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जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५
िेपाल रािपत्रमा प्रकाशि नमनत
२०७५।०५।०१
न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ को दफा ३६ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी सवोच्च अदालतले दे हायका
नियमहरू बिाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारजभिक
१.

संजिप्त िाम र प्रारभि: (१) यी नियमहरूको िाम “जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५” रहे को छ
।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारभि हुिछ
े ।

२.

पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा–
(क )

“अदालत” िन्िाले जिल्ला अदालत सभझिु पछथ ।

(ख)

“ऐि” िन्िाले न्याय प्रशासि ऐि, २०७३ सभझिु पछथ ।

(ग)

“न्यायािीश” िन्िाले जिल्ला अदालतको न्यायािीशलाई सभझिु पछथ र सो शब्दले
अदालतको प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशलाई समेत ििाउँछ।

(घ)

“स्रे स्तेदार” िन्िाले प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशको सामान्य निदे शि तर्ा
नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासि सभबन्िी एवं प्रचनलत कािूिमा स्रे स्ते दारले गिे
ििी तोवकएको काम गिथ तोवकएको अनिकृत सभझिु पछथ ।

(ङ)

“तहनसलदार” िन्िाले प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशको सामान्य निदे शि तर्ा
नियन्त्रणमा रही फैसला कायाथन्वयिसभबन्िी एवं प्रचनलत कािूिमा तहनसलदारले
गिे िनिएका काम गिथ तोवकएको कमथचारी सभझिु पछथ र सो शब्दले फैसला
कायाथन्वयि अनिकारीलाई समेत ििाउँछ ।

( च)

“कािूि व्यवसायी” िन्िाले प्रचनलत कािूिबमोजिम कािूि व्यवसायीमा दररएको
व्यजि सभझिु पछथ ।

(छ)

“पि” िन्िाले मुदाको वादी वा प्रनतवादी सभझिु पछथ र सो शब्दले वफरादपत्र
सरहको निवेदिको निवेदक वा ववपिी समेतलाई सभझिु पछथ ।
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(ि) “वफरादपत्र” िन्िाले कुिै ववषयमा आफ्िो हक वहत वा सरोकार कायम गिथ
वा दावी कायाथन्वयि गिथ माग गरी पेश गरे को उि'री, िानलश, दावी, निवेदि,
अनियोगपत्र वा प्रनतवेदि सभझिु पछथ र सो शब्दले वफरादपत्रसरहको बयाि
वा दे वािी मुदामा प्रनतउत्तरपत्रमा उल्ले ख गररएको प्रनतदावी समेतलाई
ििाउँछ ।
(झ) “मेलनमलाप” िन्िाले पिहरुले मेलनमलापकताथको सहयोगमा वववाद वा मुदाको
निरुपण गिथ अपिाइिे प्रविया सभझिु पछथ ।
(ञ) “मेलनमलापकताथ” िन्िाले पिहरु बीचको वववादलाई छलफल गराई सहि
वातावरण गिथ तर्ा सो ववषयमा सहमनत कायम गिथका लानग उत्प्प्ररे रत गिथ
नियुि मेलनमलापकताथ सभझिु पछथ ।
(ट)

“मेलनमलाप कायथमा सं लग्ि सं स्र्ा” िन्िाले मुदामा सं लग्ि पिहरूलाई मेलनमलाप
गराउिे उदेश्यले कािूिबमोजिम स्र्ावपत सं घ सं स्र्ा सभझिु पछथ ।

(ठ)

“नलखत” िन्िाले अदालतमा दताथ हुि आएका वफरादपत्र, प्रनतउत्तरपत्र,
पुिरावेदिपत्र, नलजखत प्रनतवाद, मुदाको रुपमा कारबाही हुिे निवेदिपत्र,
नलजखत िवाफ, निवेदि लगायतका अन्य कागिातलाई सभझिु पछथ ।

(ड) "सभबजन्ित अनिकारी" िन्िाले कुिै काम गिथ जिभमेवारी िएको अनिकारीलाई
सभझिु पछथ।
ु द दे वािी (सं वहता) ऐि, २०७४ को
(ढ) "ववशेष प्रकृनतका निवेदि" िन्िाले मुलक
दफा ४०, ५५, ७७, १३६, १३७, १३९,१५३, १५७, १७७, ३२८ र
ु द दे वािी कायथववनि (सं वहता) ऐि २०७४को दफा१५३ बमोजिम पेश हुिे
मुलक
निवेदिलाई सभझिु पछथ ।
पररच्छे द – २
अदालतको कायथ समय र न्यायािीशको पोशाक
३.

हाजिरी र इिलासको समयः (१) न्यायािीश लगायत सबै कमथचारीले अदालतमा आएको र गएको
समय ििाई हाजिर गिुथ पिेछ।
(२) अदालत खुलेको एक घण्टापनछदे जख बन्द ििएसभम बीचमा एक घण्टाको ववश्रामको
लानग उठ्िे बाहेक सािारणतः अन्य समयमा इिलास चालू रहिेछ ।
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४.

अनतररि समय काम गिे अदालत तोक्ि सक्िे: (१) सवोच्च अदालतले कुिै अदालतलाई अनतररि
समय काम गिे अदालतको रूपमा तोक्ि सक्िेछ र त्प्यस्तो सूचिा सवोच्च अदालतले िेपाल रािपत्रमा
प्रकाशि गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तोवकएको अदालतले सवोच्च अदालतको सहमनत नलई फैसला
गिे बाहेक अनतररि समयमा गिे काम र समयको नििाथरण गिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम तोवकएको अदालतले त्प्यस्तो समयमा काम गिे
न्यायािीशसमेतको ििशजिको व्यवस्र्ा नमलाउिेछ ।

५.

नबदाको अवनिको लानग न्यायािीश तोक्िेः (१) ऐिको दफा २६ को प्रयोििको लानग तीि ददि
वा सो िन्दा बढी अवनिको लानग अदालत बन्द रहिे िएमा त्प्यस्तो नबदाको अवनिको लानग
ु ाई गिथ अदालतको पूण थ बैठकले न्यायािीश तोक्िु पिेछ।
बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रको सुिव
(२) उपनियम (१) बमोजिम न्यायािीश तोक्दा एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा
कुिै न्यायािीशलाई वा आलोपालो गरी न्यायािीश तोक्ि सवकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम न्यायािीश तोवकएको िािकारी सभबजन्ित उच्च अदालत र
सवोच्च अदालतलाई ददिु पिेछ ।
(४)

उपनियम (१) बमोजिम तोवकएको न्यायािीशको सहयोगको लानग आवश्यक

कमथचारीको व्यवस्र्ा स्रे स्तेदारले गिेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम नबदाको अवनिमा खवटएका कमथचारीलाई सो अवनिको लानग
नििले खाइपाई आएको तलब ित्ताको अनतररि सो बराबरको अनतररि रकमसमेत प्रदाि गररिेछ ।
६.

इिलासमा लगाउिे पोशाक: इिलासमा बस्दा आशौच बारे को अवस्र्ामा बाहे क पुरूष न्यायािीशले
राविय पोशाक, कालो कोट, कालो टोपी तर्ा मवहला न्यायािीशले कालो कोट र साडी लगाउिु
पिेछ ।
पररच्छे द – ३
अदालतका शाखा र कमथचारीको काम कतथव्य

७.

अदालतमा रहिे शाखा तर्ा फाँटहरू: (१) अदालतमा रहिे शाखा तर्ा फाँटहरु अिुसूची -१
मा उल्ले ख िएबमोजिम हुिेछ ।
(२) अदालतमा रहिे शाखा मातहतमा कायथवोझ र कामको प्रकृनत अिुसार आवश्यक
सङ्ख्यामा फाँट खडा गिथ सवकिेछ ।
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(३) सामान्यतयाः मुदा फाँटमा चालू अवस्र्ामा रहे का दुई सय र्ािसभम मुदाका नमनसलहरू
रहिेछि् ।
(४) प्रत्प्येक मुदा फाँटमा सामान्यतयाः फाँटवाला र दुई ििासभम सहायक कमथचारी
रहिेछि् ।
(५) मुदा बाहेकका अन्य फाँटमा कायथबोझका आिारमा फाँटवाला र अन्य कमथचारी
रहिेछि्।
तर कायथबोझ कम िएमा एक कमथचारीलाई एक िन्दा बढी फाँटको जिभमेवारी तोक्ि
सवकिेछ।
८.

कमथचारीहरू: अदालतमा न्यायािीश मातहत दे हायका कमथचारीहरू रहिेछि्:–
(क )

स्रे स्तेदार,

(ख)

तहनसलदार,

(ग)

इिलास अनिकृत वा इिलास सहायक,

(घ)

सुपररवेिक,

(ङ)

अनिलेख सं रिक,

( च)

फाँटवाला,

(छ)

सिे िक वा अनमि,

(ि)

ले खा सभबन्िी कमथचारी,

(झ)

कभ्युटर अपरे टर,

(ञ)

सूचिा प्रववनि सभबन्िी कमथचारी,

(ट)

तामेल्दार,

(ठ) अन्य कमथचारीहरू ।
९.

स्रे स्तेदारः (१) अदालतको प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशको निदे शि र नियन्त्रणमा रही
स्रे स्ते दारले अदालतको प्रशासकदय कायथ गिेछ ।
(२) प्रचनलत कािूि र यस नियमावलीको अिीिमा रही अदालतको छाप, अनिले ख,
चल अचल सभपजत्त स्रे स्तेदारको जिभमामा रहिेछ ।
(३) अदालतको प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशको निदे शि र नियन्त्रणमा रही अदालतको
आनर्थक प्रशासि सञ्चालि गिे कायथ स्रे स्ते दारले गिेछ ।
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१०.

स्रे स्तेदारको काम, कतथव्य र अनिकार: (१) प्रचनलत कािूि र नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको
काम, कतथव्यका अनतररि स्रे स्तेदारको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोजिम हुिेछ:–
(क )

अदालतमा दताथ गिथ ल्याएका नलखतहरू हेरी िाँची रीत पुगेको िए आवश्यक
अदालती शुल्क वा दस्तुर नलई दताथ गिे र दताथ गिथ िनमल्िे िए कारण ििाई वफताथ
वा दरपीठ गिे ,

(ख)

सावथिनिक वहत वा सरोकार निवहत रहे को वववाद तर्ा हकवाला वा सं रिक
वा मार्वर व्यजिलाई मुदा दताथ गिथ अिुमनत ददिे,

(ग)

वफराद पत्र, प्रनतउत्तर पत्र, पुिरावेदि पत्र र निवेदिपत्रको सार्मा पेस हुि आएको
कागि ठीक छ छै ि िाँच्िे,

(घ)

आदे शािुसार जझकाइएको वा जझकाउिु पिे व्यजि र सािीहरूलाई पठाउिे पिाउ
पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी तामेल गिे गराउिे,

(ङ)

तामेल िई आएको पिाउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा रीतपूवक
थ
तामेल िए ििएको िाँची बेरीतको दे जखए बदर गरी पुिः रीतपूवक
थ तामेल गराउिे,

( च)

आफ्िो अनिकार िेत्रनित्र पिे कुिै ववषयसँग सभबजन्ित कुिै व्यजिलाई उपजस्र्त
गराउिे वा कुिै नलखत पेस गिथ लगाउिे,

(छ)

मुदा मानमलामा कािूि बमोजिम मिानसब मावफकको कारण ििाई ताररख तोक्िे र
सोबमोजिम ताररख वकताबमा उल्लेख गिथ लगाउिे,

(ि)

कािूिले र्ानमिे भयाद ताररख र्ामी पाउँ ििी निवेदि परे मा कािूिबमोजिम आदे श
ददिे,

(झ)

वववाददत सभपजत्तको आयस्ता रोक्का गररपाउँ िन्िे निवेदि परे मा आदे श ददिे,

(ञ)

प्रचनलत कािूि बमोजिम वाररस नलिे र मुदा सकार गराउिे,

(ट)

इिलासबाट िएको आदे शबमोजिमको काम कारबाही चाँडो कायाथन्वयि गिे , गिथ
लगाउिे,

(ठ)

मुदाको कारबाहीको िममा िएको आदे श अिुसारको िरौट वा िमाित नलिे,

(ड)

मुदाको वटपोट तयार गरी पेशी अगावै नमनसल सामेल राख्न लगाउिे,

(ढ)

मुदाको कायथतानलका अिुसारको काम कारवाही गिे गिथ लगाउिे,
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(ण)

पिलाई फैसला बमोजिमको सूचिा वा पुिरावेदिको भयाद िारी िए ििएको
िाँच गरी भयाद वा निस्सा नमनसल सं लग्ि गरी अनिले ख शाखामा पठाउिे व्यवस्र्ा
गिे,

(त)

पुिरावेदि परी नमनसल पठाउँदा कािूि बमोजिम फैसला िएको िािकारी वा
सूचिा वा पुिरावेदिको भयाद िारी िए ििएको िाँच गरी प्रमाण नमनसल िए
सो समेत सं लग्ि गरी पठाउिे,

(र्)

सािक िाँचको लानग पुिरावेदि सुन्ने अदालतमा पेश गिुथ पिे मुदाको अनिले ख
राखी समयमै नमनसल पठाउिे व्यवस्र्ा गिे ,

(द)

ु ा अवस्र्ाका मानिसको मुदा र फाँटको
बालबानलका, वृद्ध, अशि, असहाय र्ुिव
काम कारबाही सभबन्िमा प्रत्प्येक मवहिा अिुगमि र निरीिण गरी सोको प्रनतवेदि
न्यायािीशसमि पेस गिे ,

(ि)

सामान्यतयाः मवहिाको एकपटक नमनसलहरूको निरीिण गरी गराई सो को
अनिलेख नमनसल सामेल राख्ने,

(ि )

अनिलेख शाखाको कामको रे खदे ख गरी समय समयमा सडाउिु पिे नमनसल कागिात
िुल्याउिे,

(प )

अदालतको फैसला बमोजिम लागेको कैद वापत िरौट वा िमाित राखी
पुिरावेदि गिथ अिुमनत माग गरी निवेदि पिथ आएमा इिलास समि पेस गिे,

(फ )

मुदाका पि लगायतका सरोकारवालाहरुलाई अदालतबाट समयमै गुणस्तरीय
सेवा प्रवाह गिथ आवश्यक व्यवस्र्ा र समन्वय गिे,

(ब)

फरार हुिेको हुनलयासवहतको फरारी लगत वकताब राख्ने,

( ि)

अदालतमा सञ्चालिमा रहेका सफ्टवेयरमा आवश्यक तथयांक समयमै प्रनबष्ट
गिे गिथ लगाउिे र कमथचारीलाई यस सभबन्िमा आवश्यक प्रजशिणको
व्यवस्र्ा गिे ,

(म)

अदालतमा प्राप्त हुि आएको कागिपत्र बुझ्िे, िरपाई ददिे र आवश्यकता अिुसार
ले खापढी गिे,

(य)

मास्केवारी, वावषथक प्रनतवेदि, वावषथक बिेट इत्प्यादद प्रशासकदय कागिहरू तयार पािे
र प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशसमि पेस गरी िएको आदे शबमोजिम गिे,
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(र)

प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशसँग परामशथ गरी कमथचारीहरूमा कायथबोझको
अिुपात नमल्िे गरी काम बाँडफाँड गिे ,

(ल)

कमथचारीहरूको वैयजिक अनिले ख राख्ने, कमथचारीहरूको सरूवा, बढु वा हुँदा
बरबुझारर् गराउिे,

(व)

अदालतमा प्रयोग हुिे कािूिका वकताब, मसलन्दका सामाि, फनिथचर, कायाथलय
सामािलगायत जिन्सी सामािको सं रिण गिे, गिथ लगाउिे,

(श)

अदालतका दताथ वकताबसमेतका स्रे स्ता दुरूस्त राख्ने, राख्न लगाउिे,

(ष)

अदालतका कमथचारीको नबदा सभबन्िी कायथ गिे ,

(स)

कमथचारीको कामको मूल्याङ्कि गिे, प्रोत्प्साहि पुरस्कार तर्ा वविागीय कारबाही
लगायतका कमथचारी प्रशासिसभबन्िी प्रारजभिक कारबाही चलाई प्रमुख िै काम
गिे न्यायािीशसमि पेस गरी निकासा िएबमोजिम गिे,

(ह)

मानर्ल्लो तहको अदालतले ददएको निरीिण निदे शि, आदे श वा निदे शिहरू
नसलनसलेवार ढङ्गले सुरजित राखी कायाथन्वयि गिे,

(ि)

अदालतमा सूचिा प्रववनिको प्रयोग सभबन्िमा आवश्यक कायथ गिे गराउिे र

(त्र) मुदा व्यवस्र्ापि, आनर्थक व्यवस्र्ापि, योििाको प्रगनत वववरण लगायतका
अदालत व्यवस्र्ापि सभबन्िी त्रैमानसक प्रनतवेदि तयार गरी पूण थ बैठकमा पेश
गिे ।
(२)

स्रे स्तेदारले न्यायािीशको अिुपजस्र्नतमा िेपाल सरकार वादी हुिे फौिदारी मुदामा

पिाउ पूिी िारी गिथ अिुमनत ददिे, िरुरी पिाउ पूिीको स्वीकृनत ददिे, अिुसन्िािको लानग
अनियुिलाई वहरासतमा राख्न अिुमनत ददिे सभबन्िी कायथ गिेछ ।
ु द दे वािी कायथववनि (सं वहता) ऐि,
(३) स्रे स्तेदारले न्यायािीशको अिुपजस्र्नतमा मुलक
२०७४ को दफा १५६ बमोजिम सभपजत्त रोक्का गरी पाउँ िन्िे निवेदिउपर कािूि बमोजिम
आदे श ददि सक्िेछ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम स्रे स्ते दारले गरे को आदे श न्यायािीश अदालतमा उपजस्र्त
िएपनछ पुिवथ वचारको लानग इिलाससमि पेश गिुप
थ िेछ।
(५) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बाहे क कुिै ववषयमा अडबड परे मा स्रे स्ते दारले सो नबषय
इिलाससमि पेस गरी िएको आदे शािुसार गिुथ पिेछ।

7

www.lawcommission.gov.np
(६) यस नियम बमोजिम नलखत दताथ वा दरपीठ गिे बाहे क यस नियमावलीमा स्रे स्ते दारले
गिे ििी तोवकएको कुिै काम प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशको पूव थ स्वीकृनत नलई आवश्यकता
अिुसार स्रे स्तेदारले आफूिन्दा मुनिको अनिकृत वा अन्य कमथचारीलाई प्रत्प्यायोिि गिथ सक्िेछ ।
(७) यस नियमावली बमोजिम स्रे स्ते दारले गिुथ पिे कामहरू नििको अिुपजस्र्नतमा वररष्ठ
कमथचारीले गिेछ ।
११.

तहनसलदारको काम र कतथव्य: (१) प्रचनलत कािूिमा र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको
काम र कतथव्यको अनतररि तहनसलदारको काम र कतथव्य दे हायबमोजिम हुिेछि्:–
(क) दे वािी मुदाको फैसला अिुसार कायाथन्वयि गिुथ पिे ववषयलाई लगत वकताबमा
कसी प्रमाजणत गिे र सो लगतमा कुिै पररवतथि िएमा अद्यावनिक गरी सो
अिुसार फैसला कायाथन्वयि गिे,
(ख)

फौिदारी मुदाको फैसला अिुसारको दण्ड िररबािाको लगत कसी प्रमाजणत
गिे र सो लगतमा पुिरावेदि सुन्ने अदालतबाट िएको फैसलाअिुसार वववरण
अद्यावनिक गरी सो अिुसार फैसला कायाथन्वयि गिे,

(ग)

फैसला कायाथन्वयिको लानग सभबजन्ित व्यजिलाई भयाद सूचिा ददिु पिे िए
सो पठाउिे,

(घ)

अन्य अदालतबाट कायाथन्वयि हुिपु िे लगत िए अन्य अदालतमा पठाउिे,

(ङ)

फैसला कायाथन्वयिको सभबन्िमा परे का कािूि बमोजिम नमलापत्र हुि सक्िे मुदाका
निवेदिहरू कािूि बमोजिम मेलनमलापकताथ समि पठाउिे र मेलानमलाप हुिे िएमा
नमलापत्र गराउिे,

( च)

मुदामा पेश िएका दशी, मालसामाि वा चीिवस्तुको अनिले ख राखी सुरजित
राख्ने, सभबजन्ित व्यजिले वफताथ पाउिे िएमा वफताथ गिे वा कािूि वमोजिम
व्यवस्र्ापि गिथ,

(छ)

फैसला कायाथन्वयि सभबन्िी अन्य कायथहरु गिे।

(२) यस नियमावलीमा उल्लेख िए बाहे क कुिै ववषयमा अडबड परे मा तहनसलदारले सो
नबषय

इिलास समि पेस गरी िएको आदे शािुसार गिुथ पिेछ।
(३) तहनसलदारको अिुपजस्र्नतमा नििले गिुथ पिे कामहरू प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशले

तोकेको कमथचारीले गिेछ।
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१२.

