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भुिमकाः
जनतालाई आव यक पन अ याव क देिख सामा य सेवा सुिबधाह रा यका तफबाट सरल एवं िछटो छ रतो पमा जनतासम
सुिवधाह िमत यी एवं भावकारी ढंगले उपल ध गराउनु रा यको दािय व
रा य ारा स ािलत हरे क

याकलाप जनतालाई के

र सो कायका स ब धमा आव यक सूचना मागेर पाउने

छ। नेपालको संिबधानले नेपाली जनतालाई सावभौमस ा र राजक स ा स प बनाएको छ।

िब दु बनाएर उनीह कै िसव

म िहतलाई यानमा राखी गरीनुपदछ। सावजिनक सं थाबाट वािहत गुण तरीय सेवा ा गनु

येक नागरीकको हक हो ।य तो हक

संिबधान, कानुन बमोिजम बौदीकाली गाउँ कायपािलकाको कायालयबाट के क ता सेवा वाह

@hellobaudikali

@hellobaudikali

पेश गन कृ यानै सावजिनक सेवा वाह हो ।यी सेवा

याभूित गनु र जनता ित जवाफदेही नु रा यका अ गको कत
छन ? सेवाको
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छ। यसौ स दभमा

याभूित कसरी गनस क छ र यसका के क ता कानुनी र
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या छन् ? सेवा ाहीबाट कायालयले के क तो अपे ा राखेको छ भ े ज ता कु राको सामा य जानकारी दलाउने उ े यका साथै बौदीकाली गाउँ कायपािलकाको कायालय, िबषयगत
शाखा तथा कायालयह र अ तगतका वडा कायालयबाट वाह ने सावजिनक सेवालाई चु त, दु त र भावकारी बनाई सुशासन कायम गन उ े यले यो वडाप जारी गरीएको छ।

१) वडाप को उ े यः


बौदीकाली गाउँ कायपािलकाको कायालय, िबषयगत शाखा तथा कायालय र वडा कायालयबाट वाह ने सेवा स ब धमा आम सेवा ाहीलाई सुसूिचत गनु,



सरकारी सेवा ाि का िसलिसालामा कायालयबाट स पादन ने काम, कारबाही र काय



गाउँ पािलकाबाट वाह ने काम कारबाहीलाई पारदश र सहज प ँचयो य बनाई िव सिनय बनाउनु,



सेवा ाही ित गाउँ पािलकाका कमचारीह मा िज मेवारी र empathic भावनाको िवकास गराउनु,



क ता कृ ितको कु न कामका लािग कु न कायालय, शाखा वा फाँट वा कमचारीसँग स पक रा दा कु न

या साथै आव यक कागजातह को बारे मा जानकारी गराउनु,

यामा कित समयिभ सेवा ा गन स क छ भ े स दभमा

सेवा ाहीलाई जानकारी गराउनु,


सेवा ाि का लािग ानमा आधा रत समाज िवकास गरी सेवा वाहलाई सुलभ, सरल र भावकारी बनाउनु।
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२) सेवा ाहीको अिधकारको

याभूितः

गाउँ पािलका नेपालको संिवधानको धारा २९५(३) बमोिजम कायम भएको कायपािलक य,

व थाप कय र के ही यायपािलक य अिधकार योग गन एक थानीय तहको सरकार हो।

अक ितर िनयिमत सेवा वाह गन सावजिनक कायालय पिन हो। यसथ यस वडाप ले सेवा ाहीको िन




अिधकारको

याभूित गदछ।

संिवधान िएवं कानुन बमोिजम ा गनुपन गुण तरीर् सेवा ाि को अिधकार,
व छ र िन प सुनुवाईको अिधकार,



सामािजक याय, समानता र समताको आधारमा ा

ने अवसर ाि को हक,



िन प , िबन र समान



सरकारी काम र



आफु ले ितरे को कर, सेवा शु क वापतको रकमको रिसद पाउने अिधकार,



सेवा ाि र गुण तरका बारे मा िच नबुझेमा वा कु नै िसकायत भएमा गुनासो तथा उजुरी गन अिधकार।

वहारको अिधकार,

याका बारे मा जा र बु न पाउने र सेवा सुिनि त गन अिधकार,

३) कायालयले सेवा ािहबाट राखेको अपे ाह ः


सेवा वाहका बारे मा िच बुझेमा अ लाई बताउनु नेछ र िच नबुझेमा वा सुधार गनुयन भएमा गुनासो सु े अिधकारी वा कायालयका िज मेवार



सेवा िलन आउँ दा कामको आधारमा आव यक पन सबै कागजात वा माणप िलएर आउनु नेछ।



नातागोता र प च
ँ को भरमा कानून िवपर रतको काम वा रीट नपुगेको काम गन गराउन दवाव दनु ने छैन । रीट नपुगेको वा कानून िवप रतको काम न द
ँ ा संयिमत भएर
आव यक जानकारी िलनु नेछ।



मादक पदाथ सेवन गरे र कायालयमा वेश गनु नेछैन।
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ि लाई भ ु नेछ।
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कायालय प रसरमा धु पान, अस य बोली, हंसाज य



सफा हात र दलसँग सही र स य कु राको उजुरी गनु नेछ।



अनाव यक होह ला, आा ोश र आवेगबाट मु



गाउँ पािलकाका पदािधकारी, कमचारी र अ य सेवा ाहीह सँग स य, िश र न



कामको कृ ित र



कायालयका अित र

याकलाप लगायत कानुन िवप रतका कायह गनु नेछैन ।

भई स य नागरीकको पिहचान दनु नेछ।
वहार दशन गरी दनु नेछ।

याका आधारमा आ नो पालो प खई धैयताको दशन गनु नेछ।
तपाई हँ ने बाटो, ब े गाउँ /टोल र घरलाई सधै व छ, सफा र ह रयाली रा

ितव

र क टव

नु नेछ।

४) गाउँ कायपािलकाको कायपािलकाको नागरीक वडा प ः
qm=;=
१

;]jf ;'ljwfsf]
lsl;d
3/ hUuf gfd;f/L
l;kmfl/;

@hellobaudikali

cfjZos kg]{ sfuhftx? Pj+ k|lqmof

;]jf k|fKt ug{ nfUg]

!_ 3/ hUuf gfd;f/L ;DaGwL lj:t[t ljj/0f
v'n]sf]
lgj]bg
@_lgj]bssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk

;do
;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
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b:t'/
1000

lhDd]jf/
clwsf/L÷zfvf

u'gf;f] ;'Gg]
clwsf/L

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
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cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

#_ d[ts / lgj]bs ljrsf] gftf k|dfl0ft
k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
$_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
%_ ;h{ldg d'r'Nsf u/L a'em\g' kg]{ eP ;h{ldgdf
;fIfL a:g]sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ 3/ ePdf rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/
hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
,Joj;fo ePdf Joj;fo s/ lt/]sf] /l;b
#_ z}lIfs of]Uotfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk

a9Ldf #
lbgleq

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

ckfË l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkq÷hGdbtf{sf]
k|ltlnlk
@_ s'g k|sf/sf] zf/Ll/s ckfËtf xf] ;f] ;DaGwL
d]l8sn ;'k/L6]G8]G6sf] l;kmfl/;
#_ JolQm :j+o pkl:yt x'g'kg]{ jf ;DalGwt
sd{rf/Lsf] k|ltj]bg

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

gufl/stf /
k|ltlnlk l;kmfl/;

!_ lgj]bg kq / cfdf/a'afsf] sf] gful/stf
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ hGd btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk

;f]xL
lbg,

550

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf

ljkGg ljBfyL{÷
5fqa[lQ l;kmfl/;
२

#
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j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
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४

c+lus[t gful/stf
l;kmfl/;
५

@hellobaudikali

#_ ljjflxt dlxnfsf] xsdf klt/cfdf/a'afsf]
gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk
$_ rfl/qLs k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laBfyL{sf]
xsdf_
%_ ljjfx btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk -laaflxtfsf]
xsdf_
^_ a;fFO;
{ /L cfPsf] xsdf a;fFO{ ;/fO{sf] k|df0f
kqsf] k|ltlnlk
&_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] @ k|lt
*_ rfn'cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
(_ sd{rf/L kl/jf/sf] xsdf ;DalGwt sfof{nosf]
l;kmfl/;
१०_ k|ltlnlk gful/stfsf] xsdf k'/fgf]
gful/stfsf] k|ltlnlk
!_ lgj]bg kq / c+lus[t gful/stf k|fKt ug{
vf]h]sf] :ki6 cfwf/
@_ ;fljs d'n'ssf] gful/stf kl/Tofu u/]sf] jf
kl/Tofu ug{ sf/jfxL rnfPsf] k'li6ug]{ sfuhftx?
#_ g]kfndf !% jif{b]lv s'g} Joj;fo jf sfd u/L
j;]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_a}aflxs c+lus[t gful/stfsf nflu ljjfx btf{
k|df0fkqsf] k|ltlnlk/ ;DalGwt b]zsf]
cflwsfl/s k|df0fkq
%_g]kfnL efiff n]Vg / jf]Ng hfGg] k|df0f
sfuhftx?
@hellobaudikali

;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq
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2550

sd{rf/L

/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
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cfly{s cj:yf
alnof] jf ;DkGgtf
k|dfl0ft
६

७

८

cfly{s cj:yf
sdhf]/ jf ljkGgtf
k|dfl0ft

ljB't h8fg
l;kmfl/;

@hellobaudikali

^_ kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] # k|lt
&_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/lt/]sf] /l;b
*_ ;h{ldg d'r'Nsf
!_ lgj]bg kq / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{
#_ cfo>f]t eP cfo>f]t v'Ng] sfuhft
$_ cGo cfjZos sfuhft
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s// axfn s/ lt/]sf] /l;b jf
s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft
^_ ;h{ldg d'rN' sf
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
@_ cfly{s cj:yf sdhf]/ ePsf] k'li6 x'g] sfuhft

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

1000

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
@_ hUufwgL k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ xs ef]usf] >f]t v'Ng] sfuhft
$_ gS;f kf; jf gfd;f/L gS;f ePsf] k|df0fsf]
k|ltlnlk
%_ cGo cfjZos sfuhftx?

