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ु ी फौजदारी कार्यविधि धिर्मािली,२०७५
मुलक
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशि धमधि
२०७५।०५।०१
ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं वििा) ऐि, २०७४ को दफा १९६ ले ददएको अधिकार
मुलक
प्रर्ोग गरी सिोच्च अदालिले दे िार्का धिर्मिरु बिाएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारम्भिक
१.

ु ी फौजदारी कार्यविधि
संम्िप्त िाम र प्रारभिः (१) र्ी धिर्मिरुको िाम "मुलक
धिर्मािली, २०७५" रिेको छ ।

२.

(२) र्ो धिर्मािली सं िि् २०७५ साल िदौ १ गिे देम्ि प्रारभि िुिेछ ।

पररिाषाः विषर् िा प्रसङ्गले अको अर्य िलागेमा र्स धिर्मािलीमा –
(क)

ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं वििा), ऐि २०७४
"ऐि" िन्नाले मुलक
सभझिु

(ि)

पछय ।

"ििधसलदार" िन्नाले म्जल्ला अदालिको ििधसलदार सभझिु पछय र
सो शब्दले फैसला कार्ायन्िर्ि अधिकारीलाई समेि जिाउँछ ।

(ग)

"पि" िन्नाले मुद्दाको बादी िा प्रधिबादी सभझिु पछय र सो शब्दले
प्रधििेदकलाई समेि जिाउँछ ।

(घ)

"सभबम्न्िि अधिकारी" िन्नाले कुिै काम गिय म्जभमेिारी िएको
अधिकारी सभझिु पछय।

पररच्छे द –२
पक्राउ पूजी र विरासिमा राख्ने अिुमधि सभबन्िी व्र्िस्र्ा
३.

पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधिः (१) ऐिको दफा ९ को उपदफा (२) बमोम्जम
अिुसन्िाि अधिकारी िा प्रिरी कार्ायलर् िा अिुसन्िाि गिे कार्ायलर्को प्रमुिले कुिै

व्र्म्िका िाउँमा पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधिका लाधग अदालिसमि अिुसूची -१
बमोम्जमको ढाँचामा धििेदि ददिु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको धििेदिमा सभिि िएसभम दे िार्का वििरणिरु
उल्लेि गरी सो सभबन्िी कागजाि समेि सं लग्ि गिुय पिेछः-
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(क)

पक्राउ गिुप
य िे व्र्म्िको िाम, र्र, ििि िा अन्र् पररचर्ात्मक
वििरण,

(ि)

कसूरको छोटकरी वििरण र पक्राउ गिुप
य िे व्र्म्िको सं लग्ििा
दे म्ििे प्रमाण,

(ग)

िारदाि धमधि, समर् र स्र्ाि,

(घ)

पक्राउ गिुप
य िे आिार र कारण ।

(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि माग िएको
अिस्र्ामा अदालिले आिश्र्क दे िेमा पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि ददिु पूि य
धििेदकसँग र्प वििरण िा कागजाि माग गिय सक्िेछ ।

(४) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि परे मा र बेिोरा मिाधसि दे म्िएमा अदालिले

अिुसूची -२ बमोम्जमको ढाँचामा पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि ददि सक्िेछ।

(५) अदालिले पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि ददएको अधिले ि अिुसूची -३

बमोम्जमको ढाँचामा राख्िु पिेछ ।
(६) एक िन्दा बढी न्र्ार्ािीश कार्यरि रिे को अदालिमा पक्राउ पूजी जारी गिे
अिुमधि ददिे कार्य उच्च अदालिको िकमा मुख्र् न्र्ार्ािीश, उच्च अदालिको इजलास
िा अस्र्ार्ी इजलासको िकमा मुख्र् िई काम गिे न्र्ार्ािीश र म्जल्ला अदालिको
िकमा प्रमुि िई काम गिे न्र्ार्ािीशले िोकेबमोम्जम िुिेछ।

(७) कार्य कार्ायलर् समर् अम्घ पधछको समर् िा धबदाको ददिमा पक्राउ पूजी

जारी गिे अिुमधि ददिे सभबन्िी कार्यको लाधग अदालिले उपर्ुि व्र्िस्र्ा गिय
सक्िेछ ।
(८) पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि ददएको व्र्म्ि पक्राउ िपरे सभम सो अिुमधि
सभबन्िी कारबािीको वििरण अदालिबाट साियजधिक गररिे छै ि ।
४.

न्र्ार्ािीशको अिुपम्स्र्धिमा पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधिः अदालिमा न्र्ार्ािीश
उपम्स्र्ि ििएको अिस्र्ामा अदालिमा उपम्स्र्ि िए मध्र्े सबैिन्दा िररठतमिम् कमयचारीले
पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि सभबन्िी कार्य गिेछ ।

५.

जरुरी पक्राउको स्िीकृधि धलिेः (१) अिुसन्िाि अधिकारी िा प्रिरी कार्ायलर् िा
अिुसन्िाि गिे कार्ायलर्को प्रमुिले ऐिको दफा ९ को उपदफा (६) बमोम्जम जरुरी
पक्राउ पूजी जारी गरी अिुसूची -४ बमोम्जमको ढाँचाको धििेदिमा दे िार्का वििरण

उल्लेि गरी पक्राउ गरे को व्र्म्ि र सभबम्न्िि कागजाििरु सविि पक्राउको स्िीकृधिका
लाधग अदालिमा पेश गिुय पिेछः(क)

पक्राउ गरे को व्र्म्िको िाम, र्र, ििि िा अन्र् पररचर्ात्मक
वििरण,

(ि)

पक्राउ गरे को धमधि, समर् र स्र्ाि,

(ग)

िारदाि धमधि, समर् र स्र्ाि,
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(घ)

कसूरको िाम,

(ङ)

सभिि िएसभम पक्राउ गरे को व्र्म्िको सं लग्ििा दे म्ििे प्रमाण,

(च)

िाििलासी गदाय दशी प्रमाण बरामद िएको िए सोको मुच ुल्का,

(छ)

जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गिुय परे को कारण ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि पेश िएपधछ पक्राउको कारण मिाधसब

दे म्िएमा अदालिले पक्राउको स्िीकृधि ददि सक्िेछ ।

(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम अदालिले स्िीकृधि ददएकोमा

अिुसूची -५
६.

अिुसन्िािको

सोको अधिले ि

बमोम्जमको ढाँचामा राख्नु पिेछ ।
लाधग

विरासिमा

राख्ने

अिुमधिः

(१)

ऐिको

दफा

१४

बमोम्जम

अिुसन्िािको लाधग अधिर्ुिलाई विरासिमा रािी अिुसन्िाि गिुप
य िे िएमा अिुसन्िाि
अधिकृिले अिुसूची -६ बमोम्जमको ढाँचामा सरकारी िवकल कार्ायलर् माफयि अदालिमा
धििेदि ददिु पिेछ।
(२) ऐिको दफा १४ को उपदफा -७_ मा उम्ल्लम्िि कसूरका सभबन्िमा
अधिर्ुिलाई र्प अिधि विरासिमा रािी अिुसन्िाि गिुप
य िे िएमा अिुसन्िाि गिे
अधिकारी र सरकारी िवकल दुिैले अदालिमा धििेदि ददि सक्िेछि् ।

(३) र्स धिर्म बमोम्जम ददइिे धििेदिमा अिुसन्िाि सन्िोषजिक रुपमा िएको

र अधिर्ुिलाई विरासिमा रािेर अिुसन्िाि गिुप
य िे आिार र कारण िर्ा सभपन्न गिुप
य िे
कामिरुको वििरण समेि िुलाउिु पिेछ।
७.

विरासिमा राख्ने अिुमधि ददँदा विचार गिुपय िे कुरा : (१) धिर्म ६ बमोम्जम अधिर्ुिलाई
विरासिमा राख्िे अिुमधि माग गरी धििेदि परे मा अदालिले दे िार्का कुरािरु विचार

गरी अिुसन्िाि सन्िोषजिक रुपमा िएको दे म्िई धििेदि माग बमोम्जम विरासिमा राख्ि
आिश्र्क दे म्िएमा माग बमोम्जम अिुमधि ददि सक्िेछ:(क)

अधिर्ुिको िाम, र्र, उमेर, ििि, बाबु आमाको िाम, सभपकय फोि
िभबर, ईमेल

ठे गािा जस्िा पररचर्ात्मक

वििरण

धमधसलमा

उल्ले ि िए िा ििएको,
(ि)

अधिर्ुिको िास्िविक पररचर् िुल्िे िागररकिाको प्रमाणपत्र िा
सिारी चालक अिुमधिपत्र िा रािदािी िा धिजको पररचर् िुल्िे
अन्र् कागजाि धमधसल सं लग्ि रिे िरिे को,

(ग)

पक्राउ परे को धमधि, स्र्ाि र धिजको पररचर्ात्मक वििरण धिडे
िधिडेको,

(घ)

अधिर्ुिलाई विरासिमा उम्चि व्र्ििार गरे िगरे को,

(ङ)

ु ा पूजी ददए िददएको िर्ा पक्राउको कारण
अधिर्ुिलाई र्ुिि
जािकारी गराए िगराएको,

(च)

अधिर्ुिको स्िास््र् जाँच गराए िगराएको,
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(छ)

अधिर्ुिले कािूि व्र्िसार्ीसँग सल्लाि धलि पाए िपाएको ।

(२) उपधिर्म (१) मा उम्ल्लम्िि कुरािरु र्वकि गियको लाधग अदालिले

अधिर्ुिसँग आिश्र्क सोिपुछ गिय िा जािकारी धलि सक्िेछ।
(३) विरासिमा राख्िे अिुमधिको लाधग

पेश िएको अधिर्ुिलाई विरासिमा

राख्न अिुमधि ददिु पूि य अदालिले धिजको अधिकारको बारे मा जािकारी गराउिु पिेछ।
(४) विरासिमा रिेको अधिर्ुि धबरामी िइ उपचार गिुप
य िे अिस्र्ाको दे म्िएमा
अदालिले आिश्र्क उपचारको व्र्िस्र्ा गिय आदे श ददिु पिेछ ।
(५) विरासिमा रिे को अधिर्ुि विशेष िे रचाि गिुप
य िे गियििी िा सुत्केरी मविला,

बालबाधलका, बृद्ध अिस्र्ा िा धबरामी िा अन्र् कुिै प्रकारको अशि दे म्िए आिश्र्क
िेरचािको व्र्िस्र्ा गिय आदे श ददिु पिेछ ।
(६) अधिर्ुिलाई विरासिमा राख्िे अिुमधिको लाधग पेश िएकोमा ऐिको दफा
१४ को उपदफा (६) बमोम्जम कािूि व्र्िसार्ीको बिस सुन्न आिश्र्क दे म्िएमा
अधिर्ुिले धिर्ुि गरे को कािूि व्र्िसार्ी िा िैिधिक कािूि व्र्िसार्ी र सरकारी
िवकलबाट बिस गराउि सवकिेछ।
(७) अदालिले

अधिर्ुिलाई विरासिमा राख्ने अिुमधि ददँदा अिुसूची -७

बमोम्जमको ढाँचामा आदे श पचाय िडा गरी सोको अधिले ि राख्िु पिेछ ।
८.

शारीररक जाँचको आदे श गिे: (१) अदालिले आिश्र्क दे िेमा विरासिमा रिे को
व्र्म्िको दे िार्को अिस्र्ामा शारीररक जाँच गिय आदे श ददि सक्िेछ:(क)

विरासिमा

राख्िे

अिुमधिको

लाधग

अदालिमा

पेश

िएको

अिस्र्ामा,
(ि)

ऐिको दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्जम विरासिमा रिे को
व्र्म्ि िा धिजको िफयबाट अरु कसै ले अदालि समि धििेदि
ददएको अिस्र्ामा,

(ग)

अन्र् कुिै बेिोराबाट विरासिमा रिे को व्र्म्िको शारीररक जाँच
िुि आिश्र्क छ ििी अदालिलाई जािकारी िुि आएको
अिस्र्ामा।

(२) उपधिर्म (१) को िण्ड (ि) बमोम्जम ददिे धििेदिमा विरासिमा रिे को

व्र्म्िलाई कुटवपट गररएको, र्ाििा ददइएको िा धिज विरुद्ध कुिै कसूर गररएको िए सो
बेिोरा र सोको आिारसमेि िुलाउिु पिेछ।

(३) विरासिमा रिे को व्र्म्िलाई कुटवपट गरे को, र्ाििा ददएको िा धिज विरुद्ध

अन्र् कुिै कसूर गरे को जािकारी िुि आएमा अदालिले कुिै अस्पिालबाट धिजको
शारीररक जाँच गराउि आदे श ददिेछ।
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(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम विरासिमा रिेको व्र्म्िको शारीररक जाँचसभबन्िी
आदे श गदाय अस्पिालले त्र्स्िो जाँच प्रधििेदि बढीमा िीि ददिधित्र सभबम्न्िि कार्ायलर्
िा अिुसन्िाि अधिकारीलाई पठाई सोको प्रधिधलवप अदालिमा समेि पठाउिे बेिोरा
उल्लेि गिुय पिेछ।
(५) उपधिर्म (४) बमोम्जम शारीररक जाँचसभबन्िी प्रधििेदि प्राप्त िएपधछ
सभबम्न्िि अिुसन्िाि अधिकारीले त्र्स्िो प्रधििेदि सभबम्न्िि धमधसल सामेल गरी ित्काल
अदालि समि पेश गिुय पिेछ।
९.

उपचार, अन्िररम रािि िर्ा वििागीर् कारबािीको आदे श ददिेM (१) धिर्म ८ बमोम्जम
प्राप्त परीिण प्रधििेदि समेिका आिारमा विरासिमा राम्िएको व्र्म्िलाई ऐिको दफा
२२ को उपदफा (५) बमोम्जम अन्िररम रािि उपलब्ि गराउिु पिे दे म्िएमा अदालिले
आिश्र्किा अिुसार दे िार् बमोम्जमको कुिै िा सबै कार्य ित्काल गिय सभबम्न्िि प्रिरी
कार्ायलर् िा अन्र् सभबम्न्िि धिकार्लाई आदे श ददिु पिेछः(क)

विरासिमा राम्िएको व्र्म्िको स्िास््र् उपचार गराउिु पिे
दे म्िएमा धिजलाई उपचारको उपर्ुि प्रबन्ि गिे,

(ि)

धिजलाई पुगेको शारीररक चोट एिं मािधसक पीडाका आिारमा
अन्िररम रािि स्िरुप उपर्ुि रकम उपलब्ि गराउिे ।

(२) ऐिको दफा २२ को उपदफा (२) बमोम्जमको आदे श अिुसार प्राप्त परीिण

प्रधििेदि समेिका आिारमा विरासिमा राम्िएको व्र्म्िलाई कुटवपट गरे को िा र्ाििा

ददएको दे म्िएमा अदालिले सभबम्न्िि कार्ायलर् िा व्र्म्ि समेिलाई बुझी र्ाििा ददिे
व्र्म्िलाई ऐिको दफा २२ को उपदफा (५) बमोम्जम वििागीर् कारबािी गिे आदे श
गिय सक्िेछ।
(३) उपधिर्म (१) िा (२) बमोम्जम आदे श प्राप्त िएमा सभबम्न्िि कार्ायलर्ले
र्र्ाशीघ्र सो आदे श कार्ायन्िर्ि गरी सोको जािकारी अदालिलाई गराउिु पिेछ ।
(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम प्राप्त िुि आएको जािकारी सभबम्न्िि धमधसलमा
सं लग्ि गिुय पिेछ।
१०.

जािेरी दरिास्िको अधिलेिः ऐिको दफा २८ बमोम्जम प्रिरी कार्ायलर् िा अिुसन्िाि
अधिकारीबाट प्राप्त जािेरी दरिास्ि िा सूचिाको प्रधिधलवप अदालिले अिुसूची -८
बमोम्जमको ढाँचाको दिाय वकिाबमा जिाई अधिले ि राख्नु पिेछ।
पररच्छे द –३
अधिर्ोजि िर्ा मुद्दाको दार्री

११.

अधिर्ोगपत्रमा उल्लेि गिुप
य िे र्प कुरािरु: (१) ऐिको दफा ३२ बमोम्जम अदालिमा
पेश गिे अधिर्ोगपत्रमा ऐिको दफा ५८ को उपदफा (१५) बमोम्जम पक्राउ गिुय पिे
5
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व्र्म्िको िकको रोक्का राख्नु पिे सभपम्ि वििरण िर्ा ऐिको दफा ६५ को उपदफा
(१) को प्रर्ोजिको लाधग फरार व्र्म्िको िकमा आकवषयि िुिे सोिी दफामा उम्ल्लम्िि
अिस्र्ा समेि उल्ले ि गिुय

पिेछ ।

(२) ऐिको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोम्जम कुिै अधिर्ुिलाई िुिे
सजार्मा छु ट ददि प्रस्िाि गरी दार्र िएको अधिर्ोगपत्रमा धिजलाई छु ट ददि प्रस्िाि
गररएको सजार्को प्रधिशि स्पष्ट रुपमा उल्ले ि गिुय पिेछ।
(३) अधिर्ोगपत्रमा दसी प्रमाणको रुपमा पेश िएका िा जफिको माग दाबी
धलईएका मालसामाि िर्ा अन्र् सभपम्िको दे िार् बमोम्जमको वििरण िुलाउिु पिेछः(क)

मालसामाि िर्ा सभपम्िको िौधिक अिस्र्ा, पररमाण र अन्र्
वििरण,

(ि)

मालसामाि िर्ा सभपम्ि वफिाय िा जफि िा िष्ट िा िस्िान्िरण
गिुय पिे विषर्,

(ग)

सिारी सािि लगार्िका दिाय स्रे स्िा िुिे मालसामाि िर्ा
सभपम्िको दिाय स्रे स्िाको प्रमाम्णि प्रधिधलवप,

(घ)

बिुमूल्र् म्चजिस्िु िए सोको पररमाण र गुणस्िर,

(ङ)

मूल्र् िुल्िे मालसामाि िर्ा सभपम्ि िए सोको प्रचधलि मूल्र्,

(च)

अन्र् आिश्र्क वििरण ।

(४) अधिर्ोगपत्रमा कसू रबाट िधि पुगेको व्र्म्िलाई िधिपूधिय िराउिे दाबी

धलइएकोमा िधिको स्पष्ट वििरण र प्रकृधि उल्ले ि गरी िधिपूधिय िराउिे प्रर्ोजिको
लाधग सभबम्न्िि प्रधििादीको िक पुग्िे सभपम्िको सभिब िएसभम दे िार् बमोम्जमको
वििरण समेि िुलाउिु पिेछ:(क)

अचल सभपम्िको िकमा सो सभपम्ि िएको स्र्ाि, ििीको िाम,
वकिा िभबर, िेत्रफल र सो मध्र्ेबाट प्रधििादीको िक विस्सा,

(ि)

सिारी सािि लगार्िका दिाय स्रे स्िा िुिे सभपम्ि िए दिायिालाको
िाम, सभपम्िको वििरण र दिाय स्रे स्िाको प्रमाम्णि प्रधिधलवप,

(ग)

बैङ्क िा वििीर् सं स्र्ामा मौज्दािमा रिे को रकमको िकमा बैङ्क िा
वििीर् सं स्र्ाको िाम, िािािालाको िाम, िािा िभबर र मौज्दाि
रकम,

(घ)

आिधिक आर्स्िा िएमा सोको वििरण ।

(५) उपधिर्म (४) बमोम्जम िधिपूधिय सभबन्िी अधिर्ोग दाबी पुग्िे अिस्र्ा
दे म्िएमा िधिपूधिय िराउिका लाधग आिश्र्क पिे िदसभमको सभपम्ि अधिर्ोगपत्र दिाय
िुिासार् अदालिले रोक्का राख्न आदे श ददि सक्िेछ ।
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(६) उपधिर्म (५) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि पीधडिले सरकारी

िवकल कार्ायलर् माफयि प्रधििादीको कुिै सभपम्ि दे िाई रोक्का राख्न धििेदि ददएमा र
दाबी पुग्िे अिस्र्ा दे म्िएमा प्रधििादीको िकको माग दाबीको िदसभमको सभपम्ि
अदालिले रोक्का राख्ने आदे श ददि सक्िेछ ।
१२.

अधिर्ोगपत्रको जाँच गिे: (१) अदालिमा अधिर्ोगपत्र पेश िएपधछ मुद्दा दिाय गिे
अधिकारीले त्र्स्िो अधिर्ोगपत्रमा दे िार्का कुरा िए ििएको जाँच गिुय पिेछ:(क)

ऐिको दफा ३२ िर्ा र्स धिर्म बमोम्जम अधिर्ोगपत्रमा
िुलाउिु पिे वििरण उल्ले ि गरे िगरे को,

(ि)

पेश िएका दसी प्रमाण िा अन्र् सामािको वििरण उल्ले ि गरे
िगरे को,

(ग)

अधिर्ोगपत्रमा उल्ले ि गरे का कागज प्रमाण िा दसी सं लग्ि गरे
िगरे को,

(घ)

अधिर्ोगपत्रसार् पेश गरे को िधिएका अधिर्ुि उपम्स्र्ि गराए
िगराएको,

(ङ)

फरार अधिर्ुि िए धिजको िाम, र्र, ििि र सभिि िएसभम
धिजको िीि पुस्िे वििरण िुलाई धिजको फोटो सं लग्ि गरे
िगरे को,

(च)

ऐिको दफा १८३ बमोम्जम गोप्र् राख्नु पिे व्र्म्िको व्र्म्िगि
पररचर् गोप्र् रािे िरािेको,

(छ)

धलििमा पुर्र्ाउिु पिे अन्र् रीि पुर्र्ाए िपुर्र्ाएको।

(२) अधिर्ोगपत्रको जाँच गदाय उपधिर्म (१) बमोम्जम िएको िर्ा अदालिको
िेत्राधिकारधित्रको र िदभर्ादधित्रको दे म्िएमा सभबम्न्िि अधिकारीले त्र्स्िो अधिर्ोगपत्र
दिाय गिुय पिेछ।
१३.

