कमि गयउँपयत्तिकय
रयजश्व परयमर्श सत्तमत्तिको प्रत्तिवेदन
गयउँपयत्तिकय त्तित्र आगयमी आ.व. २०७५।७६ देखी िपसीि अनुसयरको दर रेटमय कर
िथय गैह्रकर रयजश्व असि
ु गनश त्तसफयररस गरर्ो ।
१ सम्पत्ति कर
करकय दर

क्र. स. सम्पत्तिको मलू ्यांकन ( जग्गय )
१ रु. ५००००० (पााँच लाख) सम्म
रु. ५००००१ ( पााँच लाख एक) देखी २५००००० (पच्चचस
२ लाख) सम्म

Psd'i^ ?=50
प्रतिलाख ?=10

रु. २५००००१ (पच्चचस लाख एक) देच्ख ५०००००० (पचास
३ लाख) सम्म

प्रतिलाख ?=1२

रु. ५०००००१(पचास लाख एक) देखी १००००००० (एक
४ करोड) सम्म

प्रतिलाख ?=15

रु. १००००००१ (एक करोड एक) देखी २००००००० (दईु
५ करोड) सम्म

प्रतिलाख ?=२०

रु. २००००००१ (दईु करोड एक) देखी ५००००००० (पााँच
६ करोड) सम्म

प्रतिलाख ?=३०

रु. ५००००००१ (पााँच करोड एक) १००००००००
७ करोड) सम्म

प्रतिलाख ?=३५

(दश

८ रु. १०००००००१ (दश करोड एक) देखी माथी
२ सम्पत्ति कर
क्र. स.
सम्पत्तिको मलू ्यक
ां न ( घर )
१ कचची घर (फुसको) प्रच्ि वर्ग च्फटको
२ टाटी वेरा/सेन्टर वेरा च्टनको छाना भएको घर प्रच्ि वर्ग च्फट
३ ईटाको जोडाई च्टनको छाना भएको अर्गपक्की घर प्रच्िवर्ग च्फट
पक्की आर. च्स. च्स. संरचना छि ढलाई भएको च्पलर च्वनाको
४ प्रच्ि वर्गच्फट
५ आर.च्स. च्स. पक्की घर प्रच्ि वर्ग च्फट

प्रतिलाख ?=४०
करकय दर
100.00
400.00
1,200.00
1,800.00
2,000.00

ह्रयस कट्टी
त्तववरण
क्र. स.

कच्ची घर सरां चनय

सम्यवत्ति प्रत्तिर्ि
१
१-५ वर्ग
३०
२
६-१० वर्ग
४०

अथशपक्की घर सरां चनय
सम्यवत्ति प्रत्तिर्ि
१-५ वर्ग
२५
६-१० वर्ग
३०

पक्की घर सरां चनय
सम्यवत्ति
१-५ वर्ग
६-१० वर्ग

प्रत्तिर्ि
१५
२०

३

११-१५ वर्ग

६०

११-१५ वर्ग

४०

११-१५ वर्ग

३०

४

१६-२० वर्ग

७०

१६-२० वर्ग

६०

१६-२० वर्ग

४०

५

२१-२५ वर्ग

८०

२१-२५ वर्ग

७०

२१-२५ वर्ग

५०

६

२६-१०० वर्ग

९०

२६-१०० वर्ग

८०

२६-१०० वर्ग

८०

cg';"rL – !$
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बहाल (हाट बजार कर)
वििरण
क्र. स.
१ थान तथा रे डिमेन्ट कपिा पसल
२ टोपी पसल

इकाई

30.00
10.00
30.00

३ खाद्यान्न दाल चामल आदी पसल ड िँ जाएर राखेको
४ सव्जी पसल ठूलो
५ सव्जी पसल सानो
६ ल ू ल पसल
७ लामका सामान पसल
८ चरु ा तथा सृङगारका सामान
९ मासु तथा माछा पसल
१० आलक
ु ो डिउ डिडि पसल
११ डिजडु लको सामान पसल । डिद्यतु ीय सामाग्री
१२ सईु टर,सािी,डसरक िसना आदी पसल
१३ मडनहारा पसल, भािा िततन पसल
१४ माटाको सामान डिडि पसल
१५ चना, चटपटे , सितत डचया पसल
१६

