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गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको ७ वटै वडा कामाारम,लसन्धरुीको 

नागरयक वडाऩत्र 

गनुासो सनेु्न अलधकायी् वडा अध्मऺ 

लस.नॊ. सेवा/सवुवधाको 
नाभ 

cfवश्मक ऩने कागजातहरू सेवा लरन cfवश्मक 
ऩने प्रविमा 

जजम्भेवाय अलधकायी य राग्ने 
सभम 

राग्ने दस्तयु 
रू. 

1.  जीववतसॉगको 
नाता प्रभाजणत 
(नेऩारी) 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 नाता खलु्ने प्रभाणको प्रलतलरवऩ 
 सजालभन गयी फझु्नऩुने बए साऺी वस्ने ५ जनाको 

नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 नाता प्रभाजणत गनेको ऩासऩोटा साइजको पोटो २ 

 

 लनवेदन 
सवहतका 

कागजात ऩेश 
गने 

 वडाध्मऺ तथा 
अन्म 

ऩदालधकायीको 
तोकादेश 

 लनवेदन दताा 
गने 

 भचुलु्का तमायी 
(cfवश्मकता 
अनसुाय) 

 शलु्क फझुाउने 
 चरानी गयी 

लसपारयस ददने 

 वडा अध्मऺ/ वडा 
सदस्म/वडा सजचव 

 सभम् सोही ददन 
तय सजालभनको 
हकभा ३ ददन 
 

५०।- 

2.  जीववत यहेको 
लसपारयस 

 लनवेदन ऩत्र, नागरयकताको प्रलतलरवऩ य पोटो एक 
प्रलत 

 स्वमॊ व्मजि उऩजस्थत हनुऩुने 

„„ „„ ५०।- 
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 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

3.  भतृकसॉगको 
नाता प्रभाजणत 
(नेऩारी) 

 लनवेदन य नाता खलु्ने प्रभाणको प्रलतलरवऩ 
 हकदायहरूको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 भतृ्म ुदतााको प्रलतलरवऩ 
 भतृकको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 हकवारा नाफारक बए जन्भ दतााको प्रलतलरवऩ 
 फसाइ सयी cfएको हकभा वसाइसयाइ प्रलतलरवऩ 
 हकदायहरूको ऩासऩोटा साइजको पोटो २ प्रलत 
 cfवश्मकता अनसुाय स्थानीम सजालभन य प्रहयी 

सजालभन भचुलु्का 

„„ „„ ५०।- 

4.  नाता प्रभाजणत 
लसपारयस 
अङ्ग्रजेी 

„„ „„ „„ २००।- 

5.  जन्भ लभलत 
प्रभाजणत 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 नाफारकको हकभा जन्भ दतााको प्रलतलरवऩ 
 फसाइ सयी cfएको बए सोको प्रभाणऩत्र 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 

„„ „„ ५०।- 

6.  नाभसायी 
लसपारयस 
भचुलु्का 

 लनफेदन 
 ऩजुाा हकवाराको नागरयकता  
 नाता प्रभाजणत 
 सय जलभन फस्नेको नागरयकता (कजम्तभा ५ जना) 

 
 

  ४००.- 



 

3 
 

7.  ऩेशा प्रभाजणत 
नेऩालरभा 

 लनवेदन 
 नागरयकताको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ 
 ऩेशावा  व्मवशामको तालरभको प्रभाजणत कागजात 

वा प्रभाणऩत्र  

  १००।- 

8.  ऩेशा प्रभाजणत 
अरेंजजभा 

 लनवेदन 
 नागरयकताको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ 
 पेशा वा  व्यवसायको तालिमको प्रमालित 

कागजात वा प्रमािपत्र 

  ५००।- 

9.  वववावहत 
प्रभाजणत 
नेऩारी  

 दरुाहा दरुहीको नागरयकताको प्रलतलरवऩ य 
लनजहरू दवैु जना उऩजस्थत बइ सनाखत गनुाऩने 

 फसाइ सयी cfएको बए सोको प्रभाणऩत्र 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 वव.सॊ. २०३४ ऩलछको हकभा वववाह दतााको 

