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                                                                       कैलाश गाउँपाललका 
गाउँकार्िपाललकाको कार्ािलर् 

काललकाटार मकवानपरु  

गाउँ सभावाट स्वीकृत लमलत २०७8।३।१० 
प्रमाणिकरि लमलत २०७8।३।११ 

प्रमाणिकरि गनेको दस्तखत 

 

 

 

 



 

 

कैलाश गाउँपाललकाको आलथिक ऐन, २०७8 

 

गाउँ सभावाट स्वीकृत लमलत २०७8।३।१० 

प्रमाणिकरि लमलत २०७8।३।११ 

प्रस्तावना, 

कैलाश गाउँपाललकाको आलथिक बर्ि २०७8/७9 को अथिसम्बन्धी प्रस्तावलाई 
कार्ािन्वर्न गनिका लनलमत्त स्थानीर् कर तथा शलु्क संकलन गने, छुट ददनेतथाआर् संकलनको 
प्रशासलनक व्र्वस्था गनि बाञ्छनीर् भएकोले, 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स ऐनको नामः आलथिक ऐन २०७8,रहेको छ  

(२) र्ो ऐन, २०७8 साल श्रावि १ गते देणख कैलाश 
गाउँपाललका िेत्रमा लागू हनुेछ । 

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

३. भलूम कर (मालपोतः)गाउँपाललका िेत्र लभत्र अनसूुची (२) बमोणिम भलूम कर (मालपोत) 
लगाइने र असलु गररनेछ । 

४. घर वहाल करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्थाले,घर,पसल,ग्र्ारेि, 

गोदाम,टहरा, छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूरै आंणशक तवरले वहालमा ददएकोमा अनसूुची 
(३) बमोणिम घर िग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गररनेछ । 

५. व्र्वशार् करःगाउँपाललका िेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वशार् वा सेवामा पुिँीगत लगानी र 
आलथिक कारोवारका आधारमा अनसूुची (४) बमोणिम व्र्वशार् कर लगाइन े र असलु 
उपर गररनेछ । 

६. िलिबटुी, कवािी र िीविन्त ुकरः गाउँपाललका िते्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्थाले ऊन, 

खोटो,िलिबटुी, वनकस, कवािी माल र प्रचललत कानूनले लनर्धे गररएको िीविन्त ु
वाहेकका अन्र् मतृ वा माररएका िीविन्तकुो हाि, लसङ, प्वाखँ, छाला िस्ता वस्तकुो 
व्र्वसार्ीक कारोवार गरेवापत अनसूुची (५) बमोणिमको कर लगाईने र असलु उपर 
गररनेछ । 



७. सवारी साधन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र दताि भएका सवारी साधनमा अुनसूची (६) 
बमोणिम सवारी साधन कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ । तर, प्रदेश कानून स्वीकृत 
भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोणिम हनुेछ। 

८. कवज्ञापन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे कवज्ञापनमा अनसूुची(७) बमोणिम कवज्ञापन कर 
लगाइने र असूल उपर गररनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्र्था 
व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोणिम हनुेछ । 

९. मनोरञ् िन करः गाउँपाललका िेत्रलभत्र हनुे मनोरन्ि व्र्वशार् सेवामा अनसूुची (८) 
बमोणिम व्र्वशार् कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई 
सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोणिम हनुेछ। 

१०. बहाल कवटौरी शलु्कः गाउँपाललका िेत्रलभत्र आफुले लनमािि, रेखदेख वा संचालन गरेका 
अनसूुची ( ९) मा उल्लेख भए अनसुार हाट बिार वा पसलमा सोही अनसूुचीमा 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) बमोणिम 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) बमोणिम शलु्क लगाइनेरअसलु उपर 
गररनेछ। 

१३. सेवाशलु्क,दस्तरुःगाउँपाललकाले लनििर्,संचालन वा गरेका व्र्वस्थाअनसूुणच (१२) मा 
उल्लेणखत स्थालनर् पूवािधार र उपलब्ध गराइएका सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसूुणचमा 
व्र्वस्था भए अनसुार शलु्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

१४. पर्िटन शलु्कः गाउँपाललकाले आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश रु.बाट गने पर्िटकहरु. अनसूुची 
(१३) मा उल्लेणखत दरमा पर्िटन शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछतर प्रदेश कानून 
स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्र्था व्र्वस्था भएको अवस्थामा सोही बमोणिम हनुेछ। 

१५. िररवाना शलु्कः र्स गाउँपाललका लभत्र रहेका लनिी क्रसर उद्योग वा अन्र्त्र रहे पलन र्स 
गाउँपाललकामा आणश्रत रही काम गरररहेका उद्योगहरुले वन तथा खोलामा खाल्टो खन् ने 
सावििलनक वा व्र्णिगत सम्पणत्तलाई कार्िमा िलत हनुे गरर मेणशनद्धार उत्खनन गने कार्ि 
गरेमा त्र्स्ता लनिी उद्योगहरु बाट पनि िाने पर्ािवरिीर् िलतबाट कपलित नागररकलाई 
सहर्ोग गनि कवगाररएको वातावरिलाई सधुार गनिको लागी अनसूुची त्र्स्ता(१४) बमोणिम 
लनिी उद्योगहरु.संग सम्बणन्धत भई समान ढुवानी गने सवारी साधनहरु.बाट िररवाना 



शलु्क असलु उपर गररनेछ । साथै गाउँपाललकाको र्स ऐन बमोणिम तोककएका कर 
आलथिक बर्ि नघाई बझुाएमा अनसूुणच (१४) (१) बमोणिम िररवाना ललइनेछ। 

