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मसलन्द तथा कार्ाालर् सामाग्रीहरुको दररेट   
s|=;+=            ;fdfgsf] gfd kl/df0f O{sfO{    b//]6 s}lkmot 

!= kmf]6f] sfkL k]k/ -A4size_ (75 GSM) १ l/d   

@= km]ljsn (125 gm) १  yfg   

#= :6fDk k}8 l8nS; ldl8od ;fOh १  yfg   

$= :6fDk k}8 d;L (30 ml) १  yfg   

%= :6]kn/ dl;g ;fgf] १  yfg   

^ :6]kn/ lkg सानो १ Kofs]6   

& :6]kn/ dl;g (HP 45) १ yfg   

* :6]kn/ lkg  (HP 45) को लागि १ Kofs]6   

( dfs{/ १  yfg   

!) /lhi6/ g+=– ! १  yfg   

!! /lhi6/ g+=– @ १  yfg   

!@ /lhi6/ g+=– # १  yfg   

!# /lhi6/ g+=– $ १  yfg   

!$ /lhi6/ g+=– ^ १  yfg   

!% /lhi6/ g+=– ८ १ yfg   

!^ /lhi6/ g+=– १० १ yfg   

!& O{G8]S; kmfO{n -Knf:6Lssf]_ १  yfg   

!* ररङ्ग फाईल १ yfg   

!( फ्ल्र्ाट फाईल १ yfg   

@) बक्स फाईल (Plastic Coated) १ yfg   

@! l/lkmn h]n k]g (0.5) १ Kofs]6   

@@ l/lkmn 86 k]g (0.5)  Kofs]6   

@# h]n k]g (0.5) १ yfg   

@$ 86 k]g (0.5) १ yfg   

@% cfNkLg (100 gm) १ Kofs]6   

@^= k'ln; s]k sfuh (standard size) १ yfg   

@&= :6]k'n/ d]l;g 7"nf] १  yfg   

@*= Sofns'n]6/ (12 Digit) १  yfg   

@(= k+lrË d]l;g d]l8od (DP 600) १  yfg   

#)= k+lrË d]l;g 7"nf] (DP 1000) १  yfg   

#!= kfO{n6 k]g (0.5) १  yfg   

#@= 8fo/L (6/300) १  yfg   
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##= k]k/ j]6 १  yfg      

#$= Un's :6Ls (35 gm) १  yfg   

#%= l6k]S; १  yfg   

#^= sfa{g k]k/ १  Kofs]6   

#&= tfNrf  १  yfg   
#* g]kfnL sfuh -A4size_ Kofs]6 १  Kofs]6   
#( xfOnfO6/ १  yfg   
$) 8:6ljg !) ln se/ ;lxt १ yfg   
$! Knfl:6s aflN6g @) ln १ yfg   
$@ Knfl:6s du १ yfg   
$# gfl/on झारु खु् ला   १ lsnf]   
$$ gfl/on झारु १ yfg   
$% फूल झारु १ yfg   
$^ चनूा १ lsnf]   
$& फफनेल १ ln6/   
$* हरफिक ५०० ml १ ln6/   
$( िैँचा १ yfg   
%) सावल १ yfg   
%! नाप्न ेटेि ३० गमटर  १ yfg   
%@ नाप्न ेटेि ५० गमटर  १ yfg   

 

 

१. वििरण पेश गरे्न फर्मको र्नार्:  

२. ठेगार्ना: 
३. आधिकाररक छाप: 

 

४. वििरण पेश गरे्न व्यक्तिको दस्िखि: 
 

५. मर्ति: 
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छिाई सामfग्रीहरुको दररेट  

 

s|=;+
= 

           ;fdfgsf] gfd kl/df0f O{sfO{ दररेट 
s}lkmot 

!= लेटर प्र्ाड ठूलो A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर  १  प्र्ाड   

@= निदी रगसद (१५०) िानाको  १  ठेली    

३ मालिोत रगसद (१००) पार्नाको   १  ठेली   

४ फटप्िणी प्र्ाड निेाली कािजमा १०० िानाको  १  प्र्ाड   

५ जन्मदतााको सूचना फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो ििेरमा  १  प्र्ाड   

