
 

अनसूुची – ४३ 

(दफा ३० को उपदफा (३४) सँग सम्बन्धित) 
पनुः नापी बमोन्िमको िग्गा हाल साविकको लागग ददने गनिेदनको ढाचँा 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अगिकृतज्यू, 

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

विषयः- पनुः नापी बमोन्िमको िग्गा हाल साविक गरी िग्गािनी दताा प्रमाण पूिाा उपलब्ि गराई पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाक्त सम्बधिमा िग्गा (नापिाँच) ऐन, २०१९ तथा िग्गा (नापिाँच) गनयमािली, २०५८ बमोन्िम साविक (शरुु) नाप नक्सा बमोन्िम यस 
कायाालयबाट म÷हामी ............................................... को नाममा िग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम भएको देहाय बमोन्िमको िग्गा पनुः नाप िाचँ भएकोमा 
साविक नापी बमोन्िम शे्रस्ता गभडाई पनुः नापी बमोन्िमको िग्गाको नापी कायाालयमा उपन्स्थत भई हालसाविक गराई िग्गािनी दताा प्रमाण पूिाा गलनपुनेमा 
मेरो÷हाम्रो व्यिहाररक कारणले नापी कायाालयमा उपन्स्थत भई हालसाविक गराउन नसवकएको हुँदा मेरो÷हाम्रो नाममा कायम साविक (शरुु) नापीको शे्रस्ता 
बमोन्िमको िग्गा पनुः नाप िाँच बमोन्िम के कुन वकत्ता नम्बर कायम भई नापनक्सा भएको छ, नापी कायाालय ................. बाट वििरण गलई साविक नापी 
बमोन्िमको िग्गा पनुः नापी बमोन्िमको िग्गासँग हालसाविक गरी पाउनको लागग देहाय बमोन्िमको कागिात संलग्न राखी रु. ......।– को वटकट टासँी यो 
गनिदेन पेश गरेको छु,/छौँ । मेरो÷हाम्रो नाममा कायम भएको शे्रस्ता बमोन्िमको िग्गाको मौिदुा शे्रस्ता तथा भोग समेतको आिारमा पनुः नापी बमोन्िमको 
िग्गा हालसाविक गरी साविक नापी बमोन्िमको शे्रस्ता खारेि तथा पनुः नापी बमोन्िमको शे्रस्ता कायम गरी सो अनसुारको िग्गािनी दताा प्रमाण पूिाा उपलब्ि 
गराई पाऊँ ।  
 

१.साविक नापी बमोन्िमको िग्गाको वििरण 

न्िल्ला गा.पा.÷न.पा. िडा नं. गसट नं. वक.नं. क्षेत्रफल वकगसम÷खण्ड मोहीको नाम कैवफयत 

         
         

२.िग्गािालाको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         

 
      

३.गनिेदकको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         

 
 

४.स ंरक्षक /माथबर भए गनिको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         
५.बारेस भए गनिको वििरण 

नाम, थर 
(देिनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रिेीमा) 

ठेगाना िधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बािे र बिैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

 

लेन्खएको व्यहोरा ठीक साचँो हो, फरक ठहरे कानून बमोन्िम सहुँला बझुाउँला ।      

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

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

(.....)  ३. चाल ुआ.ि. ................... को मालपोत बझुाएको रगसदको प्रगतगलवप थान १ 

(.....)  ४.साविक नाप नक्साको ब्लू वप्रधट÷नक्सा टे्रशको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान १ 

(.....)  ५. अधय प्रमाण   

  

संरक्षक/माथबर गनिेदक   

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

नाम ..............................  नाम ............................. 
इगत सम्ित ्२०...............साल ...............मवहना..................गते रोि..................शभुम.्............................................................. 
यो गनिेदन म कारणी .............स्ियम ्ले तयार गरेको हो भनी सही गनेः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागिात अधतगात गनिदेन साथ पेश भएको कागिको थानको हकमा कगत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागिको हकमा  र कागि पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपने छ ।  


