
 

अनसूुची – ४२ 

(दफा ३० को उपदफा (३३) सँग सम्बन्धित) 
पनुः नापीको शे्रस्ता अद्यावधिकको लाधग ददने धनवेदनको ढाचँा 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अधिकृतज्यू, 

मालपोत कायाालय, ............................... । 
ववषयः-  पनुः नापी बमोन्िम िग्गािनी दताा शे्रस्ता अद्यावधिक गरी पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाक्त सम्बधिमा िग्गा (नापिाँच) ऐन, २०१९ तथा िग्गा (नापिाँच) धनयमावली, २०५८ बमोन्िम साववक (शरुु) नाप नक्सा बमोन्िम यस 
कायाालयमा म÷हामी ............................................... को नाममा िग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम भएको देहाय बमोन्िमको िग्गा पनुः नाप िाचँ हुँदा देहाय 
बमोन्िमको वकत्ता नम्बर कायम भई तत्कालीन नापी गोश्वारा÷नापी कायाालय, ................................. बाट सो बमोन्िम मैले÷हामीले िग्गािनी दताा प्रमाण पूिाा 
समेत प्राप्त गरी सकेको र पनुः नाप नक्सा बमोन्िमको शे्रस्ताहरु नापी कायाालय, ....................... बाट यस कायाालयमा हस्ताधतरण भई कायााधवयनमा समेत 
आई सकेको अवस्था हुँदा मेरो÷हाम्रो नाममा कायम भएको साववक (शरुु) नापी बमोन्िमको शे्रस्ता खारेि गरी पनुः नापी बमोन्िम िग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम 
गरी शे्रस्ता अद्यावधिक गरी पाउनका लाधग देहाय बमोन्िमको कागिात संलग्न राखी रु. ...... ।– को वटकट टासँी यो धनवदेन पेश गरेको छु,/छौँ । देहाय 
बमोन्िमको कागिातको आिारमा मेरो÷हाम्रो नाममा यस कायाालयमा रहेको शे्रस्ता मध्ये साववक (शरुु) नापी बमोन्िमको शे्रस्ता खारेि तथा पनुः नापी 
बमोन्िमको शे्रस्ता कायम राखी शे्रस्ता अद्यावधिक गरी पाऊँ ।  
१.साववक नापी बमोन्िमको िग्गाको वववरण 

न्िल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. धसट नं. वक.नं. क्षेत्रफल वकधसम÷खण्ड मोहीको नाम कैवफयत 

         
        

२.पनुः नापी बमोन्िमको िग्गाको वववरण 

न्िल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. धसट नं. वक.नं. क्षेत्रफल वकधसम÷खण्ड मोहीको नाम कैवफयत 

         
         

३.िग्गावालाको वववरण  

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
धमधत 

धलङ्ग  पधत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., 
धमधत र कायाालय 

         
    

४.धनवेदकको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
धमधत 

धलङ्ग  पधत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., 
धमधत र कायाालय 

         
 

४.स रंक्षक /माथबर भए धनिको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
धमधत 

धलङ्ग  पधत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., 
धमधत र कायाालय 

         
५.बारेस भए धनिको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
धमधत 

धलङ्ग  पधत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., 
धमधत र कायाालय 

     

 संलग्न कागिातहरु  
(.....)  १. नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधलवप थान  १ 

(.....)  २. साववक नापनक्सा बमोन्िमको िग्गािनी दताा प्रमाणपूिााको सक्कल थान  १ 

(.....)  ३. पनुः नाप नक्सा बमोन्िमको िग्गािनी दताा प्रमाण पूिााको एक प्रधत प्रधतधलवप सवहत सक्कल पूिाा थान १ 

(.....)  ४. चाल ुआ.व. ................... को मालपोत बझुाएको रधसदको प्रधतधलवप थान १ 

(.....)  ५. अधय प्रमाण   

संरक्षक/माथबर          धनवदेक   

हस्ताक्षर ........................ हस्ताक्षर ........................   

नाम ..............................  नाम .............................  

इधत सम्वत ्२०...............साल ...............मवहना..................गते रोि..................शभुम.्............................................................. 

यो धनवेदन म कारणी .............स्वयम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गननः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागिात अधतगात धनवदेन साथ पेश भएको कागिको थानको हकमा कधत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागिको हकमा  र कागि पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपनन छ ।   
 


