
 

ठाकुरबाबा नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
सैनवार,बर्दयर्ा 

  ( िमु्बबनी प्रदेश, नेपाि ) 

ववषर् : आ.व.२०७९/०८० को ववज्ञापन कर संकिन गने सबबन्धी सूचना । 

आर् ठेक्का नं. :- ०२ 

आ.व.२०७९/०८० 

दोस्रो पटक सूचना प्रकाम्शत लिलत :-207९/0६/२४ 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन 2074 को दफा 64 (१) खण्ड (ग) बिोम्िि नगरपालिकाको क्षेत्रालधकार लित्र लबलिन्न 
प्रकारका लबज्ञापनहरुिा करको दर लनधायणर गने र सो अनरुुप कर संकिन गरी प्रदेश सरकार र नगरपालिका लबच करको 
बााँडफााँड गने काननुी व्र्वस्था िए बिोम्िि र्स कोहिपरु नगरपालिकाको क्षेत्रालधकार लित्र आ.ब. २०७९/०८० को 
िालग बढाबढ ठेक्का प्रथाबाट लबज्ञापन कर संकिन सबबन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गनुयपने िएको हुाँदा नगरक्षेत्रलित्र लबलिन्न 
प्रकारका व्र्वसार् प्रवर्द्यनका िालग राम्खएका लबज्ञापन सािाग्रीहरुिा र्स नगरपालिकािे तोकेको शतयहरुको अलधनिा रही 
इच्छुक व्र्वसार्ी, फिय तथा कबपनीबाट तोवकएको न्रू्नति अंकिा नघट्ने गरी कर संकिन गनयका िालग र्स 
नगरपालिकाबाट िारी गररएको तपम्शि बिोम्ििको म्शिबन्दी दरिाउपत्र फाराि लिलत २०७९/०७/०७ गतेलित्र खररद 
गरी लिलत २०७९/०७/०८ गते र्दनको १२ बिे लित्रिा ररतपवुयक पेश गनुयहनु र्ो सूचना प्रकाम्शत गररएको छ । 

 

लस.नं. ठेक्का नं ठेक्काको 
वकलसि 

कर संकिन गने दररेट रु. ( 

ि.ुअ.कर सिेत) 

न्र्नुति 
अंक रु. 
(ि.ुअ.कर 

बाहेक ) 

बोिपत्र 
फारि 
दस्तरु 

रु. 

धरौटी 
रकि 

रु. 

खररद गने 
अवलध 

1 ठाकुरबाबा 
नगरपालिका  
आर् ठेक्कााः 
02-
07९/०८० 

लबज्ञापन 
कर  

• लड.वप.एस. बोडयहरु प्रलत वगय 
वफट रु. ८५/- 

• प्रचार प्रशार पचाय पबपिेट 
प्रलत पाना रु. ५/- 

• व्र्ापाररक होलडयङ्ग बोडयहरुको 
प्रलत बगयवफट रु. ८५/- 

• व्र्ापाररक तथा व्र्वसावर्क 
प्रर्ोिनको फेिेक्स प्रलत वगय 
वफट रु.20/- 

• कपडाको तिु तथा फे्रि 
नगररएको फ्िेक्स व्र्ानर प्रलत 
थान प्रलत पटक रु.१00/- 

• व्र्ापाररक तथा व्र्वसावर्क 
प्रर्ोिनका िालग घर तथा 
पखायििा िेम्खएको प्रचार 
प्रसारिा प्रलत वगयवफट 
रु.१०/- 

    



• व्र्ापाररक बस्त ु सेवा तथा 
उत्पादनको स्टि राम्ख प्रचार 
प्रशार गने कार्य प्रलतर्दन रु 
1000/- 

•  लडम्िटि होलडयङ्ग बोडय प्रलत 
बगय वफट रु. २00/- 

• लड.वप.एस. बोडयहरुिाई 10 
बगय वफट िन्दा साना एक 
िन्दा बवढ वाडय राख्न े िएिा 
प्रलत वगय वफट रु. 100/- 

• िाईट बोडय प्रलत बगय वफट रु. 
२00/- 

• िखु्र् शहरी क्षेत्रको सोिार 
पोििा लबज्ञापन गदाय िालसक 
रु.१00/- 

• LED बोडय प्रलत बगयवफट रु 
२५0/- 

• घमु्बत प्रचार प्रसार कार्य 
खाद्य औषलध तथा उपिोग्र् 
बस्त ु ( कृवष उपि बाहेक ) 

