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उच्च अदालत नियमावली, २०७३

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत
२०७३/०६/१२
संिोधि
उच्च अदालत (पहिलो संिोधि नियमावली), २०७५

२०७५/०५/०१

न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा ३६ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी सवोच्च
अदालतले दे िायका नियमिरू बिाएको छ ।

पररच्छे द–१
प्रारशभिक
१.

संशिप्त िाम र प्रारभिः (१) यी नियमिरूको िाम “उच्च अदालत नियमावली, २०७३”
रिेको छ ।
(२) यस नियमावलीको पररच्छे द–१० सवोच्च अदालतले िेपाल राजपत्रमा सू चिा
प्रकाशित गरी तोकेको नमनतदे शि र अन्य नियमिरू तुरुन्त प्रारभि िुिेछि् ।

२.

पररिाषाः हवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा,(क)

“अदालत” िन्नाले उच्च अदालत सभझिु पछथ र सो िब्दले त्यस्तो
अदालतको प्रादे शिक अनधकारिेत्रनित्रको अको इजलास वा अस्र्ायी
इजलासलाई समेत जिाउँछ ।

(ि)

“ऐि” िन्नाले न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ सभझिु पछथ ।

(ग)

“कािूि व्यवसायी” िन्नाले िेपाल कािूि व्यवसायी पररषद् ऐि, २०५०
बमोशजमको कािूि व्यवसायी सभझिु पछथ ।

(घ)

“न्यायाधीि” िन्नाले अदालतको न्यायाधीि सभझिु पछथ र सो िव्दले
अदालतको मुख्य न्यायाधीिलाई समेत जिाउँछ ।
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(ङ)

“पूर् थ

बैठक

(फुलकोर्थ)” िन्नाले

मुद्दा

मानमला

िेरी

इन्साफ

गिे

कामबािे क अरु कामका लानग उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीि र
उपशस्र्त िएसभमका सबै न्यायाधीििरूको बैठक सभझिु पछथ र सो
िब्दले अको इजलास वा अस्र्ायी इजलासको मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीि र न्यायाधीििरूको बैठकलाई समेत जिाउँछ ।
(च)

“मेलनमलाप” िन्नाले पििरूले मेलनमलापकताथको सियोगमा हववाद वा
मुद्दाको निरुपर् गिथ अपिाइिे प्रहिया सभझिु पछथ ।

(छ)

“मेलनमलापकताथ” िन्नाले पििरूबीचको हववादमा मेलनमलाप गिथका लानग
गिथका लानग उत्प्रेररत गिथ मेलनमलाप सभबन्धी प्रचनलत कािूि बमोशजम
नियुक्त मेलनमलापकताथ सभझिु पछथ ।

(ज)

“मेलनमलाप सभबन्धी कायथ गिे सं स्र्ा” िन्नाले मेलनमलाप सभबन्धी कायथ
गिथ मेलनमलाप पररषद्बार् स्वीकृनत प्राप्त सं स्र्ा सभझिु पछथ ।

(झ)

“रशजस्रार” िन्नाले उच्च अदालतको रशजस्रार सभझिु पछथ र सो िब्दले
उच्च अदालतको अको इजलास वा अस्र्ायी इजलासमा प्रिासकीय
प्रमुिको रूपमा काम गिथ तोहकएको अनधकृतलाई समेत जिाउँछ ।

(ञ)

“वाशर्ज्य इजलास” िन्नाले प्रचनलत कािूि बमोशजम सवोच्च अदालतको
परामिथमा िेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी तोहकददएको
अदालतको इजलास सभझिु पछथ ।

(र्)

ु
“सं यक्त
इजलास” िन्नाले दुई वा दुईिन्दा बढी न्यायाधीििरूको इजलास
सभझिु पछथ ।

३.

अदालतको प्रिासकीय नियन्त्रर्ः सवोच्च अदालतको सामान्य वा हविेष निदे ििको
अधीिमा रिी अदालत, अदालतको अको इजलास, अस्र्ायी इजलास र मातितका
अदालतिरूको काम कारबािीको नियन्त्रर् गिे काम मुख्य न्यायाधीिको िुिछ
े ।

४.

मुख्य न्यायाधीिको शजभमेवारी र कतथव्यः (१) मुख्य न्यायाधीिले न्याय पररषद् ऐि,
२०७३ को दफा ११ मा उशललशित िराब आचरर् वा आचार सं हिताको गभिीर
उललङ्घि र दफा १२ मा उशललशित न्यायाधीिले पदीय कतथव्य इमान्दारीपूवक
थ कतथव्य
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पालिा िगरे को हवषय, बदियतपूवक
थ काम गरे को र आचरर् िराब रिे को हवषयमा केिी
बुशझि आए वा दे शिि आए तत्कालै त्यसको हववरर् प्रधाि न्यायाधीिसमि पठाउिु
पिेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधीिले अदालत र शजलला अदालतका न्यायाधीिको कायथ
हववरर्सभबन्धी हववरर् प्रत्येक महििा प्रधाि न्यायाधीिसमि पठाउिु पिेछ ।
(३) अदालत र मातित अदालतका अनधकृत कमथचारीिरूको अिुिासिसभबन्धी
हवषय, पदीय कतथव्य इमान्दारीपूवक
थ
पालिा िगरे को हवषय र आचर् िराब रिे को
हवषयमा आएका गुिासा, नसकायत एवम् दे शिएका कमी कमजोरीका सभबन्धमा मुख्य
न्यायाधीिले आफ्िो तिबार् आवश्यक कदम चाली समाधाि गिे र समाधाि िुि िसक्िे
वा गभिीर प्रकृनतका हवषयिरू दे शिए तत्कालै त्यसको हववरर् प्रधाि न्यायाधीिसमि
पठाउिु पिेछ ।
(४) नियम ३ बमोशजम आफ्िो र मातित अदालतिरूको प्रिासनिक नियन्त्रर्
गिे कायथ वा उपनियम (१), (२) र (३) का हवषयमा तत्काल गिुप
थ िे कायथ िगरी वा
चालिुपिे

कदम

िचाली

अिुिासििीिता

बढ्ि

गएमा

वा

जिमािसमा

त्यसबार्

अदालतप्रनत िकारात्मक धारर्ा बन्न गएमा त्यसको जवाफदे हिता मुख्य न्यायाधीिको
िुिेछ ।
(५) मुख्य न्यायाधीिसँग समन्वय कायम गरी आफू कायथरत इजलास वा
अस्र्ायी इजलासको मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले काम कतथव्य निवाथि गिुथ पिेछ ।

५.

पूर्थ बैठकमा पेस िुिे हवषयः (१) नियम ३ मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि
दे िायका हवषयिरू छलफलको लानग पूर् थ बैठक (फुलकोर्थ) मा पेस गररिेछः(क)

ियाँ व्यवस्र्ा तर्ा िीनतसभबन्धी कुरािरू,

(ि)

न्याय प्रिासिसँग सभबशन्धत कािूिमा सं िोधि गिुप
थ िे दे शिएका
कुरािरू,

(ग)

अदालतको वाहषथक प्रनतवेदि र मातितका अदालतले गरे को काम
कारबािीको निरीिर् सभबन्धी प्रनतवेदि,
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(घ)

आफ्िो अदालत र मातितका अदालतको आय व्ययको अिुमाि
सभबन्धी हवषय,

(ङ)

न्यायाधीिले

पूर् थ

बैठकमा

पेस

गराउि

चािे को

अदालतको

प्रिासि वा व्यवस्र्ासँग सभबशन्धत अन्य कुिै हवषय ।
(२)

पूर् थ

बैठक

(फुलकोर्थ)

मा

उच्च

अदालत

र

त्यसको

प्रादे शिक

अनधकारिेत्रको अको इजलास वा अस्र्ायी इजलासको व्यवस्र्ापकीय तर्ा अन्य कुिै
िीनतगत हवषयमा छलफल वा निर्थय गिुप
थ िे आवश्यक दे िेमा मुख्य न्यायाधीिले
अदालत, त्यस्तो अदालतको अको इजलास र अस्र्ायी इजलासका न्यायाधीििरूलाई
बैठकमा बोलाउि सक्िेछ ।

६.

पूर्थ बैठकको निर्थयः छलफलका लानग पूर् थ बैठकसमि पेस िएको कुिै पनि हवषयमा
बिुमतको निर्थय मान्य िुिेछ । मत बराबर िएमा मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम
गिे न्यायाधीिले निर्थयात्मक मत ददिेछ ।

७.

कायथसूचीः मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिको निदे ििमा रशजस्रारले
पूर्थ बैठक िुिे नमनत र समय िुलाई छलफल िुिे हवषयको कायथसूची साधारर्तया
चौबीस घण्र्ाअगावै सबै न्यायाधीििरूलाई हवतरर् गिेछ ।

८.

निर्थयको अनिलेिः रशजस्रारले पूर् थ बैठकको सबै कारबािी र निर्थयको अनिलेि राख्नेछ
र कुिै न्यायाधीिले िे ि थ मागेमा सो अनिलेि दे िाउिेछ ।

९.

कागजात पेस गिेः (१) पूर् थ बैठकमा आवश्यक नलितिरू पेस गिे र तत्सभबन्धी
लेिापढी गिे उत्तरदाहयत्व रशजस्रारको िुिेछ ।
(२) पूर् थ बैठकको निर्थयको प्रनतनलहप जािकारीको लानग रशजस्रारले सात
ददिनित्र प्रत्येक न्यायाधीिलाई ददिेछ ।
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पररच्छे द–२
अनधकारिेत्र सभबन्धी व्यवस्र्ा
१०.

ु
ु
संयक्त
इजलासबार् िेररिेः दे िायका मुद्दा, निवेदिपत्र र प्रनतवेदििरू अदालतको सं यक्त
इजलासबार् िे ररिे छि्(क)

पुिरावेदिका रूपमा दताथ िएका मुद्दािरू,

(ि)

साधक,

(ग)

कारर्

दे िाउिे

आदे ि

िइसकेपनछ

पेस

िुिे

दे िायका

निवेदिपत्रिरूः–

(घ)

(१)

निषेधाज्ञा सभबन्धी निवेदिपत्र,

(२)

बन्दीप्रत्यिीकरर् सभबन्धी निवेदिपत्र,

(३)

परमादे ि सभबन्धी निवेदिपत्र,

(४)

उत्प्रेषर् सभबन्धी निवेदिपत्र,

(५)

प्रनतषेध सभबन्धी निवेदिपत्र र

(६)

अनधकारपृच्छा सभबन्धी निवेदिपत्र ।

ऐिको दफा ८ को उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोशजम
मातित अदालतबार् शझकाइएको मुद्दा,

(ङ)

अदालतको अविे लिा सभबन्धी मुद्दा,

(च)

ु इजलासबार् िेररिे मुद्दाको लगाउको मुद्दा,
सं यक्त

(छ)

ु इजलासमा पेस िुिे मुद्दासँग सभबशन्धत निवेदििरू,
सं यक्त

(ज)

मुद्दा मानमला तर्ा फैसला कायाथन्वयिसँग सभबशन्धत प्रनतवेदििरू,

(झ)

यो नियमावली प्रारभि िुँदाका बित अदालतमा हवचाराधीि रिे का
करार ऐि, २०५६ को दफा ८७ अन्तगथतका निवेदििरु,
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(ञ) यस नियमावलीमा अन्य इजलासबार् िेररिे ििी तोहकए बािे कका



मुद्दा, निवेदि तर्ा प्रनतवेदि ।

११.

एक न्यायाधीिको इजलासबार् िेररिेः दे िायका मुद्दािरू अदालतको एक न्यायाधीिको
इजलासबार् िे ररिे छि्(क)

सङ्घीय कािूि बमोशजम उच्च अदालतबार् िुरू कारबािी र हकिारा
िुिे मुद्दा,

(ि)

निवेदिपत्र दताथ िई प्रत्यर्ीबार् नलशित जवाफ मगाउिे आदे ि िई
िसकेका दे िायका निवेदििरूः(१) निषेधाज्ञा सभबन्धी निवेदिपत्र,
(२) बन्दीप्रत्यिीकरर् सभबन्धी निवेदिपत्र,
(३) परमादे ि सभबन्धी निवेदिपत्र,
(४) उत्प्रेषर् सभबन्धी निवेदिपत्र,
(५) प्रनतषेध सभबन्धी निवेदिपत्र र
(६) अनधकारपृच्छा सभबन्धी निवेदिपत्र ।



ु ी दे वािी कायथहवनध ऐि (सं हिता), २०७४ को दफा १५७,
(ग) मुलक
ु ी फौजदारी कायथहवनध ऐि (सं हिता), २०७४ को दफा ७३ र
मुलक
७९ तर्ा ऐिको दफा १५ अन्तगथत परे का निवेदिपत्रिरु,



(ग१) अनियुक्तको िाममा पिाउ पूजी जारी गिे अिुमनत सभबन्धी
निवेदि,

ु ी दे वािी कायथहवनध ऐि (सं हिता), २०७४ को दफा ६५
(घ) मुलक



बमोशजमको निवेदि,
(ङ)

मुद्दा

मानमलाको

कारबािीको

आदे िउपरको उजुरी,



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।

 पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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तर

ु
सं यक्त

इजलासमा

रशजस्रारले

ददएको

आदे िउपरको

पेस

िुिे

उजुरी

मुद्दासँग
ु
सं यक्त

सभबशन्धत
इजलासबार्

िे ररिेछ ।
(च)

यस

नियमावलीमा

अन्यर्ा

व्यवस्र्ा

िएको

वा

रशजस्रारको

अनधकारिेत्रनित्रको निवेदिपत्रबािे क अरु सबै निवेदिपत्रिरू ।

१२.

ु
राय बाशझएमा तेस्रो न्यायाधीिको इजलासबार् िेररिेः (१) सं यक्त
इजलासबार् िेररिे मुद्दा
ु ाइ गदाथ दुईजिा न्यायाधीििरूका बीच मतै क्य ििएमा दुई
तर्ा प्रनतवेदिको सुिव
न्यायाधीििरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रनतवेदि निर्थयार्थ ते स्रो न्यायाधीिसमि पेस
गररिेछ । यसरी पेस िएपनछ ते स्रो न्यायाधीिको रायबमोशजम कायम िुि आएको
बिुमतको निर्थय अदालतको अशन्तम निर्थय मानििेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम ते स्रो न्यायाधीिसमि पेस गदाथ पनि बिुमत
कायम िुि िसकेमा ताररिमा रिे का पििरूलाई ताररि तोकी सबै न्यायाधीििरूको
रायसहित सो मुद्दाको नमनसल निर्थयार्थ सवोच्च अदालतमा पठाउिु पिेछ ।

१३.

इजलास तोक्िेः (१) यस नियमावलीको अधीिमा रिी मुद्दा मानमला िेिे र निवेदिपत्र
तर्ा प्रनतवेदि सुन्ने इजलास तोक्िे अनधकार मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीिको िुिेछ ।
(२) मुख्य न्यायाधीि तर्ा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीि अदालतमा अिुपशस्र्त
रिेको अवस्र्ामा उपनियम (१) को अनधकार उपशस्र्त न्यायाधीििरु मध्ये वररष्ठतम्
न्यायाधीिलाई िुिछ
े ।

१४.

रशजस्रारको अनधकारः यस नियमावलीमा अन्यत्र उललेि िएको काम, कतथव्य र
अनधकारका अनतररक्त रशजस्रारको काम, कतथव्य र अनधकार दे िायबमोशजम िुिेछः(क)

प्रचनलत

कािूिबमोशजम

दताथ

गिुप
थ िे

हफरादपत्र,

उजुरी,

पुिरावेदिपत्र, निवेदिपत्र इत्यादद जाँची दताथ गिे र दताथ गिथ
िनमलिे िए दरपीठ गरी हफताथ गिे,
(ि)

मुद्दामा पेस िएका नलितिरू जाँची कािूि बमोशजम प्रमाशर्त गिे,
7

www.lawcommission.gov.np

(ग) मुद्दाका पि र सािीिरूलाई समाह्वाि, इतलायिामा, भयाद, सूचिा



वा आदे ि बमोशजमको पिाउ पूजी जारी गिे , तामेल िई आएको
भयाद वा सूचिा रीतपूवक
थ को िए ििएको जाँची बेरीतको दे शिए
बदर गरी पुिः रीतपूवक
थ तामेल गराउिे,
(घ)

अदालतको

कायथबोझको

हवचार

गरी

मुद्दा

मानमलामा

कािूि

बमोशजम ताररि तोक्ि लगाउिे,
(ङ)

नियम ५८ को उपनियम (२) अन्तगथत परे को निवेदिमा कािूि
बमोशजम निकासा ददिे,

(च)



फाँर्गत रुपमा ताररि हकताब िडा गरी त्यसमा जिाउिु पिे

कुरा उललेि गरी ताररि तोक्ि लगाउिे,
(छ)

आफ्िो

अनधकारिेत्रनित्र

पिे

कुिै

निवेदिपत्र

वा

हवषयसँग

सभबशन्धत कुिै व्यशक्तलाई उपशस्र्त गराउिे वा कुिै नलित पेस
गिथ लगाउिे,
(ज)

तललो अड्डा वा अदालतबार् प्रमार् लगाइएको नमनसल कागजिरू
नमनसलमा सं लग्ि छ वा छै ि िेरी वा िेि थ लगाई सं लग्ि ििए
सभबशन्धत अदालतबार् शझकाई सं लग्ि गराउिे,

(झ)

भयाद ताररि र्ानमपाऊँ वा



ु ी दे वािी (सं हिता) ऐि, २०७४
मुलक

को दफा २३० बमोशजम सभपशत्तको आयस्ता रोक्का गररपाऊँ ििी
मुद्दाको कुिै पिको निवेदिपत्र परे मा कािूि बमोशजम आदे ि
ददिे,


ु ी दे वािी (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा
(ञ) मुलक
ु ी फौजदारी कायथहवनध नियमावली, २०७५ को नियम
(१), मुलक
९२ बमोशजम अन्तरकानलि आदे ि जारी गररपाउँ िन्ने निवेदिउपर
कािूिबमोशजम निकासा ददिे,

(र्)

मुद्दा मुलतबी राशिपाऊँ वा मुलतबी जगाई पाऊँ िन्ने माग गरी
पिथ आएको निवेदिपत्र सभबशन्धत इजलाससमि पेस गिे,



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ठ)

कािूि बमोशजम वाररस नलिे, मुद्दा सकार गराउिे र तत्सभबन्धी
अन्य अनधकार प्रयोग गिे,

(ड)

कािूि बमोशजम धरौर् वा जमाित नलिे,

(ढ)

कािूि बमोशजम नलिुपिे कोर्थ फी वा अन्य दस्तुर नलिे वा नलि
लगाउिे,

(र्)

सवोच्च अदालतमा साधक जािे र गिे निर्थय िएको वा सवोच्च
अदालतमा पुिरावेदि परे को मुद्दाको नमनसल र प्रमार्को नमनसल
सवोच्च अदालतमा पठाउिे,

(त)

सवोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतबार् नमनसल वा कुिै
नलितको माग िएकामा सभबशन्धत नमनसल, प्रमार् नमनसल वा
नलित सवोच्च अदालत वा अन्य अड्डा अदालतमा पठाउिे वा
पठाउि लगाउिे,

(र्)

अदालतमा बुझाउिु पिे जररबािा वा दस्तुर बुझाउि बाँकी िएको
वा फैसला बमोशजम कैद िएकोमा कैदमा िबसेको वा कािूि
बमोशजम सो बापत धरौर् वा जमाित िददएको व्यशक्तलाई सबै वा
कुिै नलितको सक्कल वा िक्कल ददि उपयुक्त िसभझेमा सो
अिुसार आदे ि ददिे,

(द)

अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा नलितको निरीिर् गिथ ददिे,

(ध)

नलितको िक्कल ददिे,

(ि)

कािूि व्यवसायीको वकालतिामा नलिे,

(प)

इजलासबार् िएको आदे ि बमोशजमको काम कारबािी चाँडो
कायाथन्वयि गिे र गिथ लगाउिे,

(फ)

अदालतमा िएका नमनसल वा स्रे स्तािरूसँग सभबशन्धत हवषयमा
ले िापढी गिे,

(ब)

महििामा दुईपर्क अदालतका हवनिन्न िािाका प्रमुििरू र
इजलास अनधकृतिरूलाई सामेल गराई बैठक गिे र िए गररएका
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काम कारबािी र दे िा परे का कदठिाइिरूको समीिा गरी
समाधाि पत्ता लगाई त्यसको अनिलेि राख्ने,
(ि)

अदालतमा सूचिा प्रहवनधको प्रयोग सभबन्धमा आवश्यक कायथ गिे
गराउिे,



ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा ५३, ५४
(म) मुलक
ु ी
र ९१ अन्तगथत परे का अिुमनत सभबन्धी निबेदि तर्ा मुलक
फौजदारी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा १३७
अन्तगथत परे का निवेदिपत्रिरूमा आवश्यक निकासा ददिे,

(य)

आफ्िो अदालतमा कायथरत कमथचारीिरूको व्यवस्र्ापि र काम
कारबािीको अिुगमि गरी उशचत निदे िि ददिे ।
तर उच्च अदालतको रशजस्रारले आपूm कायथरत उच्च
अदालत, त्यस्तो अदालतको अको इजलास वा अस्र्ायी इजलास र
मातित शजलला अदालतका राजपत्र अिहित कमथचारीिरुको कािूि
बमोशजम काज, सरुवा तर्ा हविागीय कारबािी गिे वा हविागीय
कारबािीको लानग नसफाररस गिथ सक्िेछ ।

१५.

उपरशजस्रारको काम, कतथव्य र अनधकारः- यस नियमावलीमा अन्यत्र उललेि िएको
काम, कतथव्य र अनधकारका अनतररक्त उपरशजस्रारको काम, कतथव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम

िुिेछः(क)

रशजस्रारले अनधकार प्रत्यायोजि गरी तोहकददएका कामिरू गिे ,

(ि)

अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउि रशजस्रारलाई सियोग
गिे, र

(ग)

१६.

रशजस्रार अिुपशस्र्नतमा निजको अनधकार प्रयोग गिे ।

इजलास अनधकृतको काम, कतथव्यः यस नियमावलीमा अन्यत्र उललेि िएको काम,
कतथव्यको अनतररक्त इजलास अनधकृतको काम र कतथव्य दे िाय बमोशजम िुिेछः-



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(क)

इजलासमा पेस िुिे मुद्दाको नमनसलिरू शजभमा नलई इजलासमा
मुद्दा सुिाउिे, र

(ि)

सुिवाई िएको मुद्दाको फैसला वा आदे ि तयार गिे कायथमा
न्यायाधीिलाई सियोग गिे ।

१७.

िािा अनधकृतको काम, कतथव्यः यस नियमावलीमा अन्यत्र उललेि िएको काम, कतथव्यको
अनतररक्त िािा अनधकृतको काम, कतथव्य दे िाय बमोशजम िुिेछः(क)

आफूलाई काम गिथ तोहकएको िािामा मातित कमथचारीिरूबार्
िुिे काम कारबािीको प्रत्यि निरीिर्, नियन्त्रर्, अिुगमि गरी
आफू कायथरत िािाको काम कारबािीप्रनत जवाफदे िी िुिे,

(ि)

रशजस्रारले अनधकार प्रत्यायोजि गरी तोहकददएको कामिरू गिे , र

(ग)

अदालतको काम सुचारु रूपले चलाउि रशजस्रारलाई सियोग
गिे ।

१८.

अन्य कमथचारीिरूको काम, कतथव्यः आफूलाई काम गिथ िर्ाइएको िािामा नियनमत
रूपमा गिुप
थ िे कामका अनतररक्त मानर्ललो अनधकारी वा िािा प्रमुि वा रशजस्रारबार्
तोहकददए बमोशजमको कामिरू गिुथ अन्य कमथचारीको कतथव्य िुिेछ ।

१९.

काम, कारबािीको उत्तरदाहयत्व र जवाफदे िीताः (१) यस नियमावली अन्तगथत काम,
कतथव्य र अनधकार तोहकएका कमथचारीिरू आफूले गरे को काम कारबािीको लानग
आफ्िो निकर्स्र् मानर्ललो अनधकारीप्रनत जवाफदे िी िुिेछि् र आफूले गरे को सभपूर्थ
कामको पूर् थ उत्तरदाहयत्व निजमा रििेछ ।
(२) यस नियमावली बमोशजम अनधकार प्राप्त अनधकारीले ददएको आदे ि वा
निदे िि पालि िगिे वा तोकेको काम िगिे कमथचारीउपर त्यस्ता आदे ि निदे िि ददिे
वा काम तोक्िे अनधकारीले आवश्यक हविागीय कारबािी गिथ नसफाररस गिथ सक्िेछ र
त्यस्तो पालिा िगरे को दे शिएमा प्रचनलत कािूि बमोशजम हविागीय कारबािी िुिेछ ।
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२०.

उजुरी ददि सक्िेः मुद्दा मानमलाको कारबािीको नसलनसलामा रशजस्रारले ददएका आदे िमा
शचत्त िबुझ्िे पिले आदे ि ददएको नमनतले पन्र ददिनित्र इजलाससमि उजुरी ददि
सक्िेछ ।

२१.

प्रिासकीय शजभमेबारीः मुख्य न्यायाधीि तर्ा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिको निदे ििमा
रिी अदालतको प्रिासि सभबन्धी कामको शजभमेवारी रशजस्रारको िुिेछ ।

२२.

अनधकार प्रत्यायोजिः

रशजस्रारले

आफूलाई

प्राप्त

अनधकार

आफू

मातितको

कुिै

कमथचारीलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।

पररच्छे द–३
अदालतमा दताथ िुिे नलितमा पुर्याउिु पिे रीत सभबन्धी सामान्य कुरािरू
२३.

नलितिरूमा पुर्याउिु पिे सामान्य रीतः (१) अदालतमा दताथ गिथ लयाएको हफरादपत्र,
प्रनतउत्तरपत्र, पुिरावेदिपत्र, मुद्दाको रूपमा कारबािी िुिे निवेदिपत्र, नलशित जवाफ र
अन्य निवेदिपत्रिरू (यसपनछ यस पररच्छे दमा “नलित” िनिएको) मा,–
(क)

फुलस्केप

आकारको

िेपाली

सादा

कागजमा

पहिलो

पृष्ठमा

शिरतफथ दि सेशन्र्नमर्र छोडी र प्रत्येक पृष्ठमा बायाँतफथ पाँच
सेशन्र्नमर्र हकिारा छोडी एक पृष्ठमा बत्तीस पशतक्तमा िबढाई
कागजको एकपदि मात्र पक्की कालो मसीले ले शिएको, र्ाइप
गररएको वा मुद्रर् गररएको िुि ु पछथ ।
(ि)

दताथ गिथ लयाउिे व्यशक्तको िाम, र्र, उमेर, ठे गािा (र्ािा िएसभम
इमेल, फ्याक्स, मोबाइल िं., हवद्युतीय माध्यमको ठे गािासमेत) र
घर िभबर तर्ा प्रत्यर्ीको िाम, र्र, उमेर, ठे गािा, (र्ािा िएसभम
इमेल, फ्याक्स लगायतका हवद्युतीय माध्यमको ठे गािा समेत) र
घर िं. एवम् निज कुिै कायाथलय वा सं स्र्ामा कायथरत िएमा
त्यस्तो कायाथलय वा सं स्र्ाको िाम, ठे गािा, निजको पद तर्ा उमेर
र बाबुको िाम पनि उललेि िुि ु पछथ ।
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(ग)

दताथ गिथ लयाउिे व्यशक्तले प्रत्येक पृष्ठमा पूरा वा छोर्करी
दस्तित गरी अन्त्यमा बुशझिे गरी पूरा दस्तित गरे को िुिपु छथ ।
त्यस्तो व्यशक्त ले ख्न िजान्ने िए दस्तितको सिा लयाप्चे सिीछाप
गरे को िुिपु छथ

। एकजिािन्दा बढी िएमा त्यस्तो प्रत्येक

व्यशक्तले दस्तित वा लयाप्चे सिीछाप गरे को िुिपु छथ ।
(घ)

कुिै कािूि व्यवसायीले नलितको मस्यौदा गरे को िए त्यसको
बायाँपदि हकिारामा निजले मस्यौदा गरे को ििी र नलित दताथ गिथ
लयाउिे व्यशक्तबािे क अरुले मस्यौदा गरे कोमा “यो नलितको
मस्यौदा मैले गरे का िु,ँ मैले घुस, हकते , जालसाजीमा सजाय पाएको
छै ि सार्ै कुिै अदालत वा निकायबार् िएको कैद र जररबािा
नतिथ बुझाउि बाँकी छै ि” ििी आफ्िो पूरा िाम, र्र, ठे गािा
उलले ि गरी नलितको प्रत्येक पृष्ठको बायाँ हकिारामा त्यस्तो
मस्यौदा गिे व्यशक्तले दस्तित गरे को िुि ु पछथ ।

(ङ)

नलितको आशिरी प्रकरर्मा “यसमा ले शिएको ब्यिोराठीक साँचो
छ, झुठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला” िन्ने वाक्य रिे को
िुि ु पछथ ।

(च)

िण्ड (ङ) मा उशललशित वाक्यमुनि दायाँ हकिारमा नलित दताथ
गिथ लयाउिे व्यशक्तले दस्तित गिुप
थ छथ र त्यसको मुनि नलित
दताथ गिथ लयाएको साल, महििा, नमनत र बार उललेि गिुथ पछथ ।

(२) नलितमा हवषयिरू नसलनसलेवार रूपमा प्रकरर् छु ट्याई उशचत र सं यमपूर्थ
िाषामा ले शिएको िुि ु पछथ ।
(३) नलितको पेर्बोलीमा परे का प्रत्येक व्यशक्तको िाम, र्र, ठे गािा र अन्य
आवश्यक पररचयात्मक हववरर् िुि ु पछथ ।
(४) नलितमा उशललशित प्रत्येक ठाउँको पूरा हववरर् िुि ु पछथ ।
(५) नलित दताथ गिथ लयाउिे वा अदालतमा कागज गिथ आउिे कुिै पनि
व्यशक्तले आफ्िो िाम, र्र, वति यहकि िुलेको िागररकता वा अन्य कुिै प्रमार् पेस गिुथ
पिेछ ।
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तर त्यस सभबन्धी प्रमार् एकपर्क पहिले पेस िई नमनसल सं लग्ि रिे को
अवस्र्ामा पर्क–पर्क पेस गिुथ पिे छै ि ।

२४.

