
        नक्कलको लागि गनवेदन 

न्यायिक सयियि  

.......... गाउँपायिका/नगरपायिकािा पेश गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषिः  नक्कि पाउँ भने्न बारे । 

................... बसे्न ........................................................................... यनवेदक/वादी/प्रयिवादी 

यवरुद्ध 

............... बसे्न ................................................................................ यवपक्षी/वादी/प्रयिवादी 

िुद्दाः  .................................. 

...................................... । 

ि यनवेदक यनवेदन दसु्तर वापि रु. १०।– साथै रःाखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गददछुः  

(१) उपरोक्त यवपक्षीसँगको उले्लखखि िुद्दािा अध्यिनको िायग देहािका कागजािहरु आवश्यक परेको हँदा 

प्रिायिि प्रयियिपी पाउँ भनी िो यनवेदन साथ उपखथथि भएको छु । अि  नक्किको प्रिायिि प्रयियिपी पाउँ ।  

देहाि  

क)................................................................................. 

ख)................................................................................. 

ग)................................................................................. 

घ) ............................................................................ 

२) िेखखएको व्यहोरा यिक साँचो छ, झुट्टा िहरे कानून बिोयजि सहँिा बुझाउँिा ।  

यनवेदक 

यनज .......................... 

 इयि सम्वि् ......... साि .... ियहना .... गिे रोज् ... शुभि् ................ 

सम्पगि रोक्काको अदेश 

.............................................. न्यायिक सयियि 

संिोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 



आदेश 

संवि  .................सािको यनवेदन नं........  

यवषि  सम्पयि हस्तान्तरि रोक्का 
.............. यजल्ला  ............. .गाउँपायिक /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं ............... ......... .

वसे्न .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियिवषद  ..................

को .........................................................यनवेदक )प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

......यजल्ला...........गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं....यवपक्षी )दोश्रो 

पक्ष)..........वसे्न....वषद.....को िसिा यनवेदकको िाग बिोयजि......यजल्ला........ 

......गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं.... के्ष.फ.........यक.नं........ जग्गािा 

बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................वगदयफटको चार िले्ल घर र यिग िगापाि सिेि यवपक्षी....सम्पयि 

यनज यवपक्षीबाट अन्य अंयशिारहरुको िन्जुरी यवना हक हस्तान्तरि हन सके्न आशंका गरी यनवेदकिे यदएको 

यनवेदन उपर प्रारखिक रुपिा जाँचवुझ गदाद व्यहोरा िनायसव देखखएको हँदा हाििाई प्रत्यक्षी को नाििा रहेको 

उखल्लखखि घरजग्गाको हक हस्तान्तरि गनद यसफाररस नयदन वडािाई र अको आदेश नभएसम्मका िायग उक्त 

घरजग्गाको हक हस्तान्तरि नगनुद/गनद नयदनु भनी िािपोि कािादििको नाििा सिेि थथानीि सरकार संचािन ऐन 

२०७४ को दफा ४९ )६) बिोयजि िो रोक्काको आदेश जारी गररयदएका छ  ं । िो आदेश यियसि सािेि राखी 

सम्वखिि कािादििहरुिा पिाईयदनु । िो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी यियसि सािेि राख्नु र 

यनििानुसार पेश गनुद । 

ईयि संवि................साि.............िायहना...........गिे‘..........रोज शुभि् । 

  



चिन चिाउने यनवेदन 

.........गाउँपायिका ÷नगरपायिकािा पेश गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषि  चिन चिाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वसे्न.....................यनवेदक ÷वादी÷प्रयिवादी 

यवरुद्ध 

.......वसे्न..................यवपक्षी ÷वादी÷प्रयिवादी 

िुद्धा 

ि यनवेदक यनवेदन वापि रु १०।– दसु्तर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गददछु । 

१  .उपरोक्त यवपक्षीसंगको उले्लख यःि िुद्धा िस गाउँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियिबाट 

यियि ........िा यनिदि भई उक्त घर जग्गा )वा जुन सम्पयि भोग गनद पाउने गरी यनिदि भएको छ सो 

सम्पयि वा वसु्त उले्लख गने )ने िहर भएकोिा श्रीिेरो हक भोग र स्वायित्वको ह ......यजल्ला 

अदािििा यवपक्षीिे पःुनराविोकन गरेकोिा सम्मानीि अदाििबाट सिेि यियि  ..............िा यनिदि 

हँदा न्यायिक सयियिकै यनिदििाई सदर गरी िेरै हक भोग कािि गरेको हँदा सो िेरो हक भोगको 

उक्त सम्पयि चिन चिाई पाउन िो यनवेदन  कािि भएको सम्पयि रहेको हँदा यशघ्रायियशघ्र ििाई

पेश गरेको छु । 

२  .िसै यनवेदन साथ देहािका कागजािहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्यायिक सयियििे यियि............िा गरेको यनिदिको छाँिाँकपी  

 ख  .श्री...........यजल्ला अदािििे गरेको यियि.............को सदर फैसिाको छाँिाँकपी  

 ग  .िस यववाद सम्वद्ध यियसि िसै कािादिििा रहेको छ ।  

 घ  .िेखखएको व्यहोरा यिक साँचो छ , झुिा िहरे कानून बिोयजि सहँिा बुझाउँिा । 

यनवेदक 

यनज............... 

