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नागरिक वडापत्र 

सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

र्ागररकताको 

कसफारीस 

 र्ागररकताको अर्नसचूी फाराम  

 पासपोरु् साइजको फोर्ो(२ प्रकत) 

 बाबन -आमा को र्ागररकता को 

प्रकतकलकप  

 कशक्षण संस्थाको चाररकिक 

प्रमाणपिको प्रकतकलकप 

 जन्मिताुको प्रकतकलकप  

 पाररवाररक लगतको प्रकतकलकप  

(र्कवकरण गररएको )/ जर्संख्या 

कारु्  

 कववाह  िताु प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 माईती तफुको बाबन - िाजनको 

र्ागररकताको प्रकतकलकप  

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप  

 अकंगकृत र्ागररकताको 

कसफाररसको हकमा  कविशेी 

र्ागररकता पररत्याग गरेको 

प्रमाण  

रु.१५० 

(अकंगकृत र्ागररकता को कसफाररस गिाु 

रु.२००) 

तनरुन्त सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय  

मोही लागत 

कट्टाको 

कसफाररस 

 तोककएको ढााँचाको प्रकतकलकप  

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप  

 कफल्र् बनकको प्रकतकलकप  

 र्ागररकताको प्रकतकलकप  

 चालन वर्कुो घरधनरी / मालपोत  

करको रकसि  

रु. २०० बढीमा ३ 

किर् 

सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय  

 

 

 

 

 



सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

घरबार्ो 

कसफाररस 

 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्  

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप  

 फायल र्क्साको प्रकतकलकप  

 चालन वर्कुो घरधनरी / मालपोत  

करको रकसि  

 जग्गा धकर् स्वयम उपकस्थत हुर्न 

पर्े 

रु. ५०० तनरुन्त सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय  

सम्पकि 

मनल्यांकर् तथा 

आय प्रमाकणत  

 तोककएको  ढााँचाको कर्विेर्  

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप  

 आम्िार्ीको श्रोत खनल्र्े 

प्रमाणको प्रकतकलकप  

 र्ागररकताको प्रकतकलकप  

 चालन वर्कुो घरधनरी / मालपोत 

करको रकसि  

प्रकत हजार रु. १    बढीमा ३ 

किर् 

सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय  

 

 

 

 

 

 

सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

र्ाता 

प्रमाकणतको 

कसफाररस 

 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्  

 र्ागररकताको प्रकतकलकप  

 जन्मिताु प्रमाणपिको प्रकतकलकप  

 कववाह िताु प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 पासपोरु् साइजको फोर्ो २-२ 

प्रकत 

र्ेपालीमा रु.२०० 

अगं्रेजीमा रु.४०० 

बढीमा २ 

घण्र्ा  

सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय  

व्यवसाय 

प्रमाणपि  

 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्  

  उद्योग बाकणज्य संघको 

कसफाररस  

 र्ागररकता प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

श्रेणी अर्नसार गा.पा.ले तोके बमोकजम बढीमा ५ 

किर्  

गा.पा. को 

कायाुलय 

घर कायम  कर्विेर्   

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप 

रु . ५०० १ घण्र्ा  सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 



 चालन वर्कुो सम्पकि करको 

रकसि 

 र्क्सापास प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

संस्था िताु 

कसफाररस  

 कर्विेर्  

 कवधार्को प्रकतकलकप  

 सकमकतको कर्णयुको प्रकतकलकप  

 कायुसकमकतको पधाकधकारीको 

र्ागररकता प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

रु. १००० १ किर्  गा.पा.को 

कायाुलय  

 

सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

मालपोत कर   तोककएको ढांचाको कर्विेर्   

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप 

 अकघल्लो बर्कुो मालपोत 

बनझाएको रकसि 

 र्ागररकता प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 

क्र.सं कववरण खते पाखोबारी कै 

१ अब्बल ६ ५  

२ िोयम ५ ४  

३ कसम ४ ३  

४ चाहार ३ २  

५ घरे्री प्रयोजर्मा प्रयोग 

भईरहकेो जग्गामा : 

