
कवा ड ठे का स ब धी बोलप  कागजात 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ तथा गढवा गाउँपा लकाको आ थक ऐन, २०७७ बमोिजम यस कायालयवाट आ थक बष 
२०७९/०८० मा कवडी कर उठाउने काय ठे का धारा स चालन गनुपन भएकोले ई छुक सघं सं था वा फमवाट तप शलको शतह को 
अ धनमा र ह दरभाउप  पेश गनहुुन स वि धत सवैका ला ग यो 15 दने सचूना का शत ग रएको छ ।  
शतह   
१. दरभाउप  स व धी फाराम यो सचूना का शत भएको म तले 15 दन भ  कायालयवाट  १०००/- ( फता नहुने गर ) तर  ख रद 
गन स कनछे । सो को ला ग सं था दता माणप , आ.व.२०७८/०७९ को कर चु ता माणप  म ुअ कर दता माणप को त लपी 
संल न गनपुनछ  
२= दरभाउप  यनूतम अकं (म ुअ कर तथा अ ीम आयकर बाहेक)  3,००,०००/- अ रमा tLg लाख कायम ग रएको % । 
३= कवोल अंक संझौताका बखत एकमु ट पमा बझुाएमा १० तशत छुट दईनेछ भने क ताको पमा बुझाउन चाहेमा २ क ता कायम 
गर  प हलोपटक ६० तशत र आ थक बषको अ य स ममा ४० तशत बझुाउनुपनछ । यसर  बुझाउदा कुन ैछुट पाईने छैन ।  
४= आफुले कवोल गरेको अकंको ५ तशत रकम यस कायालयको u(jf l:yt Pg cfO{ l; Pl;of a}+ssf] w/f}^L खाता न ं
5141498824524003 मा धरौट  ज मा गर  सो को स कल भौचर दरभाउप  साथ पेश गनपुनछ ।  
५. b/efpkq २०80 असार मसा त स मका ला ग हुनेछ  तर स वि धत फमले कवोल अंकको बा षक १० तशतका दरले थप रकम 
बुझाउन चाहेमा बढ मा थप २ बष स मका ला ग याद थप गर  सोह  फमसगं सझंौता गन स कनेछ ।  
६. महामार  ब द हडताल वा अ य कुन ै कारको अवरोध उ प न भएमा कायालयले ठे का रकममा कुन ै कारको छुट दने वा तपू त 
दने छैन ।  
७. च लत कानूनले नषेध गरेका हो डङ बोड रा  पाईनेछैन ।  
८. तन ैतहका सरकार वारा रा खएका जनचेतना मलुक हो डङ बोडमा कुन ैकर लगाउन पाईनेछैन । 
9= b/efpkq bflvnf ug]{ clGtd ldlt, ;do / :yfg of] ;"rgf k|sflzt ePsf] ldltn] !^ cf}+ lbgsf] !@M)) ah] leq u9jf 

ufpFkflnsfsf] sfof{no u9jfdf k]z ug{' kg]{5 . ;f] lbg ;fj{hlgs labf k/]df sfof{no v'n]sf] lbgsf] ;f]lx ;dodf pQm sfo{x¿ 
ug{ ;lsg]5 .  

  
10. यसमा उ लेख नभएका कुराह  च लत काननू बमोिजम हुनछे ।  
करका दरह  

hl*a'̂ L, sjf*L / lhjhGt' s/ -cf=j= 2079÷080_ 
qm=;+= ljj/)f b//]^-?k}ofdf_ 

1 ufpFkflnsf leq pTkfbg eO{ lgsf;L x'g] a:t'df nfUg] s/ 
 pmg -k|fs[lts, s[lqd, hu/_ k|lt s]=hL=  

vf]^f] k|lt s]=hL=  
hl*a'^L k|lt s]=hL=  
ags; -v/_, cld|;f], aflaof], nf]Stf, k ]̂/, dnxg kQf, %jfnL, k/fn, lgufnf] cfbL  
k|lt uf*f÷ &]nf  
k|lt ]̂S^/  
k|lt «̂s  

2 k|rlnt sfg"gn] lgz]lwt u/]sf afx]s d[t kz'k+%Lsf xf*, l;ª, v'/ / %fnf 
 Kjfv k|lt s]=hL=  

l;ª k|lt s]=hL=  
xf* k|lt s]=hL=  
v'/ k|lt s]=hL=  
%fnf -&'nf] hgfj/_ k|lt uf]^f  
%fnf -;fgf] hgfj/_ k|lt uf]^f  

3 saf*L lgsf;L s/ 
 kmnfd, l^g k|lt s]=hL=  

cGo wft' tfdf, lkQn, l;Ne/, sfF; / cNd'lgod k|lt s]=hL=  
k'/fgf] sfuh, uTtf, sf {̂'g, /a/ k|lt s]=hL=  
l;;fsf] af]Qn -ljo/, dlb/f, cGo_ k|lt uf]^f  
yf]lqPsf] d]l;g/L cf}hf/ k|lt s]=hL=  
k'/fgf] Aofl «̂ k|lt s]=hL=  
^fo/ \̂o'a -&'nf]_ k|lt uf]^f  
^fo/ \̂o'a -;fgf]_ k|lt uf]^f  
hn]sf] df]lan k|lt ln^/  
vfnL af]/f, 50 s]=hL= ;Dd vfBGg c^\g] Knfli^s tyf h'^sf af]/f k|lt uf]^f  
vfnL af]/f, 50 s]=hL= eGbf dfly vfBGg c \̂g] Knfli^s tyf h'^sf af]/f k|lt uf]^f  
t]nsf] l^g 10 ln^/ eGbf al( c \̂g] &'nf] k|lt uf]^f   
t]nsf] l^g 10 ln^/ eGbf al( c \̂g] ;fgf] k|lt uf]^f  



 

 

ीमान मुख शासक य अ धकृत यू  

u(jf ufpFkflnsf  

वषयः कवा ड करको दरभाउप  पेश गरेको स व धमा ।  

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ तथा u(jf गाउँपा लकाको आ थक ऐन, २०७९ बमोिजम यस कायालयवाट आ थक 
बष २०७९/०८० मा ज डबुट  कवाडी तथा िजवज त ुकर उठाउने काय b/efpkq $f/f c;'n ug{ OR%'s रह  यो शलब द  
दरभाउ पेश गरेको छु । यसमा ले खएका सव ैशतह  पालना गन म जरु छु । आव यक कागजातह  यसै साथ संल न छ ।  
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