ईयि संवि ..................साि...................ियहना.............गिे........रोज शुभि् ।  

 

 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धिि) 

............गा उँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको यनवेदन पत्र 

 

यवषि  भररभराई पाउँ भने्न वारे । 



......वसे्न................................यनवेदक ÷वादी÷प्रयिवादी 

यवरुद्ध 

.......वसे्न.............यवपक्षी ÷वादी÷प्रयिवादी 

िुद्धा 

ि यनवेदक यनवेदन वापि रु १०।– दसु्तर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गददछु । 

१  .उपरोक्त यवप क्षी संगको उले्लखखि िुद्धा िस गाउँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियिको 

यियि ..............को यनिदि बिोयजि िैिे िस कािादिििा राखेको दसु्तर ÷रकि यियि ..............को 

श्री...................यजल्ला अदाििको फैसिा बिोयजि िैिे भरी भराई पाउने िहर भएको हँदा उक्त 

रकि भरी भराई पाउन िो यनवेदन पेश गरेको छु । 

२  .िैिे िस कािादिििा जम्मा गरेको दसु्तर ÷रकिको भरपाई÷रयसद÷भ चरको सक्किै प्रयि र सम्मानीि 

श्री .......................यजल्ला अदाििको अखन्ति फैसिाको छािाकपी िसै साथ संिग्न छ ।  

३  .िसिा िेखखएको व्यहोरा यिक हो , झुिा िहरे सहँिा बुझाउिा । 

यनवेदक 

यनज.............. 

ईयि संवि ..................साि...................ियहना.............गिे........रोज शुभि् ।  

अनुसूची-१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँि सम्बन्धिि) 

उजुरीको ढाँचा 

न्यायिक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यनवेदन-पत्र 

 



.............. यजल्ला ............. .

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं .

 ............... .........वसे्न 

छोरा/छोरी/श्रीियि 

वषद  ..................को .................................. ........................... .............यनवेदक 

)प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला ............. .

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं .

 ............... .........वसे्न वषद  ..................को 

यवषि  सम्वि यवचे्छद 

ि यनम्न वँुदाहरुिा िेखखए विोयजि यनवेदन गददछु : 

१. ि यनवेदक र िस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवि २०६९ साििा 

सािायजक परम्परा अनुसार यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चाि २ 

वषदसम्म अथादि २०७१ सािसम्म हािीयवच सुिधुर दाम्पत्य जीवन रहेको 

यथिो । हािीबाट २०७१ साि जेििा १ छोराको सिेि जािजन्म भएको छ । 

एक आपसिा िोगे्न स्वास्नीयवचको सहियि र सहकािदिा छोरा जने्मपछी 

क्रिश  सिस्या देखखँदै जान थाल्यो । २०७१ सािको यिहारिा िाइि 

गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरँे  

। २ पटकसम्म यिन गएँ । िर यनजिे यििीसँग िेरो जीवन चल्न सकै्दन, ि 



घर जान सखक्तन, यििी जे गनुदपछद  गर भयन िाडो जवाफ यदन थायिन । के 

कारििे िस्तो हन गिो भयन सोध्दा अव यिम्रो र िेरो सम्वि छैन 

आफुखुसी गर र  ििाई सम्पकद  नगर,गरेिा राम्रो हँदैन भयन धाक धम्की र 

त्रास िसेि यदइन । िािो सििसम्म िन फकेिा र घर आउयिन भयन पखी 

वसे ँिर आईनन । कररव ३ वषदपछी अथादि २०७४ साि भाद्र ियहनािा पुन  

यिन गएँ िर यवपक्षी िसँग वोलै्द नवोिी घरयभत्र यछररन र सािा जेिान 

पिाईशारीररक आक्रिि गने सम्मको कािद गरी ििाई िथानाि गायि 

गि च गरे । िुखिििे ज्यान जोगाई यनराश भएर घर फयकद एँ र अव दोस्रो 

पक्षश्रीििी िसँग पुन  फयकद  आउने र दाम्पत्य जीवन सुिधुर हने सिावना 

नभएकोिे पाररवाररक यववाद यनरुपिका िायग िो यनवेदन यदन आएको छु 

।  

२. िस सयियिबाट दोस्रो पक्ष यझकाई जे जो वुझ्नुपछद  वुझी यववाद 

यनरुपि गराईपाउँ ।  

३. िस 

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिकाबाट 

जारी भएको थथानीि न्यायिक कािदयवयधको दफा ....विोयजि यनवेदन दसु्तर 

रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनािाई म्याद सूचना दसु्तर रु ........., पाना २ को 

यनवेदनको प्रयियिपी दसु्तर रु  .............सिेि गरी जम्मा रु ......िसै 

यनवेदनसाथ दाखखि गरेको छु ।  

४. िो यनवेदन थथानीि सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ )

अनुसार िसै सयियिको अयधकारके्षत्रयभत्र पददछ ।  

५. िो यनवेदन हदम्यादयभतै्र छ र ि यनवेदकिाई िस यवषििा यनवेदन 

यदने हकदैिा प्राप्त छ ।  



६. िस यवषििा अन्यत्र कही ँकिै कुनै यनकाििा कुनै प्रकारको यनवेदन 

यदएको छैन ।  

७. िसिा दोस्रो पक्षको िाइिी िफद का र िेरो घर िफद का पररवारका 

सदस्यहरु यझकाई थप व्यहोरा वुझ्न सयकनेछ ।  

८. िसिा िेखखएका व्यहोरा यिक साँचो सत्य हन्, झुिा िहरे कानून 

विोयजि संजाि भोग्न ििार छु ।  

 

यनवेदक 

नाि   ............................. 

