
कैलाश गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७९ 

 

गाउँ सभावाट स्वीकृत लिलत २०७९/०३/१० 

प्रिाणिकरि लिलत २०७९/०३/१० 

प्रस्तावना, 

कैलाश गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७९/८० को अथि सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ािन्वर्न 
गनिका लनलित्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने छुट दिन े तथा आर् संकलनको प्रशासलनक 
व्र्वस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोले, 

१. संणिप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नािः आलथिक ऐन २०७९, रहेको छ  

(२) र्ो ऐन, २०७९ साल श्रावि १ गते िेणि कैलाश गाउँपाललका 
िेत्रिा लागू हनुेछ । 

२. सम्पणत्त करः गाउँपाललका िेत्र लभत्र अनसूुची (१) बिोणिि एकककृत सम्पणत्त कर/ घरिग्गा 
कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ । 

३. भलूि कर (िालपोतः) गाउँपाललका िेत्र लभत्र अनसूुची (२) बिोणिि भलूि कर (िालपोत) 
लगाइने र असलु गररनेछ । 

४. घर वहाल करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्थाले,घर,पसल,ग्र्ारेि, गोिाि,टहरा, 
छप्पर, िग्गा वा पोिरी पूरै आंणशक तवरले वहालिा दिएकोिा अनसूुची (३) बिोणिि घर 
िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ । 

५. व्र्वशार् करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वशार् वा सेवािा पुँिीगत लगानी र आलथिक 
कारोवारका आधारिा अनसूुची (४) बिोणिि व्र्वशार् कर लगाइने र असलु उपर गररनछे 
। 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्थाले ऊन, िोटो, 
िलिबटुी, वनकस, कवािी िाल र प्रचललत कानूनले लनर्धे गररएको िीविन्त ुवाहेकका अन्र् 
ितृवा िाररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वािँ, छाला िस्ता वस्तकुो व्र्वसार्ीक कारोवार 
गरेवापत अनसूुची (५) बिोणििको कर लगाईने र असलु उपर गररनेछ । 



७. सवारी साधन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र िताि भएका सवारी साधनिा अुनसूची (६) 
बिोणििसवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रिेश कानून स्वीकृत भई 
सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोणिि हनुेछ। 

८. कवज्ञापन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे कवज्ञापनिा अनसूुची (७) बिोणिि कवज्ञापन कर लगाइने 
र असूल उपर गररनेछ । तर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा अन्र्था व्र्वस्था भएको 
अवस्थािा सोही बिोणिि हनुेछ । 

९. िनोरञ् िन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे िनोरन्ि व्र्वशार् सेवािा अनसूुची (८) बिोणिि 
व्र्वशार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ। तर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनिा 
अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थािा सोही बिोणिि हनुेछ। 

१०. बहाल कवटौरी शलु्कः गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनिािि, रेििेि वा संचालन गरेका अनसूुची 
( ९) िा उल्लेि भए अनसुार हाट बिार वा पसलिा सोही अनसूुचीिा भएको व्र्वस्था अनसुार 
वहाल कवटौली शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ । 

११. पाककि ङ्ग शलु्कः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै सवारी साधनलाई पाककि ङ्ग सकुवधा उपलब्ध गराए 
वापत अनसूुची (१०) बिोणिि पाककि ङ्ग शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

१२. टे्रलनङ्ग, कोर्ोककि, क्र्ानोइङ्ग, बन्िी िणम्पङ्ग, णिपफ्लार्र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्क, गाउँपाललकाले आफ्नो 
िेत्रलभत्र टे्रलनङ्ग, कार्ोलिन, क्र्ानोइङ्ग, वन्िी िणम्पङ्ग, णिपफ्लार्र र् र्ाफ्टीङ्गसेवा वा व्र्वशार् 
संचालन गरेवापत अनसूुणच (११) बिोणिि शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

१३. सेवाशलु्क,िस्तरुः गाउँपाललकाले लनििर्, संचालन वा गरेका व्र्वस्था अनसूुणच (१२) िा 
उल्लेणित स्थालनर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएका सेवािा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुणचिा व्र्वस्था 
भए अनसुार शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

१४. पर्िटन शलु्कः गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेशरु.बाट गनेपर्िटकहरु. अनसूुची (१३) िा 
उल्लेणित िरिा पर्िटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछतर प्रिेश कानून स्वीकृत भई सो 
कानूनिा अन्र्था व्र्वस्थाभएको अवस्थािा सोही बिोणिि हनुेछ। 

१५. िररवाना शलु्कः र्स गाउँपाललका लभत्र रहेका लनिी क्रसर उद्योगवाअन्र्त्र रहे पलन र्स 
गाउँपाललकािा आणश्रत रही काि गरररहेका उद्योगहरुले वन तथा िोलािा िाल्टो िन् ने 
सावििलनक वा व्र्णिगत सम्पणत्तलाई कार्ििा िलत हनुे गरर िेणशनद्धार उत्िनन गने कार्ि गरेिा 
त्र्स्ता लनिी उद्योगहरुबाट पनि िाने पर्ािवरिीर् िलतबाट कपलित नागररकलाई सहर्ोग गनि 
कवगाररएको वातावरिलाई सधुार गनिको लागी अनसूुची त्र्स्ता(१४) बिोणिि लनिी उद्योगहरु 



संग सम्बणन्धत भई सिान ढुवानी गने सवारी साधनहरुबाट िररवाना शलु्क असलु उपर गररनेछ 
। साथै गाउँपाललकाको र्स ऐन बिोणिि तोककएका कर आलथिक बर्ि नघाई बझुाएिा अनसूुणच 
(१४) (१) बिोणिि िररवाना ललइनेछ र अनसूुची (१४)(२) बिोणिि वातावरि शलु्क संकलन 
गररनेछ। 

