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नागरिकवडापत्र 
क्र.

सं. 

सेवा सेवा 

सुववधाहरुको 

ववविण 

सेवा प्रदान 

गने स्थान 

कार्य सम्पादन गनय आवश्र्क पने कागजातहरु लाग्ने शुल्क लाग्ने समर् गुनासो 

सुन्ने 

अवधकािी 

१ नागररकता 

सम्वन्धी 

क) वंशज

को नाताले 

नेपाली 

नागररकता 

प्रमाणपत्र प्रदान 

गने कायय 

नागररकता 

शाखा 

१ ऄनुसचूच १ बमोचजमको चववरण भरी     सम्बचन्धत गा.पा. वा 

न.पा. को चसफाररस 

 बाब,ु अमा वा अफ्नो वंशज तफय  तीन पुस्ता चभत्रका 

नातेदारको नेपाली ना.प्र.प./ अमाको मात्र ना.प्र.प. पेश 

भएकोमा नेपाली नागररकसंग चववाह भएको खलु्ने प्रमाण पेश 

गनुयपने । 

 बाव ुवा अमाको मतृ्य ुभएकोमा मतृ्यदुताय प्रमाणपत्र । 

 जन्मस्थान वा नाता खलु्ने गरी स्थानीय तहले प्रदान गरेको 

जन्मदताय प्रमाणपत्र । 

२ बाब,ु अमा वा अफ्नो वंशजतफय का तीन पुस्ताचभत्रका 

नातेदारले अफ्नो सक्कल नागररकता पेश गरी सनाखत गनुयपने । 

३ ना.प्र.प. नचलदै चववाह भएको नेपाली मचहलाको हकमा 

 चववाह दताय प्रमाणपत्र 

 पचतको नागररकता प्रमाणपत्र 

 बाब,ु अमा, दाज ुवा भाइ मध्ये कुनै एकको ना.प्र.प. 

 वेचजल्ला माआत हुने मचहलाको हकमा माआती चजल्लावाट 

ना.प्र.प.चलए/नचलएको प्रमाण 

४जन्मचमचत खलु्ने शैचिक प्रमाण पत्र वा जन्मदतायको प्रमाण पत्र, २ 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

प्रमाण पुरा 

भएकै चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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प्रचत फोटो पेश गनुयपने 

५ बसाइ सराइ गरी अईनेको हकमा ईल्लेचखत कागजातको 

ऄचतररक्त देहाएको कागजात संलग्न गनुयपने 

 बसाइसराइको प्रमाणपत्र 

 जग्गाधनी प्रमाणपत्र 

 नागररकताको ऄचभलेख चभडेको पत्र 

 

  ख) 

कमयचारी 

पररवारको नाताले 

ना.प्र.प.चलनुपदाय 

नागररकता 

शाखा  

१ ऄनुसचूच १ बमोचजमको ढाचामा चववरण भरी कायायलय रहकेो 

स्थानको न.पा./गा.पा. को चसफाररस 

 बाब,ु अमाको नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र 

 काययरत कायायलयको कमयचारी पररचयपत्रको प्रचतचलपी 

 कमयचारी बहाल रहकेो कायायलयको चसफाररस 

 चववाचहत मचहलाको हकमा पचतको ना.प्र.प., चववाह दतायको 

प्रमाणपत्र  

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

प्रमाण पुरा 

भएकै चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

   

ग) चपततृ्व/ 

माततृ्व

को 

ठेगाना 

नभएको 

व्यचक्तले 

ना.प्र.प. 