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

50

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

९

१०

११

^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
lhljt /x]sf]
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
l;kmfl/;
@_ :jo+ JolQm pkl:yt x'g' kg]{
#_ b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
b'j} gfd u/]sf]
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
AolQm Ps} xf]
@_ gfd km/s k/]sf] k'li6 ug{] k|dfl0ft sfuhtx?
eGg] l;kmfl/;÷km/s #_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf
hGd ldlt ;+zf]wg
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b s/ lgwf{/0f
l;kmfl/;
:jLs[t ePsf] sfuhft
$_ ;DalGwt JolQm jf xsjfnf pkl:yt eO{
;gfvt ug{' kg{]
%_ cfjZostf cg';f/ :yfgLo k|x/L
;h{ldgsfd'r'Nsfsf] k|ltj]bg dfu ug{ ;Sg]
hUuf d"Nofªsg
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
l;kml/;÷k|dfl0ft
@_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
#_ hUufsf] cf;kf;sf] rng rNtLsf] d'No k|If]k0f
$_ xfn;fn} cf;kf;sf] vl/b las|L ePsf] eP ;f]
k|df0f jf ;h{ldg d'r'Nsf
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf

@hellobaudikali

@hellobaudikali

cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

1000

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

500

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100 k|tL
nfv

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
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j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

Gfjfns kl/rokq
l;kmfl/;
१२

Aoj;fo btf{
l;kmfl/;
१३

cfGtl/s a;fO{
;/fO{ l;kmfl/;
१४

@hellobaudikali

PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
!_ afa' cfdfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk /
lgj]bg kq
@_ hGd btf{sf] k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
$_ gfafns v'Ng] yk s'g} k|df0f sfuhft eP ;f]
;d]t k]z ug{]
%_ gfjfns clgjfo{ pkl:yt x'g' kg{] .
^_ b'j} sfg b]lvg] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f]
!_ lgj]bg kq
@_ Joj;fo btf{ u/]sf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ cfk\mg} 3/ eP rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t /
3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf]
/l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft
$_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk
%_b'O{ k|lt kf;kf]6{ ;fOhsf] kmf]6f]
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg kq
@_ ;/L hfg] JolQmx? gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf]
k|dfl0ft k|ltlnlk / gful/stf k|df0fkq gePsf]
xsdf ljjfx btf{ jf hGd btf{ jf pd]/ v'n]sf]
lg:;fsf] k|dfl0ft k|ltlnlk
#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk ÷3/ jf hUuf
gePsfsf] xsdf Joj;fo jf a;fO{ v'Ng]
k|df0fsfuhft
$_ 3/ hUuf ePsfsf] xsdf 3/ eP rfn' cf= j=
@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

०-५ लाख ५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

200
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मा थ ५०००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

9857046264

cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

ljBfno ;~rfng
:jLs[t÷ sIff
a[l4l;kmfl/;
१५

१६

१७

AolQmut
ljj/0f
l;kmfl/;

hUuf btf{
l;kmfl/;

@hellobaudikali

;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t
ePsf] sfuhft
%_3/ hUuf gePsfsf] xsdf ;DalGwt 3/ wgL;Fu
u/]sf] 3/ axfnsf] ;Demf}tf
!_ ljBfno sIff a[l4sf nflu lgj]bg
@_ ljBfno btf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ :yfgLo txsf] gfddf rfn' cf= j=sf] glas/0f
;lxtsf] Joj:ffo btf{ k|df0f kq
$_ ;/sf/L afx]ssf ljBfnosf xsdf rfn' cf= j=
;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf PsLs[t
;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
%_ axfndf eP ;Demf}tf kqsf] k|ltlnlk / axfn
s/ lt/]sf] /l;b
^_ lg/LIf0f k|ltj]bg
!_ lgj]bg kq
@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
$_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx?
!_ lgj]bg
@_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ eP 3/
hUuf
s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/
@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

lglh #)))
;fd'bfoLs
%))

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

200

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf

1000

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

lhljt ;Fusf]
gftf k|dfl0ft
१८

d[ts ;Fusf]
gftf k|dfl0ft
१९

@hellobaudikali

lgwf{/0f :jLs[t ePsf] sfuhft
$_ ;fljs nut k|dfl0ft k|ltlnlk
%_ lkmN8a's ptf/
^_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg
&_ hUufsf] gfkL gS;f
*_ hUuf;Fu ;DalGwt cGo k|df0f sfuhftx?
९_:yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf
!_ lgj]bgtyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ gftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ ;h{ldg u/L a'em\g' kg]{ ePdf ;fIfL a:g] &
hgfsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
५_gftf k|dfl0ft ug]{ JolQmx?sf] @ k|lt kf;kf]6{
;fOhsf] kmf]6f]
!_lgj]bgtyfgftf v'Ng] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
२) xsbf/x?sf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
#_ d[To' btf{ k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ d[tssf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
%_ xsjfnf gfjfns eP hGd btf{ k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
^_ j;fFO;
{ /L cfPsf] xsdf a;fO{;/fO{sf] k|ltlnlk
&_ xsbf/x?sf] kf;kf]6{ ;fO{hsf] kmf]6f] $ k|lt
*_:yfgLo ;h{ldg d'r'Nsf

@hellobaudikali

/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

a9Ldf #
lbgleq

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

500

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

500

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
९_cfjZostfcg';f/

२०

२१

lgMz'Ns jf ;Mz'Ns
:jf:Yo pkrf/
l;kmfl/;

:yfgLo k|x/L ;h{ldgd'r'Nsf
!_ lgj]bgtyfgful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ ljkGgtf v'Ng] k|df0f sfuhft
#_ l;kmfl/; cfjZos ePsf] cGo sf/0f

cGo sfof{nosf]
dfu cg';f/
ljj/0f v'nfO{
k7fpg] sfo{

;+:yf btf{ l;kmfl/;

२२

@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

100

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

!_ lgj]bgtyf gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
२) sfof{nosf] kq
३) ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

200

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

!_ ljwfg jf lgodfjnL, lgj]bg / gful/stf
k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ ;:+yf ef8fdf a:g] eP ;Demf}tf kq / axfn
s/
lt/]sf] /l;b÷glt/]sf] eP ltg{' a'dmfpg' kg{]
#_ ;:+yf cfˆg} 3/df a:g] eP ;f]sf] hUufwgL
k|df0f
k'hf{ / gS;f kf; k|df0f kqsf] k|ltlnlk
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

1000

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

@hellobaudikali
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j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

3/ af6f]
k|dfl0ft

२३

rf/ lsNnf
k|dfl0ft
२४

२५

hGd ldlt
k|dfl0ft

@hellobaudikali

:jLs[t ePsf] sfuhft
!_ lgj]bg -af6f]sf] gfd, 6f]n ;d]t v'nfpg]
gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ hUufwgL k|df0f k'hf{sf] k|dfl0ft k|ltlnlk
#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft ;SsngfkL gS;f
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
%_ lng] lbg] b'j} JolQm gful/stfsf k|df0fkqsf]
k|df0fkq k|dfl0ft k|ltlnkL ;lxt pkl:yt x'g'
kg{] jf lghx?n] lbPsf] clws[t jf/];sf] k|dfl0ft
k|ltlnkL
^_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg
!_ lga]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
#_ hUuf /x]sf] If]qsf] k|dfl0ft k|ltlnlk gfkL gS;f
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t /3/ hUuf s/ jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
%_ lgj]bs :jo+ jf lghn] cGo JolQmnfO{ tf]ss
] f]
xsdf lgh lgj]bsn] lbPsf] clws[t jf/];gfdf
sf] k|dfl0ft k|ltlnkL
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnkL
@_ gfafnssf] xsdf hGd btf{ k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
#_ a;fFO{ ;/L cfPsf] eP ;f] sf] k|df0f kq

@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

मु य बाटो ५००

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq
;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
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j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

३००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

३००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

सहायक बाटो
४००

कि च बाटो ३००

सडक ले नछोएको
२००

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

ljjfx k|dfl0ft

२६

3/ kftfn
k|dfl0ft
२७

२८

xsjfnf jf
xsbf/ k|dfl0ft

@hellobaudikali

/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

a9Ldf #
lbgleq

!_ b'nxf b'nxLsf] gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ a;fFO{ ;/L cfPsfsf] xsdf a;fFO{ ;/fO{ btf{
k|df0f kq
#_ b'nfxf b'nxL b'a} pkl:yt eO{ ;gfvt ug{' kg{] .
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft
%_lj.;.@)#$ kl5sf] xsdf laafx btf{ k|df0f
kqsf]
k|ltlnlk
!_ lgj]bg gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk /
lgj]bg
@_ 3/sf] gS;f, gS;f kf; k|df0f kq
#_ :ynut lg/LIf0f k|ltj]bg
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] 3/ hUuf s/ jf PsLs[t
;DklQ s/ / rfn' cf=a= ;Ddsf] dfnkf]t s/
lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f :jLs[t ePsf]
sfuhft
%_cfjZostf cg';f/;h{ldg d'r'Nsf
!_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
@_ gftfk|dfl0ft k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ xsbf/ k|dfl0ftsf nflu :ynut ;h{ldg

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

१०००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,

१०००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

@hellobaudikali
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cljjflxt
k|dfl0ft
२९

hUuf wgLk"hf{
x/fPsf] l;kmfl/;
३०

३१

k'hf{df 3/sfod
ug{] l;kmfl/;

@hellobaudikali

$_ xsbf/ k|dfl0ft ug{] yk k|df0f sfuh
%_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
^_cfjZostf cg';f/;h{ldg d'r'Nsf
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ ;+/Ifs jf cleefjsn] sfof{nosf] /f]xa/df
u/]sf] ;gfvt kq
#_ :yfgLo ;h{ldg d'r'Nsfsf] kq
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
५) lab]zdf /x]sfsf] xsdf ljb]zl:yt g]kfnL
lgof]uaf6 cfPsf] l;kmfl/;
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ eP 3/
hUuf
s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
#_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
४) lgj]bssf] :yfoL jtg hUuf /x]sf] j8fsf]
gePdf :yfgLo;h{ldg d'r'Nsf
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ ejg gSzf kf; k|df0f kqsf] k|ltlnlk
#_ lgdf{0f ;DkGg k|df0f kqsf] k|ltlnlk
$_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
@hellobaudikali

;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

sd{rf/L

/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf

५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
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ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

:jLs[t ePsf] sfuhft
%_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
!_ lgj]bg / gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk
@_ ljifo ;Fu ;DalGw k|df0f sfuhftsf] k|ltlnlk
#_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b

a9Ldf #
lbgleq
;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

ldnfkq sfuh÷
ph'/L btf{

!_ ldnfkq ug]{ b'j} kIfsf] ;+o'Qm lgj]bg
@_ ;DalGwt JolQmx?sf] gful/stf k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
#_ ljifo;Fu ;DalGwt cGo sfuhftx?

