
टीकापरु नगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् ,टीकापरु कैिािी 

नागररक बडापत्र-२०७९ 

क्र.सं. 
सेवाको 

कककसम/कववरण 
आवश्यक परे्न कागजातहरु 

सेवा प्राप्त गर्नन लागे्न 

समय 

दसु्तर,शुल्क 

(कर्नवेदर्न दसु्तर 

सकहत) 

कजमे्मवार 

शाखा/उपशा

खा/इकाई  वा 

सम्बन्धित 

अकिकारी 

गुर्नासो 

सूने्न 

अकिकारी 

१ 
उजूरी तथा वििाद 

सम्बन्धी वििेदि दताा 

 न्यायीक सविवतले उजूरीको कारिाही वकिारा  गदाा अपिाउिु पिे 

कायाविविका सम्बन्धिा ब्यिस्था गिा बिेको ऐि, २०७५ को अिुसूची -१ 

बिोवजिको रीत पुगेको वििेदिपत्र । 

हदम्याद तोवकएकोिा 

हदम्याद वित्र र 

ितोवकएको हकिा 

कायाविवि बिोवजि 

११० |-(विबेदि दताा 

सवहत ) 

न्यायीक 

सविवत/कािूि 

इकाई 

  

 सम्बन्धन्धत वििेदकको िेपाली िागररकता प्रिाण पत्रको प्रवतवलवप । 

 वििाद संग सम्बन्धन्धत अन्य आिश्यक कागजातहरु 

२ म्याद तािेली 
सम्बन्धन्धत वििेदिको प्रवतवलपी वििेदि दताा िएको ३ 

वदि वित्र 
२५|- कािूि इकाई   

 म्याद तािेली पत्र 

३ 
उजूरी तथा वििादको 

वलन्धित जिाफ दताा 

ऐिको अिुसूची २ बिोवजिको रीत पुगेको वििेदिपत्र । 

म्याद तािेल िएको १५ 

वदि वित्र 
१०० 

न्यावयक सविवत 

/कािूि इकाई 
  

 सम्बन्धन्धत वििेदकको िेपाली िागररकता प्रिाण पत्रको प्रवतवलवप । 

वििाद संग सम्बन्धन्धत अन्य आिश्यक कागजातहरु । 

४ 

 

 

 

 

 

 

िेलविलाप  
अिुसूची— ९ बिोवजिको ढााँचािा दुबै पक्षहरुको विलापत्रका लावग 

िेलविलाप गराई पाउाँ  िने्न संयूक्त वििेदि  

वििाद दताा िएको तीि 

िवहिा अथाात िबे्ब वदि 

वित्र 

पक्षहरुको आपसी 

सहिवतिा 

रु.५००/५०० 

िेलविलापकताा, 

न्यायीक सविवत 

 

 

 

  



५ 

विरुपण हुिे अविकारके्षत्र 

अन्तगात विणाय र 

संरक्षणात्मक आदेश 

जारी  

वििेदििा पेश गररएका संलग्न आिश्यक प्रिाण कागजातहरु । 

वििाद दताा िएको तीि 

िवहिा अथाात िबे्ब वदि 

वित्र 

वििः शुल्क न्यायीक सविवत   
 पक्ष विपक्षीका साक्षीहरुको बयाि।  

बकपत्र । 

 वििावदत पक्षहरुको स्वीकारोक्ती । 

 पक्षको अिस्था । 

अन्य सम्बन्धन्धत प्रिाण । 

६ 

विणाय कायाान्वयि(िराई 

वदिे िा चलि चलाई 

वदिे) 

