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जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, ससन्धलुीको  

नागरिक वडापत्र 
 

सस. 
नं. सेवा सवुवधाको ववविण आवश्र्क पने कागिात/प्रमाणहरु 

सेवा प्राप्त गना लाग्ने जिम्मेवाि 
कमाचािी, 

शाखा/इकाई 

गनुासो सनु्न े
असधकािी कैविर्त 

समर् शलु्क 

१. नागरिकता 
      

१.१ क) वंशिको 
आधािमा नेपाली 
नागरिकताको 
प्रमाणपत्र 

 तोवकएको ढााँचाको सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत 
भइ आएको ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम (अनसूुची -१) । 

 आमा ि बाब ु वा आफ्नो बंशि तिा का तीन पसु्ता सभत्रको 
नातेदािसाँगको नाता प्रमाजणत पत्र ि नागरिकता प्रमाणपत्र । 

 बाब ुवा बंशिको नागरिकता प्राप्त हििुबवुा/दाि/ुसहोदि काकाहरुको 
ना.प्र.प. ।  

 आमा वा दददीको ना.प्र.प.बाट ना.प्र.प.सलने भए बाबकुो ना.प्र. वा 
बाब ुनेपाली हनु भने्न कागि प्रमाण । 

 िन्मदताा प्रमाणपत्र । 

 शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र ।  

 सनाखतको लासग एकाघिका वा नाता खलेुको असभभावक । 

 आमाले सनाखत गने अवस्थामा पसतको नाम कार्म छैन भने 
वववाहदताा वा वववाह प्रमाजणत ि पसतको नागरिकता ।  

 पेश गनुा पने सबै कागिातहरुको छार्ााँप्रसतका सक्कलै कागिातहरु 
साथै सलइ आउाँन े।  

 बंशि खलु्ने प्रमाण पेश गना नसक्ने वा सनाखत गने व्र्जि  उपल्ध 
हनु नसकेमा अनसूुची -३ को ढााँचामा स्थानीर् बाससन्दाहरुले स्थानीर् 
तहका प्रसतसनधीको िोहविमा गरिददएको स्थलगत सिासमन मचुलु्का 
।  

 अनसूुची -४ को ढााँचामा सम्बजन्धत वडाका तीन िना नागरिकले 
कार्ाालर्मै गरिददएको सनाखत ।  

 िोटो -३ प्रसत (िोटोको आकाि प्रकाि २.५x३ से.मी.) िंग (िातो 
भइु नभएको) दवैु कान सवहत प्रष्ट रुपमा मखुाकृसत देजखएको, चश्मा 
नलगाएको, ढाकाटोपी बाहेक अन्र् टोपी नलगाएको (धासमाक 
सााँस्कृसतक बाहेक) । 

प्रमाण पगेुमा  
सोही  ददन 

रु. १०।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
106 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 पेश भएका 
प्रमाणका 
सम्बन्धमा 
थप 
बझु्नपुने 
भएमा प्रहिी 
सिासमन 
गरिने। 

 
ख) नागरिकता 
प्रमाणपत्र नसलाँदै 

 तोवकएको ढााँचाको सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत 
भइ आएको ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम (अनसूुची -१) । 

प्रमाण पगेुमा 
सोही  ददन 

रु. १०।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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वववाह भएकी 
नेपाली मवहलाको 
हकमा 

 वववाहदताा प्रमाणपत्र । 

 पसतको नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 माइतीपट्टीको बाब ुि आमा वा दाि/ुभाइको नागरिकता प्रमाणपत्र । 

 पसत, ससिुा, सास,ु देवि वा िेठािमुध्रे् कसैको सनाखत ।  

 सनाखतमा बस्नेको ना.प्र.प. नाता खलेुको कागि ।  

ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
106 

 
ग) बसाइ सिाइ 
गिेकाको हकमा 
नागरिकताको 
प्रमाणपत्र 

 तोवकएको ढााँचाको सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत 
भइ आएको ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम (अनसूुची -१) । 

 मासथ परिजशष्ट क मा उजल्लजखत कागिातहरु। 

 पारिवारिक ववविण सवहतको बसाइ सिाई दतााको प्रमाणपत्र ।  

 िग्गाधनी पिुाा/सबिलुी/टेसलिोन (Landline) आददको ग्राहक काडा, 
घि कि िससद ।  

 र्स अजघ नागरिकता सलए नसलएको सम्बन्धमा सम्बजन्धत जिल्लाको 
प्रमाजणत असभलेख पत्र ।  

 बसाई सिाई वा माइतीतिा को नागरिकता बावहि जिल्लाको भए सोको 
असभलेख पत्र ।   

प्रमाण पगेुमा 
सोही  ददन 

रु. १०।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
106 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
घ) वैवावहक 
अंसगकृत 
नागरिकताको 
हकमा  

 तोवकएको ढााँचाको सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत 
भइ आएको ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम (अनसूुची -७) । 

 पसतको नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 आिु िन्मेको मलुकुको नागरिकता त्र्ागेको वा त्र्ाग्ने कािवाही 
चलाएको सनस्सा/पत्र । 

 बाब/ुआमाको आधाि काडा ।  

 स्पष्ट मखुाकृती ि दवैु कान देजखने गिी (२.५x३ से.मी. साइिको) 
हालसालै जखचेको िोटो २ प्रसत । 

 वववाहदताा प्रमाणपत्र ।  

 पसत पत्नी ववचको नाता प्रमाजणत । 

 सभसा लाग्ने देशको मवहला भए मान्र् अवसधको सभसा। 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन। 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
106 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