प्रलतलरवऩ 
 

„„ „„ ५०।- 

10.  वववावहत 
प्रभाजणत 
अङ्ग्रजेी 

„„ „„ „„ १०००।- 

11.   अवववावहत 
प्रभाजणत 
नेऩारी  

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 सॊयऺक वा अलबबावकरे कामाारमको योहवयभा 

गयेको सनाखत ऩत्र 
 स्थानीम सजालभन भचुलु्का 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 ववदेशभा यहेकाको हकभा ववदेशजस्थत नेऩारी 

लनमोगफाटcfएको लसपारयस 
 

„„ „„ ५०।- 
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12.   अवववावहत 
प्रभाजणत 
अङ्ग्रजेी 

„„ „„ „„ १०००।- 

13.  जग्गाधनी ऩूजाा 
हयाएको 
लसपारयस 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 जग्गा धनी प्रभाणऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 लनवेदकको स्थामी वतन जग्गा यहेको वडाको 

नबएभा स्थानीम सजालभन भचुलु्का 

„„ „„ ५०।- 

14.  घय कामभ 
लसपारयस 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 सम्फजन्धत जग्गाको रारऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 स्थरगत प्रलतवेदन 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोतय घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 

„„ „„ ५००।- 

15.  घय फाटो 
प्रभाजणत/लसपा
रयस वी.ऩी. य 
भध्मऩहाडी 
हाइवे 

 लनवेदन (फाटोको नाभ, टोर सभेत खरुाउने) 
 जग्गाधनी प्रभाणऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाजणत सक्कर नाऩी नक्सा 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 लरने ददने दफैुको नागरयकताको प्रलतलरवऩ सवहत 

उऩजस्थत हनुऩुने वा लनजहरूरे ददएको अलधकृत 
वायेसनाभाको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ 
 

„„ „„ ५००।- 

16.  घय फाटो 
लसपारयस अन्म  

„„ „„ „„ २००।- 

17.  भोही रगत  लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ „„ „„ ५०।- 
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कट्टाको 
लसपारयस 

 रारऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 स्थानीम सजालभन भचुलु्का 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 

18.  जग्गा मूल्याङ्कन 

लसफाररस 
 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 रारऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 जग्गाको चिन चल्तीको cfसपासको मूल्य प्रके्षपि 

(cfjश्यक भए सजजलमन मुचुल्का) 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 

  स्रोतको 
०.०५% 

19.  वकिाकाट गना 
लसपारयस 

 लनवेदन तथा नागरयकतको प्रलतलरवऩ 
 जग्गा धनी ऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

20.  घय जग्गा 
नाभसायी गना 
लसपारयस 

 लनवेदन तथा नागरयकतो प्रलतलरवऩ 
 भतृक य लनवेदक फीचको नाता प्रभाजणत 

कागजातको प्रलतलरवऩ 
 जग्गाधनी प्रभाणऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 सजालभन भचुलु्का गनुाऩये साऺी फस्नेको 

नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

21.  व्मजिगत 
वववयण 
प्रभाजणत 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 ववषमसॉग सम्फजन्धत अन्म प्रभाण कागजहरू 

„„ „„ ५०।- 
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22.  कोर्जलफ लमनाहा 

लसफाररस 
 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 अदाितमा मुद्दा परेका प्रमाि कागज 
 स्थानीय सजजलमन मुचुल्का 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 ववषमसॉग सम्फजन्धत अन्म प्रभाण कागजहरू 

 

„„ „„ ५०।- 

23.  अऩतुारी धन 
लसपारयस 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 नाता खलु्ने प्रभाणको प्रलतलरवऩ 
 सजालभन गयी फझु्नऩुने बए साऺी वस्ने ७ जनाको 

नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 सम्फजन्धत व्मजिहरूको ऩासऩोटा साइजको पोटो 

२-२ 
 

„„ „„ १०००। 

24.  हकवारा वा 
हकदाय 
प्रभाजणत 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 नाता प्रभाजणत प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
 हकदाय प्रभाजणतका रालग स्थरगत सजालभन 
 हकदाय प्रभाजणत गने थऩ प्रभाण कागज 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 cfवश्मकता अनसुाय प्रहयी भचुलु्का 

 

