
मादी गाउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गण्डकी प्रदशे , कास्की  

गण्डकी प्रदशे, नपेाि  

वडा कार्ायिर्को नागरिक वडापत्र आ.व. २०७५/०७६  
सेवाग्राहीिे ध्र्ान ददनु पन ेकुिाहरु  

 लनवेदन ददिंदा आवश्र्क सबै व्यहोिा खुिेको हुनुपने छ। 

 प्रमाणका िालग पेश गने कागजातको सक्किै चालहनेमा बाहके अन्र्मा फोटोकपी पेश गनुयपने।कार्ायिर्िे आवश्र्क ठानेमा 

रुजुको िालग सक्कि समेत उपिब्ध गिाउनु पनेछ। 

 गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्/वडा कार्ायिर्बाट कुनैपलन सेवा सुलवधा प्राप्त गनय सेवाग्राहीिे गाउँ कार्यपालिकाको 

कार्ायिर्/वडा कार्ायिर्मा बुझाउन बाँकी दस्तुि बुझाएको प्रमाणको प्रलतलिलप समेत सिंिग्न गनुय पनेछ। 

 कार्ायिर्मा उजुिी दताय भई तािेखमा वा गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्/वडा कार्ायिर्बाट लनणयर् हुनुपने गिी तोक 

आदेश भएका लनवेदन उजुिी दताय भएको लमलतिे १५ ददनलभत्र कािवाही नभए वा सिोकािवािा कािवाहीका िागी 

सम्पकयमा नआएमा त्र्स्तो लनवेदन स्वत: लनस्कृर् हुनेछ। 

 र्स गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्/वडा कार्ायिर्सँग सम्बलन्धत कुनै लबषर्मा थप जानकािी आवश्र्क भएमा गाउँ 

कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा सम्पकय गनय वा व्यलि स्वर्म् उपलस्थत भई जानकािी लिन सदकनेछ। 
क्र. 

सिं. 
सवेा/ सलुवधाको 

प्रकाि 
सवेाग्राहीि े पर्ायउन ुपन ेप्रदक्रर्ा ि प्रमाण सवेा लिन 

िाग्न ेशुल्क/ 

दस्तुि 

सवेा लिन िाग्न े

समर् 
सवेा प्रदान गन े

शाखा/ 

अलधकािी 

सम्पकय  कोठा निं. गनुासो सनु्न े

अलधकािी 

१. जन्म दताय 

१) लनवेदन पत्र 
२) लशश/ुबािकको बाबुआमाको 

नागरिकता  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद  
४) अस्पतािमा जन्म भएको हकमा 

सम्बलन्धत अस्पताििे जन्म प्रमालणत 

गिेको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप  
५) लशशुको बाबु आमाको लववाह दताय 

प्रमाण पत्र  

३५ ददन 

लभत्र 

लन:शुल्क 

त्र्सपलछ 
रु ५० 

तुरुन्तै 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 



२. मृत्र् ुदताय 

१) लनवेदन पत्र 
२) मृतकको नागरिकता ि सूचना ददन 

आउनेको नागरिकताको प्रलतलिलप  
३) मृतकसिंग सम्बन्ध जोड्ने प्रमाण पत्र  
४) अलववालहत मृतकको हकमा स्थानीर् 

सजयलमन मुचुल्का 
५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा 

स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का पत्र  
६) सुचकको नागरिकता नभएको हकमा 

समेत स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का पत्र 

३५ ददन 

लभत्र 

लन:शुल्क 

त्र्सपलछ 
रु ५० 

तुरुन्तै 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

३. 
बसाई सिाई 

दताय 

१) लनवेदन पत्रिनागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  
२) बसाई सिाई गिेि जानेको हकमा 

परिवािको लवविण सलहतको वडा 

कार्ायिर्को बसाई सिाईको कागजात  
३) जहा ँजाने हो त्र्स ठाउको िािपुजाय  
४) बसाई सिाई गिेि आउनेको हकमा  

बसाई सिाई गिेि ल्र्ाएको प्रमाणपत्र  
५) आउन ेजाने सबै व्यलिको 

नागरिकता/ जन्मदतायको प्रमाण पत्र  

६) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद  
 

३५ ददन 

लभत्र 

लन:शुल्क 

त्र्सपलछ 
रु ५० 

तुरुन्तै 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

४. 
सम्बन्ध लवच्छेद 

दताय 

१) लनवेदन पत्र 
२) अदाितको सम्बन्ध लवच्छेद भएको 

फैसिाको प्रमालणत प्रलतलिलप  
३) पलत पलिको नागरिकताको प्रलतलिलप  
४) पलतको स्थार्ी ठेगाना सम्बलन्धत 