प्रलतर्दन रु १00 र अन्र् 
सािानको प्रलतर्दन रु 
200/- 

 

१. म्शिबन्दी दरिाउपत्र खररद गनय ईच्छुक व्र्वसार्ी, फिय तथा कबपनीहरुिे ि.ुअ.कर दताय प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी, 
आ.व.207९/08० सबिको फिय नववकरण, आ.व.२०७८/०७९ वा 207७/07८ को कर चकु्ता प्रिाणपत्रको 
प्रलतलिपी वा बर्ाद थपको पत्र तथा व्र्म्क्तको हकिा नेपािी नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी र ि.ुअ.करिा दताय 
िएको प्रिाणपत्रको प्रलतलिपी साथ लिलत 2078/0७/०७ गते र्दनको १७.00 बिे सबििा तोवकएको दस्तरु लतरी 
म्शिबन्दी दरिाउपत्र खररद गरी लिलत २०७९/०७/०८ गते र्दनको १२ बिे लित्रिा र्स नगरपालिकाको कार्ायिर्िा 
दताय गनय सवकने छ । 

२. तोवकएको सिर्लित्र प्राप्त म्शिबन्दी दरिाउपत्र सोही र्दन र्दनको 2.00 बिे म्शिबन्दी दरिाउपत्रदाता वा लनिको 
प्रलतलनलध र र्स नगरपालिकाका प्रलतलनलधहरुको रोहवरिा खोलिनेछ । म्शिबन्दी दरिाउपत्रदाताहरु वा लनिको 
प्रलतलनलधहरु उपम्स्थत निएिा पलन म्शिबन्दी दरिाउपत्र खोल्न कुनै बाधा पनेछैन । म्शिबन्दी दरिाउपत्र खररद गने, 
दताय गने र खोल्ने अम्न्ति र्दन सावयिलनक ववदा पनय गएिा सो र्दन पलछ कार्ायिर् खिेुको र्दनिाई अम्न्ति र्दन 
िालननेछ । 

३. म्शिबन्दी दरिाउपत्र फाराि खररदको िालग र्स नगरपालिकाको नाििा एन आई लस एलसर्ा बैँक िरुरगाउाँ  शाखािा 
रहेको आन्तररक रािस्व खाता नं. १६१२०५००२८२९६००२ िा तोवकए बिोम्ििको दस्तरु िबिा गरी सोको सक्किै 
बैँक िौचर पेश गनुयपने वा नगरपालिकाको रािस्व शाखािा नगदै बझुाएको सक्किै नगदी रलसद पेश गनुयपने छ । 



४. म्शिबन्दी दरिाउपत्रदातािे कबोि गरेको अंक (भ्र्ाट सवहत) को ५ प्रलतशतिे हनु आउने रकि धरौटी वापत र्स 
कार्ायिर्को नाििा एन आई लस एलसर्ा बैँक िरुरगाउाँ शाखािा रहेको धरौटी खाता नं. १६१२०५०५२३८८८०१३ िा 
िबिा गरेको सक्किै बैँक िौचरहरु वा नेपाि राष्ट्र बैंकबाट बैंक ििानत िारी गनय िान्र्ता प्राप्त वाम्णज्र् बैंक वा ववम्िर् 
संस्थाबाट िारी बैंक ििानतको सक्किै प्रलत पेश गनुयपने छ । 

४. म्शिबन्दी दरिाउपत्रदातािे बोिकबोि रकि अंक र अक्षरिा दवैुिा उल्िेख गनुयपने छ । अंक र अक्षरिा फरक 
पनय गएिा अक्षरिा उल्िेम्खत रकििाई िान्र्ता र्दईने छ । 

५. बर्ाद नाघी वा रीत नपगुी प्राप्त िएको म्शिबन्दी दरिाउपत्र उपर कुनै कारवाही हनुेछैन ्। 

6. प्रचलित काननु बिोम्िि लतनुयपने कर तथा शलु्कहरु म्शिबन्दी दरिाउपत्रदाता स्वंर्िे लतनुयपने छ ।  

