
(कार्ाालर् प्रर्ोजनको लागि) 

सि.नं आवश्यक कागजात/प्रकृया 

१. वंशजको नागरिकता (असववासित) 
 

क. अनिूुसि-१ फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि िो मा टााँि भए जस्तै फोटो २ 

ख. जन्मदताा वा नावालक परििय पत्र (सवद्यार्थीको िकमा िसटासफकेट िमेत) 

ग. विाई ििी आएको भए िम्वसन्ित वडाको स्र्थानीय पसजजकासिकािीको 

कायाालयबाट जािी विाईििाई प्रमाणपत्र 

घ. सवविण फिक भए िो को सिफारिश पत्र 

ङ. उमेि वढी पगेुका सनवेदकिरुको िकमा वडा मिुलु्का        

{आवश्यकता पिे यि कायाालयबाट प्रििी वसुिने छ} 

ि. ववुा ि आमाको नागरिकता (ववुा/आमाको मतृ्य ुभएको िकमा मतृ्य ुदताा प्र.प.) 

छ. ववुा/आमाबाट िनाखत  (एकाघिका सतन पसु्ता सभत्रका अन्य िदस्यबाट िनाखत 

गनुा  पने िकमा नाता खलु्ने कागजात/नाता प्रमासणत प्रमाण-पत्र) 

२. वंशजको नागरिकता (असववासित) कमािािी परिवािका आिािमा 

 क. मार्थी सि.नं. १ मा उल्लेसखत िवै प्रकृया (कमािािी कायाित ििेको 

कायाालय जनु वडामा छ िो वडा कायाालयबाट प्रमासणत अनिूुसि र्थान २)  

ख. िम्वसन्ित कमािािीको कमािािी परििय पत्र । 

ग. यि सजल्लामा कायाित नेपाल ििकािको स्र्थायी कमािािी, ििकािी िंस्र्थान, 

सवश्वसवद्यालय वा िामदुासयक सवद्यालयमा कायाित सशक्षकको परिवाि भएको भनी 

िम्वसन्ित सनकायले गिेको सिफारिश पत्र ।   

३. सववासित मसिलाको िकमा (वंशज) 

 क. अनिूुसि-१ फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि िो मा टााँि भए जस्तै फोटो २ प्रसत 

ख. जन्मदताा  वा नावालक परिियपत्र (सवद्यार्थीको िकमा शैसक्षक यो.को प्रमाण पत्र िमेत) 

ग. विाई ििी आएको भए पसजजकासिकािीको कायाालयबाट जािी विाईििाई प्रमाण पत्र 

घ. उमेि वढी पगेुका सनवेदकिरुको िकमा वडा मिुलु्का   

ङ. सवविण फिक भए िो को सिफारिश पत्र  

ि. सववाि दताा  प्रमाण-पत्र 

छ. माईती घिको वुवा/आमा/दाज/ुभाईको नागरिकता (वुवा/आमाको मतृ्य ु

भएको िकमा मतृ्य ुदताा  प्रमाण पत्र) 

ज. पसतको ना.प्र.प्र. ि िनाखत (पसतको मतृ्यू भएको िकमा मतृ्य ुदताा  प्र.प.) 

(पती वािेक एकाघिका अन्य िदस्य िािु/िििुा/जेठाजु/देविबाट िनाखत 

गिाउनु पने िकमा सनवेदकिाँग नाता प्रमासणत भएको प्रमाण-पत्र ि पती 

उपसस्र्थत िुन निक्नकुो कािण िसितको स्र्थानीय तिको सिफारिश पत्र) 

४. सववासित मसिलाको िकमा (वंशज) कमािािी परिवािका आिािमा 

 क. मार्थी सि.नं. ३ मा उल्लसेखत िवै प्रकृया (अनिूुसि प्रमासणत गने िकमा 

कमािािी कायाित कायाालय जुन वडामा छ िो वडा कायाालयबाट प्रमासणत 

गरिएको २ र्थान अनिूुसि)  

ख. ३ को ज नं. को िकमा पसतको िनाखत असनवाया 

ग. कैलाली सजल्लामा कायाित नेपाल ििकािको स्र्थायी कमािािी, ििकािी 

िंस्र्थान, सवश्वसवद्यालय वा िामदुासयक सवद्यालयमा कायाित सशक्षकको परिवाि 

भएको भनी िम्वसन्ित सनकायले गिेको सिफारिश पत्र  

घ. िम्वसन्ित कमािािीको कमािािी परििय पत्र ।  

५. वैवासिक अंसगकृत (मसिलाको लासग) 

 क. अनिूुसि-७ को फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि िो मा टााँि भए जस्तै फोटो ३ प्रसत  