वडामा हुन ुपने  

३५ ददन 

लभत्र 

लन:शुल्क 

त्र्सपलछ 
रु ५० 

७ ददनलभत्र 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

५. लववाह दताय 

१) लनवेदन पत्र 
२) वि वधुको नागरिकताको प्रलतलिलप 
३) बधुको नागरिकता नभएमा बाबु 

आमा वा दाजु भाईको नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  

३५ ददन 

लभत्र 

लन:शुल्क 

त्र्सपलछ 
रु ५० 

तुरुन्तै 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 



४) जन्मदताय वा उमेि खुिेको प्रमाण 

पत्र 
५) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद  

६. 
लचठ्ठी पत्र 

लनवेदन दताय 

लनवेदन, उजुिी लचठ्ठी पत्रमा कार्ायिर् 

प्रमुख वा अलधकाि प्राप्त अलधकािीबाट 

तोक आदेश भएपछी  
 

लन:शुल्क 
 

तुरुन्तै 

 
वडा कार्ायिर् 

दताय/चिानी 

शाखा 

वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

७. 

 
लचठ्ठी पत्र 

चिानी 

गाउँपालिकामा बुझाउनु पने कि,दस्तुि, 

शुल्क बुझाएपछी अलधकाि प्राप्त 

अलधकािीिे दस्तखत गिेपलछ  
लन:शुल्क तुरुन्तै 

 
वडा कार्ायिर् 

दताय/चिानी 

शाखा 

वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

८. 
घटना दताय 

शिंशोधन 

१) लनवेदन पत्र  
२) घटना दताय सालवक प्रमाणपत्रको सक्कि ै

प्रलत 
३) सच्र्ाउन पनायको औलचत्र् पुलि हुने 

कागज 
४) घटना दताय गिेको ६ मलहना लभत्र 

सच्र्ाउन लमल्न ेि सो भन्दा बढीको 

नलमल्न े 

रु २०० ७ ददन  

स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 

(प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृतको 

आदेशानुसाि) 

वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

९. 
अपाङ्ग 

लसफारिस 

१) लनवेदन पत्र  
२) लनवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिप 
३) कुन प्रकािको अपाङ्गता हो सो 

सम्बलन्धत लचदकत्सकको लसफारिस 
४) व्यलि स्वर्म ् उपलस्थत हुनुपन े वा 

सम्बलन्धत कमयचािीको प्रलतवेदन 
 

लनिःशुल्क 
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 
वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१०. 
नागरिकता 

लसफारिस 

 

१) दवुै कान देलखन ेहािसािै लखलचएको 
पासपोटय साईजको फोटो सलहत कािो 

मलसिे लवविण भिेको अनुसूची फािाम  
२) सम्बलन्धत वडाका वडाध्र्क्षको 

लसफारिस  

रु.१०० तुरुन्तै वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 



३) जन्मलमलत खुिेको कागजको 

प्रलतलिलपहरु (जन्मदतायको प्रमाणपत्र, 

शैलक्षक प्रमण पत्रको प्रलतलिलप) 
४) बसाई सिाई गिेि आएको भए बसाइ 

सिाई प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 
५) लववालहत मलहिाको हकमा लववाह 

दतायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

६) अलभभावक वा माता,लपताको 

नागरिकताको प्रलतलिलप 
७) लववालहत मलहिाको हकमा पलतको 

नागरिकताको प्रलतलिलप ि 

माईलततफय को लपता वा भए सम्म 

नलजकको नातेदािको नागरिकताको 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 
८) आमाको नामबाट नागरिकता लिन ेभए 

आमाको नागरिकताको प्रलतलिलप  

११. 
नागरिकता 

प्रलतलिलप 

लसफारिस 

१) दवुै कान देलखन ेहािसािै लखलचएको 
पासपोटय साईजको फोटो सलहत कािो 

मलसिे लवविण भिेको अनुसूची फािाम  
२) सम्बलन्धत वडाका वडाध्र्क्षको 

लसफारिस 

३) पलहिे लिएको नागरिकताको प्रलतलिलप 

वा नागरिकता प्रमाणपत्र निं. खुल्न े

प्रमाण  
४) जन्मलमलत खुिेको कागजको 

प्रलतलिलपहरु (जन्मदतायको प्रमाणपत्र, 

शैलक्षक प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप) 
 