चलनुपदाय 

नागररकता 

शाखा 

१ स्थानीय तहबाट चसफाररस भएको ऄनुसचूच     १ बमोचजमको 

फाराम 

२ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त बालबाचलका संरिण गने संघ 

वा ऄनाथालयको संरिणमा हुकेको भए त्यस्तो संस्थाको 

चसफाररस 

३ कुनै व्यचक्त चवशेषले प्रचचलत कानुन बमोचजम संरिकत्व प्राप्त 

गरी पालन पोषण गरेको भए त्यस्तो व्यचक्तवाट सवै व्यहोरा खोली 

सनाखत गनुयपने 

४ चपततृ्व/ माततृ्वको बारेमा थप कुरा बुझ्नु पने भएमा अवश्यकता 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट  

प्रमाण पुरा 

भएकै चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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ऄनुसार स्थानीय तहको वा प्रहरी प्रचतवेदन चलन सचकनेछ ।  

  घ) 

बैबाचहक 

ऄङ्चगकृत 

नागररकता 

प्रमाणपत्र चलनु 

पदाय  

नागररकता  

शाखा 

 स्थानीय तहले चववरण भरी प्रमाचणत गरी पठाएको ऄनुसचूच ७ 

 पचतको ना.प्र.प.को प्रचतचलपी 

 चववाह दताय प्रमाणपत्र 

 सम्वचन्धत देशको नागररकता त्याग गनय सम्वचन्धत देशको 

राजदतुावास र सम्वचन्धत ठेगानामा पठाएको चनवेदनको 

प्रमाचणत प्रचतचलपी र सक्कल चनवेदन हुलाक दाचखला गरेको 

सक्कल रचसद 

 पचतको सनाखत वा पचतको मतृ्य ुभएमा मतृ्य ुदताय पेश गने  

 पचत सँग नाता खलु्ने ३ पुस्ताचभत्रका व्यचक्तको नागररकता राखी 

सनाखत गनुयपने  

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन पेश 

भएकै चदन 

प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ङ) 

ऄङ्चगकृत 

नागररकता 

नागररकता 

शाखा 

 स्थानीय तहको चसफाररस सचहत ऄनुसचूच ७ वमोचजमको 

चनवेदन 

 नेपाली वा नेपालमा प्रचचलत ऄन्य कुनै भाषा बोल्न र लेख्न 

जानेको प्रमाण 

 नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको प्रमाण 

 ऄन्य मलुकुको नागररकता त्यागेको वा त्याग्ने घोषणा गरेको 

प्रमाण 

 कम्तीमा १५ वषयसम्म नेपालमा बसोबास गरेको 

 नेपाली नागररकलाइ ऄङ्चगकृत नागररकता चदने कानुनी 

व्यवस्था वा प्रचलन भएको मलुकुको नागररकता भएको 

 ऄसल चालचलन भएको 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

गहृ मन्त्रालय 

वाट चनणयय भै 

प्राप्त भएपचछ 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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 मानचसक रुपले स्वस्थ भएको 

  च) 

ना.प्र.प.को 

प्रचतचलपी चदने 

कायय 

नागररकता 

प्रचतचलपी 

शाखा 

 ऄनुसचूच २ फाराममा सबै चबबरण भरी सम्वचन्धत स्थानीय 

तहको चसफाररस 

 पचहला पाएको ना.प्र.प.को झतु्रो प्रचत वा प्रचतचलचप वा 

ना.प्र.प.नं. र जारी चमचत ऄचनवायय ईल्लेख गनुयपने  

 धेरै पुराना ना.प्र.प.का कायायलय ऄचभलेख नबुचझने भएकोमा 

वा नभेचटएमा ऄनुसचूी १ बमोचजमको फाराम भरी सम्बचन्धत 

स्थाचनय तहको चसफाररस सचहत चपता, माता, दाज,ु भाइ 

मध्ये कुनै एक को ना.प्र.प.को प्रचतचलपी र ना.प्र.प.को 

प्रचतचलपी र सनाखत (नयाँ ना.प्र.प.चलए सरह) 

चनवेदनमा रु १६ को 

चटकट टाँस गने 

प्रचिया पुरा 

भएकै चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  छ) 

