
 

अनसूुची – ३१ 

(दफा ३० को उपदफा (२२) सँग सम्बन्धित) 

अदालतको फैसला वा मिलापत्र बिोन्िि दान्िला िारेिका लामग ददने मनवेदनको ढाचँा 
श्रीिान ्प्रििु÷िालपोत अमिकृतज्यू, 

िालपोत कायाालय, ............................... । 
 

ववषयः- ................... अदालतको फैसला÷मिलापत्र बिोन्िि दान्िल िारेि गरी पाऊँ । 

िहोदय, 

 उपयुाक्त सम्वधििा वादी पनुरावेदक.......................ववपक्षी/प्रमतवाद....................भएको िदु्दािा....................अदालतबाट 
मिमत.......................िा भएको फैसला÷ मिलापत्र बिोन्िि देहाय बिोन्ििको िग्गावालाका नाििा िग्गािनी दताा शे्रस्ता कायि 
भएको देहाय बिोन्ििको िग्गािा िेरो÷ हाम्रो हक कायि भई िेरो÷ हाम्रो नाििा दान्िल िारेि हनेु गरी फैसला÷मिलापत्र भएको हुँदा 
सो बिोन्िि दान्िल िारेि गरी पाउनका लामग देहाय बिोन्ििको कागिात संलग्न रािी रु. ......।– को वटकट टाँसी िालपोत ऐन, 

२०३४ को दफा ८ को उपदफा (१) बिोन्िि यो मनवेदन पेश गरेको छु/ छौँ । सम्िामनत ....................... को उक्त मिमत 
................. को फैसला÷मिलापत्र बिोन्िि उल्लेन्ित िग्गा÷ घरिग्गा िेरो÷ हाम्रो नाििा दान्िल िारेि गरी पाऊँ ।  
१.िग्गाको वववरण 

न्िल्ला गा.पा.÷न.पा. वडा नं. मसट नं. वक.नं. क्षेत्रफल वकमसि÷िण्ड िोहीको नाि कैवफयत 

         
         

२.िग्गािनीको वववरण 

नाि, थर 
(देवनागरीिा) 

नाि, थर 
(अङ्ग्रिेीिा) 

ठेगाना िधि 
मिमत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाि 

बाब ु र आिाको 
नाि 

बािे र बिैको 
नाि 

नागररकता नं., मिमत 
र कायाालय 

         

 
      

३.मनवदेकको वववरण 

नाि, थर 
(देवनागरीिा) 

नाि, थर 
(अङ्ग्रिेीिा) 

ठेगाना िधि 
मिमत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाि 

बाब ु र आिाको 
नाि 

बािे र बिैको 
नाि 

नागररकता नं., मिमत 
र कायाालय 

         

 
 

४.स ंरक्षक /िाथबर भए मनिको वववरण 

नाि, थर 
(देवनागरीिा) 

नाि, थर 
(अङ्ग्रिेीिा) 

ठेगाना िधि 
मिमत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाि 

बाब ु र आिाको 
नाि 

बािे र बिैको 
नाि 

नागररकता नं., मिमत 
र कायाालय 

         
६.बारेस भए मनिको वववरण 

नाि, थर 
(देवनागरीिा) 

नाि, थर 
(अङ्ग्रिेीिा) 

ठेगाना िधि 
मिमत 

मलङ्ग  पमत÷पत्नीको 
नाि 

बाब ु र आिाको 
नाि 

बािे र बिैको 
नाि 

नागररकता नं., मिमत 
र कायाालय 

 

लेन्िएको व्यहोरा ठीक साँचो हो, फरक ठहरे कानून बिोन्िि सहुँला बझुाउँला ।      

 संलग्न कागिातहरु  
(.....)  १. नागररकताको प्रिाणपत्रको प्रमतमलवप थान  १ 

(.....)  २. पनुरावेदन तहको फैसला कायााधवयनको हकिा न्िल्ला अदालत ................., उच्च अदालत ...................... र सवोच्च 
अदालतको फैसलाको प्रिान्णत प्रमतमलवप÷शरुु तहको फैसला कायााधवयनको हकिा न्िल्ला अदालत ........................ को 
फैसला÷मिलापत्रको प्रिान्णत प्रमतमलवप थान १ 

(.....)  ३. फैसला÷मिलापत्रको िनाउ पत्रको प्रमतमलवप थान १ 

(.....)  ४. अधय प्रिाण   

  

संरक्षक/िाथबर मनवदेक   

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

नाि ..............................                 नाि .............................  

इमत सम्वत ्२०...............साल ...............िवहना..................गते रोि..................शभुि.्............................................................. 

यो मनवेदन ि कारणी .............स्वयि ्ले तयार गरेको हो भनी सही गननः हस्ताक्षर............ 
नोट: संलग्न कागिात अधतगात मनवदेन साथ पेश भएको कागिको थानको हकिा कमत पाना हधुछ सो को सङ ख्या लेख्न ेर शरुु भागिा रान्िएको (……) िा पेश 
भएको कागिको हकिा  र कागि पेश नभएको हकिा ˟  लगाउन ुपनन छ ।   
 

 