१६. कर छुटः र्स ऐन बिोणिि कर लतने िाकर्त्व भएका व्र्णिं वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन 
ककलसिको कर छुट दिईने छैन। 

१७. प्राकृलतक स्रोतको उत्िनन , लनकासी, लबकक्र कवतरि सम्बन्धिा प्रिेश काननुिा तोके बिोणिि 
हनुेछ। 

१८. कर तथा शलु्क संकलन सम्बणन्ध कार्िकवलधः र्ो ऐनिा व्र्वस्था भएको अनसुार कर तथा 
शलु्क संकलन सम्बणन्ध कार्िकवलध गाउँपाललकाले तोके अनसुार हनुेछ । 

 



कैलाश गाउँपाललका आलथिक ऐन, २०७९ 

 

अनसूुच ीः १ 

(दफा २ संग सम्बन्धित) 

 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७8 श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको 
गाउँसभा बाट स्व कृत सम्पलत कर 

 

रु. १ लाख सम्मको सम्पलत भएको रु. २५ मात्र 

रु. १ लाख भधदा मालथ रु. २ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. ५० मात्र 

रु. २ लाख भधदा मालथ रु. ३लाख सम्मको सम्पलतमा रु. ७५ मात्र 

रु. ३ लाख भधदा मालथ रु. ४ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. १०० मात्र 

रु. ४ लाख भधदा मालथ रु. ५ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. १२५मात्र 

रु. ५ लाख भधदा मालथ रु. ६ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. १५०मात्र 

रु. ६ लाख भधदा मालथ रु. ७ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. १७५मात्र 

रु. ७ लाख भधदा मालथ रु. ८ लाख सम्मको सम्पलतमा रु. २०० मात्र 
रु. ८ लाख भधदा मालथ रु. ९लाख सम्मको सम्पलतमा रु. २२५ मात्र 
रु. ९ लाख भधदा मालथ रु. १० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. २५०मात्र 

रु. १० लाख भधदा मालथ रु. १५ लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. ४०० मात्र 

रु. १५ लाख भधदा मालथ रु. २० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. ५२५ मात्र 

रु. २० लाख भधदा मालथ रु. २५लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. ६५०मात्र 

रु. २५ लाख भधदा मालथ रु. ३० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. ७७५मात्र 

रु. ३० लाख भधदा मालथ रु. ३५ लाख सम्मको रु. ९००मात्र 



सम्पलतमा 
रु. ३५ लाख भधदा मालथ रु. ४० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. १०५०मात्र 

रु. ४० लाख भधदा मालथ रु. ४५ लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. १२००मात्र 

रु. ४५ लाख भधदा मालथ रु. ५० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. १३५०मात्र 

रु. ५० लाख भधदा मालथ रु. ६० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. १६००मात्र 

रु. ६० लाख भधदा मालथ रु. ७० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. १८००मात्र 

रु. ७० लाख भधदा मालथ रु. ८०लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. २१००मात्र 

रु. ८० लाख भधदा मालथ रु. ९० लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. २४०० मात्र 

रु. ९० लाख भधदा मालथ रु. १ करोड सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. २८००मात्र 

रु. १ करोड भधदा मालथको सम्पलतमा रु. ३० प्रलतलाखमा 
  

अनसूुच ीः २ 

(दफा ३ संग सम्बन्धित) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते  देख  लाग ुहनुे तर असार मसाधत सम्म 
बक्यौता रहेको हकमा लागहुनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत (मालपोत) 

प्रलतरोपन  रु. िनहर खेत  लभट 

अब्बल  २०।०० १२।०० 

दोयम  १५।०० ८।०० 

लसम  १०।०० ६।०० 

चाहार  ४।०० ४।०० 

नोटीः सडकले छोएको जग्गामा सो मालपोत रकममा प्रलतरोपन  रु .५।०० थप लाग्नेछ। 
बक्यौता मालपोतको जररवाना लनकालदाीः  (जम्मा वर्ि× ५) +५ अथाित पहहलो वर्िको हकमा १० 
प्रलतशत त्यस पलछको वर्ि प्रत्येक पाँच प्रलतशतको दरले बढ्दै जानेछ । 

 

 



अनसूुच ीः ३ 

(दफा ४ संग सम्बन्धित) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते  देख  लाग ुहनु ेतर असार मसाधत सम्म 
बक्यौता रहेको हकमा लागहुनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत घर वहाल 
कर । 

१. गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र कुनै व्यन्ि संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम वा 
हल रकमको १०% प्रलतशत छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूणि वा आलथिक तवरले घर 
वहालमा ददएमा । 

 

अनसूुच ीः ४ 

(दफा ५ संग सम्बन्धित) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते  देख  लाग ुहनु ेतर असार मसाधत सम्म 
बक्यौता रहेको हकमा लागहुनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत दररेटहरु: 

 

खाि हकराना स्व कृत दर रेट 

बजार क्षेत्रका थोक तथा खदु्रा दबैु लबके्रताको 
लालग 

५००।०० 

ग्राम ण क्षेत्रका थोक तथा खदु्रा दबैु लबके्रताको 
लालग 

३५०।०० 

मास ुलबके्रता 
िेरै थररका मास ुलबके्रत ४००।०० 
एकथररका मात्र मास ुलबके्रताको ३६०।०० 

सनुचादंी तथा गरगहना 
सनुचाँदी तथा गहनाहरुको खररद लबक्री (गने 
सोरुम सजावट भएकालाई) हवके्रताको लालग 