क)अचल सम्पकिको हकमा  

  वििाद दताा िएको तीि 

िवहिा अथाात िबे्ब वदि 

वित्र 

वििः शुल्क न्यायीक सविवत   

घर जग्गा िए रहेको स्थािको ठेगािा तथा चार वकल्ला सडक संग 

जोवडएको िजोवडएको अिस्था । 

 घर रहेको िए घरको तला तथा किच र सम्भि िएसम्म िगावफट। 

 घरजग्गाको अिन्धस्थवत आिास िा औद्योवगक व्यापाररक के्षत्रको व्यहोरा, 

। 

 घर जग्गाको स्वावित्व रहेको ब्यन्धक्तको स्वावित्व िा फरक व्यन्धक्तको 

िोग चलि गिेको िािथर। 

घरिा िएको लगापात तथा िररद वबक्री हुिे नू्यिति िूल्य उले्लि गरी 

अिुसूची—१२बिोवजिको ढााँचािा पेश िएको वििेदि ।  

ख) चल सम्पकिको हकमा 

 स्रोत िुलेको यथासम्भि िगद रहेको बैंक िाता िा कुिै सहकारी िा 

बचत संस्थािा रहेको रकि  । 



७ 
कािूिी राय, परािशा 

सेिा    
आिश्यकता अिुसार जुिसुकै सियिा    वििः शुल्क 

कािूि इकाई 

प्रिुि 
  

८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“घ” िगाको वििााण 

व्यिसायी इजाजतपत्र 

 तोवकए बिोवजिको ढााँचािा वििेदि (अिुसूची १ बिोवजि) 

३० वदि वित्र रु. ८०००।– 

प्रशासि योजिा 

तथा अिुगिि 

शािा/शािा 

प्रिुि 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

  “घ” बगाको वििााण व्यिसायीको लावग आिश्यक योग्यता (अिुसूची – ५ 

बिोवजि) पुरा िएको हुिुपिे । 

क. आकथनक क्षमता : प्राईिेट िा पन्धिक वलविटेड कम्पिी िा साझेदारी 

फिाको रुपिा घटीिा पााँच लाि रुपैयााँको चालु पूाँजी देिाई उद्योग 

वििागिा दताा िएको हुिु पिेछ । 

ख. मुख्य जर्नशन्धि कववरण : िान्यता प्राप्त वशक्षण संस्थाबाट वसविल 

इन्धजजवियरीङ विषयिा कन्धििा प्रिाणपत्र तह उत्तीणा एक जिा 

प्राविविक, कुिै पवि विषयिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणा एक जिा प्रशासविक 

र िावणज्य शास्त्र/अथाशास्त्रिा प्रिाणपत्र तह उत्तीणा एक जिा 

जिशन्धक्तको सेिा पूरा सिय प्राप्त हुिे व्यिस्था हुिु पिेछ । 

ग. मेशीर्न र उपकरण  

(१) वटि पर /टयाक्टर (एक/एक थाि) 

(२) विक्सर (एक थाि) 

(३) Thedolite/Level Machaine(एक सेट) 

(४) िाटर पम्प (तीि थाि) 

(५) िाइबे्रटर (तीि थाि) 

 जााँचबुझ सविवतको विणाय तथा कायापावलका बैठकको विणाय। 

      



९ 

“घ” िगाको वििााण 

व्यिसायी इजाजतपत्र 

िविकरण 

 तोवकए बिोवजिको ढााँचािा वििेदि (अिुसूची ६ बिोवजि)। 

 सोवह वदि िा बढीिा ३ 

वदि वित्र 

आवथाक िषा िुक्ताि 

िएको विवतले आविि 

िसान्त सम्म रु. 