„„ „„ ५०।- 

25.  सॊयऺक  
लसपारयस 
व्मजिगत 

 लनवेदन य सॊयऺक ददने य लरनेको 
नागरयकता/जन्भदतााको प्रलतलरवऩ 

 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

„„ „„ ५०।- 
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एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 cfवश्मकता अनसुाय स्थरगत सजालभन भचुलु्का 
 cfवश्मकता अनसुाय प्रहयी भचुलु्का 

 
26.  ऩारन 

ऩोषणको रालग 
लसपारयस  

„„ „„ „„ ५०।- 

27.  सॊयऺक  
लसपारयस 
सॊस्थागत 

 लनवेदन  
 सॊस्थाको नवीकयण सवहतको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

एवॊ ववधानको वा लनमभावरीको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 वहारभा बए सम्झf}ताको प्रलतलरवऩ य फहार कय 

लतयेको यलसद 
 cfवश्मकता अनसुाय सजालभन भचुलु्का 

 

„„ „„ ५०।- 

28.  नाबािक 

पररचयपत्र 

लसफाररस 

 लनवेदन य बाबु, cfमाको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 जन्मदताजको प्रमािपत्र प्रलतलिलप 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 नाबािक अलनवायज उपस्स्थत हुनुपने 
 दुवै कान देस्िने पासपोर्ज साइजको पोटो  

 

„„ „„ ५०।- 

29.  कागज य 
भन्जयुीनाभा 
प्रभाजणत 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 प्रभाजणत गनुाऩने ववषमसॉग सम्फजन्धत प्रभाण 

कागजहरूको प्रलतलरवऩ 

„„ „„ ५०।- 
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 भन्जयुीनाभा लरने य ददने दवैु व्मजि य २-२ प्रलत 
पोटो  
 

30.  cfलथाक 
अवस्था 
कभजोय वा 
ववऩन्नता 
प्रभाजणत गना  

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 cfलथाक अवस्था कभजोय बएको ऩवुि हनुे कागज 

„„ „„ लन्शलु्क 

31.  cfलथाक 
अवस्था 
फलरमो वा 
सम्ऩन्नता 
(सम्ऩजि 
स्रोत)प्रभाजणत 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 जग्गाधनी प्रभाणऩजुाा  
 cfoस्रोत बए सो खलु्ने कागज 
 अन्म cfवश्मक कागज 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 सजालभन भचुलु्का 

 

„„ „„ स्रोतको 
०.०५ 
प्रलतशत 

32.  नागरयकता 
लसपारयस 

 लनवेदन य जन्भदतााको प्रलतलरवऩ 
 cfdf/फवुाको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 वववावहत भवहराको हकभा ऩलत/cfभा/फवुाको 

नागरयकता य ववहे दतााको प्रलतलरवऩ 
 चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ(ववद्याथी बए) 
 वसाइ सयी cfPको बए सोको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 कभाचायी ऩरयवायको हकभा सो कामाारमको 

लसपारयस 

„„ „„ ५०।- 

33.  नागरयकताको  लनवेदन तथाजन्भदताा / ऩयुानो नागरयकताको „„ „„ २००।- 
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प्रलतलरवऩ 
लसपारयस 

प्रलतलरवऩ 
 cfdf/फवुाको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 वववावहत भवहराको हकभा ऩलत/cfभा/फवुाको 

नागरयकता य ववहे दतााको प्रलतलरवऩ 
 चारयलत्रक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ(ववद्याथी बए) 
 वसाइ सयी cfPको बए सोको प्रलतलरवऩ 
 कभाचायी ऩरयवायको हकभा सो कामाारमको 

लसपारयस 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 

34.  अङ्गीकृत 
नागरयकता 
लसपारयस 

 लनवेदन य अङ्गीकृत नागरयकता प्राप्त गना खोजेको 
स्ऩि cfwf/ 

 साववक भरुकुको नागरयकता ऩरयत्माग गयेको वा 
सो ऩरयत्माग गना कायफाही चराएको ऩवुि गने 
कागज 

 नेऩारभा १५ वषादेजख कुनै व्मवसाम वा काभ 
गयेको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

 वैवावहक अङ्गीकृत नागरयकताका रालग ववहे दतााको 
प्रलतलरवऩ य सम्फजन्धत देशको cfलधकारयक 
प्रभाणऩत्र 