रशजस्रार वा निजले अनधकार ददएको अनधकारीसमि नलित पेस पिुप
थ िेः अदालतमा दताथ
गिथ लयाएको नलित र उपलब्ध िएसभम त्यसको हवद्युतीय प्रनत रशजस्रार वा निजले
अनधकार ददएको अदालतको अन्य अनधकारीसमि पेस गिुथ पछथ ।

२५.

नलित दताथ र दरपीठः (१) अदालतमा दताथ गिथ लयाएको नलित कािूि बमोशजम दताथ
िुिेमा दताथ हकताबमा नलित दताथ गिथ लयाउिेको सिीछाप गराई त्यसको दताथ िं. र
नमनत जिाई दताथ गिथ लयाउिे व्यशक्तलाई निस्सा ददिुपछथ । ताररिमा रििे व्यशक्तलाई
ताररि मात्र ददए िुन्छ ।


(२) रीत िपुगेकोमा प्रचनलत कािूि बमोशजम कुिै अवनध तोकेको िए सो

अवनध नित्र र अवनध ितोकेको िए तीि ददि नित्र यो रीत पुर्याई लयाउिु ििी
नलितको पहिलो पृष्ठमा ले िी रशजस्रार वा निजले अनधकार सुभपेको अनधकारीको
दस्तित र अदालतको छाप लगाई हफताथ ददिु पिेछ ।
(३) िदभयाद वा भयाद गुजारी दताथ गिथ लयाएको नलित वा अदालतले िेि थ िपिे
वा ििुिे नलित वा कािूि हवपरीत दे शिएको नलितको िकमा दताथ गिथ िनमलिे मिानसब
कारर् िए नलितको पहिलो पृष्ठको पछानडपदिको शिरमा, “यो नलित दरपीठ गररएको
छ” िन्ने सभमको ब्यिोरा जिाई रशजस्रारको दस्तित र अदालतको छाप लगाई छु िै
कागजमा दरपीठ गिुप
थ िे आधार र कारर् उललेि गरी सोमा समेत रशजस्रारको दस्तित
र अदालतको छाप लगाई एकप्रनत सभबशन्धत पिलाई हफताथ ददिुपछथ र त्यस्तो नलितको
एक प्रनत अदालतमा राख्नु पछथ ।

२६.

नलितसार् पेस िुिे प्रमार्ः नलितसार् पेस िुिपु िे प्रत्येक नलित प्रमार्को सक्कल र
िक्कल सार्ै पेस गिुप
थ छथ । प्रचनलत कािूि बमोशजम त्यस्तो सक्कल वा िक्कलमा पेस
िएको ब्यिोरा जिाउिु पिे िए सो समेत जिाई सभबशन्धत नमनसलमा राख्नुपछथ ।
रशजस्रारको आदे िबेगर त्यस्तो सक्कल नलित हफताथ ददइिे छै ि ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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२७.

नलित संिोधिः अदालतमा दताथ िै सकेको नलितमा ले ि, र्ाइप वा मुद्रर्को सामान्य
त्रुहर् सच्याउिका लानग त्यस्तो नलित पेस गिे व्यशक्तले निवेदि ददएमा अदालतले त्यस्तो
निवेदिलाई िै नलितको पूरकको रूपमा नमनसल सामेल गिे आदे ि ददि सक्िेछ ।
तर त्यस्तो नलितमा परे को जुि कुरा सच्याउिका लानग निवेदि परे को छ
त्यसबार् मुद्दाको सभपूर् थ कारबािी र इन्साफमा असर पिथ सक्िे दे िेमा अदालतले त्यस्तो
निवेदिलाई पूरकको रूपमा स्वीकार िगिे आदे ि ददि सक्िेछ ।

२८.

दताथ दस्तुरः यस नियमावली वा अन्य प्रचनलत कािूिमा कुिै नलित दताथ गिथ कुिै दस्तुर
िलाग्िे ििी लेशिएकोमा दस्तुर लाग्िे छै ि, यनत दस्तुर लाग्छ ििी उललेि िएकोमा सो
बमोशजमको दस्तुर िबुझाएमा नलित दताथ िुिे छै ि ।

पररच्छे द–४
निवेदिपत्र सभबन्धी हविेष व्यवस्र्ा
२९.

निवेदिपत्रमा िुलाउिु पिे कुराः (१) नियम २३ मा उशललशित हवषयिरूका अनतररक्त
मुद्दासँग सभबशन्धत प्रत्येक निवेदिपत्रमा दे िायका कुरािरू छोर्करीमा स्पष्ट ले शिएको
िुि ु पछथः(क)

मुद्दाको िाम, मुद्दा परे को साल र मुद्दाको िं.,

(ि)

निवेदिपत्रको हवषय, माग गरे को कुरा, त्यसको कारर् र आधार
तर्ा सभबद्व कािूि, र

(ग)

अन्य आवश्यक कुरािरू ।

(२) कुिै अन्तरकालीि आदे िको लानग ददएको निवेदिपत्रमा निवेदकले आफ्िो
हवश्वासको कुिै कुरा उलले ि गरे कामा निजले हवश्वास गरे को कुरा र त्यस सभबन्धी
दे िायका हववरर् वा आधार उललेि गिुथ पछथः
(क)

अरु कसै सँग बुझेर उलले ि गरे को रिे छ ििे त्यस्तो व्यशक्तको नियम ३२
बमोशजमको हववरर्, र
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(ि)

कुिै नलितको िक्कलका आधारमा उललेि गरे को रिे छ ििे सो नलित
वा नलितको िक्कल पाएको ठाउँ वा तररका र त्यस्तो कुराको सत्यतामा
आफ्िो हवश्वासको आधार ।

(३) कुिै अड्डा वा अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा नलित शझकाइ पाऊँ िन्ने
निवेदिपत्रमा यर्ासभिव दे िायका कुरािरू पनि िुलाउिु पछथः–
(क)

नमनसल वा नलित िएको अड्डा वा अदालतको िाम र ठे गािा,

(ि)

नलित सामेल रिे को मुद्दाको िं. र िाम,

(ग)

नलितको नमनत,

(घ)

नलित लेशिएको िाषा र हवषय,

(ङ)

नमनसल वा नलित कुि तथ्यको पुष्ट्ट्याई वा िण्डिको लानग
आवश्यक र प्रमार्को रूपमा ग्राह्य छ िन्ने कुरा, र

(च)

नमनसल वा नलितको अन्य पररचयात्मक हववरर् ।

(४) फैसलाको कायाथन्वयि स्र्नगत राशिपाऊँ िन्ने निवेदिपत्रमा निवेदकले
ु ो सार्ै दे िायका
नलएको दाबीलाई पुष्ट्ट्याई गिे आवश्यक नलितिरू सं लग्ि िुिक
कुरािरू पनि िुलाइएको िुिपु छथः(क)

जुि फैसला बमोशजम िुिे कारबािीलाई स्र्नगत राशिपाऊँ ििेको
छ सो फैसलाको नमनत,

(ि)

नललाम नबिी गिे आदे ि िएको िए सो आदे िको नमनत,

(ग)

नललाम नबिी गिे ताररि मुकरर िएको िए सो ताररि, र

(घ)

निवेदिपत्रमा ले शिएको हवषयमा अदालतलाई हवश्वास ददलाउि
सहकिे तथ्यिरू ।

(५) धरौर्ी वा जमाितको लानग ददइिे निवेदिपत्रसार् धरौर्ी र जमािी
सभबन्धमा सवोच्च अदालतबार् कुिै कायथहवनध वा निदे शिका जारी िएको रिे छ ििे
त्यसमा उशललशित कागज प्रमार् वा अन्य आवश्यक नलित पनि सं लग्ि गरे को
िुिपु छथ ।
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३०.

पहिलो निवेदिपत्रको उललेिः पहिले कुिै हवषयमा निवेदिपत्र ददएकोमा पनछ फेरर सोिी
ब्यिोराको वा समाि उद्देश्यलाई नलएर निवेदिपत्र ददिु परे मा पहिले निवेदिपत्रमा उलले ि
गरे को कुरा र त्यसमा िएको आदे िसमेत स्पष्ट रूपले उललेि गिुथ पछथ ।

३१.

समािान्तर अनधकारिेत्र प्रयोग गरी उपचार माग गरे िगरे को कुरा िुलाउिेः (१)
बन्दीप्रत्यिीकरर्, परमादे ि, उत्प्रेषर्, प्रनतषेध र अनधकारपृच्छा जस्ता सवोच्च अदालत र
उच्च अदालतको समािान्तर अनधकारिेत्र अन्तगथत पिे हवषयमा निवेदि ददँदा वा नलँदा
सो हवषयमा कािूिी उपचारको लानग सवोच्च अदालतमा कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी
कारबािी चलाएको छ छै ि िन्ने ब्यिोरास्पष्ट िुलाउिु पछथ ।
(२) उच्च अदालत र शजलला अदालतको समािान्तर अनधकारिेत्रमा पिे
बन्दीप्रत्यिीकरर् र निषेधाज्ञाको निवेदि ददँदा वा नलँदा सो हवषयमा शजलला अदालतमा
कुिै निवेदि ददएको वा कािूिी कारबािी चलाएको छ, छै ि िन्ने ब्यिोरास्पष्ट िुलाउिु
पछथ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) मा उशललशित हवषय बािेक अन्य कुिै प्रकारको
निवेदि ददँदा वा नलँदा सोिी हवषयमा पहिले कुिै निवेदि ददई कारबािी चले, िचले को र
कारबािी चलेको िए त्यसको अवस्र्ा एवम् पररर्ामको बारे का पनि निवेदिमा स्पष्ट
िुलाउिु पछथ ।
(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोशजम िुलाइएको हववरर् पनछ मुद्दा
कारबािी गदै जाँदा झुठा वा गलत दे शिि आएमा त्यस्तो निवेदि िारे ज गिथ सहकिेछ ।

३२.

पेर्बोलीमा उललेि िएको व्यशक्तः निवेदिपत्रको पेर्बोलीमा परे को प्रत्येक व्यशक्तलाई
सशजलै सँग सिाित गिथ सहकिे गरी निजको िाम, र्र र ठे गािा िुलाएको िुि ु पछथ ।
सिाित गिथ आवश्यक पिे िए अरु आवश्यक हववरर् पनि िुलेको िुि ु पछथ ।

३३.

निवेदिपत्रमा लेशिएको स्र्ािः निवेदिपत्रमा उललेि िएको प्रत्येक ठाउँ वा स्र्ाि ठीक
जनिएको िुि ु पछथ ।
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३४.

निवेदि दस्तुरः यस नियमावलीमा वा अन्य प्रचनलत िेपाल कािूिमा यस हवषयमा यनत
दस्तुर लाग्छ वा कुिै दस्तुर लाग्दै ि िन्ने हकर्ािी गरी ले शिएकोमा बािे क अदालतमा
जुिसुकै हवषयको निवेदि वा दरिास्त ददँदा दि रुपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।

पररच्छे द – ५
ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तगथत ददइिे निवेदिपत्रिरूको हविेष व्यवस्र्ा
३५.

निवेदिपत्रको दस्तुरः (१) बन्दीप्रत्यिीकरर्को आदे िको लानग ददइिे निवेदिपत्रमा कुिै
पनि दस्तुर लाग्िे छै ि ।
(२) परमादे ि, उत्प्रेषर्, प्रनतषेध वा अनधकारपृच्छा लगायत जुिसुकै उपयुक्त
आदे ि जारी गररपाऊँ िन्ने निवेदिपत्र तर्ा निषेधाज्ञाको आदे ि जारी गररपाउँ िन्ने निवेदि
ददँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।

३६.

बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदिपत्रः (१) बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदिपत्रमा दे िायका कुरािरू
स्पष्ट रूपले िुलाएको िुि ु पछथः(क)

बन्दीलाई कसले , कहिले देशि र कुि पररबन्दबार् बन्दी बिाएको
िो ?

(ि)

बन्दीलाई अन्न पािी बन्द गररएको छ छै ि ?

(ग)

बन्दी कुि स्र्ािमा र्ुिामा रिे को छ ?

(घ)

र्ुिाको सभबन्धमा पहिले वा अन्य कुिै अदालतमा निवेदि ददएको
छ छै ि ? िए त्यसको पररर्ाम के िएको छ ?

(२) उपनियम (१) अन्तगथतको निवेदिपत्रमा बन्दीको सिीछाप परे को िुिपु छथ ।
तर बन्दीले सिीछाप गिथ िसक्िे कारर् िएमा अन्य कुिै व्यशक्तले निजको
िकमा निवेदिपत्र ददि सक्िेछ ।

३७.

प्रारशभिक आदे िः (१) नियम ३६ बमोशजम परे को निवेदिपत्रबार् बन्दीलाई कािूि
हवपरीत र्ुिामा रािेको जस्तो दे शिि आएमा निवेदिपत्रको सुिवाइ िुिे नमनत तोकी
बन्दीलाई र्ुिाबार् हकि छाड्ि िपिे िो सो कुरा स्पष्ट गरी नलशित जवाफ र सार्मा
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बन्दीलाई समेत नलई उपशस्र्त िुि ु ििी अदालतले प्रत्यर्ीका िाममा आवश्यक आदे ि
ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि दे िायका अवस्र्ामा
अदालतले बन्दीलाई उपशस्र्त गराउिे आदे ि ददिे छै िः(क)

बन्दी िारीररक वा मािनसक रूपले अस्वस्थ्य दे शिएमा,

(ि)

बन्दी िौगोनलक दृहष्टले र्ाढा िएमा, वा

(ग)

अन्य कुिै कारर्बार् अदालतले बन्दीलाई उपशस्र्त गराउि
आवश्यक वा उपयुक्त िसभझेमा ।

(३) निवेदिपत्रमा प्रत्यर्ी बिाइएका व्यशक्त वा कायाथलयको निवेदिपत्रसँग कुिै
सभबन्ध दे शिि िआएमा त्यस्तो व्यशक्त वा कायाथलयका सभबन्धमा अदालतले कारर्
दे िाउिे आदे ि जारी िगिथ पनि सक्िेछ ।
(४) निवेदिपत्र वा नलशित जवाफको पेर्बोलीबार् अन्य कुिै व्यशक्त वा
कायाथलयलाई पनि प्रत्यर्ी बिाउिु पिे दे िेमा अदालतले त्यस्तो व्यशक्त वा कायाथलयलाई
पनि कारर् दे िाउिे आदे ि जारी गिथ सक्िेछ ।

३८.

हविेष आदे ि ददि सक्िेः बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदिपत्रबार् कारबािी उठे को मुद्दामा
अदालतले अवस्र्ा अिुसार अशन्तम आदे ि गिुथ अशघ दे िायका आदे ििरू पनि गिथ
सक्िेछः(क) हवपिी

बिाएको

व्यशक्त, निकाय

वा

अनधकारीलाई

अदालतले

तोकेको सतथमा बन्दीलाई छाडी ददिु िन्ने,
(ि) हवपिीको

हिरासतबार्

बन्दीलाई

अदालतको

हिरासतमा

राख्ने

िन्ने ।

३९.

बन्दीलाई छोड्िेः अदालतले दे िायको अवस्र्ामा बन्दीलाई र्ुिाबार् छोड्िे आदे ि ददि
सक्िेछः(क)

सूचिामा तोहकएको ददि वा पेसीको ददि प्रत्यर्ीले कुिै कारर्
िदे िाएमा,
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(ि)

कारर् दे िाए पनि सो कारर् मिानसब िदे शिएमा, वा

(ग)

बदनियतका सार् वा प्रवृत्त धारर्ा बिाई वा कािूि हवपरीत
र्ुिामा रािेको दे शिएमा ।

४०.

बन्दीलाई स्र्ािान्तर गिथ ििुिःे नियम ४७ बमोशजमको सूचिा तामेल िएपनछ बन्दीलाई
अदालतको अिुमनतले बािेक एक स्र्ािबार् अको स्र्ािमा स्र्ािान्तर गिथ िुँदैि ।

४१.

निवेदिपत्रमा िुलाउिु पिे कुरािरूः (१) ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तगथत
परमादे ि, उत्प्रेषर्, प्रनतषेध, अनधकारपृच्छा लगायत जुिसुकै उपयुक्त आदे ि जारी गररपाउँ
िन्ने निवेदिपत्र तर्ा निषेधाज्ञाको आदे ि जारी गररपाउँ िन्ने निवेदि ददँदा नियम २३ मा
उशललशित कुरािरूका अनतररक्त दे िायका कुरािरू समेत िुलाउिु पछथः(क)

अदालतको अनधकारिेत्र सभबन्धी कुरा,

(ि)

निवेदकको कुि कािूिी िक ििि् िुि गएको छ सो कुरा,

(ग)

परमादे ि, उत्प्रेषर्, प्रनतषेध र अनधकारपृच्छा जारी हकि िुि पिे िो
सो सभबन्धी कुरा,



ु ी दे वािी (सं हिता) ऐि, २०७४ को पररच्छे द–३ बमोशजमको
(घ) मुलक
िागररक अनधकारमा आघात िुिे आििा िएमा सो पररच्छे दको
कुि दफाद्वारा प्रदत्त अनधकारमा कसरी आघात िुिे सभिाविा छ
सो कुरा,

(ङ)

निवेदकले मागेको उपचार, र

(च)

सो उपचार पाउि सक्िे आधारिरू ।

(२) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदिपत्रको ब्यिोराबार् अदालतको हवचारमा
प्रत्यर्ीले गरे नबराए जस्तो (प्राइमाफेसी केस) दे शिि आएमा तोहकएको ताररिको ददि
निवेदिपत्रमा माग गररए बमोशजमको आदे ि जारी िुि ु िपिे कुिै कारर् िए सो कारर्
दे िाउि नलशित जवाफ नलई आफैँ वा आफ्िो प्रनतनिनध वा कािूि व्यवसायीद्वारा
उपशस्र्त िुि ु ििी प्रत्यर्ीको िाममा आदे ि जारी गिेछ ।


पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त िुि आएको नलशित जवाफमा हवचार िुँदा
अन्य कुिै व्यशक्तलाई बुझ्िुपिे दे शिएमा अदालतले त्यस्तो व्यशक्तलाई पनि बुझ्ि
सक्िेछ ।

४२.

अन्तररम आदे िः (१) यस पररच्छे द अन्तगथतको कुिै निवेदिपत्रका सभबन्धमा अदालतले
उशचत र आवश्यक दे िेमा त्यस्तो निवेदिपत्रको र्ु ङ्गो िलागेसभमको लानग आवश्यक र
उपयुक्त आदे ि जारी गिथ सक्िेछ ।
तर,
(क)

अदालतले आवश्यक दे िेमा िास अवनध तोकी अन्तररम आदे ि
जारी गिथ वा सो अन्तररम आदे िलाई निरन्तरता ददिु पिे वा
िपिे

सभबन्धमा

छलफलका

लानग

अको

पि

शझकाउि

सक्िेछ ।
(ि)

अन्तररम आदे िको सभबन्धमा छलफल िुँदा आफ्िो हितमा
अन्तररम आदे ि जारी िएका कारर्ले ररर् निवेदिको अशन्तम
निर्थयपश्चात् अको पिलाई िनत िुिे अवस्र्ा दे शिएमा प्रचनलत
कािूि बमोशजम िनतपूनतथ व्यिोिे नलशित प्रनतबद्धता व्यक्त गरे मा
इजलासले सतथसहितको अन्तररम आदे ि जारी गिथ सक्िेछ ।

(ग)

एकपिीय सुिवाई गरी अन्तररम आदे ि जारी िएकामा वा कुिै
कारर्ले अको पिले आफ्िो कुरा प्रस्तुत गिथ मौका िपाएकोमा
त्यस्तो अन्तररम आदे ि रद्द गरी पाउिको लानग सो पिले निवेदि
ददि सक्िेछ र अदालतले उशचत र आवश्यक दे िेमा अशघ ददएको
अन्तररम आदे ि रद्द गिथ वा त्यसमा आवश्यक सं िोधि गिथ
सक्िेछ ।

(घ)

कुिै निवेदि अन्तररम आदे िको लानग पेस िएको िए तापनि सो
हवषयमा निर्थय िै िुि उपयुक्त छ िन्ने इजलासलाई लागेमा
इजलासले निर्थय गिथ सक्िेछ र अन्तररम आदे िको लानग पेस
गररएको कारर्ले मात्र त्यस हवषयमा निर्थय गिथ बाधा पिे
छै ि ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम जारी गररएको अन्तररम आदे ि निवेदिपत्रको
अशन्तम र्ुङ्गो लागेपनछ स्वतः रद्द िएको मानििेछ ।
(३) अन्तररम आदे ि जारी वा रद्द गिे सभबन्धमा छलफलका लानग सूचिा ददई
कुिै पिलाई शझकाइएकोमा तोहकएको ददि कुिै कारर्ले छलफल िुि िसकी अको ददि
छलफल िुिे िएमा सो प्रयोजिका लानग छलफल सभपन्न ििएसभम शझकाइएको पिलाई
ताररिमा राशििेछ । छलफल प्रयोजिका लानग पर्क–पर्क सूचिा जारी गररिे छै ि ।
(३क) अन्तररम आदे ि छलफलको नमनतसभमका लानग अन्तररम आदे ि जारी



िएको निवेदिपत्रमा तोहकएको नमनतमा अन्तररम आदे ि सभबन्धमा छलफल िुि िसकी
अको नमनत तोहकएमा सो नमनतसभम त्यस्तो आदे िले निरन्तरता पाउिेछ ।
(४) पहिले जारी िएको अन्तररम आदे िलाई निरन्तरता ददिे वा िददिे सभबन्धमा
छलफल गराउि अको पि शझकाउिे गरी आदे ि िएकोमा निवेदक पिको कारर्बार्
सो ददि छलफल िुि िसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तररम आदे ि निशष्ट्िय िुिछ
े ।
(५) यस नियम बमोशजम अदालतले अन्तररम आदे ि जारी गदाथ वा अन्तररम
आदे ि जारी गिथ अस्वीकार गदाथ त्यसको कारर् स्पष्टरूपमा उललेि गिुथ पछथ ।
(६) यस पररच्छे द बमोशजम परे को निवेदिपत्रबार् प्रत्यर्ी बािे क अन्य व्यशक्तलाई
बुझ्ि आवश्यक दे शिएमा त्यस्तो व्यशक्तलाई अदालतले उपशस्र्त गराउि वा िगराई बुझ्ि
सक्िेछ । निवेदकले प्रत्यर्ी बिाएको व्यशक्त बािेक अरु कुिै व्यशक्तले निवेदिको
हवषयसँग निजको पनि िक वा स्वार्थ गाँनसएको िुँदा कारबािीमा आफू सररक िुिे इच्छा
दे िाई निवेदिपत्र ददएमा उशचत र मिानसब दे शिए अदालतले त्यस्तो कारबािीमा त्यस्तो
व्यशक्तलाई सं लग्ि गराउिे आदे ि ददि सक्िेछ ।

४३.

नलशित जवाफ दस्तुरः नियम ४१ को उपनियम (२) बमोशजम नलशित जवाफ पेस गदाथ
पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।
तर सरकारी कायाथलयबार् पेस िुिे नलशित जवाफमा कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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४४.

निवेदिपत्रको िक्कलः निवेदकले निवेदिपत्रको सार्मा प्रत्यर्ीको लानग चाहििे जनत
निवेदिपत्रको िक्कल र संलग्ि नलितिरूको दुई प्रनत िक्कलसमेत दाशिल गिुथ पछथ ।

४५.

हववादको सारसंिप
े पेस गिुथ पिेः (१) ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तगथत ददइिे
निवेदिपत्रका सार् हववादको सङशिप्त ब्यिोरा, सं वैधानिक तर्ा कािूिी प्रश्न, माग गररएका
उपचारका कुराको सारसं िेप िुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा िबढाई मजबुि तयार गरी पेस
गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदिका सभबन्धमा ददइिे नलशित जवाफका
सार् हववाददत प्रश्न स्पष्ट िुलाई बढीमा दुई पृष्ठमा िबढ्िे गरी नलशित जवाफको
सारसं िेप तयार गरी पेस गिुथ पछथ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम पेस िएको सारसं िेपका आधारमा ठिर
गिुप
थ िे प्रश्न यहकि गरी अशन्तम सारसं िेप तयार गरी नमनसल सामेल राशििेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि तीि पृष्ठ वा
सोिन्दा घर्ीको निवेदि वा नलशित जवाफ िएमा सोको सारसं िेप पेस गिुथ पिे छै ि ।

४६.

हवद्युतीय प्रनत पेस गिुथ पिेः कभप्युर्र र्ाइप गरी तयार गररएको निवेदि, नलशित जवाफ,
पुिरावेदिपत्र आदद दायर गिे पिबार् रशजस्रारले नलितको हवद्युतीय प्रनत पेस गिथ
लगाउि सक्िेछ

। सो बमोशजम हवद्युतीय प्रनत पेस गिुथ सभबशन्धत पिको कतथव्य

िुिेछ ।

४७.

सूचिा तामेलीः कारर् दे िाउिको लानग जारी िुिे सूचिा निवेदिपत्रमा प्रत्यर्ी बिाइएको
पिलाई कािूि बमोशजम तामेल गररिेछ ।

४८.

निवेदिपत्र र नलशित जवाफको ढाँचाः अदालतमा ददइिे निवेदिपत्र अिुसूची‐१ र नलशित
जवाफ अिुसूची‐२ को ढाँचामा िुिपु छथ ।

४९.