१६. कर छुटः र्स ऐन बमोणिम कर लतने दाकर्त्व भएका व्र्णिं वा संस्थाहरुलाई कुनै पलन 
ककलसमको कर छुट ददईने छैन। 

१७. प्राकृलतक स्रोतको उत्खनन,्लनकासी,लबकक्र कवतरि सम्बन्धमा प्रदेश काननुमा तोके 
बमोणिम हनुेछ। 

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

लनििर् न १  

प्रस्ताव न २ मालथ छलफल गदाि र्स गाउँपाललकाको लागी आ व २०78।२०७9 साल साउन 
१ गते देणख लाग ुहनु ेकर दस्तरु शलु्क सकहतको आलथिक ऐन सविसम्मलतले पाररत गने लनििर् 
गररर्ो । 
 

अनसूुचीः १ 

(दफा २ संग सम्बणन्धत) 

 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको 
गाउँसभा बाट स्वीकृत सम्पलत कर 

 

रु. १ लाख सम्मको सम्पलत भएको रु. २५ मात्र 

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

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

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

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

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

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

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

रु. २५०मात्र 

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

रु. ४०० मात्र 



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

रु. ५२५ मात्र 

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

रु. ६५०मात्र 

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

रु. ७७५मात्र 

रु. ३० लाख भन्दा मालथ रु. ३५ लाख सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. ९००मात्र 

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

रु. १०५०मात्र 

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

रु. १२००मात्र 

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

रु. १३५०मात्र 

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

रु. १६००मात्र 

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

रु. १८००मात्र 

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

रु. २१००मात्र 

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

रु. २४०० मात्र 

रु. ९० लाख भन्दा मालथ रु. १ करोि सम्मको 
सम्पलतमा 

रु. २८००मात्र 

रु. १ करोि भन्दा मालथको सम्पलतमा रु. ३० प्रलतलाखमा 
  

   

अनसूुची: २ 
(दफा ३ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक वर्ि २०७8/७9 को २०७8 श्रावि १ गते देणख लागू देणख हनुे तर असार मसान्त 
सम्म सम्म बक्र्ौता रहेको हकमा मात्र लागहुनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट 
स्वीकृत (मालपोत) 



प्रलतरोपनी रु. धनहर खेत  लभट 

अब्बल  २०।०० १२।०० 

दोर्म  १५।०० ८।०० 

लसम  १०।०० ६।०० 

चाहार  ४।०० ४।०० 

नोटः सिकले छोएको िग्गामा सो मालपोत रकममा प्रलतरोपनी रु. ५।०० थप लाग्नेछ। 
बक्र्ौता मालपोतको िररवाना लनकाल्दाः  (िम्मा वर्ि× ५) +५ अथाित पकहलो वर्िकोहकमा १० 
प्रलतशत त्र्सपलछके वर्ि प्रत्रे्क पाँच प्रलतशतको दरले बढ्दै िानेछ । 

अनसूुचीः३ 

(दफा ४ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक वर्ि २०७8/७9 को २०७8 श्रावि १ गते देणख लागू हनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँ सभाबाट स्वीकृत घर वहाल कर 

१. गाउँपाललका िेत्रलभत्र कुनै व्र्णि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेि, गोदाम वा हल 
रकमको १० प्रलतशत छप्पर, िग्गा वा पोखरी पूिि वा आणशक तवरले वहालमा ददएमा 
 

अनसूुची ४ 

(दफा ५ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक वर्ि २०७8/७9 को २०७8 श्रावि१ गते देणख लागू हनुे गरी कैलाश गाउँपाललकाको 
गाउँ सभाबाट स्वीकृत दररेटहरु 

खाध ककराना स्वीकृत दर रेट 

बिार िेत्रका थोक तथा खदु्रा दबैु लबके्रताको 
लालग 

५००।०० 

ग्रामीि िेत्रका थोक तथा खदु्रा दबैु लबके्रताको 
लालग 

३५०।०० 

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

सनुचादंी तथा गरगहना 



सनुचांदी तथा गहना हरुको खररद लबक्री 
(गनेसोरुम सिावट भएकालाई) कवके्रताको लालग 

५०००।०० 

सनुचांदी तथा गहनाहरुको खररद लबक्री (गने 
सोरुम सिावट नभएकालाई) लबके्रताकोलालग  

२५००।०० 

ज्र्ाला मात्र ललई सनुचांदी तथा गहनाहरुको 
सम्बन्धी काम( ज्र्ासल गने) को लालग 

१५००।०० 

शृ्रगारका , खेलौना तथआ उपहार(लगफ्ट) सामानहरु 

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

लनमािि सामग्री(हाििवेर्र) 
बिार िेत्रका लबके्रताको लालग १५००।०० 
ग्रामीि िेत्रका लबके्रताक लालग १०००।०० 
ईटा,लसमेन्ट, काठ तथा दाउरा तथा बांस 
लबके्रताको लालग  

१०००।०० 

मेणशनरी तथा सवारी साधन र सो सम्बणन्ध पाटिस 

मेणशनरी तथा सवारी साधन दबैु सो सम्बणन्ध 
पाटिस लबके्रतासलभिलसङ सेन्टर 

६००।०० 

पाठ् र्पसु्तक तथा स्टेशनरी तथा खेलकुद सामाग्री 
पाठ् र्पसु्तकतथा स्टेशनरी खेलकुद सामाग्री 
लबके्रताको लालग 

८००।०० 

स्टेशनरी खेलकुद सामाग्री लबके्रताको लालग ८००।०० 
फामेसी, और्धी, तथा आर्बेुददक पसल 