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

२००

Plss[t ;DklQ
s/÷3/ hUuf s/

!_ lgj]bg
@_ hUuf wgL k|df0f k'hf{sf] k|ltlnlk
#_ ejg gSzf :jLs[lt k|df0f kq / gSzfsf]
k|ltlnlk
$_ ejg÷hUuf vl/b u/]sf] eP dfnkf]taf6
/lhi6«]zg kfl/t lnvtsf] k|ltlnlk
%_ -:yfgLo txsf] gfd_ 3f]if0ff x'g' k"'j{ lgdf{0f
ePsf ejgsf xsdf gfkL gSzf jf :ynut
k|fljlws k|ltj]bg
^_ dfnkf]t lt/]sf] /l;b

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

नन
ु तम २

c+u|]hL l;kmfl/;
tyf k|dfl0ft
३२

३३

३४

@hellobaudikali

@hellobaudikali
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५००

पछ

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

त

अ धकतम
१५

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

9857046264

cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

&_ cf=j ०%&.%* k"j{ cflGtl/s /fhZj sfof{nodf
s/ lt/]sf] eP ;f] sf] k|dfl0ft k|ltlnkL
*_ gful/stf / gfkL gS;fsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
!_ lgj]bg kq
@| axfn ;Ddmf}tf
#_ g]kfn ;/sf/df axfn ;Fu ;DalGwt lgsfodf
bQf{ u/]sf] k|df0f kqsf] k|ltlnlk
$_ gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
%_ rfn' cf=j= ;Dd 3/ hUuf / dfnkf]t lt/]sf]
/l;bsf] jf lgwf{/0f cfb]zsf] k|dfl0ft k|ltlnkL .
!_ lgj]bg / ;+:yfsf] k|dfl0ft sfuhft
@_ ;DalGwt :yfgLo txdf ltg{ a'emfpg kg{]
Joj;fo
/ cGo s/sf] k|dfl0ft k|ltlnkL

axfn s/
३५

lj1fkg s/
३६

dfnkf]t jf e"dLs/
३७

@hellobaudikali

!_ lgj]bg kq
@_ k|yd jif{sf nflu hUuf wgL k|df0f k'hf{,
gjLs/0fsf nflu cl3Nnf] cf=j=df dfnkf]t
lt/]sf] /l;b jf o; sfoff{noaf6 hf/L ul/Psf]
dfnkf]t gjLs/0f a's
#_ 3/ hUuf s/ jf PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf]
k|df0f

@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

१०%

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५०

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

नुनतम २
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j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

त

कू फ ट

अ धकतम
१५

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L
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j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

hGd btf{
३८

d[To' btf{
३९

a;fO{;/fO{hfg]÷cfpg]
btf{
४०

@hellobaudikali

!=lgj]bg kq
@= afnssf] afa'÷cfdfsf] gfu/Lstf
#= rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
$= c:ktfndf hGd ePsf] xsdf ;DalGwt
c:ktfnn] hGd k|dfl0ft u/]s]f kl/rokqsf]
k|dfl0ft k|ltlnkL
!_lgj]bg kq
@_ d[tssf] gful/stf / ;"rgf lbg cfpg]sf]
gfu/Lstf
#_ d[ts ;Fu ;DaGw hf]l8g] k|df0fkq
$_ cljjflxt d[tssf] xsdf :yfgLo ;h{ldg kq
%_ d[tssf] gful/stf gePsf] xsdf :yfgLo
;h{ldg kq
^_ ;"rgf lbg] JolQmsf] gful/stf gePdf ;d]t
:yfgLo ;h{ldg kq
!_lgj]bg kq / gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnkL
@_ a;fO{ ;/fO{ u/L hfg]sf] xsdf kl/jf/sf] ljj/0f
;lxt ;DalGwt j8f sfof{noa;fO{;/fO{sf]
sfuhft
#_ hxfF hfg]xf] To; 7fpFsf] nfnk"hf{ / h'g 7fpFdf
cfpg]sf] klg k]z ug'{kg]{ .
$_ a;fO{ ;/fO{ u/L cfpg]sf] xsdf a;fO{ ;/fO{
u/L
NofPsf] k|df0fkq
%_hfg]-cfpg] ;a} JolQmsf] gful/stf / hGdbtf{sf]
k|ltlnlk
@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५०

j8f ;lrj÷
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५०

j8f ;lrj÷
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

२००

j8f ;lrj÷
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

k|d'v k|zf;sLo
clws[t
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ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)

;DaGwljR5]b btf{
४१

ljjfx btf{
४२

gof+ Joj;fo btf{

४३

@hellobaudikali

rfn' cf=j= ;Dd 3/ hUuf / dfnkf]t s/jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b.
!= lgj]bg kq
@=cbfntaf6 ;DaGw ljR5]b ePsf] k}m;nfsf]
k|dfl0ft k|ltlnlk
#= kltkTgLsf] gfu/Lstfsf] k|ltlnlk !÷! k|lt
$_ s]6fsf] :yfoL 7]ugf ;DalGwt j8fsf] x'g' kg{].
!_ lgj]bg kq
@_ b'nfxf-b'nxLsf] gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf]
k|ltlnlk
#_ b'nxLsf] gful/stf gePdf afa' jf bfh'efO{sf]
gfu/Lstfsf] k|df0fkqsf] k|ltlnlk
$_ rfn' cf=j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/ jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b
!_ lgj]bg kq
@_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ ljb]zLsf] xsdf /fxbfgLsf] k|dfl0ft k|ltlnlk jf
;DalGwt b'tfjf;sf] lghsf] kl/ro v'Ng]
l;kmfl/;
$_ @ k|ltkmf]6f]
%)3/ axfn ;Demf}tf
^_ cfkm\g} 3/ 6x/f eP rf=n'= cf=j= ;Ddsf]
dfnkf]t / 3/hUuf s/ lt/]s]f
&_ :yfgLo txsf] gfddf btf{ gu/L Kofg jf cGo
lgsfodf btf{ u/L Joj;fo btf{ u/]sf] xsdf
Kofg btf{ jf cGo lgsfoaf6 hf/L u/]sf]
@hellobaudikali

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq
;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

५०

j8f ;lrj÷
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

५०

j8f ;lrj÷
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

k|d'v k|zf;sLo
clws[t

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

०-५ लाख ५००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
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५-१० लाख
१०००
१०-२० लाख
२००
२० लाख दे ख
मा थ ५०००
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४४

४५

Joj;fo k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
Joj;fo gjLs/0f
!_ lgj]bg kq
@_ gful/stf k|dfl0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
#_ :yfgLo txaf6 btf{ ePsf] Joj;fo btf{sf]
k|df0fkqsf] k|dfl0ft k|ltlnkL
$_ axfn ;Demf}tfsf] k|ltlnkL
%_ cfkm\g} 3/ 6x/f eP rf=n'= cf=j= ;Ddsf]
dfnkf]t / 3/hUuf s/ lt/]s]f
pNn]lvt afx]s cGo !_ gful/stf k|df0fkqsf] k|ltlnlk / lgj]bg
:yfgLo cfjZostf @_ ljifo ;Fu ;DalGwt k|df0f sfuhft
cg';f/sf
^_ rfn' cf= j= ;Ddsf] dfnkf]t / 3/ hUuf s/
l;kmfl/;÷k|dfl0ftx? jf
PsLs[t ;DklQ s/ lt/]sf] /l;b jf s/ lgwf{/0f
:jLs[t ePsf] sfuhft

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

१०००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

;f]xL
lbg,
;h{ldgsf]
xsdf
a9Ldf #
lbgleq

२००

j8f cWoIf÷j8f
;lrj,
;DalGwt kmFf6sf
sd{rf/L

j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
j8f cWoIfsf]
xsdf ufpFkflnsf
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t
/ sd{rf/Lsf]
xsdf j8f
cWoIf÷k|d'v
k|zf;sLo clws[t

५)वडा कायालयको नागरीक वडा प .
.

ं .सं

सेवा
सुिवधाको
नाम

@hellobaudikali

आव यक पन कागजातह

@hellobaudikali

सेवा सुिवधा ा गन आव यक पन कृ या

baudikalimun@gmail.com
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सेवा दान गन
अिधकारी,शाखा

9857046264

ला े द तुर

ला े समय

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
१.

१)िनवेदन प र आमा र बावुको नागरीकता
नागरीकता
र ितिलपी
िसफा रस

माणप को ितिलपी
२)ज म दता माण प को ितिलपी

वडा अ य /का.वा.