 नेऩारी बाषा रेख्न य फोल्न जान्ने प्रभाण कागजहरू 
 ऩासऩोटा साइजको पोटो ३ प्रलत 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 सजालभन भचुलु्का 

 

„„ „„ ५०।- 

35.  अन्म प्रलतलरवऩ  लनवेदन „„ „„ १००।- 
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36.  ब्माऩाय 
व्मवसाम फन्द 
लसपारयस 

 लनवेदन तथानागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=j= ;म्भको व्मवसाम नवीकयण गयेको 

प्रभाणको प्रलतलरवऩ 
 घयफहार सम्झf}ताको प्रलतलरवऩ 
 स्थरगत प्रलतवेदन 
 ववदेशीको हकभा ऩरयचम खलु्ने कागज वा 

सम्फजन्धत दूतावासको ऩत्र  
 cfफ्नै घय बएभा चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य 

घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको 
यलसद 
 

„„ „„ ५०।- 

37.  व्मवसाम 
सॊचारन 
नबएको 
लसपारयस 

 लनवेदन तथानागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 स्थानीम तहको नाभभा व्मवसाम दताा गयेको 

प्रभाणऩत्र 
 घयफहार सम्झf}ताको प्रलतलरवऩ 
 स्थरगत प्रलतवेदन य cfवश्मक ऩयेभा सजालभन 

भचुलु्का 
 cfफ्नै घय बएभा चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य 

घय जग्गा कय वा एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको 
यलसद 
 

„„ „„ ५०।- 

38.  व्माऩाय 
व्मवसाम 
नबएको 
लसपारयस 

„„ „„ „„ ५०।- 

39.  लभराऩत्रको 
कागज/उजयुी 

 लभराऩत्र गने दवैुको सॊमिु लनवेदन य 
नागरयकताको प्रलतलरवऩ 

„„ „„ ५०।- 
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दताा  ववषमसॉग सम्फजन्धत अन्म कागजात 
40.  लन्शलु्क वा 

सशलु्क 
स्वास््म 
उऩचायको 
लसपारयस 

 लनवेदन तथा नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 ववऩन्नता खलु्ने प्रभाण कागजात 
 लसपारयस cfवश्मक बएको अन्म कायण 

„„ „„ लन्शलु्क 

41.  दवैु नाभ 
गयेको व्मजि 
एकै हो बन्ने 
लसपारयस/पय
क जन्भ लभलत 
सॊशोधन 
लसपारयस 

 लनवेदन तथा नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 नाभ पयक ऩयेको ऩवुि गने प्रभाजणत कागजातहरू 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 सम्फजन्धत व्मजि वा हकवारा उऩजस्थत बइ 

सनाखत गनुाऩने  
 cfवश्मकता अनसुाय प्रहयी सजालभन भचुलु्का भाग 

गना सवकने  

„„ „„ ५०।- 

42.  नाभ, थय वा 
जन्भ लभलत 
सॊशोधनको 
लसपारयस  

„„ „„ „„ ५०।- 

43.  धाया तथा 
ववद्यतु ्
जडानको रालग 
लसपारयस  

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 जग्गाधनी प्रभाणऩजुाा  
 हकबोगको स्रोत खलु्ने कागजात 
 नक्सा ऩास वा नाभसायी नक्सा बएको प्रभाणको 

प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

44.  कोठा खोल्ने 
कामा/योहवयभा 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

„„ „„ ५०।- 
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फस्ने कामा एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 स्थानीम सजालभन भचुलु्का 
 cfवश्मकता अनसुाय स्थानीम प्रहयी भचुलु्का  

45.  चायवकल्रा 
प्रभाजणत फैविङ 
प्रमोजन 

 लनवेदन य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 जग्गाधनी प्रभाणऩूजााको प्रलतलरवऩ य नाऩी नक्सा 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 लनवेदक स्वमॊ वा लनजरे ददएको अलधकृत 

वायेसनाभा  

„„ „„ ५००।- 

46.  चायवकल्रा 
प्रभाजणत अन्म 
प्रमोजन 

„„ „„ „„ ३००।- 

47.  यकभ करभ 
उठाइददएको 

 लनवेदन, प्रभाण खलु्ने कागज य नागरयकताको 
प्रलतलरवऩ 

 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 
एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

