
क्र.

 

सं.

कामय विियण
ऩेश गननय ऩने िा 
उऩस्थथत हनननऩने 

शाखा

 ऩेश गननयऩने कागजातहरु राग्ने शनल्क य दथतूय
ऩेश गननय ऩने 

सभम

अधधकाय 
प्राप्त 

अधधकायी

उजूयी सनने्न 
ऩदाधधकायी

१ १. यीतऩूर्वकको ऩुनयारे्दन ऩत्र
२. ऩुनयारे्दन गनव म्माद ऩाएकोभा ताभेरी प्रतत

३. नक्कर प्राप्त गयेको तभतत खलु्ने शुरु पैसराको प्रस्ट 
फुझझने प्रभाझणत प्रतततरपऩ

४. कोटवपी/अदारती शुल्क, दण्ड जरयर्ाना ततनुव ऩन ेबए 
ततयेको यतसद र्ा पैसरा फभोझजभको सजाम बोगेको र्ा 
बोगीयहेको र्ा सो फाऩत धयौट र्ा जभानत ददएको तनस्सा

५. पर्ऩऺीराई  कोटवपी/अदारती शुल्क बयाउनु ऩन ेबए 
सो धयौट याखेको यतसद

६. नेऩार याष्ड फैङ्करे जरयर्ाना गयेकोभा सो फैङ्कभा 
याखेको धयौट यसीद

धयौट िा जरयर्ाना 
यकभको ५०%

७. ऩुनयारे्दन ऩत्रको आर्श्मक प्रतत नक्कर

८. प्रभाण कागजातहरु बए सो को स्ऩष्ट फुझझने नक्कर 
य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र

२.प्रभाण कागजातहरु बए सो को स्ऩष्ट फुझझने नक्कर य 
सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

३ रयट तनरे्दन ऩत्र ३ ऩषृ्टभा बन्दा फढी बए २ ऩषृ्ट 
नफढ्ने गयी यीतऩूर्वकको साय सॊऺेऩीकयण

उच्च अदारत ऩाटन 

फन्दीप्रत्मऺीकयणको 
रयट धनिेदनभा कन नै 
दथतूय राग्दैन, 

धनषधेाऻा/उत्प्रषेण/ 
ऩयभादेश/अधधकाय 

ऩचृ्छा/ िा 
प्रधतषधेको रयट 

धनिेदनभा प्रधतविषम 

अऩयान्ह ३:००  
फजेधबत्र/फन्दी 
प्रत्मऺीकयणको 
हकभा कामायरम 

सभमधबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

सेिा प्रिाह सम्फन्धी िडाऩत्र

ऩननयािेदन ऩत्र 
दताय

ऩ ननयािेदन दताय 
शाखा कोठा नॊ. 

११

अऩयान्ह ३:०० 
फजेतबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

२

-

ऩननयािेदन दताय 
शाखा कोठा नॊ. 

११

िन्दीप्रत्मऺीकयण,
 धनषधेाऻा, 
ऩयभादेश, 

उत्प्रषेण, प्रधतषधे 
िा 

अधधकायऩचृ्छाको 
रयट धनिेदन दताय

   (Citizen Charter)

"धछटो छरयतो न्माम, सफैका राधग न्माम"



४  पर्ऩऺी/प्रत्मथी फनाईएका एकाघयको हकभा एक प्रतत, 

य अन्मको हकभा अरग अरग तनरे्दन ऩत्रको नक्कर

३ १. यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र

२. नक्कर प्राप्त गयेको तभतत खलु्ने भध्मस्थको तनणवमको 
स्ऩष्ट फुझझने प्रभाझणत प्रतततरपऩ

३ सम्फझन्धत कयायनाभाको प्रतततरपऩ

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र
२. र्ारयसभापव त बए यीतऩूर्वकको र्ारयसनाभा सदहतको 

भन्जुयनाभा
३ कम्ऩनीकोतपव फाट बए सॊचारक सतभततरे प्रदान गयेको 

अझततमायनाभा सभेत

४ कयायनाभासदहत ऩेश गनुव ऩन ेप्रभाणका कागजातहरु 
बए सो को नक्कर य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र

२. र्ारयसभापव त बए यीतऩूर्वकको र्ारयसनाभा सदहतको 
भन्जुयनाभा

३ कम्ऩनीको तपव फाट बए सॊचारक सतभततरे प्रदान 
गयेको अझततमायनाभासभेत

४ कयायनाभासदहत ऩेश गनुव ऩन ेप्रभाणका कागजातहरु 
बए सो को नक्कर य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र