रकम

30.00
10.00
30.00
30.00
10.00
30.00
20.00
30.00
30.00
30.00
10.00
10.00

पस्ु तक पसल, छाता व्याग, रेिीयो, घिी, जत्तु ा, लाईट आदी ममतत

10.00
10.00

१७ खडटया पसल (माडथ उल्लेख भएको िाहेक )
१८ चोयाका सामान कुचो आदी पसल

30.00
20.00

१९ ल ू ल तथा अन्य िनस्पडत डिरुिा
२० साग सव्जी डिउ डिजन तथा डिरुिा
२१ जत्तु ा चपल

10.00
30.00

डसद्रा,सक
ु ु टी,अस्थाई हजाम,डमठाई पसल । ढुुंग्री, पकौिा, चप आदी
२२
२३ अस्थायी काटा
२४ रु ५०० भन्दा सानो पजु ी भएको पसल (ढकी बाल्टीन, टोकरी)
२५ के खात बजारको टहरा प्रडतकोठा िाडषतक रु
२६ क्याम्पा बजारको टहरा प्रडतकोठा िाडषतक रु
२७ मगुं लिारे बजारको टहरा प्रडतकोठा िाडषतक रु
२८ रुंगपरु तथा अन्य बजार टहरा प्रडतकोठा िाडषतक रु
२९ सरङपािा बजार टहरा प्रडतकोठा िाडषतक रु
३० ६ नुं. ििा कायातलय अगािी सटर माडसक रु

1

10.00
20.00
5.00
6,000.00
5,000.00
5,500.00
1,200.00
1,200.00
1,500.00
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1,000.00

३१ सटर तथा टहरा नामसारी दस्तरु रु
सिारी साधन कर
ि. स.
डििरण
१ इ ररक्सा नया दतात दस्तरू
२ इ ररक्सा नामसारी दस्तरू
३ इ ररक्सा व्लू बक
ू प्रडतगोटा
४ इ ररक्सा नडिकरण दस्तरू
५ अटो
विज्ञापन करको दररेटः
वििरण
क्र. स.

इकाई

रकम
300.00
500.00
50.00
300.00
500.00

इकाई
१ साितजडनक स्थानहरुका होडितङ िोित
प्रति स्वा= lkm^
२ डनजी स्थानहरुका होडितङ बोित तथा डि.डप.एस. िोित
प्रति स्वा= lkm^
३ व्यिसायीक डभत्तेलेखन
प्रति स्वा= lkm^
४ डिद्यतु ीय पोल िा टेडल ोन को पोलमा राडखने डिज्ञापन सामाग्री
प्रति स्वा= lkm^
५ साितजडनक र डनजी स्थानमा तल
प्रति स्वा= lkm^
ु व्यानर
६ साितजडनक स्थानमा गेट
प्रति स्वा= lkm^
(साितजडनक स्थानमा गेट लगाउन गाउुंपाडलकाको स्िीकृ ती नडलई लगाउन पाउने छै न ।)
व्यिसाय कर
वििरण
क्र. स.
इकाई
१ मवदरा तथा सवु ति जन्य

रकम
70.00
50.00
15.00
70.00
200.00
300.00

?=
?=
?=
?=
?=
?=

रकम

रक्सी डबयरको डिलर/सप्लायसत
रक्सी डबयरको सब डिलर/सप्लायसत
रक्सी डबयरको खद्रु ा डबिी पसल
चरु ोट, डबिी, सडू ततजन्य पदाथतको डिलर पसल
चरु ोठ,डबिी, सडू ततजन्य पदाथतको सब डिलर पसल
चरु ोठ,डबिी, सडू ततजन्य पदाथतको खद्रु ा पसल
हल्का पेय पदातथतको डिलर
हल्का पेय पदातथतको खद्रू ा पसल
२ वनमािण सामाग्री तथा विद्यतु सामाग्री पसल

5,000.00
2,500.00
1,500.00
3,000.00
1,500.00
1,000.00
3,000.00
1,500.00

हाितिये र/मेडिनरी/पेन्ट तथा माबतलको थोक पसल
हाितिये र/मेडिनरी/पेन्ट तथा माबतलको खद्रु ा पसल
डिद्यतु सामाग्री खद्रु ा पसल
डिद्यतु सामाग्री थोक पसल
ग्लास हाउस आल्मडु नयम फ्रेम
३ वकराना पसल

