
भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग 

अव्यवस्थित बसोबमसले पेश गननु पने मनबेदन  भने/भराउने तररका :  

सी. 
न. 

विषय  उत्तर /के गने  कैवियत 

१ दतता (कोड) नं.    दतता कोड नं. ननिेदकले भने हैन । यो िडतमत 
ननिेदन दतता भएपनि भने नम्बर हो । िडतमत 
भनूमवहन दनलत र भनूमहीन सकुुम्ितसीको लतनग 
एउटत र अव्यिस्थित बसोितसीको लतनग अको 
रस्िष्टर ित संख्यत कम भएमत एउटै रस्िष्टरमत 
आधत आधत गरी दतता रस्िष्टर रतख्न ुपने हनु्ि। 
ननिेदन ितरतम िडत अध्यक्षले प्रमतणीत 
गररसकेपनि दतता गरी क्रमश 
अव्यिस्थितबसोबनसको लतनग ०००१ बतट क्रमश 
दतता नम्बर लेस्िदैं गईन्ि । वय हरेक दतता 
नम्बरको अगतनड ABसंकेत, ितड नं र दतता नं लेख्न ु
पिा   ।िथतै AB/०१/०००१ गरी दतता गदै 
ितन े

लगतसंकलकले 
आिूले भरेकतननिेदन 
िडत कतयतालयमत 
बझुतए पनि  
िडतअध्यक्षले ितरतम 
प्रमतस्णत गरेपनि 
िडतले तोकेको 
कमाचतरीले ननिेदन 
दतता गने र दतता 
(कोड) नं. चढतउन े 

२  नमनत ...................... लगत संकलकले लगत संकलन गरेको ित 

ननिेदकले ननिेदन भरेको नमनत  

लगत  संकलक ित 
ननिेदकले वििरण 
भरेको ददन लेख्न े

३ िोटो पररितरमूली र ननिको पनत/पत्नी को हतलसतलै 
स्िचेकोथपष्ट पवहचतन हनुे पतसपोटा सतइि को िोटो 
नलने, िोटोको पितडी ननिेदन ितरतम नं. लेख्न े
अनन िोटो टतथने ।  

लगत संकलक ित 

ननिेदकले ननबेदन 

भने समयमत 

४ श्री गतउँ/नगरकतयापतनलकतको 
कतयतालय 

..................गतउँपतनलकत/नगरपतनलकत
/उप-महतनगरपतनलकत 
/महतनगरपतनलकत 

................... 

गतउँ ित नगर के हो, सोवहमत दिक स्चन्ह लगतउन,े 

पतनलकतको नतम लेख्न,े अनन पतनलकतको िेगतनत लेख्न े  

ननबेदन भने समयमत 

 

1.1  पररितरमूलीको नतम  पररितरले मूली मतनेको  नतगररकतत प्रतप्त व्यस्ि, 
अनपुस्थित ब्यतस्िलतई नमतननने, मवहलत ित परुुष 
दिैु हनु सक्न े

 

1.२  नतगररकतत प्र.प. नं./स्िल्लत /ितरी 
नमनत 

पररितरमूनलको नतगररकतत अनसुतर भने  सबै भने, िोटोकपी 
नलन ननबसान े

1.३  बतबकुो नतमिर 

 

पररितरमूलीको बतबकुो नतम िर  नतगररकततबतट पनन 
ितहत हनुे  



1.४  आमतको नतम िर  पररितरमूलीको आमतको नतम िर   

1.५  पनत/पत्नीको नतम िर  पररितर मूली परुुष भएपत्नीको नतम िर, पररितर 
मूली मवहलत भए पनतको नतम िर  

 

1.६  पनत/पस्त्नको नत.प्र.प. नं./स्िल्लत/ 
ितरी नमनत 

१.५ मत नतम हनुेको नत.प्र.प.नं./स्िल्लत/ितरी नमनत 
लेख्न े

 

1.७  बतिे/ससरुतको नतम, िर  पररितरमूली परुुष भए हिरुबिुतको नतम, मवहलत 
भए ससरुतको(श्रीमतन कत बतबकुो नतम ) 

 

1.८  मतदततत नं./ िेगतनत  

(पनत पस्त्न) 

पररितरमूलीको मतदततत नं, पररितर मूलीको नभए 
पनत/पत्नीको पनन रतख्न सवकने  

 