ना.प्र.प.चववरण 

संशोधन 

नागररकता 

प्रचतचलपी 

शाखा 

 चनधायररत ढाचाको चनवेदनमा चववरण सच्याईन पनायको कारण 

प्रष्ट खलु्ने गरी छुटै्ट पत्र समेत राखी सम्वचन्धत न.पा./गा.पा.को 

चसफाररस 

 एस.एल.सी. पास गरेको शैचिक योग्यताको प्र.प.(माकय चसट 

समेत) 

 थर, ठेगाना वा चवचको नाम संशोधन गनुयपने भएमा वावु , 

अमा, दाज ुवा भाइ मध्ये कुनै एक जना कायायलयमा ईपचस्थत 

भइ सनाखत गनुयपने जस्तैः वहादरु, प्रसाद, नाथ, लाल 

 ऄन्य अवश्यक कागजात  

रू १६ को चटकट  प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

२ राहदानी सम्वन्धी क) 

नयाँ राहदानी 

प्रदान 

राहदानी शाखा

  

 रीतपूवयक भररएको दरखास्त फाराम २ प्रचत 

 नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रचत र सोको १ 

प्रचत प्रचतचलपी 

 ६ मचहनाचभत्र चखचेको ४.५ से.मी× ३.५ से.मी. को पषृ्ठभमुी 

 रु ५ ,०००राजश्व 

दस्तुर तर १० वषय 

मचुनका 

वालवाचलकाका 

साधारण 

राहदानी 

राहदानी 

चवभागवाट 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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सादा र हलकुा रंग भएको ३ प्रचत रंगीन फोटो 

 राहदानी दस्तुर चतरेको रचसद 

 नावालकको हकमा नावालक पररचयपत्र र चनजको बाबुअमा 

मध्ये कुनै एक जनाको नागररकताको प्रमाणपत्र र सो को 

प्रचतचलपी, संरिक चनयकु्त भएको हकमा व्यहोरा खलु्ने 

चलखतको सक्कल प्रचत र संरिकको नागररकताको प्रमाणपत्र 

तथा त्यसको प्रचतचलपी 

 पचहले नै राहदानी चलएको भए सो को सक्कल प्रचत 

 राहदानी प्राप्त गनय स्वयं व्यचक्त रकम चतरेको भौचर , सक्कल 

नागररकता प्रमाण पत्र सचहत ईपचस्थत हुनुपने 

 पुरानो राहदानी भएमा ईक्त राहदानी अवश्यक पनेछ ।  

 चववाह भइ अएको मचहलाहरुको हकमा पचतको 

नागररकताको प्रचतचलपी र चववाह दतायको प्रमाणपत्रको 

प्रचतचलपी  

 कमयचारी पररवारको हकमा काययरत कायायलयको चसफाररस 

पत्र 

 च्याचतएको वा चभजेको राहदानीको सम्वन्धमा सक्कल 

राहदानी समेत पेश गरी कारण सचहतको चनवेदन पेश गनुय पने 

 बसाइ सराइ गरी अएको हकमा बसाइ सराइको प्रमाणपत्रको 

प्रचतचलपी, जग्गाधनी पुजायको प्रचतचलपी , न.पा. िेत्रमा घर भए 

नक्सा पास (ना.प्र.प.को प्रचतचलपी बनेको कायायलयबाट 

नागररकताको ऄचभलेख प्रमाचणत भै अएपचछ मात्र राहदानी 

जारी हुने) 

हकमा रु २ ,५०० 

मात्र लाग्नेछ ।  

 पाना च्याचतएको, 

केरमेट भएको वा 

ऄन्य कारणले 

राहदानी मा िती 

पयुायएको वा 

हराएको 

राहदानीको 

हकमा दोब्बर 

दस्तुर लाग्नेछ । 

प्राप्त भएपचछ 

चवतरण हुने , 

दु्रत सेवाको 

लाचग दोब्बर 

दस्तुर 

बुझाआएको १ 

हप्तापचछ 

राहदानी 

चवभाग 

काठमाडौवा

ट चलन 

सचकने  
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३ नावालक 

पररचयपत्र 

नाबालक 

प्र.प.पाईने कायय 

(१६ वषय भन्दा 

कम ईमेर) 