१००

पेश गन

वडा अ य

नागरीकता

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३)चा रि क माण प को ितिलपी(िव ा थको

४)िववाह दता माणप को ितिलपी(िववािहतको
हकमा )

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता

५)बसाई स र आएको हकमा बसाई सराइको माण
प को ितिलपी
६)िववािहत मिहलाको हकमा पित र आमा र बुबाको
नागरीकता माण प को ितिलपी

एक कृ त स पि कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात

@hellobaudikali

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस

७)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

उपल ध गराउने।
७)तो कएको ढाँचामा नागरीकता
िसफा रसको अिभलेख रा े।

baudikalimun@gmail.com
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१५०
ितिलपी

आदेश गन

हकमा )

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

9857046264

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
९)कमचारी प रवारको हकमा स बि धत कायालयको
िसफा रस र घरको एकजना सनाखत गन उपि थत
नुपन
१०) ितिलपी नागरीकताको हकमा पुरानो
नागरीकताको ितिलपी ४ ित पा पोट साइजको
फोटो
२.

नाबालक

१)बाबु आमाको नागरीकता माणप को ितिलपी र

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

प रचयप

िनवेदन प

पेश गन

वडा अ य

२)ज म दताको मािणत ितिलपी

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद
४)नाबालक खु ने थप कु नै मािणत कागजात भए सो

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

समेत पेश गन

४)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।

५)नावालक अिनवाय उपि थत नु पन

५)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस

६)दुबै कान देिखने पासपोट साईजको फोटो ४ ित

@hellobaudikali

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

@hellobaudikali

उपल ध गराउने।

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

१५०

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

३.

अङगीकृ त
नागरीकता
िसफा रस

1)िनवेदन प र अंिगकृ त नागरीकता ा गन खोजेको
प आधार
२)सािवक मुलुकको नागरीकता प र याग गरे को वा
प र याग गन कारवाही चलाएको पुि गन कागजातह
३)नेपालमा १५ बष देिख कु नै

वसाय वा काम गरी

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन

बसेको माणप को ितिलपी

३)िनवेदन दता गन

४)वैवािहक अंिगकृ त नागरीकताका लािग िववाह दता

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

माणप को ितिलपी र स बि धत देशको
आिधका रक माणप
५)नेपाली भाषा ले

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन कानुनी राय आव यक
भएमा राय सो े।

र बो न जा े मािणत

कागजातह

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।

६)पासपोट साईजको फोटो ३ ित

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस

@hellobaudikali

उपल ध गराउने।

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

१०००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
७)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

७)अनुसुिच ८ को ढाँचामा नागरीकता

एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

िसफा रसको अिभलेख रा े

८)सजिमन मुचु का

४.

दुवै नाम
गरे को
ि

एकै

हो भ े
िसफा रस
/फरक ज म
िमित

@hellobaudikali

१)नागरीकता माणप को ितिलपी र िनवेदन प ।
२)नाम फरक परे को पुि गन मािणत कागजातह
३)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद कर िनधारण वीकृ त
भएको कागजात

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

२००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
स शोधन

४)स बि धत

िसफा रस

गनु पन

ि

वा हकवाला उपि थत भई सनाखत

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता

५)आव यकता अनुसार थानीय हरी सजिमनका

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

मुचु काको ितवेदन माग गन स े

िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

५.

अपा ग
िसफा रस

@hellobaudikali

१)िनवेदन प र नागरीकता माणप /ज मदताको
ितिलपी

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

िनशु क

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२)कु न कारको शारीरक अपा गता हो सो स बि ध

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

मेिडकल सुप रटे डे टको िसफा रस

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

ि

वयं नुपन वा स बि धत कमचारीको ितवेदन

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

६.

छा वृि
िसफा रस

@hellobaudikali

१)िनवेदन प र नागरीकता माणप /ज मदताको
ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)घर भएमा चालु आ.ब. स मको मालपोत र घर ज गा

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

कर वा एक कृ त स पि कर ितरे को रिसद , वसाय

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

भएमा कर ितरे को रिसद

आदेश गन

३)शैि क यो यताको माणप को ितिलपी

३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
७.

िवप
िव ाथ
छा वृि
िसफा रस

१)िनवेदन प र नागरीकता माणप /ज मदताको
ितिलपी
२)शैि क यो यताको माणप को ितिलपी

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३)िवप ता पुि गन कागजात

आदेश गन

४)आव यकता अनुसार थानीय हरी सजिमनका
मुचु का माग गन स े

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

िनशु क

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
८.

अय
कायालयको
माग
अनुसार
िववरण

१)िनवेदन प र नागरीकता माणप

ितिलपी

२)कायालयको प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)िबषयसँग स बि धत अ य कागजातह

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन

खुलाई
पठाउने

३)िनवेदन दता गन

काय

४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
९.

ज म दता

१)िनवेदन प
२)बालकको बाबु/ आमाको नागरीकता
३)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

@hellobaudikali

@hellobaudikali

१)घटना घटेको ३५ दन िभ वावु आमा

वडा

३५ दन

वाजे वा िनजको अनुपि थितमा उमेर

सिचव/ थानीय

नाघेमा १००

पुगेको सबैभ दा जेठो

पि कािधकारी

ि ले सुचना दने।

२)घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए
तो कएको शु क बुझाउने

baudikalimun@gmail.com
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)अ पतालमा ज म भएको हकमा स बि धत

३)तो कएको ढाँचामा दता गरी दता

अ पतालले ज म मािणत गरे को प रचयप को

माणप उपल ध गराउने

मािणत ितिलपी
५)सुचकको नागरीकताको ितिलपी
१०.

मृ यु दता

१)िनवेदन प

१)घटना घटेको ३५ दन िभ प रवारको

२)मृतकको नागरीकता माणप को ितिलपी र सुचना
दन आउनेको नागरीकता

मु य

ि ले वा िनजको अनुपि थितमा

उमेर पुगेको म य सबैभ दा जेठो

ि ले

थानीय

३५ दन
नाघेमा १००

पि कािधकारी

सुचना दने।

३)मृतकसँग स ब ध जोिडने माणप

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

२)घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए

४)अिववािहत मृतकको हकमा थानीय सजिमन प

तो कएको शु क बुझाउने

५)मृतकको नागरीकता नभएको हकमा थानीय

३)तो कएको ढाँचामा दता गरी दता
माणप उपल ध गराउने

सजिमन मुचु का
६)सुचना दने

वडा सिचव/

ि को नागरीकता नभएमा समेत

थानीय सजिमन
११.

बसाई

१)िनवेदन प र नागरीकता को ितिलपी

सराई जाने/

१)घटना घटेको ३५ दन िभ प रवारको
बसाइ स र जाने मु य

आउने

@hellobaudikali

ि ले वा िनजको

वडा सिचव/
थानीय
पि कािधकारी

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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३५ दन
नाघेमा १००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२)बसाई सराई गरी जानेको हकमा प रवारको िववरण
सिहत स बि धत वडा कायालयबाट बसाईसराइको
कागजात

अनुपि थितमा उमेर पुगेको सबैभ दा जेठो
ि ले सुचना दने।
२)घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए

३)जहाँ जाने हो यस ठाँउको लालपुजा र जुन ठाउँ मा
आउनेको पिन पेश गनुपन

तो कएको शु क बुझाउने
३)तो कएको ढाँचामा दता गरी दता

४)बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाइ सराई गरी

माणप उपल ध गराउने

याएको माणप
५)जाने/ आउने सबै

ि को नागरीकता र ज मदताको

ितिलपी
६)चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत कर वा
ए ककृ त स पित कर ितरे को रिसद
१२.

स बध
िब छेद
दता

१)िनबेदन प

१)स ब द िव छेद भएको पित वा पि ले
सुचना फारम भ र सुचना दने ।

२)अदालतबाट स ब ध िब छेद भएको फै सलाको
मािणत ितिलपी

२)घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए

३)पितपि को नागरीकताको ितिलपी १/१ ित

वडा सिचव/
थानीय
पि जका धकार

तो कएको शु क बुझाउने

४)के टाको थायी ठे गाना स बि धत वडाको नु पन

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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३५ दन
नाघेमा १००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)िववाह दता भएको भय सो को ितिलपी

३)तो कएको ढाँचामा दता गरी दता
माणप उपल ध गराउने

१३.

िववाह दता

१)िनबेदन प

१)दुलाह दुलिह दुवै उपि थत भई सुचना

२) दुलाह र दुलिहको नागरीकताको ितिलपी १/१
ित

दने

थानीय

नागरीकताको माणप

३५ दन

सोिह दन,

नाघेमा १००

सजिमनको

पि कािधकारी

२)घटना घटेको ३५ दन नाघेको भए

३)दुलिहको नागरीकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको

वडा सिचव/

हकमा ब ढमा
५ दन

तो कएको शु क बुझाउने
३)तो कएको ढाँचामा दता गरी दता

४)चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत कर वा

माणप उपल ध गराउने

एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद
१४.

ि गत
घटना
दताको
ितिलपी

१) िनबेदन प

१)स बि धत

ि

उपि थत भई माणप

याितयको , हरायको , वा अ य के ही भई

२)नाग रकता को ितिलपी

न भएको भए सो

३)जा र भएको घटना दताको माणप को ितिलपी

होरा खुलाई िनवेदन

वडा सिचव/
थानीय
पि कािधकारी

दनु पन

१५०

घटना दताको
ितिलपी
भएमा सोिह
दन , वा
दता अिभलेक

२)िनयम अनुसार शु क बुझाउनु पन

खो नु पन
भएमा

@hellobaudikali

@hellobaudikali
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
ब ढमा ५
दन

१५.

सामािजक
सुर ा
लाभ ाही
को नया
नाम दता

१) िनबेदन प
२)नाग रकता को ितिलपी
३)िवधवाको हकमा पितको मृ यु दताको ितिलपी
अपा गको हकमा अपा ग प रचय प को ितिलपी र

१)दिलत जे , अ य जे र एकल मिहला

वडा अ य /वडा

को हकमा उमेर पुि भ दा अिघ लो आ.व.

