
 
 

आ.व. ०७९/८० को  आ त रक आय स ब धी िशलब दी दरभाउप  आ ानको सूचना। 
( थम पटक कािशत िमित :- २०७९/०४/२६ 

 
 

यस सयु दय नगर कायपािलकाले लगाउन स ने दहेायका कर, शु क तथा द तरु संकलन गन ठे का ब दोब त गनपुन 
भएकोले ई छुक यि  भए नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलपी , फम वा क पनी वा संगठीत सं था भएमा 
आ.व. ०७८/७९ स मको नवीकरण भएको माण प , मू य अिभबिृ  कर दता माण प  र आ.व. ०७७/०७८ स मको 
कर चु ा गरेको माण प को ितिलपी साथै राखी . १०००।–(अ रेपी एक हजार) मा  (पिछ िफता नहने गरी) नगदै 
बझुाई दरभाउ प  सचूना कािशत भएको िमितले १५ औ ंिदन ( िमित २०७९/०५/०९ गते ) कायालय समय िभ  
ख रद गरी १६ औ ंिदन (िमित २०७९/०५/१० गते) को १२:०० बजे िभ  यस कायालयको राज  शाखामा दािखला 
गन गरी स बि धत सबैको जानकारीका लािग यो सचूना कािशत ग रएको छ । 

ठे काको िववरण :- 

ठे का न बर ठे काको नाम 
कर संकलन गन 

े ह    

यूनतम  ठे का 
अङ्क . 

(मू.अ.कर बाहेक) 
जमानत रकम 

जमानतको 
मा य अवधी 

SUMO/ILAM/SQ/RE
VENUE 01-079/080 

सा ािहक हाटबजारबाट 
असलु ग रने बहाल िवटौरी 

कर असलुी ठे का  

िफ कल बजार, ितनघरे 
बजार, पशपुितनगर 
बजार र हकटे बजार 

५,००,०००/- १२,५००/- ७५ िदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE
VENUE 02-079/080 

ीअ तु पोखरीमा डुङ्गा 
सयर 

ीअ तु पोखरी े  ३,५०,०००/ ९,०००/- ७५ िदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE
VENUE 03-079/080 

क याम पयटक य े मा 
लगाइने सरसफाई शु क 
तथा ली यावसाय र 

घोडचढी  यवसाय समेत 

क याम े िभ  १५,००,०००/-  ३८,०००/- ७५ िदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE
VENUE 04-079/080 

वडा नं २ को भईुतलाको २ 
वटा सटर भाडा 

पशपुितनगर १,४४,०००/- ४,000/- ७५ िदन 

SUMO/ILAM/SQ/RE
VENUE 05-079/080 

चमेना गहृ संचालन 
नगरपािलकाको प रसर 

िभ  रहकेो भवन 
२,६५,४८६.७२ ८,000/- ७५ िदन 

 
नोटः- यस स ब धमा थप जानकारीका लािग कायालय समयमा मो.नं. ९८४४६०८२९६ मा स पक गन सिकनेछ। 

 
        
 

                     मखु शासक य अिधकृत 


