
आन्तरिक आय संकलन ठेक्का आव्हानको सूचना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमतत २०७५।०८।०५)

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ को २ घ, ५९,६० ,६२ र दमक नगरपाशलकाको आर्थिक ऐन अनुसार यस नगरपाशलकाले उठाउन पाउने आ. व. 
०७५/०७६ २०७६।७७ र २०७७।७८ को देहायको आन्तररक आय नेपाल सरकारको प्रचशलत कानून बमोजिम ठेक्कबाट बन्दोबस्त गनि तनर्िय भएकाले इच्छुक 
व्यजक्त, फमि वा संस्थाले तपशसलमा उल्लेखित दस्तुर ततरी तोककएको अवर्ि शभत्र तनयमानुसारको शिलबन्दी दरभाउपत्र पिे गनि आव्हान गररन्छ । 

 

क्र.स. ठेक्का नं. बबवरर् न्यूनतम ठेक्का 
अंक भ्याट 
बाहेक 

िमानत शसलबन्दी 
दरभाउपत्र 
फारम 
दस्तुर 

शसलबन्दी दरभाउपत्र 
फारम िररद गने 
अजन्तम शमतत र 

स्थान 

शसलबन्दी दरभाउपत्र फारम दताि 
गने अजन्तम शमतत र स्थान 

DAMAK/JH
APABP/00
2/074/075 

ववज्ञापन
कर १५०००००।- ५% ।-

 सूचना प्रकािन 
भएको शमततले १५ 
ददन सम्म

फारम िररद गने अजन्तम 
शमततको भोलीपल्ट ददउँसो १२ 
बिे सम्म

शततहरु 

१) ईच्छुक दरभाउपत्रदाताले नागररकताको प्रमार् पत्र, भ्याटमा दताि भएको प्रमार् पत्र र गत आ. ब. २०७४/०७५ को कर चुक्ता प्रमार्–पत्र पेि गरी 
कायािलयबाट शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम िररद गनुि पनेछ। 

२) शिलबन्दी दरभाउपत्र िसको नाममा िररद गररएकोको स्वयम ् ले दताि गराउनुपदिछ । स्वयम ् दाखिला गनि नसक्न े शिलबन्दी दरभाउपत्र दाताले 
ररतपुविकको अजततयारीनामा ददई प्रतततनर्ि पठाउन ुपनेछ । पनि आएका शिलबन्दी दरभाउपत्रहरु शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा तनिहरुको प्रतततनर्ि र 
तोककएका कायािलयका प्रतततनर्िहरुको रोहवरमा िोशलनेछ । शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता वा तनिहरुको प्रतततनर्ि उपजस्थत नभएमा पतन शिलबन्दी 
दरभाउपत्र िोल्न वािा पनछैेन । आवश्यक सतंयामा ररतपुविक दरभाउपत्र प्राप्तहुन नआएमा नगरपालीकाको तनर्िय बमोजिम हुनेछ । 

३) शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा कबोल अंक अक्षरमा स्पष्ट बुखिने गरी भनुि पनेछ । अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरलाई मान्यता ददईनेछ । केरमेट 
भएको ठाउंमा शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले स्पष्ट सही छाप गरेको हुनुपनेछ  

४) शिलबन्दी दरभाउपत्रमा उल्लेखित कवोल अकंको ५ प्रततितले हुन े रकम यस कायािलयको रा. वा. वैंक दमक जस्थत िरौटी िाता दह. न.ं 
२१४०३०३००७१०२ मा िम्मा गरेको सक्कलै वैंक भौचर वा नेपाल राष्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त बाखर्ज्य बैंकले यस कायािलयको नाममा िारी गरेको 
बोलपत्र दाखिला अजन्तम शमततबाट ९० ( नब्ब े) ददन म्याद भएको ववडवण्ड शिलबन्दी दरभाउपत्र साथ दाखिला गनुि पनेछ । 

५) नगरपाशलकालाई रकम वुिाउनु पने वाँकी वक्यौता भएका व्यजक्त वा फमिहरुले त्यस्तो बांकी रकम नबुिाएसम्म तनिले शिलबन्दी दरभाउपत्र िररद 
गनि पाउने छैन । 

६) शिलबन्दी दरभाउपत्र दाताले िामको बादहर नाम र ठेगाना स्पष्टसगं उल्लेि गरी बोलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र पिे गनुि पनेछ । 

७) शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराम िररद गने र दाखिला गने अजन्तम ददन ववदा पनि गएमा उक्त कायि सोको क्रमिः भोशलपल्ट हुनेछ । 

८) िति रािी पेि गरेको, ररत नपुगेको र म्याद नाघी आएका शिलबन्दी दरभाउपत्र मार्थ कारवाही हुन ेछैन । 

९) मार्थ उल्लेखित आन्तररक आयको ठेक्का स्वीकृत भएपश्चात सम्िौताका बित सम्बजन्ित ठेकेदारले नेपाल सरकारले तोके अनुसार मूल्य अशभवद्र्ि 
कर (VAT) आफुले कबोल गरेको अंकमा थप गरी हुन आउन ेरकम एकमुष्ठ रुपमा यस कायािलयमा बुिाउनु पनछे । साथै ककस्तामा रकम बुिाउन े
गरी ठेक्का सम्िौता गदाि सोही अनुसार ककस्तामा भ्याट रकम समावेि गरी बुिाउनु पनेछ । ठेक्का अबबि २०७६ पुष १ गत े देखि २०७८ मंशसर 
मसान्त सम्मको लार्ग हुनेछ । 

१०) ठेक्का सम्वन्िमा कुन ै ककशसमको समस्या श्रिृना भएमा वा कायािलय र ठेकेदार ववच कुनै असमिदारीको पररजस्थतत उत्पन्न भएमा दमक 
नगरपाशलकाको तनर्िय अजन्तम हुनेछ र सो तनर्िय मान्नु ठेकेदारको कतिव्य हुनेछ । 

११) ठेक्काको स्वीकृत रकम एकमुष्ठ बुिाएमा स्वीकृत अंकमा बढीमा १० प्रततित छुट ददन सककनेछ ।  

१२) मार्थ उल्लेखित ितिहरु बाहेक अन्यका हकमा प्रचशलत नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ र ठेक्काका अन्य ितिहरु स्थानीय सरकार सचंालन ऐन २०७४ 
तथा दमक नगरपाशलकाको कर तथा गैरकर रािश्व लगाउन ेर उठाउने सम्बजन्ि व्यवस्था गनि बनेको ऐन २०७५, नेपाल सरकारको प्रचशलत कानून तथा 
दमक नगरपाशलकाको तनर्ियानुसार सम्िौताका बितमा तनिािररत हुनेछन ् । ठेक्का सम्बन्िी अन्य िति तथा ववस्ततृ वववरर् यस कायािलयबाट 
उपलब्ि गराईने शिलबन्दी दरभाउपत्र फाराममा उल्लेि गररएको छ । शिलबन्दी दरभाउपत्रदाताले उक्त सबै ितिहरु पुरा गनुि पनछे । 

१३) यस सम्बन्िमा थप कुराहरु बुझ्न आवश्यक परेमा कायािलय समय शभत्र यस कायािलयमा सम्पकि  रािी 
बुझ्न सककनेछ । 

प्रमुि प्रिासककय अर्िकृत 

दमक नगरपाशलका 
नगर कायिपाशलकाको कायािलय, दमक-िापा 

 