सिचव/ थानीय

को मि सर १५ िभ

पि कािधकारी

वयम उपि थत भई

िनवेदन दनु पन र अ यको हकमा जुनसुकै
समयमा िनवेदन दनु पन

दिलत वालवािलकाको हकमा ज मदताको ितिलपी
४)ितन ित फोटो

१६

सामािजक
सुर ा
निवकरण

१) िनबेदन प
२)नाग रकता को ितिलपी

१)िनवेदक वयम उपि थत भई हरे क आ.व.

वडा अ य /वडा

को ावण देिख मि सर १५ स म िनवेदन

सिचव/ थानीय

दनु पन

पि कािधकारी

३)फोटो एक ित

@hellobaudikali

@hellobaudikali
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
१७

घटना
दताको
िववरण
स याउने
ज म दता
माणप
मा संशोधन

क) ज म िमित स याउनको लािग
१)प र ा िनय ण कायालयको वेिशका
प र ाको ल धा कप (ल धा कप जारी
भएको िमित ६ मिहना नाघेको नुपन ।) र
िब ालयको चा रि क माणप को
ितिलपी वा
२)अ पतालमा ज मेको ब ाको हकमा
अ पतालले दान गरे को ज म माणप वा
३)नाबालक प रचयप वा
४)नागरीताको मानप वा
५)कु नै पिन माण खु ने कागजात ा
नभएको अव थामा थानीय तहको
ितिनिधको रोहवरमा कि तमा ५ जना
नेपाली नागरीकता ा
ि को (सजिमन
मुचु का गनह को नागरीकता माणप को
मािणत ितिलपी अिनवाय पमा संल
गनु पनछ।

१)स बि धत वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवेदन सिहतको
कागजातह पेश गन
२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ
कायपािलकाको कायालयमा संशोधन लािग
िसफा रस सिहत अनुरोध गन ।
३)गाउँ पािलका कायालयमा िनवेदन / प
दता गन।
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन।
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने।
६) चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
तयार गन।

मुख शासक य
अिधकृ त/ वडा
सिचव

ख) ज म दतामा नाम संशोधनको लािग
१)ब ाको नाम संशोधन गनुपरे मा आमा र
बाबुको िनवेदन र बाबु- आमाको स ब ध
खुलेको अ य कागजात वा माणप ।
२)नाम संशोधन गनु पन ि बािलक

१)स बि धत वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवेदन सिहत
कागजातह पेश गन
२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका
संशोधनका लािग िसफा रस सिहत अनुरोध
गन।

मुख शासक य
अिधकृ त/ वडा
सिचव

भएमा S.E.E. माणप , िब ालयको

@hellobaudikali

@hellobaudikali
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२००

उ लेिखत
कागजात पेश
गरे को
िमितले ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
चा रि क माणप वा बाबु आमासँग नाता
खु ने अ य आिधका रक माणप ।
३)आमा-बाबु वा बाजेको नाम संशोधन
गनुपरे मा
क)सो स बि ध आव यक कागजात
नागरीकता, िववाह दता माणप
वा
एस.एल.सी. वा सो भ दा
मािथ लो तरको शैि क मािणत
कागजात र िब ालयको चा रि क
माणप ।
ख) थानीय िनकायबाट दुवै ि
एउटै हो भिन उ लेख भएको
कि तमा ५ जना नेपाली
नागरीकता ि को सजिमनमा
ब ेको मािणत नागरीकता
माणप को ितिलपी।
ग) ज म थान स याउनु परे माः
१)िवदेशमा जि मएको ब ाको
ज म थान स याउनु परे मा उ
देशको अ पतालमा ब ा जि मएको
माणप वा कागजात ( माणप
अँ िजमा नभएमा सो देशमा रहेको
नेपाली िनयोगबाट ब ा सो देशमा

@hellobaudikali

@hellobaudikali

३)गाउँ कायपािलकाको कायालयमा
िनवेदन/प दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
७)िसफा रस बमोिजम अिधकृ तको िनणय
बमोिजमको िववरण स याउने

baudikalimun@gmail.com
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डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल
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जि मयको भिन मािणत गरीएको
कागजात) वा
२)उ देशमा ब ाको ज म दता
गरीएको माणप (स बि धत
देशमा ज म दता गरे को भएमा उ
माणप को नेपाली िनयोगबाट
मािणत नेपाली वा अङ ेिज
भावानुवाद)
१८.

मृ यु दतामा
संशोधनको
लािग

@hellobaudikali

क) नाम संशोधन
१)बाबु बाजे वा पित-पि नाम संशोधन
गनुपन भएमा नाता खु ने नागरीकता
माणप आिधका रता खु ने अ य माणप
आिधका रकता खु ने अ य माणप ज तै
ज गाधनी माणपूजा आ द।
२)खु ने कागजात ा नभएको अव थामा
थानीय तहको ितिनिधको रोहवरमा
गरीएको सजिमन मुचु का र सजिमनमा
ब ेका मािणत नागरीकता माणप ।
३)िनवृ भरण योजनको लािग भएमा
पे सन िववरणमा उ लेख भएको पा रवा रक
िववरण।
ख) मृ यु िमित स याउने स ब धमा

@hellobaudikali

१)स बि धत वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनबेदन सिहतको
कागजातह पेश गन।
२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका
लािग िसफा रस सिहतको अनुरोध गन।
३)गाउँ पािलकामा िनवेदन /प दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

baudikalimun@gmail.com
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मुख शासक य
अिधकृ त/ वडा
सिचव

9857046264

२००

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

१९

िववाह दता
माणप
संशोधन
स ब धमा

@hellobaudikali

१)अ पतालबाट जारी मृ यु िमित उ लेख
भएको मृ यु माणप वा सरका र
िनकायबाट मृ यु िमित मािणत गरीएको
िसफा रस
२) थानीय तहको ितिनिधको रोहवरमा
गरीएको ५ जनाको सजिमन मुचु का र
सजिमन ब ेको मािणत नागरीकता
माणप
क)दुलाह-दुलिहको नाम संशोधन स ब धमाः
१)िववाह दता माणप मा भएको नाम र
संशोधन गनुपन नाम एकै ि को हो भ े
आिधका रक कागजात वा कि तमा ५ जनाको
सजिमन मुचु का र सजिमन ब ेको मािणत
नागरीकता माणप र स बि धत िनकायले
संशोधन गन उिचत हो भनी गरे को
िसफा रसप ।
२)दुलाह- दुलहीको बाबु ,बाजेको नाम
संमसोधन गन नाता खुलेको आिधका रक
माणप वा थानीय तहको रोहवरमा
गरीएको सजिमन मुचु का र सजिमन ब ेको
मािणत नागरीकता माणप को ितिलपी
ख)िववाह िमित स याउने स ब धमा
िववाह िमित स याउने आिधका रक कागजात,
िववाह िमित फरक परे कोमा संशोधन गनुपन कारण र
िववाह िमित उि लिखत भएको सजिमन मुचु का र

@hellobaudikali

७)िसफा रस बमोिजम कायकारी
अिधकृ तको िनणय बमोिजमको िववरण
स याउने

१)स बि धत वडाको थनीय
पि कािधकारी सम िनवेदन सिहत
कागजातह पेश गन।
२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका
लािग िसफा रस सिहतको अनुरोध गन।
३)गाउँ कायपािलकाको कायालयमा
िनवेदन /प दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
७)िसफा रस बमोिजम कायकारी
अिधकृ तको अनुमित बमोिजमको िववरण
स याउने

baudikalimun@gmail.com
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मुख शासक य
अिधकृ त/ वडा
सिचव

9857046264

२००

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
सजिमन ब ेको मािणत नागरीकता माणप को
ितिलपी
२०

स बध
िव छेद
संशोधन

@hellobaudikali

१)अदालतबाट भएको स ब ध िव छेदको माणप को
मािणत ितिलपी
२)नाता,ज म खुलेका नागरीकता,नाता मािणत वा
अ य कागजात
३) थायी ठे गानाको स ब धमा नागरीकता माणप मा
उ लेख भएको ठे गाना वा बसाइसराई गरी आएको
माणप
४) थानीय िनकायका ितिनिधको रोहवरमा भएको
कि तमा ५ जनाको सजिमन मुचु का र सजिमन ब ेको
मािणत नागरीकता

@hellobaudikali

१)स बि धत वडाको थानीय
पि कािधकारी सम िनवेदन सिहत
कागजातह पेश गन।
२) थानीय पि कािधकारी ारा गाउँ
कायपािलकाको कायालयमा संशोधनका
लािग िसफा रस सिहत अनुरोध गन ।
३)गाउँ पािलकामा िनवेदन / प दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का गरी िसफा रस
तयार गन ।
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने ।
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसपा रस
उपल ध गराउने
७)िसफा रस बमोिजम मुख शास कय
अिधकृ तअनुमित बिमिजमको िववरण
स याउने।

baudikalimun@gmail.com
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मुख शासक य
अिधकृ त/ वडा
सिचव

9857046264

२००

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२१.

अ थाई

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी र

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

बसोबास

बसोबास गन घर न बर , टोल , माग वा बाटोको नाम

पेश गन

२)बाहालमा बसेको भए घरधिनको सनाखत मुचु का र

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

िनजको नागरीकता माण प को ितिलपी

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

िसफा रस

३)कमचारीको हकमा हाल कायरत रहेको कायालयको

वडा अ य

२००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

आदेश गन

प

३)िनवेदन दता गन

४)घरबाहल कर ितरको रिसद

४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन

५)घरबाहलको स झैता प

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
५)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

२२.

थयी
बसोबास
िसफा रस

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी
२)बसाई सराईको हकमा बसाई सराई दता माण
प को ितिलिप

वडा अ य

पेश गन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

@hellobaudikali
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२००

सोिह दन,
सजिमनको

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

४)चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

9857046264

हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)ज गाधनी माणप को ितिलपी

४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

२३.