२. र्ारयस भापव त बए यीतऩूर्वकको र्ारयसनाभा

३.प्रभाणका कागजातहरु बए सो को नक्कर य सक्कर 
आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र

फन्दीप्रत्मऺीकयणको 
रयट धनिेदनभा कन नै 
दथतूय राग्दैन, 

धनषधेाऻा/उत्प्रषेण/ 
ऩयभादेश/अधधकाय 

ऩचृ्छा/ िा 
प्रधतषधेको रयट 

धनिेदनभा प्रधतविषम 

अऩयान्ह ३:००  
फजेधबत्र/फन्दी 
प्रत्मऺीकयणको 
हकभा कामायरम 

सभमधबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

२
ऩननयािेदन दताय 
शाखा कोठा नॊ. 

११

िन्दीप्रत्मऺीकयण,
 धनषधेाऻा, 
ऩयभादेश, 

उत्प्रषेण, प्रधतषधे 
िा 

अधधकायऩचृ्छाको 
रयट धनिेदन दताय

७

अन्तयकारीन / 

फेरयतको आदेश 
उऩयको तनरे्दन 
दताव, अदारतको 
अर्हेरनाको 
तनरे्दन दताव, 
दयऩीठ आदेश 
उऩयको उजूयी 
दताव य अन्म 
तनरे्दन दताव

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११ रु. १०/-

कामावरम सभम 
तबत्र

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

अऩयान्ह ३:००  
फजेतबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११

भध्मथथता ऐन, 
२०५५ को 
दपा ३० को 
ऩननयािेदन 

सयहको धनिेदन 

पर्गोको ०.५%

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 

भध्मस्थकतावफाट 
हटाई ऩाउॉ बन्ने 
तनरे्दन ऩत्र

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११ रु. १०००/-

अऩयान्ह ३:००  
फजेतबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

४

भध्मथथकताय 
धनमनस्ि गयी ऩाउॉ 
बने्न धनिेदन ऩत्र 

दताय

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११ रु. ५००/-

अऩयान्ह ३:००  
फजेतबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

६

५

अऩयान्ह ३:००  
फजेतबत्र

दपयादऩत्र 
सयहको तनरे्दन 

ऩत्र दताव
ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११

शुरु कायफाहीको 
भुद्दाभा कानून 

फभोझजभको दपयाद 
शुल्क

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत



२. जुन आदेश उऩयको तनरे्दन हो, सोको स्ऩष्ट फुझझने 
प्रभाझणत प्रतततरपऩ

३.  प्रभाणका कागजातहरु बए सो को नक्कर य सक्कर 
आपै सॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तभराऩत्रको सॊमुक्त दयखास्त

२. र्ारयस भापव त बए यीतऩूर्वकको भन्जुयनाभा
३. प्रभाणका कागजातहरु बए सो को नक्कर य सक्कर 

आपैसॊग हुनेभा सो सभेत
१. यीतऩूर्वकको तरखत प्रततर्ाद

२. प्रभाण कागजातहरु बए सो को स्ऩष्ट फुझझने नक्कर 
य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तरझखत जर्ाप

२. प्रभाण कागजातहरु बए सो को स्ऩष्ट फुझझने नक्कर 
य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

३. ताभेरी म्मादको प्रतत
४ तरझखत जर्ाप ३ ऩषृ्ठ बन्दा फढी बए २ ऩषृ्ठभा 

नफढ्ने गयी यीतऩूर्वकको साय सॊऺेऩीकयण

१. यीतऩूर्वकको तरझखत जर्ाप

२. प्रभाण कागजातहरु बए सो को स्ऩष्ट फुझझने नक्कर 
य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

३. ताभेरी म्मादको प्रतत
४. तरझखत जर्ाप ३ ऩषृ्ठ बन्दा फढी बए २ ऩषृ्ठभा 

नफढ्ने गयी यीतऩूर्वकको साय सॊऺेऩीकयण

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

रु. १०/-
कामावरम सभम 

तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

८

७

भध्मथथकतायको 
धनमनस्िको  

धरस्खत जिाप 
दताय

कामावरम सभम 
तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

अन्तयकारीन / 

फेरयतको आदेश 
उऩयको तनरे्दन 
दताव, अदारतको 
अर्हेरनाको 
तनरे्दन दताव, 
दयऩीठ आदेश 
उऩयको उजूयी 
दताव य अन्म 
तनरे्दन दताव