5,000.00
3,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
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2,000.00
1,000.00
500.00

डकराना थोक तथा खद्रु ा पसल
डकराना खद्रु ा पसल
डभत्री सिकमा रहेका साना डकराना पसल
४ होटल सम्बन्धी कर
मवदरा होटल सवहत स्िीवमङ्ग

7,000.00
10,000.00
3,000.00
500.00
300.00
1,500.00
5,000.00
1,500.00

होटल लज एण्ि रेष्टूरेन्ट खोली सुंचालन गने ररसोटत समेल
रेष्टुरेन्ट, बार
डचया नास्ता साथै डमठाई बनाई डबिी गने पसल
साधारण डचया नास्ता बनाई डबिी गने पसल
डचया नास्ता, खाना, माछा, मासु बनाई डबिी गने पसल
क्याटररुंग पसल
मडदरा सडहतको खाना, नास्ता खिु ाउने
५ कपडा तथा फेन्सी पसल
कपिा तथा े न्सी थोक पसल
कपिा तथा े न्सी खद्रु ा पसल पसल
व्याग पसल
६ जुत्ता चप्पल पसल

3,000.00
1,500.00
1,500.00

जत्तु ाको िो रुम
जत्तु ािँ चप्पल डबिी पसल
जत्तु ा बनाई डबिी गने पसल
जत्तु ा चप्पल उद्योग ढुलो कम्पनी
७ भाडा पसल

3,000.00
1,000.00
1,000.00
10,000.00

भािा तथा डकचन थोक पसल
भािा तथा डकचन खद्रु ा पसल
तामा डपत्तलका भािाकूिा बनाई डबिी गने पसल (घरे लु)
८ सनु चादी गहना बनाई वबक्री गने पसल
९ स्टेशनरी पस्ु तक तथा मवनहारी पसल

3,000.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
3,000.00
1,500.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00
1,000.00

स्टेिनरी तथा पस्ु तक थोक
स्ठे िनरी तथा पस्ु तक खद्रु ा
कस्मेडटक पसल थोक पसल
कस्मेडटक पसल खद्रु ा पसल
धागो टाक स्नर थोक पसल
धागो टाक स्नर खद्रु ा पसल
१० माछा मासू वबक्री पसल

2,000.00

रागा, खसी सगुंू रू , कुखरु ा मध्ये २ िटा सेिा एकै ठाउमा भएमा
3
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रागा, खसी सगुंू रू , कुखरु ा मध्ये १ िटा सेिा भएमा
ताजा माछा, डसद्रा थोक पसल
ताजा माछा, डसद्रा खद्रु ा पसल
अण्िा डबिी पसल
११ औषवध व्यिसाय

1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00

औषडध थोक तथा डटस्रव्यटु स
औषधी पसल र डक्लडनक
औषधी पसल
आयितु डे दक/होडमयोप्याडथक औषडध पसल
एग्रोभेट थोक पसल
एग्रोभेट खद्रु ा पसल
१२ वसलाइ पसल

5,000.00
3,000.00
1,500.00
1,500.00
5,000.00
1,500.00

सडटुंग, सडु टुंग सडहतको टेलररुंग व्यिसाय
डसलाइ पसल ३ थान देखी माथीलाई
सडलाइ पसल सामान्य
बडु टक पसल
१३ इलेक्टोवनक्स वबक्री पसल

3,000.00
1,000.00
500.00
500.00

डफ्रज, डट.डभ., डि. डभ डि, मोबाइल, क्यामरा थोक डबिी पसल

5,000.00

डफ्रज, डट.डभ., डि.डभ.डि., मोबाइल, क्यामरा खद्रु ा डबिी पसल

2,500.00

डफ्रज, डट.डभ., डि.डभ.डि., मोबाइल, क्यामरा ममतत पसल
घिी ममतत पसल
डसिी पसल
१४ ममित तथा सम्भार सेिा

1,500.00
500.00
500.00

इडन्जन ममतत हेभी, बस, रक िकत सप
जीप, कार तथा ट्याक्टर ममतत तथा सडभतडसगुं
मोटर साइकल ममतत िहरी क्षेत्र
मोटर साइकल ममतत ग्राडमण क्षेत्र
ररक्सा साइकल ममतत
इलेक्रोडनक्स ममतत
टायर ररसोडलगुं , टायर ममतत, हािा भने पप्चर टाल्ने
सिारी साधन एजेन्सी, थोक वबक्री पसल तथा पाटि पज
ू ाि
१५ पसल

