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ु ी दे वानी कार्यववधि धनर्मावली,२०७५
मुलक
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन धमधि
२०७५।०५।०१
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वििा) ऐन,२०७४ को दफा २८८ ले ददएको अधिकार प्रर्ोग
मुलक
गरी सवोच्च अदालिले दे िार्का धनर्मिरु बनाएको छ ।

पररच्छे द –१
प्रारम्भिक
१.

संम्िप्त

नाम

र

प्रारभिः

(१)

र्ी

धनर्मिरुको

नाम

ु ी
"मुलक

दे वानी

कार्यववधि

धनर्मावली,२०७५" रिेको छ।
(२) र्ो धनर्मावली सं वि् २०७५ साल िदौ १ गिे दे म्ि प्रारभि िुनेछ ।
२.

पररिाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेमा र्स धनर्मावलीमा,(क)

"अदालि" िन्नाले सभबम्धिि अदालि सभझनु पछय।

(ि)

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वििा) ऐन, २०७४ सभझनु
"ऐन" िन्नाले मुलक
पछय ।

(ग)

"ििधसलदार" िन्नाले म्जल्ला अदालिको ििधसलदार सभझनु पछय र
सो शब्दले फैसला कार्ायधवर्न अधिकारीलाई समेि जनाउँछ ।

(घ)

"पि" िन्नाले मुद्दा माधमलाको वादी वा प्रधिवादी सभझनु पछय ।

(ङ)

"सभबम्धिि अधिकारी" िन्नाले कुनै काम गनय म्जभमेवारी िएको
अधिकारीलाई सभझनु पछय ।

पररच्छे द –२
अधिकारिेत्र सभबधिी व्र्वस्र्ा
३.

माधर्ल्लो अदालिलाई जानकारी ददनु पननः ऐनको दफा २२ बमोम्जम कुनै ववषर्मा िल्लो
िि र माधर्ल्लो ििको दुवै अदालिमा मुद्दा दार्र िएको जानकारी िुन आएमा िल्लो
ििको अदालिले माधर्ल्लो ििको अदालिमा मुद्दा दार्र िए निएको बुझी दार्र िएको
दे म्िएमा िल्लो ििको अदालिले त्र्स्िो मुद्दा िारे ज गरी माधर्ल्लो ििको अदालिलाई
सोको जानकारी ददनु पननछ ।
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४.

राष्ट्रसेवक वादी वा प्रधिवादी िएको मुद्दा दिायः कुनै राष्ट्रसेवकले आफू कार्यरि म्जल्लाको
म्जल्ला अदालिमा ऐनको दफा 24 को उपदफा (2) बमोम्जम धनजी िै धसर्िमा वफरादपत्र
वा प्रधिउत्तर ददन ल्र्ाएमा त्र्स्िो धलिि रीिपूवक
य को र भर्ादधित्रको िए निएको जाँची
रीिपूवक
य को दे म्िएमा लाग्ने दस्िुर धलई दिाय गरी धनजलाई सोिी अदालिमा िाररिमा रािी
िीन ददनधित्र धमधसल सभबम्धिि अदालिमा पठाउनु पननछ ।

५.

एउटा अदालिको मात्र वफरादपत्र कार्म गननः (१) कुनै व्र्म्िले एकै ववषर्मा धिन्नधिन्न
अदालिमा धिन्नाधिन्नै वफरादपत्र दिाय गरे को अवस्र्ामा ऐनको दफा २६ बमोम्जम कुनै एक
अदालिको वफरादपत्र कार्म राख्न पििरु सिमि निएमा कुन वफरादपत्र पविला दिाय
िएको िो िन्ने सभबधिमा बुझी र्वकन गनुय पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम बुझ्दा आफ्नो अदालिमा दिाय िएको वफरादपत्र पधछ
दिाय िएको दे म्िएमा सो वफरादपत्र िारे ज गरी अको अदालिलाई सोको जानकारी ददनु
पननछ ।
(३) उपधनर्म (१) बमोम्जम बुझ्दा आफ्नो अदालिमा दिाय िएको वफरादपत्र पविले
दिाय िएको दे म्िएमा त्र्स्िो वफरादपत्र कार्म रिने व्र्िोराको जानकारी अको अदालिलाई
ददनु पननछ ।
(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम जानकारी प्राप्त िएमा सभबम्धिि अदालिले ऐनको
दफा २६ को उपदफा (३) बमोम्जम आफ्नो अदालिमा दिाय रिे को वफरादपत्र िारे ज गरी
सो बेिोराको जानकारी अको वफरादपत्र दिाय रिे को अदालिलाई ददनु पननछ ।

पररच्छे द –३
अदालिमा पेश गनन धलििमा पुर्र्ाउनु पनन रीि, धलिि जाँच, दिाय वा दरपीठ
६.

अदालिमा पेश गनन धलििमा पुर्र्ाउनु पनन सामाधर् रीिःअदालिमा पेश िुने (१) धनवेदनपत्र,
वफरादपत्र, प्रधिउत्तरपत्र, धलम्िि जवाफ, धलम्िि प्रधिवाद, पुनरावेदनपत्र लगार्िका धलिि
ए फोर) चौडाई ८.३ ईधच र लभबाई ११.७ ईधचसाइज (को सादा नेपाली कागजमा
प्रत्र्ेक पृष्ठमा म्शर र पुछारमा एक इधच, बार्ाँिफय डे ढ इधच र दार्ाँिफय आिा इधच िर्ा
पविलो पृष्ठको िकमा म्शरिफय िीन इधच ठाउँ छोडे को िुन ु पननछ ।
(२) अदालिमा पेश िुने धलिि कागजको एकापवि मात्र र्ुधनकोड नेपाली फधटको
बाह्र साइजमा कभ्र्ुटर टाइप वा मुद्रण गररएको िर्ा लाईन बीचको फरक एक दशमलब
एक पाँच रिे को िुन ु पननछ ।

2

www.lawcommission.gov.np
(३) धलिि दिाय गनय ल्र्ाउने व्र्म्िको र अको पिको र्ािा िएसभम दे िार्
बमोम्जमको वववरण धलििमा उल्ले ि गरे को िुन ु पननछ :(क)

नाम, र्र र उमेर

(ि)

पधि, पत्नी, बुबा, आमा, बाजे र बज्र्ैको नाम,

(ग)

उपलब्ि िएसभम फ्र्ाक्स, इमेल, टे धलफोन नभबर, मोबाइल नभबर
र अधर् पररचर्ात्मक वववरण,

(घ)

कुनै कार्ायलर् वा सं स्र्ामा कार्यरि रिे कोमा धनजको पद, कार्ायलर्,
सं स्र्ाको नाम, ठे गाना र उपलब्ि िएसभम फ्र्ाक्स, इमेल र
टे धलफोन नभबर,

(ङ)

स्र्ार्ी ठे गाना र िाल बसोबास गरे को ठे गाना (म्जल्ला, सभिब
िएसभम

साधबकको

र

िालको

मिानगरपाधलका/

उपमिानगरपाधलका/ नगरपाधलका/ गाउँपाधलका, वडा नभबर, टोल,
मागय र िएसभम घरको ब्लक नं.),
(च)

सङ्गदठि सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको नाम, ठे गाना, सभपकय टे धलफोन
नभबर, ईमेल ठे गाना, रम्जष्ट्रडय कार्ायलर्, प्रिान कार्ायलर् वा
कारोबार रिे को मुख्र् कार्ायलर्।

(छ)

सरकारी कार्ायलर्, अदालि, सं वैिाधनक धनकार् िए सोको नाम,
ठे गाना, सभपकय टे धलफोन नभबर, ईमेल ठे गाना आदद ।

(४) धलििको पेटबोलीमा उल्ले ि िएको प्रत्र्ेक व्र्म्िलाई सम्जलै सँग पविचान
गनय सवकने गरी धनजको पूरा नाम, र्र, ठे गाना र अधर् आवश्र्क पररचर्ात्मक वववरण स्पष्ट
रूपमा उल्ले ि गरे को िुन ु पननछ ।
(५) धलििमा उम्ल्लम्िि स्र्ानको पविचान िुने गरी पूरा ठे गाना स्पष्ट रूपमा
उल्लेि गरे को िुन ु पननछ ।
(६) धलिि दिाय गनय ल्र्ाउने व्र्म्िले प्रत्र्ेक पृष्ठको शीर पुछारमा ल्र्ा्चे सिीछाप
र लेख्न जान्नेले छोटकरी दस्ििि र आम्िरी पृष्ठमा बुम्झने गरी पूरा दस्िििसमेि गरे को
िुन ु पननछ ।
(७) कानून व्र्वसार्ीले धलििको मस्र्ौदा गरे को िए सो धलििको पविलो पृष्ठको
बार्ाँ वकनारामा सो धलिि धनजले मस्र्ौदा गरे को बेिोरा र धनजको नाम, र्र िर्ा प्रमाणपत्र
नभबर स्पष्ट रूपमा उल्ले ि गरी दस्ििि गरे को िुन ु पननछ ।
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(८) कानून व्र्वसार्ी वा धलिि दिाय गनय आउने व्र्म्ि बािेक अरूले धलििको
मस्र्ौदा गरे को िए सो धलििको पविलो पृष्ठको बार्ाँ वकनारामा सो मस्र्ौदा गनन व्र्म्िले
“र्ो धलिि मैले मस्र्ौदा गरे को िुँ, धलिि िर्ार गनयका लाधग म कानून बमोम्जम अर्ोग्र्
छै न” िन्ने बेिोरा र आफ्नो नाम, र्र र ठे गाना स्पष्ट रूपमा उल्लेि गरी दस्ििि गरे को
िुन ु पननछ ।
(९) धलििको आम्िरी प्रकरणमा “र्समा लेम्िएको बेिोरा साँचो छ, झुठ्ठा ठिरे
कानूनबमोम्जम सिुँला बुझाउँला, अदालिबाट जारी िुने भर्ाद वा सूचना िामेली लगार्िका
अधर् काम कारबािीमा अदालिलाई सिर्ोग गननछु” िन्ने बेिोरा उल्लेि गरी त्र्सको मुधन
दार्ाँ वकनारामा धलिि दिाय गनय ल्र्ाउने व्र्म्िले

दस्ििि गनुय पननछ ।

(१०) धलििका ववषर्िरू धसलधसले वार रूपमा प्रकरण छु ट्याई उम्चि र सं र्मपूण य
िाषामा लेम्िएको िुन ु पननछ ।
(११) धलिि दिाय गनय ल्र्ाउने वा अदालिमा कागज गनय आउने व्र्म्िले आफ्नो
नागररकिा वा नाम, र्र, विन र्वकन िुलेको अधर् कुनै पररचर् िुल्ने प्रमाण पेश गनुय
पननछ ।
(१२) उपधनर्म (११) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधन कुनै पररचर् िुल्ने
प्रमाण पविले सोिी मुद्दामा पेश िई धमधसल संलग्न रिे को िए पुनः पेश गनुय पनन छै न ।
(१३) अदालि वा अधर् धर्ावर्क धनकार्बाट कैद वा जररबानाको सजार् पाएको
व्र्म्िले पुनरावेदन वा अधर् कुनै धलिि दिाय गनय आउँदा त्र्स्िो कैद सजार् िोगेको,
िोधगरिे को, जररबानाको रकम धिरे को वा सोबापि कानून बमोम्जम िरौट वा जमानि ददन
पाउनेमा सो ददएको धनस्सा पेश गनुय पननछ ।
(१४) धलििसार् पेश गनन कागज नेपाली िाषा बािे क अधर् िाषामा िर्ार िएको
िए अदालिले आवश्र्क दे िेमा सोको प्रचधलि कानून बमोम्जम नेपाली िाषामा अनुवाद
गरी सो अनुवादको प्रमाम्णि प्रधिसमेि धलििसार् पेश गनय लगाउन सक्नेछ।
(१५) उपधनर्म (३) बमोम्जमको वववरणमा कुनै पररवियन िएमा पररवियन िएको
धमधिले बाटोको भर्ाद बािे क पधर ददनधित्र सभबम्धिि पिले सोको जानकारी अदालिलाई
ददनु पननछ।
७.

धलििमा स्पष्ट वववरण उल्लेि गनुय गननः (१) अदालिमा पेश गनन मुद्दासँग सभबम्धिि
धनवेदनमा मुद्दा परे को साल, मुद्दाको क्रमसङ्खख्र्ा र नाम, माग गरे को कुरा र त्र्सको कारण,
आिार िर्ा सभबद्ध कानूनसमेि उल्लेि गनुय पननछ ।
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(२) अधर् कार्ायलर् वा अदालिमा िएको धमधसल वा कागज म्झकाई पाउँ िनी
पेश गनन धनवेदनमा धमधसल कागज रिे को कार्ायलर्को नाम, ठे गाना, कागज रिे को मुद्दाको
नाम वा ववषर् र क्रमसङ्खख्र्ा, अधर् वववरण, कागज िएको धमधि, कुन िथ्र्को पुष्ट्ट्याई वा
िण्डनको लाधग सो धमधसल कागज आवश्र्क परे को िो सो कुरासमेि उल्लेि गनुय
पननछ ।
(३) पविले धनवेदन परी आदे श िइसकेको ववषर्मा पुनः सोिी बेिोरा वा समान
उद्देश्र्ले धनवेदन ददँदा पविले को धनवेदनमा िएको आदे श र पुनः धनवेदन ददनु पनन कारण
िर्ा आिारसमेि स्पष्ट रूपमा उल्ले ि गनुय पननछ ।
८.

धलिि जाँच गननः कुनै व्र्म्िले अदालि समि दिायका लाधग कुनै धलिि पेश गरे मा धनर्म
६ र ७ मा उम्ल्लम्िि ववषर्का अधिररि सभबम्धिि अधिकारीले दे िार्बमोम्जम िए निएको
जाँच गनुय पननछ:(क)

कानून बमोम्जमको ढाँचा धमले नधमले को,

(ि)

िदभर्ाद वा भर्ादधित्र िए निएको,

(ग)

अदालिको अधिकार िेत्रधित्र पनन नपनन,

(घ)

िकदै र्ा िए निएको,

(ङ)

कानूनी आिार िए निएको,

(च)

धलििको ले िाई, प्रस्िुधि वा उल्लेिनमा कुनै अशुवद्ध, अपूणि
य ा वा
अस्पष्टिा िए निएको,

९.

(छ)

अङ्क र अिरमा फरक परे नपरे को,

(ज)

म्शष्ट िाषामा ले म्िए नले म्िएको ।

वफरादपत्रमा िुलाउनु पनन ववषर्ः ऐनको दफा ९८ बमोम्जम अदालिमा दार्र िुन आएको
वफरादपत्रमा प्रचधलि कानूनमा ले म्िएका कुरािरुका अधिररि दे िार्का ववषर् िुलाउनु
पननछः(क)

वफरादपत्र ददने िकदै र्ा,

(ि)

िदभर्ाद र सोसँग सभबद्ध कानून,

(ग)

अदालिको अधिकारिेत्र,

(घ)

र्सै ववषर्मा अधर्त्र वफराद ददए नददएको कुरा,

(ङ)

सङ्गदठि सं स्र्ाको िफयबाट वफरादपत्र ल्र्ाउने व्र्म्िको िकमा
वफरादपत्र दिाय गनन अम्ख्िर्ारी िएको,
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(च)

सावयजधनक विि वा सरोकार धनविि रिे को वववादमा मुद्दा दिाय गनन
अनुमधि िएको,

(छ)

सं रिक, मार्वर वा िकवालाको िकमा सो पुवष्ट िुने प्रमाण िएको,

(ज)

मुद्दा दिाय गनयका लाधग कानून बमोम्जम अनुमधि धलनुपननमा अनुमधि
धलएको,

(झ)

वफराद दाबीसँग सभबद्ध कानून,

(ञ)

वफरादपत्रमा उल्लेि गररएका प्रमाणको वववरण,

(ट)

लाग्ने अदालिी शुल्क र वफराद दस्िुर सं लग्न गरे को,

(ठ)

ऐनको अनुसूची -1 बमोम्जमको रीि ढाँचा धमले को,

(ड)

आवश्र्क सङ्खख्र्ामा वफरादपत्र र प्रमाणको प्रधिधलपी सं लग्न गरे को,

(ढ)

प्रधिवादीको नामको भर्ाद वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ी आफैँले
िामेल गनन िएमा सो बेिोरा िुलाएको,

१०.

(ण)

अंश मुद्दामा सभपम्त्तको फाँटवारी िुलाएको,

(ि)

धलििमा िुलाउनु पनन अधर् कुरािरु ।

ँ ा पेश गनुप
संरिक वा मार्वरले अनुमधि धलद
य नन कागजािः ऐनको दफा २६७ को उपदफा
(२) बमोम्जम नाबालक, अशि वा बेपत्ता िएको व्र्म्िको िफयबाट अदालिमा वफरादपत्र,
प्रधिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र वा धनवेदन दिाय गनय अनुमधिको लाधग धनवेदन ददँदा सभिब
िएसभम अशि व्र्म्िको िकमा त्र्स्िो पुवष्ट िुने म्चवकत्सकको प्रमाणपत्र र नाबालक वा
बेपत्ता िएको व्र्म्िको िकमा स्र्ानीर् ििको धसफाररश सार् अधर् सभबम्धिि प्रमाणसमेि
सं लग्न गनुय पननछ।

११.

धलििको ववद्युिीर् प्रधि पेश गननः वफरादपत्र, प्रधिउत्तर पत्र, पुनरावेदनपत्र, धलम्िि प्रधिवाद
जस्िा धलिि अदालिमा पेश गदाय सोको ववद्युिीर् प्रधिसमेि पेश गनुय पननछ।

१२.

धलिि दिाय गननः (१) धलिि जाँच गदाय रीि पुगेको दे म्िएमा सभबम्धिि अधिकारीले त्र्स्िो
धलिि दिाय गनुय पननछ ।
(२) र्स धनर्म बमोम्जम धलिि दिाय गरे पधछ दिाय गनय ल्र्ाउनेको सिीछाप गराई
त्र्सको दिाय नभबर र धमधि जनाई दिाय गनय ल्र्ाउने व्र्म्िलाई सोको िरपाई ददनु
पननछ ।
(३) र्स धनर्ममा अधर्त्र जुनसुकै कुरा लेम्िएको िए िापधन अदालिले ववद्युिीर्
माध्र्मबाट कुनै धलिि दिाय गनन व्र्वस्र्ा गरे को अवस्र्ामा सोिी बमोम्जम धलिि दिाय
गनय सवकनेछ ।
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(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम कुनै धलिि दिाय गराएकोमा सभबम्धिि अधिकारीले
आवश्र्क दे िेमा अवधि िोकी सक्कल धलिि पेश गनय आदे श ददन सक्नेछ ।
१३.

धलिि वफिाय वा दरपीठको अधिलेि राख्नेः ऐनको दफा 129 बमोम्जम अदालिले धलििको
अधिलेि राख्दा अनुसूची -१ बमोम्जमको ढाँचामा रािी अद्यावधिक गनुय पननछ ।

१४.

धलििको सामाधर् त्रुवट सच्र्ाउनेः (१) अदालिमा धलिि पेश गनन व्र्म्िले एक पटक
दिाय िै सकेको धलििमा लेि, टाइप वा मुद्रणको सामाधर् त्रुवट सच्र्ाउन चािे मा सो बेिोरा
उल्लेि गरी सभबम्धिि अधिकारीसमि धनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम धनवेदन पेश िुन आएमा आवश्र्क जाँचबुझ गदाय
धनवेदकको मागबमोम्जम त्रुवट सच्र्ाउन मनाधसब दे िेमा अदालिले त्र्स्िो धनवेदनलाई नै
धलििको पूरकको रूपमा धमधसल सामेल गनन आदे श ददन सक्नेछ ।
(३) उपधनर्म (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको िए िापधन मूल धलििको जुन
बेिोरा सच्र्ाउनका लाधग माग गरे को िो, सोबाट मुद्दाको सभपूण य कारबािी वा इधसाफमा
िाम्त्वक असर पनय सक्ने दे िेमा अदालिले त्र्स्िो धनवेदनलाई पूरक धलििको रूपमा
स्वीकार गनन छै न ।
(४) अदालिले आवश्र्क दे िेमा र्स धनर्म बमोम्जम त्रुवट सच्र्ाएको जनाउ अको
पिलाई ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द –४
भर्ाद िामेली र प्रधिवाद सभबधिी
१५.

