
 
 
 

 

नेऩार सयकाय  
प्रधानभन्त्री तथा भन्त्न्त्रऩरयषद ्को कामाारमको 

सचूना 
 

भकूम्ऩबाट प्रभावित व्यक्ततको नाममा जग्गा दताा गने सम्बन्धी कायाविधध 
  

बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायको नाभभा जग्गा दताा गने सम्फन्त्धी कायफाहीराई सयर 
य प्रबािकायी फनाउन िाञ्छनीम बएकोर,े 

बकूम्ऩफाट प्रबावित सॊयचनाको ऩनुननाभााण सभफ्न्त्धी ऐन, २०७२ को दपा ४ को उऩदपा (3) रे 
ददएको अधधकाय प्रमोग गयी नेऩार सयकायर ेदेहामको कामाविधध फनाएको छ ।  
१.  सॊक्षऺप्त नाम र प्रारम्भ : (1) मस कामाविधधको नाभ "बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्ततको नाभभा जग्गा 

दताा गने सम्फन्त्धी कामाविधध, २०७२" यहेको छ । 
(2) मो कामाविधध तरुुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२. ऩररभाषा : विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाविधधभा,- 
(क)  "कामाारम" बन्त्नार ेप्राधधकयणको कामाारम सम्झन ुऩछा ।  
(ख) "जग्गा"् बन्त्नार ेबकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्ततको घय िा घयरे चचेको यैकय, स्ििासी, 

िेननस्सा, बफताा िा गठुी अधधनस्थ जग्गा सम्झन ुऩछा य सो शब्दरे त्मस्तो व्मन्त्तत िा 
ननजको ऩरयिायको ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग आिश्मक ऩने सयकायी िा िन 
ऺेरको जग्गा सभेतराई जनाउॉछ । 

(ग)  "ऩरयिाय" बन्त्नार ेबकूम्ऩफाट घय ऺनतग्रस्त बई सोही स्थान िा अन्त्मर ऩनुिाास िा 
स्थानान्त्तयण गयाउन ुऩने व्मन्त्ततको एकासगोरका ऩनत, ऩत्नी, आभा, फाफ,ु फाजे, फज्म ै
सास,ू ससयुा, छोया, छोयी, धभाऩरु, धभाऩरुी, नानत िा नानतनी सम्झन ुऩछा । 

(घ)  "समभनत" बन्त्नार ेदपा ४ फभोन्त्जभ गठन बएको जग्गा दताा समभनत सम्झन ुऩछा । 
(ङ)  "स्थानीम ननकाम"्बन्त्नार ेनगयऩामरका िा गाउॉ विकास समभनत सम्झन ुऩछा । 

3.   जग्गा दतााको ऱाधग ननिेदन ददन सतन े: (१) बकूम्ऩफाट प्रबावित कुन ैव्मन्त्ततरे ऩयम्ऩयादेखख बोग 
चरन गयी आएको जग्गा आफ्नो नाभभा दताा गना चाहेभा कामाारमर ेतोकेको अिधधमबर  सम्फन्त्न्त्धत 
स्थानीम ननकाम िा समभनत सभऺ ननिेदन ददन सतनेछ । 



 
 
 

 

(२) बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्ततरे देहामको अिस्थाभा ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग 
अनसुचूी फभोन्त्जभको ढाॉचाभा कामाारमर ेतोकेको अिधधमबर कामाारम िा सम्फन्त्न्त्धत स्थानीम ननकाम 
सभऺ ननिेदन ददन सतनछे :- 

(क) घय ऺनतग्रस्त बई फसोफास गना मभल्न ेअिस्था नबएभा, 
(ख) घय फास बएको स्थानभा बौगमबाक कायणिाट घय फनाउन जोखखभ हुने बएभा, 

