नेपाल सरकार

संघीय माममला तथा स्थानीय मिकास मन्त्रालय
महालक्ष्मी नगरपाललका कायाालय

लललतपुरको
होडिङ्ग बोिा, साइन बोिा, ग्लो बोिा, स्टल, मित्ते लेखन, ब्यानर आदी मा मबज्ञापन कर
असुल गनेा सम्बन्त्धी ससलबन्त्दी बोलपर आब्हानको सािाजडनक सूचना

प्रथम पटक प्रकासित ममडत २०७३/०८/०२
स्थानीय स्िायत्त िासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ िमोजजम होडिङ्ग बोिा, साइन बोिा, ग्लो बोिा, स्टल, मित्ते लेखन,
ब्यानर आदी को आ.ि.०७३/७४ को को िााँकी अिधीका लामग मबज्ञापन कर उठाउनका लामग ठेक्का बन्त्दोिस्त गनुा
पनेा िएकोले तपसिलको िताहरुको अजधनमा रहने गरी ईच्छुक ब्यमि फमा िा कम्पनीहरुले तोडकएको अिजध
ररतपूिाकको बोलपर पि गनाहुन यो सूचना प्रथम पटक प्रकासित गररएको छ ।
िता तथा बन्त्देजहरु
होडिङ्ग बोिा, साइन बोिा, ग्लो बोिा, स्टल, मित्ते लेखन, ब्यानर आदीको बोलपर टेन्त्िर फारम रु ३०० {अक्षरुपी तीन सय मार} पसछ डफताा
नहुने गरी डतरी यो सूचना प्रकासित िएको ममडतले १५ डदनमिर महालक्ष्मी नगरपाललका कायाालय, लललतपुरिाट कायाालय समयमिर
खरीद गना सडकनेछ ।
१. धरौटी िापत नगरपाललकाको कायाालय, लललतपुरको नेपाल बैक ललममटेि गािहालमा रहेको स.का ग/३/०१८०३००००००००३०००००७
धरौटी खातामा कबोल अंकको ३Ì ले हुने रकम नगद दालखला गरी हुने रकम दालखला गरी िौचर सक्कल प्रडत िा ७५ डदनको म्याद िएको
ससलबन्त्दी दरिाउपरको लामग बैक जमानी पर बोलपर साथ पेि गनुा पनेाछ । गैह नेपाली नागरीकको हकमा १०Ì धरौटी राख्नु पनेाछ ।
२. ससलबन्त्दी बोलपर प्रथम पटक सूचना प्रकासित िएको ममडतले १६ औ डदनको मठक १२ िजे सम्म नगरपाललकाको कायाालय, लललतपुरमा
दताा गना सडकनेछ ।
३. खरीद िएका ससलबन्त्दी बोलपरहरुको प्रत्येक पानामा सही, छाप र ससलबन्त्दी गरी खाम बाडहर फमाको नाम, ठेगाना र ठेक्काको नाम
लेखी िता नं २ मा उल्लेलखत तोडकएको समयमिर खामबन्त्दी गरी यस कायाालयमा ससलिन्त्दी बोलपर पेि गना सडकनेछ । दताा हुन आएका
ससलबन्त्दी बोलपरहरु सोही डदनको २ िजे यस कायाालयमा ससलबन्त्दी बोलपरदाता िा डनजको प्रडतडनजधको रोहिरमा खोललने छ ।
ससलबन्त्दी बोलपरदाता िा डनजको प्रडतडनजध उपस्स्थत निएमा पडन सो ससलबन्त्दी बोलपर खोल्न बाधा पनेा छैन् ।
४. ससलबन्त्दी बोलपर खरीद, दालखला तथा खोल्ने डदन मबदा परेमा सोको िोलीपल्ट कायाालयमा समयमा हुनेछ ।
५. ससलबन्त्दी बोलपर खरीद गदााको बखत नेपाली नागरीकताको प्रमाण पर, पान नं दताा पर र नमिकरण सडहतको व्यिसामयक प्रमाण पर
तथा आ.ि.०७१/७२ को आयकर चुिा गरेको प्रमाण परको प्रडतललडप समेत पेि गनुा पनेाछ ।
६. कुल कबोल अंकलाई २ डकस्तामा कायम गररनेछ । प्रत्येक तीन तीन मडहनामा डकस्ता रकम अमिम रुपमा नगदै बुझाउदै जानु पनेाछ ।
संझौता गदााको बखत नै प्रथम डकस्ता िापतको रकम बुझाउनु पनेाछ
७. ससलबन्त्दी बोलपर स्िीकृत िएको सूचना प्राप्त िएको ममडतले बाटीको म्याद िाहेक ७ डदन मिर कुल किोल अंकको पडहलो डकस्ता