थोक तथा खदु्रा लबक्री सकहत क्लीलनक 
भएकाहरुको लालग 

२०००।०० 

खदु्रा लबक्री सकहत क्लीलनक भएकाहरुको लालग १०००।०० 
और्धीलबके्रताहरुको लालग मात्र  १०००।०० 
ग्रालमि िेत्रका और्धी लबते्र लालग मात्र  १०००।०० 
चस्मा (अप्टीकल सेवा) ममित तथा लबक्री गने 
लबके्रताहरुको लालग 

५००।०० 

कृकर्िन्र् और्लध ,लबउ लबिन तथा मलखाद 

कृकर्तथा भेटनरी और्लध सकहत मलखाद र लबउ 
लबिन समेताकोलबक्रको लालग 

१५००।०० 

कृकर्तथा भेटनरी और्लध तथा लबउ लबिन १०००।०० 



लबके्रतको ललग 
कृकर्तथा भेटनरी और्लध तथा मलखाद लबके्रतको 
लालग 

१५००।०० 

कृकर्तथा भेटनरी और्लध मात्र लबके्रतको लालग १०००।०० 
मलखाद तथा लबउलबिन लबके्रताको लालग १०००।०० 

कपिा तथा फेन्सी सम्बणन्ध 

तर्ारी तथा थान कपिा लबके्रताहरुको लालग १०००।०० 
लसलाई सम्बणन्ध सामा( टांक, धागो लगाएत 
अन्र्) सामान लबके्रताहरुकोलालग 

५००।०० 

ितु्ता तथा चप्पल सम्बणन्ध 

ितु्ता चप्पल लबके्रताहरुकोलालग ५००।०० 
भािंा पसलहरुको लालग 

तामा, कपत्तल, णस्टल तथा एल्मलुनर्मका भांिा 
लबके्रताको ललग  

१०००।०० 

प्लाणस्टक िन्र् भांिा लबके्रताको लालग ५००।०० 
माटोका भािंा लबके्रताको लालग ३००।०० 

ईलेक्ट्रीक एण्िईलेक्ट्रोलनक्स सामान 

ईलेक्ट्रीक एण्िईलेक्ट्रोलनक्ससम्बणन्ध दवैु सम्बणन्ध 
सामान लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

ईलेक्ट्रोलनक्ससम्बणन्ध दवैु सम्बणन्ध सामान 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

बिार िेत्रमाईले(कवद्यतुीर्) सरसामान लबके्रताको 
लालग 

१०००।०० 

ग्रामीि िेत्रमाईलेक्ट्रीक (कवद्यतुीर्) सरसामान 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

कम्र्टुर एवं पाटिस सम्बणन्ध लबके्रताको लालग ८००।०० 
घलि,रेलिर्ो तथा लभलिर्ो लस.लि. लबके्रतको लालग ४००।०० 
मोबाईलएवं पाटिस लबके्रताको लालग ५००।०० 

फलनिचर सम्बणन्धत 

काठ,णस्टल, प्लाणस्टक सामान सकहत कार्पेट 
समेत लबक्र गने लबके्रताको लालग 

१०००।०० 

काठ, तथा णस्टलका मात्र सामान लबक्री गने 
लबके्रताको लालग 

१०००।०० 



मददरा तथा सलुतििन्र् समान लबके्रताको लालग 

मददराको थोकलबके्रताको लालग ५००।०० 
मददराको खदु्रा लबके्रतको ललग ५००।०० 
चरुोटका लिलरहरुलाई ५००।०० 
सलुति प्र्ाकेणिड्ड 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 

स्थालनर् कच्चा पदाथिबाट उत्पादन गरर सामानहरु 
लबक्री गनेलाई 

५००।०० 

सामान आार्ात गरर लबक्री गनेहरुलाई ७००।०० 
पेट्रोललर् पदाथि तथा ग्र्ासं लबके्रता 

तथा लििेल दबैु लबके्रताको लालग  १५००।०० 
लििेल मात्र लबक्री गनेहरु.क  १०००।०० 
मट्टीतेल/ पेट्रोललिलरहरुको लालग ६००।०० 
ग्र्ास लिलरहरुको लालग ८००।०० 
लमश्रीत कवके्रताको लालग थप रु. १०० १००।०० 

कवशरे्ज्ञ परामशि तथा अन्र् ब्र्साकर्क सेवा 
णचककत्सक 

व्र्वसार्ीक रुपमा णचककत्सक सेवा प्रदान 
गनेहरुका ललग 

१०००।०० 

ककवराि 

व्र्वसार्ीक रुपमा ककवराि सेवा प्रदान गनेहरुका 
लालग 

५००।०० 

इणन्िलनर्र 

ईणन्िलनर्ररङ्ग कन्सल्टेण्ट दताि गरर सेवा प्रदान 
गनेहरुका लालग 

१५००।०० 

काननु व्र्वसार्ी 
अलभविाहरुलाई  ५५०।०० 
अलधविाहरुलाई १५००।०० 



लेखा पररिक 

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

दन्त णचककत्सक 

दन्त णचककत्सक १५००।०० 
अनरु्न्धान कताि तथा परामशिदाता 

वैदेणशक रोिगार परामशिदाता १५००।०० 
वैदेणशक अध्र्र्न परामशिदाता २०००।०० 
ताललम तथा अनसुन्धान केन्द्र १५००।०० 

