नेपाल सरकार
भूिम सुधार तथा यव था म त्रालय
भू सूचना तथा अिभलेख िवभाग
बबरमहल, काठमा डौ

िस.न.

१.

प्रदान गिरने

प्रदान गिरने

सेवा प्रा त गन

सेवा/सिु बधाको िबबरण

सेवाको प्रकार

सेवाग्राहीले पेश गनुर्

स पादन
गनर् लाग्ने

कागजात

समय

माइक्रोिफ म

नापी िबभाग/नापी

िफ डबुक र िक ा नापी

अवलोकन

कायार्लय तथा
अदालतह बाट सोही

अिभलेख

कायर्

पन आव यक

काठमा डौ उप यकाको
नक्साको माइक्रोिफ म

सेवा प्रा त हुने शाखा र
कोठा न.

अिभलेख शाखा

२ घ टा

द तुर

कैिफयत

नलाग्ने

उपरोक्त बमोिजम
सेवा प्रा त गनर्

कोठा न. २४

आव यक कागजात

यहोरा खुलाई माग

जनस पकर् शाखाले

भई आएको सक्कल

िवभािगय प्रमख
ु वा

पत्र

तोिकएको

पदािधकारी समक्ष

पेश गरी स बि धत
जनस पकर् शाखामा
२.

िब.स. २००० सालको

नक्सा

शाहीसेनाबाट तयार

अवलोकन

पािरएको काठमा डौ

उप यकाका २६५ थान
सक्कल िक ा नापी
नक्सा अिभलेख

अिभलेख शाखा
कोठा न. २४

२ घ टा

नलाग्ने

सहयोग पुयार्उनेछ |

३.

िलखत

क्यान ईमेज

भिू मसध
ु ार तथा

भ-ू सच
ू ना सम वय तथा

माग

िव लेषण शाखा मालपोत

भएका डाटा

प्रयोग र

उपल ध गराएको

इकाई

संख्याको

िनयमन

पत्रानुसार

कोठा न. १४

आधारमा

िडिजटल
डाटाको िवतरण,

४.

िनदिशका २०६९

मोठ े ता िबबरण

अनुसार

यब था म त्रालयबाट

रोक्का िबबरण

क्यान ईमेज

थप प्रित पाना

िक ा नापी नक्सा
ईमेज

क्यान

. ५०/=
. ५/=

भ-ू सच
ू ना सम वय तथा

पिहलो पाना

इकाई

थप प्रित पाना

. ५०/=
. ५/=

भ-ू सच
ू ना सम वय तथा

पिहलो पाना

इकाई

थप प्रित पाना

िव लेषण शाखा नापी

कोठा न. १९
७.

. १५/=

इकाई

िव लेषण शाखा मालपोत

कोठा न. १४
िफ डबुक

थप प्रित पाना

पिहलो पाना

िव लेषण शाखा मालपोत

६.

. ५०/=

भ-ू सच
ू ना सम वय तथा

कोठा न. १४
५.

पिहलो पाना

भ-ू सच
ू ना सम वय तथा

िव लेषण शाखा नापी

. ५०/=
. १०/=

प्रित िसट
१००/=

इकाई
कोठा न. १९
८.

िक ा नापी नक्साको
िडिजटल अिभलेख

भू-सूचना सम वय तथा

पिहलो पाना .

कोठा न. १९

पाना

िव लेषण शाखा नापी इकाई

५०/= थप प्रित

. ५/=

.

उजरु ी/गन
ु ासो सङ्कलन गन शाखा तथा स ब ध कमार्चारी:
उजरु ी/गन
ु ासो समाधानका लािग:

िनदशक

जनस पकर्:

कमर्चारी प्रशासन शाखा

कमर्चारी प्रशासन शाखा.

नोडल अिधकृत

शाखा अिधकृत

ना.स.ु

कोठा न. १०

कोठा न. ९

कोठा न. ३

फोन : ४२५४७६५
सच
ू ना अिधकृत: कोठा न. ११३
भ-ू सच
ू ना तथा अिभलेख िबभाग

फोन : ४२१८५२८, ४२५५३४८, ४२५३०७५

Website: www.dolia.gov.np

Fax: ४२१८५३५

अनुरोध
आव यक कामका लािग यस िवभागमा आउनु हुने सेवाग्राहीह ले सहायता कक्षमा उपि थत कमर्चारीको सहयोगबाट प्रवेश वारमा रािखएको रिज टडर्मा
कामको प्रयोजन सिहत आ नो पिरचया मक िबबरण भिरमात्र प्रवेश गिरिदनह
ं िवभाग हािदर् क अनुरोध गदर् छ |
ु ु न स बि धत सबैसग

