
थाके्र गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

  महादेबबेशी धाददङ 

  बागमती प्रदेश,नेपाि 

आ ब २०७९/०८० को आन्तरिक आर्को ठेक्का बन्दोबस्त गने सम्बन्धी लबद्यतुीर् बोिपत्र  
( E-Bid ) अव्हान सम्बन्धी सूचना 

( प्रथम पटक प्रकाशशत लमलत : २०७९/०३/२० ) 
स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (घ) तथा प्रदेश आलथयक ऐन २०७७ को दफा ९ 
(१) को अनसूुची ५ मा भएको व्र्वस्था अनसुाि थाके्र गाउँ कार्यपालिकाको आन्तरिक आर् संकिन (ठेक्का वन्दोवस्त) 
सम्बन्धी कार्यववलध २०७५ ि िाजस्व पिामशय सलमलतको लमलत २०७९/०३/१९ गतेको लसफारिस अनसुाि २०७९ को 
श्रावण १ देशि २०८० असाि मसान्त सम्मको िालग देहार् बमोशजमको आन्तरिक आर् सम्बन्धी ठेक्का वन्दोवस्त गनुयपने 
भएकोिे गाउँपालिकाबाट तोवकएको दििेटमा स्वीकृत प्रािशम्भक वाताविणीर् पिीक्षण प्रलतवेदन (IEE) मा उल्िेशित 
तपलसिका िोिा, नदीनािा तथा िानी क्षेत्रहरुबाट स्वीकृत परिमाण भन्दा बढी उत्िनन ्नहनुे गिी  िोडा, ढुङ्गा, बािवुा, 
ग्राभेि, भट्टामा प्रर्ोग हनु ेमाटो, क्रसिबाट लनस्केको धिुो ि इट्टाको कि तथा शलु्क संकिन कार्यको ठेक्का वन्दोवस्त गनुयपने 
भएकािे ठेक् का लिन  ईच्छुक फमय वा कम्पनीहरुिे फमयको नवीकिण भएको प्रमाणपत्र, मूल्र् अलभववृि कि दताय प्रमाणपत्र, 
कािवाही वा कािोसूचीमा नपिेको स्वघोषणा पत्र, आ.व.२०७७/०७८ सम्मको कि चकु्ता प्रमाणपत्र ि अशततर्ािनामाको 
प्रमाशणत प्रलतलिपीहरु संिग्न गिी तपलसि बमोशजमका शतयहरुको अलधनमा िही बोिपत्र प्रकृर्ामा सहभागी हनु सम्बशन्धत 
सबैको जानकािीको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

तपलसि 

सूचना नं./ 
बोिपत्र नं. 

ठेक् काको वकलसम कि तथा शलु्क 
उठाउन पाउन ेववषर् 
एवं स्वीकृत दििेट 

आ.व २०७9/०८० 
का िालग कार्म 

वावषयक न्र्नुतम अंक 
(म.ुअ.कि बाहेक) 

संकिन गनय 
पाउन े

अलधकतम 
परिमाण 

बोिपत्र 
फािाम दस्तिु 

धिौटी 
िकम 

 
 
 

िाजस्व/ 

१/२०७९/०८० 

 
 
 
 
 
 

 

ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, 
िोडा, ग्राभेि, स्िेट, 
लबछाउने ढुङ्गा, 
भट्टामा प्रर्ोग हनु े
माटो क्रसि बाट 
लनस्केको धिुो, 
इट्टाको लबक्री कि 
शलु्क संकिन कार्य 

कि तथा शलु्क ढुङ्गा, 
लगट्टी, बािवा, िोडा, 
ग्राभेि प्रलत क्र्वु वफट 
९/- (नौ रुपैर्ा) , 
ग्राभेि प्रलत क्र्वु वफट 
9।- (नौँ रुपैर्ा मात्र)  
माटो तथा क्रसिको धिुो 
क्र्बु वफट २।५० (दइु 
रुपैर्ा पचास पैसा मात्र) 
प्रलतट्रीप इट्टा चािपाङ्ग्ग्र े
२००, ६ पाङ्ग्ग्र े५०० 
ि १० पाङग्र ेदेशि ठूिो 
१०५० सम्म 