भयाद ताररि र्माउिे सभबन्धी व्यवस्र्ाः प्रचनलत कािूिमा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए
तापनि यस पररच्छे द अन्तगथत ददएका निवेदिपत्रबार् कारबािी िएका मुद्दामा मिानसब
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कारर्बार् भयाद ताररि गुज्रक
े ो दे शिएमा भयाद र ताररि दुवै गरे र बन्दीप्रत्यिीकरर्का
मुद्दा िए एकपर्कमा बढीमा सात ददिसभमको र अन्य मुद्दा िएमा एक पर्कमा बढीमा
पन्र ददिसभमको भयाद ताररि र्माइददि सहकिेछ ।
तर,
(क)

ताररिमा िाशजर िुिपु िे व्यशक्तको कोिी मरी हकररयामा बस्िु
परे को वा महिला िए सुत्केरी िएको कारर्बार् भयाद ताररि
गुज्रम
े ा हकररया समाप्त िएको वा सुत्केरी िएको नमनतले वा अन्य
कुिै ब्यिोराले यातायातको साधि िचले को वा िूकभप जस्ता दै वी
प्रकोप परे को कारर्ले ताररि गुज्रम
े ा बार्ो िुलेको वा यातायात
चलेको वा दै वी प्रकोप परे कामा सो िएको नमनतले बार्ाको
भयादबािे क पन्र ददिनित्र िाशजर िई प्रमार्सहित निवेदिपत्र
ददएमा भयाद ताररि र्ानमि

सक्िेछ ।

(ि)

नियम ८६ मा ले शिएको कुरामा सोिी बमोशजम िुिेछ ।

(ग)

अन्तररम आदे ि जारी वा रद्दका लानग िुिे छलफलको कुरामा
भयाद ताररि र्माउि र स्र्नगत गिथ पाइिे छै ि ।

५०.

तामेलीमा राख्नेः ऐिको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तगथत निवेदि गिे निवेदकले ताररि
गुजारी बसेमा कािूि बमोशजम र्ाभि पाउिे अवनध गुज्रप
े नछ त्यस्तो निवेदि तामेलीमा
राशििेछ ।
तर िेपालको सं हवधािको धारा १४४ को उपधारा (१) अन्तगथत सावथजनिक िक
वा सरोकारको प्रश्न समावेि िएको कुिै हववादमा निवेदक ताररिमा िरिे पनि
कािुिबमोशजम कारबािी गिथ सहकिेछ ।

५०क. आदे िको कायाथन्वयिः (१) यस पररच्छे द बमोशजम परे का निवेदिमा िएको आदे ि



तयार िएको नमनतले तीि ददिनित्र कायाथन्वयि गिथ अदालतले सभबशन्धत व्यशक्त वा
निकायलाई ले िी पठाउिु पिेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(२) आदे ि कायाथन्वयि िगरे कोले कायाथन्वयि गरी पाउँ ििी निवेदकले अिुरोध
गरे को अवस्र्ामा अदालतले आवश्यकता अिुसार सभबशन्धत व्यशक्त वा निकायमा बुझी
आदे ि कायाथन्वयि गिथ लेिी पठाई कायाथन्वयि िए ििएको अिुगमि गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द –६


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

पररच्छे द—७
वाशर्ज्य इजलासको गठि र सञ्चालि सभबन्धी हविेष व्यवस्र्ा
६६.

वाशर्ज्य इजलासको गठि र अनधकार िेत्रः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा
लेशिएको िए तापनि प्रचनलत कािूि बमोशजम वाशर्ज्य इजलासबार् कारबािी

हकिारा

गिुथ पिे मुद्दाको कारबािी हकिारा गिथ सवोच्च अदालतको सिमनत नलई िेपाल सरकारले
िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकाशित गरी अदालतमा आवश्यकता अिुसार छु िै वाशर्ज्य
इजलास गठि गिथ सक्िेछ
(२) उपनियम (१) बमोशजमको वाशर्ज्य इजलासका लानग प्रधाि न्यायाधीिले
तोकेको न्यायाधीिले वाशर्ज्य इजलासको न्यायाधीिको रूपमा कायथ गिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम तोहकएका न्यायाधीििरूमध्येबार् मुख्य न्यायाधीि
ु
वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले दुई जिा न्यायाधीिको सं यक्त
इजलासलाई मुद्दाको
कारबािी र हकिारा गिथ तोक्िेछ ।
(४) सामान्यतया उपनियम (२) बमोशजम तोहकएको इजलासले िै सो मुद्दाको
कारबािी र हकिारा गिेछ ।
ु ाइको लानग गठि िएकोेे इजलास कायम
तर कुिै हविेष पररशस्र्नत परी सुिव
िुि िसकेमा मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले वाशर्ज्य इजलासको
लानग तोहकएका अन्य न्यायाधीिमध्येबार् मुद्दाको काम कारबािी गिथ तोक्ि सक्िेछ ।
(५) उपनियम (३) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि कुिै हविेष पररशस्र्नत
ु ाइ गिथ सं यक्त
ु इजलास गठि िुि िसकेमा
परी वाशर्ज्य इजलासबार् िे ररिु पिे मुद्दा सुिव


पहिलो सं िोधिद्वारा िारे ज ।
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मुद्दाको अशन्तम हकिारा गिे बािे कको हवषयमा वाशर्ज्य इजलासका लानग तोहकएको एक
न्यायाधीिको इजलासबार् सुिवाइ गिथ सहकिेछ ।
ु
(६) नियम १२ बमोशजम सं यक्त
इजलासमा राय बाशझएमा ते स्रो न्यायाधीिको
इजलासबार् िे ररिु पिे शस्र्नतमा वाशर्ज्य इजलासमा पेस िुिे मुद्दाको िकमा वाशर्ज्य
ु ाइ िुिेछ ।
इजलासको लानग तोहकएको तेस्रो न्यायाधीिको इजलासबार् िै सुिव
(७) वाशर्ज्य इजलासमा पेस िुिे मुद्दासँग सभबशन्धत लगाउका अन्य मुद्दाको
कारबािी र हकिारासमेत सोिी इजलासबार् िुिेछ ।
(८) दामासािी सभबन्धी ऐि, २०६३ को दफा ४० को उपदफा (२) को िण्ड
(ज) बमोशजम चलिे मुद्दा वाशर्ज्य इजलासबार्ै िुरू कारबािी र हकिारा िुिेछ ।
(९) मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले वाशर्ज्य इजलासका
लानग तोहकएका न्यायाधीिलाई आवश्यकता अिुसार अन्य मुद्दाको समेत कारबािी र
हकिारा गिे गरी तोक्ि सक्िेछ ।

६७.

नलित दताथ सभबन्धी र्प व्यवस्र्ाः (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र िएका व्यवस्र्ाको
अनतररक्त वाशर्ज्य इजलासले कारबािी हकिारा गिे कभपिी ऐि, २०६३ का दे िायका
दफा अन्तगथत दायर िुिे मुद्दाको हफरादपत्र, उजुरी, निवेदि, पुिरावेदि, नलशित प्रनतवाद
आदद दताथ गदाथ दे िाय बमोशजमको प्रमार् र प्रहिया पूरा गिुथ पिेछः(क)

दफा ६ को उपदफा (३) बमोशजमको उजुरी िएमा कभपिी दताथ
गिथ ददएको निवेदिको प्रनतनलहप, दताथ िं. र नमनत तर्ा दताथ गिथ
ईन्कार गरे को सूचिा वा जािकारी ददएको िए सोको प्रनतनलहप,

(ि)

ँ ी घर्ाउि अदालतको स्वीकृनत नलिे
दफा ५७ बमोशजम सेयर पुज
निवेदि दायर गदाथ कभपिीको साधारर् सिाले पाररत गरे को हविेष
प्रस्तावको प्रमाशर्त प्रनतनलहप, कभपिीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको
प्रनतनलहप,

(ग)

ँ ी घर्ाउिे निवेदि परे उपरको दाबी
दफा ५८ बमोशजम सेयर पूज
हवरोध गररएको निवेदि िएमा कुि िै नसयतले निवेदि गररएको िो
सो दे शििे प्रमार्,
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(घ)

दफा ७६ को उपदफा (३) बमोशजम साधारर् सिा िबोलाए
उपरको निवेदि िएमा कभपिी रशजस्रारको कायाथलयले साधारर्
सिा गिथ ददएको निदे ििको प्रमाशर्त प्रनतनलहप,

(ङ)

दफा १०४ को उपदफा (२) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांि तर्ा
दफा १५९ को उपदफा (२) बमोशजम कभपिीका सञ्चालक वा
पदानधकारीले अनधकारिेत्र िाघी काम गरे उपरको निवेदि िएमा
निजिरूको अनधकारिेत्र िाघेको दे शििे निर्थय वा आदे िको
प्रनतनलहप,

(च)

दफा १२३ को उपदफा (२) बमोशजम कभपिी रशजस्रारको
कायाथलयले िर्ाएको निरीिकले ददएको प्रनतवेदिका आधारमा
मुद्दा पेस गररएकोमा निररिर् प्रनतवेदिको प्रनतनलहप,

(छ)

दफा १३७ बमोशजम दताथ िारे ज िएको कभपिी पुिस्र्र्ापिा गिथ
निवेदि ददएको िएमा दताथ िारे जीको निस्सा वा आदे िको
प्रमाशर्त प्रनतनलहप,

(ज)

दफा १३९ बमोशजम सेयरधिीका िकहित हवपरीत कारोबार
सञ्चालि िए उपरको उजुरी िएमा दाबी पुहष्ट िुिे प्रमार्को
प्रनतनलहप,

(झ)

दफा

१४०

बमोशजम

कभपिीको

िकहित

प्रचलि

गराउि

कभपिीले मुद्दा चलाउिु पिे तर िचलाएमा सेयरधिीले कभपिीको
तफथबार् मुद्दा चलाइयोस् ििी प्रयास गरे को दे शििे प्रमार्को
प्रनतनलहप,
(ञ)

दफा १३९ तर्ा १४० बमोशजम दायर िुिे मुद्दामा छु िाछु िै
हफराद वा उजुरी गिुथ पिेछ,

(र्)

दफा १६७ को उपदफा (३) बमोशजम मुिाफा हवतरर् िगिे
कभपिीको दताथ िारे ज गररए उपरको उजुरी िएमा दताथ िारे जीको
निस्सा वा आदे िको प्रमाशर्त प्रनतनलहप,

(ठ)

छाप चलाउिे कभपिीको तफथबार् उजुरी गदाथ अदालतमा पेस गिे
कागजमा कभपिीको छाप तर्ा दस्तित र छाप प्रयोग िगिे
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कभपिीको कारोबारमा त्यस्तो कभपिी वा व्यशक्तले अदालतमा पेस
गिे कागजातको िकमा आफैले प्रमाशर्त गरे को दस्तित र िाम,
(ड)

कभपिी वा कभपिीसँग कारोबार गिे व्यशक्तले िानलस उजुर,
प्रनतवाद गदाथ पेस गिे िक्कल कागजातमा सक्कलबमोशजम िक्कल
ठीक दुरुस्त िएको ब्यिोरा िुलाई गरे को सिीछाप,

(ढ)

दफा

१२९

को

अवस्र्ा

परी

नलशक्वडे र्रले

अदालतसमि

कभपिीको दामासािी पुिरावलोकि गिथ दामासािी सभबन्धी ऐि,
२०६३ को दफा ४ को उपदफा (३) को िण्ड (ग) बमोशजम
निवेदि ददँदा आफू नियुक्त िएको प्रमार्, निजको रायसहितको
प्रनतवेदि र त्यसको आधार

।

(२) यस नियमावलीमा अन्यत्र िएका व्यवस्र्ाको अनतररक्त वाशर्ज्य इजलासले
कारबािी हकिारा गिे दामासािी सभबन्धी ऐि, २०६३ का दे िायका दफाअन्तगथत दायर
िुिे मुद्दाको हफरादपत्र, उजुरी, निवेदि, पुिरावेदि, नलशित प्रनतवाद आदद दताथ गदाथ दे िायका
प्रमार् र प्रहिया पूरा गिुथ पिेछः–
(क)

दफा ४ बमोशजम दामासािी सभबन्धी कारबािीको लानग निवेदि
ददएको िएमा निवेदि ददि पाउिे िकदै या दे शििे प्रमार्,

(ि)

दफा ४ को उपदफा (३) को िण्ड (क), (ि) वा (ग) मध्ये
कसबार् निवेदि पेस िुिे िो, सोसँेंग सभबशन्धत उक्त िण्डमा
उलले ि गररएका प्रमार्का प्रनतनलहप,

(ग)

दफा ४ को उपदफा (४) बमोशजम कभपिीको सेयरधिी वा
नडवेञ्चरधिीले

दामासािीको

कारबािीको

लानग

निवेदि

ददं ेँदा

अदालतबार् प्राप्त अिुमनतको प्रमार्,
(घ)

दफा ५ बमोशजम सािुले ऋर् च ुक्ता गिथ कभपिीलाई सूचिा
ददएको पैंतीस ददि पूरा िएको प्रमार्,

(ङ)

दफा ६ को उपदफा (१) बमोशजम सािुिरूले ऋर् च ुक्ता गिथ
ददएको सूचिा निशष्ट्िय पािथ कभपिीले निवेदि ददएमा त्यस्तो
सूचिाको प्रनतनलहप

र सो सूचिा निशष्ट्िय िुि ु पिे ििी गररएका

आधार पुहष्ट िुिे प्रमार्,
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(च)

दफा ७ बमोशजम दामासािीमा पिे कभपिी आफैँले निवेदि ददँदा
सञ्चालक सनमनतले कभपिी दामासािीमा परे को प्रमाशर्त गररददएको
नलित, कभपिीको वासलात र ले िा परीिकको प्रनतवेदि तर्ा
सञ्चालक सनमनतले पाररत गरे को हविेष प्रस्तावको प्रनतनलहप,

(छ)

दफा ८ बमोशजम पूव थ स्वीकृनत नलिु पिे कभपिीको िकमा
स्वीकृनतको प्रमाशर्त प्रनतनलहप,

(ज)

दफा

४८

को

उपदफा

(५)

बमोशजम

सािुले

अदालतमा

पुिरावलोकिको निवेदि ददँदा सो सँग सभबशन्धत प्रमार्,
(झ)

दफा ५९ को उपदफा (२) बमोशजम नलशक्वडेर्रले दामासािीमा
परे को कभपिीसँग गरे को कारोबार बदर गराउि ददएको निवेदि
िएमा बदर िुि ु पिे दाबीका आधार पुहष्ट िुिे प्रमार्,

(ञ)

दफा

७०

को

उपदफा

(१)

बमोशजम

दामासािीमा

परे को

कभपिीको दामासािी व्यवसायीलाई िर्ाउिे निवेदि िएमा निज
उपरको आरोप पुहष्ट िुिे प्रमार्,
(र्)

दफा ७२ को उपदफा (१) अन्तगथतका कसूर गरे को आरोप
लगाई परे को मुद्दा िएमा आरोप प्रमाशर्त िुिे िए सभमका प्रमार्,

(ठ)

दफा ७४ अिुसार मुद्दामा लागेको िचथ िराउिे वा िोक्सािीको
िनतपूनतथ िराउिे दाबी गरे को निवेदि िएमा िचथ वा िानि
िोक्सािीको नबगो यहकि गरी सो पुहष्ट िुिे प्रमार् ।

(ड)

िेपालमा िािा कायाथलयको रुपमा दताथ िएको कुिै हवदे िी
कभपिीले प्रचनलत कािूि बमोशजम कारोबार वा व्यवसाय बन्द
गदाथ िेपालनित्र गरे को कारोबार वा व्यवसाय सभबन्धमा दामासािी
सभबन्धी कारबािीको लानग कभपिीले निवेदि ददँदा दे िायको
हववरर् सं लग्ि गिुथ पिेछः(अ)

कभपिी

ऐि, २०६३

को

अशख्तयारिामाको प्रनतनलहप र,
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(आ)

कभपिी ऐि, २०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६)
ु को कािूि बमोशजम
मा उललेि िए बमोशजम अन्य मुलक
दामासािी प्रहिया िुरू िएकामा सो ब्यिोरा प्रमाशर्त िुिे
नलित ।

तर हवदे िी कभपिीको अशख्तयारी प्राप्त प्रनतनिनधले निवेदि ददएकोमा कभपिी ऐि,
२०६३ को दफा १५८ को उपदफा (६) बमोशजम प्रकाशित सूचिाको प्रनतनलहपसमेत
सं लग्ि राख्नु पिेछ ।
(३) यस नियमावलीमा अन्यत्र िएका व्यवस्र्ाको अनतररक्त वाशर्ज्य इजलासले
कारबािी हकिारा गिे प्रनतस्पधाथ प्रवद्र्धि तर्ा बजार सं रिर् ऐि, २०६३ का दे िायका
दफाअन्तगथत दायर िुिे दे िायका मुद्दाको हफरादपत्र, उजुरी, निवेदि, पुिरावेदि, नलशित
प्रनतवाद आदद दताथ गदाथ दे िायका प्रमार् र प्रहिया पूरा गिुथ पिेछः(क)

दफा २४ को उपदफा (५) बमोशजम प्रनतस्पधाथ प्रवद्र्धि तर्ा
बजार सं रिर् बोडथले गठि गरे को उपसनमनतले मुद्दाको अिुसन्धाि
तर्ा तिहककात गरे को िएमा मुद्दा दायर गिथ बजार सं रिर्
अनधकृतलाई बोडथले ददएको आदे िको प्रनतनलहप,

(ि)

दफा २४ को उपदफा (६) बमोशजम बजार सं रिर् अनधकृतले
सरकारी वहकलसँग मुद्दा चलाउिे सभबन्धमा नलएको राय र
सरकारी वहकलबार् िएको निर्थयको प्रनतनलहप,

(ग)

दफा २९ बमोशजम कुिै व्यशक्त वा प्रनतष्ठािबार् िनतपूनतथ िराई
पाउि ददएको निवेदिमा िनतपूनतथको लानग दाबी गररएको नबगो र
सो पुहष्ट िुिे प्रमार् ।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र व्यवस्र्ा िएका व्यवस्र्ाको अनतररक्त वाशर्ज्य
इजलासले कारबािी हकिारा गिे सुरशित कारोबार ऐि, २०६३ का दे िायका दफा
अन्तगथत दायर िुिे दे िायका मुद्दाको हफरादपत्र, उजुरी, निवेदि, पुिरावेदि, नलशित प्रनतवाद
आदद दताथ गदाथ दे िायका प्रमार् र प्रहिया पूरा गिुथ पिेछः(क)

दफा ४८ बमोशजम नधतो नलिे हवरुद्ध निवेदि ददँदा नधतो नलिेले
पररपालि गिुथ पिे दाहयत्व उललेि िएको सभझौताको प्रनतनलहप,
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(ि)

दफा ४९ को उपदफा (१) बमोशजम निवेदि ददँदा आरोप पुहष्ट
िुिे प्रमार् र सभझौताको प्रनतनलहप,

(ग)

दफा ५४ को उपदफा (३) बमोशजम िनतपूनतथ दाबी गरी निवेदि
दददा दाबी पुहष्ट िुिे प्रमार्,

(घ)

दफा ५५ बमोशजमको कसूर गिे हवरुद्ध िनतपूनतथको लानग
निवेदि ददँदा कसूर गरे को ठिर िएको फैसलाको प्रमाशर्त
प्रनतनलहप

६८.

।

दस्तुर सभबन्धी र्प व्यवस्र्ाः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको िए
तापनि प्रचनलत कािूि बमोशजम अदालती िुलक लाग्िे मुद्दा बािेक वाशर्ज्य इजलासको
अनधकारिेत्र अन्तगथतका मुद्दामा हफराद वा दाबीयुक्त निवेदि, पुिरावेदिपत्रका लानग एक
िजार रुपैयाँ, नलशित जवाफ वा नलशित प्रनतवादका लानग पाँच सय रुपैयाँ र मुद्दाको
कारबािीको िममा पेसी चढी इजलास समि पेस गिुप
थ िे फुर्कर निवेदिका लानग
पचास रुपैयाँ दस्तुर लाग्िेछ ।

६९.

अनियोगपत्रमा िुलाउिु पिे र्प हवषयिरुः (१) वाशर्ज्य इजलासले िेिे गरी तोहकएका
िेपाल सरकार वादी िई दायर िुिे मुद्दामा प्रनतवादी बिाइएको अनियुक्तलाई मुद्दा दायर
गदाथ अदालतमा उपशस्र्त गराउिु पिेछ । कुिै कारर्वि अनियुक्तलाई अनियोगपत्रसार्
उपशस्र्त गराउि िसहकएमा त्यसको कारर् र निजको वति यहकि िुिे िागररकता,
रािदािी, सवारी चालक अिुमनतपत्र, स्र्ािीय निकायको नसफाररस वा पररचय िुलेको अन्य
कुिै कागजातसमेत अनियोगपत्र सार् पेस गिुथ पिेछ ।
(२) प्रनतवादीको स्पष्ट वति िुलाई िलयाएको अनियोगपत्र दताथ गररिे छै ि ।
तर एकिन्दा बढी प्रनतवादी िएको मुद्दामा कसै को वति स्पष्ट िुलेको र कसै को
वति िुलाईएको रिेिछ ििे स्पष्ट वति िुलाइएका प्रनतवादीका िकमा मुद्दा दताथ गरी
वति ििुलाईएका प्रनतवादीका िकमा मुद्दा दताथ ििुिे ििी कारर् सहितको ब्यिोरा
जिाई दरपीठ गरी त्यसको जािकारी सभबशन्धत सरकारी वहकल कायाथलय वा मुद्दा दताथ
गिथ लयाउिे कायाथलयलाई ददिु पिेछ ।
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(३) अनियोगपत्रसार् दसीस्वरूप दाशिला िएका मालसामािको आवश्यकता
अिुसार प्राहवनधक मुलयािि समेत गराई जफत गिुथ पिे वा िपिेेे सभबन्धमा स्पष्ट दाबी
नलिु पिेछ ।
(४) अदालतबार् भयाद र्प िएपनछ अपराधको अिुसन्धाि तिहककातको िममा
िाशजर जमािीमा छोनडएका व्यशक्तको हवरुद्ध मुद्दा चलाउिु पिे िएमा त्यस्तो प्रनतवादीलाई
अनियोगपत्रसार् उपशस्र्त गराउिु पिेछ ।
तर निज प्रनतवादी उपशस्र्त गराउि िसक्िे कारर् उललेि गरी अनियोगपत्र पेस
िएमा र अदालतलाई सो कारर् मिानसब लागेमा निज प्रनतवादीको िकमा मुद्दा दताथ गिथ
अिुमनत ददिेछ ।

७०.

अनियोगपत्रसार्

पेस

िएका

दसीका

मालसामािको

व्यवस्र्ापिः

(१)

मुद्दामा

अनियोगपत्रसार् अदालतमा दाशिल गिुथ पिे दसीका सामािको प्रकृनतले िै अदालतमा
दाशिल गिथ असभिव वा कदठि िुिे िएमा वा अदालतमा स्र्ाि अिाव िएमा त्यस्तो
सामािको व्यवस्र्ापि गिे शजभमेवारी अनियोजिकताथमा रििेछ ।
(२) अनियोगपत्रमा जफत गिुथ पिे
मालधिीले मुद्दा हकिारा िुि ु अगावै

दाबी ििएका मालसामाि सभबशन्धत

हफताथ माग गरी निवेदि ददएमा त्यस्ता मालसामाि

अदालतले नियमािुसार हफताथ ददि सक्िेछ ।
(३) अनियोगपत्र दायर िएको तीि महििानित्र उपनियम (२) बमोशजम मालधिी
हफताथ नलि िआएमा वा िलगेमा वा मालधिीको पहिचाि ििएमा वा जफत िुिे दाबी
िएको वा ििएको िए पनि त्यस्तो दसीको सामाि वा अन्य सामाि मुद्दा अशन्तम हकिारा
ििुँदासभम त्यसै राख्दा शिया लागी, र्ु र्ीफुर्ी, सडी गली वा अन्य कुिै पररबन्धबार्
िोक्साि िुिे दे शिएमा रशजस्रारले त्यस्तो मालसामािको प्रचनलत कािूि बमोशजम नललाम
गिुथ पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम नललाम नबिी गरी प्राप्त िएको रकम अदालतको
धरौर्ी िातामा आभदािी बाँधी मुद्दा हकिारा िुँदा ठिरे बमोशजम गिुथ पिेछ ।
(५) उपनियम (३) बमोशजम नललाम नबिी िएका सामाि नललाम सकार गिे
व्यशक्तका िाममा दताथ गिुप
थ िे अवस्र्ा िएमा सभबशन्धत निकायमा लेिी पठाइददिु
पिेछ ।
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(६) यस नियममा ले शिएदे शि बािेकका मुद्दामा दसीको रुपमा पेस िएका वा
मुद्दासार् पेस िएका अन्य मालसामािको व्यवस्र्ापि गिथ दुहवधा िएमा सभबशन्धत
इजलासमा पेस गरी िएको आदे ि अिुसार गिुथ पिेछ ।

७१. भयाद तामेली सभबन्धी र्प व्यवस्र्ाः दे िायका ऐिसँग सभबशन्धत मुद्दाको समाह्वाि,
इतलायिामा, भयाद पुजी वा सूचिा तामेल गिे सभबन्धमा दे िाय बमोशजम भयाद तामेल
गिथ सहकिेछः(क)

कभपिी ऐि, २०६३ बमोशजम दताथ िएका कभपिी र त्यस्ता
कभपिीका सञ्चालक, पदानधकारी र

कमथचारीका िाममा भयाद

तामेल गदाथ सोिी ऐिको दफा १५ मा िएको व्यवस्र्ा बमोशजम,
(ि)

कभपिी ऐि, २०६३ को दफा १५७ बमोशजम हवदे िी कभपिीको
िामको भयाद सूचिा तामेल गदाथ त्यस्तो कभपिीको िेपालमा
रिेको िािामा वा सभपकथ कायाथलयको ठे गािामा वा कभपिीबार्
नियुक्त िेपालमा रिे का अशख्तयार प्राप्त प्रनतनिनध व्यशक्तको िाम
तर्ा ठे गािामा यस नियमावली बमोशजम,

(ग)

िेपालमा दताथ ििएको तर्ा कुिै प्रनतनिनध ितोहकएको वा सभपकथ
कायाथलय पनि िरिे को वा ििुलेको हवदे िी कभपिी वा व्यशक्तका
िाममा भयाद सूचिा तामेल गिुथ पदाथ िेपाल सरकारले बिाएको
नियम वा सभझौता बमोशजम,

तर यस िण्ड बमोशजम भयाद तामेल गिुथ पिे कभपनि वा व्यशक्तको इमेल ठे गािा
वा फ्याक्स िभबर उलले ि रिेछ ििे सोिी माध्यमबार् र त्यस्तो हवद्युतीय ठे गािा उलले ि
ििएकोमा िेपालबार् प्रकाशित िुिे अतग्रेजी राहिय दै निक पनत्रकामा सूचिा प्रकाशित गरी
भयाद तामेल गिथ बाधा पिे छै ि ।

७२. अन्तरकालीि आदे िः (१) मुद्दामा हफरादपत्र वा सभबशन्धत पिको निवेदिको आधारमा
वाशर्ज्य

इजलासले उशचत र आवश्यक ठािेको अन्तरकालीि आदे ि जारी गिथ

सक्िेछ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजमको आदे ि जारी गदाथ मुद्दाको अशन्तम फैसला िुँदा
आफूले प्राप्त गिे सभपशत्त वा रकम िरििे, अचल सभपशत्तको स्वरूप बदनलिे, अन्य कसै को
िाम वा स्वानमत्वमा िस्तान्तरर् िुि सक्िे वा अन्य कुिै आधारमा अन्तरकालीि आदे ि
मागकताथलाई र्प मुद्दा मानमला गिुथ परी िै रािी िुि सक्िे अवस्र्ा रिे को ििी सभबशन्धत
पिले अदालतमा ददएको निवेदिमा अदालतले उशचत र आवश्यक ठािेमा अवस्र्ा
अिुसार तत्कालै अस्र्ायी तवरबार् वा अको पिलाई जािकारी ददई मुद्दा र्ु ङ्गो
िलागुन्जेलको लानग बैि वा हवत्तीय सं स्र्ाको िातामा रिे को रकम आवश्यकता अिुसार
पूर्थ वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्न, कुिै सभपशत्त अन्यत्र िक िस्तान्तरर् िुिे वा स्वरूप
बदलिबार् रोक्ि वा चल वस्तु वा सामाि शजभमेवार व्यशक्तको शजभमा राख्न आदे ि ददि
सक्िेछ ।
ु ाइ गरी अन्तरकालीि आदे ि जारी
(३) उपनियम (१) बमोशजम एक पिको सुिव
ु ाइको नमनत तोकी दुवै
िएकोमा अको पिले सो आदे ि बदर गराउि निवेदि ददएमा सुिव
ु ाइ गरी उपयुक्त आदे ि गिथ सहकिेछ ।
पिलाई सूचिा ददई सुिव
ु ाइको नमनत तोहकएकोमा अन्तरकालीि आदे ि जारी गररएको
तर त्यसरी सुिव
ु ाइ िुि िसकेमा अशघ जारी िएको अन्तरकालीि आदे ि स्वतः रद्द
पिको कारर्बार् सुिव
िुिेछ ।
ु ाइ गरी वा दुवै पिको सुिव
ु ाइ गरी अन्तरकालीि आदे ि
(४) एक पिको सुिव
जारी िएकामा अन्तरकालीि आदे ि माग गिे पिबार् पेसी स्र्नगत गिथ निवेदि ददएमा
इजलासले अशघ जारी िएको अन्तरकालीि आदे ि रद्द गिथ सक्िेछ ।
(५) मुद्दामा अन्तरकालीि आदे िको सभबन्धमा छलफल िुँदा आफ्िो हितमा
अन्तरकालीि आदे ि जारी िएका कारर्ले मुद्दाको अशन्तम निर्थयपश्चात अको पिलाई
िनत िुिे अवस्र्ा दे शिएमा प्रचनलत कािुिबमोशजम िनतपूनतथ व्यिोिे नलशित प्रनतबद्धता
व्यक्त गरी पिले ददएको निवेदिमा वाशर्ज्य इजलास सन्तुष्ट िएमा ितथसहितको
अन्तरकालीि आदे ि जारी गिथ सक्िेछ ।
(६) अन्तरकालीि आदे िको निनमत्त परे को निवेदि सामान्यतया िोनलपलर्ै
ु ाइको लानग पेस गररिेछ ।
सुिव
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(७) यस नियम बमोशजम वाशर्ज्य इजलासले अन्तरकालीि आदे ि जारी गदाथ वा
अन्तरकालीि आदे ि जारी गिथ अस्वीकार गदाथ त्यसको स्पष्ट आधार र कारर् उलले ि
गिुथ पिेछ ।

७३.