दसी सामािको अधिलेि राख्िे: (१) अधिर्ोगपत्रसार् कुिै मालसामाि िा िस्िु दसी
प्रमाणको रुपमा िा जफिको माग दाबी धलई पेश गरे को िए सभबम्न्िि अधिकारीले
त्र्स्िा दसी सामाििरुको फोटोसवििको छु ट्टै अधिले ि िडा गरी सुरम्िि रुपमा राख्नु
पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम अधिलेि राख्दा दशी िर्ा अन्र् मालसामाि रुजु

गरी सुि, चाँदी, विरा जिािरि जस्िा बिुमूल्र् िािुको िकमा त्र्स्िो िािुको वकधसम,
सङ्खख्र्ा र िजि िर्ा विदे शी मुद्राको िकमा कुि दे शको र कधि पररमाणको िो सोसमेि
िुलाउिु पिेछ।
१४.

अधिर्ोगपत्र सार् पेश गररएका दसी िा मालसामािको व्र्िस्र्ापि: (१) अधिर्ोगपत्र सार्

दाम्िल िएका दसीका मालसामािको पररमाण र प्रकृधिको कारणबाट अदालिमा सुरम्िि
राख्न सवकिे अिस्र्ा ििएमा अदालिले िोजेका बिि दाम्िल गिे गरी त्र्स्िो
7
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मालसामाि सुरम्िि िबरले राख्न सभबम्न्िि धिकार् िा व्र्म्िलाई र्ुिछे कका बिि
आदे श ददि सक्िेछ ।
(२) अधिर्ोगपत्र सार् दसीको रुपमा अदालिमा दाम्िल िएका िर जफि गिुप
य िे
दाबी ििएका र त्र्स्िो मालसामािको स्िाधमत्ि सभबन्िमा वििाद िरिे को अिस्र्ाका
मालसामाि सभबम्न्िि मालििीले वफिाय पाउँ ििी मालसामािको वििरण र स्िाधमत्िको

प्रमाणसविि सभबम्न्िि सरकारी िवकल कार्ायलर् माफयि धििेदि ददएमा अदालिले त्र्स्िा
मालसामाि सभबम्न्िि मालििीलाई वफिाय ददि सक्िेछ।

(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम मालििीले मालसामाि वफिाय पाऊँ ििी धििेदि

िगरे मा अदालिले सभबम्न्िि मालििीलाई त्र्स्िो मालसामाि वफिाय लै जाि प्रिरी
कार्ायलर्माफयि अिधि िोकी सूचिा ददि सक्िेछ ।
(४) अदालिमा अधिर्ोगपत्रसार् पेश िएको िर दसी प्रमाण िण्डमा उल्ले ि

िगररएको र जफिको माग दाबी समेि िधलएका मुद्दासँग असभबम्न्िि दे म्िएका
मालसामाि िा िस्िु अधिर्ोगपत्रको पीठमा बेिोरा जिाई मुद्दा दिाय गिे अधिकारीले
सरकारी िवकल कार्ायलर्लाई वफिाय ददिु पिेछ।
१५.

अधिर्ोगपत्र सार् पेश गररएका दसी िा मालसामाि धललाम धबक्री गिे: अधिर्ोगपत्र सार्
पेश गररएका दसी िा अन्र् मालसामाि दे िार्को अिस्र्ामा कािूि बमोम्जम धललाम
धबक्री गरी त्र्स्िा मालसामाि िा िस्िुको छु ट्टा छु ट्टै धललाम धबक्रीको मूल्र् उल्लेि गरी
िरौटीमा आभदािी बाँध्िे गरी इजलासले आदे श ददि सक्िेछः(क)

धिर्म १४ बमोम्जम सभबम्न्िि ििीले वफिाय िलगेको िा ििी
पिा िलागेको,

(ि)

जफिको दाबी िएको िा वफिाय ददि िधमल्िे प्रकृधिको िएको,

(ग)

मुद्दाको वकिारा ििएसभम त्र्स्िा मालसामाि त्र्सै राख्दा म्िर्ा

लागी, टुटी फुटी, सडी गली िा अन्र् कुिै कारणबाट िोक्साि िुि
जािे िा पधछ प्रर्ोगमा आउि िसक्िे अिस्र्ाको िएको।

१६.

विशेष प्रकृधिका मालसामािको व्र्िस्र्ापिः (१) र्स धिर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा
लेम्िएको िए िापधि अदालिमा दशीको रूपमा पेश िएका प्रचधलि कािूि बमोम्जम
धललाम गिय िधमल्िे िन्र्जन्िुको आिेटोपिार, रिचन्दि, र्ासायगभु बा जस्िा विधिन्न
जधडबुटीिरू िर्ा िि पैदािार मुद्दा चल्दै का अिस्र्ामा िा मुद्दा फैसला िई अम्न्िम िुि

बाँकी रिे िापधि सडी गली िा अन्र् कुिै िररकाले िष्ट िई जािे अिस्र्ा िएमा त्र्स्िा
मालसामािको िकमा अदालिबाट िएको आदे श बमोम्जम व्र्िस्र्ापि गिुय पिेछ ।
(२) अदालिमा दशीको रूपमा पेश िएका प्रचधलि कािूि बमोम्जम धललाम िा
वफिाय गिय िधमल्िे िाि िधिर्ार, िरिजािा विष्फोटक पदार्य जस्िा म्चजिस्िु सभबम्न्िि
सुरिा धिकार्मा पठाउिु पिेछ ।
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(३) अदालिमा पेश िुि आएका दशीका मालसामाि ऐधििाधसक िा पुरािाम्त्िक

िा राविर् मित्िका िुि ् िन्ने अदालिलाई लागेमा त्र्स्िा मालसामािको प्रकृधि अिुसार
राविर् पुस्िकालर् िा राविर् सङ्खरिालर् िा राविर् अधिलेिालर्मा िा अन्र् सभबम्न्िि
सरकारी धिकार्मा राविर् सभपम्िको रूपमा राख्न पठाउिु पिेछ ।
१७.

पीधडि पिको िफयबाट दार्र िुिे मुद्दाको कार्यविधिः ऐिको दफा ३२ को उपदफा (७),
दफा ३४ को उपदफा (७) िा दफा ५२ को उपदफा (६) बमोम्जम धबगो िर्ा

िधिपूधियको लाधग दार्र िुिे मुद्दामा ऐिको अिुसूची -४ को मुद्दामा लागू िुिे सरिको
कार्यविधि अबलभबि गिुय पिेछ।
१८.

सजार् कम गिे माग दाबी धलई अधिर्ोगपत्र दार्र गिेः ऐिको दफा ३३ बमोम्जम सजार्
कम गिे माग दाबी धलई अदालिमा अधिर्ोगपत्र दार्र िएका कुिै अधिर्ुि उपर सोिी
दफाको उपदफा (७) बमोम्जम प्रस्िाि गररएको छु ट सजार् रद्द गरी र्प सजार्को माग
गरी अदालिमा धििेदि ददिु पदाय सकिर त्र्स्िा अधिर्ुिको र्ुिछे क आदे श िुिपु ूि य िै
ददिु पिेछ ।

१९.

सजार्मा छु ट ददिु पिेः

ऐिको दफा ३३ को उपदफा (२) बमोम्जम कुिै अधिर्ुिलाई

सजार्मा छु ट ददि प्रस्िाि गरी अधिर्ोगपत्र दार्र िएको मुद्दामा फैसला गदाय कसूरदार
ठिर िएको अधिर्ुिलाई कसूर गरे बापि िुिे सजार् वकटाि गरी त्र्स्िो सजार्मा
सरकारी िवकलले धलएको प्रस्िाि बमोम्जम सजार्मा छु ट ददिे गरी फैसला गिुय पिेछ।
२०.

सजार्मा छु टको दाबी िधलएको माधििेः सरकारी िवकलले कुिै अधिर्ुिलाई अधिर्ोगपत्र
दार्र गदाय धिजलाई िुिसक्िे सजार्मा छु ट ददि प्रस्िाि गरी ऐिको दफा ३३ को
ु गािै त्र्सरी
उपदफा (२) बमोम्जम अधिर्ोगपत्र दार्र गरे कोमा त्र्स्िो मुद्दा फैसला िुिअ
धलएको सजार्को छु टको प्रस्िाि सोिी दफाको उपदफा (७) बमोम्जम वफिाय धलि
अदालिमा धििेदि दिाय गराएमा सरकारी िवकलले त्र्स्िो सजार्को छु टको प्रस्िाि वफिाय
धलएको माधििेछ।

२१.

र्प दाबी धलइएको अधिर्ोगपत्र र सो सभबन्िी कारबािी: (१) ऐिको दफा ३५ बमोम्जम
र्प दाबी धलइिे अधिर्ोगपत्रमा ऐिको दफा ३२ बमोम्जम िुलाउिु पिे वििरणका
अधिररि मूल मुद्दाको िाम, मुद्दा िभबर, दिाय धमधि, मुद्दाको सं म्िप्त वििरण र कारबािीको
अिस्र्ा समेि उल्लेि गिुय पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम अधिर्ोगपत्र पेश िएमा दिाय गरी त्र्स्िो मुद्दालाई
मूल मुद्दा कारबािीर्ुि अिस्र्ामा िए सार्ै रािी कारबािी र वकिारा गिुय पिेछ।
(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम मुद्दा दार्र िइसकेका अधिर्ुि बािे क अन्र्

अधिर्ुि उपर र्प दाबी धलई अधिर्ोगपत्र पेश िएकोमा धिजको िकमा बर्ाि गराउिे,
र्ुिछे क आदे श गिे लगार्िका कारबािी गिुय पिेछ ।
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(४) उपधिर्म (१) बमोम्जम मुद्दा दार्र िई अधिर्ुि कार्म िएका व्र्म्ि उपर
र्प अधिर्ोग दाबी धलएको िए र्प दाबीका सभबन्िमा त्र्स्िो अधिर्ुिको बर्ाि
गराउिे, र्ुिछे क आदे श गिे लगार्िका कारबािी गिुय पिेछ ।
२२.

अधिर्ोगपत्र सं शोिि र सो सभबन्िी कारबािी: (१) ऐिको दफा ३६ बमोम्जम
अधिर्ोगपत्रमा पविले धलएको मागदाबी सं शोिि गिे धििेदि परी इजलासबाट अधिर्ोगपत्र
सं शोिि गिे आदे श िएमा सो सं शोििबाट असर पिे अधिर्ुिलाई सोको जािकारी ददिु
पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) को प्रर्ोजिका लाधग िाररि गुजारी बसेको िा फरार रिे को
अधिर्ुिका िकमा धिजउपर असर पिे गरी अधिर्ोग माग दाबी सं शोिि गररएको िए
ऐिको दफा ५७ बमोम्जम अिस्र्ा अिुसार पक्राउ पूजी िा समाह्वाि जारी गिुय पिेछ ।

(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम अधिर्ोगपत्र सं शोिि िुँदा बर्ाि गररसकेको कुिै

अधिर्ुिलाई असर पिे गरी अधिर्ोग माग दाबी सं शोिि गररएको िए अदालिले

आिश्र्किा अिुसार सं शोिि िएको माग दाबीका सभबन्िमा त्र्स्िा अधिर्ुिको पुिः
बर्ाि गराउिे, र्ुिछे क आदे श गिे लगार्िका कारबािी गिुय पिेछ।
२३.

सरोकारिाला व्र्म्िलाई सूचिा ददिेः िेपाल सरकार िादी िई अदालिमा दार्र िएको
कुिै मुद्दा फैसला िुँदा ऐिको दफा ४२ बमोम्जम त्र्स्िो मुद्दा ऐिको अिुसूची -१ िा
अिुसूची -२ धित्र िपिे िर कािूि बमोम्जम अन्र् कुिै मुद्दा चल्ि सक्िे दे म्िई
सरोकारिालाले सकार गरे मा धिजलाई िादी पि कार्म गरी सोिी मुद्दाको धमधसलबाट

कारबािी र वकिारा गिय आदे श िएमा त्र्स्िो फैसला अम्न्िम िएपधछ अिुसूची -९
बमोम्जमको ढाँचामा सरोकारिालालाई सूचिा ददिु पिेछ ।
पररच्छे द –४
मुद्दाको कारबािी सभबन्िी व्र्िस्र्ा
२४.

िकिाला िा संरिकले उजूरी गिय अिुमधि धलिुपिेः ऐिको दफा ५२ को उपदफा (६)
को िण्ड (ि) र (घ) िर्ा दफा ५३ को उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (घ) का
अिस्र्ाका व्र्म्िका िफयबाट िकिाला िा सं रिकले अदालिमा उजूर गिुय परे मा
िकिाला िा सं रिक रिे को दे म्ििे प्रमाण सं लग्ि गरी अिुमधिका लाधग सभबम्न्िि
अदालिमा धििेदि ददिु पिेछ ।

२५.

ऐिको अिुसूची -३ मा उम्ल्लम्िि मुद्दामा अबलभबि गररिे कार्यविधिः (१) ऐिको
अिुसूची-३ मा उम्ल्लम्िि कसूर सभबन्िी उजूरी िा प्रधििेदि अदालिमा दिाय िएपधछ
इजलास समि पेश गिुय पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम उजूरी िा प्रधििेदि पेश िएमा इजलासले त्र्स्िो
उजूरी िा प्रधििेदि मुद्दाको रुपमा दिाय िुिे िा ििुिे सभबन्िमा आदे श गिुय पिेछ।
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(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम आदे श गदाय उजूरी िा प्रधििेदि मुद्दाको रुपमा दिाय
िुिे आदे श िएमा त्र्स्िो कसूरको अधिर्ोग लागेको व्र्म्िलाई अधिर्ोगको प्रकृधि र
गभिीरिा समेिलाई विचार गरी बर्ाि गिय आफैँ उपम्स्र्ि िुि िा कािूि बमोम्जमको
प्रधिधिधि माफयि धलम्िि जिाफसविि उपम्स्र्ि िुि समाह्वाि जारी गिे आदे श ददिु
पिेछ।
िर अधिर्ुि िागी पक्राउ िुि िसक्िे सभिाििा छ िन्ने विश्वास गिुय पिे
मिाधसब कारण िएमा िा समाह्वािमा िोवकएको भर्ादमा अधिर्ुि अदालिमा उपम्स्र्ि
ििएमा त्र्स्िो अधिर्ुिका िकमा अदालिले पक्राउ पूजी जारी गिय सक्िेछ।
(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम बर्ाि गिय उपम्स्र्ि िुि िा धलम्िि जिाफ पेश
गियको लाधग समाह्वाि जारी गदाय धिज उपरको अधिर्ोगको प्रकृधि समेिलाई विचार गरी
बाटाका भर्ाद बािे क बढीमा पन्र ददिसभमको समर् ददिु पिेछ।
(५) उपधिर्म (३) बमोम्जम आफैँ उपम्स्र्ि िुि समाह्वाि जारी गररएको अधिर्ुि
अदालिमा उपम्स्र्ि िएपधछ ऐिको दफा १२२ बमोम्जम धिजको बर्ाि गराउिु पिेछ।
(६) उपधिर्म (५) बमोम्जम उपम्स्र्ि अधिर्ुिको बर्ाि कार्य सभपन्न िएपधछ
अदालिले त्र्स्िो अधिर्ुिलाई ऐिको पररच्छे द -७ बमोम्जम मुद्दाको पूपि
य को धिधमि
र्ुिामा राख्ने िा िरौट िा जमािि धलिे िा िाररिमा राख्ने आदे श गिुय पिेछ।
(७)

उपधिर्म

(४)

बमोम्जम

जारी

िएको

समाह्वािको

भर्ादधित्र

धलम्िि

जिाफसविि उपम्स्र्ि िएको प्रधििादीलाई िाररिमा रािी मुद्दाको पुपि
य गिुय पिेछ।
(८) उपधिर्म (६) िा (७) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि मुद्दामा र्प
प्रमाण बुझ्िु पिे अिस्र्ा िदे म्िएमा बर्ाि िा धलम्िि जिाफ परे पधछ मुद्दाको फैसला गिय
बािा पिे छै ि।
(९) ऐिको अिुसूची-३ मा उम्ल्लम्िि मुद्दा सभबन्िी अन्र् कार्यविधि अदालिले
धििायरण गरे बमोम्जम िुिेछ।
२६.

पक्राउ पूजी िा समाह्वाि जारी गिेः (१) अधिर्ोगपत्र िा वफरादपत्र दिाय िएपधछ
सभबम्न्िि अधिकारीले सोिी ददि अिुपम्स्र्ि अधिर्ुि िा प्रधििादीका िाउँमा पक्राउ पूजी
िा समाह्वाि जारी गिे आदे श गिुय पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको आदे श िएकोमा सभबम्न्िि फाँटले िीि ददिधित्र
भर्ाद जारी गरी िामेल गराउिको लाधग भर्ाद िामेली गिे फाँटमा पठाउिु पिेछ ।
(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम पक्राउ पूजी जारी गदाय त्र्स्िो पूजीमा िोवकएको
भर्ादधित्र अधिर्ुि िा प्रधििादी अदालिमा उपम्स्र्ि ििएमा धिजको िकमा ऐिको दफा
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६५ को उपदफा (१) बमोम्जमको व्र्िस्र्ा आकवषयि िई कार्ायन्िर्ि गररिे बेिोरा समेि
उल्लेि गिुय पिेछ ।
२७.

सभबम्न्िि अधिकारी िा धिकार्लाई सूचिा ददिु पिे: पक्राउ पूजी जारी िई पक्राउ िुि
िसकेको िा फरार रिी अदालिमा उपम्स्र्ि ििएको व्र्म्िको िकमा पक्राउ पूजीको

अिधि समाप्त िएको िोधलपल्टदे म्ि लागू िुिे गरी ऐिको दफा ६५ को उपदफा (१) मा
उल्लेि िए बमोम्जम धिजको िकमा आकवषयि िुिे व्र्िस्र्ा कार्ायन्िर्ि गिय अदालिले
सभबम्न्िि अधिकारी िा धिकार्लाई सूचिा ददिु पिेछ।
२८.

छापा िा विद्युिीर् सञ्चार माध्र्ममा भर्ाद िा सूचिा प्रकाशि गदाय लाग्िे िचयः (१) ऐि
अन्िगयिका कसूर सभबन्िी मुद्दामा अधिर्ुि िा प्रधिबादीको िाममा अदालिबाट जारी
िएको पक्राउ पूजी िा समाह्वाि िा सूचिा छापा िा विद्युिीर् सञ्चार माध्र्ममा प्रकाशि
गरी िामेल गदाय लाग्िे िचय िादी पिले व्र्िोिुय पिेछ।

(२) उपधिर्म (१) मा ले म्िए दे म्ि बािे कका अन्र् सूचिा कुिै पिको अिुरोिमा

कािूि बमोम्जम छापा िा विद्युिीर् सञ्चार माध्र्ममा प्रकाशि गिुय परे मा सो िापि लाग्िे
िचय अिुरोि गिे पिले व्र्िोिुय पिेछ।
२९.

पक्राउ पूजी, समाह्वाि िा सूचिा िामेलीः (१) अदालिबाट जारी िएको पक्राउ पूजी िा

समाह्वाि िा भर्ाद िा सू चिा िामेल गदाय अिुसूची -१० बमोम्जमको ढाँचामा िामेल गिुय
पिेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको पक्राउ पूजी िा समाह्वाि िा भर्ाद िा सूचिाको
िामेलीको ढाँचालाई अदालिबाट जारी िुिे सभबम्न्िि पक्राउ पूजी िा समाह्वाि िा भर्ाद
िा सूचिाको पीठमा छपाउिु पिेछ ।

३०.

भर्ाद िामेली सभबन्िी कार्यको अधिलेि र भर्ाद िामेली प्रधििेदिः (१) अदालिबाट जारी

गररएको पक्राउ पूजी िा समाह्वाि िा भर्ाद िा सूचिाको अधिले ि अिुसूची -११
बमोम्जमको ढाँचामा राख्नु पिेछ।
(२) िामेलदारले भर्ाद िामेली सभबन्िी कार्य सभपन्न गरे पधछ अदालिमा िाम्जर

िएको िोधलपल्टसभममा अिुसूची -१२ बमोम्जमको ढाँचामा अदालिमा मुद्दागि रुपमा
प्रधििेदि पेश गिुय पिेछ।
३१.

िरौट िा जमािि ददएमा िाररिमा राख्नेः ऐि बमोम्जम िरौट िा जमािि माग िएको
व्र्म्िले िरौट िा जमािि ददि िसकी पुपि
य को लाधग र्ुिामा बसेको िा कैद िा
जररबािा िापि ऐिको दफा १३७ बमोम्जम िरौट िा जमािि ददई पुिरािेदि गिय
पाउिेमा सो बमोम्जम िरौट िा जमािि ददि िसकी र्ुिामा बसी पुिरािेदि ददएको
व्र्म्िले पधछ िरौट िा जमािि ददए र्ुिाबाट ित्काल छाडी िाररिमा रािी मुद्दाको
कारबािी गिुय पिेछ ।
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३२.

एकै ददिको िाररि िोक्िु पिेः (१) पििरू िाररिमा बसेकोमा अदालिले दुिै पिलाई
एकै ददिको िाररि िोक्िु पिेछ ।
(२) अदालिले ऐिको अिुसूची -४ अन्िगयिको मुद्दामा वफरादपत्र दिाय िएपधछ
िादीलाई प्रधिउिरपत्र दाम्िला िुिे भर्ादको अड्कल गरी प्रधिउिरपत्र पिे िा पिय सक्िे
अिधि कटाई िाररि िोक्िु पिेछ।

३३.

