हेटौडा उपमहानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्
नागररक वडापत्र
२०७३/०७४
सेवाको ककलसम
१.नागररकता
लसफाररस (वंसज)

सेवा प्रप्त गनय पेश गननय पने कागजात तथा
लववरण

बाबनको नागररकताको प्रलतलिलप, जन्म लमलत
प्रमाणीत कागज, लववालहत मलहिाको हकमा
लववाह दताय, गैर नगरवासीहरूको हकमा
वसार्यसरार्य सम्बन्धी प्रमाण तथा न.पा.को कर
तथा राजश्व चनक्ता प्रमाणपत्र सलहत वडा
सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफाररस
२.नागररकता
सम्बलन्धत देशको नागररकता त्र्ाग गरे को वा
लसफाररस (अंलगकृ त) त्र्ाग सम्बन्धी कारवाही चिाएको प्रमाण, सो
को जानकारी नेपाि सरकारिार्य कदएको
वसोवास सम्बन्धी स्थिगत सरजलमन,
लववालहत मलहिाको हकमा लववाह दताय,
नपाको कर तथा राजश्व चनक्ता प्रमाण पत्र सलहत
वडा सम्बलन्धत वडा कार्ायिर्को लसफररस
३. जन्म दताय
सूचकको नागररकताको प्रलतलिलप सलहत
स्वर्ंमको उपलस्थलत, जन्म प्रमालणत कागज वा
लचना, जन्म कन ण्डिी
४.लववाह दताय
पलत, पत्नी दनवैको नागररकताको प्रलतलिलप
सलहत स्वर्ंमको उपलस्थती
५.मनत्र्न दताय
मृतक तथा सूचकको नागररकताको प्रलतलिलप,
अस्पतािमा मृत्र्न िएको िए सो को प्रमाण,
वडा कार्ायिर्को लसफररस
६.वसार्य सरार्य
वसार्य सरी आएको प्रमाण, नागररकताको
प्रलतलिलप
७.सम्बन्ध लवच्छेद
सम्बन्ध लवच्छेद सम्बन्धमा अलधकार प्राप्त
लनकार्बाट जारी िएको आलधकाररक प्रमाण,
नागररकताको प्रलतलिलप
८.जन्मलमलत प्रमालणत नागररकता वा जन्मलमलत खनल्ने प्रमाण
कागजातको प्रलतलिलप
९.खानेपानी
धारा नागररकताको प्रलतलिलप, घर तथा जग्गाको
जडान लसफाररस
स्वालमत्व सम्बन्धी प्रमाण, घर नक्सा
र्जाजतको प्रलतलिलप,
क)१/२” सम्मको िालग
ख)सो िन्दा मालथमा

सेवा प्राप्त गनय िाग्ने

सेवा प्रदान गने
शाखा

शनल्क
रू.२५।

समर्
१ घन्टा

रू.१००।

१ घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

लनशनल्क (३५ कदन लित्र)

आधा घन्टा

सम्बलन्धत वडा
कार्ायिर्

लनशनल्क (३५ कदन लित्र)

आधा घन्टा

लनशनल्क (३५ कदन लित्र)

आधा घन्टा

सम्बलन्धत वडा
कार्ायिर्
सम्बलन्धत वडा
कार्ायिर्

लनशनल्क (३५ कदन लित्र)

आधा घन्टा

लनशनल्क (३५ कदन लित्र)

आधा घन्टा

नेपािीमा रू.२००।
अंग्रेजीमा रू.३००।

आधा घन्टा
आधा घन्टा

रू.२००।००

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

सम्बलन्धत वडा
कार्ायिर्
सम्बलन्धत वडा
कार्ायिर्
सनशासन प्रवयद्धन
शाखा
िवन र्जाजत
शाखा

१०.सडक
काट्ने
र्जाजत दस्तनर (पूवय
पलिम
राजमागय
बाहेक)

११.लवद्यृत
लसफाररस

क)कं किट सडक
ख)कच्ची सडक
ग)कािोपत्रे सडक
घ)नािी काट्ने (लपच)
ङ)नािी काट्ने (कच्ची)
च)फन टपाथ पेटी काट्ने वा र्ट्टा लिक्ने
जडान नागररकताको प्रलतलिलप, घर तथा जग्गाको
स्वालमत्व सम्बन्धी प्रमाण, घर नक्सा
र्जाजतको प्रलतलिलप,
क)गाहस्थ प्रर्ोजनका िालग
ख)लिफे जको िालग
ग)पसिमा लवद्यृत जडानको िालग

