
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड-१ 

दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना  

 

 



 
 

आ.व. ०७९/८० को  आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दिभाउपत्र आह्वानको सूचना। 

(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत :- २०७९/०४/२६ 

 

 
यस सयुोदय नगर काययपालिकािे िगाउन सक्ने दहेायका कर, शलु्क तथा दस्तरु संकिन गनय ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने 

भएकोिे ईच्छुक व्यलि भए नेपािी नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी , फमय वा कम्पनी वा संगठीत संस्था भएमा 

आ.व. ०७८/७९ सम्मको नवीकरण भएको प्रमाण पत्र, मलू्य अलभबलृि कर दताय प्रमाण पत्र र आ.व. ०७७/०७८ सम्मको 

कर चिुा गरेको प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी साथै राखी रू. १०००।–(अक्षरेपी एक हजार) मात्र (पलछ लफताय नहुने गरी) नगदै 

बझुाई दरभाउ पत्र सचूना प्रकालशत भएको लमलतिे १५ औ ं लदन ( शमशत २०७९/०५/०९ गते ) कायायिय समय लभत्र 

खररद गरी १६ औ ंलदन (शमशत २०७९/०५/१० गते) को १२:०० बजे लभत्र यस कायायियको राजश्व शाखामा दालखिा 

गने गरी सम्बलन्ित सबैको जानकारीका िालग यो सचूना प्रकालशत गररएको छ । 

ठेक्काको शवविण :- 

ठेक्का नम्बि ठेक्काको नाम 
कि संकलन गने 

के्षत्रहरु   

न्यूनतम  ठेक्का 

अङ्क रु. 

(मू.अ.कि बाहेक) 

जमानत िकम 
जमानतको 

मान्य अवधी 

SUMO/ILAM/SQ/RE

VENUE 01-079/080 

साप्तालहक हाटबजारबाट 

असिु गररने बहाि लवटौरी 

कर असिुी ठेक्का  

लफक्कि बजार, लतनघरे 

बजार, पशपुलतनगर 

बजार र हकय टे बजार 

५,००,०००/- १२,५००/- ७५ लदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE

VENUE 02-079/080 

श्रीअन्तु पोखरीमा डुङ्गा 

सयर 
श्रीअन्तु पोखरी क्षेत्र ३,५०,०००/ ९,०००/- ७५ लदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE

VENUE 03-079/080 

कन्याम पययटकीय क्षेत्रमा 

िगाइने सरसफाई शलु्क 

तथा ट्रिी ब्यावसाय र 

घोडचढी  ब्यवसाय समेत 

कन्याम क्षेत्रलभत्र १५,००,०००/-  ३८,०००/- ७५ लदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE

VENUE 04-079/080 

वडा नं २ को भईुतिाको २ 

वटा सटर भाडा 
पशपुलतनगर १,४४,०००/- ४,000/- ७५ लदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE

VENUE 05-079/080 
चमेना गहृ संचािन 

नगरपालिकाको पररसर 

लभत्र रहकेो भवन 
२,६५,४८६.७२ ८,000/- ७५ लदन 

 

नोटः- यस सम्बन्िमा थप जानकारीका िालग कायायिय समयमा मो.नं. ९८४४६०८२९६ मा सम्पकय  गनय सलकनेछ। 

 

        

 

                     प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड-३ 

दिभाउ पत्र सम्बन्धी जानकािी 



 
दरभाउ पत्रको नामः- साप्तालहक हाटबजारबाट असिु गररने बहाि लवटौरी कर असिुी ठेक्का  
ठेक्का नं. :- SUMO/ILAM/SQ/REVENUE 01-079/080 

कायायियको नामः-सयूोदय नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, लफक्कि, इिाम। 

दरभाउपत्रका साथ रलरट्रय बालणज्य बैक लफक्कि लस्थत यस नगर काययपालिकाको िरौटी खाता नं. 

२१००१००३०३०००००२ मा कम्पनी/व्यलिको नामवाट रु.१२,५००/- जम्मा गरेको सक्किै भौचर वा 

दरभाउ पत्र पेश गने अलन्तम लमलत दलेख कलम्तमा ७५ लदन म्याद भएको नेपाि सरकारवाट जमानत जारी 

गनय मान्यता प्राप्त बैंक तथा लवलिय संस्थाहरुवाट यस कायायियको नाममा जारी गररएको जमानी पत्र (Bid 

Bond) पेश गनुयपनेछ । सो जमानीपत्र/भौचरमा सम्बलन्ित ठेक्कापट्टा नं र कामको लववरण उल्िखे भएको 

हुन ुपनेछ । सम्झौता सम्पन्न भएपलछ मात्र जमानत वापतको रकम लफताय गररनेछ । दरभाउ पत्रको मान्य 

अविी ४५ लदनको हुनछे। 

यो सचूना पलहिो पटक प्रकालशत भएको लमलतिे १५ औ ँ लदन ( लमलत २०७९/०५/०९ गते ) को 

कायायिय समय लभत्र व्यलि भएमा नपेािी नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी, फमय, कम्पनी वा संस्था 

भए आफ्नो फमयको आ.व.२०७९/८० को नलवकरण भएको प्रमाण पत्र, मलू्य अलभबलृि कर दताय प्रमाण 

पत्र तथा आ.व. ०७८/७९ सम्मको करचिुा प्रमाण पत्रको प्रलतलिपी राखी साथै रु.१०००।–(अक्षेरुपी रु. 

