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कमल गाउँपाललकाको  

आलथिक ऐन २०७६ 

कमल गाउँपाललकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ऐन २०७६ 

प्रस्तावनााः  

कमल गाउँपाललकाको आलर्थक वर्थ २०७६।०७७ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई 

कार्ाथन्वर्न गनथको लनलमत्त स्र्ानीर् कर तर्ा शलु्क सङकलन गने, छुट लिन ेतर्ा 

आर् सङकलनको प्रशासलनक व्र्वस्र्ा गनथ वाञ्छनीर् भएकोले, नपेालको 

संलवधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोलिम गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ ।  

१) संलिप्त नाम र प्रारम्भाः  

 (१) र्स ऐनको नाम “आलर्थक ऐन, २०७६” रहकेो छ । 

 (२) र्ो ऐन २०७६ साल श्रावण १ गतेिलेि कमल गाउँपाललका क्षते्रमा लाग ुहुनछे । 

२) सम्पलत कराः  

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र अनुसचूी(१) बमोलिम सम्पलत्त तर्ा भलूम करलगाइन ेर असलु उपर 

गररनेछ । 

३) घर वहाल कराः   

गाउँपाललका क्षते्रलभत्र कुन ैव्र्लि वा संस्र्ाल ेभवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोिाम, टहरा, 

छप्पर, िग्गावा पोिरी परैू आंलशक तवरल ेवहालमा लिएकोमा अनुसचूी(२) बमोलिम 

घर िग्गा वहाल कर लगाइन ेर असलु गररनेछ ।  

४) व्यवसाय कराः 

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँिीगत लगानी र आलर्थक 

कारोवारका आधारमा अनुसचूी(३) बमोलिम व्र्वसार् कर लगाइने र असलु उपर 

गररनेछ । 

५) सवारी साधन कराः 

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र िताथ भएका सवारी साधनमा अनुसचूी(४) बमोलिम सवारी साधन 

कर लगाइने रअसलु उपर गररनछे। तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा 

व्र्वस्र्ा भएको अवस्र्ामासोही बमोलिम हनुेछ । 

६) लवज्ञापन कराः 

गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा अनुसचूी(५) बमोलिम लवज्ञापन कर लगाइने र 

असलु उपर गररनछे। तर, प्रिशे कानुन स्वीकृत भई सो काननुमा अन्र्र्ा व्र्वस्र्ा 

भएको अवस्र्ामा सोही बमोलिम हुनेछ । 

७) बहाल लबटौरी शुल्काः 
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गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र आफूले लनमाथण, रेिििे वा सञ्चालन गरेका अनुसचूी(६) मा 

उल्लेि भए अनुसार हाट विार, पसल वा सावथिलनक, पती, ऐलानी िग्गा उपभोग 

गरेवापत सोही अनुसचूीमा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने र 

असलु उपर गररनेछ । 

८) सेवा शुल्क, दस्तुराः  

गाउँपाललकाले लनमाथण, सञ्चालन वा व्र्वस्र्ापन गरेका अनूसलूच (७) मा उल्लेलित 

स्र्ानीर् पवूाथधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसचूीमा व्र्वस्र्ा 

भए अनुसार शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनछे । 

९) कर छुटाः 

र्स ऐन बमोलिम कर लतने िालर्त्व भएका व्र्लि वा संस्र्ाहरुलाई कुनै पलन लकलसमको 

कर छुट लिईन ेछैन ।  

१०) कर तथा शुल्क सङकलन सम्बन्धी कायिलवलधाः  

र्ो ऐनमा भएको व्र्वस्र्ा अनुसार कर तर्ा शलु्क सङकलन सम्बन्धी कार्थलवलध 

गाउँपाललकाले तोके अनुसार हनुे छ । 
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अनुसूची (१) 

(ऐनको दफा २ सँग सम्वन्धीत ) 

सम्पलि तथा भूलम करका दरहरु 

कमल गाउँपाललका िेत्रलभत्र आगामी आ.व. २०७६।७७ मा तपलसल अनुसारको दर 

रेटमा सम्पलि तथा भूलम कर असुल गररनेछ । 

१ सम्पलि कर  

क्र. स. सम्पलिको मूल्यांकन (जग्गा ) करका दर 

१ रु. ५००००० (पाँच लाि) सम्म प्रलतलाि ?=50 

२ 
रु. ५००००१  ( पाचँ लाि एक) िलेि २५००००० 

(पलचचस लाि) सम्म 
प्रलतलाि  ?=10 

३ 
रु. २५००००१ (पलचचस लाि एक) िलेि 

५०००००० (पचास लाि) सम्म 
प्रलतलाि ?=1२ 

४ 
रु. ५०००००१(पचास लाि एक) िलेि १००००००० 

(एक करोड) सम्म 
प्रलतलाि ?=15 

५ 
रु. १००००००१ (एक करोड एक) िलेि 

२०००००००   (िईु करोड) सम्म 
प्रलतलाि ?=२० 

६ 
रु. २००००००१ (िईु करोड एक) िलेि ५००००००० 

(पाचँ करोड) सम्म 
प्रलतलाि ?=३० 

७ 
रु. ५००००००१ (पाँच करोड एक) १००००००००      

(िश करोड) सम्म 
प्रलतलाि ?=३५ 

८ रु. १०००००००१ (िश करोड एक) िलेि मालर् प्रलतलाि ?=४० 
 

२ सम्पलिको मूल्यांकन ( घर )  

क्र.स. सम्पलिको मूल्यांकन ( घर ) मुल्याकन दर 

१ कचची घर (फुसको) प्रलत वगथलफट 100.00 
२ टाटीवरेा/सेन्टर वरेा लटनको छाना भएको घर प्रलत वगथलफट 400.00 
३ ईटाको िोडाई लटनको छाना भएको अधथपक्की घर प्रलत वगथलफट 1,200.00 
४ पक्की आर. लस. लस. संरचना छत ढलाई भएको लपलर लवनाको 

प्रलत वगथलफट 

1,800.00 

५ आर.लस. लस. पक्की घर प्रलत वगथलफट 2,000.00 
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३ ह्रासकट्टी  

ह्रास कट्टी 

क्र.स. 

लववरण 

कच्ची घर संरचना अथिपक्की घर संरचना पक्की घर संरचना 

समयावलध प्रलतशत समयावलध प्रलतशत समयावलध प्रलतशत 

१ १-५ वर्थ ३० १-५ वर्थ १० १-५ वर्थ ५ 

२ ६-१० वर्थ ४० ६-१० वर्थ १५ ६-१० वर्थ १० 

३ ११-१५ वर्थ ६० ११-१५ वर्थ २५ ११-१५ वर्थ १५ 

४ १६-२० वर्थ ७० १६-२० वर्थ ४० १६-२० वर्थ २५ 

५ २१-२५ वर्थ ८० २१-२५ वर्थ ५० २१-२५ वर्थ ४० 

६ २६-१०० वर्थ ९० २६-१०० वर्थ ८० २६-१०० वर्थ ८० 

म्याद लभत्र लववरण दालिला नभएमा वा कर नबुझाएमा ललइने थप शुल्कको दर 

चाल ु

आ.व.को ३ 

मलहना सम्म 

चाल ूआ.व.लभत्र ै

म्र्ाि नाघेमा प्रलत 

लाि 

एक आ.व. 