५०००।०० 

सनुचाँदी तथा गहनाहरुको खररद लबक्री (गने 
सोरुम सजावट नभएकालाई) हवके्रताको लालग 

२५००।०० 

ज्याला मात्र ललई सनुचाँदी तथा गहनाहरु 
सम्बधि  का (ज्यासल गने) को लाग  

१५००।०० 

शृ्रङगार, खेलौना तथा उपहार (लगफ्ट) सामानहरु 

थोक तथा खदु्रा दबैु लबके्रताको लालग ५००।०० 
खेलौना तथा लगफ्ट लबके्रताको लालग २००।०० 

लनत्माण समाग्र हरु (हाडिवेयर) 



बजार क्षेत्रका लबके्रताको लालग १५००।०० 
ग्राम ण क्षेत्रका लबके्रताक लालग १०००।०० 
ईटा,लसमेधट, काठ तथा दाउरा तथा बांस 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

मेन्शनरी तथा सवारी सािन र सो सम्बन्धि पाटिस 

मेन्शनरी तथा सवारी सािन दबैु सो सम्बन्धि 
पाटिस लबके्रतासलभिलसङ सेधटर 

६००।०० 

पाठ् यपसु्तक तथा स्टेशनरी तथा खेलकुद सामाग्र  
पाठ् यपसु्तकतथा स्टेशनरी खेलकुद सामाग्र  
लबके्रताको लालग 

८००।०० 

स्टेशनरी खेलकुद सामाग्र  लबके्रताको लालग ८००।०० 
फामेस , और्ि , तथा आयबेुददक पसल 

थोक तथा खदु्रा लबक्री सहहत क्लीलनक 
भएकाहरुको लालग 

२०००।०० 

खदु्रा लबक्री सहहत क्लीलनक भएकाहरुको लालग १०००।०० 
और्ि  लबके्रताहरुको लालग मात्र  १०००।०० 
ग्रालमण क्षेत्रका और्ि  लबते्र लालग मात्र  १०००।०० 
चस्मा (अन्प्टकल सेवा) ममित तथा लबक्री गने 
लबके्रताहरुको लाग  

५००।०० 

कृहर्जधय और्लि ,लबउ लबजन तथा मलखाद 

कृहर्तथा भेटनरी और्लि सहहत मलखाद र लबउ 
लबजन समेताको लबक्रको लालग 

१५००।०० 

कृहर्तथा भेटनरी और्लि तथा लबउ लबजन 
लबके्रतको ललग 

१०००।०० 

कृहर्तथा भेटनरी और्लि तथा मलखाद लबके्रतको 
लालग 

१५००।०० 

कृहर्तथा भेटनरी और्लि मात्र लबके्रतको लालग १०००।०० 
मलखाद तथा लबउलबजन लबके्रताको लालग १०००।०० 

कपडा तथा फेधस  सम्बन्धि 

तयारी तथा थान कपडा लबके्रताहरुको लालग १०००।०० 
लसलाई सम्बधि  सामान (टांक, िागो लगाएत 
अधय) सामान लबके्रताहरुको लाग  

५००।०० 

जतु्ता तथा चप्पल सम्बन्धि 



जतु्ता चप्पल लबके्रताहरुकोलालग ५००।०० 
भाडंा पसलहरुको लालग 

तामा, हपत्तल, न्स्टल तथा एलमलुनयमका भांडा 
लबके्रताको ललग  

१०००।०० 

प्लान्स्टक जधय भांडा लबके्रताको लालग ५००।०० 
माटोका भाडंा लबके्रताको लालग ३००।०० 

ईलेक्रीक एण्डईलेक्रोलनक्स सामान 

ईलेक्रीक एण्डईलेक्रोलनक्स सम्बन्धि दवैु 
सम्बन्धि सामान लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

ईलेक्रोलनक्स सम्बन्धि दवैु सम्बन्धि सामान 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

बजार क्षेत्रमाईले (लबद्यतु य) सरसामान हवके्रताको 
लाग  

१०००।०० 

ग्रम ण क्षेत्रमा ईलेन्क्रक(हवद्यतु य) सरसामान 
लबके्रताको लाग  

१०००।०० 

कम्यटुर एवं पाटिस सम्बन्धि लबके्रताको लालग ८००।०० 
घलड रेलडयो तथा लभलडयो लस.लड. लबके्रताको लाग  ४००।०० 
मोबाईलएवं पाटिस लबके्रताको लालग ५००।०० 

फलनिचर सम्बन्धित 

काठ,न्स्टल ,प्लान्स्टक सामान सहहत कार्र्पेट 
समेत लबक्र गने लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

काठ, तथा न्स्टलका मात्र सामान लबक्री गने 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

मददरा तथा सलुतिजधय समान लबके्रताको लालग 

मददराको थोकलबके्रताको लालग ५००।०० 
मददराको खदु्रा लबके्रतको ललग ५००।०० 
चरुोटका लडलरहरुलाई ५००।०० 
सलुति प्याकेन्जड्ड गनेहरुको लालग ५००।०० 

तरकारी तथा फलफुल 

तरकारीको थोक लबके्रताको लालग ५००।०० 
तरकारीको खदु्रा लबके्रताको लालग ५००।०० 
फलफुलको थोक लबके्रताको लालग ५००।०० 
फलफुलको खदु्रा लबके्रताको लालग  ५००।०० 



हस्तकलाका सामानहरु लबक्री गनेलाई 

स्थालनय कच्चा पदाथिबाट उत्पादन गरर सामानहरु 
लबक्री गनेलाई 

५००।०० 

सामान आायात गरर लबक्री गनेहरुलाई ७००।०० 
पेरोललय पदाथि तथा ग्यासं लबके्रता 

तथा लडजेल दबैु लबके्रताको लालग  १५००।०० 
लडजेल मात्र लबक्री गनेहरु .क   १०००।०० 
मट्ट तेल/ पेरोललडलरहरुको लालग ६००।०० 
ग्यास लडलरहरुको लालग ८००।०० 
लमश्र त हवके्रताको लालग थप रु  .१००  १००।०० 

