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नाग�रक वडा प� 

सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 
नाग�रकताको 
िसफारीस 

• नाग�रकताको अनसुचूी फाराम  

• पासपोट� साइजको फोटो(२ 'ित) 

• बाब ु-आमा को नाग�रकता को 
'ितिलपी 

• िश+ण सं-थाको चा�रि/क 
'माणप/को 'ितिलिप 

• ज0मदता�को 'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लगतको 'ितिलपी 
(निबकरण ग�रएको )/ जनसं2या 
काड�  

• िबबाह दता� 'माणप/को 
'ितिलपी 

• माईती तफ� को बाब ु,दाजकुो 
नाग�रकताको 'ितिलपी 

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• अिंगकृत नाग�रकताको 
िसफा�रसको हकमा  िबदेशी 
नाग�रकता प�र9याग गरेको 'माण  

:.२५० 
(अिंगकृत नाग�रकता को िसफा�रस गदा� 
:.१०००) 

त:ु0त स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  

मोही लागत 
क@ाको 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• िफ�ड बकुको 'ितिलपी 

• नाग�रकताको 'ितिलपी 

• चाल ुवष�को स?पिD / मालपोत  
करको रिसद  

:. ५०० बढीमा ३ 
िदन 

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  
 
 
 
 
 



सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 

चौहGी 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• फायल नHसाको 'ितिलपी 

• Iेस नHसाको 'ितिलपी 

• चाल ुवष�को स?पिD / मालपोत  
करको रिसद  

• ज�गा धिन -वयम उपि-थत हKन ु
पन�  
 

• पाचँ कLा स?म :.३००  

• पाचँ कLा भ0दा मािथ 'ित कLा थप 
:.२०  

त:ु0त  स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  

घरबाटो 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• फायल नHसाको 'ितिलपी 

• चाल ुवष�को स?पिD करको रिसद  

• ज�गा धिन -वयम उपि-थत हKन ु
पन� 

:. ५०० त:ु0त स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  

स?पिD 
म�ुयांकन तथा 
आय 'मािणत  

• तोिकएको  ढाँचाको िनबेदन 

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• घर नHसापास 'माणप/को 
'ितिलपी  

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलपी 
(निबकरण ग�रएको) / जनसं2या 
काड�   

• आ?दानीको Oोत ख�ुने 'माणको 
'ितिलपी 

• नाग�रकताको 'ितिलपी 

• चाल ुवष�को स?पिD करको रिसद  

स?पिD म�ुयांकन ०।१० 'ितशत  
आय 'मािणत ०।०५ 'ितशत   

बढीमा ३ 
िदन 

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 

नाता 
'मािणतको 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

• नाग�रकताको 'ितिलपी 

• ज0मदता� 'माणप/को 'ितिलपी 

• िबबाह दता� 'माणप/को 
'ितिलपी 

• पासपोट� साइजको फोटो २-२ 'ित 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलपी 
(निबकरण ग�रएको) / ज0सं02या 
काड�  

नेपालीमा :.२०० 
अRेंजीमा :.१००० 

बढीमा २ 
घSटा  

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय  

Tयवसाय 
'माणप/  

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

•  उUोग बािणVय संघको िसफा�रस  

• नाग�रकता 'माणप/को 'ितिलपी 

•  पा�रवा�रक लागतको 'ितिलपी 
(निबकरण ग�रएको) / जनसं2या 
काड�  

Oेणी अनसुार गा.पा.ले तोके बमोिजम बढीमा ५ 
िदन  

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 

घर कायाम • िनबेदन  

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलिप 

• चाल ुवष�को स?पिD करको रिसद 

• नHसापास 'माणप/को 'ितिलपी 

: . ५०० १ घSटा  स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 

सं-था दता� 
िसफा�रस  

• िनबेदन 

• िवधानको 'ितिलपी 

• सिमितको िनण�यको 'ितिलपी 

• काय�सिमितको पधािधकारीको 
नाग�रकता 'माणप/को 'ितिलपी  

:. १००० १ िदन  गा.पा.को 
काया�लय  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 

मालपोत कर  • तोिकएको ढांचाको िनबेदन  

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलिप 

• अिघ�लो बष�को मालपोत 
बझुाएको रिसद 

• नHसापास 'माणप/को 'ितिलपी  

• नाग�रकता 'माणप/को 'ितिलपी 

• मचेी राजमाग�को धईजन सीमाना 
देिख कालीखोला स?म (१० धरु 
स?म :. १०० सो भ0दा मािथ 'ित 
धरु थप  :. १०) 

• मचेी राजमाग�को कालीखोला दिेख 
इलाम िसमाना स?म (१० धरु स?म :. 
८५ सो भ0दा मािथ 'ित धरु थप :. 
८) 

