
 

अनसूुची – ३८ 

(दफा ३० को उपदफा (२९) सँग सम्बन्धित) 

मदु्दाको मममसलमा रहेका कागजातको प्रमतमलपप माग गननका लामग ददने मनवेदनको ढाचँा 
 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अमिकृतज्यू, 

मालपोत कायानलय, ............................... । 
 

पवषयः-  मममसलमा रहेका कागजातको प्रमतमलपप उपलब्ि गराई पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुनक्त सम्बधिमा मनवेदक ................................... पवपक्षी .......................................... भई यस कायानलयमा 
चलेको ..................................... मदु्दामा मममसल संलग्न रहेका देहाय बमोन्जमको कागजात मलाई आवश्यक भएको र सो मदु्दामा 
म मनवेदक÷पवपक्षी भई कारबाही चमलरहेको÷मदु्दाका मनवेदक वा पवपक्षीले मलाई कानून व्यवसायी मकुरर गरेको वा वारेश मकुरर 
गरेको÷ .............................. कारणले मममसलमा रहेको कागजातहरु मसँग सरोकार राख्न े भएको हुँदा उल्लेन्खत कागजात आफ्नै 
तफन बाट÷अडै्ड तफन बाट शे्रस्ताबाट सारी पाउनका लामग देहायको कागजातहरु संलग्न राखी रु. ......।– को पटकट टाँसी मलुकुी देवानी 
कायनपवमि (संपहता) ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (२) बमोन्जम यो मनवेदन पेश गरेको छु । उक्त मलुकुी देवानी कायनपवमि 
(संपहता) ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (३) र (४) बमोन्जम आफ्नो तफन बाट÷अडै्डको तफन बाट सारी प्रमतमलपप उपलब्ि गराई 
पाऊँ ।  
 

१.माग गरेको कागजातको पववरण  

माग गरेको कागजको मम.नं.÷साल मममसलको पवषयः- प्रयोजन कैपफयत 

    
    

२.मनवेदकको पववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
मममत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
मममत र कायानलय 

         

 

 
 

४.स रंक्षक /माथबर भए मनजको पववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
मममत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
मममत र कायानलय 

         

 
 

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

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

(.....)  २. सरोकारवाला पपुि गने व्यहोराको कागजको प्रमतमलपप थान १ 

(.....)  ३. अधय प्रमाण  

संरक्षक/माथबर मनवेदक   

हस्ताक्षर ........................         हस्ताक्षर ........................   
नाम..............................          नाम.............................  

इमत सम्वत ्२०...............साल ...............मपहना..................गते रोज..................शभुम.्............................................................. 
यो मनवेदन म कारणी .............स्वयम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गनेः हस्ताक्षर........... 
नोट: संलग्न कागजात अधतगनत मनवदेन साथ पेश भएको कागजको थानको हकमा कमत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागजको हकमा  र कागज पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपने छ ।   
 