रु.२०० तुरुन्तै वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१२. 
अिंलगकृत 

नागरिकता 

लसफारिस 

१) लनवेदन पत्र अनुसूची ७ फािम  
२) अिंलगकृत नागरिकता प्राप्त गनुय पनायको 

स्पि आधाि  

३) सालवक मुिुकको नागरिकता परित्र्ाग 
गिेको वा परित्र्ाग गने कािवाही 

चिाएको पुिी हुने कागजातहरु 

रु.५०० सात ददन लभत्र वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 



४) नेपािमा पन्र बषयदेलख कुन ैव्यवसार् 

वा काम गरि बसेको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 
५) वैवालहक अिंलगकृत नागरिकताको िालग 

लववाह दतायको प्रलतलिलप ि सम्बलन्धत 

देशको आलधकारिक प्रमाण पत्र  
६) नेपािी भाषा बोल्न ि िेख्न जाने्न 

प्रमाण कागजातहरु 
७) पासपोटय साईजको फोटो ३ प्रलत 

८) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
९) सजयलमन मुचुल्का 

१३. 
जीलवत िहेको 

लसफारिस 

१) लनवेदन पत्र  
२) लनवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
४) पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत  
५) व्यलि स्वर्िं उपलस्थत हुन ुपन े 

रु २०० तुरुन्तै वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१४. 

दवुै नाम गिेको 

व्यलि एकै हो 

भन्न े

लसफारिस/फिक 

जन्म लमलत 

सिंशोधन 

लसफारिस 

१) लनवेदन पत्र  
२) लनवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 
३) नाम फिक पिेको पुिी हुन ेप्रमालणत 

कागजातहरु 

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
५) सम्बलन्धत व्यलि वा हकवािा 

उपलस्थत भई सनाखत गनुय पन े 
६) आवश्र्कता अनुसाि स्थानीर् प्रहिी 

सजयलमन 

रु २०० सात ददनलभत्र वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 



१५. 
जग्गा मुल्र्ािंकन 

लसफारिस/प्रमाण

ल त 

१) लनवेदन पत्र  

२) लनवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिलप 

३) जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप 
४) जग्गाको चिनचल्तीको मूल्र् प्रके्षपण  
५) जग्गाको प्रमालणत नापी नक्सा  

६) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 

प्रलत हजाि 

रू. १ 
रित पुगेकोमा  

तुरुन्तै 
िाजश्व ईकाई कोठा निं. ३ 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१६. 
नाबािक परिचर् 

पत्र लसफारिस 

१) बाबु आमाको नागरिकताको प्रमिंपत्रको 

प्रलतलिलप ि लनवेदन पत्र  

२) जन्म दतायको प्रमाणपत्र  

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
४) नाबािक खुल्न े थप कुन ै प्रमाण 

कागजात भए सो समेत पेश गन े 
५) नाबािक अलनवार्य उपलस्थत हुन ुपन े 
६) दवुै कान देलखन ेहािसािै लखलचएको 

पासपोटय साईजको फोटो 

रू. २०० तुरुन्तै वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

१७. 
अन्तरिक बसाई 

सिाई लसफारिस 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप  

२) बसाई सिाई गिेि जानेको हकमा 

परिवािको लवविण सलहतको वडा 

कार्ायिर्को बसाई सिाईको कागजात  

३) जहा ँजाने हो त्र्स ठाउको िािपुजाय  

४) बसाई सिाई गिेि आउनेको हकमा  

बसाई सिाई गिेि ल्र्ाएको प्रमाणपत्र  

५) आउन ेजाने सबै व्यलिको 

नागरिकता/ जन्मदतायको प्रमाण पत्र  

६) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद  

रु. २०० तुरुन्तै 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 



 

१८. 
सिक्षक 

लसफारिस 

(व्यलिगत) 

१) लनवेदन पत्र  
२) लनवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद वा कि लनधायिण स्वीकृत 

भएको कागजात   
४) आवश्र्कता अनुसाि स्थिगत सजयलमन 

मुचुल्का  
५) स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का  

लन:शुल्क  
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  
कोठा निं. ०१  गा.पा.अध्र्क्ष 