इयि संवि् ............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।  



अनुसूची-२ 

(दफा ९ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धिि) 

उजुरी दिाद गरेको यनस्साको ढाँचा 

श्री .................... 

........................ । 

 

यवषि:  उजुरी दिादको यनस्सापत्र सम्बििा । 

 

.................... बसे्न िपाइ  ........................िे  ....................बसे्न  .......................यवरुद्धिा 

 .......................................एकोिा आजको यियििा दिाद गरी दिाद नंभनी उजुरी दिाद गनद ल्या ................ .

कािि भएकोिे िो यनस्सा जारी गररयदएको छ ।  

 

अयधकृि किदचारी 

दस्तखि:   ........  

यियि:   ...........  

  



अनुसूची-३ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँि सम्बन्धिि) 

िाररख भपाार्ा 

न्यायिक सयियि  

.......... गाउँपायिका/नगरपायिकािा खडा गररएको िारेख भरपाई 

 

वादी           प्रयिवादी 

.................             ...................  

िुद्दा  .................... 

यियि ........... िा ......................................... काि भएकोिे सोही यदन ........... बजे िस न्यायिक 

सयियि/कािादिििा उपखथथि हनेछु भनी सही गने ...... 

 

वादी ................         प्रयिवादी ................ 

 

इयि संवि् ............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।  

 

  



अनुसूची-४ 

(दफा ९ को उपदफा (३) सँि सम्बन्धिि) 

िाररख पचाा 

न्यायिक सयियि 

.......... गाउँपायिका/नगरपायिका 

बाट जारी भएको िारेखको पचाद 

 

वादी        प्रयिवादी 

...............       ................. 

िुद्दा  ...................... 

 

यियि ............... िा .................... काि गनद ........ बजे हायजर हन आउनुहोिा ।  

 

फाँटवािाको दस्तखि  

यियि ................. 

 

  



अनुसूची-५ 

(दफा १५ को उपदफा (३) सँि सम्बन्धिि) 

प्रगिवादको ढाँचा 

यिखखि जवाफको निूना 

न्यायिक सयियि सिक्ष पेश गरेको 

यिखखि जवाफ 

प्रथि पक्ष 

................................यजल्ला  ......................गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका 

वडा नं  ...........................वसे्न   ..................को ....................... (नािा सम्बि उले्लख गने ) वषद  .............

दोस्रो पक्ष 

.............. यजल्ला  ............. .गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं .

 ...............वसे्न ...................................................................को छोरा वषद  .........को 

यवषि सम्वि यवचे्छद । 

ि यनम्न वँुदाहरुिा िेखखए विोयजि यनवेदन गददछु : 

१. ि यिखखि जवाफ प्रसु्तिकिाद र यवपक्षी यनवेदकयवच संवि २०६९ साििा सािायजक परम्परा 

अनुसार यववाह भएको व्यहोरा यिक हो । हािीबाट २०७१ साि जेििा १ छोराको सिेि जािजन्म भएको 

यिक हो । २०७१ सािको यिहारिा िाइि गएपछी ि घर नफकेको, पटक पटक घर आउन फोनबाट 

अनुरोध गरेको, २ पटकसम्म यिन आएको िर ि घर नगएको,िैिे यवपक्षी यनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चल्न 

नसके्न भनेको र िेरा दाईभाईिे शारीररक आक्रिि गने सम्मको कािद गरेकोभयन कपोिकखिि झुिा र 

हँदै नभएका यनराधार व्यहोरा उले्लख गरी यववाद गरेको कुरा उले्लख गनद चाहान्छु ।  

२. वेदक सिेि यििी गायि गि चििाई यवपक्षी यन , डर, धाक, धम्की देखाई हािपाि गरी घरबाट 

यनकािा गरेपछी ि िाइिीिा आई वसेकी हँ । यववाह भएको केही वषदपछी यवना कारि ििाथी यवयभन्न 

यकयसिका आरोप िगाई अपिान गने, गािी गि च गने िगाििका कािहरु हँदैगए । पररवारका अन्य 

सदस्यहरुिे ि िाथी घृिा गने, वोिचाि नगने जस्ता कािद गरेपयन यवपक्षीबाट केही सिि ििाई नै सिथदन 

र सहिोग गदै आएका यथए िर पछी यवपक्षी यनवेदक सिेि उयनहरुसँगै यििे र ििाई जवरजस्त गरबाट 



यनकाल्ने कािदिा सहभागी भए  । के कुन कारििे वा िेरो के गल्तीिे िसो गरेका हन भयन वुझ्दा वेिावेिा 

दाइजो नल्याएको भयन िाइिी पक्षसिेिको  आिोचना गने गरेका यथए । सािद उयनहरुिाई दाइजोकै 