िाररिको पटक कार्म र ददि गणिा गिेः (१) मुद्दाका पिले िाररि गुजारे कोमा पटक
कार्म गदाय भर्ाद र्माएको पटक समािेश िगरी िाररि गुजारे को पटक मात्र गणिा गिुय
पिेछ।
(२) मुद्दाका पिले भर्ाद िा िाररि गुजारे कोमा र्माउिको लाधग ददि गणिा
गदाय भर्ाद िा िाररि गुज्रक
े ो ददिको िोधलपल्टदे म्ि ददि गणिा गिुय पिेछ ।

(३) अदालिबाट कुिै मुद्दामा पुिः इन्साफ गिय माििि अदालिमा मुद्दा

पठाएकोमा िा मुलिबी रिेको मुद्दा जगाई कारबािी गदाय अम्घ र्ामे र्माएको भर्ाद िा
िाररिको पटक कार्म गररिे छै ि ।
३४.

साियजधिक धबदा परे मा िोधलपल्ट उपम्स्र्ि िुिःे

भर्ाद िा िदभर्ाद पुग्िे अम्न्िम ददि िा

अदालिमा उपम्स्र्ि िुि िा कागज प्रमाण पेश गिय िोवकएको िाररिका ददि साियजधिक
धबदा परे मा त्र्स्िो धबदापधछ लगिै अदालि िुलेको पविलो ददि अदालिमा उपम्स्र्ि
िएमा भर्ाद, िदभर्ाद िा िाररि गुज्रक
े ो माधििे छै ि ।
३५.

िाररि गुज्रक
े ो प्रमाम्णि गिेः िोवकएको िाररिका ददिमा कुिै पि अदालिमा उपम्स्र्ि
ििएमा सभबम्न्िि फाँटिाला कमयचारीले िाररि िरपाईमा िाररि गुजारे को बेिोरा जिाई
दस्ििि गरी आफूिन्दा माधर्ल्लो ििको अधिकृिबाट प्रमाम्णि गराउिु पिेछ।

३६.

मुद्दाको कार्यिाधलका धिमायण गिेः (१) अदालिमा कुिै मुद्दा दार्र िएपधछ सो मुद्दामा

ु ाि गरी प्रत्र्ेक मुद्दाको अिुसूची -१३
दे िार्का कारबािीको लाधग लाग्िे अिधिको पूिायिम
बमोम्जमको ढाँचामा सभबम्न्िि अधिकारीले कार्यिाधलका धिमायण गरी पिको दस्ििि
गराई धमधसल सामेल गरी सोको प्रधिधलवप पिलाई ददिु पिेछ:(क)

अधिर्ुि िा प्रधििादीका िाममा पक्राउ पूजी, समाह्वाि, भर्ाद िा
सूचिा जारी गिे ,

(ि)
(ग)
(घ)

पक्राउ पूजी, समाह्वाि, भर्ाद िा सूचिा िामेल गिे,
प्रधििादी च ुिा िुिे,

ु ाई गिे,
प्रारम्भिक सुिि

(ङ)

ु ाई छलफल गिे,
िादी प्रधििादीबीच पूि य सुिि

(च)

सािी प्रमाण बुझ्िे,

(छ)

अन्र् कारबािी गिे ,

(ज)

फैसला गिे ।
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(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको कार्यिाधलका बमोम्जम कुिै कारबािी धििायररि
धमधिमा सभपन्न िुि िसकेमा सोको कारण िोली सभबम्न्िि अधिकारीले कार्यिाधलका
सं शोिि गरी प्रमाम्णि गरी धमधसल सामेल रािी सोको जािकारी पिलाई ददिु पछय ।

(३) अदालिले मुद्दाको कार्यिाधलका धिमायण गदाय मुद्दाका पििरुको कुिै

प्रधिवक्रर्ा िए सो समेिलाई विचार गिुय पिेछ ।
३७.

काबू बाविरको पररम्स्र्धि उत्पन्न िएको प्रमाण पेश गिे: मुद्दाको पिले ऐिको दफा ५९

को उपदफा (५) को प्रधिबन्िात्मक िाक्र्ांश बमोम्जमको काबू बाविरको कुिै पररम्स्र्धि

उत्पन्न िएको ििी भर्ाद िा िाररि र्ाभि धििेदि ददँदा सो पररम्स्र्धि उत्पन्न िएको
बेिोरा पुवष्ट गिय आिश्र्क पिे प्रमाण पेश गिुय पिेछ।
३८.

िाररस धिर्ुि गिे अिुमधिको धििेदिः ऐिको दफा ९५ बमोम्जमको अिस्र्ाका
प्रधििादीले िाररस धिर्ुि गिय अिुमधिका लाधग धििेदि ददएमा त्र्स्िो धििेदि इजलास
समि पेश गरी िएको आदे श बमोम्जम गिुय पिेछ।

३९.

मुलिबी राख्िे िा जगाउिे सभबन्िी व्र्िस्र्ा: (१) मुद्दा मुलिबी राख्ने िा जगाउिे
सभबन्िी कारबािी इजलासको आदे श बमोम्जम िुिेछ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम मुलििी राख्ने आदे श िएकोमा अदालिमा िाररिमा

रिेको पिलाई सोिी ददि मुलिबी राख्ने आदे श सुिाई सोको धिस्सा धमधसल सामेल राख्नु
पिेछ।

(३) अदालिको अिुमधि धलई मुद्दाको पि िाररिमा िरिे को अिस्र्ामा त्र्स्िो

मुद्दा मुलिबी राख्ने आदे श िएमा आदे श िएको धमधिले िीि ददिधित्र त्र्स्िो पिलाई
सोको धलम्िि सूचिा पठाउिु पिेछ ।
(४) ऐिको पररच्छे द -१० बमोम्जम मुलििी रिे को मुद्दा दे िार्को अिस्र्ामा
मुलिबीबाट जगाई कारबािी र वकिारा गिुय पिेछः(क)

धिन्न धिन्न अदालिमा दार्र िएको धिन्नधिन्न मुद्दामध्र्े एउटाको
धिणयर् ििई अकोको धिणयर् िुि िसक्िे िई ऐिको दफा ९७ को
उपदफा (१) बमोम्जम मुलिबी रिे कोमा अको अदालिमा परे को
मुद्दाको धिणयर् िएको ििी मुद्दाको कुिै पिले धििेदि गरे मा िा

अको अदालिले जािकारी ददएमा िा अको अदालिले मुद्दाका
पििरुलाई िाररि िोकी पठाएको अिस्र्ामा सो अिुसार मुलििी
जगाउिु पिे दे म्िएमा,
(ि)

पक्राउ पूजी जारी िएको अधिर्ुि भर्ादधित्र अदालिमा उपम्स्र्ि
ििएको कारणले

ऐिको दफा ९८ बमोम्जम मुद्दा मुलिबी

रिेकोमा िीि िषयको अिधिधित्र अधिर्ुि अदालिमा उपम्स्र्ि
ु ाि िएपधछ,
ििएमा िा िगराइएमा सो अिधि िि
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(ग)

ऐिको दफा ९८ बमोम्जम मुद्दा मुलिबी रिे कोमा मुद्दा मुलििी
रिेको अदालि िा अन्र् कुिै अदालिमा दार्र िएको अको कुिै
मुद्दामा

त्र्स्िो

पक्राउ

पूजी

जारी

िएको

व्र्म्ि

िादी

िा

प्रधििादीको िै धसर्िमा उपम्स्र्ि िएको िन्ने प्रधििेदि िा जािकारी
प्राप्त िएमा ।
(५) ऐिको दफा १२८ को उपदफा (२) बमोम्जम मुद्दा मुलिबी रिेकोमा त्र्स्िो
अधिर्ुि स्िस्र् िएको िन्ने म्चवकत्सकको प्रधििेदि प्राप्त िएमा त्र्स्िो व्र्म्िको मुद्दा
मुलिबीबाट जगाई धिजलाई अदालिमा उपम्स्र्ि िुिे आउिे साि ददिे सूचिा पठाई
कारबािी र वकिारा गिुय पिेछ।

(६) मुलििी रिे को मुद्दा मुलिबीबाट जगाउिे अिस्र्ा िएमा ित्कालै इजलास
समि पेश गिुय पिेछ।
(७) ऐिको दफा ९७ बमोम्जम मुलिबी रिे को मुद्दा मुलिबीबाट जगाउिे आदे श
िएमा मुलिबी रिेका बिि िाररिमा रिे का पििरुलाई िाम्जर िुि साि ददिे सूचिा
ददिु पिेछ ।

(८) र्स धिर्म बमोम्जम ददएको सूचिाको भर्ादमा कुिै पि अदालिमा उपम्स्र्ि

ििएको कारणले मात्र मुद्दाको कारबािी र वकिारा गिय बािा पिे छै ि ।

(९) अको अदालिलाई मुलिबी रािेको जािकारी ददँदा िा पिलाई मुलिबीबाट

जागेको सूचिा पठाउँदा आदे श िएको धमधिले िीि ददिधित्र पठाउिु पिेछ ।

(१०) अदालिमा मुलििी रिे का मुद्दाको अधिले ि अिुसूची -१४ बमोम्जमको

ढाँचामा रािी त्र्स्िो वििरण अद्यािधिक गिुय पिेछ ।
४०.

फरार अधिर्ुिको अधिलेि राख्नेः (१) अदालिबाट जारी िएको पक्राउ पूजीको भर्ादमा

िाम्जर ििएको अधिर्ुिको िकमा अिुसूची -१५ बमोम्जमको ढाँचामा अधिले ि राख्नु
पिेछ ।
(२) पक्राउ पूजी जारी गररएको अधिर्ुि अदालिमा उपम्स्र्ि िएमा उपधिर्म

४१.

(१) बमोम्जम राम्िएको अधिले ि अद्यािधिक गिुय पिेछ।
िक्कल धमधसल िडा गिे: िेपाल सरकार िादी िुिे फौजदारी मुद्दामा प्रधिबादी फरार रिे को
कारणबाट र्ुिछे कसभबन्िी कार्य पूरा िुि बाँकी रिे को िा कािूि बमोम्जम मुलिबी रिेको
अिस्र्ाको मुद्दाको धमधसल कुिै कारणले माधर्ल्लो अदालिमा पठाउिु पिे िएमा अदालिले मुख्र्
मुख्र् कागजको िक्कल धमधसल िडा गरे र मात्र सक्कल धमधसल माधर्ल्लो अदालिमा पठाउिु
पिेछ ।
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पररच्छे द –५

ऐिको अिुसूची –४ अन्िगयिका मुद्दाको धलिि दिाय सभबन्िी व्र्िस्र्ा
४२.

अदालिमा पेश गिे धलििमा पुर्र्ाउिु पिे सामान्र् रीिः (१) अदालिमा पेश िुिे
धििेदिपत्र, वफरादपत्र, प्रधिउिरपत्र, धलम्िि जिाफ, धलम्िि प्रधििाद, पुिरािेदिपत्र
लगार्िका धलिि ए फोर (चौडाई ८.३ ईन्च र लभबाई ११.७ ईन्च) साइजको सादा
िेपाली कागजमा प्रत्र्ेक पृठतममा म्शर र पुछारमा एक इन्च, बार्ाँिफय डे ढ इन्च र
दार्ाँिफय आिा इन्च िर्ा पविलो पृठतमको िकमा म्शरिफय िीि इन्च ठाउँ छोडे को िुि ु
पिेछ ।
(२) अदालिमा पेश िुिे धलिि कागजको एकापवट्ट मात्र र्ुधिकोड िेपाली

फन्टको बाह्र साइजमा कभप्र्ुटर टाइप िा मुद्रण गररएको िर्ा लाईि बीचको फरक एक
दशमलब एक पाँच रिेको िुि ु पिेछ ।

(३) धलिि दिाय गिय ल्र्ाउिे व्र्म्िको र अको पिको र्ािा िएसभम दे िार्
बमोम्जमको वििरण

धलििमा उल्लेि गरे को िुि ु पिेछ:-

(क)

िाम, र्र र उमेर,

(ि)

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

(ग)

उपलब्ि िएसभम फ्र्ाक्स, इमेल, टे धलफोि िभबर, मोबाइल िभबर
र अन्र् पररचर्ात्मक वििरण,

(घ)

कुिै

कार्ायलर्

िा

सं स्र्ामा

कार्यरि

रिे कोमा

धिजको

पद,

कार्ायलर्, सं स्र्ाको िाम, ठे गािा र उपलब्ि िएसभम फ्र्ाक्स,
इमेल र टे धलफोि िभबर,
(ङ)

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

साधबकको

र

िालको

मिािगरपाधलका/

उपमिािगरपाधलका/ िगरपाधलका/ गाउँपाधलका, िडा िभबर, टोल,
मागय र िएसभम घरको ब्लक िं.),
(च)

सङ्गदठि सं स्र्ा िए सो सं स्र्ाको िाम,

ठे गािा, सभपकय टे धलफोि

िभबर, ईमेल ठे गािा, रम्जिडय कार्ायलर्, प्रिाि कार्ायलर् िा
कारोबार रिे को मुख्र् कार्ायलर्,
(छ)

सरकारी कार्ायलर्, अदालि, सं िैिाधिक धिकार् िए सोको िाम,
ठे गािा, सभपकय टे धलफोि िभबर, ईमेल ठे गािा आदद ।
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(४) धलििको पेटबोलीमा उल्लेि िएको प्रत्र्ेक व्र्म्िलाई सम्जलै सँग पविचाि
गिय सवकिे गरी धिजको पूरा िाम, र्र, ठे गािा र अन्र् आिश्र्क पररचर्ात्मक वििरण
स्पष्ट रूपमा उल्ले ि गरे को िुि ु पिेछ ।

(५) धलििमा उम्ल्लम्िि स्र्ािको पविचाि िुिे गरी पूरा ठे गािा स्पष्टरूपमा

उल्लेि गरे को िुि ु पिेछ ।

(६) धलिि दिाय गिय ल्र्ाउिे व्र्म्िले प्रत्र्ेक पृठतमको म्शर पुछारमा ल्र्ाप्चे
सिीछाप र ले ख्न जान्नेले छोटकरी दस्ििि र आम्िरी पृठतममा बुम्झिे गरी पूरा दस्ििि
समेि गरे को िुि ु पिेछ ।

(७) कािूि व्र्िसार्ीले धलििको मस्र्ौदा गरे को िए सो धलििको पविलो
पृठतमको बार्ाँ वकिारामा सो धलिि धिजले मस्र्ौदा गरे को बेिोरा र धिजको िाम, र्र िर्ा
प्रमाणपत्र िभबर स्पष्ट रूपमा उल्लेि गरी दस्ििि गरे को िुि ु पिेछ ।

(८) कािूि व्र्िसार्ी िा धलिि दिाय गिय आउिे व्र्म्ि बािे क अरूले धलििको
मस्र्ौदा गरे को िए सो धलििको पविलो पृठतमको बार्ाँ वकिारामा सो मस्र्ौदा गिे

व्र्म्िले “र्ो धलिि मैले मस्र्ौदा गरे को िुँ, धलिि िर्ार गियका लाधग म कािूि
बमोम्जम अर्ोग्र् छै ि” िन्ने बेिोरा र आफ्िो िाम, र्र र ठे गािा स्पष्ट रूपमा उल्लेि
गरी दस्ििि गरे को िुि ु पिेछ ।

(९) धलििको आम्िरी प्रकरणमा “र्समा ले म्िएको बेिोरा साँचो छ, झुट्टा ठिरे

कािूिबमोम्जम सिुँला बुझाउँला, अदालिबाट जारी िुिे भर्ाद िा सूचिा िामेली
लगार्िका अन्र् काम कारबािीमा अदालिलाई सिर्ोग गिेछु”िन्ने बेिोरा उल्लेि गरी

त्र्सको मुधि दार्ाँ वकिारामा धलिि दिाय गिय ल्र्ाउिे व्र्म्िले दस्ििि गरे को िुि ु
पिेछ ।
(१०) धलििका विषर्िरू धसलधसलेिार रूपमा प्रकरण छु ट्याई उम्चि र

सं र्मपूण य िाषामा ले म्िएको िुि ु पिेछ ।

(११) धलिि दिाय गिय ल्र्ाउिे िा अदालिमा कागज गिय आउिे व्र्म्िले

आफ्िो िागररकिा िा िाम, र्र, ििि र्वकि िुलेको अन्र् कुिै पररचर् िुल्िे प्रमाण पेश
गिुय पिेछ ।

(१२) उपधिर्म (११) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि कुिै पररचर् िुल्िे

प्रमाण पविले सोिी मुद्दामा पेश िई धमधसल सं लग्ि रिे को िए पुिः पेश गिुय पिे छै ि ।

(१३) अदालि िा अन्र् न्र्ावर्क धिकार्बाट कैद िा जररबािाको सजार् पाएको

व्र्म्िले पुिरािेदि िा अन्र् कुिै धलिि दिाय गिय आउँदा त्र्स्िो कैद सजार् िोगेको,
िोधगरिे को, जररबािाको रकम धिरे को िा सोबापि कािूि बमोम्जम िरौट िा जमािि ददि
पाउिेमा सो ददएको धिस्सा पेश गिुय पिेछ ।
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(१४) धलििसार् पेश गिे कागज िेपाली िाषा बािे क अन्र् िाषामा िर्ार
िएको िए अदालिले आिश्र्क दे िेमा सोको प्रचधलि कािूि बमोम्जम िेपाली िाषामा
अिुिाद गरी सो अिुिादको प्रमाम्णि प्रधि समेि धलििसार् पेश गिय लगाउि सक्िेछ।

(१५) उपधिर्म (३) बमोम्जमको वििरणमा कुिै पररिियि िएमा पररिियि िएको

धमधिले

बाटोको

भर्ाद

बािेक

पन्र

ददिधित्र

सभबम्न्िि

पिले

सोको

जािकारी

अदालिलाई ददिु पिेछ।
४३.

स्पष्ट वििरण उल्लेि गिुय पिे: (१) अदालिमा पेश गिे मुद्दासँग सभबम्न्िि धििेदिमा

मुद्दा परे को साल, मुद्दाको क्रम सङ्खख्र्ा र िाम, माग गरे को कुरा र त्र्सको कारण, आिार
िर्ा सभबद्ध कािूि समेि उल्ले ि गिुय पिेछ ।

(२) अन्र् कार्ायलर् िा अदालिमा िएको धमधसल िा कागज म्झकाई पाउँ ििी

पेश गिे धििेदिमा धमधसल कागज रिे को कार्ायलर्को िाम, ठे गािा, कागज रिे को मुद्दाको
िाम िा विषर् र क्रम सङ्खख्र्ा, अन्र् वििरण, कागज िएको धमधि, कुि ि्र्को पुष्ट्याई

िा िण्डिको लाधग सो धमधसल कागज आिश्र्क परे को िो सो बेिोरा समेि उल्लेि गिुय
पिेछ ।
(३) पविले धििेदि परी आदे श िइसकेको विषर्मा पुिः सोिी बेिोरा िा समाि

उद्देश्र्ले धििेदि ददँदा पविलेको धििेदिमा िएको आदे श र पुिः धििेदि ददिु पिे कारण
िर्ा आिार समेि स्पष्ट रूपमा उल्ले ि गिुय पिेछ ।
४४.

धलिि जाँच गिेः कुिै व्र्म्िले अदालि समि दिायका लाधग कुिै धलिि पेश गरे मा
सभबम्न्िि अधिकारीले दे िार्बमोम्जम िए ििएको जाँच गिुय पिेछ:(क)

कािूि बमोम्जमको ढाँचा धमले िधमले को,

(ि)

िदभर्ाद िा भर्ादधित्र िए ििएको,

(ग)

अदालिको अधिकार िेत्रधित्र पिे िपिे,

(घ)

िकदै र्ा िए ििएको,

(ङ)

कािूिी आिार िए ििएको,

(च)

धलििको ले िाई, प्रस्िुधि िा उल्लेििमा कुिै अशुवद्ध, अपूणि
य ा िा
अस्पष्टिा िए ििएको,

४५.

(छ)

अङ्क र अिरमा फरक परे िपरे को,

(ज)

म्शष्ट िाषामा ले म्िए िले म्िएको ।

धलिि दिाय गिेः (१) धलिि जाँच गदाय रीि पुगेको दे म्िएमा सभबम्न्िि अधिकारीले
त्र्स्िो धलिि दिाय गिुय पिेछ।
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(२) र्स धिर्म बमोम्जम धलिि दिाय गरे पधछ दिाय गिय ल्र्ाउिेको सिीछाप
गराई त्र्सको दिाय िभबर र धमधि जिाई दिाय गिय ल्र्ाउिे व्र्म्िलाई सोको िरपाई ददिु
पिेछ ।

(३) र्स धिर्ममा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि अदालिले विद्युिीर्

माध्र्मबाट कुिै धलिि दिाय गिे व्र्िस्र्ा गरे को अिस्र्ामा सोिी बमोम्जम धलिि दिाय
गिय सवकिेछ ।

(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम कुिै धलिि दिाय गराएकोमा सभबम्न्िि अधिकारीले

४६.

आिश्र्क दे िेमा अिधि िोकी सक्कल धलिि पेश गिय आदे श ददि सक्िेछ ।
धलििको

विद्युिीर्

प्रधि

पेश

गिेः

उजुरी,

वफरादपत्र,

अधिर्ोगपत्र,

प्रधिउिरपत्र,

पुिरािेदिपत्र, धलम्िि प्रधििाद जस्िा धलिि अदालिमा पेश गदाय सोको विद्युिीर् प्रधि
समेि पेश गिुय पिेछ।
४७.

धलिि वफिाय िा दरपीठको अधिलेि राख्नेः ऐिको दफा १८२ को उपदफा (२) बमोम्जम
रीि पुर्र्ाउि वफिाय ददएको िा दरपीठ गरे को धलििको अधिले ि अिुसूची -१६
बमोम्जमको ढाँचामा रािी वििरण अध्र्ािधिक गिुय पिेछ ।

४८.