एक हजार मात्र) पलछ लफताय नहनुे गरी शलु्क बझुाई सचूनामा उल्िेलखत स्थानबाट लशिबन्दी दरभाउपत्र  

खररद गनय सलकने छ । 

 

लशिबन्दी दरभाउपत्र खररद गने अलन्तम लदनको भोलिपल्ट १६ औ लदन (लमलत २०७९/०५/१० गते)  को 

१२.०० बजे लभत्र यस कायायियमा लशिबन्दी दरभाउपत्र दताय गराइसक्न ु पनेछ । लशिबन्दी दरभाउपत्र 

लबक्री वा दताय गने अलन्तम लदन सावयजलनक लवदा परेमा उि कायय सो को भोलिपल्ट हुनेछ । 

तोलकएको समयलभत्र दताय हुन आएका लशिबन्दी दरभाउपत्रहरु दालखिा गने अलन्तम लदन (लमलत 

२०७९/०५/१० गते) को २.०० बजे कायायिय प्रलतलनलि, दरभाउपत्र वा लनजका प्रलतलनलिको रोहवरमा 

यस कायायियमा खोलिनेछ । सो समयमा दरभाउ पत्र दाता वा लनजका प्रलतलनलि उपलस्थत नभएमा 

दरभाउपत्र खोल्न बािा पनेछैन । 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
खण्ड-५ 

दिभाउ पत्र सम्बन्धी िततहरु 



दिभाउ पत्र सम्बन्धी िततहरु 

१ 

ठेक्का स्वीकृत भई कबोि गररएको ठेक्काको सम्पणूय रकम सम्झौताको बखत एकमषु्ट बझुाएमा १० प्रलतशत (दश प्रलतशत) छुट 

लदइनेछ । लकस्ताबन्दीमा छुटको सलुविा लदइनेछैन । यलद लकस्तावन्दीमा बझुाउन चाहमेा सम्पणूय ठेक्का रकमको ४०% रकम ठेक्का 

सम्झौताकै बखत बझुाए पलछ मात्र ठेक्का सम्झौता हुनेछ। बाँकी लकस्ताको हकमा ३०% िे हुने रकम ०७९ मङलसर मसान्त लभत्र 

र बाँकी ३०% िे हुने रकम २०७९ चैत्र मसान्त लभत्र यस कायायियमा बझुाई सक्नपुनेछ । तोलकएको समयमा तोलकएको लकस्ता 

नबझुाएमा ठेकेदारिे पेश गरेको बैंक जमानतबाट सम्झौता अनसुारको ठेक्का रकम असिु गररनेछ । िरौटी रकमिाई लकस्तामा 

समावेश गररनेछैन । 

२ 

एकमषु्ट रकम बझुाउनेको हकमा छुट बाहकेको सम्पणूय रकम दालखिा गररसकेपलछ र लकस्तामा बझुाउनेको हकमा प्रथम लकस्ता 

बझुाई बाँकी दोस्रो र तेस्रो लकस्ता रकमको हकमा सो लकस्ता बराबरको २०८० भाद्र मसान्तसम्म म्याद रहनेगरी यस कायायियको 

नाममा जारी भएको नेपाि रारट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त "क" वगयका बैंकिे जारी गरेको बैंक जमानत (परफरमेन्स वण्ड) पेश गरेपलछ 

मात्र ठेक्का सम्झौता गरी चिानी पजूी लदइनेछ । 

३ 

ठेक्का संचािनको लसिलसिामा लनयमानसुार नेपाि सरकारिाई बझुाउनपुने सम्पणूय कर,  दस्तरु,  शलु्क आलद ठेकेदार स्वयंिे 

बझुाउन ुपनेछ । उि रकम ठेक्का अंकबाट कटाउन पाइनेछैन । 

४ 

 ठेकेदारिे ठेक्का चिन गदाय लसिलसिेबार नम्बर सलहतको ३/३ प्रलत भएको नगदी रलसद आफ्नै तफय बाट छपाई कायायियमा 

दालखिा गरी, कायायिय प्रमुख वा लनजिे तोकेको कमयचारीबाट प्रमालणत गराई कायायियको छाप िगाएर मात्र कर दस्तरु संकिन 

गने काययमा प्रयोग गनुयपनेछ । साथै लवद्यतुीय माध्यम बाट असिु गने भए सोको अनमुलत नगरपालिकाबाट लिएको हुनपुने छ । 