 

„„ „„ उठेको 
यकभको ५ 
प्रलतशत 

48.  ऩावका ङ शलु्क 
क्रमशः 
भोटर 
साईकर/ 
काय,जजऩ य 
भ्मान/ 
ठुरा सवारय 
साधन प्रलत 
घन्टा 

   ५।– 
१५।– 
२५।- 

49.   जाद ुसका श    ऩटकको 
१०००।- 
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50.  व्मजिगत 
घटना दताा-
जन्भ दताा 

 लनवेदन ऩत्र 
 फारकको फाफ/ुcfभाको नागरयकता 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
 अस्ऩतारभा जन्भ बएको बए अस्ऩतारको जन्भ 

प्रभाजणत कागजको प्रलतलरवऩ 

„„ „„ ५०।- 

51.  भतृ्म ुदताा  लनवेदन ऩत्र 
 भतृकको नागरयकता य सूचना ददन cfउनेको 

नागरयकता 
 भतृकको वा सूचना ददनेको नागरयकता नबए 

स्थानीम सजालभन ऩत्र  

„„ „„ ५०।- 

52.  फसाइ-सयाइ 
जाने/cfpg] 
दताा 

 लनवेदन ऩत्र य जाने cfउने सफैको 
नागरयकता/जन्भदतााको प्रलतलरवऩ 

 फसाइ सयाइ गयी cfउनेको हकभा फसाइ सयाइ 
गयी ल्माएको प्रभाणऩत्र य जनु ठाउॉभा cfpg] हो 
सो ठाउॉको रारऩूजाा 

 वसाइ सयाइ गयी जानेको हकभा ऩरयवायको 
वववयण य जहाॉ जाने हो त्माॉहाको रारऩूजाा  

 रारऩूजाा नबएभा स्थानीम सजालभन भचुलु्का  

„„ „„ ५०।- 

53.  सम्फन्ध 
ववच्छेद दताा 

 लनवेदन ऩत्र  
 अदारतफाट सम्फन्ध ववच्छेद गयेको पैसराको 

प्रलतलरवऩ 
 ऩलतऩत्नीको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 ऩलतको स्थामी ठेगाना सम्फजन्धत वडाको हनुऩुने  

„„ „„ ५०।- 

54.  वववाह दताा  लनवेदन ऩत्र  
 दरुाहा य दरुहीको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 दरुहीको नागरयकता नबए लनजको फाफ ुवा दाज ु

„„ „„ ५०।- 
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बाइको नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 
55.  छात्रफजृि 

लसपारयस 
 लनवेदन ऩत्र  
 नागरयकता य शैजऺक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

56.  ववऩन्न ववद्याथी 
छात्रवजृि 
लसपारयस 

 लनवेदन ऩत्र  
 नागरयकता य शैजऺक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 

 

„„ „„ लनशलु्क 

57.  अऩाङ्ग 
लसपारयस 

 लनवेदन य नागरयकता/जन्भदतााको प्रलतलरवऩ 
 कुन प्रकायको शायीरयक अऩाङ्गता हो सो सम्फन्धी 

भेलडकर सऩुरयटेन्डेन्टको लसपारयस 
 व्मजि स्वमॊ उऩजस्थत हनुऩुने य उऩजस्थत हनु 

नसके वडाको कभाचायीको योहवयको सजालभन 
भचुलु्का 

„„ „„ लनशलु्क 

58.  अस्थाइ 
फसोफास 
लसपारयस 

 लनवेदन ऩत्र य नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
य फसोफास गने घय नम्फय, टोर, भागा वा फाटोको 
नाभ 

 फहारभा फसेको बए घयधनीको सनाखत भचुलु्का 
 कभाचायीको हकभा हार कामायत कामाारमको ऩत्र 
 

„„ „„ ५०।- 

59.  स्थामी 
फसोफास 
लसपारयस 

 लनवेदन ऩत्र य नागरयकताको प्रलतलरवऩ 
 रारऩूजााको प्रलतलरवऩ 
 चार ुcf=व.सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय वा 

एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

60.  फसाई-सयाई 
भइ 

 लनवेदन ऩत्र य नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ „„ „„ ५०।- 
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जाने/आउने 
दताा 