४,०००।– चैत्र िसान्त 

सम्म दोब्बर दसु्तर 

प्रशासि 

उपशािा/शािा 

प्रिुि 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

 घरेलु तथा सािा उद्योग कायाालयको वसफाररश । 

 इजाजतपत्रको प्रिाणपत्र । 

 आन्तररक राजि कायाालयको वसफाररश ,कर वतरेको रवसद । 

 कायाविविको अिुसूची–२ बिोवजिको चालु आ.ि.को दसु्तर वतरेको 

िगदी रवसदको प्रिाण । 

कायाविविको अिुसूची–४ बिोवजिको पासबुक िरी पेश गिुापिे । 

अन्य िए िुलाउिे । 

१० 

 िालसािाि आपूवता, 

वििााण काया , परािशा 

सेिा  र अन्य सेिा 

सूवचकृत  

 सूवचकृत हुि चाहािे संस्था, फिा िा ब्यन्धक्तको वििेदि । 

  सोवह वदि रु.१०० वििेदि दसु्तर 

शािा 

प्रिुि/सािाजविक 

िररद तथा 

सम्पवत्त 

ब्यिस्थापि 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

  संस्था िा फिा दतााको प्रिाणपत्र 

 (िविकरण गररएको)। 

 िूल्य अविबृन्धि कर तथा स्थायी लेिा िं. दतााको प्रिाणपत्र । 

 कर चुक्ताको प्रिाणपत्र। 

आिश्यकता अिुसारको ब्यािसावयक इजाजतपत्र । 

११ सहकारी संस्था दताा  

तोवकए (अिुसूची =१ )बिोवजिको ढांचािा विबेदि  

३० वदि वित्र विशुल्क 

शािा 

प्रिुि,उद्योग 

ब्यिसाय तथा 

सहकारी पिाद््रिि 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विवियि 

सहकारी संस्था संचालिको सम्भाब्यता अध्ययि प्रवतबेदि  

सदस्यले वलि स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वििरण  

तोवकय बिोवजिका अन्य वििरण 



१२ 
सहकारी संस्थाको 

विवियि संशोिि 

 कुल सदश्य संख्याको बहुित बाट विवियि संशोिि सम्बन्धिा िएको 

सािारण सिाको विणायको प्रिावणत प्रवतवलवप 
सहकारी ऐि वियि 

अिुसार कागजात र 

प्रिाणहरु पुरा िएिा १५ 

वदि वित्र 

विशुल्क 

शािा 

प्रिुि,उद्योग 

ब्यिसाय तथा 

सहकारी पिाद््रिि 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

 विवियि संशोिि गिा विणाय िएको विवत सम्मिा संस्था साँग आिि 

कुल सदस्य संख्या प्रिावणत िएको पत्र र ३ िहले फाराि । 

१३ घर िक्शा पास 

 सम्वन्धीत व्यक्ती को िेपाली िागररकता प्रिाण पत्रको प्रवतवलवप 

कुिै उजुरर िपरेिा सुचिा 

प्रकावशत िएको विवतले 

१५ वदि पवछ 

फे्रि स्ट्ि क्चर 

व्यापाररक ििि प्रवत 

िगा वफट रु. ९ 

शािा प्रिुि,ििि 

तथा बन्धस्त विकास 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

 जग्गािवि प्रिाण पुजााको प्रवतवलवप  
आिावसय ििि प्रवत 

िगा वफट रु. ८ 

 एवककृत सम्पत्ती कर वतरेको रवसदको प्रवतवलवप्र 

लोड िेयररंग ििि रु. 

८ 

 प्रिावणत टि ेस िक्शाको प्रवतवलवप्र 

वु्ल वप्रन्ट िक्शाको प्रवतवलवप्र 

 सम्वन्धन्धत िडा कायाालयको चार वकल्ला प्रिावणत वसफाररस्र 

 िान्यता प्राप्त कन्सले्टन्धन्स िाट तयार िएको घरको िक्शा 

१४ घर िक्शा िािसारी 

 सम्वन्धीत व्यक्तीको िेपाली िागररकता प्रिाण पत्रको प्रवतवलवप  

प्रकृया पुवग आएिा सोही 

वदि 

एकाघर सगोलिा 

िािसारी रु. ५१० 

शािा प्रिुि,ििि 

तथा बन्धस्त विकास 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

जग्गािवि प्रिाण पुजााको प्रवतवलवप 

 जग्गा रवजष्ट्ि ेशि िएको प्रिाणको प्रवतवलवप 

साविक जग्गािविको िाििाट िगरपावलकािा पास िएको घरको िक्शा 

एकाघर िन्दा िावहर 

िािसारी रु. ७६० 

  

िडा कायाालयको िािसारी वसफाररस पत्र 

 

 

 