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा कोठा नॊ. ११ रु. १०/-

कामावरम सभम 
तबत्र

९
सम्फझन्धत 

भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

१०

कामावरम सभम 
तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

११

सम्फझन्धत 
तभतसर यहेको 
रयट शाखा

रु ५०/-

तभराऩत्रको 
तनरे्दन दताव/ 

भुद्दा दपतावको 
तनरे्दन

रु. १०/-

रु ५००/-

 तरझखत 
प्रततर्ाद दताव

कामावरम सभम 
तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
इजरास

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

 तरझखत जर्ाप 
दताव



१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र

२. प्रभाणका कागजातहरु बए सो को नक्कर य सक्कर 
आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. र्ारयसनाभा (अ.फॊ.६५/ दे.का.सॊ.२०७४ को दपा १५४ य 
पौ.का.सॊ.को दपा ८९-९५ भा उल्रेझखत व्महोया य 
नागरयकता र्ा अन्म कागजातको नक्कर ऩेश गयेको)

२. अतधकृत र्ारयसनाभाको हकभा सक्कर देखाई नक्कर 
ऩेश गनुवऩने

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र

२. कागजातहरु:- भतृ्म ुदताव प्रभाणऩत्र, नाता प्रभाझणत, 

स्थानीम तनकामको तसपारयस आदद बए सो को नक्कर 
य सक्कर आपैसॊग हुनेभा सो सभेत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र

२. प्रभाणका कागजातहरु बएभा सो सभेत

३. अ. र्ॊ. ६२ नॊ./दे.का.सॊ.को दपा २२३-२२५, २३७ य 
पौ.का.सॊ.को दपा ५९, ८५, ८६, १३४ १६८(३) य (४) 

अन्तगवतको तनरे्दन बए स्थानीम तनकाम र्ा सयकायी 
अड्डाफाट व्महोया खरुाइएको तनस्सा

१. यीतऩूर्वकको र्कारतनाभा
र्कारतनाभा१६

गुजे्रको म्माद। 
तायेख थाभी ऩाउॉ 
बन्ने तनरे्दन 

दताव
१५ रु. १०/-

कामावरम 
सभमतबत्र

भुद्दा सकाय गयी 
ऩाउॉ बन्ने 
तनरे्दन दताव

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 

रु. १०/-
कामावरम सभम 

तबत्र

कुन ैदस्तुय राग्दैन कामावरम 
सभमतबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

रु. १०/-
कामावरम 
सभमतबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत भुद्दा 
शाखा रु. १०/-

कामावरम 
सभमतबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

२. थनुुर्ाको हकभा सम्फझन्धत कायागायरे प्रभाझणत गयेको 
छाऩ रागेको र्कारतनाभा

 दे.का.सॊ.को 
दपा १५६, १५७ 
य पौ.का.तन.को 
तनमभ ९२ 
फभोझजभको 
सम्ऩतत 

योक्का/मथाझस्थतत
 य पुकुर्ाको 
तनरे्दन दताव

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

१४

१३
सम्फझन्धत 

भुद्दाको तभतसर 
यहेको भुद्दा शाखा

र्ारयसनाभा

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

१२



१७ ऩेशी स्थतगत 
गयी ऩाउॉ बन्ने 
तनरे्दन दताव य 

तनकासा

सम्फझन्धत 
इजरास

कायण खरेुको यीतऩूर्वकको तनरे्दनऩत्र य सो कायणराई 
सभथवन गन ेकागजात रु. १०/-

इजरास फस्नु 
अगार्ै

सम्फझन्धत 
इजरास

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र

२. ऩऺहरु फाहेकको तनरे्दनको हकभा सयोकायर्ारा बएको 
प्रभाण

३. गोऩतनमता कामभ गनुवऩन ेभुद्दाका हकभा र्कारतनाभा 
बएका कानून व्मर्सामी र्ा ऩऺ स्र्मॊ उऩझस्थत बएको 

हुनुऩने

४. सो अिथथा नबएभा कन नै कानून व्मिसामीरे गोऩधनमता 
कामभ गनेछन बॊग गने छैन बनी (सनाखत  दथतखत 

गयाई कागज गयेभा) नक् कर ददने

१९ तारयख
सम्फझन्धत 

भुद्दाको तभतसर 
यहेको पाॉट

तारयख ऩचाव कुन ैदस्तुय राग्दैन तारयख ऩचावभा 
तोदकएको सभम

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

१. यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
तरखत दताव हुने 
र्ा  तभतसर 
यहेको शाखा