इिलास अनिकृत वा इिलास सहायकको काम र कतथव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्ले ख
िएको काम, कतथव्यको अनतररि इिलास अनिकृत वा इिलास सहायकको काम र कतथव्य
दे हायबमोजिम हुिेछि्:–
(क )

इिलासमा पेस हुिे मुदाका नमनसल वा निवेदि जिभमा नलई मुदा सुिाउिे,

(ख)

फैसला िएका र फैसला सुिाउि ताररख तोवकएका मुदाका नमनसल आफ्िो जिभमामा
राख्ने,

(ग)

ु ाई िएका मुदाको फैसला वा आदे श तयार गिे कायथमा न्यायािीशलाई सहयोग
सुिव
गिे,

(घ)

राय वकताब जिभमा नलिे,

(ङ)

पेशी चढे का मुदाको कारवाहीको जस्र्नत तत्प्कालै सफ्टवेयरमा ििाउिे,

( च)

फैसला वा आदे श तयार िएपनछ फैसला अपलोड गरी नमनसल सभबजन्ित
फाँटमा बुझाउिे,

(छ)
१३.

इिलास व्यवस्र्ापि गिथ न्यायािीशलाई अन्य आवश्यक सहयोग गिे।

अनिलेख संरिकको काम र कतथव्य: अनिलेख सं रिकको काम र कतथव्य दे हायबमोजिम हुिेछि्:–
(क )

अनिलेख

शाखामा

प्राप्त नछिुवा नमनसल

र ववशेष

प्रकारका

निवेदिमा

पजिकाबमोजिमको कागिपत्र िए ििएको िाँची जिभमा नलई साल सालको दे वािी
फौिदारी मुदा र निवेदि छु ट्याई अनिलेखमा दताथ गरी सुरजित राख्ने,
(ख)

शाखामा प्राप्त नछिुवा नमनसलमा अवस्र्ाअिुसार पिलाई फैसला िएको सूचिा
वा पुिरावेदिको भयाद िारी गरे िगरे को, फैसला कायाथन्वयि सभबन्िी लगत
लगत वकताबमा कसे िकसेको र फैसला अपलोड िए ििएको िाँच गरे र
मात्र नमनसल बुझ्िे ।

(ग)

जिल्ला अदालतमाफथत पुिरावेदि दताथ गरे को अवस्र्ामा वा अन्य अदालतमा
पुिरावेदि परी नमनसल माग िएको अवस्र्ामा िारी िएको पुिरावेदि भयाद
नमनसल सं लग्ि गरी अनिले ख वकताबमा ििाइ शुरु तर्ा प्रमाण नमनसल
पठाउिे,

(घ)

ँ ाइ नििको
कािूिबमोजिम िुल्याउिे कागि, नमनसल छु ट्याई स्रे स्ते दारलाई िच
रोहबरमा कागि र नमनसल िुल्याउिे र िुल्याइएका नमनसलको अनिले ख राख्ने,
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(ङ)

अन्य अदालतबाट माग िएको नमनसल अनिलेख वकताबमा ििाई सात ददिनित्र
पठाउिे,

( च)

दायरी नमनसलबाहे कका अन्य अदालतमा पठाउिु पिे र अन्य अदालतबाट आएका
नछिुवा नमनसल अनिलेख वकताबमा ििाई अनिले ख शाखाबाट मात्र बुझ्िे बुझाउिे
कायथ गिे ।

(६) नमनसल कागिको िक्कलको लानग दरखास्त परे मा

रीत

पुर्याई िक्कल

ददिे ।
१४.

सुपररवेिकको काम र कतथव्य: यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएका काम र कतथव्यको अनतररि
सुपररवेिकको काम र कतथव्य दे हाय बमोजिम हुिेछि्:–
(क )

मुदा शाखाका चालू नमनसलमा िएका आदे शहरू यर्ाशीघ्र कायाथन्वयि गिे गराउिे,

(ख)

निरीिणबाट औ ंल्याइएका त्रुवटहरू यर्ाशीघ्र सुिार गिे गराउिे,

(ग)

फैसला िएका मुदाका नमनसलहरूमा फैसला बमोजिम िारी गिुथ पिे पिाउ पूिी,
समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी तहनसल शाखामा लगत कस्ि ददई
फैसला तयार िएका नमनतले पन्र ददिनित्र अनिले ख सं रिकलाई बुझाउि लगाउिे,

(घ)

मुदामा पिाउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद वा सूचिा िारी गरी यर्ाशीघ्र
तामेल गराउिे,

(ङ)

मुदामा िएका आदे श बमोजिम जझकाइएका नमनसल कागिहरुमा काम सभपन्ि
िएपनछ वफताथ पठाउिे,

( च)

मुदाका पि लगायतका सरोकारवालाहरुलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
गिथ आवश्यक समन्वय गिे ।

(छ)
१५.

न्यायािीश वा स्रे स्ते दारले ददएका निदे शिहरू यर्ाशीघ्र कायाथन्वयि गिे ।

फाँटवालाको काम र कतथव्य: प्रचनलत कािूिमा र यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लेख िएको काम
कतथव्यका अनतररि फाँटवालाको काम र कतथव्य दे हाय बमोजिम हुिेछि्:–
(क )

िाँची

अदालतमा दताथको लानग पेश िएका नलखतहरुमा रीत पुगे िपुगेको

दताथ गिुप
थ िे दे जखएमा सभबजन्ित अनिकारीसमि पेश गिे,
(ख)

अदालतमा दताथ िएका नलखतहरू बुजझनलिे, मुदाको नमनसलको तायदाती फाराम
बिाई िमसङ्ख्या अिुसार नलखतहरू चढाउिे,
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(ग)

मुदामा िएका आदे शािुसार समयमै पिाउ पूिी, समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद
वा सूचिा िारी गरी तामेल गराउिे,

(घ)

मुदामा िएका आदे शािुसारको कायथ यर्ाशीघ्र सभपन्ि गिे,

(ङ)

आफ्िो जिभमाको नमनसल कागिातहरु र अनिले खहरु सुरजित रुपमा रा्िे,

( च)

मुदाका पि लगायतका सरोकारवालाहरुलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह
गिे,

(छ)

फाँट सभबि आफ्िो््िी तथयाङ्क समयमै सफ्टवेयरमा प्रववष्ट गरी अद्यावनिक
गिे,

(ि)

न्यायािीश, स्रे स्ते दार र सभबजन्ित अनिकारीको आदे श बमोजिमका कायथहरु
सभपन्ि गिे,

(झ)
१६.

फाँटवालाले आफ्िो फाँटबाट सभपादि गिुप
थ िे अन्य कायथहरु गिे गराउिे।

अनिकार प्रत्प्यायोिि: (१) कािूिद्वारा न्यायािीशले िै सभपादि गिुथ पिे ििी वकटाि िएका
अनिकारहरू बाहेक अदालतको कुिै काम कारबाहीसभबन्िी अन्य अनिकारहरू प्रमुख िै काम गिे
न्यायािीशले कुिै न्यायािीश वा स्रे स्ते दारलाई प्रत्प्यायोिि गिथ सक्िेछ ।
(२) कुिै खास कामको लानग तोवकएको कमथचारीको अिुपजस्र्नतमा न्यायािीशले सो काम
अरू कुिै कमथचारीबाट गराउि सक्िेछ ।
तर ले खाका दरबन्दीका कमथचारीलाई सोही काममा मात्र लगाइिेछ ।

१७.

काम कारबाहीको उत्तरदावयत्प्व र िवाफदे हीः (१) यस नियमावलीअन्तगथत काम कतथव्य
तोवकएका कमथचारीहरू आफूले गरे को काम कारबाहीको लानग आफ्िो निकटस्र् मानर्ल्लो
अनिकारीप्रनत िवाफदे ही हुिेछि् र आफूले गरे को सभपूण थ कामको पूण थ उत्तरदावयत्प्व नििमा
रहिेछ।
(२) यस नियमावली अिुसार अनिकार प्राप्त अनिकारीले ददएको आदे श वा निदे शि
पालि िगिे वा तोकेको काम िगिे कमथचारीउपर त्प्यस्ता आदे श निदे शि ददिे वा काम तोक्िे
अनिकारीले आवश्यक वविागीय कारबाही गिथ नसफाररस गिथ सक्िेछ र त्प्यस्तो पालिा गरे को
िदे जखएमा प्रचनलत कािूि बमोजिम वविागीय कारबाही हुिेछ।

१८.

स्रे स्तेदार र तहनसलदारको आदे श उपरको उिुरी: (१) यस नियमावली वा प्रचनलत कािूि बमोजिम
स्रे स्ते दार वा तहनसलदारले ददएको आदे शउपर जचत्त िबुझ्िे व्यजिले पन्र ददिनित्र सभबजन्ित
इिलाससमि उिुरी ददि सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको उिुरी सामान्यतया पन्र ददिनित्र कारबाही वकिारा गररसक्िु
पिेछ।
(३) अदालतको कुिै कमथचारीले गिुथ पिे काम िगरे मा वा वढला गरे मा वा आलटाल गरे मा
मकाथ पिे व्यजिले प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशसमि मौजखक उिुरीसमेत गिथ सक्िेछ ।
(४) यस नियम बमोजिमको उिुरी उपर छािनबि गदाथ सभबजन्ित कमथचारीले िािािािी बद्
नियतपूणथ कायथ गरे को दे जखि आए प्रमुख िइ काम गिे न्यायािीशले त्प्यस्तो कमथचारी उपर
सेवासभबन्िी प्रचनलत कािूि बमोजिम वविागीय सिायको कारबाही प्रारभि गिे आदे श ददि
सक्िेछ ।
पररच्छे द – ४
इन्साफ सभबन्िी काम र अन्य काम
१९.

इन्साफसभबन्िी काम: अदालतमा दायर िएका मुदाहरूमा इन्साफ गिे र मुदाको दायरीको लगत
कट्टा गिे काम न्यायािीशले मात्र गिेछ ।

२०.

दे वािी र फौिदारी इिलासको सञ्चालि: (१) छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएको
अवस्र्ामा त्प्यस्तो अदालतमा प्रिाि न्यायािीशले त्प्यस्ता इिलाससँग सभबजन्ित मुदा हेिक
थ ा लानग
न्यायािीशलाई तोक्ि सक्िेछ ।
(२) कुिै अदालतमा एउटा िन्दा बढी दे वािी इिलास वा एउटा िन्दा बढी फौिदारी
इिलास गठि िएका रहेछि् ििे मुदा दताथ िएपनछ सभबजन्ित मुदा हेिक
थ ो लानग तोवकएका
न्यायािीशमध्ये कसको इिलासले कुि मुदा हेिे िन्िे निजित हुिे गरी प्रमुख िै काम गिे जिल्ला
न्यायािीशले गोलाबाट तोक्िेछ । यसरी मुदा तोवकएपनछ सो मुदाको बाँकद कारबाही र वकिारा सोही
न्यायािीशको इिलासले गिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम मुदा तोवकँदा लगाउका मुदाहरू िएको अवस्र्ामा मुदाको
कारबाही र वकिारा गदाथ मूल मुदा फौिदारी र अन्य लगाउ मुदा दे वािी वा मूल मुदा दे वािी र अन्य
लगाउ मुदा फौिदारी िएमा मूल मुदा रहे को इिलासबाट अन्य लगाउका मुदासमेत हेररिे गरी
तोवकिेछ।
स्पष्टीकरण: यस उपनियमको प्रयोििको लानग “मूल मुदा” िन्िाले सबैिन्दा पवहले दताथ िएको मुदा
सभझिु पछथ । तर दुवै मुदा एकै नमनतमा दताथ िएकोमा दे वािी मुदालाई मूल मुदा मानििेछ।
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(४) छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएका अदालतमा कुिै इिलाससँग
सभबजन्ित न्यायािीश सात ददि वा सोिन्दा बढी समय अिुपजस्र्त हुिे िएमा सभबजन्ित उच्च
अदालतका मु्य न्यायािीशले सोही अदालतमा रहे को अको इिलाससँग सभबजन्ित न्यायािीशले
मुदा हेिे गरी तोवकददि सक्िेछ। यसरी मुदा हेिे न्यायािीश तोवकएको अवस्र्ामा यर्ाशीघ्र सो कुराको
िािकारी मु्य न्यायािीशले प्रिाि न्यायािीशलाई ददिु पिेछ ।
(५) छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी र दे वािी इिलास गठि िएको अदालतमा कुिै इिलाससँग
सभबजन्ित न्यायािीश अिुपजस्र्त रहे मा उपजस्र्त रहे को अको इिलासको न्यायािीशले बयाि,
बकपत्र, र्ुिछे क–आदे श र नमलापत्रको काम गिेछ । यसरी कारबाही गदाथ दे वािी मुदा हेिे न्यायािीश
अिुपजस्र्त

िएमा िएसभम दे वािी मुदा हेिे अको न्यायािीशले र फौिदारी मुदा हेिे न्यायािीश

अिुपजस्र्त िएमा िएसभम फौिदारी मुदा हेिे अको न्यायािीशले िै सो काम कारबाही गिेछ ।
सभबजन्ित इिलासका एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अवस्र्ामा ििे जिल्ला न्यायािीशले गोलाद्वारा
त्प्यस्तो मुदा हे िे न्यायािीश तोक्िेछ ।
(६) दे वािी र फौिदारी इिलास बीच कायथ बोझमा असमािता दे जखएमा सभबजन्ित उच्च
अदालतका मु्य न्यायािीशले अको इिलाससँग सभबजन्ित न्यायािीशले मुदा हेिे गरी तोक्ि
सक्िेछ । यसरी न्यायािीश तोवकएको कुराको िािकारी मु्य न्यायािीशले प्रिाि न्यायािीशलाई
यर्ाशीघ्र ददिु पिेछ ।
(७) छु ट्टाछु ट्टै फौिदारी तर्ा दे वािी इिलास गठि िएका अदालतको कुिै इिलाससँग
ु द फौिदारी कायथनबनि (सं वहता) ऐि, २०७४
सभबजन्ित न्यायािीशले हे िे गरी तोवकएको मुदा मुलक
ु द दे वािी कायथनबनि (सं वहता) ऐि,२०७४ को दफा २७१ बमोजिम
को दफा १७६ तर्ा मुलक
वा अन्य कुिै कारणले हे ि थ िनमल्िे िएको अवस्र्ामा त्प्यस्तो मुदा सोही अदालतको अको न्यायािीशले
ह्ने िे गरी तोवकिेछ ।
२१.

हेि थ िनमल्िे मुदा अको अदालतमा पठाउिेः एक ििा न्यायािीश मात्र कायथरत रहे को अदालतमा
ु द फौिदारी कायथववनि (सं वहता) ऐि,२०७४ को दफा १७६ तर्ा
दायर रहेको कुिै मुदा मुलक
ु द दे वािी कायथववनि (सं वहता) ऐि,२०७४ को दफा २७१ को अवस्र्ा परी हे ि थ िनमल्िे
मुलक
िएमा त्प्यस्तो मुदा अको समािस्तरको अदालतमा स्र्ािान्तरणको लानग सभबजन्ित पुिरावेदि
सुन्ने अदालतमा लेखी पठाइ िएको आदे श बमोजिम गिुथ पिेछ ।

२२.

इन्साफसभबन्िी काम बाहेक अन्य काम: (१) इन्साफ गिे र न्यायािीशले गिे ििी कािूिमा व्यवस्र्ा
िएको बाहेक अदालतले गिुथ पिे अन्य कामहरू यस नियमावलीमा तोवकएबमोजिमको कमथचारीले र
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त्प्यसरी ितोवकएको हकमा प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशले वा नििले अज्तयार ददएको कमथचारीले
गिेछ ।
(२) स्रे स्तेदार, तहनसलदार वा अदालतका अन्य कमथचारीले यो नियमावली वा प्रचनलत िेपाल
कािूिबमोजिम तोवकएको प्रशासनिक वा व्यवस्र्ापि प्रकृनतको काम गदाथ प्रमुख िई काम गिे
न्यायािीशको निदे शि र नियन्त्रणमा रही गिुथ पिेछ ।
२३.

पूणथ बैठक: एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशले
अदालतको िीनतगत

ववषयहरु, अदालत

व्यवस्र्ापिका

ववषयहरु, वावषथक प्रनतवेदि, फाँट

निरीिणसभबन्िी प्रनतवेदि र अदालतलाई उपयोगी हुिे अन्य समसामवयक ववषयमा छलफल गिथ
न्यायािीशहरूको पूणथ बैठक बोलाउि सक्िेछ ।
पररच्छे द – ५
बन्दीप्रत्प्यिीकरण र निषेिाज्ञाको निवेदि सभबन्िी व्यवस्र्ा
२४.

बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम ददइिे
बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रमा सभिव िएसभम दे हायका कुराहरू स्पष्टरूपले खुलाएको हुि ु
पिेछ:–
(क )

बन्दीलाई कसले वा कवहले देजख र कुि पररबन्दबाट बन्दी बिाएको हो ?

(ख)

बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गररएको छ छै ि ?

(ग)

बन्दीलाई कुि स्र्ािमा र्ुिामा राजखएको हो ?

(घ)

र्ुिाको सभबन्िमा पवहले वा अन्य कुिै अदालतमा निवेदि ददएको छ छै ि ? िए
त्प्यसको पररणाम के िएको छ ?

(२) उपनियम (१) अन्तगथतको निवेदिपत्रमा बन्दीको सहीछाप परे को हुिपु िेछ ।
तर बन्दीले सहीछाप गिथ िसक्िे कारण िएमा अन्य कुिै व्यजिले नििको हकमा निवेदिपत्र
ददि सक्िेछ ।
२५.

प्रारजभिक आदे शः (१) नियम बमोजिम परे को निवेदिपत्रबाट बन्दीलाई कािूि ववपरीत र्ुिामा राखेको
ु ाई हुिे नमनत तोकद बन्दीलाई र्ुिाबाट वकि छाड्ि िपिे हो
िस्तो दे जखि आएमा निवेदिपत्रको सुिव
सो कुरा स्पष्ट गरी नलजखत िवाफ र सार्मा बन्दीलाई समेत नलई उपजस्र्त हुि ु ििी अदालतले
प्रत्प्यर्ीका िाममा आदे श ददि सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि दे हायका अवस्र्ामा अदालतले
बन्दीलाई उपजस्र्त गराउिे आदे श ददिे छै िः–
(क )

बन्दी शारीररक वा मािनसक रूपले अस्वस्र् दे जखएमा,

(ख)

बन्दी िौगोनलक दृवष्टले टाढा िएमा, वा

(ग)

अन्य कुिै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपजस्र्त गराउि आवश्यक वा उपयुि
िसभझेमा ।

(३) निवेदिपत्रमा प्रत्प्यर्ी बिाइएका व्यजि वा कायाथलयको निवेदिपत्रसँग कुिै सभबन्ि
दे जखि िआएमा त्प्यस्तो व्यजि वा कायाथलयका सभबन्िमा अदालतले कारण दे खाउिे आदे श िारी िगिथ
पनि सक्िेछ।
(४) निवेदिपत्र वा नलजखत िवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुिै व्यजि वा कायाथलयलाई पनि
प्रत्प्यर्ीसरह बुझ्िुपिे दे खेमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजि वा कायाथलयलाई पनि कारण दे खाउिे आदे श
िारी गिथ सक्िेछ।
२६.

ववशेष आदे श ददि सक्िेः बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट कारबाही उठे को मुदामा अदालतले
अवस्र्ािुसार अजन्तम आदे श गिुथ अजघ दे हायका आदे शहरू पनि गिथ सक्िेछः–
(क )

ववपिी बिाएको व्यजि, निकाय वा अनिकारीलाई अदालतले तोकेको सतथमा
बन्दीलाई छाडी ददिु िन्िे,

(ख)
२७.

ववपिीको वहरासतबाट बन्दीलाई अदालतको वहरासतमा रा्िु िन्िे ।

खाितलासीको पुिीः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रबाट चले को कारबाहीमा तथयको यर्ार्थता
यवकि गिथ अदालतले दे हायको अवस्र्ामा खाितलासीको पुिी (सचथ वारे ण्ट) िारी गिथ सक्िेछ:–
(क )

बन्दी अमािुवषक तवरबाट र्ुनिएको छ वा नििलाई शारीररक यातिा ददएको छ िन्िे
कुरा अदालतले ववश्वास गिुथ पिे कुिै कारण िएमा,

(ख)

अदालतको आदे शलाई छल्िे मिसायले बन्दीलाई अन्यत्र सािे सभिाविा िएकाले
खाितलासी हुि ु आवश्यक छ ििी निवेदकले मिानसब कारण दे खाएमा, वा

(ग)

यस्तै अन्य कुिै कारणबाट खाितलासीको आदे श िारी हुि ु आवश्यक वा उपयुि छ
िन्िे अदालतलाई लागेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खाितलासीको आदे श िारी गदाथ अदालतले बन्दी र्ुिामा रहे को
िनिएको वा त्प्यस्तो आशंका िएको ठाउँहरूको खाितलासी नलई बन्दी पत्ता लगाई उपजस्र्त गराउि
आफ्िो वा िेपाल सरकारको सेवामा रहे को कुिै कमथचारीको िाममा आदे श िारी गिथ सक्िेछ । त्प्यस्तो
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आदे श िारी गदाथ अदालतले आवश्यक वा मिानसब दे खेमा त्प्यस्तो कमथचारी वा निवेदकलाई प्रनतनिनित्प्व
गिे व्यजि तर्ा स्र्ािीय तहका पदानिकारीसमेत रहे को खाितलासी टोली गठि गरी सो टोलीलाई
खाितलासी गिे अनिकार ददि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम खाितलासीको आदे श प्राप्त गिे व्यजि वा टोलीले अदालतको
निदे शिबमोजिम र्ुिामा रहेको व्यजिको खोिी गिेछ र र्ुनिएको व्यजि फेला परे मा प्रनतवेदिसवहत
बन्दीलाई अववलभब अदालतसमि उपजस्र्त गराउिु पिेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम खाितलासी गिथ आदे श प्राप्त गिे कमथचारीले बन्दीलाई जचन्न
सक्दै ि िन्िे कुराको अदालतले ववश्वास गिुथ पिे कारण िएमा अदालतले सो पूिीमा तोवकएको अको
कुिै व्यजिलाई सो खाितलासी पूिी तामेल गराउिे कायथमा सहयोग गिथ आदे श ददि सक्िेछ ।
२8.