मुद्दाको प्रारशभिक प्रहिया र व्यवस्र्ापिः (१) मुद्दामा प्रनतउत्तर परी दुवै पिको ताररि
नमलाि िएपनछ सामान्यतया सात ददिनित्र मुद्दा व्यवस्र्ापि छलफलको निनमत्त पेसी
तोहकिेछ ।
तर प्रचनलत कािुिमा अन्यर्ा व्यवस्र्ा िएकोमा सोिी बमोशजम िुिेछ ।
(२) कािुि बमोशजम मेलनमलाप वा मध्यस्र्ता वा अदालतबािे क अन्य वैकशलपक
उपायबार् मुद्दाको हववाद र्ुंगो लगाउि सहकिे अवस्र्ा छ छै ि सो सभबन्धमा छलफल
गरी सोको निस्सा नमनसलमा राशििेछ ।
(३) मुद्दा व्यवस्र्ापि छलफलमा अदालतबार्ै मुद्दाको कारबािी िुि ु पिे र्ु ङ्गो
ु ाइको निनमत्त बढीमा पन्र ददिको पेसी तोहकिेछ र सो पेसीमा
लागेमा प्रारशभिक सुिव
मुद्दामा गिुथ पिे आवश्यक आदे िलगायतको कारबािी गररिेछ ।


ु ाइको िममा िएका अन्तरकानलि आदे ि उपर प्रचनलत
(४) मुद्दाको सुिव

कािूि बमोशजम पुिरावेदि सुन्ने अदालतमा निवेदि परे को कारर्ले मुद्दाको कारबािी
रोहकिे छै ि ।
ु ाइबार् कारबािी िुिे हवषय र्ु ङ्गो लागेपनछ मुद्दामा
(५) मुद्दाको प्रारशभिक सुिव
ु ाइ िुिे नमनत
लागू िुिे कायथहवनधअिुसार फैसला गिुथ पिे अवनध ििाघ्िे गरी अशन्तम सुिव
इजलासबार् निधाथरर् गरी अन्य कारबािीको निनमत्त कायथतानलका बिाउि रशजस्रार,
मुद्दाका पि हवपि र कािूि व्यवसायीलाई निदे िि ददिु पिेछ । यस्तो कायथतानलका
बिाउँदा पिको सुहवधा र अदालतमा रिे का मुद्दाको चाप समेतलाई हवचार गरी
कायथतानलका निधाथरर् गिुथ पिेछ ।
(६) कायथतानलकामा अन्य कुराको अनतररक्त मुद्दाका कारबािी सभबन्धी दे िायका
कायथिरू सभपन्न गिे नमनत तोक्िु पिेछः
(क)



मुद्दाका पि हवपिले प्रमार् नलित पेस गिे र परस्परमा दे िाउिे,

पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(ि)

मुद्दाका पि हवपिले पेस गिथ चािे का सािी र प्रमार् बुझ्िे,

(ग)

अदालतले आवश्यक ठािेका अन्य प्रमार् वा हवज्ञ बुझी बाँकी
कारबािी गिे ।

७४.

हवज्ञ वा हविेषज्ञको राय नलि सहकिेः (१) मुद्दाको कुिै हवषय स्पष्ट पािथ हवज्ञ वा
हविेषज्ञको राय नलिु पिे दे शिएमा दुवै पिसँग छलफल गरी सिमनत िएमा सोिीअिुसार
र सिमनत ििएमा अदालतले उपयुक्त ठािेका हवज्ञ वा हविेषज्ञको से वा नलि सहकिेछ ।
(२) हवज्ञ वा हविेषज्ञको सेवा नलइएकोमा निजको सेवा िुलक दाबीकताथबार्
दाशिल गराउिु पिेछ । मुद्दा फैसला िएपनछ दाबीकताथले शजते मा निजले सो रकम अको
पिबार् िराई पाउिेछ ।
(३) अदालतलाई वादी वा प्रनतवादीका सािीका अनतररक्त मुद्दासँग सभबशन्धत
अन्य व्यशक्त वा प्रमार् बुझ्िु पिे िन्ने लागेमा त्यस्ता व्यशक्त वा प्रमार् वुझ्ि सक्िेछ ।

७५.

दामासािी व्यवसायीको सूची अद्याबनधक गिेः (१) प्रचनलत कािूि बमोशजम दामासािी
व्यवसाय गिथ इजाजत प्राप्त व्यशक्तिरुको हवषयगत सूची दामासािी प्रिासि कायाथलयबार्
शझकाई रशजस्रारले अद्याबनधक गरी राख्नु पिेछ ।
(२)

उपनियम (१) बमोशजमको सूची अद्याबनधक गदाथ नबमा, बैहिङ्ग सेवा,

उत्पादि र निमाथर् व्यवसाय सञ्चालि सभबन्धी अिुिव प्राप्त व्यशक्तिरुको िाम, र्र, वति,
पेसा र निजको हविेषज्ञता िेत्रको आधारमा छु िाछु िै सूची तयार गिुथ पिेछ ।
(३)
नलशक्वडे र्र

वाशर्ज्य इजलासले
नियुक्त

गदाथ

जाँचबुझ अनधकारी, पुिसंरचिा व्यवस्र्ापक वा

सभबशन्धत

नियामक

निकाय

तर्ा

दामासािीमा

परे को

कभपिीसमेतलाई बुझी उपनियम (१) बमोशजमको सूचीमा िाम रिे का व्यशक्तिरुमध्येबार्
गिेछ ।

७६.

ँ हववरर् माग गिे र आदे ि ददिेः (१) अदालतले कुिै दामासािी
दामासािी व्यवसायीसग
व्यवसायीलाई जाँचबुझ अनधकारी, पुिसंरचिा व्यवस्र्ापक वा नलशक्वडे र्र नियुक्त गिे
नसलनसलामा निजसँग दे िाय बमोशजमको कायथयोजिा हववरर् माग गिथ सक्िेछः

36

www.lawcommission.gov.np

(क)

तोहकएको कायथ सभपन्न गिथको लानग दामासािी व्यवसायीले अपेिा गरे को
पाररश्रनमक र सोका आधारिरू,

(ि)

तोहकएको कायथ सभपन्न गिे कायथयोजिासहितको हववरर् र समयावनध,

(ग)

कायथयोजिा सभपन्न गिथ आवश्यक पिे कमथचारी सतख्या, निजिरूको
पाररश्रनमक तर्ा प्रिासनिक लागतसहितको िचथ हववरर्,

(घ)

दामासािीको प्रकृनत िेरी इजलासले आवश्यक सभझेका अन्य हववरर् ।

(२) अदालतबार् नियुक्त दामासािी व्यवसायीले उपनियम (१) बमोशजम पेस
गरे को कायथयोजिा बमोशजम दामासािी सभबन्धी ऐि, २०६३ को दफा २२ को उपदफा
(२) बमोशजम अदालतले निधाथरर् गरे को अवनधनित्र तोहकएको काम सभपन्न गिुथ पिेछ ।
अदालतले प्रदाि गरे को अवनध र्प गिुथ पिे िएमा त्यसको आधार र कारर्

िुलाई

अदालतमा प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त प्रनतवेदिमा उशललशित आधार र कारर्
मिानसब लागेमा अदालतले अवनध र्प गररददिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजमका हववरर्िरु र कायथयोजिा अिुसार काम िए
ििएको प्रनतवेदि प्रत्येक तीि महििामा सभबशन्धत इजलासमा पेस गिे कतथव्य दामासािी
व्यवसायीको

िुिेछ ।

ु ाइ गिथ सभिव िएसभम
(५) यस नियम बमोशजम प्राप्त िुिे प्रनतवेदििरूको सुिव
दामासािीमा लै जािे गरी पूव थ आदे ि गिे इजलाससमि पेस गिुथ पिेछ ।
ु ाइ गरी वाशर्ज्य
(६) दामासािीको प्रहियामा पेस िुिे प्रनतवेदि उपर सुिव
इजलासले आवश्यक निदे िि जारी गिेछ र यस्तो निदे ििको पालिा गिुथ दामासािी
व्यवसायीको कतथव्य

िुिेछ ।

ु ाइको िममा आवश्यकता
(७) वाशर्ज्य इजलासले दामासािी मुद्दाको सुिव
अिुसार सभबशन्धत नियामक निकाय समेतलाई आमन्त्रर् गिथ सक्िेछ ।

७७.

दामासािीमा परे को कभपिीको दामासािी सभबन्धी अवशिष्ट कायथः दामासािी सभबन्धी ऐि,
२०६३ को

दफा ३७ बमोशजम नियुक्त िएको नलशक्वडे र्रले आफूलाई तोहकएको

भयादनित्र सोिी ऐिको दफा ५७ बमोशजम कभपिीको दाहयत्व फछयौर् सभबन्धी
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ु ािी गिे जस्ता कायथ मात्र बाँकी रिे को अवस्र्ामा ऐिको दफा ६५
कायथमध्ये िक्त
बमोशजम स्र्ाहपत दामासािी प्रिासि कायाथलय वा दामासािीमा परे को कभपिीले सञ्चालि
गरे को व्यवसाय नियमि गिे नियमिकारी निकायको पूव थ सिमनत नलई त्यस्तो कायाथलय
वा निकायलाई िै वा सो

नियमि गिे निकायको पूव थ सिमनतमा अन्य कुिै निकायलाई

बाँकी कायथ सभपन्न गिथ तोक्ि सक्िेछ ।

७८.

दामासािी सभबन्धी व्यवसायीको पररचय पत्रः दामासािी सभबन्धी ऐि, २०६३ बमोशजम
अदालतबार् नियुक्त दामासािी व्यवसायीलाई तोहकएको अवनधसभम मान्य िुिे गरी
अदालतले पररचयपत्र उपलब्ध गराउि सक्िेछ ।

७९.

ु ाइ र कारबािी लगातार गररिेः (१) वाशर्ज्य इजलासबार् सुिव
ु ाइ िुिे मुद्दामा
सुिव
ु ाइ गिथ सहकिेछ ।
लगातार सुिव
ु ाइ िुिे मुद्दामा अन्तरकालीि वा उपयुक्त
(२) वाशर्ज्य इजलासबार् सुिव
आदे िको लानग परे का निवेदिमा तोहकएको ददि कायथ सभपन्न िुि िसकेमा सो को
सुिवाइ लगातार गिुथ पिेछ ।

८०. मुद्दा िचथ र िनतपूनतथ िराउिेः मुद्दामा लागेको िचथ र िनतपूनतथ िराउिे सभबन्धमा दे िाय
अिुसार गिुथ पिेछः(क)

कुिै ऐिमा मुद्दा गिे कुिै पिबार् मकाथ पिे पिलाई मुद्दामा
लागेको िचथ र िनतपूनतथ िराउिे व्यवस्र्ा र कायथहवनध उलले ि
गररएको रिे छ ििे सोिी बमोशजम गररिेछ ।

(ि)

मुद्दामा लागेको िचथ िराउिे सभबन्धमा िण्ड (क) मा ले शिए
अिुसार कायथहवनधको उललेि गररएको रिे िछ ििे शजत्ने पिले
मुद्दामा नतरे बुझाएको रकम, दस्तुर, कािूि व्यवसायीको नबल
बमोशजमको िुलक, हविेषज्ञ वा हवज्ञको िुलक लगायत मुद्दामा िुिे
वास्तहवक िचथिरू समेतलाई मध्यिजर गरी इजलासले िराउिु
पिे िचथ यहकि गरी िािे पिबार् िचथ िराउि सक्िेछ ।

38

www.lawcommission.gov.np

(ग)

मुद्दामा लागेको िनतपूनतथ िराउिे सभबन्धमा िण्ड (क) मा लेशिए
अिुसार कायथहवनध उललेि गररएको रिे िछ ििे मुद्दाको प्रकृनत, पिथ
गएको वास्तहवक िनत, िनतपूनतथ िराउँदाको समयसभमको ब्याज
तर्ा

बजार

मूलय

र

अकाथेे

पिले

अदालतसमि

गरे को

व्यविारलाई समेत आधार मानििेछ ।
(घ)

िण्ड (ग) बमोशजम िनतपूनतथको रकम निधाथरर् गिथ इजलासले
आवश्यक ठािेमा मुद्दासँग सभबशन्धत हवषयका हवज्ञ वा सोिी
व्यवसाय गिे अन्य फमथ, कभपिी वा वाशर्ज्य सङ्गठििरूलाई बुझ्ि
सक्िेछ ।

८१.

फैसला कायाथन्वयि सभबन्धीः (१) वाशर्ज्य इजलासबार् िएका दे वािी मुद्दाको फैसला
कायाथन्वयि प्रचनलत कािूि बमोशजम िुिेछ ।
(२) फैसला िुँदा प्रनतवादी उपशस्र्त रिे कोमा फैसला बमोशजम लागेको कैद वा
दण्ड जररबािा वापत र्ुिामा राख्न पठाई ददिु पछथ । प्रनतवादी अिुपशस्र्त रिे मा फैसला
बमोशजम लागेको दण्ड, जररबािा वा कैद असुल गिुथ पिेमा लागेको दण्ड, जररबािा वा
कैदको अनिले ि आफ्िो अदालतमा रािी सभबशन्धत शजलला अदालतमा लगत कस्ि
पठाइददिु पिेछ ।
(३) दण्ड, सजाय वा कैद असुल गिुथ पिे गरी लगत प्राप्त िएमा सभबशन्धत
शजलला अदालतले आफ्िो लगत हकताबमा लगत कस्िु पिेछ । सभबशन्धत शजलला
अदालतले लगत कनसएको जािकारी लगत पठाउिे वाशर्ज्य इजलास रिे को अदालतलाई
ददिु पिेछ ।
(४) सभबशन्धत शजलला अदालतबार् लगत कनसएको जािकारी प्राप्त िएपनछ
फैसला गिे अदालतले आफूकिाँ रिे को अनिलेिमा सो ब्यिोरा उललेि गिुथ पिेछ ।
(५) मुद्दाको पिको निवेदिबार् फैसला कायाथन्वयिको कारबािी गरी रििु िपिे
अन्य हवषयमा फैसलाको जािकारी ददिे, कुिै निकाय, कायाथलय, अनधकारीलाई आदे ि,
निदे िि ददिुपिे कुराको िकमा फैसला अशन्तम िई नमनसल प्राप्त िएको सात ददिनित्र
रशजस्रार वा निजले तोकेको वाशर्ज्य मुद्दा िािा िेिे अनधकृतले फैसला बमोशजम गिथ
सभबशन्धत निकायमा ले िी पठाइददिु पिेछ ।
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पररच्छे द – ८
ताररि, पेसी सूची, बिस तर्ा नमलापत्र सभबन्धी व्यवस्र्ा
८२. रशजस्रारले ताररि तोक्ि लगाउिेः(१) मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीि वा इजलासको आदे िको अधीिमा रिी रशजस्रारले अदालतबार् िुिपु िे काम
कारबािीको लानग मिानसब ताररि तोक्ि लगाई आदे िपत्रमा मुद्दाका पििरू वा
निजिरूको वाररसको सिी गराउिु पछथ ।
(१क) अदालतले पेसी वा ताररि तोक्दा यर्ासभिव मुद्दाका पििरुको



सुहवधालाई हवचार गिुथ पिेछ ।
तर निजिरुको इच्छा अिुसारको ददि पेसी वा ताररि तोक्ि अदालत बाध्य िुिे
छै ि ।


(१ि) मुद्दाको अङ्ग पुगेपनछ अदालतको कायथबोझ र मुद्दाको कायथतानलका

समेतलाई हवचार गरी मुद्दा पेसीमा चढाउिु पिेछ ।


(१ग) मुद्दाको कुिै पिले पेसीको ताररि नलि मञ्जुर िगरे मा वा ताररि िनलई

गएमा सोिी व्यिोरा ताररि िपाथईमा जिाई फाँर्वाला र सभबशन्धत अनधकृतले प्रमाशर्त
गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि सूचिा प्रहवनध
सञ्जालमा आबद्व मातित अदालतबार् पनि मुद्दाका पिले ताररि नलि चािे मा सभबशन्धत
अदालतबार् ताररि ददि सहकिेछ ।
(३) यस नियममा अन्यत्र जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि ऐिको दफा ८ को
ु ाइको लानग बन्दीप्रत्यिीकरर्को
उपदफा (१) बमोशजमको निवेदिपत्रको पहिलो सुिव
िकमा त्यस्तो निवेदिपत्र दताथ िएकै ददि वा िोनलपलर् र अन्य निवेदििरूका िकमा
ु ाइको लानग पेस गिे गरी ताररि तोक्ि लगाउिुपछथ ।
िोनलपलर् सुिव

८३.

ताररिमा तोहकएको काम गिथ सहकिेः (१) तोहकएको ताररिमा मुद्दाको कुिै पिको
रोिवरमा गिुप
थ िे काम सो पि उपशस्र्त ििए पनि अदालतले गिथ सक्िेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(२) तोहकएको ताररिका ददि तोहकएको काम गिथ िभ्याइएमा सो कामको लानग
अको ताररि तोक्िे आदे ि ददिुपछथ । तोहकएको ताररिको ददि मुद्दाको कुिै एक वा
दुवै पि अिुपशस्र्त िएमा त्यसको पन्र ददिनित्र त्यस्तो पि अदालतमा उपशस्र्त िई
आफू उपशस्र्त िुि िसकेको कुिै मिानसब कारर् दे शिएमा निजको ताररि िगुज्रस
े रि
अदालतले मुद्दाको बाँकी कारबािीमा निजलाई सशभमनलत गराउि सक्िेछ ।
(३) मुद्दाको पिले िै गिुप
थ िे कुिै कामको लानग ताररि तोहकएकोमा त्यस्तो
ताररिका ददि उपशस्र्त ििुिे पिले सो काम पनछबार् िोस् ििी निवेदि ददि वा शजहकर
नलि पाउिे छै ि ।
तर त्यस्तो पिले अदालतलाई सन्तोष िुिे कुिै मिानसब कारर् दे िाई निवेदि
गरे मा अदालतले सो कामको लानग अको ताररि तोक्ि सक्िेछ ।

८४.

साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीः (१) रशजस्रारले अङ्ग पुगी आगामी िप्ताको लानग पेसीको
ताररि तोहकएको मुद्दािरूको सूची तयार गरी प्रत्येक िप्ताको बुधबारसभममा मुख्य
न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिसमि पेस गिुप
थ छथ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको मुद्दाको पेसी सूचीमा मुद्दाका पििरूको िाम,
मुद्दाको िाम र िभबर, मुद्दा पेस िुिे ददि र सभिव िएसभम सुरू मुद्दा फैसला गिे
न्यायाधीि वा अनधकारीको िाम र मुद्दामा कािूि व्यवसायी नियुक्त िएको िए निजको
िामसमेत

उलले ि

गरी

िुिबारसभममा

पेसीको

सूचिा

सूचिा

पार्ीमा

र्ाँस्ि

लगाउिुपछथ ।
(३) अदालतको आदे ि र



ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को
मुलक

दफा १७० को अधीिमा रिी मुद्दािरू दताथ नमनतको िमािुसार साप्ताहिक मुद्दा पेसी
सूचीमा चढाउिुपछथ ।
तर दे िायका मुद्दािरूले दे िायको िममा अग्रानधकार पाउिे छि्-



(क)

बन्दीप्रत्यिीकरर्,

(ि)

िे दाथिेदै बाँकी रिे को मुद्दा,

(ग)

पुिरावेदक वा अनियुक्त र्ुिा वा कैदमा परे को मुद्दा,

पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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(घ)

बालबानलका, वृद्ध, महिला तर्ा अिक्त एवं असिाय व्यशक्त वादी
िएको मुद्दा,

(ङ)

परमादे ि, उत्प्रेषर्, प्रनतषेध वा अनधकारपृच्छाको माग गरी दायर
िएको निवेदििरू तर्ा निषेधाज्ञा जारी गररपाउँ िन्ने निवेदि,

(च)
(छ)
(ज)

सं शिप्त कायथहवनध ऐि, २०२८ अन्तगथतको मुद्दा,
मध्यस्र्ता ऐि, २०५५ अन्तगथतका निवेदििरू,
यो नियमावली प्रारभि िुँदाका बित अदालतमा हवचाराधीि रिे का
करार ऐि, २०५६ को दफा ८७ अन्तगथतका निवेदििरु,

(झ)

अंि वा मािा चामलसभबन्धी मुद्दा,

(ञ)

हवदे िी िागररकसँग सभबशन्धत मुद्दा, र

(र्)

मुद्दाको प्रकृनतबार् चाँडो हकिारा िुि आवश्यक छ िन्ने लागी
मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीि वा मुद्दा िे िे
इजलासले अग्रानधकार ददई िेिे आदे ि िएका मुद्दा ।

(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि मुद्दा
हफताथ नलि वा नमलापत्र गिथको लानग दरिास्त परे को मुद्दा अङ्ग िपुगेको िए पनि
अग्रानधकार ददई पेसी सूचीमा चढाउि िुन्छ ।


(५) बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदि, अन्तररम आदे िको माग गरी परे को निवेदि

ु ाईको लानग पेि िएको मुद्दा वा इजलासबार् आदे ि िएकोमा
पत्र, सजाय निधाथरर् सुिव
बािेक साप्ताहिक पेसी सूचीमा िपरे को कुिै पनि मुद्दा इजलास समि पेस गररिे छै ि ।

८५.

दै निक मुद्दा पेसी सूचीः (१) नियम ८४ बमोशजम साप्ताहिक पेसी सूचीमा समावेि िएका
मुद्दािरू मध्येबार् दै निक पेसी सूची तयार गिथको लानग सो ददि पेसी तोहकएको मुद्दाको
सूची रशजस्रारले मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिसमि पेस
गिुप
थ छथ ।
(२) मुख्य न्यायाधीिले वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले इजलास तोहकददए
अिुसारको दै निक मुद्दा पेसी सूची रशजस्रारले मूल सूचिा पार्ीमा र्ाँस्ि लगाई सभबशन्धत
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इजलास कोठाको सूचिा पार्ीमा सो इजलासलाई तोहकएको मुद्दािरूको दै निक पेसी सूची
र्ाँस्ि लगाउिुपछथ र एकप्रनत सभबशन्धत न्यायाधीिलाई पनि ददिु पछथ
(३)

उपनियम

(१)

र

(२)

मा

जुिसुकै

कुरा

।

दे शिएको

िए

तापनि

बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदि, नमलापत्र गिथ वा मुद्दा हफताथ नलि ददइिे दरिास्त तर्ा अन्य
फुर्कर निवेदििरू साप्ताहिक वा दै निक मुद्दा पेसी सूचीमा िचढे को िए पनि दताथ िएकै
ददि र दे िायका निवेदििरू दताथ िएको िोनलपलर् आवश्यकता अिुसार इजलास तोकी
पेसीमा चढाई कारबािी गिथ सहकिेछः(क)

परमादे ि सभबन्धी निवेदि,

(ि)

उत्प्रेषर् सभबन्धी निवेदि,

(ग)

प्रनतषेध सभबन्धी निवेदि,

(घ)

अनधकारपृच्छा सभबन्धी निवेदि,

(ङ)

निषेधाज्ञा सभबन्धी निवेदि ।

(४) उपनियम (२) बमोशजम मुद्दाको दै निक पेसी सूची तयार गदाथ अशघललो ददि
तोहकएको मुद्दा इजलासले िे दाथिेदै िभ्याई बाँकी रिे को िए सो इजलासलाई िै
तोहकिेछ ।
तर सो ददि इजलास गठि ििएकोमा त्यस्तो मुद्दा र कुिै इजलासले िे ि थ
िभ्याएर बाँकी रिेको मुद्दालाई आगामी िप्ताको पहिलो ददि वा अन्य कुिै ददि पेस िुिे
गरी पेसी तोक्ि सहकिेछ ।
(५) मुख्य न्यायाधीिले वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले आवश्यक सभझेमा
िप्ताको कुिै िास हकनसमका मुद्दािरू िेररिे गरी तोक्ि सक्िेछ । त्यसरी ददि
तोहकएकोमा सोिी अिुसार दै निक मुद्दा पेसी सूची तयार गररिेछ ।
पेसी सूचीमा चढे का मुद्दा िेिे काम कुिै

(६) उपनियम (२) बमोशजम

इजलासबार् ददिको १ बजे अगावै सभपन्न िएमा बाँकी समयमा िेिे गरी साधक जािेर
िई आएका मुद्दा, ताररि गुजारे का मुद्दा, धरौर्ी पुिरावेदिजस्ता प्रकृनतका मुद्दामध्ये कािूि
व्यवसायी नियुक्त ििएको मुद्दा समावेि गरी मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीिले पूरक पेसी सूची तोक्ि सक्िेछ ।
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८६.