१९. 
सिक्षक 

लसफारिस 

(सिंस्थागत) 

१) लनवेदन पत्र  
२) सिंस्था नवीकिण सलहतको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 

३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद वा कि लनधायिण स्वीकृत 

भएको कागजात   
४) आवश्र्कता अनुसाि स्थिगत सजयलमन 

मुचुल्का  
५) स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का 
१)  घि भाडा भए सम्झौता पत्रको 

प्रलतलिलप ि घि बहाि कि लतिेको 

िलसद   

लन:शुल्क 
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 
कोठा निं. ०१ गा.पा.अध्र्क्ष 

२०. 
जीलवत सिंगको 

नाता प्रमालणत 

१) लनवेदन पत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) नाता खुल्न ेप्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 
३) पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत 
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद वा कि लनधायिण 

स्वीकृत भएको कागजात   
५) सजयलमन मुचुल्का गिेि बुझ्न ुपने भए 

साँची बस्ने सात जनाको 

नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 

नेपािी रु 

२०० 
अिंग्रेजी रु 

४०० 

रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै  
वडाध्र्क्ष  

सबै वडा 

कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  



२१. 
मृतकसिंगको 

नाता प्रमालणत 

१) लनवेदन पत्र ि नाता खुल्न े

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) हकवािाको नागरिकताको प्रमाण 

पत्रको प्रलतलिलप 
३) मृत्र् ुदताय प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
४) मृतकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप 
५) हकवािा नाबािक भए जन्म दतायको 

प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप 
६) बसाई सिाई आएको हकमा बसाई 

सिाईको प्रलतलिलप 
७) हकवािाको पासपोटय साईजको फोटो 

४ प्रलत 
८) स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का  
९) आवश्र्कता अनसुाि स्थानीर् प्रहिी 

सजयलमन मुचुल्का  

नेपािी रु. 

२००अिंग्रेजी 

रु. ४०० 
 

रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै  
वडाध्र्क्ष  

सबै वडा 

कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

२२. 
घि बाटो 

प्रमालणत 

१) लनवेदन(बाटोको नाम,टोिसमेत 

खुिाउन)े पत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप 

(घि समेत भए नक्सापास 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी) 
३) जग्गा िहेको के्षत्रको प्रमालणत सक्किी 

नापी नक्सा 
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
५) लिन ेददने दवुै व्यलिको 

नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमालणत 

प्रलतलिलप सलहत उपलस्थत हुनुपने वा 

लनजिे ददएको अलधकृत वािेसको 

प्रमालणत प्रमाणपत्र  
६) स्थिगत लनिीक्षण प्रलतवेदन  

मोटि बाटो 

रु ३०० 
अन्र् रु 

२०० 

तुरुन्तै  वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर्  
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  



२३. 
चाि दकल्िा 

प्रमालणत 

१) लनवेदनपत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप  
३) जग्गा िहेको के्षत्रको प्रमालणत सक्किी 

नापी नक्सा 
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
५) लनवेदक स्वर्म वा लनजिे अन्र् 

व्यलि तोकेको हकमा लनजिे ददएको 

अलधकृत वािेसनामा प्रमालणत 

प्रलतलिलप 

रु २०० 
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै  
वडा सलचव वडा कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

२४. 
जन्म लमलत 

प्रमालणत 

१) लनवेदनपत्र ि लनवेदकको 

नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) नाबािकको हकमा जन्म दतायको 

प्रमालणत प्रलतलिलप 
३) बसाई सिेि आएको भए सो को 

प्रमाणपत्र  

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 

 
 
 
 
रु २०० 

 

रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै  
वडाध्र्क्ष  वडा कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

२५. लववाह प्रमालणत 

१) वि वधुको नागरिकताको प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 
२) लनवेदन सलहतको तोदकएको 

कागजातहरु 
३) वि वधु दवुै उपलस्थत भई सनाखत 

गनुयपन े 
४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
५) सम्बत २०३८ साि पलछको हकमा 

लववाह दताय प्रमाण पत्र  
६)  

रु २०० 
 

रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 
वडाध्र्क्ष  वडा कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  



२६. 
हकवािा/हकदाि 

प्रमालणत 

१) लनवेदनपत्र ि लनवेदकको 

नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) नाता प्रमालणत प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 
३) हकदाि प्रमालणतका िालग स्थिगत 

