
 

 

 

अनसूुची – ३६ 

(दफा ३० को उपदफा (२७) सँग सम्बन्धित) 

बबताा जग्गा दतााका लाबग जग्गा कमाउने व्यन्िबाट ददने दरखास्तको ढाचँा 
 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अबिकृतज्यू, 

मालपोत कायाालय ............................... । 

 

विषयः-  ‘ख’ शे्रणीको बबताा जग्गा रैकरमा पररणत गरी दताा गरी पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाि सम्बधिमा साविक लगत बमोन्जम बबताािाला .............................. को नाममा पोता लगत नं. ............... मा 
एकलौटी÷संयिु रुपमा दताा भई म÷ हामी÷हाम्रा ........................................ ले कमाई आएको ‘ख’ शे्रणीको बबताा जग्गा, जग्गा 
(नापजाँच) ऐन, २०१९ तथा जग्गा (नापजाँच) बनयमािली, २०५८ बमोन्जम नापनक्सा हुँदा नक्सा तथा क्षेत्रीय वकताबमा देहाय बमोन्जम 
वकत्ता कायम भई नापनक्सा भएको र सो जग्गा बबताा उधमूलन ऐन, २०१६ तथा बबताा उधमूलन बनयमािली, २०१७ बमोन्जम 
बबताािालाले सम्ित ्२०४९ साल आषाढ मसाधतसम्म रैकरमा पररणत गराई सक्न ुपनेमा सो बमोन्जम नगराएको हुँदा जग्गा कमाउने 
म÷हामी ................................ नाममा रैकर पररणत गरी दताा गरी पाउनका लाबग नेपाल सरकारबाट बबताा उधमूलन ऐन, २०१६ 
को दफा ७ क बमोन्जम बमबत ................ को नेपाल राजपत्र भाग ....... मा प्रकान्ित सूचना बमोन्जम देहाय बमोन्जमका कागजातहरु 
संलग्न राखी रु. .....।– को वटकट टाँसी यो दखाास्त पेि गरेका छु÷छौँ । पेि भएका प्रमाणहरु बभडाई बबताा उधमूलन ऐन, २०१६, 

बबताा उधमूलन बनयमािली, २०१७ तथा अधय प्रचबलत कानून बमोन्जम नामसारी सवहत मेरो÷हाम्रो नाममा एकलौटी÷संयिु रुपमा रैकरमा 
पररणत गरी दताा गरी जग्गािनी दताा प्रमाण पूजाा उपलब्ि गराई पाऊँ । 

१.साविक लगतको वििरण 

मौजा पोता नं. बबताािालाको नाम क्षेत्रफल कुत कैवफयत 

      
   

२.जग्गाको वििरण  
न्जल्ला गा.पा.÷न.पा. िडा नं. बसट  नं. वक.नं. क्षेत्रफल मोहीको नाम कैवफयत 

        
       

३.क्षेत्रीय वकताबको वििरण  
जग्गािालाको महलको व्यहोरा मोहीको महलको व्यहोरा विरह वकबसम कैवफयत व्यहोरा 
     
      

४.मोहीको वििरण  
नाम, थर ठेगाना बाब÷ुपबतको नाम बाजे÷ससरुाको नाम नागररकता नं., बमबत र कायाालय कैवफयत 

      
 

४.बनिेदकको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
बमबत 

बलङ्ग  पबत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
बमबत र कायाालय 

         
 

५.स रंक्षक /माथबर भए बनजको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
बमबत 

बलङ्ग  पबत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
बमबत र कायाालय 

         

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

६.बारेस भए बनजको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
बमबत 

बलङ्ग  पबत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., बमबत 
र कायाालय 

         

 

 
 

     

 

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

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

(.....)  २. सम्भि भएसम्म बबताािालाको नामको साविक दताा (लगत) को प्रमान्णत प्रबतबलवप थान १ 

(.....)  ३. कुत बझुाएको भरपाईको प्रबतबलवप थान  १ 

(.....)  ४. भबूम सम्बधिी बनयमहरु, २०२१ को अनसूुची–४ बमोन्जमको अस्थायी जोताहा बनस्सा िा अनसूुची–३ बमोन्जम    
 मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रमान्णत प्रबतबलवप थान  १ 

(.....)  ५. क्षेत्रीय वकताबको प्रमान्णत प्रबतबलवप थान  १ 

(.....)  ६. ब्लू वप्रधट नक्सा÷नक्सा टे्रिको प्रमान्णत प्रबतबलवप थान  १ 

(.....)   ७. नामसारी समेतको हकमा  
(.....)   (क) लगतिाला .................. को मतृ्य ुदताा प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप थान १ 

(.....)   (ख) क्षेत्रीय वकताबिाला ................ को मतृ्य ुदताा प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप थान १ 

(.....)   (ग) लगतिाला÷क्षेत्रीय वकताबिालासँगको बनिेदकको नाता प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप थान १ 

(.....)  ८. ...................... गाउँपाबलका÷नगरपाबलकाको च.नं. ....... बमबत ............. को बसफाररस पत्रको सक्कल थान १ 

(.....)  ९. अधय प्रमाण  
संरक्षक/माथबर बनिेदक   

हस्ताक्षर ........................ हस्ताक्षर ........................   
नाम ..............................         नाम ............................. 
इबत सम्ित ्२०...............साल ...............मवहना..................गते रोज..................िभुम.्............................................................. 
यो बनिेदन म कारणी .............स्ियम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गनेः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागजात अधतगात बनिदेन साथ पेि भएको कागजको थानको हकमा कबत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर िरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेि 
भएको कागजको हकमा  र कागज पेि नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपने छ ।   
 

  

 

 