हवशरे्ज्ञ परामशि तथा अधय ब्यसाहयक सेवा 
न्चहकत्सक 

व्यवसाय क रुपमा न्चहकत्सक सेवा प्रदान 
गनेहरुका ललग 

१०००।०० 

कहवराज 

व्यवसाय क रुपमा कहवराज सेवा प्रदान गनेहरुका 
लालग 

५००।०० 

इन्धजलनयर 

ईन्धजलनयररङ्ग कधसलटेण्ट दताि गरर सेवा प्रदान 
गनेहरुका लालग 

१५००।०० 

काननु व्यवसाय  
अलभविाहरुलाई  ५५०।०० 
अलिविाहरुलाई १५००।०० 

लेखा पररक्षक 

क वगिको लालग १५००।०० 
ख वगिको लालग १०००।०० 
ग वगिकको लालग ५००।०० 

दधत न्चहकत्सक 

दधत न्चहकत्सक १५००।०० 
अनसुधिान कताि तथा परामशिदाता 

वैदेन्शक रोजगार परामशिदाता १५००।०० 
वैदेन्शक अध्ययन परामशिदाता २०००।०० 
ताललम तथा अनसुधिान केधद्र १५००।०० 



कम्प्यटुर एनाललष् ट तथा प्रगेामर 

कम्प्यटुर एनाललष् ट तथा प्रगेामर १५००।०० 
हवमा एजेधट 

हवमा एजेधट १५००।०० 
सभेयर 

सभेयर  १५००।०० 
अनवुादक 

अनवुादक १५००।०० 
पश ुन्चहकत्सक 

पश ुन्चहकत्सक १५००।०० 
शयेर दलाल 

शेयर दलाल १५००।०० 
सामान ढुवान कताि तथा कम्पन  

राधसपोटिका लालग १५००।०० 
संस्थागत पेधटर 

संस्थागत पेधटर १०००।०० 
लनमािण ब्यबसायीः गाउँपाललकामा प्रिान कायािलय भएको लनमािण व्यवशाय 

लनमािण व्यवशाय 

“क” बगिको लालग ५०००।०० 
“ख” बगिको लालग ४०००।०० 
“ग” बगिको लालग  ३०००।०० 
“घ” बगिको लालग   २०००।०० 

उत्पादन मलुक उद्योगीः 
खाद्य तथा पेय सम्बन्धि 

दगु्ि तथा दगु्ि जधय 

सामग्र  उत्पादन गने उद्योगहरु १०००।०० 
चामल तथा दाल लमल तथा उद्योगहरु १०००।०० 

साना तथा घरेल ुउद्योगहरु 

िपु, अलबर, मैनबत्त  घरेल ुउद्योगहरु ५००।०० 
मसला उद्योगहरु ६००।०० 
हस्तकला उद्योगहरु  ४००।०० 

लनमािण सामाग्र  उद्योगहरु 

लगट्ट ,बालवुा लगायतका उद्योगहरु  ४०००।०० 



प्याकेन्जड्ड बस्त ुउत्पादन उद्योगहरु  २०००।०० 
ब्लक उत्पादन उद्योगहरु २०००।०० 
फलामे औजार उत्पादनि उद्योगहरु १५००।०० 
अधय नखलेुका उद्योगहरु रु.१०००।- देख  
१०,०००।- सम्म 

१५००।०० 

उजािमलुक उद्योग: 
जेनटेरबाट लबद्यतु उत्पादन गरी ग्राहकहरुमा हवद्यतु लबतरण गने व्यवशाय 

१० के.भ .ए. सम्मको जेनेरेटर प्रयोग गनेलाई १५००।०० 
१० के.भ .ए. भधदा बढी प्रयोग गनेलाई प्रलत 
के.भ .ए. 

१००।०० 

७५ के.भ .ए. सम्मको जेनेरेटर प्रयोग गनेलाई ७०००।०० 
कृहर् तथा वधयजधय उद्योगीः 

दगु्ि न्चस्यान केधद्र 
दगु्ि न्चस्यान केधद्र स्थापना गरर लबक्री ८००।०० 
दगु्ि न्चस्यान केधद्र ५००।०० 

व्यवसाहयक कृहर् फमिहरु 
ग्रालमण कुखरुा पालन गनेहरुको १००० सम्मको 
लालग 

५००।०० 

२००० सम्म कुखरुा पालन गनेहरुको लालग ६००।०० 
२००० भधदा बढी कुखरुा पालन गनेहरुको लालग
  

७००।०० 

बंगरुतथा माछापालन गने ब्यबसाय हरुलाई १०००।०० 
गाई तथा बाख्रा पालन गने  ब्यबसाय हरुलाई १२००।०० 
कृर्  फमिहरु कम्पन  दताि गरर संचालन 
गनेहरुलाई 

२०००।०० 

व्यवसाय क नसिरी 
व्यवसाय क नसिरी गनेहरुलाई ५००।०० 
फुल तथा लबरुवा सम्बधि  ३६०।०० 

खलनज उद्योग 
खलनज उद्योग २०००।०० 

पयिटन उद्योग 
लजहरु 

१० बेड सम्मको लालग  १०००।०० 



११ बेड भधदा मालथ  १५००।०० 
होटल सहहत लज सेवाभएकाहरुको लालग १५००।०० 

खाना तथा नास्ता होटलहरु 
खाना तथा नास्ता  होटलहरुको लालग १५००।०० 

मदीरा सहहतका नास्ता  होटलहरु 
बजार क्षेत्रका मदीरा सहहतका नास्ता  होटलहरु १५००।०० 

