भूमि सम्बन्धी सिस्या सिाधान आयोग
भूमिहीन दमित र भूमिहीन सु कुम्बासीिे पे श गनुु पने मनबे दन भने /भराउने तररका :

सी.

विषय

उत्तर /के गने

कैवियत

१

दतता (कोड) नं.

दतता कोड नं. ननिेदकले भने है न । यो िडतमत ननिेदन

लगत सं कलकले

भूनमहीन सुकुम्ितसीको लतनग एउटत र अव्यिस्थित

ननिेदन िडत

न.

दतता भएपनि भने नम्बर हो । िडतमत भूनमवहन दनलत र
बसोितसीको लतनग अको रस्िष्टर ित सं ख्यत कम भएमत
एउटै रस्िष्टरमत आधत आधत गरी दतता रस्िष्टर रतख्नु पनेि
। ननिेदन ितरतम िडत अध्यक्षले प्रमतणीत गररसकेपनि

दतता गरी क्रमश भूनमहनन दनलत र भूनमहीन सुकुम्ितसीको

०००१ बतट क्रमश दतता नम्बर ले स्िदैं गईन्ि । वय
हरे क दतता नम्बरको अगतनड भूनमवहन दनलत भए BD र
भूनमहीन सुकुम्बतसीको लतनग BS ले स्िन्ि

आिूले भरे कत

कतयतालयमत बुझतए
पनि

िडतले तोकेको

कमाचतरीले ननिेदन
दतता गने र दतता

(कोड) नं. चढतउने

।त्यसपनि

िडत न र दतता नम्बर लेख्ने िथतै BD /१/०००१
BS/१/००१
२

नमनत ...........................

ननिेदन भरे को नमनत

लगत

सं कलक ित

ननिेदकले

वििरण

भरे को ददन लेख्ने
३

िोटो

पररितरमूली र ननिको पनत/पत्नी को हतलसतलै स्िचेको

थपष्ट पवहचतन हुने पतसपोटा सतइि को िोटो नलने,
िोटोको पितडी ननिेदन ितरतम नं. लेख्ने अनन िोटो

४

श्री गतउँ/नगर कतयापतनलकतको
कतयतालय
..................गतउँपतनलकत/नगर

लगत

सं कलक

ननिेदकले

ित

ननबेदन

टतथने, एकल मवहलत ित पुरुषले आफ्नो मतत्र िोटो टतसे

भने समयमत

गतउँ ित नगर के हो, सोवहमत दिक स्चन्ह लगतउने,

ननबेदन भने समयमत

हुने

पतनलकतको नतम ले ख्न,े अनन पतनलकतको िे गतनत ले ख्ने

पतनलकत/उपमहतनगरपतनलकत
/महतनगरपतनलकत
...................
५

भूनमहीन दनलत

भूनमहीन सुकुम्बतसी

भएकोले िग्गत पतऊँ

/

भूनमहीन दनलत भए भूनमहीन दनलत र भूनमहीन सुकुम्बतसी

लगत

भए भूनमहीन सुकुम्बतसीमत मतत्र दिक स्चन्ह लगतउने

ननिेदकले

सं कलक

भने समयमत

ित

ननबेदन

1.1

पररितरमूलीको नतम

पररितरले मूली मतनेको अनन उपस्थित नतगररकतत प्रतप्त

व्यस्ि, अनुपस्थित ब्यतस्िलतई नमतननने, मवहलत ित पुरुष
दुिै हुन सक्ने

1.२

नतगररकतत प्र.प. नं./स्िल्लत

पररितरमूनलको नतगररकतत अनुसतर भने

सबै भने, िोटोकपी

1.३

बतबुको नतमिर

पररितरमूलीको बतबुको नतम िर

नतगररकततबतट पनन

1.४

आमतको नतम िर

पररितरमूलीको आमतको नतम िर

1.५

पनत/पत्नीको नतम िर

पररितर मूली पुरुष भए पत्नीको नतम िर, पररितर मूली

1.६

पनत/पस्त्नको नत.प्र.प.

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

1.७

बतिे/ससुरतको नतम, िर

पररितरमूली पुरुष भए हिुरबुितको नतम, मवहलत भए

1.८

मतदततत नं./ िे गतनत

पररितरमूलीको मतदततत नं, पररितर मूलीको नभए

1.९

िन्म थितन (प्रदे श/ स्िल्लत) पररितरमूली को िन्म भएको प्रदे श / स्िल्लत

/ितरी नमनत

नं./स्िल्लत/ ितरी नमनत

(पनत पस्त्न)

ले ख्ने

ससुरतको (श्रीमतन कत बतबुको नतम )
पनत/पत्नीको पनन रतख्न सवकने

पररितरमूली कुन ितउँबतट आएको सो ितउँ को

1.११ थितयी/हतलको िे गतनत

पररितरमूलीको थितई िे गतनत िुन हतलको पनन 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 , -------

1.१४ सम्पका नं

पररितरमूलीको मोबतइल नं, ित िोन नं

२.1

नतम, िर

पररितरमूलीले भने अनुसतर पररितरकत सम्पूणा सदथयको

२.२

नलङ्ग

पुरुष भए 1, मवहलत भए २ अनन अन्य भए ३ लेख्ने

२.३

पूरत उमेर

पररितर मूलीले भने अनुसतर पुरत भएको उमेर ले ख्न,े

२.४

नतगररकतत प्र.प.