सािी प्रमाणः बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिपत्रको सभबन्िमा अदालतले आवश्यकता अिुसार प्रमाण
बुझ्ि सक्िेछ ।

२9.

बन्दीलाई छाड्िेः अदालतले दे हायका अवस्र्ामा बन्दीलाई र्ुिाबाट छोड्िे आदे श ददि सक्िेछः–
(क )

सूचिामा तोवकएको ददि वा पेसीको ददि प्रत्प्यर्ीले कुिै कारण िदे खाएमा,

(ख)

कारण दे खाए पनि सो कारण मिानसब िदे जखएमा वा

(ग)

बद्नियतका सार् वा प्रवृत्त िारणा बिाई वा कािूि ववपरीत र्ुिामा राखेको
दे जखएमा ।

३०.

बन्दीलाई स्र्ािान्तर गिथ िहुिःे नियम ३६बमोजिमको सूचिा तामेल िएपनछ बन्दीलाई अदालतको
अिुमनतले बाहेक एक स्र्ािबाट अको स्र्ािमा स्र्ािान्तर गिथ हुँदैि ।

३१.

निषेिाज्ञाको निवेदि पत्रः (१) ऐिको दफा ७ को उपदफा (३) अन्तगथत निषेिाज्ञाका लानग निवेदिपत्र
ददँदा नलखतमा खुलाउिु पिे अन्य कुराहरुका अनतररि दे हायका कुराहरू समेत खुलाउिु पिेछ–
(क )

अदालतको अनिकार िेत्र सभबन्िी कुरा,

(ख)

िागररक अनिकारमा आघात हुिे आशंका िएमा के कुि अनिकारमा कसरी आघात
हुिे सभिाविा छ सो कुरा,

(ग)

निवेदकले मागेको उपचार र

(घ)

सो उपचार पाउि सक्िे आिारहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदिपत्रको व्यहोराबाट अदालतको ववचारमा प्रत्प्यर्ीले
प्रर्म दृवष्ट (प्राइमाफेसी) मा िै गरे नबराए िस्तो दे जखि आएमा तोवकएको ताररखको ददि निवेदिपत्रमा
माग गररएबमोजिमको आदे श िारी हुि ु िपिे कुिै कारण िए सो कारण दे खाउि नलजखत िवाफ नलई
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आफैँ वा आफ्िो प्रनतनिनि वा कािूि व्यवसायीद्वारा उपजस्र्त हुि ु ििी प्रत्प्यर्ीको िाममा आदे श िारी
गिथ सक्िेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुि आएको नलजखत िवाफमा ववचार हुँदा अन्य कुिै
व्यजिलाई बुझ्िु पिे दे जखएमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजिलाई पनि बुझ्ि सक्िेछ ।
३२.

नलखत दताथ र दरपीठः यस पररच्छे द अन्तगथत पेश हुिे निवेदिमा पुयाथउिुपिे रीत, नलखत दताथ
ु द दे वािी (कायथववनि) सं वहता ऐि, २०७४ र सो अन्तगथत बिेको
र दरपीठ सभबन्िमा मुलक
नियममा िएका व्यवस्र्ा बमोजिम गिुप
थ िेछ ।

३३. समािान्तर अनिकारिेत्रको प्रयोग गरी उपचार माग गरे िगरे को कुराः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदि
ददँदा वा नलँदा सो ववषयमा सवोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कारबाही
चलाएको छ वा छै ि िन्िे व्यहोरा स्पष्ट खुलाउिु पिेछ ।
(२) निषेिाज्ञाको निवेदि ददँदा वा नलँदा सो ववषयमा उच्च अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा
कािूिी कारबाही चलाएको छ वा छै ि िन्िे व्यहोरा स्पष्ट खुलाउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम खुलाइएको वववरण पनछ मुदा कारबाही गदै िाँदा झुट्ठा वा
गलत दे जखि आएमा त्प्यस्तो निवेदि खारे ि गिथ सवकिेछ ।
३४.

अन्तररम आदे शः (१) नियम ३१ अन्तगथत गरे को कुिै निवेदिपत्रका सभबन्िमा अदालतले उजचत र
आवश्यक दे खेमा निवेदिपत्रको टुङ्गो िलागेसभमको अवनिको लानग आवश्यक र उपयुि आदे श िारी
गिथ सक्िेछ ।
तर,
(१)

अदालतले आवश्यक दे खेमा खास अवनि तोकद अन्तररम आदे श िारी गिथ वा सो
अन्तररम आदे शलाई निरन्तरता ददिु पिे वा िपिे सभबन्िमा छलफलका लानग अको
पि जझकाउि सक्िेछ।

(२)

अन्तररम आदे शको सभबन्िमा छलफल हुँदा आफ्िो वहतमा अन्तररम आदे श िारी
िएका कारणले ररट निवेदिको अजन्तम निणथयपिात् अको पिलाई िनत हुिे अवस्र्ा
दे जखएमा प्रचनलत कािूिबमोजिम िनतपूनतथ व्यहोिे नलजखत प्रनतबद्धता व्यि गरे मा
इिलासले सतथसवहतको अन्तररम आदे श िारी गिथ सक्िेछ ।

(३)

ु ाई गरी अन्तररम आदे श िारी िएकोमा वा कुिै कारणले अको पिले
एक पिीय सुिव
आफ्िो कुरा प्रस्तुत गिथ मौका िपाएकोमा त्प्यस्तो अन्तररम आदे श रद गरी पाउिको
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लानग सो पिले निवेदि ददि सक्िेछ र अदालतले उजचत र आवश्यक दे खेमा अजघ
ददएको अन्तररम आदे श रद गिथ वा त्प्यसमा आवश्यक सं शोिि गिथ सक्िेछ ।
(४)

कुिै निवेदि अन्तररम आदे श िारी वा खारे िीका लानग पेस िएको िए तापनि सो
ववषयमा निणथय िै हुि उपयुि छ िन्िे इिलासलाई लागेमा इिलासले निणथय गिथ
सक्िेछ र अन्तररम आदे शको लानग पेस गररएको कारणले मात्र त्प्यस ववषयमा निणथय
गिथ बािा पिे छै ि ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम िारी गररएको अन्तररम आदे श निवेदिपत्रको अजन्तम टुङ्गो
लागेपनछ स्वतः रद िएको मानििेछ ।
(३) अन्तररम आदे श िारी वा रद गिे सभबन्िमा छलफलका लानग सूचिा ददई कुिै पिलाई
जझकाइएकोमा तोवकएको ददि कुिै कारणले छलफल हुि िसकद अको ददि छलफल हुिे िएमा सो
प्रयोििका लानग छलफल सभपन्ि ििएसभम जझकाइएको पिलाई ताररखमा राजखिेछ । छलफल
प्रयोििका लानग पटक–पटक सूचिा िारी गररिे छै ि ।
(४) पवहले िारी िएको अन्तररम आदे शलाई निरन्तरता ददिे वा िददिे सभबन्िमा छलफल
गराउि अको पि जझकाउिे गरी आदे श िएकोमा निवेदक पिको कारणबाट सो ददि छलफल हुि
िसकेमा तत्प्पिात् सो अन्तररम आदे श निजरिय हुिेछ ।
(५) अन्तररम आदे श छलफलको नमनतसभमका लानग अन्तररम आदे श िारी िएको
मुदामा तोवकएको नमनतमा अन्तररम आदे श सभबन्िमा छलफल हुि िसकद अको नमनत तोवकएमा
सो नमनतसभम त्प्यस्तो आदे शले निरन्तरता पाउिेछ ।
(६) यस नियमबमोजिम अदालतले अन्तररम आदे श िारी गदाथ वा अन्तररम आदे श िारी गिथ
अस्वीकार गदाथ त्प्यसको कारण स्पष्टरूपमा उल्लेख गिुथ पिेछ ।
(७) यस पररच्छे द बमोजिम परे को निवेदिबाट प्रत्प्यर्ी बाहे क अन्य व्यजिलाई बुझ्ि
आबश्यक दे जखएमा अदालतले त्प्यस्तो व्यजिलाई बुझ्ि वा उपजस्र्त गराउि सक्िेछ ।
(८) निवेदकले प्रत्प्यर्ी बिाएको व्यजिबाहे क अरु कुिै व्यजिले निवेदिको ववषयसँग
आफ्िो पनि हक वा स्वार्थ गाँनसएको हुँदा कारबाहीमा सररक हुि निवेदि ददएमा उजचत र
मिानसब दे जखए अदालतले त्प्यस्तो कारबाहीमा नििलाई सं लग्ि गराउिे आदे श ददि सक्िेछ ।
३५.

निवेदिपत्रको िक्कलः निवेदकले निवेदिपत्रको सार्मा सबै प्रत्प्यर्ीको लानग चावहिे निवेदिपत्रको
िक्कल र सं लग्ि नलखतहरूको दुई प्रनत िक्कलसमेत दाखेल गिुथ पिेछ ।
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३६.

सूचिा तामेलीः बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदिमा कारण दे खाउिको लानग िारी हुिे सूचिा निवेदिपत्रमा
प्रत्प्यर्ी बिाइएका व्यजिहरूलाई बाटाका भयादबाहे क बढीमा तीि ददिनित्र र निषेिाज्ञाको हकमा
बढीमा पन्र ददिनित्र नलजखत िवाफ ददि कािूि बमोजिम सूचिा तामेल

३७.

गररिेछ ।

निवेदिपत्र र नलजखत िवाफको ढाँचाः यस पररच्छे द बमोजिम अदालतमा

ददइिे

निवेदिपत्र

अिुसूची-२ को ढाँचामा र नलजखत िवाफ अिुसूची -३ को ढाँचामा हुि ु पिेछ ।
३८.

भयाद ताररख र्माउिे सभबन्िी व्यवस्र्ाः प्रचनलत कािूिमा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि यस
पररच्छे द अन्तगथत ददएका निवेदिपत्रबाट कारबाही िएका मुदामा मिानसब कारणबाट भयाद ताररख
गुज्रक
े ो दे जखएमा भयाद र ताररख दुवै गरे र बन्दीप्रत्प्यिीकरणका मुदा िए एकपटकमा बढीमा सात
ददिसभमको र निषेिाज्ञा िएमा एक पटकमा बढीमा पन्र ददिसभमको भयाद ताररख र्माइददि
सवकिेछ ।
तर,
(१) ताररखमा हाजिर हुि ु पिे व्यजिको कोही मरी वकररयामा बस्िु परे को वा मवहला िए
सुत्प्केरी िएको कारणबाट भयाद ताररख गुज्रम
े ा वकररया समाप्त िएको वा सुत्प्केरी िएको
नमनतले वा अन्य कुिै व्यहोराले यातायातको सािि िचले को वा िूकभप िस्ता दै वी
प्रकोप परे को कारणले ताररख गुज्रम
े ा बाटो खुलेको वा यातायात चले को वा दै वी
परे कोमा सो िएको नमनतले बाटाको भयादबाहे क पन्र ददिनित्र हाजिर िई प्रमाणसवहत
निवेदिपत्र ददएमा भयाद ताररख र्ानमि सक्िेछ ।
(२) अन्तररम आदे श िारी वा खारे िीका लानग हुिे छलफलको कुरामा भयाद ताररख
र्माउि र स्र्नगत गिथ पाइिे छै ि ।

३९.

तामेलीमा रा्िेः निषेिाज्ञा वा बन्दीप्रत्प्यिीकरणको निवेदि गिे निवेदकले ताररख गुिारी बसेमा
कािूिबमोजिम र्ाभि पाउिे भयाद गुज्रप
े नछ वा निवेदिको प्रयोिि समाप्त िएको ििी निवेदि पिथ
आएमा त्प्यस्तो निवेदि तामेलीमा राख्न सवकिेछ ।

४०.

दस्तुरः (१) बन्दीप्रत्प्यिीकरणको आदे शको लानग ददइिे निवेदिपत्रमा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।
(२)

निषेिाज्ञाको आदे श िारी गररपाउँ िन्िे निवेदिपत्र ददँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर
लाग्िेछ ।

(३) यस नियमावलीबमोजिम नलजखत िवाफ पेस गदाथ पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।
तर सरकारी कायाथलयबाट पेस हुिे नलजखत िवाफमा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।
पररच्छे द – ६
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मुदाको कारबाही सभबन्िी व्यवस्र्ा
४१.

मुदा बाँडफाँट: (१) एकिन्दा बढी न्यायािीश िएको अदालतमा मुदा दताथ िएपनछ कसको इिलासले
कुि मुदा हे िे िन्िे निजित हुिे गरी प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशले मुदा सङ्ख्याको अिुपात नमलाई
गोलाबाट मुदा तोक्िेछ । यसरी मुदा तोवकएपनछ सो मुदाको बाँकद कारबाही र वकिारा सोही
न्यायािीशको इिलासले गिेछ ।
स्पष्टीकरण: यस नियम बमोजिम मुदा बाँडफाँट गिे प्रयोििका लानग “मुदा” िन्िाले पुिरावेदि,
बन्दीप्रत्प्यिीकरण र निषेिाज्ञाको निवेदि, मुदाको रूपमा दताथ हुिे अन्य निवेदि र ववशेष प्रकृनतका
निवेदि समेतलाई ििाउँछ ।
(२)

यस नियम लागू हुँदाका अवस्र्ामा अदालतमा दायर रहे का मुदा सङ्ख्याको अिुपात

नमलाई प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशले गोलाद्वारा मुदा बाँडफाँट गिेछ ।
(३) एक ििािन्दा बढी न्यायािीश रहे को अदालतका कुिै न्यायािीश अदालतमा अिुपजस्र्त
रहेमा नििको इिलासबाट गिुथ पिे बयाि, बकपत्र, नमलापत्र, रोक्का फुकुवा िस्ता काम उपजस्र्त रहे को
अको न्यायािीशले गिेछ । तीि वा सोिन्दा बढी न्यायािीश रहे को अदालतमा दुई वा सोिन्दा बढी
न्यायािीश अदालतमा उपजस्र्त रहे को अवस्र्ामा अिुपजस्र्त न्यायािीशले गिे काम गिथका लानग
गोलाद्वारा न्यायािीश तोवकिेछ ।
(४) कुिै न्यायािीश पन्र ददििन्दा बढी अवनि अदालतमा उपजस्र्त िहुिे िएमा उपजस्र्त
रहेको न्यायािीशले फैसला गिे लगायत नििले गिे सबै काम कारबाही गिथ सक्िेछ ।
४२.

तायदाती फाराम खडा गिे: (१) न्यायािीशसमि निणथय वा वकिारा गिथका लानग पेस हुिे प्रत्प्येक मुदामा
तायदाती फाराम खडा गरी सो फारममा नमनसल सं लग्ि सभपूण थ कागिहरु चढाई नमनसलसार्
रा्िु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचीपत्र तयार गिे कतथव्य सो नमनसल रहे का फाँटको फाँटवालाको
हुिेछ र स्रे स्तेदारले त्प्यसको िाँच गिुप
थ िेछ ।

४३.

मुदाको वटपोट तयार गिेः (१) कुिै मुदा इिलास समि निणथयको लानग पेस गिुथ अगावै
सभबजन्ित शाखाले नमनसल सामेल रहे का निवेदिपत्र, वफरादपत्र, उिुरी, प्रनतउत्तरपत्र, नलजखत
िवाफ, पिहरुको बयाि, सािी र ववशेषज्ञको बकपत्र, तल्लो अदालतको फैसला, पुिरावेदिपत्र,
अदालतको आदे श, नलजखत प्रनतवाद लगायतका नलखतहरूको वटपोट तयार गिुथ पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको वटपोट सभबजन्ित फाँटवालाले तयार गरी मानर्ल्लो
तहको अनिकारीबाट प्रमाजणत गराई तोवकएको पेशी अगावै नमनसल सं लग्ि गरी सो वटपोटको
ववद्युतीय प्रनत समेत अद्यावनिक गिुथ पिेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको मुदाको वटपोटमा व्यजिगत राय वा मुदामा प्रिाव पिे
कुिै कुरा ले ख्न पाइिे छै ि ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको मुदाको वटपोटमा न्यायािीशले आवश्यकता अिुसार
व्यहोरा र्पघट वा हे रफेर गिथ सक्िेछ ।
4४.

साप्तावहक मुदा पेसी सूची: : (१) स्रे स्ते दारले आगामी हप्ताको लानग पेसीको ताररख तोवकएको मुदाहरूको
सूची मुदाको दताथ िम अिुसार तयार गरी बुिवार सभममा न्यायािीश समि पेस गिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोिमको पेसी सूचीमा मुदाका पि ववपिहरूको िाम, मुदाको िाम र
िभबर, मुदा पेसी हुिे ददि र मुदामा कािूि व्यवसायी नियुि िएको िए नििको िाम समेत उल्ले ख
गरी शुिबारसभममा सूचिा पाटीमा टाँस गरी सक्िु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेसी सूची तयार गदाथ एक ििािन्दा बढी न्यायािीश रहे को
अदालतमा न्यायािीश वपच्छे को साप्तावहक पेसी सूची तयार गिुथ पिेछ ।
(४) बन्दीप्रत्प्यिीकरण सभबन्िी निवेदि, ववशेष प्रकृनतका निवेदि, कसूर ठहर िई सिाय
ु ाईको लानग पेश हुिे मुदा, प्रारजभिक सुिव
ु ाईको लानग पेश हुिे निवेदि,
नििाथरणको सुिव
हेदाथहेदैको मुदा, नडसनमस, मुदा वफताथ, नमलापत्र र तामेली हुिे बाहे क साप्तावहक मुदा पेसी सूचीमा
िपरे को कुिै पनि मुदा सो हप्तामा इिलास समि पेस हुिे छै ि ।

4५.

दै निक मुदा पेसी सूची: (१) नियम ४४ बमोजिम साप्तावहक पेसी सूचीमा प्रकाजशत िएका मुदाहरू
एकिन्दा बढी न्यायािीश रहेको अदालतमा स्रे स्ते दारले न्यायािीशवपच्छे को दै निक मुदा पेसी सूची
तयार गरी सूचिा पाटीमा टाँस्ि लगाउिु पिेछ र एकप्रनत सभबजन्ित न्यायािीशलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दै निक पेसी सूची तयार गदाथ दे हायको िममा तयार गिुथ पिेछः–
(क )

बन्दीप्रत्प्यिीकरण सभबन्िी निवेदि,

(ख)

ु ाईको लानग पेश हुिे मुदा,
कसूर ठहर िइ सिाय नििाथरणको सुिव

(ग)

हे दाथहेदैको मुदा,

(घ)

ु ा वा कैदी िएको मुदा,
र्ुिव

(ङ)

निषेिाज्ञाको निवेदि,
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( च)

सामान्य कायथववनि प्रयोग हुिे मुदाको लगाउ बाहेकका सं जिप्त कायथववनि ऐि, २०२८
अन्तगथतको कायथववनि प्रयोग हुिे मुदा,

(छ)

बेवाररसे बालबानलकाको मुदा,

(ि)

पचहत्तर वषथमानर्को बुढा बुढी वा शारीररक अशिता िएको व्यजि ताररखमा रहे को
मुदा,

(झ)

मवहला वादी िएको न्वाराि गराई पाउँ वा िाता कायम गराई पाउँ िन्िे
मुदा,

(ञ)

पूव थ आदे शािुसार पेसीको निजित नमनत तोवकएको मुदा,

(ट)

अंश वा मािा चामल सभबन्िी मुदा,

(ठ)

मुदा दताथको िम अिुसार अन्य मुदाहरू ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम पेसी सूची तयार गदाथ मुलतबीबाट िागेका मुदा तर्ा सवोच्च
अदालत वा उच्च अदालतको निणथयबमोजिम पुिः इन्साफको लानग दताथ िएको मुदाको सुरू दताथ
नमनतलाई िै आिार मािी िम नििाथरण गिुथ पिेछ।
(४) अनियोगपत्रसार् पेश िएको वा अदालतबाट िारी िएको पिाउ पुिी वा समाह्वाि
बमोजिम हाजिर िएको वा पिाउ िई आएको व्यजिको हकमा तत्प्काल बयाि गराई र्ुिछे कको
कारबाही गिुथ पदाथ मुदाको पूरक पेशी सूची प्रकाशि गरी कारबाही गिुथ पिेछ ।
(५) उपनियम (१) अिुसार दै निक मुदा पेसी सूची तयार गदाथ अजघल्लो ददि हेदाथ हेदै बाँकद रहे को
मुदा, अजघल्लो ददि हे िे न्यायािीशलाई तोवकिेछ ।तर िोनलपल्ट निि न्यायािीश अिुपजस्र्त िए
त्प्यस्तो मुदा नियमािुसार पुिः अकाथ पेसीमा चढाई पेस गिुथ पिेछ ।
(६) मुदा पेसी हुिे ददि स्रे स्तेदारले अदालत खुलेको एक घण्टानित्र मुदाको नमनसल इिलासमा
पठाउि लगाउिु पिेछ र मुदाको छलफल टु वङ्गई फैसला वा आदे श ले जखिे िएमा बाहेक त्प्यस ददिको
काम समाप्त िएपनछ इिलास अनिकृत वा इिलास सहायकले सो नमनसल सभबजन्ित फाँटवालालाई
वफताथ बुझाई ददिु पिेछ ।
(७)

एकिन्दा बढी न्यायािीश कायथरत िएको अवस्र्ामा बजन्दप्रत्प्यिीकरणको

र

ु ाई गोलाप्रर्ाबाट नििाथरण गररिेछ ।
निषेिाज्ञाको निवेदिको सुिव
4६.