कम्प्र्टुर एनाललष् ट तथा प्रगेामर 

कम्प्र्टुर एनाललष् ट तथा प्रगेामर १५००।०० 
कवमा एिेन्ट 

कवमा एिेन्ट १५००।०० 
सभेर्र 

सभेर्र  १५००।०० 
अनवुादक 

अनवुादक १५००।०० 
पश ुणचककत्सक 

पश ुणचककत्सक १५००।०० 
शरे्र दलाल 

शेर्र दलाल १५००।०० 
सामान ढुवानीकताि तथा कम्पनी 

ट्रान्सपोटिका लालग १५००।०० 
संस्थागत पेन्टर 

संस्थागत पेन्टर १०००।०० 
लनमािि ब्र्बसार्ः गाउँपाललकामा प्रधान कार्ािलर् भएकोलनमािि व्र्वशार् 

लनमाििव्र्वशार् 

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

उत्पादन मलुक उद्योगः 



खाद्य तथा पेर् सम्बणन्ध 

दगु्ध तथा दगु्ध िन्र् 

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

साना तथा घरेल ुउद्योगहरु 

धपु,अलबर, मैनबत्ती घरेलउुद्योगहरु ५००।०० 
मसला उद्योगहरु ६००।०० 
हस्तकला उद्योगहरु  ४००।०० 

लनमािि सामाग्रीउद्योगहरु 

लगट्टी,बालवुा लगार्तका उद्योगहरु  ४०००।०० 
प्र्ाकेणिड्ड बस्त ुउत्पादन उद्योगहरु  २०००।०० 
ब्लक उत्पादन उद्योगहरु २०००।०० 
फलामे औिार उत्पादनि उद्योगहरु १५००।०० 
अन्र् नखलेुका उद्योगहरु रु.१००० देखी 
१०,०००।०० सम्म 

१५००।०० 

उिािमलुक उद्योग: 
िेनटेरबाट लबद्यतु उत्पादन गरी ग्राहकहरुमा कवद्यतु लबतरि गने व्र्वशार् 

१० के.भी.ए. सम्मको िेनेटर प्रर्ोगमा गने लाई
   

१५००।०० 

१० के.भी.ए.भन्दा बढीप्रर्ोग गर्नेलाई प्रलत 
के.भी.ए.  

१००।०० 

७५ के.भी.ए. सम्मको िेनेटर प्रर्ोगमा गने लाई
  

७०००।०० 

कृकर् तथा वन्र्िन्र् उद्योगः 
दगु्ध णचस्र्ान केन्द्र 

दगु्ध णचस्र्ान केन्द्र स्थापना गरर लबक्री ८००।०० 
दगु्ध णचस्र्ान क न्द्र ५००।०० 

व्र्वसाकर्क कृकर् फमिहरु 
ग्रालमि कुखरुा पालन गनेहरुको १००० 
सम्मकोलालग 

५००।०० 

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

७००।०० 



बंगरुतथा माछापालन गने ब्र्बसार्ीहरुलाई १०००।०० 
गाई तथा बाख्रा पालन गने  ब्र्बसार्ीहरुलाई १२००।०० 
कृर्ी फमिहरु कम्पनी दताि गरर संचालन 
गनेहरुलाई 

२०००।०० 

व्र्वसार्ीक नसिरी 
व्र्वसार्ीक नसिरी गनेहरुलाई ५००।०० 
फुल तथा लबरुवा सम्बन्धी ३६०।०० 

खलनि उद्योग 
खलनि उद्योग २०००।०० 

पर्िटन उद्योग 
लिहरु 

१० बेि सम्मको लालग  १०००।०० 
११ बेि भन्दा मालथ  १५००।०० 
होटल सकहत लि सेवाभएकाहरुको लालग १५००।०० 

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

मदीरा सकहतका नास्ता  होटलहरु 
बिार िेत्रका मदीरा सकहतका नास्ता  होटलहरु १५००।०० 

 कुटानीकपसानी लमल 
तेल,चामल,णचउरा आदीकुटानी कपसानी गने 
लमलहरु 

१०००।०० 

चामल,कपठो तथा मसला कुटानी लमलहरु १०००।०० 
कपठो तथा मसला लमल़हरुाई ८००।०० 

लनमािि उद्योग 
लनिी संचार सेवा प्रदार्क संस्थाहरु 

लनिी िेत्रका ईन्टरनेट प्रदार्क संस्थाहरु १०००।०० 
लनिी टेललफोन प्रदार्क संस्थाहरु  १०००।०० 

कवणत्तर् सेवा 
वाणिज्र् तथा कवकास बैंक 

मूख्र् कार्िलर् भएकाहरुको लालग ५०००।०० 
शाखा कार्िलर्हरुको लालग ३०००।०० 

कवणत्तर् संस्थाहरु 
मूख्र् कार्िलर् भएकाहरुको लालग ३०००।०० 



शाखा कार्िलर्हरुको लालग १५००।०० 
कवमा कम्पनी 

कवमा एिेन्सीहरुको लालग १०००।०० 
कवमा कम्पनीको शाखा कार्ािलर्को लालग ५००।०० 

सहकारी संस्थाहरु 
बचत तथा ऋि र अन्र् सहकारी संस्थाह रु १०००।०० 

स्वास््र् सेवा 
  लनिी िते्रको अस्पताल (सामदुाकर्क,सहकारी तथा नलसङ्ग होमहरु)को लालग 

लनिी िेत्रको अस्पताल (सामदुाकर्क,सहकारी तथा 
नलसङ्गहोमहरु)को लालग 

२०००।०० 

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

णशिा से वा 
लनणि िते्रका णशिालर्हरु 

प्रा.कव. तह  १०००।०० 
माध्र्ालमक तह   १५००।०० 
उच्च माध्र्ालमक तह र सो भन्दा 
मालथल्लोतहहरु/ प्रालबलधक णशिालर्  

