
स.न सफा रसको क सम दर कै फयत

१ नाता मािणत       250.00 

२ नाग रकता नावालक सफा रश

  क) वंशज, ज मको नाग रकता सफा रश       150.00 

  ख) वैवा हक अं गकृत नाग रकता सफा रश गन       500.00 

  ग) नावालक सफा रस          (१)  राहदानी योजन       500.00 

  घ) नावालक सफा रस          (१)  अ य योजन       150.00 

३ त ल प नाग रकता सफा रश       200.00 

४ राहदानी सफा रश       500.00 

५ मो ह लगत क ाको सफा रश गन       150.00 

६ घरज गा करको लेखाजोखा सफा रश गन       250.00 

७ ज म म त मािणत गन       250.00 

८
यापार यवसाय ब द भएको स ालन नभएको वा हुँदै नभएको

सफा रश गन
      250.00 

९ मलाप को कागज गराउने नवेदन दता गन सफा रश गन       250.00 

१० ववा हत वा अ ववा हत मािणत गन       200.00 

११ नशु क वा सशु क वा य उपचारको सफा रश गन  न:शु क

१२ अं जेी मा यममा जनुसकैु सफा रश तथा मािणत गन       500.00 

१३ घर पाताल मािणत गन       150.00 

१४ यि गत ववरण मािणत गन       200.00 

१५ पजुामा घर कायम गन सफा रश गन       150.00 

१६
फरक फरक नाम थर ज म म त मािणत दवैु नाम गरेको यि

एकै  भ े सफा रश गन
      250.00 

१७ नाम थर ज म म त संशोधनको सफा रश गन       250.00 

१८ ज गाधनी पजुा हराएको सफा रश गन       150.00 

१९  rf/lsNnf l;kmfl/; a}+s k|of]hg
   s_ kSsL ;8s     1,000.00 

   v_ v]tL of]Uo       200.00 

   u_ pBf]usf] hUuf k|lt /f]kgL       150.00 

   3_ sRrL ;8s       300.00 

२० rf/lsNnf l;kmfl/; /lhi6«];g k|of]hg

   s_ kSsL ;8s     1,000.00 

   v_ v]tL of]Uo       250.00 

   u_ pBf]usf] hUuf k|lt /f]kgL       200.00 

   3_ sRrL ;8s       350.00 

अनसूुची -१४

(दफा १४ संग स बि धत)

l;kmfl/; b:t'/



२१ c+zj08fsf nfuL rf/lsNnf l;kmfl/; 

   s_ kSsL ;8s       300.00 

   v_ v]tL of]Uo       200.00 

   u_ sRrL ;8s       250.00 

२२ कागज र म जरु नामा मािणत गन       150.00 

२३ क ाकाट गन सफा रश त क ा       300.00 

२४
सर क मािणत गन तथा स थागत यि गत संर क सफा रश

गन
      150.00 

२५ हकवाला वा हकदार मािणत गन       150.00 

२६ नामसार  गन सफा रश गन       250.00 

२७ छुट ज गा ( फ डबकुमा रहेको) स ब धमा सफा रश त रोपनी     1,000.00 

२८ मतृकसँग नाता मािणत तथा सजमीन मचु ु का गन       250.00 

२९ उ ोग दता सफा रश

   क) साना उ ोग     5,000.00 

   ख) मझौला उ ोग   17,000.00 

   ग) ठुला उ ोग

            १. समे ट र ईटा   50,000.00 

            २. अ य   40,000.00 

३० उ ोग ठाउँसार  गन सफा रश गन     5,000.00 

३१ जी वत रहेको सफा रश गन       150.00 

३२ पूव ाथ मक व ालय खो न सफा रश र अनमु त दने       500.00 

३३ धतो मू या न तलाख       100.00 

३४ मा सक- वा षक आ दानी मािणत गन त लाख       100.00 

३५ व ालयको क ा थप गन सफा रश गन

  क) सामदुा यक वा सरकार

      १. वाल वकास के  स ालन अनमु त       100.00 

      २. आधारभतू व ालय       200.00 

      ३. मा. व.       500.00 

      ४. नातक/ नातको र     1,000.00 

३६ पालन पोषणका ला ग सफा रश गन        50.00 



३७ आथक अव थाको सफा रश गन

  क) वप ताको सफा रश  न:शु क

  ख) स प ताको सफा रश       500.00 

३८ व ालय ठाउँसार  गन सफा रश गन       250.00 

३९ टे लफोन, धारा तथा व तु जडानको सफा रश गन

  क) आर.सी.सी. प ी घर       300.00 

  ख) अ य घर       200.00 

41 काठ कटान सफा रस कुकाठ त ख       100.00 

४२ काठ कटान सफा रस काठ त ख       200.00 

४३ सज मन मचु ु का गरेको शू क       250.00 

४४ चा र क सफा रस       250.00 

४५ भवन नमाणको साधारण वीकृ त स ब धी सफा रस       300.00 

४६ छा विृ  स ब धी सफा रस            -   

४७ पे सन मलान सफा रश       300.00 

४८ सं था दता तथा न वकरण सफा रश       500.00 

४९ जातीय प हचान सफा रश       250.00 

५० गाउँ लक ज गाको सफा रस परल मू यको ( त सयकडा)         0.03 

५१
सडक ममत स भार द तरु तथा पयावरण दषुण द तरु ( त 

सफा रस)
      300.00 

५२ न वर  ज गाको माटो व  सफा रस द तरु       100.00 

५३ माईक साउ ड स टम भाडा दै नक द तरु       500.00 

५४ न वर  ज गामा रहेको ख कटान सफा रस द तरु ( त ख)       100.00 

५५
च लत कानून अनसुार यायोिजत अ धकार बमोिजम अ य

सफा रश
      200.00 

५६ नवेदन द तरु र नवेदन दता शु क        10.00 

५७ अनूसचुी फाराम शु क        10.00 

५८ ज म, मतृ, वसाईसराई र स ब ध व छेद वल व द तूर        50.00 

५९ कोटेशन फाराम शु क (ऐन नयममा उ लेख भएअनसुार)

६० टे डर फाराम शु क (ऐन नयममा उ लेख भएअनसुार)

६१ न ल त पाना         5.00 

६२ घर नमाण न शाको न ल द तूर       200.00 