अ. र्ॊ. 
१९३/दे.का.सॊ.को 
दपा २००, २०५ 
य पौ.का.सॊ.को 
दपा १३२, १३४ 
नॊ फभोझजभ 
जरयर्ानार्ाऩत 
जेथा जभानत 
याझख ऩाउॉ बन्ने 

तनरे्दन

२० रु. १०/-
कामावरम सभम 

तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

१८
नक्कर ऩाउॉ 
बन्ने तनरे्दन 
दताव य तनकासा

सम्फझन्धत 
भुद्दाको तभतसर 
यहेको शाखा

धनिेदन दथतूय 
रु.१०/- नक्करको  
(आफ्नो तपय फाट 
साने) प्रधतऩाना 

रु.५/-  (अड्डाफाट 
साने) प्रधतऩाना 

रु.१०/- प्राथधभकता 
दथतनय रु. १०/- 
वटऩोटको रु.२०/- 
धरखत िा कागजको 
पोटो स्खचेको प्रधत 
पोटो रु.२०।

३:३० फजे तबत्र
यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत



२. जेथा जभानत ददने व्मपक्त आपै उऩझस्थत हुन ुऩन ेर्ा 
थनुाभा बए कायागायभापव त ्तनज स्र्मॊको तनरे्दन ऩयेको 

हुनुऩने

३. जग्गाधनी प्रभाणऩूजाव, चारु आ. र्. को ततयो फुझाएको 
यतसदको नक्कर, हकर्ारा बए तनजहरुको भॊजुयी

४. सब ेनक्साको प्रतततरपऩ

२१

अ.फॊ. १९४ 
नॊ./दे.का.सॊ.को 
दपा २०७ य 
पौ.का.सॊ.को 
दपा १३७ 
अन्तयगतको 
सुपर्धा ऩाउॉ 
बन्ने तनरे्दन

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा •यीतऩूर्वकको तनरे्दन रु. १०/-

कामावरम सभम 
तबत्र इजरास

##

कोटवदप ऐन, 

२०१७ को दपा 
२३(क) 

/दे.का.सॊ.को दपा 
६५(१)(क),(ख) य 
(२) अन्तगवतको 
सुपर्धा ऩाउॉ 
बन्ने तनरे्दन

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा र्ा 
सम्फझन्धत 

तभतसर यहेको 
शाखा

•यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र तथा सम्फझन्धत स्थानीम 
तहफाट प्राप्त तसपारयश रु. १०/-

कामावरम सभम 
तबत्र इजरास

२३

अ.फॊ. ८३ 
नॊ./दे.का.सॊ.को 

दपा ५४, २६७ य 
पौ.का.सॊ.को 
दपा ५३ 

अन्तयगतको 
सुपर्धा र्ा 
अनुभतत ऩाउॉ 
बन्ने तनरे्दन

ऩुनयारे्दन दताव 
शाखा र्ा 
सम्फझन्धत 

तभतसर यहेको 
शाखा

•यीतऩूर्वकको तनरे्दन ऩत्र तथा सम्फझन्धत स्थानीम 
तहफाट प्राप्त तसपारयश रु. १०/-

कामावरम सभम 
तबत्र इजरास

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

सम्फझन्धत 
तरखत दताव हुने 
र्ा  तभतसर 
यहेको शाखा

अ. र्ॊ. 
१९३/दे.का.सॊ.को 
दपा २००, २०५ 
य पौ.का.सॊ.को 
दपा १३२, १३४ 
नॊ फभोझजभ 
जरयर्ानार्ाऩत 
जेथा जभानत 
याझख ऩाउॉ बन्ने 

तनरे्दन

२० रु. १०/-
कामावरम सभम 

तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

िास्णज्म इजरास तपय



(१) यीतऩूियकको वपयाद
कोटयपी राग्नेभा 

िाहेक
(२)िारयस भापय त बए रयतऩूियक      िायेसनाभा रु.1,000।

(३) वपयादऩत्रको आिश्मक प्रधत नक् कर
(४)प्रभाण कागजातहरु बए सो को थऩष्ट िनस्झने नक् कर य 

सक् कर आपैसॉग हननेभा सो सभेत
(१)   रयत ऩूियकको धनिेदनऩत्र,

(२)   प्रभाण कागजातहरु बए सो को थऩष्ट िनस्झने नक् कर 
य सक् कर आपैसॉग हननेभा सो सभेत

