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३ संघ स�था, काया�लयबाट आएको ज�म दता�, म�ृय ुदता�, िववाहदता� तथा 
नाग�रकता िसफारीश

�. १००।००

४ घर  कायम िसफा�रस ५००/-

५ छा�विृ� िसफा�रस २००/-

६ िवप�न िव�याथ�छा�विृ� िसफा�रस २००/-

७ अपांग िसफा�रस िनश�ुक

८ �थायी बसोवास िसफा�रस ५००/-

९ आिथ�क आव�था बिलयो वा स�प�नता �मािणत २०००/-

िबल�ब शु�क



१० आिथ�क आव�था कमजोर वा िबप�नता �मािणत २००/-

११ धारा जडान िसफा�रस ५००/-

१२ जीिवत रहकेो िसफा�रस २००/-

१३ �यवसाय ब�द िसफा�रस ५००/-

१४ �यवसाय संचालन नभएको िसफा�रस ५००/-

१५ कोट� िफ िमनाहा िसफा�रस ५००/-

१६ नावालक प�रचय प� िसफा�रस २००/-

१७ चौपाया स�बि�ध िसफा�रस १०००/-

१८ उधोग ठाउँसारी िसफा�रस १०००/-

१९ िब�ालय ठाउँसारी िसफा�रस १०००/-

२० िव�यालय संचालन �वीकृत क�ा विृ�िसफा�रस १०,०००/-

२१ �यि�गत िववरण िसफा�रस २००/-

२२ स��क िसफा�रस (�यि�गत) २००/-

२३ स��क िसफा�रस (सं�थागत) ५००/-

२४ कोठा खो�ने काय�/रोहवरमा ब�ने काय� ५००/-

२५ िनश�ुक वा स:श�ुक �वा��य उपचार िसफा�रस २००/-

२६ घर पाताल �मािणत २००/-

२७ कामज/म�जरुीनामा �मािणत २००/-

२८ हकवाला वा हकदार �मािणत ५००/-

२९ अिववािहत �मािणत ५००/-

३० ज�गा रेखाङ्कनको काय�/सो १०००/-

३१ ज�गा धनीपजुा� हराएको िसफा�रस २००/-

३२ पजुा�मा घरकायम गन� िसफा�रस २००/-

३३ बैदिेशक �योजनका लािग कागजात �मािणत २००/-
नोट:

१.कुनै पिन िसफा�रसह� िददा घर वहालमा िदएको भए वा कुनै पिन �यवसाय गरेको भए वहाल करको स�झौता सिहत वहाल कर च�ुा 
गरी �यवसाय करमा दता� गरेर मा� िसफा�रस �दान ग�रने छ |


