
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 
(सचुना प्रकाशशत लमलतिः २०७९।०५।१०) 

( 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 कार्यधवलध २०७५ ि िाजस्व 
पिामशय सलमलतको लमलत २०७९/०५/०६ गतेको लसफारिस अनसुाि २०७९ को श्रावण १ देशि २०८० असाि मसान्त सम्मको िालग 
देहार् बमोशजमको आन्तरिक आर् सम्बन्धी ठेक्का वन्दोवस्त गनुयपने भएकोिे गाउँपालिकाबाट तोधकएको दििेटमा एवं शतयहरुको अलधनमा िही 
बोिपत्र प्रकृर्ामा सहभागी हनु सम्बशन्धत सबैको जानकािीको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । 

१. दहत्ति बहत्ति सम्बन्धी ठेक् काको िालग 

सूचना नं./ बोिपत्र 
नं. 

ठेक् काको धकलसम कि तथा शलु्क उठाउन 
पाउन ेधवषर् एवं स्वीकृत 

दििेट 

आ.व २०७9/०८० 
का िालग कार्म वाधषयक 
न्र्नुतम अंक (म.ुअ.कि 

बाहेक) 

संकिन गनय 
पाउन ेअलधकतम 

परिमाण 

बोिपत्र फािाम 
दस्तिु 

धिौटी 
िकम 

 
 
 

िाजस्व/ 

१/२०७८/०७९ 

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

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

११,5२,१७,९२५।- 
(एघाि किोड बाउन्न 
िाि सत्र हजाि चौ सर् 
पशच्चस रुपैर्ा मात्र।) 

स्वीकृत IEE को 
प्रलतवेदनमा 
उल्िेि भए 
बमोशजम ि गत 
वषयको मौज्दात 
परिमाण  

 
 
 

१०,०००।- 

कबोि 
अंकको   
५ 
प्रलतशत 

 

२. कच्ची सडक सम्बन्धी ठेक्काको  

नोट : शतयहरु एवं थप जानकािीको िालग कार्ायिर्को वेभसाइट www.thakremun.gov.np वा www.bolpatra.gov.np मा हेनुयहनु 
अनिुोध छ । 

लस.न ठेक् का नं ठेक् काको धकलसम 

कि तथा शलु्क उठाउन पाउन े
धवषर् एवं स्वीकृत दििेट 

आ.व. २०७९÷८० का िालग 
कार्म वाधषयक न्रू्नतम अंक 

(म.ुअ. कि बाहेक) 

वोिपत्र 
फािाम दस्तिु 

धिौटी 
िकम 

१ 

िाजस्व 

२/२०७९/
०८० 

महादेववशेी झोिङुगेपिु 
भमेुस्थान सडक 

सडक ममयत शलु्क 

६ पाङग्र े  १५०।- 
४ पाङग्र े  १००।- 

९९,६०,०६०।– 

(उनान्नसर् िाि साठी हजाि 
साठी रुपैर्ा मात्र) 

३०००।- 
कवोि 

अंकको ५ 
प्रलतशत 

२ 

िाजस्व 

३/२०७९/
०८० 

तसपुय आग्रािोिा ग्रामीण 
सडक 

सडक ममयत शलु्क 

६ पाङग्र े  १५०।- 
४ पाङग्र े  १००।- 

९४,४४,४४५।– 

(चौिानब्ब ेिाि चौवालिस हजाि 
चाि सर् पैतालिस रुपैर्ा मात्र) 

३०००।- 
कवोि 

अंकको ५ 
प्रलतशत 

http://www.thakremun.gov.np/
http://www.bolpatra.gov.np/