1.९  िन्मथितन(प्रदेश/ स्िल्लत) पररितरमूली कोिन्म भएको प्रदेश / स्िल्लत  

1.१०  सतविक गत.वि.स./न.पत./ िडत हतलको िेगतनत भन्दत िरक भएपररितरमूली कुन 
ितउँबतट आएको सो ितउँ को सतनबकको गतनबस 
ित नपत र िडत  

 

1.११  थितयी/हतलको िेगतनत 
(प्रदेश/स्िल्लत) 

पररितरमूलीको थितई िेगतनत िनुहतलकोपनन हो   

1.१२  गत.पत./न.पत./िडत/टोल पररितरमूलीको हतलको/थितई िेगतनत  
1.१३  रतविय पररचय पत्र नं  पररितरमूलीले रतविय पररचय पत्र प्रतप्त गरे, नगरे,--

---------------लेस्ख्दन े
पररचय पत्र नभए 
लेख्न ुनपने 

1.१४  सम्पका  नं  पररितरमूलीको मोबतइल नं, ित िोन नं  
२.1  नतम, िर पररितरमूलीले भने अनसुतर पररितरकत सम्पूणा 

सदथयको नतम िर, 
 

२.२  नलङ्ग परुुष भए 1, मवहलत भए २ अनन अन्य भए ३ 
लेख्न े 

 

२.३  पूरत उमेर  पररितर मूलीले भने अनसुतर परुत भएको उमेर लेख्न,े 
कसैकोनतगररकतत बतट पनन ितहत हनुे  

 

२.४  नतगररकतत प्र.प. नं./स्िल्लत/ ितरी 
नमनत  

 

नतगररकतत प्रतप्त प्रत्येक सदथयको लेख्न,े  
नहनुेकोहकमतनभएको लेख्न े  

पररितरमूली र पररितरमूलीको पती ित पत्नीको 
नतगररकतत नम्बर, मतनि नै लेस्िई सकेकोले पनु 
लेख्न ुनपने 

 

२.५  पेशत १. कृवष कतया २ .अथितयी रोिगतरी ३. ज्यतलत 
मिदरुी ४. िैदेस्शक रोिगतरी ५ .व्यतपतर व्यिसतय 
६.विधतिी ७.बेरोिगतर ८.नतबतलक ९. अन्य 

 

पररितरको मखु्य पेशत 
ित व्यिसतयमत स्चन्ह 
लगतउने ितसतईडको 
कोितमत सम्बस्न्धत 
संकेत नम्बर 
१......लेख्न े

अन्य िलुतउन ेपने  
२.६  पररितरमूलीको नततत  पत्नी/पनत, िोरत, बहुतरी, िोरीआदद  



 

३.1 वकत्तत कोड  घर घरमत गई ितरतम भदता दतता(कोड) नं. ितहत 
भइ नसकेको हदुत अन्तमत सो कोलमको 
दतँयततिा  हनुे गरर १, २, ३, ४........ मतत्र  

लेख्न,े  िडत कतयतालयमत दतता भएपिी मतत्र 
दतता(कोड) ितहत हनुे भएकोले पनि िप्ने । 
एक भन्दत िढी थितनमत भए िरक िरक 
हरिमत लेख्न े। 

 

३.२  िडत नं  आितद कमोत गरेको िग्गत रहेको िडत नं । 
एक भन्दत िढी थितनमत भए िरक िरक 
हरिमत लेख्न े। 

 

३.३  टोल/गतउँ आितद कमोत गरेको िग्गत रहेको 
टोल/गतउँको नतम 

 

३.४  अनमुतननत क्षेत्रिल  िग्गत भएको थितनमत िग ्मतपनको कुन एकतई 
चल्तीमत ि, सोहीमत स्चनो लगतउने । उि 
वकत्ततको िग्गत िसोितसको हो भने िसोितसको 
कोलम र कृवषको हो भने कृवषको कोलममत 
भने। क्षते्रिल लेख्दत रोपनी-आनत-दतम-पैसत ित  
विघत-कठ्ठत-धरु क्रमश लेख्न े । 

 

३.५  उपभोगको प्रमतण  ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरु को 
संकेत नं तत ्िग्गतको कोितमत  नम्बर लेख्न े। 
यथतत प्रमतणहरुको संकेत नं   एक भन्दत बवढ 
हनु सक्ने ।  

 

४ अव्यिस्थितबसोबतसीकोअन्य 
नबिरण  

  