आ थक
अव था
बिलयो वा
स प ता
मािणत

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी
२)ज गाधिन माण पुजा

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)आय ोत खु ने कागजात

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)अ य आव यक कागजात

आदेश गन

५)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

३)िनवेदन दता गन

एक कृ त स पित कर र बाहल कर ितरे को रिसद वा कर
िनधारण वीकृ त भएको कागजात
६)सजिमन मुचु का

४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

५००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२४.

आ थक
अव था
कमजोर वा

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी
२)आ थक अव था कमजोर भएको पुि

ने कागजात

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

५००

सजिमनको
हकमा ब ढमा

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

िबप ता

५ दन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

मािणत

सोिह दन,

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

२५.

कोट फ.
िमनाहा
िसपा रस

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी
२)आ नै घर भएमा चालु आ.व. स म घर ज गा र
मालपोत कर वा एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद
३)अदालतमा मु ा परे का माण कागजातह

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)कोट फ. िमनाह नु पन कारण प कारण िलिखत
पमा दनु पन

४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

५) थानीय सजिमनको मुचु का

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

२६.

ज गा दता
िसफा रस

१)िनबेदन प र नागरीकता माण प को ितिलपी
२) चालु आ.व. स म घर ज गा र मालपोत कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद
३)सािवक लागत मािणत ितिलपी
४) फ डबुक उतार
५) थलगत िन र ण ितवेदन
६)ज गाको नापी न सा

@hellobaudikali

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले िववरण तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
७)ज गासँग स बि धत अ य माण कागजातह

६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

८) थानीय सजिमन मुचु का

२७.

घर ज गा

१)घर ज गा नामसा र स बि ध िव तृत िववरण खुलेको

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

नामसारी

िनवेदन

पेश गन

वडा अ य

२)िनवेदकको नागरीकता माणप को ितिलपी

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

िसफा रस

३)मृतक र िनबेदक िबचको नाता मािणत माणप को
ितिलिप

५)सजिमन मुचु का गरी बु नु पन भए सजिमनमा
सा ी ब ेको नागरीकता माणप को ितिलपी

िलईनेछ।

@hellobaudikali

@hellobaudikali

४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन

६)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

७)कानुनी ज टलता भएको देिखएमा कानुनी राय

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

४)ज गा धिन माण पुजाको ितिलपी

एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२८.

ज गा
मू या कन
िसफा रस

१)नागरीकता माणप को ितिलपी र िनवेदन
२)ज गा धनी मान पूजाको ितिलपी

/ मािणत

३)ज गाको आसपासको चलन चि तको मु य

वा षक

४)हालसालै आसपासको ख रद िब

आमदनी

पण

भएको भए सो

माण वा सजिमन मुचु का

वडा अ य /का.वा.

सोिह दन,

पेश गन

वडा अ य

सजिमनको
०.२%

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

हकमा ब ढमा
५ दन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

५) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

२९.

घर कायम
िसफा रस

१)नागरीकता माणप को ितिलपी र िनवेदन
२)स बि धत ज गाको लालपुजाको माणप को

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा

ितिलपी

५ दन

३) थलगत ितबेदन

@hellobaudikali

१००

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
३०.

नेपाल
सरकारको
नाममा
बाटो कायम
िसफा रस

१)िनवेदन र नागरीकता माणप को ितिलपी
२)ज गाधिन माणप को ितिलपी

@hellobaudikali

पेश गन

वडा अ य

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा

@hellobaudikali

वडा अ य /का.वा.

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)नापी न सा

एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

१०००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)ज गाधिनको वीकृ तको सनाखत गनुपन

४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार

६)ज गा धिनले सनाखत गरे को कागजात

गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

३१.

घर बाटो
मािणत

१)िनवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत खुलाउने )

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

नागरीकता माणप को ितिलपी

पेश गन

वडा अ य

२)ज गाधिन माण पुजाको माणप को ितिलपी

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन

३)नापी न सा
४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद
५)िलने र दने दुवै

४)तो कएको

ि को नागरीकता माणप को

ितिलपी सिहत उपि थत नु पन वा िनजह ले दएको
अिधकृ त वारे सको मािणत ितिलपी

@hellobaudikali

@hellobaudikali

३)िनवेदन दता गन
ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६) थलगत िनर ण ितवेदन

६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

३२.

चार क ला
मािणत

१)िनवेदन नागरीकता माणप को ितिलपी
२)ज गाधिन माण पुजाको माणप को ितिलपी

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२००

हकमा ब ढमा
५ दन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

ितिलपी सिहत उपि थत नु पन वा िनजह ले दएको

६) थलगत िनर ण ितवेदन

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

ि को नागरीकता माणप को

अिधकृ त वारे सको मािणत ितिलपी

सोिह दन,
सजिमनको

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)नापी न सा

५)िलने र दने दुवै

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

३३.

ज गा
रे खाङकन
कारय/ सो

@hellobaudikali

१)िनवेदन प
२)स बि धत कायालयको प

@hellobaudikali

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
कायमा
रोहबरमा

३) ािबिधक ितबेदन
४) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

हकमा ब ढमा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

५ दन

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
३४.

ज गा
धनीपुजा
हरायको
िसफा रस

१)िनवेदन र नागरीकता माणप को ितिलपी
२) चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद

नभएमा थानीय सजिमन मुचु का

@hellobaudikali

@hellobaudikali

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)ज गाधिन माण पुजाको माणप को ितिलपी
४)िनवेदकको थािय वतन ज गा रहेको वडाको

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
३५.

पूजामा घर
कायम गन
िसफा रस

१)िनवेदन र नागरीकता माणप को ितिलपी
२)भवन न सा पास माण प को ितिलपी
३)िनमाण स प

पेश गन

वडा अ य

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद वा िनदारण वीकृ त

५)ज गा धिन ामाण पुजाको ितिलपी

वडा अ य /का.वा.

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

माण प को ितिलपी

भएको कागजात

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।
३६.

मोिह लागत
क ा
िसफा रस

१)मोिह लागत क

नुपन पुण िबबरणको िनवेदन

२)िनवेदकको नागरीकता माणप को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३) ज गा धिन माण पुजाको ितिलपी

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)चालु आ. व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद वा िनधारण वीकृ त
भएको कागजात
५)ज गाको ोत र फ डबुकको मािणत ितिलपी

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको

ािबिधक कमचारीले

आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का तयार
गरी मु याङकन गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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१००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
३७.

नयाँ
वसाय
दता

१)िनवेदन प
२)िनवेदकको नागरीकता माणप को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

१५००

सजिमनको
हकमा ब ढमा

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)िवदेिशको हकमा राहदािनको माण प वा

५ दन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

दुतावासको िनजको प रचय खु ने िसफा रस

सोिह दन,

आदेश गन

४) २ ित फोटो

३)िनवेदन दता गन

५) घर बाहल स झैता

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

६)आ नै घर टहरा भए चा.लु आ.व. स मको मालपोत
र घरज गा कर ितरे को

६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

६) थानीय तहको नाममा दता नगरी यान वा
िनकायमा दता गरी

वसाय दता गरे को हकमा यान

दता वा अ य िनकायबाट जारी गरे को

वसाय

माणप को मािणत ितिलपी
३८.

वसाय
निवकरण

१)िनवेदन प
२)िनवेदकको नागरीकता माणप को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

पेश गन

वडा अ य

@hellobaudikali

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

३) २ ित फोटो

@hellobaudikali

३००

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४) घर बाहल स झैता

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

५)आ नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. स मको मालपोत
र घरज गा कर ितरे को

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

३९.

वसाय
दता
िसफा रस

१)िनवेदन प
२) वसाय दता गरे को माणप को ितिलपी

पेश गन

वडा अ य

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)आ नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. स मको मालपोत
र घरज गा कर ितरे को वा एक कृ त स पित कर ितरे को

५) बाहलमा भए घर बाहल स झैता

वडा अ य /का.वा.

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३) २ ित फोटो

रिसद वा िनधारण वीकृ त भएको कागजात

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

आदेश गन
३)िनवेदन दता गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने।

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

१५००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun

४०.

वसाय
बद
िसफा रस

१)आ नो

वसायको िव तृत

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /का.वा.

प

पेश गन

वडा अ य

२)नागरीकता माणप को ितिलपी

२)वडा अ य /का.वा. वडा अ य /वडा

३)चालु आ.व. स मको

होरा सिहतको िनवेदन

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

वसाय निवकरण गरे को

आदेश गन

माणप को स ल ित

३)िनवेदन दता गन

४) घर बहाल स झौता प को ितिलपी

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

५) थलगत ितबेदन

६)दता चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस

६) िबदेशीको हकमा प रचय खु ने कागजात वा

उपल ध गराउने।

स बि धत दुतावासको प
७) आ नै घर भएमा चालु व स मको मालपोत र घर
ज गा कर वा एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद वा कर
िनधारण वीकृ त भएको कागजात

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

५००

सोिह दन,
सजिमनको
हकमा ब ढमा
५ दन

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४१

वसाय

१) वसाय स ालन नभएको कारण िसहतको िनवेदन
प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

नभएको

२)नागरीकता माण प को ितिलपी

िसफा र

३) थानीय तहमा

स

४)आ नै घर भएमा चालु आ व स मको मालपोत र घर
ज गा कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण वीकृ त
भएको कागजात

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

वसाय दता गरे को माण प

५) थलगत ितवेदन
६)घर बहाल स झौता प को ितिलपी

४२

वडा अ य /

स ालन

ापार
वसाय
नभएको
िसफा र
स

१)कारण िसहतको िनवेदन प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

वसायच दता गरे को माण

४) चालु व स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात
५)सजिमन मुचु का आव यक परे मा सो समेत गराउने

अ य

हकमा
बढीमा ३
दन िभ

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको सु क बुझाउने

३) थानीय तहको नाममा
प

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
वडा अ य /

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

@hellobaudikali

अ य

हकमा

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार थलगत सजिमन मुचु का तयार
गरी िसफा रस तयार गन