बुझाएको रकम कट्टा गरी िााँकी हुन आउने रकमको नगद िा रीतपूिाकको मान्त्यता प्राप्त बैकको कम्तीमा २०७४ आषाढ मसान्त्तसम्म मान्त्य
अिधी िएको बैक ग्यारेन्त्टी {फरफरमेन्त्स बण्ि} र पडहलो डकस्ता िापतको बुझाउनु पनेा रकम नगद िा बैक िौचर ललई तोडकएको समयमिर
कबुललयत गना नआएमा बोलपरदाताले राखेको धरौटी रकम जफत गरी दोस्रो बढी किोल गनेा बोलपरदातालाई कबुललयत गराउन सडकनेछ
।
८. नेपाल सरकार िा स्थानीय डनकायलाई बुझाउनु पनेा कर िा अन्त्य दस्तुर ठेकेदारले नै प्रचललत ऐन डनयमानुसार सम्बस्न्त्धत कायाालयमा
बुझाउनु पनेाछ । प्रचललत ऐन डनयम िमोजजमको अमिम आयकर रकम डकस्ता संगै समािेि गरी बुझाउनु पनेा छ । यसरी बूझाईने करको रकम
ठेक्का रकमिाट कटाउन पाइने छैन ।
९. ठेक्का अिधी २०७३ साल पौष ०१ गते देखी २०७४ आषाढ मसान्त्तसम्म हुने गरी कायाादेि डदईनेछ ।
१०. ठेक्का अिजध समाप्त िएपसछ कर कायाालयको कर क्क्लयरेन्त्स फुकुिा पर प्राप्त िएपसछ मार धरौटी रकम डफताा गररनेछ । धरौटी
रकमलाई डकस्तामा समािेि गररने छैन ।
११. ठेकेदारले संझौता तथा सूचनाको िता उलंघन गरेमा नगरपाललकाले पूिा सूचना मिना पडन ठेक्का तोिी अकोा ब्यबस्था गना सक्नेछ ।
सोिाट पना गएको हानी नोक्सानी ठेकेदारिाट प्रचललत ऐन, डनयमानुसार असुल उपर गरी ललईनेछ ।
१२.नेपाल सरकार र नगरपाललकाले समय समयमा डदएको आदेि तथा डनदेािन पूणा रुपमा पालना गनुापनेाछ । ठेक्का सम्बन्त्धी कुनै मििाद
िएमा नगरपाललकाको डनणाय अन्न्त्तम हुनेछ ।
१३. महालक्ष्मी नगरपाललका क्षेर मिर मार उल्लेलखत बस्तुहरुमा मार मबज्ञापन कर असुल उपर गनुापनेाछ ।
१४. ससलबन्त्दी बोलपर स्िीकृत गनेा िा नगनेा सम्पूणा अजधकार नगरपाललकामा सुरसक्षत रहनेछ ।
१५. म्याद नाघी िा रीत नपुगेको िा िता राखी िा सूचनाको िता मिपरीत िा ससलबन्त्दी बोलपरदाताको दस्तखत र छाप नलागी आएको
बोलपर उपर कुनै कािााही गरीने छैन
१६. यो सूचनामा उल्लेख निएका अन्त्य कुराहरु प्रचललत कानुन अनुसार हुनेछ ।
१७. यो सूचनामा पेि गनुा पनेा िडनएका प्रमाण कागजातहरु टेण्िर साथ संलग्न निएमा ररत पूिाकको माडनने छैन ।
१८. सूचना सम्बन्त्धी अन्त्य कुराहरु बझ्नु परेमा नगरपाललकाको कायाालय, लललतपुरमा कायाालय समयमिर सम्पका राखी बुझ्न सडकनेछ ।
१९.ससलबन्त्दी बोलपर दालखला गदाा अंक र अक्षर दुिै स्पष्टसंग लेखीएको हुनुपनेाछ । अंक र अक्षर फरक परेमा अक्षरलाई मान्त्यता डदइनेछ ।
केरमेट िएमा िा सच्याइएमा केरमेट िएको ठााँउमा सहीछाप गनुापनेाछ ।
२०. मामथ उल्लेलखत िता नं २ मा तोडकए िमोजजमको स्थानमा दताा नगरी हुलाकिाट पठाइउको िा फ्याक्स गररएको िा इमेलिाट पठाइएको
िा अन्त्यर दताा गररएको टेण्िर फारम िाहेक अन्त्य कागजातमा अंक उल्लेख गरी प्राप्त हुन आएको डनबेदन िा कागजातहरु स्िीकाया हुने छैन ।
२१. ठेक्का स्िीकृत िए पश्चात किोल रकमको डनयमानुसार लाग्ने कर ठेकेदारले नगरपाललकामा दालखला गनुा पनेाछ ।

कर उठाउन तोडकएको दर रेट
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