१२.उद्योग
लसफाररस

दताय नागररकताको प्रलतलिलप, बहािमा िए घर वा
जग्गा धनीसंगको सम्िौता, संलधर्ारहरूको
सहमलत सलहतको सरजलमन मनचनल्का,
आवश्र्कताको आधारमा IEE वा EIA सम्बन्धी
सूचनाको प्रलतलिलप वा सोको प्रलतवेदन
१३.नाम, थर संसोघन नागररकताको प्रलतलिलप, नाम, थर फरक
लसफाररस
परे को कागजको प्रलतलिलप
१४.नाता
सम्बन्ध नाता खोल्नन पने व्यलक्तहरूको नागररकताको
प्रमालणत
प्रलतलिलप, नावािकको हकमा जन्म दतायको
प्रमाण, हािसािै लखचेको २ प्रलत फोटा
१५.नाता प्रमालणत

१६.चररत्र प्रमालणत

मृतक तथा लनवेदको नागररकताको प्रलतलिलप,
मृत्र्नदताय प्रमाण पत्र, लनवेदकको ३ प्रलत र अन्र्
प्रत्र्ेक नातेदारहरूको २ प्रलत फोटो, वडा
कार्ायिर्बाट बनलिएको सरजलमन
नागररकताको प्रलतलिलप, वडा कार्ायिर्को
सरजलमन लसफाररस

१७.लववाह प्रमालणत

(०३६ साि िन्दा अगाडीको हकमा) पलत,
पत्नीको नागररकताको प्रलतलिलप, वडा
कार्ायिर्को सरजलमन लसफाररस
१८.स्थार्ी वसोवास नागररकताको प्रलतलिलप, वडा कार्ायिर्को
प्रमालणत
लसफाररस
१९. चौहलद्ध प्रमाणीत नागररकताको
प्रलतलिलप,
िािपनजायको
प्रलतलिलप, नापीनक्साको प्रलतलिलप, हािसािै
खररद गरे को िए राजीनामाको लिखत, लतरो
लतरे को रलसद

रू.१०००।००
रू.५०००।००
रू.२००।००
रू.२०००।००
रू.७००।००
रू.५००।००
रू.७००।००

आधा घन्टा

िवन र्जाजत
शाखा

आधा घन्टा

िवन र्जाजत
शाखा

३ कदन

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

नेपािीमा रू.२००।००
अंग्रेजीमा रू.३००।००
नेपािीमा
रू. २००।००
अंग्रेजीमा
रू. ३००।००
लनिःशनल्क

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा
सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

२ घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

नेपािीमा रू.२००।००
अंग्रेजीमा
रू.३००।००
नेपािीमा रू.२००।००
अंग्रेजीमा
रू.३००।००
नेपािीमा रू.२००।००
अंग्रेजीमा
रू.३००।००
न्र्ूनतम २००।००
र सो िन्दा बढी जग्गाको
क्षेत्रफिको आधारमा

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

आधा घन्टा

सम्वलन्धत वडा
कार्ायिर्

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

आधा घन्टा

िवन र्जाजत
शाखा

रू.२००।००
रू.२०००।००
रू.५००।००
रू५००।००
रू१०००।००
रू.२०००।००

आधा घन्टा

२०.हैलसर्त प्रमालणत

नागररकताको प्रलतलिलप, सम्पलत तथा
आर्श्रोत सम्वन्धी लववरणहरूको आलधकाररक
प्रमाण

२१.जग्गाधनी
प्रमाणपत्रको
प्रलतलिलप लसफाररस
२२.अलववालहत
प्रमालणत

नागररकताको प्रलतलिलप, वडा कार्ायिर्को
स्थिगत सरजलमन मनचल्न का सलहतको
लसफाररस
नागररकताको प्रलतलिलप, वडा कार्ायिर्को
स्थिगत सरजलमन मनचल्न का सलहतको
लसफाररस
नागररकताको प्रलतलिप, अध्र्र्नरत संस्थाको
प्रमाण, वडा कार्ायिर्को लसफाररस