ववशेष प्रकृनतका निवेदिको पेसी सूची: (१) ववशेष प्रकृनतका निवेदिको दै निक पेशी वा
आवश्यकताअिुसार पुरक पेसी सूची प्रकाशि गरी इिलास समि पेश गिुथ पिेछ ।

22

www.lawcommission.gov.np
(२) उपनियम (१) बमोजिमका निवेदिको पेसी सूची तयार गदाथ दे हायको िममा तयार गिुथ
पिेछः-

4७.

(क )

अनिकृत वारे सिामा प्रमाजणत गिथ ददइिे निवेदि,

(ख)

दताथद्वारा वववाहको लानग ददइिे निवेदि,

(ग)

सं रिक नियुजिको लानग ददइिे निवेदि,

(घ)

मार्वर नियुजि सभबन्िी निवेदि,

(ङ)

ु ो न्यावयक घोषणा सं बन्िी निवेदि,
मृत्प्यक

( च)

ु वा िमथपत्र
ु ी राख्ने अिुमनत सभबन्िी निवेदि,
िमथपत्र

(छ)

गुठी सञ्चालक नियुजिको लानग ददइिे निवेदि,

(ि)

प्राकृनतक व्यजिको दामासाही सभबन्िी निवेदि,

(झ)

यस्तै प्रकृनतका अन्य निवेदि ।

छु ट प्रमाण पेस गिे: कािूिले प्रमाण लाग्ि सक्िे कागिपत्र, िक्सा इत्प्यादद कुिै कारणले अदालतमा पेस
हुि सकेको रहेिछ ििे मुदा पेसी सूचीमा चढ्िु अगावै दाजखल गिुथ पिेछ । अन्यर्ा इिलासले त्प्यस्तो
प्रमाण स्वीकार िगिथ सक्िेछ ।

4८.

नमनसलको आन्तररक निरीिण गिे: न्यायािीश वा स्रे स्ते दारले वा न्यायािीशले तोकेको अनिकृतद्वारा
वषथमा कभतीमा दुई पटक अिुसूची-४ मा तोवकएको ढाँचामा नमनसलको आन्तररक निरीिण गिुथ
पिेछ ।
पररच्छे द –7
मेलनमलाप सभबन्िी व्यवस्र्ा

49.

मेलनमलापकताथको सूची : (१) मेलनमलाप गराउिे प्रयोििका लानग तानलम, अिुिव, आचरण, निरपिता
तर्ा निष्ठासमेतका कुराहरू ववचार गरी कुिै पूव थ न्यायािीश वा कािूि व्यवसायी वा स्र्ािीय तहका
पदानिकारी वा समािसेवी वा वहालवाला वा सेवा निवृत्त सरकारी अनिकृत तर्ा अन्य कमथचारी वा
प्राध्यापक वा जशिक वा मेलनमलाप कायथमा सं लग्ि रही आएका व्यजि वा सं स्र्ाहरूको िाम, वति,
पेसा, अिुिव, तानलम आददको ववस्तृत वववरण खुलाई स्रे स्ते दारले सभिाववत मेलनमलापकताथको सूची
तयार गिेछ ।
तर मेलनमलापसभबन्िी तानलम िनलएका वा िैनतक पति दे जखिे फौिदारी अपरािमा सिाय
पाएको व्यजिको िाम समावेश गररिे छै ि ।
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(२) मेलनमलापकताथको सूची सूचीकृत गिे , सो सूचीमा र्प िाम समावेश गिे तर्ा सूचीबाट
िाम हटाउिे (अद्यावनिक गिे) कायथ एक ििा मात्र न्यायािीश कायथरत रहे को अदालतमा जिल्ला
न्यायािीशबाट र एकििािन्दा बढी न्यायािीश कायथरत रहे को अदालतमा पूण थ बैठकबाट हुिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तयार गररएको मेलनमलापकताथको सूची अदालतले प्रकाशि
गिेछ ।
(४) सूचीमा आफ्िो िाम समावेश गररपाउँ ििी उपनियम (१) मा उजल्लजखत व्यजिले स्रे स्ते दार
समि निवेदि ददि सक्िेछ । यसरी निवेदि पिथ आएमा उपयुिताको ववचार गरी मेलनमलापकताथको
सूचीमा िाम समावेश गिथ सवकिेछ ।
५०.

मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनिक गिे: (१) अदालतले प्रत्प्येक वषथ मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनिक
गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनिक गदाथ दे हायको अवस्र्ामा
मेलनमलापकताथको िाम सूचीबाट हटाइिेछ:–
(क )

मृत्प्य ु िएमा,

(ख)

आफ्िो िाम सूचीबाट हटाई पाउँ ििी निवेदि ददएमा,

(ग)

मेलनमलापकताथको िाम सूचीबाट हटाउिे आदे श िएमा,

(घ)

िैनतक पति दे जखिे फौिदारी अपरािमा सिाय पाएमा,

(ङ)

सूचीकृत िएको सं स्र्ा खारे ि वा ववघटि िएमा,

(३) अदालतले उपनियम (२) बमोजिम मेलनमलापकताथको सूचीबाट िाम हटाएमा सो सभबन्िी
सूचिा प्रकाशि गिेछ ।
५१.

मेलनमलापको लानग उत्प्प्ररे रत गिे: (१) मुदामा दुवै पि उपजस्र्त िएको पवहलो ताररखकै ददि
कािूिबमोजिम नमलापत्र हुि सक्िे मुदाका पिहरूलाई मेलनमलाप गिथ स्रे स्ते दारले उत्प्प्ररे रत गिुथ
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दुवै पिले नलजखत सहमनत ििाएमा स्रे स्ते दारले बढीमा एक
मवहिाको समय ददई त्प्यस्तो मुदा मेलनमलापकताथको सू चीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा सं स्र्ासमि
मेलनमलापको लानग पठाउिेछ ।
(३) अदालतले दुवै पिको ताररख नमलाि िइसकेपनछ नििहरूलाई मेलनमलाप प्रवियामा
िाि प्रोत्प्सावहत गिे प्रयोििका लानग आवश्यक परामशथ ददि उपयुि कमथचारी खटाउि सक्िेछ ।
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५२.

मेलनमलापका लानग पठाउिे: (१) कािूिबमोजिम नमलापत्र हुि सक्िे कुिै मुदामा पिहरूका बीच
मेलनमलाप गराउिु उपयुि छ िन्िे सभबजन्ित इिलासलाई लागेमा र मेलनमलाप प्रविया अपिाउि
पिहरूको सहमनत िएमा त्प्यस्तो मुदा मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा सं स्र्ासमि
मेलनमलापको लानग पठाउिे गरी इिलासले आदे श गिथ सक्िेछ ।
(२) मुदाका दुवै पिले मुदा मेलनमलाप प्रवियामा पठाउि अिुरोि गरे मा वा मुदाको
कुिै पिले मुदा मेलनमलाप प्रवियामा पठाउि अिुरोि गरी निवेदि गरे मा र अको पि
मेलनमलाप प्रवियामा िाि सहमत िएमा स्रे स्ते दारले मेलनमलापमा पठाउिे आदे श गिथ सक्िेछ।
(३) एक पटक मेलनमलापका लानग तोवक पठाएको मुदामा मेलनमलाप हुि िसकेको अवस्र्ामा
पनि मुदाका सबै पिको सहमनत िएमा र पुिः मेलनमलाप प्रविया अपिाउि उपयुि र मिानसब छ
िन्िे इिलासलाई लागेमा दोस्रो पटक पनि मेलनमलापका लानग पठाउिे आदे श गिथ सवकिेछ ।
(४) मेलनमलाप गराउिे गरी आदे श गदाथ वववाददत ववषयवस्तुको िवटलता, मुदामा सं लग्ि
पिहरूको सङ्ख्यात्प्मक जस्र्नत, वववाददत ववषयको प्रकृनत, मेलनमलापमा लाग्िे स्वािाववक समय आदद
कुरालाई ववचार गरी मेलनमलापको लानग एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा तीि मवहिासभमको
समय प्रदाि गिथ सवकिेछ।
(५) सामान्यतया एक ििा मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउिे गरी आदे श ददिु पिेछ ।
तर मुदाका पिहरूले एकििािन्दा बढी मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराई पाउँ ििी
अिुरोि गरे मा वा मुदाको िवटलता तर्ा सं लग्ि पिहरूको सं ्या समेतको दृवष्टले एकििािन्दा बढी
मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउिु उपयुि छ िन्िे अदालतलाई लागेमा दुवै पिको सहमनतले
बढीमा तीि ििा मेलनमलापकताथबाट मेलनमलाप गराउिे गरी आदे श ददि सवकिेछ ।
(६) एकििा मात्र मेलनमलापकताथ तोवकएकोमा मेलनमलाप प्रविया सञ्चालिका िममा
मेलनमलापकताथले दुवै पिको सहमनतले र्प मेलनमलापकताथ तोक्िका लानग अदालतसँग नलजखत
अिुरोि गिथ सक्िेछ । यसरी अिुरोि िई आएमा तीि ििामा िबढ्िे गरी मेलनमलापकताथ तोक्ि
सवकिेछ ।

५३.

मेलनमलापकताथको छिौट: (१) मुदाका दुवै पिले रोिेको व्यजि वा सं स्र्ालाई मेलनमलापकताथको रूपमा
तोवकिेछ । तर पिहरूका बीच सहमनत हुि सकेि र पिहरूले अदालतबाट िै मेलनमलापकताथ तोकद
पाउँ ििी अिुरोि गरे मा अदालतबाटै मेलनमलापकताथ तोक्ि सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापकताथको छिौट गराउिे कायथ यस नियमावलीको
अिीिमा रही स्रे स्तेदारले गिेछ ।
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(३) मुदाका पिले मेलनमलापकताथको सूचीमा िाम समावेश ििएका व्यजि वा सं स्र्ालाई
मेलनमलापकताथको रूपमा तोक्ि अिुरोि गरे मा त्प्यस्तो व्यजि वा सं स्र्ाको िाम मेलनमलापकताथको
सूचीमा समावेश गिे प्रविया पूरा गरे पनछ मात्र मेलनमलापकताथको रूपमा तोक्िु पिेछ ।
5४.

मेलनमलापकताथ पररवतथि: (१) एक पटक मेलनमलापकताथ तोकेपनछ दे हायका अवस्र्ामा बाहे क अको
मेलनमलापकताथको छिौट गिथ वा तोक्ि पाइिे छै ि:–
(क )

मेलनमलापकताथको मृत्प्य ु िएमा, वा

(ख)

तोवकएको मेलनमलापकताथलाई सभबजन्ित पिहरूले आपसी सहमनतको आिारमा
पररवतथि गिथ चाहे मा, वा

(ग)

कुिै पिले मेलनमलापकताथ प्रनत अववश्वास व्यि गरी अदालतमा निवेदि ददएमा, वा

(घ)

मेलनमलापकताथले मुदाको ववषयवस्तु उपर नििको स्वार्थ रहे को िािकारी गराएमा,
वा

(ङ)

मेलनमलापकताथले मेलनमलापको कायथ गराउिे नसलनसलामा मेलनमलापसभबन्िी
आिारिूत कुराहरू ववपरीत आचरण वा कायथ गरे को दे जखएमा, वा

( च)

तोकेको मेलनमलापकताथले अन्य कुिै कारणले मेलनमलापकताथको रूपमा काम गिथ
िसक्िे िएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पररवनतथत मेलनमलापकताथले सामान्यतयाः पवहले तोवकएको
समयनित्रै आफ्िो कायथ सभपन्ि गिुथ पिेछ । तर पवहले तोवकएको समयावनि र्ोरै मात्र बाँकद रहे को र
र्प समय प्रदाि गिुथ पिे पयाथप्त र मिानसव कारण िएमा र्प एक मवहिासभमको समय प्रदाि गिथ
सवकिेछ ।
5५.

मेलनमलापकताथसमि पठाउिे कायथववनि: (१) कुिै मुदा मेलनमलापका लानग मेलनमलापकताथसमि
पठाउिे आदे श िएमा दे हायका कुराहरू सवहत मुदाका पिहरूलाई मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त हुि
नमनत तोकद सोही व्यहोरा मेलनमलापकताथसमि ले खी पठाउिु पिेछ:–
(क )

मुदाको सारसङ्खिेप वा मु्य मु्य कागिातको प्रनतनलवप,

(ख)

मुदाका पि वा वारे स िए नििहरू समेतको िाम, र्र, वति र उपलब्ि िएसभम
टे नलफोि िं., ईमेल ठे गािा, तर्ा फ्याक्स िभबर,

(ग)

मेलनमलापसभबन्िी कायथ गिे स्र्ाि ।

(२) मेलनमलापकताथले मुदासभबन्िी कुिै खास कागिपत्रको प्रनतनलवप माग गरे मा अदालतले
त्प्यस्ता कागिपत्रको प्रनतनलवप उपलब्ि गराउिु पिेछ ।
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(३) उपनियम (१) बमोजिम मेलनमलापका लानग पठाउँदा सो कायथका लानग प्रदाि िएको
समयावनिसमेत ववचार गरी अदालतमा दायर रहे को सक्कल नमनसलमा पिहरूलाई ताररख तोकद मुदाको
दायरी लगत कायमै रा्िु पिेछ ।
तर मेलनमलापकताथले अदालतले तोकेको ताररख अगावै पिहरूलाई अदालतमा वफताथ पठाएमा
बाटाका भयादबाहेक सात ददिनित्र पिहरू अदालतमा हाजिर हुि िािु पिेछ ।
5६.

मेलनमलापकताथले पालि गिुथ पिे कुराहरू: (१) मेलनमलापकताथले मेलनमलापकताथहरुको लानग िारी
िएको आचारसं वहता र निदे जशकाको पालि गदै प्रचनलत कािूिबमोजिम मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि
गिुथ पिेछ ।
(२) मेलनमलापकताथलाई अदालतबाट नििाथररत समयनित्र मेलनमलाप कायथ सभपन्ि हुि िसक्िे
लागेमा सोही व्यहोराको िािकारी अदालतलाई गराउिु पिेछ ।

5७.

मेलनमलापको कायथववनि: (१) मेलनमलाप सभबन्िी छलफल र अन्य आवश्यक कायथ अदालतले तोकेको
स्र्ािमा वा मुदाका पिहरूको सहमनत नलई मेलनमलापकताथले तोकेको कुिै उपयुि स्र्ािमा गिथ
सवकिेछ । मेलनमलापकताथले स्र्ाि तोकेको अवस्र्ामा सो स्र्ािको िािकारी पिहरूलाई नलजखत
रूपमा ददिु पिेछ ।
(२) यस नियमावलीबमोजिम मेलनमलापका लानग अदालतले आदे श गरी पठाएमा तोवकएको
नमनत र समयमा मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त हुि ु तर्ा मेलनमलापसभबन्िी छलफलमा सहिागी हुि ु
मुदाका पिहरूको कतथव्य हुिेछ । तोवकएको नमनत र समयमा उपजस्र्त हुि िआएमा वा छलफलमा
सहिागी ििएमा मेलनमलापकताथले सोको िािकारी अदालतलाई गराउिेछ र यस्तोमा अदालतले
आवश्यक कारबाही गिथ सक्िेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि गदाथ मुदाका पिहरू, नििहरूको कािूि व्यवसायी, मुदाका
पिहरूले रोिेको एक एक ििा व्यजि, आवश्यकता अिुसार वववाददत ववषयसभबन्िी ववशेषज्ञ तर्ा
अन्य िद्रिलादमीसमेत सँग आवश्कतािुसार छु ट्टाछु ट्टै वा सामूवहकरूपमा छलफल गरी पिहरूको
आपसी सहमनतबाट दुवै पिलाई मान्य हुिे निरकषथमा पुग्ि मेलनमलापकताथले सहिकताथको रूपमा कायथ
गिुथ पिेछ ।
(४) यस नियमावलीको अिीिमा रही पिहरूको सहमनतमा मेलनमलापकताथले मेलनमलापको
कायथववनि आफैँ तय गिथ सक्िेछ ।
(५) मेलनमलापकताथले पिहरूको सहमनतमा पिहरूसँग छु ट्टाछु ट्टै एकान्तवाताथसमेत गिथ
सक्िेछ ।
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(६) मेलनमलापकताथले पिहरूको सहमनतमा टे नलफोि, निनडयो कन्रेन्स वा सञ्चारका अन्य
उपयुि माध्यमबाट पनि मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि गिथ सक्िेछ ।
(७) मेलनमलापकताथ समि हाजिर हुिे ददि तोवकएकोमा सो ददि हाजिर ििए पनि ताररख
गुज्रक
े ो ििी र्माउि पिे छै ि । अदालतले मेलनमलापकताथसमि उपजस्र्त हुि िािे ििी तोकेको
ददिमा वा मेलनमलापकताथले छलफलको लानग तोकेको ददिमा एक पिमात्र उपजस्र्त िएमा वा दुवै
ु ाि िएको सात ददि पनछ मेलनमलापकताथले
पि उपजस्र्त ििएमा नििहरू उपजस्र्त हुिे नमनत िि
मेलनमलाप प्रविया सञ्चालि हुि िसकेको ििी अदालतमा प्रनतवेदि पठाउिु पिेछ । तर सो सात
ददिनित्र दुवै पि उपजस्र्त िएमा मेलनमलापकताथले मेलनमलापको प्रविया अगाडी बढाउिु पिेछ ।
5८.

नलखत तयारी र नमलापत्र: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ मुदाका पिहरूका बीच मेलनमलाप िई
नमलापत्र गिथ मन्िुर िएमा मेलनमलापकताथले यर्ाशीघ्र सोही व्यहोराको नमलापत्रको दरखास्त र
नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिथ लगाई अदालतमा पेस गिुथ पिेछ । अदालतले सो
दरखास्तअिुसार कािूिबमोजिम नमलापत्र गराउिु पिेछ ।
(२) नमलापत्रको दरखास्त तयार गिे प्रयोििका लानग पिहरूले अिुरोि गरे मा अदालतले
वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरखास्त ले खाइ ददि सक्िेछ ।

5९.

मेलनमलाप हुि िसकेमा अपिाउिे कायथववनि: (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ मुदाका पिहरू
नमलापत्र गिथ मन्िुर ििएमा मन्िुर ििएको नमनतले सात ददिनित्र मेलनमलापकताथले मेलनमलाप हुि
िसकेको िन्िे प्रनतवेदि सभबजन्ित अदालतमा पेस गिुथ पिेछ । यस्तो प्रनतवेदि प्राप्त हुि आएमा
कािूिबमोजिम मुदाको कारबाही र वकिारा गिुथ पिेछ ।
ु ाि िएको सात ददिसभममा पनि
(२) मेलनमलापका लानग अदालतबाट तोवकएको अवनि िि
उपनियम (१) बमोजिम प्रनतवेदि पेस हुि िआएमा अदालतले कािूिबमोजिम मुदाको कारबाही अगानड
बढाउिेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रविया टु ङ्गो लागेको नमनतले बाटाको भयादबाहेक सात ददिनित्र अदालतमा
उपजस्र्त हुि ु मुदाका पिहरूको कतथव्य हुिेछ ।

६०.

तथयाङ्क रा्िेः मेलनमलाप प्रवियाबाट समािाि िएका मुदासभबन्िी तथयाङ्क अदालतले मानसक तर्ा
वावषथक प्रनतवेदिमा छु ट्टै समावेश गिुथ पिेछ ।
तर त्प्यस्तो अनिले खमा मुदाको तथय उल्लेख गररिे छै ि ।
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पररच्छे द –8
ु ाई र फैसला
मुदाको सुिव
६१.

