
 

अनसूुची – ३९ 

(दफा ३० को उपदफा (३०) सँग सम्बन्धित) 
 जग्गावालाले जग्गािनी दताा शे्रस्ताको प्रतततलपप माग गनाका लातग ददने तनवेदनको ढाचँा 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अतिकृतज्यू, 

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

 

पवषयः-  जग्गािनी दताा शे्रस्ताको प्रतततलपप उपलब्ि गराई पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाक्त सम्बधिमा यस कायाालयमा म÷हामी ........................... को नाममा जग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम भएको देहाय 
बमोन्जमको जग्गाको यस कायाालयबाट प्राप्त भएको जग्गािनी दताा प्रमाण पूजाा हराएको÷................. नष्ट भएको÷झतु्रो भएको हुँदा 
कायाालयमा रहेको शे्रस्ताको प्रतततलपप पाउनका लातग देहाय बमोन्जमको कागजातहरु संलग्न राखी रु. .....।– को पटकट टाँसी मलुकुी 
देवानी कायापवति (संपहता) ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उपदफा (२) बमोन्जम यो तनवेदन पेश गरेका छु÷छौँ । सोही ऐनको दफा 
४६ को उपदफा (३) र (४) जग्गािनी दताा शे्रस्ताको प्रमान्णत प्रतततलपप उपलब्ि गराई पाऊँ ।  
१.जग्गाको पववरण 

न्जल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. तसट नं. पक.नं. क्षेत्रफल पकतसम÷खण्ड मोहीको नाम कैपफयत 

         
         

२.जग्गािनीको पववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
तमतत 

तलङ्ग  पतत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
तमतत र कायाालय 

         

 
      

३.तनवेदकको पववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
तमतत 

तलङ्ग  पतत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
तमतत र कायाालय 

         

 
 

४.स रंक्षक /माथबर भए तनजको पववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
तमतत 

तलङ्ग  पतत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., 
तमतत र कायाालय 

         

 
 

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

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

(.....)  २. झतु्रो भएकोमा जग्गािनी दताा प्रमाणपूजााको सक्कल पूजाा थान  १ 

(.....)  ३. चाल ुआ.व. ............................ को मालपोत बझुाएको रतसदको प्रतततलपप थान  १ 

(.....)  ४. .................. गाउँपातलका÷नगरपातलकाले फोटो समेत प्रमान्णत गरी ददएको च.नं. ......... तमतत ................ को तसफाररस 
पत्रको सक्कल थान १ 

(.....)  ५. अधय प्रमाण   

  

संरक्षक/माथबर           तनवेदक   

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

इतत सम्वत ्२०...............साल ...............मपहना..................गते रोज..................शभुम.्............................................................. 
यो तनवेदन म कारणी .............स्वयम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गननः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागजात अधतगात तनवदेन साथ पेश भएको कागजको थानको हकमा कतत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागजको हकमा  र कागज पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपनन छ ।   
 

 

 

 