२३.छात्रबृलत
लसफाररस

२४.जग्गा
दताय वडा कार्ायिर्को सरजलमन, िोग सम्बन्धी
लसफाररस
प्रमाण (छोड पत्र वा कफल्ड बनक)
२५.जग्गा नामसारी नागररकताको प्रलतलिलप (नावािकको हकमा
लसफाररस
जन्म दताय), नाता प्रमाणीत, िािपनजायको
प्रलतलिलप, करचनक्ता प्रमाण पत्रको प्रलतलिलप,
लतरो लतरे को रलसद
२६.बृद्ध वा लवधवा नागररकताको प्रलतलिलप, लवध्वाको िालग
ित्ता काडय
श्रीमानको मृत्र्नको प्रमाण, दनर्य प्रलत फोटो
२७.वस्तनगत
(घर सरे कारवािाको ना.प्र.प., जग्गाको सक्कि नापी
बाटो)
लववरण नक्सा, लतरो लतरे को रसीद, घर िए सोको
प्रमालणत
प्रमाण
२८.नक्शा दताय तथा नागररकताको प्रलतलिलप, िाि पनजायको
लस्वकृ लत
प्रलतलिलप, लतरो लतरे को रलसद, सक्कि नापी
नक्शा, पेश गररएको घर नक्शाको व्िनलप्रण्ट
(लसडी) सलहत थान ४, नक्सा लडजार्नरको
र्जाजत पत्रको प्रलतलिलप
२९.नक्शा नामसारी
संर्नक्त लनवेदन, नागररकता प्रलतलिलप,
लिखतको प्रलतलिलप
३०.सवारी दताय
र्ातार्ात व्यवस्था कार्ायिर्बाट प्राप्त सवारी
दताय प्रमाण पत्र, नागररकताको प्रमाण पत्रको
प्रलतलिलप
३१.व्यवसार् दताय
व्यवसार्ीको
नागररकताको
प्रलतलिलप,
सम्बलन्धत लनकार्को र्जाजत प्रमाण दनर्य प्रलत
फोटो
३२.एकककृ त
नागररकता, िािपनजाय, लतरो लतरे को रलसद,
सम्पतीकर
चनक्ता नापी नक्सा, घर नक्साको प्रलतलिलप
प्रमाणपत्र
३३.िनलमकर
िाि पनजाय वा लतरो लतरे को रलसद
(बक्र्ौता)

मूल्र्ांकन अंकको
आधारमा
रू.१५००।०० देलख
रू.४५००।०० सम्म
रू.२००।००

२ घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

नेपािीमा रू.२००।
अंग्रेजीमा
रू.३००।
नेपािीमा रू.२५।००
अंग्रेजीमा
रू.३००।००
रू.२००।००

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

आधा घन्टा

रू.२००।००

आधा घन्टा

सनशासन प्रवयद्धन
शाखा
सनशासन प्रवयद्धन
शाखा

लनिःशनल्क

लनर्माननसार

वडा र क्षेत्रफिको
आधारमा न्र्नतम
रू.२००। र अलधकतम
लनमायण कार्यको प्रकृ लतको
आधारमा

एक घन्टा

समाजकल्र्ाण
शाखा
िवन र्जाजत
शाखा

२१ देलख २५
कदन

िवन र्जाजत
शाखा

नक्सा पास रकमको २५
प्रलतशत
रू.२५।०० देलख
रू.३०००।००

एक कदन
लित्र
आधा घन्टा

िवन र्जाजत
शाखा
राजश्व शाखा

लनर्माननसार व्यवसार्को
प्रकृ लत अननसार

आधा घन्टा

राजश्व शाखा

लनर्माननसार

एक कदन

राजश्व शाखा

क्षेत्रको आधारमा

१५ लमनेट

राजश्व शाखा

३४.लवज्ञापन कर
लनवेदन, व्यवसार् सम्बन्धी दतायको प्रमाण
३५.सेलटट टंकी सफार्य लनवेदन पत्र प्रलत रिप
सेवा
न.पा. सँग जोलडएको गा.लव.स. प्रलत रिप
लछमेकी लजल्िाहरूमा
३६.घरपािनवा कन कन र नगरपालिकाबाट उपिब्ध गरार्ने लनवेदन पत्र
संस्कार सेवा
३७.ग्रेडर सेवा (न.पा. लनवेदन पत्र
तथा लसमा जोलडएको न.पा. िागत सहिालगताको कार्यको
गा.लव.स.
लसमा सम्िौताको प्रलतलिलप १
जोलडएका
लजल्िा
लित्रमात्र)