धलििको सामान्र् त्रुवट सच्र्ाउिेः (१) अदालिमा धलिि पेश गिे व्र्म्िले एक पटक
दिाय िईसकेको धलििमा ले ि, टाइप िा मुद्रणको सामान्र् त्रुवट सच्र्ाउि चािे मा सो
बेिोरा उल्लेि गरी अदालिमा धििेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि पेश िुि आएमा आिश्र्क जाँचबुझ गदाय
धििेदकको मागबमोम्जम त्रुवट सच्र्ाउि मिाधसब दे िेमा अदालिले त्र्स्िो धििेदिलाई िै
धलििको पूरकको रूपमा धमधसल सामेल गिे आदे श ददि सक्िेछ ।

(३) उपधिर्म (२) मा जुिसुकै कुरा लेम्िएको िए िापधि मूल धलििको जुि

बेिोरा सच्र्ाउिका लाधग माग गरे को िो, सोबाट मुद्दाको सभपूण य कारबािी िा इन्साफमा
िाम्त्िक असर पिय सक्िे दे िेमा अदालिले त्र्स्िो धििेदिलाई पूरक धलििको रूपमा
स्िीकार गिे छै ि ।

(४) अदालिले आिश्र्क दे िेमा र्स धिर्म बमोम्जम त्रुवट सच्र्ाएको जिाउ

अको पिलाई ददि सक्िेछ ।
४९.

वफरादपत्रमा िुलाउिु पिे कुरािरुः ऐिको दफा ४३ को उपदफा (१) को िण्ड (ग)
बमोम्जम अदालिमा दिाय गिय ल्र्ाएको उजुरीसरिको वफरादपत्रमा प्रचधलि कािूिमा
लेम्िएका कुरािरुका अधिररि दे िार्का कुरािरु िुलाउिु पिेछः(क)

वफरादपत्र ददिे िकदै र्ा,

(ि)

िदभर्ाद,

(ग)

अदालिको अधिकारिेत्र,

(घ)

र्सै विषर्मा अन्र्त्र वफराद ददए िददएको,
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(ङ)

सङ्गदठि सं स्र्ाको िफयबाट वफरादपत्र ल्र्ाउिे व्र्म्िको िकमा
वफरादपत्र दिाय गिे अम्ख्िर्ारी िएको,

(च)
(छ)

सं रिक, मार्िर िा िकिालाको िकमा सो पुवष्ट िुिे प्रमाण,

मुद्दा गियका लाधग कािूि बमोम्जम अिुमधि धलिुपिेमा अिुमधि
धलएको कुरा,

(ज)

वफराद दाबीसँग सभबद्ध कािूि र सोको आिार,

(झ)

वफरादपत्रमा उल्लेि गररएका प्रमाण सं लग्ि गरे को,

(ञ)

लाग्िे दस्िुर सं लग्ि गरे को,

(ट)

आिश्र्क सङ्खख्र्ामा वफरादपत्र र प्रमाणको प्रधिधलवप सं लग्ि
गरे को,

(ठ)

धलििमा िुलाउिु पिे अन्र् कुरािरु िुलाएको ।

(२) वफरादपत्र दददा अिुसूची -१७ बमोम्जमको ढाँचामा ददिु पिेछ ।
५०.

प्रधिउिरपत्र सभबन्िी व्र्िस्र्ा: (१) अदालिमा दिाय गिय ल्र्ाएको प्रधिउिरपत्रमा प्रचधलि
कािूिमा लेम्िएका कुरािरुका अधिररि दे िार् बमोम्जमका कुरािरु िुलाउिु पिेछः(क)

प्रधिउिरपत्र भर्ादधित्रको िएको,

(ि)

प्रधिउिर दस्िुर सं लग्ि गरे को,

(ग)

प्रधिउिरपत्रमा उल्ले ि गररएका प्रमाण सं लग्ि गरे को,

(घ)

धलििमा िुलाउिु पिे अन्र् कुरािरु िुलाएको ।

(२) प्रधिउिरपत्र ददँदा अिुसूची -१८ बमोम्जमको ढाँचामा ददिु पिेछ ।
(३) अदालिमा दिाय गिय ल्र्ाएको प्रधिउिरपत्र जाँच गदाय भर्ादधित्र र
रीिपूिक
य को िए ििएको जाँची रीि पुगेको दे म्िए दिाय गरी धमधसल सं लग्ि गिुय पिेछ ।
५१.

मुद्दा वफिाय धलि सक्िेः (१) ऐिको अिुसूची -४ अन्िगयिको मुद्दामा पिले वफरादपत्र,
पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्रमा आफूले धलएको दाबी त्र्ागी सो दाबी वफिाय धलिको लाधग
िा आफ्िो दाबी साविि गिय िसक्िे िा दाबीको प्रर्ोजि समाप्त िएको कारण दे िाई सो
वफरादपत्र, पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्र वफिाय धलिको लाधग मुद्दाको फैसला िुि ु अम्घ
जुिसुकै बिि अदालिमा धििेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि प्राप्त िएमा इजलासले धििेदि माग

बमोम्जम वफरादपत्र, पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्र वफिाय धलि अिुमधि ददिे आदे श गिय
सक्िेछ ।

(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम वफरादपत्र, पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्र वफिाय ददिे

आदे श िएमा अदालिले सो मुद्दाको लगि कट्टा गिुय पिेछ ।
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(४) र्स धिर्म बमोम्जम कसै ले वफरादपत्र, पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्र वफिाय

धलएकोमा सोिी व्र्म्िले त्र्स्िो वफरादपत्र, पुिरािेदिपत्र िा धििेदिपत्रमा विपि
बिाइएका व्र्म्ि उपर सोिी विषर्मा उजूर गिय सक्िे छै ि ।
पररच्छे द –६
प्रमाण परीिण सभबन्िी व्र्िस्र्ा

५२.

प्रमाण म्झकाउि सक्िेः

मुद्दाको कुिै पिले सक्कल धलिि प्रमाण अन्र् धिकार् िा

व्र्म्िसँग रिेको कारणले गदाय पेश गिय िसक्िे कारण दे िाई अदालिबाटै म्झकाई पाउँ
ििी अिुरोि गरे मा अदालिले आिश्र्क दे िेमा त्र्स्िो प्रमाण म्झकाउिे आदे श गिय
सक्िेछ ।
५३.

सािी उपम्स्र्ि गराउिु पिे: (१) मुद्दाको पिले आफ्िा सािीलाई बकपत्रको लाधग
िोवकएको ददि अदालि समि धििेदि सार् उपम्स्र्ि गराउिु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम उपम्स्र्ि गराइएका सािीको पविचाि िुल्िे
कागजाि समेि पेश गिुय पिेछ ।

(३) उपधिर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि र्ुिामा रिे को मुद्दाको

पिले अदालिले िोकेको ददि आफ्िो सािीलाई उपम्स्र्ि गराउि िसक्िे कारण दे िाई
अदालिबाट समाह्वाि जारी गरी बुझी पाउँ ििी बर्ाि गदाय माग गरे मा र सो बेिोरा

मिाधसब दे म्िएमा अदालिले त्र्स्िो सािीका िाउँमा बकपत्र िुिे धमधि िोकी समाह्वाि
जारी गरी म्झकाई बुझ्ि सक्िेछ।

(४) ऐिको दफा १०१ को उपदफा (४) को प्रधिबन्िात्मक िाक्र्ांश बमोम्जम
काबू बाविरको पररम्स्र्धि परी सािी उपम्स्र्ि गराउि िसकेकोले सािी बुझ्िे अको
िाररि िोकी पाउि धििेदि ददँदा सोको पुष्टी िुिे प्रमाण समेि पेश गिुय पिेछ।
५४.

सािीको बकपत्र गराउिे: (१) सािीको बकपत्र गराउिे प्रर्ोजिका लाधग बकपत्र िुिे
ददि उपम्स्र्ि िएका सािीिरु िर्ा सभबम्न्िि मुद्दाको धमधसल समेि इजलास समि पेश
गिुय पिेछ।
(२) अदालिले सािी बुझ्ि िोवकएको िाररिको ददि उपम्स्र्ि िएका सबै
सािीको बकपत्र गराउिु पिेछ।
(३) िोवकएको ददि सबै सािीको बकपत्र गराउि समर् अिािको कारणले
िभ्र्ाइएमा बाँकी सािीको िोधलपल्ट बकपत्र गराउिु पिेछ।
(४) उपधिर्म (३) बमोम्जमको अिस्र्ा िई िोधलपल्ट समेि सबै सािीको
बकपत्र गराउि सवकिे िसवकिे अन्जाम गरी िसवकिे जधि बाँकी सािीलाई क्रमशः
अको ददि उपम्स्र्ि िुिे गरी िाररि िोकी बकपत्र गराउिु पिेछ ।

21

www.lawcommission.gov.np
(५) बकपत्रको लाधग िोवकएको िाररिको ददिको अपरान्ि एक बजेसभम मुद्दाको

कुिै पि उपम्स्र्ि ििएको अिस्र्ामा उपम्स्र्ि िएसभमका पिको सािीको बकपत्र
गराउिु पिेछ ।

(६) सािीको बकपत्र गराउँदा सािीलाई अिुम्चि, असभबद्ध िा बेइज्जि गिे िा

म्झझ्र्ाउिे वकधसमका प्रश्न सोध्ि अदालिले मिािी गिुय पिेछ ।
(७) िेपाल सरकार िादी िएको कुिै मुद्दामा प्रधििादीको उपम्स्र्धिले िा अन्र्

कुिै मिाधसब कारणले कुिै सािीलाई बकपत्र गिय अिुम्चि दबाब परे को िा पिे प्रिल
सभिाििा छ िन्ने कुरा अदालिलाई लागेमा त्र्स्िो प्रधििादीको उपम्स्र्धिलाई अप्रत्र्ि
िुल्र्ाउिे िा धिज प्रधििादीको कािूि व्र्िसार्ी िर्ा धिजले रोजेको माधिसको रोिबरमा
बकपत्र गराउिे गरी अदालिले आिश्र्क व्र्िस्र्ा धमलाउि सक्िेछ ।
५५.

अधिर्ुिले पोल गरे को जािकारी ददिु पिे: (१) ऐिको दफा १२२ बमोम्जम अदालिमा
कुिै अधिर्ुिको बर्ाि गराउँदा धिजको बर्ाि िुि ु अगािै कुिै सिअधिर्ुिले धिजलाई
पोल गरे को िए त्र्सरी पोल गरे को बर्ाि बेिोरा धिजलाई बर्ाि गिुय अगािै पवढबाची
सुिाउिु पिेछ।
(२) कुिै अधिर्ुिले अको सिअधिर्ुिलाई पोल गरी बर्ाि गदाय त्र्स्िो
सिअधिर्ुि अदालिमा उपम्स्र्ि रिे को िए र्र्ासभिि सोिी ददि धिजलाई सो बर्ाि
पवढबाची सुिाउिु पिेछ।
(३) पधछ बर्ाि गिे अधिर्ुिले अम्घ बर्ाि गिे कुिै सिअधिर्ुिलाई पोल
गरे मा र त्र्सरी पोलमा पिे सिअधिर्ुि िाररिमा िा र्ुिामा रिे को िएमा अदालिले
सोको जािकारी त्र्स्िो सिअधिर्ुिलाई ददिु पिेछ।
(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम जािकारी ददँदा पोलमा पिे सिअधिर्ुि मुद्दामा
िाररिमा रिे को िए िाररिको ददिमा सो बर्ािको बेिोरा पवढबाँची सुिाउिु पिेछ र
र्ुिामा रिेको िए त्र्स्िो बर्ािको प्रधिधलवप समेि सामेल गरी कारागार कार्ायलर् माफयि
धिजलाई जािकारी ददिु पिेछ।
(५) उपधिर्म (३) बमोम्जम जािकारी ददँदा इजलासको आदे श बमोम्जम ददिु
पिेछ ।

५६.

सिअधिर्ुिको म्जरि गिय सक्िेः (१) ऐिको दफा १०३ बमोम्जम आफुलाई पोल गिे
सिअधिर्ुिको म्जरि गिय चाििे अधिर्ुिले अदालि समि म्जरिको लाधग धििेदि ददि
सक्िेछ।
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(२)

उपधिर्म

(१)

मा

जुिसुकै

कुरा

ले म्िएको

िए

िापधि

पोल

गिे

सिअधिर्ुिको म्जरि गिय पाउँ ििी अधिर्ुिले बर्ाि गदाय म्जवकर धलएमा धिजले छु ट्टै
धििेदि ददिुपिे छै ि।

(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि परे मा िा उपधिर्म (२) बमोम्जम अधिर्ुिले
बर्ािमा म्जरिको म्जवकर धलएको िएमा अदालिले त्र्स्िो पोल गिे सिअधिर्ुिको
बर्ाि बेिोरा समेिलाई विचार गरी म्जरि गिे मौका ददिे िददिे सभबन्िमा आदे श
गिेछ ।
िर मुद्दा फैसला िइसकेपधछ पोलमा पिे अधिर्ुि अदालिमा उपम्स्र्ि िएको

अिस्र्ामा धिजले पोल गिे सिअधिर्ुिलाई म्जरि गिय पाउिे छै ि ।

(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम आदे श िुँदा म्जरि गिे मौका ददिे आदे श िएमा

अदालिले त्र्स्िो सिअधिर्ुिको म्जरि गिे प्रर्ोजिका लाधग बकपत्र िुिे ददि िोकी
त्र्स्िो सिअधिर्ुि िाररिमा रिे को िए िाररिको ददिमा र र्ुिा िा कैदमा रिे को िए

कारागार माफयि बकपत्रको प्रर्ोजिका लाधग अदालिमा उपम्स्र्ि िुि जािकारी ददिु
पिेछ र त्र्स्िो सिअधिर्ुिले िाररि गुजारी बसे को िए धिजका िाममा समाह्वाि जारी
गिुय पिेछ ।
(५) पोलमा पिे अधिर्ुिले पोल गिे सिअधिर्ुिको म्जरि गदाय पोल गरे को
विषर्मा मात्र सीधमि रिी गिुय पिेछ ।

(६) पोल गिे सिअधिर्ुिलाई म्जरि गिे प्रर्ोजिार्य िोवकएको िाररिमा त्र्स्िो

पोल गिे सिअधिर्ुि अिुपम्स्र्ि रिे को कारणले मात्र मुद्दामा अन्र् सािी प्रमाण बुझ्ि
िा धमधसल सं लग्ि अन्र् प्रमाणका आिारमा मुद्दाको कारबािी र वकिारा गिय बािा पिे
छै ि ।
(७) अदालिले र्स धिर्म बमोम्जम म्जरि िुिे िाररिको जािकारी सरकारी

िवकल कार्ायलर्लाई ददिु पिेछ।

(८) सिअधिर्ुिको म्जरि अिुसूची -१९ बमोम्जमको ढाँचामा गिुय पिेछ ।

५७.

सािीको बकपत्र प्रमाम्णि गिुय पिेः (१) ऐिको दफा १०६ बमोम्जम अदालिमा सािीको
बकपत्र गराउँदा मुद्दामा धिजबाट िुलाउिु पिे विषर्को प्रश्न सोिी त्र्स्िो प्रश्न, सािीले
ददएको जिाफ र त्र्समा म्जरि िएको िए सो बेिोरा र सािीलाई कुिै विषर्मा कुिै
कुरा व्र्ि गिय बाँकी िए ििएको सोिी बाँकी िए त्र्स्िो कुरा समेि व्र्ि गिय लगाई
बकपत्रमा त्र्स्िो कुरा उल्ले ि गिुय पिेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको बकपत्र गराउँदा उपम्स्र्ि िएका मुद्दाका पि िा
िाररसलाई रोिबरमा रािी सो बकपत्रको कागजमा त्र्सरी बकपत्र गिे सािी, मुद्दाका
पि िा िाररस र पिको कािूि व्र्िसार्ी समेिको सिीछाप गराई न्र्ार्ािीशले प्रमाम्णि
गिुय पिेछ ।
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(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम बकपत्रको कागजमा सािी, मुद्दाका पि िा िाररसले

सिीछाप गिय इन्कार गरे मा सोिी बेिोरा उल्लेि गरी न्र्ार्ािीशले सो कुरा प्रमाम्णि गिुय
पिेछ ।
५८.

सद्दे वकिे बर्ािः (१) ऐिको दफा १०४ बमोम्जम मुद्दामा एउटा पिले पेश गरे को
धलिि अको पिलाई दे िाई बर्ाि गराउँदा त्र्स्िो धलिि वकिे िा जालसाजी िो िन्िे
म्जवकर धलएमा अदालिले धलिि पेश गिे पि सो ददि िाम्जर रिे कोमा सोिी ददि र
िाम्जर िरिेकोमा त्र्सपधछ िाम्जर िएको िाररिका ददिमा सो म्जवकर सुिाई बर्ाि
गराउिु पिेछ।
(२) पिको िाररस िा कािूि व्र्िसार्ी िाररिमा रिे को मुद्दामा ऐिको दफा
१०४ को प्रर्ोजिको लाधग अदालिले आिश्र्क दे िेमा सभबम्न्िि पिलाई िै म्झकाउि
सक्िेछ।

(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम धलिि दे िाउँदा सुिाउँदा बर्ाि गिे पिले सो

धलिि वकिे िा जालसाजी ििी िामाकरण गरे मा िा सद्दे, वकिे िा जालसाजी छु ट्याउि

िसक्िे िई धलिि जाँच गरी पाउँ ििी म्जवकर धलएमा अदालिले धलिि जाँच गराउि
लाग्िे दस्िुर म्जवकर धलिे पिबाट धलई त्र्स्िो धलिि जाँच गराउि विशेषज्ञ समि
पठाउि आदे श ददि सक्िेछ ।

(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम धलिि जाँच गिय विशेषज्ञसमि पठाइएकोमा

अदालिले िोकेको समर्धित्र कार्य सभपन्न गरी प्रधििेदि पठाउिु सभबम्न्िि विशेषज्ञको
कियव्र् िुिेछ ।

िर अदालिले िोकेको समर्मा धलिि जाँच गिे कार्य सभपन्न िुि िसक्िे िा

िसकेको मिाधसब कारण िुलाई विशेषज्ञले अिुरोि गरे मा अदालिले र्प समर् प्रदाि
गिय सक्िेछ ।

(५) र्स धिर्म बमोम्जम धलिि जाँच िई फैसला िुँदा उपधिर्म (१)

बमोम्जमको धलिि वकिे ठिररएमा त्र्स्िो धलिि पेश गिे पिबाट त्र्सरी धलिि जाँच
गराउँदा लागेको िचय अको पिलाई िराई ददिु पिेछ ।
५९.

बन्दसिालमा उपम्स्र्ि िुि धििेदि ददिु पिे: (१) ऐिको दफा १०७ को उपदफा (५)
बमोम्जम मुद्दाको कुिै पिले बन्दसिाल पठाइएको अदालिमा उपम्स्र्ि िई सािी
परीिण, म्जरि िा पुि: सोिपुछ गिय चािेमा सोिी बेिोराको धििेदि ददिु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम धििेदि ददएमा अदालिले त्र्सरी सािी परीिण,
म्जरि िा पुि: सोिपुछ गिय चाििे मुद्दाको पिलाई बन्दसिाल पठाइएको अदालिमा
िाम्जर िुि िाररि िोकी पठाउिु पिेछ ।
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६०.

बन्दसिाल वफिाय गिुपय िे: बन्दसिाल पठाइएको अदालिमा बन्दसिाल गिुप
य िे व्र्म्ि
िोवकएको िाररिमा िाम्जर ििएमा सोिी बेिोरा उल्लेि गरी बन्दसिाल पठाउिे
अदालिलाई प्राप्त बन्दसिाल वफिाय पठाउिु पिेछ।

६१.

सािी िा पीधडिको संरिणः ऐिको दफा ११४ को उपदफा (१) बमोम्जम आफ्िो
सुरिामा ििरा रिे को कारण दे िाई सुरिा प्रबन्ि गररददि पीधडि िा सािीको िफयबाट
परे को धििेदिमा उल्ले ि गररएको कारण मिाधसब दे म्िएमा अदालिले दे िार् बमोम्जम
गिे गरी सभबम्न्िि धिकार्लाई आदे श गिय सक्िेछः(क)

पीधडि िा सािीलाई सुरम्िि रुपमा अदालिमा ल्र्ाउिे िा
अदालिबाट धिजको बसोबास रिे को स्र्ािसभम पुर्र्ाउिे प्रबन्ि
धमलाउिे,

(ि)

पीधडि िा सािीलाई सं रिण गृि िा त्र्स्िै प्रकारका सं स्र्ामा
सुरम्िि रुपमा बसोबास गिे प्रबन्ि धमलाउिे,

(ग)

पीधडि िा सािीको व्र्म्िगि एिं बासस्र्ािको सुरिा गिे,

(घ)

पीधडि

िा

सािीको

सुरिामा

िलल

पुर्र्ाउिे

व्र्म्िलाई

राख्ने अन्र्

आिश्र्क

आिश्र्क कािूिी कारबािी गिे,
(ङ)

पीधडि

िा

सािीलाई

सुरम्िि

रुपमा

व्र्िस्र्ा गिे ।
६२.

िोस ठे गािमा िरिेको अधिर्ुिको स्िास््र् म्स्र्धिको प्रधििेदिः (१) ऐिको दफा १२८
को उपदफा (२) र (३) बमोम्जम िोस ठे गािमा िरिे को अधिर्ुिको िकमा मुद्दा
मुलििीमा राख्दा िा धिजलाई र्ुिाबाट छाड्दा धिजको सं रिकले आिधिक रुपमा
अधिर्ुिको स्िास््र् म्स्र्धिको प्रधििेदि अदालिमा पेश गिे गरी अदालिले आदे श गिुय
पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम पेश िएको प्रधििेदिका सभबन्िमा अदालिले
आिश्र्क जाँचबुझ गराउि सक्िेछ।

६३.