मुद्दा िेि थ िरोहकिेः (१) दै निक पेसी सूचीमा चढे को कुिै पनि मुद्दा ताररि गुजारी र्ाभि
पाउिे भयाद बाँकी िएको िन्नेसमेत कारर्ले सो सूचीबार् िर्ाइिे छै ि र वाररस वा
कािूि व्यवसायी िाशजर ििए पनि मुद्दा स्र्नगत िुिे छै ि ।
(२) उपनियम (१) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि मुद्दा पेस िएको
ददिको इजलास बस्िुिन्दा पहिले आफ्िो काबुिन्दा बाहिरको पररशस्र्नतले गदाथ अदालतमा
उपशस्र्त िुि िसक्िे कुराको अदालतलाई हवश्वास िुिे कुिै कारर् दे िाई मुद्दाको पि वा
कािूि व्यवसायीले निवेदिपत्र ददएमा अवस्र्ा अिुसार मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई
काम गिे न्यायाधीि वा सभबशन्धत इजलासले मुद्दाको एक पिको लानग बढीमा दुई
ु ाइ स्र्नगत गिथ सक्िेछ । सो बािेक साप्ताहिक वा दै निक मुद्दा
पर्कसभम मुद्दाको सुिव
पेसी सूचीमा चढे को कुिै मुद्दा सो सूचीबार् िर्ाइिे वा स्र्नगत गररिे छै ि ।
(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि प्रार्नमकता प्राप्त मुद्दा
ु ाइको लानग पेस िएका मुद्दा, एक पिको एकिन्दा बढी
सजाय निधाथरर् सभबन्धी सुिव



कािूि व्यवसायी रिेको मुद्दा, िेदाथिेदैको मुद्दा, दुई पर्क स्र्नगत िइसकेको मुद्दा र
ु ाइ स्र्नगत
प्रचनलत कािूि बमोशजम मुद्दा फैसला गिुथ पिे समयावनध िाघेका मुद्दाको सुिव
िुि सक्िे छै ि ।
(४) आफ्िो पिमा अन्तररम आदे ि िएको मुद्दा र हवपिीले अग्रानधकार पाएको
ु ाइको लानग तोहकएको पेसी स्र्नगत िुिे छै ि ।
मुद्दाको सुिव
ु ाइको लानग
(५) अग्रानधकार पाएको मुद्दाको पिको कािूि व्यवसायीले मुद्दा सुिव
तोहकएको

पेसी स्र्नगत गराउि निवेदि ददएमा अग्रानधकार स्वतः समाप्त िुिेछ ।

(६)

पिको

प्रनतनिनधत्व

गिे

कािूि

व्यवसायी

अस्वस्थ्यताका

कारर्ले

अस्पतालमा ििाथ िएको वा बिस गिथ उपशस्र्त िुि िसक्िे हविेष पाररवाररक पररशस्र्नत
ु ाइ स्र्नगत गिथ माग गरे को अवस्र्ामा उपनियम (४)
परे को िरपदो आधार दे िाई सुिव
र (५) को व्यवस्र्ा लागू िुिे छै ि ।


(६क) उपनियम (६) को अवस्र्ामा बािेक अन्य अवस्र्ामा आफ्िो पिमा

अन्तररम आदे ि जारी िएको मुद्दाको पि वा निजको कािूि व्यवसायीले मुद्दाको
ु ाइको लानग तोहकएको पेसी स्र्नगत गराउि निवेदि ददएमा इजलासले पेसी स्र्नगत
सुिव
गरी अन्तररम आदे ि निष्ट्कृय िुिे आदे ि गिथ सक्िेछ ।


पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(७) उपनियम (२) र (६) बमोशजम मुद्दा स्र्नगत गररपाऊँ ििी ददइिे दरिास्त
मुद्दा पेस िएको ददिको इजलास बस्िु िन्दा अगानड िै दताथ गरी नमनसल सामेल
राशिएको िुि ु पिेछ ।

८७.

ु ाइको प्रारभिमा इजलासले त्यस मुद्दामा निर्थय गिुथ पिे
बिसः (१) मुद्दाको बिस सुिव
प्रश्निरूमा सीनमत रिी बिस गिथ दुवै पिका कािूि व्यवसायीलाई निदे िि ददि
सक्िेछ ।
(२) मुद्दाको प्रकृनत र हवषयवस्तु िेरी इजलासले बिसको समय तोक्ि सक्िेछ ।
यसरी समय तोहकएकोमा तोहकएको समयनित्र सीनमत िई कािूि व्यवसायीले बिस गिुथ
पिेछ ।
ु ाइको लानग पेसी तोहकएको मुद्दामा पिले वा पिका कािूि व्यवसायीले
(३) सुिव
ु ाइ प्रारभि िुिअ
ु गानड िै पेस गिुथ पिेछ । मुद्दाको
बिसिोर् पेस गिथ चािेमा मुद्दाको सुिव
प्रकृनत र हववाददत हवषयको सन्दिथमा इजलासले आदे ि ददएमा बािे क बिस सभपन्न
िइसकेपनछ बिसिोर् नलइिे छै ि ।
(४) कुिै मुद्दामा एकिन्दा बढी कािूि व्यवसायीिरूको वकालतिामा पेस
िएकामा इजलासले कािूि व्यवसायीिरू मध्येबार् एकजिा कािूि व्यवसायीले प्रमुि
कािूि व्यवसायीको रूपमा बिस गिे तर्ा अन्य कािूि व्यवसायीिरूले अलग–अलग
तथ्यगत र कािूिी प्रश्नमा बिस गिे गरी बिस व्यवस्र्ापि गिथ निदे िि ददि सक्िेछ ।
(५) उपनियम (१), (२), (३) र (४) बमोशजम इजलासले समय तोकेकोमा वा
निदे िि ददएकोमा सो अिुसार गिुथ सभबशन्धत कािूि व्यवसायीको कतथव्य िुिछ
े ।

८७क. बिसको िम र इजलासको मयाथदाः (१)



बिस गदाथ सुरूमा

निवेदक, वादी वा

पुिरावेदकका तफथबार् उपशस्र्त कािूि व्यवसायीले र त्यसपनछ प्रनतवादी वा प्रत्यर्ीको
कािूि व्यवसायीले बिस गिेछ ।
(२) कुिै मुद्दामा अदालतको सियोगी (एनमकस क्युरी) समेत रिे छ ििे निजले
वादी प्रनतवादीको तफथबार् नियुक्त कािूि व्यवसायीको बिस समाप्त िएपनछ बिस
गिेछ ।


पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(३) कुिै मुद्दामा दुवै पिको तफथबार् निवेदि वा पुिरावेदि परे को रिे छ ििे
कुि पिका कािूि व्यवसायीले पहिला बिस गिे िन्ने कुरा इजलासले निधाथरर् गिेछ ।
(४) कािूि व्यवसायी इजलासमा प्रवेि गदाथ, इजलास किमा रिँदा, बिस पैरवी
गदाथ वा इजलास किबार् बाहिर निस्कँदा इजलासको मयाथदा कायम गिुथ पिेछ ।

८७ि. बिस अनिलेि गिथ सक्िेः (१) इजलासले आवश्यक ठािेमा कािूि व्यवसायीको बिस



रे कडथ गरी अनिलेि गिथ सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम रे कडथ गररएको बिसलाई इजलास अनधकृतले
आवश्यकता अिुसार नलपीबद्ध गरी नमनसल सामेल राख्नेछ।

८८.

छु र् प्रमार् पेस गिेः कािूिले प्रमार् लाग्ि सक्िे कुिै नलित प्रमार् कुिै कारर्ले
मातितको अड्डा वा अदालतमा पेस िुि िसकेको रिे छ ििे मुद्दा पेसी सूचीमा
चहढसक्िुिन्दा अगावै सभबशन्धत पिले दाशिल गिथ सक्िेछ ।

८९.

नमलापत्रको व्यवस्र्ाः (१) दै निक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमि पेस िएका मुद्दामा
ु ाइ िुिअ
ु गावै नमलापत्र गिे समय पाऊँ ििी पिले सं यक्त
ु निवेदि ददएमा वा मुद्दाको
सुिव
ु ाइ िुरू िई बिस, छलफल िइसकेपनछ पनि नमलापत्र िुिसक्िे सभिाविा छ िन्ने
सुिव
मुद्दा िे िे न्यायाधीिलाई लागेमा नमलापत्र गिथ अको ताररि तोक्िे गरी आदे ि गिथ
सक्िेछ ।
(२) नमलापत्र गिथ तोहकएको ताररिका ददि मुद्दाका पििरू, कािूि व्यवसायी िए
कािूि व्यवसायी र मुद्दाका पििरूले आफूले पत्याएको व्यशक्त लयाए निजलाई समेत
रािी यर्ासभिव नमलापत्र गिथ ताररि तोक्िे आदे ि गिे न्यायाधीिले छलफल गराई दुवै
पि सिमत िए नमलापत्र गराई ददिुपछथ । सिमत िुि िसके सोिी ब्यिोराको आदे ि
गरी अको पेसी तोकी कािूि बमोशजम फैसला गररददिु पछथ ।
(३)



ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा ९१ वा ऐिको
मुलक

दफा ८ को उपदफा (१) बमोशजमको सावथजनिक सरोकारसभबन्धी हववादमा अदालतले


पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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अिुमनत ददएमा मात्र नमलापत्र िुि सक्िेछ । यस्तो हववादमा निवेदकले ताररि गुजारे मा
पनि अन्य सावथजनिक िक, हित वा सरोकारवालाले उक्त मुद्दा सकार गिथ पाउिेछ ।

पररच्छे द—९
मेलनमलाप सभबन्धी व्यवस्र्ा
९०.

मेलनमलापकताथको सूचीः (१) मेलनमलाप गराउिे प्रयोजिका लानग तानलम, अिुिव,
आचरर्, निष्ट्पिता तर्ा निष्ठासमेतका कुरािरू हवचार गरी कुिै पूव थ न्यायाधीि वा कािूि
व्यवसायी वा स्र्ािीय निकायका पदानधकारी वा समाजसेवी वा बिालवाला वा सेवानिवृत्त
सरकारी अनधकृत वा प्राध्यापक वा शििक वा मेलनमलाप कायथमा सं लग्ि रिी आएका
व्यशक्त वा सं स्र्ािरूको िाम, वति, पेसा, अिुिव, तानलम आददको हवस्तृत हववरर् िुलाई
रशजस्रारले सभिाहवत मेलनमलापकताथको सूची तयार गिेछ ।
तर मेलनमलापसभबन्धी तानलम िनलएका वा िैनतक पति दे शिि फौजदारी अपराधमा
सजाय पाएको व्यशक्तको िाम उक्त सूचीमा समावेि गररिे छै ि ।
(२) मेलनमलापकताथको सूची स्वीकृत गिे, सो सूचीमा र्प िाम समावेि गिे तर्ा
सूचीबार् िाम िर्ाउिे अनधकार पूर् थ बैठकलाई िुिछ
े ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम स्वीकृत िएको मेलनमलापकताथको सूची अदालतले
प्रकाशित गिेछ ।
(४) सूचीमा आफ्िो िाम समावेि गररपाऊँ ििी उपनियम (१) मा उशललशित
व्यशक्तले रशजस्रारसमि निवेदि ददि सक्िेछ । यसरी निवेदि पिथ आएमा उपयुक्तताको
हवचार गरी मेलनमलापकताथको सूचीमा िाम समावेि गिथ सहकिेछ ।

९१.

मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनधकः (१) अदालतले प्रत्येक वषथ मेलनमलापकताथको सूची
अद्यावनधक गिुथ पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम मेलनमलापकताथको सूची अद्यावनधक गदाथ दे िायको
अवस्र्ामा मेलनमलापकताथको िाम सूचीबार् िर्ाइिेछः(क)

मृत्यु िएमा,

(ि)

आफ्िो िाम सूचीबार् िर्ाइपाऊँ ििी निवेदि ददएमा,
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(ग)

नियम ९७ को उपनियम (४) बमोशजम सूचीबार् िर्ाउिे आदे ि
िएमा,

(घ)

िैनतक पति दे शििे फौजदारी अपराधमा सजाय पाएमा,

(ङ)

सूचीकृत िएको सं स्र्ा िारे ज वा हवघर्ि िएमा ।

(३) अदालतले उपनियम (२) बमोशजम मेलनमलापकताथको सूचीबार् िाम िर्ाएमा
सो सभबन्धी सूचिा प्रकािि गिेछ ।

९२.

रशजस्रारले मेलनमलापमा पठाउिेः कुिै मुद्दामा ताररिमा रिे का दुवै पिको पहिलो ताररि
नमलाि िएकै ददि मेलनमलाप प्रहिया अपिाउि पििरूको नलशित सिमनत िएमा त्यस्तो
मुद्दा मेलनमलापकताथको सूचीमा सूचीकृत िएका व्यशक्त वा सं स्र्ासमि बढीमा एक
महििाको समय ददई मेलनमलापको लानग पठाउिे गरी रशजस्रारले आदे ि गिथ सक्िेछ ।

९३.

मेलनमलापका लानग पठाउिेः (१) कािूि बमोशजम नमलापत्र िुि सक्िे कुिै मुद्दामा
पििरूका बीच मेलनमलाप गराउिु उपयुक्त छ िन्ने सभबशन्धत इजलासलाई लागेमा र
मेलनमलाप प्रहिया अपिाउि पििरूको सिमनत िएमा त्यस्तो मुद्दा मेलनमलापकताथको
सूचीमा सूचीकृत िएका व्यशक्त वा सं स्र्ासमि मेलनमलापको लानग पठाउिे गरी
इजलासले आदे ि गिथ सक्िेछ । मुद्दाका दुवै पिले मेलनमलाप प्रहिया अपिाउि
नलशित अिुरोध गरे मा रशजस्रारले िै सो आदे ि गिथ सक्िेछ ।
(२) एकपर्क मेलनमलापका लानग तोकी पठाएको मुद्दामा मेलनमलाप िुि
िसकेको अवस्र्ामा पनि मुद्दाको सबै पिको सिमनत िएमा र पुिः मेलनमलाप प्रहिया
अपिाउि

उपयुक्त

र

मिानसब

छ

िन्ने

इजलासलाई

लागेमा

दोस्रो

पर्क

पनि

मेलनमलापका लानग पठाउिे आदे ि गिथ सहकिेछ ।
(३) मेलनमलाप गराउिे गरी आदे ि गदाथ हववाददत हवषयवस्तुको जहर्लता, मुद्दामा
सं लग्ि पििरूको सतख्यात्मक शस्र्नत, हववाददत हवषयको प्रकृनत, मेलनमलापमा लाग्िे
स्वािाहवक समय आदद कुरालाई हवचार गरी मेलनमलापको लानग एकै पर्क वा पर्क–
पर्क गरी बढीमा तीि महििासभमको समय प्रदाि गिथ सहकिेछ ।
(४) सामान्यतया एकजिा मेलनमलापकताथबार् मेलनमलाप गराउिे गरी आदे ि ददिु
पिेछ ।
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तर मुद्दाका पििरूले एकजिािन्दा बढी मेलनमलापकताथबार् मेलनमलाप गराइपाऊँ
ििी अिुरोध गरे मा वा हववादको जहर्लता तर्ा सं लग्ि पििरूको सतख्यासमेतको दृहष्टले
एकजिािन्दा बढी मेलनमलापकताथबार् मेलनमलाप गराउिु उपयुक्त छ िन्ने अदालतलाई
लागेमा दुवै पिको सिमनतले बढीमा तीिजिा मेलनमलापकताथबार् मेलनमलाप गराउिे गरी
आदे ि ददि सहकिेछ ।
(५) एकजिा मात्र मेलनमलापकताथ तोहकएकोमा मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालिका
िममा मेलनमलापकताथ दुवै पिको सिमनतले र्प मेलनमलापकताथ तोक्िका लानग
अदालतसँग नलशित अिुरोध गिथ सक्िेछ । यसरी अिुरोध िई आएमा तीिजिामा िबढ्िे
गरी मेलनमलापकताथ तोक्ि सहकिेछ ।

९४.

मेलनमलापकताथको छिौर्ः (१) मुद्दाका दुवै पिले

रोजेको व्यशक्त वा सं स्र्ालाई

मेलनमलापकताथको रूपमा तोहकिेछ ।
तर

पििरूका

बीच

सिमनत

िुि

सकेि

र

पििरूले

अदालतबार्

िै

मेलनमलापकताथ तोकी पाऊँ ििी अिुरोध गरे मा अदालतबार्ै मेलनमलापकताथ तोक्ि
सहकिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम मेलनमलापकताथको छिौर् गराउिे कायथ मेलनमलाप
सभबन्धी कािुि तर्ा यस नियमावलीको अधीिमा रिी रशजस्रारले गिेछ ।
(३) मुद्दाका पिले मेलनमलापकताथको सूचीमा िाम समावेि ििएका व्यशक्त वा
सं स्र्ालाई मेलनमलापकताथको रूपमा तोक्ि अिुरोध गरे मा त्यस्तो व्यशक्त वा सं स्र्ाको िाम
मेलनमलापकताथको सूचीमा समावेि गिे प्रहिया पूरा गरे पनछ मात्र मेलनमलापकताथको
रुपमा तोक्िु पिेछ ।

९५.

मेलनमलापकताथ पररवतथिः (१) एकपर्क मेलनमलापकताथ तोकेपनछ दे िायका अवस्र्ामा
बािेक अको मेलनमलापकताथको छिौर् गिथ वा तोक्ि पाइिे छै िः(क)

मेलनमलापकताथको मुत्यु िएमा,

(ि)

तोहकएको मेलनमलापकताथलाई सभबशन्धत पििरूले आपसी सिमनतको
आधारमा पररवतथि गिथ चािे मा,
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(ग)

कुिै पिले मेलनमलापकताथप्रनत अहवश्वास व्यक्त गरी अदालतमा निवेदि
ददएमा,

(घ)

मेलनमलापकताथले मुद्दाको हवषयवस्तुउपर निजको स्वार्थ रिे को जािकारी
गराएमा,

(ङ)

मेलनमलापकताथले मेलनमलापको कायथ गराउिे नसलनसलामा मेलनमलाप
सभबन्धी आधारिूत कुरािरू हवपरीत आचरर् वा कायथ गरे को दे शिएमा, वा

(च)

तोकेको मेलनमलापकताथले अन्य कुिै कारर्ले मेलनमलापकताथको रुपमा
काम गिथ िसक्िे िएमा ।

(२) उपनियम (१) बमोशजम पररवनतथत मेलनमलापकताथले सामान्यतया पहिले
तोहकएको समयनित्रै आफ्िो कायथ सभपन्न गिुथ पिेछ ।
तर पहिले तोहकएको समयावनध र्ोरै मात्र बाँकी रिे को र र्प समय प्रदाि गिुप
थ िे
पयाथप्त र मिानसब कारर् िएमा र्प एक महििासभमको समय प्रदाि गिथ सहकिेछ ।

९६.

मेलनमलापकताथसमि

पठाउिे

कायथहवनधः

(१)

कुिै

मुद्दा

मेलनमलापका

लानग

मेलनमलापकताथसमि पठाउिे आदे ि िएमा दे िायका कुरािरूसहित मुद्दाका पििरूलाई
मेलनमलापकताथसमि उपशस्र्त िुि नमनत तोकी सोिी ब्यिोरा मेलनमलापकताथसमि ले िी
पठाउिु पिेछः(क)

मुद्दाको सारसं िेप वा मुख्य–मुख्य कागजातका प्रनतनलहप,

(ि)

मुद्दाका पि वा वारे स िए निजिरू समेतको िाम, र्र, वति र उपलब्ध
िएसभम र्े नलफोि िभबर, इमेल ठे गािा तर्ा फ्याक्स िभबर,

(ग)

मेलनमलाप सभबन्धी कायथ गिे स्र्ाि ।

(२) मेलनमलापकताथले मुद्दा सभबन्धी कुिै िास कागजपत्रको प्रनतनलहप माग
गरे मा अदालतले त्यस्ता कागजपत्रको प्रनतनलहप उपलब्ध गराउिु पिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम मेलनमलापका लानग पठाउँदा सो कायथका लानग
प्रदाि िएको समयावनधसमेत हवचार गरी अदालतमा दायर रिे को सक्कल नमनसलमा
पििरूलाई ताररि तोकी मुद्दाको दायरी लगत कायमै राख्नु पिेछ ।
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तर मेलनमलापकताथले अदालतले तोकेको ताररि अगावै पििरूलाई अदालतमा
हफताथ पठाएमा बार्ाका भयादबािे क सात ददिनित्र पििरू अदालतमा िाशजर िुि जािु
पिेछ ।

९७.

मेलनमलापकताथले पालि गिुप
थ िे कुरािरूः (१) मेलनमलापकताथले सवोच्च अदालतबार्
बिाई लागू गररिे निदे शिकामा उशललशित मेलनमलाप सभबन्धी आधारिूत कुरािरू एवम्
मेलनमलापकताथिरूको लानग जारी आचार सं हिता पालि गदै प्रचनलत कािूि बमोशजम
मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गिुथ पिेछ ।
(२) मेलनमलापकताथलाई अदालतबार् निधाथररत समयनित्र मेलनमलाप कायथ सभपन्न
िुि िसक्िे लागेमा सोिी ब्यिोराको जािकारी अदालतलाई गराउिु पिेछ ।
(३) मेलनमलाप गिे गराउिे िममा मुद्दाका कुिै पिले व्यक्त गरे को कुिै कुरा
वा मेलनमलाप प्रहियाका िममा कुिै पिले अको पिलाई िसुिाउिे गरी व्यक्त गरे को
कुिै कुरा सो पिको सिमनत िनलई मेलनमलापकताथले व्यक्त गिथ पाउिे

छै ि ।

मेलनमलाप प्रहियाको िममा तयार गररएको कुिै नलित वा हर्पोर् वा सामग्री सििागी
पििरूको सिमनत िनलई मेलनमलापकताथ वा मेलनमलाप कायथमा सं लग्ि सं स्र्ाले सििागी
पििरू बािेकका व्यशक्तलाई उपलब्ध गराउि पाउिे छै ि ।
तर मेलनमलापकताथलाई आफू वा अन्य कसै उपर हिं साको िय वा िारीररक वा
मािनसक असुरिा, बाल दुराचार वा हववादको कुिै पि वा ते स्रो पिको सुरिाको ितरा
छ वा िुि लागेको छ िन्ने हवश्वास लागेको अवस्र्ामा ििे यो उपनियम लागू िुिे छै ि ।
(४) मेलनमलापकताथले यस नियमावली तर्ा मेलनमलाप पररषद्ले कुिै आचार
सं हिता जारी गरे को िए सो आचार सं हितामा उशललशित आचरर् हवपरीतको कायथ गरे को
ठिरे मा निजको िाम मेलनमलापकताथको सूचीबार् िर्ाइिेछ ।
तर यो नियम बमोशजम कुिै मेलनमलापकताथको िाम सूचीबार् िर्ाउिुपूव थ निजलाई
ु ाइको मिानसब मौका ददिु पिेछ ।
सुिव

९८.

मेलनमलापको कायथहवनधः (१) मेलनमलाप सभबन्धी छलफल र अन्य आवश्यक कायथ
अदालतले तोकेको स्र्ािमा गिथ सहकिेछ । मेलनमलापकताथले स्र्ाि तोकेको अवस्र्ामा
सो स्र्ािको जािकारी पििरूलाई नलशित रूपमा ददिु पिेछ ।
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(२) यस नियमावली बमोशजम मेलनमलापका लानग अदालतले आदे ि गरी पठाएमा
तोहकएको नमनत र समयमा मेलनमलापकताथसमि उपशस्र्त िुि ु तर्ा मेलनमलाप सभबन्धी
छलफलमा सििागी िुि ु मुद्दाका पििरूको कतथव्य िुिेछ । तोहकएको नमनत र समयमा
उपशस्र्त िुि िआएमा वा छलफलमा सििागी ििएमा मेलनमलापकताथले सो को
जािकारी

अदालतलाई

गराउिेछ

र

यस्तोमा

अदालतले

आवश्यक

कारबािी

गिथ

सक्िेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गदाथ मुद्दाका पििरू, निजिरूका कािूि
व्यवसायी, मुद्दाका पििरूले रोजेका एक–एक जिा व्यशक्त, आवश्यकता अिुसार हववाददत
हवषय सभबन्धी हविेषज्ञ तर्ा अन्य िद्रिलादमीसमेतसँग आवश्यकता अिुसार छु िाछु िै वा
सामूहिक रूपमा छलफल गरी पििरूको आपसी सिमनतबार् दुवै पिलाई मान्य
निष्ट्कषथमा पुग्ि मेलनमलापकताथले सिजकताथको रुपमा कायथ गिुथ पिेछ ।
(४) यस नियमावलीको अधीिमा रिी पििरूको सिमनतमा मेलनमलापकताथले
मेलनमलापको कायथहवनध आफैं तय गिथ सक्िेछ ।
(५) मेलनमलापकताथले पििरूको सिमनतमा पििरूसँग छु िाछु िै एकान्तवाताथ
समेत गिथ सक्िेछ ।
(६) मेलनमलापकताथले पििरूको सिमनतमा र्े नलफोि, निनडयो कन्फरे न्स वा
सञ्चारका अन्य उपयुक्त माध्यमबार् पनि मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि गिथ सक्िेछ ।
(७) मेलनमलापकताथसमि िाशजर िुिे ददि तोहकएकोमा सो ददि िाशजर ििए पनि
ताररि गुज्रक
े ो ििी र्माउि पिे छै ि । अदालतले मेलनमलापकताथसमि उपशस्र्त िुि
जािे ििी तोकेको ददिमा वा मेलनमलापकताथले छलफलको लानग तोकेको ददिमा एक
पिमात्र उपशस्र्त िएमा वा दुवै पि उपशस्र्त ििएमा निजिरू उपशस्र्त िुिे नमनत
ि ुक्ताि िएको सात ददिपनछ मेलनमलापकताथले मेलनमलाप प्रहिया सञ्चालि िुि िसकेको
ििी अदालतमा प्रनतवेदि पठाउिु पिेछ ।
तर सो सात ददिनित्र दुवै पि उपशस्र्त िएमा मेलनमलापकताथले मेलनमलापको
प्रहिया अगानड बढाउिु पिेछ ।

९९.