फसाई सयाई गरय जानेको हकभा ऩारयवायको 
लफतयण सवहत सम्फजन्धत वडा कामाारमको 
फसाईसयाईको कागजात। 

 जहाॉ जानेहो त्मस ठाउॉको रारऩजुाा य जनु ठाउॉभा 
आगनेको ऩलन ऩेश गनुाऩने। 

 फसाई सयाई गयी आउनेको हकभा फसाई सयाई 
गयी ल्माको प्रभाणऩत्र। 

 जान-ेआउने सफै व्मजिको नागयाकता/जन्भदतााको 
प्रलतलरवऩ 

 चार ुआ.व।सम्भ घय जग्गा य भारऩोत कय वा 
एककृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद। 

61.  सम्फन्धलफच्छेद 
दताा 

 लनफेदन ऩत्र  
 अदारतफाट सम्फन्ध ववच्छेद बएको पैसराको 

प्रभाजणत प्रलतलरवऩ 
 ऩलतऩजत्नको नागरयकताको प्रलतलरवऩ १/१ प्रलत 
 केटाको स्थामी ठेगाना सम्फजन्धत वडाको हनु ु

ऩने। 

„„ „„ ५०।- 

62.  लफफाह दताा  लनवेदन ऩत्र 
 दरुाहा-दरुाहीको नागरयकताको प्रभाणऩत्रको 

प्रलतलरवऩ 
 दरुहीको नागरयकता नबएभा फाफ ुवा दाजबुाईको 

नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
 चार ुआ.व।सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय 

वा एकीकृत सम्ऩजि कय लतयेको यलसद 

„„ „„ ५०।- 

63.  नमाॊ 
व्मवसामदताा 

 लनवेदन ऩत्र  
 नागरयक प्रभाजणऩत्रको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ  
 ववदेशीको हकभा याहदानीको प्रभाजणत प्रलतलरवऩ वा 

„„ „„ २०००।- 
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सम्फजन्धत दतुावासको लनजको ऩारयचम खलु्ने 
लसपारयस 

 २ प्रलत पोटो 
 घय फहार सम्झौता  
 आफ्नै घय टहया बए चा.र ुआ.व सम्भको 

भारऩोत य घयजग्गा कय लतयेको  
 स्थालनम तहको नाभभा दताा नगारय प्मान वा अन्म 

लनकामभा दताा गरय व्मवसाम दताा गयेको हकभा 
प्मान दताा वा अन्म लनकामफाट जारय गायेको 
व्मवसाम प्रभाणऩत्रको प्रभाजणन प्रलतलरवऩ 

64.  उल्रेजखत 
फाहेक अन्म 
स्थालनम 
आवश्मकता 
अनसुायका 
लसपारयस वा 
प्रभाजणतहरु 

 नागरयक प्रभाजणतऩत्रको प्रलतलरवऩ य लनफेदन 
 लफषम सगॉ सम्फजन्धत प्रभाण कागजात 
 चार ुआ.व. सम्भको भारऩोत य घय जग्गा कय 

वा एवककृत सम्ऩलत कय लतयेको यलसद वा कय 
लनधाायण स्वीकृत बएको कागजात। 

„„ „„ ५०।- 

65.  घय फहार 
कय वावषाक 
(कम्ऩनी, सॊघ 
सॊस्था बाडाभा 
बए) 

 लनवेदन 
 नागरयक प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ 
 घयफहार वाराको नाभावारी 

 
 

„„ „„ ५००।- 

66.  होटर 
व्मवसाम कय, 
aflif{s 

कामाारमभा सम्ऩका  याख्न े राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 
लरने 

वडाध्मऺ/वडा सदस्म/वडा 
सजचव 

सभम सोवह ददन् 

२०००।- 

67.  होटर य गेि 
हाउस कय, 

„„ „„ „„ १०००।- 



 