प्रधिवादीको नाममा भर्ाद जारी र िामेल गननः (१) वफरादपत्र दिाय िएपधछ प्रधिवादीको
नामको भर्ाद ऐनको दफा ९९ बमोम्जम वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ी आफैँले बुझाउने
िएमा सोिी ददन प्रधिवादीका नाममा जारी िुने भर्ाद दुई प्रधि िर्ार गरी वादी वा धनजको
कानून व्र्वसार्ीलाई बुझाउनु पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ीलाई बुझाएको
भर्ादको अधिलेि अनुसूची -२ बमोम्जमको ढाँचामा राख्नु पननछ ।
(३) वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ीले बाटाको भर्ाद बािे क िीन ददन धित्र
आफूले बुझेको भर्ादको एक प्रधि प्रधिवादीलाई बुझाई अको प्रधिको पीठमा ऐनको अनुसूची
-५ बमोम्जमको ढाँचामा िरपाई गराई बाटोको भर्ाद बािे क साि ददनधित्र अनुसूची -३
बमोम्जमको ढाँचामा अदालिमा प्रधिवेदन पेश गनुय पननछ ।
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(४) ऐनको दफा १०० बमोम्जम अदालिको िफयबाट प्रधिवादीको नाममा िामेल
गनुय पनन भर्ाद वफरादपत्र दिाय िएको िीन ददनधित्र जारी गरी अनुसूची -४ बमोम्जमको
ढाँचामा अधिले ि रािी िामेल गनय सभबम्धिि कमयचारीलाई बुझाउनु पननछ ।
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जमको भर्ाद िामेल गनन कार्य सभपन्न िएपधछ िामेल गनन
कमयचारीले अदालिमा िाम्जर िएको िोधलपल्ट सभममा अनुसूची -५ बमोम्जमको ढाँचामा
मुद्दागि रुपमा प्रधिवेदन पेश गनुय पननछ ।
(६) ऐनको दफा ११५ बमोम्जम इलाका बाविरको व्र्म्िको नामको भर्ाद सूचना
िामेल गनय अधर् अदालिमा पठाउँदा अनुसूची -६ बमोम्जमको ढाँचामा अधिलेि रािी
पठाउनु पननछ ।
१६.

भर्ाद िामेली कार्यमा असिर्ोग गरे को प्रधिवेदनः (1) भर्ाद िामेली कार्यमा असिर्ोग
गरे को वा बािा धबरोि गरे को िन्ने बेिोराको दे िार् बमोम्जमको प्रधिवेदन वा उजुरी प्राप्त
िुन आएमा त्र्स्िो प्रधिवेदन वा उजुरी इजलास समि पेश गनुय पननछः(क)

अदालिमा उपम्स्र्ि िएको व्र्म्िले धनजको नामको भर्ाद बुझ्न
इधकार गरे को िनी ऐनको दफा 106 को उपदफा (3) बमोम्जम
िामेलदारले ददएको प्रधिवेदन,

(ि)

भर्ाद िामेल गनन कार्यमा सिर्ोग गनुय पनन कियव्र् िएको व्र्म्िले
त्र्स्िो कार्यमा असिर्ोग गरे को िनी ऐनको दफा १०९ बमोम्जम
िामेलदारले ददएको प्रधिवेदन,

(ग)

बेरीिसँग भर्ाद िामेल गरे गराएको वा भर्ाद िामेलीको कार्यमा
बािा धबरोि गरे को िनी ऐनको दफा 116 बमोम्जम परे को उजुरी
वा प्रधिवेदन।

(२) उपधनर्म (१) बमोम्जमको प्रधिवेदन वा उजुरीका सभबधिमा इजलासले
सभबम्धिि व्र्म्िलाई म्झकाई बुझी कारबािीका लाधग उपर्ुि आदे श गनय सक्नेछ ।
१७.

ववदे शमा रिे बसेका पिका नामको भर्ाद िामेलः (१) मुद्दाको कुनै पि ववदे शमा रिे
बसेको िए त्र्स्िा पिको नाममा भर्ाद िामेल गनुय पदाय पारस्पररक कानूनी सिार्िा
सभबधिी प्रचधलि कानून बमोम्जम िामेल गनय सवकनेछ ।
(२)उपधनर्म (१) बमोम्जम जारी िएको भर्ाद िामेल िएको सूचना नेपाल
सरकारलाई प्राप्त िएमा सोको जानकारी र्र्ाशीघ्र सभबम्धिि अदालिलाई ददनु पननछ ।
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१८.

प्रधिउत्तर सरिको पुनरावेदनको कारबािीः (१) ऐनको दफा 118 उपदफा (१) बमोम्जम
पुनरावेदन सुन्ने अदालिमा प्रधिउत्तर सरिको पुनरावेदन प्राप्त िएमा िल्लो ििको
अदालिबाट सभबम्धिि धमधसल म्झकाई इजलास समि पेश गनुय पननछ।
(२) ऐनको दफा 118 को उपदफा (3) बमोम्जम िल्लो ििको अदालिबाट
ु ाई र वकनारा गनय धमधसल िल्लो
िएको फैसला बदर िई मुद्दाको पुनः कारबािी, सुनव
अदालिमा पठाउँदा उपम्स्र्ि प्रधिवादीलाई सभबम्धिि अदालिमा िाम्जर िुन जाने
िाररिसमेि िोक्नु

१९.

प्रधिउत्तरपत्रमा

पननछ ।

िुलाउनु पनन कुरािरुः ऐनको दफा १२२ बमोम्जम अदालिमा दिाय गनय

ल्र्ाएको प्रधिउत्तरपत्रमा प्रचधलि कानूनमा ले म्िएका कुरािरुका अधिररि दे िार् बमोम्जमका
कुरािरुसमेि िुलाउनु पननछः-

२०.

(क)

प्रधिउत्तरपत्र भर्ाद धित्र िएको,

(ि)

ऐनको अनुसूची -९ बमोम्जमको ढाँचामा िएको,

(ग)

प्रधिउत्तरपत्र दस्िुर सं लग्न गरे को,

(घ)

प्रधिउत्तरपत्रमा उल्ले ि गररएका प्रमाण सं लग्न गरे को ।

प्रधिदाबी धलएको प्रधिउत्तरपत्र सभबधिी व्र्वस्र्ा: (१) ऐनको दफा १२१ बमोम्जम प्रधिदाबी
धलएको प्रधिउत्तरपत्रमा दे िार् बमोम्जमको कुरािरुसमेि िुलाउनु पननछः(क)

प्रधिदाबी धलएको ववषर्,

(ि)

प्रधिदाबी धलएको ववषर्को धबगो िुल्ने िए सो कुरा,

(ग)

प्रधिदाबीसँग सभबम्धिि कानून,

(घ)

प्रधिदाबीलाई पुवष्ट गनन प्रमाण ।

(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम प्रधिदाबी धलएको प्रधिउत्तरपत्र जाँच गदाय दिाय गनन
अधिकारीले दे िार् बमोम्जम िए निएको िे न यु पननछः(क)

प्रधिदाबी वफराद दाबीको ववषर्मा सीधमि रिे नरिे को,

(ि)

प्रधिदाबी वादी ववरुद्धमात्र िए निएको,

(ग)

आवश्र्क सङ्खख्र्ामा प्रधिउत्तरपत्रको प्रधिधलवप सं लग्न गरे नगरे को।

(३) उपधनर्म (१) बमोम्जम प्रधिदाबी जाँच गदाय रीि नपुगेको दे म्िएमा सो कुरा
सच्र्ाउन ऐनको दफा १२७ बमोम्जम मौका ददँदासमेि रीि पुर्र्ाई नल्र्ाएमा सोिी बेिोरा
जनाई प्रधिदाबी कार्म नरिने गरी प्रधिउत्तरपत्र दिाय गनुय पननछ।
(४) प्रधिदाबी कार्म िुने िएमा प्रधिवादीबाट ऐन बमोम्जम लाग्ने अदालिी शुल्क
दाम्िल गराउनु पननछ ।प्रधिवादीले र्स्िो शुल्क सोिी ददन दाम्िल गनय नसक्ने िनी समर्
9
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माग गरे मा मुद्दा दिाय गनन अधिकारीले ऐनको दफा १२१ को उपदफा (७) बमोम्जम साि
ददनधित्र अदालिी शुल्क दाम्िल गनय आदे श ददनु पननछ ।
(५) प्रधिदाबी िएको प्रधिउत्तरपत्रको प्रधिधलवप ऐनको दफा १२१ को उपदफा
(४) बमोम्जम वादीलाई बुझाई सो बेिोरा िाररि िरपाईमा जनाई वादीको सिीछाप गराउनु
पननछ।
२१.

िाररि गुजानन वादीलाई प्रधिबादको सूचना ददनेः (१) ऐनको दफा १२१ को उपदफा (४)
बमोम्जम प्रधिउत्तरपत्र पेश िए लगत्तै पधछको अदालिबाट धनिायररि िाररि वादीले गुजारी
र्ाभने र्माउने अवधि व्र्धिि िई वादीलाई प्रधिदाबीको प्रधिधलवप बुझाउन नसकेको
अवस्र्ामा धलम्िि प्रधिबादको लाधग प्रधिउत्तरपत्रको प्रधिधलवप सविि वादीलाई ऐनको दफा
१२१ को उपदफा (५) बमोम्जम पधर ददनको सूचना ददनु पननछ।
(२) प्रधिदाबी धलएको मुद्दामा प्रधिवादी िाररिमा रिे को िए वादीले िाररि गुजारे
पधन प्रधिदाबीको िकमा प्रमाण बुझी ठिरे बमोम्जम फैसला गनुय पननछ।

२२.

प्रधिवादी कार्म िएका व्र्म्िलाई िाररिमा राख्नेः वफरादपत्रमा प्रधिवादी बनाइएको
बािेकका अधर् कुनै व्र्म्िले आफ्नो िक, विि, दाबी वा सरोकारसमेि प्रिाववि िुने आिार
र कारण िुलाई ऐनको दफा १२४ बमोम्जम ददएको धनवेदनमा कारबािी िुँदा अदालिबाट
प्रधिवादी कार्म गनन आदे श िएमा धनजलाई िाररिमा राख्नु पननछ।

पररच्छे द –५
मुद्दाको कारबािी र फैसला
२३.

ु ाईको लाधग पेशी िाररि िोक्नेः ऐनको दफा १३१ बमोम्जम प्रधिवादीले
प्रारम्भिक सुनव
प्रधिउत्तरपत्रमा िकदै र्ा वा िदभर्ाद वा अधिकारिेत्र निएको म्जवकर धलएमा मुद्दाका दुवै
ु ाईको लाधग पेशी िाररि िोक्नु पननछ।
पिको िाररि धमलान िएपधछ प्रारम्भिक सुनव
िर ऐनको दफा १२१ बमोम्जम प्रधिदाबी धलएको अवस्र्ामा वादीबाट धलम्िि
ु ाईको लाधग पेशी
प्रधिबाद परे पधछ वा पनन अवधि व्र्धिि िएपधछ मात्र प्रारम्भिक सुनव
िाररि िोक्नु

२४.

पननछ ।

िाररिमा बस्नु नपननः (१) मुद्दाको कारबािीमा प्रमाण बुम्झसकेपधछ ऐनको दफा 135 को
उपदफा (2) बमोम्जम िाररिमा बस्न नचािने पिले अनुसूची -७ बमोम्जमको ढाँचामा
अनुमधिको लाधग धनवेदन ददनु पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम परे को धनवेदन इजलास समि पेश गरी िएको आदे श
बमोम्जम गनुय पननछ ।
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(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम िाररिमा नरिे को पिले िाररिमा बस्न चािी धनवेदन
ददएमा धनजलाई िाररिमा राख्नु पननछ ।
(४) पुनरावेदन ििको मुद्दाको कारबािीमा ऐनको दफा १४३ बमोम्जम मुद्दाको
कुनै पि िाररिमा नरिे को अवस्र्ामा िाररिमा बस्न चािी धनवेदन ददएमा धनजलाई
िाररिमा राख्नु

पननछ ।

(५) उपधनर्म (४) बमोम्जम िाररिमा रिे को पिले िाररि गुजारे मा पधन मुद्दाको
कारबािीमा कुनै असर पनन छै न ।
(६) र्स धनर्म बमोम्जम िाररिमा नबसेको पिसँग अदालिले कुनै कुरा बुझ्नु
परे मा साि ददनको सूचना ददई म्झकाई बुझ्नु पननछ ।
२५.

िाररि गुजारे को प्रमाम्णि गननः ऐनको दफा १३८ को उपदफा (५) बमोम्जम िाररि
गुजारे को प्रमाम्णि गदाय सभबम्धिि फाँटवाला कमयचारीले िाररि िरपाईमा सोिी ददन िाररि
गुजारे को बेिोरा जनाई दस्ििि गरी आफूिधदा माधर्ल्लो ििको अधिकृिबाट प्रमाम्णि
गराउनु पननछ।

२६.

मुद्दाको कार्यिाधलका धनमायण गननः (१) अदालिमा कुनै मुद्दा दार्र िएपधछ सो मुद्दामा
ु ान गरी प्रत्र्ेक मुद्दाको अनुसूची -८
दे िार्का कारबािीको लाधग लाग्ने अवधिको पूवायनम
बमोम्जमको ढाँचामा सभबम्धिि अधिकारीले कार्यिाधलका धनमायण गरी पिको दस्ििि गराई
धमधसल सामेल गरी सोको प्रधिधलवप पिलाई ददनु पननछ:(क )

भर्ाद वा सूचना जारी गनन,

(ि)

भर्ाद वा सूचना िामेल गनन,

(ग )

प्रधिवादी च ुिा िुने,

(घ )

प्रधिदाबी धलएकोमा धलम्िि प्रधिवाद पेश गनन,

(ङ)

ु ाई गनन,
प्रारम्भिक सुनव

(च)

सािी प्रमाण बुझ्ने,

(छ )

ु व
ु ाई छलफल गनन,
वादी प्रधिवादीको पूवस
य न

(ज )

अधर् कारबािी गनन ,

(झ)

फैसला गनन ।

(२) उपधनर्म (१) बमोम्जमको कार्यिाधलका बमोम्जम कुनै कारबािी धनिायररि
धमधिमा सभपन्न िुन नसकेमा सोको कारण िोली सभबम्धिि अधिकारीले कार्यिाधलका
सं शोिन गरी प्रमाम्णि गरी धमधसल सामेल रािी सोको जानकारी पिलाई ददनु पननछ ।
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(३) अदालिले मुद्दाको कार्यिाधलका धनमायण गदाय मुद्दाका पििरुको कुनै प्रधिवक्रर्ा
िए सोसमेिलाई ववचार गनुय पननछ ।
२७.

अधिकायलीन आदे शउपरको धनवेदनका सभबधिमा प्राप्त प्रधिवेदनको फर्छ्यौटः ऐनको दफा
15७ बमोम्जम िल्लो अदालिबाट िएको आदे शउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालिमा परे को
धनवेदनका सभबधिमा प्राप्त प्रधिवेदन सामाधर्िर्ाः एक मविनाधित्र फर्छ्यौट गनुय पननछ ।

२८.

अधिररम आदे शको लाधग छलफलको धमधि िोक्नेः (१) ऐनको दफा १५८ बमोम्जम
अदालिले अधिररम आदे शको छलफलको लाधग पिलाई म्झकाउने आदे श गदाय उपम्स्र्ि
िुने धमधि िोक्नु पननछ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम म्झकाइएको पिलाई अधिररम आदे श सभबधिी
छलफलको टुङ्गो नलागेसभम अदालिले िाररिमा राख्न सक्नेछ।
(३) ववपिी नबनाइएका कुनै व्र्म्िले अधिररम आदे शको छलफलमा सििागी िुन
पाउँ िनी आिार र कारण िुलाई धनवेदन ददएमा त्र्स्िो धनवेदन इजलासमा पेश गरी
िएको आदे श अनुसार गनुय पननछ।
(४) कुनै धनवेदनमा प्रत्र्र्ी बािेक अधर् व्र्म्ि वा धनकार्लाई बुझ्न आवश्र्क
दे म्िएमा अदालिले त्र्स्िो व्र्म्ि वा धनकार्लाई उपम्स्र्ि गराई बुझ्न सक्नेछ।
(५) छलफलको धमधिसभमका लाधग अधिररम आदे श जारी िएको मुद्दामा िोवकएको
धमधिमा अधिररम आदे श सभबधिमा छलफल िुन नसकी अको धमधि िोवकएमा सो धमधिसभम
त्र्स्िो आदे शले धनरधिरिा पाउनेछ ।

२९.

पिले आफ्नो सािी उपम्स्र्ि गराउनु पनन: (१) ऐनको दफा १७९ बमोम्जम पिले आफ्नो
सािी धनवदे न सार् बकपत्रको लाधग अदालिमा उपम्स्र्ि गराउनु पननछ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम उपम्स्र्ि गराइएका सािीको पविचान िुल्ने
कागजािसमेि पेश गनुप
य ननछ ।

३०.

सािीको बकपत्र गराउने: (१) सािीको बकपत्र गराउने प्रर्ोजनका लाधग बकपत्र िुने ददन
उपम्स्र्ि िएका सािीिरु िर्ा सभबम्धिि मुद्दाको धमधसलसमेि इजलास समि पेश गनुय
पननछ।
(२) अदालिले सािी बुझ्न िोवकएको िाररिको ददन उपम्स्र्ि िएका सबै सािीको
बकपत्र गराउनु पननछ ।
(३) सबै सािीको बकपत्र गराउन समर् अिावको कारणले नभ्र्ाइएमा अदालि
िुल्ने अको ददन त्र्स्िा सािीको बकपत्र गराउनु पननछ।
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(४)

उपधनर्म (३)

बमोम्जम बकपत्र गराउनु पनन िएमा जधिजना सािीको

बकपत्र िुनसक्छ त्र्धि जना सािीलाई मात्र क्रमशः उपम्स्र्ि िुने गरी िाररि िोकी
बकपत्र गराउन सवकनेछ।
(५) बकपत्रको लाधग िोवकएको िारीिको ददनको अपराधि एक बजेसभम अको
पि उपम्स्र्ि निएमा पधन उपम्स्र्ि िएसभमका सािीको बकपत्र गराउने कार्य रोवकने
छै न ।
(६) सािीको बकपत्र गराउँदा सािीलाई अनुम्चि, असभबद्ध वा बेइज्जि गनन वा
म्झझ्र्ाउने वकधसमका प्रश्न सोध्न अदालिले मनािी गनुय पननछ ।
३१.

ँ रिेको प्रमाण पेश गनय लगाउनेः ऐनको दफा 169
मुद्दाका पि बािेकका अधर् व्र्म्िसग
को उपदफा (१) बमोम्जम मुद्दामा ठिर गनय आवश्र्क पनन कुनै प्रमाण मुद्दाका पि
बािेकका अधर् व्र्म्िको सार्मा रिे को िन्ने अदालिलाई लागेमा त्र्स्िो व्र्म्िलाई िाम्जर
िुने अवधि िोकी म्झकाई त्र्स्िो प्रमाण पेश गनय लगाउनु पननछ ।

३२.

सद्दे वकिन बर्ानः (१) ऐनको दफा १७२ बमोम्जम सक्कल धलिि दे िाउँदा सुनाउँदा बर्ान
गनन पिले सो धलिि वकिन वा जालसाजी िनी नामकरण गरे मा वा सद्दे, वकिन वा जालसाजी
छु ट्याउन नसक्ने िएकाले धलिि जाँच गरी पाउन म्जवकर धलएमा अदालिले धलिि जाँच
गराउन लाग्ने दस्िुर म्जवकर धलने पिबाट धलई ववशेषज्ञ समि जाँच गराउन आदे श ददन
सक्नेछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम धलिि जाँच गनय पठाउँदा परीिण प्रधिवेदन पेश गनन
मनाधसब मावफकको समर् िोक्नु पननछ।
(३)

उपधनर्म (२) बमोम्जम िोवकएको समर्धित्र जाँच गरी परीिण प्रधिवेदन

पठाउनु सभबम्धिि ववशेषज्ञको कियव्र् िुनेछ।
िर अदालिले िोकेको समर्मा धलिि जाँच गनन कार्य सभपन्न िुन नसक्ने वा
नसकेको मनाधसब कारण िुलाई ववशेषज्ञले अनुरोि गरे मा अदालिले र्प समर् प्रदान
गनय सक्नेछ।
(४)

उपधनर्म (१) बमोम्जम पेश िुन आएको सक्कल धलिि धसलबधदी गरी

सभबम्धिि अधिकृि र फाँटवालाको दस्ििि गराई सुरम्िि रुपमा धमधसल सार् राख्नु
पननछ।
(५) र्स धनर्म बमोम्जम धलिि जाँच िई फैसला िुँदा उपधनर्म (१) बमोम्जम
जाँच गनय पठाएको धलिि वकिन ठिररएमा त्र्स्िो धलिि पेश गनन पिबाट त्र्सरी धलिि
जाँच गराउँदा लागेको िचय अको पिलाई िराई ददनु पननछ ।
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३३.

बधद सवालः (१) ऐनको दफा १८९ बमोम्जमको बधद सवालमा उपम्स्र्ि निुने मुद्दाको
कुनै पिले आफूले सािीसँग सोध्न चािे को प्रश्निरु समावेश गररर्ोस िनी कारण िुलाई
अदालिमा धनवेदन ददन सक्नेछ ।
(२) उपधनर्म

(१)

बमोम्जम धनवेदन परे मा र अदालिले त्र्स्िो प्रश्न बधद

सवालमा समावेश िुन ु मनाधसब दे िेमा त्र्स्िो प्रश्निरुसमेि बधद सवालमा समावेश गनय
आदे श गनय सक्नेछ र सोिी बमोम्जम बधद सवालको प्रश्निरु िर्ार गररनेछ ।
३४.