य 
(ग) आपू िा आफ्नो ऩरयिायको नाभभा नेऩार याज्मबय घय िा जग्गा नबएभा । 

(३) कसरै े उऩदपा (१) फभोन्त्जभको ननिेदन स्थानीम ननकाम सभऺ ददएको बए सो 
ननकामर ेत्मस्तो ननिेदन सात ददनमबर समभनत सभऺ ऩठाउन ुऩनेछ । 

(४) कसरै े उऩदपा (२) फभोन्त्जभको ननिेदन स्थानीम ननकाम सभऺ ददएको बए सो 
ननकामर ेत्मस्तो ननिेदन सात ददनमबर कामाारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२) भा जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩनन कामाारम आपैरे जोखखभमतुत फस्ती 
ऩदहचान गयी त्मस्तो फस्तीका व्मन्त्तत िा ऩरयिायराई सयुक्षऺत स्थानभा स्थानान्त्तयण िा ऩनुिाास 
गयाउने प्रमोजनको राधग सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्तत िा ऩरयिायको नाभभा जग्गा दताा गना आिश्मक कायफाही 
अनघ फढाउन सतनेछ । 

(६)  उऩदपा (२) फभोन्त्जभ प्राप्त ननिेदन जाॉचफझु गदाा कुन ै व्मन्त्तत िा ऩरयिायराई िा 
उऩदपा (५) फभोन्त्जभ ऩदहचान गरयएको जोखखभमतुत फस्तीका व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायराई ऩनुिाास 
िा स्थानान्त्तयण गयाउन उऩमतुत देखखएभा कामाारमरे सो को राधग आिश्मक ऩने जग्गा ऩदहचान 
गने, त्मस्तो जग्गा नाऩ नतसा गने िा गयाउने य ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग विस्ततृ फस्ती 
मोजना तमाय गयी िा गना रगाई जग्गा दताा गने सम्फन्त्धभा आिश्मक कायफाहीको राधग समभनतभा 
रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(७)  उऩदपा (६) फभोन्त्जभ जग्गा दतााको राधग रेखी आएभा समभनतर ेसो सम्फन्त्धभा 
आिश्मक जाॉचफझु गयी बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायको ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको 
राधग त्मस्तो जग्गा दताा गना उऩमतुत देखखएभा सो को कायण सदहत कामाकायी समभनत सभऺ 
मसपारयस गनुा ऩनेछ । 

(८)  उऩदपा (७) फभोन्त्जभ समभनतफाट प्राप्त मसपारयस जाॉचफझु गयी कामाकायी समभनतर ेसो 
जग्गा दताा गने ननणाम गयेभा प्राधधकयणरे सो को जानकायी समभनतराई गयाउन ुऩनेछ ।   

4. सममनतको गठन : बकूम्ऩफाट प्रबावित ऺेरभा जग्गा दताा सम्फन्त्धी आिश्मक कायफाही गना प्रत्मेक 
न्त्जल्राभा देहाम फभोन्त्जभको जग्गा दताा समभनत यहनेछ  :- 



 
 
 

 

(क)   प्रभखु न्त्जल्रा अधधकायी      

 -अध्मऺ 
(ख)   स्थानीम विकास अधधकायी        -

सदस्म 
(ग)   न्त्जल्रा िन कामाारमको प्रभखु िा ननजर ेतोकेको सो कामाारमको अधधकृत  

-सदस्म 
(घ)   प्रभखु, नाऩी कामाारम        -

सदस्म 
(ङ)   प्रभखु, भारऩोत कामाारम        -

सदस्म-सधचि 
५. सममनतको बठैक र ननर्ाय : (१) समभनतको फठैक समभनतको अध्मऺर े तोकेको मभनत, सभम य 

स्थानभा आिश्मकता अनसुाय फस्नेछ । 
(२) समभनतको फठैक फस्नको राधग समभनतको अध्मऺ य सदस्म-सधचि सदहत कम्तीभा तीन 

