कबाडी माल, जडीबुटी बबक्रि बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर सं कलन
सम्बन्धी ठे क्का

ठे क्का नं. :- BANKE/KOMUN/G/NCB-01/2079/080
आ.व.२०७९/०80

कोहलपुर नगरपाबलका

नगर काययपाबलकाको कायायलय
कोहलपुर,बााँके

(लुम्म्बनी प्रदे श,नेपाल)
वेबसाईट : www.kohalpurmun.gov.np
ईमेल : kohalpurmun@gmail.com

कोहलपुर नगरपाबलका

नगर काययपाबलकाको कायायलय
कोहलपुर, बााँके

(लुम्म्बनी प्रदे श, नेपाल)
क्रवषय : आ.व.२०७9/०80 को लाबग कबाडी मालसमान, जडीबुटी बबक्रि बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर सं कलन ठे क्का
बन्दोबस्त सम्बन्धी बोलपत्र पेश गने आव्हानको सूचना ।
दोस्रो पटक सूचना प्रकाम्शत बमबत :-2078९/0५/२२
ठे क्का नं. : BANKE/KOMUN/G/NCB-01/2079/080
आ.व.२०७9/०80 को लाबग मुख्य राजमागय समेत नगरपाबलकाको क्षेत्र बित्रका उद्योग कलकारखानाबाट बनस्कने
कबाडी माल, जडीबुटी र प्रचबलत कानून बमोम्जम बनषेबधत जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा माररएका जीवजन्तुहरुको हाड,
बसं ग, पवााँख, छाला वा यस्तै प्रकृबतको व्यवसाक्रयक उपयोग गरे वापत बबिी बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर सं कलनको
लाबग स्थाबनय सरकार सञ्चालन ऐन-2074 को दफा 61 बमोम्जम दे हायको आन्तररक आय सम्बन्धी ठे क्का बन्दोवस्त गनुप
य ने
िएकोले यस नगरपाबलकाले तोकेको शतयहरुको अबधनमा रही इच्छु क व्यवसायी, फमय, कम्पनी तथा व्यम्िहरुबाट तोक्रकएको
न्यूनतम अंकमा नघट्ने गरी कर शुल्क सं कलन गनयका लाबग यस नगरपाबलकाबाट जारी गररएको तपम्शल बमोम्जमको
बोलपत्र फाराम खररद गरी तोक्रकएको म्याद बित्र बोलपत्र पेश गनुय हुन यो सूचना प्रकाम्शत गररएको छ ।
तपम्शल :बस.नं.

क्रकबसम

कर तथा ममयत शुल्क सं कलन क्षेत्र

१

कबाडी माल, जडीबुटी तथा बबक्रि

मुख्य राजमागय समेत नगरपाबलकाको

बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर

क्षेत्र

सं कलन

कलकारखानाहरु

१.

बित्रका

उद्योग

न्युनतम ठे क्का मुल्य

बोलपत्र

रु. (भ्याट बसहत)

दस्तुर

१९५००००।-

खररद

कैक्रफयत

३०००।००

तथा

बोलपत्र खररद गनय ईच्छु क व्यवसायी, फमय तथा कम्पनीहरुले मु.अ. कर दताय प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी, आ.व.
207९/0८० सम्मको फमय नक्रवकरण, आ.व. 207७/07८ को कर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी तथा व्यम्िको

हकमा नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी र मु.अ.करमा दताय िएको प्रमाणपत्रको प्रबतबलपी साथ बमबत
2079/0६/०६ गते ददनको १२:00 बजे सम्ममा तोक्रकएको बोलपत्र दस्तुर बतरी यस नगरपाबलकाको कायायलयबाट
खररद गनय सक्रकने छ ।

ई-बबड माफयत बोलपत्र पेश गने इच्छु क बोलपत्रदाताले तोक्रकएको बोलपत्र दस्तुर कृक्रष क्रवकास बैंक शाखा कायायलय

कोहलपुर म्स्थत यस नगरपाबलकाको नाममा रहे को राजश्व खाता नं. 0720501000235365 मा जम्मा गरर सो
को सक्कल िौचर तथा माबथ उल्लेम्खत कागजात सक्रहत साबयजबनक खररद अनुगमन कायायलयको क्रवद्युतीय खररद प्रणालीको
वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp माफयत बोलपत्र फारम पेश गनय सक्रकने छ ।
२.