नतगररकतत प्रतप्त प्रत्येक सदथयको ले ख्न,े नहुनेको नभएको

(प्रदे श/स्िल्लत)

नं./स्िल्लत/ ितरी नमनत

ितहत हुने

मवहलत भए पनतको नतम िर

1.१० सतविक गत.वि.स./न.पत./
िडत

नलन ननबसाने

सतनबकको गतनबस ित नपत र िडत

----------ले स्ख्दने

पररचय पत्र नभए
ले ख्न ु नपने

नतम िर,

कसै को नतगररकतत बतट पनन ितहत हुने
ले ख्ने

पररितरमूली र पररितरमूलीको पती ित पत्नीको नतगररकतत
नम्बर, मतनि नै ले स्िई सकेकोले पुन लेख्न ु नपने

२.५

पेशत

१. कृवष कतया २ .अथितयी रोिगतरी ३. ज्यतलत

मिदुरी ४. िैदेस्शक रोिगतरी ५ .व्यतपतर व्यिसतय
६.विधतिी ७.बेरोिगतर ८.नतबतलक ९. अन्य

पररितरको मुख्य पेशत
ित व्यिसतयमत स्चन्ह
लगतउने र सतईडको
कोितमत सम्बस्न्धत

सं केत नम्बर
१......लेख्ने

अन्य िुलतउने पने
२.६

पररितरमूलीको नततत

पत्नी/पनत, िोरत, बुहतरी, िोरी तेथतै

३.1

वकत्तत कोड

घर घरमत गई ितरतम भदता दतता(कोड) नं. ितहत भइ

नसकेको हुदत सो कोलमको दतँयततिा हुने गरर १, २,
३, ४ मतत्र लेख्न,े िडत कतयतालयमत दतता भएपिी
मतत्र दतता(कोड) ितहत हुने भएकोले पनि िप्ने

३.२

िडत नं

३.३

टोल/गतउँ

िग्गत रहेको िडत नं

३.४

अनुमतननत क्षेत्रिल

भएको थितनमत िग्गत मतपनको कुन एकतई चल्तीमत

आितद कमोत गरे को िग्गत रहेको टोल/गतउँको नतम
ि, सोहीमत स्चनो लगतउने । उि वकत्ततको िग्गत

िसोितसको हो भने िसोितसको कोलम र कृवषको हो

भने कृवषको कोलममत भने । क्षेत्रिल ले ख्दत रोपनीआनत-दतम-पैसत र विघत-कठ्ठत-धुर क्रमश लेख्ने ।
३.५

उपभोगको प्रमतण

ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरुमत स्चन्ह

लगतउने ित दतँयततिाको कोितमत नम्बर ले ख्ने ।
यसको उत्तर एक भन्दत बवढ हुन सक्ने ।

४.1

मतग गरे को िग्गतको

४.२

ु ो कतरण
भूनमहीन हुनक

िग्गतको प्रयोग

आितस ित कृवष मध्ये एक, ननिेदकले भने अनुसतर,
दतँयत कोितमत सो नम्बर लेख्ने

ददएकत विकल्प मध्ये भएकत प्रमतणहरुमत स्चन्ह लगतउने

ित दतँयततिाको कोितमत नम्बर ले ख्ने । यसको उत्तर एक
भन्दत बवढ हुन सक्ने ।

५

नबगतमत सरकतरद्वतरत गदित

कुनै विकप्प ितन्ने

समक्ष पररितरकत सदथयको

कतरबतही नभएको, २ = पररचय पत्र/ननथसत मतत्र प्रतप्त

आयोग, सनमनत ित कतयादल
तिाबतट सुकुम्बतसीको
है नसयतले

िग्गत प्रतनप्तको

लतनग कुनै ननबेदन ददएकोमत
ननिेदन मतनि भएको

1=..................स्िल्लतमत ननिेदन ददएको तर कुनै

गरे को, िग्गत नपतएको, ३ = िग्गत पतउन हतल सम्म
कुनै ननबेदन नददएको, ५ = अन्य

...............................(िुलतउने)

कतरबतहीको वििरण
८

आितद कमोत गरे को
िग्गतको प्रकृनत

1 = आितद लतयक ित बसोबतस योग्य ऐलतनी िग्गत,
२= पती, नदी उकतस लगतयतकत बसोबतस ित िेती

योग्य अन्य सरकतरी िग्गत, ३ = सतनबकको िन क्षेत्र

िननएको भएपनन आितददमत पररणत भएको िग्गत, ४=
धतनमाक सतंथकृनतक तित सतमररक महत्िकत

क्षेत्रनभत्रकत िग्गत, ५= प्रतकृनतक प्रकोप, विपद

ब्यबथितपन र ितततिरण सं रक्षणको दृवष्टबतट सुरस्क्षत

िडत सस्चबले भने

गना आिश्यक दे स्िएको िग्गत, ६ = सतिािननक

िग्गत, ७ = नदद, िोलत ित नहर वकनतरतको िग्गत, ८

= िोस्िमयुि थितनमत बसोबतस गररएको िग्गत, ९ =

रतविय ननकुन्ि ित सं रस्क्षत क्षेत्रको िग्गत, १० = रूि
विरुितले ढतवकएको बन क्षेत्रको िग्गत, १1 = सडक
नसमतनभत्रकत िग्गत, १२ = कसै को ननस्ि िग्गत, १३
= भूउपयोग क्षेत्र बगीकरणमत आबतस ित कृवषको
लतनग उपलब्ध गना नसवकने िग्गत
९

क्षेत्र

१ ित २ मधे िुन हो त्यवह ले ख्ने

