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 ममम िः-२०७५/०४/२२ 

सूचना ! सूचना !!  सूचना !!! 
 

 यस कोहलपुर नगरपामलकाबाट असुल गरी आएको मिज्ञापन कर यस भन्दा अमि िा यस 

भन्दा पमछ सािवजमनक, मनमज र साझेदारी (PPP) भएका सम्झौ ा बाहके  पमसलका दर रेटमा 

संकलन गनव मनम्न श वहरुको अमधनमा रहने गरी आ.ि. २०७५/०७६ ग े दमेि आ.ब. 

२०७७/०७८ म न िर्व सम्मका लामग ठेक्कामा ददनु पने भएकोले आन् रीक राजश्व कायावलयमा द ाव 

भएका ठेक्का मलन ईच्छुक व्यक्ती  था फमवहरुका लामग यो १५ ददने सूचना प्रकामश  गररएको छ। 

मिस् ृ  जानकारीका लामग कायावलय समय मभत्र सम्पकव राख्न सकु्न हुनेछ। 

                   पमसल 

१. टेण्डर फारम प्राप्त गनवका लामग मनिेदन साथ आ ररक राजश्व कायावलयमा द ाव 

भएको प्रमाण पत्रको प्रम मलपी र नागररक्ता प्रमाण पत्रको प्रम मलपी संलग्न रािी रु 

१०००। (एक हजार मात्र) दफ ाव नहुन ेगरी म री कायावलयबाट प्राप्त गनव सदकने छ। 

२. ठेक्काको सम्झौ ा अिधी २०७५ श्रािण १ दमेि २०७८ असार मसान्  सम्म हुनेछ। 

३. मिज्ञापन कर बाप ् मनम्न अनुसार कर असुल उपर गनव पाइने छ। 

   क) होमडङ्ग बोडव प्रम  स्वायर दफट कोहलपुर चौराह दमेि मिद्यु  रोड सम्म रु 

५०। 

   ि) ग्लो साइन बोडव मिद्युम य प्रम  स्वायर दफट रु ३५। 

   ग) मस्िन बोडव प्रम  स्वायर दफट रु १५। 

   ि) दफल्मी व्यानर पोष्टर प्रम  स्वायर दफट रु १०। 

   ङ) गाडीमा लेि ेबाप  प्रम  स्वायर दफट रु २०। 

   च) मभत्ते लेिन प्रम  स्वायर दफट रु ५। 

   छ) व्यिसामयक रुपल ेजीप आददबाट माईदकङ्ग दमैनक रु २००। 

   ज) व्यिसामयक दमृष्टल ेररक्सा टांगाबाट प्रचार प्रसार गदाव दमैनक रु ५०। 

   झ) मादक पदाथव चुरोट िैनी आददको प्रचारमा दमैनक रु १००। 

   ञ) व्यािसामयक ब्यानर प्रम  स्वायर दफट रु २५। 

   ट) उपरोक्त रकममा कुनै दकमसमको कर दस् ुर थप गरी मलन पाईने छैन। 

४. मिज्ञापनकर असुल गने मिर्यमा मििाद पनव आएमा  नगरपामलकाको मनणवय अमन् म 

हुनेछ। 

५. नगरपामलकाले समय-समयमा ददएको मनदशेन पालना गनुव पनेछ। 

६. असुल गने भरपाई रमसद नगरपामलकाबाट प्रमामण  गराई करदा ालाई ददनु पनेछ। 

७. नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, िैदमेशक कुटनैम क मनयोगका एजेन्सी  था लाभको 

