
 

अनसूुची – ३२ 

(दफा ३० को उपदफा (२३) सँग सम्बन्धित) 
बेन्िल्लामा पारित भएको ललखत बमोन्िम दान्खल खािेिको लालग ददने लनवेदनको ढाचँा 

 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अलिकृतज्यू, 

मालपोत कायाालय, ............................... । 
ववषयः-  मालपोत कायाालय ....................... बाट पारित भएको ललखत बमोन्िम दान्खल खािेि गिी पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाक्त सम्बधिमा यस कायाालयमा मेिो÷हाम्रो दाता ............................... ले लनिको नाममा िग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम भएको 
देहाय बमोन्िमको िग्गा मालपोत कायाालय, ..................... बाट लमलत ............................ मा िन्िषे्ट्रशन भएको ि.नं. ........ लमलत 
................ को ....................... ललखतबाट मेिो÷हाम्रो नाममा हक हस्ताधतिण गिी ददएकोले ि सो िग्गा मेिो÷हाम्रो नाममा दान्खल खािेि 
गिी पाउनका लालग देहाय बमोन्िमको कागिातहरु एवम ् ललखत पारित गदाा कम हनु गएको िन्िषे्ट्रशन दस्तिु रु. ........................।–  

संलग्न िाखी रु. ......।– को वटकट टाँसी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोन्िम यो लनवेदन पेश गिेको छु/ छौँ । 
संलग्न कागिातको आिािमा कायाालयमा िहेको ललखत लगायतका कागिातसँग लभडाई उल्लेन्खत िग्गा मेिो÷हाम्रो नाममा दान्खल खािेि गिी 
पाऊँ ।  
१.िग्गाको ववविण 

न्िल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. लसट नं. वक.नं. के्षत्रफल वकलसम÷खण्ड मोहीको नाम कैवफयत 

         
         

२.िग्गािनीको ववविण 

नाम, थि 
(देवनागिीमा) 

नाम, थि 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
लमलत 

ललङ्ग  पलत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु ि आमाको 
नाम 

बािे ि बिैको 
नाम 

नागरिकता नं., लमलत 
ि कायाालय 

         

 
    

३.लनवेदकको ववविण 

नाम, थि 
(देवनागिीमा) 

नाम, थि 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
लमलत 

ललङ्ग  पलत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु ि आमाको 
नाम 

बािे ि बिैको 
नाम 

नागरिकता नं., लमलत 
ि कायाालय 

         

 
 

४.स ंिक्षक /माथबि भए लनिको ववविण 

नाम, थि 
(देवनागिीमा) 

नाम, थि 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
लमलत 

ललङ्ग  पलत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु ि आमाको 
नाम 

बािे ि बिैको 
नाम 

नागरिकता नं., लमलत 
ि कायाालय 

         
६.बािेस भए लनिको ववविण 

नाम, थि 
(देवनागिीमा) 

नाम, थि 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
लमलत 

ललङ्ग  पलत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु ि आमाको 
नाम 

बािे ि बिैको 
नाम 

नागरिकता नं., लमलत 
ि कायाालय 

         
लेन्खएको व्यहोिा ठीक साचँो हो, फिक ठहिे कानून बमोन्िम सहुँला बझुाउँला ।      

 संलग्न कागिातहरु  
(.....)  १. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रलतललवप थान  १ 

(.....)  २. मालपोत कायाालय ...................बाट लमलत ................मा पारित भएको ि.नं. ..........को ......... ललखतको प्रलतललवप सवहत सक्कल ललखत थान  १ 

(.....)  ३. ललखत गिी ददन ेव्यन्क्तका नाममा कायम भएको िग्गािनी दताा प्रमाण पत्रको सक्कल थान १ 

(.....)  ४. चाल ुआ.व. ..................... को मालपोत बझुाएको िलसदको प्रलतललवप थान १ 

(.....)  ५. घििग्गा कि÷सम्पन्ि कि सम्बधिी कि फुकुवा पत्रको प्रलतललवप थान १ 

(.....)  ६. ........................ गाउँपाललका÷नगिपाललकाको च.नं. ....... लमलत ........................ को घिबाटोको सक्कल लसफारिस पत्र थान १ 

(.....)  ७. िन्िषे्ट्रशन दस्तिु बझुाएको िलसदको प्रलतललवप थान १ 

(.....)  ८. अधय प्रमाण  
संिक्षक/माथबि लनवेदक   

हस्ताक्षि ........................ हस्ताक्षि ........................   

नाम ..............................  नाम ............................. 
इलत सम्वत ्२०...............साल ...............मवहना..................गते िोि..................शभुम.्............................................................. 
यो लनवेदन म कािणी .............स्वयम ्ले तयाि गिेको हो भनी सही गननः हस्ताक्षि............ 
नोट: संलग्न कागिात अधतगात लनवदेन साथ पेश भएको कागिको थानको हकमा कलत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेि शरुु भागमा िान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागिको हकमा  ि कागि पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपनन छ ।   
 


