
   बनृ्दावन नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

लबश्रामपरु, रौतहट 

मधशे प्रदशे, नेपाि 
 

आ.व. २०७९/०८० सािको िालग आन्तररक आय ठेक्का सम्बन्धी लसिबन्दी बोिपत्र आव्हानको सचूना ! 

प्रथम पटक प्रकालशत भएको लमलत २०७९/०९/२८ 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ६४ (च), सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ र लनयमाविी २०६४ तथा बनृ्दावन नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ अनसुचूी ५ र  १३ (२) 

अनसुार बनृ्दावन नगरपालिकाकाको के्षत्रालधकार लभत्र पने लनम्न आय लशषयकहरुमा आलथयक वषय २०७९/०८० का िालग आन्तररक आय ठेक्काहरुको बन्दोबस्त गनुय पने भएकोिे यस बनृ्दावन 

नगरपालिकाको लमलत २०७९/०९/२५ गते काययपालिका बैठकको लनणययानसुार यस नगरपालिकाको तपलशि बमोलजमको सामग्रीहरुमा यस नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ मा लनधायररत 

लनकासी दर बमोलजम तपलशिमा उललिलखत ठेक्का लववरण तथा शतयहरुको अलधनमा रलह मलुय अलभबलृि (VAT) मा दताय भएको फमय, व्यलि  वा कम्पनीहरुबाट आ.व. २०७९/०८० का िालग 

नवीकरण भएको इजाजत पत्र र आ.व. २०७८/०७९ सम्मको आयकर चिु ाको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलपहरु तथा उि  फमय कायय गनय योग्य भएको स्वघोषणा (Declaration) पत्र सलहतको लिलखत 

लनवेदनको साथ तोलकएको दस्तरु माछापचु्छ्रे बै ैँक हषायहा शाखा खाता नं. ०७५००६५३९११००१३१ मा जम्मा गरेको बै ैँक भौचर (पलछ लफताय नहुने गरी) पेश गरी ररि पवूयकको गोप्य लशिबन्दी 

बोिपत्र पशे गनय सम्बलन्धत सबैको जानकारीको िालग १५ (पन्र) लदन ेसचूना प्रकालशत गररन्छ । 
 

ठेक्का नम्बर आय ठेक्काको नाम ठेक्का अवलध 
न्यनूतम कबोि अकं  

(वालषयक रु.) 
धरौटी रकम रु. 

लशिबन्दी दरभाउपत्र फारम 

खोलिन ेलमलत र समय 

 

३/२०७९/०८० 

बनृ्दावन न.पा. को आलथयक ऐन, २०७९ को 

अनुसूची ५ मा उललिलखत सामग्रीहरु 
२०८० आषाढ मसान्त सम्म 

३,५०,०००।– (तीन िाख पचास 

हजार मात्र) 

कबोि अकंको ५ 

प्रलतशत 

२०७९/१०/१३ गते लदनको 

१:०० बज े

 

४/२०७९/०८० 

बनृ्दावन न.पा. को आलथयक ऐन, २०७९ को 

अनसुूची १३ लस.नं. २ मा उललिलखत 

सामग्रीहरु 

२०८० आषाढ मसान्त सम्म 
१५,००,०००।– (पन्र िाख 

मात्र) 

कबोि अकंको ५ 

प्रलतशत 

२०७९/१०/१३ गते लदनको 

२:०० बज े

 

     

       शतयहरुुः- 

१. लसिबन्दी दरभाउपत्र फारम रु. १०००।– (अक्षरेपी एक हजार मात्र ।) दस्तरु बझुाई यस कायायियबाट प्राप्त हुने छ । लशिबन्दी दरभाउपत्र यो सूचना प्रथम पटक प्रकालशत भएको 