िोभका कारि ििाई घरबाट यनकािीयदएका हनुपददछ । िैिे कुनै गल्ती नगरेको र यवपक्षी िोगे्नसँग पूवदवि 

िािा, सद्भाव र सम्मान िथावि रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वि िथावि कािि गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त यनकािेपछी ४ ियहनाको नावािक छोरा काखी च्यापेर िाइिी आएको झणै्ड ३ 

वषदसम्म वेखवर, सम्पकद यवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वि यवचे्छदको िाग गरी यनवेदन यदनु आफँैिा 

आश्चिदजनक िागेको छ, सत्य िथ्य वुयझ कानून विोयजि गररपाउँ ।  

४. .........................बाट जारी भएको थथानीि न्यायिक कािदयवधीको दफा ....विोयजि यिखखि जवाफ 

वापि दसु्तर रु ......िसै यनवेदनसाथ दाखखि गरेको छु ।  

५. िो यिखखि जवाफ म्यादयभतै्र यिई ि आफैं  उपखथथि भएको छु ।  

६. िस यवषििा अन्यत्र कही ँकिै कुनै यनकाििा कुनै प्रकारको यनवेदन यदएको छैन ।  

७. िसिा िेखखएका व्यहोरा यिक साँचो सत्य हन्, झुिा िहरे कानून विोयजि संजाि भोग्न ििार छु ।  

यनवेदक 

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

इयि संवि  .................साि ............ .........ियहना  .............. गिे ....................रोज शुभि् ।  

 

 

  



अनुसूची-६ 

(दफा २० को उपदफा (६) सँि सम्बन्धिि) 

  न्यायिक सयियिबाट जारी भएको 

म्याद सूचना 

.............................................................वसे्न .....................................................को नाउँिा  ........................................

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका कािाांििबाट जारी भएको १५ )पन्ध्र )यदने सूचना  

 

...............................................वसे्न ....................................................................िे िपाईंको यवरुद्ध 

...................................यववाद परेको भयन यनवेदन दिाद गरेको हँदा सो को प्रयियिपी िसै साथ पिाईएको छ । अि  

५१िपाईिे िो म्याद वुझेको वा ररि पूवदक िािेि भएको यियििे ) पन्ध्र  )यदन यभत्रिा आफ्नो भनाइ सयहि आफैं  वा 

कानून विोयजिको वारेश िाफद ि िस कािादिििा हायजर हन आउनुहोिा । अन्यथा कानून विोयजि हने व्यहोरा 

जानकारी गराईन्छ ।  

 

इयि सम्बि ...................साि.......................ियहना......................गिे रोज.............शुभि् .........।  

  



अनुसूची-७ 

(दफा ४२ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धिि) 

गनर्ायको ढाँचा  

....................................... न्यायिक सयियि 

संिोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

यनिदि 

संवि ............... सािको यनवेदन नं........ 

यवषिः  विेसीबाट पानी झारेको । 

 

................. यजल्ला ................ गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका वडा 

नं............ ...............................वसे्न ..................................................................................प्रथि पक्ष 

यवरुद्ध 

................. यजल्ला ................ गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका वडा 

नं............ ...............................वसे्न ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

थथानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७)१)ञ विोयजि यनवेदन दिाद भई सोही ऐनको दफा ४६ 

विोयजि गिन भएको न्यायिक सयियि सिक्ष प्रसु्ति हन आएको िुद्दाको संयक्षप्त िथ्य र यनिदि िस प्रकार 

छ   

(१) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगरपायिका वडा नं. ....................... नक्सा यसट नं.... 

यक.नं........के्ष.फ...........को घरजग्गािा पयश्चि िफद का यक.नं..........का संयधिार यवपक्षी ...................िे घर 

वनाउँदा आफ्नो घरजग्गािा यसिानासम्म आई जोयड वनाएको िर छि िथा विेसीको पानी आफ्नो घर 

कम्पाउण्डयभत्र झानेगरी वनाएको हँदा सो विेसी वन्द गराइपाउँ भने्न यनवेदकको यनवेदन व्यहोरा ।  

(२) .............. गाउँ/नगर/िहानगर पायिकाबाट प्रचयिि भवन यनिादि सम्विी िापदण्ड विोयजि 

इजाजि प्राप्त गरी भवनको नक्सा सिेि स्वीकृि गराई सो नक्सा विोयजि भवन यनिादि गरेको हँ । यवपक्षी 



यनवेदकिे भने विोयजि आफ्नो घरको छि िथा विेसीको पानी यनजको घर कम्पाउण्डयभत्र झाने नगरेको 

आफ्नै घरजग्गािा झाने गरेको हँदा झुिा यनवेदन खारेज गररपाउँ भने्न प्रत्यथीको यिखखि जवाफ ।  

(३) .............. गाउँ/नगर/उपिहानगर/िहानगर पायिकाबाट थथिगि यनररक्षि िथा सवेंक्षि गनद गएका 

प्रायवयधक टोयििे थथिगि यनररक्षि गरी यियि.........िा पेश गरेको से्कच सयहिको प्रयिवेदनबाट प्रत्यथीको 

घरिफद बाट छि िथा विेसीको पानी खस्दा यनवेदकको घर कम्पाउण्डयभत्र पने गरेको देखखन्छ भने्न व्यहोरा 

उले्लखखि भएको  ।  

(४) यववादका दुवै पक्षिाई िेियििाप गराउने प्रिोजनका िायग.......................... 