२५००।०० 

प्रणशिि केन्द्र(इणन्सटच्र्टु)हरु 
टर्सुन तथा कोणचड्ड सेन्टरहरु  १०००।०० 

ममित संभार सेवाहरु 
ईणिलनर्ररङ्ग वकि स ्

ईणिलनर्ररङ्ग वकि स्संचालन गने ३०००।०० 
२ भन्दा बढी लेथ मेणशन संचने व्र्वसार्ीहरुलाई
  

१०००।०० 

२ वटा सम्म लेथ मेणशन संचालन गने 
व्र्वसार्ीहरुलाई 

६००।०० 

सवारी साधन ममित 
मोटर साईकल ममित गनेलाई ५००।०० 

अन्र् ममित सेवा 
ईलोक्ट्रोलनक्स सामानहरुको ममित गने 
व्र्वसार्ीहर 

५००।०० 

ईलेक्ट्रीक्स  सामानहरुको ममित गने व्र्वसार्ीहरु ५००।०० 



  
स्टोभ, छाता टचि लाईट, ितु्ता, झोला आदी ३६०।०० 
लसलाई मेणशन तथा अन्र्घरार्सी सामानहरुममित
  

३६०।०० 

रेलिर्ो, कट.भी.,घिी,मोबाईल तथा टेललफोन सेट 
आदी ममित  

३६०।०० 

कम्र्टुर,कप्रन्टर तथा फोटोकपी  ममित गने 
व्र्वसार्ीहरु  

५००।०० 

सामान ढुवानीकताि तथा कम्पनी 
मखु्र् कार्िलर् भएकाहरुको लालग १०००।०० 
शाखा  कार्िलर् भएकाहरुको लालग ५००।०० 

व्र्टुी पालिर तथा हिाम सेवा 
शंृ्रगारको सामान सकहत  व्र्टुी पालिर गनेहरुलाई
  

७००।०० 

व्र्टुी पालिर मात्र गने व्र्वसार्ीहरुलाई ५००।०० 
सैलनुहरुलाई ५००।०० 

फोटो स्टुलिर्ो 
लिणिटल कलर ल्र्ाब भएकाहरुलाइ १०००।०० 
फोटो स्टुलिर्ोहरुलाई ५००।०० 

लसलाई तथा बनुाई गने 
कपिा सकहत लसलाई बनुाईहरु १०००।०० 
लसलाई बनुाई मात्र गनेहरुलाई ५००।०० 

साईनबोिि बनाउन ेतथा पेन्टीङ्ग सेवा 
लिणिटल मेशन समेत राखी काम गने बिार िेत्र ८००।०० 
ग्रलमि िेत्रकालाई ५००।०० 

पश ुबधशाला 
पश ुबधशाला  १०००।०० 

क्र्ाटररङ् तथा पाटी प्र्ालेसहरु 
टेण्टहरुको लालग ५००।०० 

केबल नटेवककि ङ्गव्र्वशार् 
गाउँपाललकामा केबल नेटवककि ङ्ग सार्व्र् ५००।०० 

अन्र् व्र्वशार् 
पाकि ,कपकलनक स्पट 



व्र्वसार्ीकरुपमापाकि तथा कपकलनक स्थल संचालन 
गनेव्र्वशार्लाई 

८५०।०० 

कवािी सामान व्र्वशार्  
क वगिको कवािी सामान व्र्वसार्ीहरुको लालग १५००।०० 

माईक, ईलेणक्ट्रक वा ईलोक्टे्रलनक्स सामान भािामा ददन ेव्र्वशार्लाई 
साउण्ि लसस्टम भािामा ददने व्र्वसार्ीहरुको ७००।०० 
 

उल्लेणखत व्र्वशार्सहरुको नकवकरि शलु्क दताि शलु्कको ५०% कम हनुेछ। 

                               अनसूुचीः ५ 

(दफा ६ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७9 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत िलिबटुी िीविन्तकुो दर रेटहरु 

कववरि णस्वकृत दर रेट 

खोटो प्रलत के.िी. रु. २।०० 

िलिबटुी आपसी समझदारीमा 
ब्रोइलर कुखरुा प्रलत गोटा पचास पैसा 
बोका तथा बाख्रा प्रलत गोटा३०रुपौर्ा 
भैसी तथा रागा प्रलत गोटा२००रुपौर्ा 
संगरु तथा बंगरु प्रलत गोटा५०रुपौर्ा 

काठ प्रलत क्र्कुफट रु.१५रुपौर्ा 
वनकस आपसी समझदारीमा 
अन्र् आपसी समझदारीमा 

  

अनसूुचीः ६ 

(दफा ७ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत सवारी दर रेटहरु 

 



सवारी साधन दताि तथा नकवकरि कर 

क बस, ट्रक दताि तथा वाकर्िक नकवकरि १५००।०० 

ख णिप, कार दताि तथा वाकर्िक नकवकरि १०००।०० 

ग लमलन बस,माइक्रोबस दताि तथावाकर्िक नकवकरि ५००।०० 

घ व्र्ाकहो लोिर दताि तथा वाकर्िक नकवकरि २०००।०० 

ङ मोटर साइकल दताि तथा नकवकरि १००।०० 

 

                                   अनसूुचीः ७ 

(दफा ८ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत कवज्ञापन कर 

व्र्वसार्ीक दृकिकोिबाट प्रचार गनिराणखनपे्रत्रे्कसाइनबोिि,होलििङ बोिि आददमा लनम्न बमोणिम 