१ अव्यिस्थितबसोबतसीको आनिाक 
अिथित  

  

क. आनिाक स्थिनत : ननिको पररितरको 
नतममत कतयम कूल सम्पस्त्तको 
मूल्य (पररितरको सदथयको नतममत 
अन्यत्र रहेको नम्बरी िग्गतको 
सम्बस्न्धत थितनीय तहले ननधतारण 
गरेको सम्पस्त्त कर प्रयोिनको 
लतनग गरेको मूल्यतंकनलतई आधतर 
नलइने र चल सम्पस्त्तको हकमत 
ननि ित ननिको पररितरको नतममत 
रहेको गतडी, थकूटर, सनु, चतदँी, बैंक 
ब्यतलेन्स तित नगद समेतको 

सम्पस्त्त कर प्रयोिनको लतनग सम्बस्न्धत 
थितनीय तहले ननधतारण  गरेको मूल्य भए सोही 
र नभए िग्गतको हकमत मतलपोत रस्िषे्टशन 
प्रयोिनको लतनग तोवकएको मलु्यलतई वहसति 
गरी रतख्न े। चल सम्पत्तीको हकमत ननि ित 
ननिको पररितरको नतममत रहेको गतडी, थकूटर, 

सनु, चतँदी, बैंक ब्यतलेन्स तित नगद समेतको 
आधतरमत ननिले थिघोषणत गरे बमोस्िम लेख्न े
। 

 



आधतरमत ननिले थि:घोषण गरे 
बमोस्िम)  

ि. िीिन ननिताहको आधतर(पररितरकत 
मखु्य सदथय ित अन्य सदथयहरुले 
गरेको पेशत व्यिसतयसमेतको 
आधतरमत  

ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरुमत स्चन्ह 
लगतउने ित दतँयततिा को कोितमत नम्बर लेख्न े।  
यसको उत्तर एक भन्दत बवढ हनु सक्ने । 

 

 

ग. िीिनयतपनको थतर :(ननि ित 
ननिको पररितरले उपयोग गरेको 
आितस, घरतयसी उपभोगकत 
सतमतनहरु, प्रयोग गने उपकरणहरु, 

सितरी सतधन, िोरत िोरीले 
अध्ययन गने थकूल तित कलेि 
लगतयतकत आधतरमत)  

ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरुमत स्चन्ह 
लगतउने ित दतँयततिा को कोितमत नम्बर लेख्न े।  
ननिेदकले भनेको आधतरमत।उत्तर नबथिसननय 
नलतगेमत पनु प्रश्न गने  

 

 

२ 

 
बसोबतस र आितद कमोतको 
स्थिनत: ननिित ननिको पररितरले 
िग्गतमत बसोबतस ितआितद कमोत 
गरेको आधतरमत) 

ननिेदक र उसको पररितरकत सदथयहरुले 
थितयी  बसोबतस ित आितद कमोत  गरेको भए 
१, अथितयी  ित मौसमी आितद कमोत गरेको 
भए २ र अन्य व्यस्ि मतिा त आितद कमोत 
गरेकोमत ३ लेख्न े  

यो विषयको उत्तर 
ननिेदकले एक भन्दत 
बवढ वकत्ततमत 
िसोितस ित 
िोतकमोत गदै 
आएको अिथितमत 
िरक िरक हनुे 
भएकतले सम्बस्न्धत 
कोितको दतयततँिा  ४ 
िटत हरि रतस्िएको 
ि । तेस्रो 
कोलममत क्रमश 
वकत्तत कोड र चौिो 
कोलममत सही संकेत 
नंम्िर  लेख्न े। 

३ िग्गत प्रकृनत : (ननि ित ननिको 
पररितरले भोगचलन गरेको 
िग्गतको प्रकृनतको आधतरमत)   

ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरुमत स्चन्ह 
लगतउने ित दतँयततिा को कोितमत नम्बर लेख्न े।  
ननिेदकले भनेको आधतरमत 

४ भोगचलन गरेको िग्गतको के्षत्रिल 
(ननि ित ननिको पररितरले 
भोगचलन गरेको िग्गत मध्ये 
उपलब्ध गरतउने िग्गतको वकनसम 
र के्षत्रिलको आधतरमत) 

आितस र कृवषको िुट्टतिुटै्ट लेख्न े। के्षत्रिल 
लेख्दत िगानमटरमत लेख्न े। नतपनक्शत नभएको 
भए ननिेदन ितरतम भने समयमत उल्लेि गनुा 
नपने   