म्र्ाि नाघेमा 

म्र्ाि नाघेको 

एक आ.व. पलछ 

तेस्रो आ.व.सम्म  

म्र्ाि नाघेको तेस्रो 

आ.व. पछी 

प्रत्रे्क आ.व. को 

१०Ü छुट ०Ü छुट १०Ü िररवाना १५Ü िररवाना २०Ü िररवाना 

कमल गाउँपाललकाले आ.व. २०७६।०७७ मा असलु गररन ेसम्पलत्त तर्ा भलूम कर प्रर्ोिनको 

लालग वडागत रुपमा लनधाथरण गररएको सम्पलत्त तर्ा िग्गाको मलू्र्ाङकन लववरण 

वडा नं. १ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 
सनुाहारा चोक हुिँ ैप्रसाई ंचोकसम्मको मलू सडकको िार्ा ँवार्ा ँ

३० लमटरलभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
500,000.00 

२ 
बाँसबाँरी हुिँ ैगडुरमारी िाने सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 
500,000.00 

३ 

सनुाहारा हुिँ ैबाँसबारँी, सरङपाडा हुिँ ैसोलमारी आउने तेसो सडक 

तर्ा रतन चौनका उचच स्तरका ग्राभेल सडकको िार्ाँवार्ाँ ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

250,000.00 

४ अन्र् सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 150,000.00 
५ सडकले नछोएका िेतीर्ोग्र् िलमन 100,000.00 
६ िोलावगरका िग्गाहरु 25,000.00 
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वडा नं. २ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 

केिाथ - क्र्ाम्पा - सरङपाडा सडक िण्डको लमलन चौक िलेि 

क्र्ाम्पा विारको िलक्षण लसमाना हले्र्पोष्ट िान ेबाटोसम्मका 

सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

800,000.00 

२ 
समर्गढ विार क्षेत्रका सडकको िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 
800,000.00 

३ 
स्तरोन्नलत भएका वडा न ं२ काग्राभले सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
350,000.00 

४ 
मालर् उल्लेलित िग्गाहरु बाहकेका ग्राभले तर्ा कचचीसडकको 

िार्ाँ बार्ाँकािग्गा प्रलतकठ्ठा, 
200,000.00 

५ कुनै पलन सडकले नछोएका ितेीर्ोग्र्िग्गाको प्रलत कठ्ठा 100,000.00 
६ िोला धार , बगर झाडी भएको िग्गाप्रलत कठ्ठा 50,000.00 

वडा नं. ३ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 
केिाथ िोला िलेि ढर्ाङ्ग्री िोलासम्मको पवूथ पलिम 

लोकमागथको िार्ाँ वार्ाँ ५०० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
20,000,000.00 

२ 
कमल िोला िलेि केिाथ िोलासम्मपवूथ पलिम लोकमागथको 

िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
1,000,000.00 

३ 

केिाथ - क्र्ाम्पा - सडक िण्डकोलनहाररका स्कुल िलेि 

लशबालर् मलन्िर सम्मको सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर 

लभत्रकािग्गा प्रलतकट्ठा  

१०00,000.00 

४ 
डाँडाटोलगरुुङ्ग टोल सडकको िार्ाँ वार्ा ँ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 
८00,000.00 

५ 
लशबालर् मलन्िर िलेि लमलन चौकसम्मको सडकको िार्ाँ 

वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
800,000.00 

६ 
मालर् उल्लेलित बाहके अन्र् ग्राभलेतर्ा कचची सडकको 

िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
400,000.00 

७ िोलाधारका िग्गा प्रलतकट्ठा 50,000.00 

८ कुनै लकलसमका सडकलनेछोएका िेतीर्ोग्र् िलमनप्रलतकट्ठा 150,000.00 
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वडा नं. ४ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 
ढ्र्ाङ्ग्रीिोला िलेि पलिम लोकमागथको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर 

लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
1,500,000.00 

२ 

सीतापरुीचौक िलेि िलक्षण सालवक वडा नं. ५, सम्म, 

अमलडागँी, लकरातँ चौक, िीवन चौक वारीकासडकको िार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

1,000,000.00 

३ 
क्र्ाम्पा - मंगलबारे सडकबाट िलक्षण िीवन चौक सम्मको 

सडकको िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर लभत्रकािग्गाहरु 
500,000.00 

४ 

िीवनचौक िलेि लकस्ने िोला पलिमसम्म, लकराँत चौक िलेि 

छलफल चौक सम्म, िीवन चौकपवूथ छलफल चौक हुिँ ै

समर्गढ सम्म, लकराँत चौक िलेि िलक्षण भलार्ो डाँडा 

हुिँगै्राभले शािा, पालर्भरा टोल सडक िार्ा ँवाँर्ा 

500,000.00 

५ 

चलुाचलुीमोड िलेि डाफेँ सडक सम्म, एकता टोल, ज्र्ोलत 

चौक िलेि िलक्षण गौरी टोल सम्म, मंगलवारे मिुरुलभट्टा सडक, 

िानपेानी पलिम भतु्लङ्ुग पलु सम्मको सडकको िार्ा ँ

बार्ाँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

700,000.00 

६ 

िीवनचौक िलेि लकस्ने िोभानसम्म, गरैीगाउँ हुिँ ैराना डाक्टर 

बाटो, सरस्वती आधारभतूलवद्यालर् सडक िण्ड,  सरस्वती 

टोल सडकिण्ड, लमलडाँडा िलक्षण सडकको िार्ा ँबार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

400,000.00 

७ 
समर्गढविार क्षेत्रका सडकको िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 
800,000.00 

८ 
िीवनचौक िलेि िलक्षण िगु्ध संस्र्ान मलुन लकस्ने िोलाको पलु 

सम्म, कचची बाटोल ेछोएकालभत्री िग्गाहरुप्रलतकट्ठा 
200,000.00 

९ र्स वडाका कुनै सडकले नछोएकािेतीर्ोग्र् िग्गाहरु प्रलतकट्ठा  100,000.00 
१० ढर्ाङग्री, भतु्लङ्ुग िोला लकनारका िग्गाप्रलतकट्ठा 50,000.00 
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वडा नं. ५ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 
रतुवापलु िलेि सीतापरुी चौक हाईवे लोक मागथको 

िार्ाँवार्ाँको ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
2,000,000.00 

२ 

लत्रवेणीचौक पवूथ गेउररर्ा पलु किवे लसमाना सडक सम्म, 

पाडािङ्ुगी चौक िलक्षण गौरीगञ्िसडक मंगलबारे विार 

लसमानाको सडकको िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा 

प्रलतकट्ठा 

1,500,000.00 

३ नमनुाचौक हुिँ ैरेन्िी चौक सम्मको िार्ा बार्ा सडकप्रलतकट्ठा 1,200,000.00 

४ 

लभडाडािलेि लत्रवेणी चौक सम्मको िार्ा र बार्ा 

सडकलहमाली मागथ पाडािङ्ुगी चौक उत्तरगहुशे्वरी िेलमैिान 

सम्म न्र्नूतम मलू्र्, लसमाना सडक गेउररर्ा पलु किवे पवूथ 

लमलडाँडासम्म, सलहि मागथ गौरीिञ्ि सडक र हाईवे लोक 

मागथको लभत्री सडक, पालर्भराचौक िलक्षण पाडािङ्ुगी चौक 

पवूथका सडक, भपूराि मागथ िलक्षण पारुहाङ्ग चौकसम्मको 

सडक, सीतापरुी िलक्षण लमलडाडा सम्मको पलिम भाग सडक 

1,000,000.00 

५ 

गहुशे्वरीलहमाली मागथ पलिम िलेि गहुशे्वरी लहमाली मागथ िोलडन े

सडक, पालर्भरा पवूथ िेलमैिान हुिँ ैिलक्षण रेडक्रस भवनसम्म 

िाने सडक, रतुवा पलु उत्तर बाधडाँडा हुिँ ैरलवपे्रट्रोल पम्म 

सम्मको सडकले छोएको िलमन, मगंलबारे चौक िलेि पवूथ 

गेउररर्ा िोलाहुिँ ैकाठे पलु सम्म िाने सडक, हाईवे िलक्षण 

रेडक्रस भवन उत्तर मनसनु बोलडङ्गहुिँ ैगौरीगञ्ि सडक पवूथ 

ठाडो पलिम लभत्र पन ेप्ललटङ्गका सडकहरु , सालबत्राचौक 

िलक्षण गेउररर्ा िोला सम्मका सडक, लाबरबोटे पनैी िलक्षण 

सर्पत्री मागथ िलेिराधाकृष्ण मलन्िर हुिँ ैसतार डाँडा सम्मको 

सडक, पालर्भरा चौक पवूथ िलक्षण गेउररर्ािोला सम्मको 

सडकको िार्ाँ वार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

800,000.00 

६ 

गहुशे्वरीटोल गणेश मलन्िर िलक्षणलहमाली मागथसडकसम्म, 

लहमाली मागथ िलक्षणकृलर् सडकलगता आर्ल पवूथ सम्मको, 

गहुशे्वरी पवूथ लहमाली मागथ िलेि पवूथ िलक्षण नर्ाँबस्ती सीतापरुी 

पलिम लकराँतेश्वर लशव मलन्िर सम्मको सडकको िार्ाँ बार्ाँ 

३० लमटरलभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

700,000.00 

७ राधाकृष्णमलन्िर पलिम तफथ को सडकको िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर 600,000.00 
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लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

८ 

गहुशे्वरीस्कुल पलिम उत्तर बरडाडा िाने सडक, लत्रवेणी चौक 

िलेि पलिम रतुवा िोलापवूथका सडकको िार्ाँ बार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