१५ 
घर वििााण सम्पन्न 

प्रिाणपत्र वसफाररस 

सम्वन्धन्धत िडा कायाालयको वििााण सम्पन्न वसफाररस्र 

प्रकृया पुवग आएिा सोही 

वदि 
रु. ५१० 

िरपावलकािाट पास िएको घरको िक्शार् 

शािा प्रिुि,ििि 

तथा बन्धस्त विकास 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

घरको अगावड र  कुिै कुिािाट दुिै साईडको के्षत्र आउिे गरर न्धिवचएको 

फोटो १र१ प्रवत गरर २ प्रवत्र 

सम्वन्धन्धत जग्गा िविको पासपोटा साईजको फोटो २ थान्र 

१६ घर िक्शा प्रवतवलवप 

  सम्वन्धन्धत व्यन्धक्तको सक्कलै वििेदन्र 

प्रकृया पुवग आएिा सोही 

वदि 
रु. ५१०|- 

शािा प्रिुि,ििि 

तथा बन्धस्त विकास 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

िक्शा विग्रीएको िए विगे्रको िक्शाको कपी 

साविक पास िएको घरको िक्शा ििाई ल्याउिु पिे 

१७ घर िुल्याङ्कि वसफाररस 

 िगरपावलकािा पास िएको िए सो को प्रिावणत िक्सा 

प्रकृया पुवग आएिा सोही 

वदि 

१.वित्र कांचो बावहर 

पाको ईटािा िाटोका 

जोडाई िएको िा 

काठैकाठबाट बिेको 

र जस्ता वझंगटी, 

टायल र एसबेस्ट्सको 

छािा िएको घर 

प्रवतिगा वफट रु.५०० 
शािा प्रिुि,ििि 

तथा बन्धस्त विकास 

उपशािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

 घर िएको बे्यहोरा िुलेको  अवििको प्रवतिेदि 

 पास ििएको घर िए सो घरको अवििले स्थलगत रुपिा वलईएको 

घरको फोटो र लम्वाई तथा चौडाईको िाप 

२  वित्र बावहर पाको 

ईटा िा ढंुगािा 

िाटोको जोडाई िइ 

वित्र बावहर वसिेन्ट 

प्लाष्ट्र गरी छािा 

ढलाि गररएको िा 

जस्ता , टायल, वझंगटी 

एसिेष्ट्सको छािा 

िएको घर 

प्रवतिगावफट रु.६०० 



३. वित्र बावहर पाको 

ईटा िा ढंुगािा वसिेन्ट 

प्लाष्ट्र गरर छािा 

ढलाि (आर.वस.वस. िा 

आर.वि.वस) गररएको 

घर प्रवतिगावफट रु. 

१२५० 

४.आर.वस.वस. फे्रि 

स्ट्ि क्चरिा वलफ्ट 

एस्कलेटर जडाि 

िएको घर प्रवत 

िगावफट रु.१९०० 

५.स्ट्ील फे्रि स्ट्ि क्चर, 

फविङटि स, फाइिर 

िा यसै्त संरचिा 

प्रवतिगा रु.१६०० 

१८ 

 

 

 

 

 

 

कायाक्रि संचालि पेन्धि 

वलिुपदाा । 

वििााररत ढााँचािा वििेदि । 

सोही वदि विशुल्क 
प्रिुि रआवथाक 

प्रशासि शािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

 

 

 

 

 