ु ाई छलफलः (१) ऐनको दफा १९१ बमोम्जम पूव य सुनव
ु ाई छलफल गनन आदे श
पूव य सुनव
िएमा सो प्रर्ोजनको लाधग पेशी िाररि िोक्नु पननछ ।
ु ाई छलफलको लाधग पेशी िाररि िोक्दा
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम पूव य सुनव
मुद्दामा वाररस िाररिमा रिेको िए सकिर मुद्दाका पिलाई नै उपम्स्र्ि गराउने गरी
िाररि ददनु पननछ।
(३) उपधनर्म

(१)

ु ाई छलफलको लाधग िाररि िोवकएका
बमोम्जम पूव य सुनव

मुद्दािरुको छु िै रम्जष्ट्रर िडा गरी अधिले ि राख्नु पननछ ।
(४)

उपधनर्म (१) बमोम्जम िोवकएको पेशीमा पििरुसँग दे िार्का कुनै वा

सबै ववषर्मा छलफल गनय सवकनेछः(क)

वववाद समािानका लाधग मेलधमलाप प्रवक्रर्ामा पठाउने,

(ि)

पििरुको बीचमा कुरा धमले को र नधमले को ववषर् पविचान गरी
ठिर गनुय पनन ववषर् र्वकन गनन,

(ग)

ठिर गनुप
य नन ववषर्मा र्प प्रमाणिरु बुझ्नु पनन दे म्िएमा सो र्वकन
गरी बुझ्ने,

(घ)

बाँकी कार्य सभपन्न गनयका लाधग कार्यिाधलका सं शोिन गनन,

(ङ)

आवश्र्क दे म्िएका अधर् ववषर्मा छलफल गनन ।

ु ाई छलफल इजलाशको अधिररि
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जमको पूव य सुनव
अदालिको िौधिक अवस्र्ासमेिलाई ववचार गरी आवश्र्किा अनुसार अदालिको िािा
धित्रका अदालि िवनको अधर् उपर्ुि किमा समेि गनय सवकनेछ ।
ु ाई छलफलमा वादी प्रधिवादीले पेश गरे का
(६) उपधनर्म (४) बमोम्जम पूव य सुनव
दाबी, म्जकीर र प्रमाण िर्ा मुद्दामा ठिर गनुय पनन िनी र्वकन गरे को ववषर् र र्वकन िुन
नसकेमा सोको बेिोरासमेि अनुसूची -९ बमोम्जमको ढाँचामा ले िबद्ध गरी दुवै पिको
सिीछाप गराई धर्ार्ािीशले प्रमाम्णि गरी धमधसल सं लग्न गनुय पननछ।
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ु ाई छलफलबाट मुद्दामा ठिर गनन ववषर्,
(७) उपधनर्म (६) बमोम्जम पूव य सुनव
बुझ्नु पनन प्रमाण र मुद्दाको कारबािीका सभबधिमा पििरूबीच सिमधि निएमा र्प प्रमाण
बुझी मुद्दाको कारबािी र वकनारा गनय बािा पनन छै न ।
३५.

मुद्दाको वटपोट िर्ार गननः (१) ऐनको दफा १९७ को उपदफा (६) बमोम्जम कुनै मुद्दा
इजलास समि धनणयर्को लाधग पेश गनुय अगावै सभबम्धिि शािाले धमधसल सामेल रिे का
वफरादपत्र, उजुरी, ररट धनवेदन, प्रधिउत्तरपत्र, धलम्िि जवाफ, पििरुको बर्ान, सािी र
ववशेषज्ञको बकपत्र, िल्लो अदालिको फैसला, पुनरावेदनपत्र, अदालिको आदे श, धलम्िि
प्रधिबाद लगार्िका धलिििरूको वटपोट िर्ार गनुय पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जमको वटपोट सभबम्धिि फाँटवालाले िर्ार गरी माधर्ल्लो
ििको अधिकारीबाट प्रमाम्णि गराई िोवकएको पेशी अगावै धमधसल सं लग्न गरी सो वटपोटको
ववद्युिीर् प्रधिसमेि अध्र्ावधिक गनुय पननछ।
(३) उपधनर्म (१) बमोम्जमको मुद्दाको वटपोटमा व्र्म्िगि रार् वा मुद्दामा प्रिाव
पनन कुनै कुरा ले ख्न पाइने छै न ।
(४) उपधनर्म (१) बमोम्जमको मुद्दाको वटपोटमा धर्ार्ािीशले आवश्र्किा अनुसार
बेिोरा र्पघट वा िे रफेर गनय सक्नेछ ।

३६.

ु ाईय गररनेः (१) र्स धनर्मावलीमा अधर्त्र जुनसुकै कुरा
मुद्दामा लगािार कारबािी र सुनव
लेम्िएको िए िापधन अनुसूची -१० मा उल्ले ि िएका मुद्दाको िकमा प्रधिउत्तर परे पधछ
ु ाई गरी वकनारा गररनेछ ।
वा पनन अवधि समाप्त िएपधछ लगािार कारबािी र सुनव
ु ाई निुने मुद्दासँग लगाउमा रिे को िए त्र्स्िो मुद्दामा
िर लगािार कारबािी र सुनव
ु ाई गररने छै न ।
लगािार कारबािी र सुनव
ु ाई िुने मुद्दाको पेशी िोक्दा
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम लगािार कारबािी र सुनव
इजलासको आदे श अनुसार गनुय पननछ ।
(३) उपधनर्म (१) बमोम्जमका मुद्दािरूमा अदालिले िोकेको ददनमा पिले आफ्ना
सािी प्रमाण पेश गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (२) र (३)

को कार्य सभपन्न िएपधछ र्प प्रमाण परीिण गनय

आवश्र्क निए अदालिले ित्कालै धनणयर् गनय सक्नेछ ।
३७.

बुझ्नु पनन कुरा बाँकी रािी फैसला गनय निुनःे मुद्दामा फैसला गदाय एउटै धमधसलबाट गनुप
य नन
काम मध्र्े केिी बाँकी रािी पधछ बुझी धछन्ने िनी फैसला गनय िुँदैन ।

15

www.lawcommission.gov.np
३८.

फैसलाको प्रकाशनः ऐनको दफा १९८ को उपदफा (३) बमोम्जम प्रमाणीकरण िएका
फैसलािरुको वववरण अदालिको सूचना पाटी र वेबसाइटमा प्रकाशन गदाय अदालिले
अनुसूची -११ बमोम्जमको ढाँचामा गनुय पननछः-

३९.

फैसलामा िेरफेर वा र्पघट गनय निुनःे फैसलामा धर्ार्ािीशले दस्ििि गररसकेपधछ कसैले
पधन सो फैसलामा िे रफेर वा र्पघट गनय िुँदैन ।

४०.

फैसलाको सामाधर् त्रुवट सच्र्ाउने: (१) मुद्दाका पि वा धनजको वाररसले फैसला वा
आदे शमा रिेको ले िाई सभबधिी सामाधर् त्रुवट सच्र्ाउन अदालि समि धनवेदन ददन
सक्नेछ ।
(२) उपधनर्म (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधन फैसला वा आदे शमा
त्रुवट िएको कुरा अदालि स्वर्ं को जानकारीमा आएमा सभबम्धिि कमयचारीले सोिी
बेिोराको प्रधिवेदन ददन सक्नेछ।
(३ )

उपधनर्म (१) वा (२) बमोम्जम धनवेदन वा प्रधिवेदन प्राप्त िुन आएमा सो

धनवेदन वा प्रधिवेदन र सभबम्धिि धमधसल फैसला वा आदे श गनन धर्ार्ािीश समि पेश
गनुय पननछ ।
िर फैसला वा आदे श गनन धर्ार्ािीश साि ददनिधदा बढी अनुपम्स्र्ि रिने अवस्र्ा
िएमा कार्यरि अधर् धर्ार्ािीश समि पेश गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम पेश िएको धनवेदन वा प्रधिवेदन र धमधसल अध्र्र्न
गदाय फैसला वा आदे शमा ऐनको दफा १९९ बमोम्जम सच्र्ाउन धमल्ने प्रकृधिको सामाधर्
त्रुवट िएको दे िेमा इजलासले फैसला वा आदे श सं शोिन गनन गरी छु िै आदे श ददन
सक्नेछ ।
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जम गररएको आदे श मूल फैसला वा आदे शको अधिन्न
अङ्ग माधननेछ ।
(६ )

उपधनर्म (५) बमोम्जम गररएको आदे शको बेिोरा मुद्दाका अधर् पिलाई

पधन जानकारी गराउन आवश्र्क दे म्िएमा अदालिले सूचना ददन सक्नेछ ।
४१.

धमधसल अधिलेि शािामा बुझाउनेः (१) फैसला वा अम्धिम आदे श िएपधछ मुद्दाको धमधसल
अधिलेि शािामा बुझाउँदा ऐनको दफा २०० को उपदफा (३) बमोम्जम पिलाई
पुनरावेदनको भर्ाद वा फैसला िएको सूचना पठाउनु पनन रिे छ िने सभबम्धिि फाँटले सो
भर्ाद वा सूचना जारी गरी िामेल गनय पठाई सोको धनस्सा वा िामेली प्रधि धमधसल सं लग्न
गरे र मात्र अधिले ि शािामा बुझाउनु पननछ ।
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(२) अधिले ि शािाले धमधसल बुझ्दा उपधनर्म (१) बमोम्जमको भर्ाद वा सू चना
िामेल गनय पठाएको धनस्सा वा िामेली प्रधि धमधसल सं लग्न िए निएको जाँची बुझ्नु
पननछ ।
४२.

मूलिबी सभबधिीः (१) इजलासको आदे श बमोम्जम मात्र मुद्दा मूलिबी राख्न वा जगाउन
सवकनेछ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम मूलिबी राख्ने आदे श िएकोमा िाररिमा रिे को
पिलाई सोिी ददन मूलिबी राख्ने आदे श सुनाई सोको धनस्सा धमधसल सामेल राख्नु पननछ र
अदालिको अनुमधिले िाररिमा नरिेको पिलाई आदे श िएको िीन ददनधित्र मुद्दा मूलिबी
रिेको सूचना पठाउनु पननछ।
(३) मुद्दा मूलिबी रािेको आदे शको जानकारी अको अदालिलाई ददँदा र पिलाई
मूलिबीबाट जागेको जानकारी पठाउँदा आदे श िएको धमधिले िीन ददनधित्र पठाउनु
पननछ ।
(४) उपधनर्म (१) बमोम्जम मूलिबी रिे को मुद्दाको अधिले ि अनुसूची -१२
बमोम्जमको ढाँचामा रािी वववरण अद्यावधिक गनुय पननछ ।
(५) मुलिबीमा रिनु िधदा अगाधड कार्म रिे को दिाय धमधिलाई नै मुलिबीबाट
जागेको मुद्दाको दिाय धमधि कार्म गरी मुद्दाको कारबािी र वकनारा गनुय पननछ।

४३.

धमधसल पठाउनेः ऐनको दफा २०३ बमोम्जम एक अदालिमा ववचारािीन मुद्दा अको
अदालिमा सानन वा ऐनको दफा 204 बमोम्जम मािििको कुनै अदालिमा ववचारािीन
मुद्दा सवोच्च अदालिमा म्झकाउने आदे श प्राप्त िएमा सभबम्धिि अदालिको इजलासबाट
मुद्दाको लगि किा गनन आदे श गरी धमधसल पठाउनु पननछ।

पररच्छे द –६
पुनरावेदन सभबधिी व्र्वस्र्ा
४४.

पुनरावेदनपत्रमा उल्लेि गनुय पनन वववरणः कानूनमा अधर्त्र उम्ल्लम्िि ववषर्का अधिररि
पुनरावेदनपत्रमा दे िार् बमोम्जमको वववरण उल्ले ि गनुय पननछः(क)

फैसला वा अम्धिम आदे श गनन अदालिको नाम,

(ि)

पुनरावेदक वादी वा प्रधिवादी िएको बेिोरा,

(ग)

मुद्दाको नाम,

(घ)

फैसला वा अम्धिम आदे श िएको धमधि, प्रमाणीकरण धमधि र र्ािा
पाएको धमधि,
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(ङ)

मुद्दामा दाबी गरे को धबगो र कार्म िएको धबगो,

(च)

फैसला वा अम्धिम आदे शमा म्चत्त नबुझेको ववषर्, त्र्सको आिार
र कारण,

(छ)

पुनरावेदन म्जवकर र सोको कानूनी आिार,

(ज)

अधर् पि वा प्रत्र्र्ीको पुनरावेदन परे वा नपरे को जानकारी िए
सो बेिोरा,

(झ)

लाग्ने अदालिी शुल्क र पुनराबेदन दस्िुर बुझाएको िए सोको
प्रमाण,

४५.

(ञ)

पुनरावेदनको भर्ाद सभबधिी ववषर्,

(ट)

अधिकारिेत्र सभबधिी ववषर् ।

पुनरावेदनपत्र दिाय गनुय पननः (१) अदालिमा दिायको लाधग पेश गरे को पुनरावेदनपत्र दे िार्
बमोम्जमको िएमा अदालिले दिाय गनुय पननछः(क)

रीि र ढाँचा धमले को,

(ि)

पुनरावेदन गनन भर्ादधित्रको िएको,

(ग)

उल्ले ि गनुय पनन आवश्र्क वववरण उल्ले ि गरे को,

(घ)

िल्लो ििको अदालिबाट सो मुद्दामा िएको फैसला वा अम्धिम
आदे शको स्पष्ट बुम्झने प्रमाम्णि प्रधिधलवप सं लग्न गरे को,

(ङ)

पुनरावेदनपत्रको स्पष्ट बुम्झने प्रधिधलवप सं लग्न गरे को,

(च)

अदालिी शुल्क र पुनरावेदन दस्िुर दाम्िल गरे को ।

िर उम्ल्लम्िि कुनै ववषर् शुरु धमधसल िेरेपधछ मात्र र्वकन िुनसक्ने रिे छ िने
त्र्स्िो शुरु धमधसल आउनासार् अदालिी शुल्क दाम्िल गराउन सवकनेछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जमको रीि नपुगेको पुनरावेदनपत्र दिाय गनय]' िुँदैन ।
त्र्स्िो रीि नपुगेको दे म्िएमा बाटाको भर्ादबािेक साि ददनधित्र सो रीि पुर्र्ाउने शियमा
िरौटीमा दिाय गनय सवकनेछ ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम िरौटीमा रिे को पुनरावेदकले पुनरावेदनपत्र दिाय निुँदै
ु ान िएपधछ त्र्स्िो पुनरावेदनपत्र िामेलीमा राम्िनेछ ।
िाररि गुजारे मा र्ाभने अवधि िि
४६.

अधर् अदालि माफयि प्राप्त पुनरावेदनपत्रमा रीि पुर्र्ाउन लगाउनेः (१) ऐनको दफा २१०
बमोम्जम फैसला गनन अदालि माफयि वा ऐनको दफा २११ बमोम्जम सरकारी कमयचारी
बिाल रिे को इलाकाको अदालि माफयि दिाय िएको पुनरावेदनपत्र पुनरावेदन सुधने
अदालिमा प्राप्त िएपधछ रीि पुगे नपुगेको जाँच गनुय पननछ ।
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(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम जाँच गदाय प्राप्त पुनरावेदनपत्र रीि पुगेको दे म्िएमा
दिाय गनुय पननछ ।
(३) उपधनर्म (१) बमोम्जम जाँच गदाय प्राप्त पुनरावेदनपत्र रीि नपुगेको दे म्िएमा
पुनरावेदक िाररिमा रिेको िए रीि नपुगेको बेिोरा सुनाई ऐनको दफा १२७ बमोम्जम
रीि पुर्र्ाई ल्र्ाउन समर् ददनु पननछ ।
(४) उपधनर्म

बमोम्जमको अवस्र्ामा पुनरावे (३) िाररिमा नरिे को िए रीि

नपुगेको बेिोरा उल्लेि गरी र्र्ासक्र् चाँडो रीि पुर्र्ाई पठाउनको लाधग प्राप्त पुनरावेदनपत्र
सवििका धमधसल कागजाि सभबम्धिि अदालिमा िीन ददनधित्र वफिाय पठाउनु पननछ।
(५) उपधनर्म

(४)

बमोम्जम वफिाय पठाइएको पुनरावेदनपत्र रीि पुर्र्ाई पुनः

पुनरावेदन सुन्ने अदालिमा प्राप्त िएमा भर्ादधित्रै पुनरावेदनपत्र दिाय िएको माधननेछ ।
४७.

धमधसल पठाउनेः ऐनको दफा २१० र दफा २१२ बमोम्जम पुनरावेदन सुधने अदालिमा
धमधसल पठाउँदा मुद्दाको पिलाई ऐनको दफा २०० बमोम्जमको फैसला सुनी पाएको
कागज वा पुनरावेदनको िामेली भर्ाद वा फैसला िएको सूचना र प्रमाण धमधसल िए
सोसमेि सं लग्न गरी पठाउनु पननछ।

४८.

सुरू अदालिलाई जनाउ ददनेः पुनरावेदनपत्र दिाय िुँदा िल्लो ििको अदालिको फैसला
बमोम्जम लागेको दण्ड जररबाना बुम्झधलई पुनरावेदनपत्र दिाय गररएको िए अदालिले सो
कुराको सूचना त्र्स्िो अदालिलाई ददनु पननछ ।

४९.

प्रत्र्र्ीलाई म्झकाउनेः ऐनको दफा २१३ बमोम्जम प्रत्र्र्ी म्झकाउने आदे श िएमा प्रत्र्र्ीका
नाउमा पठाउने भर्ादको सार्मा त्र्स्िो आदे श र पुनरावेदनपत्रको प्रधिधलवपसमेि सं लग्न
गरी पठाउनु पननछ ।

५०.

धलम्िि प्रधिवादः ऐनको दफा २१३ बमोम्जम म्झकाएको प्रत्र्र्ीले चािे मा पुनरावेदन म्जवकर
र अदालिको आदे शलाई धलम्िि रूपमा प्रधिबाद गरी आफ्नो बेिोरा प्रस्िुि गनय
सक्नेछ ।

पररच्छे द –७
फैसला कार्ायधवर्न सभबधिी
५१.

फैसला कार्ायधवर्नको लगि कस्नेः (१) ऐनको दफा २२९ को उपदफा (१) बमोम्जम
ििधसल शािामा फैसला कार्ायधवर्न सभबधिी लगि पठाउँदा सभबम्धिि फैसलाको प्रमाम्णि
प्रधिधलवपसमेि सं लग्न गनुय पननछ ।
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(२) ऐनको दफा 229 को उपदफा (३) बमोम्जम पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट
म्जल्ला अदालिमा लगि सवििको धमधसल प्राप्त िए पधछ ििधसल शािामा पेश गनुय
पननछ ।
(३) उपधनर्म (१) वा उपधनर्म (२) बमोम्जम प्राप्त लगिलाई ििधसल शािाले
अनुसूची -१३ बमोम्जमको ढाँचामा लगि कसी वा अद्यावधिक गरी फैसला कार्ायधवर्न
सभबधिी धमधसलमा लगि नभबर जनाउनु पननछ ।
(४) उपधनर्म (१) वा उपधनर्म (२) बमोम्जम प्राप्त लगि र फैसलाका आिारमा
ििधसल शािाले फैसला कार्ायधवर्न सभबधिी लगि वकिाबमा लगि कसी वा अद्यावधिक
गरी मुद्दाको धमधसल सं लग्न फैसलाको पीठमा समेि सो बेिोरा जनाई पुनरावेदन ििको
फैसलाको प्रधिधलवपसमेि रािी सक्कल धमधसल अधिलेि शािामा बुझाउनु पननछ ।
(५) उपधनर्म (३) बमोम्जम धमधसल प्राप्त िएपधछ पि िाररिमा रिे नरिे को र
ऐनको दफा २३५ को उपदफा (५) बमोम्जम पििरुको नाममा अदालिमा उपम्स्र्ि िुन
आउने भर्ाद पठाउनु पनन नपनन र्वकन गरी पठाउनु पनन दे म्िएमा सोिी बेिोरा फैसला
कार्ायधवर्नको धमधसलमा जनाई पििरुको नामको भर्ाद पठाउनु पननछ ।
(६) उपधनर्म (४) बमोम्जम अधिलेि शािाले मुद्दाको धमधसल बुझ्दा ििधसल
शािाले फैसला कार्ायधवर्नको लगि कसे नकसेको र्वकन गरी लगि नकसेको दे म्िएमा
कस्न लगाएर मात्र धमधसल बुझ्नु पननछ ।
(७) उपधनर्म (३) बमोम्जम कधसएको लगि पुनरावेदन सुन्ने अदालिबाट सं शोिन
िई आएमा सोिी बेिोरा लगि वकिाबमा जनाई अद्यावधिक गनुय पननछ ।
(८) पुनरावेदन सभबधिी कारबािी वा मुद्दा दोिोर्र्ाउने आदे श वा पुनरावलोकनको
आदे श िएको कारणबाट ऐनको दफा २३१ बमोम्जम फैसला कार्ायधवर्न स्र्गन िुने
िएमा उपधनर्म (३) बमोम्जमको लगि वकिाबमा सो बेिोरा जनाउनु पननछ ।
(९) फैसला कार्ायधवर्न िई कार्य सभपन्न िएपधछ उपधनर्म (३) बमोम्जमको
लगि वकिाबमा सो बेिोरा जनाई सभबम्धिि अधिकृिले प्रमाम्णि गनुय पननछ ।
५२.