नलित तयारी र नमलापत्रः (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ मुद्दाका पििरूका
बीच मेलनमलाप िई नमलापत्र गिथ मन्जुर िएमा मेलनमलापकताथले यर्ािीघ्र सोिी
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ब्यिोराको नमलापत्रको दरिास्त र नमलापत्रको कागज तयार गरी वा गिथ लगाई
अदालतमा पेस गिुथ

पिेछ । अदालतले सो दरिास्तअिुसार कािूि बमोशजम नमलापत्र

गराउिु पिेछ । यसरी नमलापत्र गराएकोमा



ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि,
मुलक

२०७४ को दफा ८२ बमोशजमको अदालती िुलक लाग्िे छै ि ।
(२) नमलापत्रको दरिास्त तयार गिे प्रयोजिका लानग पििरूले अिुरोध गरे मा
अदालतले वैतनिक कािूि व्यवसायीबार् नमलापत्रको दरिास्त ले िाइददि सक्िेछ ।

१००. मेलनमलाप िुि िसकेमा अपिाउिे कायथहवनधः (१) मेलनमलापका लानग छलफल गदाथ
मुद्दाका पििरू नमलापत्र गिथ मन्जुर ििएमा मन्जुर ििएको नमनतले सात ददिनित्र
मेलनमलापकताथले मेलनमलाप िुि िसकेको िन्ने प्रनतवेदि सभबशन्धत अदालतमा पेस गिुथ
पिेछ । त्यस्तो प्रनतवेदि प्राप्त िुि आएमा कािूि बमोशजम मुद्दाको कारबािी र हकिारा
गिुथ पिेछ ।
ु ाि िएको सात
(२) मेलनमलापका लानग अदालतबार् तोहकएको अवनध िक्त
ददिसभममा पनि उपनियम (१) बमोशजमको प्रनतवेदि पेस िुि िआएमा अदालतले कािूि
बमोशजम मुद्दाको कारबािी अगानड बढाउिेछ ।
(३) मेलनमलाप प्रहिया र्ु ङ्गो लागेको नमनतले बार्ाको भयादबािेक सात ददिनित्र
अदालतमा उपशस्र्त िुि ु मुद्दाका पििरूको कतथव्य िुिेछ ।

१०१. िपर्ः मेलनमलापकताथले मेलनमलापकताथको रूपमा सूचीकृत िएपनछ मुख्य न्यायाधीि वा
मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिसमि िपर् नलिु पिेछ ।

१०२. कमथचारी िर्ाउि सक्िेः अदालतले दुवै पिको ताररि नमलाि िइसकेपनछ निजिरूलाई
मेलनमलाप प्रहियामा जाि प्रोत्साहित गिे प्रयोजिका लानग आवश्यक परामिथ ददि
उपयुक्त कमथचारी िर्ाउि सक्िेछ ।

१०३. तथ्याि राख्नेः मेलनमलाप प्रहियाबार् समाधाि िएका मुद्दा सभबन्धी तथ्याि अदालतले
मानसक तर्ा वाहषथक प्रनतवेदिमा छु िै समावेि गिुथ पिेछ ।
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तर त्यस्तो अनिले िमा मुद्दाको तथ्य उललेि गररिे छै ि ।

१०४. मेलनमलाप सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ाः मेलनमलापकताथले प्रदाि गिे सेवाबापत पििरूबार्
उपलब्ध िुिे पाररश्रनमक, मेलनमलापमाफथत िुिे नमलापत्रमा लाग्िे दस्तुर तर्ा मेलनमलाप
सभबन्धी अन्य प्रहियागत हवषय प्रचनलत मेलनमलाप सभबन्धी कािूि तर्ा अन्य कािूि
बमोशजम िुिेछ ।

पररच्छे द–१०
हर्पोर् हकताब र हफिररस्त सभबन्धी व्यवस्र्ा
१०५. मुद्दाको हर्पोर् हकताब िडा गिेः (१) इजलाससमि निर्थयको लानग कुिै मुद्दा पेस
गिुि
थ न्दा अगावै नमनसल शजभमा नलिे फाँर्वालाले दे िाय बमोशजम गरी मुद्दाको हर्पोर्
हकताब िडा गिुप
थ छथ र रशजस्रार वा निजले तोकेको अनधकृतले सो हर्पोर् हकताबमा
लेशिएका कुरािरू नमनसलमा निडाई जाँच गिुप
थ छथः(क)

प्रत्येक हर्पोर् हकताबमा सबिन्दा पहिले मुद्दाको हकनसम, दताथ
िएको साल र िभबर ले िी त्यसपनछ नमनसल सामेल रिे का सबै
नलितिरूको साल र नमनतको िम अिुसार हफिररस्त तयार गरी
सो हफिररस्तमा ले शिएको प्रत्येक नलितको अगानड कोष्ठ () शचह्न
रािी सो कोष्ठनित्र नलितको जुि सतख्या नमनसलमा जनिएको छ
सो सतख्या ले ख्न,े

(ि)

िण्ड (क) बमोशजम हफिररस्त तयार गररसकेपनछ हफरादपत्र,
उजुरी, निवेदिपत्र, प्रनतउत्तरपत्र, पििरूको

बयाि, सािी

र

हविेषज्ञको बकपत्र, तललो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अशन्तम
आदे ि र सो उपरको पुिरावेदिपत्र वा निवेदिपत्र र अन्य
नलितिरूको सारांि, सो मुद्दाका पििरूको मुि िनमले को मुख्य
ठिराउिु पिे कुरा र पििरूले ददएको मूल प्रमार् तर्ा अन्य
नलित प्रमार्, सािी हविेषज्ञ इत्यादद बुझेको छ छै ि सो कुरा
समेत सं िेपमा ले ख्ने ।
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(२) तललो अड्डा वा अदालतबार् तयार िई नमनसल सामेल रिे को मुद्दाको हर्पोर्
हकताबमा तललो अड्डा वा अदालतको फैसला वा अशन्तम आदे ि र सो उपरको
पुिरावेदिपत्र वा निवेदिपत्र तर्ा अदालतमा पेस िएको वा िडा गररएको नलितिरूको
ु छथ ।
सारांिमात्र ले ख्नप
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको हर्पोर् जुि नलितको आधारमा तयार
गररएको छ सो नलितमा सो कुरािरू उललेि िएको पृष्ठ र िरफसमेत यर्ासभिव
हर्पोर् हकताबमा जिाउिु पछथ । हर्पोर् हकताबमा प्रकरर् छु ट्याई ठाउँ–ठाउँमा
आवश्यकतािुसार प्रकरर्को नसलनसलामा िभबर पनि िालिुपछथ ।
(४) उपनियम (१), (२) र (३) मा जुिसुकै कुरा ले शिएको िए तापनि काम
फछ्र्यौर्को दृहष्टबार् आवश्यक सभझेमा मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीिले सवथस्वसहित जन्मकैद वा जन्म कैदको सजाय िुिसक्िे साधक जािे र िुिे
मुद्दा र डाँका मुद्दािरूबािे क अन्य िास–िास हकनसमका मुद्दािरू हर्पोर् हकताबको
अिावमा पनि िे ि थ र नछन्न सहकिे व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ ।
(५) यस नियम बमोशजम तयार गररएको हर्पोर् हकताबमा सभबशन्धत फाँर्वालाले
सिी गरे को र रशजस्रार वा निजले तोकेको अनधकृतले त्यसलाई प्रमाशर्त गरे को
िुिपु छथ ।
(६) यस नियम बमोशजम तयार गररएको हर्पोर् हकताबमा उललेि िएको कुिै
ब्यिोरा र्पघर् वा िे रफेर गिथ आवश्यक दे िेमा न्यायाधीिले त्यस्तो र्पघर् वा िेरफेर
गरी आफ्िो निस्सा लगाउिुपछथ ।
(७)

हर्पोर् हकताबमा सो तयार गिे कमथचारीले आफ्िो व्यशक्तगत राय वा

मुद्दामा प्रिाव पिे कुिै कुरा ले ख्न िुँदैि ।
(८) मुद्दा हर्पोर् सभबन्धमा सवोच्च अदालतबार् कुिै निदे शिका वा निदे िि जारी
िएकामा सोमा उलले ि िएका कुरािरूसमेतका आधारमा मुद्दाको हर्पोर् गिे प्रबन्ध
नमलाउिु पदथछ ।

१०६. हफिररस्त िडा गिेः (१) इजलाससमि निर्थयको लानग पेस िुिे प्रत्येक मुद्दाको
नमनसलको मुख्य नलितको छु िै हफिररस्त िडा गरी तायदाती फारामसँगै राख्नुपछथ ।
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(२) उपनियम (१) बमोशजम िडा गररएको मुख्य नलितिरूको हफिररस्तमा
जनिएका नलितको िमसतख्या छु िै पुजाथमा ले िी सो नलितको शिरमा सशजलै सँग पत्ता
लगाउि सहकिे गरी ित्र्ी गिुप
थ छथ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजम हफिररस्त िडा गिे र उपनियम (२) बमोशजम
ित्र्ी गिे कतथव्य सो मुद्दाको नमनसल शजभमा नलिे फाँर्वालाको िुिेछ ।

पररच्छे द–११
फैसला र आदे ि सभबन्धी व्यवस्र्ा


ु ाई िएको ददि सभबशन्धत पि र कािूि
१०७.फैसला वा अशन्तम आदे िः (१) मुद्दाको सुिव
व्यवसायीिरूको ििाई र बिस शजहकर समाप्त िएपनछ इजलासले निर्थय गिुथ पिेछ ।
तर इजलाससमि पेस िई छलफल िएको कुिै मुद्दामा इजलासमा बस्िे
न्यायाधीििरूको बीचमा अझ हवचार हवमिथ गिुथ पिे िई वा मुद्दाको जहर्लताका कारर्ले
उसै ददि निर्थय सुिाउि िसहकिे िएमा फैसला सुिाउिको लानग इजलासले पन्र
ददिसभमको अको ताररि तोक्ि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम निर्थय गदाथ प्रचनलत कािूि बमोशजम सजाय
ु ाई गिुथ पिे िएमा सो प्रयोजिको लानग पेसी ताररि तोक्िु
निधाथरर्को लानग छु िै सुिव
पिेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) बमोशजमको निर्थय राय हकताबमा ले िी निर्थय गिे
न्यायाधीिले दस्तित गरी सो निर्थय उपशस्र्त रिेको पिलाई सुिाई निजको सिीछाप
गराउिु पिेछ ।
(४) निर्थय पश्चात कािूिले तोकेको अवनधनित्र फैसला ले िी निर्थय गिे
न्यायाधीि वा न्यायाधीििरुले सिीछाप गरी नमनसल सं लग्ि गराउिु पिेछ ।

१०८. बन्द इजलासको व्यवस्र्ा र कायथहवनधः (१) बालबानलका, जबजथस्ती करर्ी, शजउ मास्िे
बेच्िे, िाता कायम, सभबन्ध हवच्छे द सभबन्धी मुद्दा वा अन्य कािूिले बन्द इजलासबार्
ु ाइ गिुथ मिानसब ििएको ििी
िेररिे ििी तोहकददएको मुद्दा, िुलला इजलासबार् सुिव
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ु ाइ बन्द
अदालतले बन्द इजलासबार् िेिे ििी आदे ि गरे का अन्य मुद्दाको सुिव
इजलासमा िुिेछ ।
(२) उपनियम (१) अन्तगथत बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबािी चलदा सभबशन्धत
कािूि व्यवसायी, सरकारी वहकल, हविेषज्ञ, अनियुक्त, पीनडत व्यशक्त, निजको सं रिक तर्ा
अदालतले अिुमनत ददएका प्रिरी र अदालतका कमथचारीमात्र उपशस्र्त िुि सक्िेछि् ।


(३) बन्द इजलासबार् िेररएका मुद्दासभबन्धी कागजातको प्रनतनलहप वादी,

प्रनतवादी, निजिरुको कािूि व्यवसायी र पीनडतबािे क अरूलाई ददिु िुँदैि ।
स्पष्टीकरर्ः यस नियमको प्रयोजिको लानग पीनडत िन्नाले जािे रवाला, कसूरबार् असर
परे को व्यशक्त वा निजको सं रिक वा िकवालालाई समेत जिाउँछ ।
(४) बन्द इजलासबार् िेररएका मुद्दाको तथ्य िुलाई कुिै पत्रपनत्रकामा समाचार
सभप्रेषर् गिुथ िुँदैि ।
तर अदालतले अिुमनत ददएमा पीनडतको पररचय ििुिे गरी समाचार सभप्रेषर् गिथ
सहकिेछ ।

ु
१०९.फैसला सुिाउिेः संयक्त
इजलासबार् कुिै मुद्दाको निर्थय सुिाउँदा न्यायाधीििरूमध्ये कुिै
एक न्यायाधीिले र रायबाझी िएकोमा प्रत्येक न्यायाधीिले आ–आफ्िो निर्थय पढे र वा
मुद्दाका पििरूलाई राम्रोसँग बुझाएर सुिाउिुपछथ ।

११०.अिुपशस्र्त न्यायाधीिको तफथबार् फैसला सुिाउिेः (१) नियम १०७ बमोशजम राय
हकताबमा ले िी निर्थय सुिाएपनछ फैसला ले ख्न िपाउँदै निर्थय गिे न्यायाधीिको मृत्यु
िएमा मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले आफै वा निजले तोकेको
कुिै न्यायाधीिले सो ब्यिोरा जिाई राय हकताबमा ले िेको निर्थयलाई िै फैसलाको
रुपमा उतार गरी त्यस्तो फैसलामा दस्तित गिुप
थ छथ ।
ु
(२) संयक्त
इजलासबार् िेररएको मुद्दामा उपनियम (१) बमोशजमको अवस्र्ा पिथ
आएमा सो इजलासमा बस्िे न्यायाधीििरूको राय फैसला िए सो मध्ये कुिै एउर्ा
न्यायाधीिले आफ्िो दस्तित गरी अको न्यायाधीिले दस्तित गिथ िसक्िाको कारर्
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उललेि गिुप
थ छथ र रायबाझी िएको फैसला िए मृत न्यायाधीिको रायको िकमा
उपनियम (१) बमोशजम

गिुथ पछथ ।

१११.फैसला लेख्दा िुलाउिु पिे ब्यिोराः न्यायाधीिले आफ्िो फैसला वा अशन्तम आदे िमा
दे िायका कुरािरू प्रकरर् छु ट्याई स्पष्ट रूपमा िुलाउिु पछथः
(क)

मुद्दाका पििरूको दाबी तर्ा शजहकर,

(ि)

िुरूको फैसला वा अशन्तम आदे ि वा निर्थयको छोर्करी हववरर्,

(ग)

पुिरावेदिको शजहकर,

(घ)

निर्थय ददिु पिे हवषय,

(ङ)

दुवै पिले तथ्य र कािूि सभबन्धमा उठाएका प्रश्निरू,

(च)

ँ ािरू,
कािूि व्यवसायीको बिसको मुख्य–मुख्य बुद

(छ)

पुिरावेदिपत्र वा बिसिोर्मा कुिै िशजर वा कािूिी नसद्धान्त
उलले ि गररएको िए सो िशजर वा नसद्धान्त सान्दनिथक छ वा छै ि
िन्ने कुरािरूको स्पष्ट हवश्लेषर्,

(ज)

कारर्सहितको

निर्थय

र

त्यसको

आधार

तर्ा

तत्सभबन्धी

कािूििरू, र
(झ)



ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा २११
मुलक

ु ी फौजदारी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा
वा मुलक
१४० बमोशजम प्रत्यर्ीलाई शझकाइएको आदे िमा उललेि िएका
कुरासँग सिमत ििएमा त्यसको कारर् ।

११२.प्रत्यर्ीलाई शझकाउिे आदे िः

ु ी दे वािी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा
मुलक



ु ी फौजदारी कायथहवनध (सं हिता) ऐि, २०७४ को दफा १४० बमोशजम
२११ वा मुलक
प्रत्यर्ीलाई शझकाउिे आदे ि गदाथ कारर् िुलाई आदे ि ददिु पछथ ।
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११३. अशख्तयारवाला छे उ फैसला वा आदे ि पठाउिेः आफूसमि पेस िएको मुद्दामा नमनसलबार्
कुिै रािसेवकले दे िायको कुिै काम गरे को दे शिएमा न्यायाधीिले आवश्यक सभझे सो
कुरा फैसला वा अशन्तम आदे िमा उललेि गरी सो फैसला वा आदे िको प्रनतनलहप
सभबशन्धत अशख्तयारवालासमि पठाउि आदे ि ददि सक्िेछः(क)

कुिै गैरकािूिी काम गरे को,

(ि)

कािूि बमोशजम पालि गिुप
थ िे कतथव्य जािी–जािी पालि िगरे को वा त्यस
सभबन्धमा बदियत वा गभिीर लापरबािी गरे को, वा

(ग)



आफ्िो पदअिुरूपको आचरर् िगरे को ।

११४. सुरु सदर फैसला वा अशन्तम आदे िको ढाँचाः (१) पुिरावेदि तिमा फैसला गदाथ िुरु
तिको अदालतले फैसला गदाथ नलइएको आधार र कारर् मिानसब दे शिई प्रत्यर्ी
शझकाउिे आदे ि ििई फैसला सदर िुिे ठिरी फैसला िएकोमा इजलासले उपयुक्त
दे िेमा अिुसूची–७ बमोशजमको ढाँचामा फैसला वा अशन्तम आदे ि तयार गिथ सक्िेछ ।
ु ी दे वािी काश्वथनध (सं हिता) ऐि २०७४ को अिुसूची–
तर यो व्यवस्र्ाले मुलक
ु ी फौजदारी काश्वथनध (सं हिता) ऐि २०७४ को अिुसूची–४७ बमोशजमको
२३ र मुलक
ढाँचामा फैसला तयार गिथ रोक लगाएको मानििे छै ि ।
(२) निवेदिमा िएको अशन्तम आदे ि अिुसूची–८ बमोशजमको ढाँचामा लेख्न ु
पिेछ ।

११५. फैसलाको सामान्य त्रुहर् र िूलसुधारः (१) सरोकारवाला पि वा निजको वाररस वा कािूि
व्यवसायीले यस नियमावली बमोशजम फैसला वा आदे िको रीतपूवक
थ
िक्कल नलएपनछ
फैसलामा वा ले िाई वा र्ाइपको िूल िुि गएको दे शिएमा त्यस कुराको शजहकर नलई
िक्कल सार् अदालतमा निवेदि ददि सक्िेछ । त्यसरी निवेदि िपरे पनि िूल िएको
ब्यिोरा अदालत स्वयभको जािकारी आएमा सोिी ब्यिोराको प्रनतवेदि पेस गिथ सहकिेछ
।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।

59

www.lawcommission.gov.np

(२) उपनियम (१) बमोशजम परे को निवेदिपत्र वा प्रनतवेदि रशजस्रारले सो
फैसला वा आदे ि गिे न्यायाधीिसमि पेस गिेछ । सो न्यायाधीिको मृत्यु िई वा
अन्य कुिै कारर्बार् निज अदालतमा उपशस्र्त ििुिे वा िुि िसक्िे अवस्र्ा परे मा सो
निवेदिपत्र मुख्य न्यायाधीिद्वारा तोहकएको न्यायाधीिसमि पेस गररिेछ । सो बमोशजम
फैसलामा िूलसुधार िुिपु िे दे िेमा सो न्यायाधीिले छु िै पचाथ िडा गरी त्यसलाई
सच्याउिे आदे ि गिथ सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम िडा गररएको पचाथ मूल फैसला वा आदे िको
अनिन्न अङ्ग मानििेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोशजम िडा गररएको पचाथको ब्यिोरा मुद्दाका अन्य
पिलाई पनि जािकारी गराउि अदालतले आवश्यक सूचिा ददि सक्िेछ ।

११६. फैसला वा आदे ि िेरफेर गिथ ििुिःे फैसला वा आदे िमा न्यायाधीिको दस्तित
िइसकेपनछ नियम ११५ बमोशजम बािेक अरु कुिै हकनसमबार् सो फैसला वा आदे िको
अि वा अिरमा कुिै केरमेर् वा र्पघर् गिथ िुँदैि ।

११७. फैसलामा

पर्याउिु पिे रीतः न्यायाधीिले फैसला वा आदे िमा दस्तित गरी सुिाएपनछ

िािा प्रमुिले सो फैसला वा आदे िका प्रत्येक पािामा अदालतको छाप लगाउिु पछथ ।

११८. फैसलाको प्रनतनलहप पठाउिेः मातित अदालतको न्यायाधीिले गरे को कुिै फैसला वा
अशन्तम आदे िको जािकारी त्यस्तो न्यायाधीिको व्यशक्तगत अनिलेि राख्ने प्रयोजिको
लानग न्याय पररषद्लाई ददिु उपयुक्त वा आवश्यक दे शिएमा सो फैसला वा अशन्तम
आदे िको एकप्रनत प्रनतनलहप न्यायपररषद् सशचवालयमा पठाउिु पछथ ।

पररच्छे द–१२
िक्कल सभबन्धी व्यवस्र्ा
११९.िक्कलको लानग निवेदिपत्र ददिेः अदालतमा िएको नमनसलमा सं लग्ि कुिै नलितको िक्कल
नलि चाििे व्यशक्तले आफूले िक्कल नलि चािे को नलितका हववरर् र नमनत प्रस्र् उलले ि
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गरी अिुसूची–९ बमोशजमको ढाँचामा निवेदिपत्र ददिुपछथ । छु िाछु िै नमनसलमा रिे को
नलितको िक्कलको लानग छु िाछु िै निवेदिपत्र ददिु पछथ ।



१२०.िक्कल दस्तुरः अदालतमा िएको मुद्दा मानमलासभबन्धी जुिसुकै नलितको िक्कल सो
मुद्दासँग सभबशन्धत जोसुकैले दे िाय बमोशजमको दस्तुर नतरी नलि पाउिेछ स्
(क)

अदालतबार् सारे र ददिे िक्कलको िकमा ए फोर साइजको प्रत्येक पृष्ठको
दि रूपैयाँ,

(ि)

आफ्िै तफथबार् सारे र लै जाि ददिे िक्कलको िकमा सक्कल ए फोर
साइजको प्रत्येक पृष्ठको पाँच रूपैयाँ,

(ग)

नमनसलमा रिेको कुिै नलित वा कागजातको फोर्ो शिचेको प्रनत फोर्ो
बीस रूपैयाँ ।

तर सरकारी कायाथलय वा सरकारी कामको लानग सरकारी वहकलले कुिै नमनसल
वा कागजपत्रको िक्कल सादाथ कुिै दस्तुर लाग्िे छै ि ।

१२१. नमनसल वा कागजपत्र मगाउिेः नियम ११९ बमोशजमको निवेदिपत्र प्राप्त िएपश्चात िक्कल
िािाले सो निवेदिपत्रमा उशललशित नमनसल वा नलित सभबशन्धत िािाको िािा
प्रमुिसँग माग गिुथ पछथ र सभबशन्धत िािा प्रमुिले त्यसरी माग गररएको नमनसल वा
नलित फेला परे सो र सो नमनसल वा नलित फेला िपरे सोिी ब्यिोराको जवाफ तुरुन्त
िक्कल िािामा पठाउिु पछथ ।

१२२. िक्कल ददिेः िक्कल िािाले िक्कलको लानग लाग्िे दस्तुरको हिसाब गरी निवेदकलाई
बताउिु पछथ र निवेदकले सो दस्तुर दाशिल गरे पनछ साधारर्तः उसै ददि सकिर नछर्ो
गरी फोर्ोकपी गरी वा िक्कल सारी वा सािथ लगाई निवेदिपत्रको निधाथररत ठाउँमा
निवेदकको सिी गराई िक्कल ददिु पछथ ।
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१२३. दस्तुर जिाउिेः िक्कल िािाको िािा प्रमुिले निवेदिपत्रको निधाथररत ठाउँमा र िक्कलको
शिरमा यो नमनतमा यनत रूपैयाँ िक्कल दस्तुर दाशिल िएको छ िन्ने जिाउिु पछथ ।

१२४. प्रमाशर्त गिे अनधकृतः िक्कलमा सभबशन्धत कमथचारी र िािा प्रमुिको सिी परे पनछ
रशजस्रार वा निजले अह्राएको अनधकृतले सक्कल वा िक्कल बमोशजमको िक्कल दुरुस्त छ
िन्ने ले िी आफ्िो पूरा िामको दस्तित गरी अदालतको छाप लगाउिु पछथ ।

१२५. नलित हफताथ गिेः नमनसल वा नलितको िक्कल ददएपनछ िक्कल िािाले सो नमनसल वा
नलित जुि िािाबार् लयाएको िो सोिी िािामा तुरुन्त हफताथ पठाउिु पछथ ।

पररच्छे द–१३
नमनसल वा नलितको निरीिर् सभबन्धी व्यवस्र्ा
१२६. मुद्दाको नमनसल अन्त लैजाि र अरुलाई दे िाउि ििुिःे रशजस्रार वा निजले तोकेको
अनधकृतको नलशित आदे िबेगर कुिै पनि मुद्दाको नमनसल वा नलित अदालतको िविबार्
िर्ाएर अन्त लै जाि र अदालतको न्यायाधीि वा कमथचारीबािेक कसै लाई ददि िुँदैि ।

१२७. निरीिर्को लानग निवेदिपत्र ददिेः अदालतमा िएको कुिै नमनसल वा नलितको निरीिर्
गिथ चाििे व्यशक्तले ददिको साढे तीि बजेसभममा अिुसूची–१० बमोशजमको ढाँचामा
दे िायका कुरािरू िुलाई तोहकएको दस्तुरसार् निवेदि ददिुपछथ । छु िाछु िै नमनसल
सं लग्ि नलितको निरीिर्को लानग सो बमोशजम छु िाछु िै निवेदिपत्र ददिुपछथः(क)

जुि मुद्दाको नमनसल वा नलितको निरीिर् गिथ चािे को िो सो मुद्दाको
नमनसल िभबर र साल,

(ि)

निरीिर् गिथ चािे को नमनसल वा नलितको हववरर्,

(ग)

निवेदक मुद्दामा पि वा वाररस ििए निजले निरीिर् गिथ चािे को कारर्,

(घ)

निरीिर् गिे व्यशक्तको िाम, र्र र वति ।
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१२८.निरीिर् दस्तुरः अदालतमा रिेको नमनसल वा नलितको निरीिर् गिथ दे िाय बमोशजमको
दस्तुर लाग्िेछः(क)

मुद्दाको पि हवपि वा निजको वाररसले ददएको निवेदिपत्रमा पाँच रूपैयाँ,

(ि)

मुद्दाको

सरोकारवाला

पि

हवपिबािे क

अन्य

व्यशक्तले

ददएको

निवेदिपत्रमा दि रूपैयाँ,
(ग)

मुद्दाको पि हवपि वा निजिरूको वाररसले तत्काल निरीिर् गिथको लानग
निवेदिपत्र ददएमा दि रूपैयाँ,

(घ)

मुद्दाको सरोकारवाला पिबािे क अरूले तत्काल निरीिर् गिथको लानग
निवेदिपत्र ददएकोमा बीस रूपैयाँ ।
तर िेपाल सरकारलाई सरोकार पिे मुद्दा मानमलाको नमनसल
निरीिर्को लानग सरकारी वहकल वा िेपाल सरकारबार् अनधकार प्राप्त
कुिै व्यशक्तले ददएको निवेदिमा कुिै दस्तूर लाग्िे छै ि ।

१२९. निरीिर् गिथ ददिेः नमनसल वा नलितको निरीिर् गिथ अिुमनत पाएको व्यशक्तले त्यस्तो
अिुमनत पाएको नमनतले सात ददिनित्र आफूले निरीिर् गिे ददिको सूचिा चौबीस घण्र्ा
अगावै आदे िको हकिारामा ले िी अनिलेि सं रिकलाई ददिुपछथ । अनिलेि सं रिकले
निवेदकलाई उशललशित ददिको एघार बजेदेशि चार बजेनित्र अनिलेि किमा आफ्िो
रोिवरमा नमनसल वा नलितको निरीिर् गिथ ददिेछ ।

१३०. निरीिर् गिे कागजात मगाउिेः नियम १२९ अन्तगथतको सूचिा पाउिासार् अनिले ि
सं रिकले निवेदिपत्रमा लेशिएको नमनसल वा नलित सभबशन्धत िािाका िािा प्रमुिसँग
माग गिुप
थ छथ र सभबशन्धत िािा प्रमुिले त्यसरी माग गररएको नमनसल वा नलित
निरीिर् िुिे ददिको एघार बजेसभममा अनिले ि सं रिकले पाउिे गरी पठाइददिु पिेछ ।

१३१. निरीिर् गदाथ निषेध गररएको कामः (१) निरीिर् गिे व्यशक्तले अनिलेि किमा कलम,
मसी, फोर्ो शिच्िे सामाि लयाउि र निरीिर् गदाथ नमनसल वा नलितमा कुिै प्रकारको



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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दाग वा शचह्न लगाउि वा त्यसलाई च्यात्न वा अरु कुिै हकनसमबार् िोक्साि पु¥याउि
िुँदैि ।
(२) निरीिर् गिे व्यशक्तले ििे छु िै कागजमा आवश्यक कुरा नससाकलमले
हर्प्िसभम िुन्छ । नमनसल वा नलितको िक्कल उतािथ, फोर्ो शिच्ि, उलर्ा गिथ वा
पहिले देशि आफूसँग िएको िक्कल वा उलर्ामा निडाई िेि थ िुँदैि ।
ु ाइ िुिे ददि इजलासमा पेस िएको वा
(३) पयाथप्त कारर् िएमा बािेक मुद्दा सुिव
िुिे नमनसल वा नलित निरीिर् गिथ ददइिे

छै ि ।

१३२. निरीिर् दताथ हकताबः अनिले ि सं रिकले अिुसूची–११ बमोशजमको ढाँचामा निरीिर्
दताथ हकताब राख्नुपछथ ।

१३३. अरु व्यशक्तलाई प्रवेि निषेधः अदालतका कमथचारीिरू र निरीिर्को आदे िमा उलले ि
िएको व्यशक्त बािेक अरु कसै लाई अनिले ि किनित्र आउि ददि िुँदैि ।

१३४. दताथ हकताबको निरीिर्ः रशजस्रारको नलशित आदे ि र दताथ हकताब राख्ने अनधकृत
रोिवरमा ििई न्यायाधीि वा रशजस्रारबािेक अरु कसै लाई पनि अदालतको कुिै दताथ
हकताब निरीिर् गिथ ददि िुँदैि ।

१३५. नमनसल वा नलित हफताथ गिेः नमनसल वा नलितको निरीिर् सहकएपनछ सो नमनसल वा
नलित जुि िािाबार् लयाएको िो सोिी िािामा अनिले ि सं रिकले तत्काल हफताथ
पठाउिुपछथ ।

पररच्छे द–१४
िगद दाशिल िएको र फैसला वा आदे ि बमोशजमको लगत ददिे व्यवस्र्ा
१३६. िगदी चलािी िरपाईः कुिै व्यशक्तले अदालतमा िगद रूपैयाँ बुझाउि वा धरौर्ी राख्नुपिे
िएमा अिुसूची—१२ बमोशजमको ढाँचामा तीिप्रनत चलािीसहित सो रकम लगत िगदी
िािाको िािा प्रमुिछे उ दाशिल गिुप
थ छथ । चलािी रीतपूवक
थ को दे शिए िािा प्रमुिले
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त्यसमा निस्सा लगाई सो दाशिल गिथ लयाउिे व्यशक्तलाई िगदी िािामा पठाई
ददिुपछथ । िगदी िािाले पनि िगद बुझी नलई वा अवस्र्ािुसार धरौर्ी आभदािी बाँधी
चलािीका सबै प्रनतिरूमा सिी गरी सो चलािी िािा प्रमुि छे उ पठाउिुपछथ र िािा
प्रमुिले एक प्रनत चलािी िगद दाशिल गिे व्यशक्तलाई ददई दोस्रो प्रनत चलािी सभबशन्धत
िािामा सभबशन्धत नमनसलमा सामेल राख्न पठाउिु पछथ । ते स्रो प्रनत चलािी नसलनसला
िभबरका सार् फाइलमा राख्नु पछथ ।