सदस्महरुको उऩन्त्स्थनत अननिामा हुनेछ । 
(३)  समभनतको फठैकभा फहुभतको याम भान्त्म हुनेछ य भत फयाफय बएभा समभनतको 

अध्मऺर ेननणाामक भत ददनेछ । 
(४) समभनतर ेआिश्मकता अनसुाय विषम विऻ एिभ ्सयोकायिारा ननकामको प्रनतननधधराई 

समभनतको फठैकभा आभन्त्रण गना सतनेछ । 
(५)  समभनतको फठैक सम्फन्त्धी अन्त्म कामाविधध समभनत आपैं रे ननधाायण गये फभोन्त्जभ हुनेछ 

। 
६.  सममनतको काम, कताव्य र अधधकार : समभनतको काभ, कताव्म य अधधकाय देहाम फभोन्त्जभ हुनेछ :- 

(क)  जग्गा दताा सभफ्न्त्धी कायफाही गदाा दपा 3 फभोन्त्जभ प्राप्त ननिेदन य 
कागजातका अनतरयतत ऩयुक ननिेदन िा थऩ कागज प्रभाण आिश्मक ऩने 
बएभा सभफ्न्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट ऩेश गना रगाउन,े  

(ख)  आिश्मकता अनसुाय जग्गाको फपल्डफकु, नतसा, नतयो, रगतको प्रभाण 
सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट ऩेश गना रगाउन,े  

(ग)  ननिेदकको हकबोग यहे नयहेको सम्फन्त्धभा साॉध, सॉधधमाय तथा स्थानीम 
ननकामको प्रनतननधधको योहियभा स्थरगत सजामभन गने, गयाउने,   



 
 
 

 

(घ)  जग्गाको हकदाफी सम्फन्त्धभा उजूयी गना काठभाडौँ उऩत्मकाको हकभा 
यान्त्रिमस्तयको दैननक सभाचायऩर य अन्त्मरको हकभा स्थानीम सभाचायऩरभा 
ऩन्त्र ददनको सचूना प्रकाशन गने, 

(ङ)  खण्ड (घ) फभोन्त्जभ उजूयी ऩयेभा सो को छानबफन एिभ ्प्रभाणको भलू्माङ्कन 
गयी ऩन्त्र ददनमबर ननणाम गने, 

(च)  सभफ्न्त्न्त्धत जग्गाको भोठ भारऩोत कामाारमफाट मबडाउने, 
(छ) जग्गा िा रगत योतका बए नबएको भारऩोत कामाारमसॉग फझु्ने, 
(ज)  प्राप्त कागज प्रभाण सम्फन्त्न्त्धत कामाारमफाट मबडाउने, 
(झ)   जग्गाभा ननजको हक बोग बए नबएको मफकन गने । 

७. रैकर जग्गा दताा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) समभनतरे यैकय जग्गा दताा गनुा अनघ त्मस्तो जग्गाको 
फपल्डफकुभा जोताहा उल्रखे बए ननज जोताहा फझुी जग्गाधनी मफकन गयेय भार जग्गा दतााको ननणाम 
गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ समभनतर ेजग्गा दताा गने ननणाम गये ऩनछ सो जग्गाको नाऩ 
जाॉच बएको िषा देखख चार ुआधथाक िषा (भारऩोत मभनाहा बएको बए सो िषाको फाहेक) सम्भको 
भारऩोत सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट असरू गना सम्फन्त्न्त्धत स्थानीम ननकामभा रखेी ऩठाउन ुऩनेछ । 

8. विताा जग्गा दताा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) समभनतर ेबफताा जग्गा दताा गनुा अनघ देहाम फभोन्त्जभको 
प्रकृमा ऩयूा गयेय भार जग्गा दतााको ननणाम गनुा ऩनेछ :- 

(क)  "क" शे्रणीको बफताा जग्गा बए प्रचमरत काननूरे तोकेको प्रभाण सभेत दाखखरा 
गना रगाउन,े 