१.२ क) नागरिकता 
प्रमाणपत्रको 
प्रसतसलपी  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत गरिएको अनसूुची -
१ बमोजिमको ससिारिस पत्र ।  

 झतु्रो वा पिुानो भएको िािी समसत खलेुको सक्कलै ना.प्र.प. वा सोको 
प्रसतसलपी ।  

 स्पष्ट मखुाकृती ि दवैु कान देजखने गिी (२.५x३ से.मी. साइिको) 
हालसालै जखचेको िोटो ३ प्रसत । 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन। 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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 वववावहत मवहलाको हकमा वववाह दताा प्रमाणपत्र ि पसतको नागरिकता 
तथा माईती तिा को वंशि खलु्ने असभभावकको नागरिकता। 

 वसाई सिी आएकाको हकमा वसाई सिाईको प्रमाणपत्र ि िग्गाधनी 
प्रमाण पूिाा ।  

 कमाचािी परिवािको हकमा सम्वजन्धत कार्ाालर्को ससिारिश पत्र ि 
कमाचािी परिचर् पत्रको छार्ााँप्रसत समेत । 

 आवश्र्क पिे िािी भएको जिल्लाको असभलेख माग गने । 

 ववदेशमा िन्मेकाको हकमा सो को प्रमाणपत्र । 

 थप बझु्नपुने भएमा स्थानीर् सनकार्को मचुलु्का वा प्रहिी सिासमन वा 
दवैु   । 

 बैवावहक अंसगकृत तथा िन्मससद्ध नेपाली नागरिक तथा अंसगकृत 
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपीका लासग र्ही दिा 
बमोजिमको प्रकृर्ा पूिा गनुापनेछ। 

 
ख) नागरिकतामा 
पसतको नामथि 
समावेश गने। 

 स्थानीर् सनकार्बाट िोटो समेत प्रमाजणत गरिएको सनधाारित ढााँचाको 
ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम ।  

 सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 वववाहदताा प्रमाणपत्र ।  

 पसतको नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 सनाखतको लासग पसत वा सनिको एकाघिको नातेदाि ि नाता खलु्ने 
कागिात ।  

 स्पष्ट मखुाकृती ि दवैु कान देजखने गिी (२.५x३ से.मी. साइिको) 
हालसालै जखचेको िोटो २ प्रसत । 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन। 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
ग) हालको 
पसतको नामथि 
कार्म गने । 

 स्थानीर्तहबाट िोटो समेत प्रमाजणत गरिएको सनधाारित ढााँचाको 
ससिारिस सवहतको आवेदन िािाम ।  

 सक्कलै नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 हालको पसतको नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 हालको पसत साँगको वववाहदताा प्रमाणपत्र ।  

 सम्बन्ध ववच्छेद/ मतृ्र् ु दताा प्रमाणपत्र सम्बन्ध ववच्छेद गिेको 
अदालतको िैसलाको प्रसतसलपी ।  

 सनाखतको लासग पसत वा सनिको एकाघिको नातेदाि ि नाता खलु्ने 
कागिात ।  

 स्पष्ट मखुाकृती ि दवैु कान देजखने गिी (२.५x३ से.मी. साइिको) 
हालसालै जखचेको िोटो २ प्रसत । 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन। 

रु. १०।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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 साववकको पसतबाट नागरिकता सलए/नसलएको, सनिको सम्पतीमा कुनै 
हकभोग भए/नभएको तथा हनेु नहनेु र्वकन गरिएको प्रहिी सिासमन 
मचुलु्का । (आवश्र्कता अनसुाि कार्ाालर्ले बझु्न सक्ने ) 

 माइतीतिा बाट बाब/ुआमा/दाि/ुभाई मध्रे् १ िनाबाट सम्बन्ध 
ववच्छेदको व्र्होिा सनाखत।  

 
घ) सम्बन्ध 
सबच्छेद भएकी 
मवहलाको पनु: 
माइती तिा को 
थि ठेगाना कार्म 
गनेको हकमा। 

 स्थानीर् तहको सम्बन्धी वडाबाट ससिारिस सवहतको िोटो समेत 
प्रमाजणत गिेको नागरिकताको अनसुचुी - २ बमोजिमको िािाम ।  

 सम्बन्धववच्छेद दताा प्रमाणपत्र ि अदालतको िैसलाको प्रसतसलपी ।  

 माइतीतिा को एकाघिको सनाखत गने व्र्जि ।  

 नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कलै प्रसत ।  

 माइती तिा  बाब/ुआमा/दाि/ुभाई मध्रे् १ िनाबाट व्र्होिा सनाखत 
। 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन। 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
ङ) कमाचािी 
परिवािको नाताले 
नागरिकता 
प्रमाणपत्र सलन ु
पिेमा। 

 जिल्लामा कार्ाित नेपाल सिकािको स्थार्ी कमाचािी, सिकािी, संस्थान 
वा सामदुावर्क ववद्यालर्मा कार्ाित स्थार्ी  कमाचािी तथा जशिक 
भएको प्रमाण। 

 स्थानीर् तहबाट प्रमाजणत तोवकएको अनसूुची १ बमोजिमको िािाम। 

 सम्बजन्धत कार्ाालर्को ससिारिश पत्र। 

 िोटो - ३ प्रसत। 

 वपता वा पसतको नागरिकता प्रमाणपत्र सवहत सनाखत। 

 िन्म समसत खलु्ने शैजिक प्रमाणपत्र, िन्मदताा वा नावालक 
परिचर्पत्र। 

 वववावहत मवहला भए वववाहदताा प्रमाणपत्र ि पसतको नागरिकताको 
प्रमाणपत्र। 

सोही ददन रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
106 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
च) ववदेशमा 
िन्मस्थान िाखी 
नागरिकता पाउाँ 
भने्नको हकमा। 

