
 

नवरऩयु जिल्रा अदारत 

कावासोती 

 

फपयादऩत्र दताा गदाा आवश्मक ऩने फववयण य कागिात 

 वादीको ततनऩसु्ते सफहत नाभ, थय, वतन, टेतरपोन नम्वय, ईभेर, कामारम बए सो सभेत , 

 प्रततवादीको ऩतत, ऩत्नी, वफुा, आभा, फािे, फज्मैको नाभ सफहत नाभ, थय, उभेय, ईभेर, 

टेतरपोन नॊ.सफहतको ऩरयचमात्भक फववयण, 

 वादी प्रततवादीको साफवक य हारको ठेगाना, वडा नॊ., टोर, भागा, ब्रक नॊ., 
 ऩेटफोरीभा उल्रेख बएका व्मजिको सभेत उऩयोि अनसुायको ऩरयचमात्भक फववयण 

सफहतको ठेगना, 
 वसोवास वा वतन खलु्ने कागि प्रभाण, 

 दावीसॉग सम्फजधधत प्रभाणको सक्कर य नक्कर, 

 अदारतको ऺेत्रातधकाय सम्फधधी कानून, 

 वादी दावीसॉग सम्फजधधत कानून, 

 हदम्माद य हकदैमा सम्फधधी कुया। 
 

 

 

 

 

 



 

अतधकृत वायेसनाभा प्रभाजणत गना आवश्मक कागिात य प्रकृमा 
 

 रयत ऩूवाकको सॊमिु तनवेदन, 

 तमायी अतधकृत वायेसनाभा, 

 तरने ददनेको सेतो ऩषृ्ठबभूीभा हारसारै जखचेको ऩासऩोटा साईिको पोटो 3/3 प्रतत, 

 तरने ददने दफैुको सक्कर नागरयकता य प्रतततरऩी, 

 सक्कर िग्गाधनी प्रभाण ऩूिाा य प्रतततरऩी, 

 िग्गाको चार ुआ.व.को. भारऩोत ततयेको यतसद, 

 भदु्दा गना ददने बए भदु्दाको फवषम वस्त ु, भदु्दाको फववयण, 

 भस्मौदाकाय य दईुिना साऺीको नाभ, ठेगाना, उभेय, ना.प्र.नॊ. िायी जिल्रा सभेत उल्रेख 

हनु ऩने य दखाास्त गयेको हनुऩुने, 

 प्रभाजणत गना राग्ने दस्तयु रु.500।– 

 ददनको 1 फिे तबत्रभा तनवेदन ददन ुऩने। 

  



 

धभा ऩतु्र/धभा ऩतु्री तरजखत प्रभाजणतको रातग आवश्मक फववयण य कागितहरु 

 आफ्नो ऩूणा वैवाफहक य ऩारयवारयक अवस्था य सो को प्रभाण, 

 वैवाफहक अवस्था, उभेय, कानूनरे धभा ऩतु्र/ धभा ऩतु्री याख्न ऩाउने आधाय कायण, अवस्था, 
प्रभाण आदद। 

 िैफवक फाव ुआभाको भञ्जुयी सफहत िैफवक फाव ुआभाको उऩजस्थतत, 

 तनवेदक य साऺीको नागरयकताको प्रभाजणत प्रतततरऩी, 
 स्थातनम तनकामको तसपारयस, 

 तफवाह दताा प्रभाणऩत्रको प्रभाजणत प्रतततरऩी, 
 सॊस्थारे ददने बए सॊस्थाको फवधानको प्रभाजणत प्रतततरऩी य सॊस्थाको तनणाम, 

 वारक/ वातरकाको िधभ दताा प्रभाण ऩत्रको प्रतततरऩी, 
 वारवातरका हकदावी गना आउने सूचनाको प्रभाजणत प्रतततरऩी, 
 प्रहयी प्रधान कामाारम, अऩयाध अनसुधधान फवबाग, भफहरा वारवातरका सेवा 

तनदेशनारमको तसपारयस, 

 अनाथ वारवातरक बए जिल्रा प्रशासन कामाारमको प्रभाणऩत्र, 

 सम्फजधधत सॊस्थाको आवश्मक ऩत्र, 

 भेतडकर वोडाको तसपारयस, 

 धभा ऩतु्र/धभा ऩतु्री तरनेको नाता प्रभाजणतको प्रतततरऩी, 
 धभा ऩतु्र/धभा ऩतु्री उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ बन्ने ऩत्रको प्रतततरऩी, 
 आम्दानीको श्रोत/आतथाक हैतसमत खलु्ने फववयण य प्रभाण, 

 सम्फजधधत सॊस्थाको प्रतततनतध खटाईएको वेहोयाको ऩत्र, 

 प्रभाजणत गना राग्ने दस्तयु रु.500।– 



 

दतााद्धाया फववाह गना आउॉदा आवश्मक ऩने कागि 

 

 तनवेदन ददॉदा खरुाउन ुऩने कुयाहरु 

 आफ्नो नाभ, थय, ठेगाना, ऩेशा, 
 फाफ ु, आभा, फािे, फज्मैको नाभ, 

 अजघ फववाह बए वा नबएको कुया, 
 फववाह बएको वैवाफहक सम्फधध अधतम बएको फेहोया खलु्ने प्रभाण, 

 कजम्तभा दईु िना साऺीको नाभ, ठेगाना सक्कर प्रभाण सफहत साऺी 
उऩजस्थत हनु ुऩने, 

 अधम जिल्राका वा फवदेशी बए नवरऩयु जिल्राभा कजम्तभा 15 ददन 
फसेको ऩफुि हनेु प्रभाण, 

 फवदेशी य फवदेशी तथा फवदेशी य नेऩारी नागरयक बए आ-आफ्नो भरुकुको 
कानून फभोजिभको सऺभता मोग्मता य सता ऩारन गनुा ऩने, 

 फवदेशी नागरयकरे आफ्नो देशको कानून फभोजिभ फववाह गना मोग्म य 
सऺभ बएको कुयाको घोषणा गनुा ऩने, 

 फवदेशीरे आफ्नो दतुावास वा सम्फजधधत तनकामफाट फववाह गना मोग्म 
यहेको बन्ने उल्रेख बएको ऩिुी हनेु प्रभाण ऩेस गनुा ऩने, 

 फवदेशी नागरयकरे आफ्नो देशको फववाह सम्फधधी कानूनको नेऩारीभा 
अनवुाद गयेको नोटयीद्धाया प्रभाजणत गनुा ऩने । 


