
 

अनसूुची – २९ 

(दफा ३० को उपदफा (२०) सगँ सम्बन्धित) 
नामसारीको लागग ददने गनवेदनको ढाचँा 

श्रीमान ्प्रमखु÷मालपोत अगिकृतज्यू, 

मालपोत कायाालय, ............................... । 
ववषयः-  नामसारी गरी जग्गािनी दताा प्रमाण पूजाा पाऊँ । 

महोदय, 

 उपयुाक्त सम्बधिमा यस कायाालयमा मेरा÷हाम्रा बाजे÷ बजै÷ बाब÷ु आमा÷ ठूलो बाब ु÷ ठूलो आमा÷ दाज÷ु भाइ÷ दददी÷ बवहनी÷ पगत÷ पत्नी÷ छोरा 
÷छोरी....................................... को नाममा देहाय बमोन्जमको जग्गाको जग्गािनी दताा शे्रस्ता कायम भैरहेकोमा गनज जग्गािनी ........................ को गमगत 
.................... मा आफ्नो कालगगतले मतृ्य ुभएको÷गमगत ................. देन्ख नै बपेत्ता भई गनजको खोजतलास गदाा समेत फेला पाना नसवकएको एवम ् कहा ँ
रहेका छन ्भने्न कुरा समेत पत्ता लाग्न नसकेको र गनजको शेषपगछ हक खाने नन्जकको हकवाला मलुकुी देवानी (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा २३९ नं. 
बमोन्जम म÷हामी मात्र हकदार भएको हुँदा÷गनजको नन्जकको हकवावाले हेरचाह नगरेकोले म÷हामीले हेरचार र स्याहार सम्भार गरी आएको मलुकुी देवानी 
(संवहता) ऐन, २०७४ को दफा २४१ नं. बमोन्जमको अवस्था रहेको हुँदा÷गनजको शेषपगछ हक खाने अधय हकदारका बीचमा अंशबण्डा भई म÷हामीसँग अंश 
गमसाई बसोबास गरी आएको मलुकुी देवानी (संवहता) ऐन, २०७४ को दफा २४० नं. को अवस्था रहेको हुँदा÷गनजको शेषपगछ हक खान ेलोग्न,े स्वास्नी, छोरा, 
छोरी वा छोराका छोरा वा छोरी गभन्न भई गनजहरुले हेरचाह नगरी म÷हामीले स्याहार सम्भार गरी पालन पोषण गरी आएको मलुकुी देवानी (संवहता) ऐन, २०७४ 
को दफा २४४ नं. को अवस्था रहेकोले गनजको नाममा शे्रस्ता कायम भएको उल्लेन्खत जग्गा मेरो÷हाम्रो नाममा एकलौटी÷संयकु्त नामसारी गरी पाउनका लागग 
देहाय बमोन्जमका कागजातहरु संलग्न राखी रु. ......।– को वटकट टासँी यो गनवदेन पेश गरेको छु, /छौँ। संलग्न कागजात एवम ् सरजगमन लगायत जो जे बझु्न ु
पने बझुी सो को आिारमा मेरो÷हाम्रो नाममा एकलौटी÷संयकु्त नामसारी गरी पाऊँ ।  
१.जग्गाको वववरण 

न्जल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. गसट नं. वक.नं. के्षत्रफल वकगसम÷खण्ड मोहीको नाम कैवफयत 

         
        

२.जग्गािनीको वववरण  

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         
   

३.गनवदेकको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         
४.स ंरक्षक /माथबर भए गनजको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         
५.बारेस भए गनजको वववरण 

नाम, थर 
(देवनागरीमा) 

नाम, थर 
(अङ्ग्रजेीमा) 

ठेगाना जधम 
गमगत 

गलङ्ग  पगत÷पत्नीको 
नाम 

बाब ु र आमाको 
नाम 

बाजे र बजैको 
नाम 

नागररकता नं., गमगत 
र कायाालय 

         
 

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

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

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

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

(.....)  ४. मतृक ................... को मतृ्यदुताा प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(.....)  ५. मतृक ...................... सँग गनवदेकको नाता प्रमाणपत्रको प्रगतगलवप थान १ 

(.....)  ६. र.नं. ........... गमगत ...................... को अंशबण्डाको गलखतको प्रमान्णत प्रगतगलवप थान १ 

(.....)  ७. ..............गाउँपागलका÷नगरपागलकाको च.नं. .... गमगत .....................को गनवदेकको फोटो समेत प्रमान्णत भएको गसफाररस पत्रको सक्कल थान  १ 

(.....)  ८. अधय प्रमाण  
संरक्षक/माथबर गनवदेक   

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

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

इगत सम्वत ्२०...............साल ...............मवहना..................गते रोज..................शभुम.्............................................................. 

यो गनवेदन म कारणी .............स्वयम ् तयार गरेको हो भनी सही गनेः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागजात अधतगात गनवदेन साथ पेश भएको कागजको थानको हकमा कगत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागमा रान्खएको (……) मा पेश 
भएको कागजको हकमा  र कागज पेश नभएको हकमा ˟  लगाउन ुपने छ ।   