बन्द इजलासबाट िेररिे मुद्दाको गोपिीर्िाः (१) बन्द इजलासबाट िे ररिे मुद्दाका
कागजािको प्रधिधलवप बादी, प्रधिबादी, पीधडि िर्ा धिजको कािूि व्र्िसार्ी बािेक
अरुलाई ददिु िुँदैि ।
(२) बन्द इजलासबाट िे ररएका मुद्दाको पीधडिको व्र्म्िगि पररचर् िुल्िे गरी

कुिै सञ्चार माध्र्म माफयि समाचार सभप्रेषण गिय िा अन्र् कुिै प्रकारले व्र्ि गिय
िुँदैि ।

िर अदालिले अिुमधि ददएमा पीधडिको पररचर् ििुल्िे गरी समाचार सभप्रेषण गिय

सवकिेछ।
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६४.

कसूरबाट पीधडि िा सािीको व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्नेः (१) ऐिको दफा १८३
बमोम्जम कुिै िास कसूरबाट पीधडि व्र्म्िको िा सािीको व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्न
अदालिले आदे श ददएको मुद्दामा कसूरको अिुसन्िाि, अधिर्ोजि, मुद्दाको कारबािी,
ु ाई, फैसला, फैसला कार्ायन्िर्ि र फैसला कार्ायन्िर्ि पश्चाि् समेि त्र्स्िो पीधडि िा
सुिि
सािीको िाम, र्र, ििि, िुधलर्ा लगार्िका धिजको पररचर् िुि सक्िे अन्र् सभबद्ध
वििरणिरू गोप्र् राख्िु पिेछ।
ु ाईको लाधग आिश्र्क दे िी अदालिले अिुमधि ददएमा िा
िर स्िच्छ सुिि
पररचर् गोप्र् राम्िएको पि िा सािीले धलम्िि धििेदि ददएमा त्र्स्िो वििरण गोप्र्
राख्नुपिे छै ि ।
(२) ऐिको दफा १८३ बमोम्जम अिुसन्िाि अधिकारीले अिुरोि िगरे को
अिस्र्ामा पधि अदालिले आिश्र्क दे िेमा पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि ददँदा िा
अिुसन्िािको लाधग अधिर्ुिलाई विरासिमा राख्न भर्ाद र्प गदाय पीधडि िा सािीको
व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्ने आदे श ददि सक्िेछ ।
(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम पि िा सािीको पररचर् गोप्र् राम्िएको वििरण
र्ािा पाउिे कुिै पि िा धिजको कािूि व्र्िसार्ी, विशेषज्ञ, सािी, न्र्ार्ािीश, कमयचारी,
पत्रकार लगार्ि अन्र् कसै ले पधि त्र्स्िो गोप्र् राम्िएको वििरण प्रकाशमा ल्र्ाउि िा
प्रचार–प्रसार गिय पाईिे छै ि ।
(४) उपधिर्म (१) बमोम्जम गोप्र् राम्िएका वििरणलाई छु ट्टै साङ्केधिक िाम ददई
सो वििरण र साङ्केधिक िामलाई अिुसूची -२० बमोम्जमको ढाँचामा रािी धसलबन्दी गरी
धमधसल सं लग्ि गिुय पिेछ।
(५) उपधिर्म (४) बमोम्जम गोपिीर्िा कार्म गररएका वििरण, सोको साङ्केधिक
िाम र मुद्दाको िाम िभबर छु ट्टै रम्जिरमा अिुसूची -२१ बमोम्जमको ढाँचामा उल्ले ि
गरी अधिलेि राख्नु

पिेछ ।

(६) मुद्दाको कारबािीको धसलधसलामा गोप्र् राम्िएको वििरण उल्लेि गिुय पदाय
सो वििरणलाई सङ्केि गियका लाधग ददइएको साङ्केधिक िाम उल्लेि गिुय पिेछ ।
(७) उपधिर्म (१) बमोम्जम व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राम्िएको पि िा सािीका
िाममा समाह्वाि, इिलार्िामा, भर्ाद िा सूचिा जारी गदाय िा पत्राचार गदायका अिस्र्ामा
पधि गोप्र् राम्िएको पररचर् साियजधिक ििुिे व्र्िस्र्ा धमलाएर गिुय पिेछ ।
ु ाई
(८) उपधिर्म (१) बमोम्जम व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राम्िएका मुद्दाको सुिि
बन्द इजलासमा गिुय पिेछ ।
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६५.

बालबाधलकाको व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्नेः (१) बालबाधलका प्रधिबादी िई चले को
िेपाल

सरकार

बादी

िएको

िा

अदालिले

उपर्ुि

ठिर्र्ाएको

मुद्दामा

त्र्स्िा

बालबाधलकाको व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्िु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम पररचर् गोप्र् राख्दा धिर्म ६४ बमोम्जमको
कार्यविधि अिलभबि गिुय पिेछ।
पररच्छे द –७

मुद्दाको फैसला र पुिरािेदि सभबन्िी व्र्िस्र्ा
६६.

धमलापत्र गदायको कार्यविधिः (१) ऐिको दफा ११८ को उपदफा (३) बमोम्जम पििरूले
राम्जिुशीले धमलापत्र गिय चािी धमलापत्र गराउँदा िीि प्रधि धलिि िर्ार गरी दुिै
पििरूको सिीछाप गराई न्र्ार्ािीशले प्रमाणीकरण गरी एक प्रधि सभबम्न्िि धमधसलमा
रािी बादी र प्रधिबादीलाई एक एक प्रधि बुझाई िरपाई धमधसल सामेल राख्नु पिेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम िएको धमलापत्रको कार्ायन्िर्ि अन्र् कार्ायलर्बाट
िुिे िएमा अदालिले धमलापत्र िएको िीि ददिधित्र सभबम्न्िि कार्ायलर्मा ले िी पठाउिु
पिेछ ।

६७.

मुद्दाको फैसलाः (१) मुद्दाको फैसला गदाय अधिर्ुिले कसूर गरे िगरे को ठिर गरी कसूर
गरे को ठिर िएमा धिजलाई िुिे सजार् समेि रार् वकिाबमा िुलाउिु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि फौजदारी कसूर
(सजार् धििायरण िर्ा कार्ायन्िर्ि) ऐि, २०७४ को दफा ९ बमोम्जम सजार् धििायरणको
ु ाई गिुय पिे िएमा सो प्रर्ोजिको लाधग िीस ददिधित्र पिे गरी अको
लाधग छु ट्टै सुिि
िाररि िोक्िु पिेछ।
(३) उपधिर्म (१) बमोम्जम कसूरदार ठिरी सजार् धििायरणको लाधग छु ट्टै
ु ाई गिुय पिे
सुिि

अिस्र्ामा धिणयर्को बेिोरा रार् वकिाबमा ले िी सोको छोटकरी

वििरण अिुसूची -२२ बमोम्जमको ढाँचामा िर्ार गरी धमधसल सामेल राख्िु पिेछ।
(४)

उपधिर्म

(३)

बमोम्जम

िर्ार

गररएको

वििरण

सरकारी

िवकल

कार्ायलर्लाई र अधिर्ुि र्ुिामा रिे को िए धिजलाई समेि उपलब्ि गराउिु पिेछ।
(५) सजार् धििायरण गदाय कसूरदारलाई धििायरण िएको सजार् उल्ले ि गरी छु ट्टै

रार् वकिाबमा धिणयर् ले ख्न ु पिेछ ।

(६) उपधिर्म (५) बमोम्जमको रार् वकिाबमा मुद्दा िभबर, मुद्दाको िाम, पि
धबपिको िाम, कसूर ठिर िएको धिणयर् धमधि र धिणयर् िभबर, कसूर ठिर गिे
न्र्ार्ािीशको िाम र इजलास िभबर समेि उल्ले ि गिुय पिेछ ।

27

www.lawcommission.gov.np
(७) मुद्दा फैसला िएपधछ मुद्दाको लगि कट्टा गिुय पिेछ ।

ु ाई िुिे धिणयर् िएको मुद्दाको लगि सजार्
िर सजार् धििायरणको लाधग छु ट्टै सुिि

धििायरणको धिणयर्पधछ मात्र कट्टा गिुय पिेछ ।

(८) मुद्दाको पुपि
य का क्रममा िरौट िा जमािि िा िाररिमा रिे को अधिर्ुिलाई
िीि िषयिन्दा बढी कैद सजार् िुि सक्िे कसूरमा कसूरदार ठिर िई धिजको िकमा

ु ाई िुिे िएमा त्र्स्िो सुिि
ु ाई ििुँदासभम धिजलाई र्ुिामा
सजार् धििायरण गिय छु ट्टै सुिि
रािी मुद्दाको बाँकी कारबािी गिुय पिेछ ।
६८.

बुझ्िु पिे कुरा बाँकी रािी फैसला गिय ििुिःे ऐि बमोम्जम मुलििी रिको अिस्र्ाको
मुद्दामा बािे क अन्र् मुद्दामा फैसला गदाय एउटै धमधसलबाट गिुय पिे काम मध्र्े केिी
बाँकी रािी पधछ बुझी धछन्ने ििी फैसला गिय िुँदैि ।

६९.

फैसला िा आदे शको सामान्र् त्रुवट सच्र्ाउिे: (१) मुद्दाका पि िा धिजको िाररसले
फैसला िा आदे शमा रिेको ले िाई सभबन्िी सामान्र् त्रुवट सच्र्ाउि अदालि समि
धििेदि ददि सक्िेछ ।
(२) उपधिर्म (१) मा जुिसुकै कुरा ले म्िएको िए िापधि फैसला िा आदे शमा

त्रुवट िएको कुरा अदालि स्िर्ंको जािकारीमा आएमा सभबम्न्िि कमयचारीले सोिी
बेिोराको प्रधििेदि ददि सक्िेछ।
(३) उपधिर्म (१) िा (२) बमोम्जम धििेदि िा प्रधििेदि प्राप्त िुि आएमा सो
धििेदि िा प्रधििेदि र सभबम्न्िि धमधसल फैसला िा आदे श गिे न्र्ार्ािीश समि पेश
गिुय पिेछ ।

िर फैसला िा आदे श गिे न्र्ार्ािीश साि ददि िन्दा बढी अिुपम्स्र्ि रििे

अिस्र्ा िएमा कार्यरि अन्र् न्र्ार्ािीश समि पेश गिुय पिेछ ।

(४) उपधिर्म (३) बमोम्जम पेश िएको धििेदि िा प्रधििेदि र धमधसल अध्र्र्ि

गदाय त्रुवट सच्र्ाउिु पिे दे िेमा इजलासले फैसला िा आदे श सं शोिि गिे गरी छु ट्टै
आदे श ददि सक्िेछ ।

(५) उपधिर्म (४) बमोम्जम गररएको आदे श मूल फैसला िा आदे शको अधिन्न

अङ्ग माधििेछ ।

(६) उपधिर्म (५) बमोम्जम गररएको आदे शको बेिोरा मुद्दाका अन्र् पिलाई
पधि जािकारी गराउि आिश्र्क दे म्िएमा अदालिले सूचिा ददि सक्िेछ ।
७०.

फैसलामा िेरफेर िा र्पघट गिय ििुिःे

फैसलामा दस्ििि िईसकेपधछ कसैले पधि सो

फैसलामा िे रफेर िा र्पघट गिय िुँदैि ।
७१.

पुिरािेदिपत्रमा उल्लेि गिुय पिे वििरणः कािूिमा अन्र्त्र उम्ल्लम्िि
अधिररि पुिरािेदिपत्रमा दे िार् बमोम्जमको वििरण उल्ले ि गिुय पिेछः(क)

फैसला िा अम्न्िम आदे श गिे अदालिको िाम,
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(ि)

पुिरािेदक िादी िा प्रधििादी िएको बेिोरा,

(ग)

मुद्दाको िाम,

(घ)

फैसला िा अम्न्िम आदे श िएको धमधि, र्ािा पाएको धमधि र
पुिरािेदिको भर्ाद सभबन्िी विषर्,

(ङ)

मुद्दामा िएको सजार् र कार्म िएको धबगो,

(च)

फैसला िा अम्न्िम आदे शमा म्चि िबुझेको विषर्, त्र्सको आिार
र कारण,

(छ)

पुिरािेदि म्जवकर र सोको कािूिी आिार,

(ज)

अन्र् पि िा प्रत्र्र्ीको पुिरािेदि परे िा िपरे को जािकारी िए
सो बेिोरा,

(झ)

पुिरािेदक कैद िा र्ुिामा परे को िए कविले देम्ि कैद िा र्ुिामा
परे को िो सो कुरा,

(ञ)

दण्ड, जररबािा, धबगो बुझाएको िए कविले, किाँ बुझाएको िो
त्र्सको प्रमाण,

७२.

(ट)

पुिरािेदि दस्िुर बुझाएको प्रमाण,

(ठ)

पुिरािेदिको भर्ाद सभबन्िी विषर्,

(ड)

अधिकारिेत्र सभबन्िी विषर् ।

पुिरािेदिपत्र दिाय गिुय पिेः (१) अदालिमा दिायको लाधग पेश गरे को पुिरािेदिपत्र
दे िार् बमोम्जमको िए ििएको िे री रीि पुगेको दे म्िए दिाय गिुय पिेछः(क)

रीि र ढाँचा धमले को,

(ि)

पुिरािेदि गिे भर्ादधित्रको िएको,

(ग)

उल्ले ि गिुय पिे आिश्र्क वििरण उल्ले ि गरे को,

(घ)

िल्लो ििको अदालिबाट सो मुद्दामा िएको फैसला िा अम्न्िम
आदे शको स्पष्ट बुम्झिे प्रमाम्णि प्रधिधलवप सं लग्ि गरे को,

(ङ)

पुिरािेदिपत्रको स्पष्ट बुम्झिे प्रधिधलवप सं लग्ि गरे को,

(च)

लागेको दण्ड जररबािा र पुिरािेदि दस्िुर दाम्िल गरे को ।

िर िण्ड (ि) बमोम्जमको विषर् शुरु धमधसल िेरेपधछ मात्र र्वकि िुिसक्िे

रिेछ ििे त्र्स्िो मुद्दाको शुरु धमधसल म्झकाइ िे री दिाय गिय सवकिेछ ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको रीि िपुगेको पुिरािेदिपत्र दिाय गिय िुँदैि ।

त्र्स्िो रीि िपुगेको दे म्िएमा बाटाको भर्ादबािे क साि ददिधित्र सो रीि पुर्र्ाउिे शियमा
िरौटीमा दिाय गिय सवकिेछ ।
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(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम िरौटीमा रिे को पुिरािेदकले पुिरािेदिपत्र दिाय

ु ाि िएपधछ त्र्स्िो पुिरािेदिपत्र िामेलीमा
ििुँदै िाररि गुजारे मा र्ाभिे अिधि िि
राम्ििेछ ।
७३.

रीि िपुगक
े ो पुिरािेदिपत्र वफिाय पठाउिेः (१) ऐिको दफा १३५ बमोम्जम कारागार
माफयि पुिरािेदि सुन्िे अदालिमा प्राप्त िएको पुिरािेदिपत्र जाँच गदाय रीि िपुगेको
दे म्िएमा

सो

बेिोरा

जिाई

र्र्ासक्र्

चाँडो

रीि

पुर्र्ाई

पठाउिको

लाधग

प्राप्त

पुिरािेदिपत्र सभबम्न्िि कारागारमा िीि ददिधित्र वफिाय पठाउिु पिेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम वफिाय पठाइएको पुिरािेदिपत्र रीि पुर्र्ाई पुिः
पुिरािेदि सुन्ने अदालिमा पठाएमा भर्ाद धित्रै पठाएको माधििेछ ।
७४.

प्रमाण धमधसल र धिस्सा पठाउिु पिेः (१) पुिरािेदि सुन्ने अदालिमा ऐिको दफा १३५
को उपदफा (३) र दफा १३८ बमोम्जम धमधसल पठाउँदा पिलाई फैसलाको सूचिा
ददिु पिे िए ऐिको दफा १३२ बमोम्जम फैसलाको सूचिा ददएको धिस्सा र सो फैसला
िएको सूचिा पधत्रकामा प्रकाशि गरे को िए सो सूचिा समेि धमधसल सं लग्ि गरी पठाउिु
पिेछ।
(२) पुिरािेदि सुन्ने अदालिमा धमधसल पठाउँदा सो मुद्दासार् प्रमाण धमधसल
सं लग्ि रिे को िए सो प्रमाण धमधसल समेि सार्ै पठाउिु पिेछ ।

७५.

पुिरािेदक िा प्रत्र्र्ीलाई सूचिा ददिेः (१) ऐिको दफा १४० को

उपदफा (३)

बमोम्जम पुिरािेदि म्जवकरको िण्डि गियको लाधग प्रत्र्र्ीलाई सूचिा ददिे आदे श िएमा
बाटोको भर्ाद बािेक पन्र ददिधित्र उपम्स्र्ि िुि आउिु ििी आदे शको प्रधिधलवप समेि
सार्ै रािी अिुसूची -२३ बमोम्जमको ढाँचामा सूचिा ददिु पिेछ ।
(२) ऐिको दफा १४२ को उपदफा (३) बमोम्जम िाररिमा िबसेको पुिरािेदक
िा प्रत्र्र्ीलाई केवि कुरा बुझ्ि िा प्रमाण दाम्िल गराउिे प्रर्ोजिका लाधग म्झकाउिु
परे मा बाटोको भर्ाद बािे क पन्र ददिधित्र उपम्स्र्ि िुि आउिु ििी आदे शको प्रधिधलवप
समेि सार्ै रािी अिुसूची -२४ बमोम्जमको ढाँचामा सूचिा ददिु पिेछ ।
७६.

र्ुिामा रिेको व्र्म्ि छु ट्िे िएमा जािकारी ददिेः मुद्दाको कारबािीको धसलधसलामा
अदालिको आदे श िा फैसला अिुसार र्ुिामा रिे को व्र्म्ि र्ुिाबाट छु ट्िे िएमा
धिजलाई र्ुिा मुि गिय र्ुिामा राख्ने धिकार् िा कारागारलाई िुरुन्ि पत्र ले िी सोको
जािकारी लगि रिे को अदालिमा समेि पठाउिु पिेछ ।

30

www.lawcommission.gov.np
७७.

िादी िर्ा पीधडिलाई जिाउ ददिुपिे: धबगो िा िधिपूधिय िराउिे दाबी िएको मुद्दामा
फैसला िर्ार िएको धमधिले िीि ददिधित्र धबगो िा िधिपूधिय िरर पाउिे िादी िा पीधडि
िा जािेरिालालाई सो फैसलाको सूचिा ददिु पिेछ।
पररच्छे द –८
फैसला कार्ायन्िर्ि सभबन्िी व्र्िस्र्ा

७८.

दण्ड, जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको लगि राख्नेः

(१) ऐिको दफा १५१ को उपदफा

(१) बमोम्जम फैसला बमोम्जम लागेको दण्ड, जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको लगि
फैसला गिे अदालिको सभबम्न्िि फाँटले फैसला िर्ार िएको िीि ददिधित्र फैसला
कार्ायन्िर्ि शािामा ददिु पिेछ।
(२) ऐिको १५१ को उपदफा (२) बमोम्जमको अिस्र्ामा पुिरािेदि सुन्ने
अदालिले फैसला िर्ार िएको िीि ददिधित्र दण्ड, जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको लगि
िडा गरी कार्ायन्िर्ि गिय सभबम्न्िि म्जल्ला अदालिमा फैसलाको प्रधिधलवप सविि लगि
पठाउिु पिेछ।

(३) उपधिर्म (१) िा (२) बमोम्जम लगि प्राप्त िएपधछ ििधसलदारले अिुसूची

-२५ बमोम्जमको ढाँचाको लगि वकिाबमा लगि कसी िा अद्यािधिक गरी प्रमाम्णि गिुय
पिेछ।
(४) उपधिर्म (२) बमोम्जम प्राप्त लगि अिुसार कैदी पूजी सं शोिि गिुय पिे

दे म्िएमा पत्र प्राप्त िएको िोधलपल्ट सभममा सं शोिि गरी सभबम्न्िि कारागार र
कैदीलाई जािकारी ददिु पिेछ।

(५) र्स धिर्म बमोम्जम राम्ििे लगि वकिाबको पविलो पृठतममा सो लगि वकिाब

म्जभमा धलिे कमयचारीको िाम र्र, दजाय र म्जभमा धलएको अिधि स्पष्टरुपमा उल्ले ि एिं
अद्यािधिक गरी ििधसलदारले प्रमाम्णि गिुय पिेछ ।
७९.

कैदी पूजी ददिुपिेः ऐिको दफा १५४ को उपदफा (१) अिुसार कसूरदार पक्राउ िई
कारागारबाट कैदी पूजी माग िई आएमा अदालिले िुरुन्ि कैदी पूजी पठाउिु पिेछ।

८०.

ठे गािा अद्यािधिक गिेः स्र्ािीर् िि िा
बमोम्जमको जररबािा, कैद, धबगो

म्जल्ला िा प्रदे शको सीमािा िे रफेर िई फैसला

िा िधिपूधिय बापिको रकम असूल गिुप
य िे व्र्म्िको

ठे गािा फरक पिय गएमा अदालिले पधि लगिमा सोिी बमोम्जम ठे गािा सच्र्ाई
अद्यािधिक गिुय पिेछ ।
८१.

सभपम्ि रोक्का राख्नुपिेः कसूर ठिर िई फरार रिेका व्र्म्िको सभपम्ि ऐिको दफा १५६
को उपदफा (१) बमोम्जम रोक्का राख्िका लाधग सभबम्न्िि प्रिरी कार्ायलर्बाट प्रधििेदि
प्राप्त िएमा त्र्स्िो सभपम्ि सभबम्न्िि कसूरदारको िकको िो िोईि अदालिले र्वकि
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गरी धिजको िकसभमको सभपम्ि रोक्का गियको लाधग सभबम्न्िि धिकार्लाई आदे श ददिु
पिेछ।
८२.

