
फाराम नं. १०  

..................जिल्ला अदालत 

डााँक लललाम मुचुल्का 
ललखितम ् हामी तपसीलका माननसहरु आगे...................................जिल्ला .....................महा/उप–महा/नपा/गाविस िडा नं. 
......................बस्ने िादी ...................... र ..............................जिल्ला ........... महा/नपा/गाविस िडा न................बस्ने प्रनतिादी 
...................................................................भएको ......................................... मुद्दामा 
....................................................अदालतको लमनत .............को फैसलानुसार िादीले भराईपाउने ठहरेको सााँिा व्याि कोर्ट फी र 
नपुग कोर्ट फी समेतको िम्मा विगो रु ....................................................(अक्षरेपी रु............० प्रनतिादीले दाखिल नगरेकाले 
दरिास्तमा देिाएको सम्पविको तायदात गराई सोको पञ्चकृत ेमूल्यांकन समेत भइसकेकाले उक्त घर िग्गा डााँक लललाम बढाबढ 
गराई िादीको विगो असूल उपर गराउनुपने भएकोले तपसीलमा उल्लेखित सम्पवि आि डााँक लललाम बढाबढ गराइन्छ । डााँक लललाम 
बढाबढ गरी ललन इच्छुक महानुभािहरुले आि यस अदालतमा उपजस्ित भई डााँक लललाम बढाबढमा सहभागी हुुुनुहोला, िसले 
सबैभन्दा बढी अंकमा डााँक लललाम बोल्छ उसैका नाउाँमा तीन पर्कसम्म पुकार गराई डााँक लललाम सकार गराइन्छ, सोभन्दा पनछ 
आउने व्यजक्तले डााँक बोल्न पाउाँ दैन भनी सुनाउाँ दा सुनी पायौ । सो सम्बन्धमा डााँक लललाम सकार गने नगने बारे भएको हाम्रो सत्य 
व्यहोरा लेिी ....................अदालतमा चढायौं ।  

तपसील 

डाक लललाम हुने श्रीसम्पविको वििरण :  

लस.नं. िग्गा 
दताटिालाको 
नाम, िर 
ितन 

जिल्ला महा/उपमहा/नगरपाललका/गाविस िडा नं. लसर् नं. कक.नं. क्षेत्रफल कायम 
भएको 
न्यूनतम 
मूल्य 

         

         

आिको डाक लललाममा चढाइएको उजल्लखित सम्पवि रु .......................................मा सकार गनट तयार छु भनी डाक बोल्ने 
श्री.............................................................१ 

.........................................................................................................................................................२ 

(आिश्यक अनुसार िनत िनाले िनत पर्क डाक बोल्छन ्सोही अनुसारको वििरण भरी डााँक बोल्ने व्यजक्तको दस्तित गराउने)  

लललाममा चढाएको उजल्लखित सम्पवि रु ..............मा सकार गने भनी श्री ................ले गरेको डााँक बोल भन्दा बढीमा हामी सकार 
गनट मन्िुर छैनौ । ननिको नाममा डााँक लललाम सकार गरे गराएमा हाम्रो सहमती छ भनी सहह गने देहायका माननसहरु  

१. जिल्ला...........महा/उपमहा/नपा/.गा.वि.स.......................िडा नं. .............बस्ने श्री................................. 
२. जिल्ला...........महा/उपमहा/नपा/.गा.वि.स.......................िडा नं. .............बस्ने श्री................................. 
३. जिल्ला...........महा/उपमहा/नपा/.गा.वि.स.......................िडा नं. .............बस्ने श्री................................. 
उल्लेखित डााँक लललाम हाम्रो रोहबरमा भएको हो भनी सही गने  

१) स्िानीय ननकायका प्रनतननधध 

२० को.ले.नन.का. को प्रनतननधध  

डााँक पुकार गने कमटचारी   

काम सम्पन्न गने कमटचारी  

नाम : 

पद :  

सहह :   

 इनत सम्बत ्२०       साल ...    ....महहना     गत ेरोि शुभम ्। 

 

 