 स्थानीर् तहबाट ससिारिश भइआएको अनसूुची -१ बमोजिमको 
दिखास्त। 

 क्र.सं. १.१ को क मा उल्लेख भएका सम्पूणा प्रमाण। 

 बाब ुववदेशमा नोकिी गिेको भएकोमा सोको लालपट्टा आदद प्रमाण। 

 ववदेशमा िन्म भएको भने्न िन्मदताा (वथा काडा)। 

 नेपालजस्थत कुटनीसतक सनर्ोग अन्तगात कार्ाालर्/क्र्ाम्पबाट 
प्रमाजणत कागिात, प्रमाण।  

 िोटो - २ प्रसत। 

प्रमाण पगेुको 
भोसलपल्ट 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि, 
कोठा नं. 
106 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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छ) नाम, थि, 
उमेि ििक 
पिेकोमा ववविण 
संशोधन गने। 

 स्थानीर् तहबाट ससिारिश भइआएको अनसूुची -१ बमोजिमको 
दिखास्त। 

 नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल ि िोटोकपी। 

 शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रमा उमेि खलेुको ववविण। 

 शैजिक संस्थाको ससिारिशपत्र। 

 सम्बजन्धत वडाको ससिारिशपत्र। 

 पिीिा सनर्न्त्रण कार्ाालर्मा व्र्होिा सच्र्ाउन ससिारिश गनुापदाा 
एसइइ पिीिा को नसतिा प्रकाजशत भएको समसतले ६ मवहना सभत्र 
सनवेदन ददनपुने। 

प्रमाण पगेुको 
भोसलपल्ट 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
ि) नागरिकता 
परित्र्ाग 

 सक्कल नागरिकता प्रमाणपत्र। 

 सक्कल िाहदानी। 

 स्थानीर् तहबाट ससिारिश भइआएको अनसूुची -९ बमोजिमको 
िािाम। 

 सबदेशी मलुकुबाट प्राप्त गिेको नागरिकता प्रमाणपत्र तथा िाहदानी वा 
सो प्राप्त हनेु असग्रम िानकािी (No Objection Letter)। 

प्रमाण पगेुको 
भोसलपल्ट 

रु. १३।- को 
वटकट 

नागरिकता 
प्रसतसलपी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
105 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

१.३ िाविर् 
परिचर्पत्रको 
लासग ववविण 
संकलन 

 सक्कल नागरिकता सलई व्र्जि  स्वंर्म उपजस्थत हनुपुने ।  

 अन्र् जिल्लाबाट नागरिकता िािी भएको भए बसाइ सिाई दताा 
प्रमाणपत्र 

 अको जिल्लाबाट नागरिकता िािी भएको वववावहत मवहलाको हकमा 
वववाह दताा प्रमाणपत्र 

सोही ददन शलु्क नलाग्ने िाविर् 
परिचर्पत्र 
दताा स्टेशन 
कोठा नं 
१०३ 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

२ िाहदानी 
      

२.१ क) केन्रबाट रतु 
सेवा सलन 
िाहदानी सलाँदा 
जिल्लाबाट गनुापने 
ससिारिस कार्ा ।  

 सम्बजन्धत व्र्जि  स्वरं् उपजस्थत भई सनधाारित स्थानमा ल्र्ाप्चे ि 
सवहछाप गिेको तोवकएको २ प्रसत सनवेदन िािाम। 

 हालसालै जखचेको ३५X४५ MM  साइिको िोटो ४ प्रसत । 

 नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल प्रसत ि छार्ााँप्रसत । 

 नावालकको हकमा नाबालक परिचर्पत्र, नाता प्रमाजणत पत्र, संििक 
वा असभभावकको नागरिकता, तोवकए बमोजिमको सनवेदन िािाम। 

 बसाई सिी आएकाको हकमा नागरिकता िािी गने जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को प्रमाजणत असभलेख पत्र । 

 बसाइ सिाइको प्रमाण ि स्थार्ी बसोबास खलु्ने िग्गाधनी प्रमाणपिुाा। 

सोही ददन रतु सेवा 
मािा त िाहदानी 
सलाँदा िाहदानी 
ववभागमा नै रु. 
१०,०००/-
सतनुापने 

िाहदानी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
107 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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 कमाचािी वा कमाचािी परिवाि भए सम्बजन्धत कार्ाालर्को ससिारिश 
समेत। 

२.२ ख) र्सै कार्ाालर् 
मािा त साधािाण 
िाहदानी सलन।  

 सम्बजन्धत व्र्जि  उपजस्थत भई सनधाारित स्थानमा ल्र्ाप्चे ि सवहछाप 
गिेको तोवकएको िािाम २ प्रसत। 

 हालसासलै जखचेको ३५X४५ MM  साइिको िोटो ३ प्रसत । 

 नागरिकता प्रमाणपत्रको छार्ााँप्रसत । 

 नावालकको हकमा नाबालक परिचर्पत्र, नाता प्रमाजणतपत्र, संििक 
वा असभभावकको नागरिकता, तोवकए बमोजिमको सनवेदन िािाम। 

 सबवाह भइ आएको मवहलाको हकमा सबवाह दताा प्रमाण ि पसतको 
नागरिकता। 

 बसाई सिी आएकाको हकमा नागरिकता िािी गने जिल्ला प्रशासन 
कार्ाालर्को प्रमाजणत असभलेख पत्र । 