१३,55,५०,५००।- 
(तेह्र किोड पचपन्न 
िाि पचास हजाि 
पाँच सर् रुपैर्ा 
मात्र।) 

स्वीकृत IEE 

को 
प्रलतवेदनमा 
उल्िेि भए 
बमोशजम ि 
गत वषयको 
मौज्दात 
परिमाण  

 
 
 

१०,०००।- 

कबोि 
अंकको   
५ 
प्रलतशत 

 



 
 

 

शतयहरु : 

(१) बोिपत्रदातािे ववधलुतर् माध्र्मबाट मात्र बोिपत्र पेश गनय पाउनेछन । त्र्सको िागी सावयजलनक िरिद अनगुमन 
कार्ायिर्को https://www.bolpatra.gov.np बाट बोिपत्र सम्बन्धी कागजातहरु डाउनिोड तथा अपिोड गनय 
सक्ने व्र्वस्था गरिएको छ । 

(२) तोवकएको बोिपत्र दस्तिु र्स कार्ायिर्को नाममा प्रभ ुबैङ्क शस्थत महादेबबेशी शािामा िहेको िाजस्व िाता नं. 
०५१०१०१११८९००१२१ मा जम्मा गिेको भौचििाई बोिपत्र सम्बन्धी कागजात साथ संिग्न गनुयपनेछ। 

(३)  बोिपत्रदातािे धिौटी वापत कबोि अङ्कको पाँच प्रलतशतिे हनु आउने िकम र्स कार्ायिर्को नाममा प्रभ ुबैङ्क 
शस्थत महादेबबेशी शािामा िहेको धिौटी िाता नं. ०५१०१०१११८९०००४१ मा जम्मा गिेको भौचि वा र्स 
कार्ायिर्को नाममा बोिपत्र नं. ि नाम उल्िेि गिी बोिपत्र पेश गने अशन्तम लमलतबाट कशम्तमा १२० ददन 
म्र्ाद सवहत जािी गरिएको लबड बण्ड पेश गनुयपनेछ । 

(४) बोिपत्रदातािे र्ो सचुना प्रकाशशत लमलतिे ३१ औ ददन (२०७9/०4/18 गते) ददनको १२:०० बजेलभत्र 
बोिपत्र पेश गनुयपनेछ ि दाशििा हनु आएका बोिपत्रहरु सोही ददनको २:०० बजे लनजको प्रलतलनलधहरुको 
िोहबिमा र्स थाके्र गाउपालिकाको कार्ायिर्मा िोलिनेछ । साथै बोिपत्रदाता वा लनजको प्रलतलनलध बोिपत्र 
िोल्ने समर्मा उपशस्थत नभएमा बोिपत्र िोल्न बाधा पने छैन । बोिपत्र िोल्ने अशन्तम ददन सावयजलनक लबदा 
पनय गएमा सोको िगतै्त पलछको कार्ायिर् िलु्ने ददन उशल्िशित कार्य हनुेछ । 

(५) एक फमय वा कम्पनीहरुिेको नाममा िरिद गरिएको बोिपत्र अको फमय वा संस्थाका नामबाट दाशििा गनय पाइने 
छैन । 

(६) र्स गाउँपालिकाका नदी तथा नदीहरुको उत्िनन ्क्षेत्र ि उत्िनन ्परिमाणका सन्दभयमा स्थानीर् सिकाि सञ्चािन 
ऐन २०७४, सम्बशन्धत स्थानीर् तहबाट जािी भएका कानून, प्रदेश कानून तथा अन्र् प्रचलित कानून वा मापदण्ड 
बमोशजम हनुेछ ।साथै र्स कार्ायिर्बाट गरिएको वाताविणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदन र्स बोिपत्र सम्झौताको अलभन्न 
अंग मालननेछ । 

(७) ठेक्का अवलध २०80 असाि मसान्त सम्म हनुेछ । 

(८) बोिपत्र सम्बन्धी फािाम भदाय कबोि िकम अक्षि ि अंकमा स्पष्ट उल्िेि गनुय पनेछ ।अंक ि अक्षिमा फिक 
पिेमा अक्षििाई मान्र्ता ददइनेछ । 