क लि.कप.एस.् बोििमा १० ब.कफ. सम्म प्रलत बोििकोवाकर्िक १५०।०० 

ख लि.कप.एस.् बोििमा १० ब.कफ.. भन्दामालथ प्रलत वगि कफट ४०।०० 

ग प्रचार,प्रसार पचाि पम्प्लेट १।०० 

घ व्र्ापाररक तथा व्र्वसाकर्क प्रर्ोिनका 
होलििङबोििहरुमाप्रलतस्क्वार्र फुट 

४०।०० 

ङ व्र्ापाररक तथा व्र्वसाकर्क प्रर्ोिनकालेक्स्फप्रलतस्क्वार्र फुट १०।०० 

च कपिाको तलु र फे्रम नगररएकोलेक्स्फ ब्र्ानरप्रलत थान प्रलत 
पटक 

१५०।०० 

छ वाल पेणन्टङ गरी प्रचार प्रसारको दृकिकोिले घरकोपखािल वा 
लभत्तामा लेणखएको प्रलत स्क्वार्र फुट  

३।०० 

ि एक ददनको प्रचार प्रसार गने मकार्िक्रलाई(प्रलतददन ५००।०० 

ि लिणिटल होलिङ बोिि  ५०००।०० 

 

 

 

 

 



अनसूुचीः ८ 

(दफा ९ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत मनोरन्िन कर 

क सकि स वा मेला प्रलत ददन रु.२०० 

ख कन्सटि  प्रलत ददन रु.५०० 

ग अन्र् आपसी समझदारीमा 
हनुेछ 

 

 परम्परागत संस्कृलत िगेनाि गने कार्िक्रमा कर लगाइने छैन। 

 

 

अनसूुचीः ९ 

(दफा १० संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत अस्थार्ी हाटबिार, तथा पसलहरुमा लाग्ने बहाल कवटौरी 
शलु्क 

अस्थाई हाट बिार वा घमु्ती पसल 

 

१ रेलिमेि कपिा  ५०।०० 

२ सरसामनको प्रचार प्रसार  ५०।०० 

३ ितु्ता चप्पलको पसल ५०।०० 

४ इलेक्ट्रोलनक पसल  ५०।०० 

५ चामल,दाल कवके्रता ५०।०० 

६ पारचनु पसल  २०।०० 

७ माछा मास ुपसल ५०।०० 

८ ककराना तथा लमठाइ  २०।०० 

९ भािाकुिा पसल २०।०० 

१० खैनी खदु्रा २०।०० 

११ खलस प्रलत गोटा  २०।०० 



१२ पािा प्रलत गोटा ५०।०० 

१३ सुंगरु प्रलत गोटा २०।०० 

१४ पाउरोटी,वरफ,आइकक्रम २०।०० 

१५ सामान ममित पसल २०।०० 

१६ हिाम  २०।०० 

१७ कुखरुा प्रलत गोटा ५।०० 

१८ चट्पटे कवके्रता  १०।०० 

गाउँपाललका िेत्र लभत्रका सावििलनक िेत्रमा लनमािि हनुे घर टहरा काठाहरुमाप्रलतघर बिार िेत्र बाकर्िक 

रु. १०००।०० 

गाउँपाललका िेत्र लभत्रका सावििलनक िेत्रमा लनमािि हनुे घर टहरा काठाहरुमाप्रलतघर ग्रालमि िेत्र बाकर्िक 

रु. २००।०० 

अन्र् उपर्ोग एवमपवुािधार प्रर्ोग गरेमा बाकर्िक प्रलतरोपनी रु. २०००।००   
 

अनसूुचीः १० 

(दफा ११ संग सम्बणन्धत) 

पाककि ङ शलु्कहरु 

बस प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. १००।०० 

ट्रक प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. १५।०० 

कट्रपर प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. १०।०० 

लमलन ट्रक प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. ५०।०० 

ट् र्ाक्टर प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. ७५।०० 

कार, भ्र्ान, िीप इत्र्ाददन रु. ४०।०० 

अटो प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. २५।०० 

मोटर साईकल/ स्कुटर प्रलत ददन प्रलत गोटा रु. ५।०० 

 

                             अनसूुचीः ११ 

(दफा १२ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत टे्रककङ, कार्ाककङ, बन्िी िणम्पङ, णिप फ्लार्र र् र्ाफ्टीङ 
शलु्कहरु 



आवश्र्क अध्र्र्न पलछ शलु्क लगाउन सक्नेछ। 

 

अनसूुचीः १२ 

(दफा १३ संग सम्बणन्धत) 

क. आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत सेवा शलु्क दस्तरुः 

 

लसफाररस दस्तरु 

१ नागररकता लसफाररस  १५०।०० 

२ नागररकता प्रलतललकप लसफाररस  १५०।०० 

३ अंलगकृत नागरीकता लसफारीस  २००।०० 

४ िन्मलमलत प्रमाणित १५०।०० 

५ कववाह लमलत प्रमाणित  १५०।०० 

६ चररत्र प्रमाणित  २००।०० 

७ नामथर संशोधनलसफारीस  १५०।०० 

८ अकववाकहतरू कववाकहत प्रमाणित १५०।०० 

९ कोर् प्रमाणित १५०।०० 

१० घर कार्म लसफाररस  १५०।०० 

११ िनिालत,दललत,कपछलिएका वगि मधेशी लसफाररस  १५०।०० 

१२ अदालती तारीख आदी प्रमाणितसीफाररस  १५०।०० 

१३ अन्र् प्रकृलतका सामान्र् लसफारीसमा  १५०।०० 

१४ कोटि कफ लसफाररस   १५०।०० 

१५ नाबालक लसफाररस  १५०।०० 

१६ चौहकद्ध( चार ककल्ला) प्रमाणित २००।०० 

१७ नाता प्रमाणित  २००।०० 

१८ नाता सम्वन्ध प्रमाणित १५०।०० 

१९ घटना दताि िररवाना  २००।०० 

२० आर् प्रमाणितसम्पलत मूल्र्ांकन  

क णशिा  ०।१ 
ख आर्मलुक  ०।३ 
२१ दैकव प्रकोप,अपांगता,असहार्, कवपन् न, छात्रवलृत लसफाररस लनशलु्क 