 बसाइ सिाइको प्रमाण ि स्थार्ी बसोबास खलु्ने िग्गाधनी प्रमाणपिुाा। 

 कमाचािी वा कमाचािी परिवाि भए सम्बजन्धत कार्ाालर्को ससिारिश 
समेत। 

िािाम पेश 
गिेको ४५ ददन 

रु. ५,०००/- 
५ बर्ा मनुीका 
नावालकको 
हकमा रु. 
२,५००/- 

िाहदानी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
107 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

२.३ िाहदानी हिाइ 
अको बनाउन ु
पिेमा 

 िाहदानी नम्बि ि िािी समसत खलेुको प्रमाण ।  

 २.२ ख) र्सै कार्ाालर् मािा त साधािाण िाहदानी सलन लाग्ने सम्पूणा 
कागिातहरु ।  

 ववदेशमा िाहदानी हिाएको हकमा ट्राभल डकुमेन्ट। 

िािाम पेश 
गिेको ४५ ददन 

 रु.१०,०००
।- िाहदानी 
ववभागबाट 
बनाउनपुिेमा 
रु.१५,०००।
- 

िाहदानी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
107 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

२.४ िाहदानी 
सभिेको,केिमेट वा 
च्र्ासतएको वा 
म्र्ाद सवकएको। 

 च्र्ासतएको, केिमेट भएको वा सभिेको सक्कलै िाहदानी। 

 च्र्ासतएको, केिमेट वा सभिेको कािण खलेुको ददवेदन। 

 २.१ ख) र्सै कार्ाालर् मािा त साधिण िाहदानी सलन लाग्ने सम्पूणा 
कागिातहरु। 

िािाम पेश 
गिेको ४५ ददन 

रु.१०,०००।
- िाहदानी 
ववभागबाट 
बनाउनपुिेमा 
रु.१५,०००।
- 

िाहदानी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
107 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

२.५ िाहदानी संशोधन 

 
िन्म समसत, नाम, थि, ठेगाना आददमा नागरिकता ि िाहदानीमा िनु 
ववर्र्मा ििक पना गएको छ, सो खलुाई सक्कल िाहदानी, नागरिकता 
प्रमाणपत्र ि पेशा संशोधनको हकमा संशोधन गनुापने पेशा उल्लेख 
भएको  प्रमाणको प्रमाजणत प्रसतसलवप सवहत सनवेदन स्वरं्ले सनवेदन 
ददने। 

िािाम पेश 
गिेको ४५ ददन 

रु.१०,०००।
- 

िाहदानी 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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कोठा नं. 
107 

३ संघसंस्था  

३.१ संघसंस्था दताा  संस्थाका सम्पूणा पदासधकािीहरुले जशि पछुािमा सवहछाप गिेको 
नेपाली कागिमा लेजखएको संस्थाको ३ प्रसत ववधान ।  

 संस्थाका सम्पूणा पदासधकािीहरुले सही गिेको संस्था दताा सनर्मावली, 
२०३४ को अनसूुची -१ बमोजिमको सनवेदन । 

 संस्था दताा गने सम्बन्धमा तदथा भेलाबाट भएको सनणार्को प्रसतसलवप 

 संस्थाका तदथा ससमसतमा िहेका सम्पूणा पदासधकािीहरुको नागरिकता 
प्रमाणपत्र ि ३/३ प्रसत िोटो । 

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहको ससिारिसपत्र ।  

 कार्ा ससमसतका पदासधकािीहरुको संस्थाको कार्ािेत्र तोवकएको 
स्थानमा स्थानीर् बसोबास िहेको प्रमाण ।  

 संस्थाका पदासधकािीहरुको चालचलन बझेुको प्रहिी प्रसतवेदन। 

 संस्थाको नाम ि उदे्धश्र्का सम्बन्धमा अन्र् सनकार्मा बझु्नपुने भएमा 
सो सनकार्को िार् प्रसतवक्रर्ा। 

 संस्थाका तदथा ससमसतका सम्पूणा पदासधकािीहरु सक्कल नागरिकता 
सवहत सनाखतका बखत उपजस्थत हनुपुने। 

आवश्र्क 
िााँचवझु सकेको 
भोली पल्ट 

रु. 
१,०००/- 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

 
संघ संस्था 
नववकिण 

 संस्थादताा प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ।  

 संस्था नववकिण बािे कार्ा ससमसतको सनणार् सवहत आसधकारिक 
पदासधकािीहरुले दस्तखत गिेको अनिुोध पत्र ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहको ससिारिस। 

 गत आ.ब.को कार्ाप्रगती ि आगामी आ.ब.को कार्ाक्रम ।  

 गत आ.ब.को लेखा पिीिण प्रसतवेदन ।  

 आन्तरिक िािश्व कार्ाालर्बाट कि चिु ा गिेको प्रमाणपत्र । 

 तोवकएको समर्मा नववकिण नगिेमा थप िरिवाना दस्तिु समेत 
लाग्नेछ।  

 समाि कल्र्ाण परिर्द् मा दताा भएको भए सोको प्रसतसलपी। 

प्रमाण पिुा भएमा 
सोही ददन 

रु. ५००/- 
  

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

 
संस्थाको ववधान 
संशोधन 

 रितपूवाकको सनवेदन। 

 तीन महले ववधान ३ प्रसत। 

 नववकिण भएको संस्थाको प्रमाणपत्र ि सोको प्रसतसलपी। 

प्रमाण पिुा भएमा 
सोही ददन 

सनशलु्क स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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 ववधान संशोधन गने प्रस्ताव कूल सदस्र् संख्र्ाको दईु सतहाई साधािाण 
सभा सदस्र्बाट पारित गिेको प्रमाजणत सनणार्। 