 कुटान हपसान  लमल 
तेल,चामल,न्चउरा आदीकुटान  हपसान  गने 
लमलहरु 

१०००।०० 

चामल,हपठो तथा मसला कुटान  लमलहरु १०००।०० 
हपठो तथा मसला लमल़हरुाई ८००।०० 

लनमािण उद्योग 
लनज  संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु 

लनज  क्षेत्रका ईधटरनेट प्रदायक संस्थाहरु १०००।०० 
लनज  टेललफोन प्रदायक संस्थाहरु  १०००।०० 

हवन्त्तय सेवा 
वान्णज्य तथा हवकास बैंक 

मूख्य कायिलय भएकाहरुको लालग ५०००।०० 
शाखा कायिलयहरुको लालग ३०००।०० 

हवन्त्तय संस्थाहरु 
मूख्य कायिलय भएकाहरुको लालग ३०००।०० 
शाखा कायिलयहरुको लालग १५००।०० 

हवमा कम्पन  
हवमा एजेधस हरुको लालग १०००।०० 
हवमा कम्पन को शाखा कायािलयको लालग ५००।०० 

सहकारी संस्थाहरु 
बचत तथा ऋण र अधय सहकारी संस्थाह रु १०००।०० 

स्वास््य सेवा 
लनज  क्षते्रको अस्पताल (अस्पताल, सहकारी तथा नलसिङ्ग होमहरु) को लाग  

लनज  क्षेत्रको अस्पताकल (सामदुाय क, सहकारी 
तथा नलसिङ्ग होमहरु) को लाग  

२०००।०० 

लयाब तथा एक्सरे मात्र संचालन गनेहरुको लालग 
लयाब तथा एक्सरे मात्र संचालन गनेहरुको लालग ५००।०० 



न्शक्षा सेवा 
लनन्ज क्षते्रका न्शक्षालयहरु 

प्रा.हव  .तह   १०००।०० 
माध्यालमक तह   १५००।०० 
उच्च माध्यालमक तह र सो भधदा 
मालथललोतहहरु/ प्रालबलिक न्शक्षालय  

२५००।०० 

प्रन्शक्षक केधद्र (ईन्धस्टच्यटुहरु) को लाग  
टयसुन तथा कोन्चड्ड सेधटरहरु  १०००।०० 

ममित संभार सेवाहरु 
ईन्जलनयररङ्ग वकि स ्

ईन्जलनयररङ्ग वकि स्संचालन गने ३०००।०० 
२ भधदा बढी लेथ मेन्शन संचने व्यवसाय हरुलाई
  

१०००।०० 

२ वटा सम्म लेथ मेन्शन संचालन गने 
व्यवसाय हरुलाई 

६००।०० 

सवारी सािन ममित 
मोटर साईकल ममित गनेलाई ५००।०० 

अधय ममित सेवा 
ईलोक्रोलनक्स सामानहरुको ममित गने 
व्यवसाय हर 

५००।०० 

ईलेक्रीक्स  सामानहरुको ममित गने व्यवसाय हरु
  

५००।०० 

स्टोभ  ,छा ता टचि लाईट, जतु्ता  ,झोला आदी  ३६०।०० 
लसलाई मेन्शन तथा अधयघरायस  सामानहरुममित
  

३६०।०० 

रेलडयो, हट.भ . घड  मोबाईल तथा टेललफोन सेट 
आदी ममित  

३६०।०० 

कम्यटुर, हप्रधटर तथा फोटोकप   ममित गने 
व्यवसाय हरु  

५००।०० 

सामान ढुवान कताि तथा कम्पन  
मखु्य कायिलय भएकाहरुको लालग १०००।०० 
शाखा  कायिलय भएकाहरुको लालग ५००।०० 

व्यटुी पालिर तथा हजाम सेवा 



शंृ्रगारको सामान सहहत  व्यटुी पालिर गनेहरुलाई
  

७००।०० 

व्यटुी पालिर मात्र गने व्यवसाय हरुलाई ५००।०० 
सैलनुहरुलाई ५००।०० 

फोटो स्टुलडयो 
लडन्जटल कलर लयाब भएकाहरुलाइ १०००।०० 
फोटो स्टुलडयोहरुलाई ५००।०० 

लसलाई तथा बनुाई गने 
कपडा सहहत लसलाई बनुाईहरु १०००।०० 
लसलाई बनुाई मात्र गनेहरुलाई ५००।०० 

साईनबोडि बनाउन ेतथा पेधटीङ्ग सेवा 
लडन्जटल मेशन समेत राख  काम गने बजार क्षेत्र ८००।०० 
ग्रलमण क्षेत्रकालाई ५००।०० 

पश ुबिशाला 
पश ुबिशाला  १०००।०० 

क्याटररङ् तथा पाटी प्यालेसहरु 
टेण्टहरुको लालग ५००।०० 

केबल नटेवहकि ङ्ग व्यवशाय 
गाउँपाललकामा केबल नेटवहकि ङ्ग सायव्य ५००।०० 

अधय व्यवशाय 
पाकि ,हपकलनक स्पट 

व्यवसाय करुपमापाकि तथा हपकलनक स्थल संचालन 
गनेव्यवशायलाई 

८५०।०० 

कवाड  सामान व्यवशाय  
क वगिको कवाड  सामान व्यवसाय हरुको लालग १५००।०० 

माईक, ईलेन्क्रक वा ईलोक्रेलनक्स सामान भाडामा ददन ेव्यवशायलाई 
साउण्ड लसस्टम भाडामा ददने व्यवसाय हरुको ७००।०० 
 