लगि कट्टा गिुपय िेः (१) ऐिको दफा १६० उपदफा (१) बमोम्जम लगि कट्टा गदाय
ििधसलदारले कैवफर्ि िण्डमा कारण िोली कैद, दण्ड, जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको
लगि वकिाबमा बेिोरा जिाइ प्रमाम्णि गिुय पिेछ ।
(२) दफा १६० उपदफा (२) बमोम्जम लगि कट्टा गदाय ििधसलदारले
न्र्ार्ािीश समि

सभबम्न्िि धमधसल िा कागजाि पेश गरी धिणयर् गरी लगि कट्टा गिुय

पिेछ ।
(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम कट्टा गररएको लगिको छु ट्टै अधिले ि अिुसूची-२६
बमोम्जमको ढाँचामा राख्िु पिेछ।
८३.

धिजी धबगो िा िधिपूधिय िराउि सभपम्ि दे िाइ धििेदि ददिुपिेः (१) ऐिको दफा १६५
को उपदफा (१) बमोम्जम फैसला बमोम्जम धबगो, िधिपूधिय िा अन्र् कुिै रकम
िररपाउिे व्र्म्िले त्र्स्िो धबगो, िधिपूधिय िा रकम ििुय पिे दावर्त्ि िएको व्र्म्िको
िकको सभपम्ि दे िाई ददिे धििेदिमा दे िार्का वििरण िुलाएको िुि ु पिेछः(क)

अचल सभपम्ि दे िाई ददिे धििेदिमाः(1)

घर जग्गा रिे को ठाउँ र चार वकल्ला,

(2)

दिाय स्रे स्िाअिुसार घर जग्गाको वकिा िभबर र िेत्रफल,

(3)

घरको बिोट, किल, िल्ला र सभिि िए िगयवफट,

(4)

दिायिाला व्र्म्िको िाम, दिाय रिे को कार्ायलर् र
दिायिालाको िाग, विस्सा,

(5)

आिास, औद्योधगक िा व्र्ापाररक िेत्रमध्र्े कुि िेत्रमा पिे,

(6)

कच्ची, पक्की सडकसँग जोधडएको िा बाटो िए ििएको,

(7)

घर जग्गामा िएका लगापािको वििरण,

(8)

उपरोि आिारमा िररद धबक्री िुि सक्िे न्र्ू ििम मूल्र्,

(9)

घर जग्गा िोग िा कब्जा गिे व्र्म्िको िाम, र्र र ठे गािा,

(10) धबगो िा िधिपूधिय िा रकम िराउि आिश्र्क पिे जग्गा िा
घरको िफय िुलेको िेत्रफल िा िण्ड ।

(ि)

चल सभपम्ि दे िाई ददइिे धििेदिमाः(1)

चल सभपम्ि रिे को ठाउँ, िोग िा कव्जा गिे व्र्म्िको िाम,
र्र र ठे गािा,

(2)

त्र्स्िो सभपम्िको अिस्र्ा, प्रकृधि र बिोट,

(3)

प्रत्र्ेकको साइज र सङ्खख्र्ा,
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(4)

त्र्स्िो सभपम्ि

स्िाधमत्िमा रिे को व्र्म्िको

िाम, र्र,

ठे गािा र िाग विस्सा,
(5)

िररद धबक्री िुिसक्िे प्रत्र्ेकको न्र्ू ििम बजार मूल्र् ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको धििेदि दिाय िएपधछ दे िार् बमोम्जम गिुय पिेछः(क)

उपधिर्म (१) को िण्ड (क) बमोम्जमको सभपम्िका िकमा
आिश्र्क पिे जेर्ा रोक्का राख्न दिाय रिे को कार्ायलर् िा रम्जिे शि
गिे कार्ायलर्मा िुरुन्ि लेिी पठाउिे,

(ि)

उपधिर्म (१) को िण्ड (ि) बमोम्जमको बाली, बिाल, आर्स्िा
िा ब्र्ाज लगार्िका सभपम्िको िकमा र्र्ाशीघ्र त्र्स्िो सभपम्िको
वििरणको िार्दाि गिय पठाई िार्दाि गदायको अिस्र्ामा िै
आिश्र्क पिे जधि त्र्स्िो सभपम्ि िा सोबाट प्राप्त िुिे बाली,
बिाल, ब्र्ाज, मुिाफा आदद आर् कब्जामा धलिु िा रोक्का राख्ने र
कब्जामा धलएको अिस्र्ामा त्र्सको िरपाई सभबम्न्िि व्र्म्िलाई
ददिे ।

(३) उपधिर्म (२) बमोम्जम सभपम्ि रोक्का िा कव्जामा राम्िएपधछ धििेदकले

दे िाएको सभपम्ि र धिजले िुलाएको सोको मूल्र् समेि उल्लेि गरी अिुसूची -२७
बमोम्जमको ढाँचामा धबगो ििुय पिे दावर्त्ि िएका व्र्म्िको िाममा पन्र ददिे सूचिा
जारी गिुय पिेछ ।
(४) उपधिर्म (३) को भर्ादधित्र फैसला अिुसार बुझाउिु पिे धबगो िा िधिपूधिय

िा रकम

दाम्िल गिय िल्र्ाएमा रोक्का िा कव्जामा राम्िएको उम्ल्लम्िि सभपम्ि

जार्जाि धललाम गरी िराई ददिे बेिोरा समेि उि सूचिामा स्पष्ट उल्लेि गिुय पिेछ।
(५) उपधिर्म (४) बमोम्जम ददइएको सूचिाको भर्ादधित्र िाम्जर िुि आउिे
पिलाई िाररिमा रािी धबगो िरी िराउको कारबािी गिुय पिेछ ।
८४.

सभपम्ि धललाम गदाय अपिाउिु पिे कार्यविधिः (१) ऐिको पररच्छे द -१५ बमोम्जम
फैसला अिुसारको जररबािा, धबगो, िधिपूधिय र अन्र् रकम ऐिले धिददयष्ट गरे को अिधिधित्र
सभबम्न्िि व्र्म्िले िबुझाई धिजको सभपम्ि धललाम धबक्री गरी िराई ददिु पदाय िा िरौट
िापिको जेर्ा िा जफि िएको सभपम्ि धललाम धबक्री गिुय पदाय ऐिको अिीिमा रिी
दे िार् बमोम्जम गिुय पिेछः(क)

धललाम

गिुप
य िे

सभपम्ि

रोक्का

सभबम्न्िि धिकार्मा ले िी पठाउिे,
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(ि)

धललाम धबक्री गिे सभपम्िको अिस्र्ा, िास्िविक र स्र्ािीर् चलि
चल्िीको मूल्र् समेि िुलाई िार्दाि मुच ुल्का गरी ल्र्ाउिको
लाधग कमयचारी िटाउिे,

(ग)

सभपम्ि िार्दाि गदाय र कव्जामा धलँदा समेि सभबम्न्िि स्र्ािीर्
ििको सदस्र् िा प्रधिधिधि र दुई जिा सािीलाई रोििरमा राख्िे,

(घ)

िण्ड (ि) अिुसार िार्दाि मुच ुल्का िई आएपधछ अदालि रिे को
स्र्ािीर् ििको एक जिा प्रधिधिधि र िम्जकको कुिै एक

कार्ायलर्को प्रधिधिधि सािी रािी धललाम गिे सभपम्िको पञ्चवकिी
मूल्र् कार्म गिे,
(ङ)

पञ्चवकिी मूल्र् कार्म गिुय पूि य अदालिले आिश्र्क दे िेमा
सभबम्न्िि विषर्को विज्ञ मूल्र्ाङ्किकिाय माफयि सभपम्िको मूल्र्ाङ्कि
गराउि सक्िे,

(च)

िण्ड (ङ) बमोम्जम िटाइिे मूल्र्ाङ्किकिायको अदालिले िोके
अिुसारको िचय अदालिले िोकेको पिले व्र्िोिुय पिे,

(छ)

िण्ड (घ) बमोम्जम पञ्चवकिी मूल्र् कार्म गदाय आिश्र्किा
अिुसार दे िार्को कुिै िा सबै आिारमा गिुय पिे:(1)
(2)
(3)
(4)

धििेदि िा अधिर्ोगपत्र िा फैसलामा उम्ल्लम्िि मूल्र्,
जमािि धलँदाका अिस्र्ामा िुलेको मूल्र्,
िार्दाि गदाय िुलेको मूल्र्,

मालपोि कार्ायलर्ले रम्जिे शि दस्िुरको प्रर्ोजिको लाधग
धििायरण गरे को मूल्र्,

(5)
(6)

कर प्रर्ोजिको लाधग सभबम्न्िि धिकार्ले िोकेको मूल्र्,

ित्काल िएको िम्जकैको त्र्स प्रकारको सभपम्िको िररद
धबक्री मूल्र्,

(7)

औद्योधगक, व्र्ापाररक िा आिास िेत्र, सडक, मोिडा र
धलग लगापाि समेिको म्स्र्धि,

(8)
(9)

अदालिद्वारा धिर्ुि मूल्र्ाङ्किकिायले धििायरण गरे को मूल्र्,

घरको िकमा सभबम्न्िि प्राविधिकको मूल्र्ाङ्कि प्रधििेदि
।

(ज)

िण्ड (घ) बमोम्जम पञ्चवकिी मूल्र् कार्म िएपधछ अदालि
रिेको स्र्ािीर् िि र स्र्ािीर् कोष िर्ा ले िा धिर्न्त्रक
कार्ायलर्को

प्रधिधिधिलाई सािी रािी धललाम बढाबढ गरी

जररबािा, धबगो, िधिपूधिय र अन्र् रकम िराई ददिु पिे,
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िर उपम्स्र्ि िुि सूचिा ददँदा पधि त्र्स्िो कुिै प्रधिधिधि
उपम्स्र्ि ििएमा धललामको कार्य रोवकिे छै ि ।
(झ)

िण्ड (ज) बमोम्जम धललाम बढाबढ गिुि
य न्दा कभिीमा पन्र ददि
अम्घ

अिुसूची

साियजधिक

-२८

बमोम्जमको

सूचिा सभबम्न्िि

ढाँचामा

व्र्म्िलाई

धललाम

ददई

सभबन्िी

त्र्स्िो सूचिा

सभपम्ि रिे को ठाउँ, सभबम्न्िि स्र्ािीर् िि र बढी जिसभपकय िुिे
कार्ायलर् िर्ा अदालिको सूचिा पाटीमा टाँस गरी सभिि

िएसभम स्र्ािीर् सञ्चार माध्र्ममा समेि प्रकाशि र प्रसारण गिुय
पिे,
(ञ)

धललाम गदाय पञ्चवकिी मूल्र्मा कसै ले सकार िगरे मा दोस्रो पटक
धललाम बढाबढ गरी धललाम धबक्री गिुय पिे,

(ट)

िण्ड (ञ) बमोम्जम दोस्रो पटक धललाम बढाबढ िुँदा समेि
कसै ले सकार िगरे मा िीम्ज धबगो र िधिपूिीको िकमा पञ्चवकिी
मूल्र्मा िरीपाउिे व्र्म्ि आफैंले सकार गरी धलि सक्िे,

(ठ)

िण्ड (ट) बमोम्जम धििेदकले पञ्चवकिी मूल्र्मा सकार गरी धलि
िचािेमा सो बेिोरा जिाई ित्सभबन्िी कारबािी िामेलीमा राख्िु
पिे,

िर सरकारी जररबािा, धबगो, िधिपूधिय िा अन्र् रकमका

िकमा धललाम बढाबढ गराई जधिमा सकार िएपधि धललाम
टुङ्खग्र्ाई बाँकी लगि कािूि बमोम्जम गिुय पिेछ।
(ड)

र्स धिर्म अन्िगयि धललामको कारबािी प्रारभि िएकोमा धबगो
बुझाउिे

पिले

बुझाउिु

पिे

रकम

अम्न्िम

डाँक

सकार

ििएसभममा बुझाउि ल्र्ाए उि रकम र धललामको कारबािीमा
लागेको िचय बुझी धलई धललामको कारबािी िामेलीमा रािी ददिु
पिेछ।
स्पष्टीकरणः र्स धिर्मको प्रर्ोजिको लाधग “पञ्चवकिी मूल्र्” िन्नाले धबक्री गिय
िोज्दा पाउि सक्िे न्र्ूििम मूल्र् सभझिु पछय ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम धललाम सकार गिेले बोल कबोल अङ्कको दश

प्रधिशि रकम िुरुन्ि बुझाई बाँकी रकम साि ददि धित्र बुझाउिु पिेछ। सो समर् धित्र

धिजले बाँकी रकम िबुझाएमा बुझाईसकेको रकम जफि गरी पुिः धललामको कारबािी
गिुय पिेछ ।

(३) र्स धिर्म बमोम्जम धललाम धबक्री िएकोमा सकार गिेलाई अदालिबाट
चलि पूजी ददई चलि चलाई ददिु पिेछ ।
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पररच्छे द –९
विविि
८५.

िदभर्ाद सभबन्िी अिधिको गणिाः (१) िदभर्ादको अिधि ददि गन्िीमा िोवकएको िए
जधि ददि िोवकएको छ त्र्धि िै ददि गन्िीको विसाबले गणिा गिुय पिेछ ।
(२)

उपधिर्म

(१)

बमोम्जम

ददि

गन्िी

गदाय

िदभर्ाद

प्रारभि

िएको

िोधलपल्टदे म्ि गणिा गरी िदभर्ादको अिधि कार्म गिुय पिेछ ।
(३) िदभर्ादको अिधि मवििामा िोवकएको िए जधि ददिको मवििा िएपधि
सं क्राम्न्िको विसाबले जधि मवििा िोवकएको िो त्र्धि िै मवििाको विसाबले गणिा गिुय
पिेछ ।
(४) िदभर्ादको अिधि िषयमा िोवकएको िए बाह्र मवििाको अिधिलाई एक िषय
मािी जधि िषय िोवकएको िो त्र्धि िै िषयको विसाबले गणिा गिुय पिेछ ।
८६.

बाटाको भर्ाद विसाब गिेः (१) अदालिले बाटाको भर्ादको विसाब गदाय र्ािार्ािको
धिर्धमि सेिा चलेको ठाउँमा रे ल िा बसबाट आउँदा िास्िविक लागेको ददि र त्र्स्िो
रे ल िा बस िचलेको ठाउँको लाधग पन्र वकलोधमटरको एक ददिको दरले विसाब गिुय
पिेछ ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम बाटाको भर्ाद विसाब गदाय पन्र वकलोधमटर दे म्ि
घटी दुरीलाई एक ददिको भर्ाद कार्म गिुय पिेछ ।
िर जभमा पन्र वकलोधमटर िन्दा घटीको दुरीको लाधग बाटाको भर्ाद ददइिे छै ि
।

८७.

अधिकारिेत्र

र

िदभर्ाद

सभबन्िी

विषर्को

धिणयर्

उपरको

उजूरको

कारबािी

:

अधिकारिेत्र र िदभर्ादका सभबन्िमा अदालिले ऐिको दफा ५१ बमोम्जम गरे को
धिणयर्का सभबन्िमा पुिरािेदि सुन्ने अदालिमा उजूर दददा दे िार्बमोम्जम गिुय पिेछ:(क)

मुद्दामा अधिकारिेत्र िा िदभर्ाद ििएको िन्ने धिणयर्उपरको उजूर
िएमा पुिरािेदि सरिको उजूर ददिु पिे,

(ि)

अन्र् अदालिको अधिकारिेत्र दे म्िई त्र्स्िो अदालिमा पठाउिे
िा मुद्दा दार्र िएकै अदालिको अधिकारिेत्र रिे को िा मुद्दा
िदभर्ाद धित्र दार्र िएको िन्ने आदे शउपरको उजूर िएमा
अन्िकायलीि आदे शउपरको धििेदि सरिको उजूर ददिु पिे ।

८८.

अन्िकायलीि आदे श उपरको धििेदिको फर्छ्यौटः ऐि िा प्रचधलि कािूिबमोम्जम िल्लो
ििको अदालिबाट िएको अन्िकायधलि आदे शउपर पुिरािेदि सुन्ने अदालिमा परे को
धििेदिका सभबन्िमा प्राप्त प्रधििेदि सामान्र्िर्ाः एक मवििाधित्र फर्छ्यौट गिुय पिेछ ।
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८९.

कागज गराउि सक्िेः (१) मुद्दाको कुिै पिसँग मुद्दाका विषर्मा कुिै कुरा सोध्िु परे मा
अदालिले जुिसुकै बिि सोिी धिजको कागज गराउि सक्िेछ ।
(२) वफरादपत्रमा िा प्रधिउिरपत्रको ले िाइबाट वफराद दाबी धलएको विषर्मा

कुिै व्र्म्िसँग केिी कुरा बुझ्ि मिाधसब दे म्िएमा अदालिले त्र्सको कारण िुलाई
त्र्स्िो व्र्म्िलाई म्झकाई बुझ्िे आदे श ददि सक्िेछ ।
९०.

दस्िुर लाग्िेः (१) ऐिमा अन्र्र्ा व्र्िस्र्ा िएकोमा बािे क अदालिमा दिाय गिय ल्र्ाएका
धलििमा दे िार् बमोम्जमको दस्िुर लाग्िेछः(क)
(ि)
(ग)

उजूरीपत्र, वफरादपत्र िा प्रधिउिरपत्र ददँदा दुईसर् रुपैर्ाँ,
पुिरािेदिपत्र ददँदा िीस सर् रुपैर्ाँ,

िण्ड (क) र (ि) बमोम्जम बािेक अन्र् धििेदि ददँदा दश
रुपैर्ाँ ।

(२) िक्कल धलँदा सभबम्न्िि व्र्म्ि आफैँले उिार गरी धलिे िए प्रधि पािा पाँच
रुपैर्ाँ र अदालिको िफयबाट उिार गरे र ददिे िए प्रधिपािा दश रुपैर्ाँ दस्िुर लाग्िेछ ।

(३) अदालिमा लाग्िे दस्िुर बुझाउँदा िगदै िा अदालिले िोकेको बैङ्कमा रकम

जभमा गरे को बैङ्क िौचर पेश गिुय पिेछ ।
(४) उपधिर्म (१) र (२)

मा जुिसुकै कुरा लेम्िएको िए िापधि िेपाल

सरकार िादी िएको मुद्दामा सरकारी पिलाई सो बमोम्जमको दस्िुर लाग्िे छै ि ।
९१.

जमाििमा रिेको सभपम्िको अधिलेि राख्नेः मुद्दाको कारबािीको धसलधसलामा जमाििमा
ददई रोक्का रिे को सभपम्िको वििरण अिुसूची -२९ बमोम्जमको ढाँचामा अधिलेि रािी
सभबम्न्िि अधिकृिबाट प्रमाम्णि गराइ राख्नु पिेछ ।

९२.

सभपम्ि रोक्का राख्नेः (१) धबगो िा िधिपूधियको दाबी िएको मुद्दामा प्रधिबादीको िकको चल
अचल सभपम्िको िक िस्िान्िरण िगराउि िर्ा र्र्ाम्स्र्धिमा राख्िको लाधग बादी िा
पीधडिले धििेदि ददएकोमा दाबी पुग्ि सक्िे जस्िो दे म्िएमा अदालिले मुद्दाको प्रकृधि र
औम्चत्र् िे री कुिै िास अिधिसभमको लाधग िा मुद्दाको वकिारा ििएसभमको लाधग
आिश्र्क सभपम्ि रोक्का गिय िा अन्र् उपर्ुि आदे श जारी गिय सक्िेछ।
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम जारी िएको आदे श कार्म राख्नु पिे िोइि ििी
धििेदि पिय आएमा त्र्स्िो धििेदि उपर विचार गरी त्र्स्िो आदे श कार्म राख्नु िपिे
िए अदालिले अम्घ जारी गरे को आदे श िारे ज गिय सक्िेछ।

९३.

धििेदिपत्रमा धिकाशा ददिु पिे अिधिः कािूिमा अन्र्र्ा व्र्िस्र्ा िएकोमा बािे क
अदालिमा पेश िएका धििेदिपत्रमा दिाय िएको धमधिले साि ददि धित्र धिकाशा ददईसक्िु
पिेछ ।
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९४.

मुद्दाको वटपोट िर्ार गिेः (१) कुिै मुद्दा इजलास समि धिणयर्को लाधग पेश गिुय अगािै
सभबम्न्िि शािाले धमधसल सामेल रिे का वफरादपत्र, उजूरी, प्रधिउिरपत्र, धलम्िि जिाफ,
पििरुको बर्ाि, सािी र विशेषज्ञको बकपत्र, िल्लो अदालिको फैसला, पुिरािेदिपत्र,
अदालिको आदे श, धलम्िि प्रधिबाद लगार्िका धलिििरूको वटपोट िर्ार गिुय पिेछ ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको वटपोट सभबम्न्िि फाँटिालाले िर्ार गरी
माधर्ल्लो ििको अधिकारीबाट प्रमाम्णि गराई िोवकएको पेशी अगािै धमधसल सं लग्ि गरी
सो वटपोटको विद्युिीर् प्रधि समेि अध्र्ािधिक गिुय पिेछ।
(३) उपधिर्म (१) बमोम्जमको मुद्दाको वटपोटमा व्र्म्िगि रार् िा मुद्दामा
प्रिाि पिे कुिै कुरा ले ख्न पाइिे छै ि ।
(४) उपधिर्म (१) बमोम्जमको मुद्दाको वटपोटमा न्र्ार्ािीशले आिश्र्किा
अिुसार बेिोरा र्पघट िा िे रफेर गिय सक्िेछ ।
९५.

धमधसल वफिाय पठाउिु पिेः मुद्दामा प्रमाण धिधमि म्झकाइएको धमधसल कागजाि कार्य
सभपन्न िएका धमधिले साि ददिधित्र सभबम्न्िि धिकार्मा वफिाय पठाउिु पिेछ ।

९६.

