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विज्ञापन कर संकलन सम्बन्धी विलबन्दी िोलपत्र आव्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकावित वमवत २०७८/४/१०

वीरे न्द्रनगर नगरपालका सुर्खेत क्षेत्रभित्र भनजी घर, टहरा, जग्गा तथा साववजभनक जग्गामा प्रचार
प्रसारका लाभग राखर्खने ववज्ञापन सामाग्रीहरुको अन्द्तर सरकारी ववत्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४ ले
दिएको कानूनी प्रावधान अनुसार आ.ब. २०७८/०७९ िे खर्ख २०८०/२०८१

(तीन आ.ब.) का
लाभग बढाबढ ठे क्काबाट ववज्ञापन कर सं कलन कायव व्यवस्थापन गनुप
व ने िएकोले यो #)-lt;+ दिने
सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
१.

खशलबन्द्िी िरिाउपत्र साथ रा.बा. बैंक सुर्खेत शार्खामा यस कायावलयको नाममा रहे को
आन्द्तररक राजश्व र्खाता नं. (ग-१-१) ४०८०१००३०१०१०००४ मा रु.३०००।०० तीन हजार
रुपैयााँ जम्मा गरे को बैंक भौचर सहहत क्रमश नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रततललपी ,
फमम दताम/नविकरणको प्रततललपी, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मूल्य अलभिद्
ृ धि कर

२.

प्रमाणपत्रको प्रततललपी, आ.ब.२०७६/०७७ को कर चक्
ु ताको कागजात पेश गनप
ुम ने छ ।

लशलबन्दी दरभाउपत्र यो सूचना प्रकालशत भको लमततले ३० हदन लभत्र यस कायामलयबाट

प्राप्त गनम सककने छ । लशलबन्दी दरभाउपत्र यो सच
ू ना प्रकालशत भएको लमततले ३१ औं
हदनमा हदनको १२:०० बजे यस कायामलयमा दाखखला गररसक्नुपने छ । ररतपूिक
म दाखखला
भएका दरभाउपत्रहरु ३१ औं हदनमा हदनको २:०० बजे यस कायामलयमा दरभाउपत्रदाता िा
तनजको
३.
४.

प्रतततनधिको

रोहबरमा

खोललनेछ।दरभाउपत्रदाता

िा

तनजको

प्रतततनिीको

अनुपस्स्थततमा समेत लशलबन्दी दरभाउपत्र खोल्न कुनै बािा पुग्ने छै न ।

लशलबन्दी दरभाउपत्र दाखखला गने र खोललने हदनमा सािमजतनक विदा पनम गएमा सो
हदनको लगत्तै कायामलय खुलेको हदनमा उक्त कायमहरु गररने छ ।

लशलबन्दी दरभाउपत्र पेश गरे को खाम बाहहर फममको नाम, ठे गाना, आ.ब. ठे क्का नं.
उल्लेख गनुप
म ने छ ।

५.

लशलबस्न्द दरभाउपत्र साथ विडबण्ड िापत रु.८३०००।०० अक्षेरुपी त्रत्रयासी हजार रुपैयााँ
मात्र

यस

कायामलयको

रा.बा.बैक

सुखेत

शाखामा

रहे को

िरौटी

खाता

नं. (ग-३)

४०८०१००३०३०००००४ मा जम्मा गरे को सक्कल भौचर िा कुनै बाखणज्य बैंकबाट यस
६.
७.

कायामलयको नाममा जारी गररएको सक्कल त्रबडबण्ड पेश गनप
ुम नेछ ।

विज्ञापन करको दररे ट नगरसभाबाट स्िीकृत भए बमोस्जम हुनेछ । उक्त दररे ट यस
कायामलयबाट प्राप्त गनम सककनेछ ।
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, कुटनैततक तनयोग तथा लाभको उद्दे श्य नराखी संचालन
भएका संघसंस्थाबाट सािमजतनक हहतमा जारी गररएका व्यिसातयक तथा संस्थागत
पररचय

पाटीमा

तथा

नगरपाललकाको

छुट

हदने

सामाधिहरुमा कर संकलन गनम पाईने छै न ।
८.

भतन

लसफाररस

भएका

विज्ञापन

सबैभन्दा बढी रकम कबोल गने दरभाउपत्रदाताको कबोल अंक स्िीकार गररनेछ । अंक र
अक्षरमा लेखखएको फरक परे मा अक्षरलाई मान्यता हदईने छ ।

९.

स्िीकृत दरभाउपत्रदाताले सम्झौता गनुम अतघ स्िीकृत ठे क्का अंकको विस प्रततशत रकम
नगद र बााँकी असी प्रततशत रकम बराबरको कायमसम्पादन जमानत िापत यस

१०.
११.

नगरपाललकाको नाममा जारी गररएको बैंक जमानत पेश गनुप
म नेछ ।

स्िीकृत दरभाउपत्रदाताले आफुले कबोल गरे को रकम अिीम एकमुष्ठ रुपमा जम्मा गरे मा
स्िीकृत ठे क्का अंकको ५ पााँच प्रततशत रकम छुट हदईने छ ।

ठे क्का ललने पक्षको कायमसम्पादन सन्तोषजनक दे खखएमा सम्झौता अिधि क्रमश: थप गदै
जान सककने छ ।

१२.

१३.
१४.

कारण जनाई िा नजनाई यो ठे क्का सम्झौता रद्द गने िा नगने सम्पूणम अधिकार यस
नगरपाललकामा तनहहत रहने छ ।

यस सूचनामा उल्लेख नभएका अन्य विषयहरु प्रचललत ऐन नयम कानून बमोस्जम हुने
छ ।
अन्य थप बुझ्नु परे मा यस कायामलयमा सम्पकम राख्न सककने छ ।

लस.नं.
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अिधि

बाहे क)

नं.
१
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