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१ घयजग्गा नाभसायी ससपायीस 

५ रोपनी सम्म  100.0 
५ देखि १० रोपनीसम्म 150.0 
१० देखि २० रोपनीसम्म 200.0 
२० देखि ५० रोपनीसम्म 300.0 
५० रोपनीभन्दा माथि 500.0 

२ भोही रगत कट्टा ससपायीस 
१ रोपनी सम्मको 100.0 
१ रोपनी भन्दा माथिको 200.0 

३ घय कामभ ससपायीस 
पक्की घर (प्रथि वर्ग फिट) 3.0 
कच्ची घर (प्रथि वर्ग फिट) 2.0 

४ सयजसभन ससपायीस दस्तयु   100.0 

५ छात्रवृसत ससपायीस   100.0 

६ 
ववऩन्न/असहाम ववद्याथी छात्रवृसत 

ससपायीस 
  थनशुल्क 

७ अऩाङ्गता बएको ससपायीस   थनशुल्क 

८ अस्थाइ फसोफास ससपायीस   100.0 

९ स्थामी फसोफास ससपायीस   100.0 

१० नागरयकता  ससपायीस 
वॊशज 100.0 

अॊथर्कृि 500.0 

११ ववद्यतु जडान ससपायीस   100.0 

१२ धाया जडान ससपायीस   100.0 

१३ जीववत यहेको ससपायीस   100.0 

१४ 

दफैु नाभ गयेको व्मक्ति एकै हो 
बने्न वा पयक जन्भसभसत 
सॊशोधन ससपायीस 

  200.0 

१५ व्मवसाम फन्द ससपायीस   100.0 

१६ 
व्मवसाम सञ्चारन नबएको 
ससपायीस 

  100.0 

१७ 
व्माऩाय व्मवसाम नबएको 
ससपायीस 

  100.0 

१८ कोर्ट पी सभनाहा ससपायीस   थनशुल्क 

१९ नाफारक ऩरयचमऩत्र ससपायीस   50.0 



 

 

२० चौऩामा सम्फन्धी ससपायीस   50.0 

२१ व्मवसाम दताट ससपायीस   500.0 

२२ उद्योग ठाउॉसायी ससपायीस   500.0 

२३ ववद्यारम ठाउॉसायी ससपायीस   200.0 

२४ आन्तरयक फसाइसयाइ ससपायीस   100.0 

२५ 
ववद्यारम सञ्चारन स्वीकृत कऺा 
वृद्दि/  ससपायीस 

  500.0 

२६ 
व्मक्तिगत वववयण ससपारयस/ 
नवीकयण ससपायीस 

  100.0 

२७ जग्गा दताट ससपायीस   200.0 

२८ सॊयऺक ससपायीस व्मक्तिगत   100.0 

२९ सॊयऺक ससपायीस सॊस्थागत   200.0 

३० 
नेऩार सयकायको नाभभा फार्ो 
कामभ ससपायीस 

  100.0 

३१ 
कोठा खोल्न कामट योहफयभा फस्ने  

ससपायीस 
  100.0 

३२ स्वास््म उऩचायको ससपायीस 
थनशुल्क उपचारको ऱाथर् थनशुल्क 

सशुल्क उपचारको ऱाथर् 100.0 

३३ सॊस्था दताट ससपायीस   500.0 

३४ जग्गा धनीऩजुाट हयाएको ससपायीस   100.0 

३५ जीववत सॉगको नाता प्रभाक्तणत   100.0 

३६ भतृकसॉगको नाता प्रभाक्तणत   100.0 

३७ 
आसथटक अवस्था फसरमो वा 
सम्ऩन्नता प्रभाक्तणत 

  2000.0 

३८ 
आसथटक अवस्था कभजोय वा 
ववऩन्नता प्रभाक्तणत 

  50.0 

३९ 
जग्गा भलु्माङ्कन ससपायीस/ 
प्रभाक्तणत 

  
१००० मा ७५ 

पैसा 
४० चायवकल्रा प्रभाक्तणत   100.0 

४१ जन्भसभसत प्रभाक्तणत   100.0 

४२ घय फार्ो प्रभाक्तणत 
बाटो भएको 200.0 

बाटो नभएको 100.0 

४३ वववाह प्रभाक्तणत   100.0 

४४ घय ऩातार प्रभाक्तणत   100.0 

४५ कागज/ भञ्जुरयनाभा प्रभाक्तणत   100.0 



 

 

४६ हकवारा वा हकदाय प्रभाक्तणत   100.0 

४७ घय सम्ऩन्न ससपायीस/ प्रभाक्तणत 
पक्की 1000.0 

कच्ची 500.0 

४८ अवववावहत प्रभाक्तणत   100.0 

४९ अऩतुारी ससपारयस   100.0 

५० अन्म ससपायीस वा प्रभाक्तणत   100.0 

५१ घय नक्साऩास दस्तयु 
पक्की घर 1000.0 
कच्ची घर 500.0 

५२ नक्सा ऩास सनवेदन पायाभ दस्तयु   50.0 

५३ सयसपाइ शलु्क 
माथसक 50.0 

सरसिाइ कार्गको 100.0 

५४ घर िाऱी र्राउॉ दा प्रथिफदन    500.0 

माथि उखल्ऱखिि थसिारीस वा प्रमाखििको प्रथिथऱपी आवश्यक परेमा पथन सुरु िोफकएको दस्िुर पुन: 
ऱाग्नेछ । र उखल्ऱखिि कार्जाि अॊग्रजेी भाषामा आवश्यक परेमा रु. ५०० ऱाग्नेछ । माथि उखल्ऱखिि 
थसिारीस र प्रमाखिि बाहेक कुनै थनिगय वा िैसऱा आफदको नक्कऱ आवश्यक परेमा प्रथिपाना १० रुपयाॉ 
दस्िुर ऱाग्नेछ । 

  दताट शलु्क     

५५ जन्भ दताट ३५ फदनथभत्र भए थनशुल्क अन्यिा 100.0 

५६ भतृ्म दताट ३५ फदनथभत्र भए थनशुल्क अन्यिा 100.0 

५७ फसाइसयाइ जाने आउने दताट ३५ फदनथभत्र भए थनशुल्क अन्यिा 100.0 

५८ सम्फन्धववच्छेद दताट ३५ फदनथभत्र भए थनशुल्क अन्यिा 100.0 

५९ वववाह दताट ३५ फदनथभत्र भए थनशुल्क अन्यिा 100.0 

६० नमा व्मवसाम दताट 

१ ऱाि सम्मको 200.0 

१ ऱाि देखि ५ ऱािसम्मो 300.0 

५ ऱािदेखि २० ऱाि सम्मको 500.0 

२० ऱािदेखि माथि 1000.0 

६१  उजयुी दताट तथा भिुा दस्तयु   100.0 

६२ व्मवसाम नववकयण 

१ ऱाि सम्मको 100.0 

१ ऱाि देखि ५ ऱािसम्मको 150.0 

५ ऱािदेखि २० ऱाि सम्मको 250.0 

२० ऱािदेखि माथि 500.0 
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