प्रशासन शाखा  पासपोटय साआजको फोटो  टास गरी स्थानीय तहको प्रमखुको 

चसफाररस सचहत बाबु, अमाले चनवेदन चदनु पने 

 बाब,ु अमाको ना.प्र.प ., नाता प्रमाचणत र नावालकको 

जन्मदताय प्रमाणपत्रको प्रचतचलपी 

 शैचिक योग्यताको प्रमाण पत्र भए सो को प्रचतचलपी 

 बाब,ु अमा नभएको हकमा ३ पुस्ता खलु्ने प्रमाण सचहतको 

चनवेदन 

 बाबु वा अमा भए बाबु , अमा र नभए ३ पुस्ता चभत्रको नाता 

खलु्ने व्यचक्तले कायायलयमा ईपचस्थत भइ सनाखत गनुयपने  

 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

४ नाम, थर, ईमेर 

सच्याईने 

ना.प्र.प. र शैचिक 

प्र.प.मा नामथर, 

ईमेर फरक 

परेकोमा 

िे.चश.चन.मा 

चसफाररस गरी 

पठाईने कायय 

नागररकता 

शाखा  

सम्वचन्धत न.पा. वा गा.पा.को चसफाररस सचहत (फोटो समेत 

प्रमाचणत गरी) चनम्न कागजात संलग्न राचख चनवेदन चदनुपने 

(सम्बचन्धत चनवेदक कायायलयमा ईपचस्थत हुनुपने) 

 सक्कलै ना.प्र.प.र सो को प्रचतचलपी 

 शैचिक योग्यता एस.एल.सी.को माकय चसट, चाररचत्रक प्रमाण 

पत्र, चवद्यालयको फोटो सचहतको चसफाररस 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

५ कुनै व्यहोरा 

प्रमाचणत 

सम्वन्धमा 

प्रमाचणत गने कायय प्रशासन शाखा  व्यहोरा खलेुको चनवेदन 

 न.पा./गा.पा.को चसफाररस 

 व्यहोरा पुचष्ट गने प्रमाण कागज  

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

अवश्यक 

जाँचवझु 

सम्पन्न भएकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

६ संघ संस्था 

सम्वन्धी 

क) 

संघ संस्था दताय 

गने कायय  

मदु्दा फाँट  तोचकएको ढाँचाको चववरण भरी कम्तीमा ७ जना सदस्य रहकेो 

तदथय सचमचतका सदस्यको हस्तािर भएको चनवेदन 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट, राजस्व 

दस्तुर रु १००० 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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 सफासँग A4 साआजको कागजमा एकापरट्ट मात्र टाआप गरी कायय 

सचमचत सदस्यहरुको प्रत्येक पानामा तलमाचथ हस्तािर भएको 

चवधान ४ प्रचत 

 सचमचतको सबैको ना.प्र.प. प्रचतचलपी र स्थानीय तह सचहतको 

चसफाररस 

 कुनै मन्त्रालय , चनकायसँग सम्वचन्धत संस्था भएमा सो को 

चसफाररस 

 सदस्यहरुको चालचलन वझुेको प्रहरी प्रचतवेदन  

मात्र 

  ख) 

संघ संस्था 

नचवकरण गने कायय 

मदु्दा फाँट  संस्थाको अचधकाररक चनवेदन पत्र 

 सक्कल लेखापरीिण प्रचतवेदन र लेखापरीिकको प्रमाण पत्र , 

सो प्र. प. नवीकरण भएको चनस्सा,कायय प्रगचत चववरण, हालको 

कायय सचमचतको सबै पदाचधकारीको नाम , चनवायचन भएको चमचत 

खलुाईने 

 कर चकु्ता भएको चनस्सा र सम्वचन्धत स्थानीय तहको चसफाररस 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट, रु ५०० 

