
 

 

अनसूुची – ३५ 

(दफा ३० को उपदफा (२६) सँग सम्बन्धित) 
 रैकर तफफ को छुट जग्गा दताफका लागग ददने गनवेदनको ढाचँा 

 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अगिकृतज्यू, 

मालपोत कायाफलय ............................... । 

 

ववषयः-  रैकर तफफ को जग्गा दताफ गरी पाऊँ । 
महोदय, 

 उपयुफक्त सम्बधिमा साववक लगत बमोन्जम म÷हामी÷हाम्रो बाजे, बजै, ठूलो बाब,ु ठूलो आमा, बाब,ु आमा, दाज,ु भाइ, दददी, बवहनी 
............................. को नाममा एकलौटी÷संयकु्त रुपमा दताफ रहेको जग्गा÷घरजग्गा, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ तथा जग्गा 
(नापजाँच) गनयमावली, २०५८ बमोन्जम नापनक्सा हुँदा नक्सा तथा क्षेत्रीय वकताबमा देहाय बमोन्जम वकत्ता कायम भई नाप–नक्सा 
भएको र नाप–नक्साको समयमा प्रमाण पेश गरी दताफ गनफको लागग .................................... कारणले छुट हनु गएको हुँदा देहायका 
कागजातहरु संलग्न राखी  रु. ........।– को वटकट टाँसी मालपोत गनयमावली, २०३६ को गनयम ४क बमोन्जम यो गनवेदन पेश गरेका 
छु÷छौँ । संलग्न प्रमाणहरु गभडाई मालपोत ऐन, २०३४, मालपोत गनयमावली, २०३६ तथा अधय प्रचगलत कानून बमोन्जम नामसारी 
सवहत मेरो÷हाम्रो नाममा एकलौटी÷संयकु्त रुपमा छुट जग्गा दताफ गरी जग्गािनी दताफ प्रमाण पूजाफ उपलब्ि गराई पाऊँ । 

 

१.साववक लगतको वववरण 

मौजा रैगत नं.÷ हा.नं. रैगतको नाम तालकुदारको नाम के्षत्रफल गतरो÷साफा कैवफयत 

       
      
२. नापनक्शा बमोन्जम जग्गाको वववरण 

न्जल्ला गा.पा.÷ न.पा. वडा नं. गसट नं. वक.नं. के्षत्रफल मोहीको नाम कैवफयत 

        
        

 

३.क्षेत्रीय वकताबको वववरण 

जग्गावालाको महलको व्यहोरा मोहीको महलको व्यहोरा ववरह वकगसम कैवफयत व्यहोरा 
     
      
४.गनवेदकको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
गमगत र कायाफलय 

         

 

 
 

५.स रंक्षक/माथबर भए गनजको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
गमगत र कायाफलय 

         

 

 
 

६.बारेस भए गनजको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
गमगत र कायाफलय 

         

 

 
 

 

  



 

लेन्खएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, फरक ठहरे कानून बमोन्जम सहुँला बझुाउँला । 

 संलग्न कागजातहरु  
(......) १. नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(......) २. साववक दताफ (लगत) को प्रमान्णत प्रगतगलवप थान १ 

(......) ३. .......... सालको मालपोत/गतरो बझुाएको रगसदको प्रगतगलवप थान १ 

(......) ४. भगूम सम्बधिी गनयमहरु, २०२१ बमोन्जम २ नं. अनसूुचीको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान १ 

(......) ५. भगूम सम्बधिी गनयमहरु, २०२१ बमोन्जम ७ नं. अनसूुचीको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान १ 

(......) ६. क्षेत्रीय वकताबको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान  १ 

(......) ७. ब्लू वप्रधट नक्सा/नक्सा टे्रशको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान  १ 

 ८. नामसारी समेतको हकमा  

(......) (क) लगतवाला .................. को मतृ्य ुदताफ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(......) (ख) क्षेत्रीय वकताबवाला ................ को मतृ्य ुदताफ प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(......) (ग) लगतवाला/क्षेत्रीय वकताबवालासँगको गनवेदकको नाता प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(......) ९. ...................... गाउँपागलका/नगरपागलकाको च.नं. ....... गमगत ............. को गसफाररस पत्रको सक्कल थान १ 

(......) १०. अधय प्रमाण 

  

संरक्षक/माथबर गनवेदक   

हस्ताक्षर ........................ हस्ताक्षर ........................   
नाम ..............................  नाम 
.............................. 
इगत सम्वत ्२०...............साल ...............मवहना..................गते रोज..................शभुम.्............................................................. 
यो गनवेदन म कारणी .............स्वयम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गननः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागजात अधतगफत गनवदेन साथ पेश भएको कागजको थानको हकमा कगत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागजको हकमा  र कागज पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपनन छ ।   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