(ख)  "ख" शे्रणीको बफताा जग्गा बए सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट बफताा (ऩोता) रगत, 
कुत कफमुरमत, जोताहा अस्थामी ननस्सा भाग गने, 

(ग)   फपल्डफकुफाट देखखएका जग्गाधनी फझुी बफताा जग्गा हो, होइन मफकन गने। 
(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ समभनतर ेजोताहाको नाभभा "क" शे्रणीको बफताा जग्गा दताा गने 

ननणाम गयेऩनछ सो जग्गाको सम्ित ्२०१६ सार देखख चार ुआधथाक िषासम्भको भारऩोत सम्फन्त्न्त्धत 
व्मन्त्ततफाट असरू गना स्थानीम ननकामभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ समभनतर ेजोताहाको नाभभा "ख" शे्रणीको बफताा जग्गा दताा गने 
ननणाम गयेऩनछ सो जग्गाभा प्रचमरत काननू फभोन्त्जभ यन्त्जरिेशन प्रमोजनको राधग कामभ बएको 
न्त्मनूतभ भलू्माङ्कनको दश प्रनतशतर ेहुने यकभ तथा चार ुआधथाक िषाको राधग तोफकएको भारऩोतको 



 
 
 

 

सात दोब्फयरे हुने यकभ सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट असरू गना भारऩोत कामाारमराई रेखी ऩठाउन ुऩनेछ 
। 

९.  स्ििासी जग्गा दताा सम्बन्धी व्यिस्था : (१) समभनतर े स्ििासी जग्गा दताा गनुा अनघ त्मस्तो 
जग्गाको फपल्डफकुभा जग्गासॉग प्रत्मऺ सम्फन्त्ध याख्न ेघयफायी, घडयेी, कयेसाफायी, यछ्मानफायी, घयगोठ, 
भटान, कटेयो, तफेराजस्ता वियह य नाऩी नतसाभा सोही फभोन्त्जभको सङ्केत यहे नयहेको फझुी जग्गा 
दतााको ननणाम गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ समभनतर ेजग्गा दताा गने ननणाम गयेऩनछ त्मस्तो जग्गाको नाऩ 
जाॉच बएको िषादेखख चार ुआधथाक िषा (भारऩोत मभनाहा बएको बए सो िषाको फाहेक) सम्भको 
भारऩोत सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट असरू गना स्थानीम ननकामभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ। 

१०.  िेननस्सा जग्गाको दताासम्बन्धी व्यिस्था : (१) समभनतर े िेननस्सा जग्गा दताा गनुा अनघ त्मस्तो 
जग्गा नाऩी हुॉदा जग्गाको फपल्डफकुभा व्मन्त्ततको नाभ य वियहभा आफादी अथा आउने व्महोया बए 
नबएको मफकन गयेय भार जग्गा दतााको ननणाम गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ जग्गा दताा गने ननणाम बएऩनछ समभनतर ेिेननस्साभा दताा बएको 
जग्गाको नाऩ जाॉच बएको िषादेखख चार ुआधथाक िषा (भारऩोत मभनाहा बएको बए सो िषाको फाहेक) 
सम्भको भारऩोत सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट असरू गना स्थानीम ननकामभा रखेी ऩठाउन ुऩनेछ । 

११.  गठुी अधधनस्थ जग्गाको दताा सम्बन्धी व्यिस्था :  (१) समभनतर ेगठुी अधधनस्थ जग्गा दताा गनुा 
अनघ त्मस्तो जग्गा नाऩी हुॉदा जग्गाको फपल्डफकुभा जोताहा य गठुीको नाभ उल्रखे बए गठुी 
अधधनस्थ जनाई जोताहा कामभ गयी जग्गा दताा गने ननणाम गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ जग्गा दताा गने ननणाम बएऩनछ समभनतरे जग्गा नाऩ जाॉच 
बएको िषादेखखको कुत सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततफाट असरू गना गठुी कामाारम िा गठुी कामाारम नबएको 
इराकाभा गठुी कामाारमको काभ गने भारऩोत कामाारमभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ । 