दस्तुर र म्याद 

नाघेको भए 

चनयमानुसार थप 

दस्तुर 

सम्पूणय 

कागज, 

प्रमाण पुगे 

चनवेदन भएकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ग) 

संस्थाको चवधान 

संशोधन गने कायय 

मदु्दा फाँट  साधारण सभामा कूल सदस्य संख्याको दइु चतहाइ वहुमतले 

चवधान संशोधन गनय गरेको चनणययको प्रचतचलपी 

 स्वीकृत सक्कल चवधानको प्रचतचलपी १ प्रचत 

 तीन महले फारामको ४ प्रचत प्रचतचलपी (प्रस्ताचवत संशोधन)

  

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट  

चनवेदन भएकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  घ) 

संस्थाको शाखा 

खाल्ने सम्वन्धी 

कायय 

मदु्दा फाँट  चवधानमा शाखा खोल्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा संस्थाको 

कायय सचमचतको चनणयय 

 चवधानको प्रचतचलपी 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट चनयमावली 

ऄनुसारको थप 

दस्तुर 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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 सम्वचन्धत स्थानीय तहको चसफाररस 

 दताय प्रमाणपत्रको प्रमाचणत प्रचतचलपी 

७ पत्रपचत्रका र 

छापाखाना 

क) 

पत्रपचत्रका दताय गने 

कायय 

मदु्दा फाँट  तोचकएको ढाँचाको चनवेदन 

 सम्पादकको शैचिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सम्पादक भइ 

काम गने मन्जरुी पत्र 

 प्रकाशक र सम्पादकको नागररकताको प्रचतचलपी  

 प्रकाशक संस्थाको छाप , प्रवन्ध पत्र वा संस्थाको स्वीकृती , 

चवधान नचवकरण भएको प्रमाण , कर चतरेको प्रमाण , लेखा 

परीिण प्रचतवेदन , संचालकहरुको वैठकको चनणयय समेतका 

कागजातहरुको प्रचतचलपी 

 छापाखाना दताय भएको प्र.प.को प्रचतचलपी 

 छापाखानाको प्रवन्ध पत्रको प्रचतचलपी 

 छापाखानालाइ चजल्ला प्रशासन कायायलयबाट स्वीकृत 

चदएको प्र.प.को प्रचतचलपी 

 छापाखानाले कर चतरेको प्र.प.को  प्रचतचलपी  

  

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट, दैचनक 

पचत्रका रु १००० , 

ऄधयसाप्ताचहक रु 

७००, साप्ताचहक रु 

५००, पाचिक रु 

३००, माचसक र 

ऄन्य पचत्रकाको 

लाचग रु २०० 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने  

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

८  ख) 

छापाखाना 

संचालन गने कायय

  

मदु्दा शाखा  कुनै संस्था संचालक रहकेो भए संस्थाको संचालकहरुको 

चनणययको प्रचतचलपी , स्वीकृत चवधानको प्रचतचलपी र व्यचक्तको 

भए फोटो ५/५ प्रचत 

 मलू्य ऄचभवचृि कर वा अयकर सम्वन्धी प्रमाणपत्र र संस्था 

नवीकरण गरेको प्रमाणपत्रको प्रचतचलपी 

 छापाखाना संचालन गने व्यचक्तको नागररकता प्रमाण पत्र र 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट र रु १००० 

दस्तुर 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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घरजग्गाको जग्गाधनी पुजायको प्रचतचलपी वा करार कागज 

 छापाखानाको ईपकरणहरु खररद गरेको वा नामसारी भै अएको 

भए सो को प्रमाण 

 छापाखाना रहने स्थानको नक्सा  

९ शरणाथी पररचय 

पत्र 

क) 

शरणाथी पररचय 

पत्र नवीकरण 

सम्वन्धी कायय 

प्रशासन शाखा  शरणाथी पररचय पत्र नवीकरणको लाचग दरखास्त 

 म्याद नाघी अईनेका लाचग भरपदो र मनाचसव माचफकको 

कारण सचहत सम्वचन्धत क्याम्पको चसफाररस 

 एक चजल्लावाट जारी भएको पररचय पत्र ऄको चजल्लामा 

नचवकरण गनुयपरेमा गहृमन्त्रालयको स्वीकृती पत्र 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट, म्याद 