१३७. फैसला िएपनछको कारबािीः (१) अदालतको फैसला वा आदे ि बमोशजम जररबािा
लागेको पि अदालतमा उपशस्र्त रिे को िए निजलाई आनर्थक प्रिासि िािामा जररबािा
बुझाउि लगाई त्यसको िरपाई नमनसलमा सामेल राख्नु पछथ । त्यस्तो पि उपशस्र्त
िरिेकामा फैसला वा आदे ि नमनसल सं लग्ि रािी सभबशन्धत शजलला अदालतको तिनसल
फाँर्मा लगत ददि नमनसल आनर्थक प्रिासि िािामा पठाउिु पछथ ।
(२) उपनियम (१) मा ले शिए दे शि बािे क अरु कुिै हकनसमबार् दाशिल िुि
आएको िगद दाशिल िुिासार् तुरुन्त आनर्थक प्रिासि िािामा बुझाउिु पछथ ।
(३) नछिुवा र नमनसलको लगत ददिे काम समाप्त िएपनछ त्यस्तो नमनसल नमनसल
िािामा बुझाउि लगाउिु पछथ ।

१३८. आभदािी बुझाउिेः िगदी िािाले अदालतमा िएका सबै आभदािी आफ्िो स्रे स्तामा जिाई
ँ ाई धरौर्ी िाता वा सशञ्चत कोषमा जभमा
िोनलपलर्ै लगत िािाको िािा प्रमुिबार् जच
गिे कुरा िुलाई बैिमा दाशिल गिुथ पछथ ।

१३९. लगत निडाउिेः नियम १३८ बमोशजम िगद बैि दाशिल गरे पनछ फैसला वा आदे ि
बमोशजम सभबशन्धत शजलला अदालतमा लगत ददिको लानग फाँर्वारीको लगत तिनसलको
ु ाि िएको सात ददिनित्र रशजस्रार वा निजले तोकेको
स्यािा लगतमा निडाई महििा िक्त
ँ ाई सभबशन्धत िािामा बुझाउिुपछथ ।
अनधकृतबार् जच
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१४०. अन्य कमथचारीबार् पनि गराउि सहकिेः यस पररच्छे द्मा कुिै कमथचारी वा अनधकृतले गिे
ििी ले शिएको काम कतथव्य सो कमथचारी नियुक्त वा उपशस्र्त ििएको बित रशजस्रारले
अदालतको अरु कमथचारीबार् गराउि सक्िेछ ।

पररच्छे द–१५
मातितका अदालत र कायाथलयको निरीिर्
१४१. निरीिर्ः अदालतले ऐिको दफा २१ को अधीिमा रिी आफ्िो मातितको अदालत र
आफूले पुिरावेदि सुन्ने निकाय वा अनधकारीको कायाथलयको र कारागार ऐि, २०१९
बमोशजम कारागारको निरीिर् गिेछ ।

१४२. निरीिर् गदाथ हवचार गिुथ पिे कुराः नियम १४१ अन्तगथत मातितको अदालत निरीिर्
गिे न्यायाधीिले ऐिको दफा २१ मा उललेि िएको कुरािरूका अनतररक्त सवोच्च
अदालतबार्

निरीिर् सभबन्धी निदे शिका वा निदे िि जारी िएकोमा त्यसमा उललेि िए

अिुसारका कुरािरूको समेत पालिा गरी निरीिर् गिुथ पिेछ ।

ु इजलासको अनधकार प्रयोगः ऐिको दफा २१ बमोशजम मातितको अदालत, निकाय
१४३. संयक्त
वा पदानधकारीको कायाथलयको निरीिर् गदाथ नियम १४२ मा जुिसुकै कुरा ले शिएको
िए तापनि निरीिर् गिे न्यायाधीिले उच्च अदालतको अनधकार प्रयोग गरी मातितका
अदालत, निकाय

वा

पदानधकारीले

कािूि

हवपरीत

गरे को

कारबािीको

सभबन्धमा

आवश्यक आदे ि ददि सक्िेछ ।
तर िेपाल सरकार वादी िुिे फौजदारी मुद्दामा िएको र्ुिछे कको आदे ि बदर
गिुप
थ िे दे शिएमा ऐिको दफा २१ को उपदफा (५) को प्रनतबन्धात्मक वाक्यांिमा
उललेि िए बमोशजम गिुथ पिेछ ।

पररच्छे द–१६
हवहवध
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१४४. नबदाको अवनधको लानग न्यायाधीि तोक्िेः (१) ऐिको दफा २६ को प्रयोजिको लानग
मुख्य

न्यायाधीि

वा

मुख्य

िई

काम

गिे

न्यायाधीिले

नबदाको

अवनधिर

ु ाइ गिथ कुिै न्यायाधीिलाई तोक्ि सक्िेछ ।
बन्दीप्रत्यिीकरर्को निवेदिपत्रको सुिव
त्यसरी न्यायाधीि तोहकएको जािकारी सवोच्च अदालतलाई ददिु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम तोहकएको न्यायाधीिको सियोगको लानग अन्य
आवश्यक कमथचारीको व्यवस्र्ा रशजस्रारले गिेछ ।
(३) तीि ददि वा सो िन्दा बढी नबदाको अवनधमा बन्दीप्रत्यिीकरर्को
प्रयोजिको लानग अदालत िुलला िएको बित िहर्एका कमथचारीलाई सो अवनधको लानग
निजले िाइपाई आएको तलब ित्ताको अनतररक्त सो बराबरको अनतररक्त रकम समेत
प्रदाि गररिेछ ।

१४५.मुद्दा सािेः(१) मातितको अदालत वा अन्य कुिै निकाय वा अनधकारीसमि दायर रिे को
कुिै मुद्दामा आनर्थक स्वार्थ, िातासभबन्धी वा त्यस्तै अन्य कुराले प्रिाव परी निष्ट्पिरूपमा
इन्साफ िुि िसक्िे कुिै मिानसब कारर् दे िाई मुद्दाको कुिै पिको निवेदि परे मा
अदालतले सो मुद्दा समाि अनधकार िएको आफ्िो मातितको अको अदालत वा
अनधकारीले िे िे गरी सािथ आदे ि ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम आदे ि ददिुिन्दा अशघ अको पिको सो सभबन्धमा
कुिै आपशत्त िए व्यक्त गिथ निजलाई मौका ददिु पछथ ।

१४६. दताथ हकताब र आदे िपत्रः प्रत्येक अदालतमा दे वािी मुद्दा, फौजदारी मुद्दा र ररर्
निवेदििरूको छु िाछु िै दताथ हकताब राशििेछ ।

१४७. काम कारबािीको प्रनतवेदिः (१) अदालतले प्रत्येक न्यायाधीिले हवनिन्न इजलासिरूमा
बसी नछिेका मुद्दािरू, रशजस्रारबार् फछ्र्यौर् िएका निवेदििरू, अदालतमा दायर रिे का र
फछ्र्यौर् िएका मुद्दािरूको हववरर्सहितको मानसक प्रनतवेदि अको महििाको पाँच
गतेनित्र सवोच्च अदालतमा पठाउिु पछथ ।
(२) आनर्थक वषथ समाप्त िएपनछ श्रावर् पन्र गते नित्र अदालतले दे िायका
कुरािरू िुलाई सवोच्च अदालतमा वाहषथक प्रनतवेदि पठाउिु पछथः–
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(क)

मुख्य न्यायाधीि र अन्य न्यायाधीििरूको िाम, र्र वति, योग्यता,
उमेर र अदालतमा काम गरे को अवनध तर्ा प्रनतवेदि अवनधिरमा
निजिरूको उपशस्र्नत र हवदाको तथ्याि र सो अवनधनित्र गरे को
कामको छोर्करी हववरर्,

(ि)

अदालतका

कमथचारीिरूको

तानलका

र

काम

लगाइएका

कमथचारीिरूको हववरर्,
(ग)

अदालतमा काम गिे अनधकृतिरूको िामावली, योग्यता र पद,

(घ)

प्रनतवेदिको वषथ र त्यसको अशघललो दुई वषथनित्र अदालतमा
परे का, नछनिएका र नछन्न बाँकी रिे का मुद्दािरूको तुलिात्मक
हववरर्,

(ङ)

प्रनतवेदि तर्ा निवेदिपत्र सुन्ने अनधकारिेत्र अन्तगथत अदालतले
गरे को कामको हववरर् र अशघलला दुई वषथमा िएका कामिरूको
तुलिात्मक तानलका,

(च)

मातितको प्रत्येक शजलला अदालतको छु िाछु िै दे शििे गरी वाहषथक
कायथ हववरर्,

(छ)

मातित अड्डा वा अदालतका न्यायाधीििरू वा पदानधकारीको
तोहकए बमोशजम उलर्ी पर्कको अनिलेि,

(ज)

मुद्दा नछर्ो छररतो हकनसमले र्ु हङ्गि जािे तफथ प्रनतवेदि अवनध
िरमा प्रगनत ियो वा िएि िन्ने कुरा र त्यसको कारर् तर्ा
त्यसबारे अदालतको कुिै सुझाव िए सो सुझाव, र

(झ)

न्यायापानलकाको सुधारको सभबन्धमा अदालतले ददि चािे का अन्य
सुझाव ।

(३) मुख्य न्यायाधीि तर्ा अन्य न्यायाधीिले सभपादि गरे को कायथको दै निक
कायथ हववरर् अद्यावनधक गरी राख्नु पिेछ । यसरी राशिएको हववरर् प्रत्येक महििामा
मुख्य न्यायाधीिले आफ्िो िकमा समेत प्रमाशर्त गरी न्यायपररषद् सशचवालय तर्ा
सवोच्च अदालतमा पठाउिु पछथ ।
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१४८.मुद्दािरूको हववरर्ः नियम १४७ को उपनियम (२) को िण्ड (घ) बमोशजमको मुद्दाको
हववरर् उलले ि गदाथ दे िाय बमोशजमका कुरािरू दसाथउिु पछथः
(क)

अशघललो दुई वषथको र प्रनतवेदि अवनधको मुद्दािरूको सतख्याको
तुलिात्मक हववरर् तानलका,

(ि)

अदालतको

हवनिन्न

अनधकारिेत्रमध्ये

कुि–कुि

अनधकारिेत्र

अन्तगथत कनत मुद्दा परे को िो िन्ने कुरा र एक न्यायाधीिको
ु
इजलास र सं यक्त
इजलासबार् िेररिे मुद्दािरूको बेग्ला–बेग्लै
तथ्याि,
(ग)

दे वािी तर्ा फौजदारी मुद्दाको अलग–अलग सतख्या र एकमुष्ट
तेररज,

(घ)

दे वािी तर्ा फौजदारी मुद्दािरू मध्ये कुि–कुि हवषयमा के कनत
दताथ छि् त्यसको तथ्याि,

(ङ)

कुि

अदालत, निकाय

या

पदानधकारीको

निर्थयउपर

कनत

पुिरावेदि परे को छ िन्ने कुरा र तीमध्ये प्रनतवेदि अवनधिरमा
हकिारा लागेको मुद्दामा त्यस्तो निर्थय सदर वा उलर्ी वा केिी
उलर्ी िएको सतख्या ।

१४९. नमनसल सभबन्धी जािकारी ददिेः कुिै चलती वा नछिुवा नमनसल सभबन्धी जािकारीको
निनमत्त कसै को निवदि पिथ आएमा चलती नमनसलको िए सभबशन्धत फाँर्को नमनसल
शजभमा नलिे फाँर्वालाले र नछिुवा नमनसलको िए अनिले ि सं रिकले रशजस्रार वा निजले
तोकेको अनधकृतको अिुमनत नलई कािुि बमोशजम निवेदकलाई सो मुद्दाको जािकारी
ददिुपछथ ।

१५०. नमनसलको आन्तररक निरीिर् गिेः वषथमा कभतीमा दुईपर्क रशजस्रार वा निजले तोकेको
अनधकृतद्वारा अिुसूची—१३ मा तोहकएको ढाँचामा नमनसलको आन्तररक निरीिर् गिुथ
पिेछ ।
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१५१. भयाद तामेलीको अनिलेिः (१) अदालतबार् जारी गररएको भयादिरूको अनिलेि प्रत्येक
तामेलदार हपच्छे अलग–अलग रूपमा दे शििे गरी अिुसूची–१४ मा तोहकएको ढाँचामा
रािी आवश्यक कारबािी गिुथ पिेछ ।
(२) तामेली गिथ पठाइएको भयाद तामेलदारले बुशझनलएको नमनतले बार्ाको
भयादबािेक पन्र ददिनित्र तामेल गरी तामेली प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजमको अवनधनित्र भयाद तामेल गिथ िसकेको मिानसब
कारर् दे िाउि िसकेमा त्यस्तो तामेलदारउपर प्रचनलत कािूि बमोशजम हविागीय
कारबािी गररिेछ ।
(४)

कुिै

व्यशक्तका

िाममा

तामेल

गिुप
थ िे

भयाद

सूचिा

तामेल

गिथ

आवश्यकतािुसार पिको सियोग नलि सहकिेछ र यसरी सियोग मागेमा भयाद तामेलीमा
आवश्यक सियोग पुर्याउिु सभबशन्धत पिको कतथव्य िुिेछ ।





१५२. ......................

१५३. ......................

१५४. निरीिर् र िक्कल दस्तुर िलाग्िेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुिसुकै ले शिएको िए तापनि
असमर्थ पिको वैतनिक कािूि व्यवसायी, सरकारी कायाथलय वा सरकारी कामको लानग
सरकारी वहकलले कुिै नमनसल वा कागजपत्रको िक्कल सादाथ वा निरीिर् गदाथ कुिै दस्तुर
लाग्िे छै ि ।

१५५. इजलासमा लगाउिे पोसाकः इजलासमा बस्दा आिौच बारे को अवस्र्ामा बािेक पुरुष
न्यायाधीिले राहिय पोसाक, कालो कोर्, कालो र्ोपी तर्ा महिला न्यायाधीिले कालो
कोर् र साडी लगाउिु पछथ ।
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१५६. न्यायाधीि र कमथचारीबार् आचार सं हिताको पालिाः न्यायाधीि तर्ा अदालतका अनधकृत
र कमथचारीिरूले तोहकएको आचार सं हिताको पालिा गिुथ पछथ ।



१५७. वैतनिक कािूि व्यवसायीको नियुशक्तः (१) कािूि व्यवसायी राख्न िसक्िे असिाय,
अिक्त, िाबालक, आनर्थक रूपमा हवपन्न वा र्ुिामा रिे का व्यशक्तलाई कािूिी सिायता
उपलब्ध गराउि अदालतमा आवश्यक सतख्यामा वैतनिक कािूि व्यवसायी रििेछि् ।
(२)

वैतनिक

कािूि

व्यवसायीको

छिोर्

िुलला

प्रनतस्पधाथका

आधारमा

गररिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोशजम वैतनिक कािूि व्यवसायी छिोर् गिथ अदालतले
कभतीमा पन्र ददिको भयाद ददई इच्छु क कािूि व्यवसायीबार् दरिास्त आह्वाि गिथ
सावथजनिक सूचिा प्रकािि गिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम प्रकाशित सूचिाको भयादनित्र दरिास्त ददिे
व्यशक्तमध्येबार् अन्तरवाताथ नलई वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदमा उपयुक्त व्यशक्त
छिोर् गररिेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोशजम छिोर् िएको व्यशक्तलाई अदालतले वैतनिक कािूि
व्यवसायीको रूपमा नियुशक्त गिेछ ।
(६) वैतनिक कािुि व्यवसायी सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा सवोच्च अदालतबार् जारी
निदे थश् िका बमोशजम िुिेछ ।

१५७क.वैतनिक कािूि



व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनधकारः (१)

वैतनिक

कािूि

व्यवसायीले कािूिी सिायता िािामा रिी कायाथलय समयिर काम गिुथ पिेछ ।
(२) वैतनिक कािूि व्यवसायीको काम, कतथव्य र अनधकार दे िाय बमोशजम
िुिेछः(क)

पिले ददएको निवेदिको आधारमा वा अदालतले तोकेका मुद्दामा
असिाय, अिक्त, िाबालक, आनर्थक रूपमा हवपन्न वा र्ुिामा रिे का



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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व्यशक्तको तफथबार् आवश्यक कािूिी नलित तयार गिे र बिस
पैरवी गिे,
(ि)

िण्ड (क) मा उशललशित व्यशक्तलाई मुद्दासँग सभबशन्धत हवषयमा
परामिथ ददिे,

(ग)

िण्ड

(क)

मा

उशललशित

व्यशक्तलाई

मुद्दाको

कारबािीको

अवस्र्ाका सभबन्धमा जािकारी ददिे,
(घ)

अदालतले तोकेको कारागारको िमर् गरी असिाय असिम
पिलाई कािूिी सिायता प्रदाि गिे ।

(३) प्रचनलत कािूि बमोशजम कािूि व्यवसायीले पालिा गिुथ पिे आचरर्
वैतनिक कािूि व्यवसायीले समेत पालिा गिुथ पिेछ ।
(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले कािूिी सिायता प्रदाि गिुथ पिे नमनसल नबिा
िुलक अध्ययि गिथ वा कुिै कागजको िक्कल नलि पाउिेछ ।
(५) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफूले गरे को िरे क कायथको प्रगनत हववरर्,
कािूिी सिायता उपलब्ध गराउिे सभबन्धमा दे िा परे का कदठिाई र सो कदठिाई
निवारर् गिे उपाय समेत िुलाई प्रत्येक महििा अदालतमा प्रनतवेदि पेस गिुथ पिेछ ।

१५७ि. वैतनिक कािूि व्यवसायीको सेवाको ितथः (१) वैतनिक कािूि व्यवसायीको पदावनध



एक वषथको िुिेछ र निजको काम सन्तोषजिक िएमा निजलाई पुिः नियुशक्त गिथ
सहकिेछ।
(२) दे िायको अवस्र्ामा वैतनिक कािूि व्यवसायी आफ्िो पदबार् मुक्त िुिेछः
(क)

निजले ददएको राजीिामा अदालतबार् स्वीकृत िएमा,

(ि)

तोहकएको शजभमेवारी इमान्दारीसार् पूरा िगरे को, बेइमािी वा
लापरबािी गरे को, निजले पालिा गिुथ पिे आचरर् पालिा िगरे को
वा नबिा सूचिा अदालतमा अिुपशस्र्त रिे को ििी अदालतले
निजलाई पदमुक्त गरे मा,

(ग)


निजको पदावनध समाप्त िएमा,
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(घ)

िेपाल कािूि व्यवसायी पररषदबार् निजलाई कुिै प्रकारको सजाय
िएमा,

(ङ)

निजको मृत्यु िएमा ।

(३) उपनियम (२) को िण्ड (ि) बमोशजम पदमुक्त गिुथ अशघ निजलाई सफाई
पेस गिे मिानसब मौकाबार् बशञ्चत गररिे छै ि।
(४) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतले तोके बमोशजमको मानसक पाररश्रनमक
र सुहवधा पाउिेछ।
(५)

वैतनिक

कािूि

व्यवसायीले

सावथजनिक

नबदा

बािे क

प्रत्येक

महििा

सभबशन्धत अनधकारीबार् स्वीकृत गराई बढीमा तीि ददि नबदा बस्ि सक्िेछ । त्यस्तो
नबदा सशञ्चत गरी अको महििामा नलि पाइिे छै ि ।
(६) वैतनिक कािूि व्यवसायीले आफ्िो पदबार् मुक्त िएपनछ निजले आफ्िो
शजभमाका फाइल कागजात लगायतका अदालतका िगदी, शजन्सी सभबशन्धत अनधकारीले
तोकेको कमथचारीलाई अनिवायथ रूपमा बुझाउिु पिेछ ।
(७) वैतनिक कािूि व्यवसायीले अदालतमा बिस पैरवी गदाथ छु िै वकालतिामा
ददिु पिे छै ि ।

१५७ग. स्वेशच्छक कािूिी सिायता सभबन्धी व्यवस्र्ाः (१) असिाय, अिक्त, िाबालक, आनर्थक



रूपमा हवपन्न वा र्ुिामा रिेका मुद्दाका पििरूलाई स्वेशच्छक कािूिी सिायता (प्रो बोिो
सेवा) उपलब्ध गराउि अदालतले आवश्यक व्यवस्र्ा नमलाउि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजम स्वेशच्छक कािूिी सिायता प्रदाि गिे कािूि
व्यवसायीको सूची अदालतले तयार गरी राख्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वमोशजम स्वेशच्छक कािूिी सिायता प्रदाि गरे को कायथको
अनिलेि अदालतले राख्नेछ।
(४) कुिै मुद्दामा कुिै पिको प्रनतनिनधत्व गरी ददि कुिै कािूि व्यवसायीलाई
अदालतले गरे को अिुरोध निजले स्वीकार गरे मा त्यस्तो कािूि व्यवसायीको वकालतिामा
आवश्यक पिे छै ि ।
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(५) उपनियम (४) बमोशजम तोहकएको कािूि व्यवसायीलाई स्रे स्ते दारले नमनसल
अध्ययिको सुहवधा नमलाई ददिु पिेछ ।

१५७घ. अदालतको सियोगी (एनमकस क्युरी) सभबन्धी व्यवस्र्ाः कुिै मुद्दामा समावेि िएको



सावथजनिक मित्वको हवषय तर्ा जहर्ल कािूिी प्रश्नलाई दृहष्टगत गरी इजलासले सो
मुद्दाको निरूपर् गिथ अदालतको सियोगी (एनमकस क्युरी) को रूपमा कुिै कािूि
व्यवसायी, सरकारी वहकल वा हविेषज्ञको सियोग नलि सक्िेछ ।

१५८. कािूि व्यवसायीिरूको हववरर् पठाउिेः अदालतमा कािूि व्यवसायीका रूपमा उपशस्र्त
िई बिस पैरवी गरररिे का कािूि व्यवसायीिरूको िामावली प्रत्येक वषथ चै त्र मसान्तनित्र
सवोच्च

अदालत

र न्यायपररषद्

सशचवालयमा

पठाउिुपछथ

।

त्यस्तो िामावलीमा

अदालतले दे िायका कुरािरू िुलाउिुपछथः–
(क)

कहिले देशि कािूि व्यवसायमा लागेको िो, र

(ि)

पेसाप्रनतको रूची र इमािदाररता कस्तो छ ।

१५९. अदालतका नियनमत प्रयोगकताथले अनिलेि राख्नेः (१) अदालतको नियनमत प्रयोगकताथिरूको
पररचय स्पष्ट िुिे गरी निजिरूको िाम, र्र, वति, बाबुको िाम, उमेर, िैशिक योग्यता,
फोर्ो निज कुिै कािूि व्यवसायीको फमथमा सं लग्ि रिे को िए त्यस्ता कािूि
व्यवसायीको फमथको िाम, कािूि व्यवसायीको िाम तर्ा स्तर (वररष्ठ अनधवक्ता,
अनधवक्ता, अनिवक्ता) समेतका हववरर् िुलाई रशजस्रारले अनिलेि तयार गरी राख्नुपछथ ।
स्पष्टीकरर्ः

यस

नियमको

प्रयोजिका

लानग

“अदालतको

नियनमत

प्रयोगकताथ” िन्नाले लगाउबािे कका तीि वा सोिन्दा बढी निन्न–निन्न मुद्दाका पििरू
िएको मुद्दामा वाररस बसेको वा बस्िे व्यशक्तलाई जिाउँछ ।
(२) अदालतका नियनमत प्रयोगकताथका लानग रशजस्रारले पररचयपत्र जारी गिथ
सक्िेछ । यसरी जारी गररएको पररचयपत्र स्पष्ट दे शििे गरी सार्मा राख्नु निजको कतथव्य
िुिेछ ।
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(३)

उपनियम

(१)

बमोशजम

अनिलेिमा

िदररएको

अदालतको

नियनमत

प्रयोगकताथलाई अदालतले अकाथको मुद्दामा वाररसको िै नसयतले प्रनतनिनधत्व गिथ िपाउिे
गरी निषेध गिथ सक्िेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोशजमको अनिले ि रशजस्रारले प्रत्येक छ÷छ महििामा
अद्यावनधक गराई राख्नुपछथ ।
(५) उपनियम (१) बमोशजमको अनिलेिमा िाम दताथका लानग सभबशन्धत
व्यशक्तले आफ्िो पूर् थ हववरर् िुलाई अदालतमा निवेदि ददिु पिेछ ।

१६०. अदालतको िातानित्र प्रवेिमा रोक लगाउि सक्िेः कीते जालसाजीमा सजाय पाएको
व्यशक्त, मुद्दामा नमलापत्र गिथ चाििे पििरूलाई चाँडो नमलापत्र गिथ िददिे वा मुद्दा बोकी
हिड्िे व्यशक्तलाई अदालतले आफ्िो िातानित्र प्रवेिमा रोक लगाउिे गरी आदे ि ददि
सक्िेछ ।
तर त्यस्तो व्यशक्त िै मुद्दाको पि वा वाररस िएको वा मुद्दामा निजको कुिै हित
वा स्वार्थ निहित रिेको मुद्दामा त्यस्तो मुद्दाको ताररिको ददि प्रवेि गिथ ददिुपछथ ।

१६१. अदालतबार् िडा गररिे कागज र लेिाई सभबन्धी व्यवस्र्ाः अदालतमा ले शििे फैसला,
अशन्तम आदे ि, बयाि, बकपत्र इत्यादद नियम २३ बमोशजम राख्नुपछथ ।

१६२. िाशजरी र इजलासको समयः (१) प्रत्येक न्यायाधीिले आएको र गएको समय जिाई सो
प्रयोजिको लानग राशिएको हकताबमा आफ्िो उपशस्र्नत जिाउिु पिेछ ।
(२) अदालत िुलेको ददि न्यायाधीिको इजलास साधारर्तः कायाथलय समय
िुरू िएको आधा घण्र्ापनछ लाग्िेछ र बीचमा हवश्रामको लानग एक घण्र्ाबािेक अरू
समय अदालत बन्द ििएसभम इजलास चालू रििेछ ।

१६३. मालसामािको संरिर्ः अदालतसभबन्धी काम गदाथ प्रयोगमा लयाउिे वा आउिे कुिै
शजन्सी मालसामाि अदालतका अनधकृत तर्ा कमथचारीले यर्ासभिव नबग्रि, ित्कि, िेर
जाि वा र्ुर्फुर् िुि ददि िुँदैि ।
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१६४. सूचिा प्रहवनधको प्रयोग र त्यसको कािूिी मान्यताः (१) अदालतबार् मातितका अदालत
तर्ा अन्य हवनिन्न निकायबीच भयाद तामेल गिे, ताररि नलिे, प्रगनत हववरर् पठाउिे र
पत्राचार गिे , हफराद, प्रनतउत्तर, पुिरावेदि, ररर् निवेदि, नलशित जवाफ, निवेदि आदद दताथ
गिे र सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचािरु (र्े भप्लेर्) माफथत सेवा उपलब्ध गराउिे
तर्ा अन्य काम कारबािीिरू सूचिा प्रहवनधको माध्यमबार् समेत गिथ गराउि सहकिेछ
।
(२) उपनियम (१) बमोशजम सूचिा प्रहवनधको माध्यमबार् पठाइएका भयाद
सूचिा, पत्राचारिरूको निस्सा नमनसल सामेल गररिेछ ।
(३)

अदालतले

आवश्यकता

अिुसार सािी परीिर्

र हविेषज्ञको बयाि

श्रब्यदृश्य सं वाद (निनडयो कन्रेशन्सङ) को माध्यमबार् गिथ सक्िेछ। यसरी गररएको
सं वादको अनिलेिीकरर् गरी राशििेछ।
(४) यस नियम बमोशजम सूचिा प्रहवनधको प्रयोग गरी गररएको काम कारबािी
कािूि बमोशजम िएको मानििेछ ।

