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आ त रक आयको डाक बढाबढको सूचना ।
कािशत िमितः २०७७/०५/०७
कनकाई नगरपािलकाको आ त रक आय संकलन (ठे ा ब दोब त) स ब धी कायिविध २०७५
अनुसार यस कनकाई नगरपािलकाको आ.व.२०७७/७८ का लािग आ त रक आय संकलन गन
तपिशल शीषक अनुसारका आयमा डाक बढाबढको मा यमबाट ठे ा लगाउनु पन भएकोले ठे ा
िलन चाहनु ने यो य फम/सं थाह बीच यो सूचना काशन भएको िमितले ८ औ ँ दनको २:००
बजे यस कायालयमा डाक बढाबढ गराईने भएकाले स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सूचना
कािशत ग रएको छ । िव तृत सूचना तथा जानकारी यस कायालयको वेभसाईटमा हेन स कनेछ ।
तपिशलः
ठे .न.

ठे ाको शीषक

२

IR/03/077-78

दुगापुर बजार े तफको
स पूण ठे ा पशु बजार
समेत

.२,००,०००/-

३

IR/04/077-78

िव ापन कर

. ४,००,०००/-

.सं

आ.व.२०७७/०७८ को लािग
याट सिहत

युनतम अंक

शतह
१. डाक बढाबढमा भाग िलन इ छु क फम सं थाह ले नाग रकता
माणप को

त ल प,

यवसाय दता नवीकरण समेत भएको

माणप को

माणप को

त ल प,आय कर दता

त ल प र आ.व २०७५/०७६ को कर च ु ा

िमित २०७७।०५।१४ गते दउँ सो १२ बजे िभ मा यूनतम
मू यको ५ ितशतले धरौटी वापत न आउने रकमसिहत यस कायालयको राज शाखामा नाम
दता गराउनु पनछ ।
माणप को

त ल प तथा नवेदन संल न राखी
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२. बढाबढ काय िमित २०७७।०५।१४ गते दउँ सो २ बजेदेिख कायालय समयस म यस
कायालयको
सभा
क मा
नेछ
।
३. बढाबढको शु अंक यूनतम मू य मािथ उ लेख भएबमोिजम नेछ । डाक बो न अगावै
बोिलएको अंकको ५ ितशतले न आउने रकम नगदै धरौटी रा ु पनछ र डाक अंक ब दै गएमा
सोही
अनुपातमा
धरौटी
अंक
थप
ँदै
जानेछ
।
४. सकार गरे पिछ ७ दन िभ मा बाँक रकम दािखला गरी स झौता ग रस ु पनछ । तोके को
अविध िभ कवोल रकम नबुझाएमा वा रकम बुझाइ स झौता नगरे मा धरौटी वापत रािखएको
रकम जफत गरी अक
व था ग रनेछ ।