5,000.00
2,500.00
1,500.00
1,000.00
300.00
1,000.00
500.00

10,000.00
5,000.00

बस रक, ट्याक्टर, डजप, कार प्रडत डिलर
मोटर साइकल डिलर
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2,500.00
2,500.00
2,000.00

साइकल डनमातण तथा डबिी
मोटर पाटतस, डबिी
टायर डिलर
१६ सन्चार सेिा

1,000.00
1,000.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
500.00
500.00
2,000.00
10,000.00
500.00

कलर ल्याब सेिा
ोटो स्टुडियो सेिा
डट.डभ. च्यानल प्रसारण सेिा
के बल
ु च्यानल प्रसारण सेिा
ए .एम. प्रसारण सेिा
टुर एण्ि राभल्स सेिा
ोटोकडप, डप.डस.ओ., साइबर क्या े सेिा
कुररयर सेिा
कम्प्यटू र सप्लायसत
िैदडे िक रोजगार सेिा िाखा समेत
१७ ड्राइवक्लवनक पसल
१८ सैलनू तथा व्यटू ीपालिर

2,000.00
1,000.00
1,000.00

व्यडू टपालतर सेिा ताडलम सडहत
व्यडू टपालतर सेिा । हेयाण्सम पालतर
सैलनु
१९ पेट्रोवलयम पदाथि

10,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
500.00
3,000.00
2,000.00

पेरोल पम्प
ग्यासको डिलतसतडसप र ग्यास चल
ू ो अन्य सामान बेच्ने पसल
२० किाडी सामान खररद वबक्री
२१ ढूगूं ा, वगटी जम्मा गरी वबक्री गने
२२ बाूंस वबक्री गने
टेण्ट हाउस, पण्िाल बनाउने / क्याटररङ छुटै
काठ तथा कोइला खररद डबिी
२० फवनिचर तथा फवनिशसि

5,000.00
3,000.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

डस्टल, काठ, आल्मडु नयमको डनतचर पसल ठूलो
डस्टल, काठ, आल्मडु नयमको डनतचर पसल सानो
आल्मडु नयम पसल
स्नक
ू र, पल
ू हाउस
डिज्ञापन सेिा
रोगजारी सेिा (सेक्यररटी समेत)
साइनबोित लेख्ने पेन्टर सेिा
5
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हाउडजगुं कम्पनी (जग्गा खररद डबिी)
कृ डष जन्य िस्तु उत्पादन जस्तै, धान, चामल मकै कोदो, तेलहन
खररद डबिी गने काटाको िाडषतक
सेलर राइस डमल (ठूलो)
सेलर साइस डमल (डमडियम)
डिद्यतू लाइनबाट कूटानी डपसानी पेलानी गने सानो डमल
मसला, डपठो सानो डमल
स डमल स्थापना गरी सुंचालन गने
कुचो तथा बासका सामाग्री डनमातण तथा डबिी
गृल उद्योग सच
ुं ालन गने पसल
डसमेन्टबाट सामान बनाई डबिी गने पसल
डससा, डससामा फ्रेम लगाई डबिी डितरण गने पसल
कृ डष सम्बन्धी नसतरी स्थापना गरी डबिी डितरण गने
बासका सामान बनाई डबिी डितरण गने व्यिसाय (नाम्ला, नाम्लो,
िोका, मिु ा आदी)
२१ फलफूल, पान पसल

10,000.00

ल ु ल थोक पसल
ल ू ल खद्रु ा पसल
सागसव्जी थोक पसल
सागसव्जी खद्रु ा पसल
पान पसल
अ सेट प्रेस
डस्िन डप्रन्ट
दग्ु ध तथा दग्ु ध पदाथत व्यिसाय गने पसल
पिपु ालन व्यिसाय (गाई, भैसी, बाख्रा, बुंगरू , कुखरु ा, माछा पालन
गरी व्यिसाय गने मत)
सनु चादी तयारी सामान बेच्ने
अस्पताल सुंचालन
डिडिध डकडसमका सामान सप्लायसत तथा एजेन्सीहरु
डिडिध घरे लु उद्योग (माडथका िाहेक)
डिडिध उद्योगहरु (माडथ उल्लेख िाहेक)
डिडिध कृ डष सम्बन्धी उद्योगहरु