लमलतिे १५ पन्रौ ैँ लदन कायायिय समय लभत्र पेश गनय सलकनेछ ।  

२. लशिबन्दी दरभाउपत्र फारम दताय गने अलन्तम लदन वा लशिबन्दी दरभाउपत्र खोलिने अलन्तम लदन सावयजलनक लवदा पनय गएमा त्यसको भोलिपलट दताय हुने तथा खोलिनेछ ।  

३. छुट्टाछुटै्ट लवषयको लशिबन्दी दरभाउपत्र फारम छुट्टाछुटै्ट खाममा लशिबन्दी गरी खामको बालहर ठेक्काको लवषय खोिी यस कायायियको नाम उलिेख गरी पेश गनुयपनेछ ।  

४. ररतपवुयक दालखिा भएको लशिबन्दी दरभाउपत्रहरु तोलकएको लमलत र समयमा दरभाउपत्र दाता वा लनजको प्रलतलनलधको रोहबरमा बनृ्दावन नगरपालिका नगर काययपालिकाको 

कायायियमा लनयम अनसुार खोलिनेछ । तर दरभाउपत्र दाता वा लनजको प्रलतलनलध उपलस्थत नभए पलन लशिबन्दी दरभाउपत्र खोलन बाधा पने छैन ।  

५. म्याद नाघी आएको वा ररत नपगेुको वा कुनै शतय राखी पेश भएको लशिबन्दी दरभाउपत्रिाई मान्यता लदइने छैन ।  

६. बोिपत्रदातािे बोिपत्र दताय गदाय आफुिे कबोि गरेको अंकको ५% िे हुन आउने रकम नघटाई यस कायायियको माछापचु्छ्रे बै ैँक, हषायहा लस्थत ०७५००६५३९११०००३३ 

धरौटी खातामा जम्मा गरेको सक्किै बै ैँक भौचर वा यस कायायियको नाममा नेपाि राष्ट्र बै ैँकबाट मान्याता प्राप्त बै ैँकबाट जारी भएको कलम्तमा ९० लदन म्याद भएको बै ैँक ग्यारेन्टी 

(लवडवण्ड) बोिपत्र साथ पेश गनुय पनेछ ।  

७. बोिपत्र दातािे लनयमानसुार कबोि अंकको १३% हुने मलुय अलभबलृि कर (VAT) करदाता सेवाको कायायिय चन्रपरु रौतहट कायायिय कोड ३०५०४२००२ खाता नं. 

१०००२००१०००० राजश्व लशषयक नं. ३३३१४  मा बझुाई सक्कि भौचर सलहत यस कायायियमा बझुाउन ुपनेछ । सो बाहके पलन नेपाि सरकार वा स्थानीय तहिाई प्रचलित ऐन 

लनयमानसुार बझुाउन ुपने आयकर िगायत अन्य कर, दस्तरु तथा शलुक आलद सबै बोिपत्रदाता स्वयमिे सम्बलन्धत कायायियमा बझुाउन ुपनेछ ।  

८. बनृ्दावन नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ को अनसुूची ५ मा उललिलखत सामग्रीहरुुः- दाउरा, खंसी बोकाको छािा, फिफुि-तरकारी, लसमेन्ट टायि, माटोको टायि, कवालड, 

धान र गहुैँको भसुा, इट्टा, दराज पिङ, माछा, भै ैँसी, राैँगा, गाई, गोरू, खंसी, बोका, बाख्रा, बंगरु, सुंगरु, खद्यान पदाथय, तेिहन, दिहन, हररयो मक्कै आलद । 

९. बनृ्दावन नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ को अनसुचूी १३ (२) मा उललिलखत सामग्रीहरुुः- क्रसर तथा बािुवा प्रशोिन उद्योगबाट उत्पालदत ढंुगा, लगट्टी, बािुवा, बेस, डस्ट, 

लचप्स आलद । 

१०. बनृ्दावन नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७९ को अनसुूची ५ र अनसुचूी १३ (२) मा उललिलखत सामग्रीहरुमा बोिपत्रदातािे भ्याट १३ % रकम थप गरी संकिन गनय सलकने छ । 

 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