६ फववाह दतााको सूचना फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो िेिरमा १  प्र्ाड   

७ मतृ्र्दुताा सूचना फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो िेिरमा १ प्र्ाड   

८ बसाईसराई सूचना फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो ििेरमा १ प्र्ाड   

९ सम्बन्ध गबच्छेद सूचना फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो 
िेिरमा 

१ प्र्ाड   

१० जन्मदतााको प्रमाणित्र नेिाली कािजमा १०० िानाको १ प्र्ाड   

११ फववाह दतााको प्रमाणित्र नेिाली कािजमा १०० िानाको १ प्र्ाड   
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१२ मतृ्र्दुताा प्रमाणित्र नेिाली कािजमा १०० िानाको १ प्र्ाड   

१३ बसाईसराई प्रमाणित्र नेिाली कािजमा १०० िानाको १ प्र्ाड   

१४ सम्बन्ध गबच्छेद प्रमाणित्र निेाली कािजमा १०० िानाको १ प्र्ाड   

१५ जन्मदताा रजजष्टर १०० िानाको निेाली कािजमा  1 थान   

१६ फववाह दताा रजजष्टर १०० िानाको नेिाली कािजमा १ थान   

१७ मतृ्र्दुताा रजजष्टर १०० िानाको निेाली कािजमा १ थान   

१८ बसाईसराई रजजष्टर १०० िानाको नेिाली कािजमा १ थान   

१९ सम्बन्ध गबच्छेद रजजष्टर १०० िानाको नेिाली कािजमा १ थान   

२० घरबाटो प्रमाजणत गनवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

२१ घरबाटो प्रमाजणत गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो ििेर १ प्र्ाड   

२२ चारफक्ला प्रमाजणत गनवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

२३ चारफक्ला प्रमाजणत गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो 
िेिर 

१ प्र्ाड   

२४ नाता प्रमाजणत गनवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर  १ प्र्ाड   

२५ नाता प्रमाजणत गसफाररस  A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

२६ जन्मगमगत प्रमाजणत गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

२७ फवद्यतु लाईन जडान गनवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

२८ फवद्यतु लाईन जडान गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो 
िेिर 

१ प्र्ाड   
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२९ नािररकता सरजगमन फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३० खानेिानी धारा जडान गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो 
िेिर 

१ प्र्ाड   

३१ स्थार्ी बसोबास गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३२ स्थानीर् बागसन्दा गनवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३३ स्थानीर् बागसन्दा गसफाररस A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो ििेर १ प्र्ाड   

३४ माि फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३५ खररद आदेश A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३६ दाजखला ररिोटा A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३७ हाजजरी रेकडा फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३८ ित्र िंजजका फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

३९ नक्सा दरखास्त फाराम फकताब कार्ाालर् प्रगत (५० पेजको) (प्रचगलत 
स्थागनर् कानून बमोजजमको) 

१ प्र्ाड   

४० नक्सा दरखास्त फाराम फकताब घरधगन प्रगत (४३ पेजको) (प्रचगलत स्थागनर् 
कानून बमोजजमको) 

१ प्र्ाड   

४१ तहफवल फटप्िणी रोजनामचा फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो 
िेिर 

१ प्र्ाड   

४२ फवदा स्वीकृगत फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

४३ डोर हाजजरी फाराम A3 साईजको १०० िानाको म्र्ािगलथो िेिरमा  १ प्र्ाड   

४४ प्राफवगधक प्रगतवेदन A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   
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४५ जागत/विा गसफाररस  A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो िेिर १ प्र्ाड   

४६ घरजग्िा मू्र्ाकंन गनवेदन फाराम A4 साईजको १०० िानाको म्र्ाि गलथो 
िेिर 

१ प्र्ाड   

 

 

६. वििरण पेश गरे्न फर्मको र्नार्:  

७. ठेगार्ना: 
८. आधिकाररक छाप: 

 

९. वििरण पेश गरे्न व्यक्तिको दस्िखि: 
 

१०. मर्ति: 