ख. सववाि दताा  प्रमाण-पत्र  

ग. जन्म स्र्थान ि जन्म समसत खलु्ने प्रमाण (सवद्यार्थीको िकमा शैसक्षक योग्याताको प्र.प. िमेत) 

घ. विाई ििी आएको भए िम्वसन्ित वडाको स्र्थानीय पसजजकासिकािीको कायाालयबाट 

जािी विाईििाई प्रमाण-पत्र 

ङ. वडा मिुलु्का {आवश्यकता पिे यि कायाालयबाट प्रििी वसुिने छ} 

ि. सवविण फिक भए िो को सिफारिश पत्र  

छ. सवदेशी नागरिकता परित्याग गना कािवािी िलाएको सनस्िा/प्रमाण  

ज. पसतको  ना.प्र.प. ि िनाखत (पसतको मतृ्य ुभएको िकमा मतृ्यु दताा प्र.प.) 

(पतीवािेक एकाघिका अन्य िदस्यबाट िनाखत गिाउनु पने िकमा 

सनवेदकिाँग नाता प्रमासणत भएको प्रमाण-पत्र ि पती उपसस्र्थत िुन 

निक्नकुो कािण िसितको स्र्थानीय तिको सिफारिश पत्र ।) 

६. वैवासिक अंसगकृत (मसिलाको लासग) कमािािी परिवािका िकमा 
 

क. मार्थी सि.नं. ५ मा उल्लसेखत िवै प्रकृया (अनुिूसि प्रमासणत गने िकमा 

कमािािी कायाित कायाालय जनु वडामा छ िो वडा कायाालयबाट प्रमासणत 

गरिएको २ र्थान अनिूुसि) 

ख. मार्थी ५ को ज नं. को िकमा पसतको िनाखत असनवाया 

ग. कैलाली सजल्लामा कायाित नेपाल ििकािको स्र्थायी कमािािी, ििकािी 

िंस्र्थान, सवश्वसवद्यालय वा िामदुासयक सवद्यालयमा कायाित सशक्षकको परिवाि 

भएको भनी िम्वसन्ित सनकायले गिेको सिफारिश पत्र 

घ. िम्वसन्ित कमािािीको कमािािी परििय पत्र ।  

७. पसतको नाम र्थि िमावेश गिी प्रसतसलसप (वशंज) कमािािी परिवाि िमेत 

 क. नागरिकता प्रसतसलसपको अनुिूिी फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि िो मा  

टााँि भए जस्तै फोटो २ प्रसत 

ख. सनवेदकको नागरिकताको िक्कल प्रसत 

ग. पसतको नाम िमावेश गिी पाउाँ भन्ने व्यिोिाको सनवेदन । 

पसतको िक्कल नागरिकता ि िनाखत (पती वािेक एकाघिका अन्य 

िदस्य िािु/िििुा/जेठाजु/देविबाट िनाखत गिाउनु पने िकमा नाता 

प्रमासणत ि पती उपसस्र्थत िुन निक्नकुो कािण िसितको स्र्थानीय तिको 

सिफारिश पत्र । पसतको मतृ्यू भएको िकमा मतृ्य ुदताा  प्रमाण पत्र िमेत) 

घ. स्र्थानीय तिको सिफारिश पत्र 

ङ. अन्य सजल्लाबाट नागरिकता जािी भएको भए असभलेख सभडेको प्रमाण 

ि. सववाि दताा  प्रमाण पत्र (पसतको मतृ्यू भएको िकमा मतृ्यु दताा  प्रमाण पत्र िमेत) 

       कर्मचारी पररवारको हकर्ा निम्िािुसार थप हुिे छ  

छ. कैलाली सजल्लामा कायाित नेपाल ििकािको स्र्थायी कमािािी, ििकािी 

िंस्र्थान, सवश्वसवद्यालय वा िामदुासयक सवद्यालयमा कायाित सशक्षकको 

परिवाि भएको भनी िम्वसन्ित सनकायले गिेको सिफारिश पत्र  

िम्वसन्ित कमािािीको कमािािी परििय पत्र ि पती िनाखत असनवाया  

८. यि सजल्लाबाट जािी भएको नागरिकताको वंशजको प्रसतसलसपको िकमा  
 

क. नागरिकता प्रसतसलसपको अनुिूिी फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश 

ि अनुिूसिमा टााँि भए जस्तै फोटो २ प्रसत  

ख. नागरिकताको िक्कल प्रसत/छााँयाप्रसत (िो  नभए  लालपूजाा, मतदाता  परिियपत्र,िवािी 