बहसको ववषय, बहसको िम र इिलासको मयाथदा: (१) इिलासले बहसपूव थ छलफल हुिे
ँ ाहरु नििाथरण गिेछ ।
मु्य बुद
(२) बहस गदाथ सुरूमा निवेदक, वादी वा पुिरावेदकका तफथबाट उपजस्र्त कािूि
व्यवसायीले र त्प्यसपनछ प्रत्प्यर्ीको कािूि व्यवसायीले बहस गिेछ ।
(३) कुिै मुदामा अदालतको सहयोगी (एनमकस क्युरी) समेत रहे छ ििे नििले बादी
प्रनतवादीको तफथबाट नियुि कािूि व्यवसायीको बहस समाप्त िएपनछ बहस गिेछ ।
(४) कुिै मुदामा दुवै पिको तफथबाट निवेदि वा पुिरावेदि परे को रहे छ ििे कुि
पिका कािूि व्यवसायीले पवहला बहस गिे िन्िे कुरा इिलासले नििाथरण गिेछ।
(५) कुिै मुदामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएमा सो मध्ये वररष्ठ कािूि
व्यवसायीले प्रमुख कािूि व्यवसायीको रूपमा बहस गिेछ र नििपनछ अन्य कािूि व्यवसायीले
िमशः र्प तथयगत वा कािूिी प्रश्नमा बहस गिेछि् ।
तर इिलासको अिुमनतले प्रमुख कािूि व्यवसायीको सहमनतमा प्रार्नमकतािममा पनछ
िएको कािूि व्यवसायीले बहस गिथ सक्िेछ।
(६) कािूि व्यवसायीले बहस गदाथ मुदामा निणथय गिुथ पिे प्रश्नमा केजन्द्रत रही बहस
गिुथ पिेछ ।
(७) एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायी िएको मुदामा बहसको समय लगायत समग्र बहस
व्यवस्र्ापि गिे जिभमेवारी प्रमुख कािूि व्यवसायीको हुिेछ।
(८) कािूि व्यवसायी इिलासमा प्रवेश गदाथ, इिलास किमा रहँदा, बहस पैरवी गदाथ
वा इिलास किबाट बावहर निस्कँदा इिलासको मयाथदा कायम गिुथ पिेछ।

६२.

बहसको समयः (१) मुदाको प्रत्प्येक पि वा नििको तफथबाट नियुि कािूि व्यवसायीले
इिलासले नििाथरण गरे को समयनित्र आफ्िो ििाई वा बहस समाप्त गिुथ पिेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समय अपुग हुिे िई अनतररि समय आवश्यक पिे
िएमा सोको उजचत र पयाथप्त कारण सवहत आवश्यक पिे अनतररि समय माग गरी सभबजन्ित
ु न्दा अजघ इिलास समि अिुरोि गिथ सक्िेछ ।
पि वा कािूि व्यवसायीले बहस सुरू हुिि
(३) उपनियम (१) बमोजिमको बेहोरा मिानसब दे जखएमा इिलासले पिलाई आफ्िो
ििाई राख्न वा कािूि व्यवसायीलाई बहस गिथको लानग र्प समय प्रदाि गिथ सक्िेछ ।
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६३.

ु ाईको लानग पेसी तोवकएको मुदामा मुदाका पि वा नििको
बहस िोटः (१) इिलासले सुिव
कािूि व्यवसायीलाई पेसीको ददि अगावै वा निजित समय तोकद बहसिोट पेस गिथ आदे श
ददि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि मुदाको पि वा नििको
ु ाई हुि ु िन्दा अगावै बहसिोट
कािूि व्यवसायी आफैंले बहसिोट पेस गिथ चाहे मा मुदाको सुिव
पेस गिथ सक्िेछ।
(३) इिलासले अन्यर्ा आदे श ददएमा बाहेक सामान्यतया: बहस सभपन्ि िइसके पनछ
बहसिोट नलइिे छै ि।
(४) यस नियम बमोजिम बहसिोट पेस गदाथ निणथय गिुथ पिे प्रश्न स्पष्ट खुलाई सो प्रश्नमा
सीनमत रही बहसिोट पेस गिुथ पिेछ।

6४. बहस अनिलेख गिथ सक्िेः (१) इिलासले आवश्यक ठािेमा कािूि व्यवसायीको बहस रे कडथ
गरी अनिले ख गिथ सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रे कडथ गररएको बहसलाई इिलास अनिकृतले आवश्यकता
अिुसार नलवपबद्ध गरी नमनसल सामेल राख्नेछ ।
6५. मुदा हेि थ िरोवकिे: (१) दै निक मुदा पेसी सूचीमा चढे को कुिै मुदा कुिै कारणले सूचीबाट हटाइिे छै ि र
इिलासबाट खोिेका बखत पि, वाररस वा कािूि व्यवसायी हाजिर ििए पनि मुदा स्र्नगत हुिे छै ि र
ठहरे बमोजिम फैसला हुिछ
े ।
ु ाई प्रारभि हुिि
ु न्दा
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि मुदाको सुिव
पवहले आफ्िो काबुिन्दा बावहरको पररजस्र्नतले गदाथ अदालतमा उपजस्र्त हुि िसक्िे कुराको
अदालतलाई ववश्वास हुिे कुिै मिानसब कारण दे जखई मुदाको पि वा कािूि व्यवसायीले निवेदिपत्र
ु ाई स्र्नगत गिथ सक्िेछ ।
ददएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसभम मुदाको सुिव
(३) उपनियम (२) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि इिलासबाट प्रार्नमकता ददई हे िे
आदे श िएका मुदा, कसूर ठहर िै सिाय नििाथरण पेशीमा चढे को मुदा, एकै पिको एकिन्दा बढी
कािूि व्यवसायी रहेको मुदा, हे दाथ हेदैको मुदा, अन्तररम आदे श िारी िएको मुदा, दुई पटक पेसी
स्र्नगत िइसकेको मुदा र प्रचनलत कािूिबमोजिम मुदा फैसला गिुथ पिे समयावनि िाघेका मुदाको
ु ाई स्र्नगत हुि सक्िे छै ि ।
सुिव
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(४) उपनियम (२) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि काबूिन्दा बावहरको पररजस्र्नत परी
मुदा स्र्नगत गररपाउँ िन्िे निवेदिपत्र मुदा पेस िएका ददिको इिलास बस्िुिन्दा अगानड िै दताथ गरी
नमनसल सामेल राजखएको हुि ु पिेछ ।
(५) आफ्िो पिमा अन्तररम आदे श िारी िएको मुदाको पि वा नििको कािूि
ु ाईको लानग तोवकएको पेसी स्र्नगत गराउि निवेदि ददएमा इिलासले
व्यवसायीले मुदाको सुिव
अन्तररम आदे श निरकृय गरी पेसी स्र्नगत गिथ सक्िेछ।
तर पिको प्रनतनिनित्प्व गिे कािूि व्यवसायीको अस्वस्थयताका कारणले अस्पतालमा
ििाथ िएको वा बहस गिथ उपजस्र्त हुि िसक्िे ववशेष पाररवाररक पररजस्र्नत परे को िरपदो
आिार दे खाई पेसी स्र्नगत गिथ माग गरे को अवस्र्ामा अन्तररम आदे श निरकृय हुिे छै ि ।
6६.

ु ाईको अवस्र्ामा मुदा वकिारा हुि सक्िे: पवहलो पटक इिलासमा पेस िएको
प्रारजभिक सुिव
मुदामा हदभयाद, हकदै या, अदालतको अनिकारिेत्र िएको िदे जखएमा वा र्प प्रमाण बुझी रहिु पिे
अवस्र्ा िदे जखएमा सोही ददि त्प्यस्तो मुदा वकिारा गिथ सवकिेछ ।

6७.

ु ाई गदाथ सभबजन्ित पिको ििाई र कािूि व्यवसायीहरूको
फैसला र अजन्तम आदे श: (१) मुदाको सुिव
बहस समाप्त िएपनछ इिलासबाट सोही ददि निणथय सुिाउिु पिेछ ।
तर इिलास समि पेस िई छलफल िएको कुिै मुदामा मुदाको िवटलता समेतको कारणले
उसै ददि निणथय सुिाउि िसवकिे अवस्र्ा परे मा नलजखतरूपमै फैसला सुिाउिका लानग इिलासले पन्र
ददिसभमको ताररख तोक्ि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निणथय गदाथ राय वकताबमा निणथयको छोटकरी वववरण ले खी
न्यायािीशले दस्तखत गरी उपजस्र्त पिलाई सुिाई राय वकताबमा सही समेत गराई रा्िु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम फैसला र अजन्तम आदे श िएको सामान्यतया सात ददिनित्र
अिुसूची-५ को ढाँचामा तयार गरी नमनसल सं लग्ि गराउिु पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम तयार गररिे फैसलामा निभि कुराहरु उल्ले ख गिुथ पिेछ:(क )

पि ववपिको दाबी तर्ा जिवकर, निणथय गिुथ पिे ववषय, दुवै पिका प्रमाणका कुराहरू,
कािूिी प्रश्न

(ख)

सािी वा सिथनमिको बकपत्रको सारांश,

(ग)

दुवै पिले तथय र कािूि सभबन्िमा उठाएका प्रश्नहरू,

(घ)

ँ ाहरू,
कािूि व्यवसायीको बहसको मु्य मु्य बुद
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(ङ)

वफराद पत्र वा प्रनतउत्तर पत्र वा निवेदिमा वा कािूि व्यवसायीको बहसको िममा
उल्ले जखत िजिर वा कािूिी नसद्धान्त प्रस्तुत मुदामा लागू हुिे वा िहुिे के हो त्प्यसको
स्पष्ट ववश्लेण,

6८.

( च)

कारणसवहतको निणथय र त्प्यसको आिार तर्ा तत्सभबन्िी कािूिहरू,

(छ)

अन्य आवश्यक कुराहरु।

अज्तयारवाला समि फैसला वा आदे श पठाउिे: आफू समि पेस िएको मुदामा नमनसलबाट कुिै
रािसेवकले दे हायको कुिै काम कुरा गरे को दे जखएमा न्यायािीशले आवश्यक सभझे सो कुरा फैसला वा
अजन्तम आदे शमा उल्ले ख गरी नििलाई सचेत गराउि वा सो फैसला वा आदे शको प्रनतनलवप सभबजन्ित
अज्तयारवाला समि पठाउि आदे श ददि सक्िेछ:–
(क )

कुिै गैर कािूिी काम गरे को, वा

(ख)

कािूिबमोजिम पालि गिुथ पिे कतथव्य िािी िािी पालि िगरे को वा त्प्यस सभबन्िमा
बद्नियत वा गभिीर लापरबाही गरे को, वा

(ग)

आफ्िो पद अिुरूपको आचरण िगरे को, वा

(घ)

अदालतको आदे शलाई छल्िे वा कुिै वकनसमबाट प्रिावहीि बिाउिे बद्नियतले झुटो
िवाफ ददएको वा समयमा स्पष्ट िवाफ िददई आलटाल गरे को ।

6९.

फैसलामा ििाउिे: न्यायािीशले बोले र ले खाएको फैसला वा आदे शको अन्त्प्यमा न्यायािीशले बोलेर
लेखाएबमोजिम ले जखएको ििी फैसला तयार गिे कमथचारीको दिाथ र िाम ले खी सही गराई न्यायािीशले
दस्तखत गरी नमनसल सामेल गिथ लगाउिु पिेछ ।

७०.

फैसलामा हेरफेर गिथ िहुि:े फैसला वा आदे शमा न्यायािीशको दस्तखत िइसकेपनछ कसै ले पनि सो
फैसला वा आदे शको अङ्क वा अिरमा कुिै कुराको हेरफेर वा र्पघट गिुथ हुँदैि ।

७१.

फैसला वा अजन्तम आदे शको सामान्य त्रुवट सच्याउिे: (१) सरोकारवाला पि वा नििको वाररसले
फैसला वा अजन्तम आदे शको ले खाईमा वा टाइपमा कुिै िूल हुि गएको रहे छ ििे त्प्यस कुराको जिवकर
नलई निवेदिपत्र ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) मा िुिसुकै कुरा ले जखएको िए तापनि फैसला वा आदे शमा त्रुवट
िएको कुरा अदालत स्वयं को िािकारीमा आएमा सभबजन्ित कमथचारीले सोही व्यहोराको
प्रनतवेदि ददि सक्िेछ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम परे को निवेदिपत्र स्रे स्ते दारले त्प्यस्तो फैसला वा आदे श
गिे न्यायािीश समि पेस गिुथ पिेछ ।
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(४) उपनियम (३) बमोजिमको न्यायािीश अिुपजस्र्त िएमा अदालतमा उपजस्र्त रहे का अन्य
न्यायािीश समि पत्र पेस गररिेछ ।
(५) यस नियम बमोजिम पेश िएको निवेदिबाट िूलसुिार हुि ु पिे दे जखएमा न्यायािीशले
छु ट्टै पचाथ खडा गरी सच्याउिे आदे श गिेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम खडा गरे को पचाथ फैसला वा आदे शको अनिन्न अङ्ग मानििेछ ।
७२.

फैसला िएपनछ नमनसल बुझाउिे: फैसला तयार िएपनछ न्यायािीशको दस्तखत गराई इिलास
सहायकले फैसला अपलोड गरी फाँटवालालाई नमनसल वफताथ बुझाउिु पिेछ ।
पररच्छे द – 9
िक्कल र नमनसल निरीिण सभबन्िी व्यवस्र्ा

७३. िक्कल नलि वा फोटो जखच्िको निनमत्त निवेदि ददिेः (१) अदालतमा रहे को नमनसल सं लग्ि
कुिै नलखतको िक्कल नलि वा फोटो जखच्ि चाहिे सरोकारवाला व्यजिले सो नलखतको
वववरण र नमनत

उल्ले ख गरी लाग्िे दस्तुर सवहत अिुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदि

ददिु पिेछ ।
(२) कुिै व्यजिले छु ट्टाछु ट्टै नमनसल सं लग्ि रहे को नलखतको िक्कल नलिु परे मा
छु ट्टाछु ट्टै निवेदि ददिु पिेछ।
7४.

ँ ा वा फोटो जखच्ि लाग्िे दस्तुरः (१) अदालतमा िएको मुदा सभबन्िी कागिको
िक्कल नलद
िक्कल नलँदा वा फोटो जखच्ि दे हाय बमोजिमको दस्तुर लाग्िेछ:(क )

अदालतबाट सारी ददइिे िक्कलको सक्कल ए फोरसाइिको प्रत्प्येक पृष्ठको दश
रूपैयाँ,

(ख)

आफ्िै तफथबाट सारी लाि ददइिे िक्कलको सक्कल ए फोर साइिको प्रत्प्येक पृष्ठको
पाँच रूपैयाँ,

(ग)

वटपोट वकताबको िक्कलको बीस रूपैयाँ,

(घ)

नमनसलमा रहेको कुिै नलखत वा कागिातको फोटो जखचेको प्रनत फोटो बीस
रूपैयाँ ।

(२) उपनियम (१)

बमोजिम लाग्िे दस्तुर दाजखला गरे पनछ मात्र िक्कल ददिु

पिेछ ।
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7५.

दस्तुर ििाउिे: िक्कल सारे पनछ निवेदिपत्रको नििाथररत ठाउँमा र िक्कलको जशरमा यो नमनतमा यनत
रूपैयाँ िक्कल दस्तुर दाजखल िएको छ िन्िे ििाई सभबजन्ित कमथचारीले सही गिुथ पिेछ ।

7६.

िक्कल प्रमाजणत गरी ददिे: िक्कलको निनमत्त निवेदकले चावहिे दस्तुर च ुिा दाजखल गरे को

ददि

तहनसल शाखा अन्तगथतको िए तहनसलदारले र सोबाहे क अन्यमा स्रे स्ते दारले सक्कल वा िक्कल
बमोजिमको िक्कल दुरूस्त छ िन्िे ले खी सही गरी अदालतको छाप लगाएर निवेदिपत्रको नििाथररत
ठाउँमा निवेदकको सही गराई िक्कल ददिु पिेछ।
7७.

निरीिणको लानग निवेदि ददिे: अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा कागिातको निरीिण गिथ चाहिेले
ददिको साढे दश बिेदेजख साढे तीि बिेसभममा अिुसूची -७ बमोजिमको ढाँचामा दे हायका कुराहरू
खुलाई चावहिे दस्तुर सार् राखी छु ट्टाछु ट्टै नमनसल वा कागिपत्रको निरीिणको लानग छु ट्टाछु ट्टै निवेदि
ददिु पिेछ:–
(क )

िुि मुदाको नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिथ चाहे को हो सो मुदाको नमनसल,
िभबर र साल,

7८.

(ख)

निरीिण गिथ चाहे को नमनसल वा कागिपत्रको वववरण,

(ग)

निवेदक मुदामा पि वा वाररस ििए निरीिण गिथ चाहे को कारण,

(घ)

निरीिण गिे व्यजिको िाम, र्र र वति,

(ङ)

निरीिणको वकनसम (तत्प्काल वा सािारण) ।

निरीिण दस्तुर: अदालतमा रहेको नमनसलहरू वा अरू वकनसमले अन्य अड्डा अदालतबाट आएको
नमनसलहरू निरीिण गिथ चाहेमा दे हायबमोजिमको दस्तुर लाग्िेछ:–
(क )

पि ववपि वा नििको वाररसले ददएको निवेदिपत्रमा पाँच रूपैयाँ,

(ख)

मुदामा सरोकारवाला पि ववपिबाहे क अरूले ददएको निवेदिपत्रमा दश रूपैयाँ,

(ग)

पि ववपि वा नििहरूको वाररसले तत्प्काल निरीिणको लानग निवेदिपत्र ददएमा दश
रूपैयाँ,

(घ)

मुदाको सरोकारवाला पिबाहे क अरूले तत्प्काल निरीिणको लानग निवेदिपत्र
ददएकोमा बीस रूपैयाँ ।

7९.

निरीिणको दताथ वकताब: अनिले ख सं रिकले अिुसूची-८ बमोजिमको ढाँचामा निरीिण दताथ वकताब
रा्िु पिेछ ।

८०.

निरीिण गिथ ददिे: निरीिण गिथ अिुमनत पाएको व्यजिले आदे श िएका नमनतले सात ददिनित्र आफूले
निरीिण गिथ चाहेको ददिको सूचिा तत्प्काल निरीिणको आदे श रहे छ ििे सोही ददिको एक बिेसभम र
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सािारण निरीिणको आदे श रहेछ ििे चौबीस घण्टा अगावै आदे शको वकिारामा ले खी सुपररवेिक वा
अनिलेख सं रिकलाई ददिु पिेछ र नििले उजल्लजखत ददिको एघार बिेदेजख तीि बिेनित्र अनिले ख
किमा आफ्िो रोहबरमा निरीिण गिथ ददिेछ ।
8१.

निरीिण गिे कागिात मगाउिे: यस नियम अन्तगथत ददएको सूचिा पाउिासार् अनिलेख सं रिकले
निवेदिपत्रमा ले जखएको नमनसल वा कागिपत्र सभबजन्ित फाँटवालासँग मागी पठाउिु पिेछ । त्प्यस्तो
मागी पठाएकोमा सभबजन्ित फाँटवालाले तत्प्काल निरीिणको आदे श रहे छ ििे तुरून्त र सािारण
निरीिणको आदे श रहेछ ििे िुि ददिलाई मागी पठाएको छ, त्प्यस ददिको एघार बिेसभम सुपरीवेिक
वा अनिले ख सं रिकले पाउिे गरी पठाई ददिु पिेछ ।

८2.

निरीिण गदाथ निषेि गररएका काम: (१) नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गिथ कुिै पनि व्यजिले
निरीिण कोठामा कलम, मसी ल्याउि र नमनसल वा कागिपत्रको निरीिण गदाथ कुिै प्रकारको दाग वा
जचह्न लगाउि, च्यात्न, फािथ वा अरू कुिै वकनसमबाट िोक्सािी पािथ हुँदैि ।
(२) निरीिण गिे व्यजिले निरीिण गदाथ चावहिे कुरासभम नससाकलमले वट्ि हुन्छ
तर िक्कलै उतािथ वा उल्र्ा गिथ हुँदैि।
ु ाई हुिे ददि इिलासमा लगेको वा लग्िे
(३) पयाथप्त कारण िएमा बाहे क मुदा सुिव
नमनसल वा कागिपत्र निरीिण गिथ ददइिे छै ि।

८3.

कागि वफताथ गिे: िुि फाँटबाट नमनसल वा कागिपत्र ल्याइएका हुि ् ती नमनसल कागिपत्र सोही फाँटमा
अनिलेख सं रिकले सोही ददि वफताथ ददिु पिेछ ।

84.

िक्कल निरीिण र िािकारीको दस्तुर िलाग्िे: यस पररच्छे दमा अन्यत्र िुिसुकै कुरा ले जखएको िए
तापनि असमर्थ पिको वैतनिक कािूि व्यवसायीले , सरकारी कायाथलय वा सरकारी कामको लानग
सरकारी ववकलले वटपोट वकताब वा अरू कुिै कागिपत्रको िक्कल सादाथ वा निरीिण गदाथ वा कुिै
नमनसल सभबजन्ित िािकारी नलँदा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।

पररच्छे द –१0
फैसलाको कायाथन्वयिसभबन्िी व्यवस्र्ा
85.