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगर/िहानगरपायिक वडा नं........,................. िा रहेको िेियििाप 

केन्द्रिा पिाउँदा िेियििाप हन नसकी फयकद  आएको ।  

यनिदि 

दुवै पक्षिाई सुनुवाईको िायग आज पेशी िोयकएकोिा यववादका सम्वखिि पक्षहरु स्वििं िथा यनजहरुबाट 

यनिुक्त गरेका कानून व्यवसािीहरु सिेिको भनाई सुनी पुन  यििापत्र गनुदहोस भयन सम्झाउँदा वुझाउँदा 

पयन यििापत्र गनद िञ्जुर नगनुद भएकोिे फाइििा संिग्न प्रिाि कागजहरुको सिेि िूल्याङ्कन गरी 

थथानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४९)२) विोयजियनिदि यदनुपने हन आई यनिदििफद  यवचार 

गदाद यनवेदकको यक. नं....को पयश्चििफद  प्रत्यथीको यक.नं....को घरजग्गा जोयडएर रहेकोिा यववाद देखखएन । 

यनवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छि िथा विेसीको पानी झारेको हो होइन 

भयन थथिगि रुपिै जाँचवुझ गरी प्रायवयधक प्रयिवेदन पेश गनद कािादििबाट खयट गएका प्रायवयधक 

किदचारीिे यियि.............िा पेश गरेको से्कच सयहिको प्रायवयधक प्रयिवेदन सिेिबाट यनवेदकको िाग दावी 

विोयजि आफ्नो घर कम्पाउण्डयभत्र प्रत्यथीको छि िथा विेसीबाट पानी झने गरेको भने्न पुयि हने देखखन्छ 

। प्रत्यथीिे िस कािादििबाट पाररि गरेको नक्सािा सिेि छि िथा विेसीको पानी आफ्नै घरजग्गािा झाने 

भयन देखाईएको र यनवेदकको घर कम्पाउण्डयभत्र पानी झानद पाउनुपछद  भयन प्रत्यथीिे दावी यवरोध गनद 

सिेि नसकेको र प्रचयिि कानून र प्रचिनबाट सिेि अकादको घर कम्पाउण्डयभत्र आफ्नो छि िथा 

विेसीको पानी झानद पाउने नदेखखएको हँदा यनवेदकको िाग विोयजि प्रत्यथीिे आफ्नो छि िथा 

विेसीबाट आफ्नै घर जग्गािा पानी झाने प्रवि गनुदपने देखखन्छ । यनवेदकको घर कम्पाउण्डिा पानी झानद 

नपाउने िहछद   । सो िहनादिे िपयशि बिोयजि गनुद ।  

िपगशल 

१. सरोकारवािािे नक्कि िाग गनद आएिा यनििानुसार दसु्तर यिई नक्कि यदनु ।  

२. िो यनिदििा यचि नवुझे ३५ यदनयभत्र ..............यजल्ला अदािििा पुनरावेदन गनद जानु भयन 

 प्रत्यथीिाई सुनाईयदनु ।  

३. म्यादयभत्र पुनरावेदन नपरेिा कानून विोयजि यनिदि कािादन्विन गनुद/गराउनु ।  



इयि संवि् ............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।  

 

  



अनुसूची-८ 

(दफा ४८ को सँि सम्बन्धिि) 

अन्तररम संरक्षर्ात्मक आदेशको नमूना 
 

........................................................... न्यायिक सयियि 

संिोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

आदेश 

संवि ............................ सािको यनवेदन नं........ 

गवषयः  गपगििलाई उपचार िराउने सम्विमा । 

................. यजल्ला ................ गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका वडा नं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................प्रथि पक्ष 

गवरुद्ध 

................. यजल्ला ................ गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका वडा नं............ 

...............................वसे्न ..................................................................................दोस्रो पक्ष 

िसिा यनवेदकको िाग विोयजि ..........................यजल्ला वडा नं................................ वसे्न ...............को नायि 

..........................को छोरा/छोरी वषद ................ को ................िे आफुिाई असाध्य रोग िायग यनियिि रुपिा हप्ताको २ 

पटक िृग िा डाििोयसस गनद यचयकत्सकिे यशफाररस गरेकोिा एकाघरका छोरा वषद .................. को 

...........................िे यनियिि रुपिा डाििोयसस गनद अटेर गरेको, घरर घरर रुपैिँा नभएको वहाना गने गरेको, कयहिे 

कयहिे कािादििको कािको व्यस्तिािे फुसदद नयििेको आयद कारि जनाई आफुिे यनियिि प्राप्त गनुदपने स्वाथ्य 

सेवा प्राप्त गनद नसकेको हँदा आफ्नो जीवन झनझन खिरािुक्त वनै्द गएको भयन अस्पिािको यचयकत्सकको पुजाद र 

यशफाररस सयहि पेश हन आएको यनवेदन उपर प्रारखिक रुपिा जाँचवुझ गदाद व्यहोरा िनायसव देखखएको हँदा 

हाििाई यनवेदकको िायग यचयकत्सकिे यशफाररस गरे विोयजि हरेक हप्ता २ पटक डाििोयसस गनुद गराउनु िथा 