500,000.00 

९ 
सीतापरुीठाडो बाटो लमलडाँडा हुिँ ैवडा नं. ५ र ६ को लसमाना 

उत्तर पवूथका िेतीर्ोग्र्िग्गा प्रलतकट्ठा 
200,000.00 

१० 
सडकले नछोएको हाईवेिलक्षण गेउररर्ा िोला 

लकनारकािग्गाप्रलतकट्ठा 
100,000.00 

११ 
चाि ुटुके्र िलक्षणरतुवा पलु सम्मको पलिम भागका िग्गा 

प्रलतकट्ठा 
25,000.00 

वडा नं. ६ 

क्र.स. स्र्ान न्र्नूतम मलू्र् 

१ 

लत्रबेणीचौकिलेि मंगलबारे, काटंा चौक, गेउररर्ा कज्बेसम्म, 

मंगलबारे विार िलेि लिम्िार चौकहुिं,ै  गेउररर्ा विारसम्म 

सडककोिार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

1,000,000.00 

२ 

लत्रबेणीचौकिलेि गोहाबारी चौक सम्म,काटंा चौक िलेि 

लतनपैनी सम्म, लहमाली बोलडथङ्ग िानेमागथ, लमलन मागथ, लिम्िार 

चौक पलिम क्षेत्रका, लभलेि होटल पलिम क्षेत्रका सडक िार्ा ँ

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

800,000.00 

३ 

िलहचौकिलेि िीवन चौकसम्म, शालन्तपरु चौक िलेि िीवन 

चौकसम्म,  रेन्िी चौक िलेि पञ्चकन्र्ासम्म, झारबारीकृष्ण 

प्रसाि पोख्रलेको घर हुिं ैरत्नपरु चौकसम्म, झारबारी 

संर्ालचौक िलेि आफन्तचौकसम्म,  झारबारी शालन्तराम 

आचार्थको घरिलेि नारार्ण बान्तवाको घरसम्म, लशतल डांडा ं

चौक िलेि लतन पैनीसम्म लतनपैनी िलेिरत्नपरु चौकबाट िान े

बाटो सम्म, रत्नपरु िलेि सोनापरु हुिं ैगोहाबारी सम्म, गोहाबारी 

िलेि शलहि मागथ भट्टराई चौक हुिं ैवडा नं ७ को लसमाना सम्म, 

गोहाबारीिलेि साधचुौतारा हुिं ैवडा न ं७ को लसमाना सम्म,  

साध ुचौतारा िलेि सोनापरु चौक सम्म,  रत्नपरु चौक िलेि राम ु

टोलसम्मगोहाबारी िर्रबारी माझीटोल मागथ पवूथ, िउेलनर्ा 

चौकिलेि शंिडुब्बाहुिँ ैसाधचुौतारासम्म, सफल चौक िलेि 

माईतीचौकसम्म, लिम्िारचौक पवूथका सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

500,000.00 
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४ 

लतनपैनी रत्नपरुबाट िानेबाटो िलक्षण पञ्चकन्र्ाहुिँ ैिीवन चौक 

सम्म, िलहचौक िलक्षणबाटपवूथ वेनपु्रसाि लशवाकोटीको परूानो 

टोल िान ेबाटो, फाइटरको घरिलेि पञ्चकन्र्ािानेबाटो,लभत्री 

शािा सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

300,000.00 

५ 
गोहाबारी िलेि िर्रबारी हुिँ ैमाझी टोल िाने बाटोको 

पलिमका िोला प्रभालवत िग्गा प्रलतकट्ठा 
150,000.00 

६ कुनैसडकले नछोएका िेतीर्ोग्र् िग्गा प्रलतकट्ठा 150,000.00 
वडा नं. ७ 

क्र.स. स्थान न्यूनतम मूल्य 

१ 

पाडािङ्ुगी – गौरीगंि सडक िण्डको वडा नं. ६ को लसमाना 

िलेि िलक्षण गेउररर्ा गौरािह लसमाना पलुसम्म सडक िार्ा ँबार्ाँ 

३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

?= 15,00,000.  

२ 

शलहिमागथ पात्लेघाट िान ेबाटो िलेि िलक्षण आर्थघाट िाने 

बाटोको चौकसम्म सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा 

प्रलतकट्ठा 

?= 8,00,000.  बाह्रघरे विार क्षते्र सडक  िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा 

प्रलतकट्ठा 

गेउररर्ा पवूथ बारकोटी टोलबाट उत्तर तफथ लहमाली बोलडथङ्ग स्कूल 

िाने सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

३ 

गेउररर्ाविार तल्लो चौक िलेि पवूथ गौरािहको लसमानाको 

पलुसम्म सडक िार्ाँबार्ाँ ३० लमटरलभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

?= 6,00,000.  

आर्वेुलिक हलस्पटल पवूथको सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 

सरस्वती मा.लव. को रङ्गपरु छात्रावास िलेि परूानोप्रहरी 

चौकीको िलक्षणमा रहकेो कल्भटथ सम्म सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

शलहिमागथ ६ नं. वडाको लसमाना िलेि बाह्रघरेपात्लेघाट िाने 

सडक सम्म सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

बाह्रघरे विार िलेि पवूथ सरस्वती मा.लव. हुिँ ैसरस्वती मा.लव. को 

रङ्गपरुमा भएको छात्रावाससम्म सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर 

लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
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रङ्गपरु िलक्षणका कल्भटथ िलेि लमर्ाँटोली चौकसम्म सडक 

िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

प्रगलत मागथ वडा नं. ६ को लसमाना िलेि िलक्षण रङ्गपरु बाह्रघरे 

सडक सम्म िोलडएको क्षते्र सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 

बाह्रघरे बािर क्षते्र छोडेर िलक्षणबाट कल्भटथसम्म सडक िार्ा ँ

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

मिनडाँडा पवूथको पलुिलेि पवूथ सम्झना चौकसम्म सडक िार्ा ँ

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

४ 

मेमङेटोलबाट Ncell Tower (एन सेल टावर) िान ेबाटोसम्म 

सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

?= 4,00,000.  

मलन्िरडाँडा िलेि गेउररर्ा विार िाने सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

गेउररर्ा पलुिलेि पलिम लवष्णकुट्ठा हुिँ ैचारआली चौकसम्म र 

प्रगलतमागथ Ncell Tower (एन सेल टावर) पवूथ िाने बाटोसम्म 

सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

बेलडागँी चौक पलिम बाट लधमालडाँडा हिँ ैउत्तरनर्ा ँपलु सम्म 

सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

गेउररर्ा लसंहिवेी र्ान िलेि उत्तर आर्वेुलिक हलस्पटल िाने 

सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

आर्थघाट िाने बाटो िलेि नौल ेचौक सम्म सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

५ 

लमर्ाँटोली चौक िलेि सीता चौक सम्म सडक िार्ाँ बार्ाँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

?= 3,00,000.  

बाह्रघरे िलक्षण चांन्ि ूकल्भटथ िलेि सीता चौकसम्म सडक िार्ा ँ

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

बाह्रघरे िलक्षण स.उ.स. चौक बाट पलिम मलामीचौतारो सम्म 

सडक िार्ा ँबार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

रङ्गपरु परूानो प्रहरी चौकी िलेि पलिम उत्तर सरस्वती मा.लव. 

िाने सडक िार्ा ँबार्ाँ ३०लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 
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लालध्वन्रा चौकिलेि लसिथना चौक, नौलसटेहुिँ ैसरस्वती मा.लव. 

िाने बाटो र नौलसटे बाट पवूथ प्रगलत मागथमा िोडनेक्षते्रका सडक 

िार्ाँ बार्ा ँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

भट्टराई चौकवाट लपङ्गडाँडा हुिँ ैलसिथना चौकसम्म सडक िार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

एकता चौक बाट तीन लसटे हुिँ बाह्रघरे िाने सडक िार्ा ँबार्ाँ 

३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

लसिथना चौक पवूथ िलेि पलिम सलुम्नमा चौकसम्म सडक िार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

चारआली चौक िलेि पलिम लालध्वन्रा चौक िलक्षणको 

बाटोमा िोलडन ेबाटो सम्म सडक िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका 

िग्गा प्रलतकट्ठा 

लसदे्धश्वर मलन्िर िलेि पवूथ आर्वेुलिक हलस्पटलसम्म सडकिार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

एकता चौक िलक्षणको लसहिवेी मलन्िर िलेि पलिम 

शलहिमागथसम्म सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा 

प्रलतकट्ठा 

लालध्वन्रा चौकबाट उत्तर मालझ गाउँ हुिँ ै६नं. वडाको 

लसमानासम्म सडकिार्ा ँबार्ाँ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

लालध्वन्रा चौकबाट उत्तर पवूथ लपङ्गडाँडा स्कूलको छेउसम्म र 

नमनूा बोलडथङ्ग स्कूल पवूथ लकरातँ चौकसम्म सडक िार्ाँ बार्ा ँ

३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

लपङ्गडाँडा उत्तर छेउघर लपपलचौक बाट वडा नं. ६ र७ को 

लसमाना हिँ ैप्रगलतमागथ हुिँ ैगेउररर्ा उत्तर िोड्ने सडक िार्ा ँ

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

६ 

सैलनकचौक िलेि पवूथ मिनडाँडा हुिँ ैआचार्थ टोल, लाकान्री 

टोल हुिँ ैलसंहिवेी प्रा.लव. को पवूथ उत्तर लसमाना सम्म । 
?= 250,000.  