चलन चलाउनेः (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (२) बमोम्जम चलन चलाई ददनु पनन
पि िाररिमा नरिे को िए फैसला अनुसारको सभपम्त्त चलन चलाउनको लाधग डोर िवटने
बेिोराको सूचना डोर िवटने धमधि िधदा कभिीमा साि ददन अगावै अनुसूची -१४ बमोम्जमको
ढाँचामा धनजलाई ददनु पननछ ।
(२) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (३) बमोम्जम चलन चलाई ददनु पनन पि
िाररिमा नरिेको र चलन चलाई ददनु पनन सभपम्त्त घर वा जग्गा िए िाररिमा नरिे को
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पिलाई डोर िवटने धमधि िधदा कभिीमा साि ददन अगावै फैसला अनुसारको घर वा जग्गा
साि ददनधित्र िाली गरी वादीलाई चलन गनय ददने बेिोराको सूचना अनुसूची -१५
बमोम्जमको ढाँचामा ददनु पननछ।
(३) चलन चलाई ददनु पनन सभपम्त्त मुद्दाका पि बािे क अधर् व्र्म्िको िोग वा
कब्जामा िए अदालिले ऐनको दफा २३८ को उपदफा (४) बमोम्जम डोर िटी आउने
ठाउँमा उपम्स्र्ि िुन अनुसूची -१६ बमोम्जमको ढाँचामा सूचना ददनु पननछ ।
५३.

चलनको पूजी ददनेः ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१९) बमोम्जम चलन चलाई सकेपधछ
अनुसूची -१७ बमोम्जमको ढाँचामा वादीलाई सभपम्त्तको चलन गनय पुजी ददनु पननछ ।

५४.

पुनः चलनको कारबािीः (१) ऐनको दफा २३८ को उपदफा (१६) बमोम्जम पुनः चलन
चलाई पाउनका लाधग सभबम्धिि पिले सो सभबधिमा पविले चलन पाएको धनस्सासमेि
सं लग्न रािी अदालिमा धनवेदन ददनु पननछ ।
बमोम्जम पुनः चलनको धनवेदन पनय आएमा चलन गनय नददने (१) उपधनर्म (२)
पिलाई बाटाको भर्ाद बािे क साि ददनको भर्ााद ददई म्झकाउनु पननछ ।
बमोम्जम म्झकाइएको व्र्म्िको बर्ान गराई बुझी फैसला

(२) उपधनर्म (३)

अनुसार चलन गनय नददएको दे म्िएमा ऐनको दफा २३८ को उपदफा )१६( बमोम्जम
सजार् गरी पुनः चलन चलाई ददनु पननछ ।
५५.

धबगो िराउन सभपम्त्त दे िाई धनवेदन ददनुपननः (१) ऐनको दफा २४२ को उपदफा (६)
बमोम्जम धबगो बुझाउने पि अदालिमा उपम्स्र्ि निएमा वा भर्ादधित्र धबगो बापिको
रकम नबुझाएमा वा धबगो बुझाउने पिले धबगो बापिको रकम आफ्नो कुनै सभपम्त्तबाट
असुल गनय धनवेदन नददएमा वा दे िाएको सभपम्त्तबाट धबगो िराउन सभिव निई धबगो िराई
पाउनेले मञ्जुर नगरी धनजले धबगो बुझाउने पिको सभपम्त्त दे िाई ददने धनवेदनमा दे िार्का
वववरण िुलाएको िुन ु पननछः(क)

अचल सभपम्त्त दे िाई ददने धनवेदनमाः
(1)

घर जग्गा रिे को ठाउँ र चार वकल्ला,

(2)

दिाय स्रे स्िाअनुसार घर जग्गाको वकत्ता नभबर र िेत्रफल,

(3)

घरको बनोट, कवल, िल्ला र सभिव िए वगयवफट,

(4)

दिायवाला व्र्म्िको नाम, दिाय रिे को कार्ायलर् र दिायवालाको
िाग विस्सा,

(5)

आवास, औद्योधगक वा व्र्ापाररक िेत्रमध्र्े कुन िेत्रमा पनन,

(6)

कच्ची, पक्की सडकसँग जोधडएको वा बाटो िए निएको,
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(7)

घर जग्गामा िएका लगापािको वववरण,

(8)

िररद धबक्री िुन सक्ने धर्ू निम मूल्र्,

(9)

घर जग्गा िोग वा कब्जा गनन व्र्म्िको नाम, र्र र ठे गाना,

(10) धबगो िराउन आवश्र्क पनन जग्गा वा घरको िफय िुलेको
िेत्रफल वा िण्ड ।
(ि)

नगद, शेर्र, धडवेञ्चर, ट्रेजरी धबल वा बैङ्क मौज्दाि लगार्िका चल
सभपम्त्त दे िाई ददइने धनवेदनमाः
(1)

चल सभपम्त्त रिे को ठाउँ,

(2)

सभपम्त्तको अवस्र्ा, प्रकृधि, बनोट, सङ्खख्र्ा, मूल्र् र अधर्
वववरण

(3)

सभपम्त्तमा स्वाधमत्व रिे को व्र्म्िको

नाम, र्र, ठे गाना, िाग

र विस्सा,
(4)

सभपम्त्त िोग वा कब्जा रिे को व्र्म्िको नाम, र्र र ठे गाना,

(5)

िररद धबक्री िुनसक्ने प्रत्र्ेकको धर्ू निम् बजार मूल्र्,

(6)

शेर्र, धडवेञ्चर, ट्रेजरी धबल वा बैङ्क मौज्दाि जस्िा सभपम्त्तको
वववरण ।

(२) उपधनर्म (१) अनुसारको धनवेदन दिाय िएपधछ दे िार् बमोम्जम गनुय पननछः(क)

उपधनर्म (१) को िण्ड (क) बमोम्जमको सभपम्त्तका िकमा
आवश्र्क पनन जेर्ा रोक्का राख्न दिाय रिे को कार्ायलर् वा रम्जष्ट्रेशन
गनन कार्ायलर्मा िुरुधि लेिी पठाउनु पनन,

(ि)

उपधनर्म (१) को िण्ड (ि) बमोम्जमको सभपम्त्तको िकमा
र्र्ाशीघ्र िार्दाि गनय पठाई िार्दाि गदायको अवस्र्ामा नै
आवश्र्क

पनन

जधि

त्र्स्िो

सभपम्त्त

वा

सोबाट

प्राप्त

िुने

आभदानीसमेि रोक्का रािी, कब्जामा धलएको अवस्र्ा िए सोको
िरपाई सभबम्धिि व्र्म्िलाई ददनु पनन ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम सभपम्त्त रोक्का वा कब्जामा राम्िएपधछ धबगो बुझाउनु
पनन व्र्म्ि उपम्स्र्ि िए धनवेदनको ब्र्िोरा सुनाउनु पननछ र अनुपम्स्र्ि िए धनवेदकले
दे िाएको सभपम्त्तबाट जार्जाि धललाम गरी धबगो िराई ददने ब्र्िोराको साि ददने सूचना
अनुसूची -१८ बमोम्जमको ढाँचामा प्रधिवादीलाई ददनु पननछ ।
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(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम ददइएको सूचनाको भर्ादधित्र पि िाम्जर िुन आएमा
िाररिमा रािी धबगो िरी िराउको कारबािी गनुय पननछ।
(५) उपधनर्म (१) बमोम्जम ददइएको धबगो िररिराउको सभपम्त्त प्रधिवादी बािे क
अधर् व्र्म्िका नाममा दिाय िएमा दिायवालालाई अनुसूची -१९ बमोम्जमको ढाँचामा साि
ददने सूचना ददनु पननछ ।
५६.

बैङ्क जमानि धलई वकस्िाबधदीमा धबगो िराईददनेः (१) धबगो िराई ददने पिले कुनै बाम्णज्र्
बैङ्कको बैङ्क जमानि ददई वकस्िाबधदीमा धबगो िराउने ब्र्वस्र्ा गररपाउन ऐनको दफा २४२
को उपदफा (१५) बमोम्जम धलम्िि अनुरोि गरे मा धबगो िररपाउने पिलाई सो बेिोरा
सुनाउनु पननछ।
(२) धबगो िररपाउने पिले धबगो िराईददने पिको अनुरोि बमोम्जम वकस्िाबधदीमा
धबगो बुझ्न सिमि िएमा धबगो िराउने पि र धबगो िररपाउने पिका बीच बैङ्क जमानिको
प्रकृधि, वकस्िाको रकम र वकस्िा बुझाउने अवधिका सभबधिमा ििधसलदारले छलफल
गराई सिमि िए अनुसारको सिमधिको कागज गराई धमधसल सं लग्न गनुय पननछ ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम धबगो िराउने छलफलमा िएको सिमधि अनुसार
धबगो िराई ददने पिले ऐनको दफा २४२ को उपदफा (१५) बमोम्जम अदालिको नाममा
जारी िएको बैङ्क जमानि धनवेदनसार् अदालिमा पेश गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम पेश गररने बैङ्क जमानिमा जमानिको रकम, बैङ्क
जमानिको अवधिका अधिररि बैङ्क जमानिको रकम अदालिले माग गरे को बिि धनःशिय
उपलब्ि गराउने बेिोरा उल्ले ि िएको िुन ु पननछ।
(५) धबगो िराईददने पिले उपधनर्म (२) बमोम्जमको सिमधिमा उल्ले ि िएको
समर्धित्र अदालिमा वकस्िाको रकम दाम्िला गराउन ल्र्ाउनु पननछ र र्सरी बुझाउन
ल्र्ाएकोमा अदालिले धबगो िररपाउने पिसँग िररिराउ गदाय लाग्ने अदालिी दस्िुर धलई
दाम्िला गरे को रकम धनजलाई बुझाउनु पननछ ।
(६) धबगो िराई ददने पिले बैङ्क जमानिमा उम्ल्लम्िि अवधििधदा अगावै रकम
बुझाएमा सो बैङ्क जमानि फुकुवा गररददनको लाधग अदालिले सभबम्धिि बैङ्कमा ले िी
पठाउनु पननछ ।
(७) धबगो िराईददने पिले उपधनर्म (२) बमोम्जमको सिमधिमा उल्ले ि िएको
समर्धित्र वकस्िाको रकम अदालिमा दाम्िला गनय नल्र्ाएमा अदालिले बैक जमानि
बापिको रकम बैंकबाट म्झकाई लाग्ने अदालिी शुल्क धलई बाँकी रकम धबगो िरी पाउने
पिलाई बुझाइ ददनु पननछ ।
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५७.

सभपम्त्त धललाम गदाय अपनाउनु पनन कार्यववधिः ऐनको दफा २४२ को उपदफा (७) बमोम्जम
सभपम्त्त धललाम धबक्री गरी धबगो िराउँदा दे िार् बमोम्जम गनुय पननछः(क)

धललाम गनुप
य नन सभपम्त्त रोक्का नरािेको िएमा रोक्का राख्न सभबम्धिि
धनकार्मा ले िी पठाउने,

(ि)

धललाम धबक्री गनन सभपम्त्तको अवस्र्ा, वास्िववक र स्र्ानीर् चलन
चल्िीको मूल्र्समेि िुलाई िार्दाि मुच ुल्का गरी ल्र्ाउनको लाधग
कमयचारी िटाउने,

(ग)

सभपम्त्त िार्दाि गदाय र कब्जामा धलँदासमेि सभबम्धिि स्र्ानीर् ििको
सदस्र् वा प्रधिधनधि र दुई जना सािीलाई रोिवरमा राख्ने,

(घ)

िण्ड (ि) अनुसार िार्दाि मुच ुल्का िई आएपधछ अदालि रिे को
स्र्ानीर् ििको एक जना प्रधिधनधि र नम्जकको कुनै एक कार्ायलर्को
प्रधिधनधि सािी रािी धललाम गनन सभपम्त्तको पञ्चवकिी मूल्र् कार्म गनन,

(ङ)

पञ्चवकिी मूल्र् कार्म गनुय पूव य अदालिले आवश्र्क दे िेमा सभबम्धिि
ववषर्को ववज्ञ मूल्र्ाङ्कनकिाय माफयि सभपम्त्तको मूल्र्ाङ्कन गराउन सक्ने,

(च)

िण्ड (ङ) बमोम्जम सभपम्त्तको मूल्र्ाङ्कन गदायको अदालिले िोके
अनुसारको िचय वादीले व्र्िोनुय पनन,

(छ)

िण्ड (च) बमोम्जम लागेको िचय वादीले प्रधिवादीबाट िराई धलन
सक्ने,

(ज)

िण्ड (घ) बमोम्जम पञ्चवकिी मूल्र् कार्म गदाय आवश्र्किानुसार
दे िार्को कुनै वा सबै आिारमा गनुय पनन :
(1)

धनवेदन वा फैसलामा उम्ल्लम्िि मूल्र्,

(2)

जमानि धलँदाका अवस्र्ामा िुलेको मूल्र्,

(3)

िार्दाि मुच ुल्कामा िुलेको मूल्र्,

(4)

मालपोि कार्ायलर्ले रम्जष्ट्रेशन दस्िुरको प्रर्ोजनको लाधग धनिायरण
गरे को मूल्र्,

(5)

कर प्रर्ोजनको लाधग सभबम्धिि धनकार्ले िोकेको मूल्र्,

(6)

त्र्स प्रकारको नम्जकैको सभपम्त्तको ित्काल िएको िररद धबक्री
मूल्र्,

(7)

औद्योधगक, व्र्ापाररक वा आवास िेत्र, सडक, मोिडा र धलग
लगापाि समेिको म्स्र्धि,
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(8)

अदालिद्वारा मूल्र्ाङ्कनकिाय िोवकएको िए धनजले धनिायरण गरे को
मूल्र्,

(9)

(झ)

घरको िकमा सभबम्धिि प्राववधिकको मूल्र्ाङ्कन प्रधिवेदन।

िण्ड (घ) बमोम्जम पञ्चवकिी मूल्र् कार्म िएपधछ अदालि रिे को
स्र्ानीर् िि र स्र्ानीर् कोष िर्ा ले िा धनर्धत्रक कार्ायलर्को प्रधिधनधिको
रोिबरमा धललाम बढाबढ गरी धबगो िराई ददने,
िर उपम्स्र्ि िुन सूचना ददँदा पधन त्र्स्िो कुनै प्रधिधनधि उपम्स्र्ि
निएमा धललामको कार्य रोवकने छै न ।

(ञ)

िण्ड (झ) बमोम्जम धललाम बढाबढ गनुि
य धदा कभिीमा पधर ददन अम्घ
अनुसूची -२० बमोम्जमको ढाँचामा धललाम सभबधिी सावयजधनक सूचना
सभबम्धिि व्र्म्िलाई ददई त्र्स्िो सूचना सभपम्त्त रिे को ठाउँ, सभपम्त्त
रिेको ठाउँको स्र्ानीर् िि र बढी जनसभपकय िुने कार्ायलर् िर्ा
अदालिको सूचना पाटीमा टाँस गरी सभिव िएसभम स्र्ानीर् सञ्चार
माध्र्ममासमेि प्रकाशन र प्रसारण गनन,

(ट)

धललाम गदाय पञ्चवकिी मूल्र्मा कसै ले सकार नगरे मा दोस्रो पटक धललाम
बढाबढ गरी धललाम धबक्री गनन,

(ठ)

िण्ड (ट) बमोम्जम दोस्रो पटक धललाम बढाबढ िुँदासमेि कसै ले सकार
नगरे मा पञ्चवकिी मूल्र्मा िररपाउने धनवेदक आफैँले सकार गरी धलन
सक्ने,

(ड)

िण्ड (ठ) बमोम्जम धनवेदकले पञ्चवकिी मूल्र्मा सकार गरी धलन
नचािेमा सो बेिोरा जनाई ित्सभबधिी कारवािी िामेलीमा राख्ने,

(ढ)

धललाम सकार गननले बोल कबोल अङ्कको दश प्रधिशि रकम िुरुधि
बुझाई बाँकी रकम साि ददन धित्र बुझाउनु पनन र सो समर् धित्र धनजले
बाँकी रकम नबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफि गरी पुनः धललामको
कारबािी गनुय पनन,

(ण)

धललाम धबक्री िएकोमा सकार गननलाई अदालिबाट चलनपूजी ददई सो
सभपम्त्त चलन चलाई ददनु पनन,

(ि)

र्स धनर्म अधिगयि धललामको कारबािी प्रारभि िएकोमा धबगो बुझाउने
पिले बुझाउनु पनन रकम अम्धिम डाँक सकार निएसभममा बुझाउन ल्र्ाए
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उि रकम र धललामको कारबािीमा लागेको िचय बुझी धलई धललामको
कारबािी िामेलीमा रािी ददनु पनन।
स्पष्टीकरणः र्स धनर्मको प्रर्ोजनको लाधग “पञ्चवकिी मूल्र्” िन्नाले धबक्री गनय
िोज्दा पाउन सक्ने धर्ूनिम मूल्र् सभझनु पछय ।
५८.

लगि किा गरी प्रमाम्णि गनुप
य ननः फैसला कार्ायधवर्न गनयका लाधग ऐनको दफा २२९
बमोम्जम िर्ार गररएको चलन चलाउने, दाम्िल िारे ज गनन , नामसारी गराउने, धनिनाई
ददने, अंशबण्डा गनन, धबगो िराउने, िधिपूधिय िराउने, जररबाना असुल गनन , अदालिी शुल्क
िराउने लगार्िका कार्य सभपन्न िएपधछ लगि वकिाबमा लगि किा गरी सभबम्धिि
अधिकृिले बेिोरा जनाई प्रमाम्णि गनुय पननछ।

५९.

ठे गाना अद्यावधिक गननः स्र्ानीर् िि वा म्जल्ला वा प्रदे शको धसमाना िे रफेर िई फैसला
बमोम्जमको जररबाना, कैद, धबगो वा िधिपूधिय बापिको रकम असुल गनुप
य नन व्र्म्िको ठे गाना
फरक पनय गएमा अदालिले पधन लगिमा सोिी बमोम्जम ठे गाना सच्र्ाई अद्यावधिक गनुय
पननछ।

पररच्छे द –८
ववशेष प्रकृधिका धनवेदन सभबधिी व्र्वस्र्ा
६०.

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४
मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको लाधग धनवेदन ददनुपननः (१) मुलक
को दफा ४० को उपदफा (४) बमोम्जम कुनै व्र्म्ि धबना सूचना बेपत्ता िएको वा कुनै
ववपद् वा दुघट
य नामा परे कोले मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा गररपाउँ िनी धनवेदन ददँदा
सरोकारवाला व्र्म्िले अनुसूची -२१ बमोम्जमको ढाँचामा ददनु पननछ ।
ु ी दे वानी ऐन (सं वििा), २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५)
(२) मुलक
बमोम्जम मृि घोवषि िई सकेको व्र्म्ि जीववि रुपमा फकी आएको वा धनजको मृत्र्ु
िएको िधनएको धमधि धर्ावर्क घोषणामा फरक परे को कारणले गदाय उि मृत्र्ुको धर्ावर्क
घोषणा सं शोिन वा बदर गररपाउँ िनी अनुसूची -२२ बमोम्जमको ढाँचामा धनवेदन ददनु
पननछ ।
(३) उपधनर्म (१) वा (२)

बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -२३

बमोम्जमको दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय
पननछ ।
(४) उपधनर्म (३)

बमोम्जम पेश िुन आएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासले

अनुसूची -२३ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
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(५)

उपधनर्म (३)

बमोम्जम पेश िएको धनवेदनमा मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा

गनन धनणयर् िएमा धनवेदकलाई अदालिबाट अनुसूची -२४ बमोम्जमको ढाँचामा सोको
प्रमाणपत्र ददनु पननछ।
(६) उपधनर्म (३) बमोम्जम पेश िएको धनवेदनमा मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सं शोिन
वा बदर गनन धनणयर् िएमा धनवेदकलाई अदालिबाट अनुसूची -२५ बमोम्जमको ढाँचामा
सोको प्रमाणपत्र ददनु पननछ ।
६१.

