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                      नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

लिजुवा, मोरङ 

१ नं. प्रदेश, नेपाि 

                                                                                   वडा कार्ाालर्को नागरिक वडापत्र 

 

क्र.स
. सेवाको प्रकृति सेवाग्राहीरे ऩमुााउनऩुने प्रककमा य ऩेश गनुाऩने कागजािहरु 

जजम्भेवाय 
ऩदातधकायी 
य कभाचायी 

सेवा प्राप्त गना राग्न े

सभमावतध दस्ियु 

१ 
घयजग्गा नाभसायी 

तसपारयसहरु 

१.कवस्ििृ कववयण खरेुको तनवेदन 
२.तनवेदनको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
३.भिृक य तनवेदन फीचको नािा प्रभाजणि प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
४.जग्गाधनी प्रभाणऩजुााको प्रतितरकऩ 
५.सजातभन भचुलु्का गयी फझु्नऩुने बएभा सजातभनभा साऺी फस्नेको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
६.चार ुआ.व. सम्भको भारऩोि य घयजग्गा कय तियेको यतसद  

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

२ घय कामभ तसपारयस 

१.घय कामभ तसपारयस ऩाॉउ बन्ने तनवेदन 
२.नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ 
३.जग्गाधनी प्रभाणऩजुााको प्रतितरकऩ 
४.स्थरगि प्रतिवेदन 
५.चा.र ुआ.व. सम्भको भारऩोि य घयवहार कय तियेको यतसद  
६.घय तनभााण सम्ऩन्न तसपारयतस 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

३ 
नागरयकिा य नागरयकिा 

प्रतितरकऩ तसपारयस 

१.तनवेदन य आभा/फावकुो नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
२.जन्भदिाा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ 
३.कववाकहि भकहराको हकभा ऩति/आभा/फवुाको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
४.चारयतत्रक प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ(कवद्याथीको हकभा)  
५.कववाह दिाा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ (कववाकहिाको हकभा)  
६.फसाॉई सयी आएको हकभा फसाॉईसयाइ प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
७.दवैु कान देजखने ऩासऩोर्ा साइजको पोर्ो २ प्रति 
८.कभाचायी ऩरयवायको हकभा सम्फजन्धि कामाारमको तसपारयस  
९.प्रतितरकऩ नागरयकिाको हकभा ऩयुानो नागरयकिा प्रभाणऩत्रको सक्कर/प्रतितरकऩ  
१०.अन्म आवश्मक कागजािहरु  

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

४ 
कवद्यिु जडान/धाया जडान 

तसपारयस 

१.नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ य तनवेदन  
२.जग्गाधनी प्रभाण ऩजुााको प्रतितरकऩ 
३.नक्साऩास वा नाभसायी नक्सा बएको प्रभाणको प्रतितरकऩ  
४.चार ुआ.व. सम्भको भारऩोि य घजग्गा कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद वा कय तनधाायण जस्वकृि बएको कागजाि  

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

५ व्मवसाम दिाा तसपारयस 

१.तनवेदन 
२.व्मवसाम दिाा गयेको प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ 
३.आफ्नै घय बएभा चार ुआ.व. सम्भको भारऩोि य घयजग्गा कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद कय तनधाायण जस्वकृि 
बएको कागजाि 
४.फहारभा बए सम्झौिाको प्रतितरकऩ 
५.दईु प्रति ऩासऩोर्ा साईजको पोर्ो 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

६ जजकवि/भिृकसॉगको नािा 
प्रभाजणि 

१.तनवेदन िथा नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ 
२.नािा खलु्ने प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ 
३.सजातभन गयी फझु्नऩुने बएभा साऺी फस्ने साि जनाको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

७ घय फार्ो प्रभाजणि 

१.तनवेदन(फार्ोको नाभ,र्ोर सभेि खरुाउने) नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
२.जग्गाधनी प्रभाणऩजुााको प्रभाजणि प्रतितरकऩ 
३.जग्गा यहेको ऺेत्रको प्रभाजणि सक्कर नाऩी नक्सा 
४.चार ुआ.व. सम्भको भारऩोि य घयजग्गा कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद वा कय तनधाायण जस्वकृि बएको कागजाि  
५.तरने य ददने दवैु व्मजिको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रभाजणि प्रतितरकऩ सकहि उऩजस्थि हनुऩुने वा तनजहरुरे ददएको 
अतधकृि वायेसको प्रभाजणि प्रतितरकऩ 
६.स्थरगि तनरयऺण प्रतिवेदन 
७.तरनेददने दवैु उऩजस्थि हनुऩुने 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