एकता चौक िलक्षणको लसंहिवेी मलन्िरको िलक्षणबाट बाह्रघरे 

िाने सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

 लसिथना चौक िलक्षणबाट सैलनक चौक तफथ  िान ेसडक िार्ा ँ  
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बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

लपङ्गडाँडा प्रा.लव. बाट िलक्षण लमर्ाँटोलीसम्म सडक िार्ाँ बार्ाँ 

३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

नौल ेचौक िलेि िलक्षण गौरािह–५ को लसमाना सम्म सडक िार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

नौल ेचौकिलेि डाँडागाउँ र र्ापा चौकसम्म सडक िार्ाँ बार्ा ँ

३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

मिन डाँडा पवूथ िलेि िलक्षण गेउररर्ा िोला सम्म सडक िार्ाँ 

बार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

७ उि तोलकए वाहकेका सवै लभत्री बाटाहरु 
     

200,000.00  

८ 

सीताचौक िलेि धरधरे चानं्ि ूहोली कल्भटथ िलक्षण सीमसार र 

धरधरे उत्तर चाँन्िकूल्भटथ सम्म सडक िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर 

लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

      
150,000.00  

मलामी चौतारा िलेि रतुवा िोला सम्म सडक िार्ाँ बार्ा ँ३० 

लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

महाराि र्ान चौक बाट िलक्षण गौरािह– ५ सम्म सरस्वती 

मा.लव. िलक्षण लमर्ाँटोली कल्भटथ सम्म, बाह्रघरे पात्ल ेघाट हुिँ ै

उत्तर माझीडाँडासम्म, ठूलो झकाथ, बरगाछी चौकबाट िलक्षण 

िाने सडक िार्ा ँबार्ाँ ३० लमटर लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

नौल ेचौक पवूथबाट उत्तर सरस्वती मा.लव. िानेबाटो र सरस्वती 

मा.लव. पलिम बाट िलक्षण िाने सडक िार्ाँ बार्ाँ ३० लमटर 

लभत्रका िग्गा प्रलतकट्ठा 

९ 

रङ्गपरुको उत्तर चौकबाट सरस्वती मा.लव. हिँ ैएकताचौक, 

लालध्वन्रा र पवूथतफथ  प्रगलतमागथको पलिम र पवूथ ६ नं. वडाको 

लसमानासम्म िेतीर्ोग्र् िलमन प्रलतकट्ठा  

?= 
1,00,000.00  

सडकले नछोएको िेतीर्ोग्र् िग्गाहरु प्रलतकट्ठा ।  

१० 

सीता चौक, लमर्ाँटोल, सरस्वती मा.लव. बाह्रघरेिलेि िलक्षण 

झकाथ सम्म शलहिमागथले छेकेको पवूथतफथ का लभत्री िेतीर्ोग्र् 

िलमनको मलू्र् प्रलतकट्ठा । 
?=50000.00 

रतुवा िोलाधारको कसेनीसँग िोलडएको पवूथतफथ का िग्गाहरु 
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प्रलतकट्ठा ।  

११ रतुवा िोलाधारको िग्गा (पानीको बहाव क्षेत्र) प्रलतकट्ठा । ?= 15000.00 
१२ रतुवा िोलाधारको िग्गा (बगर तर्ा कसेनी क्षेत्र) प्रलतकट्ठा ।  ?=25000.00 

 

अनुसूची-२ 

(ऐनको दफा (३) सगँ सम्वन्धीत) 

११) बहाल कराः 

र्स गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र िहेार् बमोलिम वहाल लनधाथरण गरर सोको १०% असलु 

गररनेछ ।  

क) केिाथ, पाडािुँगी, मगंलवारे पक्की सटर १५००।– 

ि) केिाथ, पाडािुँगी, मगंलवारे अर्थ पक्की ५००।– 

ग) लभत्री विार क्षते्रका सबै ५००।– 

 

अनुसूची-३ 

(ऐनको दफा (४) सगँ सम्वन्धीत) 

१२) ब्यवसाय कराः 

क्र. स. लववरण रकम 

१ मलदरातथा सुती जन्य   
क रक्सी लबर्रको लडलर/सप्लार्सथ 5,000.00 
ि रक्सी लबर्रको सब लडलर/सप्लार्सथ 2,500.00 
ग रक्सी लबर्रको िरुा लबक्री पसल 1,500.00 
घ चरुोट, लबडी, सतुीिन्र् पिार्थको लडलर पसल 3,000.00 
ङ चरुोट,लबडी, सतुीिन्र् पिार्थको सब लडलर पसल 1,500.00 
च चरुोट,लबडी, सतुीिन्र् पिार्थको िरुा पसल 1,000.00 
छ हल्का पेर् पिार्थको लडलर 3,000.00 
ि हल्का पेर् पिार्थको सव-लडलर 2,000.00 
झ हल्का पेर् पिार्थको िरुा पसल 1,000.00 
२ लनमािण सामग्री तथा लवदु्यत सामग्री पसल  

क हाडथवेर्र/मलेशनरी/पेन्ट तर्ा माबथलको र्ोक पसल 3,000.00 
ि हाडथवेर्र/मलेशनरी/पेन्ट तर्ा माबथलको िरुा पसल 2,500.00 
ग लवद्यतु सामग्री र्ोक पसल 2,000.00 
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घ लवद्यतु सामग्री िरुा पसल 1,000.00 
ङ ग्लास हाउस आल्मलुनर्म फे्रम 1,000.00 
३ लकराना पसल  

क लकराना र्ोक तर्ा िरुा पसल 2,000.00 
ि लकराना िरुा पसल 1,000.00 
ग लभत्री सडकमा रहकेा साना लकराना पसल 500.00 
४ होटल सम्बन्धी कर  

क मलिरा होटल सलहत स्वीलमङ्ग 7,000.00 
ि होटल लि एण्ड रेषू्टरेन्ट िोली सञ्चालन गन ेररसोटथ समेत 10,000.00 
ग रेषु्टरेन्ट, बार 2,000.00 
घ लचर्ा नास्ता सारै् लमठाई बनाई लबक्री गन ेपसल 500.00 
ङ साधारण लचर्ा नास्ता बनाई लबक्री गने पसल 300.00 
च लचर्ा नास्ता, िाना, माछा, मास ुबनाई लबक्री गने पसल 1,200.00 
छ क्र्ाटररंग पसल 5,000.00 
ि मलिरा सलहतको िाना, नास्ता िवुाउने 1,500.00 
५ कपडा तथा फेन्सी पसल  

क कपडा तर्ा फेन्सी र्ोक पसल 3,000.00 
ि कपडा तर्ा फेन्सी िरुा पसल पसल 1,500.00 
ग व्र्ाग पसल 1,500.00 
६ जुिा चप्पल पसल  

क ितु्ताको शो रुम 3,000.00 
ि ितु्ता चप्पल लबक्री पसल 1,000.00 
ग ितु्ता बनाई लबक्री गने पसल 1,200.00 
घ ितु्ता चप्पल उद्योग ठूलो कम्पनी 10,000.00 
७ भाँडा पसल  

क भाँडा तर्ा लकचन र्ोक पसल 3,000.00 
ि भाँडा तर्ा लकचन िरुा पसल 1,200.00 
ग तामा लपत्तलका भाँडाकँुडा बनाई लबक्री गने पसल (घरेल)ु 1,500.00 
८ सुनचाँदी गहना बनाई लबक्री गने पसल 4,000.00 
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९ स्टेशनरी पुस्तक तथा मलनहारी पसल  

