
सिम्ता गाउँपासिका 

गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

राकम, िुरे्खत 

कर्ायिी प्रदेश, नेपाि 

नागररक वडापत्र 

क्र.िं. िेवाको सववरर् पेश गनुयपने कागजातहरु िेवा प्राप्त गने पसक्रर्ा िेवा प्राप्त गनय िाग्ने िम्बसधित पदासिकारी 

वा शार्खा 
शुल्क रु िमर् 

 

 

१ 

 

 

नाता प्रमाणित 

णनवदेन, स्थलगत सर्जणमन 

मचुलु्का, णनवदेन तथा नाता 

प्रमाणित गनज पने सेवा प्रदान गने 

व्यणिहरुको नागरिकता/र्न्म दताज 

मतृ्य ूदताज/बसाइसिाइ प्रमािपत्रको 

फोटोकपी ि ३/३ प्रणत पासपोटज 

साईर्को फोटो । 

कागर्ात सणहत वडाअध्यक्ष समक्ष 

णनवदेन णदने ि वडा सणचवले सेवा 

प्रदान गने (फोटो प्रमाणित गनुज पने 

व्यणि स्वयं सक्कल कागर्ात 

सणहत उपणस्थत हुन ुपने )   

 

 

२२०।- 

 

 

सोणह णदन 

 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

२ 

 

र्ग्गा नामसािी णसफािीस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता 

र्ग्गाधनी प्रमाि परु्ाज ि मतृ्य ृदताज, 

नाता प्रमाणितको प्रणतणलणप 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

३ 

 

नाम ,थि संशोधन, 

णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको 

नागरिकता/र्न्मदताज, नाम 

संशोधन गनुज पने कागर्ात ि णवषय 

अनसुािको अन्य कागर्ातको 

फोटोकापी 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

११०।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

 

 

 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकताको 

प्रणतणलपी, र्ग्गा नाप नक्सा 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

१ िोपनी 

सम्म रु 

 

 

 

 



४ छुट र्ग्गा दताज णसफारिस भएको प्रमािको प्रणतणलपी सणहत 

अन्य प्रमाि 

सेवा प्रदान गने ५,५००।- ि 

सो भन्दा 

माणथ प्रणत 

िोपनी रु 

५५०।- 

सोणह णदन वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

 

५ 

नेपाली नागरिकता 

णसफािीस (वंशर्को 

आधािमा) 

१ प्रणत नागरिकताको णसफारिस 

फािम, २ प्रणत फोटो, सनाखत गने 

व्यणिको नागरिकता, नागरिकता 

णलनेको शणैक्षक योग्यताको प्रमाि 

पत्र, र्न्म दताज, णववाह दताज, बसाई 

सिाई 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

 

११०।- 

 

 

सोणह णदन 

 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

६ 

उद्योग सञ्चालनका लाणग 

घिेलमुा णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

वाणिज्य संघको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

५५०।- 

 

सोणह णदन 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

७ 

उद्योग कल कािखानाको 

सर्जणमन णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

वाणिज्य संघको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

८ उद्योग कल कािखानाको 

अन्य णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

वाणिज्य संघको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

३३०।- सोणह णदन िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

९ 

 साना उद्योग सञ्चालनका 

लाणग णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

३५०।- 

 

सोणह णदन 

 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 



वाणिज्य संघको णसफारिस 

 

१० 

मझौला उद्योग 

सञ्चालनका लाणग 

णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

वाणिज्य संघको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

६५०।- 

 

सोणह णदन 

 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

११ 

ठुला उद्योग सञ्चालनका 

लाणग णसफारिस 

णनवदेन, णनवदेकको नागरिकता, 

उद्योग सञ्चालन स्थलको 

स्थलगत सर्जणमन मचुलु्का, उद्योग 

वाणिज्य संघको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

१,०००।- 

 