क)िोभार् बजार र गाउाँपाकलका 

केन्रको वररपरी ५०० कम. सम्म 

जग्गाको मलू्यांकर् हरेी प्रकत 

आर्ा रु.२५० र अन्य ठाउाँको 

जग्गामा प्रकत आर्ा रु. १०० 

लाग्र्ेछ 
 

तनरुन्त  सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

जग्गा र्ामसारी   तोककएको ढााँचाको कर्विेर्   

 जग्गाधर्ी प्रमाणपनजाुको 

प्रकतकलकप  

 चालन वर्कुो घरधनरी / मालपोत  

करको रकसि 

 मतृ्यनिताु प्रमाणपिको प्रकतकलकप  

१५ रोपर्ी सम्म - रु. ५०० 

१५-३० रोपर्ी सम्म – रु. ७००  

३० रोपर्ी भन्िा माकथ – रु.१०००   

बढीमा ५ 

किर् 

सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

 

 

 

 

 



र्क्सा पास 

कर्विेर्   

 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्   

 जग्गाधर्ी प्रमाणपनजाुको 

प्रकतकलकप  

 चालन वर्कुो सम्पकि/मालपोत  

करको रकसिको प्रकतकलकप  

 मतृ्यनिताु प्रमाणपिको प्रकतकलकप  

 र्क्सापास प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 रकजष्ट्रेशर्/अशं बंर्ा/अशं 

भरपाई /बकस पास को 

प्रकतकलकप  

रु. ५०० तनरुन्त गा.पा को 

कायाुलय 

अपाङ्ग पररचय 

पिको कसफाररस  

 तोककएको ढांचाको कर्विेर्   

 र्ेपाली र्ागररकताको प्रकतकलकप  

 जन्मिताुको प्रकतकलकप  

रु. १०० १ किर्  सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

बसोबासको 

कसफाररस 

 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्  

 र्ागररकताको प्रकतकलकप  

र्ेपालीमा रु.२०० 

अगं्रेजीमा रु. ४०० 

तनरुन्त सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

सेवा को कककसम आवश्यक / पेश गर्नुपर्े कववरण  लाग्र्े सेवा शनल्क  लाग्र्े समय  सेवा किर्े कर्काय 

अकववाकहत 

कसफाररस 
 तोककएको ढााँचाको कर्विेर्   

 र्ेपाली र्ागररकता प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 पासपोरु् साइजको फोर्ो २ प्रकत  

 सर्ाखत गर्े व्यकिको 

र्ागररकताको प्रकतकलकप  

र्ेपालीमा  रु. २०० 

अगं्रेजीमा रु. ४०० 

तनरुन्त सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

घर्र्ा िताु 

(पंजीकरण) 
 तोककएको ढांचाको कर्विेर्   

 र्ागररकताको प्रमाणपि  

 बसाई सराई आएको हकमा  

बसाई सराईको  प्रमाणपिको 

प्रकतकलकप  

 ३६ किर् िकेख एक वर् ुसम्म रु. ५० 

 पकतकलकपको हकमा रु. १००  

 

बढीमा १ 

घण्र्ा  

सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

कबध्यनत कमर्र 

जर्ार् कसफाररस  

 जग्गा धकर् प्रमाण पनजाुको 

प्रकतकलकप  

 कर्विेर्   

रु. १०० तनरुन्त  सम्बकन्धत 

वर्ाको वर्ा 

कायाुलय 

साधारण कवकवध 

कसफररस 
 तोककएको ढांचाको कर्विेर्   प्रकृकत अर्नसार  प्रकृकत 

अर्नसार 

प्रकृकत अर्नसार 



 र्ागररकताको प्रकतकलकप लगायत 

कर्विेर्  प्रकृकत अर्नसार 

आवश्यक कवर्यको अधारमा 

अन्य कागजातहरु समेतको 

प्रकतकलकप  

 