क स्टेशनरी तर्ा पसु्तक र्ोक 3,000.00 
ि स्टेशनरी तर्ा पसु्तक िरुा 1,200.00 
ग कस्मेलटक पसल र्ोक पसल 3,000.00 
घ कस्मेलटक पसल िरुा पसल 1,500.00 
ङ धागो टाँक फस्नर र्ोक पसल 2,000.00 
च धागो टाँक फस्नर िरुा पसल 1,000.00 
१० माछा मासु लबक्री पसल  

क रागँा, िसी सगुरु, कुिरुा मध्रे् २ वटा सेवा एकै ठाउमा भएमा 2,000.00 
ि राँगा, िसी सूंगरु, कुिरुा मध्रे् १ वटा सेवा भएमा 1,000.00 
ग तािा माछा, लसरा र्ोक पसल 2,000.00 
घ तािा माछा, लसरा िरुा पसल 800.00 
ङ अण्डा लबक्री पसल 800.00 

११ औषलध व्यवसाय  

क और्लध र्ोक तर्ा लडस्ट्रीव्र्टुसथ 5,000.00 
ि और्धी पसल र लक्ललनक 2,000.00 
ग और्धी पसल 1,200.00 
घ आर्ुथवेलिक/होलमर्ोप्र्ालर्क और्लध पसल 1,000.00 
ङ एग्रोभेट र्ोक पसल 5,000.00 
च एग्रोभेट िरुा पसल 1,000.00 
१२ लसलाइि पसल  

क सलटंग, सलुटंग सलहतको टेलररंग व्र्वसार् 2,000.00 
ि लसलाई पसल ३ र्ान िलेि मालर्लाई 1,000.00 
ग लसलाई पसल सामान्र् 500.00 
घ बुलटक पसल 500.00 

१३ इलेक्टोलनक्स लबक्री पसल  

क लफ्रि, लट.लभ., लड. लभ लड, मोबाइल, क्र्ामरा र्ोक लबक्री पसल 5,000.00 
ि लफ्रि, लट.लभ., लड.लभ.लड., मोबाइल, क्र्ामरा िरुा लबक्री पसल 2,500.00 
ग लफ्रि, लट.लभ., लड.लभ.लड., मोबाइल, क्र्ामरा ममथत पसल 1,200.00 
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घ घडी ममथत पसल 600.00 
ङ लसडी पसल 600.00 

१४ ममित तथा सम्भार सेवा  

क इलन्िन ममथत हभेी, बस, ट्रक वकथ  सप 5,000.00 
ि िीप, कार तर्ा ट्र्ाक्टर ममथत तर्ा सलभथलसंग 2,500.00 
ग मोटर साइकल ममथत शहरी क्षेत्र 1,500.00 
घ मोटर साइकल ममथत ग्रामीण क्षते्र 1,000.00 
ङ ररक्सा साइकल ममथत 500.00 
च इलेक्ट्रोलनक्स ममथत 1,000.00 
छ टार्र ररसोललंग, टार्र ममथत, हावा भने पंप्चर टाल्न े 600.00 
१५ सवारी साधन एजेन्सी, थोक लबक्री पसल तथा पाटि पूजाि पसल  

क मोटसथ पाटथ उत्पािन १५०००।०० 

ि बस ट्रक, ट्र्ाक्टर, लिप, कार प्रलत लडलर 10,000.00 
ग मोटर साइकल लडलर 5,000.00 
घ साइकल लनमाथण तर्ा लबक्री 2,500.00 
ङ मोटर पाटथस, लबक्री 2,500.00 
च टार्र लडलर 2,000.00 
१६ सञ्चार सेवा  

क कलर ल्र्ाब सेवा 1,000.00 
ि फोटो स्टुलडर्ो सेवा 1,000.00 
ग लट.लभ. चर्ानल प्रसारण सेवा 10,000.00 
घ केबुल चर्ानल प्रसारण सेवा 5,000.00 
ङ एफ.एम. प्रसारण सेवा 5,000.00 
च टुर एण्ड ट्राभल्स सेवा 2,000.00 
छ फोटोकलप, लप.लस.ओ., साइबर क्र्ाफे सेवा 600.00 
ि कुररर्र सेवा 600.00 
झ कम्प्र्टुर सप्लार्सथ 2,000.00 
ञ वैिलेशक रोिगार सेवा शािा समते 10,000.00 
१७ ड्राइलक्ललनक पसल 600.00 
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१८ सैलून तथा व्यटूीपालिर  

क व्र्लूटपालथर सेवा ताललम सलहत 2,000.00 
ि व्र्लूटपालथर सेवा । हर्ाण्सम पालथर 1,000.00 
ग सैलनु 1,000.00 

१९ पेट्रोललयम पदाथि  

क पेट्रोल पम्प 10,000.00 
ि ग्र्ासको लडलरलसप र ग्र्ास चलूो अन्र् सामान बेचन ेपसल 2,000.00 
२० कवाडी सामान िररद लबक्री 1,000.00 
२१ ढंूगा, लगटी जम्मा गरर लबक्री गने 2,000.00 
२२ बांस लबक्री गने 500.00 
क टेण्ट हाउस, पण्डाल बनाउन े/ क्र्ाटररङ छुटै 3,000.00 
ि काठ तर्ा कोइला िररि लबक्री 2,000.00 
२३ फलनिचर तथा फलनिशसि  

क लस्टल, काठ, आल्मलुनर्मको फलनथचर पसल ठूलो 5,000.00 
ि लस्टल, काठ, आल्मलुनर्मको फलनथचर पसल सानो 3,000.00 
ग आल्मलुनर्म पसल 2000.00 
घ स्नूकर, पलु हाउस 1500.00 
ङ लवज्ञापन सेवा 1500.00 
च रोगिारी सेवा (सेक्र्रुरटी समते) 1500.00 
छ साइनबोडथ लेख्न ेपेन्टर सेवा 1,000.00 
ि हाउलिंग कम्पनी (िग्गा िररि लबक्री) 10,000.00 

झ 

कृलर् िन्र् वस्त ुउत्पािन िस्त,ै धान, चामल मकै कोिो, तेलहन 

िररिलबक्री गन ेकाँटाको वालर्थक 
3,000.00 

ञ सेलर राइस लमल (ठूलो) 10,000.00 
ट सेलर राइस लमल (लमलडर्म) 5,000.00 
ठ लवद्यतूलाइथनबाट कूटानी लपसानी पलेानी गने सानो लमल 1200.00 
ड मसला, लपठो सानो लमल 500.00 
ढ स-लमल स्र्ापना गरर सञ्चालन गने 5,000.00 
ण कुचो तर्ा बाँसका सामग्री लनमाथण तर्ा लबक्री 600.00 
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त गलृ उद्योग सञ्चालन गन ेपसल 3,000.00 
र् लसमेन्टबाट सामान बनाई लबक्री गन ेपसल 1,000.00 
ि लससा, लससामा फे्रम लगाई लबक्री लवतरण गने पसल 1,000.00 
ध कृलर् सम्बन्धी नसथरी स्र्ापना गरर लबक्री लवतरण गन े 500.00 

न 

बासका सामान बनाई लबक्री लवतरण गने व्र्वसार् (नाम्ला, 

नाम्लो, डोका, मडुा आलि) 
200.00 

२४ फलफूल, पान पसल  

क फलफूल र्ोक पसल 1,000.00 
ि फलफूल िरुा पसल 400.00 
ग सागसव्िी र्ोक पसल 1,000.00 
घ सागसव्िी िरुा पसल 300.00 
ङ पान पसल 500.00 
च अफसेट प्रेस 1500.00 
छ लस्क्रन लप्रन्ट 500.00 
ि िगु्ध तर्ा िगु्ध पिार्थ व्र्वसार् गने पसल 500.00 

झ 
पशपुालन व्र्वसार् (गाई, भैसी, बाख्रा, बंगरू, कुिरुा, माछा 

पालन गरर व्र्वसार् गने फमथ) 
1,000.00 

ञ सनुचाँिी तर्ारी सामान बेचन े 3,000.00 
ट अस्पताल सञ्चालन 5,000.00 
ठ लवलवध लकलसमका सामान सप्लार्सथ तर्ा एिेन्सीहरु 2,000.00 
ड लवलवध घरेल ुउद्योग (मालर्का वाहके) 1,000.00 
ढ लवलवधउद्योगहरु (मालर्उल्लेि वाहके) 5,000.00 
ण लवलवध कृलर् सम्बन्धी उद्योगहरु 500.00 
त रेगलिन कभर तर्ा फलनथलसङ 2,000.00 
र् ढाकाटोपी व्र्वसार् 250.00 