२२ लमलापत्र दस्तरु  २००।०० 

२३ खानेपानी ििान लसफाररस दस्तरु  २००।०० 

२४ लसंगल फेि लबद्यतु ििानका लागी  १५०।०० 

२५ स्थलगत सणििमन मचुलु्का दस्तरु  १०००।०० 

२६ थ्री फेि कवद्यतु लाइन ििानलसफाररस  २०००।०० 

२७ अन्र् लनकार्का लालग र्ोिना सम्झौता तथा भिुानी  ५००।०० 

२८ अन्र् कार्ािलर्हरुलाई पठाउने लसफाररस १५०।०० 

२९ नामसारी / फोटो टास तथा िग्गा सम्बणन्ध लसफाररस  २००।०० 

३० वस्तगुत कववरि/ घरबाटो प्रमाणित लसफाररस प्रलत ककत्ता १५०।०० 

३१ अन्र् लसफाररस  ५००।०० 

३२ दताि लसफाररसर/ संघ संस्था कवकवध लसफाररस ५००।०० 

३३ कन्सलुर प्रमाणित प्रलत लसफाररस १०००।०० 

३४ नाता प्रमाणित ( वैदेणशक प्रर्ोिन) ५००।०० 
३५ सम्पलत मलु्र्ांकन (वैदेणशक प्रर्ोिन) ०.०५% 

र्ोिना सम्झौता शलु्क 
१ एक लाख सम्मका र्ोिना सम्झौता १५०।०० 
२ एक लाख देखी पाचँ लाख सम्मका र्ोिना सम्झौता ५००।०० 
३ दश लाख देखी पचाँस लाख सम्मका र्ोिना सम्झौता १५००।०० 
४ पचाँस लाख भन्दा मालथका र्ोिना सम्झौता २०००।०० 
५ खाता संचालन लसफाररस १५०।०० 

कवकवध शलु्कहरु 
१ कवकवध दताि शलु्क( बाकर्िकः)(कृकर्/पशू/वन आलध) ५००।०० 

२ कवकवध नकवकरि शलु्क( वाकर्िक)  २००।०० 

३ कवकवध नामसारी शलु्क  २००।०० 

४ कर्िक्रम अनमुलत शलु्क (एनणिव)  ३०००।०० 

 घरको नक्सा पास शलु्क 

 घरको बनावट मखु्र् बिार सिकको 
दार्ाँ नर्ाँ बन् ने घरको 
प्रलत वगिकफटहरु रु. 

कपच सिकको दार्ाँ 
बार्ाँ घरको प्रलत 
वगिकफट रु. 

अन्र् सिक वा ठाउँमा 
बन् न ेघरको प्रलत 
वगिकफट रु. 

१ आर.लस.लस. ढलान 
बनावट 

   

क भईुतला १।०० ०।५० ०।२५ 
ख प्रथम तला १।०० १।०० ०।७५ 



ग दोश्रो तला र सो 
भन्दा मालथ 

१।५० १।५० ०।७५ 

नक्सा पास गदाि रेखाकंन शलु्क (ले आउट) 
१ ६५ वगि मी. सम्म ३५०।०० 
२ ६६ वगि मी. देखी ९० वगि मी. सम्म ५००।०० 
३ ९१ वगि मी. देखी ११५ वगि मी. सम्म ६००।०० 
४ ११६ वगि मी. देखी मालथ १०००।०० 
५ घर नक्सा पास दताि लनवेदन ककताब ५००।०० 

गाउँपाललकाले लनमािि गरेका सिकहरुमा सवारी पटके प्रवेश शलु्क 
१ बस १००।०० 
२ णिप २५।०० 
३ ट्रक १००।०० 
४ ररटेललङ्ख गािी १५०।०० 
५ अटो ररक्सा २०।०० 
५ पाककि ङ्क शलु्क गापाले लनमािि गरेका पाकीङ्क स्थलमा प्रलत २४ घण्टाको  
 बस ट्रक ५०।०० 
 साना णिप टे्रक्टर २५।०० 
 घमु्ती व्र्ापार (िलुवुा व्र्ापार) दैलनक ५०।०० 
 हाट बिार प्रलत स्टल १००।०० 
६ सरसफाई शलु्क(गाउँपाललका लभत्रका हरेक घर पसलले   

 वाकर्िक)  
१००।०० 

कृकर् उपि लनर्ाित गदाि पवुािधार उपर्ोग शलु्क 

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

२ कृकर्िन्र् वस्त ुलनकासी( प्रलत के.िी.) ०।१० 

उपभोिा सलमलतहरुले हेलभ उपकरि भािामा ललई प्रर्ोग गरेवापत शलु्क 

१ व्र्ाकहोलोिर भािामा पररचालन उपभोिा सलमलतलाई (प्रलतघण्टा 
स्वरं्ले तेल हालेर) 

५०।०० 

२ स्काभेटर भािामा पररचालन उपभोिा सलमलतलाई (प्रलतघण्टा स्वरं्ले 
तेल हालेर) 