३८.रोिर सेवा (न.पा.
तथा लसमा जोलडएको
गा.लव.स.,
सीमा
जोलडएका
लजल्िा
लित्रमात्र)

३९.जेलसलि
सेवा
(न.पा. तथा सीमा
जोलडएको गा.लव.स.,
सीमा
जोलडएको
लजल्िा लित्रमात्र)

४०.सक्सन पम्प सेवा
(न.पा. तथा सीमा
जोलडएको गा.लव.स.,
सीमा
जोलडएको
लजल्िा लित्रमात्र)

लनर्माननसार
रू.३५००।००
रू.४५००।००
रू.५५००।००
रू.५००।००

प्रलत घण्टा रू.२५००।००
प्रलत लसफट
रू.२००००।००
सीमा जोलडएको गा.लव.स
प्रलत घण्टा रू.३०००।००
प्रलत लसटट
रू.२४०००।००
लछमेकी लजल्िा
रू.२८०००।००
कार्ायिर्मा रकम
दालखिा िएलपछ काम हुन
नसकी रकम कफताय माग
िएमा २५ प्रलतशत रकम
कट्टा गरर बाँकी रकम
िनक्तानी कदर्नेछ
लनवेदन पत्र
प्रलत घण्टा रू.८००।००
न.पा. िागत सहिालगताको कार्यको प्रलत लसफट रू.६४००।००
सम्िौताको प्रलतलिलप १
सीमा जोलडएको गा.लव.स
प्रलत घण्टा रू.१०००।००
प्रलत लसटट रू.८०००।००
लछमेकी लजल्िा
रू.१००००।००
लनवेदन पत्र
न.पा. क्षेत्रलित्र प्रलत घण्टा
न.पा. िागत सहिालगताको कार्यको
रू.२२००।००
सम्िौताको प्रलतलिलप १
प्रलत लसफट
रू.१७६००।००
सीमा जोलडएको गा.लव.स
प्रलत घण्टा रू.२५००।००
प्रलत लसटट
रू.२००००।००
लछमेकी लजल्िा
रू.२४०००।००
लनवेदन पत्र
न.पा. क्षेत्रलित्र प्रलत रिप
सरकारी कार्ायिर् वा संघ संस्थाको लनवेदन
रू.३५००।००
पत्र
सीमा जोलडएको गा.लव.स
प्रलत रिप रू.४५००।००

आधा घन्टा
आवश्र्कता
को अधारमा
२ कदन लित्र
सम्िौता
बमोलजम

राजश्व शाखा
वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
र्ालन्त्रक उपशाखा
वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
अन्तगयत र्ालन्त्रक
उपशाखा

सम्िौता
बमोलजम

वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा

सम्िौता
बमोलजम

वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा

सम्िौता
बमोलजम

वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा

४१.दमकि सेवा
४२.खानेपानी
सेवा

िरपदो तथा आलधकाररक सूचना

टंकी नगरपालिकाबाट उपिब्ध गराउने खानेपानी
प्रलत टंकी अनिोड गरे कोमा खानेपानी टंकी
कदनिर राखेकोमा
४३.घरदैिो
फोहर सेवा प्रदार्क संस्था वा न.पा. समक्ष
संकिन सेवा
आलधकाररक लनवेदन लग्रन एण्ड लक्िन लसटी
सर्ियसेज प्रा.लि.
४४.टोि
लवकास टोि लवकास संस्थाको लवधान तथा लनर्माविी
संस्था दताय
कार्ायिर्को
लसफाररस,
अध्र्क्षको
नागररकताको प्रलतलिलप

लछमेकी लजल्िा
रू.५५००।००
न.पा. क्षेत्रलित्र
न.पा. क्षेत्रिन्दा बालहर
रू.५००।००
रू.१०००।००
प्रलतमलहना
रू.४५।०० देलख
१५००।०० सम्म

तत्काि
सम्िौता
बमोलजम
सेवा
उपर्ोगको
आधारमा
एक घन्टा

वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
वातावरण तथा
सरसफार्य शाखा
समनदार् लवकास

