नेपाल सरकार

३ नं.

दे श

गह
ृ म

ालय

नेपाल

हर

हर कायालय, हे टौडा मकवानपरु
(आ थक

शासन शाखा)
आ!वानको सच
ू ना

सलब द दरभाउप
थम पटक
यस ३ नं.

दे श

का शत म'त २०७५ साल का'तक १८ गते आईतबार ।

हर कायालय हे टौडामा रहे का कुकुर सं#या ६ का ला ग कुकुर दाना आहार %सलब द दरभाउप को

मा*यम+वारा आ.व.२०७५/०७६ अथात २०७५ साल माघ १ गते दे 6ख २०७६ साल पौष मसा त स8म बष १ को ला ग ख9रद
गनु पन: भएकोले यो सूचना

का%शत भएकै ?दन दे 6ख %म@त २०७५/०८/०२ गते आईतबार कायालय समय %भ

फाराम ख9रद गर %म@त २०७५/०८/०३ गते सोमबार ?दनको १२:०० बजे %भ
%सलब द दरभाउप

दता गन यो सूचना

दरभाउप

@न8न शतहFको अ धनमा रह 9रतपूवकको

का%शत ग9रएको छ । यो सुचना https://state3.nepalpolice.gov.np मा प@न

हे न सJकनेछ । KवLतत
ृ Kववरण बुNन परे मा कायालय समय %भ

३ नं.

दे श

हर कायालय हे टौडा, आ. .शाखामा सोझै

स8पक गन वा फोन नं.०५७-५२१४९९/९८५५०९०१९९ मा स8पक गन सJकने छ ।
@न8नः–
1.

ख9रद ग9रने पशुपंTी आहारको Jक%सम र प9रमाण तथा
प

2.

ाKव धक Kववरण(Lपे%सJफकेशन) लगायत अ य शतहF दरभाउ

कागजातमा उVलेख भए बमोिजम हुने छ ।

दरभाउप को मा*यमबाट भाग %लन चाहने दरभाउप

दाताहFले यो सुचना

थम पटक

का%शत भएको ?दन दे 6ख %म@त

२०७५/०८/०२ गते आईतबार कायालय समय%भ

तोJकएको शुVक F.१,०००।०० (Jफता नहुने गर ) वा नेपाल सरकारको
राजYव %शषक १४२२७(टे Zडर फारम [ब\]), कायालयको कोड नं.३१-४००३२०२, खाता नं8बर ००१०१००००००००१००१००१ मा
रकम ज8मा गरे को स^कल भौचर साथ %ल6खत @नवेदन स?हत फम, संLथा, क8प@न दता
प , मु.अ.कर तथा आयकर दता
मा6णत

@त%लपी समेत संल`न रा6ख यस कायालयको आ थक

मकवानपुर तथा िजVला
3.

माण प , आ.ब.२०७४/०७५ को कर चु^ता

%सलब द दरभाउ प
१२:०० बजे %भ

कायालयमा उपिLथत
पन: छै न । दरभाउप

दरभाउप

क कायालय

दा6खला गर स^नु पन:छ । %सलब द दा6खला
मुVयांकन स%म@तका पदा धकार एबं

@त@नधी समT उपिLथत दरभाउप दाता वा @नजहFका आ धकार क

@त@नधीहFको रोहवरमा यस

@त@नधीहF उपिLथत नभएमा प@न दरभाउप

खोVने कायमा बाधा

दता गन: अि तम ?दन तथा खो%लने ?दन कारणबस कुनै सावज@नक [बदा परे मा सोको भोल पVट वा

कायालय खुलेको ?दनमा उVले6खत Lथान र समय%भ
4.

माण-प को

खर द गन सJकनेछ ।

?दनको १४:०० बजे पशुपंaT दाना ख9रद दरभाउप

कायालयमा खो%लनेछ । दरभाउ प दाता तथा @नजको

माण

का%शत भएकै ?दन दे 6ख %म@त २०७५/०८/०३ गते सोमबार

%स.नं.२ मा उVले6खत कागजात साथ %सलब द दरभाउप

भएका दरभाउ प हF सोह

माणप , नेपाल नाग9रकता

शासन शाखा, कोष तथा लेखा @नय

शासन कायालय, मकवानपुर समेतबाट दरभाउप
पेश गन: दरभाउप दाताहFले सच
ु ना

माणप , _यबसाय दता

दरभाउप हF खो%लने छ ।

फारम साथ तोJकएको जमानत रकम F.२३,५००।-(तेईस हजार पाँचसय) मा

कोष तथा लेखा @नय

ण कायालय

हे टौडाको नेपाल वcक %ल%मटे ड %सट अJफस हे टौडा िLथत एकल धरौट खाता नं.०२५०२००००००००३००००७० मा ज8मा
गरे को स^कलै दोdो
पन:छ ।
5.

@त भौचर वा"क"dेणीको ईजाजत

वcक जमानत दरभाउप

ाfत बा6णgय बcकबाट @नयमानस
ु ार जार भएको जमानत पेश गनु

दा6खला गन: अि तम %म@तले दरभाउप को ला ग ७५ ?दन मा य अव धको हुनु पन:छ ।

दरभाउप दाताहFले सावज@नक खर द @नयमावल २०६४ को @नयम ४० उप-@नयम २(ङ) मा उVलेख भए अनुसार खर द
कायमा भाग %लन अयो`य नभएको

LताKवत खर द कारवाह मा आiनो Lवाथ नबा6झएको र स8ब धीत पेशा वा _यवसाय

स8ब धी कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भ@न %ल6खत Fपमा गरे को Lवघोषणा प
6.