१००। 

३ स्काभेटरके वे्रकर भािामा पररचालन उपभोिा सलमलतलाई (प्रलतघण्टा 
स्वरं्ले तेल हालेर) 

१२०। 

पनुश् चः उपरोि शलु्कहरु साकवक आ.व. मा भिुानी नगरेमा नकवकरि शलु्कको २०%  र त्र्स पलछका 
वर्िमा ५% प्रलतवर्ि लगाइनेछ।घर बहाल करमा प्रलतवर्िथप २% का दरले हनुेछ। िग्गा रणिष् ट्रशन शलु्क 



मालपोत कार्ािलर्ले लनधािरि गरे बमोणिम हनुछे।    

 
 

 

ख. उल्लेणखत पटके सेवा शलु्कलाई उल्लेणखत बमोणिमका सिकहरुमा तपणशल बमोणिम 
पकहलो पटक न्र्नुतम दररेटबाट बढाबढमा ठेक्का लगाउन सककनेछ तर पकहलो पटक 
उल्लेणखत दररेटमा सूचना िारी गदाि कुनै बोलकबलु लनवेदन नपरेमा गाउँ कार्िपाललकाले 
सभाबाट अनमुोदन हनुे गरी दररेटलाई घटाउन सककनेछ। 

क्र.सं. सिक न्र्नुतम शलु्क 

१ वैकुण्ठ - िाँिाखकि  - पकलन - गोगने सिक दमु्सीखकि  सोलो भन्िर्ाग 
कालीखोला डाडावास गोलढुङ्गा  

२ लाख बाट 

२ वैकुण्ठ - खोलाखकि -  भाताि-  काललकाटार - गोराउदद सिक १ लाख बाट 

३ काललकाटार - नामटार सिक २ लाख बाट 

४ काललकाटर - गोराउदद सिक २ लाख वाट 
 

 

ग. एम्बलेुन्स सेवा शलु्क 

क्र.स. देखी सम्मा रकम 

१. भाताि काललकाटार रु.६००/- 

२. ललक्चे ज्र्ान्द्रङु काललकाटार रु.७००/- 

३. लगम्ती आमिाँिा काललकाटार रु.७००/- 

४. नाम्टार  काललकाटार रु.१०००/- 

५. िाँिाखकि   काललकाटार रु.१०००/- 

६. िाँिाखकि  पालङु रु.१३००/- 

७. गोगने पालङु रु.१०००/- 

८. कैलाश मालथल्लो भेग हेटौँिा रु.३५००/- 
९. कैलाश तल्लो भेग हेटौँिा रु.२५००/- 

नोट: र्दद माथी उल्लेणखत स्थान बाहेक अन्र् कुनै ठाउँमा एम्बलेुन्सको प्रर्ोग भएमा मकवानपरु 
णिल्ला एम्बलेुन्स संघले लनधािरि गररएको दररेट अनसुार शलु्क ललईने छ । 

 

घ. ब्र्ाकहो लोिर शलु्क 

क्र.सं. शलु्क कैकफर्त 



१ रु. २०००।०० प्रलत घण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईन्धन सकहत 

२ रु. ८००।०० प्रलत घण्टा (म.ुअ. कर बाहेक) ईन्धन लबना 
 

 

अनसूुचीः१३ 

(दफा ज्ञद१४ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत पर्िटक दर 

पर्िटन(प्रलत पर्िटक) शलु्क रु. 
नेपाल लभत्र २५।०० 

साकि  मलुकु ५०।०० 

अन्र् मलुकु १००।०० 

 

 

अनसूुचीः १४ 

(दफा १५ संग सम्बणन्धत) 

आलथिक बर्ि २०७8/०७9 को २०७8 श्रावि १ गते देखी लाग ुहनुे गरी कैलाश 
गाउँपाललकाको गाउँसभा बाट स्वीकृत िररवाना शलु्क 

िलतपलुति तथा वातावरि संरिि ऐन, सधुारको वापत िररवाना शलु्क रु. ६५।– प्रलत टन 

 

 

अनसुणुच (१४) (१) 

फमि संस्था तथा अन्र् व्र्वशार् वा कार्ि दताि वा नकवकरि शलु्क 

१ १ बर्ि म्र्ाद नाघेमा १० प्रलतशत 

२ २ बर्ि म्र्ाद नाघेमा २० प्रलतशत 

३ ३ बर्ि म्र्ाद नाघेमा  ३० प्रलतशत 

४ ४बर्ि म्र्ाद नाघेमा ४० प्रलतशत 

५ ५ बर्ि वा सो भन्दा बढी म्र्ाद नाघेमा १०० प्रलतशत 



अनसुणुच (१४) (2) 

 

वातावरि शलु्क: 

कैलाश गाउँपाललका िेत्र लभत्रबाट उत्खनन र संकलन भई लनकासी हनुे ढुङ्गा, लगड्डी, बालवुा र 
स्टेल आदद लनकासी हुँदा प्रदेश काननु अनसुार लाग्ने लनकासी/ लबक्री करका अलावा तपणशल  
बमोणिमको वातावरि शलु्क संकलन गररने छ । 

तपणशल 

ढुङ्गा, लगड्डी, बालवुा, माटो र स्टेल लनकासी गदाि प्रलत क्रू्फुट रु.०.२० पैसा। 

र्स णशर्िकबाट उठेको रकम उत्खनन तथा संकलन िेत्र लभत्रमा हनुे वा हनुसक्ने वातावरिीर् 
प्रभाव न्रू्लनकरि गने गरर खचि गररने छ । 

 

 

                                 आज्ञाले  
                                   प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत  