 ववधानको प्रमाजणत प्रसतसलपी। 

 संस्थाको उद्धेश्र् ि नाम परिवतान गना नपाइन।े 

शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

 
जिल्लामा संस्थाको 
शाखा खोल्न े

 रितपूवाकको सनवेदन। 

 संस्थाको कार्ाससमसतको सनणार्। 

 ववधानको प्रसतसलपी ि दताा प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी। 

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहको ससिारिश। 

प्रमाण पिुा भएमा 
सोही ददन 

सनशलु्क स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

३.२ नावालक 
परिचर्पत्र 

 सम्बजन्धत स्थानीर् सनकार्बाट िोटो समेत प्रमाजणत गरिएको 
ससिारिस पत्र ।  

 बाब/ुआमाको वववाहदताा प्रमाणपत्र ।  

 नावालक साँग नाता खलु्ने असभभावक समेतको िोटो प्रमाजणत गरिएको 
नाता प्रमाणपत्र ।  

 िन्मदतााको प्रमाणपत्र ।  

 स्पष्ट मखुाकृती देजखने ३ प्रसत पासपोटा साइिको िोटो ।  

 सनाखतको लासग बाब/ुआमा ।  

 शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र ।  

 ववदेशमा िन्मेको भए सक्कल िन्मदताा ि ववदेशी कुटनीसतक सनर्ोग 
अन्तगात कार्ाालर्/क्र्ाम्प बझेुको प्रमाण आदद। 

प्रमाण पिुा भएमा 
सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

३.३ पत्रपसत्रका / 
छापाखाना दताा 
सम्बन्धी कार्ा। 

 तोवकएको ढााँचा बमोजिमको सनवेदन ।  

 प्रकाशक ि सम्पादकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ि ४ प्रसत 
िोटो  

 स्नातक वा सो सिह उजिणा गिेको प्रमाणपत्र वा प्रवेजशका उजिणा 
गिी सनर्समत पत्रकारिता वा समाचाि ससमसतमा समाचाि संकलन तथा 
सम्पादन सम्बन्धमा कम्तीमा दश बर्ासम्म काम गिेको अनभुवको 
प्रमाणपत्र ।  

 सम्पादकको सनर्जुि  ि मन्ििुी पत्र ।  

प्रमाण ि प्रकृर्ा 
पिुा भएमा सोही 
ददन 

छापाखाना  

रु. १०००/- 
 

दैसनक पसत्रका   

रु. १०००/- 
अधा साप्तावहक    

रु. ७००/- 
 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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 छापाखानाको पसत्रका छाप्न मन्ििुी ददएको पत्र ।  

 छापाखानाको दताा तथा कि चिु ा प्रमाणपत्र ।  

 छापाखाना संचालनको स्वीकृती पत्र ।  

 प्रहिी चालचलन। 

 लेखा परििण प्रसतवेदन (असडट रिपोटा), कि चिु ा प्रमाणपत्र। 

 छापाखानाको प्रवन्धपत्रको िोटोकपी। 

साप्तावहक    

रु. ५००/- 
 

पाजिक   

रु. १०००/- 
माससक    

रु. १०००/- 

कोठा नं. 
201 

४ पेन्सन ससिारिस  
 

     

४.१ जिववत पेन्सन 
ससिारिस। 

 रितपवुाक सनवेदन ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट पसत पत्नीको िोटो प्रमाजणत गरिएको 
वकटानी ससिारिस पत्र ।  

 नाता प्रमाजणत ।  

 पारिवारिक ववविण खलुाई पसत िीववतै भएमा पसत पत्नीको िोटो । 
िीववत नभएमा पत्नीको िोटो प्रमाजणत गरिएको ससिारिश पत्र। 

 पती, पत्नी, छोिा, छोिी िो िस्को पारिवारिक ववविण प्रमाजणत गनुापने 
हो सबैको ना.प्र.। 

 पेन्सनपट्टा, सडस्चािा सावटाविकेट, अन्र् प्रमाण। 

 पसत मतृ्र् ुभइसकेकोमा मतृ्र् ुदताा प्र.प. नक्कल। 

 सिासमन मचुलु्का (आवश्कर्ता अनसुाि)। 

 वववाहदताा प्रमाणपत्र ।  

 पेन्सनपट्टा,  शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्र वा सम्बजन्धत प्रमाणपत्र ।  

 सपथ पत्र तथा िोटो २/२ प्रसत । 

अन्र् सनकार्मा 
बझु्नपुने भएमा 
बाहेक सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

४.२ मतृ्र् ुपश्चात 
पेन्सन सम्बन्धमा 
। 

 रितपवुाक सनवेदन ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट पत्नीको िोटो प्रमाजणत गरिएको वकटानी 
ससिारिस पत्र । 

 मतृ्र्दुताा प्रमाणपत्र ।  

 नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 पेन्सनपट्टाको छार्ााँप्रसत ।  

 सपथ पत्र (दइु िना सािीहरुको ववविण भिी)। 

 नाता प्रमाजणत। 

 सिासमन मचुलु्का (आवश्कर्ता अनसुाि)। 

अन्र् सनकार्मा 
बझु्नपुने भएमा 
बाहेक सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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४.३ पेन्सनपट्टा बझुाइ 
िहलपहल िकम 
सलने सम्बन्धमा 
। 