(३)   जधत विऩऺी िनाइएका छन त्मधत प्रधत धनिेदनऩत्रको 
नक् कर

(१)   रयतऩूियकको ऩननयािेदनऩत्र
(२)   ऩननयािेदन गनय म्माद ऩाएकोभा ताभेरी प्रधत

(३)   नक् कर प्राप्त गयेको धभधत खनल्ने शनरु पैसराको प्रष्ट 
िनस्झने प्रभास्णत प्रधतधरवऩ

(४)   कोटयपी, दण्ड जरयिाना धतननय ऩने बए धतयेको यधसद 
िा पैधसरा फभोस्जभको सजाम बोगेको िा बोगी यहेको िा 

सो िाऩत धयौट िा जभानत ददएको धनथसा
(५)   प्रत्मथीराई कोटयपी बयाउनन ऩने बए सो धयौटी 

याखेको यधसद
(६)   नेऩार याष्ट्र फैंकरे जरयिाना गयेकोभा सो फैंकभा 

याखेको धयौट यधसद
(७)   ऩननयािेदनऩत्रको आिश्मक प्रधत नक् कर

(८)   प्रभाण कागजहरु बए सो को थऩष्ट िनस्झने नक् कर य 
सक् कर आपैसॉग हननेभा सो सभेत
(१)   यीतऩूियकको धरस्खत जिाप

वपयादऩत्र / 
धनिेदन ऩत्र

ऩननयािेदन दताय 
शाखा कोठा 

नॊ.११

अऩयान्ह ३.०० 
फजे धबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भनख्म 
न्मामाधीश 
िा धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

२४

दािीमनि धनिेदन

 ऩननयािेदन दताय 
शाखा कोठा 

नॊ.११

रु.१,०००।-

अऩयान्ह 
३.०० फजे 

धबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

ऩननयािेदन ऩत्र

 ऩननयािेदन दताय 
शाखा कोठा 

नॊ.११

रु.1000।
अऩयान्ह ३.०० 

फजे धबत्र

 यझजष्डाय 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

२५

२६

२७ धरस्खत जिाप

सम्िस्न्धत भनद्दाको 
धभधसर यहेको 
भनद्दा शाखा

५००।-
अऩयान्ह ३.०० 

फजे धबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत



(२)   प्रभाण कागजातहरु बए सो को थऩष्ट फनस्झने नक् कर 
य सक् कर आपैसॉग हननेभा सो सभेत

(३)   ताभेरी म्मादको प्रधत
(४)   धरस्खत जिाप ३ ऩषृ् ठ बन्दा फढी बए २ ऩषृ् ठभा 

नफढ्ने गयी रयतऩूियकको साय सॊऺेऩीकयण
(१)   रयतऩूियकको धरस्खत प्रधतिाद

(२)   प्रभाण कागजातहरु बए सो को थऩष्ट फनस्झने नक् कर 
य आपैसॉग हननेभा सो सभेत

(१)   यीत ऩूियकको धनिेदनऩत्र

(२)   प्रभाणका कागजातहरु बए सो सभेत

नोट-१. कानूनी सहामता प्राप् त गनय नसकेका असहाम , अशि, नाफारक िा आधथयक रुऩभा विऩन् न िा थनननिा भाधनस ऩऺ बएका भनद्दाभा          ऩऺको उस्चत 
प्रधतधनधधत्िका राधग मस अदारतभा यहेका िैतधनक कानून व्मिसामीफाट धन:शनल्क कानूनी सहामता प्रदान गने गयी व्मिथथा धभराइएको छ । सो प्रमोजनका राधग 

सम्फस्न्धत व्मस्िरे मस अदारतभा अरग्गै धनिेदन ददननऩनेछ ।

                                                                               यझजष्राय

२७

२८

२९
इजरास सभऺ 
ऩेश हनने पन टकय 

धनिेदन

 सम्िस्न्धत 
भनद्दाको धभधसर 
यहेको भनद्दा शाखा

५०।- अऩयान्ह ३.०० 
फजे तबत्र

यस्जष्ट्राय िा 
धनजरे 
तोकेको 
अधधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

धरस्खत जिाप

सम्िस्न्धत भनद्दाको 
धभधसर यहेको 
भनद्दा शाखा

५००।-
अऩयान्ह ३.०० 

फजे धबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

धरस्खत प्रधतिाद

सम्िस्न्धत भनद्दाको 
धभधसर यहेको 
भनद्दा शाखा

500। अऩयान्ह ३.०० 
फजे तबत्र

यझजष्डाय र्ा 
तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत

भुतम 
न्मामाधीश 
र्ा तनजरे 
तोकेको 
अतधकृत