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,
सजिमनको

३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com

१००

कायवाहाक वडा

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

@hellobaudikali

सोही दन,
सजिमनको

३)िनवेदन दता गन

७)सजिमन मुचु का आव यक परे मा सो समेत गराउने

२)नागरीकताको माण प को ितिलपी

१००

कायवाहाक वडा

9857046264

बढीमा ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
४३

सं था दता
िसफा र
स

वडा अ य /

१)िवधान वा िनयमावली, िनवेदन र नागरीकता माण
प को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२)सं था भाडामा ब े भए स झौता प बहाल कर
ितरे को रिसद/नितरे को भए ितन बुझाउनु पन

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

३)सं था आ ने घरमा ब े भए सो को ज गा धनी
माण पुजा र न शा पास माण प को ितिलपी
४)चालु व स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात

१०००

सोही दन,

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३
दन िभ

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको सु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

४४

िजिवतसँग
को नाता
मािणत

१)िनवेदन तथा नागरीकताको माण प को ितिलपी
२)नाता खु ने माणको ितिलपी
३)सजिमन गरी बु नु पन भएमा सा ी ब े ७ जनाको
नागरीकता माण प को ितिलपी
४)चालु आ.व स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

@hellobaudikali

सजिमनको

अ य

हकमा

३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

कायवाहाक वडा

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन

@hellobaudikali

२००

9857046264

बढीमा ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)िनवेदकले तो कएको सु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
४५

मृतकसँगको
नाता
मािणत

१)िनवेदन तथा नाता खु ने माण प को ितिलपी
२)हकदारह को नागरीकता माण प को ितिलपी

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

३)मृ यु दता माण प को ितिलपी
४)मृतकको नागरीकता

माण प को ितिलपी

५)हकवाला नावालक भए ज द दता माण प को
ितिलपी
६)बसाई सरी आएको हकमा बसाइसराई माण
ितिलपी

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२००

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३
दन िभ

३)िनवेदन दता गन
को

७)हकदारको पासपोट साइजको फोटो ४ ित

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का

८) थानीय सजिमन मुचु का
९)आव यकता अनुसार थानीय हरी मुचु का

६)िनवेदकले शु क बुझाउने
७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

४६

िजिवत
रहेको
िसफा र
स

@hellobaudikali

१)नागरीकता माचण प को ितिलपी र िनवेदन प
२) वयम

ि

उपि थत नु पन

३)२ ित पासपोट साइजको फोटो
४)चालु आ व स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद, कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात

@hellobaudikali

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

कायवाहाक वडा

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

अ य

३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

9857046264

२००

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का
६)िनवेदकले शु क बुझाउने
७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
४७

धारा जडान
िसफा र
स

१)नागरीकता माण प को ितिलपी
२)नकशापास वा नामसारी न शा भएको माण प को
ितिलपी
३)ज गा धनी माण पुजाको ितिलपी
४)चालु आ व स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स प ी कर ितरे को रिसद, कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

सजिमनको

अ य

हकमा

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन

६)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

कायवाहाक वडा

५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का

@hellobaudikali

१००

9857046264

बढीमा ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४८

चौपाय
स ब धी
िसफा र
स

१)कारण सिहतको िनवेदन

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२)चौपाय लाने ठाउको वीकृ ित प
३)िलने दने दुबैले सनाखत गनु पन
४)चौपायपालन गनका हकमा थान र छरिछमेक तथा
वातावरणमा ितकु ल ाँभाव नपन होरा

कायवाहाक वडा

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

ितचौपय
१००

अ य

सोही दन,
सजिमनको
हकमा
बढीमा ३
दन िभ

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का
६)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

४९

उ ोग
ठाउँ सारी
िसफा र
स

१)उ ोग ठाउँ सारीका लािग िनवेदन
२)उ ोग दता माण प को ितिलपी
३) थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको
दता माण प

वसाय

४)आ नै घर भएमा चालु आ व स मको मालपोत र घर
ज गा कर ितरे को रिसद
५)बहालमा भए स झौता प को ितिलपी र बहाल कर
ितरे को रिसद/नितरे को भए ितनु बुझाउनु पन

@hellobaudikali

@hellobaudikali

वडा अ य /

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

सजिमनको

अ य

हकमा

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

baudikalimun@gmail.com

५००

9857046264

बढीमा ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)( थानीय तहको नाम) े िभ सारी जाने भए
स बि धत वडा कायालयको अनुमितको िसफा रस
प

५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का
६)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

५०

िव ालय
ठाउँ सारी
िसफा र
स

१)िव ालय ठाउँ सारीको लािग िनवेदन
२)िव ालय दता माण प को ितिलपी
३) थानीय तहको नामको निवकरण सिहतको वसाय
दता माण प
४)सरकारी एवं सामुदाियक िव ालय वाहेक अ यमा)
चालु आ व स मको सरी जाने ठाउँ र हालको ठाउँ
दुबैको मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृ त स प ी
कर ितरे को रिसद
५)बहालमा भए स झौता प को ितिलपी र बहाल कर
ितरे को रिसद/नितरे को भए ितनु बुझाउनु पन

५१

िव ालय
स ालन
वीकृ ित

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३
दन िभ

७)िन र ण ितवेदन

६)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

८)सरी जाने ठाउँ को वडा कायालयको अनुमित प

७)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

वडा अ य /

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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िव ालय

सोही दन,

कायवाहाक वडा

िनिज

सजिमनको

अ य

१५००

हकमा

/क ा

@hellobaudikali

सोही दन,

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)आव यकता अनुसार थानीय हरी
मुचु का

िव ालय दता माण प को ितिलपी

५००

३)िनवेदन दता गन

६) थायी लेखा न बर माण प

१)िव ालय क ा बृि का लािग िनबेदन

वडा अ य /

१)
िनवेदन सिहत तो कएको
कागजातह पेश गन

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
बृि
िसफा र
स

२)िव ालय दता माण प को ितिलपी

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

३) थानीय तहको नाममा चालु आ.व. को निवकरणको
माण प
४)सरका र बाहेकका िब ालयका हकमा चालु आ.व.

सरकारी

आदेश गन ।

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

कर ितरे को रिसद

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

बढीमा ३
दन िभ

१००

३)िनवेदन दता गन

स मको मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृ त स पित

५)बहालमा भए स झैता प को ितिलपी र बहाल कर

र

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

िसफा रस तयार गन

ितरे को रिसद

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

६)िनरी ण ितवेदन

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

५२.

आ त रक
बसाई
सराई
िसफा रस

१)नागरीकता माणप को ितिलिप र िनवेदन प
२)स र जाने

ि ह नागरीकताको माणप को

मािणत ितिलपी र नागरीकता माणप नभएको
हकमा दता वा ज म दता वा उमेर खुलेको िन साको
मािणत ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

@hellobaudikali

सजिमनको

अ य

हकमा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

baudikalimun@gmail.com

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

१००

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
३)ज गाधिन माण पुजाको ितिलपी / घर वा ज गा

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

नभएको हकमा

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

वसाय वा बसाई खु ने कागजात

४)घर ज गा भएको हकमा घर भए चालु आ.व. स मको
मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृ त स पित कर
ितरे को रिसद वा कर िनधारण वीकृ त भएको कागजात
५)घर ज गा नभएको हकमा स बि धत घर धिनसँग

िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

गरे को घर बाहालको स झैता
५३

संर क
िसफा रस
( ि गत)

१)िनवेदक

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)संर क दने र िलने

ि को नागरीकता र ज मदता

माणप को ितिलिप

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

स मको मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृ त स पित
कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण वीकृ त भएको
कागजात

अ य

हकमा

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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बढीमा ३
दन िभ

३)िनवेदन दता गन

ितरे को रिसद

सोही दन,
सजिमनको

आदेश गन ।

४) बहालमा भए स झैता प को ितिलपी र बहाल कर

१००

कायवाहाक वडा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३) घर ज गा भएको हकमा घर भए चालु आ.व.

@hellobaudikali

वडा अ य /

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

५४

संर क
िसफा रस
(सं थागत)

१)िनवेदक

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)सं थाको निवकरण सिहतको माणप को ितिलपी
एवं िवधानको ितिलपी वा िनयमाविललको ितिलपी

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

स मको मालपोत र घर ज गा कर वा एक कृ त स पित
कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण वीकृ त भएको
कागजात

सजिमनको

अ य

हकमा

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

ितरे को रिसद

िसफा रस तयार गन

५)आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

४) बहालमा भए स झैता प को ितिलपी र बहाल कर

सोही दन,

कायवाहाक वडा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३) घर ज गा भएको हकमा घर भए चालु आ.व.

१००

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५५

घर कोठा
खो न काय/
रोहबरमा
ब े
काय

१)कारण

खुलेको िनवेदन

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

१००

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३)बाहल स झैताको मािणत ितिलपी

दन िभ

आदेश गन ।

४)िज ला शासन कायालयको प

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

५) थानीय सजिमन मुचु का

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

६)आव यकता अनुसार थानीय हरी सजिमन

िसफा रस तयार गन

मुचु का

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
५६.