 रितपवुाक सनवेदन ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट पेन्सनिले इच्छाएको/ मतृकको शेर्पसछ 
पाउने नजिकको हकदाि भएको एकाघिको व्र्जि को िोटो प्रमाजणत 
ि सबै परिवािको ववविण समावेश गरिएको वकटानी ससिारिस पत्र ।  

 धेिै िना हकदाि भई सबै उपजस्थत हनु नसकेकोमा मञु्जिीनामा 
 मतृक/पेन्सनि ि सनवेदक बीच नाता प्रमाजणत 

 पेन्सनपट्टाको छार्ााँप्रसत ।  

 मतृ्र्दुताा प्रमाणपत्र ।  

 नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

अन्र् सनकार्मा 
बझु्नपुने भएमा 
बाहेक सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

४.४ अवववावहत/अपाङ्ग 
छोिाछोिीहरुले 
पाउने पेन्सन 
सम्बन्धी ससिारिस 
सम्बन्धमा । 

 रितपवुाकको सनवेदन ।  

 सम्बन्धीत स्थानीर् तहबाट सनवेदकको िोटो प्रमाजणत गरिको वकटानी 
ससिारिस पत्र ।  

 नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 बाब/ुआमाको मतृ्र्दुताा ।  

 नाता प्रमाजणत।  

 पेन्सनपट्टा। 

 अपाङ्ग/अवववावहतको हकमा प्रमाजणत कागि ।  

अन्र् सनकार्मा 
बझु्नपुने भएमा 
बाहेक सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

५ प्रमाजणत   
     

५.१ व्र्जि  एउटै 
प्रमाजणत 
सम्बन्धमा । 

 रितपवुाकको सनवेदन ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट सनवेदकको िोटो प्रमाजणत गरिएको 
वकटानी ससिारिस पत्र।  

 नागरिकता प्रमाणपत्र ।  

 नामथि उमेि ििक पिेको कागिको प्रसतसलपी ।  

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

५.२ आददवासी 
िनिासत तथा 
समावेशी 
ससिारिश तथा 

 आददवासी िनिासत उत्थान िाविर् प्रसतष्ठानले प्रदान गिेको 
परिचर्पत्र। 

 रितपवुाकको सनवेदन ।  

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहबाट वकटानी ससिारिस पत्र ।  

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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प्रमाजणत 
सम्बन्धमा।  

 नागरिकता प्रमाण पत्र ।  

 कमाचािी परिवािको हकमा सम्बजन्धत कार्ाालर्को ससिारिश। 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

५.३ शैजिक 
र्ोग्र्ताको 
प्र.प.मा 
नाम,थि,उमेि 
आदद सच्र्ाउने 

 रितपूवाकको सनवेदन। 

 वडा कार्ाालर् ि ववद्यालर्को ससिारिस। 

 एस.ई.ई. वा सो सिहको शै.र्ो.प्र.प. ि ना.प्र.प. नक्कल। 

 शैजिक र्ोग्र्ताको प्रमाण पत्र पाएको समसतले ६ मवहना सभतै्र सनवेदन 
ददनपुनेछ। 

 िोटो २ प्रसत। 

सोही ददन रु. १०।- 
को वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

५.४ िन्म समसत 
प्रमाजणत 

 रितपूवाकको सनवेदन।  

 ना.प्र.प. प्रसतसलवप, िन्मदताा, शै.र्ो. प्रमाणको प्रसतसलवप। 

 वडा कार्ाालर्को ससिारिश। 

 नावालकको हकमा बाब ु वा बाबकुो नाम खलेुको आमाको ना.प्र. 
प्रसतसलपी। 

 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

५.५ र्ात्रा इिाित पत्र  अनसूुची -३ बमोजिमको सनवेदन ।  

 इिाित पत्रको नक्कल। 

 ववदेश र्ात्राको हकमा इिाितपत्रवालाको िाहदानी ि िाने मलुकुको 
VISA 

प्रमाण पगेुमा 
सोही ददन 

रु १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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५.५ धमापतु्र धमापत्री 
सम्बन्धी 
ससिारिश 

 रितपूवाकको सनवेदन 

 धमापतु्र धमापतु्री ग्रहण गना चाहने दम्पसतमध्रे् कुनै एक स्वास््र् तथा 
शािीरिक कािणले सन्तान उत्पादन गना असिम छ भनी सम्बजन्धत 
मलुकुको स्वीकृत जचवकत्सकले प्रमाजणत गिीददएको पत्र। 

 वववाह दताा प्रमाणपत्र। 

 पारिवारिक ववविण। 

 चारिसत्रक ववविण। 

 आसथाक जस्थती। 

 ववदेशीको हकमा िाहदानी ि भीर्ाको प्रसतसलपी। 

 सम्बजन्धत मलुकु वा ससो मलुकुको दतुावासवाट नेपाली वालवासलका 
धमापतु्र वा धमापतु्री ग्रहण गना सहमसत ददएको पत्र। 

 वेवारिसे वालवासलकाको हकमा मान्र्ता प्राप्त वालगहृको ससिारिश 
तथा प्रहिी प्रसतवेदन। 

प्रमाण ि प्रकृर्ा 
पगेुमा भोली पल्ट 

रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

६ हातहसतर्ाि 
     

  