ु ी दे वानी (सं वििा)
प्राकृधिक व्र्म्िको दामासािी सभबधिी धनवेदनको कारबािीः (१) मुलक
ऐन, २०७४ को दफा ५५ बमोम्जम प्राकृधिक व्र्म्िको दामासािी सभबधिी कारबािी
गनयको लाधग दिाय िएको धनवेदनको कारबािी प्रारभि गनुय अगाधड इजलासमा पेश गनुय
पननछ ।
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३)
(२) मुलक
अनुसार सभपम्त्त व्र्वस्र्ापन गनय म्जभमेवारी ददने प्रर्ोजनको लाधग अदालिले कानून बमोम्जम
दामासािी व्र्वसार्ीको रुपमा इजाजि प्राप्त गरे का व्र्म्ििरुको सूची दामासािी प्रशासन
कार्ायलर्बाट म्झकाई अद्यावधिक गरी राख्नु पननछ ।
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (३) बमोम्जम
(३) मुलक
अदालिले सभपम्त्तको व्र्वस्र्ापन गनन म्जभमेवारी ददनु अगाधड सभपम्त्तको व्र्वस्र्ापन गनन
म्जभमेवारी ददन लाधगएको व्र्म्िसँग दे िार् बमोम्जमको कार्यर्ोजना वववरण माग गनय
सक्नेछः(क)

दामासािीको प्रकृर्ा पुरा गनय लाग्ने समर्,

(ि)

अपेिा गरे को पाररश्रधमक र सोका आिारिरु,

(ग)

कार्यर्ोजना सभपन्न गनय आवश्र्क पनन िचय वववरण,

(घ)

दामासािीको प्रकृधि िे री इजलासले आवश्र्क सभझेका अधर्
वववरण ।

(४)

उपधनर्म (३) बमोम्जम पेश िएको वववरण उपर्ुि दे म्िएमा वववरण

ु ी दे वानी ऐन (सं वििा), २०७४ को िाग -२
पेश गनन दामासािी ब्र्वस्र्ापकलाई मुलक
पररच्छे द -३ मा उल्लेि िए बमोम्जमको दामासािी सभबधिी कार्य गनन गरी अदालिले
आदे श ददन सक्नेछ ।
(५)

उपधनर्म (४) बमोम्जम दामासािी सभबधिी कामको म्जभमेवारी पाएका

दामासािी व्र्बस्र्ापकले अदालिले ददएको समर्धित्र िोवकएको कार्य सभपन्न गरी
प्रधिवेदन पेश गनुय पननछ ।
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(६) उपधनर्म (१)

बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -२६ बमोम्जमको

दिाय वकिाबमा दिाय गरी सो धनवेदनका सभबधिमा सोिी दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय
पननछ ।
(७) र्स धनर्म बमोम्जम दामासािी ब्र्बस्र्ापकले गरे को कुनै काम कारबािीमा
म्चत्त नबुझ्ने व्र्म्िले सभबम्धिि म्जल्ला अदालिसमि धनवेदन ददन सक्नेछ ।
६२.

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोम्जम कुनै
दिायद्वारा वववािः (१) मुलक
पुरुष र मविलाले दिायद्वारा वववाि गररपाउँ िनी अनुसूची -२७ बमोम्जमको ढाँचामा
धनवेदन ददनु पननछ ।
(२) उपधनर्म (१)

बमोम्जम परे को धनवेदन जाँच गदाय कानून बमोम्जमको ररि

पुगेको दे म्िएमा अनुसूची -२८ बमोम्जमको धनवेदन दिाय वकिाबमा दिाय गरी इजलास समि
पेश गनुय पननछ।
ु ी दे वानी (सं वििा)
(३) उपधनर्म (३) बमोम्जम पेश िएको धनवेदन दिाय िई मुलक
ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोम्जम छानधबन गदाय धनवेदन माग बमोम्जम दिायद्वारा वववाि
िुने अवस्र्ा दे म्िएमा सोिी ऐनको दफा ७९ बमोम्जमको वववािको सिमधिपत्र िर्ार गरी
पुरुष, मविला र उपम्स्र्ि सािीको सिीछाप गराई वववाि दिाय वकिाबमा दिाय गरी वववािको
प्रमाणपत्र ददने धनणयर् गनुय पननछ ।
(४)

उपधनर्म (३) बमोम्जमको वववािको सिमधिपत्र अनुसूची -२९ बमोम्जमको

ु ी दे वानी ऐन (सं वििा), २०७४ को दफा ७९ को रीि पुर्र्ाई
ढाँचामा िर्ार गरी मुलक
सिीछाप गनुय गराउनु पननछ।
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जम वववािको सिमधिपत्रमा सिीछाप गराइसकेपधछ त्र्स्िो
वववािलाई अनुसूची -३० बमोम्जमको वववािको दिाय वकिाबमा दिाय गरी वववाि गनन पि
र सािीको िस्िािर र ल्र्ा्चे सविछाप गराई धर्ार्ािीशले समेि िस्िािर गनुय पननछ ।
(६) उपधनर्म (५ बमोम्जम वववाि दिाय गररसकेपधछ वववाि दिायका पििरुलाई
वववािको प्रमाणपत्र ददनु पननछ ।
६३.

संरिक प्रमाम्णि गनय धनवेदन ददनुपननः (१) ऐनको दफा १३६ को उपदफा (२) को िण्ड
(ग) बािेकका अधर् व्र्म्ि वा दफा १३७ बमोम्जम सं रिकत्व प्रदान गनुप
य नन व्र्म्ि बािे क
अधर् व्र्म्िले असिम वा अियसिम व्र्म्िको सं रिक प्रमाम्णि गररपाउँ िनी धनवेदन ददँदा
अनुसूची -३१ बमोम्जमको ढाँचामा ददनु पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -३२ बमोम्जमको
दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय पननछ ।
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(३) उपधनर्म (२)

बमोम्जम पेश िुन आएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासले

अनुसूची -३२ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (२) बमोम्जम पेश िएको धनवेदनमा सं रिक प्रमाम्णि गनन धनणयर्
िएमा धनवेदकलाई अदालिबाट अनुसूची -३३ बमोम्जमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र ददनु
पननछ।
६४.

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा
संरिक धनर्ुम्ि गनय धनवेदन ददनुपननः (१) मुलक
१३९ बमोम्जम वडा सधमधि वा सरोकारवालाले असिम वा अियसिम व्र्म्िको िफयबाट
कुनै िास व्र्म्िलाई सं रिक धनर्ुि गररपाउँ िनी धनवेदन ददँदा अनुसूची -३४ बमोम्जमको
ढाँचामा ददनु पननछ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -३५ बमोम्जमको
दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय पननछ ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम पेश िुन आएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासले
अनुसूची -३५ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
(४)

उपधनर्म (२) बमोम्जम पेश िएको धनवेदनमा सं रिक धनर्ुि गनन गरी

आदे श िएमा धनवेदकलाई अदालिबाट अनुसूची -३६ बमोम्जमको ढाँचामा सोको प्रमाणपत्र
ददनु पननछ ।
६५.

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४
मार्वर धनर्ुम्ि वा प्रमाम्णि गनय धनवेदन ददनुपननः (१) मुलक
को पररच्छे द -७ बमोम्जम नाबालक वा िोश ठे गानामा निएका व्र्म्िको पालन पोषण,
स्वास्थ्र्, म्शिा, िे रववचार िर्ा सभपम्त्तको सं रिण गनयको लाधग कुनै व्र्म्िले मार्वर धनर्ुि
गररपाउँ वा प्रमाम्णि गररपाउँ िनी धनवेदन ददँदा अनुसूची -३७ बमोम्जमको ढाँचामा ददनु
पननछ ।
(२)

उपधनर्म (१)

बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -३८

बमोम्जमको दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय
पननछ ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम

पेश िुन आएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासले

अनुसूची -३८ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (२)

बमोम्जम पेश िएको धनवेदनमा कुनै व्र्म्िलाई मार्वर

धनर्ुि गनन वा मार्वर प्रमाम्णि गनन आदे श िएमा धनवेदकलाई अदालिबाट अनुसूची ३९ बमोम्जमको ढाँचामा मार्वर धनर्ुि िएको वा मार्वर प्रमाम्णि िएको
ददनु पननछ ।
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६६.

ु वा िमयपत्र
ु ी राख्न अनुमधि धलनेः (१) ऐनको दफा १७७ बमोम्जम कसै ले कुनै
िमयपत्र
ु िमयपत्र
ु ी राख्न अनुसूची -४० को ढाँचामा धनवेदन ददनु पननछ ।
बालबाधलकालाई िमयपत्र
(२) उपधनर्म मा जुनसुकै कुरा लेम्िएको िए (१) िापधन आफ्ना छोरा छोरी िुने
ु ी दे वानी ऐन (सं वििा), २०७४ को दफा १७१ को उपदफा
कुनै व्र्म्िले मुलक

(३ )

ु िमयपत्र
ु ी राख्न अनुमधिको छु िै धनवेदनसमेि ददनु
बमोम्जम अधर् बालबाधलकालाई िमयपत्र
पननछ ।
(३)

उपधनर्म (१)

वा

(२) बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -

४१ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय
पननछ ।
(४) उपधनर्म (३) बमोम्जम

पेश िएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासबाट

अनुसूची -४१ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
ु वा िमयपत्र
ु ी राख्न ददने धनणयर् िएमा अनुसूची
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जम िमयपत्र
ु ी दे वानी ऐन (सं वििा), २०७४ को दफा १७७ को
-४२ बमोम्जमको ढाँचामा मुलक
ु वा िमयपत्र
ु ीको दुई प्रधि धलिि िर्ार गनय लगाउनु
उपदफा )२ (बमोम्जमको िमयपत्र
पननछ ।
(६) उपधनर्म (५) बमोम्जम िर्ार िएका धलिि ईजलासबाट प्रमाणीकरण गरी
एक प्रधि धनवेदकलाई ददई एक प्रधि अदालिमा अधिले िको रुपमा राख्नु पननछ ।
६७.

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को
गुठी सञ्चालक धनर्ुम्ि गनय धनवेदन ददनुपननः (१) मुलक
दफा ३२८ को उपदफा (३) बमोम्जम वििग्रािी वा स्र्ानीर् ििले गुठी सञ्चालक धनर्ुि
गररपाउँ िनी धनवेदन ददँदा अनुसूची -४३ बमोम्जमको ढाँचामा ददनु पननछ ।
(२)

उपधनर्म (१) बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -४४ बमोम्जमको

दिाय वकिाबमा दिाय गरी र्र्ासभिव सोिी ददन इजलास समि पेश गनुय पननछ ।
(३) उपधनर्म (२) बमोम्जम पेश िएका धनवेदनका सभबधिमा इजलासबाट अनुसूची
-४४ बमोम्जमको दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
६८.

अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गनय धनवेदन ददनुपननः (१) ऐनको दफा १५३ बमोम्जम अधिकृि
वाररसनामा प्रमाम्णि गनय अदालिमा धनवेदन ददँदा अनुसूची -४५ बमोम्जमको ढाँचामा ददनु
पननछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जम ददइने अधिकृि वाररसनामाको धनवेदन ऐनको दफा
१५४ मा उम्ल्लम्िि अचल सभपम्त्तको िक िस्िाधिरणको ववषर्सँग सभबम्धिि िएमा सो
धनवेदनमा दे िार्का कुरासमेि िुलाएको िुन ु पननछ : 30
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(क)

सभपम्त्त रिे को स्र्ान वा ठे गाना,

(ि)

वकत्ता नभबर र िेत्रफल,

(ग)

अचल सभपम्त्तको चालु वषयको धिरो बुझाएको रधसद ।

(३) उपधनर्म (१) बमोम्जम दिाय िुन आएका धनवेदन अनुसूची -४६ बमोम्जमको
दिाय वकिाबमा दिाय गरी धनवेदनका सभबधिमा सोिी दिाय वकिाबमा धनणयर् गनुय पननछ ।
(४) उपधनर्म (३)

बमोम्जम अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गनन धनणयर् िएमा

धनवेदकले धनवेदन सार् पेश गरे को अधिकृि वाररसनामाको कागज धर्ार्ािीशले प्रमाम्णि
गरी एक प्रधि अदालिमा अधिलेिको रुपमा रािी एक प्रधि धनवेदकलाई ददनु पननछ ।
६९.

धनवेदन दिाय गननः र्स पररच्छे द बमोम्जम अदालिमा दिाय िएका धनवेदनलाई ववषर्गि
रुपमा अदालिको सफ्टवेर्रमा प्रववष्ट गनुय पननछ ।

७०.

िाररिमा राख्न सक्नेः र्स पररच्छे द बमोम्जम अदालिमा दिाय िएका धनवेदन सोिी ददन
वकनारा नलागेमा आवश्र्किा अनुसार अदालिले धनवेदकलाई िाररिमा राख्न सक्नेछ ।

७१.

अदालिले बुझ्न सक्नेः र्स पररच्छे द बमोम्जम अदालिमा दिाय िएका धनवेदनमा उम्ल्लम्िि
ववषर्का सभबधिमा अदालिले छानधबन िर्ा जाँचबुझको धसलधसलामा आवश्र्किा अनुसार
धनवेदकिरुसँग कागज गराउने, कुनै धनकार् वा व्र्म्िलाई बुझ्ने, कागज प्रमाण माग गनन
वा म्झकाउने, अदालि वा स्र्ानीर् िि वा कुनै सरकारी धनकार्माफयि मुच ुल्का गराउने,
पेश गरे का कागज प्रमाणको आधिकाररकिा परीिण गनन लगार्िका कार्य गनय सक्नेछ ।
िर धनर्म ६१ बमोम्जम अदालिमा पेश िुने प्राकृधिक व्र्म्िको दामासािी सभबधिी
धनवेदनमा मुद्दा सरिको कार्यववधि अपनाउन बािा परे को माधनने छै न ।

७२.

अधिलेि राख्नु पननः र्स पररच्छे द बमोम्जम अदालिमा परे का धनवेदन सवििका कागजािको
फाईल र दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब सुरम्िि सार् राख्नु पननछ ।

७३.

प्रमाणपत्र ददनुपननः र्स पररच्छे द बमोम्जम प्रदान गररने प्रमाणपत्र दुई प्रधि िर्ार गरी एक
प्रधि धनवेदकलाई उपलब्ि गराई एक प्रधि अदालिमा अधिले िको रुपमा राख्नु पननछ ।

पररच्छे द –९
ववववि
७४.

पि वा सािीको व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राख्नेः (१) ऐनको दफा २७६ बमोम्जम मुद्दाको
कुनै पि वा सािीको व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राख्न अदालिले आदे श ददएको मुद्दाको
ु ाई, फैसला, फैसला कार्ायधवर्न र ित्पश्चाि् समेि त्र्स्िो पि वा सािीको
कारबािी, सुनव
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नाम, र्र, विन, िुधलर्ा लगार्िका धनजको पररचर् िुन सक्ने अधर् सभबद्ध वववरणिरू
गो्र् राख्नु पननछ ।
ु ाईको लाधग आवश्र्क दे िी अदालिले अनुमधि ददएमा वा पररचर्
िर स्वच्छ सुनव
गो्र् राम्िएको पि वा सािीले धलम्िि धनवेदन ददएमा त्र्स्िो वववरण गो्र् राख्नुपनन
छै न ।
(२) ऐनको दफा २७६ को उपदफा (१) बमोम्जम पिले अनुरोि नगरे को
अवस्र्ामा पधन अदालिले आवश्र्क दे िेमा त्र्स्िो पि वा सािीको िुधलर्ा गो्र् राख्ने
आदे श ददन

सक्नेछ ।

(३) उपधनर्म (१) बमोम्जम पि वा सािीको पररचर् गो्र् राम्िएको वववरण
र्ािा पाउने कुनै पि वा धनजको कानून व्र्वसार्ी, ववशेषज्ञ, सािी, धर्ार्ािीश, कमयचारी,
पत्रकार लगार्ि अधर् कसै ले पधन त्र्स्िो गो्र् राम्िएको वववरण प्रकाशमा ल्र्ाउन वा
प्रचार–प्रसार गनय पाईने छै न ।
(४) उपधनर्म (१) बमोम्जम गो्र् राम्िएका वववरणलाई छु िै साङ्केधिक नाम ददई
सो वववरण र साङ्केधिक नामलाई अनुसूची -४७ बमोम्जमको ढाँचामा िर्ार पारी शीलबधदी
गरी धमधसल सं लग्न गनुय पननछ ।
(५) उपधनर्म (४) बमोम्जम गोपनीर्िा कार्म गररएका वववरण, सोको साङ्केधिक
नाम र मुद्दाको नाम नभबर अनुसूची -४८ बमोम्जमको ढाँचामा छु िै अधिले ि राख्नु
पननछ ।
(६) मुद्दाको कारबािीको धसलधसलामा गो्र् राम्िएको वववरण उल्लेि गनुय पदाय
सो वववरणलाई सङ्केि गनयका लाधग ददइएको साङ्केधिक नाम उल्लेि गनुय पननछ ।
(७) उपधनर्म (१) बमोम्जम व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राम्िएको पि वा सािीका
नाममा समाह्वान, इिलार्नामा, भर्ाद वा सूचना जारी गदाय वा पत्राचार गदायका अवस्र्ामा
पधन गो्र् राम्िएको पररचर् सावयजधनक निुने व्र्वस्र्ा धमलाएर गनुय पननछ ।
ु ाई
(८) उपधनर्म (१) बमोम्जम व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राम्िएका मुद्दाको सुनव
बधद इजलासमा गनुय पननछ ।
७५.

अदालिी शुल्कको अधिलेि राख्ने: (१) अदालिमा लाग्ने शुल्क बुझाएको अधिले ि
अनुसूची -४९ बमोम्जमको ढाँचामा रािी सभबम्धिि अधिकृिबाट प्रमाम्णि गराइ राख्नु
पननछ ।
(२) ऐनको दफा ७६ बमोम्जम अदालिी शुल्कबापि स्वीकार गररएको बैङ्क
जमानिको अधिले ि अनुसूची -५० बमोम्जमको ढाँचामा राख्नु पननछ ।
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७६.

अदालिी शुल्क वा दस्िुर बुझाउँदा नगदै वा अदालिले िोकेको बैङ्कमा

दस्िुर बुझाउनेः

रकम जभमा गरे को बैङ्क िौचर पेश गनुय पननछ ।
७७.

धनवेदनपत्रमा धनकाशा ददनु पनन अवधिः कानूनमा अधर्र्ा व्र्वस्र्ा िएकोमा बािे क
अदालिमा पेश िएका धनवेदनपत्रमा दिाय िएको धमधिले साि ददनधित्र धनकाशा ददईसक्नु
पननछ ।

७८.

धमधसल वफिाय पठाउनु पननः मुद्दामा प्रमाणको लाधग म्झकाइएको धमधसल कागजाि कार्य
सभपन्न िएका धमधिले साि ददनधित्र सभबम्धिि धनकार्मा वफिाय पठाउनु पननछ ।

७९.

धलिि िुल्र्ाउनेः ऐनको दफा २८५ बमोम्जम धलिि िुल्र्ाउँदा सो दफामा उम्ल्लम्िि
धलििका अधिररि दे िार्को धलििसमेि िुल्र्ाउनु िुँदैनः(क)

िार्दािी फाँटवारी,

(ि)

ववशेषज्ञको रार्,

(ग)

अधिकृि वाररसनामा,

(घ)

सभपम्त्त िरौट, जमानिको, रोक्का र फुकुवा सभबधिी कागजाि,

(ङ)

िरौट, धबगो, िधिपूधिय वा अधर् रकम बुझाएको नगदी रसीद,

(च)

व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राख्ने धनणयर् सभबधिी कागजाि,

(छ)

बण्डा मुच ुल्का, चलन मुच ुल्का, धललाम मुच ुल्का िर्ा िामेली
आदे श,

(ज)
८०.

उपर्ुि र आवश्र्क दे म्िएका अधर् धलिि ।

ववशेषज्ञ सेवा धलन सवकनेः (१) अदालिले आवश्र्क दे िेमा मुद्दाको कुनै ववषर्मा सभबम्धिि
ववषर्का ववशेषज्ञको सेवा धलन सक्नेछ ।
(२) उपधनर्म (१) बमोम्जमको ववशेषज्ञको पाररश्रधमक अदालिले िोकेको पिले
व्र्िोनुय पननछ ।

८१.

अधर् कार्यववधि आफैँ व्र्वम्स्र्ि गनय सक्नेः ऐन र र्स धनर्मावलीमा ले म्िएदे म्ि बािेकका
अधर् अदालिी कार्यववधिका ववषर्मा ऐन र र्स धनर्मावलीको प्रधिकूल निुने गरी अदालि
आफैँले व्र्वम्स्र्ि गनय सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
(धनर्म १३ सँग सभबम्धिि)
धलिि वफिाय वा दरपीठ अधिलेि ढाँचा
.................अदालि
धलिि वफिाय वा दरपीठको अधिले ि
क्र

धलिि दिाय

दिाय गनय

वफिाय वा

वफिाय वा

वफिाय वा

धनवेदनमा

सं

गनय

ल्र्ाएको

दरपीठ

दरपीठ

दरपीठ

िएको

ल्र्ाउनेको

धलििको ववषर्

गरे को

गनायको

उपर

आदे श

धमधि

कारण

धनवेदन

नाम र्र

परे को
धमधि

34

कैवफर्ि

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची -२
(धनर्म १५ को उपधनर्म (२) सँग सभबम्धिि)
वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ी आफैँले िामेल गनय बुझेको भर्ाद सूचनाको अधिलेिको ढाँचा
....................अदालि
वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ी आफैँले िामेल गनय बुझेको भर्ाद सूचनाको अधिले ि
क्र

मुद्दा

वादी

मुद्दा

फाँट

भर्ाद

भर्ाद

बुझेको

भर्ाद

िामे

फाँटवाला

बेरीिपूवय

पूनः

सं

को

को

को

र

बुझ्ने वादी

जारी

भर्ाद

बुझेको

ली

ले बुझेको

क

िामेल

नभबर

नाम

नाम

फाँटवा

वा कानून

िएको

को

धमधि र

धमधि

धमधि र

िामेल

गनय

र

र्र

लाको

व्र्वसार्ी

प्रधिवादी

प्रधि

दस्िि

दस्ििि

िएको

पठाए

दार्री

विन

नाम

को नाम,

को नाम,

िए

को

र्र र

र्र

सोको

िए

कारण

सोको

धमधि

ि

कानून
व्र्वसार्ी

कारण

को

र धमधि

प्रमाणपत्र
नभबर
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अनुसूची -३
(धनर्म १५ को उपधनर्म (३) सँग सभबम्धिि)
वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ीले प्रधिवादीलाई भर्ाद बुझाएको प्रधिवेदनको ढाँचा
....................अदालिमा पेश गरे को
वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ीले प्रधिवादीलाई भर्ाद बुझाएको प्रधिवेदन
मुद्दा नं..................
वादी.......................................प्रधिवादी...................................िएको...................
..........मुद्दामा र्स अदालिबाट धमधि ............. मा बुझेको प्रधिवादीको नामको भर्ाद बुझाई
दे िार् बमोम्जमको वववरण सविि र्ो प्रधिवेदन पेश गरे को छु ।व्र्म्ि वा अधर् बेिोरा फरक
पारी भर्ाद बुझाएको छै न ।ले म्िएको बेिोरा ठीक छ, फरक परे कानून बमोम्जम सिुँला
बुझाउँ ला।
अदालिबाट बुझेको भर्ादको प्रधि................
प्रधिवादीलाई बुझाएको भर्ादको प्रधि..............
प्रधिवादीले भर्ाद बुझेको धमधि ........
भर्ाद बुझ्ने प्रधिवादीको टे धलफोन नभबरः........
भर्ाद बुझाउन नसकेको प्रधिवादीको नाम र

सोको कारण...

