
नपेाल सरकार 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषद्को कायाालय 

राजस्व ऄनसुन्त्धान न्त्वभाग 
हररहरभवन, लन्त्लतपरु 

न्त्वन्त्भन्न मसलन्त्द तथा कायाालय सामानहरुको अपूर्तत सम्बन्त्धी बोलपर अह्वानको 

सूचना  
सचूना नं १२०७/८७९/ 

 प्रथम पटक प्रकान्त्ित न्त्मन्त्त २०७८/०५/२८   
 

यस न्त्वभागलाइ चालु अ. व. २०७८।०७९ का लान्त्ग  अवश्यक पने न्त्वन्त्भन्न 

मसलन्त्द तथा कायाालय सामानहरु सप्लाइ गना आच्छुक र आजाजत प्राप्त 

फमा/कम्पनीले दहेाय बमोन्त्जमको िताहरुको ऄन्त्धनमा रही ररतपूवाकको बोलपर 

पेि गनुाहुन यो सूचना प्रकान्त्ित गररएको छ । 

दहेाय 

1. बोलपर फाराम यो सूचना प्रथम पटक प्रकान्त्ित भएको न्त्मन्त्तले ३० औं 

ददनको कायाालय समयसम्ममा फमा/संस्था/कम्पनीको न्त्लन्त्ित न्त्नवेदन (फमा 

दताा, भ्याट/प्यान दताा र अ .व .२०७ ६/७७ को करचुक्ता प्रमाणपर संलग्न 

गरी  )पेि गरी यस न्त्वभागबाट तपन्त्सल बमोन्त्जमको दस्तुर बुझाइ िररद गना 

सदकने छ ।  

बोलपर ठेक्का 

नं. 

न्त्ववरण बोलपर 

फाराम 

दस्तुर रु. 

बोलपर 

जमानत 

रकम रु. 

बोलपर 

दान्त्िला 

गने माध्यम 

सूचना नं 

१ /२०७८/७९  
 

न्त्वन्त्भन्न मसलन्त्द 

तथा कायाालय 

सामानहरूको 

अपूर्तत 

रु. 

३,०००।– 

९०,०००।– न्त्सलबन्त्दी 

दताा । 

2. बोलपर जमानत वापत बोलपरदाताले रु  .९० ,०००। - (नबबे  हजार रुपैयााँ 

मार  )रकम बराबरको यस न्त्वभागको नाममा जारी भएको न्त्बडबिड वा यस 

न्त्वभागको नेपाल बैंक न्त्लन्त्मटेड, गावहाल, लन्त्लतपुरमा रहकेो धरौटी िाता 



नं. ०१८०१०००००२००३०००००१ र कायाालय कोड नं .

३०१०५३४०१ मम ममम ममममम ममममम मममममम मममम 

मममम मममममम मममम मममममम म ममममममममम 
मममम ममममममम मममममम ममममम मममममम 

मममममम १२० ममम मममममम ममममम मममम )भ्यान्त्लन्त्डटी 

न्त्पररयड  )भएको हुनुपनेछ । बोलपरको मान्त्य ऄवन्त्ध मम )नबबे  )ददन हुनेछ 

। 

3. बोलपर फाराम न्त्सलबन्त्दी गरी प्रथम पटक सूचना प्रकान्त्ित भएको न्त्मन्त्तले 

३१ औं ददन ददनको १२ .०० ममम ममममम मम ममममममम 

ममममम मममम ममममममममममम म  

4. दताा हुन अएका बोलपर फारामहरु प्रथम पटक यो सूचना प्रकान्त्ित भएको 

न्त्मन्त्तले ३१ औं ददन ददनको २ .०० ममम ममममममम ममममममम 

मममम/कम्पनी र ऄन्त्य प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको रोहवरमा िोन्त्लनेछ । तर 

कम्पनी /फमाको प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु ईपन्त्स्थत नभएमा पन्त्न बोलपर िोोन बाधा 