६.१ हातहसतर्ािको 
इिाितपत्र सलन। 

 तोवकए बमोजिमको अनसूुची (िािाम) सनवेदन । 

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी।  

 हसतर्ाि पैठािी गदाा सतिेको भन्साि महसलु िससद ।  

 नेपाल सभत्र खरिद गिेको बील ।  

 मानससक अवस्था दठक भएको स्वास््र् पिीिण प्रसतवेदन ।  

 ववदेशबाट आर्ात गने भएमा खरिद इिाितपत्रको नक्कल ।  

 चालचलन खलेुको पत्र ।  

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

रु. १० को 
वटकट ि 
हातहसतर्ाि 
खिखिना 
सनर्मावलीमा 
तोवकए 
बमोजिम 
शलु्क 

मदु्दा तथा 
हा.ह. 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

६.२ हातहसतर्ाि बाहक 
िाख्न। 

 इिाितको प्रसतसलपी ।  

 बाहक िाख्न ुपने कािण सवहतको इिाित पत्रको सनवेदन ।  

 बाहक बस्नेको मन्ििुीनामा ।  

 बाहक बस्नेको नागरिकताको प्रसतसलपी ।  

 बाहक बस्नेको चालचलन प्रमाजणत पत्र ।  

 बाहक बस्नेको मानससक अवस्था दठक भएको स्वास््र् पिीिण 
प्रसतवेदन । 

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

रु. १० को 
वटकट ि 
हातहसतर्ाि 
खिखिना 
सनर्मावलीमा 
तोवकए 
बमोजिम 
शलु्क 

मदु्दा तथा 
हा.ह. 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

६.३ हातहसतर्ाि, 
खिखिाना खरिद 

 तोवकए बमोजिमको सनवेदन (अनसूुची ५) 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल 

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

रु. १० को 
वटकट ि 

मदु्दा तथा 
हा.ह. 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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गने इिाित पत्र 
(पचेि लाइसेन्स) 
को लासग। 

 मानससक स्वास््र् प्रसतवेदन ।  

 चालचलन प्रमाजणत प्रसतवेदन ।  

हातहसतर्ाि 
खिखिना 
सनर्मावलीमा 
तोवकए 
बमोजिम 
शलु्क 

शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

६.४ हातहसतर्ाि ममात 
गने इिाित पत्र 
सलन। 

 तोवकए बमोजिमको सनवेदन । (अनसूुची -४) 
 चालचलन प्रमाजणत पत्र। 

 मानससक स्वास््र् पिीिण प्रसतवेदन ।  

 नागरिकता प्रमाणपत्रको नक्कल। 

 हातहसतर्ाि ममात गना पाएको प्रजशिण ि अनभुवको प्रमाणपत्र ।  

 हैससर्त र्ोग्र्ता चालचलन बािे दइुिना प्रसतवष्ठत व्र्जि को ससिारिस 
।  

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

रु. १० को 
वटकट  

मदु्दा तथा 
हा.ह. 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

६.५ हातहसतर्ाि 
नामासािी। 

 सनवेदन अनसूुची -१३, १४ 

 बाहकको मतृ्र्दुताा प्रमाणपत्र।  

 नाता प्रमाजणत पत्र। 

 आवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ।  

 अन्र् हकवालाहरु भए उनीहरुको मन्ििुीनामा ।  

 सक्कल इिाित पत्र।  

 स्थानीर् तहको वकटानी ससिारिस। 

 मतृ्र् ु भएको ६ मवहना सभत्र नामासािीको लासग सनवेदन ददइसक्न ु
पने।  

 सनिोसगताको प्रमाणपत्र। 

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

रु. १० को 
वटकट  

मदु्दा तथा 
हा.ह. 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

  

६.६ हातहसतर्ाि 
नववकिण। 

 रितपूवाकको सनवेदन। 

 इिाित पत्रको सक्कल ि प्रसतसलपी। 

 सनवेदन साथ सम्बजन्धत व्र्जि  उपजस्थत हनुपुने उपजस्थत हनु 
नसकेको अवस्थामा सनिको वािेसनामा।  

 र्स कार्ाालर्मा दताा लगत नभएको भए हसतर्ाि दताा भएको 
कार्ाालर्बाट असभलेख िहेको पत्र ।  

आवश्र्क प्रमाण 
पगेुमा भोलीपल्ट 

वपस्तोल 
रिभल्वि वा 
समसनउचि 
िाइिल 
सवहत अन्र् 
िाइिल 
प्रत्रे्कको रु. 
५००/७५०  

 

मदु्दा तथा 
हा.ह. 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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७ अन्र् ववववध अनमुसत प्रमाजणत ि ससिारिश। 

७.१ शाजन्त ि व्र्वस्था 
कार्म गने 
सम्बन्धी प्रचसलत 
काननुले सनददाष्ट 
नगिेको  ववर्र्मा 
उपचाि खोज्ने 
ठाडो 
उििुी/सनवेदन। 

 वपसडत व्र्जि को सम्पणुा व्र्होिा खलुाएको आवश्र्क प्रमाण सवहतको 
सनवेदन ।  

 सनिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी ।  

तरुुन्त रु. १० को 
वटकट 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

अदालतको 
कार्ािेत्र वा 
अन्र् 
सनकार्को 
असधकाि 
िेत्रको 
सनवदेन भएमा 
सम्बजन्धत 
सनकार्मा 
िानपुने 

७.२ सनिी सिुिा 
कम्पनीको दताा 
नववकिण एवं 
पनुः 
कार्ासंचालन।  

 कम्पनी िजिष्टािको कार्ाालर्मा कम्पनी दतााको प्रमाणपत्र। 

 रितपूवाकको सनवेदन। 

 प्रहिीको चालचलन प्रसतवेदन। 

प्रमाण 
पगेुमा सोही 
ददन 

रु.१० को 
वटकट ि 
प्रचसलत 
कानूनमा 
तोवकए 
बमोजिम 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