कायायियिे माग गरेमा प्रयोग भएका नं. रलसदहरु तथा लवद्यतुीय माध्यममा प्रयोग भएको मेलसनको लववरणको एक प्रलत उपिब्ि 

गराउन ुठेकेदारको कतयव्य हुनेछ । 

५ 

ठेक्का संचािनको सम्बन्िमा ठेकेदारिे अदाित, नेपाि सरकार तथा नगरपालिकाबाट समय समयमा भएका आदेश, लनदशेन, 

नीलत लनयमको पािना गनुयपनेछ । 

६ 

ठेक्का चिान गदाय कुनै लकलसमको वािा अड्चन आइपरेमा वा ठेकेदार र कायायिय बीच लववाद भएमा ऐन लनयम तथा सम्झौता 

पररलिलभत्र रही नगर काययपालिकािे गरेको लनणयय अलन्तम र मान्य हुनेछ । 

७ 
ठेकेदारिे दरभाउपत्र फाराममा उल्िेख भए बमोलजमको दरमा मात्र कर तथा शलु्क संकिन गनुयपनेछ । 

८ 
ठेकेदारिे नगरपालिकाबाट तोलकएको कर संकिन केन्द्रमा मात्र कर तथा शलु्क संकिन गनुय पनेछ । 

९ 

ठेकेदारिे लनिायररत दररेट भन्दा बढी कर तथा शुल्क संकिन गरेको पाइएमा सो को दोब्बर रकम सम्बलन्ितिाई लफताय गनय िगाई 

प्रचलित काननू बमोलजम कारवाही गररनेछ । 

१० 

ठेकेदारिे ठेक्का रकम संकिन गने केन्द्रमा स्वीकृत दररेटिाई होलडङ्ग बोडयमा िेखी सवयसािारण सबैिे दखे्न सक्ने स्थानमा 

राख्न ुपनेछ। 

११ 

ठेकेदारको ठेक्का स्वीकृत भइसकेपलछ लवलभन्न बन्द, हड्ताि िगायतका अन्य अवरोिको कारणिे गदाय कर असिु गनय 

अप्ठ्यारो पनय गयो भनी कुनै पलन लकलसमको छुट माग्न पाइनेछैन । नगरपालिकािे कुनै लकलसमको छुट, लमनाहा लदने छैन । 

१२ 

उपरोि ठेक्काहरुमा उठाइने कर,  दस्तरु,  शलु्क,  लवक्री,  दररेट कर संकिन केन्द्र तथा ठेक्का सम्बन्िी लवशेष शतयहरु सलहतको 

लवस्ततृ लववरण दरभाउपत्र फाराममा उल्िेख गररएको छ । 

१३ 
यस सचूनामा उल्िेख भएको कुराहरुको हकमा सोही बमोलजम र अन्य कुराको हकमा प्रचलित काननू बमोलजम हुनेछ । 

१४ 

फमय वा व्यलििे ठेक्का स्वीकृत भएको जनाउ पत्र प्राप्त भएपलछ तोलकएको म्याद लभत्र कायायियमा सम्झौताको िालग सम्पकय मा 

आउँदा व्यलि भएमा लनजको नाममा आन्तरीक राजश्व कायायियबाट जारी भएको पान नं. साथ उपलस्थत हुन पनेछ । 

१५ 

लवस्ततृ जानकारीको िालग कायायिय समय लभत्र यस कायायियमा सम्पकय  राखी जानकारी लिन सलकनेछ । सम्पकय  नं. 

९८४४६०८२९६ 



 

 

साप्तालहक हाटबजार 

 पशपुलतनगर, लफक्कि, लतनघरे, हकय टेमा िगाईन ेबहाि लबटौरी कर को दर 

क्र.सं. वििरण दर रु. कैवियत 

१ कपडा दोकान     

क) ठूला दोकान ८०   

ख) मझौला दोकान ६०   

ग) साना दोकान ४०   

२ मसला वकराना पसल     

क) ठूला ८०   

ख) मझौला ६०   

ग) साना ५०   

३ कस्मेविक पसल ५०   

४ सब्जी पसल     

क) ठूला ६०   

ख) मझौला ४०   

ग) साना ३०   

५ इलेक्ट्रोननक पसल      

क) ठूला ६०   

ख) साना ३०   

६ चना चिपिे पसल ४०   

७ चचया पसल/नास्ता पसल     

क) ठूला ६०   

ख) साना २०   

८ प्लाचस्िक सामग्री खेलौना पसल     

क) प्लाचस्िक सामग्री ५०   

९ िधशाला     

क) व्यिचस्ित िधशाला ३५०   

ख) अन्य िधशाला २००   

१० डोको, मान्रो, डोरी र नाम्लो  पसल     

क) ठूलो ४०   

ख) सानो ३०   
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