पेश गनु पन:छ ।

9रत नपुगी वा दरभाउप हFको सूचनामा @नधा9रत समय ना@घ पेश हुन आएको %सलब द दरभाउप
छै न ।

उपर कारवाह ग9रने

7.

दरभाउप

%सलब द गर दरभाउप को [बषय, दरभाउप

पठाउनु पन: कायालय वा अ धकार को नाम र ठे गाना उVलेख ग9र

पेश गनु पन:छ ।
8.

दरभाउप मा कुकूर दानाको दररे ट भदा मु.अ.कर बाहे कको दररे ट अंक र अTरमा

kट खुलाई भर पेश गनु पन: छ । अंक

र अTरमा ले 6खएको दररे ट फरक परे मा अTरमा ले6खएको दररे टलाई मा यता ?दईने छ । केरमेट भएमा दरभाउप दाताको
स?ह छाप भएको हुनु पन: छ ।
9.

कुकुर दाना(आहार) ख9रद स8झौता अव धभर कुनै प@न मुVय बl
ृ ी ?दईने छै न । कुकूर दाना(आहार) ढुवानी बापतको खच
आपु@तकता Lवयमले बेहnनु पन: छ ।

10.

कुकूर दाना(आहार) नमूना स8ब धमा यस कायालयमा मV
ू याoकन स%म@तका पदा धकार हFको दLतखत गर %सलfयाक
साथ कायालयले कुकूर दाना(आहार) नमूना रा#ने छ । कायालयमा राखीएको नमूना र दरभाउप
उVलेख भएको

स8बि धत कागजातमा

ाKव धक Kववरण (Lपे%सJफकेशन) बमोिजम गण
ु Lतरय^
ु त र नेपाल सरकारले तोकेको मापदZड %भ को

कुकूर दाना आहार आपू@त गनु पन: छ । आपू@तकताले कुकूर दाना(आहार नमूना) १Jकलो pाममा नघटाई %सलfयाक गर
दरभाउप
11. दरभाउप

साथ पेश गनु पन: छ ।
Lवीकृत भई ख9रद स8झौताको लागी आउँ दा दरभाउप

साथ नगद ज8मा गरे को स^कल बcक भौचर पेश गरे को भए बाKषक

कबोल अंकको ५% ले नपुग हुने थप नगदै रकम कोष तथा लेखा @नय
धरौट खाता नं.०२५०२००००००००३००००७० मा ज8मा गर दोdो

क कायालय मकवानपुरको नेपाल बcक %ल%मटे ड हे टौडामा रहे को

@त स^कलै बcक भौचर पेश गर वा ईजाजत

ाfत बा6णgय बcकबाट

जार भएको बाKषक कबोल अंकको ५% रकम बराबरको परफरमे सव ड (कुकूर दाना आहार ख9रद स8झौता अव ध भ दा क8तीमा १
म?हना बढ मा या अव ध भएको काय स8पादन जमानत प ) पेश गरे प@छ मा

स8झौता गर गराई स8झौता प

र कायादे श प

?दईने छ ।
12.

पेYक] %लनको लागी ख9रद स8झौतामा उVलेख भएको पेYक] फछयrट गनु पन: अव ध भ दा क8तीमा १ म?हना बढ
अव ध मा य हुने ईजाजत

ाfत वा6णgय बcकबाट जार भएको बcक `यारे ट (जमानत)पेश गनु पन: छ ।

13.

sयेक म?हनाको र@नoग Kवलबाट भु^तानी अंकको १.५% अ pम आयकर बापत हुने रकम कtा गर (Jफता नहुने गर )
आ तर क राजYव कायालयमा दा6खला ग9रने छ ।

14.

कुकूर दाना(आहार) आपू@तकताले नमूना बमोिजमको कुकूर दाना (आहार) आपू@त गन नसकेमा कुकूर दाना(आहार) खाने
खव
ु ाउने तफ कुनै बाँधा _यवधान भएमा सो उपर

च%लत ऐन @नयम बमोिजम कारवाह उठाई कुकूर दाना(आहार) ख9रद

स8झौता रl ग9रने छ ।
15.

दरभाउप दाताले यस कायालयमा राखेको नमूना तथा दरभाउप

फारममा उVले6खत Lपे%सJफकेशन अनुसारको नमूना पेश

गनु पन: छ ।
16.

एक _यि^त, फम, संLथा वा क8प@नको नाममा ख9रद ग9रएको दरभाउप

फारम अकn _यि^त, फम, संLथा वा क8प@नको

नामबाट पेश गन पाईने छै न ।
17.

सच
ू नामा उVलेख नभएका कुराहFको हकमा सावज@नक खर द ऐन, २०६३ र सावज@नक खर द @नयमावल २०६४ बमोिजम
हुनेछ ।

18.

कुकूर दानाको ख9रद स8झौता भए प@छ मा

अ य अिLवकृत दरभाउप दाताहFको धरौट रकम @नयमानुसार Jफता र

फुकुवा ?दईने छ ।
19.

दरभाउप

िLवकृत गन: वा नगन: स8पुण अ धकार यस कायालयमा सुरaTत रहने छ ।

20.

दरभाउप दाताले दरभाउप

स8ब धी कुनै प@न कागजातमा उVले6खत सतहFको

@तकुल हुने गर कुनै प@न सत थप गन

पाईने छै न ।

हर नायव महा@नर Tक
(?दपक कुमार थापा)