िनःशु क
वा सःशु क
वा य
उपचार
िसफा रस

@hellobaudikali

१)िनवेदन तथा नागरीकता माणप को ितिलपी
२)िवप ता खु ने माण कागजात

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

वडा अ य /

सोही दन,

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३

३)िसफा रस आव यक भएको अ य कारण

@hellobaudikali

िनसु क

दन िभ

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
५७

ि गत
िववरण
िसफा रस/
मािणत

१)िनवेदन तथा नागरीकता माणप को ितिलपी
२)चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद
३)िवषयसंग स बि धत अ य माण कागजातह

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

@hellobaudikali

सजिमनको

अ य

हकमा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

baudikalimun@gmail.com

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

१००

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
५८

ज म िमित
मािणत

१)िनवेदन तथा नागरीकता माणप को ितिलपी
२)नाबालकको हकमा ज म दता माणप को ितिलपी

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

३)बसाई स र आएको भए सो को माण प

अ य

हकमा

३)िनवेदन दता गन

िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

@hellobaudikali

सोही दन,
सजिमनको

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

@hellobaudikali

१००

कायवाहाक वडा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
५९

िववाह
मािणत

१)दुलाह दुलहीको नागरीकता माणप को ितिलपी
२)बसाई सरी एको हकमा बसाइ सराई दता माण प
३)दुलाह दुलही दुबै उपि थत भई सनाखत गनु पन
४)चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

अ य

हकमा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

@hellobaudikali

सोही दन,
सजिमनको

िसफा रस तयार गन

@hellobaudikali

१००

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

५)िव.सं. २०३४ पिछको हकमा िववाह दता माण
प को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६०

घर पातल
मािणत

१)िनबेदकको नागरीकता मानप को ितिलपी र

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

िनवेदन

पेश गन

वडा अ य /

२)घर न सा,न सा पास माण प

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

१००

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३) थलगत िन र ण ितवेदन

दन िभ

आदेश गन ।

४)चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता

५)आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

६१

कागज /

१)िनबेदकको नागरीकता मानप को ितिलपी र

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

म जुरीना

िनवेदन

पेश गन

मा

वडा अ य /

१००

सोही दन,

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा

मािणत

बढीमा ३
दन िभ

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
२) चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

मालपोत ितरे को रिसद वा कर िनधारण स।िवकृ त

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

भएको कागजात

आदेश गन ।

३) मािणत गनु पन िवऋयसँग स बि धत माण

३)िनवेदन दता गन

कागजातह को ितिलपी
४)म जुरीनामा िलने र दने

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
ि

दुवै को उपि थती

द तखत

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

६१.

हकवाला वा
हकदार
मािणत

१)नागरीकता माणप को ितिलपी र िनवेदन

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२)नाता मािनत माण प को ितिलपी

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

३)हकदार मािणत गन थप माण कागज

मालपोत ितरे को रिसद वा कर िनधारण स।िवकृ त

@hellobaudikali

@hellobaudikali

सजिमनको
हकमा
बढीमा ३
दन िभ

३)िनवेदन दता गन

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

अ य

आदेश गन ।

baudikalimun@gmail.com

१००

कायवाहाक वडा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

४) चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
भएको कागजात

वडा अ य /

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
५)आव यकता अनुसार सजिमन मुचु का

४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

६२.

अिववािहत
मािणत

१)िनवेदन र नागरीकता माणप को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)संर क वा अिभभावकले कायालयको रोहवरमा
गरे को सनाखत प

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

मालपोत ितरे को रिसद वा कर िनधारण ि वकृ त भएको

अ य

हकमा

िनयोगबाट आएको िसफा रस

३)िनवेदन दता गन

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

५)िवदेशमा रहेको हकमा िवदेशि थत नेपाली

सोही दन,
सजिमनको

आदेश गन ।

४) चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र

१००

कायवाहाक वडा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

३) थानीय सजिमन मुचु काको प

कागजात

वडा अ य /

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने
६३.

अं ेिज
िसफा रस
तथा
मािणत

१)िनवेदन र नागरीकता माणप को ितिलपी

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)िवषय सँग स बि धत माण कागजातको ितिलपी
३) चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र
मालपोत ितरे को रिसद वा कर िनधारण स।िवकृ त
भएको कागजात

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

सजिमनको

अ य

हकमा

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

बढीमा ३
दन िभ

आदेश गन ।

४)तो कएको कमचारीले आव यकता

@hellobaudikali

सोही दन,

कायवाहाक वडा

३)िनवेदन दता गन

@hellobaudikali

५००

9857046264

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६४.

िमलाप
कागज/
उजु र दता

१)िमलाप गन दुवै प को संयु
२)स बि धत

िनवेदन

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

ि ह को नागरीकता माणप को

ितिलपी

वडा अ य /

पेश गन
२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

२)िवषयसँग स बि धत अ य कागजातह

१००

सोही दन,

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य

हकमा
बढीमा ३

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

दन िभ

आदेश गन ।
३)िनवेदन दता गन
४)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार सजिमन मुचु का तयार गरी
िसफा रस तयार गन
५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

६५.

एक कृ त
स पित
कर/घर

१)िनवेदन

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

2)ज गा धिन माण पुजाको ितिलपी

पेश गन

ज गा कर

वडा अ य /

मालपोत कर

कायवाहाक वडा

बाहेक आ थक

सजिमनको

अ य / वडा

एनको

हकमा

सिचव,

अनुसुिच ३

बढीमा ३

बमोिजम

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com

खानेपानी, कृ ष, पयटन र पूवाधार : बौद काल वकासको द गो आधार

सोही दन,

9857046264

दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
३)भवन न सा वीकृ ित माण प र न साको
ितिलपी

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

स बि धत

सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक

फाँटका कमचारी

आदेश गन ।

४)भवन /ज गा ख रद गरे को भए मालपोतबाट
रिज श
े न पा रत िलिखतको ितिलपी

३)िनवेदन दता गन

५)( थनीय तहको नाम)घोसणा नु पुव िनमाण भएका

४)तो कएको कमचारीले कर िनधारण गरी

भवनका हकमा नापी न सा वा थलगत ािबिधक

वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

ितवेदन

सिचव सम पेश गन।

६)मालपोत ितरे को रिसद
७)आ.व ०७४|७५ पुव आ त रक राज

५)िनवेदकले तो कएको शु क बुझाउने
कायलायमा

कर ितरे को भए सो को मािणत ितिलपी

६)चलानी गरी िनवेदकलाई िसफा रस
उपल ध गराउने

८)नागरीकता र नापी न साको मािणत ितिलपी
६६.

बाहाल कर

१)िनवेदन प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२)बाहल स झैता प
३)नेपाल सरकारमा बाहालसँग स बि धत िनकायमा
दता गरे को माण प को ितिलपी

@hellobaudikali

@hellobaudikali

वडा अ य /

२)वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा
सिचवले स बि धत कमचारीलाई तोक
आदेश गन ।

baudikalimun@gmail.com
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आ थक ऐनको

सोही दन,

कायवाहाक वडा

अनुसुिच ३

सजिमनको

अ य / वडा

बमोिजम

हकमा

सिचव,
स बि धत
फाँटका कमचारी

9857046264

बढीमा ३
दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)नागरीकताको मािणत ितिलपी

३)िनवेदन दता गन

५) चालु आ.व. स मको घरज गा कर, बाहल कर र

४)तो कएको कमचारीले कर िनधारण गरी

मालपोत ितरे को रिसद वा कर िनधारण वीकृ त भएको

वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

कागजात

सिचव सम पेश गन।
५)तो कएको कर बुझाउने
६)चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण
प उपल ध गराउने

६७.

िब ापन
कर

१)िनवेदन प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

२)स बि धत थानीय तहामा ितन बुझाउन पन
वसाय र अ य करको मािणत ितिलपी

वडा अ य /

पेश गन
२)िनवेदन दता गन
३)तो कएको कमचारीले कर िनधारण गरी
वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

सजिमनको

अ य / वडा

हकमा

सिचव,

बढीमा ३

स बि धत
फाँटका कमचारी

४)तो कएको कर बुझाउने
५)चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण
प उपल ध गराउने

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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सोही दन,

कायवाहाक वडा

सिचव सम पेश गन।

@hellobaudikali

३००

9857046264

दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
६८.

मालपोत वा
भुिम कर

१)िनवेदन प

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह

वडा अ य /

पेश गन

२) थम बषका लािग ज गा धिन माण पुजा
,निवकरणका लािग अिध लो आ.व.मा. मालपोत

कायवाहाक वडा
अ य / वडा

२)िनवेदन दता गन

ितरे को रिसद वा यस कायालयबाट जारी गरीएको
मालपोत निवकरण बुक

सिचव,

३)तो कएको कमचारीले कर िनधारण गरी
वडा अ य /का वा वडा अ य / वडा

३)घर ज गा कर वा एक कृ त स पित कर ितरे को माण

स बि धत

५ रोपिन स म
२० थप
ित रोपिन ५
को दरले

सोही दन,
सजिमनको
हकमा
बढीमा ३
दन िभ

फाँटका कमचारी

सिचव सम पेश गन।
४)तो कएको कर बुझाउने
५)चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण
प उपल ध गराउने

६९.

उ लेिखत
बहेक अ य
थानीय
आव यकता
अनुसारका
िसफा रस
/ मािणतह

@hellobaudikali

१)नागरीकता माणप को ितिलपीर िनवेदन

१)िनवेदन सिहत तो कएको कागजातह
पेश गन

२)िवषय सँग स बि धत माण कागजात
३)चालु आ.व. स मको मालपोत र घर ज गा कर वा
एक कृ त स पित कर ितरे को रिसद वा कर िनधारण
वीकृ त भएको कागजात

२)िनवेदन दता गन
३)तो कएको कमचारीले आव यकता
अनुसार +सजिमन मुचु का तयार गरी

वडा अ य /

baudikalimun@gmail.com
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सोही दन,

कायवाहाक वडा

सजिमनको

अ य / वडा

हकमा

सिचव,

बढीमा ३

स बि धत
फाँटका कमचारी

िसफा रस तयार गन

@hellobaudikali

१००

9857046264

दन िभ

बौद काल गाउँपा लका

गाउँ कायपा लकाको कायालय
डेढगाउँ, नवलपरासी (ब.सु.पू)

ग डक

दे श, नेपाल

V32P+FV Dedgaun
४)तो कएको शु क बुझाउने
५)चलानी गरी िनवेदकलाई कर िनधारण
प उपल ध गराउने

@hellobaudikali

@hellobaudikali

baudikalimun@gmail.com
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9857046264