1,000.00
500.00
1,000.00
500.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,000.00

5,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
5,000.00
500.00

प्राडिडधक डिक्षालय, ट्यि
ु न सेन्टर लागयत सेिामल
ू क व्यिसाय

2,000.00

रेगडजन कभर तथा रत ड् नेडसङ

2,000.00
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3,000.00
10,000.00
5,000.00
1,000.00
500.00
5,000.00
500.00
3,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
200.00

1,000.00
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ढाकाटोपी व्यिसाय
डनजी डिद्यालय आधारभतू
डनजी डिद्यालय मा.डि. स्तर
२२ वनमािण व्यिसायी (के वन्िय र शाखा समेत िावषिक शुल्क)

200.00
2,500.00
5,000.00
20,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00

क िगत
ख िगत
ग िगत
घ िगत
ङ गाउिँपाडलकािाट ईजाजत प्रदान गररएका साना डनमातण व्यिसायी
२३ थक्ू पा, पाउरोटी उद्योोँग
२४ एक िटा वचम्नी भएको इटा भटा िावषिक
एक भन्दा िढी डचम्नी भएको इटृ ा भटृा िाडषतक प्रडत डचम्नी थप
बाडणज्य िैंक - क िगत
बाडणज्य िैंक - ख िगत
बाडणज्य िैंक - ग िगत
डिकास िैंक तथा ाइनान्स -क िगत
डिकास िैंक तथा ाइनान्स -ख िगत
२५ सहकारी सम्िन्धी
सहकारी दतात
सहकारी सडु चकृ तको लागी
बाडषतक ५०लाख सम्मको कारोिारमा
बाडषतक ५०लाख देखी १ करोि सम्मको कारोिारमा
बाडषतक १ करोि देडख ५ करोि सम्मको कारोिारमा
बाडषतक ५ करोि देडख १० करोि सम्मको कारोिारमा
बाडषतक १० करोि ५० करोि सम्मको कारोिारमा
बाडषतक ५० करोि देखी माथीको कारोिारमा
नोटः कमल गा. पा. मा कारोिार गरेको आधारमा दस्तरु असल
ु गररने छ ।
दस्तरु
वसफाररस दस्तूर वनम्न अनूसारको वशषिकमा वनम्न दररेटमा दस्तुर वलइनेछ ।
वििरण
क्र.स.
१ वनिेदनको वटकट बापतको रकम
२ वसफाररस दस्तूर

2,500.00
1,000.00
30,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
3,000.00
500.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00

रकम
10.00
100.00

क) नेपाली नागररकताको साधारण डस ाररस
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ख) नेपाली नागररकताको सनाखत डस ाररस
ग) नेपाली नागररकताको सरजडमन सडहतको डस ाररस
घ) नेपाली नागररकताको जन्म, डििाह, बसोिास अन्य डकटानी
डस ाररस

8

150.00
250.00
150.00
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३ जग्गा सम्बन्धीको वसफाररस
क) जग्गा जोतभोगको साधारण डस ाररस गदात प्रडतलाख रु.

10.00

ख) जग्गा चारडकल्लाको डस ाररस गदात रु.१० लाख सम्मको
मल्ू याुंकनको न्यनू तम रु.२००।०० र सो भन्दा बढीको मल्ु याुंकनको
आधारमा प्रडतलाख रु.

10.00

ग) जग्गा नामसारीको डस ाररस गदात जग्गाको मल्ु याुंकनको
आधारमा प्रडतलाख रु.

10.00

घ) जग्गाको मोडह लगतकट्टा सम्िडन्ध डस ाररस गदात प्रडतलाख रु.