तोक्रकएको म्याद बित्र खररद गररएका बोलपत्र हरु बमबत २०७९/०६/०६ गते ददनको १२:०० बजे बित्र यस
कायायलयमा

वा

साबयजबनक

खररद

अनुगमन

कायायलयको

क्रवद्युतीय

खररद

प्रणालीको

वेबसाइट

www.bolpatra.gov.np/egp माफयत पेश गनुय पनेछ ।
३.

बोलपत्र साथ जमानत बापतको रकम रु. १,०५,०००/- कृक्रष क्रवकास बैं क शाखा कायायलय कोहलपुर म्स्थत यस
नगरपाबलकाको नाममा रहेको धरौटी खाता नं. 0720501000235217 मा जम्मा गरे को सक्कल िौचर वा सोक्रह
रकम बराबरको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त बाम्णज्य बैं क वा क्रवत्तीय सं स्थाले यस कायायलयको नाममा जारी गरे को
बोलपत्र जमानतपत्र (बबड बण्ड) पेश गनुय पनेछ । बोलपत्र मान्य हुने अवबध बोलपत्र पेश गने अम्न्तम बमबत बाट ९०

ददनको हुनेछ र बोलपत्र जमानतको मान्य अवबध बोलपत्रको मान्य अवबध िन्दा कम्म्तमा ३० ददन बढीको हुन ु पनेछ
।

४.

तोक्रकएको समय बित्र प्राप्त बोलपत्रहरु बमबत २०७९/०६/०६ गते ददनको १:०० बजे कायायलय एबं बोलपत्रदाताको
प्रबतबनबधको रोहबरमा यस कायायलयमा खोबलनेछ । बोलपत्रदाताहरु वा बनजको प्रबतबनबधहरु उपम्स्थत निएमा पबन
बोलपत्र खोल्न कुनै बाधा पने छै न ।

५.

बोलपत्र खररद गने, पेश गने र खोल्ने अम्न्तम ददन सावयजबनक क्रवदा पनय गएमा सो ददन पबछ कायायलय खुलेको ददन र
समय लाई अम्न्तम ददन/समय माबननेछ ।

६.

प्रचबलत कानुन बमोम्जम बतनुप
य ने कर तथा शुल्कहरु बोलपत्रदाता स्वंयले बतनुप
य ने छ ।स्वीकृत बोलपत्रदाताले

कायायलयमा बुझाउनु पने सम्पूणय रकम र कर च ुिा गरे को प्रमाणपत्र पेश गरे पछी मात्र धरौटी रकम क्रफताय हुनेछ ।
अन्य बोलपत्रदाताको हकमा सम्झौता िएपबछ धरौटी रकम क्रफताय ददईनेछ ।

७.

कर शुल्क सं कलनको दररे ट बोलपत्र फाराममा सं लग्न गररएको छ ।

८.

आ.व. 2079/080 को लाबग कबाडी मालसामानहरुको बबक्रि क्रवतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर सं कलन अवबध

९.

सम्झौता बमबत दे म्ख 2080 साल असार मसान्त सम्मको लाबग हुनेछ ।

बोलपत्र स्वीकृत िई सम्झौंता िए पश्चात कुनै क्रकबसमको छु ट, बमनाह वा माफी ददईने छै न।