7. करको दररेट नगरपालिकािे उपिब्ध गराए बिोम्िि हनुेछ । तोवकएको दरिा फरक नपने गरर सबबम्न्धत म्शिबन्दी 
दरिाउपत्रदातािे कर संकिन गनुयपने छ ।  

8.आ.व. 207९/0८० को िालग ववज्ञापनिा िाग्ने कर संकिन लिलत 207९/0८/01 गते देम्ख वव.सं. 20८० साि 
असार िसान्त सबिको िालग हनुेछ । 

9. म्शिबन्दी दरिाउपत्र स्वीकृत िई सबझौंता िए पश्चात कुनै वकलसिको छुट, लिनाह वा िाफी र्दईने छैन ्। 

10. गत लबगतिा नगरपालिकाको ठेक्का प्राप्त गरर बझुाउन ुपने रकि बक्र्ौता रहेको कबपलन ब्र्म्क्त वा फियिे र्स ठेक्कािा 
सहिागी हनु पाउने छैन ।  

11.नगरपालिकािे सिर् सिर्िा र्दएको लनदेशन पणुय पािना गनुयपने छ । साथै ठेक्का सबबन्धी कुनै लबबाद लसियना िएिा 
नगरपालिकाको लनणयर् अम्न्ति हनुेछ । 

12. सबझौंता गदायको सिर्िा सबबम्न्धत फियिे सबझौता रकिको ४० प्रलतशत रकि अलनवार्य रुपिा नगरपालिकािा 
अलग्रि िबिा गनुयपने छ र बााँकी रहेको ६० प्रलतशत रकि कबतीिा दईु वकस्तािा वव.सं. २०७९ को फागनु िसान्तलित्र 
पवहिो वकस्ता र अको वकस्ता वव. सं. २०८० को असार िसान्तलित्र बझुाइ सक्नपुने छ । बााँकी ६० प्रलतशत रकिको 
हकिा राष्ट्र बैंकबाट बैंक ििानत िारी गने िान्र्ता प्राप्त वाम्णज्र् बैंक वा ववम्िर् संस्थाबाट िारी बैंक ििानत ( वव.सं. 
२०८० िाद्र िसान्त सबिको बर्ाद िएको)  को सक्कि प्रलत पेश गनुयपने छ । उक्त बैँक ििानत कार्ायिर्िाई लतनुय 
बझुाउन ुपने शलु्क दस्तरु बझाई सकेको प्रिाण पत्र पेश गरेपलछ फुकुवा हनुेछ । तोवकएको सिर्िा र्स कार्ायिर्िाई 
लतनुय बझुाउन ुपने शलु्क दस्तरु बझुाउन नसकेिा उक्त बैंक ििानत कानून बिोम्िि र्स कार्ायिर्िे िफत गनेछ ।  

13. ठेक्का सबबन्धी ववस्ततृ िानकारी र्स नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् (रािश्व शाखा) बाट प्राप्त गनय सवकने छ । 

14. म्शिबन्दी दरिाउपत्रदातािे ठेक्का लिई रकि संकिन गने क्रििा कुनै वकलसिको हानी नोक्सानी वा दघुयटना िएिा 
म्शिबन्दी दरिाउपत्रदाता स्वरं् सोको िवाफदेही हनुपुनेछ । 

15. ठेक्का सबबन्धी रलसदहरु म्शिबन्दी दरिाउपत्रदाता आफैिे छपाई नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट प्रिाम्णत 
गराई प्रर्ोग गनुयपनेछ । कार्ायिर्बाट प्रिाम्णत नगराई उठाईएको पाईएिा प्रचलित काननु बिोम्िि कावायही गररनेछ । 

१६. र्स नगरपालिकाको वहतिाई िध्र्निर गरी म्शिबन्दी दरिाउपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा आंम्शक रुपिा स्वीकृत 
गने सबपणुय अलधकार र्स कार्ायिर्िा सरुम्क्षत रहनेछ । 

१७. र्स सचुनािा उल्िेख निएका कुराहरु स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 2074, सावयम्िनक खररद ऐन,2063 
(संशोधन सवहत), सावयिलनक खररद लनर्िाविी, २०६४  (संशोधन सवहत) र प्रचलित काननु बिोम्िि हनुेछ । 

 

                                                                                                                                               रािहरर ररिाि 

                                                                                                                                        ( प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत ) 

 



 