तहनसल शाखाको जिभमेवारी: (१) फैसला कायाथन्वयि गिुथ पिे सभबन्िी सभपूण थ काम कारबाही
तहनसलदारको जिभमेवारीमा तहनसल शाखाबाट हुिेछ ।
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(२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड िररबािा, सरकारी ववगो र कैदको लगत मूल
लगत वकताबमा राखी असुल तहनसल गिे, लगत कट्टा गराउिे, फैसलाबमोजिम नबगो िराउिे,
बण्डा छु ट्याउिे लगायतका फैसला कायाथन्वयि गिुथ पिे काम तहनसल शाखाले गिेछ ।
(३) फैसला बमोजिम िररबािा लागेको व्यजिले िररबािाको रकम बुझाउि ल्याए बुझी
सदर स्याहा गरी िररबािाको लगत कट्टा गररददिु पिेछ ।िररबािा नतिथ िसक्िे व्यजिको
हकमा िररबािा तर्ा सोबापत ठे वकएको कैद भयादको लगतसवहत नििलाई कारागार
कायाथलयमा पठाई ददिु पिेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कायाथलयबाट आफ्िो लगत
पुजस्तकामा सोको लगत कसी असूल िएको िािकारी प्राप्त िएपनछ सोही आिारमा अदालतले
मूल लगत पुजस्तकाबाट िररबािा तर्ा िररबािाबापत ठे वकएको कैदको लगत कट्टा गररददिु
पिेछ ।
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोििको लानग “लगत कनसएको” िन्िाले लगत िभबरसवहतको
वववरण सभझिु पछथ ।
(४) फैसला बमोजिम िररबािा लागेकोमा सो िररबािाबापत कैद ठे क्िु पदाथ िररबािाको
अङ्क र िररबािाबापत हुिे कैद भयादसमेत वकटाि गरी मूल लगत वकताबमा लगत कस्िु
पिेछ ।
ु द फौिदारी कायथववनि (सं वहता) ऐि,
(५) कैद र िरीबािा लागेको व्यजिले मुलक
२०७४ को दफा १३७ िभबरको िरौट वा िमाित ददइ मानर्ल्लो अदालतमा पुिरावेदि
गरे को िािकारी लगत रहेको अदालतमा प्राप्त िएमा सोबमोजिम लगत वकताबमा ििाउिु
पिेछ ।
(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, िररबािा, कैदको लगत असुल तहनसल अन्य
अदालतबाट गराउिु पिे िए त्प्यस्तो लगत सभबजन्ित अदालतको तहनसल शाखामा पठाउिु
पिेछ । यसरी लगत प्राप्त िएपनछ आफ्िो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउिे अदालतमा
सोको ििाउ पठाउिु पिेछ । त्प्यस्तो िािकारी प्राप्त िएपनछ मात्र लगत पठाउिे अदालतले
लगत कट्टा गिुथ पिेछ।
(७) लगत निडाउिे र असुल तहनसल डोर खटाउिे प्रयोििको लानग दण्ड, िररबािा
र कैदको लगत, फछ्यौट बाँकदको वववरण गाउँपानलका वा िगरपानलकाको वडा अिुसारको
वहसाबले तयार गिुथ पिेछ ।
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(८) लगत फछ्यौट र बाँकदको मास्केवारी फैसला कायाथन्वयि निदे शिालय, पुिरावेदि
सुन्ने अदालतमा र सवोच्च अदालतमा पठाउिु पिेछ ।
(९) असुल तहनसल गिुथ पिे बाँकदवाला कुिै कामले अदालतमा आएमा पिाउ गरी
ु ै
तत्प्काल असुल गिुथ पिेछ । त्प्यस्तो बाँकदवाला व्यजिलाई अदालतको कमथचारीले िहाँसक
फेला पारे पनि पिाउ गरी असुल गिथ सक्िेछ ।
86.

असुल तहनसलको लानग डोर खटाउिे: (१)

फैसला बमोजिम

दण्ड, िररबािा, कैद वा सरकारी

असुलउपर गिुथ पिे व्यजि रहे बसेको ठाउँमा प्रत्प्येक वषथ कभतीमा दुई पटक असुल तहनसल कायथका
लानग डोर खटाउिु पिेछ र त्प्यसरी खवटएका डोरले असुल गिथ िसकेका बाँकदवालालाई पिद ल्याउिु
पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम डोर खटाउँदा आवश्यक परे मा स्र्ािीय तह र प्रहरीको
समेत सहयोग नलि सवकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम फैसलाबमोजिम दण्ड, िररबािा वा सरकारी नबगो
असुलउपरको लानग खटी िािे कमथचारीले दै निक तर्ा भ्रमण ित्ता बापत पाउिे रकम नलि
िचाहे मा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रनतशत प्रोत्प्साहि ित्ता पाउिे छ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम असुल गराई ल्याएको रकमको पाँच प्रनतशत रकम
तहनसलदारले प्रोत्प्साहि स्वरूप पाउिे छ ।
(५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको ित्ता वा रकम असुल िएको िररबािा वा
सरकारी नबगोको रकमबाट ददइिेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम सरकारी ववगो वा िररबािा सरकारी कमथचारी बाहे क अन्य
कुिै व्यजिले असूल गरी ल्याएको िएमा नििलाई उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ि
गराउि सवकिेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम कैद लागेका व्यजि पिाउ गरी ल्याउिे डोरमा खटी िािे
कमथचारीले दै निक तर्ा भ्रमण ित्ता नलि िचाहे मा ित्ताको सट्टा एक मवहिा कैदको एकसय
पचासका दरले हुि आउिे रकम पुरस्कार स्वरूप पाउिेछ ।
87.

दण्ड िररबािा बाँकद रहेका व्यजिलाई सेवा सुवविामा रोक लगाउिेः (१) अदालतले दण्ड
िररबािा असूलउपर हुि बाँकद व्यजिहरुको लगत उतारको वववरण असुलउपर गिे प्रयोििको
लानग सावथिनिक सेवाको नियमि र ववतरण गिे स्र्ािीय तह, प्रहरी कायाथलय र अन्य सभबजन्ित
निकायमा पठाउि सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको लगत उतार सावथिनिक सेवाको नियमि र ववतरण गिे
निकायहरूले लगतमा उजल्लजखत व्यजिलाई लगत असुल िहुँदासभम त्प्यस्तो निकायबाट प्रदाि
गररिे सेवामा रोक लगाउिसमेत ले खी पठाइिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अिुरोि िई आएमा सोबमोजिम गिुथ सभबजन्ित निकायको
कतथव्य हुिेछ ।
88.

प्रनतवेदि पेस गिुथ पिे: पुिरावेदि सुन्ने अदालतबाट निरीिण गिथ िािे न्यायािीशले फैसला
कायाथन्वयिका कायथ कािूिबमोजिम िएको छ वा छै ि हेरी ििएको िए सो कुरा खुलाई
प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ ।

89.

मेलनमलापमा पठाउि सवकिेः फैसला कायाथन्वयिको लानग पिथ आएका निवेदिको ववषयमा मेलनमलाप
प्रविया अपिाउि पिहरूले सहमनत ििाएमा तहनसलदारले त्प्यस्ता निवेदिहरू अदालतका
मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यजि वा सं स्र्ासमि मेलनमलापको लानग बढीमा पैंतालीस
ददिको समय ददई पठाउि सक्िेछ ।

90.

नमलापत्र गराउि सक्िे: (१) पिहरूका बीच मेलनमलाप िई नमलापत्र गिथ मन्िुर िएमा
मेलनमलापकताथले सोही व्यहोराको नमलापत्रको दरखास्त र नमलापत्रको कागि तयार गरी वा गिथ लगाई
तहनसलदारसमि पेस गिुथ पिेछ ।
(२)

उपनियम

(१)

बमोजिम

प्राप्त

दरखास्त

बमोजिम

तहनसलदारले

प्रचनलत

कािूिबमोजिम नमलापत्र गराउिु पिेछ । नमलापत्र गराएकोमा प्रचनलत कािूिबमोजिम लाग्िे
दस्तुर असुल गररिेछ ।
(३) नमलापत्रको दरखास्त तयार गिे प्रयोििको लानग पिहरूले अिुरोि गरे मा
तहनसलदारले वैतनिक कािूि व्यवसायीबाट नमलापत्रको दरखास्त ले खाई ददि सक्िेछ ।
९1.

असुल तहनसल सभबन्िी काममा न्यायािीशको जिभमेवारी: (१) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड,
िररबािा र कैदको लगत दुरूस्त राख्न लगाउिे र सोही लगतबमोजिम असुल तहनसल गराउिे अजन्तम
जिभमेवारी प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशको हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम असुल तहनसल गराई बाँकद बक्यौता फछ्यौट गरे िगरे को कुरा
निरीिण प्रनतवेदिमा उल्ले ख गररिेछ ।

९2.

मुदामा पेश िएका मालसामाि नललाम गिे कायथववनिः (१) दशीको रुपमा वा अदालतमा मुदामा
पेश िएका मालसामाि मालििीलाई वफताथ ददि नमल्िे िएमा त्प्यस्तो सामाि वफताथ नलि आउि
सात ददिे सूचिा ददिु पिेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचिा ददँदा वफताथ नलि िआएमा त्प्यस्ता मालसामाि वा
मालििी पत्ता िलागेका मालसामाि वा अदालतको अजन्तम फैसलाले िफत हुिे ठहरे का
मालसामाि जिल्ला न्यायािीशको अिुमनत नलई तहनसलदारले नललाम नबिद गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम नललाम नबिद गिथपिे मालसामाि मेनसिरी औिार वा
सवारी सािि िएमा त्प्यस्तो मालसामाि नललाम नबिद पनछ दताथ, िामसारी, हस्तान्तरण वा
दाजखल खारे ि हुि सक्िे िसक्िे ववषयमा सभबजन्ित निकायमा नललाम गिुथ पूव थ बुझी यवकि
गिुथ पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम बुझ्दा सभबजन्ित निकायले त्प्यस्तो मालसामाि दताथ,
िामसारी, हस्तान्तरण वा दाजखल खारे ि हुि िसक्िे ििी ले खी पठाएमा न्यायािीशको अिुमनत
नलई नललाम गिथ उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतबाट त्प्यस्तो मालसामािको पत्रू मूल्य
(स््याप िेल्यू ) कायम गरी मूल्याङ्कि गराई पुिः साववकको रुपमा प्रयोग िगिे शतथमा नललाम
नबिद गिथ सवकिेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामाि नललाम वविद गिे प्रयोििको
लानग दे हायबमोजिमको मूल्याङ्कि सनमनत रहिेछ:–
(क )

सभबजन्ित अदालतको स्रे स्ते दार

– अध्यि

(ख)

कोष तर्ा ले खा नियन्त्रक कायाथलयको अनिकृत स्तरको प्रनतनिनि – सदस्य

(ग)

जिल्ला सरकारी ववकल कायाथलयले तोकेको अनिकृत स्तरको प्रनतनिनि – सदस्य

(घ)

जिल्ला न्यायािीशले तोकेको सभबजन्ित ववषयको ववशेषज्ञ

– सदस्य

(ङ)

सभबजन्ित अदालतको तहनसलदार

– सदस्य–सजचव

(६) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतमा सभबजन्ित ववषयको ज्ञाि िएका अन्य
व्यजिलाई पनि सनमनतले आवश्यकता अिुसार आमन्त्रण गिथ सक्िेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतले मूल्य कायम गदाथ दे हायका कुरामा ववचार
गिुथ पिेछः–
(क )

बिारमा प्रचनलत मूल्य,

(ख)

सभबजन्ित मुदामा उल्लेख िएको वा ह्रास िएको मूल्य,

(ग)

मालसामािको हालको अवस्र्ा, उपयोनगता, सेवा आयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य,

(घ)

मोडल, बिेको साल र मोडल आउट डे टेडको अवस्र्ा ।
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(८) िन्सार िनतरे का मालसामािको मूल्य कायम गदाथ िन्सार महसुल तर्ा प्रचनलत
कािूिबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गिुथ पिेछ ।
(९) उपनियम (५) बमोजिमको सनमनतबाट मूल्याङ्कि िएको मालसामाि नललाम गिथको
लानग मालसामािको वववरण, न्यू ितम् मूल्याङ्कि रकम, नललाम हुिे स्र्ाि, समय र नमनत,
नललाम बोल्िु अजघ न्यूितम मूल्यको दश प्रनतशत रकम िरौटी रा्िु पिे कुरा र फाराम
दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्र ददिको समय ददई अदालत, जिल्ला प्रशासि कायाथलय,
जिल्ला समन्वय सनमनत, मालपोत कायाथलय, जिल्ला प्रहरी कायाथलय र स्र्ािीय तहको
कायाथलयमा समेत सूचिा टाँस गरी यर्ासभिब रावियस्तरको दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशि
गरी नललाम गिुथ पिेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाजशत सूचिामा कसै को दरखास्त िपरी वा परे र पनि
नललाम हुि िसकेमा घटीमा सात ददिको समय ददई पुिः एकपटक उपनियम (९) बमोजिम
सूचिा प्रकाशि गरी नललाम गिुथ पिेछ ।
(११) यस नियमबमोजिम दुई पटकसभम नललामको कारबाही गदाथ पनि नललाम हुि
िसकेमा अदालतको लानग प्रयोगमा आउिे मालसामाि िए सवोच्च अदालतको अिुमनत नलई
अदालतको िाममा दताथ गिथ र अन्य सामािको हकमा प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशको अिुमनत
नलई जिल्ला प्रशासि कायाथलय, कोष तर्ा ले खा नियन्त्रक कायाथलय, सरकारी ववकल कायाथलय,
जिल्ला प्रहरी कायाथलय र स्र्ािीय तहको प्रनतनिनिहरूको रोहबरमा तहनसलदारले मालसामाि
वाताथद्वारा कायम हुिे मूल्यमा नसिै नबिद गिथ सक्िेछ ।
(१२) नललाम नबिद गरी आएको रकम िरौटी खातामा आभदािी बाँिी कािूि बमोजिम
गिुथ पिेछ।
(१३) यस नियमबमोजिम नललाम वा नबिद िएका सवारी सािि वा दताथ गिुथ पिे
मेसीिरी सामाि नललाम सकार वा खररद गिे व्यजिको िाममा दताथ गिथ सभबजन्ित निकायमा
लेखी पठाउिु पिेछ ।
(१४) यस नियमबमोजिम नललाम वा नबिद िएका मालसामाि मुदा अजन्तम हुँदा वफताथ
पाउिे ठहरे मा त्प्यस्ता मालसामािको नललाम वा नबिद गरी िरौटीमा आभदािी बाँनिएको रकम
मात्र वफताथ ददइिेछ ।

40

www.lawcommission.gov.np
९3.

िायदात तायदात िई आएका मालसामािको नललाम नबिद : फैसला वा अजन्तम आदे श कायाथन्वयिको
नसलनसलामा िायदात तायदात िई आएका मालसामािहरू नियम ९२ बमोजिमको कायथववनि अपिाई
नललाम नबिद गिुथ पिेछ ।
पररच्छे द – ११
मातहतको अनिकारी वा निकायको निरीिणसभबन्िी व्यवस्र्ा

९4.

निरीिण: अदालतले ऐिको दफा २१ को अिीिमा रही आफूले पुिरावेदि सुन्ने निकाय वा
अनिकारीको कायाथलयको निरीिण गिेछ ।

95.

निरीिण गदाथ ववचार गिुथ पिे कुरा: (१) एक ििािन्दा बढी न्यायािीश कायथरत रहे को अदालतमा
यस नियम बमोजिम निरीिण गिे प्रयोििको लानग प्रमुख िै काम गिे न्यायािीशले अन्य
न्यायािीशसँग परामशथ गरी निरीिण गिे निकाय र न्यायािीश तोक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आफूले पुिरावेदि सुन्ने निकाय वा अनिकारीको कायाथलयको
निरीिण गिे न्यायािीशले प्रचनलत कािूिमा उल्लेख िएका कुराहरूका सार्ै दे हायका कुराहरू पनि
िाँच गिुथ पिेछ:–
(क )

मुलतबी रहेका मुदाहरू,

(ख)

मुलतबी कािूिबमोजिम राजखएको हो वा होइि ? मुलतबी िगाउिे काम कारबाही
यर्ा समयमा िएको छ वा छै ि ?

(ग)

नमनसल, दताथ वकताब तर्ा अन्य नलखतहरू रीतपूवक
थ र व्यवजस्र्त ढङ्गबाट
राजखएको छ वा छै ि ?

(घ)

अदालती शुल्क, दस्तुर कािूिबमोजिम नलएको छ वा छै ि ?

(ङ)

दायरी र नछिुवा नमनसल सुरजित तररकाले राजखएको छ वा छै ि ?

( च)

नमनसलमा रीतपूवक
थ वटपोट वकताब र तायदाती फाराम सं लग्ि गररएको छ वा छै ि ?

(छ)

तायदाती फाराममा सबै नलखतहरूको वववरण ििाई दुरूस्त राजखएको छ वा छै ि ?

(ि)

कािूिका पुस्तकहरू चावहिे िनत र सुरजित राजखएको छ वा छै ि ?

(झ)

फैसला कायाथन्वयिसभबन्िी निदे शि र पररपत्रबमोजिमको काम समयमा सभपन्ि
िएको छ वा छै ि ?

(ञ)

निरीिणको िममा ददइएका निदे शिहरूको पालिा िएको छ वा छै ि ?
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(ट)

पुिरावेदि परे को सभबजन्ित नमनसल र प्रमाणको नमनसल यर्ासमयमा पठाएको छ वा
छै ि ?

(ठ)

भयाद तामेलीसभबन्िी व्यवस्र्ा ठीकसँग िएको छ वा छै ि ?

(ड)

कािूिको भयाद नित्र भयाद तामेल िएको छ वा छै ि ?

(ढ)

दशीका सामािहरू ठीकसँग राजखएको छ वा छै ि ?

(ण)

फैसलाबमोजिमको काम ठीकसँग िएको छ वा छै ि ?
पररच्छे द –१२
सनमनत सभबन्िी व्यवस्र्ा

96.

अदालत व्यवस्र्ापि सनमनत: (१) अदालतमा रहे का मुदा मानमला, इिलास, अनिलेख, सूचिा, िौनतक
तर्ा ववत्तीय स्रोत िस्ता ववषयहरूमा आवश्यक अध्ययि गरी व्यवस्र्ापि गिथ दे हायबमोजिमको
अदालत व्यवस्र्ापि सनमनत रहिेछ:–
(क )

प्रमुख िै काम गिे न्यायािीश

– अध्यि

(ख)

एकिन्दा बढी न्यायािीश िएका अदालतमा रहे का अन्य न्यायािीश

– सदस्य

(ग)

जिल्ला सरकारी ववकल कायाथलयको जिल्ला न्यायािीविा

– सदस्य

(घ)

तहनसलदार

– सदस्य

(ङ)

स्रे स्तेदार

– सदस्य–सजचव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकमा सभबजन्ित अदालतको बार इकाईको
अध्यिलाई आमन्त्रण गिथ सवकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सनमनत आफैँले नििाथरण
गरे बमोजिम हुिेछ ।
97.

जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनत: (१) अदालत तर्ा जिल्ला जस्र्त न्यावयक निकायको काम
कारबाहीलाई सुव्यवजस्र्त ढङ्गले सञ्चालि गिथ, जिल्ला तहका न्यायिेत्रका ववनिन्ि निकायहरू बीचको
काम कारबाहीमा समन्वय गरी न्यायपानलकाको रणिीनतक योििा, फैसला र आदे शको कायाथन्वयिका
लानग सहयोग िुटाउि र अदालतको सुरिा व्यवस्र्ालाई समेत समन्वय गिथ दे हायबमोजिमको एक
जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनत रहिेछः–
(क )

प्रमुख िै काम गिे न्यायािीश

– अध्यि

(ख)

प्रमुख जिल्ला अनिकारी वा नििले तोकेको अनिकृत

– सदस्य
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(ग)

जिल्ला न्यायानिविा, जिल्ला सरकारी ववकल कायाथलय

– सदस्य

(घ)

प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कायाथलय

– सदस्य

(ङ)

तहनसलदार

– सदस्य

( च)

अध्यि, सभबजन्ित बार एकाई

– सदस्य

(छ)

कारागार प्रमुख

– सदस्य

(ि)

मालपोत अनिकृत

– सदस्य

(झ)

जिल्ला समन्वय सनमनतको सजचव

–

सदस्य
(ञ)

जिल्ला न्यायािीशले मिोनित गरे को जिल्लाजस्र्त िागररक समािको
प्रनतनिनि एकििा

(ट)

– सदस्य

स्रे स्तेदार

– सदस्य–सजचव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावनि दुई वषथको हुिेछ ।
(३) एकिन्दा बढी न्यायािीश रहे का जिल्ला अदालतका हकमा अध्यिले अन्य न्यायािीश,
जिल्ला जस्र्त स्र्ािीय तह तर्ा अन्य कायाथलयका प्रमुखलाई आवश्यकता अिुसार जिल्ला न्याय िेत्र
समन्वय सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गिथ सक्िेछ ।
(४) जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतले आफ्िो काम कारबाहीको त्रैमानसक प्रनतवेदि केन्द्रीय
न्याय िेत्र समन्वय सनमनत र सभबजन्ित पुिरावेदि तहको न्याय िेत्र समन्वय सनमनतसमि पेस गिुथ
पिेछ ।
(५) जिल्ला न्याय िेत्र समन्वय सनमनतको बैठकमा अदालत वा अन्य कुिै न्यावयक निकायमा
ववचारािीि कुिै मुदाको सभबन्िमा, कुिै पनि पदानिकारीको व्यजिगत आचरणको ववषयमा वाअन्य
कुिै निकायसँग असभबजन्ित एउटै निकायको नितान्त आन्तररक ववषयमा छलफल गररिे छै ि ।
98.