ु ाई गररिेः (१) र्स धिर्मािलीमा अन्र्त्र जुिसुकै कुरा
मुद्दामा लगािार कारबािी र सुिि
ु ी -३० मा उल्लेि िएका िेपाल सरकार बादी िई चलेको
लेम्िएको िए िापधि अिुसच
फौजदारी मुद्दाको िकमा सबै प्रधिबादी उपम्स्र्ि गराइएकोमा िा प्रधिबादी उपम्स्र्ि िुिे
ु ाई गरी वकिारा गररिेछ ।
अिधि समाप्त िएपधछ लगािार कारबािी र सुिि
ु ाई िुिे मुद्दाको पेशी
(२) उपधिर्म (१) बमोम्जम लगािार कारबािी र सुिि

िोक्दा इजलासको आदे श अिुसार गिुय पिेछ ।

(३) उपधिर्म (१) बमोम्जमका मुद्दािरूमा अदालिले िोकेको ददिमा पिले

आफ्िा सािी प्रमाण पेश गिुय पिेछ ।

(४) उपधिर्म (२) र (३) बमोम्जमको कार्य सभपन्न िएपधछ र्प प्रमाण परीिण
गिय आिश्र्क ििएमा अदालिले ित्कालै धिणयर् गिय सक्िेछ।
९७.

विशेषज्ञ सेिा धलि सवकिेः (१) अदालिले आिश्र्क दे िेमा मुद्दाको कुिै विषर्मा
सभबम्न्िि विषर्का विशेषज्ञको सेिा धलि सक्िेछ ।

(२) उपधिर्म (१) बमोम्जमको विशेषज्ञको पाररश्रधमक अदालिले िोकेको पिले

बेिोिुय पिेछ ।
९८.

धलिि िुल्र्ाउिेः ऐिको दफा १७२ बमोम्जम धलिि िुल्र्ाउँदा सो दफामा उम्ल्लम्िि
धलििका अधिररि दे िार्को धलिि समेि िुल्र्ाउि िुँदैिः(क)
(ि)

अिुपम्स्र्ि पिको िामको पक्राउ पूजी िा समाह्वाि िा सूचिा,

सभपम्ि िरौट, जमाििको, रोक्का र फुकुिा सभबन्िी कागजाि,
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(ग)

िरौट, जररबािा, धबगो, िधिपूधिय िा अन्र् रकम िापि रकम
बुझाएको िगदी रसीद,

(घ)

विशेषज्ञको रार्,

(ङ)

व्र्म्िगि पररचर्ात्मक वििरण गोप्र् राख्िे धिणयर् सभबन्िी
कागजाि,

(च)

उपर्ुि र आिश्र्क दे म्िएका अन्र् धलिि।

९९. अन्र् कार्यविधि आफैँ व्र्िम्स्र्ि गिय सक्िेः ऐि र र्स धिर्मािलीमा ले म्िएदे म्ि बािेकका
अन्र् अदालिी कार्यविधिका विषर्मा ऐि र र्स धिर्मािलीको प्रधिकूल ििुिे गरी
अदालि आफैँले व्र्िम्स्र्ि गिय सक्िेछ ।
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अिुसूची -१

(धिर्म ३ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजी जारी गिय अिुमधिको लाधग अदालिमा ददिे धििेदिको ढाँचा
श्री

…………………… अदालि
विषर्ः पक्राउ पूजी जारी गिय अिुमधि पाउँ ।

…………….. स्र्ाि, ………………. धमधि र ………………… समर्मा …………… कसूर िएको ििी
……………..

को जािेरी/ सूचिा धमधि…. … … मा र्स कार्ायलर्मा प्राप्त िुि आएकोले

ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं वििा) ऐि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२)
मुलक
बमोम्जम सो कसूरमा सं लग्ि दे िार्का व्र्म्िलाई पक्राउ पूजी जारी गिय अिुमधि पाउि
अिुरोि छः(क)

पक्राउ गिुप
य िे व्र्म्िको िाम, र्र, ििि िा अन्र् पररचर्ात्मक वििरणः

(ि)

कसूरको छोटकरी वििरणः

(ग)

िारदाि धमधि, समर्, स्र्ािः

(घ)

पक्राउ गिुप
य िे व्र्म्िको सं लग्ििा पुवष्ट गिे प्रमाणः

(ङ)

पक्राउ गिुप
य िे आिार र कारणः
........……………………….
अिुसन्िाि अधिकारी/कार्ायलर् प्रमुि
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अिुसूची -२

(धिर्म ३ को उपधिर्म (४) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजी जारी गिे अिुमधि सभबन्िी आदे शको ढाँचा
................................. अदालि
माििीर् न्र्ार्ािीश श्री..............
आदे श
र्समा ............कार्ायलर्को च.िं. .....धमधि...........को पत्रािुसार............ कसूरमा
पक्राउ पूजी जारी गिय अिुमधि माग िई आएकोमा सो बेिोरा मिाधसि दे म्िएकोले

ु ी
धििेदि माग बमोम्जम दे िार्को व्र्म्िको िाममा पक्राउ पूजी जारी गिय मुलक
फौजदारी कार्यविधि (सं वििा) ऐि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोम्जम
अिुमधि ददइएको छ ।
अिुमधि प्रदाि गररएका व्र्म्िको िाम, र्र र ििि
१....................
२....................
३....................
४....................
.......................
न्र्ार्ािीश
इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।
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अिुसूची -३

(धिर्म ३ को उपधिर्म (५) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजीको अिुमधि सभबन्िी अधिलेिको ढाँचा
............................ अदालि
पक्राउ पूजीको अिुमधि सभबन्िी अधिले ि
क्र

अिुमधि

अिुमधि

पक्राउ गिुय

कसूर

सं

माग

माग गिे

पिे

को

प्रदाि गिे प्रदाि िए

गरे को

अिुसन्िाि

व्र्म्िको

िाम

न्र्ार्ािीश

धमधि

अधिकारी

िाम, र्र,

िा

ििि िा

कार्ायलर्

पररचर्ात्मक

प्रमुि

वििरण
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अिुसूची -४

(धिर्म ५ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
जरुरी पक्राउ पूजीको स्िीकृधिका लाधग अदालिमा ददिे धििेदिको ढाँचा
श्री

……………………… अदालि
विषर्ः पक्राउको स्िीकृधि सभबन्िमा।

दे िार्का व्र्म्िले …………………….

कसूर गरे को र ……………. कारण ित्काल पक्राउ गिुय

ु ी फौजदारी
परे कोले धिजलाई जरुरी पक्राउ पूजी जारी गरी पक्राउ गररएको िुँदा मुलक

कार्यविधि (सं वििा) ऐि, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) बमोम्जम पक्राउको
स्िीकृधिका लाधग अिुरोि छ :(क)

पक्राउ गररएको व्र्म्िको िाम, र्र, ििि िा अन्र् पररचर्ात्मक वििरणः

(ि)

पक्राउ गररएको धमधि समर् र स्र्ाि:

(ग)

कसूरको छोटकरी वििरणः

(घ)

िारदाि धमधि, समर्, स्र्ािः

(ङ)

पक्राउ गररएको व्र्म्िको सं लग्ििा दे म्ििे प्रमाणः
………………………….
अिुसन्िाि अधिकारी/कार्ायलर् प्रमुि
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अिुसूची -५

(धिर्म ५ को उपधिर्म (३) सँग सभबम्न्िि)
जरुरी पक्राउको स्िीकृधि सभबन्िी अधिलेिको ढाँचा
............................ अदालि
जरुरी पक्राउको स्िीकृधि सभबन्िी अधिले ि
क्र
सं

स्िीकृ

स्िीकृधि

पक्राउ

कसूर

स्िीकृधि

स्िीकृ

धम

धि माग

माग गिे

गररएको

को

सभबन्िी

धि

धि

गरे को

अिुसन्िा

व्र्म्िको

िाम र

आदे श

प्रदाि

धमधि

ि

िाम, र्र,

पक्राउ

ददिे

िए

अधिकारी

ििि िा

गररएको

न्र्ार्ािी

ििएको

िा

पररचर्ात्म

धमधि र

श

बेिोरा

कार्ायलर्

क वििरण

समर्

प्रमुि
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अिुसूची -६

(धिर्म ६ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
विरासिमा रािी अिुसन्िाि गिे अिुमधि पाउि ददिे धििेदिको ढाँचा
श्री

………………….. अदालि

माफयि : ………………………… सरकारी िवकल कार्ायलर् ।
विषर्ः विरासिमा रािी अिुसन्िाि गिे अिुमधि सभबन्िमा।
............

को

जािे रीले

.........................समेि

िएको

......................मुद्दामा

............ दे िार्का व्र्म्िलाई विरासिमा रािी मुद्दाको अिुसन्िाि गिुप
य िे िएकोले
...........................पटकको

लाधग

धमधि.................दे म्ि.................सभम

ु ी फौजदारी कार्यविधि
ददि.................... अिुसन्िािका लाधग विरासिमा राख्ि मुलक
(सं वििा) ऐि, २०७४ को दफा १४ बमोम्जम अिुमधि पाउि दे िार्का वििरण र सं लग्ि
कागजािसविि अिुरोि गररएको छ :(क)

अिुसन्िािको लाधग विरासिमा राख्िु पिे व्र्म्िको वििरण:

(ि)

विरासिमा रिे को व्र्म्ि उपर लागेको अधिर्ोग, त्र्सको आिारः

(ग)

विरासिमा रिे को व्र्म्ि बर्ाि िए ििएको:

(घ)

सभपन्न िएका अिुसन्िाि कार्यको वििरण:

(ङ)

गिय बाँकी अिुसन्िाि कार्यको वििरण:

(च)

विरासिमा रािी अिुसन्िाि गिुप
य िे कारण:

(छ)

सं लग्ि कागजाििरुको वििरणः
........................
अिुसन्िाि अधिकारी
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अिुसूची -७

(धिर्म ७ को उपधिर्म (७) सँग सभबम्न्िि)
अिुसन्िािको लाधग विरासिमा राख्ने अिुमधि सभबन्िी आदे शको ढाँचा
....................... अदालि
माििीर् न्र्ार्ािीश श्री..............
अिुसन्िािको लाधग विरासिमा राख्ने अिुमधि सभबन्िी
आदे श
र्समा............ को जािे रीले .........................समेि िएको ......................
मुद्दामा

............कार्ायलर्को

च.िं.

......................धमधि......................को

पत्रमा उम्ल्लम्िि दे िार्का व्र्म्िलाई ........................... आिार र कारणबाट
धमधि....................दे म्ि.................सभम............

पटक..............

ददि

ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं वििा) ऐि,
अिुसन्िािका लाधग विरासिमा राख्ि मुलक
२०७४ को दफा १४ बमोम्जम अिुमधि ददइएको छ ।
विरासिमा राख्ने अिुमधि ददईएको व्र्म्ि
१....................
२....................
३....................
४....................
..................
न्र्ार्ािीश
इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।
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अिुसूची -८

(धिर्म १० सँग सभबम्न्िि)
जािेरी दरिास्ि िा सूचिाको अधिलेिको ढाँचा
......................... अदालि
जािे री दरिास्ि िा सूचिाको अधिले ि
क्र

अदालिमा

जािे री

जािे री

सं

जािेरी

दरिास्ि

दरिास्ि िाम,र्र,ििि िाम,र्र,ििि िाम

दरिास्ि िा दिाय
सूचिा

गिे दिाय

प्राप्त कार्ायलर्

जािे रिालाको अधिर्ुिको
िं

र धमधि

धमधि
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अिुसूची -९

(धिर्म २३ सँग सभबम्न्िि)
मुद्दा सकार गियका लाधग सरोकारिाला व्र्म्िलाई ददिे सूचिाको ढाँचा
......................... अदालि
मुद्दा सकार गियका लाधग सरोकारिाला व्र्म्िलाई ददएको सूचिा
……………………………………. अदालिबाट जारी िएको …………………………………………….
बस्िे श्री…………………………………………….को िामको सूचिा ।
…………………………………………….जािे रीले

िादी

िेपाल

सरकार

……………………………… समेि िएको ……………सालको मुद्दा िं …

प्रधििादी

को ………. मुद्दा

धमधि ……………………………… मा फैसला िुँदा ……………. िन्ने आदे श िएकाले उि
मुद्दा सकार गिे िएमा र्ो सूचिा प्राप्त िएको धमधिले दुई मवििाधित्र आफैँ िा आफ्िो
कािूि बमोम्जमको प्रधिधिधि माफयि मुद्दा सकार गिय अदालिमा उपम्स्र्ि िुि
आउिुिोला ।भर्ादधित्र उपम्स्र्ि िुि िआएमा कािूि बमोम्जम िुिेछ ।

…………………………
सभबम्न्िि अधिकृि
धमधिः …………………………………………….
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अिुसूची -१०

(धिर्म २९ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिाको िामेलीको ढाँचा
िामेली धमधिः...................
पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिाको िामेलीको बेिोरा
(क) भर्ादिालाले बुम्झधलएकोमा
मेरो िाउँमा जारी िएको एक प्रधि पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा

दे िार्का

सािीिरूको रोिबरमा म आफैँले बुझी धलए ँ ििी दस्ििि गिे .....................
दस्ििि ....................
(ि) भर्ादिाला व्र्म्िको एकाघरको पररिारको सदस्र्ले बुम्झधलएकोमा
भर्ादिाला व्र्म्ि फेला िपदाय धिजको िाउँको र्सै बमोम्जमको एक प्रधि पक्राउ पूजी /
समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा
भर्ादिाला...........

दे िार्का सािीिरूको रोिबरमा बुम्झधलए ँ ििी दस्ििि गिे

.....................को

एकाघरको

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

िािाको

िषय

........को .......................
दस्ििि....................
(ग) पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा बुम्झधलिु पिे व्र्म्िको घर दै लोमा टाँस
िएकोमा
भर्ादिाला व्र्म्ि िा धिजको एकाघरको उमेर पुगेको पररिारको सदस्र् समेि घरमा
फेला िपरे कोले / बुझ्ि इन्कार गरे कोले धिजको िाउँको पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद
/ सूचिा

िामी दे िार्का सािीका रोिबरमा धिजको घर दै लोमा सबैले दे ख्ने गरी

टाँसी....................... गा.पा. / ि.पा.को िडा िं. ..... को कार्ायलर्मा एक प्रधि भर्ाद
ददएको ठीक छ ििी दस्ििि गिे िामी दे िार्का माधिसिरूः–
दस्ििि.................
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(घ) पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा

बुम्झधलिु पिे व्र्म्ि िा धिजको घरद्वार

फेला िपरे कोमा
र्सै बमोम्जमको पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा

बुझी धलिु पिे व्र्म्ि िा

धिजको घर समेि िोज िलास गदाय फेला िपरे कोले पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद /
सूचिा वफिाय पठाएका छौ ििी दस्ििि गिे दे िार्का माधिसिरूः–
धिज िाल..................... म्जल्ला ................ गा.पा. / ि.पा. ……….. िडा िं.
………………. गाउँ / टोलमा बसोबास गरररिे को बुम्झएको / धिजको िालको बसोिासको
ठे गािा र्ािा ििएको।
सािी
माधर् उम्ल्लम्िि िण्ड ................ बमोम्जम िामीिरूको रोिबरमा िामेली िएको ठीक
िो ििी दस्ििि गिेः
१.......................म्जल्ला .................गा.पा. / ि.पा. िडा िं.......गाउँ / टोल.
.................बस्िे िषय ................का ..............................।
२. .............म्जल्ला ...............गा.पा. / ि.पा. िडा िं........गाउँ / टोल.
.......................बस्िे िषय ..............का ..............................।
रोिबर
......... म्जल्ला .......... गा.पा. / ि.पा िडा िं. ........ का
सदस्र्......................................।
घर दै लोमा टाँस िएकोमा
र्सै बमोम्जमको एक प्रधि पक्राउ पूजी / समाह्वाि / भर्ाद / सूचिा

र्स ....................

गा.पा / ि.पा.िडा िं. ...को कार्ायलर्को सूचिा पाटीमा टाँस गिय प्राप्त िर्ो ििी दस्ििि
गिेः–
दस्िििः ...............
कमयचारी िा पदाधिकारीको िामः ...............
धमधिः .......
काम िामेल गिेकोः–
दस्िििः…………………………………….
िामेलदारको िामः……………………….
धमधिः………………………
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अिुसूची -११

(धिर्म ३० को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको अधिलेिको ढाँचा
...........................अदालि
पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको अधिले ि
िामेलदारको िामः
क्र मुद्दाको
सं

िादी

मुद्दाको

फाँट र

भर्ाद

िभबर

प्रधििादीको

िाम

फाँट

िामेल

र

िाम र्र

िालाको

गिुप
य िे

धमधि र

दार्री

ििि

िाम

व्र्म्िको

दस्ििि

धमधि

िाम र्र

िामेलदारले िामेली फाँटिालाले
बुझेको

धमधि

बेरीि

पूिः

पूिक
य

िामेल

धमधि र

िामेल

गिय

दस्ििि

िएको

पठाएको

िए

िए

सोको

सोको

कारण

कारण

बुझेको

र धमधि
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अिुसूची -१२

(धिर्म ३० को उपधिर्म (२) सँग सभबम्न्िि)
पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको िामेली प्रधििेदिको ढाँचा
.................... अदालि
पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको िामेली प्रधििेदि
..................अदालिमा पेश गरे को पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको िामेली प्रधििेदि
मुद्दा िं..................
िादी...........................................................
प्रधििादी.................................................
िएको...................................................... मुद्दामा र्स अदालिबाट जारी िएको जिा
............. का िाउँको पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिा िामेल गिय र्स अदालिबाट
िवटई गई कािूिको रीि पुर्र्ाई काम िामेल गरी सो िामेली पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद
÷सूचिाको प्रधि र्सैसार् पेश गरे को छु ।लेम्िएको बेिोरा ठीक छ फरक परे कािूि बमोम्जम
सिुँला बुझाउँला।
िामेल गिय बुझेको धमधिः......................
िामेल िएको प्रधि................
िामेल ििएको प्रधि..............
जभमा प्रधि...
िामेल िुि िसकेको िए सोको कारण...
िामेल गिय िवटएको धमधिः...............
िामेल गरे को धमधिः.................
िगरपाधलका/गाँउपाधलकाको िडा सधमधिको कार्ायलर्मा बुझाएको िए िरपाई र्ािः.........

दस्ििि.......................
िामेलदारको िामः
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............... अदालिबाट
र्ो प्रधििेदिसार् पेश िुि आएको िामेली पक्राउ पूजी/ समाह्वाि/ भर्ाद ÷सूचिाको जाँच गदाय
रीि पुर्र्ाई/बेरीिसँग िामेल िएको दे म्िँदा पेश गरे को छु ।
.....................
फाँटिाला

.....................
धमधिः...................
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अिुसूची -१३

(धिर्म ३६ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
मुद्दाको कार्यिाधलकाको ढाँचा
..................अदालि
मुद्दाको कार्यिाधलका
िादीः
प्रधििादीः
मुद्दा िः
क्र सं

मुद्दाको िामः
कारबािीको वििरण

धििायररि धमधि

सं शोधिि धमधि

कैवफर्ि

कार्यिाधलका धिमायण गरे को धमधिः
सभबम्न्िि अधिकृि

पििरुको दस्ििि
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अिुसूची -१४

(धिर्म ३९ को उपधिर्म (१०) सँग सभबम्न्िि)
मुद्दाको मुलििी सभबन्िी अधिलेिको ढाँचा
...................अदालि
मुद्दाको मुलििी सभबन्िी अधिले ि
क्र

मुद्दा

मु

िादी

प्रधििादी

मु

आदे

मुलि

अिधि

मुलि

.

दिाय

द्दा

को

को

द्दा

श

बी

पुगी

िी

सं .

धम

िं

िाम

िाम

धमधि

रििु

मुलि

जागेको

को

िी

धमधि

कारण

जाग्िे

धि

धमधि
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अिुसूची -१५

(धिर्म ४० को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
फरार अधिर्ुिको अधिलेि सभबन्िी ढाँचा
............अदालि
फरार अधिर्ुिको अधिलेि
क्र मुद्दा

दिाय

सं

धमधि अधिर्ुिको

िं

फरार

मुद्दा

पक्राउ

मुलििी

पूजीको

रिे कोमा

िाम र्र र

अिधि

सो धमधि सो धमधि सो धमधि

ििि

समाप्त
िएको
धमधि
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अिुसूची -१६

(धिर्म ४७ सँग सभबम्न्िि)
धलिि वफिाय िा दरपीठको अधिलेिको ढाँचा
.................. अदालि
धलिि वफिाय िा दरपीठको अधिले ि
क्र

धलिि

दिाय दिाय

गिय वफिाय

िा वफिाय िा वफिाय

सं

गिय

ल्र्ाएको

दरपीठ

दरपीठ

दरपीठ

िएको

ल्र्ाउिेको

धलििको

गरे को

गिायको

उपर

आदे श

िाम र्र

विषर्

धमधि

कारण

धििेदि
परे को
धमधि
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अिुसूची -१७

(धिर्म ४९ को उपधिर्म (२) सँग सभबम्न्िि)
वफरादपत्रको ढाँचा
..................... अदालि / कार्ायलर्मा दार्र गरे को वफरादपत्र
......... सालको दुधिर्ािादी फौ. मु. िं. ..........
................. को छोरा / छोरी / पधि / पत्नी ............. बस्िे िषय ...... को ......... बादी
(एकिन्दा बढी बादी िए र्सै बमोम्जमको वििरण प्रत्र्ेक िादीको िकमा उल्ले ि गिे)
विरुद्ध
.............. को छोरा / छोरी / पधि / पत्नी ........... बस्िे िषय........को .........