वादी वा धनजको कानून व्र्वसार्ीको नामः
दस्िििः
धमधिः

... अदालिबाट
प्रधिवेदनसार् पेश िुन आएको िामेली भर्ादिरु जाँच गदाय रीि पुर्र्ाई/बेरीिसँग बुझाएको
दे म्िँदा पेश गरे को छु ।
...... ...... ......
फाँटवाला

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

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

धमधि

अधिकृि
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अनुसूची -४
(धनर्म १५ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)
भर्ाद िामेली सभबधिी कार्यको अधिलेिको ढाँचा
.................. अदालि
भर्ाद िामेली सभबधिी कार्यको अधिले ि
भर्ाद िामेल गनन कमयचारीको नामः
क्र

मुद्दा

वादी

मुद्दाको

फाँट र

भर्ाद

िामेलदार

सं

को

प्रधिवादीको

नाम

फाँट

िामेल

ले बुझेको

नभबर

नाम र्र

वालाको

गनुप
य नन

र

विन

नाम

व्र्म्िको

दार्री

नाम र्र

धमधि
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िामेली फाँटवालाले
धमधि

बेरीिपूवक
य

पूनः िामेल

बुझेको

िामेल

गनय पठाएको कैवफर्

धमधि र

धमधि र

िएको िए

िए सोको

दस्ििि

दस्ििि

सोको

कारण र

कारण

धमधि
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अनुसूची -५
(धनर्म १५ को उपधनर्म (५) सँग सभबम्धिि)
भर्ाद िामेली सभबधिी प्रधिवेदनको ढाँचा
....................... अदालि
भर्ाद िामेली सभबधिी प्रधिवेदन
मुद्दा नं..................
वादी........................................................... प्रधिवादी.................................................
िएको............................................................

मुद्दामा

र्स

अदालिबाट

जारी

िएको

जना............. का नामको भर्ाद/सूचना/जनाउ िामेल गनय र्स अदालिबाट िवटएकोमा दे िार्
बमोम्जमको वववरण सविि र्ो भर्ाद िामेली सभबधिी प्रधिवेदन पेश गरे को छु ।ले म्िएको बेिोरा ठीक
छ, फरक परे कानून बमोम्जम सिुँला बुझाउँ ला।
िामेली भर्ाद प्रधि................

भर्ाद बुझेको धमधिः

बेिामेली भर्ाद प्रधि..............
जभमा प्रधि...
िामेल िुन नसकेको िए सोको कारण...
िामेल गनय िवटएको धमधिः
िामेल गरे को धमधिः
वफिाय गरे को नक्कल र्ानः
नगरपाधलका/गाउँ पाधलकाको वडा सधमधिको कार्ायलर्मा
बुझाएको िरपाई र्ानः
भर्ाद िामेल गनन कमयचारीको नामः
दस्िििः
धमधिः

... अदालिबाट
र्ो प्रधिवेदनसार् पेश िुन आएको िामेली भर्ादिरु जाँच गदाय रीि पुर्र्ाई/बेरीिसँग िामेल िएको
दे म्िँदा पेश गरे को छु ।
...... ...... ......

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

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

फाँटवाला

धमधि

अधिकृि
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अनुसूची -६
(धनर्म १५ को उपधनर्म (६) सँग सभबम्धिि)
अधर् अदालिमा िामेल गनय पठाएको भर्ाद सूचनाको अधिलेिको ढाँचा
........ अदालि
अधर् अदालिमा िामेल गनय पठाएको भर्ाद सूचनाको अधिले ि
क्र

मुद्दाको

वादी

मुद्दा

फाँट र

भर्ाद

पठाएको

भर्ाद

िामेली

िामेली

प्राप्त

फाँटवालाले

सं

नभबर र

प्रधिवादी

को

फाँटवा

िामेल

अदालिको

पठाएको

धमधि

भर्ाद

पत्रको

बुझेको

दार्री

को नाम

नाम

लाको

गनुप
य नन

नाम

पत्रको

प्राप्त

च नं

धमधि र

धमधि

र्र

नाम

व्र्म्िको

च नं र

िएको

र

दस्ििि

नाम र्र

धमधि

धमधि

धमधि

विन
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अनुसूची -७
(धनर्म २४ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
िाररिमा नबस्ने अनुमधिको लाधग पेश गरे को धनबेदनको ढाँचा
........अदालि
ववषर्ः िाररिमा नबस्ने अनुमधि पाउँ ।
मुद्दा नं...
मुद्दाः
............ ............. ............ .............. .............. .........

धनवेदक।वादी।प्रधिवादी

ववरुद्ध
............ ............. ............ .............. .............. .........

ववपिी।वादी।प्रधिवादी

म............ ............. ............ वादी।प्रधिवादी िएको प्रस्िुि मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कार्य सभपन्न
ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वििा)
िईसकेको र अब मलाई िाररिमा नबस्ने चािना िएको िुँदा मुलक
ऐन, २०७४ को दफा 135 को उपदफा (2) बमोम्जम िाररिमा नबस्ने अनुमधिका लाधग र्ो
धनवेदन पेश गरे को छु ।मुद्दाको कारबािी सभबधिी जानकारी मेरो कानून व्र्वसार्ी वा
अदालिको वेबसाइट लगार्िका अधर् कुनै माध्र्मबाट म स्वर्ं ले धलनेछु । मुद्दाको कारबािीको
क्रममा अदालिले उपम्स्र्ि िुने िनी जुनसुकै बिि आदे श ददएमा उपम्स्र्ि िुने बेिोरासमेि
अनुरोि

गदय छु ।
धनवेदक
नामः
सविछापः

इधि सं वि् ....... साल ........... मविना ......... गिे रोज ... शुिम् ।
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अनुसूची -८
(धनर्म २६ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
मुद्दाको कार्यिाधलकाको ढाँचा
..................अदालि
मुद्दाको कार्यिाधलका
वादीः
प्रधिवादीः
मुद्दा नः
क्र सं

मुद्दाको नामः
कारबािीको

धनिायररि धमधि

सं शोधिि धमधि

कैवफर्ि

वववरण

कार्यिाधलका धनमायण गरे को धमधिः .......
सभबम्धिि अधिकृि

पििरुको दस्ििि: .............
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अनुसूची -९
(धनर्म ३४ को उपधनर्म (६) सँग सभबम्धिि)
ु ाई छलफलको अधिलेिको ढाँचा
पूव य सुनव
................ अदालि
ु ाई छलफलको अधिले ि
पूव य सुनव
वादीः

प्रधिवादीः

मुद्दा र मुद्दा नभबरः
ु ाई छलफलमा िामी दुवै पििरुले आ आफ्नो दाबी, म्जकीर र प्रमाणका
आजको पूव य सुनव
सभबधिमा छलफल गरी मुद्दामा ठिर गनन ववषर्, बुझ्नु पनन प्रमाण र मुद्दाको कारबािीका
सभबधिमा दे िार् बमोम्जमको सिमधि गररर्ोःक. र्वकन गररएका मुद्दामा ठिर गनुय पनन ववषर्
१.
२.
ि.

छलफलबाट िएका सिमधििरुः
१.
२.
वादीको सिीछाप
प्रधिवादीको सिीछाप

वादीको िफयबाट उपम्स्र्ि कानून व्र्वसार्ीको नाम
प्रधिवादीको िफयबाट उपम्स्र्ि कानून व्र्वसार्ीको नाम

इधि सं वि् ....... साल ........... मविना ......... गिे रोज ... शुिम् ।
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अनुसूची -१०
(धनर्म ३६ को उपधनर्म )१ (सँग सभबम्धिि)
ु ाई गनन मुद्दािरु
लगािार कारबािी र सुनव
(1)

मानाचामल सभबधिी मुद्दा,

(2)

नािा कार्म सभबधिी मुद्दा,

(3)

जेष्ठ नागररक र बालबाधलका वादी िएको अं श मुद्दा,

(4)

नाबालकसँग िेटघाट गराइपाऊँ िन्ने मुद्दा,

(5)

नाबालक म्जभमा लगाइपाऊँ िन्ने मुद्दा,

(6)

ु िमयपत्र
ु ी िेटघाट- सभबधिी मुद्दा,
िमयपत्र

(7)

सं रिक मार्वर धनर्ुम्ि सभवधिी मुद्दा,

(8)

बालबाधलकाको िे रचाि स्र्ािार सभिार सभबधिी मुद्दा,

(9)

मािृत्व र वपिृत्व धनिायरण सभबधिी मुद्दा,

ृ अम्ख्िर्ारी सभबधिी मुद्दा,
(10) मािृक िर्ा पैिक
(11) सवोच्च अदालिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोकेका मुद्दािरु ।

43

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची -११
(धनर्म ३८ सँग सभबम्धिि)
प्रमाणीकरण िएका फैसलाको वववरणको ढाँचा
.................. अदालि
प्रमाणीकरण िएका फैसलाको वववरण
अवधिः

......... दे म्ि

क्र.

वादीको

प्रधिवादीको

सं

नाम

नाम

.............
मुद्दा

सभम

मुद्दा

फैसला

प्रमाणीकरण

फैसला

नं.

धमधि

धमधि

गनन

कैवफर्ि

धर्ार्ािीश

अधिकृि

प्रकाशन धमधिः

नोटः र्सै बमोम्जमको सूचना अदालिको वेबसाइटमा समेि िे न य सवकनेछ ।
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अनुसूची -१२
(धनर्म ४२ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)
मुलिबी रिेका मुद्दाको अधिलेिको ढाँचा
............ अदालि
मुलिबी रिे का मुद्दाको अधिले ि
दिाय

दिाय

मुद्दा

वादीको

प्रधिवादीको

नं

धमधि

नं

नाम

नाम

मुद्दा

आदे श

मुलिबीको

धमधि

कारण

मुलिबी कैवफर्ि
जागेको
धमधि
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अनुसूची -१३
(धनर्म ५१ को उपधनर्म )३ (सँग सभबम्धिि)
फैसला कार्ायधवर्न सभबधिी लगि वकिाबको ढाँचा
............... अदालि
फैसला कार्ायधवर्न सभबधिी लगि वकिाब
लग

वा

प्रधि

ि

दी

वादी

नभब

को

को

र

ना

नाम

म

नोटः

मुद्दा

शुरु लगि

अदाल

फैस

लग

लगि

िको

ला

ि

को

नाम

धमधि

दिाय

वववर

धमधि

ण

सं शोधिि लगि प्राप्त िएकोमा

कार्ायधव

कै

(पुनरावेदन ििबाट)

र्न

वफर्

सभपन्न

ि

अदालि

फैस

दिाय

सं शोधि

को नाम

ला

धम

ि

धमधि

धि

लगि

धमधि

को
वववरण

लगिको वववरण मिलमा चलन चलाउने, दाम्िल िारे ज गनन, नामसारी गराउने, धनिनाई ददने,
अं शबण्डा गनन, धबगो िराउने, िधिपूधिय िराउने, जररबाना असुल गनन, अदालिी शुल्क िराउने
लगार्ि फैसला कार्ायधवर्नसँग सभबम्धिि कार्यिरु उल्ले ि गनुय पननछ ।
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अनुसूची -१४
(धनर्म ५२ को उपधनर्म )१ (सँग सभबम्धिि)
चलन गनय ददने सूचनाको ढाँचा
.................... अदालि
चलन गनय ददने सूचना
श्री

... ...को छोरा/ छोरी/ पधि पत्नी ... ...म्जल्ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ...

...बस्ने वषय ... ...का नाममा ... ...म्जल्ला अदालिबाट जारी िएको साि ददने सूचना
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
... ... ... ...वादी र... ... प्रधिवादी िएको ... ... मुद्दामा ... ...अदालिको धमधि ... ... को
फैसला अनुसार दे िार् बमोम्जमको सभपम्त्त वादी श्री …………… लाई चलन चलाई ददनु पनन
िएकोले र्ो सूचना प्राप्त गरे को धमधिले साि ददन धित्र उि सभपम्त्त वादीलाई चलन गनय ददनु
िोला । सो अवधिधित्र चलन गनय नददएमा अदालिबाट िटी आउने डोरले फैसला अनुसार
उि सभपम्त्त वादीलाई चलन चलाई ददने बेिोरा जानकारी गराईधछ।
चलन ददनुपनन सभपम्त्तको वववरण
.............................
..................
अधिकृि
इधि सं वि् २० ...............साल ..............मविना रोज ................. शुिम् ।
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अनुसूची -१५
(धनर्म ५२ को उपधनर्म )२( सँग सभबम्धिि)
चलन चलाई ददनु पनन घर वा जग्गा िाली गनन सूचनाको ढाँचा
.......................अदालि
चलन चलाई ददनु पनन घर वा जग्गा िाली गनन सूचना
श्री ... ...को छोरा/ छोरी/ पधि /पत्नी ... ...म्जल्ला ... ...गा. पा. /न. पा. बडा नं ...
...बस्ने वषय ... ...का नाममा ... ...म्जल्ला अदालिबाट जारी िएको साि ददने सूचना
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
... ... ... ...वादी र... ... प्रधिवादी िएको ... ... मुद्दामा ... ...अदालिको धमधि ... ... को
फैसला अनुसार दे िार् बमोम्जमको घर वा जग्गा वादी श्री …………… लाई चलन चलाई ददनु
पनन िएकोले र्ो सूचना प्राप्त गरे को धमधिले साि ददन धित्र उि घर वा जग्गा िाली गरी
वादीलाई चलन गनय ददनु िोला । सो अवधि धित्र िाली गरी चलन गनय नददएमा अदालिबाट
िटी आउने डोरले फैसला अनुसार उि घर वा जग्गा िाली गराइ वादीलाई चलन चलाई
ददने बेिोरा जानकारी गराईधछ।
िाली गरी चलन गनय ददनु पनन घर वा जग्गाको वववरण
..........................................
......................
अधिकृि
इधि सं वि् २० ..............साल ...............मविना रोज ............. शुिम् ।
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अनुसूची -१६
(धनर्म ५२ को उपधनर्म )३ (सँग सभबम्धिि)
अदालिबाट िवटआउने डोरमा उपम्स्र्ि िुने सूचनाको ढाँचा
....................अदालि
अदालिबाट िवटआउने डोरमा उपम्स्र्ि िुने सूचना
श्री

... ...को छोरा/ छोरी/ पधि /पत्नी ... ...म्जल्ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ...

...बस्ने वषय ... ...का नाममा ... ...म्जल्ला अदालिबाट जारी िएको साि ददने सूचना
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
................... वादी र ............ प्रधिवादी िएको

.......... मुद्दामा ... ...अदालिको धमधि

... ... को फैसला अनुसार वादी श्री …………… लाई चलन चलाई ददनु पनन सभपम्त्त मध्र्े
िपाईको िोग वा कब्जामा रिे को दे िार् बमोम्जमको सभपम्त्त चलन चलाई ददनका लाधग र्स
अदालिबाट धमधि ..............मा डोर िवटई आउने िएकोले सो ददन डोरमा उपम्स्र्ि िई
िपाइको िोग वा कब्जामा रिे को उि सभपम्त्त वादीलाई चलन ददनुिोला। अधर्र्ा अदालिबाट
िटी आउने डोरले फैसला अनुसार उि सभपम्त्त वादीलाई चलन चलाई ददने बेिोरा जानकारी
गराईधछ ।
िोग वा कब्जामा रिे को सभपम्त्तको वववरण
.......................................
.....................
अधिकृि
इधि सं वि् २० ..............साल ...............मविना रोज ............. शुिम् ।
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अनुसूची -१७
(धनर्म ५३ सँग सभबम्धिि)
चलन गनय ददने पूजीको ढाँचा
.............अदालि
प.सं .
धमधिः
च.नं.
ववषर्ः चलन गनय ददएको पूजी ।
श्री

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

वादी ...........................र

प्रधिवादी ..................िएको ... ... मुद्दामा ... ( मुद्दा

नं.........) अदालिको धमधि ... ...को फैसला बमोम्जम र्स अदालिबाट धमधि ... ...मा डोर
िटी गई धनभन सभपम्त्त चलन चलाई ददएकोले िपाईलाई उि सभपम्त्त धनर्मानुसार िोगचलन
गनुय िुन र्ो चलन पूजी ददइएको छ ।
चलन पाउने सभपम्त्तको वववरण
१. ..................................
......................
अधिकृि
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अनुसूची -१८
(धनर्म ५५ को उपधनर्म )३ (सँग सभबम्धिि)
प्रधिवादीको सभपम्त्तबाट धबगो िराउने बारे को सूचनाको ढाँचा
........अदालि

फाँटवालाः........
धम नः ........

श्री

... ...को छोरा/ छोरी/ पधि /पत्नी ... ...म्जल्ला ... ...गा. पा. /न. पा. वडा नं ...

...बस्ने वषय ... ...का ................नाममा ... ...म्जल्ला अदालिबाट जारी िएको साि ददने
सूचना–––
... ... ... ...वादी र... ... प्रधिवादी िएको ... ... मुद्दामा ... ...अदालिको धमधि ... ... को
फैसला बमोम्जम िपाइले वादी श्री …………… लाई बुझाउनु पनन ठिरे को धबगो रु ...बुझाउनु
निएको धमधि..........को िाररि गुजारी बस्नु िएकोले फैसला बमोम्जमको धबगो वादीले
दे िाएको दे िार् बमोम्जमको सभपम्त्तबाट िराइने िएको िुँदा िपाइका नाउँ मा र्ो सूचना जारी
गररएको छ । र्ो सूचना िपाइले प्राप्त गरे को वा िपाइको घर दै लोमा टाँस िएको धमधिले
बाटाको भर्ाद बािे क साि ददनधित्र सो धबगो बुझाउन ल्र्ाउन अदालिमा उपम्स्र्ि िुन आउनु
िोला । उि अवधिधित्र धबगो बुझाउन नल्र्ाएमा अदालिले उि सभपम्त्तबाट जार्जाि धललाम
गरी फैसला अनुसारको धबगो वादीलाई कानून बमोम्जम िराइ ददने बेिोरा जानकारी
गराईधछ।पधछ िपाइको कुनै उजूर लाग्ने छै न ।
धबगो िररपाउन वादीले दे िाएको प्रधिवादीको सभपम्त्तको वववरण
धस.नं.

सभपम्त्त वववरण
िनीको

गाउँ पाधलका

नाम

नगरपाधलका

वडा नं

वक. नं.

वादीले िुलाएको
मूल्र्

िेत्रफल

........................
अधिकृि
इधि सं वि् २० ..............साल ...............मविना रोज ............. शुिम् ।
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अनुसूची -१९
(धनर्म ५५ को उपधनर्म )५ (सँग सभबम्धिि)
धबगो िररिराउको क्रममा दिायवाला व्र्म्िलाई ददने सूचनाको ढाँचा
............... अदालि
... ...म्जल्ला

... ... ... गाउँ पाधलका नगरपाधलका वडा नं

... ..बस्ने श्री . ... ... ... ...

... ... का नाउँ को साि ददने सूचना ।
उप्राधि . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ...वादी . ... ... ... ... ... ... . ... ...
... ... ... ... प्रधिवादी िएको . ... ... ... ... ... ...मुद्दा ... ... ... ... ... अदालिको धमधि.
... ... ... ... ... ... को फैसला बमोम्जम वादीले प्रधिवादीबाट िररपाउने ठिरे को ... ... ...
धबगो वादीले िपाईको नाउमा दिाय रिे को िपधसल बमोम्जमको सभपम्त्तबाट िराइ पाउँ िनी
धनवेदन ददएकोले िपाईका नाउँ दिायको उि सभपम्त्तबाट वादीको धबगो िरर िराउ िुन नसक्ने
कुनै आिार प्रमाण वा कारण िए सार्ै धलइ र्ो सूचना प्राप्त गरे को धमधिले साि ददनधित्र र्स
अदालिमा िाम्जर िुन आउनु िोला ।अधर्र्ा िपाईको नाउँ को उि सभपम्त्तबाट कानून बमोम्जम
डाँक धललाम गरी वादीको धबगो असुल उपर गररनेछ । पधछ िपाईको कुनै उजूर लाग्ने छै न
।
िपधसल
धस.नं

वादीले दे िाएको सभपम्त्त वववरण
गाउँ पाधलका

वडा नं.

