
फारम नं. २  

 

श्री.............................................................जिल्ला अदालतमा पेश गरेको 
फााँटवाला /नं.   

मममिल नं.  

दरखास्त 

ववषय ववगो भराई पाउाँ  । 

..................................................................................................................
 दरखास्तवाला/वादी/िाहेरवाला  

    ववरुद्व  

................................................................................................................................ववपक्षी/प्रततवादी  

      

मुद्दााः 
म÷हामी तनम्नमलखखत दरखास्त गरुु्/गदुर्ौं ।  

१. वादी म/हामी ......................................................िमेत प्रततवादी÷...........................................िमेत भएको 
................................मुद्दामा ..............................अदालतको ममतत ................................को अजततम फैिला 
बमोजिम म÷हामी वादीले प्रततवादीबाट तपिीलमा लेखखए बमोजिम ववगो रकम र िो को व्याि तथा कोटु फी िमेत 
भरी पाउने ठहरेकोले तपिीलमा लेखखएको  िेथा/िम्पवबबाट फैिलानुिार मेरो÷हाम्रो ववगो रकम भराई पाउन  मुलुकी 
ऐन, दण्ड ििायको महलको ४२ नं. को म्याद मभत्रै दरखास्त गन ुआएको रु्÷र्ौ ।  

२. बबगो भराउने काम िम्पतन नभएिम्म अड्डाबाट ददएको तारेखमा रही ववपक्षीको िम्पवब तायदात तथा िायिात 
िमेत गराई ददनेरु् । तारेख गुिारे ऐन बमोजिम भएमा मेरो मतिुरी र् ।  

तपिील 

भरी पाउने ठहरेको बबगोको वववरण  

िावा रु.  

व्याि : रु. 
कोटु फी :रु.  

अतय रकम : रु. 
बबगो भराउने िेथाको वववरण तथा िो को हालको प्रचमलत मूल्य  

क) अचल िम्पवब :  

 घरिग्गा रहेको ठाउाँ  र चार ककल्ला : 

 दताु शे्रस्ता अनुिार घर िग्गाको कक.नं. र क्षेत्रफल : 

 घरको बनोट, कवल, तला कोठा र िम्भव भए वग ुकफट : 

 दताुवाला व्यजततको नाम : 

 प्रततवादीको भाग दहस्िा : 

 दताु रहेको कायाुलय  

 आवाि, औद्योगगक वा व्यापाररक मध्ये कुन क्षेत्र पने हो ?  

 कच्ची पतकी िडकिाँग िोडडएको वा बाटो भए, नभएको :  

 घरिग्गामा भएका लागपातको वववरण :  

 खरीद बबक्री हुनितने तयूनतम मूल्य :  



 घर िग्गा भोग वा कब्िा गने व्यजततको नाम, थर, ठेगाना :  

 बबगो भराउन आवश्यक पने िग्गा वा घरको तफु खुलेको क्षते्रफल वा खण्ड :  

ख) चल िम्पवब :  

 चल िम्पवब रहेको ठाउाँ , भोग वा कब्िा गने व्यजततको नाम, थर र ठेगाना : 

 त्यस्तो िम्पवबको अवस्था, प्रकृतत र बनोट :  

 प्रत्येकको िाइि र िंख्या : 

 त्यस्तो िम्पवब स्वाममत्वमा रहेको व्यजततको नाम, थर, ठेगाना र भाग दहस्िा :  

 खररद बबक्री हुनितने प्रत्येकको तयूनतम बिार मुल्य :  

 बैंक वा बबबीय िंस्थामा िम्पवब रहेको भए िोको नाम, ठेगानााः  

 खातावालाको नाम तथा खाता नं. 
ग) िंलग्न कागिातहरु तनम्न र्न ्।  

 ..............जिल्ला अदालतको ममतत .......................को फैिलाको प्रमाखणत प्रततमलवप 

 पुनरावेदन अदालत.....................ममतत..................को फैिलाको प्रमाखणत प्रततमलवप  

 िवोच्च अदालतको ममतत.......................को फैिलाको प्रमाखणत प्रततमलवप 

 िुरु मुद्दामा िग्गा रोतका राखेको भए रोतका पत्रको प्रमाखणत प्रततमलवप ।   

घ) अजततम फैिला गने अदालत र ममतत  

ङ) प्रततवादीलाई पुनरावेदनको म्याद÷िनाउ म्याद तामेल भएको वा िानकारी पाएको ममतत  

च) मुद्दा अजततम भएको देखखने व्यहोरा   

र्) यिमा लेखखएको व्यहोरा दठक िााँचो र्, झुठ्ठा फरक ठहरे कानून बमोजिम िहुाँला बुझाउाँला ।  

 

दरखास्तवाला  

दस्तखत : 

नाम थर : 

ईतत िम्वत ्२०      िाल ...मदहना .....गत े.रोि शुभम.्....................................................................... ।  

 