िालक अनमुतीपत्र वा नागरिकता प्रमाण पत्र नं. एवम् नागरिकता जािी समसत खलु्ने प्रमाण) 



८. अन्य सजल्लाबाट जािी भएको नागरिकताको प्रसतसलसप  
 

क. नागरिकता प्रसतसलसपको अनुिूिी फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि अनुिूसिमा टााँि भए जस्तै फोटो ३   

ख. नागरिकताको िक्कल / छााँयाप्रसत ि घि जग्गा िनी प्रमाणपूजाा (िो  नभए  लालपूजाा, मतदाता  परिियपत्र, 

िवािी िालक अनुमतीपत्र वा नागरिकता प्रमाण पत्र नं. एवम् नागरिकता जािी समसत खलु्ने प्रमाण) 

ग. सजल्लाबाट नागरिकताको असभलेख सभडेको प्रमाण  

घ. विाई ििी आएको िकमा िम्वसन्ित वडाको स्र्थानीय 

पसजजकासिकािीबाट जािी विाई ििाई प्रमाणपत्र  

९. कमािािी परिवािको िकमा प्रसतसलसप (वंशज) 
 

क. मार्थी सि.नं. ८ को क देसख ग मा उल्लेसखत िवै प्रकृया  

ख. िम्वसन्ित कमािािीको कमािािी परििय पत्र ।   

ग. यि सजल्लामा कायाित नेपाल ििकािको स्र्थायी कमािािी, ििकािी िंस्र्थान, सवश्वसवद्यालय वा 

िामदुासयक सवद्यालयमा कायाित सशक्षकको परिवाि भएको भनी कायाित िंस्र्थाले गिेको सिफारिश । 

११. पसतको नाम िटाई प्रसतसलसप सलनु पने भएमा 
 

क. नागरिकता प्रसतसलसपको अनिूुिी फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि 

अनिूुसिमा टााँि भए जस्तै फोटो २ प्रसत 

ख. पसतको नाम र्थि िटाई पाउाँ भन्ने व्यिोिाको सनवेदन । 

ग. िम्वसन्ित वडामा ििकेो स्र्थानीय पसजजकासिकािीबाट जािी िम्वन्ि 

सवच्छेद प्रमाण-पत्र 

घ. स्र्थानीय तिको सिफारिश पत्र  

ङ. सनवेदकको नागरिकताको िक्कल प्रसत ि अदालतबाट भएको िम्वन्ि 

सवच्छेदको आदेश । 

ि. नागरिकता िसित माईसत पट्टीको ववुा/आमा वा एकाघिको नातेदािबाट 

िनाखत 

१२. दोश्रो सववाि गिी पसतको नाम िंशोिन गिी प्रसतसलसप सलनु पने भएमा 
 

क. नागरिकता प्रसतसलसपको अनिूुिी फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश ि 

अनिूुसिमा टााँि भए जस्तै फोटो ३ प्रसत 

ख. पसतको नाम र्थि िंशोिन गिी पाउाँ भन्ने व्यिोिाको सनवेदन । 

ग. पसतको नाम परिवतान गिी नागरिकताको प्रसतसलसप जािी गनुा  पने कािण 

खलु्ने स्र्थानीय तिको सिफारिश पत्र 

घ. सनवेदकको नागरिकताको िक्कल प्रसत 

ङ. िम्वसन्ित वडामा ििेको स्र्थानीय पसजजकासिकािीको कायाालयबाट जािी 

िम्वन्ि सवच्छेद प्रमाण-पत्र  

ि. दोश्रो पसतको िक्कल नागरिकता ि िनाखत 

छ. दोस्रो पसतिाँग सववाि भएको सववाि दताा प्रमाण पत्र 

ज. पसिलेको पसतिाँग िम्वन्ि सवच्छेद भएको अदालतको आदेश वा मतृ्य ुभएको 

िकमा मतृ्य ुदताा  प्रमाण-पत्र 

(पती वािेक एकाघिका अन्य िदस्य िाि/ुिििुा/जेठाज/ुदेविबाट िनाखत 

गिाउनु पने िकमा सनवेदकिाँग नाता प्रमासणत भएको प्रमाण-पत्र ि 

पतीउपसस्र्थत िुन निक्नुको कािण िसितको स्र्थानीय तिको सिफारिश 

पत्र । पसतको मतृ्यू भएको िकमा मतृ्यु दताा प्रमाण पत्र)  