वक. नं.

कैवफर्ि
िेत्रफल

नगरपाधलका

इधि सं वि् २० ..............साल ...............मविना रोज ............. शुिम् ।
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अनुसूची -२०
(धनर्म ५७ को िण्ड (ञ) सँग सभबम्धिि)
धललाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा
............. म्जल्ला अदालि
धललाम बढाबढको सूचना
धमधसल नं..................
वादी ... ... ... ... म्जल्ला ... ... . ... ... ... ... .गाउँ पाधलका/ नगरपाधलका वडा नं.

..

..बस्ने . ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... .. . र . ... ... ... ... म्जल्ला ... ... .
... ... ... ... .गाउँ पाधलका/ नगरपाधलका वडा नं

.. ..बस्ने . ... ... ... ... ... ... . ...

... ... ... ... .. प्रधिवादी िएको ... ... ... ... ... ...मुद्दामा ... ... ... ... ... अदालिको
धमधि. ... ... ... ... ... ... को फैसला बमोम्जम वादीले प्रधिवादीबाट िररपाउने ठिरे को धबगो
रु... ... ...बापिको रकम प्रधिवादीले वादीलाई नबुझाएको र सो रकम अदालिमा दाम्िल
गनयसमेि नल्र्ाएको िुँदा वादीले फैसला अनुसार प्रधिवादीबाट िररपाउने धबगो िपधसल
बमोम्जमको सभपम्त्तबाट िराइ पाउँ िनी वादीको धनवेदन परी कारबािी िइ प्रधिवादीको उि
सभपम्त्त धमधि

... ... ... गिे र्स अदालिमा डाँक धललाम िुने िएकोले डाँक बढाबढ गरी

डाँक धललाम सकार गनय चािने सवयसािारण सबैको जानकारीको धनधमत्त र्ो सू चना प्रकाशन

गररएको छ ।
िपधसल
१. र्स अदालिको ििधसल शािामा धमधि........ गिे ददनको ...बजेदेम्ि .... बजेसभम
डाँक धललाम िुने िएकोले उि डाँक धललाममा उपम्स्र्ि िई बोलकबोल गनय
सवकनेछ।
२. डाँक धललाम गनय िोवकएको ददन सावयजधनक धबदा परे सोको िोधलपल्ट डाँक धललाम
िुनेछ।
३. कार्म िएको धर्ू निम पञ्चकृधि मूल्र्बाट डाँक बढाबढ गनुय पननछ ।
४. डाँक धललामको बिि बोलकवोल गरे को अङ्कको १० प्रधिशिले िुन आउने रकम
सोिी ददन दाम्िल गनुय पननछ ।वाँकी बोलकबोल रकम डाँक धललाम िएको धमधिले
साि ददनधित्र दाम्िल गनुय पननछ । त्र्सरी साि ददनधित्र बाँकी रकम दाम्िला
नगरे डाँक धललाम िएको ददन दाम्िल िएको १० प्रधिशि रकम जफि गरी पुनः
डाँक धललामको सूचना प्रकाशन गररनेछ ।
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५. डाँक धललाम बढाबढ िुँदा सबैिधदा बढी अङ्क बोलकबोल गननलाई डाँक सकार
गराइनेछ।
६. डाँक धललाम सभबधिमा बुझ्नुपनन िए र्स अदालिको ििधसल शािामा सभपकय
राख्नु िोला।

७. डाँक धललाम िुने सभपम्त्तको वववरण
धस.नं. जग्गािनीको
नामर्र

गाउँ पाधलका/

वडा

वक.

नगरपाधलका

नं

नं.

डाँक
िेत्रफल

बोल्नुपनन

कैवफर्ि

धर्ू निम अङ्क

......................
अधिकृि
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अनुसूची -२१
(धनर्म ६० को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको लाधग ददईने धनवेदनको ढाँचा
..............अदालिमा पेश गरे को
धनवेदनपत्र
ववषर्ः मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा गररपाउँ।
...............................................................................................................
धनवेदक
(धनवेदकको िीन पुस्िे वववरण र नाम, र्र, उमेर र ठे गाना)
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (४) बमोम्जम मृत्र्ुको धर्ावर्क
मुलक
घोषणा गररपाउँ िनी धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु। धनवेदन बापि लाग्ने दस्िुर रु. ५००।र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा गनुय पनन व्र्म्िको

(क) नाम, र्रः .................

(ि) धलङ्गः .................

(ग) जधम धमधि/बेपत्ता वा ववपद वा दुघट
य नामा पदायको अवस्र्ाको उमेरः ................
(घ) ठे गानाः .................
(ङ) पधि वा पत्नीको नामः

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

(च) बाबु, आमाको नामः ..............

(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः .................
(२) बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को धमधिः...................
(३) बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को स्र्ानः .................
(४) बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को कारण र सोको व्र्िोराः ..................
(५) बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को िथ्र् पुवष्ट गनन आिार प्रमाणः ............

(क) .........................
(ि) ........................
(ग) ........................
(६) बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को व्र्म्िसँग धनवेदकको नािा / सभबधिः
(७) सं लग्न कागज प्रमाण

(क)

बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को व्र्म्िको पविचान िुल्ने कागज .......

(ि)

धनवेदकसँगको नािा / सभबधि प्रमाम्णि गनन कागज....... .............

(ग)

बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को पुवष्ट गनन कागज....... .............
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(घ)

धनवेदकको र सभिव िए सभम बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को
िधनएको व्र्म्िको फोटो २।२ प्रधि

(ङ)

बेपत्ता िएको वा ववपद वा दुघट
य नामा परे को िन्ने स्र्ानीर् ििको धसफाररश ।

र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।
............................
धनवेदकको िस्िािर र ल्र्ा्चे

इधि सं वि् ................. साल ................... गिे रोज .......... .शुिम् ...।
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अनुसूची -२२
(धनर्म ६० को उपधनर्म (२) सँग सभबम्धिि)
मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको सं शोिन / बदरको लाधग ददईने धनवेदनको ढाँचा

.......अदालिमा पेश गरे को धनवेदनपत्र
ववषर्ः मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा संशोिन / बदर गरर पाउँ।
.......

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

धनवेदक

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

(धनवेदकको िीन पुस्िे वववरण र नाम, र्र, उमेर र ठे गाना)
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५) बमोम्जम मृत्र्ुको धर्ावर्क
मुलक
घोषणा सं शोिन / बदर गररपाउँ िनी धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।लाग्ने दस्िुर रु.
५००।- र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सं शोिन/बदर गनुय पनन व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) जधम धमधि / उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) पधि वा पत्नीको नामः

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा गनन अदालिः
(३) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा िएको धमधिः
(४) सं शोिन वा बदर गनुय पनन व्र्िोराः
(५) धर्ावर्क घोषणा सं शोिन / बदर गनुय पनयका आिार प्रमाणः
(क)
(ि)
(६) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सं शोिनका लाधग िकदारले धनवेदन ददएको िए बेपत्ता िएको वा
ववपद वा दुघट
य नामा परे को व्र्म्िसँग धनजको नािा / सभबधिः
(७) सं लग्न कागज प्रमाणः
(क) मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको प्रमाण.......

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

(ि) धनवेदकसँगको नािा / सभबधि प्रमाम्णि गनन कागज.......

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

(ग) धर्ावर्क घोषणा सं शोिन वा बदर गनुय पनन आिार पुवष्ट गनन कागज....... .............
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(घ) मृत्र्ु िएको िधनएका व्र्म्ि स्वर्ं उपम्स्र्ि िए नागररकिाको प्रमाणपत्र वा अधर्
पररचर् िुल्ने सभबद्ध कागज र धनजको २ प्रधि फोटो।
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार्
सिुँला बुझाउँला ।
.........................
धनवेदकको िस्िािर रल्र्ा्चे
इधि सं वि् ।... शुिम्. ..... ..... गिे रोज ........... .......... साल .......... .......
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अनुसूची -२३
(धनर्म ६० को उपधनर्म (३) र (४)

सँग सभबम्धिि)

मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सभबधिमा ददईने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सभबधिमा ददईने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्र.

धनवे

धनवेदकको

मृत्र्ुको

सं

दन

धर्ावर्क घोषणा

दिाय

गनुय पनन वा

धम

सं शोिन गनुय

धि

पनन व्र्म्िको
नाम

ठे गा

नाम

र्र

ना

र्र

अदालिको धनणयर्

धम
धि

ठे गाना
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धर्ार्ािी धनणयर्को
शको

बेिोरा र

नाम

धर्ार्ािीश
को
सिीछाप

प्रमाणप प्रमाणप

कै

त्र

वफ

त्र

नभबर बुझ्नेको र्ि
सिीछा
प
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अनुसूची -२४
(धनर्म ६० को उपधनर्म (५) सँग सभबम्धिि)

बेपत्ता वा मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रमाणपत्र नभबरः

..............म्जल्ला अदालि
बेपत्ता वा मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणाको प्रमाणपत्र

...... .........बस्ने श्री...... ............... .........ले दे िार्को व्र्म्िको बेपत्ता िएको/मृत्र्ु िएकोले
धर्ावर्क घोषणा गररपाउँ िनी र्स अदालिमा धमधि ...... .........मा धनवेदन ददनु िई सो सभबधिमा
ु ी
बुझ्दा बेिोरा साँचो दे म्िएकोले र्स अदालिको धमधि ...... ......... को धनणयर् अनुसार मुलक
दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ४० बमोम्जम धनज दे िार्को धमधिमा बेपत्ता िएको/ मृत्र्ु
िएको बेिोरा प्रमाम्णि गररएको छ ।
बेपत्ता वा मृत्र्ुको घोषणा गररएको व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

सभिव िएसभम बेपत्ता
वा मृत्र्ु िएको

(ि) धलङ्गः

व्र्म्िको

(ग) उमेरः

फोटो

(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
बेपत्ता वा मृत्र्ु िएको धमधिः

श्रे स्िेदार,दस्िििः
धमधिः

नाम र्रः
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अनुसूची -२५
(धनर्म ६० को उपधनर्म (६) सँग सभबम्धिि)

मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सं शोिन / बदरको प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रमाणपत्र नभबरः

..............म्जल्ला अदालि

मृत्र्ुको धर्ावर्क घोषणा सं शोिन / बदरको प्रमाणपत्र
...... .........बस्ने श्री...... ............... .........ले दे िार्को व्र्म्िको धमधि ............... ........मा
.बेपत्ता िएको/मृत्र्ु िएको िनी र्स अदालिबाट धमधि ............... .........मा िएको धर्ावर्क
घोषणा

सं शोिन/बदर गररपाउँ िनी ...... .........बस्ने श्री...... ............... .........ले

र्स

अदालिमा धमधि ...... .........मा धनवेदन ददनु िई सो सभबधिमा बुझ्दा बेिोरा साँचो दे म्िएकोले
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को
र्स अदालिको धमधि ...... ......... को धनणयर् अनुसार मुलक
दफा ४० बमोम्जम उम्ल्लम्िि धमधि ...... ......... को र्स अदालिको धर्ावर्क घोषणा सभबधिी
आदे श दे िार् बमोम्जम सं शोिन/बदर गररएको छ ।
बेपत्ता वा मृत्र्ुको घोषणा सं शोिन/बदर गररएको व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

सभिव िएसभम
सभबम्धिि व्र्म्िको

(ि) धलङ्गः

फोटो

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
साधबकमा उम्ल्लम्िि बेपत्ता वा मृत्र्ु िएको धमधिः
बेपत्ता वा मृत्र्ुको सं शोिन /बदरको व्र्िोराः

श्रे स्िेदार
दस्िििः
धमधिः

नाम र्रः
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अनुसूची -२६
(धनर्म ६१ को उपधनर्म (६) सँग सभबम्धिि)
प्राकृधिक व्र्म्िको दामासािीको लाधग ददईने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
प्राकृधिक व्र्म्िको दामासािीको लाधग ददईने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्र.सं .

धनवेदन

धनवेदकको

दामासािी

दिाय

नाम र्र

िुने व्र्म्िको

धमधि

ठे गाना

अदालिको धनणयर्
धमधि

नाम

ठे गाना

र्र
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धर्ार्ािीशको

धनणयर्को

नाम

बेिोरा र
धर्ार्ािीशको
सिीछाप

कैवफर्ि
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अनुसूची -२७
(धनर्म ६२ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
दिायद्वारा वववाि गनय ददईने धनवेदनको ढाँचा
...... म्जल्ला अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ववषर्ः दिायद्वारा वववाि गराईपाऊँ ।
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोम्जम दिायद्वारा वववाि
िामी धनवेदकिरुलाई मुलक
गनय इच्छा िएको र प्रचधलि कानून बमोम्जम वववाि गनयका लाधग र्ोग्र् रिेको िुँदा धनभन वववरण
र घोषणा सविि दिायद्वारा वववािका लाधग धनवेदन गदयछौं ।लाग्ने दस्िुर रु ५००।- र्सै सार्
सं लग्न छ।
धनवेदकिरुको वववरण
वववरण

पुरुष

मविला

नाम, र्र
फोटो

जधम धमधि
उमेर/
स्र्ार्ी ठे गाना
िालको ठे गाना
पेशा
बाबुको नाम
आमाको नाम
बाजेको नाम
बज्र्ैको नाम
अम्घ वववाि िए वा
निएको
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िामी धनवेदकिरु धनभनधलम्िि घोषणा गदयछौं :१.

कानून बमोम्जम िाम्रो वववाि गनन उमेर पुगेको छ ।

२.

िामीबीच कार्म िुने सभबधि कानूनले रोक लगाएको िाडनािा धित्र पदै न ।

३.

वववाि गनय िाम्रो मधजुरी रिेको छ ।

४.

िामीले एक आपसमा झुक्र्ाई वववाि गनय लागेका छै नौं ।

५.

ु ी दे वानी (सं वििा)
िाम्रो र्स अम्घ वववाि िएको छै न / अम्घ वववाि िएकोमा मुलक
ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोम्जम पुनः वववाि गनय पाउने अवस्र्ा छ ।

६.

िामीमध्र्े पुरुष/ मविला /दुबै पधर ददन िधदा अगाधडबाट र्स म्जल्लामा बसोबास
गरे का छौं ।

७.

ु को कानून
िामी मविला /पुरुष/दुवै ववदे शी नागररक िएकोले मेरो/िाम्रो मुलक
बमोम्जम वववाि गनय र्ोग्र् छु /छौं ।

संलग्न कागज प्रमाणः
१.

धनवेदकको (नाम, र्र, उमेर, रावष्ट्रर्िा लगार्िका व्र्म्िगि पररचर् िुल्ने
नागररकिाको प्रमाणपत्र, रािदानी, जधम दिाय प्रमाणपत्र जस्िा कागजािका
प्रमाम्णि प्रधिधलवप,(

२.

पधर ददन िधदा अगाधडबाट सभबम्धिि म्जल्लामा बसोबास गरे को प्रमाण र
स्र्ानीर् ििको धसफाररस,

३.

घोषणाको प्रकरण नं ५ सँग सभबम्धिि पुनः वववाि गनय पाउने कुराको प्रमाण
कागज,

४.

ु को वववाि सम्बधिी कानूनको मूल र अनुवाददि
ववदे शीको िकमा आफ्नो मुलक
प्रधि,

५.

मविला र पुरुषको िालसालै म्िचेको पूरै मुिाकृधि दे म्िने पासपोटय साइजको
४।४ प्रधि फोटो,

६.

सािीको पररचर् िुल्ने कागज ।

सािीको नाम, र्र, उमेर, ठे गाना
१………………
२………………
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला।
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धनवेदकिरु
धनवेदक

नाम, र्र

िस्िािर

ल्र्ा्चे
दार्ाँ

पुरुष

मविला

इधि सं वि् ।... शुिम्. .......... गिे रोज ................... साल .................
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अनुसूची -२८

(धनर्म ६२ को उपधनर्म (२) सँग सभबम्धिि)
दिायद्वारा वववािको धनवेदन दिाय वकिाबको ढाँचा
............म्जल्ला अदालि
दिायद्वारा वववािको धनवेदन दिाय वकिाब
दिाय नं

दिाय

धनवेदकिरुको

धमधि

नाम र्र

विन

66

उमेर

सिीछाप

कैवफर्ि
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अनुसूची -२९
(धनर्म ६२ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)

धर्ार्ािीश

धनर्मानुसार

वववािको सिमधिपत्र

धमधिः

वववािको प्रमाणपत्र ददनू ।

।
छ
गररददएको
प्रमाम्णि

धनजिरुबीच दिायद्वारा वववाि िएको बेिोरा

गरे काले
सिीछापसमेि
सिमधिपत्रमा
िई

र्समा धनवेदकिरुले आपसमा वववाि गनय मञ्जुर

धनणयर्

माननीर् धर्ार्ािीश श्री............

ईजलास

म्जल्ला अदालि................

दिायद्वारा ववबािको सिमधि पत्रको ढाँचा

िामीले वववाि गररपाउँ िधन ददएको धनवेदन ब्र्िोरा पवढबाची सुनाउदा सुधनपार्ौँ । वववािको
मिलव र पररणाम सभझाउदा र्ािा पार्ौँ । िामी एक अकायलाई पधि पत्नीको रुपमा स्वीकार गनय
मञ्जुर िएकोले धनभन सािीको रोिवरमा र्ो वववािको सिमधिपत्रमा सिीछाप गरी ...........
म्जल्ला अदालिमा पेश गर्ौं ।
धनवेदक

नाम, र्र

िस्िािर

ल्र्ा्चे
दार्ाँ

बार्ाँ

पुरुष
मविला
उम्ल्लम्िि पुरुष र मविलाले एक अकायलाई पधि पत्नीको रुपमा स्वीकार गनय मञ्जुर गरी िामीिरुको
रोिवरमा सिमधिपत्रमा सविछाप गरे को बेिोरा ठीक साँचो िो ।
सािीको नाम, र्र, उमेर, ठे गाना, िस्िािर र ल्र्ा्चे सिीछाप
१. .....................
२. ......................
इधि सं वि् ।... शुिम्. ....... गिे रोज ................... साल .................
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अनुसूची -३०

(धनर्म ६२ को उपधनर्म )५ (सँग सभबम्धिि(
वववािको दिाय वकिाबको ढाँचा
..........म्जल्ला अदालि
वववािको दिाय वकिाब
वववाि

वववाि

धनवेदन

पुरुष र

दिाय

दिाय

दिाय धमधि

मविलाको

प्रमाण

धमधि

र दिाय

नाम, र्र

पत्र

उमेर

ठे गाना
स्र्ार्ी

बाबु

बाजे

आमाको

िालको नाम, र्र

नभबर

सािीको फोटो

वववाि प्रमाम्णि

बज्र्ैको

नाम,र्र

गननको

नामर्र

विन

सिी िस्िािर
छाप

नभबर

68
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अनुसूची -३१
(धनर्म ६३ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
सं रिक प्रमाम्णि पाउन ददइने धनवेदनको ढाँचा
...............म्जल्ला अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र

फोटो

फोटो

पुरुष

मविला

ववषर्ः सं रिक प्रमाम्णि पाउँ ।

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

धनवेदक

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १३६ / दफा १३७ बमोम्जम असिम /अियसिम
मुलक
व्र्म्िको सं रिक प्रमाम्णि गररपाउँ िनी धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।लाग्ने दस्िुर रु.
५००।- र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१)

धनवेदकको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) असिम /अियसिम व्र्म्िसँगको नािाः
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२)

असिम /अियसिम व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(३)

प्रार्धमकिाक्रमको व्र्म्ि सं रिक निइ धनवेदक सं रिक िुनपु नन कारण र व्र्िोराः

(४)

बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
(क) धनवेदकको व्र्म्िको पररचर् िुल्ने नागररकिाको प्रमाणपत्र लगार्िका
कागज.......
(ि) सं रिकत्वमा रिने व्र्म्िको पररचर् िुल्ने जधमदिाय लगार्िका कागज.......
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(ग)असिम /अियसिम िएको पुवष्ट गनन कागज.......