10.00
100.00
1,000.00

ङ) जग्गाको मल्ु याकुंन डस ाररस गदात रु . १०००००।- को रु.
च) आयश्रोत तथा आम्दाडनको डस ाररस एकमष्ठु
४ घरबाटो वसफाररस सम्बन्धमाः
१) जग्गा मात्रको बाटो सम्बन्धीः
क) महेन्द्र राजमागत (लोकमागत) र पािाजगुंु ी, गौररगुंज कालोपत्रे
सिकले छोएको जग्गाको डस ाररस गदात रु.१० लाख सम्मको
न्यनू तम रु.५००।०० र सो भन्दा बढी मल्ू याक
ुं नको प्रडतलाख रु
ख) अन्य सिकको डस ाररस गदात रु.१० लाख सम्मको न्यनू तम
रु.५००।०० र सो भन्दा बढी मल्ू याक
ुं नको प्रडतलाख रु.
२) बाटो सम्बन्धी वसफाररस घर भएमा घरको वसफाररस

40.00
20.00

250.00
300.00
350.00
500.00

क) तख्ता, सेन्टर बेरा, बाुंसभाटा बेरा, डटन छाना घरको
ख) इटाको गारो डटन छाना घरको
ग) इटा गारो छत ढलाई एकतले पक्की घर
घ) इटा गारो छत ढलाई दईु भन्दा माडथ
५ पूजािमा घर कायम गने वसफाररस दस्तूर
क) साधारण टाटी बेरा घर
ख) काठ तख्ता, सेन्टर बेरा, बाुंस टाटी डटन छाना
ग) इटा गारो छत ढलाई एकतले पक्की घर
घ) इटा गारो छत ढलाई दईु भन्दा माडथ प्रडत तला रु. ५०० का दरले
जोिेर डलने ।

9

100.00
300.00
600.00
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पज
ू ािमा तीन पुस्ते, फोटोटाोँस , ना.नूं. समेत कायम गनि र
६ प्रवतवलवप सम्बन्धी
क) पजू ातमा बाबु, बाजेको नाम कायम गनत, ना.नुं. र ोटो टास्न
मालपोतलाई डस ाररस गदात

500.00
500.00

ख) पजु ात हराएको प्रडतडलडप डलनका लाडग
७ जग्गा नरबढी र नरघटी सम्बन्धी वसफाररस
क) लोकमागत (महेन्द्र राजमागत ) र पािाजङु गी गौररगुंज कालोपत्रे
सिकले छोएको जग्गाको पजू ात डलन डस ाररस (पडछ कुनै बाटो
कालोपत्रे भएमा सो स्थानका लाडग यही बदु ा अनसू ार कायम
गररनेछ ।)

1,000.00

ख) नहर घटीको प्रडत डस ाररस
ग) बजार क्षेत्रको जग्गा नहर िढी प्रडत धरु
घ) डभत्री सिकले छोएका तथा अन्य जग्गा डस ाररस
८ पेन्सन सम्बन्धी वसफाररस

500.00
1,000.00
500.00

क) नेपाली सेनाका पेन्सन नामसारी
ख) डिडटि तथा भारतीय सेनाको पेन्सन नामसारी
ग) पेन्सन सम्बन्धी पाररिाररक डििरण

500.00
1,000.00
500.00

९

घ) पेन्सनिालाको मृत्यु पडछको रहपल पेन्सन डलने डस ाररस दस्तरु

500.00

ङ) पेन्सन सम्बन्धी अन्य डस ाररस

500.00

च) पेन्सन पटृामा नाम, जन्मडमडत रक परे एउटै हो भनी डस ाररस

1,000.00

छ) जनु सक
ु ै कायतको स्थलगत सजतडमन गनतपु ने भएमा सजतडमन दस्तरु
प्रडत सजतडमन

500.00

घरसार तथा वनजी िनको काठ दाउराको वसफाररस सम्बन्धमा
क) काठको परू ानो घर भत्काई अन्य स्थानमा लादा एकतले घरको
डस ाररस दस्तरु
ख) दइू तले काठको परु ानो घर भत्काई अन्य ठाउुं लादा
ग) साुंखु काठ सम्बन्धी िनलाई डस ाररस एक टिको
घ) डससौ र अन्य जात कदम, आप, डटक आडद प्रडत रकको
डस ाररस
ङ) साखु काठ िनलाई डस ाररस गदात प्रडत टयाक्टर
च) डससौ र अन्य जात कदम, आप, डटक आडद प्रडत ट्याक्टरको
डस ाररस
10

300.00
500.00
2,000.00
1,500.00
500.00
400.00
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छ) दाउरा प्रडत टि
ज) दाउरा प्रडत टयाक्टर
झ) घरकाजको लाडग िनलाई डस ाररस गदात प्रडत डस ाररस रु.
२५०।- र व्यिसाडयक कायतको लाडग रु. ५००।-