२५ लनमािण व्यवसायी (केन्रीय र शािा समेत वालषिक शुल्क)  

क क वगथ 20,000.00 
ि ि वगथ 15,000.00 
ग ग वगथ 10,000.00 
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घ घ वगथ 5,000.00 
ङ गाउँपाललकाबाट ईिाित प्रिान गररएका साना लनमाथण व्र्वसार्ी 2,500.00 

२६ र्कु्पा, पाउरोटी उद्योग 1,000.00 
२७ एक वटा लचम्नी भएको इटृा भटृा वालर्थक 30,000.00 
२८ बैंकहरु  
क वालणज्र् वैंक - क वगथ 15,000.00 
ि वालणज्र् वैंक - ि वगथ 10,000.00 
ग वालणज्र् वैंक - ग वगथ 5,000.00 
घ लवकास वैंक तर्ा फाइनान्स -क वगथ 10,000.00 
ङ लवकास वैंक तर्ा फाइनान्स -ि वगथ 5,000.00 

२९ सहकारी सम्वन्धी  

क सहकारी िताथ 3,000.00 
ि सहकारी सलुचकृतको लालग 500.00 
ग वालर्थक ५०लाि सम्मको कारोवारमा 2,000.00 
घ वालर्थक ५०लाि िलेि १ करोड सम्मको कारोवारमा 4,000.00 
ङ वालर्थक १ करोड िलेि ५ करोड सम्मको कारोवारमा 6,000.00 
च वालर्थक ५ करोड िलेि १०करोड सम्मको कारोवारमा 10,000.00 
छ वालर्थक १० करोड ५० करोड सम्मको कारोवारमा 15,000.00 
ि वालर्थक ५० करोड िलेि मालर्को कारोवारमा 20,000.00 
३० ब्र्ावसालर्क टावर अनुमलत लसफाररस  १०,०००।- 

३१ अलडटसथ एशोलसएसन १०००।– 

३२ मौरी पालन २००।– 

३३ ट्र्सुन सेन्टर । कोलचङ सेन्टर ५००।– 

३४ सपुर माकेट । लडपाटथमेनट स्टोर ५०००।– 

३५ नोटरी पलब्लक २००।– 

३६ पाकथ , उद्यान, भ्र् ूटावर  ५०००।– 

३७ स्टार होटल २००००।– 

३८ लवलभन्न टावर (टेलीफोन, एफ. एम.) २०००।– 

३९ लट लभ तर्ा इन्टरनेट प्रिार्क संस्र्ा २५००।– 

नोटः कमल गा.पा. मा कारोवार गरेको आधारमा िस्तुर असलु गररने छ । 
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अनुसूची-४ 

(ऐनको दफा (५) सगँ सम्वन्धीत) 

१३) सवारी साधन कराः 

क्र.स. लववरण रकम 
१ इ. ररक्सा नर्ाँ िताथ िस्तरु 300.00 
२ इ. ररक्सा नामसारी िस्तरु 500.00 
३ इ. ररक्सा व्लबुुक प्रलतगोटा 50.00 
४ इ. ररक्सा नवीकरण िस्तरु 300.00 
५ अटोनर्ाँ िताथ 500.00 
६ अटो नामसारी िस्तरु 500.00 
७ अटो व्लबुुक प्रलतगोटा िस्तुर १००।०० 

८ अटो नवीकरण िस्तरु ५००।०० 

 

अनुसूची-५ 

(ऐनको दफा (६) सगँ सम्वन्धीत) 

१४) लवज्ञापन कराः 

क्र.स. लववरण इकाइ रकम 

१ सावथिलनक स्र्ानहरुका होलडथङ बोडथ प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 70.00  
२ लनिी स्र्ानहरुका होलडथङ बोडथ तर्ा लड.लप.एस. 

बोडथ 

प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 50.00  

३ लनिी व्र्वसालर्क बोडथ  लनशलु्क 
४ व्र्वसालर्क लभत्तलेेिन प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 15.00  
५ लवद्यतुीर् पोल वा टेललफोनको पोलमा रािीन े

लवज्ञापन सामग्री 

प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 70.00  

६ सावथिलनक र लनिी स्र्ानमा तलु व्र्ानर प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 200.00  
७ सावथिलनक स्र्ानमा गेट प्रलतस्क्वार्र लफट रु= 300.00  
(सावथिलनक स्र्ानमा गेट लगाउन गाउंपाललकाको स्वीकृती नललई लगाउन पाउने छैन ।) 
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अनुसूची-६ 

(ऐनको दफा (७) सगँ सम्वन्धीत) 

१५) बहाल लबटौरीकर (हाट वजार ): 

क्र.स. लववरण रकम 

१ र्ान तर्ा रेलडमेड कपडा पसल 30.00 
२ टोपी पसल 10.00 
३ िाद्यान्न िाल चामल आलि पसल लफँिाएर रािकेो 30.00 
४ सव्िी पसल ठूलो 30.00 
५ सव्िी पसल सानो 10.00 
६ फलफूल पसल 30.00 
७ फलामका सामान पसल 30.00 
८ चरुा तर्ा श्रगृारका सामान 10.00 
९ मास ुतर्ा माछा पसल 30.00 

१० आलकुो लबउ लवक्री पसल 20.00 
११ लविलुीको सामान पसल । लवद्यतुीर् सामग्री 30.00 
१२ स्वीटर ,साडी,लसरक डसना आलि पसल 30.00 
१३ मलनहारा पसल, भाडा वतथन पसल 30.00 
१४ माटाको सामान लवलक्र पसल 10.00 
१५ चना, चटपटे, सवथत लचर्ा पसल 10.00 
१६ पसु्तक पसल, छाता,व्र्ाग, रेलडर्ो, घडी, ितु्ता, लाईट आलि ममथत 10.00 
१७ िलटर्ा पसल (मालर् उल्लेि भएको वाहके ) 10.00 
१८ चोर्ाका सामान कुचो आलि पसल 30.00 
१९ फलफूल तर्ा अन्र् वनस्पलत लवरुवा 20.00 
२० साग सब्िी लबउ लविन तर्ा लवरुवा 10.00 
२१ ितु्ता चपल 30.00 
२२ लसरा,सकुुटी,अस्र्ाई हिाम,लमठाई पसल।ढुंग्री, पकौडा, चप आलि 10.00 
२३ अस्र्ार्ी काँटा 20.00 
२४ रु ५०० भन्िा सानो पूँिी भएको पसल (ढकी बाल्टीन, टोकरी) 5.00 
२५ केिाथ विारको टहरा प्रलतकोठा वालर्थक रु 6,000.00 
२६ क्र्ाम्पा विारको टहरा प्रलतकोठा वालर्थक रु 5,000.00 
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२७ मंगलवारे विारको टहरा प्रलतकोठा वालर्थक रु 5,500.00 
२८ रंगपरु तर्ा अन्र् विार टहरा प्रलतकोठा वालर्थक रु 1,200.00 
२९ सरङपाडा विार टहरा प्रलतकोठा वालर्थक रु 1,200.00 
३० ६ नं. वडा कार्ाथलर् अगालड सटर मालसक रु 1,500.00 
३१ सटर तर्ा टहरा नामसारी िस्तरु रु 1,000.00 
३२ सावथिलनक ऐलानी प्रलत िग्गा उपर्ोग वापत प्रलत कठ्ठा रु. 100.00 

अनुसूची-७ 

(ऐनको दफा (८) सगँ सम्वन्धीत) 

१६) सेवा शुल्क, दस्तुराः 

क्र.स. लववरण रकम 

१ लनवेदनको लटकट बापतको रकम 10.00 
२ लसफाररस दस्तुर 

 

क) नेपाली नागररकताको साधारण लसफाररस 100.00 
ि) नेपाली नागररकताको सनाित लसफाररस 150.00 
ग) नेपाली नागररकताको सरिलमन सलहतको लसफाररस 250.00 
घ) नेपाली नागररकताको िन्म, लववाह, बसोवास अन्र् लकटानी 

लसफाररस 

150.00 

३ जग्गा सम्बन्धीको लसफाररस 
 

क िग्गा िोतभोगको साधारण लसफाररस गिाथ ५ कठ्ठा सम्म ३०० सो 

भन्िा मालर्लाई रु. 

500.00 

ि िग्गा चारलकल्लाको लसफाररस गिाथ ५ कठ्ठा सम्म रु. ३००सो भन्िा 

वढीलाई रु. 