• sfnf]kqn] 5f]Psf] दवुै तफा� र 
बजार +े/ १०० िम स?म (१० धरु 
स?म  :. ७० सो भ0दा मािथ 'ित धरु 
:. ७) 

• खितवडा चोक कालोप/े उDर राम 
'धान चोक हKदँै िपपल चोक ,पलु 
चोक ,िब�रंग खोला ,होHस ेचोक  र 
४० िफटे  Rाभेल बाटोले छोएको दवुै 
तफ�  (१० धरु स?म :. ४० सो भ0दा 
मािथ 'ित धरु थप  :. ४) 

• ३० देिख ४० िफटे बाटो भएको 
ज�गामा दवुै तफ�  ( १० धरु स?म :. 
३० सो भ0दा मािथ 'ित धरु थप :.३) 

• २०  देिख ३० िफटे बाटो भएको 

ज�गामा दवुै तफ�  { (१० धरु स?म : 
२० सो भ0दा मािथ 'ित धरु थप  : 
२) 

त:ु0त  स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 

पा�रवा�रक 
लागत 
दता�/जनस2ंया 
काड�   

• तोिकएको ढांचाको िनबेदन  

• स?बि0धत वडा सिचबको 
िसफा�रस  

• बसाई सराई दता� 'माणको 
'ितिलपी 

• ज0म दता� 'माणप/को 'ितिलपी 

• शैि+क 'माणप/को 'ितिलपी 

• नाग�रकता 'माणप/को 'ितिलपी 

• िबबाह दता� 'माणको 'ितिलपी 

:.१०० त:ु0त स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 



सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 
ज�गा नामसारी  • तोिकएको ढाँचाको िनबेदन  

• ज�गाधनी 'माणपजुा�को 'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) / जनसं2या 
काड�  

• चाल ुवष�को स?पिD करको रिसद 

• म9ृयदुता� 'माणप/को 'ितिलपी 

पाचँ कLा स?म :.३०० सो भ0दा मािथ 
'ित कLा थप  :.२० 

बढीमा ५ 
िदन 

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 
 
 
 
 
 

नHसा पास 
िनबेदन  

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन  

• ज�गाधनी 'माणपजुा�को 'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

• चाल ुवष�को स?पिD/मालपोत  
करको रिसदको 'ितिलपी 

• म9ृयदुता� 'माणप/को 'ितिलपी 

• नHसापास 'माणप/को 'ितिलपी 

• रिज]Iेशन/अशं बंडा/अशं भरपाई 
/बकस पास को 'ितिलपी 

:. ५०० त:ु0त गा.पा को 
काया�लय 

अपाङ्ग प�रचय 
प/को िसफा�रस  

• तोिकएको ढांचाको िनबेदन  

• नेपाली नाग�रकताको 'ितिलपी 

• ज0मदता�को 'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

:. १०० १ िदन  स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 
 
 
 
 

बसोबासको 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

• नाग�रकताको 'ितिलपी 

नेपालीमा :.१०० 
अRेंजीमा :. ५०० 

त:ु0त स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 
 
 
 
 
 
 
 



सेवा को िकिसम आव�यक / पेश गनु� पन� िववरण  ला�ने सेवा स�ुक  ला�ने समय  सेवा िदने िनकाय 
अिबबािहत 
िसफा�रस 

• तोिकएको ढाँचाको िनबेदन  

• नेपाली नाग�रकता 'माणप/को 
'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

• पासपोट� साइजको फोटो २ 'ित  

• सनाखत गन� Tयि`को 
नाग�रकताको 'ितिलपी 

नेपालीमा  :. १०० 
अRेंजीमा :. ५०० 

त:ु0त स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 

घटना दता� 
)पंजीकरण(  

• तोिकएको ढांचाको िनबेदन  

• नाग�रकताको 'माणप/  

• बसाई सराई आएको हकमा  
बसाई सराईको  'माणप/को 
'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

• ३६ िदन देिख एक वष� स?म :.१०० 

• एक वष� नाघेमा :.२०० 

बढीमा १ 
घSटा  

स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 
 
 
 
 
 
 

िबbयतु िमटर 
जडान िसफा�रस  

• ज�गा धिन 'माण पजुा�को 
'ितिलपी 

• िनबेदन  

• घर नHसा पास 'माणप/को 
'ितिलपी 

• पा�रवा�रक लागतको 'ितिलिप 
(निबकरण ग�रएको) /जनसं2या 
काड�  

:. १०० त:ु0त  स?बि0धत 
वाडाको वडा 
काया�लय 

साधारण िबिबध 
िसफ�रस 

• तोिकएको ढांचाको िनबेदन  

• नाग�रकताको 'ितिलिप लगायत 
िनबेदन 'कृित अनसुार आव�यक 
िबषयको अधारमा अ0य 
कागजातह: समतेको 'ितिलपी 

'कृित अनसुार  'कृित 
अनसुार 

'कृित अनसुार 

 