यनजको स्वाथ्य िाभका िायग आवश्यक अन्य प्रवि सिेि यििाउनु भयन थथानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को 

दफा ४९)८) विोयजि यवपक्षी ........................को नाििा िो अन्तररि संरक्षिात्मक आदेश जारी गररयदएका छ  ं। िो 

आदेश यियसि सािेि राखी यवपक्षीिाई िेखी  पिाईयदनु । िो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी 

यियसि सािेि राख्नु र यनििानुसार पेश गनुद ।  

 

ईयि संवि ................... साि ..........ियहना....गिे रोज..शुभि् । 

 



अनुसूची-९ 

(दफा ५३ को उपदफा (२) सँि सम्बन्धिि) 

गमलापत्रको लागि गनवेदनको ढाँचा 

....................गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका न्यायिक सयियिसिक्ष पेश गरेको 

यििापत्रको संिुक्त यनवेदनपत्र 

.............. यजल्ला  ............. .गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं ......... .

 ...............वसे्न .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियि  

वषद  ..................को ...............................................................................यनवेदक )प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला  ............. .गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं ......... .

 ...............वसे्न वषद  ..................को ............................................यिखखि जवाफकिाःृ )दोस्रो पक्ष)  

यवषिः  सम्वि यवचे्छद । 

हािी यनवेदक  यनम्न यिखखि यनवेदन गददछ ः   

१. हािीयवच संवि २०६९ साििा सािायजक परम्परा अनुसार यववाह गररएकोिा कररव  २ वषदसम्म  सुिधुर 

दाम्पत्य जीवन रहेको यथिो । हािीबाट २०७१ साि जेििा १ छोराको सिेि जािजन्म भएको,   सोयह वषद २०७१ 

सािको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, यिन गएको िर 

उलै्ट कुटयपट गरी पिाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको यनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी जवरजस्त घरबाट यनकािा गरेको हो 

। आफु खुशीिे िाइि गई वसेको होइन अझपयन िोगे्नप्रयि आफ्नो िथावि िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे िोगे्न 

स्वास्नीको सम्वि िथावि कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको यिखखि जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आि ,ं केहीवषद िोगे्न स्वास्नी छुयटएर वस्य ,ं हािीबाट एक सन्तानको जािजन्म 

सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरािसी यवषििे िनिुटाव भई िोगे्न स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा  .....................

अन्तगदिको  ............................िेियििाप केन्द्रिा िेियििापकिाद .................को पहििा ए क आपसिा छिफि गरी 

यििी आएको व्यहोरा िो छ की यवगििा जे जस्ता यवषििा असिझदारी िथा वेिेि भएको भएिापनी हािीयवच एक 

अकादप्रयि यवश्वास, सदभाव र पे्रि काििै रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वि यवचे्छद गरी पाउँ भने्न यनवेदन दावी छोयड 

पुन  सुिधुर सम्विका साथ दाम्पत्य जीवनिाई व्यवखथथि ढंगिे अगायड वढाउने छ  ं। यनवेदकको घरिा ित्काि 

िोगे्न स्वास्नी यियि वसे्न वािावरि नहने भएकोिे छुटै्ट िाउिा डेरा यिई वस्न हािी दुवै पक्ष सहिि भएकािे थथानीि 



सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ )२ )विोयजि िो यििापत्रको संिुक्त यनवेदन पेश गरेका  छ  ं, िेखखए 

विोयजि यििापत्र गरी पाउँ ।  

४. ..................गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिकःा थथानीि न्यायिक कािदयवधी 

विोयजि िो यििापत्रको संिुक्त यनवेदन दसु्तर बापि रु ...........िसैसाथ संिग्न छ ।  

५. िसिा िेखखएका व्यहोरा यिक साँचो  हन्, झुिा िहरे कानून विोयजि सहँिा वुझाउँिा ।  

यनवेदकहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इयि संवि् ............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् ।  

 

  



अनुसूची-१० 

(दफा ५३ को उपदफा (५) सँि सम्बन्धिि) 

गमलापत्रको ढाँचा 

  

....................गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायि

का न्यायिक सयियिसिक्ष पेश गरेको यििापत्रको संिुक्त यनवेदनपत्र 

.............. यजल्ला ............. .

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं .

 ............... .........वसे्न 

छोरा/छोरी/श्रीियि  

वषद  ..................को ...............................................................................यनवेदक 

)प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

.............. यजल्ला ............. .

गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडःा 

नं 

यिखखि जवाफकिाद........................को .......................वसे्न वषद........................ 