500 

ग िग्गा नामसारीको लसफाररस गिाथ५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो भन्िा 

मालर्लाई 

200.00 

घ िग्गा नामसारीको लसफाररस गिाथ५ कठ्ठा सम्मलाई रु. १०० सो भन्िा 

मालर्लाई 

200.00 

ङ िग्गाको मोही लगतकट्टागिाथ लसफाररस िस्तरु रु. 500.00 
च िग्गाको मलू्र्ाङकन लसफाररस गिाथ रु . १०००००।- को रु. 100.00 
छ आर्श्रोत मलू्र्ाङकन लसफाररस गिाथ रु . १०००००।- को रु. 100.00 
४ घरबाटो लसफाररस सम्बन्धमााः 
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क महने्ररािमागथ (लोकमागथ) र पाडािुंगी, गौररगंि कालोपत्रे सडकले 

छोएको िग्गाको लसफाररस गिाथरु. 

1,000.00 

ि अन्र् सडकको लसफाररस गिाथरु. ५००।०० 

५ बाटो सम्बन्धी लसफाररस घर भएमा घरको लसफाररस 
 

क तख्ता, सेन्टर बरेा, बांसभाटा बेरा, लटन छाना घरको 250.00 
ि इटाको गारो लटन छाना 300.00 
ग इटा गारो छत ढलाई एकतलपेक्की घर 350.00 
घ इटा गारो छत ढलाई िईुभन्िा मालर् 500.00 
६ पूजािमा घर कायम गने लसफाररस दस्तुर 

 

क साधारण टाटी बरेा घर 200.00 
ि काठतख्ता, सेन्टर बेरा, बांस टाटी लटन छाना 300.00 
ग इटा गारो छत ढलाई एकतले पक्की घर 600.00 
घ इटा गारो छत ढलाई िईु भन्िा मालर् प्रलत तला रु. ५०० का िरल े

िोडेरललन े। 

 

७ पूजािमा तीन पुस्ते, फोटोटाँस, ना.नं. समेत कायम गनि र 

प्रलतलललप सम्बन्धी 

 

क पिूाथमा बाबु, बािेको नाम कार्म गनथ, ना.न.ं र फोटो टास्न 

मालपोतलाई लसफाररस गिाथ 

500.00 

ि पिुाथ हराएको प्रलतलललप ललनका लालग 500.00 
८ जग्गा नहरवढी र नहरघटी सम्बन्धी लसफाररस 

 

क लोकमागथ (महने्र रािमागथ) र पाडािङुगी गौरीगंि कालोपत्रे सडकले 

छोएको िग्गाको पिूाथ ललन लसफाररस (पलछ कुन ैबाटो कालोपत्रे 

भएमा सो स्र्ानका लालग र्ही बुिा ँअनुसार कार्म गररनेछ ।) 

1,000.00 

ि नहर घटीको प्रलत लसफाररस 500.00 
ग विार क्षेत्रको िग्गा नहर वढी प्रलत धरु 1,000.00 
घ लभत्री सडकल ेछोएका तर्ा अन्र् िग्गा लसफाररस 500.00 
९ पेन्सन सम्बन्धी लसफाररस 

 

क नेपाली सेनाका पेन्सन नामसारी 500.00 
ि लिलटश तर्ा भारतीर् सेनाको पने्सन नामसारी 1,000.00 
ग पेन्सन सम्बन्धी पाररवाररक लववरण 500.00 
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घ पेन्सनवालाको मतृ्र् ुपलछको रहलपहल पेन्सन ललने लसफाररस िस्तुर 500.00 
ङ पेन्सन सम्बन्धी अन्र् लसफाररस 500.00 
च पेन्सन पटृामा नाम, िन्मलमलत फरक परे एउटै हो भनी लसफाररस 1,000.00 
छ िनुसकैु कार्थको स्र्लगत सिथलमन गनुथपने भएमा सिथलमन िस्तुर प्रलत 

सिथलमन 

500.00 

१० घरसार तथा लनजी वनको काठ दाउराको लसफाररस सम्बन्धमा 
 

क काठको परूानो घर भत्काई अन्र् स्र्ानमा लािा एकतले घरको 

लसफाररस िस्तरु 

300.00 

ि िईू तले काठको परूानो घर भत्काई अन्र् ठाउँ लिैाँिा 500.00 
ग सिवुा काठ सम्बन्धी वनलाई लसफाररस एक टक्रको 2,000.00 
घ लससौ र अन्र् िात किम, आप, लटक आलि प्रलतट्रकको लसफाररस 1,500.00 
ङ सिवुा काठवनलाई लसफाररस गिाथ प्रलत टर्ाक्टर 500.00 
च लससौ र अन्र् िात किम, आप, लटक आलि प्रलत ट्र्ाक्टरको 

लसफाररस 

400.00 

छ िाउरा प्रलत टक्र 750.00 
ि िाउरा प्रलत टर्ाक्टर 500.00 
झ घरकािको लालग वनलाई लसफाररस गिाथ प्रलत लसफाररस रु. २५०।– 

र  व्र्ावसार्ीक कार्थको लालग रु. ५००।- 

 

ञ घरसारमा आफ्नो लनिी िग्गामा रहकेो रुि र काठ लनिी प्रर्ोिनको 

लालग ओसारपसार गिाथ रु. २५०।- र व्र्ावसार्ीक प्रर्ोिनको लालग 

रु. ५००।- 

 

११ नाता प्रमालणत लसफाररस 300.00 
१२ स्र्ार्ी बसोवास र चालचलन सम्बन्धी 150.00 
१३ िन्म, मतृ्र्,ु लववालहत, बसाइ सराइ, सम्वन्ध लवचछेि लसफाररस 200.00 
१४ अलववालहत लसफाररस (सिथलमन अलनवार्थ) 500.00 
१५ वैिलेशक रोिगारको लालग िालर्त्व बहन 400.00 
१६ उद्योगिताथ सम्बन्धी रु. ५ लािसम्म पूँिीलाई सिथलमन सलहत 1,000.00 
१७ उद्योग िताथ सम्बन्धी रु. ५ लाि भन्िा मालर् पूँिीलाई सिथलमन 

सलहत रु.१००० वा प्रलतलाि रु. ५० ले हुन आउने रकम मध्रे् िनु 

बढी हनु्छ सोही रकम 
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१८ संघ, संस्र्ा, क्लब िताथ लसफाररस 1,000.00 
१९ संघ, संस्र्ा, क्लब नलवकरण 500.00 
२० पान न.ं र कर चिुाको 500.00 
२१ उद्योग बन्ि भएको लसफाररस 500.00 
२२ लवद्यतु, टेललफोन, िानेपानी िडान 100.00 
२३ नाम, र्र फरक परेको लसफाररस 200.00 
२४ आलिवासी िनिालत, िललत लसफाररस 150.00 
२५ लनिी लवद्यालर् कक्षा र्प लनवेिन िस्तुर 5,000.00 
२६ लनिी लवद्यालर् कक्षा र्प अनुमती िस्तुर 1,000.00 
२७ लनिी लवद्यालर् िताथ आधारभतू 2,500.00 
२८ लनिी लवद्यालर् िताथ मा.लव. स्तर 5,000.00 
२९ प्रालवलधक लशक्षालर्, ट्र्शुन सेन्टर लागर्त सेवामलूक व्र्वसार्  2,000.00 
३० सामिुालर्क लवद्यालर् िताथ, कक्षा र्प लनवेिन िस्तुर 2,500.00 
३० सामिुालर्क लवद्यालर् िताथ, कक्षा र्प अनुमलत लनवेिन िस्तुर 

लनशलु्क 

 

३१ नाबालक पररचर्पत्र लसफाररस 150.00 
३२ पाररवाररक लववरण प्रमालणत (सिथलमन सलहत) 500.00 
३३ लसफाररस पनूः प्रमालणकरण िस्तुर अन्र् लनकार्को मात्र 200.00 
३४ पंजीकरणको जररवाना सम्बन्धी 

 

व्यलिगत घटना दताि गदाि घटना घटेको ३५ लदन सम्म लनाःशुल्क र ३५लदन भन्दा 

मालथ घटना दताि गनि आउँदा लनम्न अनुसारको जररवाना ललने 
क िन्म, मतृ्र्,ू बसाई सराई, लववाह, सम्बन्ध लवचछेि 50.00 
ि व्र्लिगत घटना िताथ प्रमाण हराई प्रलतलललप 75.00 
३५ िनसंख्र्ा सम्बन्धी िस्तुर 

 

क अन्र् स्र्ानबाट बसाइ सरी आउँिा र सगोलमा रहकेो िनसंख्र्ा फोर 

गरर कार्म गिाथ 

100.00 

ि िनसंख्र्ाको प्रलतलललप 150.00 
३६ छपाई फारम लबक्री सम्बन्धमा 

 