उललेन्खत व्यवशायसहरुको नहवकरण शलुक दताि शलुकको ५०% कम हनुेछ । 

 

 

 



अनसुनु्च-५ 

(दफा ६ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ु हनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत जहटबटुी न्जवजधतकुो दर रेटहरु: 

हववरण न्स्वकृत दर रेट 

खोटो प्रलत के.ज . २।०० 

जलडबटुी आपस  समझदारीमा 
ब्रोइलर कुखरुा प्रलत गोटा पचास पैसा 

बोका तथा बाख्रा प्रलत गोटा ३०रुपौया 
भैस  तथा रागा प्रलत गोटा २००रुपौया 
संगरु तथा बंगरु प्रलत गोटा ५०रुपौया 

काठ प्रलत क्यहुफट रु.१५ रुपौया 
वनकस आपस  समझदारीमा 
अधय आपस  समझदारीमा 

  

अनसुनु्च-६ 

(दफा ७ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ु हनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत सवारी दर रतेहरु: 

सवारी सािन दताि तथा नहवकरण कर 

क बस, रक दताि तथा वाहर्िक नहवकरण १५००।०० 

ख न्जप, कार दताि तथा वाहर्िक नहवकरण १०००।०० 

ग लमलन बस,माइक्रोबस दताि तथावाहर्िक नहवकरण ५००।०० 

घ व्याकहो लोडर दताि तथा वाहर्िक नहवकरण २०००।०० 

ङ मोटर साइकल दताि तथा नहवकरण १००।०० 

 

 

 



अनसुनु्च-७ 

(दफा ८ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ु हनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत जहटबटुी हवज्ञापन कर: 

व्यवसाय क दृहिकोणबाट प्रचार गनि रान्खन ेप्रत्येक साइनबोडि, होलडिङ बोडि आददमा लनम्न बमोन्जम 

क लड.हप.एस. बोडिमा १० ब.लम. सम्म प्रलत बोडिको बाहर्िक १५०।०० 

ख लड.हप.एस. बोडिमा १० ब.हफ. भधदा मालथ प्रलत बगि हफट ४०।०० 

ग प्रचार, प्रसार पचाि पम्प्लेट १।०० 

घ व्यापाररक तथा व्यवसाहयक प्रयोजनका होलडिङबोडिहरुमा 
प्रलतस्क्वायर फुट 

४०।०० 

ङ व्यापाररक तथा व्यवसाहयक प्रयोजनका फ्लेक्स्फ प्रलत स्क्वायर 
फुट 

१०।०० 

च कपडाको तलु र फे्रम नगररएकोलेक्स्फ ब्यानरप्रलत थान प्रलत 
पटक 

१५०।०० 

छ वाल पेन्धटङ गरी प्रचार प्रसारको दृहिकोणले घरकोपखािल वा 
लभत्तामा लेन्खएको प्रलत स्क्वायर फुट  

३।०० 

ज एक ददनको प्रचार प्रसार गने कायिक्रमलाई (प्रलतददन) ५००।०० 

ण लडन्जटल होलडङ बोडि  ५०००।०० 

 

अनसुनु्च-८ 

(दफा ९ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ु हनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत मनोरञ् जन कर: 

क सकि स वा मेला प्रलत ददन रु .२००  

ख कधसटि  प्रलत ददन रु .५००  

ग अधय आपस  समझदारीमा 
हनुेछ 

 

 परम्परागत संस्कृलत जगेनाि गने कायिक्रमा कर लगाइने छैन। 

 



अनसुनु्च-९ 

(दफा १० संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत अस्थाय  हाटबजार तथा पसलहरुमा लाग्ने बहाल कटौलत 

शलुक: 

अस्थाई हाट बजार वा घमु्त  पसल 

 

१ रेलडमेड कपडा  ५०।०० 

२ सरसामनको प्रचार प्रसार  ५०।०० 

३ जतु्ता चप्पलको पसल ५०।०० 

४ इलेक्रोलनक पसल  ५०।०० 

५ चामल,दाल हवके्रता ५०।०० 

६ पारचनु पसल  २०।०० 

७ माछा मास ुपसल ५०।०० 

८ हकराना तथा लमठाइ  २०।०० 

९ भाडाकुडा पसल २०।०० 

१० खैन  खदु्रा २०।०० 

११ खलस प्रलत गोटा  २०।०० 

१२ पाडा प्रलत गोटा ५०।०० 

१३ सुंगरु प्रलत गोटा २०।०० 

१४ पाउरोटी,वरफ,आइहक्रम २०।०० 

१५ सामान ममित पसल २०।०० 

१६ हजाम  २०।०० 

१७ कुखरुा प्रलत गोटा ५।०० 

१८ चट्पटे हवके्रता  १०।०० 

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका साविजलनक क्षेत्रमा लनमािण हनुे घर टहरा काठहरुमा प्रलतघर बजार क्षेत्र बाहर्िक 

रु. १०००।०० 

गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रका साविजलनक क्षेत्रमा लनमािण हनुे घर टहरा काठहरुमा प्रलतघर ग्रालमण क्षेत्र बाहर्िक 

रु. २००।०० 

अधय उपयोग एवम ्पवुाििार प्रयोग गरेमा बाहर्िक प्रलतरोपन  रु. २०००।००   
 



अनसुनु्च-1० 

(दफा ११ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपललकाको पाहकि ङ शलुकहरु: 
आवश्यक अध्ययन पलछ शलुक लगाउन सक्नेछ। 

 

अनसुनु्च-1१ 

(दफा १२ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत रेहकङ्ग र्र् याहकङ्ग, बधज  जन्म्पङ न्जप फ्लायर र्र् यान्फ्टङ 
शलुकहरु: 
आवश्यक अध्ययन पलछ शलुक लगाउन सक्नेछ। 