८ 
 
 
 
 

चायककल्रा प्रभाजणि 

१.तनवेदन य नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
२.जग्गाधनी प्रभाण ऩजुााको प्रतितरकऩ 
3.जग्गा यहेको ऺेत्रपर प्रभाजणि प्रतितरऩी नाऩी नक्सा  
4.चार ुआ.व. सम्भको भारऩोि, घय जग्गा कय वा सम्ऩति कय तियेको यतसद  
5.तनफेदक स्वमभ वा तनजरे अन्म व्मजिराई िोकेको हकभा तनज तनवेदकरे ददएको आतधकारयक वायेसनाभाको प्रभाजणि  
प्रतितरऩी 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 



 

9 जन्भ दिाा / भतृ्म ुदिाा 

1.तनवेदक  
2.फारकको फाफ ु/ आभाको नागरयकिाको प्रभाणऩत्रको  प्रतितरऩी  
3.चार ुआ.व. सम्भको घय घय जग्गा कय वा सम्ऩति कय य भारऩोि कय तियेको यतसद वा कय तनधाायण जस्वकृि बएको 
कागजाि 
4.अस्ऩिारभा जन्भ बएको हकभा सम्फजन्धि अस्ऩिाररे जन्भ प्रभाजणि गयेको ऩरयचमऩत्रको प्रभाजणि प्रतितरऩी िय भतृ्म ु
दिााको हकभा भिृकको नागरयकिा, सचुना ददन आउनेको नागरयकिाको प्रभाजणि प्रतितरऩी  
 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

10 फसाईसयाई आउने /जाने 
दिाा 

1.तनवेदक य नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरऩी  
2.फसाईसयाइ गयी जानेको हकभा ऩरयवायको कववयणसकहि सम्फजन्धि वडा कामाारम फसॉईसयाइको कागजाि  
३.जहाॉ जाने हो त्मस ठाॉउको जग्गाधनी प्रभाण ऩजुााको प्रतितरकऩ 
४.फसाइॉसयाइ गरय आउनेको हकभा फसाॉईसयाइ गरय ल्माएको प्रभाणऩत्र  
५.जाने आउने सफै ब्मजिको नागरयकिा/जन्भदिााको प्रतितरकऩ  
६.चार ुआ.व. सम्भ घयजग्गा य भारऩोि कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद  
७.अस्थामी, स्थामी फसोवास बएको 

वडा अध्मऺ सोही ददन तन:शलु्क 
(३५ 
ददन नाघे 
भा 
रु.20०
/ 

११ सम्फन्ध कवच्छेद दिाा 

१.तनवेदन 
२.अदारिफार् सम्फन्ध कवच्छेद बएको पैसराको प्रभाजणि प्रतितरकऩ  
३.ऩति ऩजिको नागरयकिाको प्रतितरकऩ १/१ प्रति  
४.केर्ाको स्थामी ठेगाना सम्फजन्धि वडाको हनुऩुने 

वडा अध्मऺ सोही ददन तन:शलु्क 
(३५ 
ददन नाघे 
भा 
रु.200
/ 

१२ कववाह दिाा 

१.तनवेदन 
२.दरुाहा दरुहीको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ(नागरयकिा नबए शौजऺक प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ)  
३.दरुहीको नागरयकिा नबएभा फाव ुवा दाजबुाइको नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ  
४.चार ुआ.व. सम्भ घयजग्गा य भारऩोि कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद  
५.ऩासऩोर्ा साईजको करय पोर्ो ३/३ प्रति 

वडा अध्मऺ सोही ददन तन:शलु्क 
(३५ 
ददन नाघे 
भा 
रु.20०
/-) 

१३ उजल्रजखि फाहेक अन्म 
तसपारयस/ प्रभाजणिहरु 

१.नागरयकिा प्रभाणऩत्रको प्रतितरकऩ य तनवेदन  
२.कवषमभासॉग सम्फजन्धि प्रभाण/कागजाि  
३.चार ुआ.व. सम्भ घय जग्गा य भारऩोि कय वा सम्ऩजि कय तियेको यतसद वा कय तनधाायण जस्वकृि बएको 
कागजािहरु 

वडा अध्मऺ सोही ददन आतथाक 
ऐन 
अनसुाय 

 
नोर्:मस वडाऩत्र बन्दा फाहेकका कामा सम्ऩादन गनुाऩने प्रकृमाको हकभा सम्वजन्धि वडा कामाारमभा सम्ऩका  गनुाहनु अनयुोध छ । 