नाघेको पररचय पत्र 

नचवकरण गनुयपदाय ३ 

वषय सम्मको रु १०० 

र सो पचछ रु ५०० 

राजस्व दस्तुर 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ख) 

शरणाथी पररचय 

पत्र हराइ सो को 

प्रचतचलपी चलनुपदाय 

प्रशासन शाखा  सम्वचन्धत व्यचक्तको चनवेदन 

 राचरिय स्तरको पचत्रकामा पररचय पत्र हराएको सचूना 

प्रकाचशत प्रमाण 

 हराएको दस्तखत परेको िेत्रको प्रहरी कायायलयको पत्र 

 शरणाथी चशचवरवाट फोटो समेत प्रमाचणत गरेको पत्र 

 सम्वचन्धत व्यचक्तको २ प्रचत फोटो 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट र रु १०० को 

दस्तुर 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ग) 

शरणाथीलाइ यात्रा 

ऄनुमचत सम्वचन्ध 

कायय 

प्रशासन शाखा  सम्वचन्धत व्यचक्तको चनवेदन 

 भ्रमणमा जाने मलुकुवाट नातेदारले बोलाएको अमन्त्रण पत्र 

 अमन्त्रण गने व्यचक्तको पररचय खलु्ने प्रमाण 

 अमन्त्रण गने व्यचक्तको अचथयक चस्थचत खलु्ने प्रमाण 

 नावालक वा ३५ वषय ईमेर नपुगेको मचहलाको हकमा 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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संरिकले चदएको मन्जरुीनामा 

 सम्वन्धीत चशचवरको सक्कल चसफाररस पत्र 

 अमन्त्रण गने व्यचक्त र चनवेदकको सम्वन्ध खलु्ने कागजपत्र 

 ऄध्ययनका लाचग चवदेश जानेको हकमा सम्वचन्धत शैचिक 

संस्थाको स्वीकृत पत्र संकलन गरी चवषय र ऄवधी खलेुको 

कागज 

 औषधोपचारको लाचग चचचकत्सक वा स्वास््य संस्थाको 

चसफाररस पत्र 

 अमन्त्रणकतायले व्यहोने खचयको चववरण 

 अफ्नो खचयमा जाने भए अफ्नो हचैसयत र जानु पने कारण 

स्पष्ट खलुाईने 

 नोटरी पचब्लकवाट प्रमाचणत भइ अईनुपने वा सम्वचन्धत 

दतुावासले कागजातहरुको प्रमाचणकता पुचष्ट गरेको कागजपत्र

  

१

० 

हात हचतयार 

सम्वन्धी 

क) 

हातहचतयार 

आजाजत सम्वन्धी 

कायय  

प्रशासन शाखा

  

 सम्वचन्धत व्यचक्तको चनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी 

 चनरोचगताको प्रमाण पत्र 

 कायायलयवाट प्रहरी माफय त चालचलन बुचझएको पत्र 

१) चनवेदनमा रु १० 

को चटकट र एक 

पेस्तोल, ररभल्वरवा 

चमचनयचर राआफल 

सचहत ऄन्य राआफल 

प्रत्येक चजल्ला भर 

रु २०० , 

ऄचधराज्यभरको रु 

३०० 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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२) टोटावाला  वा 

चमचनयचर राआफल 

प्रत्येकको 

चजल्लाभर रु २०० 

ऄचधराज्यभर रु 

३०० 

३ भरूवा बन्दकुको 

चजल्ला भर रू. 