नय ाँ प्रकृय  
१. क. अनिूुसि-१ को सिफारिश फािाममा वडा अध्यक्षको सिफारिश  

ख. अनिूुसि-१ मा टााँि भए जस्तै २ प्रसत फोटो 

ग. सववाि दताा  प्रमाण पत्र 

ज. पसत / ववुा / आमा /  दाज ु/ भाई / छोिाको नागरिकता 

ि. जन्मदताा प्रमाण-पत्र वा जन्म स्र्थान ि जन्म समसत एसकन िुने गिी वडा 

कायाालयबाट प्रमासणत गरिएको सिफारिश पत्र 

ञ. वडा मिुलु्का सिफारिश पत्र (नाता पने वािेकका मिुलु्कामा वस्ने 

व्यसििरुsको नाम खलुेको) 

ट. प्रििी मिुलु्का 

ठ. ववुा / आमा / पती / पत्नीको मतृ्यु भएको िकमा मतृ्यु दताा  प्रमाण पत्र  

ड. विाई ििी आएको भए िम्वसन्ित वडाको स्र्थानीय पसजजकासिकािीबाट जािी 

विाईििाई प्रमाणपत्र 

ढ. िनाखत गने एकाघिको व्यसकिाँगको नाता प्रमासणत पत्र  

ण. ववुा/आमाबाट िनाखत (ववुा/आमा वािक अन्य एकाघिका िदस्यबाट 

िनाखत गनुा  पने िकमा नाता प्रमासणत प्रमाण-पत्र) 

त. सववासित मसिलाको िकमा पतीको िनाखत पती नभई िाि/ुििुिा/कजेठाज/ु 

देविबाट िनाखत गनुा  पने िकमा नाता प्रमासणत प्रमाण-पत्र 

र्थ. ना. प्र. प. को ितु्रो प्रसत / नागरिकताको फोटो कसप / मतदाता परििय पत्र / 

िवािी िालक अनमुसत पत्र / जग्गािनी प्रमाण पूजाा / िंघ िंस्र्था वा ििकािी 

सनकायको परििय पत्र  

द. िम्वन्ि सवच्छेद भएको अवस्र्थामा िम्वन्ि सवच्छेद प्रमाण-पत्र, अदालतको 

फैिलाको प्रसतसलसप ि वडा कायाालयको सिफारिश पत्र 

ि. नाम र्थि वा अन्य  सवविण फिक पिेको िकमा फिक पिेको व्यसि एउटै 

भएको भन्ने व्यिोिाको वडा कायाालयको सिफारिश पत्र 

 

थप ध्याि नििु पिे कुराहरु 

१. स्र्थानीय तिबाट प्रमासणत भई आए जस्तै फोटो सजल्ला प्रशािन कायाालयमा भए/नभएको । 

२. नयााँ नागरिकताको िकमा रु १०। को सटकट ि प्रसतसलसपको िकमा रु १३। को सटकट ि सनवेदन लेख्न ुपने भए अलग रु १०। को सटकट पेश भए नभएको 

३. िवै कागजातिरुको िक्कल प्रसत असनवाया रुपमा िंलग्न भए/नभएको । s 

४. विाई ििाई िुन ु भन्दा पसिले सनवेदकको जन्म जनु िुकै स्र्थानमा (यि सजल्लामा िमेत) भएको भए पसन जन्म पछी विाई ििाई भई आएको अवस्र्थामा सनज 

सनवेदकको पसन विाई ििाईमा नाम असनवाया रुपमा िमावेश भए/नभएको । 

५. अन्य सजल्लाबाट विाई ििाई गिी आएको िकमा िनाखत गने एकाघिको िदस्यको पसन विाई ििाईमा नाम भए/नभएको ।  

६. सववासित मसिलाले माईती तफा को ववुा/आमाको नागरिकता पेश गना निसक दाज/ुभाईको नागरिकता पेश गनुा  पने भए नाता खलु्ने प्रमाण भए/नभएको । (वंशजको िकमा) 

७. नया नागरिकताको लासग सनवेदन भदाा अनुिूसिमा-१ मा जन्म स्र्थान ि स्र्थायी ठेगाना उल्लेख गदाा िालको ठेगाना उल्लेख भए/नभएको ।  

८. प्रसतसलसपको िकमा जन्म स्र्थान िासवक अनिुाि ि स्र्थानीय ठेगाना िालको िंििना अनुिािको भए/नभएको । 

९. उमेि वढी भएका सनवेदकिरुको िकमा वडा मिुलु्का भए/नभएको । {आवश्यकता पिे यि कायाालयबाट प्रििी वसुिने छ} 

१०. कमािािी परिवािको िकमा अनिूुसि प्रमासणत गदाा  कमािािी कायाित कायाालय जनु वडामा छ िो वडा कायाालयबाट २ र्थान अनिूुसि प्रमासणत भए/नभएको ।  