१०. सम्झौता गदाय कबोल अंकको ४० प्रबतशत रकम कृक्रष क्रवकास बैंक शाखा कायायलय कोहलपुर म्स्थत यस
नगरपाबलकाको नाममा रहे को आन्तररक राजस्व खाता नं. 0720501000235365 मा जम्मा गरे को सक्कल िौचर
पेश गनुप
य ने छ र बााँक्रक रहेको ६० प्रबतशत रकम सोक्रह खातामा जम्मा गरर सक्कल िौचर वा नेपाल सरकारबाट मान्यता
प्राप्त बाम्णज्य बैंकबाट यस कायायलयको नाममा जारी िएको २०८० साल िदौ मसान्त सम्म म्याद िएको काययसम्पादन
जमानत (Performance Bond) पेश गनुप
य ने छ । बोलकबोल अंकको रकम सम्झौंता गने समयमा एकमुकष्ट बुझाएमा
५ प्रबतशत छु ट प्रदान गररनेछ । ४० प्रबतशत रकम मात्र जम्मा गरे र कायय सम्पादन जमानतपत्र (Performance
Bond) पेश नगरे मा सम्झौंता गररने छै न ।

११. बोलपत्रदाताले बोलपत्रमा बोलकबोल रकम अंक र अक्षरमा अबनवायय रुपमा उल्लेख गनुप
य नेछ । अंक र अक्षरमा
उल्लेम्खत बोलकबोल रकम फरक पनय गएमा अक्षरमा उल्लेम्खत रकमलाई मान्यता ददईने छ।

१२. म्याद नाम्घ वा ररत नपुगी प्राप्त िएको बोलपत्र उपर कुनै कारवाही हुने छै न ।

१३. यस नगरपाबलकाको क्रहतलाई मध्यनजर गरी बोलपत्र स्वीकृत गने वा नगने वा आंम्शक रुपमा स्वीकृत गने सम्पुणय
अबधकार यस कायायलयमा सुरम्क्षत रहनेछ ।

१४. बोलपत्रदाताले ठे क्का बलई रकम सं कलन गने िममा कुनै क्रकबसमको हानी नोक्सानी वा दुघट
य ना िएमा बोलपत्रदाता स्वयं
सो को जवाफदे ही हुनपु नेछ ।

१५. ठे क्का सम्बन्धी रबसदहरु बोलपत्रदाता आफैले छपाई नगर काययपाबलकाको कायायलयबाट प्रमाम्णत गराई प्रयोग गनुप
य नेछ।
कायायलयबाट प्रमाम्णत नगराई उठाईएको पाईएमा प्रचबलत कानुन बमोम्जम कारवाही गररनेछ ।

१६. यस सूचनामा उल्लेख निएको कुराहरु स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४, सावयजबनक खररद ऐन (सं सोधन समेत),
२०६३, सावयजबनक खररद बनयमावली (सं सोधन समेत), २०६४ र अन्य प्रचबलत ऐन र कानुन बमोम्जम हुनेछ ।

१७. ठे क्का सम्बन्धी क्रवस्तृत जानकारी यस नगरपाबलकाको कायायलय कोहलपुर-11, बााँकेमा बुझ्न सक्रकनेछ । अथवा यस
नगरपाबलकाको वेवसाईट www.kohalpurmun.gov.np वा साबयजबनक खररद अनुगमन कायायलयको क्रवद्युतीय खररद
प्रणालीको वेबसाइट www.bolpatra.gov.np/egp मा हेन य सक्रकने छ ।

========================================
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कोहलपुर नगरपाबलका

नगर काययपाबलकाको कायायलय
कोहलपुर, बााँके

वेबसाईट : www.kohalpurmun.gov.np

(लुम्म्बनी प्रदे श, नेपाल)

ईमेल : kohalpurmun@gmail.com

कबाडी माल, जडीबुटी तथा जीवजन्तु बबक्रि बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर सं कलन सम्बन्धी ठे क्काको
बोलकबोल फाराम ।

न्युनतम ठे क्का मुल्य रु. १९५००००/- (भ्याट सक्रहत)
ठे क्का नं. : BANKE/KOMUN/G/NCB-01/2079/080
बस.नं.

क्रववरण

कबोल अं क रु. (भ्याट

कबोल अं क रु.

बाहेक)
१

कबाडी माल, जडीबुटी तथा बबक्रि

बबतरण तथा उपयोगमा लाग्ने कर
सं कलन

कबोल अंक रु.
13 प्रबतशत भ्याट रु.
जम्मा रु.