पुस्तकालय सनमनतः (१) जिल्ला अदालतमा पुस्तकालयको उजचत व्यवस्र्ापि र सञ्चालि गिथ
दे हाय बमोजिमको पुस्तकालय सनमनत रहिेछ :–
(क) प्रमुख िै काम गिे न्यायािीश वा नििले तोकेको न्यायािीश
(ख) जिल्ला न्यायानिविा¸ जिल्ला सरकारी ववकल कायाथलय
(ग) अध्यि, जिल्ला बार इकाइ

–अध्यि
–सदस्य
–सदस्य

(घ) स्रे स्तेदार

–सदस्य–सजचव
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोजिम
हुिेछ:(क) सवोच्च अदालतको पुस्तकालय िीनतको अनििमा रही पुस्तकालय सभबन्िी
िीनत तिुम
थ ा गरी पुस्तकालय सञ्चालि गिे,
(ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पनत्रका र सफ्टवयरको व्यवस्र्ा गिे ,
(ग) ववद्युतीय पुस्तकालयको स्र्ापिा र ववकासका सभबन्िमा आवश्यक कायथ गिे,
(घ) अदालतमा पुस्तकालयको सुदृढीकरणको लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे ।
99.

योििा तिुम
थ ा तर्ा कायाथन्वयि सनमनतः (१) न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाअिुसार
अदालतमा बावषथक कायथयोििाको तिुम
थ ा र कायाथन्वयि समेतका कायथ गिथ दे हाय बमोजिमको
योििा तिुम
थ ा तर्ा कायाथन्वयि सनमनत रहिेछः(क) प्रमुख िै काम गिे न्यायािीश वा नििले
तोकेको न्यायािीश

–अध्यि

(ख) तहनसलदार

–सदस्य

(ग) स्रे स्तेदार

–सदस्य–सजचव

(२) उपनियम (१) वमोजिमको सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअिुसार न्यायािीश,
सभबजन्ित जिल्ला सरकारी ववकल कायाथलय, बार इकाइ र अन्य सभबजन्ित निकायका
प्रनतनिनिलाई आमन्त्रण गिथ सवकिेछ
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोजिम
हुिेछ:(क)

न्यायपानलकाको रणिीनतक योििाको अिीिमा रही अदालतको लानग
वावषथक कायाथन्वयि योििाको तिुम
थ ा र कायाथन्वयि गिे ।

(ख) कायाथन्वयि योििाको आवनिक रुपमा समीिा गिे ।
(ग) रणिीनतक योििाको कायाथन्वयिको लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे ।
100. सूचिा प्रववनि सनमनतः (१) अदालतमा सूचिा प्रववनि सभबन्िी योििाको तिुम
थ ा कायाथन्वयि
तर्ा ववकासको लानग दे हाय बमोजिम दे हाय बमोजिमको सूचिा प्रववनि सनमनत रहिेछः
(क) जिल्ला न्यायािीश वा नििले तोकेको न्यायािीश

-अध्यि

(ख) स्रे स्तेदार

–सदस्य

(ग) सूचिा प्रववनि शाखा प्रमुख
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(२) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको बैठकमा आवश्यकताअिुसार सभबजन्ित अन्य
निकायका प्रनतनिनिलाई आमन्त्रण गिथ सवकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोजिम
हुिेछ:(क) सवोच्च अदालत सूचिा प्रववनि सनमनतको िीनत नियम र निदे शिको अनििमा
रही अदालतको लानग सूचिा प्रववनि सभबन्िी योििाको तिुम
थ ा, कायाथन्वयि
र अिुगमि गिे ।
(ख) अदालतमा सञ्चालिमा रहे का सफ्टवेयर सञ्चालिमा ल्याउिे तर्ा ििशजिको
िमता ववकास गिे ।
(ग) अदालतमा सूचिा प्रववनिको ववकासका लानग आवश्यक अन्य कायथ गिे ।
पररच्छे द–१३
वैतनिक कािूि व्यवसायी र कािूिी सहायता
१०1. वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुजि: (१) कािूि व्यवसायी राख्न िसक्िे असहाय, अशि,
िाबालक, आनर्थक रूपमा ववपन्न वा र्ुिामा रहे का व्यजिलाई कािूिी सहायता उपलब्ि गराउि
अदालतमा आवश्यक सङ्ख्यामा वैतनिक कािूि व्यवसायी रहिेछि्।
(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको छिौट खुल्ला प्रनतस्पिाथका आिारमा गररिेछ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम वैतनिक कािूि व्यवसायी छिौट गिथ अदालतले कभतीमा
पन्र ददिको भयाद ददई इच्छु क कािूि व्यवसायीबाट दरखास्त आह्वाि गिथ सावथिनिक सूचिा
प्रकाशि गिेछ।
(४)

उपनियम

(३)

बमोजिम

प्रकाजशत

सूचिाको

भयादनित्र

दरखास्त

ददिे

व्यजिमध्येबाट अन्तरवाताथ नलई वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदमा उपयुि व्यजि छिोट
गररिेछ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम छिौट िएको व्यजिलाई अदालतले वैतनिक कािूि
व्यवसायीको रूपमा नियुजि गिेछ।
(६) वैतनिक कािुि व्यवसायी सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सवोच्च अदालतबाट िारी
निदे जशका बमोजिम हुिेछ।

45

www.lawcommission.gov.np
१०2. वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनिकार: (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी
सहायता शाखामा रही कायाथलय समयिर काम गिुथ पिेछ।
(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनिकार दे हाय बमोजिम हुिेछः(क)

पिले ददएको निवेदिको आिारमा वा अदालतले तोकेका मुदामा
असहाय, अशि, िाबालक, आनर्थक रूपमा ववपन्न वा र्ुिामा रहे का
व्यजिको तफथबाट आवश्यक कािूिी नलखत तयार गिे र बहस पैरवी
गिे,

(ख)

खण्ड (क) मा उजल्लजखत व्यजिलाई मुदासँग सभबजन्ित ववषयमा
परामशथ ददिे,

(ग)

खण्ड (क) मा उजल्लजखत व्यजिलाई मुदाको कारबाहीको अवस्र्ाका
सभबन्िमा

(घ)

िािकारी ददिे,

अदालतले तोकेको कारागारको िमण गरी असहाय असिम पिलाई
कािूिी सहायता प्रदाि गिे ।

(३) प्रचनलत कािूि बमोजिम कािूि व्यवसायीले पालिा गिुथ पिे आचरण वैतनिक
कािूि व्यवसायीले समेत पालिा गिुथ पिेछ ।
(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी सहायता प्रदाि गिुथ पिे नमनसल नबिा शुल्क
अध्ययि गिथ वा कुिै कागिको िक्कल नलि पाउिेछ।
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरे को हरे क कायथको प्रगनत वववरण, कािूिी
सहायता उपलब्ि गराउिे सभबन्िमा दे खा परे का कदठिाई र सो कदठिाई निवारण गिे उपाय
समेत खुलाई प्रत्प्येक मवहिा अदालतमा प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ।
103. वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको सतथः (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदावनि एक
वषथको हुिेछ र नििको काम सन्तोषििक िएमा नििलाई पुिः नियुजि गिथ सवकिेछ।
(२) दे हायको अवस्र्ामा वैतनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबाट मुि हुिेछः–
)क(

नििले ददएको रािीिामा अदालतबाट स्वीकृत िएमा,

)ख ( तोवकएको जिभमेवारी इमान्दारीसार् पूरा िगरे को, बेइमािी वा लापरबाही गरे को,
)ग

(नििले पालिा गिुथ पिे आचरण पालिा िगरे को वा नबिा सूचिा अदालतमा
अिुपजस्र्त रहेको ििी अदालतले नििलाई पदमुि गरे मा,

)घ (

नििको पदावनि समाप्त िएमा,
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)ङ(

िेपालकािूि व्यवसायी पररषदबाट नििलाई कुिै प्रकारको सिाय िएमा,
नििको मृत्प्य ु िएमा।

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुि गिुथ अजघ नििलाई सफाई पेस
गिे मिानसब मौकाबाट बजञ्चत गररिे छै ि।
(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतले तोके बमोजिमको मानसक पाररश्रनमक र
सुवविा पाउिेछ।
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले सावथिनिक नबदा वाहे क प्रत्प्येक मवहिा सभबजन्ित
अनिकारीबाट स्वीकृत गराई बढीमा तीि ददि नबदा बस्ि सक्िेछ । त्प्यस्तो नबदा सजञ्चत गरी
अको मवहिामा नलि पाइिे छै ि ।
(६) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबाट मुि िएपनछ नििले आफ्िो जिभमाका
फाइल कागिात लगायतका अदालतका िगदी, जिन्सी सभबजन्ित अनिकारीले तोकेको
कमथचारीलाई अनिवायथ रूपमा बुझाउिु पिेछ ।
(७) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतमा बहस पैरवी गदाथ छु ट्टै वकालतिामा ददिु
पिे छै ि ।
104. स्वेजच्छक कािूिी सहायता सभबन्िी व्यवस्र्ाः (१) असहाय, अशि, िाबालक, आनर्थक रूपमा
ववपन्न वा र्ुिामा रहेका मुदाका पिहरूलाई स्वेजच्छक कािूिी सहायता (प्रो बोिो से वा)
उपलब्ि गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्वेजच्छक कािूिी सहायता प्रदाि गिे कािूि व्यवसायीको
सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वमोजिम स्वेजच्छक कािूिी सहायता प्रदाि गरे को कायथको अनिले ख
अदालतले रा्िेछ।
(४) कुिै मुदामा कुिै पिको प्रनतनिनित्प्व गरी ददि कुिै कािूि व्यवसायीलाई अदालतले
गरे को अिुरोि नििले स्वीकार गरे मा त्प्यस्तो कािूि व्यवसायीको वकालतिामा आवश्यक पिे
छै ि ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम तोवकएको कािूि व्यवसायीलाई स्रे स्ते दारले नमनसल
अध्ययिको सुवविा नमलाई ददिु पिेछ ।
१०5. अदालतको सहयोगी (एनमकस क्युरी) सभबन्िी व्यवस्र्ाः कुिै मुदामा समावेश िएको सावथिनिक
मह्तत्प्वको नबषय तर्ा िवटल कािूिी प्रश्नलाई दृवष्टगत गरी इिलासले सो मुदाको निरूपण गिथ
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अदालतको सहयोगी (एनमकस क्युरी) को रूपमा कुिै कािूि व्यवसायी, सरकारी ववकल वा
ववशेषज्ञको सहयोग नलि सक्िेछ ।
पररच्छे द –१४
ववववि व्यवस्र्ा
106. निवेदिपत्रमा खुलाउिु पिे कुराहरू: (१) अदालतमा निवेदि पेश गदाथ प्रचनलत कािूिमा व्यवस्र्ा
िएकोमा सोही बमोजिम र त्प्यस्तो व्यवस्र्ा ििएको अवस्र्ामा दे हायका कुराहरू उल्लेख गरी
अिुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा ददिु पिेछ:–
(क )

निवेदकको पूरा िाम, र्र र ठे गािा,

(ख)

निवेदिमा माग गरे को नबषय,

(ग)
(घ)

सभबद्ध कािूिकोिाम र दफा,
मुदासँग सभबजन्ित निवेदि िए मुदा परे को साल, मुदाको िभबर र मुदा रहे को
अदालत।

(२) कुिै अड्डा अदालतमा रहेको नमनसल वा नलखत जझकाई पाउँ िन्िे निवेदिमा यर्ासभिव
दे हायका कुराहरू खुलाउिु पिेछ:–
(क )

नमनसल वा नलखत िएको अड्डाको िाम,

(ख)

नमनसल वा फाइलको िभबर, िाम,

(ग)

नमनसल वा नलखत कागिको नमनत,

(घ)

नमनसल वा नलखत कागिपत्रको अन्य पररचयात्प्मक वववरण

(ङ)

अन्य आवश्यक वववरण ।

(३) पवहले कुिै ववषयमा निवेदि ददएको रहे छ र पनछ फेरर सोही व्यहोराको वा समाि उदेश्यलाई
नलएर निवेदि ददिु परे मा पवहले निवेदिपत्र ददएको कुरा र त्प्यसमा कुिै आदे श िएकोमा सोसमेत
पनछल्लो निवेदिमा स्पष्टरूपले उल्ले ख गिुथ पिेछ ।
107. निवेदिपत्र दस्तुर : यस नियमावली वा अन्य प्रचनलत कािूिमा कुिै निवेदि दताथ गिथ कुिै दस्तुर लाग्िे
ििी ले जखएकोमा सोही बमोजिम दस्तुर लाग्िेछ । सो बाहेक अन्य निवेदि र वकालतिामा दताथ
गदाथ प्रत्प्येकको दश रूपैयाँका दरले दस्तुर लाग्िेछ ।
१08. सूचिा प्रववनिको प्रयोग र त्प्यसको कािूिी मान्यताः (१) अदालतबाट अन्य ववनिन्ि निकायबीच
भयाद तामेल गिे, ताररख नलिे, प्रगनत वववरण पठाउिे र पत्राचार गिे , वफराद, प्रनतउत्तर,
पुिरावेदि, ररट निवेदि, नलजखत िवाफ, निवेदि आदद दताथ गिे र सामान्य प्रकृनतका निवेदिका
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ढाँचाहरु (टे भ्ले ट) माफथत सेवा उपलब्ि गराउिे तर्ा अन्य काम कारबाहीहरू सूचिा प्रववनिको
माध्यमबाट समेत गिथ गराउि सवकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचिा प्रववनिको माध्यमबाट पठाइएका भयाद सूचिा,
पत्राचारहरूको निस्सा नमनसल सामेल गररिेछ।
(३) अदालतले आवश्यकता अिुसार सािी परीिण र ववशेषज्ञको बयाि श्रव्यदृश्य
सं वाद (निनडयो कन्रेजन्सङ) को माध्यमबाट गिथ सक्िेछ। यसरी गररएको सं वादको
अनिले खीकरण गरी राजखिेछ।
(४) यस नियम बमोजिम सूचिा प्रववनिको प्रयोग गरी गररएको काम कारबाही कािूि
बमोजिम िएको मानििेछ ।
१09. वेबसाइटः (१) अदालतले सवोच्च अदालतको स्वीकृनत नलई अदालत र अन्य सरकारी कायाथलय
तर्ा सं घ सं स्र्ाबीच हुिे काम कारबाहीलाई नछटो छररतो र प्रिावकारी रूपमा सभपन्ि तर्ा
अदालत सभबन्िी सूचिा प्रवाह गिथ आफ्िो वेबसाइट निमाथण गिथ सक्िेछि् ।
(२) अदालतको वेबसाइटमा साप्तावहक तर्ा दै निक पेसी सूची, मुदाको कारबाहीको
जस्र्नत, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचाहरू (टे भ्ले ट) र अदालतले
आवश्यक दे खेका अन्य सामग्री राजखिेछ ।
(३) न्यायािीशहरूको दस्तखत िइसकेपनछ फैसला वा अजन्तम आदे श अदालतको
वेबसाइटमा अपलोड गररिेछ।
१10. मुदाको कारबाहीको िािकारी ददि सवकिेः (१) अदालतले मुदाका पिलाई इमेल वा
मोबाइलबाट मुदा दताथ िएको व्यहोरा, सािारण ताररख तोवकएको नमनत, पेसी ताररख तोवकएको
नमनत, पेसी चढे को मुदामा इिलासबाट मुदा स्र्नगत िएको, हेि थ िभ्याएको वा आदे श िएको वा
फैसला िएको िए सोको बेहोरा र सवोच्च अदालतले समय समयमा तोकेको अन्य ववषयको
िािकारी ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको मुदाको कारबाहीको िािकारी अदालतले तोकेको
प्रविया पूरा गरी पि आफैँले पनि नलि सक्िेछ ।
(३) मुदाका पिले मुदाको कारबाहीको जस्र्नतको िािकारी नलिे प्रयोििको लानग
आफ्िो इमेल ठे गािा र मोबाइल िभबर अदालतमा पेस गिुथ पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पिले उपलब्ि गराएको इमेल ठे गािा र मोबाइल
िभबरमा ददइएको िािकारी नििले प्राप्त गरे को मानििेछ ।
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१11. लगत निडाउिे: अदालतमा कुिै नलखत दताथ गिथ ल्याउिे पि वा नििको वाररसको िाउँमा अदालतबाट
लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, आदे शले बाँकद रहे को कोटथ फद वा अदालती शुल्क र सरकारी नबगो
बाँकद छ, छै ि सो सभबन्िमा तहनसल शाखाले हेरी निडाई सो दताथ गिथ ल्याएको नलखतको पीठमा ले खी
प्रमाजणत गरी ददिु पिेछ ।
११2. नमनसलसभबन्िी

िािकारी

ददिे: कुिै चल्ती वा नछिुवा नमनसल सभबन्िी कुिै कुराको सामान्य

िािकारी पाउि पि वा कािूि व्यवसायीले माग गरे मा सभबजन्ित फाँटवाला वा अनिलेख सं रिकले
स्रे स्ते दारको अिुमनत नलई िािकारी ददिु पिेछ ।
११3. मुदाको नमनसल अन्त लैिाि र अरूलाई दे खाउि िहुि:े (१) नमनसल सभबन्िमा न्यायािीश र
अरू कागिका हकमा स्रे स्तेदारका आदे श बेगर अदालत िविबाट हटाएर अन्त लै िाि र अदालतको
न्यायािीश वा कमथचारीबाहे क अरू कसै लाई दे खाउि वा त्प्यससभबन्िी सूचिा ददि हुँदैि।
(२) सभबजन्ित अनिकारीको नलजखत आदे श बेगर कुिै नमनसल वा नलखत, न्यायािीश
वा अनिकृत कमथचारी बाहे क अरूलाई दे खाउि हुँदैि ।
११4. काम कारबाहीको प्रनतवेदि: (१) अदालतले अदालतमा दायर रहे का, प्रत्प्येक न्यायािीशले नछिेका र
नछन्न बाँकद मुदाहरूको वववरणसवहतको मानसक प्रनतवेदि न्याय पररषद् सजचवालय, सभबजन्ित उच्च
अदालत एवं सवोच्च अदालतमा पठाउिु पिेछ ।
(२) अदालतले आनर्थक वषथ समाप्त िएपनछ श्रावण पन्र गते नित्र दे हायका कुराहरू खुलाई
न्यायपररषद् सजचवालय, सभबजन्ित उच्च अदालत र सवोच्च अदालतमा वावषथक प्रनतवेदि पठाउिु
पिेछ:–
(क )

न्यायािीशको िाम, र्र र सो अदालतमा काम गरे को अवनि तर्ा प्रनतवेदि
अवनििरमा नििहरूको उपजस्र्नत र नबदाको तथयाङ्क र सो अवनिनित्र गरे को कामको
सं जिप्त वववरण,

(ख)

अदालतमा काम गिे अनिकृतहरूको िामावली, पद र योग्यता,

(ग)

प्रनतवेदिको वषथ र अजघल्लो दुई वषथनित्र अदालतमा दायर िएका, नछनिएका र नछन्न
बाँकद मुदाको तुलिात्प्मक वववरण,

(घ)

मुदा नछटो छररतो वकनसमले टु ङ्खग्याउिेतफथ प्रनतवेदि अवनििर िएको प्रगनत,
टुङ्खग्याउि िसक्िाको कारण र तत्प्सभबन्िी सुझाव,

(ङ)