७.३ 

 

ड्रोन (Drone) 

उडानको 
अनमुसत। 

 नेपाल नागरिक उड्डर्न प्रासधकिणमा ड्रोन (Drone) दताा भएको प्रमाणपत्र। 

 मानविवहत हवाइ उपकिण उडान (Remotely Piloted Aircraft (RPA) 

popularly known as Drone सम्बन्धी कार्ाववसध, २०७५ मा उल्लेजखत 
सम्पूणा कागिात सवहतको सनवेदन। 

 Drone उडान गने व्र्जि  वा संस्थाको नाम ि ठेगाना। 

 Drone उडानको िेत्र, समसत ि उदे्धश्र्। 

 Drone उपकिणको Category िस्तै A/ B/ C मा कार्ाववसधको प्रकिण ५ 
बमोजिम जचन्ह लगाउने। 

 सम्बजन्धत स्थानीर् तहको ससिारिश। 

प्रमाण 
पगेुमा सोही 
ददन 
 

रु.१० को 
वटकट ि 
प्रचसलत 
कानूनमा 
तोवकए 
बमोजिम 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

CCTV/Camera 

िडान िानकािी 
 CC TV/Camera िडान गिेको १५ ददन सभत्र अनसूुची-१ बमोजिमको 

ढााँचामा सनवेदन पठाउन े । 
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७.4 ववस्िोटक पदाथा 
तथा िासार्सनक 
पदाथा आर्ातको 
ससिारिश। 

 ववस्िोटक पदाथाको आर्ात, ओसािपसाि, सन्चर्, प्रर्ोग सम्बन्धी इिाित 
प्रदान गने कार्ाववसध, २०७३ बमोजिमको प्रकृर्ा। 

 िासार्सनक पदाथाको आर्ात, ओसािपसाि, सन्चर्, प्रर्ोग सम्बन्धी इिाित 
प्रदान गने कार्ाववसध, २०७३ बमोजिमको प्रकृर्ा। 

 

प्रमाण 
पगेुमा सोही 
ददन 

रु.१० को 
वटकट ि 
प्रचसलत 
कानूनमा 
तोवकए 
बमोजिम 

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

७.५ सञ्चाि सेट वाकी 
टकी (Walkie-

Talkie) सञ्चालन 
अनमुसत। 

 वाकी टकी (Walkie-Talkie) सञ्चालन गनुापने औजचत्र् खलेुको सम्बजन्धत 
संस्थाको सनवेदन। 

 प्रर्ोग गने अवसध ि स्थान। 

 प्रर्ोग हनेु संख्र्ा ि मोडल। 

 प्रर्ोग हनेु वाकी टकी (Walkie-Talkie) को टेक्नीकल स्पेशीविकेसन 
सवहतको कागिातहरु। 

 वाकी टकी (Walkie-Talkie) प्रर्ोग गना अनमुसत माग गने संस्थाको दताा, 
नववकिण तथा कि चिु ा सम्बन्धी कागिात। 

 जिल्ला सिुिा ससमसतको सनणार्ानसुाि गहृ मन्त्रालर्मा ससिारिश गिी 
पठाइन।े 

प्रमाण 
पगेुमा सोही 
ददन 

रु.१० को 
वटकट  

स्थानीर् 
प्रशासन 
तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

8. ववपदका घटनामा 
िाहत प्राप्त गना। 

ववपद् का घटनामा परि व्र्जि को मतृ्र् ुभएमा,  

 काननुी हकदािको सनवेदन 

 सनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र, 
 सम्वजन्धत वडा कार्ाालर्को ससिारिश पत्र, 
 मतृकको लास िााँच मचुलु्का, 
 मतृकको काननुी हकदािसाँगको नाता प्रमाजणत, 
 मतृ्र् ुदताा प्रमाण पत्र, 

  ववपद् को घटनामा परि घि पणुारुपमा नष्ट भएमा, 
 िसत सम्बन्धी व्र्होिा उल्लेख गरिएको सनवेदन, 
 सम्वजन्धत वडा कार्ाालर्को ससिारिश पत्र, 
 सनवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्र, 
 प्रहिी सिासमन मचुलु्का 

जिल्ला 
ववपद 
व्र्वस्थापन 
ससमसतबाट 
सनणार् भए 
पसछ। 

रु.१० को 
वटकट  

आसथाक 
प्रशासन 
शाखाको 
लेखापाल 

कोठा नं. 
202 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 

 

९. वैदेजशक 
िोिगािीको 

 मतृकको काननुी हकदािको सनवेदन, 
 सम्बजन्धत दशबाट िािी मतृ्र् ुदताा प्रमाण पत्र, 

प्रमाण पगेु 
पसछ। 

रु.१० को 
वटकट  

स्थानीर् 
प्रशासन 

स.प्र.जि.अ
./प्र.जि.अ. 
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ससलससलामा मतृ्र् ु
हनेु व्र्जि को 
िसतपतुी 
ससिारिश 
सम्बन्धी कार्ा। 

 मतृकको िाहदानीको प्रसतसलपी, 
 नजिकको हकदाि खलेुको सम्बजन्धत वडाको ससिारिश, 
 नाता प्रमाजणत। 

तथा शाजन्त 
सिुिा 
शाखाको 
ना.स.ु/खरि
दाि 

कोठा नं. 
201 

 