सजयलमन कागज 
४) हकदाि प्रमालणत गने थप प्रमाण  
५) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
६) आवश्र्कता अनसुाि सजयलमन मुचुल्का   

 
रु २०० 

 
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 
वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

२७. 
अलववालहत 

प्रमालणत 

१) लनवेदनपत्र ि लनवेदकको 

नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) सिंिक्षक वा अलभभावकिे कार्ायिर्को 

िोहबिमा गिेको सनाखत पत्र  
३) स्थानीर् सजयलमन मुचुल्का कागज 

४) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 
५) लबदेशमा िहेकाको हकमा लवदेशलस्थत 

नेपािी लनर्ोगको लसफारिस पत्र  

नेपािी रु 

५०० 
अिंग्रेजी रु 

७०० 

 
रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 
वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर्  

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत  

२८. 
जग्गाधनी पुजाय 

हिाएको 

लसफारिस 

१) लनवेदनपत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप 
३) चािु आ.व. सम्मको मािपोत/घि 

जग्गा कि/एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद 

रु २०० 
 

रित पुगेकोमा 

तुरुन्तै 
वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 

 
प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

२९. 
एकीकृत सम्पलि 

कि/ घि जग्गा 

कि 

१) लनवेदनपत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रलतलिलप 
३) घि जग्गा खरिद गिेको भए 

मािपोतबाट िलजस्रेसन पारित 

लिलखतको प्रलतलिलप 
४) भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण पत्र ि 

नक्साको प्रलतलिलप 

गाउँसभाको 

लनणयर्ानुसाि 
तुरुन्तै वडा सलचव वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 



५) स्थानीर् तह घोषणा हुनुपुवय लनमायण 

भएको भवनका हकमा नापी नक्सा 

वा स्थािगत प्रालवलधक प्रलतवेदन  
६) मािपोत लतिेको िलसद  
७) र्स अलघ आन्तरिक िाजस्व 

कार्ायिर्मा कि लतिेको भए सो को 

प्रमालणत प्रलतलिलप 

३०. 
मािपोत/भुलम 

कि 

१) लनवेदनपत्र ि नागरिकताको 

प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
२) प्रथम बषयका िालग जग्गाधनी प्रमाण 

पुजायको प्रलतलिलप, नलवकिणको िालग 

अलघल्िो आ.व.मा मािपोत लतिेको 

िलसद  
३) घि जग्गा एकीकृत सम्पलि कि 

लतिेको िलसद  

गाउँसभाको 
लनणयर्ानुसाि 

तुरुन्तै वडा सलचव वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

३१. 
सामालजक सुिक्षा 

परिचर् पत्र 

१) िलक्षत समुहको सम्बलन्धत व्यलिको  

लनवेदनपत्र  
२)  नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप 
३) पासपोटय साईजको फोटो २ प्रलत  
४) एकि मलहिाको हकमा एकि भएको 

प्रमाणको प्रलतलिलप 
५) बसाई सिाई आएको भए बसाई 

सिाईको प्रमाणको प्रलतलिलप 

लन:शुल्क सात ददनलभत्र 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

३२. 
घटना दतायको 

प्रमाण पत्रको 

प्रलतलिलप 

१) लनवेदनपत्र 
२) घटना दतायको प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप रु५० तुरुन्तै 

स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् वडाध्र्क्ष 

३३. 
घटना दतायको 

लवविण 

सच्र्ाउने 

१) सिोकािवािाको लनवेदनपत्र 
२) घटना दतायको सालवक प्रमाण पत्रको 

सक्किै प्रलत 
३) सच्र्ाउन पनायको प्रमाण कागज  
४) घटना दतायको ६ मलहनालभत्र मात्रै  

सच्र्ाउन लमल्न े 

रु २०० सात ददनलभत्र 
स्थानीर् 

पलन्जकालधकािी 
वडा कार्ायिर् 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 

३४. नाता प्रमालणत 

१) लनवेदनपत्र 
नेपािी रु 

२०० 
सात ददनलभत्र वडाध्र्क्ष वडा कार्ायिर् 

प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृत 



२) सम्बलन्धत व्यलिहरुको नागरिकता/ 

जन्मदताय/लववाह दताय सम्बलन्ध 

प्रमालणत कागजात  
३) नाता खुल्न ेअन्र् प्रमालणत कागजात 
४) पासपोटय साइजको फोटो २ प्रलत 

अिंग्रेजी रु 

४०० 

 