अदालतको सुिारको सभबन्िमा अन्य सुझाव ।
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(३) जिल्ला न्यायािीशले दै निक रूपमा सभपादि गरे को कायथवववरण अद्यावनिक रा्िु पिेछ
र यसरी राजखएको वववरण प्रत्प्येक मवहिामा जिल्ला न्यायािीशले आफ्िो हकमा समेत प्रमाजणत गरी
न्यायपररषद् सजचवालय एवं सवोच्च अदालतमा पठाउिु पिेछ ।
(४) अदालतको फैसलाले लागेको कैद र िररबािाको लगत उतार र असुली वववरण मानसक
प्रनतवेदि सार् सवोच्च अदालत र सभबजन्ित उच्च अदालतमा समेत पठाउिु पिेछ ।
११5. अदालतले प्राववनिक वा ववशेषज्ञ सेवा नलि सक्िेः अदालतले न्याय सभपादिको काममा
आवश्यकता अिुसार प्राववनिक वा ववशेषज्ञको से वा नलि सक्िेछ ।
११६. अदालतको काम कारबाही नियनमत गिे: अदालतमा रहे का मुदा मानमला, प्रशासि तर्ा फैसला
कायाथन्वयिलगायतका काम कारबाही प्रचनलत कािूि तर्ा समय समयमा हुिे मानर्ल्लो अदालतको
निरीिण निदे शि बमोजिम िए वा ििएको हेरी सोअिुसार गिथ निदे शि ददिे जिभमेवारी जिल्ला
न्यायािीश र नििको अिुपजस्र्नतमा प्रमुख िई काम गिे न्यायािीशको हुिेछ ।
11७. अदालतका नियनमत प्रयोगकताथको अनिलेख रा्िेः (१) अदालतको नियनमत प्रयोगकताथहरूको पररचय
स्पष्ट हुिे गरी नििहरूको िाम, र्र, वति, बाबुको िाम, उमेर, शैजिक योग्यता, फोटो, निि कुिै कािूि
व्यवसायीको फमथमा सं लग्ि रहेको िए त्प्यस्ता कािूि व्यवसायीको फमथको िाम, कािूि व्यवसायीको
िाम तर्ा स्तर (वररष्ठ अनिविा, अनिविा, अनिविा) समेतका वववरण खुलाई स्रे स्ते दारले अनिले ख
तयार गरी रा्िु पिेछ ।
स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोििका लानग “अदालतको नियनमत प्रयोगकताथ” िन्िाले लगाउ बाहे कका
तीि वा सोिन्दा बढी निन्न निन्न मुदाका पिहरू िएको मुदामा वाररस बसेको वा बस्िे व्यजिलाई
ििाउँछ ।
(२) अदालतका नियनमत प्रयोगकताथका लानग स्रे स्ते दारले पररचयपत्र िारी गिथ सक्िेछ । यसरी
िारी गररएको पररचयपत्र स्पष्ट दे जखिे गरी सार्मा रा्िु नििको कतथव्य हुिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम अनिले खमा िदररएको अदालतको नियनमत प्रयोगकताथलाई
अदालतले अकाथको मुदामा वाररसको है नसयतले प्रनतनिनित्प्व गिथ िपाउिे गरी निषेि गिथ सक्िेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको अनिले ख स्रे स्ते दारले प्रत्प्येक छ / छ मवहिामा अद्यावनिक गराई
रा्िु पिेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको अनिलेखमा िाम दताथका लानग सभबजन्ित व्यजिले आफ्िो पूण थ
वववरण खुलाई अदालतमा निवेदि ददिु पिेछ ।
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(६) यो नियम लागू िएको नमनतले छ मवहिासभम उपनियम (३) बमोजिम प्रनतनिनित्प्व गिथ निषेि
गररिे छै ि ।
१1८. कमथचारीको आचरण: अदालतका कमथचारीहरूले दे हाय बमोजिमका आचरण पालिा गिुथ पिेछ :–
(क )

ठीक समयमा अदालतमा आउिु पिे,

(ख)

अदालतमा आउिासार् जिभमेवारी तोवकएको काममा लाग्िु पिे,

(ग)

अदालतमा हाजिर िएपनछ अदालतसभबन्िी कामबाहेक अरू कुिै काममा
आफूमानर्को अनिकारीलाई िसोिी आफ्िो काम छोडी कायाथलय लागेको समयमा
अन्यत्र िाि िहुिे ।

१1९. अदालती शुल्क बुझ्िे: अदालत र अन्य अदालतबाट आएको अदालती शुल्क, िगदी, िरौटी र अन्य
दस्तुर आदद सभबजन्ित जिल्ला अदालतको ले खा शाखाले बुझी नलई समय समयमा दाजखल गिुथ पिे
अड्डामा दाजखल गिुथ पिेछ ।
1२०. नछिुवा नमनसल बुझ्िेः नछिुवा नमनसलहरू अनिले ख शाखाले बुझी नलई पजिकाबमोजिम नमनसल
कागिपत्र दुरूस्त िए ििएको िाँची अनिलेख सं रिकले आफ्िो निस्सा लगाई रा्िु पिेछ ।
12१. मालसामािको संरिण: अदालतसभबन्िी काम गदाथ प्रयोगमा ल्याउिे वा आउिे कुिै जिन्सी मालसामाि
अदालतका कमथचारीले यर्ासभिव नबग्रि, ित्प्कि, खेर फाल्ि वा टु टफुट हुि ददि हुँदैि ।
12२. प्रहरी जिभमा लगाउिे: अदालतको फैसलाले लागेको कैद, दण्ड, िररबािा, सरकारी नबगो आददमा पिाउ
िएको व्यजि तत्प्काल अदालतमा बुझाउि अदालत बन्द िएको अवस्र्ा िए वा अदालतमा पुर ्याउि
बढी समय लाग्िे िए त्प्यस्तो व्यजिलाई पिाउ गिे व्यजिले तत्प्कालै िजिकको प्रहरी कायाथलयमा
बुझाई ददिु पिेछ र सभबजन्ित प्रहरी कायाथलयले पनि त्प्यस्ता व्यजिलाई वहरासतमा राखी अदालत
खुल्िासार् अदालतमा बुझाई ददिु पिेछ ।
12३. ढाँचा तोक्िे: यस नियमावलीले ितोकेको अदालतको मानसक तर्ा वावषथक प्रनतवेदि फारामहरू र
प्रयोगमा आउिे ववनिन्ि लगत वकताबको ढाँचा सवोच्च अदालतले तोकेबमोजिम हुिेछ ।
12४. प्रवेश निषेि: अदालत िविका कोठाहरूमा अिुमनत िनलई बेसरोकारको कुिै व्यजि पस्िु हुँदैि ।
अदालत िविमा प्रवेश नियनमत गिे अनिकार स्रे स्ते दारलाई हुिेछ ।
12५. अदालतको हातानित्र तर्ा इिलासनित्रको प्रवेशलाई नियनमत तर्ा व्यवजस्र्त गिे: (१) अदालतको
हातानित्र सवथसािारणको प्रवेशलाई व्यवजस्र्त गिथ स्रे स्ते दारले आवश्यक प्रवेश अिुमनतपत्रको
व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ ।
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(२) वकते िालसािीमा सिाय पाएको व्यजि, मुदामा नमलापत्र गिथ चाहिे पिलाई नमलापत्र गिथ
िददिे वा मुदा बोकद वहँड्िे व्यजिलाई अदालतले आफ्िो हातानित्र प्रवेशमा रोक लगाउिे गरी आदे श
ददि सक्िेछ ।
तर त्प्यस्तो व्यजि िै मुदाको पि वा वारे स िएको वा मुदामा नििको कुिै वहत वा स्वार्थ निवहत
रहेको िएमा त्प्यस्तो मुदाको ताररखका ददि प्रवेश गिथ ददिु पिेछ ।
ु ाई गदाथ मयाथददत र शान्त वातावरण कायम गिे िस्ता
(३) खुल्ला इिलासबाट हेररिे मुदा सुिव
कुराहरूलाई दृवष्टगत गरी स्रे स्तेदारले इिलासनित्र मानिसको प्रवेशलाई नियनमत, नियजन्त्रत र
व्यवजस्र्त गिथ सक्िेछ ।
(४) इिलासनित्र अदालतको मयाथदा पालि गराउिे र इिलास व्यवस्र्ापि गिे काम
न्यायािीशको निदे शिको अिीिमा रही सभबजन्ित इिलास सहायकले गिुथ गराउिु पिेछ ।
12६. अदालतले अरू आन्तररक कायथववनि आफैँ व्यवजस्र्त गिथ सक्िे: यस नियमावलीमा ले जखएका कुरामा यसै
नियमावली बमोजिम हुिेछ र सोदे जख बाहे क अरू आन्तररक कायथववनि अदालत आफैँले व्यवजस्र्त गिथ
सक्िेछ।
1२७. खारे िी र बचाउ: (१) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ खारे ि गररएको छ ।
(२) जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ बमोजिम िए गरे का काम कारबाहीहरु यसै
नियमावली बमोजिम िए गरे को मानििेछ ।
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अिुसूची -१
(नियम ७ सँग सभबजन्ित)
अदालतका शाखा तर्ा फाँटहरु
(क) प्रशासि शाखा
१. कमथचारी प्रशासि फाँट
२. िक्सा फाँट
३. दताथ चलािी फाँट
४. जिन्सी फाँट
(ख)

तहनसल शाखा
१. नबगो फाँट
२. असुल तहनसल फाँट
३. दशी अनिलेख फाँट

(ग)

मुदा दताथ शाखा
१. मुदा दताथ फाँट
२. पुिरावेदि दताथ फाँट
३. भयाद र्प फाँट
४. पिाउ पूिी अिुमनत फाँट

(घ) मुदा शाखा:
१. मुदा फाँट
२. भयाद तामेली फाँट
(ङ) निवेदि प्रनतवेदि शाखा
१. निवेदि प्रमाणीकरण फाँट
२. प्रनतवेदि फाँट
(च) अनिलेख शाखा
१. दे वािी अनिलेख फाँट
२. फौिदारी अनिलेख
३. ववशेष प्रकृनतका निवेदिको अनिले ख फाँट
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(छ) सूचिा प्रववनि शाखा
(ि) लेखा शाखा
(झ) कािूिी सहायता शाखा
(ञ) अन्य शाखाहरू
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अिुसूची -२
(नियम ३७ सँग सभबजन्ित)
बन्दी प्रत्प्यिीकरण / निषेिाज्ञाको निवेदिपत्रको ढाँचा
...............जिल्ला अदालतमा चढाएको
निवेदिपत्र
ववषयः .................................... ।
........................................................................................................................................

निवेदक

ववरूद्ध
..........................................................................................................................................

ववपिी

म / हामी निभिनलजखत निवेदि गछु थ / गछौः
१ .............................
२. ..............................
तसर्थ यो यस ववषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदे श
गररपाऊँ ।
यस निवेदिपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा व्यहोरा ले जखएको ठहरे कािूिबमोजिम सिाय सहुँला
बुझाउँला। निवेदिको कारबाहीका सभबन्िमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गिेछु ।
निवेदक
(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति, उमेर ले खी त्प्यसमा ले खपढ गिथ
िान्नेले हस्तािरको सही र अरूले ल्या्चे सही गिुथ पिेछ ।)
इनत सं वत् ................. साल ............. मवहिा ....... गते रोि .... शुिम् ।
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द्रष्टव्यः
1. निवेदिपत्रको यो सामान्य ढाँचा हो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा ितोवकएको िए
ववषयअिुसार चावहिे हे रफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर ्याई प्रत्प्येक निवेदिपत्र यही ढाँचामा ले ख्न ु
पिेछ ।
2. निवेदिपत्रको ववषयको वणथिलाई प्रकरण छु ट्याई नसलनसला िभबर हाल्िु पिेछ र अजन्तम दुई
प्रकरणमा िभबर िहाली सोमध्ये पवहलोमा िुि कािूिअन्तगथत माग गररएको छ सकिर सोसमेत
खुलाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उल्लेख हुि ु पिेछ । िस्तो मानर्को ढाँचामा ले जखएको छ ।
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अिुसूची –३
(नियम ३७ सँग सभबजन्ित)
नलजखत िवाफको ढाँचा
.............. जिल्ला अदालतमा चढाएको
नलजखत िवाफ
ववषय:– ..........................
......................................................................................................................................

नलजखत िवाफ प्रस्तुतकताथ

ववरूद्ध
.........................................................................................................................................

ववपिी

म / हामी निभि नलजखत निवेदि गछु थ / गछौं
१. ...............................................................................................
२. ...............................................................................................
तसर्थ यो ववषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराको यो यसलाई आदे श
गररपाऊँ।
यस निवेदिपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्ठा व्यहोरा ले खेको ठहरे कािूिबमोजिम सिाय सहुँला
बुझाउँला।
निवेदिको कारबाहीका सभबन्िमा अदालतलाई आवश्यक सहयोग गिेछु ।
नलजखत िवाफ प्रस्तुतकताथ
(एकिन्दा बढी नलजखत िवाफ प्रस्तुतकताथ िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति उमेर ले खी
लेखपढ गिथ िान्नेले हस्तािरको सही र अरूले ल्या्चे सही गिुथ पिेछ ।)

इनत सं वत् ................. साल ............. मवहिा ....... गते रोि .... शुिम् ।
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द्रष्टव्यः
1. नलजखत िवाफको यो सामान्य ढाँचा हो । कुिै अरू ढाँचा यस नियमावलीद्वारा ितोवकएको िए
ववषयअिुसार चावहिे हे रफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर ्याई प्रत्प्येक नलजखत िवाफ यही ढाँचामा
लेख्न ु पिेछ ।
2. नलजखत िवाफको ववषयको वणथिलाई प्रकरण छु ट्याई नसलनसला िभबर हाल्िु पिेछ र अजन्तम दुई
प्रकरणमा िभबर िहाली सोमध्ये पवहलोमा िुि कािूिअन्तगथत माग गररएको छ, सकिर सोसमेत
खुलाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उल्लेख हुि ु पिेछ िस्तो मानर्को ढाँचामा ले जखएको छ ।
3. वादी, प्रनतवादी वा प्रत्प्यर्ीले मुदामा नलजखत िवाफ ददिु परे ववषयको ठाउँमा मुदाको साल, िभबर,
सङ्ख्या, वकनसम तर्ा नलजखत िवाफ प्रस्तुतकताथ ववपिको सट्टा आफ्िो पि ले ख्न ु पिेछ ।
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अिुसूची –४
(नियम ४८ सँग सभबजन्ित)
नमनसलको आन्तररक निरीिण फाराम
.........जिल्ला अदालत
सं वत् .......... सालको दा. िं. .............
...................................................................................................................................................... निवेदक / वादी
ववरूद्ध
........................................................................................................................................... प्रत्प्यर्ी/पुिरावेदक

ि.सं .

निरीिणकताथको

निरीिण गरे को

नमनसलमा त्रुवट िए ििएको

ददइएको

िाम

नमनत

सं जिप्त व्यहोराको वट्पणी

निदे शि

कैवफयत

मुदा: ..........................

१. सुपररवेिक
२. पुिरावलोकिकताथ
३. निरीिक
द्रष्टव्य -१
(क) सुपररवेिक िन्िाले शाखा प्रमुखलाई ििाउँछ ।
(ख) पुिरावलोकिकताथ िन्िाले स्रे स्ते दार वा नििबाट तोवकएको कमथचारीलाई ििाउँछ ।
(ग)

निरीिक िन्िाले निरीिण गिथ खवटएको न्यायािीशलाई ििाउँछ ।

द्रष्टव्य - २
सुपररवेिक, पुिरावलोकिकताथ, निरीिकले सुपररवेिण, पुिरावलोकि वा निरीिणको िममा ध्याि
ददिु पिे मु्य पिहरूः
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(क) ऐि नियमले निददथष्ट गरे बमोजिमको काम कारबाही समयमा सभपन्ि िएको छ, छै ि ।
(ख) आदे शअिुसारको काम कारबाही समयमा िएको छ, छै ि ।
(ग)

भयाद तामेली वा भयाद ताररख नमले को छ, छै ि ।

(घ)

अङ्ग पुगी सकेपनछ मुदा पेसी चढाइएको छ, छै ि ।

(ङ)

नमनसलमा हुि ु पिे कागिातहरू अद्यावनिक छ, छै ि ।

( च)

एउटै त्रुवट पटक पटक दोहोररएको छ, छै ि ।

(छ) अदालती शुल्क र अन्य कािूि बमोजिम लाग्िे दस्तुर नलएको छ, छै ि ।
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अिुसूची –५
(नियम ६७ सँग सभबजन्ित)
फैसला र अजन्तम आदे शको ढाँचा
............. जिल्ला अदालत
इिलास
माििीय जिल्ला न्यायािीश श्री ........................
फैसला /आदे श
सं वत् ................. को मुदा िं. ......................
मुदा:–

निवेदक /वादीको िाम, र्र वति .............

ववपिी /प्रनतवादीको िाम र्र, वति ..............

निवेदक /वादीको सािी .........................
............................................. ................................
............................................. ................................

ववपिी /प्रनतवादीको सािी .........................

कागि ....................................

कागि ......................................

..........................................................................................
अदालतबाट बुझेको
सािी ..................
..........................
..........................
कागि ..................
...........................
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मुदाको सं जिप्त तथय:
...........................
...........................
ठहर:

यस मुदामा नमनसल कागि अध्ययि गदाथ ...........................

प्रमाण िएको हुिाले ...........................

हुिे ठहछथ ।
तपनसल
१...............
२. ..............
न्यायािीशको दस्तखत
इनत सं वत् ................. साल ............. मवहिा ....... गते रोि .... शुिम् ।
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अिुसूची -६
(नियम ७३ सँग सभबजन्ित)
िक्कल नलि वा फोटो जखच्िको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
श्री ...... जिल्ला अदालतमा चढाएको
िक्कलको निवेदि
सं वत् ..... सालको ........ िं. ......
मुदा ............
...............................................................................=======================================. निवेदक
पुिरावेदक/वादी/प्रनतवादी
ववरुद्ध
...........................................................................========================================... ववपिी
पुिरावेदक/वादी/ प्रनतवादी
म निवेदक निभि बमोजिमको नलखत/नलखतहरुको िक्कल अड्डाकै/आफ्िै तफथबाट सारी नलि/
फोटो जखच्ि पाउँ ििी नियमबमोजिमको दस्तुर सार्ै राखी निवेदि गदथ छु ।
िक्कल नलि/ फोटो जखच्ि माग गरे को नलखत/नलखतहरू
..............
यसमा लेजखएको बेहोरा ठीक छ झुट्टा ठहरे कािूि बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।
दस्तखत: ................
निवेदक
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(अदालतको प्रयोििको लानग)
निवेदि दताथ िं.
दताथ नमनतः

निवेदि दस्तुर रु.
िक्कल दस्तुर प्रनत पािा रनसद िं. रु... का दरले पािा ..को िभमा रु.

रनसद िं.
िभमा दस्तुर रु.
फाँटवालाको दस्तखतः .
प्रमाजणत गिे अनिकृत :
माग बमोजिमको िक्कल बुझी नलए ँ
दस्तखत: ................

निवेदक
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अिुसूची - ७
(नियम ७७ सँग सभबजन्ित)
निरीिणको लानग ददिे निवेदिको ढाँचा
............................ जिल्ला अदालतमा चढाएको निरीिणको निवेदिपत्र
दताथ नमनत:–
निभिनलजखत चनलरहेको / नछनिएको मुदाको नमनसल कागिको सािारण / तत्प्काल निरीिण गिथ पाउँ
निवेदिबापत लाग्िे दस्तुर रू. ............... यसै निवेदिसार् दाजखल गरे को छु ।
मुदाको

िभबर

वकनसम

साल

निरीिण गिथ चाहे को

निवेदक मुदामा पि वा

िुि व्यजिले

कागि पत्रको

वाररस ििए निरीिण गिथ

निरीिण गिे हो,

वववरण

चाहे को कारण

त्प्यसको िाम र
ठे गािा

निवेदक:–
नििको सही:–
ठे गािा:–
अदालतको प्रयोगको लानग
१.

निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल मागेको नमनत र समय।

२.

निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल पाएको नमनत र समय।

३.

निरीिण गराउिे कमथचारीले नमनसल सभबजन्ित फाँटमा बुझाएको नमनत र समय।

इनत सं वत् ................. साल ............. मवहिा ....... गते रोि .... शुिम् ।
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निरीिण गिे व्यजिको सही

निरीिण गराउिे कमथचारीको सही

निरीिण गदाथ कनत समय लाग्यो ?

वटपेको हो ?

िए कुि कुि कागिपत्रबाटै

निरीिण गिेले केही कुरा वटपेको

त्प्यस मुदाका साल, वकनसम िभबर

निरीिण गिथ ददिे आदे श िएको

िुि मुदाका नमनसल कागिातको

व्यजिको िाम र ठे गािा

निरीिण गिे आदे श िएको

आदे श ददिे पदानिकारी

आदे श नमनत

निवेदिपत्रको नसलनसला िभबर

निरीिण

नस.िं.
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अिुसूची – ८

(नियम ७९ सँग सभबजन्ित)

निरीिण दताथ वकताबको ढाँचा
.............. जिल्ला अदालत

सं वत् ................ सालको निरीिण दताथ वकताब
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अिुसूची -९
(नियम १०६सँग सभबजन्ित)
निवेदिपत्रको ढाँचा
................... जिल्ला अदालतमा चढाएको
निवेदिपत्र
ववषय ..............................
मुदा िः
................................................................................................................................................................................ निवेदक
ववरूद्ध
................................................................................................................................................................................. ववपिी
म / हामी निभिनलजखत निवेदि गछु थ / गछौं:–
१. ...............................
२. ...............................
तसर्थ यो ववषयमा फलािा कािूिबमोजिम यो यस्तो गररपाउँ वा यो यस्तो कुराका यो यसलाई आदे श
गररपाऊँ।
यस निवेदिपत्रको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा व्यहोरा ले खेको ठहरे कािूिबमोजिम सिाय सहुँला
बुझाउँला।
……………………
निवेदक
(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति, उमेर ले खी त्प्यसमा ले खपढ गिथ
िान्िेले हस्तािरको सही र अरूले ल्या्चे सही गिुथ पिेछ ।)
इनत सं वत् ................. साल ............. मवहिा ....... गते रोि .... शुिम् ।
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