उद्दशे्य नरािी संचालन हुन ेसंि संस्था , मसनेमा हल बाट कर मलन पाइने छैन। 

८. समय- समयमा नगर कायवपामलकको िोडवले छुट ददने भनी मनणवय भएका संि 

संस्थाबाट कर मलन पाईन ेछैन। 

९. प्रचमल  कानूनल ेमनर्ेध गरेका मिज्ञापन बाट कर मलन पाईने छैन। 



१०. आ.ि. २०७५/०७६ का लामग सुरुको िर्वका लामग न्यून म ठेक्का अंक रु 

२०,००,०००। (मबसलाि मात्र) कायम गररएको छ।सो ठेक्का अंकमा हरेक िर्व १०% 

ल ेिृमि हुनेछ। 

११. ठेक्का बाप को रकम ३ दकस् ामा बुझाउनु पनेछ। 

१२. एक दकस् ा धनजमानी राख्न ुपनेछ। अचल सम्पत्तीको मध ो मान्य हुने छैन। 

१३. उपरोक्त बमोमजमको मिज्ञापन कर नबुझाउने मिज्ञापनिालाको साइनबोडव, होर्डडङ्ग 

बोडव  था िालपेन्ट    

   क) सम्बमन्ध  करदा ालाई दईु पटक कम् ीमा ३ म न ददनको मलमि  सुचना ददन ु

पनेछ। 

   ि)  ेश्रो पटक पुनिः ७ ददनको समय ददई नगरपामलकाको कायावलयमा समे  

जानकारी ददएको हुनु  पनेछ। 

१४. दकस् ा रकम ३ दकस् ामा कायवआदशेमा  ोदकएको ममम मा बुझाउनु पनेछ।  ोदकएको 

ममम मा नबुझाएमा प्रम ददन रु ५००। को दरले एक ममहना सम्म जररिाना मलने र 

एक ममहना सम्म पमन जररिाना समह  दकस् ा रकम नबुझाएमा धरौटी जफ  गरी 

धनजमानी बाट असुल गरी ठेक्का  ोमडने छ। 

१५. एक दकस् ा रकम बराबरको धनजमानी बाप को रकम धरौटी िा ामा जम्मा गरेको 

सक्कल भौचर पेश गनुव पन ेिा एक िर्व अिधी भएको बैंक ग्यारेन्टी पेश गनुव पनेछ। 

१६.  टेण्डर साथ रािेको धरौटी र धनजमानी िाप  रािेको रकम ठेक्का अिधी समाप्त 

भएको ३५ ददन मभत्र कर मक्लररयन्स प्रमाण पेश गरेपमछ दफ ाव हुनेछ। 

१७. ठेक्का संचालन गदाव कुनै मििाद परेमा नगरपमलकाको मनणवय अमन् म हुनेछ। 

१८. टेण्डर फाराम साथ कबुल अंकको १०% धरौटी रकम कृमर् मिकास बैंक कोहलपुर 

शािाको धरौटी िा ा ग ३१ ०७२०५०१०००२३५२१७ मा जम्मा गरेको सक्कल 

भौचर संलग्न राख्नु पनेछ। 

१९. यस कायावलय बाट उपलब्ध गराईएको टेण्डर फारमलाई मात्र मान्य ा ददईने छ। 

२०. टेन्डर स्िीकृ  भएको ७ ददन मभत्र एक दकस् ा रकम बराबरको धनजमानी  था 

प्रथम दकस् ाको रकम बुझाए पछी मात्र ठेक्का संचालन गनव पाउन ेछ। ७ ददन मभत्र 

उपमस्थ  भै सम्झौ ा गरी पट्टापूर्डज नमलए धरौटी जफ  हुनेछ। 

२१.  मूल्य अमभिृिीकर िाप  १३% र अमिम आयकर िाप  १.५% दकस् ा रकमका 

साथ बुझाउनु पनेछ। 

२२. अंक र अक्षरमा फरक पनव गएमा अक्षरमा लेमिएको रकम लाई मान्य ा ददईनेछ। 

२३.  कुनै पमन श व रािेको टेण्डर स्िीकृ  गररने छैन। 

२४. सुरक्षाको व्यिस्था स्ियं ममलाउनु पनेछ। 

२५. टेण्डर िररद गने अमन् म ममम  पमत्रका सूचना प्रकामश  भएका ममम ले १५ पन्र 

औं ददन मभत्र। 

२६.  टेण्डर द ाव गने अमन् म ममम  पमत्रका सूचना प्रकामश  भएका ममम ले १६ औं 

ददन १२:०० बजे सम्म र सोही ददन १४:०० बज ेटेण्डर िोमलनेछ । 

२७. उक्त ददनहरुमा सािवजमनक मिदा पनव गए सो को भोली पल्ट। 

 

कोहलपुर नगरपामलकाको कायावलय,  
                                                                    

बााँके 