750.00
500.00

ञ) घरसारमा आफ्नो डनजी जग्गामा रहेको रुख र काठ डनजी
प्रयोजनको लाडग ओसारपसार गदात रु. २५०।- र व्यिसाडयक
प्रयोजनको लाडग रु. ५००।१० नाता प्रमाणीत डस ाररस
११ स्थायी बसोिास र चालचलन सम्बन्धी
१२ जन्म, मृत्यु, डििाडहत, िसाई सराई, सम्िन्ध डिच्छे द
१३ अडििाडहत डस ाररस (सजतडमन अडनिायत)
१४ िैदडे िक रोजगारको लाडग दाडयत्ि बहन
१५ उद्योग दतात सम्बन्धी रु. ५ लाख सम्म पजिँु ीलाई सजतडमन सडहत
उद्योग दतात सम्बन्धी रु. ५ लाख भन्दा माथी पजिँु ीलाई सजतडमन
१६ सडहत प्रडत लाख रु.
१७ सुंघ, सुंस्था, क्लब दतात डस ाररस
१८ सुंघ, सुंस्था, क्लब नडिकरण
१९ पान न.ुं र कर चक्त
ु ाको
२० उद्योग बन्द भएको डस ाररस
२१ डिद्यतु , टेडल ोन, खानेपानी जिान
२२ नाम, थर रक परेको डस ाररस
२३ आडदबासी जनजाडत, दडलत डस ाररस
२४ डनजी डिद्यालय दतात, कक्षा थप डनिेदन दस्तरु
२५ डनजी डिद्यालय दतात, कक्षा थप अनमु ती दस्तरु
२६ सामदु ाडयक डिद्यालय दतात , कक्षा थप डनिेदन दस्तरु
सामदु ाडयक डिद्यालय दतात , कक्षा थप अनमु डत डनिेदन दस्तरु
२७ डनिल्ु क
२८ नाबालक पररचयपत्र डस ाररस
२९ पाररिाररक डििरण प्रमाडणत (सजतडमन सडहत)
३० डस ाररस पनू ः प्रमाडणकरण दस्तरू अन्य डनकायको मात्र
३१ पज
ूं ीकरणको जररिाना सम्बन्धी

300.00
150.00
200.00
500.00
400.00
1,000.00
50.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
100.00
200.00
150.00
5,000.00
1,000.00
2,500.00

150.00
500.00
200.00

व्यविगत घटना दताि गदाि घटना घटेको ३५ वदन सम्म
वनःशुल्क र ३५ वदन भन्दा मावथ घटना दताि गनि आउदा वनम्न
अनूसारको जररिाना वलने
50.00

क) जन्म, मृत्यू, बसाई सराई, डििाह, सम्बन्ध डिच्छे द
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75.00

ख) व्यडक्तगत घटना दतात प्रमाण हराई प्रडतडलडप
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३२ जनसख्ूं या सम्बन्धी दस्तूर
क) अन्य स्थानबाट बसाई सरी आउदा र सगोलमा रहेको जनसुंख्या
ोर गरी कायम गदात
ख) जनसुंख्याको प्रडतडलडप
३३ छपाई फारम वबक्री सम्बन्धमा

100.00
150.00
15.00
40.00
125.00
50.00

क) डनिेदन ारम प्रडत पाना
ख) नागररकताको अनसु चू ी
ग) व्यिसाय प्रमाण पत्र प्रडतगोटा
३) जनसख्ुं या काित प्रडत गोटा
आफ्नो जग्गामा उव्जाएको कृ डषजन्य िस्तु आ ु बसेको अन्य
३४ गा.पा. िा न.पा.मा लादा सोको डस ाररस माग प्रडत डस ाररस

150.00
100.00
50.00

३५ डस ाररसहरु हराए प्रडतडलडप
३६ िौचालय पररचय पत्र प्रडतडलप
घरनक्सा पास सम्बन्धी दस्तुर
वििरण
क्र. स.