 

अनसुनु्च-१२ 

(दफा १३ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत सेवाशलुक दस्तरु: 

 

लसफाररस दस्तरु 

१ नागररकता लसफाररस  १५०।०० 

२ नागररकता प्रलतललहप लसफाररस  १५०।०० 

३ अंलगकृत नागरीकता लसफारीस  २००।०० 

४ जधमलमलत प्रमान्णत १५०।०० 

५ हववाह लमलत प्रमान्णत १५०।०० 

६ चररत्र प्रमान्णत  २००।०० 

७ नाम/थर संशोिनलसफारीस  १५०।०० 

८ अहववाहहतरू हववाहहत प्रमान्णत १५०।०० 

९ कोर् प्रमान्णत १५०।०० 

१० घर कायम लसफाररस  १५०।०० 



११ जनजालत,दललत,हपछलडएका वगि मिेश  लसफाररस  १५०।०० 

१२ अदालत  तारीख आदी प्रमान्णत लसफाररस  १५०।०० 

१३ अधय प्रकृलतका सामाधय लसफारीसमा १५०।०० 

१४ कोटि हफ लसफाररस   लनीःशलुक 

१५ नाबालक लसफाररस १५०।०० 

१६ चौहहि  )चार हकलला (प्रमा न्णत २००।०० 

१७ नाता प्रमान्णत  २००।०० 

१८ नाता सम्वधि प्रमान्णत १५०।०० 

१९ घटना दताि जररवाना २००।०० 

२० आय प्रमान्णत सम्पलत मूलयांकन  

क न्शक्षा  ०।१ 
ख आयमलुक  ०।३ 
२१ दैहव प्रकोप,अपांगता,असहाय, हवपध न, छात्रवलृत लसफाररस लनशलुक 

२२ लमलापत्र दस्तरु  २००।०० 

२३ खानेपान  जडान लसफाररस दस्तरु  २००।०० 

२४ लसंगल फेज लबद्यतु जडानका लाग   १५०।०० 

२५ स्थलगत सन्जिमन मचुलुका दस्तरु  ५००।०० 

२६ थ्र  फेज हवद्यतु लाइन जडानलसफाररस  २०००।०० 

२७ अधय लनकायका लालग योजना सम्झौता तथा भिुान  ५००।०० 

२८ अधय कायािलयहरुलाई पठाउने लसफाररस १५०।०० 

२९ नामसारी / फोटो टास तथा जग्गा सम्बन्धि लसफाररस  २००।०० 

३० वस्तगुत हववरण  /घरबाटो प्रमान्णत लसफाररस प्रलत हकत्ता  १५०।०० 

३१ अधय लसफाररस  ५००।०० 

३२ दताि लसफाररसर/ संघ संस्था हवहवि लसफाररस ५००।०० 

३३ कधसलुर प्रमान्णत प्रलत लसफाररस १०००।०० 

३४ नाता प्रमान्णत  )वैदेन्शक प्रयोजन(  ५००।०० 
३५ सम्पलत मलुयांकन )वैदेन्शक प्रयोजन(  ० .०५%  

योजना सम्झौता शलुक 
१ एक लाख सम्मका योजना सम्झौता १५०।०० 
२ एक लाख देख  पाचँ लाख सम्मका योजना सम्झौता ५००।०० 
३ पाँच लाख देख  दश लाख सम्मको योजना सम्झौता १०००।०० 
४ दश लाख देख  पचाँस लाख सम्मका योजना सम्झौता १५००।०० 
५ पचाँस लाख भधदा मालथका योजना सम्झौता २०००।०० 



६ खाता संचालन लसफाररस १५०।०० 
हवहवि शलुकहरु 

१ हवहवि दताि शलुक (बाहर्िक) (कृहर्, पश,ुवन आदद) ५००।०० 

२ हवहवि नहवकरण शलुक (बाहर्िक) २००।०० 

३ हवहवि नामसारी शलुक  २००।०० 

४ कयिक्रम अनमुलत शलुक )एनन्जव(  ३०००।०० 

 घरको नक्सा पास शलुक 

 घरको बनावट मखु्य बजार सडकको 
दायाँ नयाँ बध ने घरको 
प्रलत वगिहफटहरु रु. 

हपच सडकको दायाँ 
बायाँ घरको प्रलत 
वगिहफट रु. 

अधय सडक वा ठाउँमा 
बध न ेघरको प्रलत 
वगिहफट रु. 

१ आर.लस.लस ढलान    
क भईुतला १।०० ०।५० ०।२५ 
ख प्रथम तला १।०० १।०० ०।७५ 
ग दोश्रो तला र सो 

भधदा मालथ 
१।५० १।५० ०।७५ 

नक्सा पास गदाि रेखाकंन शलुक (ले आउट) 
१ ६५ वगि म  .सम्म  ३५०।०० 
२ ६६ वगि म . देख  ९० बगि म . सम्म ५००।०० 
३ ९१ वगि म . देख  ११५ बगि म . सम्म ६००।०० 
४ ११६ वगि म . देखी माथी १०००।०० 
५ घर नक्सा पास दताि लनवेदन हकताब ५००।०० 

गाउँपाललकाले लनमािण गरेका सडकहरुमा सवारी पटके प्रवेश शलुक 
१ बस ५०।०० 
२ न्जप २५।०० 
३ रयाक्टर हटप्पर ५०।०० 
४ ररटेललङ्ख गाड  १००।०० 
५ अटो ररक्सा २०।०० 
५ पाहकि ङ्क शलुक गापाले लनमािण गरेका पाकीङ्क स्थलमा प्रलत २४ घण्टाको  
 बस रक ५०।०० 
 साना न्जप रेक्टर २५।०० 
 घमु्त  व्यापर (डुलवुा व्यापर) प्रलत ददन ५०।०० 
 हाट बजार प्रलत स्टल १००।०० 
६ सरसफाई शलुक (गाउँपाललका लभत्रका हरेक घर पसलले (बाहर्िक) १००।०० 