प्रधिबादी

(एकिन्दा बढी प्रधिबादी िए र्सै बमोम्जमको वििरण प्रत्र्ेक प्रधििादीको िकमा उल्ले ि
गिे)
मुद्दा : ...................
१. म/ िामी वफरादपत्रिाला धिभि प्रकरणिरूमा ले म्िए बमोम्जम वफराद गदय छु/गदयछौँ ।
(वफरादको विषर्िस्िु दाबी गिे आिार र वफराद दाबी उल्लेि गिे)
(क) .............................
(ि) .............................
(ग) .............................
(घ) .............................
(ङ) .............................
२.

.....ऐि .... को दफा.... बमोम्जम र्ो मुद्दा र्सै अदालि / कार्ायलर्को
अधिकारिेत्रधित्र पदयछ।

३. र्ो वफराद ...... कािू ि बमोम्जम िदभर्ाद धित्रै रिेको छ ।
४. प्रस्िुि विषर्मा अन्र्त्र वफराद गरे को छ / छै ि ।
५. कािूि व्र्िसार्ी धिर्ुि गरे को िए सोको वििरणः
६. दे िार्को दस्िुर र्सैसार् बुझाउि ल्र्ाएको छु / छौँ ।
(क) ............... बापि रु. ............
(ि) ............... बापि रु. ............
(ग) ............... बापि रु. .............
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७. वफरादको दाबीलाई पुवष्ट गिे प्रमाणः–
र्स विषर्मा दे िार्को प्रमाण सभबन्िी कागजािको प्रधिधलवप सं लग्ि गरे को छु / छौँ ।
(क) ...................
(ि) ...................
(ग) ...................
८. सािी :
(क) ...................
(ि) ...................
(ग) ..................... (सािीिरूको पूरा िाम र्र,उमेर र ठे गािा उल्लेि गिे )
९.र्समा ले म्िएको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठिरे कािूि बमोम्जम सिुँला बुझाउँला ।

........................
वफरादपत्रिालाको दस्ििि र
सङ्गदठि सं स्र्ा िए सं स्र्ाको छाप
इधि सं िि् .............साल .........मवििा.........गिे ..........रोज.........शुिम् ।

द्रष्टव्र्ः सङ्गदठि सं स्र्ाको िफयबाट वफरादपत्र ददँदा त्र्स्िो सं स्र्ाको िाम िर्ा ठे गािा र त्र्स्िो
सं स्र्ाको िफयबाट वफरादपत्र ददि अधिकार पाएको व्र्म्िको िाम र्र र पद उल्लेि गिुय
पिेछ ।
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अिुसूची -१८
(धिर्म ५० को उपधिर्म (२) सँग सभबम्न्िि)
प्रधिउिरपत्रको ढाँचा
...............अदालमा पेश गरे को प्रधिउिरपत्र
प्रधिउिरपत्र
....................... सालको फौ.दा.िं. ....................... मुद्दा िं.........................
...............को छोरा/छोरी/पधि/पत्नी ......बस्िे ..... िषय.......को ............... प्रधिबादी
(एकिन्दा बढी प्रधिबादी िए र्सै बमोम्जमको वििरण प्रत्र्ेक प्रधिबादीको िकमा उल्ले ि
गिे।)
विरुद्ध
..................को छोरा/छोरी/पधि/पत्नी ..........बस्िे िषय ... को .....................
बादी

(एकिन्दा बढी बादी िए र्सै बमोम्जमको वििरण प्रत्र्ेक बादीको िकमा उल्ले ि

गिे)
मुद्दा:– ..............
उम्ल्लम्िि बादी िएको मुद्दामा र्स अदालिबाट मेरा/िाम्रा िाममा जारी िएको समाह्वाि
..........................अदालिबाट धमधि ......... मा प्राप्त िएकोले सो वफराद दाबीका
सभबन्िमा दे िार्को बेिोराको प्रधिउिरपत्र धलई उपम्स्र्ि िएको छु /छौ ।
१. बादीले दाबी गरे का विषर्िरूका सभबन्िमा मेरो/िाम्रो िएको र्र्ार्य बेिोरा धिभि
प्रकरणिरूमा िुलाएको छु /छौँ ।
(क) ............
(ि) ............
(ग) ............
(घ) ............
(ङ) ............
ँ गदै िौ
२. वफराद दाबी पूणय रूपमा िा आंम्शक रूपमा स्िीकार गदयछु/गदय छौँ । गददयि/
(वफराद दाबी आंम्शक रूपमा स्िीकार गरे को िए स्िीकार गरे को आिार र कारण
उल्लेि गिे)
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३. वफराद दिाय गिे िकदै र्ा / िदभर्ाद /अदालिको िेत्राधिकार ििएको म्जवकर
धलएको िए सोको आिार र कारण:४. वफराद दाबी अिुसार अदालिबाट धिणयर् िुि ु पिे िो िा िोइिः
५. कािूि व्र्िसार्ी धिर्ुि गरे को िए सोको वििरणः
६. दे िार्को दस्िुर र्सैसार् बुझाउि ल्र्ाएको छु /छौः
(क) ...............बापि रु. ............
(ि) ...............बापि रु. ..............
७. प्रमाणः

र्स विषर्मा

दे िार्को प्रमाण सभबन्िी कागजािको प्रधिधलवप सं लग्ि

गरे को छु /छौँ।
(क) ............
(ि) ............
(ग) ............
८. सािी:–
(क) ............
(ि) ............
(ग)............(सािीिरूको पूरा िाम, उमेर र ठे गािा)
९. र्समा ले म्िएको बेिोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठिरे कािूि बमोम्जम सिुँला बुझाउँला।

..........................
प्रधिउिरपत्रिालाको दस्ििि र
सङ्गदठि सं स्र्ा िए सं स्र्ाको छाप
इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।
द्रष्टव्र्: सङ्गदठि सं स्र्ाको िफयबाट प्रधिउिरपत्र ददँदा त्र्स्िो सं स्र्ाको िाम िर्ा ठे गािा र त्र्स्िो
सं स्र्ाको िफयबाट प्रधिउिरपत्र ददि अधिकार पाएको व्र्म्िको िाम र्र र पद उल्ले ि
गिुय पिेछ ।
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अिुसूची -१९

(धिर्म ५६ को उपधिर्म (८) सँग सभबम्न्िि)
सिअधिर्ुिको म्जरिको ढाँचा
......................... अदालि
सिअधिर्ुिको म्जरि
मुद्दा......................
साल.......................िभबर.......................................
.....................................................विरुद्ध
.............................................
न्र्ार्ािीश

................................अदालिका

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

का

अधिर्ुि..............................................................

माििीर्
इजलासमा

ले

सिअधिर्ुि

......................... लाई गरे को म्जरि।
प्रश्न र धििको जिाफिरु
प्रश्नः–

जिाफ – .............

प्रश्नः–

जिाफ – .............

पोल गिे सिअधिर्ुिको सिीछाप

म्जरि गिे अधिर्ुिको सविछाप

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

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

इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।
द्रष्टव्र्ः मुद्दामा गरे को बर्ािमा उल्ले ि गरे को बेिोराका सभबन्िमा म्जरि गिय चाििे अधिर्ुिले
म्जरि गदाय सोिेको प्रश्न र सिअधिर्ुिले ददएको जिाफ क्रम धमलाई ले ख्िु पिेछ।
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अिुसूची -२०
(धिर्म ६४ को उपधिर्म (४) सँग सभबम्न्िि)
व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्ने फारामको ढाँचा
............... म्जल्ला अदालि
व्र्म्िगि पररचर् गोप्र् राख्ने फाराम
मुद्दा:

मुद्दा िं.:

िादी:

प्रधििादी:

धस
िं

पररचर् गोप्र् राम्िएको व्र्म्िको
िास्िविक िाम

ठे गािा

कैवफर्ि

साङ्केधिक िाम

र्र र उमेर

प्रमाम्णि गिे अधिकारीको,दस्ििि:
िाम र्र:
दजाय:
धमधि:
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अिुसूची -२१
(धिर्म ६४ को उपधिर्म (५) सँग सभबम्न्िि)
गोप्र् राम्िएको व्र्म्िगि पररचर्को अधिलेिको ढाँचा
....................... अदालि
गोप्र् राम्िएको व्र्म्िगि पररचर्को अधिले ि
धस.िं.

धमधि

मुद्दा
िं.

मुद्दा

िास्िविक
िाम र्र
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ठे गािा

प्रदाि गररएको
साङ्केधिक िाम

कैवफर्ि
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अिुसूची -२२
(धिर्म ६७ को उपधिर्म (३) सँग सभबम्न्िि)
कसूर ठिर िएको धिणयर्को छोटकरी वििरणको ढाँचा
...................... अदालि
इजलास
माििीर् न्र्ार्ािीश........
कसूर ठिर िएको धिणयर्को छोटकरी वििरण
िादीः ..............

प्रधििादीः...........
मुद्दाः.............
मुद्दा िभबरः ..........

र्समा.......................................................................................................
..........................................िुिे ठिछय । फौजदारी कसूर (सजार् धििायरण िर्ा
कार्ायन्िर्ि) ऐि, २०७४ को दफा ९ अिुसार सजार् धििायरण सभबन्िमा प्रस्िुि मुद्दामा
ु ाई गिुय पिे दे म्िँदा सो प्रर्ोजिको लाधग धमधि .........को पेशी िाररि िोक्िु ।
छु ट्टै सुिि
सजार्पूिक
य ो प्रधििेदि ......... ददिधित्र पेश गिय आदे शको प्रधिधलवपसविि.............लाई
जािकारी ददिु ।
………...............
न्र्ार्ािीश
इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।
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अिुसूची -२३

(धिर्म ७५ को उपधिर्म (१) सँग सभबम्न्िि)
प्रत्र्र्ीलाई ददिे सूचिाको ढाँचा
.................. अदालिबाट जारी िएको १५ (पन्र) ददिे सूचिा
मुद्दा : ..............................
मुद्दा िं. ..................................
................................................................................................
पुिरािेदक
िादी/प्रधििादी
विरूद्ध
.........................................................................................................
प्रत्र्र्ी
िादी/प्रधििादी
............................... म्जल्ला.......................................गाउँपाधलका/िगरपाधलका
िडा िं.......... बस्िे...................... को छोरा/छोरी/श्रीमिी ..............................
िषय.........को...................................... का िाउँमा जारी िएको सूचिा।
प्रस्िुि मुद्दामा र्स अदालिबाट धमधि ...................... मा ....................................
ु ी फौजदारी कार्यविधि (सं वििा) ऐि,२०७४ को दफा १४०
िन्ने आदे श िएकोले मुलक
को उपदफा (३) बमोम्जम सो आदे शको प्रधिधलवप सार्ै रािी जािकारीको धिधमि र्ो
सूचिा पठाइएको छ। र्ो सूचिा िामेल िएको धमधिले बाटाको भर्ाद बािे क १५(पन्र)
ददि धित्रमा मुद्दामा आफ्िो सबुि प्रमाण धलई िपाईँ आफै उपम्स्र्ि िुि आउिुिोला िा
ऐिबमोम्जमको िारे स पठाउिु िोला। र्ो सूचिा िामेल िएको १५ (पन्र) ददिपधछ मुद्दा
पेसीमा चढ्ि सक्िेछ।
आज

सं िि्.............साल..............मवििा.........गिे ........रोज.........का

अदालिको छाप र मेरो दस्िििबाट र्ो सूचिा जारी िर्ो।
..........................

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

(अदालिको छाप)

आदे श बमोम्जम
दस्ििि
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अिुसूची -२४

(धिर्म ७५ को उपधिर्म (२) सँग सभबम्न्िि)
िाररिमा िबसेको पुिरािेदक िा प्रत्र्र्ीलाई म्झकाउिे सूचिाको ढाँचा
...........अदालिबाट जारी िएको १५ (पन्र) ददिे सूचिा
मुद्दा : ...................
मुद्दा िं. : ..................
.....................................................................................................
पुिरािेदक
िादी/प्रधििादी
विरूद्ध
.........................................................................................................
प्रत्र्र्ी
िादी/प्रधििादी
............म्जल्ला...................................... गाउँपाधलका/िगरपाधलका िडा िं..........
बस्िे................................................को

छोरा/छोरी/श्रीमिी........................

िषय.........को............................................... का िाउँमा जारी िएको सू चिा।
र्स अदालिबाट धमधि ....................... मा ........................................
ु ी फौजदारी कार्यविधि
को प्रर्ोजिको लाधग िपाईँलाई म्झकाउिे आदे श िएकोले मुलक
(सं वििा) ऐि,२०७४ को दफा १४२ को उपदफा (३) बमोम्जम सो आदे शको प्रधिधलवप
सार्ै रािी र्ो सूचिा पठाइएको छ । सूचिा िामेल िएको धमधिले बाटाको भर्ादबािे क
१५(पन्र) ददि धित्रमा िपाईँ आफै उपम्स्र्ि िुि आउिु िोला / ऐि बमोम्जमको िारे स
पठाउिु िोला। र्ो सूचिा िामेल िएको १५ (पन्र) ददिपधछ मुद्दा पेसीमा चढ्ि
सक्िेछ।
आज

सं िि्.............साल..............मवििा.........गिे ........रोज.........का

ददि

अदालिको छाप र मेरो दस्िििबाट र्ो सूचिा जारी िर्ो।
..........................

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

(अदालिको छाप)

आदे श बमोम्जम दस्ििि
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अिुसूची -२५

(धिर्म ७८ को उपधिर्म (३) सँग सभबम्न्िि)
जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको लगि वकिाबको ढाँचा
........अदालि
दण्ड, जररबािा, धबगो िा िधिपूधियको लगि वकिाब
पुिरािेदि ििबाट कार्म

ििबाट शुरु फैसला सदर िएमा शुरुबाट कार्म िएको लगिको वििरण मिलमा सोिी बेिोरा जिाउिु पिेछ । शुरु लगि पररिियि िुिे गरी फैसला िएमा सो मिलमा पररिधियि

लगि उल्लेि गिुय पिेछ ।
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लगि कट्टा गिेको िाम र दस्ििि

धमधि र बेिोरा
लगि कट्टा

लगि कट्टा िुिे धमधि

लगि प्रमाम्णि गिेको िाम र दस्ििि

ट

लगि कस्िेको िाम र दस्ििि

अदालिबा

फैसला धमधि

फैसला धमधि

अदालिको िाम

अन्र् रकम

िधिपूधिय

धबगो

बाँकी

असुल िएको

लागेको

जररिािा

बाँकी

असुल िएको

लागेको

कैद

फैसला धमधि

फैसला गिे अदालि

बाबु / बाजेको िाम

(स्र्ार्ी/अस्र्ार्ी)
ििि

उमेर

लगिको वििरण

िाम र्र
aपुिरािेदि

अदालिबाट

कार्म िएको लगिको वििरण

बादी/जािेरिाला

मुद्दा िं.

मुद्दा

लगि िभबर

क्र.सं .

लगि रिेको व्र्म्िको

सिोच्च

उच्च

कार्म िएको लगिको वििरण

शुरु लगि

सजार् स्र्गि िुिे िए सोको बेिोरा

लगि a
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अिुसूची -२६

(धिर्म ८२ को उपधिर्म (३) सँग सभबम्न्िि)
दण्ड, जररबािा, धबगो र अन्र् रकमको लगि कट्टा अधिलेिको ढाँचा
..........................अदालि
दण्ड, जररबािा, धबगो र अन्र् रकमको लगि कट्टाको अधिले ि
लगि

कट्टा

मुद्दा र

पि

लगि

फैसला गिे

कट्टा

कट्टा

गररएको

मुद्दा

विपिको

रिे को

अदालि र

गररएको

गरे को

साधबक

िभबर

िाम

व्र्म्िको

फैसला

लगिको

धमधि

लगि

िाम र्र

धमधि

वििरण

िभबर

ििि
उमेर र
अन्र्
पररचर्
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अिुसूची -२७
(धिर्म ८३ को उपधिर्म (३) सँग सभबम्न्िि)
प्रधििादीको सभपम्िबाट धबगो िराउिे बारे को सूचिाको ढाँचा
..........अदालि
प्रधििादीको सभपम्िबाट धबगो िराउिे बारे को सूचिा
श्री

………. को छोरा/ छोरी/ पधि /पम्त्न ………. म्जल्ला ……. गा. पा. /ि. पा. बडा िं

……..बस्िे िषय ... ...का िाममा ... ...म्जल्ला अदालिबाट जारी िएको पन्र ददिे सूचिा
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
………………… िादी र …………. प्रधििादी िएको ……… मुद्दामा ……… अदालिको धमधि ……….
को फैसला बमोम्जम िपाइले िादी श्री …………… लाई बुझाउिु पिे ठिरे को धबगो/िधिपूधिय/
……रकम रु ...िबुझाउिु िएको र उि धबगो/िधिपूधिय/रकम दे िार् बमोम्जमको सभपम्िबाट
िराई पाउँ ििी .................ले धििेदि ददएकोले िपाईका िाउँमा र्ो सू चिा जारी गरी
पठाइएको छ । र्ो सूचिा िपाईले पाएको िा िपाईको घर दै लोमा टाँस िएको धमधिले
बाटाको भर्ाद बािेक पन्र ददिधित्र सो रकम बुझाउि ल्र्ाउिु िोला । धबगो िबुझाई भर्ाद
गुजारी बसेमा फैसला अिुसार अदालिले उि सभपम्ि कािूि बमोम्जम धललाम गरी
धििेदकलाई धबगो/िधिपूधिय/रकम िराइ ददिे बेिोरा जािकारी गराईन्छ।
धबगो िररपाउि दे िाएको सभपम्िको वििरण
…………………………..
……………………………..
अधिकृि
इधि सं िि्...........साल ..........मवििा.......गिे रोज........शुिम् ।

70

www.lawcommission.gov.np
अिुसूची -२८
(धिर्म ८४ को उपदफा (१) को िण्ड (झ) सँग सभबम्न्िि)
धललामी सूचिाको ढाँचा
....................... म्जल्ला अदालि
धललामी सूचिा
धमधसल िः.................
िादी

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

र

प्रधििादी

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

िएको

.........................मुद्दामा

....................... अदालिको धमधि. ........................... को फैसला बमोम्जम धििेदक
.................... ले

प्रधििादी ...................बाट िररपाउिे ठिरे को धबगो/ िधिपूधिय /

अन्र् रकम िापिको रु..................प्रधििादीले धििेदकलाई बुझाउिु पिेमा िबुझाएकोले

उि रकम िपधसल बमोम्जमको सभपम्िबाट िराई पाउँ ििी र्स अदालिमा ददएको धििेदि
उपर कारबािी िुँदा िपधसलमा उल्ले म्िि प्रधििादीको सभपम्ि धमधि

.................. गिे र्स

अदालिमा डाँक धललाम िुिे िएकोले डाँक बढाबढ गरी डाँक धललाम सकार गिय चाििे
सियसािारण सबैको जािकारीको धिधमि र्ो सूचिा प्रकाम्शि गररएको छ ।
िपधसल
१. र्स अदालिको ििधसल शािामा धमधि........ गिे ददिको ...बजेदेम्ि .... बजेसभम डाँक
२.

धललाम िुिे िएकोले उि डाँक धललाममा उपम्स्र्ि िई बोलकबोल गिय सवकिेछ ।

डाँक धललाम गिय िोवकएको ददि साियजधिक धबदा परे सोको िोधलपल्ट डाँक धललाम

िुिेछ।

३. कार्म िएको न्र्ुििम पञ्चवकिी मूल्र्बाट डाँक बढाबढ गिुप
य िेछ ।
४. डाँक धललामको बिि बोलकबोल गरे को अङ्कको दश प्रधिशिले िुि आउिे रकम सोिी
ददि दाम्िल गिुप
य िेछ ।बाँकी बोलकिोल रकम डाँक धललाम िएको धमधिले साि
ददिधित्र दाम्िल गिुय पिेछ । त्र्सरी साि ददिधित्र बाँकी रकम दाम्िला िगरे डाँक
धललाम िएको ददि दाम्िल िएको दश प्रधिशि रकम जफि गरी पुिः डाँक धललामको
सूचिा प्रकाशि गररिेछ ।

५. डाँक धललाम बढाबढ िुँदा सबैिन्दा बढी अं क बोलकबोल गिेलाई डाँक सकार
गराइिेछ।
६. डाँक धललाम सभबन्िमा बुझ्िुपिे िए र्स अदालिको ििधसल शािामा सभपकय राख्नु
िोला।
७. डाँक धललाम िुिे सभपम्िको वििरण:
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डाँक
धस.िं.

जग्गाििीको
िामर्र

गाउँपाधलका/
िगरपाधलका

िडा िं

धमधि

वक िं

िेत्रफल

बोल्िुपिे

कैवफर्ि

न्र्ुििम अङ्क

......................
अधिकृि
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अिुसूची -२९
(धिर्म ९१ सँग सभबम्न्िि)
जेर्ा जमािि िापिमा रोक्का रिेको सभपम्िको अधिलेिको ढाँचा
........अदालि
जेर्ा जमािि िापिमा रोक्का रिेको सभपम्िको अधिलेि
क्र. मुद्दा

रोक्का

रोक्का

सभपम्ि

जमािि

जमाििको

प्रमाम्णि

फुकुिा

सं .

र

धमधि

राख्ने

ििीको

ददएको

अङ्क

गिे

िएकोमा

मुद्दा

र

धिकार्

िाम

सभपम्िको

अधिकारीको

सोको

िं

च.

र्र

वििरण

दस्ििि

वििरण

िं.
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अिुसूची -३०
(धिर्म ९६ को उपधिर्म १) सँग सभबम्न्िि)
ु ाई गिे मुद्दा
लगािार कारबािी र सुिि
(1)

जबजयस्िी करणी सभबन्िी कसूर,

(2)

िेदिाि िर्ा अन्र् अपमािजन्र् व्र्ििार सभबन्िी कसूर,

(3)

गिय सं रिण विरुद्धको कसूर,

(4)

व्र्म्ि बेपिा पािे सभबन्िी कसूर,

(5)

अपिरण िा शरीर बन्िक सभबन्िी कसूर,

(6)

सिोच्च अदालिले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशि गरी िोकेका
कसूर ।
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