१२. सरकारी तथा िन ऺेत्रको जग्गा दताा सम्बन्धी विशषे व्यिस्था : (१) मस कामाविधधभा अन्त्मर 
जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩनन बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायराई ऩनुिाास िा 
स्थानान्त्तयण गनाको राधग सयकायी जग्गा आिश्मक ऩने बई दपा ३ को उऩदपा (७)  फभोन्त्जभ 
समभनतफाट मसपारयस प्राप्त बएभा कामाकायी समभनतरे सो सम्फन्त्धभा आिश्मक जाॉचफझु गदाा जग्गा 
दताा गना उऩमतुत देखेभा जग्गा दताा गने ननणाम गयी सो को जानकायी समभनतराई ददन ुऩनेछ । 

(२) मस कामाविधधभा अन्त्मर जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩनन बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्तत 
िा ननजको ऩरयिायराई ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयण गनाको राधग िन ऺरेको जग्गा आिश्मक ऩने बएभा 



 
 
 

 

कामाकायी समभनतर ेप्रचमरत काननूको अधीनभा यही जग्गा दताा सम्फन्त्धी ननणाम गयी सो को जानकायी 
समभनतराई ददन ुऩनेछ ।  

१३. जग्गा दताा सम्बन्धी ऩरुानो ननिेदनको टुङ्गो ऱगाउन सतन े : मो कामाविधध प्रायम्ब हुन ु अनघ 

बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्ततका नाभभा यैकय, बफताा, स्ििासी, िेननस्सा िा गठुी अधधनस्थ जग्गा दताा 
गने सम्फन्त्धभा भारऩोत कामाारम िा नेऩार सयकायरे प्रचमरत काननू फभोन्त्जभ गठन गयेको समभनत 
िा अन्त्म ननकाम सभऺ कुन ैननिेदन विचायाधीन यहेको बए समभनतर ेत्मस्तो ननिेदन भाग गयी मस 
कामाविधध फभोन्त्जभको प्रफकमा अिरम्िन गयी ननिेदनको टुङ्गो रगाउन सतनेछ ।  

१४.  कुन ैशलु्क िा रकम नऱाग्ने : मस कामाविधधभा अन्त्मर जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩनन बकूम्ऩफाट 
प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायराई ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग जग्गा दताा गदाा कुन ैशलु्क 
िा यकभ  राग्ने छैन । 

१5. जग्गाको दताा तथा हदबन्दी : (१) बकूम्ऩ प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायको नाभभा जग्गा दताा 
गदाा ऺनतग्रस्त घय फास बएको फकत्ता भार दताा गनुा ऩनेछ । 

(२) बकूम्ऩफाट प्रबावित व्मन्त्तत िा ननजको ऩरयिायको ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग 
फढीभा देहाम फभोन्त्जभको हदफन्त्दी कामभ गयी जग्गा दताा गरयनेछ :- 

(क)   काठभाडौँ भहानगयऩामरका, रमरतऩयु उऩभहानगयऩामरका, बततऩयु नगयऩामरका 
य भध्मऩयु धथभी नगयऩामरकामबर 127.16 िगा मभटय, 

(ख) खण्ड (क) फाहेकका नगयऩामरका य न्त्जल्रा सदयभकुाभ यहेका गाउॉ विकास 
समभनतभा 190.74 िगा मभटय, 

(ग)   अन्त्म ऺेरमबर 317.90 िगा मभटय । 

१६. ननर्ाय गररसतन ुऩने : समभनतरे दपा 3 को उऩदपा (1) िा (2) िा दपा 13 फभोन्त्जभ ननिेदन 
प्राप्त बएको मभनतर ेसाठी ददनमबर जग्गा दताा सम्फन्त्धी ननणाम गरयसतन ुऩनेछ । 