१०० ऄचधराज्यभर 

रू २०० 

४ हावादारी बन्दकु 

प्रत्येकको 

चजल्लाभर रू. २०० 

ऄचधराज्यभर रू 

३०० 

 

  ख) 

हातहचतयार 

नामसारी सम्वन्धी 

कायय 

प्रशासन शाखा

  

 सम्वचन्धत चलने चदने व्यचक्तहरुको चनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी तथा हात हचतयार आजाजत पत्र र  चलने 

चदने व्यचक्तका ऄन्य कागजात सचहत कायायलयमा ईपचस्थत 

हुने 

 चलने व्यचक्तको चनरोचगताको प्रमाणपत्र , कायायलयवाट प्रहरी 

माफय त चालचलन वझुेको पत्र 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन प्रचिया 

प्रारम्भ गररने 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ग) 

हातहचतयार 

प्रशासन शाखा  सम्वचन्धत व्यचक्तको चनवेदन 

 आजाजत पत्रको सक्कल र सो को प्रचतचलपी 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट र एक 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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नचवकरण सम्वन्धी 

कायय 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी पेस्तोल, ररभल्वर 

वा चमचनयचर 

राआफल सचहत ऄन्य 

राआफल प्रत्येकको 

चजल्ला भर रु ५०० 

नेपाल भरको रु 

७५० 

२ टोटावाला बन्दकु 

वा चमचनयचर 

राआफल प्रत्येकको 

चजल्लाभर रू. १५० 

नेपाल रू. ३००  

३ भरुवा वन्दकुको 

चजल्ला   भर रू. 

१०० ऄचधराज्यभर 

रू. २०० 

४ हावादारी वन्दकु 

प्रत्येकको चजल्ला 

भर रु २०० 

ऄचधराज्यभर रु 

३०० 

  घ) 

हातहचतयार 

आजाजतको 

प्रचतचलपी सम्वन्धी 

प्रशासन शाखा  सम्वचन्धत व्यचक्तको नाममा रहकेो हातहचतयारको आजाजत 

पत्रको प्रचतचलपी  सचहत चनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट र रु ५० 

राजश्व 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 
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कायय  सम्बचन्धत न.पा./गा.पा.को लेटरप्याडमा आजाजत पत्र वालाको 

फोटो टाँसी प्रमाचणत भआ अएको चसफाररस पत्र 

१

१ 

शाचन्त सरुिा 

सम्वन्धी 

क) 

शाचन्त सरुिाको 

चनवेदन सम्वन्धी 

कायय 

प्रशासन शाखा  व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खलेुको चनवेदन र चनवेदकको नेपाली 

नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रचतचलपी वा पररचय खलु्ने कागज 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट  

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ख) 

गुनासो वा ठाडो 

ईजरुी  

प्रशासन शाखा  व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खलेुको चनवेदन चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

१

२ 

नेपाल चसमा 

िेत्रका वचसन्दका 

लाचग प्रस्थान 

प्रवेश ऄनुमचत 

पत्र चवतरण 

सम्वन्धी 

क) 

ऄनुमचत पत्र 

चववरण 

प्रशासन शाखा  व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खलेुको चनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी 

 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

  ख) 

ऄनुमचत पत्र 

नचवकरण 

प्रशासन शाखा  व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खलेुको तोचकएको ढाँचा वमोचजमको 

चनवेदन 

 ना.प्र.प.को प्रचतचलपी 

 ऄनुमचत पत्रको सक्कल पेश गने (पचछ चफताय हुने) 

चनवेदनमा रु १० को 

चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

१

३ 

दचलत/ जनजाती/ 

मचुस्लम प्रमाचणत 

सम्बचन्धत जात वा 

समदुायको भनी 

प्रमाचणत गने कायय 

प्रशासन शाखा  स्पष्ट व्यहोरा खलेुको चनवेदन  

 ना.प्र.प.को छायाँकपी  

 सम्बचन्धत वडाको चसफाररस 

चनवेदनमा रू १० 

को चटकट 

चनवेदन परेकै 

चदन 

प्र.चज.ऄ./स.

प्र.चज.ऄ. 

 


