
फाराम नं.८ 

...............जिल्ला अदालतबाट िारी भएको 
लललामी सूचना 

फााँटवाला÷नं.  

लमलसल नं.  

वादी ...................जिल्ला.............................महा/उप–महा/नगरपाललका/गा.वव.स.वडानं. .......................गाउाँ  
टोल.........................बस्ने ..................................प्रततवादी .............................जिल्ला ....................महा/उप–महा/नगरपाललका 
/गा.वव.स.वडानं.गाउाँ /टोल.....................बस्ने .............................भएको ..........................मुद्दामा ......................अदालतको 
लमतत......................................फैसला बमोजिम बबगो रु ..................(अक्षरेपी रु......................) वादीलाई भराई ददनुपने भई 
प्रततवादीहरुको नाउाँमा मुलुकी ऐन दण्ड सिायको महलको ४२ नं. बमोजिम ३५ ददने म्याद सूचना ददाँदा पतन वादीको बबगो वापतको 
रकम दाखिला गनन नल्याएको हुाँदा वादीको ववगो वापत तपसील बमोजिमको सम्पवि लललाम गरी भराई ददनुपने भएकोले मुलुकी ऐन 
दण्ड सिायको महलको ४२ नं. तथा जिल्ला अदालत तनयमावली, २०५२ को तनयम ७५ बमोजिम ...............पटक लमतत............ गत े
लललामी हुने भएकोले बढावढ गरी लललाम सकार गनन चाहने सवनसाधारण सबैको तनलमि यो सूचना प्रकालित गररएको व्यहोरा सूचचत 
गररन्छ ।  

तपलसल 

१. डााँक लललाम लमतत ....................गत ेहुने भएकोले यस अदालतको तहसील िािामा ददनको ......... बिे देखि कायानलय समयसम्म 
डााँक लललाममा बोलकबल गनन सककनेछ । तोककएको ददन सावनितनक बबदा परे सो को भोललपल्ट डााँक लललाम हुनेछ ।  

२. जिल्ला अदालत तनयमावली, २०५२ को तनयम ७५(५) बमोजिम कायम भएको न्यूनतम पञ्चकृत ेमूल्यबाट डााँक बढाबढ गनुनपने छ । 

३. डाक लललाम बढाबढ हुाँदा सबैभन्दा बढी अंक बोलकबोल गनेलाई डााँक लललाम सकार गराइनेछ ।  

४. डााँक लललाम बढाबढको बित बोलकबोल गरेको अंकले १० प्रततित रकम सोही ददन दाखिला गनुनपनेछ । बााँकी रकम      लललाम 
भएको लमततबाट ७ ददनलभत्र दाखिला गनुनपने छ । ७ ददनलभत्र  रकम दाखिला नगरे डााँक लललाम भएको ददन दाखिला गरेको १० 
प्रततित रकम िफत गरी पुन : डााँक लललामीको सूचना प्रकालित   गररनेछ ।  

५. यस सम्बन्धमा थप बुझुनु पने भए तहसील िािामा सम्पकन  राखु्नहोला ।  

६. डाक लललाम हुने सम्पविको वववरण 

अचल सम्पविको वववरण : 

लस.नं. िेथावाला/िग्गाधनीको 
नाम 

िेथा 
रहेको 
स्थान 

लसट नं. कक.नंंं क्षेत्रफल/थान/संख्या हक 
दहस्सा र 
तफन  

डाक 
बोल्नुपने 
न्यूनतम 
मूल्य –
पञ्चकृत े
मूल्य 

कैकफयत 

         

  

चल सम्पविको वववरण  

लस.नं. सम्पविको धनीको 
नाम 

सम्पवि रहेको 
स्थान 

थान/संख्या डाक बोल्नुपने 
न्यूनतम मूल्य –
पञ्चकृत ेमूल्य 

कैकफयत  

 

      

      

इतत सम्बत ्२०    साल .......मदहना    गत ेरोि िुभम ्। 

 


