपर आह्वानको सूचना  
सूचना नं १/२०७८/७९ 

 प्रथम पटक प्रकान्त्ित न्त्मन्त्त २०७८/०५/२८    

 

यस विभागलाई चाल ुआ. ि. २०७८।०७९ का लावग  आिश्यक पर्ने विवभन्र्न मसलन्द तथा कायाालय सामार्नहरु सप्लाई 

गर्ना इच्छुक र इजाजत प्राप्त फमा/कम्पर्नीले दहेाय बमोवजमको शताहरुको अविर्नमा रही ररतपिूाकको बोलपत्र पेश गर्नुाहुर्न 

यो सचूर्ना प्रकावशत गररएको छ । 
देहार् 
1. बोलपत्र फाराम यो सचूर्ना प्रथम पटक प्रकावशत भएको वमवतले ३० औ ं वदर्नको कायाालय समयसम्ममा 

फमा/संस्था/कम्पर्नीको वलवित वर्निेदर्न (फमा दताा, भ्याट/प्यार्न दताा र आ.ि. २०७६/७७ को करचकु्ता 

प्रमाणपत्र संलग्र्न गरी) पेश गरी यस विभागबाट तपवसल बमोवजमको दस्तरु बझुाई िररद गर्ना सवकर्ने छ ।  

बोलपत्र ठेक्का र्नं. वििरण बोलपत्र फाराम 

दस्तरु रु. 

बोलपत्र जमार्नत 

रकम रु. 

बोलपत्र दाविला 

गर्ने माध्यम 

सूचना नं 

१/२०७८/७९ 
 

विवभन्र्न मसलन्द तथा 

कायाालय सामार्नहरूको 

आपवूता 

रु. ३,०००।– ९०,०००।– वसलबन्दी दताा । 

2. बोलपत्र जमार्नत िापत बोलपत्रदाताले रु. ९०,०००।- (र्नब्बे हजार रुपैयााँ मात्र) रकम बराबरको यस विभागको 

र्नाममा जारी भएको वबडबण्ड िा यस विभागको र्नेपाल बैंक वलवमटेड, गािहाल, लवलतपुरमा रहकेो िरौटी 

िाता र्नं. ०१८०१०००००२००३०००००१ र कायाालय कोड र्नं. ३०१०५३४०१ मा रकम जम्मा गरेको 

सक्कलै बैंक भौचर संलग्र्न हुर्नु पर्नेछ । विडिण्डको हकमा बोलपत्र दाविला गर्ने अवन्तम वमवतले १२० वदर्न 

सम्मको मान्य अिवि (भ्यावलवडटी वपररयड) भएको हुर्नपुर्नेछ । बोलपत्रको मान्य अिवि ९० (र्नब्बे) वदर्न हुर्नेछ 

। 
3. बोलपत्र फाराम वसलबन्दी गरी प्रथम पटक सचूर्ना प्रकावशत भएको वमवतले ३१ औ ंवदर्न वदर्नको १२.०० बजे 

वभत्र यस विभागमा दताा गराई सक्र्नपुर्नेछ ।  

4. दताा हुर्न आएका बोलपत्र फारामहरु प्रथम पटक यो सचूर्ना प्रकावशत भएको वमवतले ३१ औ ंवदर्न वदर्नको २.०० 

बजे विभागमा उपवस्थत फमा/कम्पर्नी र अन्य प्रवतवर्नविहरुको रोहिरमा िोवलर्नेछ । तर कम्पर्नी/फमाको 

प्रवतवर्नविहरु उपवस्थत र्नभएमा पवर्न बोलपत्र िोल्र्न बािा पर्ने छैर्न । बोलपत्र िोल्र्न सहभागी हुर्न चाहर्ने 

फमा/कम्पर्नीका प्रवतवर्नविलाई आविकाररक पत्र सवहत आफ्र्नो पवहचार्न िलु्र्ने पररचयपत्र अवर्निाया रूपमा वलई 



आउर्नहुुर्न अर्नरुोि गररएको छ । अन्यथा बोलपत्र िोल्र्ने स्थार्नमा प्रिेश वदइर्ने छैर्न । बोलपत्र फाराम िररद गर्ने 

र दताा गर्ने अवन्तम वदर्न एिम ्बोलपत्र िोल्र्ने वदर्न सािाजवर्नक विदा पर्ना गएमा ती कायाहरु भोवलपल्ट कायाालय 

िलेुको वदर्न सोही समयमा गररर्नेछ ।   

5. बोलपत्रदाताको कार्नरु्नी ग्राह्यताको आिार तथा त्यस्तो आिार प्रमावणत गर्ना बोलपत्रदाताले वसलबन्दी 

बोलपत्रसाथ दहेायका कागजातहरु पेश गर्नुापर्नेछः  

✓ फमा/संस्था/कम्पर्नीदताा प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप । 

✓ मलू्यअवभिवृि कर र पार्नदताा प्रमाणपत्रको प्रमावणत प्रवतवलवप । 

✓ बोलपत्रदाताले िररद कारबाहीमा भागवलर्न अयोग्य र्नभएको, प्रस्तावित िररद कारबाहीमा स्िाथा 

र्नबावझएको र सम्बवन्ित पेशा िा व्यिसाय सम्बन्िी कसरुमा आफूले सजाय र्नपाएको भर्नी वलवित रुपमा 

गरेको घोषणाको सक्कल प्रवत । 

✓ आ.ि.२०७४/७५ - ०७६/७७  सम्मको करचकु्ताको प्रमाणीत प्रवतवलपी । 

✓ फमा/कम्पर्नीले आविकाररक रूपमा प्रवतवर्नवि वर्नयकु्त गरेको सक्कलै पत्र ।  
6. बोलपत्र फाराम बझुाउाँदा वसलिन्दी गरी िामको बावहर राजस्ि अर्नसुन्िार्न विभागको “विवभन्र्न मसलन्द तथा 

कायाालय सामार्नहरु आपवूता गर्ने सम्बन्िी बोलपत्र २०७८” भर्नी स्पष्टसंग उल्लेि गर्नुा पर्नेछ ।  

7. बोलपत्रदाताले उल्लेि गर्नुापर्ने वििरणहरु पणूा रुपमा उल्लेि र्नगरेको, बोलपत्र फाराम र यसै सचूर्नाको बुाँदा र्नं. 

५ मा उल्लेि गर्नुापर्ने भवर्नएका काजगातहरु बोलपत्रसाथ समािेश र्नगरेको र सािाजवर्नक िररद ऐर्न, २०६३ 

तथा वर्नयमािली, २०६४ बमोवजम रीत र्नपगुी आएको बोलपत्रहरु उपर कुर्नै कारिाही गररर्ने छैर्न । 

8. बोलपत्र स्िीकृत गर्ने िा र्नगर्ने िा आंवशक रुपमा स्िीकृत गर्ने सम्पणूा अविकार यस विभागमा वर्नवहत रहर्ने छ ।  

9. मावथ उल्लेवित सताहरु बाहके अन्य कुराहरु बोलपत्र फाराम एिं प्रचवलत कार्नरु्न अर्नसुार हुर्नेछ ।  

10. यस सम्बन्िी थप कुराको जार्नकारी आिश्यक परेमा कायाालय िलेुको समयवभत्र विभागको िेिासाईट 

www.dri.gov.np मा िा यस विभागमा सम्पका  राख्र्न सवकर्नेछ । 

http://www.dri.gov.np/


 