प्रति वर्ग तिट

/sd

१ पक्की छत भएको भिनलाई
२ पक्की गाह्रो डटनको छाना भएको घर
३ कम्पाउण्ि िाल
४ ारम दस्तरु
५ लेआउट
६ नामसारी डनिेदन दस्तरु
७ डनमातण सम्पन्न प्रमाण पत्र
८ काठको सेन्टरिेरा अडभलेडख करण डनयडमत
पक्की गाह्रो डटनको छाना भएको भिनलाई (परु ानो घर)अडभलेडख
९ करण डनयडमत

5.00
1.00
2.00
500.00
700.00
200.00
250.00
500.00

पक्की छत भएको भिनलाई (परु ानो घर)अडभलेडख करण डनयडमत

7.00

१०

2.00

नक्सा नामसारी
रडजष्टेिन पास भइ आएको पक्की छत भएको भिनलाई

लाग्ने दस्िरु को २५
प्रतिश तिनुपने

रडजस्टेसन पास भई आएको पक्की गाह्रो डटनको छाना भएको
१२ भिनलाइ

लाग्ने दस्िरु को २५
प्रतिश तिनुपने

१२

१३

लाग्ने दस्िरु को २५
प्रतिश तिनुपने

मृत्यु पडछको नामसारी गदात पक्की छत
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१३

लाग्ने दस्िरु को २५
प्रतिश तिनुपने
लाग्ने दस्िरु को २५
प्रतिश तिनुपने

मृत्यु पडछको नामसारी गदात पक्की डटनको छानो

िकस पत्र र अि
ुं िन्िाको पक्की डटन
१४
१५ उद्योगहरुको हकमा डलएको दस्तरु को िरािर डलने
१६ जसु फ्याक्री/उद्योग
१७ डिला लेख
१८ पानी / पेयजल उद्योग
१९ साना सिारी (ई-ररक्सा) प्रदषु ण रडहत
२० जग्गा नािँप दस्तरु

25,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00

िुलिु ा व्यापारी/ साईकल/पोका/ठे ला/डटनका िाक्सा/कुकर/ग्यास
चल
ु ो/भािा व्यापारी/गलैचा/हरेकमाल िाडषतक

२१
२२ डसरक िनाउने धडु नया (िुलिु ा) िाडषतक
२३ डसरक िनाउने धडु नया (िुलिु ा) पसल/ मेडस सडहतको िाडषतक

1,000.00
1,000.00
1,500.00

अनाडधकृ त चल्ला व्यापारीलाई प्रिेि डनषेध गने यदी त्यस्तो
२४ पाईएमा रु. ५०००।- जररिाना गरी चल्ला नष्ट गने ।
साितजडनक पडतत, ऐलानी जग्गामा बसोिास गने व्याडक्तलाई प्रडत
२५ कट्टा (डिटौरी कर िापत) रु.
२६ प्रोजेक्टर प्रयोग गरे िापत भािा प्रत्येक डदनको रु.
२७ गा. पा. हल प्रयोग गरे िापत प्रडतडदन रु.
२८ गा. पा. हल प्रयोग गरे िापत ििा नुं. ६ र ७ को प्रडतडदन रु.
के खात बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
२९ िापत प्रडत ड ट रु.

500.00
500.00
500.00

क्याम्पा बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३० िापत प्रडत ड ट रु.

25.00

सरङपािा बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३१ िापत प्रडत ड ट रु.

10.00

समयगढ बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३२ िापत प्रडत ड ट रु.

15.00

मगुं लिारे बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३३ िापत प्रडत ड ट रु.

30.00

गेउररया बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३४ िापत प्रडत ड ट रु.

10.00
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रुंगपरु बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३५ िापत प्रडत ड ट रु.

10.00

बाह्रघरे बजारको टहरा िाडहर व्यापार गने व्यापारीहरुलाई डिटौरी
३६ िापत प्रडत ड ट रु.
३७ जे. डस. डभ. प्रयोग गदात प्रडत घण्टा

1,500.00

ट्याक्टर प्रयोग गदात गाउिँ कायतपाडलकाले डनणतय गरे िमोडजम हुने
३८
३९ सडक सेिा शुल्क प्रवतवदन
१ डरपर
२ रक
३ ट्याक्टर
४ िस
५ माइिो
६ भेन डपकप
७ अटो
८ डसटी

40.00
30.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00

10.00

माडथ उल्लेडखत सिारी साधन मध्ये कमल गाउिँपाडलका क्षेत्र डभत्रका खोलािाट िालिु ा डनकाली सिक प्रिेि गदात तपडिलको दररेटमा
थप िल्ु क असल
ु गररनेछ ।
200.00
150.00
100.00

९ डरपर
१० रक
११ ट्याक्टर
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