17 
 

भालसक 
68.  लरर उद्योग 

कय, भालसक 
„„ „„ „„ ३००।- 

69.  हाडावेमय ऩसर  
ठूरोको कय, 
भालसक 

„„ „„ „„ ५००।- 

70.  हाडावेमय ऩसर  
सानोको कय, 
भालसक 

„„ „„ „„ २५०।- 

71.  भोटय साइकर 
वका सऩ कय, 
भालसक 

„„ „„ „„ १०००।- 

72.  भददया लफिी 
कय, भालसक 

„„ „„ „„ ५०००।- 

73.  साना खदु्रा 
ऩसर कय, 
भालसक 

„„ „„ „„ १००।- 

74.  कऩडा ऩसर 
कय, भालसक 

„„ „„ „„ ५००।- 

75.  साख ुकाठ 
लनकासी कय, 
ऩटक 

„„ „„ „„ २०००।- 

76.  कु काठ 
लनकासी कय, 
ऩटक 

„„ „„ „„ १५००।- 

77.  इरेजक्िलसमन 
ऩसर कय, 

„„ „„ „„ १०००।- 
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भालसक 
78.  पलनाचय 

सप्राइ, 
भालसक 

„„ „„ „„ भूल्मको १ 
प्रलतशत 

79.  ढुॊगा, 
लगटीरगामत 
ढुवानी गने 
प्रलत िमाक्टय 
कय, भालसक 

„„ „„ „„ ४०००।- 

80.  ढुॊगा, 
लगटीरगामत 
ढुवानी गने 
प्रलत ठूरो 
गाडी कय, 
भालसक 

„„ „„ „„ ५०००।- 

81.  खमय जडीफटुी 
लनकासी कय 
(८ टनको)  

„„ „„ „„ १००००।- 

82.  सल्राको 
खोटो लनकासी 
कय प्रलत वटन 

 
कामाारमभा सम्ऩका  याख्न े

राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 
लरने 

वडाध्मऺ/वडा सदस्म/वडा       
सजचव 

सभम- सोवह ददन 

१०००।- 

83.  परपूर 
लनकासी 
अनभुती प्रलत 
के.जी 

„„ „„ „„ १।- 

84.  चf}ऩामा 
लनकासी कय 

„„ „„ „„ १००।–/ 

५०।-/ 
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बैंसी, गोरू य 
फाख्रा प्रलत 
गोटा 

१०।- 

85.  ठूरा गाडी 
ग्मायेज कय 
प्रलत भवहना 

„„ „„ „„ १५००।- 

86.  वार ऩेजन्टङ 
कय प्रलत 
स्क्वाएय पुट 

„„ „„ „„ १००।- 

87.  होलडाङ फोडा 
प्रलत स्क्वाएय 
पुट 

„„ „„ „„ ५०।- 

88.  अन्म भचुलु्का   लनवेदन 
 नागरयकता 

 

„„ „„ ५०।- 

89.  ऩेिोर ऩम्ऩ 
सञ्चारन 
भालसक 

 लनवेदन 
 नागरयकता 
 व्मवसाम ऩत्रको प्रभाणऩत्र 
 कय लतयेको प्रभाणऩत्र 
 जस्वकृलतऩत्र 

 

राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 
लरने 

„„ १०००।– 
 

90.  Eo" ^fj/ 
k|a]z z'Ns 
गाउॉkflnsf 
:yflgo/ 

cGo g]kfnL 
य 
lab]zL 

 
कामाारमभा सम्ऩका  याख्न े

राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 
लरने 

वडाध्मऺ/वडा सदस्म/वडा       
सजचव 

सभम सोवह ददन् 

50. 
100. 
200. 
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91.  ;fO{snhf]g  
k|a]z z'Ns 
:yflgo/ 

गाउॉkflnsf, 
cGo g]kfnL 
य 
lab]zL 
 

 
कामाारमभा सम्ऩका  याख्न े

राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 
लरने 

वडाध्मऺ/वडा सदस्म/वडा       
सजचव 

सभम सोवह ददन् 

50. 
100. 
500. 

92.  -ofkm\l^~ 
k|of]u z'Ns 
:yflgo/ 

गाउॉkflnsf, 
cGo g]kfnL 
य 
lab]zL 

 
कामाारमभा सम्ऩका  याख्न े

 
राग्ने दस्तयु लतरय यलसद 

लरने 

वडाध्मऺ/वडा सदस्म/वडा       
सजचव 

सभम सोवह ददन् 

100. 
200. 
500. 

 

 