न्धस्वकृत प्रस्ताििा । 

विवियोवजत बजेट देन्धििे बजेट पुन्धस्तकाको प्रवतवलवप । 

१९ पेिी फछौट सम्बन्धी  

वििााररत ढााँचािा वििेदि । 

सोही वदि विशुल्क 
प्रिुि रआवथाक 

प्रशासि शािा 

तोवकएको 

गुिासो सुने्न 

अविकारी 

/प्रिुि 

प्रशासकीय 

अविकृत  

िास्तविक रुपिा िएको िचाहरुको वशषाकगत तेरीज। 

न्धस्वकृत प्रस्ताििाको सक्कल प्रवतवलवप। 

कायाक्रि संचालि र सम्पन्न िएको झल्कीिे फोटाहरु । 



िालसािाि िररदको सक्कल विल, िरपाइ र िालसािाि वितरण तथा 

रकि बुझाएको िरपाइ । 

उपन्धस्थवतको प्रवतवलपी। 

जुि िडािा कायाक्रि संचालि िएको उक्त िडाको वसफाररस तथा 

सम्बन्धन्धत शािाको वसफाररस । 

 विवियोवजत बजेट देन्धििे बजेट पुन्धस्तकाको प्रवतवलवप । 

कायाक्रि सम्पन्न प्रवतिेदि । 

२० योजिा कायाक्रि िुक्तािी  

वििााररत ढााँचािा वििेदि। 

सोही वदि विशुल्क 
प्रिुि रआवथाक 

प्रशासि शािा 

प्रिुि 

प्रशासवकय 

अविकृत 

िचाको वशषाकगत तेररज। 

 विवियोवजत बजेट देन्धििे बजेट पुन्धस्तकाको प्रवतवलवप । 

 न्धस्वकृत प्रस्ताििा । 

 जुि िडािा कायाक्रि संचालि िएको उक्त िडाको वसफाररस तथा 

सम्बन्धन्धत शािाको वसफाररस । 

सम्झौता पत्र र कायाादेश  

कबुवलयतिािा,साबाजविक सुिुिाई तथा साबाजविक पररक्षणको प्रवतबेदि 

िालसािाि िररदको सक्कल विल, िरपाइ र िालसािाि वितरण तथा 

रकि बुझाएको िरपाइ । 

उपन्धस्थवतको प्रवतवलपी। 

कायाक्रि संचालि र सम्पन्न िएको झल्कीिे फोटोहरु । 

अिुगिि सविवतको विररक्षण प्रवतबेदि। 

कायाक्रि सम्पन्न प्रवतिेदि । 



२१ 
िरौटी वफताा वलि आउदा 

। 

ठेक्का फमनहरुको हकमा 

सोही वदि विशुल्क 
प्रिुि रआवथाक 

प्रशासि शािा 

प्रिुि 

प्रशासवकय 

अविकृत 

वििााररत ढााँचािा वििेदि 

आन्तररक राजस्व कायाालयको कर चुक्ता प्रिाणपत्र 

आन्तररक राजस्व कायाालयको कर सिायोजि पत्र 

सम्बन्धन्धत शािा /उपशािाको वसफाररस 

उपभोिा सकमकतको हकमा 

वििााररत ढााँचािा वििेदि 

उपिोक्ता सविवतको िरौटी वफताा सम्बन्धन्ध विणायको प्रवतवलवप । 

सम्बन्धन्धत शािा / उपशािाको वसफाररस 

२२ 

विपन्न िागररकको 

औषवि उपचार 

वसफाररश  

 तोवकएको ढााँचािा वििेदि र रु. १०  को हुलाक  वटकट   

आिश्यक कागजात पूरा 

िएिा सोवह वदि 
विशुल्क 

जिस्वास्थ्य 

प्रबदाि उपशािा 

प्रिुि 

प्रशासवकय 

अविकृत 

 

 

 

 

 

 

 

  वबरािीको िागररकताको प्रवतवलवप ( िाबालकको हकिा जन्मदताा 

प्रिाण पत्रको प्रवतवलवप) | 

 वबरािी विपन्न िागररक िएको सम्बन्धन्धत िडाको वसफाररश 

रोग पवहचाि िएको वचवकत्सकको वप्रन्धिप्सिको प्रवतवलवप  

२३ 

गैर सरकारी अस्पताल, 

िवसाङ्ग होि दताा सञ्चालि 

अिुिवत 

 तोवकएको ढााँचािा वििेदि 
आिश्यक कागजात पूरा 

िएको १ िवहिा वित्र 

आशय पत्र न्धस्वकृत गिे 

  

रु.८०००|- 
जिस्वास्थ्य 

प्रबदाि उपशािा 

  

  

  तोवकएको आिश्यक कागजातहरु र पूिाािार तयार गरेको समू्पणा 

कागजात तथा आशय पत्र 

िगरपावलका स्वास्थ्य संस्था अिुगिि सवितीको वसफाररस 



२४ 

 स्वास्थ्य संस्थाहरूको 

न्धिविक दताा, सञ्चालि 

अिुिवत  

 तोवकएको ढााँचािा वििेदि 

आिश्यक कागजात पूरा 

िएको एक  िवहिा वित्र 

आशय पत्र न्धस्वकृत गिे 

रु. २०००|- 
जिस्वास्थ्य 

प्रबदाि उपशािा 

प्रिुि 

प्रशासवकय 

अविकृत 
तोवकएको आिश्यक कागजातहरु र पूिाािार तयार गरेको समू्पणा 

कागजात तथा आशय पत्र 

 तोवकएको आिश्यक कागजातहरु र पूिाािार तयार गरेको समू्पणा 

कागजात तथा आशय पत्र 

२५ अपाङ्ग पररचयपत्र 

िागररकता/जन्मदताा/शैवक्षक 

योग्यताकोप्रिाणपत्र/जग्गाििीपूजाा/ितदातापररचयपत्र/अपाङ्गताको 

आिारिा कुिै जावगर िाएको िए वियून्धक्त पत्र िा वज.वि.स िा दताा प्राप्त 

अपाङ्गता सम्बिी काि गिे संस्थाको वसफाररसको २ प्रवत प्रवतवलपी 

अपाङ्ग सिन्वय सविती 

तोकेको वदििा तोवकएको 

कागजात पुगेको सोही 

वदि 

विशुल्क 

िवहला,बालबावल

का तथा 

सिाजकल्याण 

उपशािा 

प्रिुि 

प्रशासवकय 

अविकृत 

पासपोटा साइजको ३ प्रवत फोटो 

 िेवडकल जााँचको प्रवतवलपी 

 