सोणह णदन 

 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

१२ 

उद्योग व्यबसाय लगत कट्टा 

ि नामसािी 

णनवदेन, णनवदेकको 

नागरिकता,व्यवसाय दताज प्रमाि 

पत्र 

कागर्ात सणहत प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

िार्श्व शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

िार्श्व शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

१३ 

संस्था दताज णसफारिस णनवदेन/संस्थाको पत्र, संस्थाको 

णवधान, संस्था गठनको लाणग 

भएको भलेाको उपणस्थणत ि 

णनिजय, संस्थापकको 

नागरिकताको प्रणतणलणप 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

११०।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

१४ णववाह दताज नागरिकताको प्रणतणलणप ि सचूना 

फािाम 

कागर्ात सणहत दबैु र्ना उपणस्थत 

हुने  ि वडा सणचवले सेवा प्रदान 

गन े

३५ णदन 

सम्म 

णनशलु्क 

त्यसपणछ रु 

२००।- 

सोणह णदन वडा सणचव 

 

 

१५ 

बसाई सिाई सचूना फािम, नागरिकताको 

प्रणतणलणप, णववाह दताज, र्न्म दताज, 

बसाई सिी आउनेको हकमा  

बसाइ सिी आएको प्रमािको 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

३५ णदन 

सम्म 

णनशलु्क 

त्यसपणछ रु 

 

 

सोणह णदन 

 

 

वडा सणचव 



प्रणतणलणप, र्ग्गाधनी प्रमाि 

परु्ाजको प्रणतणलणप 

२००।- 

 

१६ 

 

र्न्म दताज 

सचूना फािम, सचुकको 

नागरिकता,बालबाणलकाको बुबा 

आमाको नागरिकता, णबबाह 

दताजको प्रणतणलणप 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

३५ णदन 

सम्म 

णनशलु्क 

त्यसपणछ रु 

२००।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव 

 

१७ 

 

मतृ्य ृदताज 

सचूना फािम, सचुकको 

नागरिकता,मतृकको नागरिकताको 

प्रणतणलणप 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

३५ णदन 

सम्म 

णनशलु्क 

त्यसपणछ रु 

२००।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव 

 

१८ 

 

सम्बन्ध णबच्छेद 

सचूना फािम,अदालतको फैसला 

सणहतको णनवदेन, पणत/पणत्नको 

नागरिकता 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

३५ णदन 

सम्म 

णनशलु्क 

त्यसपणछ रु 

२००।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव 

 

१९ 

घिर्ग्गा मलु्याङ्कन, आय 

श्रोत प्रमाणित 

णनवदेक, प्रणवणधकको णसफारिश, 

नागरिकताको प्रणतणलणप,र्.ध. 

प्र.म.ुको 

प्रणतणलणप,नक्सापास,आय श्रोत 

खलु्ने कागर्ात 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

२० 

 

णवद्यतु णमटि णसफारिस 

 कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

११०।- 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

  णनवदेन,वडा कायाजलयको कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय    



 

 

 

२१ 

 

 

 

घि नक्शापास 

णसफारिश, नागरिकताको 

प्रणतणलणप, र्.ध. प्र.प.ुको 

प्रणतणलणप,चािणकल्ला खलेुको 

कागर्ात,मालपोत वा एणककृत 

सम्पणि कि णतिेको 

णनस्सा,र्ग्गाको ब्ल ुणप्रन्ट नक्सा ि 

टे्रस नक्सा,घिको प्रस्ताणवत नक्सा, 

घिको प्रणवणधक सपुरिवके्षकको श ै

यो ि इ का  दताज प्र.प 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

प्रणवणधक र्ांचपास पणछ सेवा 

प्रदान गने 

णनवदेन 

दस्तिु रु 

५५०।- ि 

अन्य 

आणथजक ऐन 

बमोणर्म 

 

 

 

१५ णदन  

 

 

प्रणवणधक शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

२२ 

 

घि/कम्पाउण्ड टहिा णनमाजि 

सम्पन्न 

स्वीकृत नक्सा अनसुाि घि णनमाजि 

भई सकेको व्यहोिा सलुाएको 

णनवदेन, स्थायी नक्सा पास 

इर्ार्त पत्र तथा पास नक्सा 

नागरिकता ि र्ग्गाधनी प्रमाि 

परु्ाजको प्रणतणलणप 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

प्रणवणधक र्ांचपास पणछ सेवा 

प्रदान गने 

 

५५०।- 

 

सोणह णदन 

 

प्रणवणधक शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

२३ 

 