१६४क. मुद्दाको कारबािीको जािकारी ददि सहकिेः (१) अदालतले मुद्दाका पिलाई इमेल वा



मोबाइल फोिबार् मुद्दा दताथ िएको व्यिोरा, साधारर् ताररि तोहकएको नमनत, पेसी ताररि
तोहकएको नमनत, पेसी चढे को मुद्दामा इजलासबार् मुद्दा स्र्नगत िएको, िेि थ िभ्याएको वा
आदे ि िएको वा फैसला िएको िए सोको बेिोरा र सवोच्च अदालतले समय समयमा
तोकेको अन्य हवषयको जािकारी ददि सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोशजमको मुद्दाको कारबािीको जािकारी अदालतले तोकेको
प्रहिया पूरा गरी पि आफैँले पनि नलि सक्िेछ ।
(३) मुद्दाका पिले मुद्दाको कारबािीको शस्र्नतको जािकारी नलिे प्रयोजिको
लानग आफ्िो इमेल ठे गािा र मोबाइल फोि िभबर अदालतमा पेस गिुथ पिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोशजम पिले उपलब्ध गराएको इमेल ठे गािा र मोबाइल
फोि िभबरमा ददइएको जािकारी निजले प्राप्त गरे को मानििेछ ।



पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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१६४ि. अदालतको वेबसाइर्ः (१) अदालतले सवोच्च अदालतबार् स्वीकृत िीनतको अधीिमा



रिी वा सवोच्च अदालतको स्वीकृनत नलई अदालत र अन्य सरकारी कायाथलय तर्ा सं घ
सं स्र्ाबीच िुिे काम कारबािीलाई नछर्ो छररतो र प्रिावकारी रूपमा सभपन्न गिथ आफ्िो
वेबसाइर् निमाथर् गिथ सक्िेछ ।
(२) अदालतको वेबसाइर्मा साप्ताहिक तर्ा दै निक पेसी सूची, मुद्दाको कारबािीको
शस्र्नत, अदालतका फैसला, सामान्य प्रकृनतका निवेदिका ढाँचािरू (र्े भप्लेर्) र अदालतले
आवश्यक दे िेका अन्य सामग्री राशििेछ।
(३) न्यायाधीििरूको दस्तित िइसकेपनछ फैसला वा अशन्तम आदे ि अदालतको
वेबसाइर्मा अपलोड गररिेछ ।

१६५. अदालत व्यवस्र्ापि सनमनतः (१) अदालतमा रिे का मुद्दा मानमला, इजलास व्यवस्र्ापि,
अनिलेि, सूचिा, िौनतक तर्ा हवत्तीय स्रोत जस्ता हवषयिरूमा आवश्यक अध्ययि गरी
व्यवस्र्ापि गिथ दे िाय बमोशजमको अदालत व्यवस्र्ापि सनमनत रििेछः(क)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीि

(ि)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे
न्यायाधीिले तोकेको न्यायाधीि

(ग)

सभबशन्धत सरकारी वहकल कायाथलयको प्रमुि

(घ)

रशजस्रार

– अध्यि

– सदस्य
– सदस्य
– सदस्य‐सशचव

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको बैठकमा सभबशन्धत अदालतको बार
एकाइको अध्यिलाई आमन्त्रर् गिथ सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ा सनमनत
आफैले निधाथरर् गरे बमोशजम िुिेछ ।

१६६. उच्च अदालत न्याय िेत्र समन्वय सनमनतः (१) अदालत, मातित अदालत र न्याहयक
निकायिरूको काम कारबािी सुव्यवशस्र्त ढङ्गले सञ्चालि गराउि, शजलला न्यायिेत्र
समन्वय सनमनतका काम कारबािी, न्यायपानलकाको रर्िीनतक योजिा, फैसला र आदे िको
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कायाथन्वयिलाई प्रिावकाररता ददि र अदालतको सुरिा व्यवस्र्ालाईथ समेत समन्वय गिथ
दे िाय बमोशजमको एक उच्च अदालत न्याय िेत्र समन्वय सनमनत रििेछः(क)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीि

(ि)

िेत्रीय प्रिासक वा िेत्रीय प्रिासक िरिे को ठाउँमा

– अध्यि

सभबशन्धत शजललाको प्रमुि शजलला अनधकारी

– सदस्य

(ग)

प्रमुि, सभबशन्धत सरकारी वहकल कायाथलय

– सदस्य

(घ)

िेत्रीय प्रिरी कायाथलय प्रमुि वा निज ििएको ठाउँमा
सबैिन्दा मानर्ललो प्रिरी कायाथलयका प्रमुि

– सदस्य

(ङ)

अध्यि, सभबशन्धत बार एकाई

– सदस्य

(च)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले
तोकेको िागररक समाजको प्रनतनिनध एकजिा

(छ)

रशजस्रार

– सदस्य
– सदस्य‐सशचव

(२) उपनियम (१) को िण्ड (च) बमोशजमको सदस्यको पदावनध दुई वषथको
िुिेछ ।
(३) उच्च अदालत न्याय िेत्र समन्वय सनमनतको बैठकमा अध्यिले आवश्यक
सभझेका अन्य न्यायाधीि र अन्य कायाथलय प्रमुिलाई पनि आमन्त्रर् गिथ सक्िेछ ।
(४) उच्च अदालत न्याय िेत्र समन्वय सनमनतको बैठकमा अदालतमा हवचाराधीि
कुिै मुद्दाको सभबन्धमा कुिै पनि पदानधकारीको व्यशक्तगत आचरर्को हवषयमा र अरु
कुिै निकायसँग असभबशन्धत नितान्त आन्तररक हवषयमा छलफल गररिे छै ि ।
(५) उच्च अदालत न्याय िेत्र समन्वय सनमनतले आफ्िो काम कारबािीको
त्रैमानसक प्रनतवेदि केन्द्रीय न्याय िेत्र समन्वय सनमनतसमि पेस गिुथ पिेछ ।
(६) उपनियम (३), (४) र (५) मा उललेि िएकोमा बािेक न्याय िेत्र समन्वय
सनमनतको

कायथसञ्चालिका

लानग

सवोच्च

अदालतबार्

निदे ििका आधारमा सनमनतको कायथसञ्चालि गिुथ पिेछ ।
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१६६क.योजिा तजुम
थ ा तर्ा कायाथन्वयि सनमनतः (१) न्यायपानलकाको रर्िीनतक योजिाअिुसार



अदालतमा बाहषथक कायथयोजिाको तजुम
थ ा र कायाथन्वयि गिथ दे िाय बमोशजमको योजिा
तजुम
थ ा तर्ा कायाथन्वयि सनमनत रििेछः(क)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले
तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीि

(२)

(ि)

रशजिार

(ग)

रशजिारले तोकेको अनधकृत

उपनियम

(१)

–अध्यि
–सदस्य

वमोशजमको

सनमनतको

–सदस्य–सशचव
बैठकमा

आवश्यकताअिुसार

न्यायाधीि, सभबशन्धत उच्च सरकारी वकील कायाथलय, बार इकाइ र अन्य सभबशन्धत
निकायका प्रनतनिनधलाई आमन्त्रर् गिथ सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम िुिेछ
(क)

न्यायपानलकाको रर्िीनतक योजिाको अधीिमा रिी अदालतको
लानग वाहषथक कायाथन्वयि योजिाको तजुम
थ ा र कायाथन्वयि गिे,

(ि)

बाहषथक कायाथन्वयि योजिाको आवनधक रुपमा समीिा गिे,

(ग)

रर्िीनतक योजिाको कायाथन्वयिको लानग आवश्यक अन्य कायथ
गिे ।



१६६ि. पुस्तकालय सनमनतः (१) अदालतमा पुस्तकालयको उशचत व्यवस्र्ापि र सञ्चालि गिथ
दे िाय बमोशजमको पुस्तकालय सनमनत रििेछः
(क)



मुख्य न्यायाधीि वा मुख्य िई काम गिे न्यायाधीिले
तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीि

–अध्यि

(ि)

रशजिार

–सदस्य

(ग)

रशजिारले तोकेको अनधकृत

पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(२)

उपनियम

(१)

वमोशजमको

सनमनतको

बैठकमा

आवश्यकता

अिुसार

न्यायाधीि, सभबशन्धत उच्च सरकारी वकील कायाथलय, बार इकाइ र अन्य सभबशन्धत
निकायका प्रनतनिनधलाई आमन्त्रर् गिथ सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम िुिेछ
(क)

सवोच्च अदालतको पुस्तकालय िीनतको अनधिमा रिी पुस्तकालय
सभबन्धी िीनत तजुम
थ ा गरी पुस्तकालय सञ्चालि गिे,

(ि)

अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पनत्रका र सफ्र्वेयरको व्यवस्र्ा
गिे,

(ग)

हवद्युतीय पुस्तकालयको स्र्ापिा र हवकासका सभबन्धमा आवश्यक
कायथ गिे,

(घ)

अदालतमा पुस्तकालयको सुदृढीकरर्को लानग आवश्यक अन्य
कायथ गिे ।

१६६ग. सूचिा प्रहवनध सनमनतः (१) अदालतमा सूचिा प्रहवधको उशचत व्यवस्र्ापि र सञ्चालि



गिथ दे िाय बमोशजमको पुस्तकालय सनमनत रििेछः(क)

(२)

मुख्य न्यायाधीि वा मुख्यिई काम गिे न्यायाधीिले
तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीि

–अध्यि

(ि)

रशजिार

–सदस्य

(ग)

सूचिा प्रहवनध अनधकृत

उपनियम

(१)

वमोशजमको

–सदस्य–सशचव
सनमनतको

बैठकमा

आवश्यकताअिुसार

न्यायाधीि, सभबशन्धत उच्च सरकारी वकील कायाथलय, वार इकाइ र अन्य सभबशन्धत
निकायका प्रनतनिनधलाई आमन्त्रर् गिथ सहकिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार दे िाय
बमोशजम िुिेछः-



पहिलो सं िोधिद्वारा र्प ।
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(क)

सवोच्च

अदालत

सूचिा

प्रहवनध

सनमनतको

िीनत

नियम

र

निदे ििको अधीिमा रिी अदालतको लानग सूचिा प्रहवनध सभबन्धी
योजिाको तजुम
थ ा कायाथन्वयि र अिुगमि गिे,
(ि)

अदालतमा सञ्चालिमा रिे का सफ्र्वयर सञ्चालिमा लयाउिे तर्ा
जििशक्तको िमता हवकास गिे,

(ग)

अदालतमा सूचिा प्रहवनधको हवकासका लानग आवश्यक अन्य कायथ
गिे ।

१६७. अदालतमा रििे िािािरूः अदालतमा साधारर्तः दे िाय बमोशजमका िािािरू रििेछि् र
आवश्यकता अिुसार अदालतले ती िािािरूको िाम वा काममा िेरफेर गिथ वा मुद्दा
िािा अन्तगथत हवषयगत रूपमा छु िै फाँर् िडा गिथ सक्िेछः(क)

पुिरावेदि दताथ िािा,

(ि)

मुद्दा िािा,

(ग)

ररर् निवेदि िािा,

(घ)

वाशर्ज्य मुद्दा िािा,

(ङ)

आनर्थक प्रिासि िािा,

(च)

नमनसल दताथ िािा,

(छ)

निवेदि िािा,

(ज)

िक्कल िािा,

(झ)

प्रिासि िािा,

(ञ)

मास्केवारी िािा,

(र्)

प्रनतवेदि िािा,

(ठ)

अनिलेि िािा,

(ड)

निरीिर् तर्ा अिुगमि िािा,

(ढ)

सूचिा प्रहवनध िािा,
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(र्)

अन्य आवश्यक िािािरू ।

१६८. अदालतको िातानित्र तर्ा इजलासनित्रको प्रवेिलाई नियनमत तर्ा व्यवशस्र्त गिेः (१)
अदालत िातानित्र सवथसाधारर्को प्रवेिलाई व्यवशस्र्त गिथ रशजस्रारले आवश्यक प्रवेि
अिुमनतपत्रको व्यवस्र्ा गिथ सक्िेछ ।
ु ाइ गदाथ मयाथददत एवम् िान्त वातावरर्
(२) िुलला इजलासबार् िेररिे मुद्दा सुिव
कायम गिे जस्ता कुरािरूलाई दृहष्टगत गरी मानिसको प्रवेिलाई नियनमत, नियशन्त्रत र
व्यवशस्र्त गिथ सक्िेछ ।
(३) इजलासनित्र अदालतको मयाथदा पालिा गराउिे र इजलास व्यवस्र्ापि गिे
काम न्यायाधीिको निदे ििको अधीिमा रिी सभबशन्धत इजलास अनधकृतले गिुथ गराउिु
पछथ ।

१६९. अिुसूचीमा िेरफेरः सवोच्च अदालतले िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी आवश्यकता
अिुसार अिुसूचीमा िे रफेर गिथ सक्िेछ ।

१७०. आन्तररक कायथहवनध सभबन्धी अन्य व्यवस्र्ाः यस नियमावलीमा ले शिए जनत कुरामा यसै
नियमावली बमोशजम िुिेछ, सो बािेक अदालतको अरु आन्तररक कायथहवनध अदालत
आफैले व्यवशस्र्त गिथ सक्िेछ ।

१७१. िारे जीः (१) पुिरावेदि अदालत नियमावली, २०४८ िारे ज गररएको छ ।
(२) पुिरावेदि अदालत नियमावली, २०४८ बमोशजम िए गरे का काम कारबािी
यसै नियमावली बमोशजम िए गरे को मानििेछ ।

रुपान्तरर्ः नियमावलीमा ठाउँ ठाउँमा रिेको “कोर्थ फी“ िन्ने िब्दिरुको सिा “अदालती िुलक“ िन्ने िब्दिरु
राशिएको ।
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अिुसूची–१
ँ सभबशन्धत)
(नियम ४८ सग
…………... उच्च अदालत ...... ...... मा चढाएको
निवेदिपत्र

हवषयः ..............................

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

निवेदक

हवरुद्ध
.....................................................................................................

हवपिी

म/िामी निभिनलशित निवेदि गछु थ/गछौः
१ .................................................
२. ................................................
तसर्थ यो यस हवषयमा फलािा कािूि बमोशजम यो यस्तो गररपाऊँ वा यो यस्तो कुराको
यो यसलाई आदे ि गररपाऊँ ।
यस निवेदिपत्रको ब्यिोरा ठीक साँचो छ, झू ठा ब्यिोरा ले शिएको ठिरे कािूि बमोशजम
सजाय सिुँला बुझाउँला ।
निवेदक
फलािा ठाउँ बस्िे फलािा
(एकिन्दा बढी निवेदक िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति, उमेर ले िी
त्यसमा लेिपढ गिथ जान्नेले िस्तािरको सिी र अरुले लयाप्चे सिी गिुथ पिेछ ।)

इनत सं वत् ....... .......... साल .......... ........... गते रोज ..... ..... .िुिम् ।
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द्रष्टव्यः
१.

निवेदिपत्रको यो सामान्य ढाँचा िो । कुिै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा ितोहकएको
िए हवषय अिुसार चाहििे िे रफेर गरी यस नियमावलीको रीत पु¥याई प्रत्येक निवेदिपत्र
यिी ढाँचामा ले ख्न ु पिेछ ।

२.

निवेदिपत्रको हवषयको वर्थिलाई प्रकरर् छु ट्याई नसलनसला िभबर िालिु पिेछ र
अशन्तम दुई प्रकरर्मा िभबर ििाली सो मध्ये पहिलोमा जुि कािूि अन्तगथत माग
गररएको छ सकिर सो समेत िुलाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उललेि िुि ु पिेछ ।
जस्तो मानर्को ढाँचामा ले शिएको छ ।

३.

वादी, प्रनतवादी, पुिरावेदक वा प्रत्यर्ीले मुद्दामा निवेदिपत्र ददिु परे हवषयको ठाउँमा
मुद्दाको साल, िभबर, सतख्या, हकनसम तर्ा निवेदक हवपिको सिा आफ्िो पि लेख्न ु
पिेछ ।
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अिुसूची–२
ँ सभबशन्धत)
(नियम ४८ सग
................. उच्च अदालत ................... मा चढाएको
नलशित जवाफ

हवषयः ..................................

............. .................................................................................. नलशित जवाफ प्रस्तुतकताथ

हवरुद्व

.................................................................................................................... हवपिी

म/िामी निभि नलशित निवेदि गछु थ/गछौः
१. .................. ...................................... ..............................
२. .................. ...................................... ................................

तसर्थ यो हवषयमा फलािा कािूि बमोशजम यो यस्तो गररपाऊँ वा यो यस्तो
कुराको यो यसलाई आदे ि गररपाऊँ ।
यस निवेदिपत्रको ब्यिोरा ठीक साँचो छ, झू ठ्ठा ब्यिोरा ले िेको ठिरे कािूि
बमोशजम सजाय सिुँला बुझाउँला ।

नलशित जवाफ प्रस्तुतकताथ
फलािा, ठाउँ बस्िे फलािा
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(एकिन्दा बढी नलशित जवाफ प्रस्तुतकताथ िएमा १, २, ३ िभबर ददई सबैको पूरा िाम, र्र, वति
उमेर लेिी लेिपढ गिथ जान्नेले िस्तािरको सिी र अरुले लयाप्चे सिी गिुप
थ छथ ।)

इनत सं वत् ...................... साल ................ गते रोज .............. िुिम् ।

द्रष्टव्यः
१.

नलशित जवाफको यो सामान्य ढाँचा िो । कुिै अरु ढाँचा यस नियमावलीद्वारा
ितोहकएको िए हवषय अिुसार चाहििे िेरफेर गरी यस नियमावलीको रीत पुर्याइ प्रत्येक
नलशित जवाफ यिी ढाँचामा ले ख्न ु पिेछ ।

२.

नलशित जवाफको हवषयको वर्थिलाई प्रकरर् छु ट्याई नसलनसला िभबर िालिु पिेछ र
अशन्तम दुई प्रकरर्मा िभबर ििाली सो मध्ये पहिलोमा जुि कािूि अन्तगथत माग
गररएको छ सकिर सो समेत िुलाई माग र दोस्रोमा यर्ार्थताको उललेि िुि ु पिेछ
जस्तो मानर्को ढाँचामा ले शिएको छ ।

३.

वादी, प्रनतवादी, उच्चवा प्रत्यर्ीले मुद्दामा नलशित जवाफ ददिु परे हवषयको ठाउँमा मुद्दाको
साल, िभबर, सतख्या, हकनसम तर्ा नलशित जवाफ प्रस्तुतकताथ, हवपिको सिा आफ्िो पि
लेख्न ु पिेछ ।
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अिुसूची–३




=..........................

पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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अिुसूची–४




= .............................

पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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अिुसूची–५




=.........................

पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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अिुसूची–६




=........................

पहिलो सं िोधिद्वारा शझहकएको ।
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अिुसूची–७

ँ सभबशन्धत)
(नियम ११४ सग
सदर फैसलाको ढाँचा
................अदालत
....... इजलास

माििीय न्यायाधीि श्री ...........................................
माििीय न्यायाधीि श्री ...........................................

फैसला
२०... सालको मुद्दा िभबर......
निर्थय िभबरः
मुद्दाः ............

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

पुिरावेदक
वादी/प्रनतवादी

हवरुद्ध

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

प्रत्यर्ी
वादी/प्रनतवादी

सुरु फैसला गिे अदालतः
सुरु फैसला गिे न्यायाधीिः
सुरु फैसला नमनतः
यस अदालतमा पुिरावेदि दताथ िएको नमनतः


पहिलो सं िोधिद्वारा सं िोनधत ।
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पुिरावेदक वादी/प्रनतवादीको मुख्य पुिरावेदि शजहकरः
(१).................................
(२).................................

यस अदालतको निर्थयः
न्याय प्रिासि ऐि, २०७३ को दफा.... बमोशजम पिथ आएको प्रस्तुत पुिरावेदिमा दे िायको
आधार, कारर् र कािूिी व्यवस्र्ाका आधारमा ............अदालतको नमनत ................. को
फैसला नमले को दे शिँदा पररवतथि गिुथ पिे दे शिएि । सुरु........ अदालतको नमनत..............को
फैसला सदर िुिे ठिछथ ।

........ को पुिरावेदि शजहकर पुग्ि सक्तैि ।

(१)...............................................................
(२)...............................................................

न्यायाधीि
उक्त रायमा सिमत छु ।

न्यायाधीि

इनत सं वत् २०.................गते रोज......... िुिम् ।
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अिुसूची–८
ँ सभबशन्धत)
(नियम ११४ सग
... उच्च अदालत.............
.... .... इजलास

माििीय न्यायाधीि श्री ..... .........
आदे ि

सं वत् ................. सालको दे ./फौ.मुद्दा िं. ........

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

वादी/निवेदक
पुिरावेदक

हवरुद्ध
......................................................................................

प्रनतवादी/हवपिी
प्रत्यर्ी

मुद्दाको िामः
आदे िको ब्यिोरा..........

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

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

नमनतः ........

यस ठाउँमा नमनत सहितको पूरा िाउँमा दस्तित िुि ु पछथ ।
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अिुसूची–९
ँ सभबशन्धत)
(नियम ११९ सग
………………….. उच्च अदालत............................ मा चढाएको

िक्कलको निवेदिपत्र

सं वत् ... .... सालको .... िं. .... .... ...

मुद्दाः
निवेदक

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

पुिरावेदक/वादी/प्रत्यर्ी/प्रनतवादी
हवरुद्ध
.................................................................................

पुिरावेदक/वादी/प्रत्यर्ी/प्रनतवादी

म निवेदक निभि बमोशजमको नलित/नलितिरूको िक्कल अड्डाकै/आफ्िै तफथबार्
सारी नलि पाऊँ ििी नियम बमोशजमको दस्तुर सार्ै रािी निवेदि गदथछु ।
िक्कल माग गरे को नलित/नलितिरू
..........................
..........................

यसमा लेशिएको ब्यिोरा ठीक छ, झुठ्ठा ठिरे कािूि बमोशजम सिुँला बुझाउँला ।

द. ......................
निवेदक
इनत सं वत् ............. ......

......
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(अदालतको प्रयोजिको लानग)

निवेदि दताथ िं.

निवेदि दस्तुर (साधारर्) जरुरी रू. .....

दताथ नमनतः

िक्कल दस्तुर प्रनत पािा रू. ....... का

रनसद िं.

दरले पािा ... को जभमा रू. ......

फाँर्वालाको दस्तितः

जभमा दस्तुर रू. ....

द. ...
प्रमाशर्त गिे अनधकृत
माग बमोशजमको िक्कल बुशझनलए ँ
द. ...... ..........
निवेदक
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अिुसूची–१०
ँ सभबशन्धत)
(नियम १२७ सग
………………. उच्च अदालत............. मा चढाएको
निरीिर्को निवेदिपत्र
साधारर्
दताथ नमनतः
तत्काल
नमनसल िं.
१. निरीिर् गराउिे कमथचारीले नमनसल मागेको नमनतः
२. निरीिर् गराउिे कमथचारीले नमनसल पाएको नमनतः
चनलरिेको
नछनिसकेको निभिनलशित मुद्दाको नमनसलको कागजपत्रको निरीिर्को आदे ि पाऊँ ।

दस्तुरबापत रू. ............ पनि दाशिल गरे को छु ।
मुद्दाको
हकनसम

िभबर

निरीिर् गिथ

निवेदक मुद्दामा पि

जुि व्यशक्तले

चािे को

वा वाररस ििए

निरीिर् गिे िो,

कागजपत्रको

निरीिर् गिथ चािे को

त्यसको िाम र

हववरर्

कारर्

ठे गािा

इनत सं वत् ......... .......... साल ........

........ गते रोज .... िुिम् ।

निवेदकको सिीः……………..
िामः ..........................
ठे गािाः .....................

96

97

निरीिर् गिे व्यशक्तको सिी

निरीिर् गराउिे कमथचारीको सिी

निरीिर् गदाथ कनत समय लाग्यो रु

िए कुि कागज पत्रबार् हर्पेको िो

निरीिर् गिेले केिी कुरा नससा कलमले हर्पेको

िएको, त्यस मुद्दाको साल, नमनसल िभबर

जुि मुद्दाका कागजको निरीिर् गिथ ददिे आदे ि

ठे गािा

निरीिर् गिे आदे ि िएको व्यशक्तको िाम र

आदे ि ददिे पदानधकारी

आदे ि नमनत

निवेदिपत्रको नसलनसला िभबर

निरीिर् नमनत

नस.िं.
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अिुसूची–११

ँ सभबशन्धत)
(नियम १३२ सग

.............. उच्च अदालत.................

संवत् ............. सालको निरीिर् दताथ हकताब

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची–१२
ँ सभबशन्धत)
(नियम १३६ सग
िगदी धरौर्ी दाशिलाको चलािी

१. िगदी धरौर्ी राख्नु परे को मुद्दाको साल, हकनसम, िभबर र िाम
२. पििरूको िाम ...........................................................

वादी/निवेदक
प्रनतवादी

हवरुद्ध
....................................................................

प्रनतवादी/हवपिी/प्रत्यर्ी

३. जसका तफथबार् िगदी धरौर्ी राख्न लयाएको िो, त्यस व्यशक्तको िाम, र्र वति ......
४. कुि हकनसमको धरौर्ी िो .......................................................................
५. दाशिल गिथ लयाउिे व्यशक्तको िाम, र्र वति ..............................................

लेिापालको मेमो,

मुद्दामा कािूि व्यवसायी राशिएको िए,

धरौर्ी ............

निजको सिी..................

धरौर्ी ............

लाइसेन्स िभबर ............

िािा प्रमुि

रकम दाशिल गिथ लयाउिे व्यशक्तको सिी
ले िापाल ............
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अिुसूची–१३
ँ सभबशन्धत)
(नियम १५० सग
नमनसलको आन्तररक निरीिर् फाराम

.................... उच्च अदालत.....................

सं वत् २०........ सालको दा.िं. .............
निवेदक/ वादी .....
हवरुद्ध
प्रत्यर्ी /प्रनतवादी ......
मुद्दा ...........
ि.सं .

निरीिर्कताथको निरीिर्

नमनसलमा त्रुहर् िए ददएको

िाम

गरे को

ििएको

नमनत

ब्यिोराको हर्प्पर्ी

कैहफयत

सं शिप्त निदे िि

१. सुपरीवेिक
२.पुिरावलोकिकताथ
३. निरीिक

द्रष्टव्य–१
(क)

सुपरीवेिक िन्नाले िािा प्रमुिलाई जिाउँछ ।

(ि)

पुिरावलोकिकताथ

िन्नाले

रशजस्रार

वा

निजबार्

तोहकएको

जिाउँछ ।
(ग)

निरीिक िन्नाले निरीिर् गिथ िहर्एको न्यायाधीिलाई जिाउँछ ।
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द्रष्टव्य–२
सुपरीवेिक, पुिरावलोकिकताथ एवं निरीिकले सुपरीवेिर्, पुिरावलोकि वा निरीिर्को िममा
ध्याि ददिुपिे मुख्य पििरूः–
(क)

ऐि नियमले निददथष्ट गरे बमोशजमको काम कारबािी समयमा सभपन्न िएको छ,
छै ि ।

(ि)

आदे िअिुसारको काम कारबािी समयमा िएको छ, छै ि ।

(ग)

भयाद तामेली वा भयाद ताररििरू नमले को छ, छै ि ।

(घ)

अङ्ग पुनगसकेपनछ मुद्दा पेसी चढाइएको छ, छै ि ।

(ङ)

नमनसलमा िुिपु िे कागजातिरू अद्यावनधक छ, छै ि ।

(च)

एउर्ै त्रुहर् पर्क–पर्क दोिोररएको छ, छै ि ।
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कैहफयत

पुिः तामेल गिथ पठाएकोमा सोको हववरर्

रीत बेरीत प्रमाशर्त गिेको दस्तित र नमनत

भयाद बेरीत िए कारर् र कैहफयत

फाँर्वालाले बुझेको नमनत र दस्तित

तामेल गरे को नमनत

तामेलदारले भयाद बुझेको नमनत र दस्तित

भयाद जारी िएको नमनत

भयाद तामेल गिुप
थ िे व्यशक्तको िाम, र्र, वति

फाँर्वाला

मुद्दाको िाम

वादी वादी प्रनतवादीको िाम, र्र, वति

मुद्दाको द िं. र दायरी नमनत

ि.सं .
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अिुसूची–१४

ँ सभबशन्धत)
(नियम १५१ को उपनियम (१) सग
भयाद तामेली सभबन्धी कायथको अनिलेि फाराम

तामेलदारः श्री ........................

