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सेवा शुल्क, दस्तुर 

  ससफारीस र प्रमासित    

  सववरि  सवस्तृत सववरि दर 

१ 
घरजग्गा नामसारी ससफारीस 

  

० दसेि ९-१५-३-३ रोपनी सम्म  150.00 
१० दसेि १९-१५-३-३ रोपनीसम्म 200.00 

२० दसेि ५० रोपनीसम्म 300.00 

५० रोपनीभन्दा मासि 500.00  

२ मोही लगत कट्टा ससफारीस 
१ रोपनी सम्मको 100.00 

१ रोपनी भन्दा मासिको 200.00 

३ घर कायम ससफारीस 
पक्की घर (प्रसत वगग सफट) 3.00 

कच्ची घर (प्रसत वगग सफट) 1.00 

४ सरजसमन ससफारीस दस्तरु   100.00 

५ छात्रवसृत ससफारीस   100.00 

६ सवपन्न/असहाय सवद्यािी छात्रवसृत ससफारीस   सनशलु्क 

७ अपाङ्गता भएको ससफारीस   सनशलु्क 

८ अस्िाइ बसोबास ससफारीस   100.00 

९ स्िायी बसोबास ससफारीस   100.00 

१० नागररकता  ससफारीस 
वशंज 100.00 

असंगकृत 2000.00 

११ सवद्यतु जडान ससफारीस   100.00 

१२ धारा जडान ससफारीस   100.00 

१३ जीसवत रहकेो ससफारीस   100.00 

१४ 
दबैु नाम गरेको व्यसि एकै हो भन्ने वा फरक जन्मसमसत 

संशोधन ससफारीस 
  100.00 

१५ व्यवसाय बन्द ससफारीस   100.00 

१६ व्यवसाय सञ्चालन नभएको ससफारीस   100.00 

१७ व्यापार व्यवसाय नभएको ससफारीस   100.00 

१८ कोटग फी समनाहा ससफारीस   सिशुल्क 



१९ नाबालक पररचयपत्र ससफारीस   50.00 

२० चौपाया सम्बन्धी ससफारीस प्रतोगोटा   20.00 

२१ व्यवसाय दताग ससफारीस   500.00 

२२ उद्योग ठाउँसारी ससफारीस   1000.00 

२३ सवद्यालय ठाउँसारी ससफारीस   500.00 

२४ आन्तररक बसाइसराइ ससफारीस   100.00 

२५ सवद्यालय सञ्चालन स्वीकृत कक्षा वसृि/ ससफारीस   1000.00 

२६ व्यसिगत सववरण ससफाररस/ नवीकरण ससफारीस   100.00 

२७ जग्गा दताग ससफारीस (शकुुम्बासस ससफाररस सनशलु्क)   200.00 

२८ संरक्षक ससफारीस व्यसिगत   100.00 

२९ संरक्षक ससफारीस संस्िागत   500.00 

३० नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम ससफारीस   200.00 

३१ कोठा िोल्न कायग रोहबरमा बस्ने  ससफारीस   100.00 

३२ 
स्वास््य उपचारको ससफारीस सनशलु्क उपचारको लासग सनशलु्क 

सशलु्क उपचारको लासग 100.00  

३३ संस्िा दताग ससफारीस 
 व्यसिगत  200.00 

संस्िागत  500.00 

३४ जग्गा धनीपजुाग हराएको ससफारीस   100.00 

३५ जीसवत सँगको नाता प्रमासणत   100.00 

३६ मतृकसँगको नाता प्रमासणत   100.00 

३७ आसिगक अवस्िा बसलयो वा सम्पन्नता प्रमासणत   1000.00 

३८ आसिगक अवस्िा कमजोर वा सवपन्नता प्रमासणत   सनशलु्क 

३९ जग्गा मलु्याङ्कन ससफारीस/ प्रमासणत   

न्युितम २०० 

भन्दा बसिमा 

०.०५% 

४० चारसकल्ला प्रमासणत   100.00 

४१ जन्मसमसत प्रमासणत   100.00 

४१ घर बाटो प्रमासणत 
बाटो भएको 500.00 

बाटो नभएको 100.00 

४२ सववाह प्रमासणत   100.00 

४३ घर पाताल प्रमासणत   100.00 

४४ कागज/ मञ्जरुरनामा प्रमासणत   100.00 

४५ हकवाला वा हकदार प्रमासणत   200.00 



४६ घर सम्पन्न ससफारीस/ प्रमासणत 
पक्की 1000.00 

कच्ची 100.00 

४७ असववासहत प्रमासणत   100.00 

४८ अपतुाली ससफाररस   500.00 

४९ अन्य ससफारीस वा प्रमासणत   100.00 

५० घर नक्सापास दस्तरु 

पक्की घर (प्रसत स्वक्यार सफट रु ३ का 

दरले) 
1000.00 

कच्ची घर 500.00 

५१ नक्सा पास सनवदेन फाराम दस्तरु   50.00 

५२ सरसफाइ शलु्क 
माससक 50.00 

सरसफाइ काडगको 100.00 

  नोट: सरसफाइ सम्बन्धी पवुागधार बनेपसछ लाग्नेछ । 

५३ घर िाली गराउँदा प्रसतसदन    500.00 

मासि उसल्लसित ससफारीस वा प्रमासणतको प्रसतसलपी आवश्यक परेमा पसन सरुु तोसकएको दस्तरु पनु: लाग्नेछ । र उसल्लसित 

कागजात अगं्रेजी भाषामा आवश्यक परेमा रु. ५०० लाग्नेछ । मासि उसल्लसित ससफारीस र प्रमासणत बाहके कुनै सनणगय वा फैसला 

आसदको नक्कल आवश्यक परेमा प्रसतपाना १० रुपैया दस्तरु लाग्नेछ ।  

  दताा शुल्क     

५४ जन्म दताग ३५ सदनसभत्र भए सनशलु्क अन्यिा 100.00 

५५ मतृ्य दताग ३५ सदनसभत्र भए सनशलु्क अन्यिा 100.00 

५६ बसाइसराइ जाने आउने दताग ३५ सदनसभत्र भए सनशलु्क अन्यिा 100.00 

५७ सम्बन्धसवच्छेद दताग ३५ सदनसभत्र भए सनशलु्क अन्यिा 100.00 

५८ सववाह दताग ३५ सदनसभत्र भए सनशलु्क अन्यिा 100.00 

५९ 

६० 
नयाँ व्यवसाय दताग 

१ लाि सम्मको 1000.00 

१ लाि दसेि ३ लाि सम्म 3000.00 

३ लाि दसेि ५ लाि सम्मको 6000.00 

५  लािदसेि २० लाि सम्म  12000.00 

२० भन्दा मािी १ करोड सम्म  20000.00 

१ करोड दसेि ५ करोड सम्म  30000.00 

५ करोड मासि  50000.00 

 

६१ 
उजरुी दताग तिा मिुा दस्तरु 

 वडामा 100.00 

पासलकामा 200.00 

 

६२ 

व्यवसाय नसवकरण १ लाि सम्मको 600.00 

१ लाि दसेि ३ लाि सम्म 1000.00 

३ लाि दसेि ५ लाि सम्मको 1600.00 



५  लािदसेि २० लाि सम्म  3000.00 

२० भन्दा मािी १ करोड सम्म  5000.00 

१ करोड दसेि ५ करोड सम्म  8000.00 

५ करोड मासि  15000.00 

 

 