नक्शा नामसािी 

णनवदेन,नागरिकताको प्रणतणलणप, 

र्.ध. प्र.म.ुको प्रणतणलणप, घि 

णनमाजि अनुमती,स्वीकृत नक्सा, 

वडाको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

प्रणवणधक र्ांचपास पणछ सेवा 

प्रदान गने 

पैणत्रक 

२००।- , 

खरिद णबक्री 

१,५००।- 

 

सोणह णदन 

िार्स्व,प्राणवणधक शाखा, 

प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत 

 

२४ 

 

चािणकल्ला प्रमाणित 

णनवदेन,नागरिकताको प्रणतणलणप, 

र्.ध. प्र.म.ुको प्रणतणलणप ि 

सर्जणमन मचुलु्का 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

२२०।- 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

२५ 

 

धािा र्डान णसफारिस 

णनवदेन,नागरिकताको प्रणतणलणप, 

र्.ध. प्र.म.ुको प्रणतणलणप ि 

सर्जणमन मचुलु्का, नक्सापास 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

२२०।- 

 

सोणह णदन 

 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

  णनवदेन,नागरिकताको प्रणतणलणप, 

र्.ध. प्र.म.ुको प्रणतणलणप ि 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

  

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 



२६ घि बाटो प्रमाणित सर्जणमन मचुलु्का सेवा प्रदान गने ३३०।- अध्यक्ष 

 

२७ 

 

सडक, बाटो प्रमाणित 

णनवदेन,नागरिकताको प्रणतणलणप, 

र्.ध. प्र.म.ुको प्रणतणलणप ि 

सर्जणमन मचुलु्का 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

२८ 

 

योर्ना सम्झौता 

उ.स.को णनिजय,वडा कायाजलयको 

णसफारिस,टोल णवकास संस्था ि 

अन्य संघसंस्थाको हकमा 

सम्बणन्ध संस्थाको णनिजय, 

गाउँपाणलकाको णनिजय,ल.ई 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

प्रणवणधक र्ांचपास पणछ सेवा 

प्रदान गने 

 

णनिःशलु्क 

 

सोणह णदन 

प्राणवणधक शाखा, योर्ना 

शाखा, प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत 

 

 

 

 

 

 

 

२९ 

 

 

 

 

 

 

 

योर्ना र्ाँचपास तथा 

फिफािक ि भिुानी 

उ. सणमणतको णनिजय, सावजर्णनक 

लेखा परिक्षि, लगत स्टेटमने्ट 

अनसुािको णवल भपाजइ, सम्झौता 

पत्र सणहतको योर्ना खाता 

णकताब, उ.सका पदाणधकािीहरुको 

नेपाली नगरिकता प्रमािपत्रको 

प्रणतणलणप तथा अध्यक्ष सणचव ि 

कोषाध्यक्षको र्ग्गधणन 

प्रमािपत्रको प्रणतणलणप, वडा 

कायाजलयको णसफारिस,अनुगमन 

सणमणतको णसफारिस,प्रणवणधकको 

कायज सम्पन्न प्रणतवदेन,योर्ना 

फिफािक सणमणतको णनिजय ि 

णसम्ता गाउँपाणलकाको अनुगमन 

मलू्यांकन तथा योर्ना फिफािक 

एव ंभिुानी कायजणवणध, २०७४ 

बमोणर्म माग हुने कागर्ातहरु 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

प्रणवणधक र्ांचपास पणछ सेवा 

प्रदान गने 

 

 

 

 

 

 

 

णनिःशलु्क 

 

 

 

 

 

 

 

३० णदन 

 

 

 

 

 

 

 

प्राणवणधक शाखा, योर्ना 

शाखा, अनगुमन शाखा, 

लेखा शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 असहाय,णवधवा, र्षे्ठ सम्बणन्धत व्यणिको णनवदेन, कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय    



 