)दोस्रो पक्ष) 

यवषिः  सम्वि यवचे्छद । 

हािी यनवेदक  यनम्न यिखखि यनवेदन गददछ  ं: 



१. हािीयवच संवि २०६९ साििा सािायजक परम्परा अनुसार यववाह 

गररएकोिा कररव  २ वषदसम्म  सुिधुर दाम्पत्य जीवन रहेको यथिो । 

हािीबाट २०७१ साि जेििा १ छोराको सिेि जािजन्म भएको,   सोयह वषद 

२०७१ सािको यिहारिा िाइि गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर 

आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, यिन गएको िर उलै्ट कुटयपट गरी 

पिाएको भयन यनवेदकको यनवेदन परेको ।  

२. आफुिाई दाइजो नल्याएको यनउँबाट घरिा हेिा गरेको, अपिान गरी 

जवरजस्त घरबाट यनकािा गरेको हो । आफु खुशीिे िाइि गई वसेको 

होइन अझपयन िोगे्नप्रयि आफ्नो िथावि िािा, सद्भाव र सम्मान रहेकोिे 

िोगे्न स्वास्नीको सम्वि िथावि कािि गराईपाउँ भने्न प्रत्यथीको यिखखि 

जवाफ रहेको  ।  

३. हािी झगडा गरर आि ,ं केहीवषद िोगे्न स्वास्नी छुयटएर वस्य ,ं हािीबाट 

एक सन्तानको जािजन्म सिेिभैसकेको छ । घरिा सािान्य घरािसी 

यवषििे िनिुटाव भई िोगे्न स्वास्नी अिग अिग वसेकोिा  .....................

 ....................उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिकाको 

न्यायिक सयियि िाफद ि वडा नं  ................. .अन्तगदिको  ............................

िेियििाप केन्द्रिा िेियििापकिाद .................िा को पहििा एक आपस

छिफि गरी यििी आएको व्यहोरा िो छ की यवगििा जे जस्ता यवषििा 

असिझदारी िथा वेिेि भएको भएिापनी हािीयवच एक अकादप्रयि यवश्वास, 

सदभाव र पे्रि काििै रहेकोिे िोगे्न स्वास्नीको सम्वि यवचे्छद गरी पाउँ भने्न 

यनवेदन दावी छोयड पुन  सुिधुर सम्विका साथ दाम्पत्य जीवनिाई 

व्यवखथथि ढंगिे अगायड वढाउने छ  ं । यनवेदकको घरिा ित्काि िोगे्न 

स्वास्नी यियि वसे्न वािावरि नहने भएकोिे छुटै्ट िाउिा डेरा यिई वस्न हािी 

दुवै पक्ष सहिि भएकािे थथानीि सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ४७ 



)२ )विोयजि िो यििापत्रको संिुक्त यनवेदन पेश गरेका छ ं , िेखखए 

विोयजि यििापत्र गरी पाउँ ।  

४.

 ..................गाउँपायिका /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगर

पायिक थथानीि न्यायिक कािदयवधी विोयजि िो यििापत्रको संिुक्त 

यनवेदन दसु्तर बापि रु ...........िसैसाथ संिग्न छ ।  

५. िसिा िेखखएका व्यहोरा यिक साँचो  हन्, झुिा िहरे कानून विोयजि 

सहँिा वुझाउँिा ।  

यनवेदकहरु 

...................................... प्रथि पक्ष 

.................................... दोस्रो पक्ष 

 

इयि संवि् ............. साि...................ियहना......................गिे.....................रोज शुभि् । 

 

  



अनुसूची-११ 

(दफा ६० को उपदफा (३) सँि सम्बन्धिि) 

मेलगमलापकिाामा सूचीकृि हुने गनवेदन ढाँचा 

न्यायिक सयियि 

............ गाउँपायिका/नगरपायिका सिक्ष पेश गरेको यनवेदन 

 

यवषिः  िेियििापकिादिा सूचीकृि हन पाउँ ।  

 

प्रसु्ति यवषििा िपयसििा उले्लखखि कागजािहरुको प्रयियिपी साथै राखी ............  

गाउँपायिका/नगरपायिकाको न्यायिक सयियि अन्तगदिका ............ िेियििाप केन्द्रिा सूचीकृि भई 

िेियििाप गराउन अनुििी पाउँ भनी यनवेदन गददछु ।  

िपयसि  

१) नागररकिा प्रिािपत्रको छाँिाकपी,  

२) स्नािक िहसम्म उयििद गरेको शैयक्षक प्रिािपत्रको छाँिाकपी, 

३) िेियििापकिादको िायिि प्राप्त गरेको प्रिािपत्रको छािाँकपी, 

४) िेियििाप सम्बिी अनुभव र 

५) व्ययिगि यववरि (Bio- data) 

                                                         यनवेदक 

नाि थरः  .......... 

दस्तखि  ........... 

यियिः  ............. 

 

 

फोटो 

    



अनुसूची-१२ 

(दफा ७६ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धिि) 

............गा उँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियि सिक्ष पेश गरेको  

भररभराउको यनवेदन पत्र 

 

यवषि  भररभराई पाउँ भने्न वारे । 

......वसे्न................................यनवेदक ÷वादी÷प्रयिवादी 

यवरुद्ध 

.......वसे्न.............यवपक्षी ÷वादी÷प्रयिवादी 

िुद्धा 

ि यनवेदक यनवेदन वापि रु १०।– दसु्तर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गददछु । 

१  .उपरोक्त यवप क्षी संगको उले्लखखि िुद्धा िस गाउँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियिको 

यियि ..............ि बिोयजि िैिे िस कािादिििा राखेको दसु्तरको यनिद ÷रकि यियि ..............को 

श्री...................यजल्ला अदाििको फैसिा बिोयजि िैिे भरी भराई पाउने िहर भएको हँदा उक्त 

रकि भरी भराई पाउन िो यनवेदन पेश गरेको छु । 

२  .िैिे िस कािादिििा जम्मा गरेको दसु्तर ÷रकिको भरपाई÷रयसद÷भ चरको सक्किै प्रयि र सम्मानीि 

श्री .......................यजल्ला अदाििको अखन्ति फैसिाको छािाकपी िसै साथ संिग्न छ ।  

३  .िसिा िेखखएको व्यहोरा यिक हो , झुिा िहरे सहँिा बुझाउिा । 

यनवेदक 

यनज.............. 

