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यस कायाािय वा ऄन्तगात वडा कायााियबाट प्रदान गररन ेसवेा र सो को सवेा शलु्क/दस्तरु क्तववरण 

नागररक वडापत्र 
 

क्तस.न ं सवेाको प्रकार शलु्क/दस्तरु कैफियत 

१ नागररकताको क्तसिाररस २००।–  

२ नाता प्रमाक्तणत ५००।–  

३ चार फकल्िा प्रमाक्तणत ५००।–  

४ जग्गा नामसारर २००।–  

५ जन्मक्तमक्तत प्रमाक्तणत २००।–  

६ वैवाक्तहक सम्वन्ध क्तसिाररस २००।–  

७ प्रमाक्तणत क्तसिाररस २००।–  

८ खानेपानी/क्तवद्युत क्तमटर जडान 

/नामसारी 
२००।–  

९ करचुिा क्तसिाररस १००।–  

१० पूजाामा िोटो टासँ क्तसिाररस 

/प्रक्ततक्तिक्तप 
२००।–  

११ पेन्सनपट्टा क्तसिाररस ३००।–  

१२ घरवाटो खुिेको क्तसिाररस ५००।–  

१३ अयश्रोत क्तसिाररस प्रक्ततिाख रु,५०।–  

१४ 
 

सम्पक्तत मुल्यांकन           

(क्तवदशेका िाक्तग) 
 

 बीस िाख भन्दा बढी प्रक्तत िाखमा रु १०० दरिे 

ऄक्ततररि शुल्क िागे्न  

१०००।– पाँच िाख सम्म 

२०००।– दश िाख सम्म 

३०००।– वीस िाख सम्म  

१५ 
 

सम्पक्तत मुल्यांकन           

(स्वदशेका िाक्तग) 
 

 बीस िाख भन्दा बढी प्रक्तत िाखमा रु ५० दरिे 

ऄक्ततररि शुल्क िागे्न 

५००।– पाँच िाख सम्म 

१०००।– दश िाख सम्म 
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१५००।– वीस िाख सम्म 

१६ ऄपाङ्गपररचय पत्र क्तसिाररस क्तनःशुल्क  

१७ ब्यहोरा प्रमाक्तणत २००।–  

१८ संस्था दताा क्तसिाररस ५००।–  

१९ 
 

व्यवसाय/ईधोग दताा 
 

५०००/- पन्रिाख भन्दा वढी क्तस्थर पुँजी भएको  

५००।– एक िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको  

१०००।– पाँच िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको  

२०००।– पन्र िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको 

  व्यवसाय नवीकरण १००।– 
२००।– 
३००।– 
५००/- 

एक िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको 
पाँच िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको 
पन्र िाख सम्म क्तस्थर पुँक्तज भएको 
पन्रिाख भन्दा वढी क्तस्थर पुँजी भएको 

२० 
 

जन्मदताा क्तनः शुल्क ३५ फदन नाघेपक्तछ रु,१००।– 

क्तववाहदताा क्तनः शुल्क ३५ फदन नाघेपक्तछ रु,१००।– 

मृत्यूदताा क्तनः शुल्क ३५ फदन नाघेपक्तछ रु,१००।– 

वसाइसराइ दताा ५००/-  

सम्वन्ध क्तवच्छेद ५००/-  

२१ दकै्तव प्रकोप क्तसिाररस क्तनः शुल्क  

२२ नक्सापास प्रमाण ऄक्तभिेक्तखकरणको प्रक्तत स्क् वायर िुट रु २ 

का दरिे नँया नक् सा पास प्रक्तत स्क् वायर 

िुट रु ५ का दरिे । 

 

२३ भूक्तमकर मािपोत तीन रोपनी सम्मको जग्गामा प्रक्तत रोपनी 

रु. ५०/- र सो भन्दा बढी जग्गामा प्रक्तत 

रोपनी थप रु. २०/- का दरिे 

 