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

(घ) स्र्ानीर् ििको धसफाररश
(ङ) सं रिक रोम्जएको धलिि
(च) २।२ प्रधि फोटो
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानून बमोम्जम सजार्
सिुँला बुझाउँला ।
धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।
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अनुसूची -३२
(धनर्म ६३ को उपधनर्म (२) र (३) सँग सभबम्धिि)
सं रिक प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
सं रिक प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्र धनवेद
सं

सं रिकत्व

सं र

न

मा रिने

िक िुने

दिाय

व्र्म्िको

व्र्म्िको

धमधि

नाम र्र
ठे गाना

नाम

ठे गा

र्र

ना

अदालिको धनणयर्
धम

धर्ार्ािी

धनणयर्को

धि

शको

बेिोरा र

नाम

धर्ार्ािीश
को
सिीछाप
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अनुसूची -३३
(धनर्म ६३ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)
सं रिकत्व प्रमाम्णि गरे को प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रमाणपत्र नभबरः

.........म्जल्ला अदालि
सं रिकत्व प्रमाम्णि गरे को प्रमाणपत्र

र्स अदालिको धमधि ...... ......... को धनणयर् अनुसार ...... .........बस्ने िपाई श्री......
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १३६/ दफा १३७
............... .........लाई मुलक
बमोम्जम ...... .........बस्ने श्री ...... .........को सं रिक िएको बेिोरा धमधि..................को
धनणयर्ानुसार प्रमाम्णि गररएको छ ।
१. सं रिकत्वमा रिने व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

फोटो

(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
२ सं रिक राख्नुपनन कारणः
३ सं रिकको
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः

फोटो

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(ज) सं रिकत्वमा रिने व्र्म्िसँगको नािाः
श्रे स्िेदारः
दस्िििः
नाम र्रः
प्रमाणपत्र प्रदान गरे को धमधिः
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अनुसूची -३४
(धनर्म ६४ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
सं रिक धनर्ुम्िका लाधग ददने धनवेदनपत्रको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ववषर्ः संरिक धनर्ुि गररपाउँ।
.......

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

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

........ धनवेदक

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १३९ बमोम्जम दे िार्का असिम /अियसिम
मुलक
व्र्म्िको सं रिक धनर्ुम्ि गररपाउँ िनी धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।लाग्ने दस्िुर रु.
५००। र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) धनवेदकको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) असिम /अियसिम व्र्म्िसँगको नािा (िएमा िुलाउने)
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) सं रिक धनर्ुि गनय प्रस्िाववि व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) असिम /अियसिम व्र्म्िसँगको नािा (िएमा िुलाउने)
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(ज) धनजको सिमधि िए निएको व्र्िोराः
(३) असिम /अियसिम व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः

73

www.lawcommission.gov.np
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
(छ) असिम /अियसिम िएको दे म्िने प्रमाणः

(४) धनवेदन ददनुपनन कारण र व्र्िोराः
)५ (बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
(क) धनवेदक व्र्म्िको िकमा पररचर् िुल्ने नागररकिाको प्रमाणपत्र लगार्िका
कागज......
(ि) सं रिक िुने व्र्म्िको पररचर् िुल्ने जधमदिाय लगार्िका कागज.......
(ग) असिम /अियसिम िएको पुवष्ट गनन कागज.......

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

(घ) स्र्ानीर् ििको धसफाररश
(ङ) २ ।२ प्रधि फोटो
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।
धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।

74

www.lawcommission.gov.np
अनुसूची -३५
(धनर्म ६४ को उपधनर्म (२) र (३) सँग सभबम्धिि)
सं रिक धनर्ुि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
सं रिक धनर्ुि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्र

धनवे

सं रिकत्व

सं रिक

सं

दन

मा रिने

धनर्ुि िुने

दिाय

व्र्म्िको

व्र्म्िको

धमधि

नाम र्र
ठे गाना

नाम

अदालिको धनणयर्
धम

धर्ार्ािी

धनणयर्को

धि

शको

बेिोरा र

नाम

धर्ार्ािीश

ठे गाना

को

र्र

सिीछाप
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अनुसूची -३६
(धनर्म ६४ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)
सं रिक धनर्ुि गरे को प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रमाणपत्र नभबरः

............ म्जल्ला अदालि
सं रिक धनर्ुि गरे को प्रमाणपत्र ।

र्स अदालिको धमधि ...... ......... को धनणयर् अनुसार ...... .........बस्ने िपाई श्री......
............... .........लाई

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १३९
मुलक

बमोम्जम ......

.........बस्ने श्री ...... .........को सं रिक धनर्ुि गररएको छ ।सं रिकत्वमा रिेको व्र्म्िको िक
विि ववपरीि िुने कुनै काम नगनुय िोला ।
(१) सं रिकत्वमा रिने व्र्म्िको

फोटो

(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) सं रिक धनर्ुि गनुप
य नन कारणः
(३) सं रिक धनर्ुि िएको व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः

फोटो

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(ज) सं रिकत्वमा रिने व्र्म्िसँगको नािाः
श्रे स्िेदार
नाम र्रः
दस्िििः
दजाय
बोिार्यः
श्री ..........
श्री ..........गाउँपाधलका /नगरपाधलकाको कार्ायलर्
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अनुसूची -३७
(धनर्म ६५ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
मार्वर धनर्ुि/ प्रमाम्णि गरी पाउन ददने धनवेदनको ढाँचा
......... अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ववषर्ः मार्वर धनर्ुि/ प्रमाम्णि गररपाउँ।
....................................................................................................................
धनवेदक
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा ६५ पररच्छे द -७ बमोम्जम दे िार्का नाबालक /
मुलक
िोश ठे गानामा निएका व्र्म्िको मार्वर धनर्ुम्ि गरी पाउँ/ मार्वर प्रमाम्णि गररपाउँ िनी धनभन
वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।उि ऐनको दफा १४१ बमोम्जम म मार्वर धनर्ुि िुन अर्ोग्र्
निएको बेिोरासमेि अनुरोि गदयछु ।लाग्ने दस्िुर रु. ५००।- र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) धनवेदकको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) नाबालक /िोश ठे गाना निएका व्र्म्िसँगको नािा (िएमा िुलाउने)
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) मार्वर धनर्ुि गनय प्रस्िाववि व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) नाबालक /िोश ठे गाना निएका व्र्म्िसँगको नािा (िएमा िुलाउने)
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(ज) धनजको सिमधि िए निएको व्र्िोराः
(३) नाबालक /िोश ठे गानामा निएका व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
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(ङ) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(४) मार्बर धनर्ुम्ि / प्रमाम्णिको प्रर्ोजनः
(पालन पोषण, स्वास्थ्र्, म्शिा, िेरववचार िर्ा सभपम्त्तको सं रिण वा सबै)
(५)

बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
(क) धनवेदक व्र्म्िको िकमा पररचर् िुल्ने नागररकिाको प्रमाणपत्र लगार्िका
कागज......
(ि) मार्वरीमा रिने व्र्म्िको पररचर् िुल्ने जधमदिाय लगार्िका कागज.......
(ग) मार्वर धनर्ुम्ि / प्रमाम्णिको प्रर्ोजन पुवष्ट गनन कागज.......
(घ) स्र्ानीर् ििको धसफाररश
(ङ) २।२ प्रधि फोटो
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।

धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।
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अनुसूची -३८
(धनर्म ६५ को उपधनर्म (२) र (३) सँग सभबम्धिि)
मार्वर धनर्ुम्ि वा प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
मार्वर धनर्ुम्ि वा प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्र.

धनवेद

मार्बर

मार्वर

सं

न

मा रिने

िुने

दिाय

व्र्म्ि

व्र्म्िको

धमधि

को नाम
र्र
ठे गाना

ना

ठे गा

म

ना

अदालिको धनणयर्
धम

धर्ार्ािीश

धनणयर्को

धि

को नाम

बेिोरा र
धर्ार्ािीश
को
सिीछाप

र्र
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अनुसूची -३९
(धनर्म ६५ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)
मार्वर धनर्ुम्ि/ मार्वर प्रमाम्णि गनन प्रमाणपत्रको ढाँचा
प्रमाणपत्र नभबरः

......... म्जल्ला अदालि
मार्वर धनर्ुम्ि/ मार्वर प्रमाम्णि गनन प्रमाणपत्र

र्स अदालिको धमधि ...... ......... को धनणयर् अनुसार ...... .........बस्ने िपाई श्री......
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १५७/ दफा १६६
............... .........लाई मुलक
बमोम्जम ...... .........बस्ने श्री ...... .........धमधि........... को आदे शानुसार मार्वर धनर्ुि
गररएको/ प्रमाम्णि गररएको छ ।मार्वरमा रिेको व्र्म्िको िक विि ववपरीि िुने कुनै काम
नगनुय िोला ।
(१) मार्वर धनर्ुि िुने व्र्म्िको

फोटो

(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) मार्बर धनर्ुम्ि / प्रमाम्णिको प्रर्ोजनः
(३) मार्वरीमा रिने व्र्म्िको
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः

फोटो

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
(छ) मार्वर व्र्म्िसँगको नािाः
श्रस्िेदारः
नाम र्रः
दस्िििः
दजाय
बोिार्यः
श्री .......... ( सभबम्धिि वडा सधमधि)
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अनुसूची -४०
(धनर्म ६६ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
ु /िमयपत्र
ु ी राख्न अनुमधिको लाधग ददने धनवेदनपत्रको ढाँचा
िमयपत्र
.................. अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ु /िमयपत्र
ु ी राख्न पाउँ/अनुमधि पाऊँ ।
ववषर्ः िमयपत्र
....................................................................................................................
धनवेदक
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को पररच्छे द ८ बमोम्जम दे िार्को व्र्म्िलाई िमयपत्र
ु /िमयपत्र
ु ी
मुलक
ु /िमयपत्र
ु ीको धलिि दुई प्रधि र
राख्न इच्छा िएकोले धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।िमयपत्र
लाग्ने दस्िुर रु. ५००।- र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) धनवेदकको
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
ु /िमयपत्र
ु ी िुने व्र्म्िको
(२) िमयपत्र
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
ु /िमयपत्र
ु ी राख्ने व्र्म्िसँगको नािाः
(ङ) िमयपत्र
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(ज) धनजको सिमधि िए निएको व्र्िोराः
ु राख्नुपनन कारणः
(३) िमयपत्र
(४) धनवेदकको आधर्यक िै धसर्िः
ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा१७२, १७३, १७४ र १७५ मा उम्ल्लम्िि
(५) मुलक
वववरणको अवस्र्ाः
(क) .....................
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(ि) .....................
(ग) .....................
(६)बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
ु /िमयपत्र
ु ी राख्ने व्र्म्िको पररचर् िुल्ने नागररकिाको प्रमाणपत्र, रािदानी
(क) िमयपत्र
लगार्िका कागज......
ु /िमयपत्र
ु ी िुने व्र्म्िको पररचर् िुल्ने जधमदिाय लगार्िका कागज.......
(ि) िमयपत्र
(ग) नािा दे म्िने कागज
(घ) २।२प्रधि फोटो
ु िमयपत्र
ु ीको सिमधिको कागज
(ङ) िमयपत्र
ु /िमयपत्र
ु ी राख्ने स्वीकृधिको कागज
(च) लोग्ने वा श्रीमिीको िमयपत्र
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।
धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।
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अनुसूची -४१
(धनर्म ६६ को उपधनर्म (३) र (४) सँग सभबम्धिि)
ु /िमयपत्र
ु ी प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
िमयपत्र
............ म्जल्ला अदालि
ु /िमयपत्र
ु ी प्रमाम्णि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
िमयपत्र
क्रसं

धनवेदन

ु
िमयपत्र

ु /िमयपत्र
ु ी
िमयपत्र

दिाय

ु ी राख्ने
/िमयपत्र

िुने व्र्म्िको

धमधि

व्र्म्िको नाम
र्र ठे गाना

नाम र्र

ठे गाना

अदालिको धनणयर्
धमधि

धर्ार्ािीशको

धनणयर्को

नाम

बेिोरा र
धर्ार्ािीशको
सिीछाप
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अनुसूची –४२
(धनर्म ६६ को उपधनर्म (५) सँग सभबम्धिि)

धमधिः

धर्ार्ािीश
छ ।

रािेको
ु ी
िमयपत्र
ु
िमयपत्र

व्र्िोराको धलिि प्रमाम्णि गररददएको

ु ी
िमयपत्र

दे म्िएकाले

मनाधसबसमेि
ददन
राख्न

ु
िमयपत्र
बमोम्जम
कानून
र
गरे को

ु /िमयपत्र
ु ी राख्न मञ्जुर िै सिीछाप
िमयपत्र

मिलब र पररणाम सभझाउँदा समेि

धलििको
सुनाई
ब्र्िोरा
कागजको

रािेको
ु ी
िमयपत्र
ु
िमयपत्र
र्समा

आदे श

माननीर् धर्ार्ािीश श्री............

ईजलास

म्जल्ला अदालि................

ु िमयपत्र
ु ीको धलििको ढाँचा
िमयपत्र

ु ी राख्न र िुन /
धलम्ििम िामी दे िार् बमोम्जमका व्र्म्िले दे िार्का व्र्म्िलाई िमयपत्र िमयपत्र
ु ी राख्नेव्र्िोराको कागज
िुन/
े सिमधि िएको िुँदा दे िार्का वववरण उल्लेि गरी िमयपत्र िमयपत्र
ले िी प्रमाम्णि गररपाउन म्जल्ला अदालिमा पेश गरे का छौं ।...............
ु /िमयपत्र
ु ी राख्ने व्र्म्िको
(१) िमयपत्र
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः

ु
िमयपत्र

ु ी/
िमयपत्र

राख्ने व्र्म्िको

(घ) ठे गानाः

फोटो

(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
ु /िमयपत्र
ु ी िुने व्र्म्िको
(२) िमयपत्र
(क) नाम, र्रः

(ि) धलङ्गः

(ग) उमेरः

ु
िमयपत्र

ु ी/िुने
िमयपत्र

व्र्म्िको

(घ) ठे गानाः
ु /िमयपत्र
ु ी राख्ने व्र्म्िसँगको नािाः
(ङ) िमयपत्र
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
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ु राख्नुपनन कारणः
(३) िमयपत्र
............................
ु िुनेको / सं रिकको दस्ििि
िमयपत्र

ु राख्नेको
िमयपत्र

दस्ििि
ल्र्ा्चे सिीछाप

ल्र्ा्चे सिीछाप

इधि सं वि् ।... शुिम्. ..... ..... गिे रोज ........... .......... साल .......... .......
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अनुसूची -४३
(धनर्म ६७ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
गुठी सञ्चालक धनर्ुम्िको लाधग ददने धनवेदनको ढाँचा
.........अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ववषर्ः गुठी सञ्चालक धनर्ुि गररपाउँ।
.........................................................................................................

धनवेदक

ु ी दे वानी (सं वििा) ऐन,
............. गुठीको सञ्चालक पद ररि रिेको र उि सञ्चालकको पद मुलक
२०७४ को दफा ३२८ को उपदफा (२) बमोम्जम पूधिय िुन नसकेकोले सोिी ऐनको उपदफा
(३) बमोम्जम उि ररि सञ्चालकको पदपूधिय गरी पाउन धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु
।लाग्ने दस्िुर रु. ५००। र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) धनवेदक
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) बाबु, आमाको नामः
(च) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) सञ्चालक ररि रिेको धमधि र कारण
(३) सञ्चालक िुन सभिाव्र् व्र्म्ििरुको नाम र्र
(धनवेदनसार् सबै सभिाव्र् व्र्म्ििरुको वैर्म्िक वववरण सं लग्न िुन ु पननछ ।)
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(४)बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
(क) स्र्ानीर् ििको पत्र वा धसफाररश
(ि) २।२ प्रधि फोटो
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(ग)
(घ)
र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।
धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।
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अनुसूची -४४
(धनर्म ६७ को उपधनर्म (२) र (३) सँग सभबम्धिि)
गुठी सञ्चालक धनर्ुम्ि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
गुठी सञ्चालक धनर्ुम्ि गनय ददइने धनवेदन दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्रसं

धनवेदन

गुठीको

दिाय

नाम र

धमधि

ठे गाना

गुठी सञ्चालक
धनर्ुि िएका व्र्म्िको
नाम र्र

ठे गाना

अदालिको धनणयर्
धमधि

धर्ार्ािीशको

धनणयर्को

नाम

बेिोरा र
धर्ार्ािीशको
सिीछाप
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अनुसूची -४५
(धनर्म ६८ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)
अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गनय ददने धनवेदनको ढाँचा
.........अदालिमा चढाएको धनवेदनपत्र
ववषर्ः अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गरी पाउँ।
......................................................................................................... धनवेदक
म

धनवेदक........... ले दे िार्को............ व्र्म्िलाई दे िार्को ............ .ववषर्मा

अधिकृि वाररस

ु ी दे वानी कार्यववधि (सं वििा) ऐन, २०७४ को दफा १५३ को बमोम्जम
धनर्ुम्ि गनय चािेकोले मुलक
धनभन वववरण सविि धनवेदन गदयछु ।अधिकृि वाररसनामाको कागज दुई प्रधि र लाग्ने दस्िुर रु.
५००। र्सै सार् सं लग्न छ ।
(१) अधिकृि वाररसनामा ददनेको
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) नागररकिा नभबर र जारी िएको धमधि र म्जल्ला
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(२) अधिकृि बाररस िुनेको
(क) नाम, र्रः
(ि) धलङ्गः
(ग) उमेरः
(घ) ठे गानाः
(ङ) नागररकिा नभबर र जारी िएको धमधि र म्जल्ला
(च) बाबु, आमाको नामः
(छ) बाजे, बज्र्ैको नामः
(३) अधिकृि वाररसनामा ददने ववषर्ः
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(४)

बेिोरा पुवष्ट गनन सं लग्न कागज प्रमाणः
(क)
(ि)
(ग)
(घ) अधिकृि वाररसनामा ददने र िुनेको िालै को २।२ प्रधि फोटो

र्स धनवेदनपत्रको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेिोरा ले म्िएको ठिरे कानूनबमोम्जम सजार् सिुँला
बुझाउँला ।
धनवेदकको दस्ििि
नाम, र्र:
इधि सं वि् ....... .......... साल .......... ........... गिे रोज ..... ..... .शुिम् ...।
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अनुसूची –४६
(धनर्म ६८ को उपधनर्म (३) सँग सभबम्धिि)
अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गनय ददने धनवेदनको दिाय िर्ा धनणयर् वकिाबको ढाँचा
............ म्जल्ला अदालि
अधिकृि वाररसनामा प्रमाम्णि गनय ददने धनवेदनको दिाय िर्ा धनणयर् वकिाब
क्रसं

धनवेदन

अधिकृि

अधिकृि

अधिकृि

दिाय

वाररसनामा

वाररसमा

धमधि

ददने

धनर्ुि

ददएको

व्र्म्िको

िुने

ववषर्

नाम र्र

व्र्म्िको

ठे गाना र

नाम र्र

फोटो

ठे गाना र

अदालिको धनणयर्

वाररसनामा धमधि धर्ार्ािीशको

फोटो
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बेिोरा र
धर्ार्ािीशको
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अनुसूची -४७
(धनर्म ७४ को उपधनर्म (४) सँग सभबम्धिि)

व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राख्ने फारामको ढाँचा
...................... अदालि
व्र्म्िगि पररचर् गो्र् राख्ने फाराम
मुद्दा:

मुद्दा नं.:

वादी:

प्रधिवादी:

धस नं

पररचर् गो्र् राम्िएको व्र्म्िको
वास्िववक नाम

ठे गाना

कैवफर्ि

साङ्केधिक नाम

र्र र उमेर

प्रमाम्णि गनन अधिकारीको
दस्ििि:
नाम र्र:
दजाय:
धमधि:
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अनुसूची -४८
(धनर्म ७४ को उपधनर्म (५) सँग सभबम्धिि)

गो्र् राम्िएको व्र्म्िगि पररचर्को अधिलेिको ढाँचा
... ... अदालि
गो्र् राम्िएको व्र्म्िगि पररचर्को अधिले ि
धस.

धमधि

मुद्दा नं.

मुद्दा

नं.

वास्िववक
नाम र्र

ठे गाना

प्रदान
गररएको
साङ्केधिक
नाम
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अनुसूची -४९
(धनर्म ७५ को उपधनर्म (१) सँग सभबम्धिि)

अदालिी शुल्कको अधिलेिको ढाँचा
......अदालि
अदालिी शुल्कको अधिलेि
क्र

मुद्दा र

सं

मुद्दा नं

धमधि

अदालिी

अदालिी

अदालिी

बैक जमानि

प्रमाम्णि गनन

कैवफ

शुल्क दाम्िल

शुल्कको

शुल्कको

ददएको िए

अधिकारीको

र्ि

गननको नाम

ववषर्

अङ्क

सो वववरण

दस्ििि

र्र
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अनुसूची -५०
(धनर्म ७५ को उपधनर्म (२) सँग सभबम्धिि)

अदालिी शुल्क बापिको बैङ्क जमानिको अधिलेिको ढाँचा
.....................अदालि
अदालिी शुल्क बापिको बैङ्क जमानिको अधिलेि
क्र

धम

मु

सं

धि

मुद्दा

वादी

बैङ्क

बैङ्क

जमानि

बैङ्क

प्रमाम्णि

जमानि

कै

द्दा

प्रधिवादी

जमानि

जमान

ददने

जमानि

गनन

बापिको

वफर्

नं

को नाम

पेश

िको

बैङ्कको

को

अधिकारी

रकम

ि

र्र

गनन

अङ्क

नाम

अवधि

को

प्राप्त

दस्ििि

गरे को

व्र्म्ि
को

बेिोरा र

नाम

धमधि
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