ईयि संवि ..................साि...................ियहना.............गिे........रोज शुभि् ।  



अनुसूची-१३ 

(दफा ७७ को उपदफा (१) सँि सम्बन्धिि) 

चिन चिाउने यनवेदन 

.........गाउँपायिका ÷नगरपायिकािा पेश गरेको 

यनवेदन पत्र 

यवषि  चिन चिाई पाउँ भने्न वारे । 

.......वसे्न.....................यनवेदक ÷वादी÷प्रयिवादी 

यवरुद्ध 

.......वसे्न..................यवपक्षी ÷वादी÷प्रयिवादी 

िुद्धा 

ि यनवेदक यनवेदन वापि रु १०।– दसु्तर साथै राखी यनम्न व्यहोरा यनवेदन गददछु । 

१  .उपरोक्त यवपक्षीसंगको उले्लख यःि िुद्धा िस गाउँपायिका÷नगरपायिकाको न्यायिक सयियिबाट 

यियि ........िा यनिदि भई उक्त घर जग्गा )वा जुन सम्पयि भोग गनद पाउने गरी यनिदि भएको छ सो 

सम्पयि वा वसु्त उले्लख गने )िेरो हक भोग र स्वायित्वको हने िहर भएकोिा श्री ......यजल्ला 

अदािििा यवपक्षीिे पःुनराविोकन गरेकोिा सम्मानीि अदाििबाट सिेि यियि  ..............िा यनिदि 

 यनिदििाई सदर गरी िेरै हक भोग कािि गरेको हँदा सो िेरो हक भोगको हँदा न्यायिक सयियिकै

कािि भएको सम्पयि रहेको हँदा यशघ्रायियशघ्र ििाई उक्त सम्पयि चिन चिाई पाउन िो यनवेदन 

पेश गरेको छु । 

२  .िसै यनवेदन साथ देहािका कागजािहरु संिग्न गरेको छु ।  

 क  .न्यायिक सयियििे यियि............िा गरेको यनिदिको छाँिाँकपी  

 ख  .श्री...........यजल्ला अदािििे गरेको यियि.............को सदर फैसिाको छाँिाँकपी  

 ग  .िस यववाद सम्वद्ध यियसि िसै कािादिििा रहेको छ ।  

 घ  .िेखखएको व्यहोरा यिक साँचो छ , झुिा िहरे कानून बिोयजि सहँिा बुझाउँिा । 

यनवेदक 

यनज............... 

ईयि संवि ..................साि...................ियहना.............गिे........रोज शुभि् ।  

 

 

सम्पगि रोक्काको अदेश 

.............................................. न्यायिक सयियि 



संिोजक श्री......................................................................................... 

सदस्य श्री........................................................................................... 

सदस्य श्री ...........................................................................................  

आदेश 

संवि  .................सािको यनवेदन नं........  

यवषि  सम्पयि हस्तान्तरि रोक्का 
.............. यजल्ला  ............. .गाउँपायिक /नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं ............... ......... .

वसे्न .................................................................................................को छोरा /छोरी/श्रीियिवषद  ..................

को .........................................................यनवेदक )प्रथि पक्ष)  

यवरुद्ध 

......यजल्ला...........गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं....यवपक्षी )दोश्रो 

पक्ष)..........वसे्न....वषद.....को िसिा यनवेदकको िाग बिोयजि......यजल्ला........ 

......गाउँपायिका/नगरपायिका/उपिहानगरपायिका/िहानगरपायिका, वडा नं.... के्ष.फ.........यक.नं........ जग्गािा 

बनेको.........को नाििा रहेको अवण्डाको..................वगदयफटको चार िले्ल घर र यिग िगापाि सिेि यवपक्षी....सम्पयि 

यनज यवपक्षीबाट अन्य अंयशिारहरुको िन्जुरी यवना हक हस्तान्तरि हन सके्न आशंका गरी यनवेदकिे यदएको 

यनवेदन उपर प्रारखिक रुपिा जाँचवुझ गदाद व्यहोरा िनायसव देखखएको हँदा हाििाई प्रत्यक्षी को नाििा रहेको 

उखल्लखखि घरजग्गाको हक हस्तान्तरि गनद यसफाररस नयदन वडािाई र अको आदेश नभएसम्मका िायग उक्त 

घरजग्गाको हक हस्तान्तरि नगनुद/गनद नयदनु भनी िािपोि कािादििको नाििा सिेि थथानीि सरकार संचािन ऐन 

२०७४ को दफा ४९ )६) बिोयजि िो रोक्काको आदेश जारी गररयदएका छ  ं । िो आदेश यियसि सािेि राखी 

सम्वखिि कािादििहरुिा पिाईयदनु । िो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी यियसि सािेि राख्नु र 

यनििानुसार पेश गनुद । 

ईयि संवि................साि.............िायहना...........गिे‘..........रोज शुभि् । 

  



 


