
अनसुचुी ७ 

- दफा ८ सगँ सम्बन्धित) 
गाउँपालिकामा दताा भई संचािन हनु ेसवारी सिन कर 

 

क्र.सं. बार्षाक सवारी कर आ.ब. 
२०७६/०७७ 

आ.ब. 
२०७७/०७८ 

आ.ब. २०७८/०७९ 

1. बस ट्रक िहरी र अधय हेवी 
गाडीमा 

1000.00 1000.00 1000.00 

2. कािो प्िेट कार न्िप, भ्यान 
आददमा 

200.00 200.00 200.00 

3. भाडाको टेम्पो 100.00 100.00 100.00 

4. लमलन/माइक्रो बस, लमलन ट्रक 500.00 500.00 500.00 

5. रातो प्िेट भएको कार टेम्पो तथा 
लमलनवस 

100.00 100.00 100.00 

6. मोटरसाइकि/स्कुटर 50.0 50.0 50.0 

7. रातो/कािो प्िेट भएको भाडामा 
चल्ने ट्रयाक्टर 

200.00 200.00 200.00 

8. ई ररक्सा 200 200 200 

9. ठेिागाडा तथा ररक्सा 15.00 15.00 15.00 

 

 

अनसुचुी ८ 

(दफा ९ सगँ सम्बन्धित) 
र्वज्ञापन करको दर  (बार्षाक) 

 

अधय दस्तरु आ.ब. २०७६/०७७ आ.ब. २०७७/०७८ आ.ब. २०७८/०७९ 



ग्िो साइनबोडा लडर्पएस वोडा प्रलत 
व.फु. 

 60.00 60.00 

वाि वाडा लि डी प्रलत व.फु.  60.00 60.00 

वाि वोडा िाईट समेत प्रलत व.फु.  60.00 60.00 

फेिेप्स वोडा प्रलत व.फु.  45.00 45.00 

लभते्त िेखन प्रलत व.लम.  20.00. 20.00. 

पोि व्यानर प्रलतलमटर वार्षाक   500.00 500.00 

वाि पेधट र्वज्ञापन प्रलत व.प.ु  20.00 20.00 

पोि वोडा वार्षाक  1200.00 1200.00 

आफ्नो व्यवसायको पर्हचानको िालग 
व्यवसाय स्थिमा राखेको साइन 
वोडाको कर निाग्ने  

 0 0 

 

नोटः सतुी र मददरािधय पदाथाको र्वज्ञापनमा थप २५ प्रलतशत कर िाग्ने छ  ।  
 

 

 

 

 

 

अनसुचुी ९ 

(दफा १० सगँ सम्बन्धित) 
 

मनोरञ्जन कर  
 

क) लसनेमा हिको प्रलत र्टकट रु. १० 

ख) साँस्कृलतक प्रदाशन हि, लभलडयो, लियटर, संलगत तथा मनोरञ्जन प्रदाशन स्थिको प्रवेश 
शलु्क मा रु. ५ का दरिे मनोरञ्जन कर िगाउने । 

ग) िाद,ु सरकस आददमा प्रलतददन रु. २०० र मालसक रु. १००००।– िगाउने । 



घ) कुनै पलन संघ संस्थाबाट आयोिना हनु ेमहोत्सव प्रदाशनको प्रवेश शलु्कमा र्टकटको 
५% का दरिे सो प्रदाशन स्थिको रमाइिो मेिा सरकस यस्तै प्रकृलतका अधय कायाक्रम 
र्टकट मलु्यको १०% 

गाउँपालिका के्षत्रमा आफुिे लनमााण, रेखदेख र संचािन गरेको हाटबिार र सावािलनक 
स्थि, ऐिानी िग्गा वा सावािलनक बाटोको छेउमा अस्थायी पसि राख्न ददए वापत प्रलत 
वगार्फट रु. १ देन्ख रु. १० सम्म बहाि लबटौरी लिन े

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