१७.  जग्गाधनी दताा प्रमार् ऩजुाा ददने : (1) समभनत िा कामाकायी समभनतफाट मस कामाविधध फभोन्त्जभ 
जग्गा दताा गने ननणाम बएऩनछ सो ननणाम कामाान्त्िमनको राधग मथाशीघ्र सभफ्न्त्न्त्धत भारऩोत 
कामाारमभा रेखी ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोन्त्जभ रेखी आएभा भारऩोत कामाारमर ेसो जग्गाको फकत्ताकाट गनुा ऩने 
बए सो सभेत गना रगाई फपल्डफकु य रगतभा जनाई सम्फन्त्न्त्धत व्मन्त्ततराई जग्गाधनी दताा प्रभाण 
ऩजुाा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 



 
 
 

 

(३) भारऩोत कामाारमर े ऩनुिाास िा स्थानान्त्तयण बएका व्मन्त्ततराई उऩरब्ध गयाउने 
जग्गाधनी दताा प्रभाण ऩजुााभा दपा १८ भा उन्त्ल्रखखत अिधधमबर त्मस्तो जग्गा बफक्री गना िा हक 
हस्तान्त्तयण गना नऩाउने व्महोया सभेत उल्रेख गनुा ऩनेछ । 

१८. बबक्री िा हक हस्तान्तरर् गना नऩाउने : बकूम्ऩ प्रबावित कुन ै व्मन्त्तत िा ऩरयिायरे ऩनुिाास िा 
स्थानान्त्तयण हुॉदा ऩाएको जग्गा दश िषासम्भ बफक्री गना िा अन्त्म कुन ैफकमसभर ेहक हस्तान्त्तयण गना 
ऩाउने छैन । 

१९.  प्रचमऱत काननू बमोक्जम हुने : मस कामाविधधभा रेखखएको कुयाभा मस ैकामाविधध फभोन्त्जभ य मस 
कामाविधधभा उल्रेख नबएका विषमहरुको हकभा जग्गा दताा सम्फन्त्धी प्रचमरत काननू फभोन्त्जभ हुनेछ 
। 

 

 

 

 
 

अनुसूची 
(दपा ३ को उऩदपा (२) सॉग सम्फन्त्न्त्धत) 

ऩुनिाास िा स्थानान्तरर्को ऱाधग ददने ननिेदनको ढाॉचा 
 

सम्ित ् 2072 सार िैशाख १२ गतकेो बूकम्ऩ िा तत्ऩश्चातको ऩयकम्ऩफाट घय ऺनतग्रस्त बई फसोफास गना 
मभल्ने अिस्था नबएको, घय फास बएको स्थानभा बौगमबाक कायणफाट घय फनाउन जोखखभ हुने बएको य आपू िा 
आफ्नो ऩरयिायको नाभभा नेऩार याज्मबय घय िा जग्गा नबएकोरे ऩुनिाास िा स्थानान्त्तयणको राधग देहामको कागजात 
सॊरग्न गयी ननिेदन गयेको छु । 
 
ननिेदनसाथ सॊरग्न कागजात 
(क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रनतमरवऩ,  
(ख) बूकम्ऩ प्रबावित ऺेरभा स्थामी फसोफास गयेको बन्त्ने व्महोया खुल्ने स्थानीम ननकामको मसपारयस,  
(ग) बोग चरन, नतयोबयो गयेको कागज प्रभाण बए सो प्रभाणको प्रनतमरवऩ । 
 



 
 
 

 

 
ननिेदकको 
ऩूया नाभ : 
दस्तखत : 
सहीछाऩ : 
ऩूया ठेगाना : 
फाफुको नाभ : 
फाजेको नाभ : 
सम्ऩका  पोन/भोफाइर/इभेर : 
नागरयकता नॊ./भतदाता ऩरयचम ऩर नॊ. : 
मभनत : 

 

आऻारे, 