क लनवेिन फारम प्रलत पाना 15.00 
ि नागररकताको अनुसचूी 40.00 
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ग व्र्वसार् प्रमाण पत्र प्रलतगोटा 125.00 
घ िनसंख्र्ा काडथ प्रलतगोटा 50.00 

३७ आफ्नो िग्गामा उव्िाएको कृलर्िन्र् वस्तु आफु बसेको अन्र् 

गा.पा. वान.पा.मा लािा सोको लसफाररस माग प्रलत लसफाररस 

150.00 

३८ लसफाररसहरु हराए प्रलतलललप 100.00 
३९ शौचालर् पररचर् पत्र प्रलतललप 50.00 
१७) न्यालयक दस्तुर शुल्काः 

क्र.स. लववरण रकम 

१ लफराि िस्तुर २००।०० 

२ प्रलत उत्तर िस्तुर १००।०० 

३ नक्कल प्रलत पाना िस्तरु  ५।०० 

४ मलू्र् र लवगोको आधारमा ललइने न्र्ालर्क िस्तरु 

क पलहलो पलचचस हिार रुपैर्ासम्म भएमा ५००।०० 

ि पचास हिार रुपैर्ासम्म भएमा िोस्रो पचचीस हिार सम्मको लालग 

सर् कडा ५ का िरल े

 

ग एक लाि रुपैर्ाँसम्म भए तेस्रो पचास हिार रुपैर्ाँ सम्मको लालग सर् 

कडा तीन िशमलब पाँचका िरले, 

 

घ पाचँ लाि रुपैर्ाँसम्म भए चौर्ो चार लाि रुपैर्ाँ सम्मको लालग सर् 

कडा िईुका िरले,  

 

ङ पचचीस लाि रुपैर्ाँसम्म भए पाँचौं बीस लाि रुपैर्ाँ सम्मको लालग 

सर्कडा एक िशमलब पाचँका िरले,  

 

च पचचीस लाि रुपैर्ाँ भन्िा मालर् िलत सकैु भएता पलन बढी अङ्क 

िलतको लालग सर्कडा एकका िरले  

 

 

१८) घरनक्सा पास सम्बन्धी दस्तुर 

क्र.स. लववरण प्रलत वगि लफट /sd 
१ पक्की छत भएको भवनलाई प्रलत वगथलफट 5.00 
२ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको घर प्रलत वगथलफट 1.00 
३ कम्पाउण्ड बाल प्रलत वगथलफट 2.00 
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४ फारम िस्तुर   500.00 
५ ल ेआउट   700.00 
६ नामसारी लनवेिन िस्तुर   200.00 
७ लनमाथण सम्पन्न प्रमाण पत्र   250.00 
८ काठको सेन्टरवरेा अलभललेिकरण लनर्लमत   500.00 
९ पक्की गाह्रो लटनको छाना भएको भवनलाई 

(परूानो घर) अलभलिेीकरण लनर्लमत 

 प्रलत वगथ लफट 2.00 

१० पक्की छत भएको भवनलाई (परूानो 

घर)अलभलिेीकरण लनर्लमत 

 प्रलत वगथ लफट 7.00 

 
नक्सा नामसारी   

 

११ रलिष्टशेन पासभइ आएको पक्की छत भएको 

भवनलाई 

  लाग्ने िस्तुरको २५ 

प्रलतश लतनुथपन े

१२ रलिस्टेसन पास भई आएको पक्की गाह्रो 

लटनको छाना भएको भवनलाइ 

  लाग्ने िस्तुरको २५ 

प्रलतशत लतनुथपन े

१३ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गिाथ पक्की छत   लाग्ने िस्तुरको २५ 

प्रलतशत लतनुथपन े

१४ मतृ्र् ुपलछको नामसारी गिाथ पक्की लटनको 

छानो 

  लाग्ने िस्तुरको २५ 

प्रलतशत लतनुथपन े

१५ वकस पत्र र अंशवन्डाको पक्की लटन   लाग्ने िस्तुरको २५ 

प्रलतशत लतनुथपन े
 

क्र स उद्योगहरु   रकम 

१ िसु फ्र्ाक्ट्री/उद्योग   25,000.00 
१७ लशला लेि   1,000.00 
१८ पानी / पेर्िल उद्योग   1,000.00 
२० िग्गा नाँप िस्तुर   1,000.00 
२१ डुलवुा व्र्ापारी/ साईकल/पोका/ठेला/लटनका वाक्सा/ 

कुकर/ग्र्ासचलुो/भाडा व्र्ापारी/गलैचा/हरेकमाल वालर्थक 

  1,000.00 

२२ लसरक वनाउने धलुनर्ा (डुलवुा) िलैनक    10.00 
२३ लसरक वनाउने धलुनर्ा (डुलवुा)पसल/ मेलसन सलहतको िलैनक   25.00 
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२४ अनलधकृत चल्ला व्र्ापारीलाई प्रवेश लनरे्ध गन ेर्लि त्र्स्तो 

पाईएमारु. ५०००।- िररवाना गरर चल्ला नष्ट गने । 

  
 

२५ सावथिलनक पलतथ, ऐलानी िग्गामा बसोवास गन ेव्र्ालिलाई 

प्रलतकट्टा (लवटौरी कर वापत) रु. 

  50.00 

२६ प्रोिेक्टर प्रर्ोग गरेवापत भाडा प्रत्र्ेक लिनको रु.   500.00 
२७ गा. पा.हल प्रर्ोग गरे वापत प्रलतलिन रु.   500.00 
२८ गा. पा.हल प्रर्ोग गरे वापत वडा न.ं ६ र ७ कोप्रलतलिन रु.   500.00 
२९ केिाथ विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापत प्रलत लफट रु. 

  50.00 

३० क्र्ाम्पा विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापत प्रलत लफट रु. 

  25.00 

३१ सरङपाडा विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापत प्रलत लफट रु. 

  10.00 

३२ समर्गढ विारको टहरा वालहर व्र्ापार गने व्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापतप्रलत लफट रु. 

  15.00 

३३ मंगलवारे विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरीवापत प्रलत लफट रु. 

  30.00 

३४ गेउररर्ा विारको टहरा वालहर व्र्ापार गने व्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरीवापत प्रलत लफट रु. 

  10.00 

३५ रंगपरु विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापत प्रलत लफट रु. 

  10.00 

३६ बाह्रघरे विारको टहरा वालहर व्र्ापार गन ेव्र्ापारीहरुलाई 

लवटौरी वापत प्रलत लफट रु. 

  10.00 

३७ िे. लस. लभ. प्रर्ोग गिाथ प्रलत घण्टा   1,500.00 
३८ ठूला उद्योग  १०,०००।– 
३९ मझौला उद्योग  ५०००।– 
४० साना उद्योग   २०००।– 
४१ रंग उद्योग  ५०००।– 

४२ लवलभन्न मलेसनरीका पाटपिुाथ उत्पािन गने उद्योग  ५०००।– 

४३ ट्र्ाक्टर प्रर्ोग गिाथ गाउँ कार्थपाललकाल ेलनणथर् गरे बमोलिम हनु े
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क्र.स. सडक सेवा शुल्क 
 

वालषिक 

१ ठूला ट्रक लटपर लरी र अन्र् हलेभ गाडी आलि   ६५००।०० 

२ ठुला बस लमनी ट्रक आलि   ५५०० ।०० 

३ लमनी बस   ५००० ।०० 

४ ट्रर्ाक्टर   ५००० ।०० 

५ लनिी वा भाडाका लिप कार लपक अप भेन माइक्रो आलि   २५०० ।०० 

६ टेम्पो अटो आलि   २००० ।०० 

७ लसलट सफारी    १५०० ।०० 

 

क्र.स. सडक सेवा शलु्क िलैनक 

१ लट्रपर 40.00 
२ ट्रक 30.00 
३ ट्र्ाक्टर 30.00 
४ वस 25.00 
५ माइक्रो 20.00 
६ भेन लपक्अप 15.00 
७ अटो 10.00 
८ लसटी 5.00 

मालर् उल्लेलित सवारी साधन मध्र्े कमल गाउँपाललका क्षते्र लभत्रका िोलाबाट वालवुा 

लनकाली सडक प्रवेश गिाथ तपलशलको िररेटमा र्प शलु्क असलु गररनेछ । 
९ लट्रपर 200.00 

१० ट्रक 150.00 
११ ट्र्ाक्टर 100.00 

 

 