(९) बोिपत्र स्वीकृत भए पश्चात ठेक्का अङ्कको ३० प्रलतशत िे हनु आउने िकम र्स कार्ायिकको प्रभ ुबैक महादेबबेशी 
शस्थत र्स कार्ायिर्को ववभाज्र् कोष िाता न. ०५१०१०१११८९०००७१ मा जम्मा गिेको सक्कि भौचि ि 
ठेक्का अङ्कको बझुाउन बाँकी ७० प्रलतशत िे हनु आउने िकमको ठेक्का सम्झौता लमलतिे कशम्तमा १३ मवहना 
म्र्ाद भएको मान्र्ता प्राप्त बैंक वा लबत्तर् संस्थाबाट र्स कार्ायिर्को नाममा जारि गरिएको बैंक जमानतको 
(पिफिमेन्स बन्ड) सक्कि प्रलत सम्झौताको बित पेश गनुयपनेछ । धिौटी (ववड वण्ड) बापत ्जम्मा गिेको 
िकमिाई वकस्तामा समावेश गनय पाइनेछैन ि उक्त बैंक जमानत तथा  नगद धिौटी लनर्मानसुाि कागजातहरु 
पेश गरिसकेपलछ प्रचलित ऐन बमोशजम वफताय गरिनेछ । 



(१०) बोिपत्र सम्बन्धी ववस्ततृ जानकािी बोिपत्र सम्बन्धी फािाममा उल्िेि गरिएको हुँदा सोही पशुस्तकाबाट अवगत 
गनय वा र्स कार्ायिर्मा सम्पकय  िात न सवकनेछ । म्र्ाद नाघी, िीत नपगुी वा शतयसवहत पेश हनु आएका 
बोिपत्र स्वीकाि गनय र्स कार्ायिर् बाध्र् हनुे छैन ।बोिपत्र स्वीकृत गने वा नगने सम्बन्धी सम्पूणय अलधकाि 
र्स कार्ायिर्मा सिुशक्षत िहने छ । 

(११) र्समा उल्िेि भएका कुिाहरुमा सोही बमोशजम ि र्समा उल्िेि नभएका सावयजलनक िरिद ऐन २०६३, 
तथा सावयजलनक िरिद लनर्मावलि २०६४ तथा अन्र् प्रचलित काननु बमोशजम हनुेछ । 

(१२) कि ,दस्तिु, शलु्कको दि िगार्त अन्र् शतयहरु बोिपत्र फािाममा उल्िेि गरिएको छ। नेपाि सिकाि वा 
स्थालनर् तहिाई प्रचलित काननु बमोशजम बझुाउनपुने अन्र् कि, दस्तिु, शलु्क आदद सबै ठेकेदाि स्वरं्िे 
सम्बशन्धत लनकार्मा बझुाउन ुपनेछ । सो वापत बझुाएको िकमिाई कवोि गिेको ठेक्का िकमबाट कट्टा गनय 
पाइने छैन । 

(१३) ठेकेदाििे उठाउने कि र्स कार्ायिर्द्वािा तोवकएको स्थि वा तोवकएको संकिन केन्रमा मात्र उठाउन पनेछ 
। कि संकिन सम्बन्धी सूचना पाटी अलनवार्य रुपमा िेिेि संकिन केन्रमा िाख्नपुने छ। 

(१४) छनौट भएको बोिपत्रदातािे सम्झौता गदायको बितमै प्रथम वकस्ता वापत ्कवोि अंकको ३० प्रलतशत ि 
तोवकएको म्र्ाद लभत्र दोश्रो वकस्तावापत ४० प्रलतशत ि तेश्रो तथा अशन्तम वकस्ता वापत ३० प्रलतशत िकम 
बझुाउनपुने छ।तोवकएको वकस्ता म्र्ाद लभत्र नबझुाएमा ठेक्का तोडी बाकी िहेको वकस्ता बैंक जमानतबाट 
अशिु उपि गरिनेछ । 

 