कृहर् उपज लनयाित गदाि पवुाििार उपयोग शलुक 

१ तरकारी, अदवुा लनकास (प्रलत के.ज .)  ०।५० 

२ कृहर्जधय वस्त ुलनकास  (प्रलत के.ज .) ०।१० 

पनुश् चीः उपरोि शलुकहरु साहवकआ.व. मा भिुान  नगरेमा नहवकरण शलुक २०%र  त्यस पलछका वर्िम 
५% प्रलतशत लगाइनेछ।घर बहाल करमा प्रलतवर्िथप २% का दरले हनुेछ। जग्गा रन्जष् रशन 
शलुकमालपोत कायािलयले लनिािरण गरे बमोन्जम हनुेछ।    

 
 

 

क. उललेन्खत पटके सेवा शलुकलाई उललेन्खत बमोन्जमका सडकहरुमा तपन्शल बमोन्जम 
पहहलो पटक धयनुतम दररेटबाट बढाबढमा ठेक्का लगाउन सहकनेछ तर पहहलो पटक 
उललेन्खत दररेटमा सूचना जारी गदाि कुनै बोलकबलु लनवेदन नपरेमा गाउँ कायिपाललकाले 
सभाबाट अनमुोदन हनुे गरी दररेटलाई घटाउन सहकनेछ। 

क्र .सं.  सडक धयनुतम शलुक 

१ बैकुण्ठ- डाँडाखकि -पकन -गोगने-सडक दनु्म्सखकि  सोलो भञ् ज्याङ 
कालीखोला डाँडावास गोलढुङ्गा 

१ लाख बाट 

२ बैकुण्ठ-खोलाखकि -भाताि-काललकाटार-गोरउदी सडक २ लाखबाट 

३ काललकाटार-नामटार सडक ५० हजारबाट 

 

 

 

 

ख. एम्बलेुधस सेवा शलुक 

क्र .स.  देख  सम्मा रकम 

१. भाताि काललकाटार ६००।- 

२. ललक्चे ज्याधद्रङु काललकाटार ७००।- 

३. लगम्त  आमडाँडा काललकाटार ७००।- 

४. नाम्टार काललकाटार १०००।- 

५. डाँडाखकि   काललकाटार १०००।- 

६. डाँडाखकि  पालङु १३००।- 

७. गोगने पालङु १०००।- 

८. कैलाश मालथललो भेग हेटौँडा ५५००।- 



९. कैलाश तललो भेग हेटौँडा २५००।- 
१०. कैलाश तललो भेगबाट भरतपरु ५५००।- 
११. कैलाश तललो भेगबाट काठमाडौँ ७५००।- 
१२. मालथललो भेगबाट न्चतवन ८५००।- 

 

 

ग. ब्याकहो लोडर शलुक 

क्र .सं.  शलुक कैहफयत 

१ रु.२२००।- प्रलत घण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईधिन सहहत 

२ रु.१०००।- प्रलत घण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईधिन लबना 
 

अनसुनु्च-१३ 

(दफा १४ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत पयिटक दर: 

पयिटक (प्रलत पयिटक) शलुक रु. 
नेपाल लभत्र २५।०० 

साकि  मलुकु ५०।०० 

अधय मलुकु १००।०० 

 

 

अनसुनु्च-१४ 

(दफा १५ संग सम्बधि त) 

आलथिक बर्ि २०७९/०८० को २०७९ श्रावण १ गते देख  लाग ुहनुे गरर कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्व कृत जररवाना शलुक: 

क्षलतपलुति तथा वातावरण संरक्षण ऐन, सिुारको वापत जररवाना शलुक ट्र्याक्टरको रु.२०००।– 
हटप्परको रु.५०००।– पटके भएमा एक पटकको लाग  रयाक्टर र हटप्परको १००% र तेश्रो 
पटकबाट न्जलला समनवय सलमलतले तोके अनसुारको हनुे छ । 



अनसुनु्च (१४) (१) 

फमि संस्था तथा अधय व्यवशाय वा कायि दताि वा नहवकरण शलुक 

१ १ बर्ि म्याद नाघेमा १० प्रलतशत 

२ २ बर्ि म्याद नाघेमा २० प्रलतशत 

३ ३ बर्ि म्याद नाघेमा  ३० प्रलतशत 

४ ४ बर्ि म्याद नाघेमा ४० प्रलतशत 

५ ५ बर्ि वा सो भधदा बढी म्याद नाघेमा १०० प्रलतशत 

 

अनसुनु्च (१४) (२) 

वातावरण शलुक: 

कैलाश गाउँपाललका क्षेत्र लभत्रबाट उत्खनन र संकलन भई नोकास  हनुे ढुङ्गा लगट्ट  बालवुा स्टेल 
आदद लनकास  हुँदा प्सदेश काननु अनसुार लाग्ने लनकास  लबक्री करका अलावा १ बमोन्जमको 
वातावरण शलुक संकलन गररनेछ । 

तपन्शल 

ढुङ्गा लगट्ट  बालवुा माटो स्टेल लनकास  गदाि प्रलत क्यहुफट रु.०.२०।- पैसा । 

यस न्शर्िकबाट उठेको रकम उत्खनन तथा संकलन क्षेत्र लभत्रमा हनुे वा हनुसक्ने वातावरण य 
प्रभाव धयूलनकरण गने गरर खचि गररने छ । 

 

 

                                 आज्ञाले  
                                   प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत  