 

५ आितद कमोत र बसोबतसको 
प्रकतरको मूल्यतकन :(िग्गतमत ननि 
ित ननिको पररितरको हतलको 
बसोबतस र आितद कमोतको 
थिलगत िथतसु्थिनतको आधतरमत) 

िेतीपतती र िसोितस एकै ितउँमत भए १, 

घरितस मतत्र भए २, कृवष मतत्र भए ३, व्यतपतर 
व्यिसतयमत उपयोग गरेको भए ४ र बतँझो 
रहेको भए ५ उल्लेि गने । यसको पनन 
वकत्तत अनसुतर िरक उत्तर हनु सक्ने भएकतले 

 



तेस्रो कोलममत वकत्तत कोड र चौिोमत उत्तर 
अनसुतरको नम्बर लेख्न े। 

६ िग्गत आितद कमोत अिनध (ननि 
ित ननिको पररितरले िग्गतमत 
बसोबतस ित आितद कमोत गरेको 
थितनीय नसितररस आधतरमत) 

यसको पनन वकत्तत अनसुतर िरक उत्तर हनु 
सक्ने भएकतले तेस्रो कोलममत वकत्तत कोड र 
चौिोमत उत्तर अनसुतरको नम्बर लेख्न े। 

 

७ अन्यत्र रहेको ...........वकत्तत 
िग्गतको क्षेत्रिल (िगा नमटरमत),  

बसोबतसीको अन्यत्र रहेको दतताितलत िग्गत 
रहेकथितनको िेगतनत, वकत्तत संख्यत र के्षत्रिल लेख्न े
रिग्गतधनी पिुताको प्रनतनलवप रतख्न,े घर/ घडेरी र 
पतिो िेत िरक िरक लेख्न े। 

 

 

८ बतटोको पहुचँ:( ननि ित ननिको 
पररितरले आितद कमोत गरेको 
िग्गतमत बतटो भएको ित नभएको 
र बतटो भएकतको हकमत तयतर 
भएको नतपी नक्सतमत िनमन 
अनसुतर कतयम बतटोको प्रकृनतको 
आधतरमत) 

1= बतटो नभएको  ,२= गोरेटो बतटो ,३=  कच्चीमोटर 
बतटो ,४= ग्रतबेलमोटर बतटो  ,५= पक्की  सडक )६  
नम .सम्म ,(६=पक्की सडक  )६  नम. देस्ि ८, नम. 
सम्म ,(७= पक्की सडक )८  नम. भन्दतबढी  ( ,८=  
रतिमतगा 

ददएकत विकल्प मध्ये 
भएकत प्रमतणहरुको 
संकेत नम्िर  
दतँयततिा को कोितमत  
लेख्न े।  । यसको 
पनन वकत्तत अनसुतर 
िरक िरक संकेत 
नम्िर हनु सक्ने 
भएकतले तेस्रो 
कोलममत वकत्तत 
कोड र चौिोमत 
उत्तर अनसुतरको 
नम्बर लेख्न े। 

९ िग्गत रहेको थितन: ननि ित 
ननिको पररितरले आितद कमोत  
गरेको िग्गतको अिस्थिनतको 
आधतरमत (कतयापनलकतले 
तोवकसकेको अिथितमत तथयतंक 
संकलकले भना सक्ने अन्यित 
कतयापतनलकतको ननणाय अनसुतर 
िडतको ननिेदन रुि ुगने 
कमाचतरीले भने) 

1= गतउँपतनलकतको )ग्रतमीण  क्षेत्र ( , २= 
गतउँपतनलकतको  )शहरोन्मिु के्षत्र ,( ३= 
गतउँपतनलकतको  )शहरीक्षेत्र ,( ४=गतउँपतनलकतको 
केन्र ,५=  नगरपतनलकतको )ग्रतमीण  
क्षेत्र,(६=नगरपतनलकतको )शहरोन्मिु के्षत्र ,(
७=नगरपतनलकतको )शहरीक्षेत्र (
८= कतिमतडौँउपत्यकत के हो ननिेदकले भने, थपष्ट 

नभएकोमत भनुा नपने  

५ मतग गरेको िग्गतको िग्गतको 
प्रयोग  

आितस, कृवष र दिैु मध्ये  ननिेदकले भन े
अनसुतरको प्रयोिनको संकेत नंम्िर लेख्न े।  

 