फमय, कम्पनीको छाप :
बनवेदकको दस्तखत :
नाम थर :
पद :
फमय, कम्पनीको नाम :
ठे गाना :
सम्पकय नं. :
बमबत :
कर/शुल्क सं कलनको दररे ट बोलपत्र फाराममा सं लग्न गररएको छ ।

(अक्षरमा )

कैक्रफयत

कर/शुल्क सं कलनको दररे ट
बस.नं.

कवाडी सामानको क्रववरण

बनधायररत दर रु.

1

कागज तथा काटुयनजन्य पदाथयहरु प्रबत के.जी.

प्रबत के.जी. रु.१।00

2

जे जस्तो अवस्थामा छ पुन: सोक्रह रुपमा प्रयोग गनय सक्रकने

2.1

खाली म्शशी (बबयरको) हल्का पेय पदाथय बाहे क प्रबतगोटा

0.25 पैंसा

2.2

खाली म्शशी (५०० एम.एल. िन्दा माबथ ) प्रबतगोटा

0.25 पैंसा

2.2

खाली म्शशी (५०० एम.एल. िन्दा तल ) प्रबतगोटा

0.10 पैंसा

2.3

पलाष्टीक वोतल, िाडाकुडा, पुराना जुत्ता चपपल र ग्यालेन प्रबतगोटा

0.50 पैंसा

3

खाबल बोरा प्रबतगोटा

2.1

जुटको बोरा १०० के.जी. क्षमताको प्रबतगोटा

0.25 पैंसा

2.2

जुटको बोरा 50 के.जी. क्षमताको प्रबतगोटा

0.10 पैंसा

2.2

पलाक्रष्टकको बोरा 50 के.जी. क्षमताको प्रबतगोटा

0.10 पैंसा

4

खाबल बोरा प्रबतगोटा

4.1

10 बल. िन्दा बढी क्षमताको प्रबतगोटा

रु.1.00

4.2

10 बल. िन्दा कम क्षमताको प्रबतगोटा

0.50 पैंसा

5

पुन : प्रशोधन गरी प्रयोग गनय सक्रकने

5.1

म्झण्डु ( प्राकृबतक र कृबतम उनका टु िा ) प्रबत के.जी.

रु.1.00

5.2

गामेन्टका कपडाका टु िा प्रबत के.जी.

रु.1.00

5.3

जलेको मोक्रवल प्रबत बलटर

5.4

जुट र पलाक्रष्टकका बोरा फाटे का प्रबत के.जी.

रु.1.00

5.5

पलाक्रष्टकका टु िा प्रबत के.जी.

रु.1.00

5.6

पुराना टायर र ट्युब प्रबत के.जी.

रु.1.00

5.7

थोत्रो क्रटन प्रबत के.जी.

0.50 पैंसा

5.8

पुरानो ड्रम प्रबत के.जी.

0.50 पैंसा

6

0.50 पैंसा

धातुका कबाडी सामानहरु प्रबत के.जी.

6.1

फलामजन्य सामान तथा टुिा प्रबत के.जी.

रु.1.00

6.2

अन्य धातु -क्रपत्तल,तामा,म्जङ्क आददका सामान तथा टु िाहरु प्रबत के.जी.

रु.1.00

6.3

बबग्रेका मेशीनरी औजार तथा पाटपुजाय प्रबत के.जी.

रु.1.00

7

अन्य

7.1

पोबलबथन पाईपका टुिा प्रबत के.जी.

रु.1.00

7.2

बससा (बलडका टु िा र धुलो ) प्रबत के.जी.

रु.1.00

7.3

कााँचको टु िा र धुलो प्रबत के.जी.

रु.1.00

7.4

बमनरल बाटरको बोतलहरु प्रबत गोटा

8

जडीबुटी

वा

म्जवजन्तु(प्रचबलत

कानुनले

0.10 पैंसा

बनषेध

गररएको

जीवजन्तु

बाहे कका मृत वा माररएका म्जवजन्तुको हाड, बसं ग, पवााँख र छाला )
करको हकमा

प्रबत ट्रीप

रु.500।- दे म्ख
5,000।- सम्म

कैक्रफयत