३० 

नागरिक तथा लणक्षत 

बालसंिक्षि असि 

अपाङ्गहरुको भिा 

सम्बन्धी परिचयपत्र बनाउने 

नागरिकता,पणतको मतृ्य ृदताज, पणत 

संगको नाता प्रमाणित, सम्बन्ध 

णवच्छेदको प्रणतणलणप, र्न्म दताज 

प्रमाि पत्र, बसाइ सिाइ, ३ प्रणत 

पासपोटज साइर्को फोटो, एकल 

मणहलाको हकमा अणबबाणहत 

प्रमाणितको सर्जणमन मचुुल्का, 

अपांग परिचय पत्र 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

र्ाँचबझु पणछ सेवा प्रदान गने 

 

णनिःशलु्क 

 

प्रचणलत काननू 

अनसुाि 

 

पञ्र्ीकिि शाखा, प्रमखु 

प्रशासकीय अणधकृत 

 

३१ 

सामाणर्क सिुक्षा 

कायजक्रमको िकम णनकाश 

परिचय पत्र, बैंक खाता न ं िाणरट्रय परिचयपत्र तथा पञ्र्ीकिि 

णवभागको अणभलेख अनसुाि 

भिपाइ तयाि गिी नगद ैवा बैंक 

खाता माफज त भिुानी णदइने  

 

णनिःशलु्क 

 

त्रैमाणसक 

लेखा शाखा, पञ्र्ीकिि 

शाखा, प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत 

 

३२ 

 

बैंक खाता खोल्ने णसफारिस 

उपभोिा सणमणतको णनवदेन,णनिजय 

,नागरिकताको प्रणतणलणप, वडाको 

णसफारिस ि २ प्रणत पासपोटज 

साइर्को फोटो 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

लेखा शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

 

लेखा/ योर्ना शाखा 

 

३३ 

 

बैंक खाता बन्द गने 

उपभोिा सणमणतको णनवदेन,णनिजय 

प्रणतणलणप, वडाको णसफारिस 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

लेखा शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

 

लेखा/ योर्ना शाखा 

 

३४ 

बैदणेशक िोर्गािीका लाणग 

गरिने णसफारिस ि नाता 

प्रमाणित 

णनवदेन, नागरिकता, सम्बणन्धत 

अन्य कागर्ात 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

२२०।- 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

३५ 

 

संगोल प्रमाणित 

णनवदेन, नागरिकता, संगोल 

दखेाउने अन्य कागर्ात 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

३३०।- 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

  णनवदेन, नागरिकता, सम्बणन्धत कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष  सोणह णदन वडा सणचव, वडा 



३६ अणंशयाि प्रमाणित अन्य कागर्ात समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

२२०।- अध्यक्ष 

३७ 

 

व्यवसाय दताज णनवदेन, नागरिकता,व्यवसायीको 

र्.ध.प ुवा घि भाडा सम्झौता 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

लेखा शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

व्यवसायको 

प्रकृणत 

अनसुाि 

सोणह णदन िार्श्व शाखा, 

 प्रमखु प्रशासकीय 

अणधकृत 

 

३८ 

 

णवणवध णसफारिस 

णनवदेन, नागरिकता, अन्य 

आवश्यक कागर्ात 

कागर्ात सणहत प्रमखु  प्रशासकीय 

अणधकृत समक्ष णनवदेन णदने ि 

लेखा शाखा माफज त सेवा प्रदान गने 

णसफारिको 

प्रकृणत 

अनसुाि 

 

सोणह णदन 

वडा सणचव वा वडा 

अध्यक्ष वा गाउँपाणलका 

अध्यक्ष 

 

३९ 

बैदणेशक िोर्गािीका लाणग 

गरिने प्रणतणलणप प्रमाि 

णनवदेन, नागरिकता आवश्यक 

अन्य कागर्ात 

कागर्ात सणहत वडा अध्यक्ष 

समक्ष णनवदेन णदने ि वडा सणचवले 

सेवा प्रदान गने 

 

५५०।- 

सोणह णदन वडा सणचव, वडा 

अध्यक्ष 

 

४० 

 

न्याय सम्पादन 

 

णनवदेन, नागरिकता आवश्यक 

अन्य कागर्ात 

कागर्ात सणहत उपाध्यक्ष समक्ष 

णनवदेन णदने ि तोणकएको कायजणवणध 

अनशुिि गिी सेवा प्रदान गरिने 

 

णनिःशलु्क 

 

मदु्दाको प्रकृणत अनसुाि 

 

उपाध्यक्ष 

 

 


