
श्री 
       तारकेश्वर नगरपालिकाको न्याययक सलिलतिा दायर गरेको यिरादपत्र 

 ........................ को छोरा/छोरी/पलत/पत्नी ............. बस्ने वर्ष..........को .................................................................................................... वादी 
(एकभन्दा बढी वादी भए यसै बिोजििको यववरण प्रत्येक वादीको हकिा उल्िेख गने ।) 

                                             यवरुद्ध 

 ........... ......... छोरा/छोरी/पलत/पत्नी ...............बस्ने वर्ष .... को ............................................................................................................. प्रलतवादी  

                   (एकभन्दा बढी प्रलतवादी भए यसै बिोजििको यववरण प्रत्येक प्रलतवादीको हकिा उल्िेख गने)  

                                                               िदु्ााः- …………………………............................................................. 

 

१. ि/हािी यिरादपत्रवािा लनम्न प्रकरणहरूिा िेजखए बिोजिि यिराद गदषछु /गदषछौँ ।  

(यिरादको यवर्यवस्त ुदावी गने आधार र यिराद दावी उल्िेख गने)  

(क)  

(ख)  

२. प्रस्ततु लनवेदन स्थानीय सरकार संञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा ४७(....) बिोजिि यो िदु्ा यसै न्याययक  कायषसलिलतको अलधकार क्षते्र लभत्र  पदषछ।  

३. यिराद गनष ...... कानून बिोजिि हदम्याद रहेको छ ।  

४. प्रस्ततु यवर्यिा अन्यत्र यिराद गरेको छ/छैन ।  

५. प्रलतवादीिाई आिैँ िे/कानून व्यवसायी िािष त/न्याययक सलिलतबाट म्याद तािेि गने व्यवस्था गरी पाउँ ।  

६. कानून व्यवसायी लनयकु्त गरेको भए सोको यववरणाः  

(क) नाि ........... प्रिाण पत्र नं.......  

७. देहायको दस्तरु यसैसाथ बझुाउँन ल्याएको छु/छौँ ।  

(क) ............... बापत रु. ............  

८. यिरादको दावीिाई पयुि गने प्रिाणाः–  

यस यवर्यिा देहायको प्रिाण सम्बन्धी कागिातको प्रलतलियप संिग्न गरेको छु/छौँ ।  

(क)  

(ख)  

(ग)  

९. साक्षीाः-  

(क)  

(ख)  

(ग) ............................................................................................................ (साक्षीहरूको पूरा नाि, उिेर र ठेगाना उल्िेख गने)  

१०. यसिा िेजखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ,  झटु्टा ठहरे कानून बिोजिि सहुँिा बझुाउँिा ।  

 

 

 

                                                                                     

................................................................... 
                                                                                                यिरादपत्रवािाको दस्तखत र सङ्गठठत संस्था भए संस्थाको छाप 

 

 

 

 

                               इलत सम्वत ्.............साि .........ियहना.........गते ..........रोि.........शभुि ्।।  



यिरादपत्रको ढाँचा 

                                                                                                                          कायाषियिे भन े

                                                                                                                                                                      दताष नं. ..............  

दताष लिलताः ....................  

                                   ................................ न्याययक सलिलतिा दायर गरेको यिरादपत्र 

                                           ................................. सािको दे.दा.नं. .......... 
              .......... को छोरा/छोरी/पलत/पत्नी ............. बस्ने वर्ष..........को .............................................................. वादी 

(एकभन्दा बढी वादी भए यसै बिोजििको यववरण प्रत्येक वादीको हकिा उल्िेख गने ।) 

                                             यवरुद्ध 

                                      ......... छोरा/छोरी/पलत/पत्नी ...............बस्ने वर्ष .... को .................................................. प्रलतवादी  

                               (एकभन्दा बढी प्रलतवादी भए यसै बिोजििको यववरण प्रत्येक प्रलतवादीको हकिा उल्िेख गने)  
                                                               िदु्ााः- ................... 
 

१. ि/हािी यिरादपत्रवािा लनम्न प्रकरणहरूिा िेजखए बिोजिि यिराद गदषछु /गदषछौँ ।  

(यिरादको यवर्यवस्त ुदावी गने आधार र यिराद दावी उल्िेख गने)  

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ)  

२. .......ऐन .... को दिा.... बिोजिि यो िदु्ा यसै न्याययक कायषसलिलतको अलधकार क्षेत्र लभत्र पदषछ ।  

३. यिराद गनष ...... कानून बिोजिि हदम्याद रहेको छ ।  

४. प्रस्ततु यवर्यिा अन्यत्र यिराद गरेको छ/छैन ।  

५. प्रलतवादीिाई आिैँ िे/कानून व्यवसायी िािष त/न्याययक सलिलतबाट म्याद तािेि गने व्यवस्था गरी पाउँ ।  

६. कानून व्यवसायी लनयकु्त गरेको भए सोको यववरणाः  

(क) नाि ........... प्रिाणपत्र नं.......  

(ख) नाि ........... प्रिाणपत्र नं.......  

(ग) नाि ........... प्रिाणपत्र नं.......  

७. देहायको दस्तरु यसैसाथ बझुाउन ल्याएको छु/छौँ ।  

(क) ............... बापत रु. ............  

(ख) ............... बापत रु. ............  

(ग) ............... बापत रु. .............  

८. यिरादको दाबीिाई पयुि गने प्रिाणाः–  

यस यवर्यिा देहायको प्रिाण सम्बन्धी कागिातको प्रलतलियप संिग्न गरेको छु/छौँ ।  

(क)  

(ख)  

(ग)  

९. साक्षीाः-  

(क)  

(ख)  

(ग) ..................... (साक्षीहरूको पूरा नाि, उिेर र ठेगाना उल्िेख गने)  

१०. यसिा िेजखएको व्यहोरा ठीक साँचो छ,  झटु्टा ठहरे कानून बिोजिि सहुँिा बझुाउँिा ।  

 

 

                                                                                               ................................................. 
                                                                                      यिरादपत्रवािाको दस्तखत र सङ्गठठत संस्था भए संस्थाको छाप 

 

 

                                इलत सम्वत ्.............साि .........ियहना.........गते ..........रोि.........शभुि ्।  

 

 

                                                               

 



 