पने छैन । बोलपर िोोन सहभागी हुन चाहने फमा/कम्पनीका प्रन्त्तन्त्नन्त्धलाइ 

अन्त्धकाररक पर सन्त्हत अननो पन्त्हचान िुोने पररचयपर ऄन्त्नवाया रूपमा 

न्त्लइ अईनुहुन ऄनुरोध गररएक ोो छ । ऄन्त्यथा बोलपर िोोने स्थानमा 

प्रवेि ददआने छैन । बोलपर फाराम िररद गने र दताा गने ऄन्त्न्त्तम ददन एवम् 

बोलपर िोोने ददन सावाजन्त्नक न्त्वदा पना गएमा ती कायाहरु भोन्त्लपोट 

कायाालय िुलेको ददन सोही समयमा गररनेछ ।   

5. बोलपरदाताको कानुनी ग्राह्यताको अधार तथा त्यस्तो अधार प्रमान्त्णत गना 

बोलपरदाताले न्त्सलबन्त्दी बोलपरसाथ देहायका कागजातहरु पेि गनुापनेछः  

 फमा /संस्था/कम्पनीदताा प्रमाणपरको प्रमान्त्णत प्रन्त्तन्त्लन्त्प  । 

 मूोयऄन्त्भवृन्त्ि कर र पानदताा प्रमाणपरको प्रमान्त्णत प्रन्त्तन्त्लन्त्प । 

 बोलपरदाताले िररद कारबाहीमा भागन्त्लन ऄयोग्य नभएको, प्रस्तान्त्वत 

िररद कारबाहीमा स्वाथा नबान्त्झएको र सम्बन्त्न्त्धत पेिा वा व्यवसाय 

सम्बन्त्धी कसुरमा अफूले सजाय नपाएको भनी न्त्लन्त्ित रुपमा गरेको 

घोषणाको सक्कल प्रन्त्त । 



 अ .व.२०७ ४ /७५  - ०७६/७७  सम्मको करचुक्ताको प्रमाणीत प्रन्त्तन्त्लपी । 

 फमा /कम्पनीले अन्त्धकाररक रूपमा प् रन्त्तन्त्नन्त्ध न्त्नयुक्त गरेको सक्कलै पर ।  

6. बोलपर फाराम बुझाईाँ दा न्त्सलवन्त्दी गरी िामको बान्त्हर राजस्व ऄनुसन्त्धान 

न्त्वभागको “न्त्वन्त्भन्न मसलन्त्द तथा कायाालय सामानहरु अपू र्तत गने सम्बन्त्धी 

बोलपर २०७८  ”भनी स्पससंग ईोलेि गनुा पनेछ ।  

7. बोलपरदाताले ईोलेि गनुापने न्त्ववरणहरु पूणा रुपमा ईोलेि नगरेको, 

बोलपर फाराम र यसै सूचनाको बुाँदा नं  .५ मम मममममम 

मममममममममम मममममम ममममममममम 

मममममममममम मममममम मममममम म ममममममममम 

मममम मम , २०६३ तथा न्त्नयमावली, २०६४ बमोन्त्जम रीत नपुगी 

अएको बोलपरहरु ईपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

8. बोलपर स्वीकृत गने वा नगने वा अंन्त्िक रुपमा स्वीकृत गने सम्पूणा 

ऄन्त्धकार यस न्त्वभागमा न्त्नन्त्हत रहने छ ।  

9. मान्त्थ ईोलेन्त्ित सताहरु बाहके ऄन्त्य कुराहरु बोलपर फाराम एवं प्रचन्त्लत 

कानुन ऄनुसार हुनेछ ।  

10. यस सम्बन्त्धी थप कुराको जानकारी अवश्यक परेमा कायाालय िुलेको 

समयन्त्भर न्त्वभागको वेवासाइट www.dri.gov.np मा वा यस न्त्वभागमा सम्पका  

राख्न सदकनेछ । 

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


 


